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 นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กัลฟ ์เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) GULF เปืดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 TTC Energy Development Investment Joint Stock Company (“TTC Green”) ซึ่ง

เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 90 ผ่าน Gulf International Holding Pte. Ltd. และเป็นผู้ด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้า TTCIZ-02 ซึ่งเป็นโรง

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง 50.0 เมกะวัตต์ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม Thanh Thanh Cong ที่อ�าเภอ Trang Bang จังหวัด Tay 

Ninh ประเทศเวียดนาม มีมูลค่าโครงการประมาณ 50.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้ลงนามสัญญาเงินกู้เพื่อเข้ารับการสนับสนุนเงินกู้เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ

ในวงเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 37.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นระยะเวลา 15-17 ปีกับกลุ่มสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง ได้แก่ธนาคาร

พัฒนาเอเชีย (AsianDevelopment Bank: ADB) ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด 

(ไทย) จ�ากัด (มหาชน) และกองทุนโครงสร้างพื้นฐานน�าโดยภาคเอกชนชั้นน�าของเอเชีย (The Leading Asia’sPrivate Infrastructure Fund: LEAP) ซึ่งได้

รับการสนับสนุนโดยส�านักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (JapanInternational Cooperation Agency: JICA)

 ทั้งนี้ TTC Green ได้เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity) 

เป็นระยะเวลา 20 ปีโดยได้รับอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ 9.35 เซนต์สหรัฐต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง

GULF เผยบ.ย่อย ผู้ด�ำเนินโครงกำรโรงไฟฟ้ำ

พลังงำนแสงอำทิตย์ 50 MW ในเวียดนำม 

ลงนำมสัญญำเงินกู้วงเงิน 37.8 ล้ำนดอลลำร์สหรัฐ 
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 นายพุน ฉง กิต ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ แอด 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ MACO ผู้น�า

เครือข่ายสื่อโฆษณานอกบ้าน กล่าวว่า ประเทศ

เวียดนามนับเป็นประเทศที่น่าจับตามองของ

บรรดานักลงทุนจากทั่วโลกด้วยจ�านวนประชากร

ที่เข้าใกล้ 100 ล้านคน โดยในปี 2019 GDP 

เวียดนามโตถึง 7.0% พฤติกรรมของผู้บริโภค

จึงมีก�าลังซื้อก้าวกระโดดมากขึ้น ส่งผลให้มูลค่า

ทางการค้าของเวียดนามสูงถึง 5.1 ล้านดอลลาร์ 

ซึ่งการเติบโตที่รวดเร็วนั้นมาพร้อมกับนโยบายรัฐ

ที่เน้นให้ทุกจังหวัดของเวียดนามท�าแผนพัฒนา

ตัวเอง อีกทั้งก่อนหน้านี้เวียดนามได้ลงนามข้อ

ตกลงเสรีการค้ากับสหภาพยุโรป ซึ่งจะปรับลด

อัตราภาษีกับสินค้าเกือบทุกประเภท ช่วยเอื้อ

ประโยชน์ต่อการค้าและการลงทุนมากขึ้น ด้าน

เม็ดเงินใช้จ่ายการโฆษณาในประเทศเวียดนามอยู่

ที่ประมาณ 1.22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสื่อ

ประเภททีวีเป็นอันดับหนึ่ง รองมาเป็นสื่อประเภท

หนังสือพิมพ์และสื่อเอาท์ดอร์และทรานซิสครอง

อันดับสามของเม็ดเงินในการใช้จ่ายโฆษณา

 การเข้าลงทุนครั้งนี้เป็นการตอกย�้าวิสัย

ทัศน์ของ MACO ที่มุ่งขยายธุรกิจสื่อโฆษณานอก

บ้านไปยังตลาดในภูมิภาคอาเซียน โดยที่ผ่านมา

ประเทศที่เราเข้าไปด�าเนินการธุรกิจส�าเร็จแล้ว 

ได้แก่ ประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย 

ส�าหรับมูลค่าการลงทุนในประเทศเวียดนามใน

ครั้งนี้อยู่ที่ 3.5 แสนล้านดองเวียดนาม หรือ

ประมาณ 457.2 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ คาด

ว่า VGIMS จะเข้าท�าสัญญาและด�าเนินการให้

ธุรกรรมแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 โดย

การลงทุนดังกล่าว MACO จะน�าความรู้ความ

สามารถ (Know-How) เข้าไปช่วยเสริมศักยภาพ

ให้ VGI Vietnam แข็งแกร่งมากขึ้น และเงิน

ลงทุนส่วนใหญ่ยังเป็นการเข้าไปเพิ่มทุนเพื่อให้ 

VGI Vietnam ลงทุนเพิ่มและขยายตัวอย่างก้าว

กระโดด ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวเพิ่มเติม

 ด้านนางสาวธมนวรรณ นริ
นทวานิช เลขานุการบริษัท บริษัท 
มาสเตอร์ แอด จ�ากัด (มหาชน) 
MACO เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหาร 

ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 มี

มติอนุมัติให้ VGI MACO (Singapore) Private 

Company Limited (“VGIMS") ซึ่งเป็นบริษัท 

ย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 75 ของ

จ�านวนหุ้นทั้งหมด เข้าลงทุนใน VGI Vietnam 

Joint Stock Company ("VGI Vietnam") ซึ่ง

เป็นผู้น�าในการให้บริการสื่อโฆษณานอกบ้านและมี

เครือข่ายกระจายอยู่ทั่วประเทศเวียดนาม

 ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่า VGIMS จะเข้าท�า

สัญญาซื้อขายและสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนของ VGI Vietnam จ�านวน 830,000 หุ้น 

และ เข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมของ VGI Vietnam จาก

ผู้ขาย จ�านวน 553,000 หุ้น มีมูลค่ารวมเท่ากับ 

347,665,000,000 ดองเวียดนาม หรือประมาณ 

457.2 ล้าน บาท (อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ถัวเฉลี่ยของธนาคารแห่งประเทศไทย วันที่ 9 

