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	 BGRIM	ฟอร์มดีโชว์ก�ำไรสุทธิไตรมำส	4	เติบโต
ขึ้นถึง	215%	จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน	จำกกำร
ขยำยธุรกิจต่อเนื่องมีก�ำลังกำรผลิตเพิ่มขึ้นถึง	40%	
มั่นใจกำรบริหำรจัดกำรน�้ำมีประสิทธิภำพ	ลูกค้ำ
ใหม่ทยอยเข้ำมำต่อเนื่องในปี’63	เดินหน้ำขยำยกำร
ลงทุนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ	ประกำศจ่ำย
ปันผลครึ่งปีหลังที่	0.22	บำทต่อหุ้น	

 นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.บี.กริม เพาเวอร์ 
หรือ BGRIM	ผู้ผลิตไฟฟ้ำภำคเอกชนชั้นน�ำ
ของไทย	เปิดเผยว่ำ	ผลประกอบกำรในไตรมำส	4	
ปี	2562	บริษัทมีก�ำไรสุทธิจำกงบรวม	816	ล้ำน
บำทและก�ำไรสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่	409	
ล้ำนบำทเติบโตถึง	215%	จำกช่วงเดียวกันของปี
ก่อน	หำกพิจำรณำก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำนงบ
กำรเงินรวมอยู่ที่	832	ล้ำนบำท	เติบโตถึง	118%	
จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน	โดยเป็นส่วนของผู้ถือ
หุ้นใหญ่	428	ล้ำนบำท	เติบโตถึง	94.5%	จำกช่วง
เดียวกันของปีก่อน	

	 ส�ำหรับปี	2562	บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำย
และบริกำรปี	2562	อยู่ที่	44,132	ล้ำนบำท	เพิ่ม
ขึ้น	จำกปีก่อน	20.6%	และมีก�ำไรสุทธิจำกงบกำร
เงินรวมอยู่ที่	3,977	ล้ำนบำท	เป็นส่วนของผู้ถือหุ้น
ใหญ่ที่	2,331	ล้ำนบำท	เติบโตจำกปีก่อน	25.1%	
อันเนื่องมำจำกกำรขยำยก�ำลังกำรผลิตถึง	40%	
จำกโครงกำรทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ	ทั้งจำก
กำรเข้ำซื้อกิจกำรและกำรพัฒนำโครงกำรใหม่	รวม
ถึงสำมำรถประหยัดเชื้อเพลิงจำกกำรปรับปรุง
ประสิทธิภำพของเครื่องผลิตไฟฟ้ำกังหันก๊ำซของ
โรงไฟฟ้ำจำกพลังควำมร้อนร่วม	2	โครงกำร	และ
กำรลดต้นทุนทำงกำรเงินจำกกำรรีไฟแนนซ์เงินกู้

ด้วย
	 ด้ำนมำตรกำรส�ำหรับกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ	
บริษัทมีนโยบำยและมำตรกำรกำรบริหำรจัดกำรน�้ำ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจำกกำรใช้น�้ำและอนุรักษ์
ทรัพยำกรน�้ำตำมแนวทำงควำมยั่งยืน	น�้ำส่วนใหญ่
ที่ถูกน�ำมำใช้ในโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนควำม
ร้อนร่วมมำจำกน�้ำที่ผ่ำนกระบวนกำร	recycle	
หรือจำกกำรบ�ำบัดน�้ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม	
ทั้งนี้บริษัทยังมีแผนกำรควบคุมกำรผลิตไฟฟ้ำให้มี
ประสิทธิภำพ	ซึ่งน�ำมำสู่กำรบริหำรจัดกำรน�้ำอย่ำง
มีประสิทธิภำพด้วยกำรวำงแผนกำรบริหำรจัดกำร
น�้ำร่วมกับนิคมอุตสำหกรรมอย่ำงรอบคอบ	ท�ำให้
มั่นใจว่ำปริมำณน�้ำส�ำรองในบ่อกักเก็บน�้ำของนิคม
อุตสำหกรรมเพียงพอต่อกำรเดินเครื่องไปจนถึง
ช่วงฤดูฝน	บริษัทมั่นใจว่ำสำมำรถผลิตไฟฟ้ำและไอ
น�้ำที่มีคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องเพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำอุตสำหกรรมรำยเดิมและลูกค้ำ
รำยใหม่

	 ทั้งนี้	บริษัทมีฐำนลูกค้ำระดับโลกที่มีควำม
มั่นคงระดับสูงเป็นจ�ำนวนมำก	ท�ำให้ภำพรวมกำร
ขำยไฟฟ้ำให้แก่ลูกค้ำอุตสำหกรรมในเดือน	ม.ค.	
2563	ยังคงแข็งแกร่ง	ด้วยปริมำณกำรขำยไฟใน
ระดับใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันก่อนปีก่อน	นอกจำก
นี้ยังมีลูกค้ำรำยใหม่อีกหลำยรำยที่ได้ลงนำม
ในสัญญำซื้อขำยไฟฟ้ำรวม	23	เมกะวัตต์	ซึ่งมี
ก�ำหนดกำรทยอยเชื่อมต่อกับโรงไฟฟ้ำของบริษัทใน
ช่วง	7	เดือนแรกของปี	2563

	 ขณะเดียวกันยังคงมีควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำ
จำกลูกค้ำอุตสำหกรรมที่มีศักยภำพมำกกว่ำ	1,000	
รำย	ในนิคมอุตสำหกรรม	ที่มีโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลัง
ควำมร้อนร่วมของบริษัทตั้งอยู่	แต่ยังไม่ได้ให้บริกำร

มั่นใจทะลุเป้ำหมำยก�ำลังกำรผลิต	5,000	เมกะ
วัตต์	ขณะนี้มีโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรศึกษำโอกำส
ลงทุนในโครงกำรใหม่ร่วมกับพันธมิตรอีกหลำย
โครงกำร	ทั้งจำกพลังงำนก๊ำซและพลังงำนทดแทน	
ในประเทศไทย	เวียดนำม	เกำหลีใต้	มำเลเซีย	
กัมพูชำ	ลำว	และประเทศอื่นๆ	อีกทั้งมีแผนควบรวม
กิจกำรอีกหลำยแห่งทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ	
จำกปัจจุบันบริษัทมีก�ำลังกำรผลิตที่เปิดด�ำเนินกำร
และอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำรวม	3,424	เมกะวัตต์	
ตัวอย่ำงโครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง	ได้แก่	
โครงกำรโรงไฟฟ้ำจำกพลังงำนลมบ่อทอง	ขนำด	
16	เมกะวัตต์	และ	โครงกำรโรงไฟฟ้ำจำกพลังงำน
แสงอำทิตย์	39	เมกะวัตต์ในประเทศกัมพูชำ	รวม
ถึงโครงกำรผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์บน
หลังคำรวมขนำด	6	เมกะวัตต์ในประเทศฟิลิปปินส์
และตำมกรอบกำรพัฒนำอีกประมำณ	30	เมกะวัตต์
ให้กับพันธมิตรในประเทศโอมำน	

	 และตอกย�้ำควำมส�ำเร็จด้วยรำงวัลมำกมำยใน
ปี	2562	โดยบริษัทได้รับรำงวัลทั้งหมด	10	รำงวัล	
ทั้งระดับประเทศและระดับสำกล	ในหลำยแขนง	
ได้แก่	Best	Renewable	Projects,	Green	Bond	
Financing,	Best	CEO	และ	Best	IR	Team	และ
อีก	7	รำงวัลในส่วนของ	ESG	และควำมยั่งยืน	ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงควำมมุ่งมั่นและควำมรับผิดชอบ	
ในด้ำนสิ่งแวดล้อม	สังคม	และธรรมำภิบำล	เพื่อ
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน	พร้อมประกำศจ่ำยปันผล	งวด
ครึ่งปีหลัง	0.22	บำทต่อหุ้น	ก�ำหนดวันที่ไม่ได้รับ
สิทธิปันผล	(XD)	13	มีนำคม	2563	และวันที่จ่ำย
ปันผล	คือ	11	พฤษภำคม	2563

