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 นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท 
กัลฟ ์เอ็น เนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) 
GULF เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนใน

บริษัท บูรพา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จํากัด (“BPH") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) (“NPS") และเป็นบริษัทที่ถือ

หุ้นในบริษัทอื่น (holding company) ได้แก่บริษัท บูรพา พาวเวอร์ เจเนอ

เรชั่น จํากัด (“BPG") เพื่อพัฒนาและ ดําเนินการโครงการโรงไฟฟ้าบูรพาพาว

เวอร์ จํานวน 540 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ตําบลเขาหินซ้อน อําเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา (“โครงการโรงไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์") โดยบริษัทฯ ได้ซื้อ

หุ้นสามัญของ BPH จาก NPS ในสัดส่วนร้อยละ 35 ที่ราคา 10 บาทต่อหุ้น 

ซึ่งเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ (par value) และได้ชําระค่าหุ้นและรับโอนหุ้นจํานวน 

12,075,000 หุ้น หรือคิดเป็นมูลค่า 120,750,000 บาท เป็นที่เรียบร้อยแล้วใน

วันเดียวกัน

 การเข้าลงทุนร่วมกับ NPS ในครั้งนี้ จะตอบสนองต่อนโยบายด้าน

พลังงานของประเทศ เนื่องจากบริษัทฯ มีประสบการณ์และ ความเชี่ยวชาญใน

ธุรกิจผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่ (IPP) จึงสามารถที่จะช่วยพัฒนาโครงการ

โรงไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์ให้มีต้นทุน โครงการที่ต่ําและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นอกจากนี้ยังช่วยสร้างการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายในการ

ขยายกําลังการผลิต ไฟฟ้าของบริษัทฯ อีกด้วย

 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โครงการโรงไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์ ได้

เข้าลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทยเป็นระยะ

เวลา 25 ปี โครงการโรงไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์ เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความ

ร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น เชื้อเพลิง มีขนาดกําลังการผลิตตามสัญญาซื้อ

ขายไฟฟ้า 540 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 โครงการโรง

ไฟฟ้า บูรพาพาวเวอร์ ได้เข้าลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ (Gas Sales 

Agreement) กับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 25 ปี ปัจจุบัน

อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โด

ยมีกําหนดเปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ในปี 2570 โดย หากมีความคืบหน้าใน

การพัฒนาโครงการ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 นายชาญ เธียรกาญจนวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) BIG เปิดเผยว่า ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อออนไลน์ว่ามีผู้สนใจ

เข้ามาลงทุน BIG ในลักษณะของการซื้อกิจการนั้น บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า ข่าว

ลือดังกล่าวไม่เป็นความจริง แต่อย่างใด 

 

 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้ลงทุนได้มีข้อมูลในการประกอบการ

ตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วน 

 บริษัทฯ ขอชี้แจงดังนี้

 1. บริษัทฯ ไม่มีพัฒนาการใดๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือสารสนเทศที่มีนัย

สําคัญที่บริษัทฯ อยู่ระหว่าง พิจารณาและอาจเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ในระยะเวลาอันใกล้ เช่น การเพิ่มทุน การร่วมทุน การได้มาหรือ จําหน่าย

ไปซึ่งทรัพย์สินหรือข้อพิพาทที่สําคัญ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสภาพการซื้อ

ขายที่เปลี่ยนแปลงไป

 2. บริษัทฯ ไม่ทราบถึงสาเหตุอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อการซื้อขาย 

 3. ไม่มีสารสนเทศอื่นที่บริษัทฯ ต้องการชี้แจง

GULF ทุ่ม 120.75ลบ. เข้าถือหุ้น 35%

โครงการโรงไฟฟ้าบูรพาพาวเวอร์ 

540 เมกะวัตต์ CODปี70

บิ๊ก BIG ปฏิเสธข่าวลือ มีผู้สนใจเทกโอเวอร์ 

ชี้ไร้พัฒนาการใดๆ ท่ียังไม่ได้เปิดเผย 
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 ECF กางแผนธุรกิจปี63 โฟกัสธุรกิจ

เฟอร์นิเจอร์ ตั้งเป้ารายได้โต 10-15%ปรับแผน

งานตั้งเป้าเพิ่มอัตรากําไรสุทธิไม่น้อยกว่า 4-5 %  

ระบุยังมีโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ

ที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้า

ลงทุน โดยบริษัทจะมุ่งเน้นเข้าศึกษาความเป็นไป

ได้ในการเข้าลงทุนในโครงการที่มีผลตอบแทนสูง 

และจะเน้นการเข้าลงทุนเองเป็นหลัก 

 นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิ
เทค จํากัด (มหาชน) (ECF) ผู้ผลิต

และจําหน่าย เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด 

เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา จําหน่ายทั้งในและต่าง

ประเทศ เปิดเผยถึงภาพรวมธุรกิจในปีนี้ว่า บริษัท

มุ่งเน้นที่จะสร้างการเติบโตจากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์

และธุรกิจพลังงาน โดยตั้งเป้ารายได้รวมเติบโตไม่

ตํ่ากว่า 10-15 % ปรับแผนงานตั้งเป้าเพิ่มอัตรา

กําไรสุทธิไม่น้อยกว่า 4-5 % 

 ทั้งนี้ ปัจจัยสนับสนุนการเติบโตมาจากการ

ขยายตลาดของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และการรับรู้

ส่วนแบ่งกําไรจากธุรกิจพลังงานทดแทน ซึ่งปี

นี้จะเห็นการรับรู้ส่วนแบ่งกําไรอย่างชัดเจนมาก

ขึ้น อีกทั้งบริษัทมีการวางแผนงานเพื่อบริหาร

จัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุน

และค่าใช้จ่าย ประกอบกับควบคุมค่าใช้จ่ายใน

การเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในธุรกิจอื่น ๆ ที่ไม่ใช่

เฟอร์นิเจอร์ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นสัดส่วนกําไรสุทธิ

ทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้นจากธุรกิจต่าง ๆ ในปีนี้

 สําหรับแผนการดําเนินงานของบริษัทในปีนี้ 

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์มีสัญญาณการเติบโตที่ดีอย่างมี

นัยสําคัญ  จากการจําหน่ายเฟอร์นิเจอร์ส่งออก

ไปต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นขยายตลาดกลุ่มลูกค้า

รายใหม่ในญี่ปุ่น อินเดีย ตะวันออกกลาง และจีน 

ซึ่งถือเป็นลูกค้ารายใหญ่ ที่มีศักยภาพสามารถ

สร้างโอกาสการเติบโตของคําสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ใน

อนาคตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันบริษัทมียอด

คําสั่งซื้อสินค้าที่คาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2563 นี้ อีกทั้งยังมีกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ที่มี

ศักยภาพอยู่ระหว่างการเจรจาอีกหลายราย 

 ขณะที่ตลาดในประเทศ บริษัทมีแผนปรับ

โครงสร้างการจัดจําหน่าย มุ่งเน้นกระตุ้นยอดขาย

ในช่องทางจําหน่ายใหม่ ๆที่มีประสิทธิภาพ อาทิ 

ผ่านร้านโมเดิร์นเทรดชั้นนําที่มีสาขาทั่วประเทศ 

ล่าสุดสามารถเพิ่มช่องทางจําหน่ายผ่านร้าน

โมเดิร์นเทรดได้อีก 2 ราย ซึ่งแต่ละรายมีโอกาส

การเติบโตผ่านการขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง

ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ยังได้เริ่มออกผลิตภัณฑ์

ใหม่เพื่อจําหน่ายในรูปแบบอุปกรณ์ก่อสร้างที่ใช้

วัตถุดิบจากไม้ยางพารา เพื่อจําหน่ายให้กับกลุ่ม

ลูกค้าผู้รับเหมาที่รับงานติดตั้งให้กับผู้พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์รายใหญ่หลายรายของประเทศ 

ทั้งนี้ บริษัทพยายามรักษาสัดส่วนรายได้จากยอด

ขายต่างประเทศอยู่ที่ 55 % และในประเทศ อยู่ที่ 

45 %

 สําหรับธุรกิจพลังงานทดแทน ในปีนี้จะ

เห็นการรับรู้ส่วนแบ่งกําไรอย่างชัดเจนมากขึ้น 

โดยที่ผ่านมารับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงาน

ชีวมวลภาคใต้ขนาด 7.5 เมกะวัตต์ ขณะที่โรง

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 220 MW มินบู 

ประเทศเมียนมาร์ ที่เฟสแรก (50 MW) สามารถ

จําหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ COD และเริ่มรับรู้

ส่วนแบ่งกําไรงวดแรกเข้ามาเต็มในไตรมาส 4/62   

ส่วนเฟสที่ 2 3 และ 4 อยู่ระหว่างวางแผนเพื่อ

ก่อสร้างให้ครบโดยเร็วที่สุด ซึ่งหากครบทั้ง 4 

เฟส บริษัทคาดการณ์รับรู้ส่วนแบ่งกําไรอย่าง

น้อยไม่ตํ่ากว่า 80 -100 ล้านบาทต่อปี   

 นอกจากนี้ ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในและ

ต่างประเทศที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไป

ได้ในการเข้าลงทุน โดยบริษัทจะมุ่งเน้นเข้าศึกษา

ความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในโครงการที่มีผล

ตอบแทนสูง และจะเน้นการเข้าลงทุนเองเป็นหลัก 

ECF ต้ังเป้าปีน้ีรายได้โต 10-15%
เพ่ิมอัตราก�าไรสุทธิไม่น้อยกว่า4-5%
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 กิจการร่วมค้า FORTH - การไฟฟ้านครหลวง 

ลงนามโครงการ Smart Metro Grid มูลค่ากว่า 

1.14 พันลบ. คาดเสร็จปี 65

 กิจการร่วมค้าฟอร์ทและยิบอินซอย ร่วมกับ

การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ลงนามสัญญา 

“โครงการ Smart Metro Grid ระบบโครงข่ายไฟฟ้า

อัจฉริยะแห่งอนาคตสําหรับเมืองมหานคร” มูลค่า

กว่า 1,149 ล้านบาท แล้วเสร็จภายในปี2565  ยก

ระดับคุณภาพการบริการต่อผู้ใช้ไฟฟ้าและตอบ

สนองวิถีชีวิตและการใช้เทคโนโลยีในเมืองหลวง วาง

เป้าหมาย smart meter เฟสแรก 33,265 ชุด ใน

พื้นที่ความรับผิดชอบของ MEA ก่อนขยายเพิ่มใน

อนาคต

 นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้
ว่าการการไฟฟา้นครหลวง หรือ 
MEA เปิดเผยถึงการลงนามสัญญาจัดทํา 

โครงการ Smart Metro Grid ระบบโครงข่ายไฟฟ้า

อัจฉริยะแห่งอนาคตสําหรับเมืองมหานคร กับ

กิจการร่วมค้าฟอร์ทและยิบอินซอย ว่า การร่วมมือ

ในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการนําร่องที่สําคัญใน

การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน โครงการนี้ฯ 

จะมี smart meter และการใช้เทคโนโลยีในการรับ

ส่งข้อมูลและสถานะของอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบได้

แบบสองทาง (two-way communication) เป็น

องค์ประกอบที่สําคัญ ซึ่งสามารถ monitor และ

แสดงผลได้ทันที (real time) ภายใต้งบประมาณ

จํานวนกว่า 1,149 ล้านบาท กําหนดระยะเวลาแล้ว

เสร็จภายในปี 2565 โดย  MEA  ได้ตั้งเป้าหมายใน

การเริ่มใช้ระบบ smart meter ไว้ที่ 33,265 ชุด ใน

พื้นที่ความรับผิดชอบของ  MEA  ซึ่งการติดตั้งดัง

กล่าวผู้ใช้ไฟฟ้าจะไม่เสียค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง เพื่อ

ช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าบริหารการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ รวมถึงโครงการนี้จะเป็นต้นแบบใน

การประเมินผลการใช้งาน ก่อนจะขยายการติดตั้ง 

smart meter ให้ครอบคลุมพื้นที่ความรับผิดชอบ

ของ MEA ต่อไปในอนาคต

 สําหรับโครงการนี้นอกจากจะช่วยให้ทราบ

ถึงพลังงานไฟฟ้าที่จ่ายไปยังผู้ใช้ไฟฟ้า และเก็บ

ข้อมูลพร้อมบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้าจาก smart 

meter ทั้งปัจจุบันและย้อนหลังเพื่อง่ายต่อการ

ตรวจสอบแล้ว ยังสามารถหาสาเหตุของปัญหา

เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าแก้ไข

ได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงยังตรวจ

สอบการลักลอบใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อีกด้วย ข้อมูลที่ละเอียดและเที่ยงตรงจาก smart 

meter จะถูกนํามาวิเคราะห์ว่าระบบไฟฟ้าอาจจะมี

ปัญหาที่พื้นที่ใดบ้าง เพื่อที่จะสามารถวางแผนและ

แก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงนํามาใช้ในการ

วางแผนระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อ

รองรับระบบไฟฟ้าในอนาคตที่มีความซับซ้อน และ

สอดรับกับแผนพัฒนา smart city ของรัฐบาล (มี

ต่อ)

