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CCP เผยทิศทางธุรกิจปี 2563 แนวโน้มดี ชู

กลยุทธ์ขยายฐานลูกค้ารายย่อยทั่วประเทศ ปรับ

โมเดลธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ เพิ่มความสามารถ

การท�าก�าไร พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่คอนกรีต

ส�าเร็จรูป รองรับงานโครงสร้างพื้นฐานและงาน 

Landscape เดินหน้าประมูลงานเมกะโปรเจ็กต์ 

พร้อมทุ่มงบ 60 ล้านบาท เพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิต รักษา Backlog 1,700 ล้านบาท ตั้งเป้า

เติบโต 10% รายได้ 2,600 ล้าน

นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จ�ากัด 
(มหาชน) (CCP) เปิดเผยว่า ความต้องการ

ใช้ผลิตภัณฑ์คอนกรีตปีนี้มีแนวโน้มดี โดยมีปัจจัย

สนับสนุนจากการลงทุนงานโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) 

ทยอยด�าเนินงานก่อสร้าง อีกทั้งยังมีโครงการ

ของหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ต่างๆ ที่มีการ

ก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง อาทิ งานถนน งานอาคาร

ส�านักงาน ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนทรงตัว

แผนการด�าเนินธุรกิจในปีนี้ บริษัทจะมุ่งเน้นการ

ปรับโมเดลธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ (Ready Mix) 

เนื่องจากเทรนด์การก่อสร้างในปัจจุบันใช้ระยะ

เวลาที่สั้นลง ต้องปรับกลยุทธ์ให้ตรงกับความ

ต้องการของลูกค้า ซึ่งจะมุ่งเน้นการให้บริการ

ในลักษณะ Mobile Plant โดยจัดตั้งแพลนท์ปูน

ชั่วคราวที่สามารถรื้อถอนได้ ให้บริการเช่ารถ

ขนส่ง ขายคอนกรีต รวมทั้งให้บริการตรวจสอบ

คุณภาพผงปูน เพื่อเสริมศักยภาพการแข่งขัน 

เพิ่มความสามารถในการท�าก�าไร

ด้านสินค้า Precast ยังคงเดินหน้าพัฒนา

ผลิตภัณฑ์สเปกพิเศษ ออกสินค้านวัตกรรมใหม่

อย่างต่อเนื่อง รองรับงานโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ 

งานถนน งานสะพาน ขยายฐานลูกค้าไม่จ�ากัด

เฉพาะภาคตะวันออก มุ่งเน้นเข้าประมูลงานทั่ว

ประเทศ

ขณะที่สินค้าประเภทบล็อกคอนกรีตส�าเร็จรูป 

อาทิ บล็อกปูพื้น ก�าแพงกันดิน มีความ

ต้องการใช้งานเพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันมี

หน่วยงานหลายแห่งเริ่มน�าผลิตภัณฑ์

ของบริษัทเข้าไปใช้ในงานด้าน 

Landscape ในปีนี้บริษัทจะเน้นการท�า

ตลาดผลิตภัณฑ์ในส่วนนี้อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้จะมุ่งเน้นการเปิดตลาดใหม่

เพื่อขยายฐานลูกค้าและกระจายความเสี่ยง 

รวมทั้งขยายช่องทางการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

คอนกรีตส�าเร็จรูป ผ่านช่องทางการจ�าหน่ายที่

มีประสิทธิภาพเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่ว

ประเทศ

ปัจจุบันบริษัทมี Backlog ประมาณ 1,700 ล้าน

บาท ทยอยรับรู้รายได้ในระยะเวลา 1 ปีครึ่งแบ่ง

เป็นการรับรู้รายได้ภายในปีนี้ 60% โดยบริษัท

จะทยอยประมูลงานเข้ามาเพิ่มอีกในอนาคต 

เพื่อรักษาระดับมูลค่างานในมือ (Backlog) ไว้

ไม่ต�่ากว่า 1,800 ล้านบาท ซึ่งในปีนี้บริษัทตั้ง

งบส�าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุง

เครื่องจักรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไว้ที่ประมาณ 

60 ล้านบาท

ส�าหรับเป้าหมายการเติบโตปีนี้ บริษัทตั้งเป้า

หมายรายได้ไว้ที่ประมาณ 2,600 ล้านบาท 

สัดส่วนรายได้มาจากงาน

ภาครัฐ 80% และภาค

เอกชน 20%

CCP ต้ังเป้าปี 63 รายได้โต 10% 

แตะ 2.6 พันลบ. หลังโครงภาครัฐออกต่อเน่ือง 
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 QTC เผยผลการด�าเนินงานปี 2562 มีราย

ได้รวม 983.67 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 198.40 

ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุน

สุทธิ 0.12 ล้านบาท จากการรับรู้รายได้การขาย

หม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และธุรกิจพลังงานแสง

อาทิตย์อย่างต่อเนื่อง ด้านผู้บริหาร “พูลพิพัฒน์ 

ตันธนสิน” ฉายภาพปี 63 ตั้งเป้ารายได้ 1,200 

ล้านบาท จากการลุยปรับยุทธศาสตร์บริหาร

จัดการภายใน หวังลดต้นทุนบริหารจัดการ เพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิต พร้อมลุยประมูลงานภาค

