วััคซีีน..กำำ�ลัังจะมา
ตลาดหุ้้น
� ทั่่�วโลก บรรยากาศการลงทุุนกลัับมาคึึกคัักอีีกครั้้�ง หลัังจากทราบผลการเลืือกตั้้�งสหรััฐ ระหว่่าง "โดนััลด์์
ทรััมป์์" กัับ "โจ ไบเดน" โดย"โจ ไบเดน"คืือ ผู้้ที่่
� �ได้้รัับการเลืือกเป็็นประธานาธิิบดีีสหรััฐคนที่่�46 ต่่อมา บริิษััทยา
ไฟเซอร์์ (Pfizer)ที่่�ร์ร่์ ว
่ มกัับบริิษััทพัันธมิิตร BioNTech เปิิดเผยผลการทดสอบวััคซีีนโควิิด-19 เฟส 3 ซึ่่�งประสบ
ผลสำำ�เร็็จมากกว่่า 90 เปอร์์เซ็็นต์์ ในการป้้องกัันการติิดเชื้้�อโคโรนาไวรััสของกลุ่่�มตััวอย่่างอาสาสมััครที่่�เข้้าร่่วมใน
การทดสอบการวิิเคราะห์์ข้้อมููลการทดสอบครั้้�งนี้้� จััดทำำ�โดยคณะกรรมการอิิสระ โดยมีีอาสาสมััครเข้้าร่่วมเกืือบ
40,000 คนใน 6 ประเทศ รวมทั้้�งสหรััฐฯ
สะท้อนให้เห็นถึงความคืบหน้าของวัคซีนฯ เมื่อวัคซีน โควิด-19 ก�ำลังจะมาแบบนี้ ในแง่มุมมองนักลงทุนทั่วโลก
มีความหวัง ลุกขึ้นซื้อขายหุ้นอีกครั้ง หุ้นโรงแรม ท่องเที่ยว สายการบิน สนามบิน..แม้แต่หุ้นแบงก์ ราคาหุ้นต่าง
ปรับตัวเพิ่มขึ้น ความเชื่อมั่น ของนักลงทุน กลับมาแล้ว ทุกฝ่าย มองเศรษฐกิจโลก รวมถึงเศรษฐกิจไทย น่าจะมี
แววฟื้นตัว ตลาดน้�ำมัน ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น นักลงทุนต่างประเทศที่เคยทอดทิ้ง เคยขายหุ้น ก็กลับเข้ามาซื้อ
หุ้นในตลาดหุ้นไทยอีกครั้ง
เรียกว่า ไม่สนใจ ปัจจัยการเมืองในประเทศ โดยเรื่องนี้เป็นประเด็นรอง หรือแม้แต่ ข่าวบริษัทจดทะเบียน
ประกาศข่าวผลประกอบการไตรมาส3ปี 2563
ตลาดหุ้นดี สุดคึก บาทแข็ง นักลงทุนต่างชาติ เริ่มยกทัพกลับมาอีกครั้ง นักลงทุนในประเทศอย่างสถาบัน ราย
ย่อย ก็พร้องตักตวงก�ำไรจากหุ้น ก็คราวนี้ ขอให้ผู้อ่านทุกคน มีความสุขกับเกมหุ้นครับ
ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์
บรรณาธิการบริหาร

ป้�าหมามี�ไว้้พุ่�งชน บจ.เอง ก็�ช่่นเดีียว แมกกซีีหุ้�้อิินได์� รายดื�อน บัับดื�อนพฤจิิกายน 2563
คััดรเรื่�่องราว น่�าสนใจน่�าติิตดาม

7UP
หรื�อ บริ�ษััท เซเว่่นยููทิิลิิตี้�ส� แอนด์� พุ่าวเวอร์� จํา�กััด(
มหาชน) เพิ่่�มความแข็็งแกร่่งของรายได้้อีีก 1 ขา นั่่�น คืือ
การทำำธุุรกิิจขายน้ำำ��ประปาให้้กัับการประปาส่่วนภููมิิภาค(
กปภ.) ล่่าสุุด ผู้้�ถืือหุ้้�น7UP อนุุมััติิให้้ซื้้�อหุ้้�นโกลด์์ ชอร์์ส
เพิ่��มอี�ก 40% ดั�นถื�อเพิ่��มเป็�น 81%

NER

SCGP

"ทุกคนมีความฝันและเราเองก็มีความตั้งใจที่จะทำ�ฝัน
นั้นให้เป็นจริงได้ เราวางเป้าหมายที่จะเข้า SET100 ในปี
2565 " นี่คือ เสียงของ ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์

พร้อมนำ�หุ้นเข้าซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) 22 ตุลาคมนี้ ลุ้นเข้าคำ�นวณดัชนี
SET 50 ชูศักยภาพผู้นำ�ด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบ
วงจรในภูมิภาคอาเซียน ด้วยโมเดลธุรกิจ Packaging
Solutions ที่แตกต่างจากรายอื่น

DOD
ตอนนี้ ตั้งเป้าก้าวสู่การเป็นผู้นำ�เบอร์หนึ่ง ในการผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่ม โพรไบโอติกส์ (Probiotics)
ในรูปแบบเชื้อจุลินทรีย์ที่มีชีวิตพร้อมทำ�งาน (Active)
แห่งแรก ในประเทศไทย โดยจุลินทรีย์ได้รับการรับรอง
จากสถาบันวิจัยระดับโลก ตอบโจทย์ดีมานด์เทรนด์รัก
สุขภาพสำ�หรับกระตุ้นยอดขายโค้งสุดท้ายปีนี้ ซึ่งปัจจุบัน
มีคำ�สั่งซื้อจากลูกค้ารายใหญ่หลายราย ล่าสุดปิดดีลออเด
อร์ OEM ลูกค้ารายใหญ่ 2-3 รายแล้วคาดว่าจะมีรายได้
ประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี

NER โชว์์ ผ ลงาน Q3/63 สุุ ด แกร่่ ง กำำ � ไรทะลุุ 150 ล้้ า นบาท

ทำำ�นิิวไฮต่่อเนื่่�อง-เล็็งเจาะตลาดอิินเดีีย
NER กางผลงานไตรมาส 3 ปี 2563 ก�ำไรพุ่ง 150 ล้านบาท ท�ำสถิติ
สูงสุดใหม่ต่อเนื่อง หลังปริมาณการขายทะลุ 1 แสนตัน กวาดราย
ได้รวมไปเกือบ 4,337 ล้านบาท ตามยอดค�ำสั่งซื้อทั้งในและต่าง
ประเทศ โดยเฉพาะยอดส่งมอบออเดอร์ระยะยาวลูกค้า 2 รายใหญ่
จากจีนรวม 7.2 หมื่นตัน/ปี มั่นใจแนวโน้มโค้งสุดท้ายยังโดดเด่น รับ
อานิสงค์ราคายางพาราพุ่ง-ขยายฐานลูกค้าอินเดีย หนุนภาพรวมผล
งานทั้งปี 2563 มีโอกาสโตทะลุเป้า
นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหาร บริษัท นอร์
ทอีส รับเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ด�ำเนินธุรกิจผลิตและ
จ�ำหน่ายยางแผ่นรมควัน (Ribbed Smoked Sheet : RSS), ยางแท่ง
(Standard Thai Rubber : STR) และยางผสม (Mixtures Rubber)
เพื่อจ�ำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้า
คนกลาง ทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยภาพรวมผลการด�ำเนินงาน
ไตรมาส 3 ปี 2563 ว่า บริษัทฯมีก�ำไรสุทธิ 152.32 ล้านบาท (โดย
ได้รวมความเสียหายจากกรณีเกิดเพลิงไหม้อาคารเก็บสินค้าเมื่อ
วันที่ 22 กันยายน 2563 จ�ำนวนเงิน 30.89 ล้านบาท ซึ่งเงินจ�ำนวน
ดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการเรียกร้องจากบริษัทประกันภัย) นับเป็นการ
เติบโตที่โดดเด่นท�ำสถิติสูงสุดครั้งใหม่ (นิวไฮ) ต่อเนื่องจากไตรมาส
2/63 ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น รวมถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ต้นทุนการผลิต และค่าใช้จ่ายปรับดีข้ึน
โดยมีปริมาณการขาย 106,292 ตัน ปรับเพิ่มขึ้นเกือบ 72% เทียบ
จากช่วงเดียวกันปีก่อน คิดเป็นรายได้จากการขายรวมทั้งสิ้น
4,336.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 41.87% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ตาม
ปริมาณยอดค�ำสั่งซื้อ (Order) จากลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ โดย
เฉพาะลูกค้าจากประเทศจีนที่ปรับเพิม
่ สูงขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่ง
บริษัทฯ ได้ทยอยส่งมอบยางพาราสัญญาระยะยาว (Long Term
Contact) ให้กับลูกค้ารายใหญ่ ซึ่งเป็นผู้ผลิตยางรถยนต์และรถ
บรรทุกรายใหญ่จากประเทศจีน จ�ำนวน 2 ราย ได้แก่ LLIT และ
Triangle Tyre รวม 72,000 ตัน/ปี และเป็นสัญญาระยะสั้นอีกราว
2-3 ราย
นายชูวิทย์ กล่าวเพิม
ี รับเพิม
่ เติมว่า ค�ำสั่งซื้อท่ป
่ สูงขึ้น หนุนก�ำลัง
การผลิตโรงงานแห่งใหม่ขยับเป็น 70% ส่งผลให้ก�ำลังการผลิตรวม
โรงงาน 2 แห่งในปัจจุบันอยูท
่ ่ี 360,000 ตัน และจะขยับเพิ่มเป็น
406,000 ตันในปี 2564 ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังสามารถบริหาร
จัดการประสิทธิภาพการผลิตได้ดียิ่งขึ้น
สำำ�หรัับช่่วงโค้้งสุุดท้้ายของปีี 2563 มั่่�นใจผลการดำำ�เนิินงานยัังคงเติิบโตโดดเด่่นทำำ�นิว
ิ ไฮต่่อ
เนื่่� อง ส่่งผลให้้ภาพรวมทั้้�งปีี 2563 มีีโอกาสเติิบโตสููงกว่่าเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ รายได้้ 17,000
ล้้านบาท และยอดขาย 365,000 ตััน อีีกทั้้�งยัังมีีโมเมนตั้้�มการเติิบโตที่่�โดดเด่่นต่่อเนื่่� องในปีี
2564 ตามปริิมาณคำำ�สั่�ง่ ซื้้�อที่่�เพิ่่ม
ี นวโน้้มขยัับสููง
� สููงขึ้้�น รวมถึึงอานิิสงค์์ราคายางพาราที่่�มีแ
ขึ้้�นต่่อเนื่่� อง ตามปริิมาณความต้้องการในตลาดโลก
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมุง่ เดินหน้าขยายฐานลูกค้าใหม่ๆโดยเฉพาะประเทศอินเดีย เนื่องจาก
เป็นตลาดใหญ่และอัตราการเติบโตค่อนข้างสูง ซึ่งล่าสุดอยูร่ ะหว่างการเจรจาลูกค้าราย
ใหญ่ในอินเดียสัญญา Long Term Contact จ�ำนวน 2 ราย เบื้องต้นคาดจะสามารถสรุปราย
ละเอียดเงื่อนไขค�ำสั่งซื้อท่ชั
ี ดเจนได้ภายในช่วงต้นปี 2564