BGRIM เผยก�ำไรไตรมำส 4/62 โต 215%  

เคาะปันผลคร่ึงปีหลัง 0.22 บาทต่อหุ้น      

พร้อมเดินสู่เป้าก�าลังการผลิต 5,000 MW
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 นายมาศถวิน ชาญวีรกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ากัด (มหาชน) STPI เปิดเผยว่ำ	ตำมที่บริษัท	
เอสทีพี	แอนด์	ไอ	จ�ำกัด	(มหำชน)	ได้น�ำส่งงบกำรเงิน	ส�ำหรับปี	สิ้นสุดวันที่	31	
ธันวำคม	2562	จึงใคร่ขอเรียนชี้แจงสำเหตุและผลกำรด�ำเนินงำนดังนี้

	 ในปี	2562	บริษัทมีรำยได้จำกกำรรับจ้ำงผลิต	กำรขำยและบริกำร	เท่ำกับ	
1,269	ล้ำนบำท	เพิมขึ้น	17%	เมื่อเทียบกับ1,082	ล้ำนบำทในปี	2561	สำเหตหลัก
เนื่องจำกโครงกำรในมือมีมำกขึ้น	ท�ำให้ปริมำณงำนรับจ้ำงผลิตที่ด�ำเนินกำรและ
สำมำรถรับรู้รำยได้ในปี	2562	มำกกว่ำปี	2561	แต่ทั้งนี้	ด้วยปริมำณงำนยังไม่เต็ม
ก�ำลังกำรผลิต	รวมถึงกำรมีค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรียมควำมพร้อมส�ำหรับงำนทีจะด�ำ
เนินกำรในปี	ต่อไป	ท�ำให้มีขำดทุนขั้นต้นจำกกำรรับจ้ำงผลิต	และยังคงมีค่ำใช้จ่ำย
โรงงำนที่ไม่ปันส่วนเข้ำต้นทุนโครงกำรอยู่	จ�ำนวน	387	ล้ำนบำท

	 อย่ำงไรก็ดี	ปลำยเดือนมิถุนำยน	2562	กลุ่มบริษัทได้เข้ำซื้อหุ้นสำมัญของ
บริษัท	บูทิค	พระโขนง	วัน	จ�ำกัด	และบริษัทบูทิค	พระโขนง	ทู	จ�ำกัด	เพื่อให้ได้
กรรมสิทธิในสิทธิกำรเช่ำที่ดิน	อำคำรส�ำนักงำน	และศูนย์กำรค้ำทีมีผู้เช่ำเกือบเต็ม
พื้นที	ท�ำให้ปี	ปัจจุบันมีรำยได้จำกธุรกิจให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์เพิมขึ้นเป็	น	249	
ล้ำนบำท	หรือเพิมขึ้น	133%	เมื่อเทียบกับ	107	ล้ำนบำทในปี	2561	ซึงเป็นธุรกิจ
ทีมีอัตรำก�ำไรขั้นต้นมำกกว่ำ	40%	รำยได้ที้จะได้รับสม�ำเสมอตลอดอำยุสัญญำเช่ำ	
และเป็นไปตำมนโยบำยกำรลงทุนเพื่อสร้ำงประโยชน์ในระยะยำว

	 ดอกเบี้ยรับและรำยได้อื่นๆ	เพิมขึ้นกว่ำเท่ำตัว	เนื่องจำกกำรน�ำเงินสดส่วน
เกินไปกระจำยลงทุนระยะสั้นในตรำสำรหนี้ที่จะถือจนครบก�ำหนด	ซึ่งได้รับอัตรำ
ดอกเบี้ยค่อนข้ำงสูงเมื่อเทียบกับตลำดโดยรวม	รวมทั้งมีรำยได้จำกกำรขำยเศษ
เหล็กคงเหลือจำกโครงกำรที้่จบไปแล้ว

	 ในปี	ปัจจุบัน	บริษัทฯ	ได้รับแจ้งผลกำรพิจำรณำข้อพิพำทกับลูกค้ำโครงกำร
หนี่ง	โดยคณะอนุญำโตตุลำกำรตัดสินให้ผู้ว่ำจ้ำงจ่ำยเงินค่ำจ้ำงตำมสัญญำที่ค้ำง
ช�ำระทั้งหมด	จ�ำนวนประมำณ	83.3	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	รวมถึงดอกเบี้ยและค่ำ
ชดเชยฯ	อีกจ�ำนวนประมำณ	23.5	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	ซึ่งบริษัทฯ	ได้รับช�ำระครบ
ถ้วนแล้ว	จึงบันทึกรำยกำรที่เกียวข้องเป็นรำยได้และค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จปี	ปัจจุบันทั้งจ�ำนวน	รวมเป็นรำยได้สุทธิประมำณ	2,623ล้ำนบำท	(รำย
ละเอียดตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ	9)

	 ระหว่ำงปี	ปัจจุบัน	บริษัทย่อยมีข้อพิพำทกับผู้รับจ้ำงออกแบบและก่อสร้ำง
โรงไฟฟ้ำขยะชุมชน	ซึงอยู่ระหว่ำงกำรเริมพิจำรณำของคณะอนุญำโตตุลำกำร	โดย
ผู้บริหำรของกลุ่มบริษัทได้ประเมินและเห็นว่ำข้อพิพำทนี้จะไม่เกิดผลเสียหำยที
เป็	นสำระส�ำคัญแก่บริษัทย่อย	จึงไม่ได้บันทึกประมำณกำรหนี้สินจำกข้อพิพำทดัง
กล่ำวอย่ำงไรก็ดี	เนื่องจำกก�ำหนดกำรจ�ำหน่ำยไฟฟ้	ำถูกเลื่อนออกไป	ในขณะที่
บริษัทย่อยดังกล่ำวยังมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน	รวมถึงมีค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย
ในกำรต่อสู้คดี	ส่งผลให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรสูงขึ้นมำกในปี	ปัจจุบัน	

	 ปี	2562	บริษัทมีขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลียน	277	ล้ำนบำท	มีสำเหตุหลัก
มำจำกผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี้ยนจำกกำรรับเงินค่ำงำนตำมค�ำตัดสินดัง
กล่ำวข้ำงต้น	จ�ำนวนประมำณ	131	ล้ำนบำท	ส่วนที่เหลือเกิดจำกกำรปรับปรุง
มูลค่ำทำงบัญชีของสินทรัพย์สกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐฯ	ตำมอัตรำแลกเปลียน	ณ	
วันสิ้นงวด

	 จำกสำเหตุข้ำงต้นท�ำให้บริษัทแสดงผลก�ำไรสุทธิส่วนทีเป็	นของผู้ถือหุ้นของ
บริษัท	จ�ำนวน	2,089	ล้ำนบำท	ในปี	2562ซึ่งปรับตัวดีขึ้นอย่ำงมำก	เมื่อเทียบกับ
ผลขำดทุนสุทธิ	629	ล้ำนบำท	ในปี	2561	

 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) CKP 

รำยงำนผลประกอบกำรปี	2562	มีก�ำไรสุทธิ	768.90	ล้ำนบำท	เพิ่ม

ขึ้นจำกปีก่อนที่มีก�ำไรสุทธิ	599.06	ล้ำนบำท	โดย	ในภำพรวมก�ำไร

สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	ในปี2562	เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน	

ส่วนใหญ่เป็นผลมำจำกกำรเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุนใน

บริษัทร่วม	(XPCL)	เนื่องจำกกำรเริ่มซื้อขำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ของโรง

ไฟฟ้ำพลังน�้ำไซยะบุรีเป็นหลัก	

	 ในปี	2562	อัตรำก�ำไรขั้นต้นและอตัรำก�ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำร

เงิน	ภำษีค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำยลดลงจำกปีก่อน	โดยมี

สำเหตุหลักมำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยไฟฟ้ำของ	NN2	ที่ลดลงตำมปริ

มำณน้ไหลเข้ำอ่ำงเก็บน�้ำ	ขณะที่ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้นจำกกำรเริ่มรับรู้ค่ำ

ผ่ำ	นสำยของสถำนีไฟฟ้ำย่อยนำบงและค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวกบักำรซ่อม

บ�ำรุงใหญ่ของ	BIC

	 อัตรำก�ำไรสุทธิในปี2562	เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน	เนื่องจำกบริษัท	ฯ	

รับรู้ส่วนแบ่งก�ำ	ไรจำกเงินลงทุนในบริษทัร่วม	(XPCL)	เพิ่มขึ้นจำก

กำรเริ่มซื้อขำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ของโรงไฟฟ้ำพลังน�้ำ	ไซยะบุรีเป็น

หลัก

CKP เผยก�าไรปี62 เพิ่มเป็น 768.90 ลบ. 