กิจการร่วมค้าฟอร์ทและยิบอินซอย

ลงนามสัญญาร่วมกับ MEA น�าร่องเปล่ียนมิเตอร์ไฟฟ้า
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 ที่ผ่านมาทาง MEA ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิด

ชอบจําหน่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

สมุทรปราการ และนนทบุรี ได้ดําเนินการพัฒนา

ระบบไฟฟ้าให้ลํ้าสมัยเพื่ออํานวยความสะดวกแก่

ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบูรณา

การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อ

พัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบงาน

ต่าง ๆ ที่ใช้ภายใน  MEA  ให้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้มีความแม่นยําด้านข้อมูล และ

สามารถตรวจสอบได้ทันที 

 นายพงษ์ชัย อมตานนท์ ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท 
ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) 
“FORTH” กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ ว่า 

บริษัทฯต้องขอบคุณทาง  MEA ที่ไว้วางใจให้กิจการ

ร่วมค้าฟอร์ทและยิบอินซอยเข้ารับงานจัดทําระบบ 

Smart Metro Grid โดย หลักสําคัญของระบบดัง

กล่าว คือ การสามารถรับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น

และแก้ปัญหาได้อย่างได้รวดเร็วกว่า

 ระบบเดิมที่ต้องให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นผู้แจ้งกรณี

มีเหตุขัดข้องเป็นหลัก ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

ประชาชน ลดระยะเวลา และความสูญเสียที่อาจจะ

เกิดขึ้นได้นอกเหนือจากการช่วยให้ MEA บริหาร

จัดการไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งโครงการนี้ถือ

เป็นการผสมผสานความเชี่ยวชาญหลากหลาย

ด้านของ บมจ.ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น และบจก.ยิบ

อินซอย ในนาม “กิจการร่วมค้าฟอร์ทและยิบอิน

ซอย” ที่ร่วมทุนในอัตรา 50:50 โดยทั้งสองบริษัท

มีประสบการณ์การทํางานทั้งซอฟต์แวร์ และ

ฮาร์ดแวร์ให้กับหน่วยงานต่างๆมาอย่างยาวนาน 

สามารถการันตีได้ถึงความเชี่ยวชาญ ด้วยความ

มุ่งมั่นที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาหน่วย

งานทั้งภาครัฐและเอกชนในเรื่องของอุปกรณ์และ

เทคโนโลยีทีทันสมัย เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

ที่จะส่งเสริมให้  MEA เป็นระบบดิจิทัลไลฟ์มากขึ้น 

สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในยุคประเทศไทย 4.0 

และเปิดโอกาสให้เกิดธุรกิตต่อยอดต่างๆได้เข้ามามี

บทบาทในการเพิ่มความสะดวกและยกระดับความ

เป็นอยู่ของประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป 

 ด้านนางมรกต ยิบอินซอย 
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยิบอินซอย 

จํากัด กล่าวว่า กิจการร่วมค้าฟอร์ทและยิบอิน

ซอย ถือเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการจัดทําระบบ Smart 

Metro Grid ที่เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้

สอดคล้องกับสังคมปัจจุบันที่เน้นเทคโนโลยีที่ทัน

สมัย แม่นยํา ด้วยการสื่อสารข้อมูลแบบสองทาง

ทั้งรับและส่ง ทําให้สามารถตรวจสอบปริมาณการ

ใช้ไฟฟ้าและความต้องการใช้ได้หลากหลาย อาทิ 

แบ่งตามกลุ่มลูกค้า เช่น กลุ่มลูกค้าขนาดเล็ก เช่น 

บ้านที่อยู่อาศัย ธุรกิจขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่

ระดับโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังสามารถ

แบ่งการใช้ไฟฟ้าเป็นช่วงเวลาในแต่ละวันได้อีกด้วย  

จุดนี้เองจะทําให้ MEA ทราบถึงพฤติกรรมความ

ต้องการใช้ไฟฟ้าและจัดหาพลังงานไฟฟ้าได้อย่าง

เพียงพอและต่อเนื่อง โดยเฉพาะในจุดจ่ายไฟฟ้า

ที่สําคัญ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งให้บริการ

ตามถนนหนทางทั่วไป เป็นต้น รวมถึงเปิดโอกาส

ให้สามารถต่อยอดระบบไปเป็นบริการอื่นๆที่จะช่วย

เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในอนาคต

กิจการร่วมค้าฟอร์ทและยิบอินซอย
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ชี้ปีนี้สัดส่วนหนี้ภาคครัวเรือน
 ขยับขึ้นไปอยู่ในกรอบ 80.0-81.5% ต่อจีดีพี

