
Disclaimer : ขอ้มูลในรายงานน้ีเป็นขอ้มูลท่ีมีการเปิดเผยต่อสาธารณะซ่ึงนกัลงทุนสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยทัว่ไป และเป็นขอ้มูลท่ีเช่ือว่าน่าจะเช่ือถือได ้ ววามวิดเห็นท่ีปรากออยูใ่นรายงานน้ีเป็นเพียงการน าเสนอ
ในมุมมองของบริษทัและเป็นววามวิดเห็น ณ วนัท่ีท่ีปรากอในรายงานเท่านั้น ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงไดภ้ายหลงัวนัดงักล่าว  โดยบริษทัไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ให้สาธารณชนหรือนกัลงทุนทราบ  รายงานน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือ
เผยแพร่ขอ้มูลให้แก่นกัลงทุนเท่านั้น  บริษทัไม่รับผิดชอบต่อการน าขอ้มูลหรือววามวิดเห็นใดๆไปใชใ้นทุกกรณี  ดงันั้นนกัลงทุนจึงววรใชดุ้ลพินิจในการพิจารณาตดัสินใจก่อนการลงทุน  นอกจากน้ี บริษทั และ/
หรือ บริษทัในกลุ่มของบริษทัอาจมีส่วนเก่ียวขอ้งหรือผลประโยชน์ใดๆกบับริษทัใดๆท่ีถูกกล่าวถึงในรายงานน้ีก็ได ้

      

 

MORNING CALL ACTION NOTES 

By Globlex Research Department                                                           29 JANUARY 2020 

 

Market Summary 28/1/2020   

Close 1,513.26 Volume Bt67,114M 
Change -10.89  P/E 18.51 

%Change -0.71% P/BV 1.71 

 

 

 

 

 

 

 

หุ้นรายงานพิเศษ 

SABINA : Analyst Meeting (Bloomberg Consensus 36.00 บาท) อตัราก าไร
ขั้นตน้ยงัขยายตวัจากการจา้งผลิต 
 
• บริษทัยงัวงมุ่งเน้นไปท่ีการบริหารการจดัการตน้ทุน โดยมีแผนเพ่ิมสัดส่วน
การจา้งผลิตสินวา้ในโรงงานในต่างประเทศมากข้ึนจาก 30% ในปี 62 เป็น 35% 
ในปี 63 ประกอบกับน าเทวโนโลยีเข้ามาใช้ขยายตลาดในช่องทางออนไลน์ 
พร้อมกับตั้งเป้าปิดร้านว้าย่อยในต่างจงัหวดั ราว 20-30 จุดขาย ซ่ึงจะท าให้
ตน้ทุนต ่าลง และว่าใชจ่้ายลดลง 
 
• บริษทัตั้งเป้ารายไดเ้ติบโตเฉล่ียปีละ 7%-10% ต่อปี โดยวาดว่าจะแตะระดบั 5 
พนัลา้นบาทไดภ้ายในปี 67 โดยจะเน้นไปท่ีช่องทางออนไลน์ท่ีวาดเติบโตเฉล่ีย
ปีละ 25%-30% และช่องทางส่งออกไปในกลุ่มประเทศ CLMV โดยเฉพาะ
ประเทศเวียดนามท่ีไดรั้บการตอบรับอยา่งดี โดยวาดเติบโตเฉล่ียปีละ 30-35% 
 
• ววามเห็น แมก้ารบริโภวในประเทศจะมีโอกาสชะลอตวัตามทิศทางเศรษฐกิจ 
ซ่ึงอาจท าให้ยอดขายของบริษทัเติบโตไดย้าก อยา่งไรก็ตามเรายงัมีมุมมองเป็น
บวกต่อทิศทางผลประกอบการของ SABINA เน่ืองจากบริษทัมีววามไดเ้ปรียบ
ในการแข่งขนั จากตน้ทุนจา้งผลิตท่ีต  ่ากว่าผลิตเอง ประกอบการขยายตลาดไป 
CLMV ยงัมีสดัส่วนรายไดต้  ่า ซ่ึงมีโอกาสขยายตวัไดอี้กมาก แนะน า “ซ้ือสะสม
” 

 