SNC ปัักธงรายได้้ปีี 64 โต 20-25%
จากธุุ รกิิ จ OEM หนุุน - Q4/63เตรีี ยมใช้้ งบ 400 ลบ.
ขยายสร้้ างโรงงาน-ซื้้�อเครื่่�องจัั กร หวัั งขยาย OEM
SNC ปักธงรายได้ปี64 โต 20-25% จาก

สถาบันการเงิน โดยปัจจุบันบริษัทฯมีอัตรา

ธุรกิจ OEM หนุน พร้อส่งซิกผลงานQ4/63

หนี้สินต่อทุน(D/E) 0.91 เท่า

โตต่อเนื่อง รับไฮซีซั่น-ค�ำสั่งซื้อเริ่มกลับมา

SNC มั่นใจปี63 รายได้โต 15-20% ขณะที่

โค้งสุดท้ายเตรียมใช้งบ 400 ลบ. ขยายสร้าง
โรงงาน-ซื้อเครื่องจักร หวังขยายOEMให้
เติบโต

ด้านเครื่องซักผ้าสถานการณืไม่ดีทั้งใน
ด้านแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส

ประเทศและการส่งออกไปยังต่างประเทศ ทั้ง

4/2563 คาดว่าจะเติบโตได้อย่างต่อ

ปีน้ค
ี าดว่าจะสามารถผลิตได้ 5.9 ล้านเครื่อง

เนื่องจากไตรมาส 3/2563 หลังปัจจุบันค�ำง

ปรับตัวลดลงจากปีก่อนที่ผลิตได้ 6.4 ล้าน

ซื้อเริ่มกลับมา ประกอบกับธุรกิจรับจ้างผลิต

เครื่อง หลัง 9 เดือนแรกผลิตได้ 4.61 ล้าน

(OEM) ยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
นายรัฐภูมิ นันทปถวี กรรมการผู้จัดการฝ่าย

บริษัทนจึงมั่นใจว่าผลประกอบการทั้งปีน้ี

บัญชีและการเงิน บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอร์

ยอดขายจะเติบโต 15-20% จากปีก่อนที่

เมอร์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ SNC เปิดเผยว่า

ท�ำได้ 7,247.70 ล้านบาท

บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ปี 2564 เติบโต 2025% ซึ่งการเติบโตจะมาจากธุรกิจรับจ้าง

เดียวกันของปีก่อนที่ผลิตได้ 1.57 ล้านคัน

เครื่องลดลง 9.1% จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อนที่ผลิตได้ 5 ล้านเครื่อง
ส่วนการผลิตตุ้เย็นถือว่าท�ำได้ค่อนข้างดีสว
่ น
กระแส โดย 9 เดือนแรกที่ผา่ นมาสามารถ

อย่างไรก็ตามบริษัทฯยอมรับการแพร่ระบาด

ผลิตได้ 5.95 ล้านเครื่อง เติบโต 7.8% เมื่อ

ของโควิด-19ส่งผลต่อให้ผลประกอบการ

เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ท�ำได้

ไตรมาส2/2563 ชะลอเป็นอย่างมากใน

5.52 ล้านเครื่อง ซึ่งเป็นการเติบดตจากทัง้

ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ โดย

ในประเทศและต่างเทศ หลังลูกค้าของบริ

9 เดือนแรกสามารถผลิตได้ 16 ล้านเครื่อง

ษัทฯหลายรายในแบรนด์ยุโรปและญี่ปุ่นได้มี

ปรับตัวลดลง 10% เมื่อเทียบกับปีก่อนหลัง

การย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทย

การส่งออกชะลอตัว ถึงแม้ตลาดในประเทศ

เนืองการยุโรปมีการระบาดของไวรัสโควิด-

จะเติบโต 1.9% ก็ตาม แต่ภาพรวมแล้วมี

19รุนแรงเป็นอย่างมา ดังนั้นบริษัทฯจึงคาด

พร้อมขยายก�ำลังการผลิตธุรกิจรับจ้างผลิต

สัดส่วนการส่งออกที่ค่อนข้างสูงถึง 80-90%

ว่าทั้งปีจะมีการผลิตตู้เย็นอยุท
่ ่ี 7.8 ล้านตู้

(OEM) โดยใช้งบลงทุน 400 ล้านบาท จากงบ

ส่งผลให้ภาพรวมปรับตัวลดลง ดังนั้นบริษัทฯ

เติบโต 8% จากปีก่อนท�ำได้ 7.2 ล้านตู้

ลงทุนทั้งหมดที่วางไว้ในปีน้ี 1,200 ล้านบาท

จึงคาดว่าทั้งปีน้จ
ี ะมีการผลิตเครื่องปรับ

เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ OEM สร้างโรงงาน

อากาศอยูท
่ ่ป
ี ระมาณ 20.8 ล้านเครื่อง ลดลง

และซื้อเครื่องจักร ซึ่งจะท�ำให้ปีหน้าบริษัทฯ

จากปีก่อนที่ท�ำได้ 23 ล้านเครื่อง

ผลิต(OEM) เป็นหลัก เดิมทีแล้วบริษัทฯผลิต
เพียงเครื่องปรับอากาศเท่านั้น แต่ปัจจุบันมี
การขยายไปผลิตโทรทัศน์ และตู้เย็นเพิม
่ เข้า
มาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นค�ำสั่งรับจ้างผลิตจาก
ลูกค้าต่างประเทศ
ดังนั้นในไตรมาส4/2563 บริษัทฯจึงได้เตรียม

มีศักยภาพในการรับงานรับจ้างผลิตได้เพิม
่

มากขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯมีสัดส่วนรายได้
จากธุรกิจOEM อยูท
่ ่ี 65% และธุรกิจงานชิ้น

ส่วน 35%

"บริษัทฯยังคงให้ความส�ำคัญกับมาตรการ
ป้องกันโควิด-19อย่างต่อเนื่อง ในขณะ

เดียวกันก็ได้ปรับลดขนาดองค์กรให้เหมาะ
ขณะที่อุตสาหกรรมรถยนต์ถือว่าได้รับผลก
ระทบค่อนข้างมาก โดยทั้งปีน้ค
ี าดว่าจะ
สามารถผลิตได้ 1.4 ล้านคัน แบ่งเป็นส่งออก
7 แสนคัน และในประเทศ 7 แสนคัน ซึ่ง

ส�ำหรับเงินลงทุนจะมาจากจากกระแสเงินสด

9 เดือนแรกที่ผา่ นมาสามารถผลิตได้แล้ว

ที่มีอยูใ่ นมือ 1,128 ล้านบาท และกู้ยืมจาก

960,000 คัน ปรับตัวลดลง 39% จากช่วง

สมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ บริษัทฯ
ให้ความส�ำคัญกับการรักษาสภาพคล่อง

ทางการเงินทั้งขารับเงินจากลูกค้าอละการ
บริหารสินค้าคงคลัง" นายรัฐภูมิ กล่าว

WGE จ่่อยื่่�นประมููลงานใหม่่ 4 พัั นล.
หนุุ น Backlog ครึ่่�งปีีหลัั งทะลััก ดัั นผลงานปีี 64 โตก้้าวกระโดด