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองสถานการณ์หนี้

ครัวเรือน ยังคงเป็นประเด็นเชิงโครงสร้างที่ต้อง

ติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีนัยต่อเนื่องต่อ

เสถียรภาพของระบบการเงินในภาพใหญ่ พร้อม

ประเมิน มีความเป็นไปได้ที่จะเห็นสัดส่วนหนี้ครัว

เรือนในปี 2563 ขยับขึ้นไปอยู่ในกรอบประมาณ 

80.0-81.5% ต่อจีดีพี

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า สถานการณ์

หนี้ครัวเรือนยังคงเป็นประเด็นเชิงโครงสร้างที่

ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากมีนัยต่อเนื่อง

ต่อเสถียรภาพของระบบการเงินในภาพใหญ่ 

ตลอดจนสถานะทางการเงินของระดับครัวเรือน 

โดยสถานการณ์ล่าสุด หนี้ครัวเรือนขยับขึ้นมามี

สัดส่วนประมาณ 79.1% ของจีดีพีในไตรมาสที่ 

3/2562 ขณะที่แนวโน้มในปี 2563 นั้น คาดว่า 

หนี้ครัวเรือนจะยังเพิ่มขึ้นในอัตราใกล้เคียงหรือ

มีโอกาสเติบโตเร็วกว่าเศรษฐกิจ ซึ่งศูนย์วิจัย

กสิกรไทยประเมินว่า มีความเป็นไปได้ที่จะเห็น

สัดส่วนหนี้ครัวเรือนในปี 2563 ขยับขึ้นไปอยู่ใน

กรอบประมาณ 80.0-81.5% ต่อจีดีพี

 หนี้ครัวเรือนที่ขยับสูงขึ้นดังกล่าว ย่อม

เป็นข้อจํากัดการฟื้นตัวของกําลังซื้อและการ

บริโภคของครัวเรือนในภาพรวม และหากมอง

ในมิติที่ย่อยลงมาระดับครัวเรือน ผลสํารวจ

สถานการณ์หนี้และเงินออมของศูนย์วิจัยกสิกร

ไทย พบข้อเท็จจริงที่สอดคล้องกับสถานการณ์

หนี้ครัวเรือนในระดับภาพรวมทั้งประเทศว่า ครัว

เรือนหลายกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่ม GenY และกลุ่ม

ที่มีรายได้ต่อเดือนตํ่ากว่า 15,000 บาท อยู่ใน

ภาวะที่มีภาระหนี้ต่อเดือนค่อนข้างสูง ต้องเพิ่ม

ความระมัดระวังในการใช้จ่าย และน่าจะเป็นกลุ่ม

ที่เผชิญกับข้อจํากัดในการก่อหนี้ก่อนใหม่เพิ่ม

เติม 

 ประเด็นที่ต้องติดตามในช่วงหลังจาก

นี้ คงเป็นแนวทางการเข้าดูแลและ

แก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน ซึ่งเป็น

โจทย์ระยะยาวที่น่าจะมีความท้าทายมากขึ้น 

โดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจยังชะลอตัว โดย

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การทําความเข้าใจ

ปัญหาหนี้ครัวเรือนจากข้อมูลภาพรวม อาจ

ทําให้ยังไม่สามารถวางแนวทาง-มาตรการการ

แก้ไขปัญหาได้อย่างสมบูรณ์ เพราะสาเหตุและ

ปัญหาที่แท้จริงในการเป็นหนี้และความสามารถ

ในการชําระคืนหนี้ของแต่ละครัวเรือนมีความ

แตกต่างกัน และภาพการเป็นหนี้ของครัวเรือน

บางกลุ่มอาจยังไม่สะท้อนผ่านฐานข้อมูลที่มีใน

ระบบ โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีรายได้จร-ไม่มีงาน

ประจํา ตลอดจนผู้กู้ที่มีรายได้ค่อนข้างตํ่า ซึ่ง

อาจจะยังเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อ

ของสถาบันการเงินในระบบ 

 ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า การ

เน้นสร้างวินัยการใช้เงินและการลดแรงจูงใจใน

การก่อหนี้ตามกระแสบริโภคนิยม ตลอดจนการ

กําหนดมาตรการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการ

เงิน อาจเป็นแนวทางที่ช่วยชะลอปัญหาการเป็น

หนี้เร็วโดยไม่สมเหตุสมผลสําหรับผู้กู้บางกลุ่ม 

อาทิ กลุ่ม GenY กลุ่ม GenZ และกลุ่มที่สร้าง

หนี้เพื่อการใช้จ่ายระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ปัญหา

หนี้ของครัวเรือนอีกหลายกลุ่ม (โดยเฉพาะกลุ่ม

ไม่มีรายได้ประจํา หรือกลุ่มที่มีรายได้ค่อนข้าง

ตํ่า) ซึ่งก่อหนี้เพราะความจําเป็นกดดัน อาจ

ต้องการแนวทางการดูแลปัญหาหนี้ในรูปแบบ

ที่แตกต่างออกไป เนื่องจากเป็นโจทย์ที่มีความ

ทับซ้อนกันในมิติของผู้กู้และสถาบันการเงิน ซึ่ง

ในมิติของฝั่งผู้กู้เองก็จะต้องพยายามหา

รายได้เพิ่ม-ลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็น

อย่างเคร่งครัดเพื่อให้มี

ความสามารถในการ

ชําระคืนหนี้ 

ขณะ

ที่มิติของสถาบันการเงินนั้น เพื่อช่วยให้ผู้กู้ที่มี

ความจําเป็นต้องก่อหนี้ หรือกลุ่มที่ไม่เคยเป็น

ลูกค้าของสถาบันการเงินสามารถเข้าถึงสินเชื่อ

ในระบบที่มีต้นทุนตํ่ากว่าการกู้นอกระบบ และได้

รับบริการที่คํานึงถึงความเป็นธรรมกับผู้บริโภค

มากขึ้น สถาบันการเงินเองก็คงต้องเร่งพัฒนา

เพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ความเสี่ยง

ของผู้กู้ โดยใช้ฐานข้อมูลอื่นๆ อาทิ Big Data 

และแพลตฟอร์มการชําระเงิน ซึ่งกระบวนการ

ดังกล่าวจะทําให้ “ความเข้าใจผู้กู้และความ

สามารถในการยืนยันข้อมูลแหล่งรายได้อื่นๆ 

นอกเหนือจากรายได้ปกติ” กลายมาเป็นข้อมูล

ที่ช่วยสนับสนุนการพิจารณาปล่อยสินเชื่อนอก

เหนือไปจากหลักฐานเพื่อแสดงสถานะทางการ

เงินในรูปแบบเดิม ซึ่งจะช่วยให้ผู้กู้ที่แต่เดิมอาจ

ต้องกู้นอกระบบสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มี

ต้นทุนตํ่าลง ทําให้น่าจะสามารถบริหารจัดการ

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของครัวเรือนได้ดีขึ้น 

13 www.HoonInside.com 20  JANUARY  2020



บล.บัวหลวง แนะใช้ “หลักการจัดสรรพอร์ตลงทุน” 
รับมือตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวน

 บล.บัวหลวง เปิดกลยุทธ์การลงทุน พิชิต
ตลาดหุ้นทั่วโลกผันผวน ด้วย “หลักการ Asset 
Allocation” เน้นกระจายเงินลงทุนใน 5 สินทรัพย์
หลัก เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างผลตอบแทน
และความเสี่ยง พร้อมเผยธีมการลงทุนเด่นปี 63 
รับมือปัจจัยลบในต่างประเทศ

 นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ 
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานค้า
หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัว
หลวง จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลาด
หุ้นทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยยังคงอยู่ในภาวะ
ผันผวนต่อเนื่องมาจากปี 62 จากภาวะความ
ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯกับอิหร่าน และปัญหา
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน แม้ว่า
สถานการณ์จะคลี่คลายแล้วระดับหนึ่ง หลัง
สหรัฐฯได้ลงนามข้อตกลงทางการค้าเฟสแรกกับ
จีนอย่างเป็นทางการไปแล้ว แต่ยังคงต้องจับตา
ดู 2 ประเด็นอย่างใกล้ชิด คือ 1.สหรัฐฯและจีน จะ
สามารถบรรลุข้อตกลงเฟส 2 เรื่องที่จะให้จีนเปิด
ตลาดการเงินและสิทธิทางปัญญาได้ภายในปีนี้
หรือไม่ และ 2.สงครามตะวันออกกลาง ซึ่งเรื่องนี้
ยากต่อการคาดเดา