มกราคม 2563 เท่ากับ 0.1315 บาท ต่อ 100 

ดองเวียดนาม) ทั้งนี้ภายหลังจาก ธุรกรรมเสร็จ

สมบูรณ์ VGIMS จะถือหุ้นใน VGI Vietnam คิด

เป็นประมาณร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกและจ�า

หน่ายแล้วทั้งหมด และ ด�าเนินการให้ธุรกรรม

แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2563

 วัตถุประสงค์ เพื่อขยายตลาดสื่อโฆษณา

นอกบ้านของบริษัทฯ ไปยังประเทศเวียดนาม

MACO ทุ่ม 457.2 ลบ. 
รุกขยำยเครือข่ำยส่ือโฆษณำนอกบ้ำนในเวียดนำม  

คำดเสร็จมี.ค.63 
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 นายธิติธรรม โรจนพฤกษ์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุน 
ศรีสวัสดิ์ จ�ากัด (มหาชน) BFIT เปิด
เผยว่า ผลการด�าเนินงานของบริษัทส�าหรับปีสิ้น
สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏตามงบก�าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จมีก�าไรสุทธิ 782.50 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 405.13 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 107.35% เมื่อ
เปรียบเทียบกับผลก�าไรของปี 2561 ซึ่งมีก�าไรสุทธิ
จ�านวน 37.38 ล้านบาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. การเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจ�านวน 
878.47 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้
ดอกเบี้ยจ�านวน 856.73 ล้านบาท และการลดลง
ของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ�านวน 21.74 ล้านบาท โดย
มีรายละเอียดดังนี้

 การเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ย จ�านวน 
856.73 ล้านบาท เกิดจาก - การเพิ่มขึ้นของรายได้
ดอกเบี้ยจากเงินให้สินเชื่อจ�านวน 864.03 ล้านบาท 
ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของพอร์ตลูกหนี้ที่เพิ่ม
ขึ้นจาก 18,168.13 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2561 เป็น 
19,735.00 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 หรือเพิ่มขึ้น 
8.62% การลดลงของรายได้ดอกเบี้ยจากรายการ
ระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (Repo) จ�านวน 
2.42 ล้านบาท เป็นผลจากขนาดการท�าธุรกรรม
ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 - การลดลงของรายได้
ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนในตราสารหนี้จ�านวน 4.88 
ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการขายและการครบก�า
หนดไถ่ถอนของเงินลงทุนในปี 2561 ขณะที่ปี 2562 
บริษัทไม่มีการลงทุนเพิ่มในตราสารหนี้ การลดลง

ของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย จ�านวน 21.74 ล้านบาท เกิด
จาก - การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินรับ
ฝากจ�านวน 41.95 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการ
เพิ่มขึ้นของเงินรับฝากเฉลี่ยเมื่อเทียบกับปี 2561 
การลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากตราสารหนี้ที่
ออกและเงินกู้ยืมจ�านวน 63.69 ล้านบาท ซึ่งเป็น
ผลจาก การลดลงของเงินกู้ยืมเพื่อใช้ในการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัท จาก 8,500 ล้านบาท ณ สิ้นปี 
2561 เป็น 2,000 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 หรือลด
ลง 76.479%

 2. การเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้องกับเงินให้สินเชื่อจ�านวน 69.26 ล้านบาท 
ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของพอร์ตลูกหนี้ของ
บริษัทตามที่กล่าวไปแล้วในข้อ 1

 3. การลดลงของก�าไรสุทธิจากเงินลงทุน 3.45 
ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการทยอยขายเงินลงทุน
ในช่วง ปี 2561 ในขณะที่ปี 2562 ไม่มีรายการขาย
เงินลงทุนที่มีนัยส�าคัญ

 4. การเพิ่มขึ้นของรายได้จากการด�าเนินงา
นอื่นๆ จ�านวน 44.76 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลสืบเนื่อง
มาจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สูญได้รับคืน

 5. การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงา
นอื่นๆ จ�านวน 571.64 ล้านบาท เนื่องจาก

 - การเพิ่มขึ้นของค่าบริหารจัดการสินเชื่อจ�า
นวน 291.71 ล้านบาท สืบเนื่องจากการเติบโตของ

พอร์ตสินเชื่อในปี 2562 การเพิ่มขึ้นของค่าภาษีอา
กรจ�านวน 43.01 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับการ
เพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจาก เงินให้สินเชื่อ การ
เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
อาคารสถานที่และอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆจ�านวน 
236.92 ล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตของ
พอร์ตสินเชื่อ และการขยายตัวของธุรกิจ 6. การลด
ลงของรายการหนี้สงสัยจะสูญจ�านวน 93.53 ล้าน
บาท เนื่องจากในปี 2562 บริษัทได้น�ามูลค่าของ
หลักประกันมาหักออกจากราคาตามบัญชีของลูก
หนี้ก่อนการกันเงินส�ารอง ทั้งนี้การปฏิบัติดังกล่าว
สอดคล้องกับแนวนโยบายการ จัดชั้นและการกันส�า
รองตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 7. การ
เพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ�านวน 105.80 
ล้านบาท ซึ่งแปรผันตามการเพิ่มขึ้นของก�าไรจาก
การด�าเนินงานก่อนภาษีเงินได้

