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 นางสาวกัญญามาส ฤทธิเดช 
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและลงทุน
สัมพันธ์ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ากัด 
(มหาชน) IRPC เปิดเผยว่า บริษัทได้เตรียม

ที่ดินเพื่อขาย จ�านวน 2,152 ไร่ ให้กับ บริษัท ดับ

บลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ 

WHA เพื่อด�าเนินธุรกิจอุตสาหกรรมบนที่ดินร่วม

กัน ซึ่งทยอยรับรู้ทั้งหมดในปี 2564 โดยปัจจุบัน

รับรู้ก�าไรไปแล้ว 124 ล้านบาท จากปัจจุบัน IRPC 

มีที่ดินทั้งหมดประมาณ 10,000ไร่ ส�าหรับที่ดิน

บางส่วนบริษัทจะน�ามาท�าประโยชน์ในธุรกิจ

ภายใน เช่น ที่ดินบ้านยายดา และ โรจนะ โดย

ภาษีที่ดินทั้งหมด คิดเป็นเงินประมาณ 7ล้านบาท

 ส�าหรับปีนี้ บริษัทมองการเติบโตของธุรกิจ

ว่าจะสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น 100 - 200 ล้าน

บาท โดยบริษัทได้น�าสินค้าอะตอมร่วมผลิตงาน

กับพาร์ทเนอร์ที่เป็นบริษัทผลิตรถยนต์ เพื่อ

ตอบโจทย์รถ EVCAR โดยบริษัทจะเป็นผลิตเม็ด

พลาสติก และชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติก มันวาว ที่

เป็นส่วนประกอบของรถ EVCAR โดยจะสามารถ 

COD ได้ภายในปีนี้ และมองว่าในปี2564-2568 จะ

ท�าให้บริษัทฯมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ

รายได้อยู่ที่ 2,000 ล้านบาท

 ขณะที่ ภาพรวมตลาดปิโตรเคมี ในปี2563 

บริษัทฯคาดว่าความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ปรับ

ตัวดีขึ้นจากการปรับเพิ่มประมาณการการขยาย

ตัวของเศรษฐกิจโลกปี 2563 ของธนาคารโลก 

เพิ่มขึ้นเป็น 2.5% ในปี 2563 จาก 2.4% ในปี 

2562 และการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

ส่งผลให้ความต้องการพลาสติกในกลุ่มสินค้า

เวชภัณฑ์ และสินค้าบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง 

(Delivery Products) สูงขึ้น

 อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ความไม่

แน่นอนทางเศรษฐกิจและการลดการบริโภค

พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว (Single Use Plastic) 

ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของก�าลังการผลิตใหม่ที่มี

มาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงได้ให้ความส�าคัญ

ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยการวิจัย

และพัฒนาร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 

รวมถึงการหาพันธมิตรทางการผลิต และการ

ตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ เพื่อเพิ่มมูลค่า

ผลิตภัณฑ์ เช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์ยานยนต์ กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ทุ่นลอยน�้าส�าหรับโซลาร์เซลล์ และกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาแบตเตอรี่

 อีกทั้งบริษัทฯ ได้มองหาตลาดใหม่ๆ ในกลุ่ม

ประเทศ AEC ที่มีแนวโน้มเศรษฐกิจโตต่อเนื่อง มุ่ง

เน้นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อตอบสนองให้ตรง

ต่อความต้องการของลูกค้าและสิ่งแวดล้อม หรือ 

Human Centric โดยเฉพาะในประเทศเวียดนาม

 นอกจากนี้ IRPC ได้ร่วมลงนามบันทึก

ความเข้าใจ (MOU) กับ บริษัท พีทีที แทง

ค์ เทอร์มินอล จ�ากัด และ บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ 

เน็ตเวิร์ค จ�ากัด เพื่อเพิ่มช่องทางในการขยาย

ตลาดโดยพัฒนาระบบขนส่งน�้ามันทางท่อ จาก

โรงกลั่นน�้ามัน IRPC ไปสู่ระบบขนส่งน�้ามันทาง

ท่อของ Thappline เพื่อร่วมกันสร้างช่องทาง

ขนส่งผลิตภัณฑ์น�้ามัน High Speed Diesel 

ตามมาตรฐาน Euro V และน�้ามันเชื้อเพลิง

อากาศยาน (Jet A1)