 ท่ามกลางปัจจัยลบของต่างประเทศ ผู้
ลงทุนต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการ
ลงทุน แนะนําให้ใช้หลักการ “จัดสรรพอร์ตการ
ลงทุน” หรือ Asset Allocation เพื่อรักษาระดับ
ความเสี่ยงและผลตอบแทนให้เหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดและสถานการณ์ต่างๆ 
ซึ่งกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือการ
ลงทุนที่มีประสิทธิภาพ  เห็นได้จากพอร์ตลงทุน
ปี 62 ของหลักทรัพย์บัวหลวงที่สามารถทําผล
ตอบแทนได้ดีอีกครั้ง โดยพอร์ตลงทุนแบบอนุรักษ์
นิยม (Conservative) ,แบบความเสี่ยงปานกลาง 
(Moderate) และแบบเชิงรุก (Aggressive) มีผล
ตอบแทนนับจากต้นปีที่ระดับ 7.1% ,10.4% และ 
14.0% ตามลําดับ สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในช่วง
เดือนก.พ.62 ที่ระดับ 3.2%, 5.1% และ 7.2% 

 ดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสมในช่วงนี้
ควรเน้นกระจายความเสี่ยงออกไปใน 5  สินทรัพย์
หลัก คือ 1. ตลาดหุ้น สัดส่วนลงทุนประมาณ 
23% แบ่งเป็นหุ้นไทยประมาณ 9% หุ้น
เวียดนามประมาณ 9% และหุ้นสหรัฐฯ
ประมาณ 5% ปัจจุบันตลาดหุ้น

ไทยมีอัพไซด์ค่อนข้างจํากัด เพราะกําไรบริษัทจด
ทะเบียนในปี 63 อาจขยายตัวได้ไม่มากนัก ขณะ
ที่ตลาดหุ้นเวียดนาม และตลาดหุ้นสหรัฐฯ ยังมี
โมเมนตัมที่ดี  

 โดยเฉพาะตลาดหุ้นเวียดนาม เราคาดว่า
ในปี 63 อาจมีกระแสเงินลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (FDI) ไหลเข้ามาต่อเนื่อง เพราะ
เวียดนามเป็นประเทศปลายทางที่ได้รับความนิยม
สูงสุดในการลงทุนจากต่างชาติในเอเชีย หลัง
กระทรวงวางแผนและการลงทุนของเวียดนาม
ได้สนับสนุนให้มีการลงทุนโดยตรงจากต่าง
ประเทศเพิ่มมากขึ้นในหลากหลายอุตสาหกรรม 
เช่น เทคโนโลยีขั้นสูง, พลังงาน และการส่งออก 
เป็นต้น

 2. กองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REIT) ประเภทอาคารสํานักงาน
ให้เช่าและค้าปลีก สัดส่วนลงทุนเฉลี่ย 13% หลัง
ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนระหว่างดัชนีกองทุนรว
มอสังหาฯและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ไทย 10 ปี อยู่ระดับ 3.28% สูงกว่าค่าเฉลี่ย 4 ปี 
1.6 เท่า 3.ทองคํา สัดส่วนลงทุนเฉลี่ย 16% เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเติบโตเศรษฐกิจขยาย
ตัวน้อยกว่าคาดการณ์ และเหตุการณ์สงคราม 
จากการวิเคราะห์เชิงปริมาณ คาดว่าในเดือน
ม.ค.นี้ ราคาทองคําจะแกว่งในกรอบ 1,491-1,620 
เหรียญต่อออนซ์  4.ตลาดเงิน สัดส่วนลงทุนเฉลี่ย 
6% และ 5.หุ้นกู้ภาคเอกชนระดับ BBB+ขึ้นไป 
สัดส่วนลงทุนเฉลี่ย 42% 

 กูรูด้านการลงทุน กล่าวถึงมุมมองตลาดหุ้น
ไทยปี 63 ว่า ดัชนีอาจแกว่งตัวเหมือนปีก่อน โดย
ให้กรอบบนที่ระดับ 1,680-1,695 จุด บนค่า P/E 
16.5 เท่า และกรอบล่างระดับ 1,480-1,500 
จุด บนค่า P/E 14.5 เท่า ส่วนกําไรต่อ
หุ้น (ESP) ของบริษัทจดทะเบียน
อาจอยู่ระดับ 102 บาทต่อ
หุ้น เติบโตประมาณ 
22% จากปี 62 
ที่อยู่ระดับ 
83 

บาทต่อหุ้น 

 สําหรับธีมการลงทุน เน้นลงทุนในหุ้น 3 
กลุ่ม คือ 1.หุ้นที่มีความปลอดภัย (Defensive 
Stock) เช่น กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ (หุ้น
รถไฟฟ้า) ,กลุ่มโรงไฟฟ้า ,กลุ่มหุ้นค้าปลีก และ
กลุ่มไฟแนนซ์ 2.กลุ่มปิโตรเคมีและกลุ่มนํ้ามัน
ที่จะได้รับผลดีจากการฟื้นตัวของภาคการผลิต
ของโลก 3.กลุ่มรับซื้อและปรับโครงสร้างหนี้  
เช่น หุ้น BAM ,หุ้น JMT และหุ้น CHAYO ส่วน
กลุ่มที่ต้องใช้ความระมัดระวัง คือ กลุ่มพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเรื่องความต้องการ
ซื้อชะลอตัว และกลุ่มธนาคารที่ต้องระวังเรื่องการ
ให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยมากขึ้น

 “มอร์แกน สแตนลีย์ วิเคราะห์ว่า ภาวะ
ตึงเครียดของตะวันออกกลาง อาจส่งผลให้ราคา
นํ้ามันดิบ WTI ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คาดว่า
ปีนี้ราคานํ้ามันดิบ WTI จะอยู่ระดับเฉลี่ย 62 
ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เทียบกับปีก่อนที่อยู่
ระดับ 58 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนนํ้ามัน
ดิบเบรนท์ อาจอยู่ระดับเฉลี่ย 68 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อบาร์เรล” นายชัยพร กล่าว
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ธนาคารกรุงเทพ สํารองเงินสดช่วงเทศกาลตรุษจีนกว่า 40,000 ล้านบาท 