นักวเิคราะห์  02-6725999                 ผู้ช่วยนักวเิคราะห์ 
วิลาสินี บุญมาสูงทรง        ext.5937        สลกับุญ วงศอ์วัรเดช   
วชัเรนทร์ จงยรรยง          ext.5936 
ณฐัวฒิุ วงศเ์ยาวรักษ์       ext.5805   
 
 

Market View :  รีบาวดใ์นกรอบจ ากดั 
หุ้นรายงานพิเศษ : SABINA 
หุ้นมีข่าว : DTAC กลุ่มรบัเหมา SPALI BTS ZEN IVL 
Technical Insight : RBF  MCOT 

ดัชนีวานน้ีปิดปรับตวัลงแรง โดยระหว่างวนัดัชนีรีบาวด์ข้ึนไปบวกกว่า 10 จุด 
ก่อนท่ีจะถูกแรงเทขายในช่วงท้ายตลาด วาดเกิดจากแรงเทขายก าไร และ Sector 
Rotation รวมทั้งไวรัสโวโรนาสายพนัใหม่ท่ีแพร่กระจายตวัอยา่งรวดเร็ว ได้บดบงั 
Sentiment การลงทุน ส่งผลให้ดชันี SET Index ปิดท่ี 1,513.26 จุด (-10.89 จุด) 
Volume 6.7 หม่ืนลบ. ต่างชาติ -651.20 ลบ. TFEX Net  +17,068 สญัญา 
ปัจจยับวก / ปัจจยัลบ 
+ดชันีดาวโจนส์ปิดบวก 187.05 จุด +0.66% ดีดตวัหลงัร่วงหนกัโดยมีปัจจยับวก
จากขอ้มูลเศรษฐกิจท่ีแขง็แกร่งของสหรัฐ และดชันีววามเช่ือมัน่ผูบ้ริโภวท่ีสูงกว่า
วาดในเดือนม.ว. 
+ราวาน ้ ามนัดิบ WTI ปิดบวก 34 เซนต์ +0.6% ปิดท่ี 53.48 ดอลลาร์/บาร์เรล 
หลงัจากกลุ่มโอเปกส่งสัญญาณว่าอาจจะขยายเวลาปรับลดก าลงัการผลิตน ้ ามนั 
ช่วยหนุนราวาน ้ามนัฟ้ืนตวัข้ึน หลงัร่วงติดต่อกนั 5 วนัท าการ 
+สหรัฐเผยยอดสัง่ซ้ือสินวา้วงทนเพ่ิมข้ึน 2.4% ในเดือนธ.ว. 
+ปธน.สี จ้ินผิง ให้ว  ามัน่ผูอ้  านวยการใหญ่ WHO ยนืยนัจีนมีววามสามารถววบวุม
ไวรัสโวโรนา 
+ ท่ีประชุมวรม.เห็นชอบมาตรการการเงินการวลงัเพ่ือสนับสนุนการลงทุนใน
ประเทศปี 63 เพ่ือใชเ้ป็นยาแรงกระตุน้การลงทุนภายในประเทศตั้งแต่วนัท่ี 1 ม.ว. 
ถึง 31 ธ.ว.63 เร่งออก 'ชิมชอ้ปใช ้เฟส 4' 
-ส านกังานเศรษฐกิจการวลงัปรับเป้า GDP เติบโตจาก 3.3% เหลือ 2.5% เท่าปีท่ี
แลว้ 
+/-รมว.สาธารณสุข ประเมินไวรัสโวโรนาแพร่ระบาดกินเวลาราว 6 เดือน พร้อม
ยนืยนั"เอาอยู"่ 
-Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD 9,256.40 ลบ. ว่าเงินบาท 30.81 บาท/US 
*จบัตา ศาลรธน.รับว าร้องวินิจฉัยร่างงบประมาณฯหรือไม่. สหรัฐเผยยอดท า
สัญญาขายบา้นท่ีรอปิดการขาย  สต็อกน ้ ามนัรายสัปดาห์ และ FOMC แถลงมติ
อตัราดอกเบ้ีย 
แนวโนม้ตลาดหุ้นไทย 
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาส Rebound ตามทิศทางตลาดต่างประเทศ 
หลังจากประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน  ได้แสดงความเช่ือมั่นว่า จีนมี
ความสามารถที่จะต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา และพร้อม 
WHO ในการปกป้องความมั่นคงด้านสาธารณสุขในภูมิภาคและในระดับโลก 
ขณะที่ ปัจจัยในประเทศยังคงติดตามศาลรธน . รับค า ร้องวินิจ ฉัยร่าง
งบประมาณฯหรือไม่ คาดดชันีเคลือ่นไหวในกรอบ 1,510-1,530 จุด 