IRPC เตรียมขายท่ีดินโครงการร่วมทุน
นิคมอุตสาหกรรม WHA 

รับรู้รายได้ท้ังหมดในปี 64
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 บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ PTT เปิดเผยว่า บริษัทฯขอรายงานผล

ประกอบการปี 2562 โดยบริษัทฯมีก�าไรสุทธิ ในปี 

2562 มีจ�านวน 92,951 ล้านบาท ลดลง 26,696 

ล้านบาท หรือ ร้อยละ 22.3 เนื่องจาก EBITDA 

ที่ลดลง และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายเพิ่ม

ขึ้นของ GPSC และ PTTEP แม้ว่ามีผลก�าไรจาก

อัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นจากค่าเงินบาทในปี 

2562 ที่แข็งค่ามากกว่า ปี 2561 และผลขาดทุน

จากตราสารอนุพันธ์ลดลง แม้ว่าค่าใช้จ่ายภาษี

เงินได้ลดลงตามผลการด�าเนินงาน

 ทั้งนี้ ในปี 2562 ปตท. และบริษัทย่อย

มี EBITDA จ�านวน 288,972 ล้านบาท ลด

ลง 62,424 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 17.8จาก 

351,396 ล้านบาท ในปี 2561 สาเหตุหลักจาก

ผลการด�าเนินงานของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและ

การกลั่นปรับลดลง เนื่องจากส่วนต่างราคาน�้ามัน

ส�าเร็จรูปกับน�้ามันดิบที่ลดลงในทุกผลิตภัณฑ์ แม้

มีก�าไรจากสต๊อกน�้ามันในปี 2562 ขณะที่ปี 2561 

มีขาดทุนจากสต๊อกน�้ามัน รวมถึงส่วนต่างราคา

ผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี

สายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ปรับลดลง เช่น

เดียวกับกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่มีผลการด า

เนินงานลดลง โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ 

เนื่องจาก ราคาขายอ้างอิงปิโตรเคมีปรับลดลง

มาก ในขณะที่ต้นทุนก๊าซธรรมชาติสูงขึ น แม้ว่า

ปริมาณขายเพิ่มขึ น อย่างไรก็ตาม EBITDA ของ

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมปรับเพิ่มขึ้น 

โดยหลักจากการเข้าซื้อ GLOW ของ GPSC รวม

ถึง EBITDA ของธุรกิจส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม

เพิ่มขึ นจากปริมาณขายเฉลี่ยเพิ่มขึ นจากการ

เข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่มในโครงการบงกช 

และการเข้าซื อกิจการของบริษัท Murphy และ 

Partex ของ PTTEP ทั งนี ในปี 2562กลุ่ม ปตท. 

มีค่าใช้จ่ายชดเชยพนักงานเพิ่มเติมตามประกาศ

คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ และ 

พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ รวม 4,219 

ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการส�ารวจปิโตรเลียม

ของธุรกิจส�ารวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึ น 

2,470 ล้านบาทรวมถึง ปตท. รับรู้ค่าความเสีย

หายของคดีความ จ านวน 2,105 ล้านบาท และ

มีการตั งค่าเผื่อด้อยค่าท่อส่งก๊าซฯ จ านวน 498 

ล้านบาท ในขณะที่ ปี 2561 มีการบันทึกค่าใช้

จ่ายจากความเสียหายจากวัตถุดิบคงคลังของ

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ากัด(มหาชน) 

(GGC) จ�านวน 2,004 ล้านบาท และการรับรู้ผล

ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์แหล่งมอนทารา

ของ PTTEP จ�านวน 1,886ล้านบาท

 อย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

(บอร์ด) ยังมีมติอนุมัติจ่ายปันผลเป็นเงินสด 1.10 

บาทต่อหุ้น และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) : 

04 มี.ค. 2563

PTT แจงผลงานปี62 ก�าไรวูบ 22.3% 

เหลือ 9.29 หม่ืนลบ. เหตุ EBITDA ลด - ค่าเส่ือมราคา

และค่าตัดจ�าหน่าย GPSC และ PTTEP เพ่ิมข้ึน
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 บริษัท ผลิตไฟฟา้ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ EGCO เปิดเผยว่า ใน