สาขาธนาคารกว่า 1,000 แห่ง และตู้บัวหลวงเอทีเอ็มทั่วประเทศ พร้อมรองรับบริการ

 ธนาคารกรุงเทพ จัดสรรเงินสดสํารองไว้ให้บริการแก่ลูกค้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนกว่า 40,000 ล้านบาท ผ่านสาขาธนาคาร สาขา

ไมโครกว่า 1,000 แห่ง และตู้เอทีเอ็มอีกกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศ ที่พร้อมให้บริการเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่มีจํานวนมากขึ้น 

พร้อมกําหนดแผนดูแลการเติมเงินสดในตู้เอทีเอ็มเป็นพิเศษ

 รายงานข่าวจากธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2563 ทางธนาคารได้มีการสํารองเงินสดไว้ให้

บริการแก่ลูกค้าเพิ่มเติมจากภาวะปกติโดยรวมทั้งสิ้นประมาณ 40,000 ล้านบาท ผ่านสาขาธนาคาร สาขาไมโครภายในห้างสรรพสินค้ากว่า 

1,000 แห่ง และช่องทางบริการเอทีเอ็มที่มีกว่า 10,000 จุดทั่วประเทศ เพื่อรองรับปริมาณความต้องการเงินสดของประชาชนสําหรับใช้จ่าย

ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ พร้อมสํารองธนบัตรใหม่บางส่วนสําหรับใช้เป็นเงินอั่งเปามอบเป็นธรรมเนียมในเทศกาลปีใหม่จีน 

 นอกจากนี้ ทางธนาคารยังได้เตรียมความพร้อมสําหรับดําเนินการเพิ่มความถี่ในการเติมเงินยังตู้บัวหลวงเอทีเอ็มเป็นกรณีพิเศษอีกด้วย 

เพราะฉะนั้นลูกค้าของธนาคารจึงมั่นใจได้ว่าจะสามารถเบิกถอนเงินสดมาใช้ในช่วงเทศกาลดังกล่าวได้อย่างสบายใจ
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กสิกรไทยสํารองเงินสด 43,700 ล้านบาท 

รับเทศกาลตรุษจีน
ไทยพาณิชย์สํารองธนบัตร
เทศกาลตรุษจีน ปี 2563

 ธนาคารกสิกรไทยเตรียมสํารองเงินสดสําหรับให้บริการใน

สาขาและเครื่องเอทีเอ็ม เพื่อรองรับการใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีน 

22 – 25 มกราคม 2563 รวมทั้งสิ้น 43,700 ล้านบาท

  ในจํานวนนี้ แบ่งเป็นการสํารองเงินสดผ่านช่องทางสาขา 

จํานวน 22,800 ล้านบาท โดยเป็นเงินสํารองสําหรับสาขาใน

เขตกรุงเทพฯ จํานวน 10,900 ล้านบาท และสาขาในเขตภูมิภาค

จํานวน 11,900 ล้านบาท ทั้งนี้ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมี 885 

สาขา ทั่วประเทศ

 สําหรับการสํารองเงินสดเพื่อเครื่องเอทีเอ็ม (K-ATM) ที่

มีอยู่จํานวนกว่า 8,168 เครื่องทั่วประเทศ เป็นจํานวนทั้งสิ้น 

20,900 ล้านบาท แบ่งเป็นการสํารองเพื่อบรรจุเครื่องเอทีเอ็มใน

เขตกรุงเทพฯ จํานวน 9,200 ล้านบาท และเอทีเอ็มในเขตภูมิภาค

จํานวน 11,700 ล้านบาท 

 เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้

เตรียมความพร้อมสํารองธนบัตรเพื่อรองรับการใช้บริการของ

ลูกค้า จํานวน 59,000 ล้านบาท โดยเป็นการสํารองที่ลดลงจากปี

ก่อนเล็กน้อย แบ่งเป็นในเขตกรุงเทพมหานคร 28,500 ล้านบาท 

และในเขตต่างจังหวัด 30,500 ล้านบาท  โดยแบ่งเป็นตู้เอทีเอ็ม 

29,000 ล้านบาท และสาขา 30,000 ล้านบาท เป็นธนบัตรฉบับ

ใหม่ประมาณ 5,000 ล้านบาท

 ปัจจุบันธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น 958 สาขา (ข้อมูล ณ สิ้นเดือน

ธันวาคม 2562) มีเครื่องเอทีเอ็มรวม 9,372 เครื่อง (ข้อมูล ณ สิ้น

เดือนธันวาคม 2562)
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยปี 63 
มุ่งสร้างการเติบโตร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยปี 2563  ครบรอบปี

ที่ 45 สร้างการเติบโตไปพร้อมกันทั้งตลาดทุน 

สังคม และประเทศชาติ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี

ของคนไทย (Growing Together for Inclusive 

Well-being) ปรับรูปแบบการทํางานและขยาย

ธุรกิจ ภายใต้กรอบกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (2563-

2565) มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานและต่อย

อดธุรกิจใหม่ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อ

เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน  

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการ
และผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันโลก

มีพลวัตการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเตรียมพร้อม

รับมืออย่างต่อเนื่อง ทั้งสถานการณ์ต่างประเทศ 

ในประเทศ และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

อย่างก้าวกระโดด ในปี 2563 เป็นปีที่ตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ ดําเนินงานมาครบ 45 ปี จึงมุ่งเน้น

การเติบโตแบบ Inclusive Well-being สร้าง

การเติบโตไปพร้อมกันทั้งตลาดทุน สังคม และ

ประเทศชาติ อย่างมีสมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน

ในระยะยาวเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย เพื่อ

ให้ทุกภาคส่วนสามารถก้าวข้ามผ่านช่วงของ

การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และความผันผวน

ในเวทีโลกที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและ

สังคม 

กลยุทธ์ 3 ด้าน ประกอบด้วย 

1) เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ (Grow with 

Efficiency) ปรับรูปแบบการทํางานและขยาย

ธุรกิจด้วย

การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้าง

การเติบโตไปพร้อมกันได้อย่างมีคุณภาพ ขณะ

เดียวกันยังคงมุ่งเน้นลดความซํ้าซ้อนของ

กระบวนการและกฎเกณฑ์ต่างๆ และการให้

บริการในรูปแบบ One-Stop Service แก่

บริษัทจดทะเบียน รวมทั้งการนําข้อมูล 

(data) มาวิเคราะห์ความต้องการ

ของลูกค้าเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรง

ตามความต้องการ รวมถึงสร้างฐานข้อมูลที่

ให้อุตสาหกรรมได้นําไปใช้ต่อยอดและประโยชน์

ร่วมกัน

2) เติบโตด้วยการสร้างโอกาสใหม่ (Grow with 

New Opportunities) ทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ โดยจะมุ่งเน้นความเชื่อมโยงกับตลาด