WGE เตรียมยื่นประมูลงานใหม่ ทั้งโครงการ

งานโครงการใหม่ ทั้งในส่วนงานภาครัฐ และ

ล้านบาท ดัน Backlog ครึ่งปีหลังล้นทะลัก

โดยมีทั้งงานรับเหมาก่อสร้างอาคาร งาน

ของภาครัฐและเอกชน มูลค่ารวมกว่า 4,000
จากปัจจุบันตุนไว้แล้วกว่า 1,500 ล้านบาท
เดินหน้าทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่อง ฟาก"

เกรียงศักดิ์ บัวนุม
่ " ประธานกรรมการบริหาร
ระบุหลังจากเข้าจดทะเบียนในตลาดหลัก

ทรัพย์ฯ เพิ่มศักยภาพการเข้าประมูลงาน

โครงการขนาดใหญ่มากขึ้น โดยเฉพาะงาน
ภาครัฐ ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนเป็น 50% จาก
ปัจจุบัน 23% หนุนผลงาน ปี 64 โตก้าว
กระโดด

นายเกรียงศักดิ์ บัวนุม
่ ประธานกรรมการ

บริหาร บริษัทเวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ WGE ผู้ให้บริการรับเหมา

ก่อสร้างอาคารแบบครบวงจร เปิดเผยว่า

บริษัทฯอยูร่ ะหว่างการเตรียมยื่นประมูล

เอกชน ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 4,000 ล้านบาท
รับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม และ

อื่นๆ ทั้งนี้ ปัจจุบันมีงานในมือท่ีรอรับรู้รายได้

(Backlog) ณ ครึ่งแรกของปี 2563 มูลค่ารวม

อยูท
่ ่ี 1.5 พันล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้ราย

ได้อย่างต่อเนื่อง

รวมทั้ง บริษัทฯมีแผนจะเน้นรับงานรับเหมา

ก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม ประเภทอาหาร
มากขึ้น เนื่องจากมีแนวโน้มอุตสาหกรรม

อาหารเติบโตได้ดี และมีอัตราก�ำไรขั้นต้นสูง

กว่างานประเภทอื่นๆ ขณะเดียวกันใช้ระยะ

เวลาก่อสร้างน้อยกว่า ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯมี
งานรับเหมาก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่

อยูร่ ะหว่างการยื่นประมูลอีก 2-3 แห่ง มูลค่า
โครงการละประมาณ 200 ล้านบาท ดังนั้น

บริษัทฯจึงมั่นใจว่า จะช่วยท�ำให้ผลงานในปี

2564 เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด

"ภายหลังจากทีเ่ ข้าจดทะเบียนในตลาดหลัก
้ ส่งผล
แล้วท�ำให้บริษัทฯ มีฐานทุนเพิ่มขึน
ให้สามารถเข้าประมูลงานในโครงการทีม
่ ี

้ ช่วยผลักดันการเติบโต
ขนาดใหญ่มากขึน
ได้ดี และบริษัทฯจะหันมารับงานภาครัฐ

้ โดยตั้งเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนราย
มากขึน

ได้เป็น 50% จากปีนอ
ี้ ยูท
่ ี่ 23% ทีเ่ หลือเป็น
งานภาคเอกชน”

ประธานกรรมการบริิหาร กล่่าวอีีกว่่าสำำ�หรัับ

แผนงานระยะยาวอีีก 3 ปีีข้้างหน้้า ตั้้�งเป้้า

หมายมีีส่ว
่ นแบ่่งทางการตลาดติิดอัันดัับ 1

ใน10 ของอุุตสาหกรรมผู้้รัั� บเหมาก่่อสร้้าง

อาคาร และสามารถสร้้างผลตอบแทนที่่�ดีีให้้
กัับผู้้ถื
� ือหุ้้น
� อย่่างสม่ำำ�เสมอ

HMPRO คาดปีี 63 ยอดขายลดลงไม่่ เกิิ น 20%
จากปีีก่่อน หลัังโควิิด-19 กระทบ-กำำ �ลัั งซื้้�อผู้้� บริิ โภคยัั งเบาบาง

HMPRO คาดปี 63 ยอดขายลดลงไม่เกิน

20% จากปีก่อน หลังโควิด-19กระทบ-ก�ำลัง

ซื้อผู้บริโภคยังเบาบาง พร้อม เตรียมจัดงาน

Homepro Expro 13-22 พ.ย.นี้ - มาตราการ "
ช็อปดีมีคืน" หนุนผลงานโค้งสุดท้าย

นางสาววรรณี จันทามงคล ผูช
้ ่วยกรรมการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท โฮม โปรดักส์

เซ็นเตอร์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ HMPRO

เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดว่ายอดขายปี 2563

จะปรับตัวลดลงไม่เกิน 20% จากปีก่อนท�ำได้
67,423.88 ล้านบาท เนื่องจาก ได้รับผลกระ

8.32% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ขณะที่แนวโน้วผลประกอบกอบการไตรมาส4

/2563 คาดว่าจะใกล้เคียงกับไตรมาส3/2563
โดยยอมรับว่ายอดขายสาเดิมในเดือนตุลาคม

ที่ผา่ นมายังคงติดลบ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ

จ�ำนวน 14 สาขา และมีสาขาที่มาเลเซีย
จ�ำนวน 6 สาขา

ขายต่อเนื่อง โดยจะมีการจัดงาน Homepro

ก�ำลังซื้อของผูบ
้ ริโภคทีย
่ งั คงเบาบางมาก ใน

กระตุ้นก�ำลังซื้อของผู้บริโภครวมถึงสร้างยอด
Expro ครั้งที่ 32 ในวันที่ 13-22 พฤศจิกายน

นี้ ซึ่งเป็นช่วงที่มีมาตรการ "ช็อปดีมใี ช้" ของ

รัฐบาลเข้ามาช่วยสนับสนุนพอดี

ไปสองเดือนในไตรมาส2/2563 ซึ่งถือเป็น

แห่ง โดยแห่งที่ 1เปิดไปแล้วเมื่อเดือนตุลาคม

ยอดขาย 9 เดือนแรกของปีน้ป
ี รับตัวลดลง

Homepros มี จ�ำนวน 9 สาขา MEGA Home

"ตอนนีด
้ ัชนีCCI กับ CPI สะท้อนออกมาไม่

ด้านแผนการขยายสาขาในปีน้ี บริษัทฯยังคง

ไตรมาสที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ส่งผลให้

ทั้งสิ้น 86 สาขา จากปัจจุบัน 84 สาขา ส่วน

ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อ

ทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดัง
นั้นบริษัทฯจึงจ�ำเป็นต้องปิดสาขาชั่วคราว

ส่งผลให้ภายในสิ้นปีน้บ
ี ริษัทฯจะมี Homepro

เป้าเปิดสาขา Homepro เพิ่มในประเทศ 2

ที่ผา่ นมา ที่สาขารังสิตคลอง4 ส่วนแห่งที่2 จะ
เปิดที่สาขาสุขสวัสดิ์ ในเดือนพฤศจิกายนนี้

ค่อยดีนักหลังจากโควิด-19ไป โดยสภาพ

ปีหน้าเราก็ไม่รูว
้ ่าภาพใหญ่มันจะสามารถฟื้น
ตัวได้ไหมตราบใดทีย
่ งั ไม่มว
ี ัคซีนรักษาโรค

และต่างชาติยงั ไม่สามารถเข้ามาในประเทศ

ได้ แต่ในส่วนของเราก็จะพยายามลดต้นทุน
ให้มากทีส
่ ด
ุ และผลักดันสินค้าทีส
่ ร้างก�ำไร
้ เน้นมาร์จิ้นสูง โดยปัจจุบน
ให้มากขึน
ั เรา

มีสน
ิ ค้าทั้ง 36 แบรนด์ คิดเป็นกว่า 5,000
รายการ" นางสาววรรณี กล่าว

TASCO โชว์์ กำำ�ไร Q3/63 พุ่่� งแตะ 1,862 ล้้านบาท
ยอดขายยางมะตอยอยู่่�ที่่� 0.51 ล้้ านตััน