กลยทุธ์การลงทุน 
 ไดป้ระโยชน์จากการแพร่ระบาดของไวรัสโวโรนา (BH BCH BDMS) 
 หุ้นท่ีไดป้ระโยชน์จากเงินบาทอ่อนว่า (TU CPF)  
 หลีกเล่ียงกลุ่มสายการบิน (THAI AAV NOK) และกลุ่มท่องเท่ียว (AOT ERW 

MINT) 
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World indices 
 Last Change %Change 

DO JONES 28,722.85 187.05  0.65% 

S&P500 3,276.24 32.61  1.00% 

NASDAQ 9,269.68 130.37  1.41% 

FTSE 7,412.05 68.64  0.93% 

DAX 13,323.69 118.92  0.89% 

NIKKEI 23,215.71 -127.80  -0.55% 

HANG SENG 27,949.64 40.52  0.15% 
Commodities 

NYMEX 53.48 0.34  0.64% 

Brent 59.51 0.19  0.32% 

Gold 1,567.10 -14.70  -0.93% 
Currencies 

BT/US$ 30.810 0.1100  0.36% 

EU/US$ 1.102 0.0002  0.02% 

YEN/US$ 109.147 0.263  0.24% 
Transaction by Investor Group in SET 

Investor Type 28/1/2020 MTD YTD 
Local Institutions -907.10 -14,977.28 -14,977.28 
Proprietary Trading -2,262.61 -1,458.87 -1,458.87 
Foreign -651.20 -9,256.40 -9,256.40 
Retail 3,820.91 25,692.55 25,692.55 

Transaction by Investor Group in TFEX : S50 Open Interest 
 S50 Open Interest 28/1/2020 MTD YTD 

Foreign 17,068.00 -56,067.00 -56,067.00 
Institution 1,883.00 11,390.00 11,390.00 
Customer -18,951.00 44,677.00 44,677.00 

 

 

 

หุ้นมีข่าว    

(-) DTAC (Bloomberg Consensus 57.47 บาท)   ประกาศงบปี 62 โชวพ์ลิกมีก าไร
สุทธิ 5,422 ลา้นบาท หลงัโกยรายไดร้วมปี 62 โต 82,146 ลา้นบาท จ่ายปันผลวร่ึง
ปีหลงัอีกหุ้นละ 1.61 บาท ข้ึน XD วนัท่ี 11 ก.พ.น้ี และจ่ายวนัท่ี 24 เม.ย. 63 รวม
เงินปันผลทั้งปี 62 หุ้นละ 2.87 บาท ส่วนกลยทุธ์ปี 63 เตรียมววามพร้อมลุย 5G ตั้ง
เป้ารายไดเ้ติบโตตวัเลขหลกัเดียวในระดบัต ่า ทุ่มงบลงทุน 13,000-15,000 ลา้น
บาท (ท่ีมา ข่าวหุ้น) 

ววามเห็น : แมผ้ลประกอบการปี 62 จะสามารถพลิกมามีก าไรได ้แต่งบ 4Q19 มี
ก าไรเท่ากบั 502 ลา้นบาท ซ่ึงต ่ากวา่ท่ีตลาดวาดไวท่ี้ระดบั 1.5 พนัลา้นบาท อยา่ง
มีนยัส าวญั จากตน้ทุนว่าโรมม่ิงบนเวรือข่าย 2300 MHz ของ TOT เป็นหลกั 

(+) ประเด็นบวกกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง : ท่ีประชุมวรม.อนุมติัโวรงการรถไฟฟ้า
สายสีส้มตะวนัตก "ศูนยว์ฒันธรรมฯ-บางขนุนนท"์ 1.42 แสนลา้น เปิดทางเอกชน
ร่วมลงทุน PPP สญัญา 30 ปี 

(+) SPALI (Bloomberg Consensus 20.62 บาท)   รุกหนกัปีน้ีเตรียมเปิดใหม่ 30 
โวรงการ มูลว่ารวม 30,000 ลา้นบาท วางเป้าโกยยอดขายพุ่ง 26,000 ลา้นบาท 
พร้อมป๊ัมรายไดปี้น้ีกว่า 24,000 ลา้นบาท โชวแ์บก็ล็อก 38,655 ลา้นบาท จ่อ
ทยอยบุก๊รายไดปี้ 63 กวา่ 10,051 ลา้นบาท (ท่ีมา ข่าวหุ้น) 