 โดยสรุปก�าไรสุทธิของบริษัทในปี 2562 ตาม
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมีจ�านวน 782.50 ล้านบาท 
คิดเป็นก�าไรสุทธิต่อ หุ้นเท่ากับ 1.91 บาท เปรียบ
เทียบกับก�าไรสุทธิต่อหุ้นจ�านวน 1.71 บาท ในปี 
2561 ส�าหรับก�าไรเบ็ดเสร็จรวมซึ่งได้รวมการวัด
มูลค่าใหม่ของภาระผูกพันผลประโยชน์หลังออกจาก
งาน การเปลี่ยนแปลง ในมูลค่าของเงินลงทุนเพื่อ
ขาย และภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของก�า
ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไว้ด้วยนั้น ในปี 2562 บริษัท 
มีก�าไรเบ็ดเสร็จรวมจ�านวน 783.29 ล้านบาท ขณะ
ที่ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมของปี 2561 มีจ�านวน 373.83 
ล้านบาท

BFIT แจง งบรวมปี62 ก�ำไรโต 107.35% 

เหตุ รำยได้ดอกเบี้ยและค่ำธรรมเนียมเพ่ิมข้ึน 
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นางสาวมัณฑนี สุรกาญจน์กุล 
เลขานุการบริษัท บริษัท ดุสิต
ธานี จ�ากัด (มหาชน) DTC เปิดเผย

ว่า บริษัทฯ ขอรายงานการลงทุนในเดอะ เค

เทอเรอร์ส จอยท์ สต็อค คอมพานี (“เคเทอ

เรอร์ส”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการด้าน

อาหารและเครื่องดื่ม (Catering) ที่ประเทศ

เวียดนาม ในการนี้ บริษัท เอ็บเพอร์คิวร์ เค

เทอริ่ง จ�ากัด (ECC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ

บริษัท ดุสิต ฟูดส์ จ�ากัด ที่ถือหุ้น ร้อยละ 

51* ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในวันที่ 21 

มกราคม 2563 (“สัญญาซื้อขายหุ้น”) กับผู้

ขาย ซึ่งไม่เป็น บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท 

เพื่อเข้าซื้อหุ้นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุ้นทั้ง

หมดของเคเทอเรอร์ส ซึ่งเป็นบริษัทที่ จัดตั้ง

และจดทะเบียนที่ประเทศเวียดนาม และจะมี

ผลท�าให้เคเทอเรอร์สมีสถานะเป็นบริษัทย่อย

ของ ECC

บริษัทขอเรียนเพิ่มเติมว่า การลงทุนครั้ง

นี้มีเงื่อนไขบังคับที่ผู้ขายต้องปฏิบัติก่อน

การเข้าซื้อตามที่ก�าหนด ในสัญญาซื้อขาย

หุ้น อีกทั้ง ในการลงทุนครั้งนี้ ได้แบ่งการซื้อ

ขายหุ้นเป็นสามครั้งและจะเสร็จสมบูรณ์ต่อ

เมื่อ บรรลุเงื่อนไขบังคับก่อนตามที่ระบุไว้ใน

สัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าว หรือเงื่อนไขบังคับ

ก่อนได้รับการยกเว้น กล่าวคือ ในการเข้า

ลงทุนครั้งแรก ECC จะซื้อหุ้นเป็นจ�านวนร้อ

ยละ 51 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมดของเคเทอเรอ

ร์ส ซึ่งบริษัทคาดว่าการซื้อขายหุ้นครั้งแรกจะ

เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมี

มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น ประมาณ 2.04 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็นเงิน 61.2 

ล้านบาท (หกสิบเอ็ดล้านสองแสนบาท) โดย

ใช้ อัตราแลกเปลี่ยน 30 บาทต่อดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมีผลท�าให้เคเทอเรอร์สมี

สถานะเป็นบริษัทย่อยของ ECC

ส�าหรับการเข้าลงทุนครั้งที่สอง ECC จะซื้อ

หุ้นเพิ่มเติมอีกจ�านวนร้อยละ 19 ของจ�า

นวนหุ้นทั้งหมดของ เคเทอเรอร์ส ซึ่งคาด

ว่าจะเสร็จสิ้นกลางปี 2564 และในการเข้า

ลงทุนครั้งที่สาม ECC จะซื้อหุ้นในส่วนที่เหลือ

อีก จ�านวนร้อยละ 30 ของจ�านวนหุ้นทั้ง

หมดของเคเทอเรอร์ส ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้น

ภายในไตรมาส 1 ของปี 2565 ตาม ก�าหนด

ในสัญญาซื้อขายหุ้น อนึ่ง เมื่อรวมมูลค่าเงิน

ลงทุนสามครั้งซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมทั้ง

สิ้นร้อยละ 100ของหุ้นทั้งหมดของเคเทอเรอ

ร์ส จะมีมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 3.9 

ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็น 117 

ล้านบาท (หนึ่งร้อยสิบเจ็ดล้านบาท) โดย

เป็นราคาที่ได้เจรจาตกลงระหว่าง ECC และ

ผู้ขาย โดย ECC ได้ด�าเนินการประเมินมูลค่า

กิจการด้วยวิธีต่าง ๆ ตามหลักสากล โดย

อ้างอิงถึงข้อมูลผลประกอบการของเคเทอ

เรอร์ส และพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งรวม

ถึงผลประกอบการในอดีต ลักษณะและความ

เสี่ยงของธุรกิจ โอกาสในการ เติบโตของ

อุตสาหกรรม และแผนธุรกิจของผู้บริหารของ

เคเทอเรอร์ส

DTC เผยบ.ย่อย ECC เข้ำลงทุน 

เคเทอเรอร์ส ธุรกิจให้บริกำรด้ำนอำหำรและเคร่ืองดื่ม 

ในเวียดนำม
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 นางนภัสนันท์ พรรณนิภา 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ TQM เปิดเผยว่า 