TASCO ผลงานไตรมาส 3/63 สุดแข็งแกร่ง มี
ก�ำไรสุทธิ 1,862 ล้านบาท ได้รับปัจจัยบวก
จากการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณในประเทศ
ในช่วงไตรมาส 2 ต่อเนื่องไตรมาส 3 รวมถึง
ต้นทุนราคาน้�ำมันดิบในสต๊อกที่ต่�ำและราคา
ขายยางมะตอยที่สูง
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้
จัดการใหญ่ บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ำกัด (
มหาชน) หรือ TASCO ผู้ประกอบธุรกิจผลิต
และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย เพื่อใช้ใน
งานก่อสร้างและซ่อมบ�ำรุงทาง เปิดเผยถึงผล
การด�ำเนินงานในไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ มี
ยอดขายยางมะตอยอยูท
่ ่ี 0.51 ล้านตัน แบ่ง
เป็นตลาดในประเทศจ�ำนวน 0.19 ล้านตัน
และตลาดต่างประเทศจ�ำนวน 0.32 ล้านตัน
ส่งผลให้ไตรมาส 3/2563 มีรายได้จากการ
ขายและบริการ 8,576 ล้านบาท และมีก�ำไร
สุทธิ 1,862 ล้านบาท
“ผลประกอบการออกมาเป็นทีน
่ ่าประทับ
ใจเป็นอย่างมากในไตรมาส 3/2563 การ
ขายตลาดในประเทศได้รบ
ั ปัจจัยบวกจาก
การเร่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ�ำปี
2563 ทีเ่ ริม
่ เบิกจ่ายตั้งแต่ปลายไตรมาส
2/2563 จนถึงสิน
้ เดือนกันยายน 2563 ส่ง
ผลให้ยอดขายในประเทศดีมากในไตรมาส
3/2563 ส�ำหรับตลาดต่างประเทศอาจได้รบ
ั
ผลกระทบบ้างจากการแพร่ระบาดของไวรัส
Covid-19 โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย
ทีม
่ ม
ี าตรการ Lockdown ส่งผลให้หลายๆ
โครงการก่อสร้างและซ่อมถนนถูกเลื่อนออก
ไปโดยไม่มก
ี �ำหนด อย่างไรก็ตามตลาดใน
บางประเทศ เช่น เวียดนามก็ยงั มียอดขาย
ทีเ่ ติบโตอย่างแข็งแกร่ง ท้ายสุดบริษัทฯ ได้
รับประโยชน์จากราคาน้�ำมันดิบในตลาด
โลกซึง่ อยูใ่ นระดับต่�ำประกอบกับการทีร่ าคา
ขาย ยางมะตอยโดยเฉลีย
่ ในไตรมาสที่ 3

ของตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ
หลักๆ อยูใ่ นระดับทีส
่ งู ส่งผลให้บริษัทมีก�ำไร
ขั้นต้นทีส
่ งู ” นายชัยวัฒน์ กล่าว
นอกจากนี้ ในเดือนตุลาคม 2563 ที่ผา่ น
มา บริษัทฯ ได้รับค่าสินไหมทดแทนจาก
เหตุการณ์เพลิงไหม้สว
่ นที่สามจ�ำนวน 179
ล้านบาทโดยประมาณ และอยูใ่ นขั้นตอนการ
เจรจาต่อรองค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท
ประกันเพิม
่ เติม

ส�ำหรับกรณีการหยุดซื้อน้�ำมันดิบจากประ
เทศเวเนซูเอลาซึ่งจะมีผลช่วงปลายเดือน
พฤศจิกายน 2563 บริษัทฯ อยูใ่ นระหว่างการ
พิจารณาซื้อน้�ำมันดิบชนิดอื่นเพื่อทดแทน
น้�ำมันดิบจากประเทศเวเนซูเอลา ทั้งจากผู้
ผลิตน้�ำมันโดยตรงและบริษัทค้าน้�ำมัน รวม
ถึงจัดหายางมะตอยจากโรงกลั่นอื่นๆ ใน
ภูมิภาคส�ำหรับสนับสนุนธุรกิจ Trading ใน
ตลาดต่างประเทศของบริษัทฯ ในระหว่างนี้
บริษัทฯ ขอเรียนว่าบริษัทฯ ยังมีน้�ำมันดิบใน
สต๊อกที่เพียงพอให้โรงกลั่นของบริษัทฯ ผลิต
ไปจนถึงไตรมาสที่ 1/2564 เป็นอย่างน้อย

GPSC โชว์์ผลงาน Q3/63 กำำ�ไรเพิ่่� ม 36%
เดิินหน้้าขยายลงทุุนรุุกธุุรกิิจ New S-Curve

GPSC ผลประกอบการแกร่ง ก�ำไรโตต่อเนื่อง โดย
ไตรมาส 3 ท�ำก�ำไร 2,574 ลบ. เพิ่มขึ้น 678 ลบ. หรือ
36% จากไตรมาสก่อนหน้า หนุนผลงาน 9 เดือน ปี
63 กวาดก�ำไรสุทธิเพิม
่ ขึ้น 107% จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน รับรู้ผลประโยชน์ Synergy ธุรกิจ GPSCGLOW เต็ม 3 ไตรมาส เดินหน้าขยายลงทุน New
S-Curve ธุรกิจไฟฟ้าแห่งอนาคต
นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพา
เวอร์ ซินเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกน
น�ำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า ผล
ประกอบการไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้
16,601 ล้านบาท และมีก�ำไรสุทธิ 2,574 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2563 และ
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 บริษัทฯ มี
ก�ำไรสุทธิปรับตัวเพิม
่ ขึ้น จ�ำนวน 1,681 ล้านบาท
หรือ 188% ส่งผลให้การด�ำเนินงาน 9 เดือนของ
ปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้ 53,047 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
10%
ในช่วงไตรมาส 3 ของปีน้ี ถึงแม้ว่ารายได้จากการ
ขายไฟฟ้าและไอน้�ำจะลดลงตามราคาก๊าซธรรมชาติ
รวมถึงโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน หยุดซ่อมบ�ำรุง 8.5 วัน
และโรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5 หยุดซ่อมแซม
อย่างไรก็ตาม ด้วยการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าและ
ต้นทุนก๊าซธรรมชาติท่ป
ี รับตัวลดลง ประกอบกับ
บริษัทฯ รับรู้สว
่ นแบ่งก�ำไรของโรงไฟฟ้าพลังน้�ำ

ไซยะบุรีมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน รวมถึง
เงินปันผลรับจากบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ�ำกัด ท�ำให้
บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีข้น
ึ นอกจากนี้ ปัจจัย
หลักที่หนุนผลประกอบการงวด 9 เดือนปี 2563 ขอ
งบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง นอกเหนือจากที่
ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีผลมาจากการรับรู้รายได้
และก�ำไรของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ำกัด (GLOW)
เต็มทั้ง 9 เดือน ในขณะที่ในช่วงปี 2562 รับรู้รายได้
จาก GLOW เพียง 18 วัน ในช่วงไตรมาส 1 และรับรู้
เต็มไตรมาสในช่วงไตรมาส 2 และไตรมาส 3
"ผลการด�ำเนินงานทั้งในงวดไตรมาส 3 และงวด
9 เดือนของปีนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง
ของ GPSC ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ Synergy
ระหว่าง GPSC และ GLOW ทีน
่ อกจากจะสร้างผล
ประโยชน์รว
่ มกันแล้ว ยังเสริมความแข็งแกร่งของ
ธุ รกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาธุ รกิจที่
สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้
เป็นอย่างดี ทั้งความต้องการใช้ไฟฟ้า ไอน้�ำ และ
สาธารณูปโภค จึงสนับสนุนให้ผลการด�ำเนินงาน
เติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ในภาวะวิกฤติ" นายชวลิต
กล่าว
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายการลงทุนด้าน
นวัตกรรม เพื่อสร้างรายได้จากธุรกิจในรูปแบบ
ใหม่ท่ีเป็น New S-Curve เพื่อการเติบโตในอนาคต
โดยแผนการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ดังกล่าว
ประกอบด้วย (1) Battery Business การลงทุน

โรงงานผลิตแบตเตอรี่ต้นแบบ Semi Solid ก�ำลังการ
ผลิตเฟสแรก 30 เมกะวัตต์-ชั่วโมง โดยคาดว่าจะ
ได้ First battery cell ภายในเดือนธันวาคม 2563
ขณะนี้บริษัทฯ ได้มีการประสานงานกับหลายภาค
ส่วนในการท�ำตลาดทั้ง Mobility และ Stationary
รองรับความต้องการใช้งานรถโดยสารพลังงานไฟฟ้า
(EV Bus) สถานีอัดประจุไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้
งานด้านอื่น ๆ เป็นต้น ก่อนที่จะพิจารณาขยายการ
ลงทุนในเฟสต่อไป (2) Energy Storage & System
Integration การพัฒนาธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการ
ระบบกักเก็บพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy
Storage System: ESS) ซึ่งใช้ในการควบคุมการจัด
เก็บและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน
บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการโครงการต่างๆ เช่น การร่วมมือ
กับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน
) หรือ GC น�ำระบบ ESS ขนาด 1.5 เมกะวัตต์ชั่วโมง
เพิ่มความมั่นคงและประสิทธิภาพของระบบไฟฟ้าที่
ป้อนให้แก่อาคารส�ำนักงานและศูนย์นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีของ GC จังหวัดระยอง โครงการน�ำร่อง
เมืองอัจฉริยะ หรือ "smart city" ให้กับสถาบัน
วิทยสิริเมธี (VISTEC) เพื่อพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ
หรือ innovation platform รองรับอุตสาหกรรม
เป้าหมาย New S-Curve เป็นต้น และ (3) Smart
Energy Management การศึกษา วิเคราะห์ คัดเลือก
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพลังงานที่เหมาะสม
กับตลาด New Energy เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ
ใหม่ ๆ ในอนาคต

TPLAS โชว์์ 9 เดืือนแรก กำำ�ไรแตะ 23.90 ลบ.
เดิิ นเครื่่�องปีี 64 เร่่งผลิิตบรรจุุภััณฑ์์กระดาษเพิ่่� ม 12 ล้้ านกล่่อง/ปีี