รับโรงไฟฟ้าพลังน�้าไซยะบุรีเริ่ม COD

STPI ซดก�าไรพิเศษ 2.62 พันลบ.     

ดันงบปี62 พลิกก�าไร 2.08 พันลบ.
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 บริษัท จีเอฟพีที จ�ากัด 
(มหาชน) GFPT เปิดเผยว่ำ	ในปี	2562	
กลุ่มบริษัทมีก�ำไรสุทธิ	1,195.45	ล้ำนบำท	หรือ

คิดเป็น	0.95	บำทต่อหุ้น	เพิ่มขึ้นจ�ำนวน	157.48	

ล้ำนบำทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	15.17จำกปี	2561ซึ่ง

มีผลกำรด�ำเนินงำนก�ำไรสุทธิ	จ�ำนวน	1,037.97	

ล้ำนบำท	โดยมีสำเหตุหลักจำกรำยได้จำกกำร

ขำยรวมเพิ่มขึ้น	และส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงินลงทุน

ในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2561	

ก�ำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทในปี	2562	คิดเป็นร้อย

ละ	7.09	ของรำยได้จำกกำรขำย	เพิ่มขึ้นจำกร้อย

ละ	6.24ในปี	2561	

	 ขณะที่กลุ่มบริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยรวม

ในปี	2562จ�ำนวน	16,863.74	ล้ำนบำท	เพิ่ม

ขึ้น	216.72	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.30	

เมื่อเทียบกับปี	2561	โดยรำยได้จำกธุรกิจเนื้อไก่

แปรรูป	เพิ่มขึ้น	327.35	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้	

อยละ	4.34	เมื่อเปรียบเทียบกับปี	2561	นอกจำก

นี้รำยได้จำกธุรกิจอำหำรสัตว์เพิ่มขึ้น	42.94	ล้ำน

บำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	1.37	และรำยได้จำก

ธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูป	เพิ่มขึ้น	22.03	

ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.11อย่ำงไรก็ตำม	

รำยได้จำกธุรกิจฟำร์มเลี้ยงสัตว์ลดลง	175.60	

ล้ำนบำท	หรือลดลงร้อยละ	3.34เมื่อเปรียบเทียบ

กับปี	2561	โดยรำยได้จำกธุรกิจเนื้อไก่แปรรูป	คิด

เป็นร้อยละ	46.69ธุรกิจอำหำรสัตว์	คิดเป็นร้อย

ละ	18.81ธุรกิจฟำร์มเลี้ยงสัตว์	คิดเป็นร้อยละ	

30.17และธุรกิจผลิตภัณฑ์อำหำรแปรรูป	คิดเป็น

ร้อยละ	4.33

 

	 ส�ำหรับในปี	2562	ส่วนแบ่งก�ำไรจำกเงิน

ลงทุนในบริษัทร่วมตำมวิธีส่วนได้เสียของกลุ่ม

บริษัทมีจ	ำนวนรวม	255.90	ล้ำนบำทเพิ่มขึ้น

จ�ำนวน	184.77	ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	

259.78จำกปี	2561โดยกลุ่มบริษัทมีส่วนแบ่ง

ก�ำไรเพิ่มขึ้นจำกบริษัท	แมคคีย์ฟู้ด	เซอร์วิสเซส	

(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	(McKey)	มีส่วนแบ่งก�ำไร

จ�ำนวน	253.39	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจ�ำนวน	111.29	

ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้้นร้อยละ	78.31จำกปี	2561	

โดยมีสำเหตุหลักจำกก�ำลังกำรผลิตไก่แปรรูปปรุง

สุกที่เพิ่มขึ้นของโรงงำนแปรรูปแห่งใหม่

	 นอกจำกนี้	บริษัท	จีเอฟพีที	นิชิเร	

(ประเทศไทย)	จ�ำกัด	(GFN)	ซึ่งมีส่วนแบ่งก�ำไร

จ�ำนวน	2.51	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้นจ�ำนวน	73.49	

ล้ำนบำท	หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ	103.54	จำกปี	

2561	โดยมีสำเหตุหลักจำกรำคำขำยชิ้นส่วนไก่ใน

ประเทศเพิ่มขึ้น	

 *GFPT เผย 3-5 ปี ขยายก�าลัง
การผลิตไก่เนื้อต่อเนื่อง ตั้งเป้า 3.8 
แสนตัว/วัน**

	 บริษัท	จีเอฟพีที	จ�ำกัด	(มหำชน)	GFPT				

เปิดเผยว่ำ	ในปี	2562	กลุ่มบริษัทมีรำยจ่ำย

จำกกิจกรรมกำรลงทุนเป็นจ�ำนวน	1,757.92	

ล้ำนบำท	โดยมีกำรซื้อสินทรัพย์ถำวรจ�ำนวน	

1,263.64	ล้ำนบำท	ลงทุนในไก่ปู่	ย่ำพันธุ์และไก่

พ่อแม่พันธุ์จ�ำนวน	609.78	ล้ำนบำทกำรลงทุนใน

ปี	2562	เป็นกำรขยำยฟำร์มเลี้ยงไก่เนื้อ	โดยเงิน

ลงทุนของกลุ่มบริษัท	มำจำกกระแสเงินสดจำก

กำรด�ำเนินงำน	เงินทุนหมุนเวียน	เงินกู้ยืมระยะ

สั้น	และเงินกู้ยืมระยะยำวใน	3-5	ปีกลุ่มบริษัทมี

แผนกำรขยำยก�ำลังกำรผลิตไก่เนื้อทั้งวงจรอย่ำง

ต่อเนื่อง	โดยเน้นกำรขยำยกำรผลิตตั้งแต่ต้นน�้ำ

เพื่อเป็นรำกฐำนส�ำหรับกำรขยำยธุรกิจในอนำคต	

กลุ่มบริษัทมีเป้ำหมำยที่จะขยำยก�ำลังกำรเลี้ยงไก่

เนื้อสู่ระดับ	380,000	ตัวต่อวัน

	 อีกทั้ง	กลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

โรงงำนแปรรูปเนื้อไก่แห่งใหม่	โดยจะมีก�ำลังกำร

เชือดไก่	150,000	ตัวต่อวัน	และมีโครงกำรสร้ำง

โรงงำนแปรรูปปรุงสุกแห่งใหม่	ด้วยก�ำลังกำร

ผลิตไก่แปรรูปเพื่อส่งออกประมำณ	24,000	ตัน

ต่อปีโดยที่กลุ่มบริษัทตั้งงบลงทุนไว้ประมำณ

ปีละ	1,200	-	1,500	ล้ำนบำท	อย่ำงไรก็ตำม	

กำรลงทุนดังกล่ำวอำจมีกำรปรับเปลี่ยนได้ตำม

สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป		

GFPT เผยปี 62 ก�าไรพุ่ง 15.17%   

จากรายได้จากการขายรวมเพ่ิมข้ึน

-ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบ.ร่วมเพ่ิมข้ึน
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 นางปัทมา เล้าวงษ์ รอง
กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหมิตร
ถังแก๊ส จ�ากัด (มหาชน) SMPC	เปิด