ส�าหรับการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ได้

ปรากฏในรายการซื้อขายหุ้น TQM ผ่านระบบ

การซื้อขายตลาดหลักทรัพย์บนกระดานราย

ใหญ่(Big Lot) จ�านวน 5,500,000 หุ้น คิด

เป็นร้อยละ 1.83 ของหุ้นที่จ�าหน่ายแล้ว

ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยรายการดังกล่าวเกิด

จากการขายหุ้นโดย นางนภัสนันท์ พรรณ

นิภา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นั้นเป็นการขาย

ให้แก่ บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จ�ากัด 

(มหาชน) ในราคา 70 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นการ

ขายต�่ากว่าราคาบนกระดานหุ้น หรือคิดเป็น

เงินจ�านวน 385 ล้านบาท 

 ทั้งนี้ส่งผลให้ปัจจุบันสัดส่วนการถือหุ้น

ของครอบครัว "พรรณนิภา" ลดเหลือ 58.5% 

จาก 60.3%ส่วนที่เหลือเป็นบริษัทประกันชีวิต

และประกันภัย 13.8% กองทุนต่างชาติ 9.6% 

กองทุนในประเทศ 5.7% , High Net Worth 

3.9% Thai NVDR 3.4% และ Minority 5.1%

 อีกทั้ง บริษัทฯก็ได้มีการลงทุนใน 

อาคเนย์ฯ เช่นเดียวกัน ด้วยการถือหุ้นใน 

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) 

หรือ SEGจ�านวน3,600,000 ล้านหุ้น ซึ่งซื้อ

ราคาหุ้นละ 36 บาท หรือคิดเป็น จ�านวน 129 

ล้านบาท โดย SEG ประกอบธุรกิจประกันภัย

และประกันชีวิต 

 ขณะที่ที่ผ่านมาบริษัทฯและอาคเนย์ฯได้

มีการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกัน

ด้วยการขยายช่องทางธุรกิจใหม่ๆเพื่อตอบ

โจทย์ต่อลูกค้ามากยิ่งขึ้นโดยจะรุกทั้งในส่วน

ของตลาดประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ซึ่ง

ในไตรมาส1/2563 ได้วางไว้ 2โปรเจค ได้แก่ 

โปรเจค" ทีคิวเอ็ม-อาคเนย์ไลฟ์ โปรเจคท์" 

เป็นโครงการที่น�าเสนอโปรดักส์ประกันชีวิต 

เพื่อให้บริการฐานลูกค้าใน บิ๊กซี ซูเปอร์

เซ็นเตอร์ และ โปรเจค "SME ขวัญใจร้านค้า" 

เป็นผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่มุ่งเน้นเจาะลูกค้า

ราย Segment ที่เป็นกลุ่มผู้ประกอบการ 

SME และผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยที่มีอยู่

ทั้วประเทศ

 ส�าหรับ ประกันภัย SME ขวัญใจร้าน

ค้า จะใช้ช่องทางผ่านฝ่ายขายงานกลุ่มลูกค้า

องค์กรทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดกว่า 95 

สาขาทั่วประเทศ 

 ขณะที่ ประกันชีวิต บริษัทฯจะเข้าไปขาย

ในบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ โดยเฟสแรกได้น�าร่อง

ในบิ๊กซี จ�านวน 10 สาขา ซึ่งปัจจุบันเปิดไป

แล้ว 5 สาขา และบริษัทฯมีแผนที่จะกระจาย

ให้ครบในระยะต่อไป พร้อมตั้งเป้ามียอดขาย

อยู่ที่ 480,000 บาท/สาขา/เดือน หรือเติบโต 

20%

TQM เผย "นภัสนันท์ พรรณนิภำ"
ขำย Big Lot 5.5 ล้ำนหุ้น ให้อำคเนย์ ประกันชีวิต 

ท่ีรำคำ 70 บ./หุ้น หวังขยำยช่องทำงธุรกิจ
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 นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ BAM กล่าวว่า ตามที่ BAM ได้เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จ�านวน 217,042,300 หุ้น ต่อบริษัท

หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ�ากัด เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ�ากัด ในฐานะผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน ซึ่งได้เข้าซื้อหุ้นใน

ตลาดหลักทรัพย์จ�านวน 12,957,700 หุ้น ด�าเนินการส่งมอบคืนหุ้นให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ("กองทุนฟื้นฟูฯ") 

รวมเป็นจ�านวน 230,000,000 หุ้น เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

 ทั้งนี้ BAM ขอแจ้งให้ทราบว่า หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยกองทุนฟื้นฟูฯ ณ ปัจจุบัน จ�านวนทั้งหมด 1,480,000,000 หุ้น (รวมถึงหุ้นเพิ่ม

ทุนจ�านวน 217,042,300 หุ้น ซึ่งได้รับจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว) จะถูกห้ามขายหรือ lock silent period เป็นระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน 

นับจากวันที่หุ้นเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฯ ดังนั้น หุ้นทั้งหมดที่ถือโดยกองทุนฟื้นฟูฯ จะไม่สามารถซื้อขายใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะพ้นระยะเวลาห้ามขายดังกล่าว

BAM ส่งมอบหุ้นกรีนชูให้กองทุนฟื้นฟูฯ ครบถ้วน   

พร้อม Lock Silent Period แล้ว
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ส.อ.ท. เผยสงครามการค้าและปัญหาเศรษฐกิจโลกส่งผลดัชนีความเชื่อมั่นฯ 

ปรับตัวลดลงวอนภาครัฐปรับปรุงระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง 

ย�้าออกมาตรการแก้ภัยแล้งด่วน

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการส�ารวจ ดัชนีความเชื่อมั่นภาค

อุตสาหกรรมในเดือนธันวาคม 2562 อยู่ที่ระดับ 91.7 ปรับตัวลดลงจากระดับ 92.3 ในเดือนพฤศจิกายน 2562 เนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงจากความ

กังวลต่อก�าลังซื้อภายในประเทศ ปัญหาภัยแล้งที่มีความรุนแรงท�าให้กระทบต่อผลผลิตและรายได้ของภาคเกษตร สะท้อนจากค�าสั่งซื้อและยอด