ปี 2563 เอ็กโกได้ปรับวิสัยทัศน์ใหม่เป็น “เป็น

บริษัทไทยชั้นน�าที่ด�าเนินธุรกิจพลังงานอย่าง

ยั่งยืน ด้วย ความใส่ใจที่จะธ�ารงไว้ซึ่งสิ่ง

แวดล้อมและการพัฒนาสังคม” โดยเอ็กโกจะ

ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยกลยุทธ์ส�าคัญตาม หลัก

ของ Balanced Scorecard ครอบคลุมมุมมอง 

(Perspectives) 4 ด้าน ประกอบด้วย มุมมอง

ด้านการเงิน (Financial Perspective), มุม

มองด้านลูกค้า (Customer Perspective), มุม

มองด้านกระบวนการจัดการภายใน (Internal 

Business Process Perspective) และมุม

มองด้านการเรียนรู้และเติบโต (Learning and 

Growth Perspective) ซึ่งจะช่วยให้องค์กรบรรลุ

วิสัยทัศน์ เป้าหมายองค์กร ตลอดจนสร้างความ

เติบโตอย่างยั่งยืนให้ บริษัทในอนาคต

 ส�าหรับแผนกลยุทธ์ประจ�าปี 2563 เอ็กโกได้

ขยายทิศทางการลงทุน โดยมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้าง

ความ แข็งแกร่งในธุรกิจผลิตไฟฟ้า ต่อยอดไปสู่

การลงทุนในธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิง และแสวงหา

โอกาสการลงทุนในธุรกิจ ใหม่ด้าน Smart 

Energy Solution เสริมด้วยกลยุทธ์ทางด้านการ

เงินที่จะมุ่งเน้นการจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุน 

ในระดับที่แข่งขันได้ พร้อมทั้งลดความเสี่ยงทาง

ด้านการเงินเพื่อเพิ่มระดับความสามารถในการ

แข่งขัน ซึ่งเป็น หนึ่งในปัจจัยแห่งความส�าเร็จของ

บริษัท นอกจากนี้ เอ็กโกให้ความส�าคัญกับการ

บริหารจัดการโรงไฟฟ้าที่ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์

แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและบริหารจัดการ

โครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ให้

แล้วเสร็จตามก�าหนด ภายใต้งบประมาณที่วางไว้ 

รวมถึงบริษัทเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง

ด้าน ทรัพยากรบุคคล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ของบุคลากรและมั่นใจถึงความส�าเร็จในระยะยาว 

นอกจากนี้ เอ็กโกมี ความตั้งใจที่จะยกระดับความ

ยั่งยืนและการก�ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร

ให้มีมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งใน ภาพรวมแล้ว 

กลยุทธ์องค์กรจะน�าไปสู่การสร้างคุณค่าระยะยาว

ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

 ขณะที่ บริษัทฯขอรายงานผลประกอบการ

ปี 2562 โดยบริษัทฯมีก�าไรจากการด�าเนินงาน 

จ�านวน 10,368 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อนจ�า

นวน 13,004 ล้านบาท เนื่องจาก เอ็กโก พลัส 

: ผลประกอบการลดลงจ�านวน 2,373 ล้านบาท 

สาเหตุหลักจากดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมจาก เอ็กโก 

ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมส�าหรับใช้ลงทุนในพาจู อี

เอส และรายได้อื่นลดลง เนื่องจากปี 2561 มีการ 

รับรู้ก�าไรจากการเลิกบริษัทที่เอ็กโกถือหุ้นทางอ้

อมจ�านวนร้อยละ 100 ในเอ็กโกบีวีไอ อีกทั้งค่าใช้

จ่าย ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่าย

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเงินปันผลของพาจู อีเอส

 บีแอลซีพี : ผลประกอบการลดลงจ�านวน 

1,028 ล้านบาท สาเหตุหลักจากรายได้ค่าไฟฟ้า

จากความ พร้อมจ่าย (AP) ลดลงตามที่ก�าหนด

ไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า อีกทั้งดอกเบี้ยจ่ายและ

ค่าใช้จ่ายในการ บริหารทั่วไปเพิ่มขึ้น ในขณะที่ก�า

ไรจากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจากระยะเวลาใน

การบ�ารุงรักษาน้อย กว่าช่วงเวลาเดียวกันของปี

ก่อน เพราะในปี 2561 มีการบ�ารุงรักษาตามแผน 

และรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจาก ค่าชดเชยอุปกรณ์ของ

ผู้รับเหมาก่อสร้าง (EPC Contractor)