TPLAS แจ้งผลการด�ำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของ
ปี 2563 มีรายได้รวม 346.78 ล้านบาท ก�ำไรสุทธิ
23.90 ล้านบาท ลดลง 0.85% จากต้นทุนวัตถุดิบ
ปรับตัวลดลงกว่า 10% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกัน
ปีก่อน กดดันราคาขายปรับตัวลดลงตามไปด้วย แม้
ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทถุงพลาสติก
ยังมีต่อเนื่อง ด้าน MD “ธีระชัย ธีระรุจินนท์” ระบุ
ดีมานด์การใช้ถุงพลาสติกฟื้นตัวหลังยอดความ
ต้องการใช้เพิ่มขึ้นกว่า 10-15% จากช่วงโควิด-19
พร้อมเดินเกมรุกหลังติดตั้งเครื่องจักรผลิตบรรจุ
ภัณฑ์กล่องกระดาษ บรรจุอาหาร ครบ 4 เครื่องแล้ว
เสร็จ เร่งไลน์ผลิตปีหน้าแตะ12 ล้านกล่องต่อปี ดัน
รายได้ในอนาคตเพิม
่
นาย ธีระชัย ธีระรุจินนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท
ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จ�ำกัด (มหาชน
) หรือ TPLAS ผู้น�ำด้านการผลิตและจัดจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหาร และ ถุงหูหิ้ว ภายใต้ตรา
สัญญาลักษณ์ “ หมากรุก” และฟิล์มยืดห่อหุ้มอาหาร
ภายใต้ตราสัญญาลักษณ์ “ Vow Wrap ” และบรรจุ
ภัณฑ์กล่องกระดาษบรรจุอาหารภายใต้แบรนด์
“B-LEAF” เปิดเผยถึงผลการด�ำเนินงาน งวด 9 เดือน
แรกของปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ว่า
บริษัทฯ มีรายได้รวม 346.78 ล้านบาท และมีก�ำไร
สุทธิ 23.90 ล้านบาท ลดลง 0.85% จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนที่มีก�ำไรสุทธิ 24.11 ล้านบาท ขณะที่ผล
การด�ำเนินงาน งวดไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ มีราย
ได้รวม 121.364 ล้านบาท ก�ำไรสุทธิ อยูท
่ ่ี 8.33 ล้าน
บาท ลดลง 6.19% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มี
ก�ำไรสุทธิ 8.88 ล้านบาท
ทั้งนี้ เนื่องจากต้นทุนราคาวัตถุดิบเฉลี่ย (เม็ด
พลาสติก) ปรับตัวลดลงกว่า 10% เมื่อเทียบจากช่วง
เดียวกันปีก่อน ส่งผลให้ราคาขายเฉลี่ยปรับตัวลดลง
ไปด้วย เพราะการก�ำหนดราคาขายจะอิงกับราคา
วัตถุดิบในการผลิต แม้ว่าความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์
ถุง บรรจุอาหาร และถุงหูหิ้ว พร้อมทั้งฟิล์มยืดห่อหุ้ม
อาหาร ยังคงมีความต้องการใช้อย่างต่อเนื่องก็ตาม
กรรมการผู้จัดการ TPLAS ยังได้กล่าวถึงภาพรวม
ธุรกิจในช่วงโค้งสุดท้ายของปีน้ว
ี ่า ขณะนี้บริษัทฯ
ได้มีการกลยุทธ์ทางธุรกิจต่อเนื่องไปในปี2564แล้ว

โดยยังคงเดินหน้าขยายไลน์การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่
ในกลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์กระดาษ ส�ำหรับบรรจุ
อาหาร ภายใต้ตราสินค้า “B-LEAF” อย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดบริษัทฯ ได้ด�ำเนินการติดตั้งเครื่องจักรครบทั้ง
4 เครื่อง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ภายหลังการติดตั้ง
แล้วเสร็จ จะส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทฯ จะมีก�ำลัง
ผลิตเพิม
่ ขึ้นในเชิงพาณิชย์เป็น 12 ล้านใบต่อปี จาก
ปัจจุบันบริษัทฯ มีก�ำลังผลิตอยูท
่ ่ี 6 ล้านใบต่อปี

TPLAS กล่าวเพิม
่ เติมว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมด้าน
บรรจุภัณฑ์ รูปแบบกล่องบรรจุอาหาร และบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติก รูปแบบถุงอาหารในช่วงไตรมาส
สุดท้ายของปีน้ี ยังคงเติบโตจากดีมานด์ความ
ต้องการใช้ของผู้บริโภคจากกลุ่มลูกค้า อาทิ ยี่ป๊ ว
ั ซา
ปั๊ว เพิม
่ ขึ้นกว่า 10-15 % เมื่อเทียบเปรียบกับช่วง
ต้นปีท่ีผา่ นมา ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการวางกลยุทธ์ในการเพิ่ม
ไลน์ผลิตใหม่ ไปยังบรรจุภัณฑ์กระดาษ ประเภท จาน
ถ้วย รวมถึงบรรจุภัณฑ์ ในกลุ่มเบเกอร์ร่ี เพื่อสร้าง
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมกลุ่มผู้
บริโภคมากขึ้น ซึ่งไลน์การผลิตบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวจะ
เริ่มมีการชัดเจน และ ผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ภายใน
ปี2564 ดังนั้นจากโอกาสในการขยายลงทุนในข้างต้น
จะส่งผลให้ภาพรวมผลการด�ำเนินงานเติบโตเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยส�ำคัญในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับภาพรวมผลการด�ำเนินงานบริ
ษัทฯ ในปีน้ี มองว่ายังคงสามารถเติบโตได้ โดยเฉลี่ย
15% ซึ่งสัดส่วนรายได้หลักยังคงมาจากจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ถุงบรรจุอาหาร ถุงหูหิ้ว และฟิล์มยืดห่อ
หุ้มอาหาร ประมาณ 95% และในส่วนกล่องกระดาษ
บรรจุอาหาร ประมาณ 5% ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ปรับกลยุทธ์แบบเชิงรุก โดยการเพิ่มไลน์ผลิตในส่วน
ของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มุง่ ตอบโจทย์ความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าที่รักษ์สิ่งแวดล้อมจะเข้ามาสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับบริษัทฯ ในอนาคต

ด้านนาย อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์ รองกรรมการผู้จัดการ

INSET มั่่� นใจโค้้งสุุ ดท้้ายสััญญาณดีี
หนุุนผลงานปีีนี้้�เข้้าเป้้า ที่่�ระดัั บ 10-15%

บมจ.อิินฟราเซท (INSET) เปิิดงบไตรมาส
3/63 รายได้้แตะ 530 ล้้านบาท เพิ่่ม
� ขึ้้�น
24% จากงวดเดีียวกัันปีีก่่อน ขณะที่่�มีกำ
ี ำ�ไร
สุุทธิิ 52 ล้้านบาท เพิ่่ม
� ขึ้้�น 3.5% จากงวด
เดีียวกัันปีีก่่อน เนื่่� องจากรัับรู้้ง� านในมืือที่่�ตุุน
ไว้้ รวมทั้้�งควบคุุมต้้นทุุนค่่าใช้้จ่่ายได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิภ
ิ าพ ทำำ�ให้้อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นยััง
อยู่่�ในระดัับที่่�ดีี ฟาก"ศัักดิ์์�บวร พุุกกะณะ
สุุต" กรรมการผู้้จัั
� ดการ ประเมิินโค้้งสุุดท้้าย
สััญญาณดีี อานิิสงส์์งาน Data Center และ
งานวางระบบ 5G มีีเข้้ามาต่่อเนื่่� อง สนัับสนุุน
ผลงานปีีนี้้�โตเข้้าเป้้าหมายที่่�ระดัับ 10-15%

นายศักดิบ
์ วร พุกกะณะสุต กรรมการผู้
จัดการ บมจ.อินฟราเซท (INSET) เปิด

เผยว่า ภาพรวมผลการด�ำเนินงานในงวด
ไตรมาส3/2563 มีรายได้รวมอยูท
่ ่ี 530 ล้าน
บาทเพิม
่ ขึ้น 24 % จากงวดเดียวกันของปี
ก่อนที่มีรายได้เท่ากับ 428 ล้านบาท ขณะที่
มีก�ำไรสุทธิ อยูท
่ ่ี 52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.5%
จากงวดเดียวกันปีก่อนมีก�ำไรสุทธิเท่ากับ 50
ล้านบาท
ส่วนผลการด�ำเนินงานในงวด 9 เดือนของปี
2563 บริษัทมีรายได้รวมอยูท
่ ่ี 1,060 ล้าน
บาท เพิม
่ ขึ้น 5% จากงวดเดียวกันของปี
ก่อนที่มีรายได้รวมเท่ากับ 1,006 ล้านบาท