ขายของสินค้าที่ลดลงทั้งจากสินค้าคงทนและไม่คงทน ขณะเดียวกันผู้ประกอบการส่งออกก็ยังคงได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทที่ยัง

แข็งค่าต่อเนื่อง ตลอดจนความผันผวนของเศรษฐกิจโลกซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทยอีกเช่นกัน

จากการส�ารวจผู้ประกอบการ 1,207 ราย ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วประเทศในเดือนธันวาคม 2562 พบว่า ผู้ประกอบการร้อยละ 70.1 

ยังคงกังวลปัญหาสภาวะเศรษฐกิจโลก, ร้อยละ 61.2 กังวลอัตราแลกเปลี่ยน (บาทต่อดอลลาร์) ในมุมมองผู้ส่งออก และร้อยละ 43.2 กังวล

การเมืองภายในประเทศ ส่วนปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความกังวลลดลง ได้แก่ ราคาน�้ามันและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ระดับ 39.6 และ 20.6 

ตามล�าดับ

ส�าหรับดัชนีฯ คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงอยู่ที่ระดับ 100.1 โดยลดลงจากระดับ 101.3 ในเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากผู้ประกอบการ

ยังมีความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลกที่ยังไม่แน่นอน รวมทั้งการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่าที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนประกอบ

การโดยเฉพาะ SMEs นอกจากนี้ ปัญหาความขัดแย้งและความตึงเครียดในตะวันออกกลางก็เป็นปัจจัยที่ท�าให้ราคาน�้ามันปรับตัวสูงขึ้น กระทบต่อ

ต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการและการส่งสินค้าไปยังตะวันออกกลาง ซึ่งผู้ประกอบการต้องวางแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว

ส�าหรับข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเสนอให้ภาครัฐปรับปรุงระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 

และขอให้ภาครัฐหามาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเร่งด่วน
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ส.อ.ท. เผยปี63 เป้าผลิตรถยนต์ 2,000,000 คัน ลดลง 0.68%

-เป้าผลิตรถจักรยานยนต์ 2,100,000 คัน เพ่ิมขึ้น 7.78%

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยตัวเลขประมาณการการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของสมาชิกกลุ่มฯ ในปี พ.ศ.2563 โดยแยกเป็นการผลิต

เพื่อการส่งออก และการผลิตเพื่อจ�าหน่ายในประเทศ ดังนี้

รถยนต์

ประมาณการการผลิตรถยนต์ในปี พ.ศ.2563 ประมาณ 2,000,000 คัน น้อยกว่าปี พ.ศ.2562 ซึ่งมีจ�านวน 2,013,710 คัน ลดลง 13,710 คัน คิดเป็น

ร้อยละ 0.68 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 1,000,000 คัน เท่ากับร้อยละ 50 ของยอดการผลิตทั้งหมด และผลิตเพื่อจ�าหน่ายใน

ประเทศประมาณ 1,000,000 คัน เท่ากับร้อยละ 50 ของยอดการผลิตทั้งหมด

• ผลิตเพื่อการส่งออก จ�านวน 1,000,000 คัน ลดลงจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 1,037,164 คัน เป็นจ�านวน 37,164 คัน หรือลดลงร้อยละ 3.58 เพราะยัง

กังวลเรื่องสงครามการค้าที่ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะยุติ ค่าเงินบาทแข็ง รวมถึงความขัดแย้งระหว่างประเทศในบางภูมิภาค

• ผลิตเพื่อจ�าหน่ายในประเทศ จ�านวน 1,000,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 976,546 คัน เป็นจ�านวน 23,454 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.4 

เพราะการผลิตรถอีโคคาร์รุ่นใหม่ของหลายบริษัทเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ยังมีความกังวลเรื่องภัยแล้ง การเมืองในประเทศ และดัชนีนักท่องเที่ยวจากต่าง

ประเทศที่ชะลอตัว 

รถจักรยานยนต์

ประมาณการการผลิตรถจักรยานยนต์ในปี พ.ศ.2563 ประมาณ 2,100,000 คัน มากกว่าปี พ.ศ.2562 ซึ่งมีจ�านวน 1,948,480 คัน เพิ่มขึ้น 115,570 

คัน คิดเป็นร้อยละ 7.78 โดยแบ่งเป็นการผลิตเพื่อการส่งออกประมาณ 400,000 คัน เท่ากับร้อยละ 19 ของยอดการผลิตทั้งหมด และผลิตเพื่อจ�าหน่าย

ในประเทศประมาณ 1,700,000 คัน เท่ากับร้อยละ 81 ของยอดการผลิตทั้งหมด

• ผลิตเพื่อการส่งออก จ�านวน 400,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 364,050 คัน เป็นจ�านวน 35,950 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.88

• ผลิตเพื่อจ�าหน่ายในประเทศ จ�านวน 1,700,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่ผลิตได้ 1,584,430 คัน เป็นจ�านวน 115,570 คัน หรือเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 7.29
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KTB โชว์ปี 62 กวาดก�าไร 29,284 ลบ.
- ไตรมาส 4/62 ก�าไรพุ่ง 21.1%

 ผลประกอบการธนาคารกรุงไทยไตรมาส 4 

มีก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารจ�านวน 7,459 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.1% จากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน ส�าหรับปี 2562 มีก�าไรสุทธิส่วนที่เป็น

ของธนาคารจ�านวน 29,284 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 

2.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมา

จากการขยายตัวของสินเชื่อ 3.2% จากสิ้นปี ซึ่ง

ส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นแม้ได้รับผลก

ระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ย อีกทั้งราย

ได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นจากก�าไรสุทธิจาก

เงินลงทุน และยังมีค่าใช้จ่ายในการตั้งส�ารอง

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญฯ ที่ลดลง เนื่องจากการ

พิจารณาถึงทิศทางสินเชื่อด้อยคุณภาพที่มีการ

ปรับตัวในทางที่ดีขึ้น และระดับความเพียงพอ

ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 

(IFRS9) โดย Coverage Ratio ของงบการเงิน

รวมเท่ากับ 131.76% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน และมี 

NPLs Ratio-Gross อยู่ที่ 4.33% ปรับตัวดีขึ้น

จากสิ้นปี 2561

 นายผยง ศรีวณิช กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย 
เปิดเผยผลการด�าเนินงานไตรมาส 4/2562 

ธนาคารและบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิ ส่วนที่เป็น

ของธนาคาร จ�านวน 7,459 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

21.1% จากรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นโดยมี

สาเหตุหลักมาจากก�าไรจากเงินลงทุน ประกอบ

กับค่าใช้จ่ายหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญฯ ที่ลดลง 

ทั้งนี้ ในปี 2562ธนาคารได้รับผลกระทบจาก

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 2 ครั้ง รวม

ถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ ทั้ง 

MRR, MOR และ MLR ที่ผ่านมา แม้ว่าธนาคาร

มีการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่ดีขึ้น

อย่างต่อเนื่อง แต่ยังส่งผลให้ NIM ลดลงอยู่ที่ 

2.91% จาก 3.23% จากไตรมาสเดียวกันของ

ปีก่อน อีกทั้ง มีค่าใช้จ่ายพิเศษจากการส�ารอง

ด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายฯ หากไม่รวม

รายการค่าใช้จ่ายพิเศษดังกล่าว ก�าไร

สุทธิส่วนที่เป็นของธนาคาร เพิ่มขึ้น 50.1% 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

 ส�าหรับปี 2562 ธนาคารและบริษัทย่อย

มีก�าไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของธนาคาร จ�านวน 

29,284 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.8% จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน จากรายได้จากการด�าเนิน

งานเพิ่มขึ้นในส่วนของรายได้ดอกเบี้ยเงินให้สิน

เชื่อที่มาจากการได้รับเงินบางส่วนจากการขาย

ทอดตลาดทรัพย์สินหลักประกันจ�านองจ�านวน 

3,899 ล้านบาทในไตรมาส 1/2562 และการเพิ่ม

ขึ้นของก�าไรจากเงินลงทุนสุทธิ แม้ว่าค่าใช้จ่าย

จากการด�าเนินงานของธนาคารเพิ่มขึ้น จาก

การกันส�ารองด้อยค่าทรัพย์สินรอการขายตาม

เกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และการตั้ง

ส�ารองผลประโยชน์พนักงานในไตรมาส 3/2562 

หากไม่รวมรายการพิเศษของรายได้ดอกเบี้ย

และค่าใช้จ่ายดังกล่าว ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของ

ธนาคาร เพิ่มขึ้น 18.2% จากปี 2561 โดยมี 

NIM ที่ไม่รวมรายการพิเศษเท่ากับ 3.07% ลด

ลงเล็กน้อยจาก 3.13% ในปี 2561 เนื่องจากได้

รับผลกระทบการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

และอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อในครึ่งหลังของ

ปี แม้ว่าธนาคารมีการบริหารจัดการต้นทุน

ทางการเงินที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ Cost to 

Income ratio ที่ไม่รวมรายการพิเศษเท่ากับ 

43.58% ลดลงจาก 45.29% ในช่วงเดียวกัน

ของปี 2561

 นายผยง ศรีวณิช กล่าวต่อไปว่า 

ธนาคารมีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อด้อย

คุณภาพ (Coverage 

Ratio) ของ

งบการ

เงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 

131.76% จาก 125.74% ณ 31 ธันวาคม 2561 

โดยมี NPLs Ratio-Gross เท่ากับ 4.33% ลดลง

จาก 4.53% ณ 31 ธันวาคม 2561 และมี NPLs 

Ratio-Net อยู่ที่ 1.83% ลดลงจาก 1.94% ณ 

31 ธันวาคม 2561 โดยสินเชื่อด้อยคุณภาพมี

การปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ธนาคารมี

อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 และอัตราส่วน

เงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์ถ่วงน�้าหนักตาม

ความเสี่ยง (งบการเงินเฉพาะธนาคาร) เท่ากับ 

14.80% และ 18.66% ตามล�าดับ ซึ่งอยู่ในระดับ

ที่แข็งแกร่ง เมื่อเทียบกับเกณฑ์ของธนาคารแห่ง

ประเทศไทย
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BBL แจงงบรวมปี62 ก�าไรโต 1.4% 
เหตุรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ เพ่ิมขึ้น
 ธนาคาร กรุงเทพ จ�ากัด 
(มหาชน) BBL เปิดเผยว่า ในปี 2562 

เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบ

กับปีก่อน จากการส่งออกที่ลดลง ท�าให้การ

ผลิตภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนลดลงตาม

ไปด้วย ซึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ

ลง ความไม่แน่นอนของความสัมพันธ์ทางการ

ค้าระหว่างประเทศ และค่าเงินบาทที่แข็งค่า

มากกว่าที่คาด ขณะที่การบริโภคภายในประเทศ

ชะลอตัวจากปัญหาเชิงโครงสร้าง เช่น หนี้สิน

ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและการเข้าสู่สังคม

สูงวัยอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ การใช้จ่ายภาค

รัฐขยายตัวน้อยกว่าคาดจากความล่าช้าในการ

อนุมัติงบประมาณประจ�าปี 2563ก�าไรสุทธิ

ปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 ท่ามกลางความ

ท้าทายทางเศรษฐกิจ

 ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยรายงาน

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคารในปี 2562 

จ�านวน 35,816 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.4 

จากปีก่อนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจ 

โดยมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่ม

ขึ้น ร้อยละ 3.3 เป็นผลจากค่าธรรมเนียม

จากการอ�านวยสินเชื่อเพิ่มขึ้น กอปรกับการ

เติบโตของค่าธรรมเนียมจากบริการประกัน

ผ่านธนาคารและบริการกองทุนรวมสอดคล้อง

กับเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ของธนาคาร รายได้

ดอกเบี้ยสุทธิลดลงเล็กน้อย โดยมีส่วนต่างอัตรา

ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 2.35 รายได้จากการ

ด�าเนินงานอื่นเพิ่มขึ้นร้อยละ 52.3 จากก�าไร

สุทธิจากเงินลงทุน แม้ว่าสินเชื่อด้อยคุณภาพ

อยู่ในระดับทรงตัว

 ธนาคารมีการตั้งค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้

สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษในปีนี้ เพื่อเสริม

สร้างระดับส�ารองของธนาคารให้แข็งแรงมาก

ยิ่งขึ้นตามหลักความระมัดระวัง ก่อนที่จะก้าว

เข้าสู่กฎเกณฑ์ใหม่ทางบัญชีซึ่งคาดว่าจะมีอัตรา

การกันส�ารองที่ลดลง ส�าหรับค่าใช้จ่ายจาก

การด�าเนินงานลดลงเล็กน้อยร้อยละ 0.4 จาก

ปีก่อน ขณะที่อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้จาก

การด�าเนินงานยังคงอยู่ในระดับดีที่ร้อยละ 41.1

 ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงิน

ให้สินเชื่อจ�านวน 2,061,309 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 3.0 จากสิ้นเดือนกันยายน 2562 

จากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อทุกกลุ่ม ส�าหรับ

อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้

สินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 3.4 ขณะที่เงินส�ารอง

ของธนาคารคงอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ร้อยละ 

220.2 ของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ ธนาคาร

ยังคงให้ความส�าคัญกับการดูแลกระบวนการ

อ�านวยสินเชื่อและการบริหารความเสี่ยง พร้อม

ทั้งบริหารคุณภาพสินเชื่อควบคู่กับการด�ารงค่า

เผื่อหนี้สงสัยจะสูญให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

 ธนาคารยังคงแนวทางการบริหารฐานะ

การเงินด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง 

พร้อมทั้งรักษาเงินกองทุนและสภาพคล่อง

ให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง ณ สิ้นปี 

2562 อัตราส่วนเงินให้สิน

เชื่อต่อเงินรับฝาก

อยู่ที่ร้อยละ 

86.9 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 

ธนาคารออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิ อายุ 15 ปี ที่

สามารถนับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ภายใต้หลัก

เกณฑ์ Basel III จ�านวน 1,200 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ ซึ่งสนับสนุนให้โครงสร้างเงินกองทุน

ของธนาคารมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2562 อัตราส่วนเงินกองทุนทั้ง

สิ้น อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของ

เจ้าของ และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อ

สินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อยอยู่

ที่ร้อยละ 20.0 ร้อยละ 17.0 และร้อยละ 17.0 

ตามล�าดับ ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่าอัตราส่วนเงิน

กองทุนขั้นต�่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย

ก�าหนด
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร ติดตามข่าวสาร การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสาย
พันธุ์ใหม่ จากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน (อู่ฮั่น เมืองเอกของมณฑลหูเป่ย ภาคกลางของจีน) 
อย่างใกล้ชิด เพราะเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ติดต่อคนสู่คน ตอนนี้ มีผู้ป่วย 3 คนใน
ไทย ส่วนญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐฯ และไต้หวัน พบผู้ป่วยที่ละ 1 คน ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อที่
มาเก๊าอีก 1 คน
 เอ้ย แบงก์เพิ่งประกาศงบปี62เสร็จ ขณะที่ฝุ่น PM 2.5 ยังปกคลุมกรุงเทพ นัก
ลงทุน คนเล่นหุ้น ต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ เหอะๆ
 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยการส่งออกสินค้าไทยในปี 2562 มีมูลค่ารวมอยู่ที่ 
246,244.5 ล้านดอลลาร์ฯ หดตัว 2.65% YoY ในขณะที่การน�าเข้าสินค้าไทยในปี 2562 มี
มูลค่ารวมอยู่ที่ 236,639.9 ล้านดอลลาร์ฯ หดตัว 4.66% YoY ท�าให้มูลค่าการค้าระหว่าง
ประเทศของไทยเกินดุล 9,604.6 ล้านดอลลาร์ฯ นับเป็นการเกินดุลการค้าติดต่อกันเป็นปี
ที่ 5 ของไทย 
 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงมุมมองประมาณการมูลค่าส่งออกสินค้าไทยในปี 2563 ว่า
จะยังหดตัวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ที่ -1.0% YoY โดยยังให้น�้าหนักกับประเด็นเรื่องการชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจโลกและแนวโน้มการแข็งค่าของเงินบาท ในขณะที่ประเด็นข้อพิพาท
ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนแม้จะลดระดับความตึงเครียดลงบ้าง หลังทั้งสอง
ประเทศบรรลุความตกลงทางการค้าระยะแรกร่วมกัน แต่ก็คงไม่ได้เปลี่ยนภาพการค้าโลก
ในปี 2563 อย่างมีนัยส�าคัญ เนื่องด้วยเงื่อนไขความตกลงทางการค้าในเฟสแรกเป็นการ
ลดอัตราภาษีน�าเข้าสินค้าจีนเพียงบางส่วนเท่านั้น ซึ่งท�าให้สินค้าจีนส่วนใหญ่ยังเผชิญ
อัตราภาษีในปี 2563 ไม่แตกต่างไปจากปีก่อนหน้ามากนัก
 วานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,574.59 จุด ลดลง 0.35 จุด หรือ 0.02% มูลค่า
การซื้อขาย 72,912.96 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ 2,202.18 ล้านบาท 
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 601.88 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ 92.79 
ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 1,507.52 ล้านบาท
 อดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แบงก์ซี
ไอเอ็มบี ไทยหรือ CIMBT โชว์ก�าไรปี 62 กวาดไป 1,501.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,494.7 
ล้านบาท หรือ 216 เท่า ซึ่งนับว่าสูงที่สุดในรอบ 10 ปี ขณะที่ก�าไรก่อนหักภาษี เติบโต
จาก 271 ล้านบาท เป็น 1,943 ล้านบาท หรือเติบโตขึ้น 617% รายได้จากการด�าเนินงาน 
เพิ่มจาก 12,896 ล้านบาทเป็น 14,032 ล้านบาทหรือเติบโต 8.8% อัตราผลตอบแทนต่อ
ส่วนผู้ถือหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.02% เป็น 4% 
 ปีนี้ ธนาคารฯตั้งเป้าจะเป็นผู้น�า 4 ด้าน ได้แก่ DIGITAL, ASEAN, WEALTH และ 
CUSTOMER EXPERIENCE (CX) พร้อมประเมินรายได้ ก�าไรโต 10% ด้านราคาหุ้น