 เอ็นทีพีซี : ผลประกอบการลดลงจ�านวน 

175 ล้านบาท สาเหตุหลักจากรายได้ค่าขายไฟฟ้า

ลดลง เนื่องจากปริมาณน้�าที่ใช้ในการผลิตกระแส

ไฟฟ้าน้อยกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และ

ต้นทุนขาย เพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าปรับจากการ

ผลิตไฟฟ้าไม่ได้ตามสัญญาเพราะมี Unplanned 

Outage ในขณะที่ ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายใน

การบริหารทั่วไปลดลง

EGCO ล่ันปี63 หาลู่ทางลุยธุรกิจจัดหาเชื้อเพลิง

- ธุรกิจใหม่ด้าน Smart Energy Solution
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YLG ปรับเป้าราคาทองปี63 ชี้ไวรัสโควิด19
-ความไม่สงบตะวันออกกลาง - บาทอ่อนหนุนทองค�าพุ่ง

 วายแอลจีเผยราคาทองค�าปีนี้พุ่งแรงทะลุแนวต้านแรกที่เคยคาดไว้ มองเป้าหมายต่อไป หลังผ่านบริเวณ 1,616 ดอลลาร์ต่อออนซ์ มีสิทธิ์ทะยาน

ต่อยังเป้าถัดไปที่ 1,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือ 25,500 บาทต่อบาททองค�า ชี้ปัจจัยหนุนราคาทองค�าในตลาดโลกพุ่งแรงมาจากความกังวลการ

ระบาดไวรัส COVID19 ที่จะกระทบเศรษฐกิจในวงกว้าง ปัญหาความไม่สงบในตะวันออกกลางที่ยังยืดเยื้อ และเงินบาทที่อ่อนค่าจากการปรับลดดอกเบี้ย

นโยบาย พร้อมแนะจังหวะเข้าลงทุน ที่แนวรับ 1,545 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือ 23,100 บาทต่อบาททองค�า

 นางพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด (YLG) ผู้น�าเข้าและส่งออกทองค�าแท่งรายใหญ่ของไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาทองค�าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 7 ปีว่า ภาพรวม

ในปีนี้ราคาทองค�ายังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น หลังจากผ่านบริเวณ 1,616 ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของราคาทองค�าในเดือน มี.ค. ปี 

2556 และเป็นกรอบแนวต้านแรกของปีนี้ที่ YLG เคยประเมินไว้ ท�าให้ราคามีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อโดยจะมีโอกาสที่ราคาทองค�าจะปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ 

1,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หากผ่านได้จะมีแนวต้านถัดไปอยู่ในโซน 1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นโซนระดับสูงสุด ของราคา ช่วงเดือน ก.พ. ,ก.ย. และ 

ต.ค. ปี 2555 และเป็นจุดที่ราคาทดสอบหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถผ่านได้

 ส่วนราคาทองค�าในประเทศ คาดว่าจะยังคงได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากการอ่อนค่าของค่าเงินบาท เนื่องจากปัญหาภัยแล้งที่กระทบต่อก�าลังซื้อของ

เกษตรกร การระบาดของไวรัส COVID-19 ที่กระทบต่อภาคท่องเที่ยงหลังจากจ�านวนนักท่องเที่ยวจีนหายไป ซึ่งส่งผลให้ GDP ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ  

การชะลอตัวทางเศรษฐกิจจะเพิ่มโอกาสที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงเพิ่มเติมอีก ซึ่งจะยิ่งเป็นปัจจัยกดดันให้ค่า

เงินบาทเคลื่อนไหวในกรอบของการอ่อนค่า จึงเพิ่มโอกาสที่ราคาทองค�าในประเทศจะแตะระดับ 25,500-27,000 บาทต่อบาททองค�าภายในปีนี้ 
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YLG ปรับเป้าราคาทองปี63 ชี้ไวรัสโควิด19
-ความไม่สงบตะวันออกกลาง - บาทอ่อนหนุนทองค�าพุ่ง