เผยว่ำแผนกำรด�ำเนินงำนในปี	2563	บริษัทฯ	ตั้ง

เป้ำรำยได้รวมปีนี้เติบโตดีกว่ำปีที่ก่อนที่มีรำย

ได้	3,431.60	ล้ำนบำท	พร้อมตั้งเป้ำยอดขำย

ปีรวม	7.3	ล้ำนใบ	เติบโตจำกปี62	ที่มียอดขำย	

5.6	ล้ำนใบ	หรือเพิ่มขึ้น	30%	จำกปีก่อน	รวมถึง

ตั้งเป้ำก�ำลังกำรผลิตปีนี้ที่	10	ล้ำน	เพิ่มขึ้นเป็น	

73%	จำกปีก่อนที่ท�ำได้	53%	เนื่องจำกบริษัท

ได้รับค�ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำรำยใหญ่ในต่ำงประเทศ

อย่ำงต่อเนื่อง	จำกไตรมำสที่4ปีที่ผ่ำนมำ	โดย

ลูกค้ำหลักเป็นประเทศในแถบแอฟริกำใต้	และ

สหรัฐอเมริกำ	โดยเฉพำะลูกค้ำรำยใหญ่	3	รำย

ในตลำดอเมริกำเหนือ	ซึ่งจะหนุนสัดส่วนรำยได้

ตลำดสหรัฐฯโตได้อีกมำกขึ้น

	 ส�ำหรับแผนกำรด�ำเนินงำนในปีนี้	นอกจำก

กำรปรับปรุงเครื่องจักรและก�ำลังกำรผลิต	

บริษัทฯได้มีกำรศึกษำกำรลงทุนในต่ำงประเทศ

เพื่อประโยชน์ในด้ำนลดต้นทุนกำรผลิต	กำรจัดส่ง

สินค้ำ	รวมถึงประโยชน์ในด้ำนภำษี	จำกกรณีบำง

ประเทศใช้มำตรกำรก�ำแพงภำษีที่สูงมำก	เพื่อ

ปกป้องผู้ผลิตในประเทศ	โดยเลือกลงทุนจัดตั้ง

โรงงำนผลิตถังแก๊สในแอฟริกำ	ซึ่งบริษัทมีควำม

เชี่ยวชำญและมีฐำนลูกค้ำอยู่ก่อนแล้ว	

	 ทั้งนี้ถือเป็นกำรขยำยกำรลงทุนในต่ำง

ประเทศครั้งแรกและไม่มีผู้ร่วมลงทุนเพิ่มเพื่อตัด

ปัญหำเรื่องของควำมขัดแย้งภำยในและควำม

คล่องแคล่วในกำรตัดสินใจงำน	โดยใช้งบลงทุน

ในกำรจัดตั้งโรงงำนดังกล่ำวทั้งสิ้น	13	ล้ำน

เหรียญสหรัฐฯ	ซึ่งได้มีกำรเข้ำไปดูที่ตั้งฐำนกำร

ผลิตเมื่อปลำยปีที่ผ่ำนมำ	ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำร

ด�ำเนินงำน	คำดว่ำจะสำมำรถติดตั้งและเสร็จสิ้น

เรียบร้อยภำยในระยะเวลำ	2ปี		

	 ส�ำหรับประเด็น	COVID-19	บริษัทยังไม่ได้

รับผลกระทบจำกสถำณกำรณ์ดัง

กล่ำว	โดยยังคงได้รับวัตถุดิบใน

กำรผลิตสินค้ำจำกจีนอย่ำงปกติ

ซึ่งยังไม่มีผลกระทบหรือมีค�ำสั่ง

ปิดโรงงำนนั้นแต่อย่ำงใด	และแม้

จะมีลูกค้ำที่ชลอกำรเข้ำมำเยี่ยม

โรงงำนแต่ก็ยังได้รับค�ำสั่งซื้อจำก

ลูกค้ำผ่ำนโซเชี่ยลมีเดีย

	 "บริษัทมองว่ำปี2019	เป็นปีที่สภำพ

เศรษฐกิจค่อนข้ำงรุนแรง	ขณะที่ปีนี้ถึงแม้ว่ำในมุม

มองนักวิเครำะห์หลำยท่ำนมองว่ำยังมีควำมเสี่ยง

อยู่	แต่ว่ำจำกสัญญำนที่เรำเห็นทำงธุรกิจของเรำ

ในช่วงต้นปี	เรำเริ่มเห็นสัญญำณเป็นบวก	รวม

ถึงควำมสำมำรถในกำรแข่งขันที่ในอุตสำหกรรม

เดียวกับเรำบำงรำยก็ก�ำลังประสบปัญหำ	ในขณะ

ที่ที่บริษัทของเรำยังสำมำรถประคองตัวได้	ใน

สภำวะกำรแขำงขันที่สูง	ฉะนั้นในจังหวะที่ตลำด

อยู่ในช่วงขำขึ้นนี้	เรำจะสำมำรถเข้ำไปดึงยอด

ขำยและลูกค้ำจำกคู่แข่งมำได้บำงรำยเช่นกัน	โดย

เฉพำะคู่แข่งจำกประเทศอินเดีย	หรือแม้แต่คู่แข่ง

ในประเทศจีนเอง"	นำงปัทมำ	กล่ำว

SMPC วางเป้ายอดขายปี63 โต30% 

แตะ 7.3 ล้านใบ เล็งลงทุน 13 ล้านเหรียญฯ  

ต้ังรง.ผลิตถังแก๊สในแอฟริกา
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	 บมจ.ออโตคอร์ป	โฮลดิ้ง	(ACG)	โชว์ก�ำไร
ปี	62	ทะลุ	53	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้น	93%	จำกปีก่อน	
อำนิสงส์จำกกำรเปิดสำขำเพิ่มทั้งในจังหวัดภูเก็ต
และกระบี่	ขณะที่ค่ำยรถยนต์ฮอนด้ำเปิดตัวรถรุ่น
ใหม่หลำยรุ่นดันยอดขำยคึก	ด้ำนบอร์ดใจดี	อนุมัติ
จ่ำยเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอัตรำ	0.04	บำทต่อหุ้น	
ฟำก	"นำยภำนุมำศ	รังคกูลนุวัฒน์"	หัวเรือใหญ่	ลั่น
ผลงำนปี	63	โตต่อเนื่อง	เดินหน้ำขยำยสำขำ	เล็ง
เปิดตัวธุรกิจใหม่	"ออโตคลิก"	จ�ำหน่ำยอะไหล่	และ
ซ่อมบ�ำรุง	คำดเริ่มได้ไตรมำส	3/63	หนุนกำรเติบโต
อนำคต	ระบุคุณสมบัติครบตำมเกณฑ์	พร้อมยก
ระดับย้ำยเทรดใน	SET

 นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออโตคอร์ป 
โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) หรือ ACG เปิด
เผยว่ำ	ผลกำรด�ำเนินงำนงวดปี	2562	กลุ่มบริษัทมี
ก�ำไรสุทธิ	53.52	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้น	93.36%	เทียบ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนมีก�ำไรสุทธิ	27.68	ล้ำนบำท	
และรำยได้รวมอยู่ที่	3,123.72	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้น	
29.44%	จำกปีก่อนที่มีรำยได้รวมอยู่ที่	2,413.35	
ล้ำนบำท

	 ปัจจัยที่สนับสนุนให้ก�ำไรปรับตัวขึ้น	เนื่องจำก
ในปีที่ผ่ำนมำ	บริษัทฯ	ได้เปิดสำขำใหม่ในจังหวัด
ภูเก็ต	และกระบี่	ซึ่งถือเป็นยุทธศำสตร์ที่ส�ำคัญของ	
ACG	ที่เดินหน้ำขยำยสำขำไปยังหัวเมืองใหญ่ในภำค
ต่ำง	ๆ	เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลำดผลักดันรำยได้	และ
ก�ำไรของกลุ่มบริษัทฯ	ให้เติบโตอย่ำงแข็งแกร่ง	โดย
ในปัจจุบัน	ACG	มีสำขำกระจำยอยู่ในโซนภำคตะวัน
ออกเฉียงเหนือและภำคใต้ถึง	10	แห่ง

	 ขณะที่ในปี2562	ค่ำยรถยนต์	HONDA	ได้เปิด
ตัวรถยนต์หลำกหลำยรุ่น	อำทิเช่น	All	New	Honda	