ส่วนก�ำไรสุทธิอยูท
่ ่ี 102 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
5% จากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีก�ำไรสุทธิ
เท่ากับ 97 ล้านบาท
ส�ำหรับปัจจัยที่สนับสนุนให้มีรายได้ และ
ก�ำไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากทยอยรับรู้งานในมือ
(Backlog)ของโครงการต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง
โดยในงวดไตรมาส 3/2563 บริษัทฯ รับรู้
รายได้สว
่ นใหญ่ จากโครงการงานติดตั้งวงจร
กรองสัญญาณย่านความถี่ 850 MHz ตาม
ประกาศ กสทช. และโครงการสร้างศูนย์
Data Center แบบครบวงจร ให้กับบริษัท
กรุงไทย คอมพิวเตอร์เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
(KTBCS) ซึ่งมูลค่ารับรู้ทั้ง 2 โครงการรวม
371.47 ล้านบาท ขณะเดียวกันที่ผา่ นมา
บริษัทฯมีการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายได้เป็น
อย่างดี ส่งผลให้ความสามารถอัตราก�ำไรขั้น
ต้นอยูใ่ นระดับที่ดีต่อเนื่อง
"ภาพรวมผลการด�ำเนินงานในไตรมาส
3/2563 ยังอยูใ่ นทิศทางทีด
่ ี แม้ว่าจะต้อง
เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจทีช
่ ะลอตัว จาก
ผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโควิด-19 แต่บริษัทฯ ยัง
สามารถรักษาการท�ำก�ำไรไว้ได้ "
นายศักดิ์บวร กล่าวอีกว่า ในช่วงโค้งสุดท้าย

ของปี 2563 บริษัทฯประเมินว่าการด�ำเนิน
ธุรกิจยังอยูใ่ นทิศทางที่ดี โดยปัจจุบัน
บริษัทฯ มี backlog ตุนไว้แล้วกว่า 2 พันล้าน
บาท ขณะที่งานประเภท Data Center และ
งานการขยายโครงข่าย 5G ของผู้ประกอบ
การโทรคมนาคมคาดว่าจะเห็นการลงทุน
มากขึ้น จึงท�ำให้บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายราย
ได้ปีน้เี ติบโตระดับ 10-15% จากปีก่อนที่มี
รายได้ 1.2 พันล้านบาท
นอกจากนี้ประเมินว่าจากสถานการณ์โควิด
-19 ที่ผา่ นมา น่าจะเป็นแรงกระตุ้นการขยาย
การลงทุนด้าน IT จากภาคเอกชนให้เพิ่มขึ้น
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใน
ยุคถัดไป ดังนั้นเมื่อการขยายการลงทุนเพิม
่
ขึ้น ก็นา่ จะเป็นโอกาสที่ดีท�ำให้มีปริมาณงาน
ในมือสูงขึ้นอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงนโยบายที่จะ
เพิม
่ สัดส่วนรายได้ประจ�ำสม่�ำเสมอ เพื่อ
สนับสนุนการเติบโตระยะยาวให้มีความ
มั่นคง ทั้งนี้ ในปีน้ี บริษัทฯคาดว่าจะมี
สัดส่วนรายได้จะมาจากธุรกิจโครงสร้างพื้น
ฐาน และโครงข่ายโทรคมนาคม ประมาณ
50% ,ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 40% และธุรกิจงาน
ซ่อมบ�ำรุงและบริการ ซึ่งเป็นรายได้ประจ�ำ
(Recurring income) 10%

TU โชว์์กำำ�ไร Q3/63 พุ่่� งนิิวไฮ
หลัั งยอดขายโตในทุุ กกลุ่่� มธุุรกิิจ

อาหารทะเลแช่่ แข็็ งพลิิ กฟื้้�นกลัั บมา
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)

TU เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาส
3/2563 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิสูงถึง 2

พันล้านเป็นครั้งแรกในประวัติการณ์

ยอดขายเติบโตในทุกกลุ่มธุรกิจ อาหาร
ทะเลแช่แข็งพลิกฟื้นกลับมา

ในไตรมาสที่ 3/2563 บริษัท ไทยยู

เนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด มหาชน (บริษัทฯ

) รายงานยอดขายเพิ่มขึ้น 9.3% เมื่อ
เทียบกับไตรมาสที่ 3/2562มาอยูท
่ ่ี

34,784 ล้านบาทโดยมาจากทุกธุรกิจ

หลักเติบโต ในขณะที่กลุ่มสินค้าธุรกิจ

อาหารทะเลแปรรูปยังรายงานยอดขาย
ที่เติบโต

อย่างต่อเนื่อง ธุรกิจอาหารทะเลแช่

แข็งได้พลิกฟื้นกลับมารายงานยอด

ขายเติบโตกว่า 4.7% จากปีก่อนหน้า
เนื่องจากธุรกิจร้ านอาหารได้กลับมา

เปิดร้าน ค่าเงินบาทอ่อนตัวเมื่อเทียบ
กับสกุลเงินหลักอื่นส่งผลให้ยอดขาย

9 เดือนแรกของปี 2563 ปรับเพิ่มขึ ้น

5.9% มาอยูท
่ ่ี 98,938 ล้านบาท

ก�ำไรขั้นต้นเนื่องจากยอดขายสินค้า

แบรนด์ท่ีมีอัตราก�ำไรสูงปรับเพิ่มขึ้น

และการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ส่งผลให้อัตราก�ำไรขั้นต้นใน

ไตรมาสที่ 3/2563 อยูท
่ ่ี 18.2% เพิ่ม

ขึ้น 2.25%

หนึ่งเกิดจากการตั้งส�ำรองการเสื่อม

จากปีก่อนหน้า ดังนั้นบริษัทรายงาน

TU Canada อันเนื่องมาจากเหตุการณ์

มูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทในเครือ

ตัวเลขก�ำไรขั้นต้นไตรมาส 3/2563 ที่

ไฟไหม้ที่เกิดขึ้น ก�ำไรจากการด าเนิน

ก่อนหน้า ก�ำไรขั้นต้น 9 เดือนแรกของ

บาท เพิ่มขึ้น 43.3% จากปีก่อนหน้า

6,327 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 24.6% จากปี

ปี 2563เพิ่มขึ้น 17.4%

งาน 9 เดือนแรกของปีอยูท
่ ่ี 5,883 ล้าน

ก�ำไรสุทธิไตรมาส 3/2563 อยูท
่ ่ี 2,056

บริษัทรายงานก�ำไรจากการด�ำเนินงาน

ล้ านบาท สูงสุดเป็ นประวัติการณ์ เพิ่ม

ก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากก าไรขั้นต้น

จากธุรกิจหลักแข็งแกร่ง ก�ำไรสุทธิ 9

อดขายลดลงมาอยูท
่ ่ี 12.4% เมื่อเทียบ

เพิ่มขึ้น 74% จากปีก่อนหน้า และหาก

1,998 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.8% จากปี

ขึ้น 50% จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมา

ที่ปรับสูงขึ้นอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อย

เดือนแรกของปีอยูท
่ ่ี 4,789 ล้านบาท

กับ11.2% ในไตรมาส 3/2562 ค่าใช้

แยกค่าใช้จ่ายทางกฎหมายในไตรมาส

จ่ายการบริหารที่ปรับสูงขึ้นนั้นส่วน

2/2562 ออก ก�ำไรสุทธิ 9 เดือนยังคง

ปรับตัวเพิ่มขึ้น 15%จากปีก่อน

UAC ปรัั บ โครงสร้้ า งธุุ ร กิิ จ ขายหุ้้�น Non-Core Business
เน้้ นธุุ รกิิจพลัั งงานทดแทน - เคมีีภััณฑ์์สะอาด สู่่�การก้้าวอย่่างยั่่� งยืืนในอนาคต

บมจ. ยูเอซี โกลบอล (UAC) จัดทัพโครงสร้าง
ธุรกิจบริษัทย่อยใหม่ ขายหุ้น บจ.ยูเอซี
ยูทิลิตีส์ 30% ให้กับ บริษัท พีทีอี พลัส จ�ำกัด
(PTE Plus) ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจให้บริการ
ในการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม และขาย
หุ้นทั้งหมด ในบจ.เซบิก๊าซ ยูเอซี 49.00%
พร้อมประกาศขอมุง่ พัฒนาธุรกิจพลังงาน
ทดแทน – เคมีภัณฑ์สะอาด เป็นหลัก ตั้งเป้า
ก้าวสูก
่ ารเป็นผู้น�ำด้านพลังงานสะอาดอย่าง
ยั่งยืนในอนาคต
นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผูจ
้ ัดการ บริษัท ยูเอซี
โกลบอล จ�ำกัด (มหาชน) หรือ UAC เปิด
เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมบริษัทฯ ได้มีมติ
ให้บริษัทเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในบริษัท
ย่อย และบริษัทร่วมทุน เพื่อเพิม
่ ความคล่อง
ตัวในการบริหารงานตามนโยบายในการมุง่
เน้นพัฒนาธุรกิจ เพื่อก้าวสูก
่ ารเป็นผู้น�ำด้าน
พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนในอนาคต
โดยรายละเอียดส�ำหรับการขายหุ้น มีดังนี้
บมจ.ยูเอซี โกลบอล (UAC) ในฐานะผู้ถือหุ้น
99.998% ในบริษัท ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จ�ำกัด
ได้ขายหุ้น จ�ำนวน 30% ให้กับ บริษัท
พีทีอี พลัส จ�ำกัด (PTE Plus) ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านธุรกิจให้บริการในการส�ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นว่าการเข้ามา
ถือหุ้นของ PTE Plus จะส่งผลบวกกับการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต
เพราะบริษัทฯมีทั้งโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม (PPP) โรงไฟฟ้าเสาเถียรเอ และ
โรงไฟฟ้าประดู่เฒ่า ที่มีการใช้พลังงานในรูป
แบบก๊าซ ธรรมชาติท่ีเผาทิ้งเป็นเชื้อเพลิงใน
การผลิต