CIMBT ปิดที่ 0.59 บาท บวก 0.07 บาท คิดเป็น 13.46%
 MVP บวก 12.35% มาแบบพื้นฐาน ไม่ได้เปลี่ยนแต่ประการใด แม่มดน้อย มอง
ราคาหุ้นย้อนหลัง นิ่งเงียบ วอลุ่มแห้งมานาน ดังนั้น นักลงทุน คงฉวยจังหวะเก็งก�าไร 
ปลุกผีขึ้นจากหลุม...เท่านั้นเอง เหอะๆ
 TTC Energy Development Investment Joint Stock Company (TTC Green) 
บริษัทย่อยที่บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นทางอ้อม
ร้อยละ 90 ผ่าน Gulf International Holding Pte. Ltd. และเป็นผู้ด�าเนินโครงการโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-02 ได้ลงนามสัญญาเงินกู้เพื่อเข้ารับการสนับสนุนเงิน
กู้ระยะยาว 15-17 ปี เป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐในวงเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 37.8 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ร่วมกับกลุ่มสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง มี
จุดประสงค์เพื่อด�าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ TTCIZ-02 ขนาด 50 
เมกะวัตต์ ณ จังหวัดเต็ยนินห์ ประเทศเวียดนาม ซึ่งมีมูลค่าโครงการประมาณ 50 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ
 ทั้งนี้ TTC Green ได้เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 และมี
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเวียดนาม (Vietnam Electricity) เป็นระยะเวลา 20 ปี 
โดยได้รับอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ 9.35 เซนต์สหรัฐต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง
 กสิกรไทย เปิดตัว บริษัท กสิกร โกลบอล เพย์เมนต์ หรือ เคจีพี (KGP) ท�า
ธุรกิจพัฒนา และให้บริการระบบรับช�าระเงินดิจิทัลภายใต้ชื่อบริการ “เพย์ดี” (PayDii) 
เพื่อ “เอาใจร้านค้า รู้ใจขาช้อป ออนไลน์” เสนอระบบช�าระเงินที่ สามารถท�างานได้
เบ็ดเสร็จไม่มีสะดุด (App Switch) แก่ร้านค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มธุรกิจที่ต้องการ
ระบบช�าระเงินที่แก้ไขปัญหา และตอบโจทย์ธุรกิจค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ ประเดิม
ให้บริการระบบรับช�าระเงินแก่ร้านค้าออนไลน์ที่ซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก 
(Facebook) เป็นแพลตฟอร์มแรกแล้ววันนี้
 สมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 

จ�ากัด (มหาชน) หรือ BAM เผย ตามที่ BAM ได้
เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
จ�านวน 217,042,300 หุ้น ต่อบริษัทหลักทรัพย์ 
ทรีนีตี้ จ�ากัด เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เพื่อให้
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จ�ากัด ในฐานะผู้จัดหา
หุ้นส่วนเกิน ซึ่งได้เข้าซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
จ�านวน 12,957,700 หุ้น ด�าเนินการส่งมอบคืน
หุ้นให้แก่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน (“กองทุนฟื้นฟูฯ”) รวมเป็นจ�านวน 

230,000,000 หุ้น เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา
 BAM ขอแจ้งให้ทราบว่า หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือโดยกองทุนฟื้นฟูฯ ณ ปัจจุบัน 
จ�านวนทั้งหมด 1,480,000,000 หุ้น (รวมถึงหุ้นเพิ่มทุนจ�านวน 217,042,300 หุ้น ซึ่ง
ได้รับจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว) จะถูกห้ามขายหรือ lock silent  period เป็น
ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่หุ้นเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่ระบุไว้ใน
หนังสือชี้ชวนฯ ดังนั้น หุ้นทั้งหมดที่ถือโดยกองทุนฟื้นฟูฯ จะไม่สามารถซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะพ้นระยะเวลาห้ามขายดังกล่าว

น่ากลัว

บล.เคจีไอ : PTTGC แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 50.00 บ.
บล.เคจีไอ : PLANB แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 11.40 บ.
บล.เคจีไอ : KBANK แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 194.00 บ.
บล.เคจีไอ : KTB แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 21.20 บ.
บล.เคจีไอ : BBL แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 198.00 บ.
บล.ทรีนีตี้ : KTB แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 19.00 บ.

บล.ทรีนีตี้ : SCB แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 110.00 บ.
บล.ทรีนีตี้ : BBL แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 173.00 บ.
บล.ทรีนีตี้ : KBANK แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 156.00 บ.
บล.ฟินันเซีย ไซรัส : KBANK แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 164.00 บ.
บล.ทิสโก้ : SCB แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 102.00 บ.
บล.ทิสโก้ : KTC แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 40.00 บ.
บล.ทิสโก้ : DCC แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 2.40 บ.
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