Accord	New	Honda	Civic	Hatchback	ในงำน
มอเตอร์เอ็กซ์โป	2019	รวมไปถึงในช่วงปลำยปีที่ได้
มีกำรเปิดตัว	All	New	Honda	City	ซึ่งถือเป็นรถ
รุ่นที่ได้รับควำมนิยมเป็นอย่ำงมำกในกลุ่มลูกค้ำและ
เป็นรถที่มียอดจ�ำหน่ำยเป็นล�ำดับต้นๆ	ใน	segment	
ท�ำให้สำมำรถช่วยกระตุ้นยอดขำยในช่วงปลำยปี
อย่ำงต่อเนื่อง

	 ทั้งนี้	ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯเมื่อวัน
ที่	24	ก.พ.	2563	ได้อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี2563	พิจำรณำเรื่องจ่ำยเงินปันผล
ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรำ	0.04	บำทต่อหุ้น	โดยก�ำหนด
วันปิดสมุดทะเบียนรำยชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่	14	พ.ค.	
2563	และพร้อมจ่ำยเป็นเงินสดในวันที่	27	พ.ค.	
2563

	 รวมทั้งอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้
มูลค่ำไม่เกิน	600	ล้ำนบำท	เพื่อขยำยธุรกิจและ/
หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน	และกำรย้ำยหลักทรัพย์
จดทะเบียนเข้ำซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	(SET)	โดยบริษัทฯมีคุณสมบัติเป็นไป
ตำมเกณฑ์ที่ตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนดอยู่แล้ว	ซึ่งกำร
ด�ำเนินกำรดังกล่ำวจะช่วยเพิ่มสภำพคล่อง	ลดข้อ
จ�ำกัดในกำรเข้ำลงทุน	รวมถึงกำรเพิ่มเสถียรภำพให้
กับบริษัทและหุ้นของบริษัทมำกขึ้น

	 นอกจำกนี้ที่ประชุมมีมติกำรจัดตั้งบริษัท
ย่อยแห่งใหม่	บริษัท	ออโตคลิก	จ�ำกัด	(Autoclik	
Co.,Ltd.)	ภำยในไตรมำส	3/2563	เพื่อด�ำเนินธุรกิจ
กำรจ�ำหน่ำยอะไหล่รถยนต์	และกำรให้บริกำร
ซ่อมแซมบ�ำรุงรักษำรถยนต์

	 "ในปีที่ผ่ำนมำ	บริษัทฯมีผลกำรด�ำเนินงำน
ที่ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง	แม้ว่ำภำพรวมเศรษฐกิจจะ

ชะลอตัว	แต่ผลจำกกำรเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ของ	
HONDA	ซึ่ง	ACG	ในฐำนะตัวแทนดีลเลอร์รำยใหญ่
จะได้รับประโยชน์ทั้งในแง่ของยอดขำยรถยนต์	และ
ค่ำบริกำรที่เพิ่มขึ้น"

	 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	กล่ำวอีกว่ำ	
แผนกำรด�ำเนินธุรกิจในปี2563	บริษัทฯตั้งเป้ำรำย
ได้เติบโตกว่ำ	10%	จำกปี	2562	เนื่องจำกจะได้รับ
ปัจจัยหนุนจำกยอดขำยรถยนต์ที่เพิ่มขึ้น	จำกกำร
รับรู้รำยได้สำขำใหม่	ทั้งจำกสำขำจังหวัดกระบี่	และ
สำขำจังหวัดภูเก็ตที่เปิดให้บริกำรในปี	2562	ซึ่งจะ
สำมำรถรับรู้รำยได้เข้ำมำเต็มปี	ดังนั้นจะช่วยผลัก
ดันรำยได้และก�ำไรให้เติบโตอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

	 ส�ำหรับแผนกำรขยำยสำขำใหม่ในปีนี้	เบื้อง
ต้นบริษัทได้อนุมัติกำรเปิดสำขำใหม่	คือ	สำขำภูเก็ต
แห่งที่	3	ซึ่งถือว่ำเป็นพื้นที่ท�ำเลทองเลย	อีกทั้ง
บริษัทฯยังเตรียมเปิดเพิ่มอีกในพื้นที่เกรด	A	เพื่อ
ขยำยฐำนลูกค้ำ	ไปยังทั่วภูมิภำคของประเทศไทย	
โดยปัจจุบันฮอนด้ำมะลิวัลย์มีสำขำกระจำยอยู่ใน
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือและภำคใต้ถึง	10	แห่ง	ซึ่ง
ตำมแผนงำนบริษัทฯ	ตั้งเป้ำเปิดสำขำให้ครบ	15	
แห่งทั่วประเทศ	ภำยในปี	2565	หลังจำกได้เงินจำก
กำรระดมทุนผ่ำนกำรขำยหุ้นไอพีโอ	ประมำณ	200	
ล้ำนบำท

	 นอกจำกนี้บริษัทฯ	ยังอยู่ระหว่ำงกำรเตรียม
ควำมพร้อมในกำรด�ำเนินธุรกิจใหม่	เพื่อหนุนกำร
เติบโตในอนำคต	และเร่งพัฒนำระบบเทคโนโลยีที่
จะน�ำมำใช้กับกำรให้บริกำร	เพื่อเพิ่มควำมสะดวก
สบำยและรวดเร็วในกำรใช้บริกำร	ซึ่งจะสร้ำงควำม
ประทับใจให้กับลูกค้ำได้อย่ำงแน่นอน

ACG โชว์ก�าไร ปี62 พุ่ง 93% ขยายสาขาเพ่ิม

-ฮอนด้าเปิดตัวรถรุ่นใหม่ หนุนยอดขายทะลัก
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กูรูทิสโก้แนะนักลงทุนถือทองค�าต่อ หลัง COVID - 19 ยังยืดเยื้อ 

- พร้อมปรับเป้าส่งออกไทยปี 63 เป็น-1.6% จากต้นปีประเมิน-0.5%

	 TISCO	ESU	แนะนักลงทุนถือครองทองค�ำ

ต่อแม้รำคำดีดตัวขึ้น	เพรำะเป็นสินทรัพย์

ปลอดภัยในภำวะที่ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจรุม

เร้ำ	คำดจำกนี้รำคำทองค�ำน่ำจะปรับขึ้นได้ไม่

มำก	หลังตัวเลขเก็งก�ำไรทองค�ำพุ่งสูงสุดเป็น

ประวัติกำรณ์	ด้ำนส่งออกไทยแม้ได้รับอำนิสงส์

จำกรำคำทองค�ำแต่ทั้งปีนี้คำดติดลบ	1.6%	จำก

ผลกระทบ	COVID	-	19	ลำมห่วงโซ่กำรผลิต

และอุปสงค์ของประเทศคู่ค้ำที่อ่อนแอลง

 

 นายคมศร ประกอบผล หัวหน้า
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกล
ยุทธ์ทิสโก้ (TISCO	ESU)	(Mr.Komsorn	

Prakobphol,	Head	of	TISCO	Economic	

Strategy	Unit)	เปิดเผยว่ำ	TISCO	ESU	ยังคง

ค�ำแนะน�ำให้นักลงทุนถือทองค�ำต่อ	หลังจำกใน

ช่วงที่ผ่ำนมำรำคำทองค�ำโลกและทองค�ำไทย

ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่ำงโดดเด่น	เพรำะได้รับปัจจัย

บวกจำกกำรกลับมำอัดฉีดสภำพคล่องของ

หลำยประเทศ	เช่น	ธนำคำรกลำงสหรัฐฯ	(Fed)	