รัฐ – เอกชน มูลค่า 2,000-3,000 ล้านบาท

 นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิว
ทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ QTC ผู้ผลิตจัดจ�าหน่าย และให้บริการ

หม้อแปลงไฟฟ้า เปิดเผยว่า ผลการด�าเนินงาน

งวดปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

บริษัทฯมีรายได้รวม 983.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

10.18 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มี

รายได้รวม 973.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.05% และ

มีก�าไรสุทธิ จ�านวน 198.40 ล้านบาท เมื่อเทียบ

จากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีขาดทุนสุทธิ 0.12 

ล้านบาท

 ส�าหรับการปรับตัวเพิ่มขึ้นของผลการด�าเนิน

งานในช่วงที่ผ่านมานั้น เป็นผลมาจากการรับรู้

รายได้ การขายหม้อแปลงไฟฟ้าให้กับหน่วยงาน

ภาครัฐ เอกชน และส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

รวมถึงการปรับกระบวนการผลิตต่างๆ ภายใน 

เพื่อลดต้นทุนการผลิต ปรับกลยุทธ์ บุกงานต่าง

ประเทศ เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพการปรับ

กลยุทธ์การขาย อีกทั้งการรับรู้รายได้จากการขาย

ไฟฟ้าของ บริษัท คิวโซลาร์ 1 จ�ากัด ขนาดก�าลัง

ผลิต 8.6 เมกะวัตต์ ซึ่งตั้งอยู่ที่ จังหวัดปราจีนบุรี

 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มี

มติเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายปันผลงวดปี 2562 

(ม.ค.-ธ.ค.) ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยวัน

ก�าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record 

date) วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม 2563 และ

วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 12 เดือน 

พฤษภาคม 2563 เพื่อด�าเนินการจ่ายปันผลในวัน

ที่ 27 เดือน พฤษภาคม 2563

 ส�าหรับงวดสิ้นปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทฯ มี

ยอดขายหม้อแปลงในมือ (backlog) จ�านวนกว่า 

420 ล้านบาท แบ่งเป็นงาน จากราชการ จ�านวน 

150 ล้านบาท งานเอกชน จ�านวน 100ล้านบาท 

และงานต่างประเทศ จ�านวน 170 ล้านบาท ซึ่ง

มูลค่างานในมือดังกล่าวสามารถทยอยส่งมอบ

สินค้าได้ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.คิวทีซี เอน

เนอร์ยี่ (QTC) กล่าวเพิ่มเติมว่า ส�าหรับปี 2563 

บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้แตะระดับ 1,200 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตประมาณ 10% เมื่อ

เทียบจากปีก่อน และตั้งเป้า มาร์จิ้นสูงขึ้น จาก

การมุ่งเน้นปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการภายใน

องค์กร พร้อมทั้งการปรับปรุงกระบวนการ การ

ผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการสูญเสีย

ในการผลิต การใช้นโยบายลดค่าใช้จ่ายในส่วน

ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ การเพิ่มความเข้มข้นของ

กระบวนการให้สินเชื่อ

 ส�าหรับกลยุทธ์เพิ่มยอดขาย บริษัทฯ เน้น

กลุ่มลูกค้าที่มีมาร์จิ้นสูงและมีศักยภาพทางธุรกิจ 

โดยรักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ 

ขณะเดียวกัน มีแผนการเข้าประมูลงานการไฟฟ้า

ภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 

มูลค่ารวมประมาณ 2,000 - 3,000 ล้านบาท 

พร้อมทั้งบุกตลาดต่างประเทศ เพิ่มทีมขายที่มี

ประสบการณ์ เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ และลูกค้า

เดิมเพิ่มขึ้น อาทิ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย 

และสิงคโปร์ โดยจะเน้นการประมูลงานที่มีมาร์จิ้น

สูง รวมถึงการรับรู้รายได้จากธุรกิจพลังงานของ

บริษัท คิวโซลาร์ 1 จ�ากัด

QTC ส่งซิกปี63 โกยรายได้ 1.2 พันลบ.

หรือโต 10% เล็งประมูลงาน กฟภ.

-กฟน. มูลค่า 2-3 พันลบ.
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TPCH เดินหน้าสร้างผลงานปี 63 โตเท่าตัว ผล

จากก�าลังการผลิตโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล 

- โรงไฟฟ้าขยะรวม 5 แห่งแตะ 119 เมกะวัตต์

จาก 60 เมกะวัตต์ปีก่อน ฟาก"กนกทิพย์ จันทร์

พลังศรี"บิ๊กบอส ประกาศมั่นใจรายได้-ก�าไรสร้าง

สถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง พร้อมเข้าร่วมโครงการ

โรงไฟฟ้าชุมชนฯ และเตรียมเจรจาโรงไฟฟ้าขยะ

เพิ่ม ขณะที่ผลการด�าเนินงานปี 62 รายได้รวม 

1,642.02 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 359.51 ล้านบาท

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง 
จ�ากัด (มหาชน) (TPCH) ประกอบ

ธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding 

Company) ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และมีบริษัท ช้าง

แรก ไบโอเพาเวอร์ จ�ากัด (CRB) ซึ่งประกอบ

ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากชีวมวล เป็น

บริษัทแกน เปิดเผยว่า ในปี 2563 คาดว่ารายได้

ของบริษัทฯ จะสร้างสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง 

โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการรับรู้รายได้ของการ 

COD จากโรงไฟฟ้าเดิมและโรงไฟฟ้าใหม่ที่จะ COD 

เพิ่ม ซึ่งจะสนับสนุนให้มีก�าลังการผลิตรวมแตะ 

119 เมกะวัตต์ จากปีก่อนที่มีก�าลังการผลิตโรง

ไฟฟ้าชีวมวล 60 เมกะวัตต์

ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้า

ขยะที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและรอ COD มีก�าลัง

การผลิตรวม 59 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย TPCH 

1,TPCH 2,TPCH 5, PTG จะส่งผลให้มีโรงไฟฟ้าชีว

มวลที่จ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ ได้ครบทั้ง 10 

โรง และโรงไฟฟ้าขยะ SP1 ซึ่งจะสนับสนุนรายได้

และก�าไรให้เติบโตในระยะยาว

ด้านนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตร
กุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จ�ากัด 
(มหาชน) (TPCH) กล่าวว่า บริษัทฯ ตั้ง

เป้าจะมีใบอนุญาตในการขายไฟฟ้า (PPA) โรง

ไฟฟ้าชีวมวล ชีวภาพเพิ่มอีก 90 เมกะวัตต์ ซึ่ง

ปัจจุบันมีใบ PPA โรงไฟฟ้าชีวมวล ชีวภาพ 110 

เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าขยะเพิ่ม 40 เมกะวัตต์ 

จากปัจจุบันที่มี PPA โรงไฟฟ้าขยะ 10 เมกะวัตต์ 

เพื่อให้ครบ 250 เมกะวัตต์ในปี 2563

“แผนระยะสั้นของ TPCH คือการมีใบ PPA 

ให้ครบ 250 เมกะวัตต์ ทั้งโรงไฟฟ้าชีว

มวล ชีวภาพและโรงไฟฟ้าขยะ ซึ่งรอ

ความชัดเจนจากนโยบายภาครัฐของโรง

ไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่จะออก

มาภายในไม่กี่เดือนนี้ เราก็พร้อมเดินหน้า

เข้าร่วมประมูลทันที และบริษัท สยาม พาวเวอร์ 

(SP) ยังได้มีการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะอยู่

อีกหลายแห่ง ซึ่งทาง TPCH มีความสนใจเป็น

อย่างมาก” นายเชิดศักดิ์กล่าว

ส�าหรับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 

(สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562) มีรายได้รวม 

1,642.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 81.9 ล้านบาท หรือ 

5.25% เทียบปี 2561 มีรายได้รวม 1,560.12 

ล้านบาท ขณะที่มีก�าไรสุทธิ 359.51 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 5.62 ล้านบาท หรือ 1.58% เทียบกับปี 

2561 มีก�าไรสุทธิ 353.89 ล้านบาท

TPCH คาดปีหนูรายได้นิวไฮต่อเน่ือง

-ต้ังเป้ามี PPA ครบ 250 เมกะวัตต์ ภายในปีน้ี 
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ทริสเรทติ้ง ลดอันดับเครดิตองค์กร ไทยแอร์เอเชีย เป็น "BBB+" จาก "A-" 

และเปลี่ยนแนวโน้ม เป็น "Negative" จาก "Stable"

 ทริสเรทติ้งลดอันดับเครดิต
องค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลักประกันของ บริษัท ไทยแอร์
เอเชีย จ�ากัด เป็นระดับ "BBB+" 
จาก "A-" พร้อมทั้งเปลี่ยนแนวโน้มอันดับ

เครดิตของบริษัทเป็น "Negative" หรือ "ลบ" 

จาก "Stable" หรือ "คงที่" โดยการลดอันดับ

เครดิตในครั้งนี้สะท้อนถึงสถานะทางการเงิน

ของบริษัทที่อ่อนแอลงจากการแข่งขันที่รุนแรง

อย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรมการบิน รวมถึง

ภาระหนี้ของบริษัทที่อยู่ในระดับสูง นอกจากนี้ 

อันดับเครดิตยังมีข้อจ�ากัดจากความผันผวนของ

ราคาน�้ามันเชื้อเพลิง ความเสี่ยงด้านอัตราแลก

เปลี่ยนเงินตรา และความเสี่ยงจากเหตุการณ์

ที่ไม่อาจคาดเดาได้ล่าสุดคือการแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างไร

ก็ตาม อันดับเครดิตของบริษัทยังคงสะท้อนถึง

สถานะผู้น�าในธุรกิจสายการบินราคาประหยัดใน

ประเทศไทยของบริษัท ตลอดจนประสิทธิภาพ

ในการบริหารต้นทุน การผสานประโยชน์และ

การสนับสนุนกับกลุ่มแอร์เอเชียซึ่งประกอบไป

ด้วย AirAsia Berhad และบริษัทในเครือ

 ประเด็นส�าคัญที่ก�าหนดอันดับ
เครดิต ความสามารถในการท�า
ก�าไรยังคงอยู่ภายใต้ความกดดัน