(+) BTS (Bloomberg Consensus 15.19 บาท) เผย EIA ผา่นแลว้! เตรียมปรับสถานี
สะพานตากสิน เพ่ิมรางอีก 1 วู่ให้รถไฟฟ้าว่ินสวนทาง วาดเร่ิมลงมือไดก้ลางปีน้ี 
ใชเ้วลา 30 เดือน เม่ือแลว้เสร็จจะสามารถเพ่ิมววามถ่ีสายสีลมเป็น 2 นาที จากเดิม 
4 นาทีต่อขบวน (ท่ีมา ข่าวหุ้น)  

(+) ZEN (Bloomberg Consensus 16.77 บาท)  ส่งซิกปี 63 ก าไรโตเท่าตวั พร้อม
โกยรายไดร้วมโต 10% จากปี 62 ขณะท่ีทุ่มงบลงทุน 150 ลา้นบาท ลุยขยายสาขา
ใหม ่240-260 สาขา ล่าสุดเปิดตวัแบรนดใ์หม่ "Din’s" ร้านอาหารจีนจานด่วน วาด 
3 ปี เปิดวรบ 10 สาขา ดนัยอดขายกวา่ 300 ลา้นบาท ส่วนไวรัสโวโรนาระบาด
กระทบสาขายา่นท่องเท่ียวแว่ระยะสั้น (ท่ีมา ข่าวหุ้น) 

(+) IVL (Bloomberg Consensus 39.13 บาท)  เผยจดัตั้งกลุ่มธุรกิจใหม่ออกไซด์
แบบบูรณาการ (Integrated Oxide) เสริมแกร่งธุรกิจและยกระดบัสถานะของ
บริษทัเพ่ือการเติบโตในระยะยาวและการสร้างวุณว่าท่ีเพ่ิมข้ึน พร้อมแต่งตั้ง
ผูบ้ริหารระดบัสูง (ท่ีมา ทนัหุ้น) 

(+) TKN (Bloomberg Consensus 11.83 บาท) ยนืยนัตวัแทนจ าหน่ายในจีนไม่
เล่ือนรับสินวา้ หลงัเกิดเหตุแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโวโรนา มัน่ใจรัฐบาลจีนวุม
สถานการณ์ได ้พร้อมเปิดตลาดผา่นออนไลน์ใน – นอกหนุนโอกาสเพ่ิมยอดขาย
และกระจายสินวา้ (ท่ีมา ทนัหุ้น) 

(+/-) BOFFICE (Bloomberg Consensus 16.23บาท)  ลุยเพ่ิมทุนวร้ังท่ี 1 มลูว่าไม่
เกิน 3,300 ลา้นบาท ในโวรงการให้เช่า "ภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทว" ออฟฟิศเกรด 
A ในโวรงการ BITEC Mixed-Use Complex โชวอ์ตัราการเช่าพ้ืนท่ีแตะ 99% วาด
เสนอขายในช่วงไตรมาสท่ี 1/2563 (ท่ีมา ทนัหุ้น) 

 

ปัจจยัท่ีต้องจบัตา 

ในประเทศ ต่างประเทศ 
 29 ม.ว. พรรวฝ่ายวา้นเตรียมยืน่ญตัติอภิปรายไม่ไวว้างใจ

ฝ่ายรัฐบาล 
 31 ม.ว.  ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย 

 28 ม.ว. สหรัฐ   เปิดเผยยอดส่ังซ้ือสินวา้วงทนเดือนธ.ว. ดชันีราวาบา้น
เดือนพ.ย. และววามเช่ือมัน่ผูบ้ริโภวเดือนม.ว. 

 29 ม.ว. วณะกรรมการก าหนดนโยบายการเงินของธนาวารกลางสหรัฐ 
(FOMC) แถลงมติอตัราดอกเบ้ีย (เชา้วนัที่ 30 ม.ว.) 
สหรัฐ  เปิดเผยยอดท าสัญญาขายบา้นท่ีรอปิดการขายเดือนธ.ว.และ 
สตอ็กน ้ามนัรายสัปดาห์  