ทุนในกลุ่ม CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนม่า 

และเวียดนาม รวมทั้ง การขยายโอกาสการ

ระดมทุนของธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMEs) 

รวมถึงสตาร์ทอัพ (Startups) 

3) เติบโตไปด้วยกันกับผู้ร่วมตลาดและสังคม

อย่างยั่งยืน (Grow with Stakeholders & 

Sustainable Society) ปรับปรุงกฎเกณฑ์ส่ง

เสริมการดําเนินธุรกิจให้ง่ายและสะดวกมากขึ้น 

(Ease of Doing Business) และการคุ้มครอง

ผู้ลงทุน พร้อมสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้

ผู้ร่วมตลาดได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ลดต้นทุน

การทําธุรกิจให้แก่อุตสาหกรรม การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานและแพลตฟอร์มกลางของ

ตลาดทุน และการเสริมความปลอดภัยทาง

ไซเบอร์ การสร้างช่องทางใหมในการลงทุนให้

สะดวกมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมให้บริษัท

จดทะเบียนดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสร้าง

ผลลัพธ์ทางสังคม (Social Impact) เพื่อสร้าง

การเติบโตอย่างสมดุลและมีคุณภาพ พร้อม

ปรับแนวทางการพัฒนาความรู้การออมและ

การลงทุนภาคประชาชน และพัฒนา

ศักยภาพผู้ประกอบการในทุกมิติ 

(มีต่อ)
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยปี 63 
มุ่งสร้างการเติบโตร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างสมดุลและยั่งยืน 

สรุปพัฒนาการสําคัญและความสําเร็จปี 2562 

ด้านธุรกิจ

• สภาพคล่องครองอันดับหนึ่งติดต่อกันตั้งแต่

ปี 2555 ในภูมิภาคอาเซียน มูลค่าซื้อขายต่อวัน 

53,192 ล้านบาท (ณ วันที่ 28 พ.ค. 62 มีการ

ซื้อขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2 แสนล้าน

บาทต่อวัน) 

• TFEX มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันกว่า 

4.3 แสนสัญญา เป็นอันดับ 26 ของโลก 

• มีมูลค่า IPO 3.8 แสนล้านบาท สูงสุด

อาเซียน โดย AWC เป็นบริษัทจดทะเบียนที่มี

มูลค่าระดมทุนใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ของ

ไทย และเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีการ

ระดมทุนใหญ่ที่สุดในโลกในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

• 40 บจ. ไทยได้รับคัดเลือกเข้าคํานวณใน

ดัชนี MSCI Standard Index เพิ่มขึ้นสูงสุดใน

ภูมิภาคอาเซียน โดยเพิ่มขึ้น 4  บจ. จากปีก่อน

หน้า โดยมีนํ้าหนักการลงทุนเพิ่มเป็น 3.43% 

จาก 2.65% มากที่สุดเป็นประวัติการณ์

• ยกระดับการให้บริการและปรับกฎเกณฑ์ ร่วม

กับ ก.ล.ต. One-stop service, การลดขั้นตอน

การออก DW และการปรับปรุงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ

  

• เชื่อมโยงสินค้าและบริการซื้อขายกองทุนกับ

ต่างประเทศ เช่น การออก DW Hang Seng 

และ ความร่วมมือระหว่าง FundConnext ร่วม

กับ Clearstream

• ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์อื่นและองค์กร

ในต่างประเทศ เช่น การจัดทําเว็บไซต์ 

ASEAN Exchanges website ใหม่, การแลก

เปลี่ยนความร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์

ใน Shenzhen และ Stuttgart รวม

ถึงความร่วมมืออย่างต่อ

เนื่องกับภาคตลาดทุนใน CLMV และ IFC 

(International Finance Corporation)

• สร้าง global recognition ผ่านกิจกรรม 

“Embassy @ SET” มีทูตกว่า 30 ประเทศ

เข้าร่วม และเป็นเจ้าภาพจัดงาน AFSF (Asia 

Fund Standardization Forum) และ AOSEF 

(Asian and Oceanian Stock Exchanges 

Federation)

ด้านคุณภาพ

• 20 บริษัทจดทะเบียนไทยได้รับคัดเลือกเข้า

คํานวณในดัชนี Dow Jones Sustainability 

Indices (DJSI) สูงสุดในภูมิภาคอาเซียน โดยมี 

7 บริษัท ได้คะแนนสูงสุดเป็นที่ 1 ของโลก 

• ส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนลดภาวะโลกร้อน 

ด้วยโครงการ Care the Whale “ขยะล่องหน” 

โครงการต่อเนื่องจากลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกผ่านโครงการ Care the Bear

• ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคม (Social 

Enterprises) ผ่านโครงการ SET Social 

Impact Day: สร้างจุดเชื่อมต่อการทํางานเพื่อ

ความยั่งยืนกับภาคธุรกิจ 

• ร่วมแก้ไขปัญหาทางสังคมร่วมกับองค์กร

ระหว่างประเทศ เช่น IOSCO และ WFE สร้าง

ความรู้ทางการเงินผ่านโครงการ “Ring 

the Bell for Financial Literacy”
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร สัปดาห์นี้ สําหรับตลาดหุุ้นไทย เป็นอะไร 

ท้าทาย ถึง 1620 จุด แล้วทะลุ ได้หรือไม่ เชื่อว่า ฝุ่นเก็งกําไร คงตลบมากมาย 

แม่มดน้อย ภาคพิสดาร ใช้กระจกวิเศษ ส่องหาตัวแปรเชิงลบๆแล้ว ยังไม่มี  

ไม่รู้ว่า ไปแอบ ซ่อนตัวที่ไหน แต่ตัวเลขเศรษฐกิจจีน GDP ในไตรมาส 4/2562 

ขยายตัว 6% เมื่อเทียบเป็นรายปี ส่วน GDP ตลอดปี 2562 ขยายตัว 6.1% 

เรียกว่า อยู่ในกรอบเป้าหมายรายปีของรัฐบาล ซึ่งกําหนดไว้ที่ 6% - 6.5% 

 บทบาท ตัวเลขผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนปี2562 ของแต่ละ

ประเทศ คงมีบทบาทต่อภาพรวมตลาดหุ้น  ตลาดหุ้นไทย ก็เช่นกัน แม่มด

น้อย เห็นหุ้นแบงก์หลายตัว บวกได้2 วัน กลัววันที่3 ข่าวกําไรปี62 ออกมา 

แล้ว ราคาหุ้นไปไม่ไกล ก็มีแรงขายออกมา ยังไง ก็ควรเตรียมตัว หุหุ

 ศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,600.48 จุด เพิ่มขึ้น 4.61 จุด หรือ 