 ทริสเรทติ้งคาดว่าความสามารถในการท�า

ก�าไรของบริษัทจะยังคงอยู่ภายใต้ความกดดันแต่

จะฟื้นตัวได้ในปี 2564 โดยในช่วงปี 2562 และปี 

2563 ผลการด�าเนินงานทางการเงินของบริษัท

จะได้รับผลกระทบจากการแข่งขันที่รุนแรงและ

ความต้องการเดินทางทางอากาศที่อ่อนตัวลง

จากผลของการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 

ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราก�าไรจากการด�าเนิน

งานของบริษัทจะปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 

15% ถึง 17% ในปี 2562 และปี 2563 เปรียบ

เทียบกับระดับ 18.2% ในปี 2561 อย่างไรก็ตาม 

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงานอาจจะฟื้นตัว

ขึ้นมาอยู่ที่ระดับประมาณ 20% ในปี 

2564 หากการหยุดชะงักต่าง ๆ อันเนื่องมาจาก

การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 สิ้นสุดลง

ภายใน 6 เดือนและการแข่งขันในอุตสาหกรรม

การบินมีความสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ 

ในช่วงระหว่างปี 2562-2564 ทริสเรทติ้งคาด

ว่าราคาน�้ามันเครื่องบินจะอยู่ระหว่าง 75-80 

ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล นอกจากนี้ ทริส

เรทติ้งยังคาดด้วยว่าบริษัทจะสามารถบริหาร

จัดการต้นทุนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงให้อยู่

ในระดับต�่าที่ประมาณ 1 บาทต่อที่นั่ง-กิโลเมตร 

(กม.) ได้ 

 การแข่งขันท�าให้ราคาตั๋ว
เครื่องบินอยู่ในระดับต�่า

 ในปี 2562 บริษัทต้องลดราคาตั๋วเครื่องบิน

ลงเนื่องจากการแข่งขันที่รุนแรง โดยในอนาคต

ทริสเรทติ้งเชื่อว่าการแข่งขันจะยังคงรุนแรง

ต่อไปแต่จะมีความสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้น

เนื่องจากทุกสายการบินในประเทศไทยมีผลการ

ด�าเนินงานทางการเงินที่อ่อนแอ ทริสเรทติ้งจึง

คาดว่าบริษัทจะสามารถเพิ่มราคาตั๋วเครื่องบิน

ได้ประมาณ 2%-3% ต่อปีในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า

 คาดว่าการระบาดของเชื้อ 
COVID-19 จะกระทบในระยะสั้น

 ทริสเรทติ้งประเมินว่าการแพร่ระบาดของ

เชื้อ COVID-19 จะส่งกระทบต่ออัตราส่วนการ

บรรทุกผู้โดยสารของบริษัทในระยะสั้น ทริส

เรทติ้งมีสมมติฐานว่าการแพร่ระบาดของ

เชื้อ COVID-19 จะสามารถควบคุม

ได้ภายในระยะเวลา 3 ถึง 6 

เดือน อย่างไร

ก็ตาม ทริส

เรทติ้ง

คาด

ว่าจ�านวนนักท่องเที่ยวชาวจีนจะลดลงอย่าง

มากในปี 2563 โดยเฉพาะในประเภทที่เป็นการ

ท่องเที่ยวแบบกลุ่ม (กรุ๊ปทัวร์) ทั้งนี้ เพื่อที่จะ

ลดผลกระทบจากความต้องการเดินทางที่ลด

ลง บริษัทจึงได้มีการระงับเที่ยวบินและปรับลด

ความถี่ของเที่ยวบินที่บินไปประเทศจีนในบาง

เส้นทางลง เนื่องจากในเวลาปกตินั้น จ�านวน

นักท่องเที่ยวชาวจีนมีสัดส่วนคิดเป็น 19% ของ

จ�านวนผู้โดยสารทั้งหมดของบริษัท จึงคาดว่า

อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารของบริษัทจะ

ลดลงเหลือ 83% ในปี 2563 จาก 85% ในปี 

2562 อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งคาดว่าความ

ต้องการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวจีนจะฟื้น

ตัวอย่างรวดเร็วหากสถานการณ์แพร่ระบาดของ

ไวรัสสามารถควบคุมได้และการเดินทางระหว่าง

ประเทศกลับมาสู่ภาวะปกติ ภายใต้สมมติฐานนี้ 

ทริสเรทติ้งประมาณการอัตราส่วนการบรรทุก

ผู้โดยสารของบริษัทจะฟื้นตัวกลับมาอยู่ที่ระดับ 

85% ในปี 2564 ส่วนจ�านวนนักท่องเที่ยวต่าง

ชาติอื่น ๆ ก็คาดว่าจะเติบโตในระดับปานกลาง 

(มีต่อ)
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ทริสเรทติ้ง ลดอันดับเครดิตองค์กร ไทยแอร์เอเชีย เป็น "BBB+" จาก "A-" 