ธนำคำรกลำงยุโรป	(ECB)	ควำมเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

จำกประเด็นกำรเลือกตั้งประธำนำธิบดีสหรัฐฯ	ที่

จะมีขึ้นช่วงปลำยปีนี้	และกำรแพร่ระบำดของ

ไวรัสโคโรนำ	(COVID-19)	ยังคงยืดเยื้อและเริ่ม

ทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น

	 อย่ำงไรก็ตำม	มองว่ำรำคำทองค�ำ

ในปัจจุบันอำจปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ไม่มำกนัก	

เนื่องจำกสถำนะเก็งก�ำไรสะสมของทองค�ำอยู่

ในระดับสูงมำก	ชี้ให้เห็นว่ำตลำดมีกำรประเมิน

ควำมเสี่ยงไว้ในระดับที่สูงมำกแล้ว	โดยรำยงำน

สถำนะกำรลงทุนของนักเก็งก�ำไรในตลำดซื้อ

ขำยล่วงหน้ำ	(CFTC	Commitment	of	Trader	

Report)	ซึ่งสะท้อนมุมมองของนักลงทุน

ประเภท	Hedge	Funds	เป็นรำยสัปดำห์	สิ้นสุด	

ณ	วันที่	18	กุมภำพันธ์	2563	พบว่ำนักเก็งก�ำไร

เข้ำซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย	(Safe	Haven	Asset)	

อย่ำงต่อเนื่อง	โดยเฉพำะทองค�ำ	หลังกำรแพร่

ระบำดของไวรัส	COVID-19	ยังคงยืดเยื้อและ

เริ่มทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น	ท�ำให้นักลงทุน

กังวลต่อกำรชะลอตัวทำงเศรษฐกิจ

	 โดยนักเก็งก�ำไรเข้ำซื้อสัญญำซื้อขำย

ทองค�ำล่วงหน้ำของตลำด	CBOE	มำกกว่ำ	

45,000	สัญญำในสัปดำห์ที่ผ่ำนมำ	ซึ่งถือเป็น

ระดับที่เพิ่มขึ้นมำกที่สุดในรอบกว่ำ	8	เดือน	ส่ง

ผลให้ในขณะนี้สถำนะเก็งก�ำไรในทองค�ำปรับ

ตัวเพิ่มขึ้นมำอยู่ที่	353,600	สัญญำ	ซึ่งนับ

เป็นระดับกำรเก็งก�ำไรในทองค�ำที่สูงที่สุดเป็น

ประวัติกำรณ์

	 นำยคมศร	กล่ำวว่ำ	กำรปรับเพิ่มขึ้น

ของรำคำทองค�ำนั้นส่งผลดีต่อตัวเลขกำรส่ง

ออกของไทยในเดือนมกรำคม	2563	ที่ผ่ำนมำ	

เติบโตที่ระดับ	3.4%	สูงกว่ำที่ตลำดคำด	และ

เป็นกำรกลับมำเติบโตครั้งแรกในรอบ	6	เดือน	

ซึ่งส่วนหนึ่งจำกฐำนต�่ำเป็นปัจจัยที่ช่วยหนุน

ตัวเลขและมำจำกกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงมำกของ

กำรส่งออกทองค�ำ	แต่หำกไม่รวมกำรส่งออก

ทองค�ำจะพบว่ำ	ตัวเลขกำรส่งออกของไทย

ในเดือนมกรำคม	2563	ยังคงหดตัวประมำณ	

1.5%	และทั้งปีนี้	TISCO	ESU	คำดกำรณ์ว่ำกำร

ส่งออกไทยจะติดลบที่ระดับ	1.6%	

	 “TISCO	ESU	ได้ปรับลดประมำณกำร

ส่งออกในปีนี้ลงเป็นติดลบ	1.6%	จำกต้นปี

ที่ประเมินว่ำจะติดลบ	0.5%	โดยอิงจำกผลก

ระทบกำรแพร่ระบำดของ	COVID-19	ซึ่งเป็น

ปัจจัยใหม่ที่คุกคำมต่อกิจกรรมของเศรษฐกิจ

โลกที่กระทบทั้งห่วงโซ่กำรผลิตและอุปสงค์จำก

ประเทศคู่ค้ำที่อ่อนแอลง	ในขณะเดียวกันก็ยังมี

หลำยปัจจัยส�ำคัญที่ยังยำกจะคำดเดำ	เช่น	วัน

ที่สำมำรถควบคุมกำรแพร่ระบำดของไวรัสได้	

เป็นต้น”	นำยคมศรกล่ำว

	 นอกจำกนี้	ผลกระทบ

เรื่องกำรแพร่ระบำด

ของ	COVID-19	

จะท�ำให้

เครื่องชี้วัดทำงเศรษฐกิจทั้งในส่วนของกิจกรรม

กำรผลิต	กำรขนส่ง	และกำรเดินทำงยังคง

ผันผวนอย่ำงต่อเนื่อง	เพรำะธุรกิจไม่สำมำรถ

ด�ำเนินกำรได้ตำมปกติ	โดยจะเริ่มเห็นผลกระทบ

อย่ำงแท้จริงผ่ำนทำงตัวเลขเศรษฐกิจได้ตั้งแต่

เดือนกุมภำพันธ์	2563	เป็นต้นไป	นอกจำก

นี้	หำกกำรแพร่ระบำดของ	COVID-19	รุนแรง

ต่อเนื่องไปจนถึงไตรมำสที่	2/2563	ก็มีโอกำสที่	

TISCO	ESU	จะปรับประมำณกำรจีดีพีลงอีกได้	

จำกปัจจุุบันประเมินว่ำในปี	2563	เศรษฐกิจไทย

จะเติบโตได้ในระดับ	1.7%		

	 ขณะที่ด้ำนกำรปรับลดอัตรำดอกเบี้ย

นโยบำยนั้น	TISCO	ESU	ยังคงจับตำดูกำร

ประมำณจีดีพี	ของธนำคำรแห่งประเทศไทย	

(ธปท.)	ซึ่งจะเผยแพร่ในวันที่	25	มีนำคม	2563	

นี้	เพรำะจะเป็นสิ่งที่ชี้น�ำต่อกำรเคลื่อนไหวของ	

ธปท.	โดยหำกประมำณกำรบ่งชี้ถึงแนวโน้ม

เศรษฐกิจที่อ่อนแอมำกขึ้น	ก็มีโอกำสที่กำรปรับ

ลดอัตรำดอกเบี้ยครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นอีกอย่ำงช้ำ

ไม่เกินไตรมำส	2	นี้
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TMB เผยแบงก์ธนชาตให้สินเชื่อบริษัทในเครือและดีลเลอร์เชฟโรเลตในสัดส่วนที่ต�่า  

ประเมินผลกระทบอยู่ในระดับต�่า เชื่อบริหารจัดการได้

 นายนริศ อารักษ์สกุลวงศ์ 
เลขานุการบริษัท ธนาคารทหารไทย 
จ�ากัด (มหาชน) TMB เปิดเผยว่ำ	สืบ
เนื่องจำกกรณีที่	บริษัท	เจนเนอรัล	มอเตอร์ส	

ประกำศยุติกำรจ�ำหน่ำยรถยนต์เชฟโรเลตใน

ประเทศไทยภำยในสิ้นปี2563	นั้น	ธนำคำร

ทหำรไทย	จ�ำกัด	(มหำชน)	ได้รับข้อสอบถำม

เกี่ยวกับผลกระทบที่อำจได้รับจำกเหตุกำรณ์ดัง

กล่ำวเนื่องจำกธนำคำรธนชำต	จ�ำกัด	(มหำชน)	

(ธนำคำรธนชำต)	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ

ธนำคำรฯ	เป็นผู้ให้บริกำร	Captive	Finance	

หรือกำรให้สินเชื่อแก่บริษัทในเครือและตัวแทนจ	

ำหน่ำยรถยนต์	(ดีลเลอร์)	ของบริษัท	เชฟโรเลต	

(ประเทศไทย)