0.29% มูลค่าการซื้อขาย 61,064.72 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 

2,596.79 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 680.60 ล้านบาท นัก

ลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 1,490.35 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศขาย

สุทธิ 425.84 ล้านบาท

 KEC บวกเกือบ 10% บนบาทอ่อนค่า นักเก็งกําไร เสือปืนไว ก็ลุย

กัน มันส์หยด....แม่มดน้อย มองว่า ค่าบาท ควรอยู่ที่ความเหมาะสม ส่วนจะ

เท่าไรนั้น ขึ้นกับนักลงทุน และแบงก์ชาต จะกําหนดกรอบอย่างใด อิอิ

 GL บวก 8.65% ตอบรับข่าว JTrust ได้ตัดสินใจถอนฟ้อง GL คดีแพ่ง

กรณีละเมิดจากการหมิ่นประมาท ด้วยเหตุผลว่าไม่ประสงค์ดําเนินคดีกับ GL 

ต่อไป วันนี้ เกมหุ้น GL จะติดเครื่องวิ่งต่อหรือไม่ คงฝากผี ฝากไข้ไว้กับนักเก็ง

กําไรและเหล่าแฟนคลับGL ดอยเล็ก ดอยใหญ่ วันนี้ จะถัวหรือตัดสินใจอย่าง

ใด ดี เหอะๆ

 สุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เผย ขณะนี้ราคาสุกร

หน้าฟาร์มอยู่ที่ 79-80 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งเป็นการปรับเพิ่มขึ้นในช่วงสั้นๆ ใน

ช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ใกล้จะถึงนี้ โดยราคานี้ทําให้เกษตรกรพออยู่ได้ หลังจาก

แบกรับภาระขาดทุนสะสมมาถึง 3 ปี และไม่กระทบกับการใช้จ่ายของผู้บริโภค

จนเกินไป นับว่าเป็นราคาที่เหมาะสม และเป็นไปตามกลไกตลาด เนื่องจาก

ที่ผ่านมาเกษตรกรมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรค ASF ในสุกร ที่เกิดในหลาย

ประเทศ ทําให้เกษตรกรทั้งรายย่อย รายกลาง และรายใหญ่ ต่างระมัดระวัง

ในการเข้าเลี้ยงสุกรมากขึ้น ด้วยการชะลอการนําลูกสุกรเข้าเลี้ยง หรือเข้าใน

ปริมาณที่น้อยกว่าปกติ รวมถึงไม่นําเข้าพ่อแม่พันธุ์มาทดแทนที่ปลดไป ส่ง

ผลให้สุกรในระบบของไทยหายไปกว่า 15% จากเดิมที่มีสุกรในระบบประมาณ 

9,504,921 ตัว ผู้เลี้ยงสุกร 191,545 ราย

 BIG บวกจนได้ บวกถึง 1.30% งานนี้ ไม่สน บิ๊ก BIG ปฏิเสธข่าวลือ มี

ผู้สนใจเทกโอเวอร์ ชี้ไร้พัฒนาการใดๆ ที่ยังไม่ได้เปิดเผย หรือสารสนเทศที่มีนัย

สําคัญ อ้าว เมื่อลุยกันแบบนี้ วันนี้ ต้องติดตามความเคลื่อนไหวของเกมหุ้น 

BIG 

 EKH เปิดตัว “ศูนย์กุมารเวชแห่งใหม่” ศูนย์กลางแห่งสุขภาพเด็กแบบ

ครบวงจร ระดับพรีเมี่ยม พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเทคโนโลยี

นวัตกรรมสุดลํ้าครบครันตลอด 24 ชั่วโมง รองรับกลุ่มผู้ป่วยเด็กที่เพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง “นายแพทย์อํานาจ เอื้ออารีมิตร” บิ๊กบอส ตั้งเป้าปี’63 มีเด็ก

เข้ารับบริการเพิ่มขึ้น

 ECF กางแผนธุรกิจปี63 โฟกัสธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ตั้งเป้ารายได้โต 10-

15%ปรับแผนงานตั้งเป้าเพิ่มอัตรากําไรสุทธิ

ไม่น้อยกว่า 4-5% ระบุยังมีโครงการโรง

ไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศที่อยู่ระหว่างการ

ศึกษาความเป็นไปได้ในการเข้าลงทุน โดย

บริษัทจะมุ่งเน้นเข้าศึกษาความเป็นไปได้ใน

การเข้าลงทุนในโครงการที่มีผลตอบแทนสูง 

และจะเน้นการเข้าลงทุนเองเป็นหลัก 

 THCOM ประเมินผลกระทบจาก

ดาวเทียมไทยคม 5ขัดข้องทางเทคนิค อาจทําให้รายได้ลดลง 200ลบ.ต่อปี 

เหตุมีลูกค้าจํานวนหนึ่งที่ไม่สามารถทําการโอนย้ายได้ เช่น ลูกค้าต่างประเทศ 

และลูกค้ารายย่อยบางราย ...บริษัท พร้อมทั้งผู้ผลิตดาวเทียมไทยคม 5 และ

ผู้เชี่ยวชาญจะพยายามกู้คืนระบบดังกล่าวโดยวิธีการ ต่างๆ ต่อไปอีกระยะหนึ่ง 

โดยหลังจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญจะให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการดาวเทียม

ไทยคม 5 ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีการหยุดให้บริการในอนาคต

ท้าทาย

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : DTAC แนะนําถือ ราคาพื้นฐาน 65 บาท
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : SPRC แนะนํา ถือ (เดิมซื้อ) ราคาพื้นฐาน 9.80 บาท
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : DRT แนะนํา ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 7.10 บ.
บล.ทิสโก้ : DTAC แนะนํา ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 59.00 บ.
บล.ทิสโก้ : CK แนะนํา ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 29.00 บ.
บล.ฟิลลิป : ERW แนะนํา ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 6.40 บาท

บล.ฟิลลิป : KTC แนะนํา ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 45.50 บาท
บล.เคจีไอ : HANA แนะนํา ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 37.00 บ.
บล.เคจีไอ : KTC แนะนํา ขาย ราคาพื้นฐาน ที่ 36.00 บ.
บล.เคจีไอ : DELTA แนะนํา ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 57.00 บ.
บล.เคจีไอ : KCE แนะนํา ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 18.00 บ.
บล.เคจีไอ : SVI แนะนํา ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 3.60 บ.
บล.เออีซี : AP แนะนํา ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 8.65 บ.
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