และเปลี่ยนแนวโน้ม เป็น "Negative" จาก "Stable"

 ได้รับประโยชน์และการ
สนับสนุนจากกลุ่มแอร์เอเชียอย่าง
ต่อเนื่อง

 บริษัทได้รับประโยชน์จากการผสานธุรกิจ

กับกลุ่มแอร์เอเชียในการรวมกลุ่มกันจัดซื้อ

เครื่องบินและการจัดซื้อน�้ามันเชื้อเพลิงแบบ

ประกันราคาล่วงหน้าซึ่งเป็นการเพิ่มอ�านาจใน

การต่อรองเพื่อการประหยัดต้นทุน นอกจาก

นี้ บริษัทยังได้ประโยชน์จากการด�าเนินงานและ

เครือข่ายการตลาดของกลุ่มแอร์เอเชียอีกด้วย 

กล่าวคือ กลุ่มแอร์เอเชียมีสมาชิกซึ่งเป็นสาย

การบินที่ให้บริการใน 6 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย 

ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย และญี่ปุ่น 

โดยครอบคลุมจุดหมายปลายทางมากกว่า 130 

แห่งในภูมิภาคเอเชียและเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้ 

บริษัทใช้ระบบการจองตั๋วเครื่องบินเช่นเดียวกับ

กลุ่มแอร์เอเชียซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถจองตั๋ว

เที่ยวบินที่จะต่อไปยังจุดหมายปลายทางอื่น ๆ ที่

ให้บริการโดยกลุ่มแอร์เอเชียได้อย่างสะดวกและ

คล่องตัว

 ผลการด�าเนินงานที่อ่อนแอส่ง
ผลให้ภาระหนี้ยังคงอยู่ในระดับสูง

 ทริสเรทติ้งคาดว่าภาระหนี้ของบริษัทจะ

ยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปในปี 2562-2563 แต่

จะปรับตัวดีขึ้นในปี 2564 โดยอัตราส่วนหนี้สิน

ทางการเงินต่อก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่า

เสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายจะยังคงอยู่ใน

ระดับที่สูงกว่า 5 เท่าในช่วงปี 2562 ถึงปี 2563 

เนื่องจากอัตราการท�าก�าไรของบริษัทที่อ่อนตัว

ลง โดยอัตราส่วนดังกล่าวน่าจะปรับตัวดีขึ้นเป็น

ประมาณ 4.5 เท่าในปี 2564 ตามการฟื้นตัว

ของผลการด�าเนินงานของสายการบิน ทั้งนี้ ใน

ช่วง 2-3 ปีข้างหน้า ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะ

ยังคงจ�านวนเครื่องบินไว้ที่ประมาณ 60 ล�าและ

จะมีอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนคง

อยู่ในระดับที่สูงกว่า 80%

 สภาพคล่องที่เพียงพอ

 ทริสเรทติ้งประเมินว่าบริษัทจะยังคงมี

สภาพคล่องที่เพียงพอในช่วง 12 เดือนข้าง

หน้า ณ เดือนกันยายน 2562 บริษัทมีเงินสด

และสินทรัพย์สภาพคล่องจ�านวน 2.5 พันล้าน

บาทและยังมีวงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอีก

จ�านวน 1.4 พันล้านบาท โดยบริษัทจะได้รับ

เงินสดจ�านวน 2.7 พันล้านบาทจากธุรกรรมการ

ขายและเช่ากลับเครื่องบินจ�านวน 10 ล�า โดย

แหล่งเงินทุนเหล่านี้จะเพียงพอต่อแผนการใช้

จ่ายของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีภาระที่จะต้องช�าระ

คืนเงินกู้ที่จะครบก�าหนดช�าระภายใน 12 เดือน

ข้างหน้าซึ่งประกอบด้วยเงินกู้ระยะยาวจ�านวน 

2.5 พันล้านบาทและภาระหนี้ระยะสั้นอีกจ�านวน 

1.8 พันล้านบาท ในขณะที่ในปี 2563 บริษัทมี

งบลงทุนจ�านวนราว ๆ 1.3 พันล้านบาท

 ข้อก�าหนดทางการเงินของวงเงินกู้ยืมบาง

แห่งระบุให้บริษัทต้องด�ารงอัตราส่วนหนี้สินสุทธิ

ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต�่ากว่า 4 เท่าและอัตราส่วน

หนี้สินที่มีดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต�่า

กว่า 3 เท่า จากการคาดการณ์ถึงผลประกอบ

การที่จะอ่อนตัวลงก็อาจส่งผลท�าให้บริษัทไม่

สามารถด�ารงสัดส่วนทางการเงินตามข้อก�าหนด

ดังกล่าวได้ในปี 2563 อย่างไรก็ตาม ทริส

เรทติ้งก็ยังคาดว่าบริษัทจะได้รับการผ่อนปรน

ข้อก�าหนดทางการเงินจากผู้ให้สินเชื่อในกรณี

ที่บริษัทไม่สามารถด�ารงสัดส่วนทางการเงินได้

ตามข้อก�าหนด (มีต่อ)
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ทริสเรทติ้ง ลดอันดับเครดิตองค์กร ไทยแอร์เอเชีย เป็น "BBB+" จาก "A-" 