	 ทั้งนี้	จำกข้อมูล	ณ	วันที่	21	กุมภำพันธ์	

2563	พบว่ำ	ธนำคำรธนชำตมีกำรให้สินเชื่อแก่

บริษัทในเครือและดีลเลอร์เชฟโรเลตในสัดส่วนที่

ต�่ำ	รำยละเอียด	ดังนี้

	 1.	สินเชื่อ	(Term	Loan)	ที่ให้กับดีลเลอ

ร์เชฟโรเลต	มียอดคงค้ำงเพียง	23	ล้ำนบำท	

หรือคิดเป็นสัดส่วนประมำณ0.002%	ของสิน

เชื่อรวมทั้งหมดของธนำคำรและบริษัทย่อย	(งบ

กำรเงินรวม)	ทั้งยังเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกัน

ครอบคลุมมูลค่ำหนี้

	 2.	สินเชื่อ	Floor	Plan	หรือ	Inventory	

Financing	ซึ่งเป็นวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนเพื่อ

กำรซื้อรถยนต์ส�ำหรับจัดแสดงและจ�ำหน่ำย	มี

ยอดคงค้ำงประมำณ	469	ล้ำนบำท	หรือมี

สัดส่วนเพียง	0.03%	ของสินเชื่อรวมทั้งหมด	

(งบกำรเงินรวม)	ทั้งนี้	ยอดคงค้ำงของสินเชื่อ	

Floor	Plan	ปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง	ซึ่งเป็น

ผลจำกที่บริษัท	เจนเนอรัล	มอเตอร์ส	ได้จัดโปร

โมชั่นก่อนยุติกำรจัดจ�ำหน่ำยรถยนต์ส่งผลให้ดีล

เลอร์สำมำรถจ�ำหน่ำยรถที่น�ำมำจัดแสดงออก

ไปได้อย่ำงรวดเร็ว	ธนำคำรธนชำตจึงสำมำรถ

ลดยอดคงค้ำงของสินเชื่อในส่วนนี้ได้และเชื่อว่ำ

สต๊อก

รถยนต์ของดีลเลอร์จะหมดไปในที่สุด

	 นอกจำกนี้ธนำคำรธนชำตยังได้ด�ำเนิน

มำตรกำรรองรับอย่ำงทันท่วงที	โดยได้พิจำรณำ

ปรับลดวงเงินสินเชื่อ	Floor	Plan	ส�ำหรับดีล

เลอร์เชฟโรเลตแต่ละรำยตำมควำมเหมำะสม	

และด�ำเนินกำรดูแลคุณภำพทั้งลูกค้ำดีลเลอร์

และลูกค้ำรำยย่อยอย่ำงใกล้ชิด	และจำกกำร

สนับสนุนของเชฟโรเลตที่ยังยืนยันที่จะร่วมมือ

และให้กำรสนับสนุนดีลเลอร์หรือศูนย์บริกำรที่

ได้รับกำรแต่งตั้งจำกเชฟโรเลตทั่วประเทศไทย

เพื่อให้บริกำรหลังกำรขำยและดูแลลูกค้ำต่อไป	

ธนำคำรฯ	และธนำคำรธนชำตจึงประเมินว่ำผลก

ระทบที่อำจจะเกิดขึ้นอยู่ในระดับต�่ำและธนำคำร

สำมำรถบริหำรจัดกำรได้

	 ทั้งนี้	ทีเอ็มบีให้ควำมส�ำคัญและด�ำเนินกำร

ดูแลคุณภำพสินทรัพย์อย่ำงใกล้ชิดมำโดยตลอด	

และมีฐำนเงินกองทุนที่แข็งแกร่ง	โดยอัตรำส่วน

สินเชื่อด้อยคุณภำพ	ณ	สิ้นปี	2562	ที่	2.35%	

ซึ่งถือเป็นระดับที่ต�่ำกว่ำค่ำเฉลี่ยอุตสำหกรรม

ขณะที่อัตรำส่วนเงินกองทุนรวมต่อสินทรัพย์

เสี่ยงอยู่ที่	18.9%	และอัตรำส่วนเงินกองทุนชั้น

ที่	1	ต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่14.6%	สูงกว่ำเกณฑ์

ขั้นต�่ำของธนำคำรแห่งประเทศไทยก�ำหนดไว้ที่	

11.0%	และ	8.5%	ตำมล�ำดับ
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	 แม่มดน้อย	ภำคพิสดำร	วันนี้	มำเริ่มใหม่	เริ่มต้นกันใหม่อีกครั้ง	บนเส้น
เหนือ	1,430-1,420	จุด	มองไปข้ำงหน้ำ	อุปสรรคมำกมำย	นักซิ่ง	นักเก็งก�ำไร	อยู่
บนถนนค้ำหุ้นเต็มไปหมด	วันนี้	เป็นอีกวันที่ตลำดหุ้นไทย	ตำมตลำดต่ำงประเทศ	
บนตัวแปรเดิมที่ต้องติดตำมกันทั่วโลก	นั่นคือ	กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ
สำยพันธุ์ใหม่	(โควิด-19)	ลุกลำมไปหลำยประเทศ
	 ปัจจัยในประเทศ	บจ.ประกำศผลประกอบกำรปี2562	ออกมำเกือบครบแล้ว	
ส�ำหรับตัวใหญ่ๆ	ที่อยู่ในควำมสนใจของนักลงทุน	ส่วนบจ.กลำงๆ	เล็กๆ	ก็ใกล้แล้ว		
ส�ำหรับไตรมำสแรกปีนี้	แม่มดน้อย	เชื่อว่ำ	ภำพรวมคงล�ำบำก	โดยเฉพำะหุ้นท่อง
เที่ยว	โรงแรม	ขนส่ง	ด้วยโควิด-19	พ่นพิษ
	 วำนนี้	ดัชนีตลำดปิดที่ระดับ	1,439.10	จุด	เพิ่มเติม	3.54	จุด	หรือ	0.25%	
มูลค่ำกำรซื้อขำย	80,966.05	ล้ำนบำท	สรุปสถำบันในประเทศซื้อสุทธิ	3,279.23	
ล้ำนบำท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขำยสุทธิ	2,447.20	ล้ำนบำท	นักลงทุนต่ำง
ประเทศขำยสุทธิ	1,256.96	ล้ำนบำท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ	424.93	
ล้ำนบำท

 BGRIM	โชว์ก�ำไรสุทธิไตรมำส	4	เติบโตขึ้นถึง	
215%	จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน	จำกกำรขยำย
ธุรกิจต่อเนื่องมีก�ำลังกำรผลิตเพิ่มขึ้นถึง	40%	
ประกำศจ่ำยปันผลครึ่งปีหลังที่	0.22	บำทต่อหุ้น	
ป้ำปรียนำถ	สุนทรวำทะ	ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	
บมจ.บี.กริม	เพำเวอร์	หรือ	BGRIM	มั่นใจกำร
บริหำรจัดกำรน�้ำมีประสิทธิภำพ	ลูกค้ำใหม่ทยอย
เข้ำมำต่อเนื่องในปี’63	เดินหน้ำขยำยกำรลงทุนทั้ง
ในประเทศและต่ำงประเทศ	

	 อิทธิพัทธ์	พีระเดชำพันธ์	ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร	บริษัท	เถ้ำแก่น้อย	ฟู๊ด
แอนด์มำร์เก็ตติ้ง	จ�ำกัด	(มหำชน)	หรือ	TKN	กระซิบ	TKN	จับมือ	‘โอริออน	
กรุ๊ป’	(Orion	Group)	เป็นผู้แทนจ�ำหน่ำยสินค้ำรำยใหม่เพียงรำยเดียวในประเทศ
จีน	วำงแผนรุกขยำยตลำดไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภำคเอเชีย	ส�ำหรับในจีน	
บริษัทฯ	มีแผนขยำยช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยในประเทศจีน	ซึ่งเป็นตลำดส่งออก
หลัก	ส่วนแผนด�ำเนินงำนในประเทศ	ได้มุ่งเน้นท�ำตลำดสินค้ำสำหร่ำยทอด	ซึ่ง
เป็นพอร์ตรำยได้หลักของบริษัทฯ	เน้นกำรสร้ำงแบรนด์สินค้ำ	พร้อมพัฒนำสินค้ำ
ใหม่ๆ	ออกสู่ตลำด
 SCB อัดฉีดควำมช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและกำรท่องเที่ยวที่

ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของไวรัส	COVID-19	อย่ำงเร่งด่วน	จัด	3	
มำตรกำรช่วยเหลือ	“ช่วยพัก	ช่วยขำย	ช่วยลดต้นทุน”	พร้อมช่วยเอสเอ็มอีใน
ทุกมิติเพื่อให้ฝ่ำวิกฤตนี้ไปได้ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว	จับมือกำรท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย	(ททท.)	สมำคมธุรกิจกำรท่องเที่ยว	(ATTA)	และสมำคมโรงแรม
ไทย	(THA)	เร่งสร้ำงควำมเชื่อมั่นและฟื้นบรรยำกำศกำรท่องเที่ยวในประเทศ	
ปลุกพลังนักท่องเที่ยวไทยช่วยธุรกิจไทย	จัดงำน	“SCB	เที่ยวไทย	ไปด้วยกัน”	
ยกขบวนผู้ประกอบกำรที่ได้รับผลกระทบทั่วประเทศออกบูธเสนอขำยแพ็กเกจ
โรงแรม	ที่พัก	ให้กับนักท่องเที่ยวชำวไทยโดยตรง	เร่งสร้ำงภูมิต้ำนทำนให้ผู้
ประกอบกำรพร้อมรับมือควำมท้ำทำยในอนำคตด้วย	Hotel	Business	Matching	
เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจระหว่ำงผู้ประกอบกำรโรงแรมและท่องเที่ยว	กับเครือข่ำยที่
เกี่ยวข้องไม่ว่ำจะเป็นตัวแทนท่องเที่ยวออนไลน์เพื่อเข้ำถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ	
ทั่วโลก	และผู้ให้บริกำรดิจิทัลในด้ำนต่ำงๆ	เพื่อช่วยลดต้นทุนในระยะยำว	เชิญ
ร่วมสนับสนุนธุรกิจโรงแรมไทยก้ำวผ่ำนวิกฤตท่องเที่ยวในงำนได้ตั้งแต่วันนี้	–	28	
กุมภำพันธ์	2563	ณ	ธนำคำรไทยพำณิชย์	ส�ำนักงำนใหญ่	รัชโยธิน			
 ACG	โชว์ก�ำไรปี	62	ทะลุ	53	ล้ำนบำท	เพิ่มขึ้น	93%	จำกปีก่อน	อำนิสงส์
จำกกำรเปิดสำขำเพิ่มทั้งในจังหวัดภูเก็ตและกระบี่	ขณะที่ค่ำยรถยนต์ฮอนด้ำ
เปิดตัวรถรุ่นใหม่หลำยรุ่นดันยอดขำยคึก	ด้ำนบอร์ดใจดี	อนุมัติจ่ำยเงินปันผลให้
กับผู้ถือหุ้นอัตรำ	0.04	บำทต่อหุ้น	ฟำก	“นำยภำนุมำศ	รังคกูลนุวัฒน์”	หัวเรือ
ใหญ่	ลั่นผลงำนปี	63	โตต่อเนื่อง	เดินหน้ำขยำยสำขำ	เล็งเปิดตัวธุรกิจใหม่	"ออ
โตคลิก"	จ�ำหน่ำยอะไหล่	และซ่อมบ�ำรุง	คำดเริ่มได้ไตรมำส	3/63	หนุนกำรเติบโต
อนำคต	ระบุคุณสมบัติครบตำมเกณฑ์	พร้อมยกระดับย้ำยเทรดใน	SET
 SMPC	แจ้งผลงำนปี	2562	มียอดขำย	3,255.96	ล้ำนบำท	ก�ำไร	
375.19	ล้ำนบำท	รับภำพรวมเศรษฐกิจและเงินบำทแข็งค่ำกระทบ	แต่แนว
โน้มสถำนกำรณ์ดีขึ้นในปีนี้	ด้ำนบอร์ดไฟเขียวจ่ำยเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง
อีก	0.18	บำท/หุ้น	ก�ำหนดจ่ำย	30	เมษำยนนี้	“สุรศักดิ์	เอิบสิริสุข”	เอ็มดี	เดิน
หน้ำสร้ำงผลงำนตั้งเป้ำยอดขำยปี	2563	โต	30%	เน้นแผนกำรเติบโตอย่ำงมี
เสถียรภำพ	รุกตลำดต่ำงประเทศต่อเนื่อง	โดยเฉพำะประเทศในกลุ่มทวีปเอเชีย	
ตะวันออกกลำง	แอฟริกำ	และอเมริกำ	ประเมินภำพรวมอุตสำหกรรมถังแก๊สยัง
สดใส	เนื่องจำกเป็นสินค้ำจ�ำเป็นต่อกำรบริโภคในชีวิตประจ�ำวัน	
	 ศูนย์วิเครำะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้หรือ	TISCO	ESU	แนะนักลงทุนถือ
ครองทองค�ำต่อแม้รำคำดีดตัวขึ้น	เพรำะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในภำวะที่ปัจจัย
เสี่ยงเศรษฐกิจรุมเร้ำ	คำดจำกนี้รำคำทองค�ำน่ำจะปรับขึ้นได้ไม่มำก	หลังตัวเลข
เก็งก�ำไรทองค�ำพุ่งสูงสุดเป็นประวัติกำรณ์	ด้ำนส่งออกไทยแม้ได้รับอำนิสงส์จำก
รำคำทองค�ำแต่ทั้งปีนี้คำดติดลบ	1.6%	จำกผลกระทบ	COVID	-	19	ลำมห่วงโซ่
กำรผลิตและอุปสงค์ของประเทศคู่ค้ำที่อ่อนแอลง
 ทีเอ็มบี	ชี้แจง	ธนำคำรธนชำตปล่อยสินเชื่อให้กับดีลเลอร์เชฟโรเลตใน
ระดับต�่ำ	ประเมินกรณีจีเอ็มประกำศยุติกำรขำยเชฟโรเลตในไทยมีผลกระทบน้อย
และบริหำรจัดกำรได้	สถำนะทำงกำรเงินยังแข็งแกร่ง	อ้ำว	นักลงทุน	ลูกค้ำ	คู่ค้ำ		

เริ่มใหม่

บล.ธนชำต	:	RPH	แนะน�ำ	ซ้ือ	รำคำพื้นฐำน	ที่	8.10	บ.	
บล.ธนชำต	:	RJH	แนะน�ำ	ซ้ือ	รำคำพื้นฐำน	ที่	35.00	บ.
บล.ธนชำต	:	MEGA แนะน�ำ	ซื้อ	รำคำพื้นฐำน	ที่	40.00	บ.
บล.ธนชำต	:	HANA แนะน�ำ	ขำย	รำคำพื้นฐำน	ที่	30.00	บ.
บล.ธนชำต	:	ESSO	แนะน�ำ	ขำย	รำคำพื้นฐำน	ที่	5.80	บ.
บล.ธนชำต	:	ERW แนะน�ำ	ซ้ือ	รำคำพื้นฐำน	ที่	7.00	บ.
บล.ธนชำต	:	CPNREIT แนะน�ำ	ถือ	รำคำพื้นฐำน	ที่	33.00	บ.	

บล.เคทีบี	(ประเทศไทย)	:	MEGA	แนะน�ำ	ซ้ือ	รำคำพื้นฐำน	ที่	35.00	บ.
บล.เคทีบี	(ประเทศไทย)	:	ERW แนะน�ำ	ถือ	รำคำพื้นฐำน	ที่	3.70	บ.	
บล.เคทีบี	(ประเทศไทย)	:	NER	แนะน�ำ	ซ้ือ	รำคำพื้นฐำน	ที่	3.40	บ.
บล.เคทีบี	(ประเทศไทย)	:	BGRIM	แนะน�ำ	ถือ	รำคำพื้นฐำน	ที่	55.00	บ.	
บล.ทรีนีตี้	:	PTT	แนะน�ำ	ซ้ือ	รำคำพื้นฐำน	ที่	56.00	บ.	
บล.เคจีไอ	:	HANA	แนะน�ำ	ซ้ือ	รำคำพื้นฐำน	ที่	39.00	บ.
บล.เคจีไอ	:	CPALL	แนะน�ำ	ซ้ือ	รำคำพื้นฐำน	ที่	83.00	บ.
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