 “ปีนี้เป็นปีที่ราคาทองค�าทะยานขึ้นนับตั้งแต่ต้นปี โดยราคาทองค�าในตลาดโลก หรือ Gold Spot ปรับตัวสูงขึ้น 118 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือเพิ่ม

ขึ้น 7.78 % จากราคาเปิด 1,517 สู่ดอลลาร์ต่อออนซ์ สู่ระดับ 1,635 ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี โดยทองค�าได้รับปัจจัยบวกหลาย

เรื่องในปีนี้ ได้แก่ สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่านในช่วงต้นปี ล่าสุดเกิดการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ Covid 19 

ซึ่งจะกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก กระตุ้นการคาดการณ์เฟดลดดอกเบี้ยปีนี้ ส่วนตลาดบอนด์กลับมาเกิดภาวะ inverted yield curve 

ระหว่างบอนด์ยีลด์สหรัฐอายุ 3 เดือน และอายุ 10 ปี ซึ่งยิ่งสร้างความวิตกว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจเผชิญภาวะถดถอย (Recession) ในอนาคต ทั้งนี้ไม่

เพียงแต่ราคาทองค�าในตลาดโลกที่พุ่งขึ้น แต่ราคาทองค�าในประเทศได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมจากการอ่อนค่าของค่าเงินบาท โดยค่าเงินบาทอ่อนค่าลง

เนื่องจาก กนง. ลดดอกเบี้ย 0.25% สู่ระดับ 1.00% ซึ่งเป็นระดับต�่าสุดเป็นประวัติการณ์หลังเศรษฐกิจไทยเผชิญความเสี่ยงรอบด้าน  จึงมีแนวโน้มปรับ

ลดดอกเบี้ยอีกในอนาคต จากการอ่อนค่าของค่าเงินบาทจึงท�าให้ราคาทองค�าในประเทศปรับตัวสูงขึ้น 2,800 บาทต่อบาททองค�า หรือ +12.93% จาก

ราคาเปิดที่ 21,650 บาทต่อบาททองค�า สู่ระดับ 24,450 บาทต่อบาททองค�า ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.ปี 2556 หรือสูงสุดในรอบกว่า 7 

ปี” นางพวรรณ์ กล่าว (อัพเดทราคา ณ วันที่ 21 ก.พ. 2020 เวลา 14.43 น.)

 ส�าหรับกลยุทธ์การลงทุนในปี 2563 สามารถหาจังหวะเข้าซื้อใกล้บริเวณแนวรับ 1,545 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือ 23,100 บาทต่อบาททองค�า และ

ทยอยแบ่งพอร์ตเพื่อขายท�าก�าไรเป็นระยะ โดยขายท�าก�าไรบริเวณแนวต้าน 1,700-1,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือ 25,500-27,000 บาทต่อบาททองค�า   

อย่างไรก็ดี หากหลุดแนวรับ 1,545 ดอลลาร์ต่อออนซ์ควรตัดขาดทุบางส่วน แล้วถอยจุดซื้อไปยังแนวรับถัดไปบริเวณ 1,445 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือ  

21,600 บาทต่อบาททองค�า 

 นักลงทุนที่สนใจเปิดบัญชีซื้อ-ขาย ทองค�าแท่งกับ YLG สามารถซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทาง www.ylgonline.com และทาง YLG Online 

Application บน App Store ที่ท�าให้ซื้อขายทองค�าทุกที่ได้อย่างง่ายดาย ตลอดจนการบริการส่งมอบทองค�าแท่งให้กับลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และ

สามารถใช้บริการออมทองผ่าน https://www.ylggoldsaving.com/ ซึ่งใช้เงินลงทุนเพียงครั้งละ 100 บาทเท่านั้น
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร วันนี้ สัปดาห์นี้ ตลาดหุ้นไทย คงเล่นกันต่อไป  

หลังจาก ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ยุบพรรคอนาคตใหม่ กรณีกู้ยืมเงินจากนาย

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จ�านวน 191.2 ล้านบาทและสั่ง

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งกรรมการบริหาร พรรคอนาคตใหม่ 10 ปี นับวันศาลฯมีค�า