และเปลี่ยนแนวโน้ม เป็น "Negative" จาก "Stable"

 สมมติฐานกรณีพ้ืนฐาน

 ในระยะ 3 ปีข้างหน้าระหว่างปี 2562-2564 

ทริสเรทติ้งมีสมมติฐานดังต่อไปนี้

 + รายได้ของบริษัทจะอยู่ระหว่าง 3.7-4.1 

หมื่นล้านบาทต่อปี

 + อัตราก�าไรจากการด�าเนินงานของบริษัท

จะลดลงเหลือประมาณ 15%-17% ในปี 2562-

2563 และจะปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ 20% ในปี 2564

 + ราคาน�้ามันเครื่องบินจะอยู่ระหว่าง 75 ถึง 

80 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลโดยเฉลี่ย

 + งบลงทุนรวมทั้งหมดของบริษัท (ไม่รวม

การจัดหาเครื่องบิน) จะอยู่ที่ 1.8 พันล้านบาท

 + อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อก�าไร

ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด

จ�าหน่ายจะยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่า 5 เท่าในช่วง

ปี 2562 ถึงปี 2563 และจะปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ 

4.5 เท่าในปี 2564

 แนวโน้มอันดับเครดิต

 แนวโน้มอันดับเครดิต "Negative" หรือ "ลบ" 

สะท้อนถึงสถานการณ์ที่ยังคงไม่แน่นอนของการ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ทั้งนี้ ในการประเมินผลก

ระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว

นั้น ทริสเรทติ้งได้ตั้งสมมติฐานระยะ

เวลาในการหยุดชะงักของการเดินทางทางอากาศ

ไว้ที่ 3 ถึง 6 เดือน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังอยู่

ในช่วงต้นของการแพร่ระบาด จึงมีความเป็นไป

ได้อย่างมากที่การหยุดชะงักของการเดินทางทาง

อากาศอาจได้รับผลกระทบที่สูงกว่าและยาวนาน

กว่าที่ได้ประเมินไว้ในเบื้องต้น ซึ่งจะส่งผลท�าให้

สถานะทางการเงินของบริษัทอ่อนแอลงกว่าที่คาด

การณ์ไว้

 ปัจจัยที่อาจท�าให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

 แนวโน้มอันดับเครดิตอาจปรับเป็น "Stable" 

หรือ "คงที่" ได้หากบริษัทสามารถปรับปรุงผลการ

ด�าเนินงานให้ดีขึ้นมาได้ในปี 2564 และยังคงรักษา

สถานะผู้น�าในธุรกิจสายการบินราคาประหยัดใน

ประเทศไทยต่อไปได้ ทั้งนี้ คาดว่าความสามารถ

ในการบริหารต้นทุนและความคล่องตัว

ในการด�าเนินงานจะช่วยให้บริษัท

สามารถรับมือกับปัจจัย

ตามฤดูกาลและปัจจัย

ภายนอกอื่น ๆ 

ที่ส่งผลก

ระ

ทบต่ออุตสาหกรรมการบินโดยรวมได้ อันดับ

เครดิตอาจได้รับการปรับลดลงหากผลการด�าเนิน

งานทางการเงินของบริษัทอ่อนตัวลงอย่างมาก 

หรือภาระหนี้ของบริษัทเพิ่มสูงกว่าระดับปัจจุบัน

อย่างมีนัยส�าคัญ

 เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 

กรกฎาคม 2562

- อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญและการปรับปรุง

ตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

 บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จ�ากัด (TAA)

อันดับเครดิตองค์กร: BBB+

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

TAA205A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 

1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 BBB+

TAA216A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 

1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 BBB+

TAA225A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 600 

ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 BBB+

TAA236A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 

1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 BBB+

แนวโน้มอันดับเครดิต: Negative
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CIMB เปิดจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking

 น.ส.ดุษณี เกลียวปฏินนท์ ผู้
ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้
บริหารผลิตภัณฑ์การออม และ
กลยุทธ์ลูกค้าบุคคลธนกิจ ธนาคาร 
ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ธนาคารเปิด

ให้ลูกค้าสามารถจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเค

ชัน CIMB THAI Digital Banking ซึ่งเป็นแอป

พลิเคชันหลักของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ลูกค้า

สามารถจองซื้อหุ้นกู้จากที่บ้าน หรือที่ไหนๆ ก็ได้

 ขั้นตอนการจองซื้อไม่ซับซ้อน เพียงเปิดบัญชี

เงินฝากกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แล้วดาวน์

โหลดแอป CIMB THAI Digital Banking มาไว้

ในมือถือ เข้าไปที่เมนูหุ้นกู้ จะพบรายชื่อหุ้นกู้ที่

เสนอขายในช่วงเวลานั้น ลูกค้าสามารถศึกษา

รายละเอียดและอ่านหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้แต่ละ

บริษัทก่อน และเมื่อตัดสินใจลงทุน สามารถกด

จองซื้อ ท�าการยืนยัน และช�าระเงินผ่านแอปได้

ทันที ไม่มีค่าธรรมเนียมในการจองซื้อสะดวกสบาย

ครบจบในแอปเดียว

 ทั้งนี้ นักลงทุนต้องมีเงินในบัญชีที่เคลื่อนไหว 

และมียอดเงินเพียงพอส�าหรับช�าระหุ้นกู้ ซึ่งในช่วง

ต้น ธนาคารได้ก�าหนดยอดจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป 

ให้ลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อวัน

 “ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เป็นหนึ่ง

ในธนาคารแรกๆที่ลูกค้าและนัก

ลงทุนคิดถึงเมื่อนึกถึงเรื่อง Wealth การที่เรา

ผนึก Digital เข้ากับเรื่องการลงทุนเพื่อเพิ่มความ

สะดวก จะช่วยเพิ่มโอกาสการลงทุนให้กว้างขึ้น 

วันนี้ลูกค้าจองซื้อหุ้นกู้ Primary Bond ผ่านแอป

ได้แล้ว รวมถึงกองทุน ต่อไป เราจะพัฒนาระบบ

ให้ซื้อขายเปลี่ยนมือหุ้นกู้ Secondary Bond ผ่าน

แอปได้ด้วย เราปักธงจะเป็น Best Wealth Bank 

ธนาคารแรกที่ลูกค้านึกถึงเมื่อคิดถึงการลงทุน 

และความมั่งคั่ง” น.ส.ดุษณี กล่าว

 นายกนต์ธีร์ ประเสริฐวงศ์ ผู้
ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้
บริหารตลาดตราสารหนี้ ธนาคาร ซี
ไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า หุ้นกู้รุ่นแรกที่เปิด

โอกาสให้ลูกค้าได้จองซื้อผ่านแอป ได้แก่ หุ้นกู้

ของบริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/ 

2563 SIRI23OA อายุ 3 ปี 8 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 

3.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เป็นหุ้น

กู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ 

ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนถือ

หุ้นกู้ ความเสี่ยงของหุ้นกู้

ระดับ 4 และอันดับ

ความน่าเชื่อ

ถือของ

บริษัท BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดย

บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2562 

เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนราย

ใหญ่

 “ภาพรวมการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ภาคเอกชนในปีที่ผ่านมาถือว่าท�าสถิติสูงเป็น

ประวัติการณ์ โดยมูลค่าการออกหุ้นกู้เอกชนใน

ปี 2562 มีมูลค่าสูงถึง 1.02 ล้านล้านบาท แบ่ง

เป็นการออกเพื่อน�าไปช�าระคืนหุ้นกู้ที่ครบก�าหนด

จ�านวน 6.6 แสนล้านบาท และเป็นการออกใหม่

จ�านวน 3.6 แสนล้านบาท มาในปี 2563 จะมีหุ้น

กู้เอกชนที่ครบก�าหนด มูลค่ารวม 7 แสนล้านบาท 

เมื่อรวมกับการออกหุ้นกู้ใหม่ คาดว่าจะมีหุ้นกู้ภาค

เอกชนออกและเสนอขายให้กับนักลงทุนตลอดทั้ง

ปีเช่นเดิม” นายกนต์ธีร์ กล่าว

 นักลงทุนที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้แสนสิริ 

SIRI23OA สามารถจองซื้อได้ทั้งช่องทางสาขา 

และแอปพลิเคชัน พร้อมกันระหว่างวันที่ 24-26 

ก.พ. 2563 ภายในวันและเวลาท�าการของธนาคาร 

สอบถามเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ทุกสาขา หรือ โทร 02 

626 7777 www.cimbthai.com
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร มอง ตลาดหุ้นไทย มีโอกาสไหลลง ปรับตัวลง แต่

เชื่อว่า ใจฮึดสู้ พร้อม ตลอดเวลา บนปัจจัย บจ.ไทย ตบเท้าประกาศผลประกอบ

การปี 2562และตัวแปร การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โค

วิด-19 ยังคงเป็นอะไรต้องติดตาม...ฝั่งลุงตู่ บอกขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนก

กับมาตรการรับมือการแพร่ระบาดในระดับที่ 3 เพราะเป็นการเตรียมความพร้อม

ไว้เท่านั้น

 เตรียมพิจารณาแผนช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะ

ด้านการท่องเที่ยว รวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยรัฐบาลจะดูแลทุกภาค

ส่วนที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งจะมีการน�าเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ใน

สัปดาห์หน้า

 วานนี้ ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,491.24 จุด ลดลง 14.30 จุด หรือ 0.95% 

มูลค่าการซื้อขาย 75,546.15 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ 2,717.40 

ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 3,498.15 ล้านบาท นักลงทุนต่าง

ประเทศขายสุทธิ 2,396.77 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 1,616.02 