สั่งฯ ส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรี 25 - 27 ก.พ.2563 และคาดว่า จะลง

มติในวันที่ 28 ก.พ.2563 เชื่อว่า คงไม่มีสเถียรภาพรัฐบาล

 แต่ตัวแปรที่ แม่มดน้อย กังวลและหนักใจ นั่นคือ การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ลุกลามไปเรื่อย....สร้างความกังวลให้กับทั่วโลก ดัง

นั้น ตลาดหุ้นไทย ยังคงมีความเสี่ยง ท่ามกลาง ราคาทองค�าปรับตัวขึ้นค่ะ...

 ศุกร์ที่ผ่านมานี้ ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,495.09 จุด ลดลง 3.85 จุด หรือ 

0.26% มูลค่าการซื้อขาย 56,082.23 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 

1,546.49 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 97.58 ล้านบาท นักลงทุน

ต่างประเทศขายสุทธิ 2,776.87 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 

1,132.81 ล้านบาท

 ศุกร์ที่ผ่าน สถาบันในประเทศ ชักแถว กลับมาซื้อหุ้นอีกครั้ง หลังจาก 2 วัน

ที่ผ่านมา ถล่มขายหุ้นออกมาอย่างหนัก ดุจนกรู้ ผลตัดสินพรรคอนาคตใหม่....

สงสัย ชอร์ตหุ้น แล้ว ซื้อคืนอย่างรวดเร็ว อิอิ...

 JUBILE อวดผลงานปี 2562 โตสวยทั้งรายได้และก�าไร กวาดรายได้ 

1,806 ล้านบาท ก�าไร 262 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37% สวนกระแสเศรษฐกิจ จากการ

วางแผนน�าดาต้าเข้ามาใช้ท�างาน ทั้งการวางกลยุทธ์ การบริหารสินค้า และการ

บริหารจัดการลูกค้า เสนอบอร์ดอนุมัติจ่ายเงินปันผลอีก 0.49 บาท/หุ้น ก�าหนด

จ่ายวันที่ 21 พฤษภาคมนี้ พร้อมเปิดแผนธุรกิจปี 2563 ตั้งเป้ารายได้เติบโต 

8-10% โดยเน้นกลยุทธ์การเพิ่มยอดขายทั้งในสาขาเดิม และสาขาใหม่ จากสินค้า

คอลเลคชั่นใหม่ราคาโดนใจ พร้อมลุย E-Commerce ต่อเนื่อ

 COM7 ผลงานปี 62 โกยรายได้ 33,362.5 ลบ. โต 19.5% ก�าไร 1,215.8 

ลบ. โต 36.1% จากสินค้าในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์มียอดขายเติบโต โดยเฉพาะช่วง

โค้งสุดท้ายของปี ไอโฟนรุ่น 11 กระแสตอบรับแรงสุด !!! เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น 

บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลจากผลการด�าเนินงานและก�าไรสะสม รวม 0.80 บ./หุ้น 

ก�าหนดจ่าย 26 พ.ค.นี้ พร้อมก�าหนดกลยุทธ์ปี 63 โตอย่างแข็งแกร่ง รับปัจจัย

บวกจาก 5G และสินค้าเทคโนโลยีกระตุ้นตลาด เดินหน้าขยายสาขาอีก 168 สาขา 

จากสิ้นปี 62 มี 787 สาขา ควบคู่การบริหารจัดการภายในที่ดี สนับสนุนเป้า

หมายรายได้ปีนี้เติบโต 10% 

 วายแอลจี เผย ราคาทองค�าปีนี้พุ่งแรงทะลุแนวต้านแรกที่เคยคาดไว้ 

มองเป้าหมายต่อไป หลังผ่านบริเวณ 1,616 ดอลลาร์ต่อออนซ์ มีสิทธิ์ทะยาน

ต่อยังเป้าถัดไปที่ 1,700 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือ 25,500 บาทต่อบาททองค�า ชี้