ล้านบาท

 รองเท้าเขียว CRC ขาดเล็กน้อย เทรดวันแรก ต�่ากว่าราคาจองที่ 42 บาท 

ปิดตลาดที่ 41.75 บาท ลดลง 0.25 บาท 

คิดเป็น 0.60% ท่ามกลางภาพรวมตลาด

ปรับตัวลง วันนี้ คงต้องมาลุ้น มาดูว่า 

ราคาหุ้น CRC จะรับมือกลศึกในตลาดหุ้น

ไทยอย่างใด

 ญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอเปอเรชั่น 

จ�ากัด (มหาชน) CRC ประกาศตั้งเป้าราย

ได้โต 10-12% ต่อปี ลุยขยายการลงทุน

ในปท.-ตปท.ต่อเนื่อง ส่วนปี63 พร้อม ทุ่มงบกว่า 3-5 หมื่นลบ. รองรับขยาย

สาขา-ปรับปรุงเทคโนโลยีการตลาด

 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดให้จองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB 
THAI Digital Banking หุ้นกู้รุ่นแรกที่เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้จองซื้อผ่านแอป 

ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/ 2563 SIRI23OA อายุ 

3 ปี 8 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 3.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เป็นหุ้นกู้ชนิด

ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนถือหุ้นกู้ ความ

เสี่ยงของหุ้นกู้ระดับ 4 และอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท BBB+ แนวโน้ม

อันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.2562 

เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ 

 GIFT เปิดโครงการซื้อหุ้นคืน 70 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 3บ. จากผถห.ทั่วไป 

ใช้เงิน 210 ลบ. เริ่มซื้อคืน 20 เม.ย. - 29 เม.ย.63

 GUNKUL แจกข่าวดีอีกครั้ง เผย บริษัทย่อยคว้างานก่อสร้างสถานี

ไฟฟ้าอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี, สถานีไฟฟ้าบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี และสถานี

ไฟฟ้าหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จากกฟภ. รวมมูลค่า 482.578 ล้านบาท ส่ง

ผลให้งานในมือพุ่งกระฉูด ด้าน “โศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์” บิ๊กบอส มั่นใจจะมีงาน

ทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ช่วยเสริมศักยภาพด้านการแข่งขัน และสนับสนุนราย

ได้เพิ่มขึ้น ระบุนับจากนี้ ลุยยื่นประมูลโปรเจคใหม่ทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพิ่ม

ช่องทางธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต 

 QTC เผยผลการด�าเนินงานปี 2562 มีรายได้รวม 983.67 ล้านบาท และ

มีก�าไรสุทธิ 198.40 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนขาดทุนสุทธิ 0.12 ล้าน

บาท จากการรับรู้รายได้การขายหม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และธุรกิจพลังงานแสง

อาทิตย์อย่างต่อเนื่อง ด้านผู้บริหาร “พูลพิพัฒน์ ตันธนสิน” ฉายภาพปี 63 ตั้ง

เป้ารายได้ 1,200 ล้านบาท จากการลุยปรับยุทธศาสตร์บริหารจัดการภายใน 

หวังลดต้นทุนบริหารจัดการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พร้อมลุยประมูลงาน

ภาครัฐ – เอกชน มูลค่า 2,000-3,000 ล้านบาท  

 SGP อวดผลประกอบการปี 62 ท�ารายได้ 67,441.80 บาท มีก�าไร 

1,359.92 ล้านบาท โต 56.10% ด้านบอร์ดเอาใจผู้ถือหุ้นไฟเขียวจ่ายเงินปันผล

งวดครึ่งปีหลังอีก 0.25 บาท/หุ้น ขึ้น XD วันที่ 3 มีนาคม 2563 ก�าหนดจ่าย

ปันผลวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ด้าน “ศุภชัย วีรบวรพงศ์” แม่ทัพใหญ่ เปิด

แผนปี 63 ตั้งเป้ายอดขายโต 5-6% ปริมาณขาย LPG 4 ล้านตัน จากต่าง

ประเทศและตลาดเกิดใหม่เติบโตโดดเด่น พร้อมเดินแผนขยายการลงทุนธุรกิจ

คลังก๊าซ LPG แห่งใหม่ในแถบภูมิภาคเอเซีย หวังขึ้นแท่นเป็นผู้จัดจ�าหน่าย LPG 

ครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากเห็นความต้องการใช้ LPG เพิ่มสูงขึ้นทุกๆ ปี

 ไหลลง ฮึดสู้

บล. เอเชีย เวลท์ : TASCO แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 26.00 บ.
บล. เอเชีย เวลท์ : AOT แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 79.00 บ.
บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) : CPALL แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 92.00 บ.
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : BAM แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 30.00 บ.
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : ANAN แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 2.20 บ.
บล.ธนชาต : CPALL แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 93.00 บ.
บล.ทรีนีตี้ : CPALL แนะน�า ซ้ือ ราคาพื้นฐาน ที่ 89.00 บ.

บล.เคจีไอ : RATCH แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 76.00 บ.
บล.ทิสโก้ : BAM แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 30.00 บ.
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : AOT แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 76.00 บ.
บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) : AOT แนะน�า TRADING ราคาพื้นฐาน ที่ 66.00 บ.
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : AOT แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 72.50 บ.
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TASCO แนะน�า ซ้ือ ราคาพื้นฐาน ที่ 24.00 บ.
บล.ฟิลลิป : MTC แนะน�า ทยอยซ้ือ ราคาพื้นฐาน ที่ 65.50 บ. 
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