ปัจจัยหนุนราคาทองค�าในตลาดโลกพุ่งแรงมาจากความกังวลการระบาดไวรัส 

COVID19 ที่จะกระทบเศรษฐกิจในวงกว้าง ปัญหาความไม่สงบในตะวันออกกลาง

ที่ยังยืดเยื้อ และเงินบาทที่อ่อนค่าจากการปรับลดดอกเบี้ยนโยบาย พร้อมแนะ

จังหวะเข้าลงทุน ที่แนวรับ 1,545 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือ 23,100 บาทต่อบาท

ทองค�า 

 PSH ตั้งเป้าปีนี้ โกยยอดขาย 3.8 หมื่นลบ.-รายได้รวม 4หมื่นลบ. เปิด

โครงการใหม่ 30 โครงการ มูลค่า 3.6 หมื่นลบ. บริษัทฯ มียอดรอรับรู้รายได้ 

(Backlog) มูลค่าสูงถึง 29,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปีนี้ 10,900 

ล้านบาท ที่เหลือจะทยอยรับรู้ใน 2-3 ปีข้างหน้า

 ธนาคารธนชาต จ�ากัด (มหาชน) ชวนลูกค้าบัตรเครดิตธนชาต ช้อป

ปิ้งสินค้าแบรนด์ดังปลอดอากรที่คิง เพาเวอร์ (King Power) ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ ดอนเมือง มหานคร รางน�้า และสาขาอื่นๆ ให้ผ่อนช�าระ 0% นาน

สูงสุด 10 เดือน เมื่อลูกค้าช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป สามารถผ่อน 

0% ได้ 6 เดือน และช้อปครบ 30,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ผ่อน 0% ได้ 10 

เดือน สามารถรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มี.ค. 2563

 AGE แจ้งผลการด�าเนินงานปี 62 โชว์รายได้รวม 6,196 ล้านบาท ลด

ลง 22 % ก�าไรสุทธิ 273 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 114% โดยกวาดยอดขายถ่านหิน ทั้ง

ปี 2.8 ล้านตัน เป็นผลจากการนโยบายลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ท�างาน พร้อมประกาศจ่ายปันผล 0.09 บาท/หุ้น และ รวบพาร์เป็น 0.50 บาท/

หุ้น จาก 0.25 บาท/หุ้น  ด้านผู้บริหาร “พนม ควรสถาพร” เดินเกมรุก ตั้งเป้า

รายได้รวมปี 63 แตะ 8,000 ล้านบาท ลุยการ

ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ขนส่งทางน�้าและทาง

บก รวมทั้งการให้บริการท่าเรือและคลังสินค้า 

ด้วยจ�านวนกองเรือ 36 ล�า ท่าเรือ 3 ท่า รองรับ

การขนส่งสินค้าในอนาคต ส่วนตลาดถ่านหินเน้น

ท�าการตลาดในประเทศ และประเทศเวียดนาม 

พร้อมตั้งเป้ายอดขายปีนี้ 3.6 ล้านตัน  

เล่นกันต่อ

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : MTC แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 75.00 บ.
บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : DOHOME แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 11.30 บ. 
บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) : SAT แนะน�า TRADING ราคาพื้นฐาน ที่ 15.80 บ.
บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) : PTT แนะน�า TRADING ราคาพื้นฐาน ที่ 45.00 บ. 
บล.ทรีนีตี้ : BCP แนะน�า ซ้ือ ราคาพื้นฐาน ที่ 34.50 บ.
บล.ทรีนีตี้ : ANAN แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 2.50 บ. 
บล.ทิสโก้ : SF แนะน�า ซ้ือ ราคาพื้นฐาน ที่ 7.10 บ.

บล.ทิสโก้ : PTT แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 43.00 บ. 
บล.เคจีไอ : MAJOR แนะน�า ซ้ือ ราคาพื้นฐาน ที่ 26.25 บ.
บล.เคจีไอ : COM7 แนะน�า ซ้ือ ราคาพื้นฐาน ที่ 31.50 บ. 
บล.ฟิลลิป : TKS แนะน�า ซ้ือ ราคาพื้นฐาน ที่ 9.40 บ.
บล.ฟิลลิป : SF แนะน�า ซ้ือ ราคาพื้นฐาน ที่ 6.70 บ. 
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : PTT แนะน�า ซ้ือ ราคาพื้นฐาน ที่ 52.00 บ. 
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : CK แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 24.00 บ.
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