ในด้านบริษัทย่อย ยูเอซี เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด ที่
UAC ถือหุ้นอยู่ 100% ได้มีการขายหุ้นในบจ
.เซบิก๊าซ ยูเอซี ทั้งหมด 49% ให้กับนางสาว

ธัญพัฒน์ นันท์พันธ์ เนื่องจากเซบิก๊าซ ยูเอ
ซีด�ำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง (EPC) ซึ่งจัด
ว่าเป็น Non-Core Business เพื่อเอื้อต่อการ
ปรับโครงสร้างธุรกิจให้เป็นไปตามนโยบาย
ของบริษัทท่ีมงุ่ เน้นการลงทุนด้านพลังงาน
ทดแทน และเคมีภัณฑ์สะอาดเป็น Core
Business

“การปรับโครงสร้างธุ รกิจในบริษัทย่อย
ครัง้ นี้ เพื่อเป็นการวางกรอบการด�ำเนิน
้
ธุ รกิจของ UAC ให้มค
ี วามชัดเจนมากขึน
ตามนโยบายการลงทุนทั้งในประเทศ
และกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อสร้างอัตรา
การเติบโตในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นในธุ รกิจ
Trading พลังงานทดแทน และโรงงานผลิต
ในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ต่อไปในอนาคต”

BCPG เผย Q3/63 กำำ�ไรนิิวไฮ 673.1 ลบ. หลัังรัับรู้้�ฯ
โรงไฟฟ้้าพลัังน้ำำ��ใน สปป.ลาว 2 โครงการ เต็็ มไตรมาส - ส่่วนแบ่่ งกำำ �ไรจากเงิิ นลงทุุ น
โรงไฟฟ้้า ในอิิ น โดฯ เพิ่�่ มขึ้้� น

บริิษััท บีีซีพี
ี จี
ี ี จำำ�กััด (มหาชน) BCPG เปิิด

เผยว่่า ในไตรมาสที่่� 3/2563 กลุ่่�มบริิษััทฯ
บัันทึึกกำำ�ไรสุุทธิิอยู่่�ที่่� 673.1ล้้านบาท

เพิ่่ม
� ขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ จากทั้้�งไตรมาสที่่�
3/2562 และไตรมาสที่่� 2/2563 ที่่� 271.9

และ 318.3 ล้้านบาท หรืือร้้อยละ67.8 และ

89.7 ตามลำำ�ดัับ โดยมีีสาเหตุุหลัักเช่่นเดีียว

กัับการเพิ่่ม
� ขึ้้�นของกำำ�ไรสุุทธิิจากการดำำ�เนิิน
งานปกติิและการรัับรู้้ผ
� ลกำำ�ไรจากอััตรา

แลกเปลี่่�ยนในไตรมาสที่่� 3/2563 เมื่่�อเทีียบ
กัับผลขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยนใน

ไตรมาสที่่� 3/2562 และไตรมาสที่่�2/2563
ไตรมาสที่ 3/2563 : กลุ่มบริษัทฯบันทึก

ก�ำไรจากการด�ำเนินงานปกติเติบโตอย่าง

มีนัยส�ำคัญจากทั้งไตรมาสที่ 3/2562 และ

ไตรมาสที่ 2/2563 ที่ร้อยละ 56.9 และ

70.4 ตามล�ำดับ มาอยูท
่ ่ี642.7 ล้านบาท

นับเป็นจุดสูงสุดใหม่รายไตรมาส โดยมี

ปัจจัยดังต่อไปนี้

(+) การรับรู้ผลการด�ำเนินงานในช่วง

ฤดูกาล (High season)เต็มไตรมาสเป็นครั้ง
แรก ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้�ำในสปป
.ลาว 2 โครงการ ได้แก่ “Nam San 3A”
และ “NamSan 3B”

(+) การรับรู้ผลการด�ำเนินงานจากโครงการ

ใหม่ คือ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์ในประเทศไทย “RPV” จ�ำนวน4

โครงการ ก�ำลังการผลิตตามสัญญาที่ 20.0

เมกกะวัตต์ ที่กลุ่มบริษัทฯเข้าซื้อตั้งแต่วันที่

11 สิงหาคม 2563

(+) การรับรู้สว
่ นแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุน
ในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้พิภพ
ประเทศอินโดนีเซียเพิม
่ ขึ้น

(-) มีลมรสุมพัดผ่านโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์ลดลงจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ความเร็ว

ลมลดลง
ในไตรมาสที่ 3/2563 รายได้รวมอยูท
่ ่ี

1,237.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ

จากทั้งไตรมาสที่ 3/2562 และไตรมาสที่ 2
/2563ร้อยละ 56.7 และร้อยละ 27.7 ตาม
ล�ำดับและมีสาเหตุหลักมาจาก

(1) การเข้าสูช
่ ว
่ งฤดูกาล (High season)

ของการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้�ำใน สปป.ลาว
ในไตรมาสที่ 3/2563 ส่งผลให้ปริมาณน้�ำ

ไหลผ่านโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้�ำของกลุ่ม

บริษัทฯทั้ง 2 โครงการ เพิ่มขึ้นอย่างนัย
ส�ำคัญ

(2) การเริ่มรับรู้รายได้จากโครงการโรง

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 4 โครงการ ที่

เข้าซื้อในเดือน สิงหาคม 2563ดังกล่าวข้าง

ต้น

ALT รัั บ อานิิ ส งส์์ New Normal ยอดใช้้ แ บนด์์ วิิ ดท์์ พุ่่� ง
ชููจุุดแข็็ งมีี สถานีี เชื่่�อมต่่ อมากสุุ ด ครอบคลุุ มบริิ การทั่่� วภููมิิภาค

กลุ่มเอแอลที รับอานิสงส์ยุค New Normal
ประเมินยอดใช้แบนด์วิดท์เชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตในภูมิภาคเติบโตก้าวกระโดด
35-40% ต่อปี ชูศักยภาพเหนือคู่แข่ง หลัง
ทุ่มงบลงทุนกว่าพันล้าน สร้างโครงข่าย
เคเบิลใยแก้วนาแสงรองรับการเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตทั้งในและต่างประเทศ เผยมี
สถานีเชื่อมต่อมากที่สุดในประเทศ 15 จุด
ครอบคลุมรอบแนวพรมแดน
นายสมชาย ตรีรต
ั นนุกล
ู รองกรรมการผู้
จัดการ สายงานการตลาดและการขาย
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เกทเวย์ จากัด
(IG) ซึง่ เป็นบริษัทลูกของ บริษัท เอแอลที
เทเลคอม จากัด (มหาชน) หรือ ALT
ที่ประกอบธุรกิจให้บริการโครงสร้างพื้น
ฐานโทรคมนาคม สาหรับการบริการวงจร
สื่อสารความเร็วสูง และบริการชุมสาย
อินเทอร์เน็ตทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เปิดเผยว่าการล็อคดาวน์ของประเทศ
ต่าง ๆ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด
-19 ทาให้มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสาคัญในภูมิภาคเอเชียรวมทั้ง
ประเทศไทย ซึ่งคาดการณ์ว่าความต้องการ
ใช้แบนด์วิดท์เพื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
เกตเวย์ในภูมิภาคนี้จะเติบโตประมาณ 3540% ต่อปี สะท้อนให้เห็นภาพที่ชัดเจนของ

ยุค New Normal ที่มีผู้คนใช้อินเทอร์เน็ต
ติดต่อกันนานขึ้นและมากขึ้นกว่าปกติ
นายสมชาย กล่าวต่อว่าบริษัทฯได้รับ
อานิสงส์โดยตรงจากความต้องการใช้แบน
ด์วิดท์เพื่อการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่เพิ่ม
ขึ้น เนื่องจากบริษัทฯเป็นผู้ให้บริการเช่าใช้
โครงข่ายสื่อสัญญาณความเร็วสูงเพื่อการ
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในรูปแบบเป็นเกตเวย์
ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน
ผ่านการเชื่อมต่อทางเคเบิลใยแก้วนาแสง
ภาคพื้นดินที่บริษัทฯได้ลงทุนสถานีเชื่อม
ต่อไว้ 15 จุดรอบพรมแดนประเทศเพื่อน
บ้าน ได้แก่ สถานีเชื่อมต่อไทย เมียนมาร์ 5
จุด ไทย สปป.ลาว 5 จุด ไทย–กัมพูชา 2 จุด
และ ไทย มาเลเซีย 3 จุด
โดยบริษัทฯได้มีการลงทุนติดตั้งอุปกรณ์
โครงข่ายสื่อสัญญาณความเร็วสูง (DWDM)
ต่อยอดจากโครงข่ายเส้นใยแก้วนาแสง
ของกลุ่มบริษัท ALT และพันธมิตรทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เป็นระยะทาง
รวมกันกว่า 12,000 กิโลเมตร ด้วยมูลค่า
การลงทุนกว่า 1,000 ล้านบาท
“บริษัทฯมีจุดการเชื่อมต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้านมากทีส
่ ด
ุ ในขณะนี้ ซึง่ หลังจาก
การเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปี

2561 เป็นต้นมาได้มล
ี ก
ู ค้าทีเ่ ป็นบริษัท
โทรคมนาคมชั้นนาและบริษัทผูใ้ ห้บริการ
โทรศัพท์เคลื่อนทีใ่ นภูมิภาคกว่า 20 ราย
้ อย่างต่อเนื่อง โดยในปี
มาใช้งานเพิ่มขึน
2561 คิดเป็นแบนด์วิดท์รวม 260 Gbit/s
ในปี 2562 มีแบนด์วิดท์รวม 470 Gbit/s
และเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี 2563
ซึง่ ขณะนีม
้ ก
ี ารใช้งานแบนด์วิดท์รวม
แล้วกว่า 1 Tbit/s (1,000 Gbit/s)” นาย
สมชาย กล่าว
อย่างไรก็ตามจากการที่จุดภูมิศาสตร์
ของประเทศไทย ตั้งอยูใ่ นจุดที่เหมาะสม
กับการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อแลก
เปลี่ยนอินเทอร์เน็ต (Digital Hub) จึงทา
ให้ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียนมาร์ สปป.
ลาว กัมพูชา และเวียดนาม นิยมมาใช้ไทย
เป็นจุดแลกเปลี่ยนหรือเป็นทางผ่านไป
ยังประเทศมาเลเซียสิงคโปร์ และบริษัทฯ
ถือว่ามีความได้เปรียบคู่แข่งเนื่องจากกลุ่ม
บริษัท ALT ได้ลงทุนสร้างโครงข่ายเคเบิล
ใยแก้วนาแสงไว้หลากหลายเส้นทาง แต่ละ
เส้นทางมีความปลอดภัยสูง และมีจุดเชื่อม
ต่อจานวนมาก ทาให้บริษัทฯสามารถ
ออกแบบโครงข่ายได้ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้าและสามารถให้บริการได้
อย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าจะอยูใ่ นสภาวะการ
ล็อคดาวน์

SCC คาดยอดขายปีีนี้้� - 9%
จากเดิิ มคาด - 6% หลัั งธุุ รกิิจเคมีี คอลส์์ ได้้รัับผลกระทบจากโควิิด-19

นายรุ่่�งโรจน์์ รัังสิิโยภาส กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่

ส่วนใหญ่จะใช้รองรับการก่อสร้างโรงงานใหม่

"โควิด-19กระทบเศรษฐกิจทั่วโลกเป็นอย่างมาก

เผยว่่า บริิษััทฯคาดว่่ายอดขายปีี 2563 จะปรัับ

ประสิทธิภาพรวมถึงการเข้าซื้อกิจการ(M&A)

จัดการเรื่องสุขภาพได้ดี แต่เรื่องเศรษฐกิจนีย
่ งั

บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จำำ�กััด (มหาชน) SCC เปิิด

ตััวลดลง -9% จากเดิิมที่่�คาดว่่าจะลดลง -6%

เนื่่� องจาก ธุุรกิิจเคมีีคอลส์์ได้้รัับผลกระทบจาก

ราคาสิินค้้าที่่�ปรัับตััวลดลงตามราคาน้ำำ�มัันดิิบโลก

หลัังได้้รัับผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของไวรััส
โควิิด-19

อย่างไรก็ตามบริษัทฯมีการปรับกลยุทธ์ธุรกิจเค

รวมถึงโครงการขยายก�ำลังการผลิตและปรับปรุง
อย่างเนื่อง ส�ำหรับปีน้ถ
ี ือว่าบริษัทฯมีการใช้งบ

ลงทุนน้อยมากเมื่อเทียบกับปีอ่ ืนๆที่ผา่ นมา หลัง

สถานการณ์ในปัจจุบันไม่เอื้ออ�ำนวยต่อการลงทุน
ซึ่งมีบางโครงการที่ได้ชะลอการลงทุนออกไป

ก่อน

ด้านความคืบหน้าโครงการขยายก�ำลังผลิตโอ

มิเคิลด้วยการน�ำนวัตกรรมต่างๆเข้ามาใช้ ลงทุน

เลฟินส์ บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จํากัด หรือ

ถึงบริษัทฯจะใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

คืบหน้าแล้ว 97% ซึ่งหากแล้วเสร็จจะสามารถ

เทคโนโลยีและเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง รวม

ตามนโยบาย Circular Economy

ทั้งนี้บริษัทฯวางงบลงทุนในปี 2563 อยูท
่ ่ี

ประมาณ 60,000 ล้านบาท โดยในช่วง 9 เดือน

แรก บริษัทฯได้ใช้ไปแล้ว 37,298 ล้านบาท ซึ่ง

ไม่ใช่แค่เพียงบ้านเราเท่านั้น ในบ้านเราถือว่า

คงเป็นอย่างทีเ่ ห็นเพราะจากการปิดประเทศนัก
ท่องเทีย
่ วไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้

และบ้านเราอิงการท่องเทีย
่ วเป็นส่วนใหญ่หลาย
ธุ รกิจทั้งอาหาร โรงแรม สปา ต่างโดนกันเป็น

โดมิโน่ ส่วนในบริษัทเราธุ รกิจทีโ่ ดนหนักสุดคง
จะเป็นเคมิเคิลโดยเฉพาะในกลุ่มยายนต์ แต่มี

บางกลุ่มอย่างแพคเกตจิ้ง และเฮลบีอิ้งทีย
่ งั คง

MOC ยังคงเดินหน้าตามแผนปัจจุบันมีความ

ไปได้ ด้านธุ รกิจก่อสร้างแน่นอนว่าทีพ
่ ักอาศัย

เพิ่มก�ำลังการผลิตโอเลฟินส์ของ MOC เพิ่มขึ้น

ทางภาครัฐทีม
่ งี านอย่างต่อเนื่องซึง่ ส่วนใหญ่

อีก 350,000 ตันต่อปี เป็น 2,050,000 ตัน จาก

ปัจจุบัน 1,700,000 ตัน ส่วนโครงการปิโตรคอม
เพล็ก(LSP)ในเวียดนามบริษัทฯยังคงเดินหน้า
ลงทุนต่อเนื่องเช่นกัน

โดนหนัก แต่ยงั มีโครงการโครงสร้างพื้นฐานจาก
โครงการได้มก
ี ารประมูลและพร้อมก่อสร้างเป็น
ทีเ่ รียบร้อย จึงไม่ได้รบ
ั ผลกระทบเท่าใดนัก"
นายรุง่ โรจน์ กล่าว

PTTEP คาดปริิ ม าณขายเฉลี่่� ย ปีี 63 อยู่่�ที่่� 350,000 บาร์์ เ รล/วัั น
ลดลงจากปปีี 62 เหตุุรัับผลกระทบสถานการณ์์โควิิด-19

PTTEP คาดปริมาณขายเฉลี่ยปี 63 อยูท
่ ่ี 350,000
บาร์เรล/วัน ลดลงจากปปี 62 เหตุรับผลกระทบ
สถานการณ์โควิด-19 วางเป้ารักษาอัตราการเติบโตของ
การผลิตเฉลี่ยต่อปี(CAGR) ที่ 5% ภายในปี 73
บริษัท ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน
) PTTEP เปิดเผยว่า แนวโน้มภาพรวมธุรกิจในอนาคต
บริษัทฯ คาดราคานํ้ามันดิบในไตรมาสสุดท้ายของปี
2563 จะยังคงเป็นภาพของการค่อย ๆ ฟื้นตัวจากจุด
ตํ่าสุดของวิกฤติโควิด-19ในไตรมาส 2ซึ่งการฟื้นตัวดัง
กล่าวอาจจะเป็นไปได้ช้ากว่าที่คาด เนื่องจากผลกระ
ทบจากโควิด-19 ยาวนานกว่าที่คาดการณ์ โดยมีการ
ระบาดรอบสองในประเทศสําคัญ เช่น สหราชอาณาจักร
และฝรั่งเศส และการระบาดในสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ
) และอินเดีย ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่ากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในหลายประเทศเริม
่ าวะปกติ อาทิ
่ เข้าสูภ
การเดินทางโดยรถยนต์ การผลิตภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง
คาดว่าว่าอาจต้องใช้เวลาถึงครึ่งปีหลังของ 2564อุปสงค์
น้�ำมันจึงจะค่อยฟื้นกลับมาในระดับก่อนเกิดโควิด-19ใน
ด้านอุปทาน คาดว่าจะถูกควบคุมให้สมดุลกับอุปสงค์ต่อ
ไปโดยกลุ่ม OPEC+ ซึ่งส่วนใหญ่สามารถลดกําลังการ
ผลิตได้ตามข้อตกลง
อย่างไรก็ดี ยังต้องมีการจับตามองบางประเทศซึ่งที่ผา่ น
มาไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลง เช่น อิรักและไนจีเรีย
อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความขัดแย้งในการร่วมมือของ
กลุ่ม OPEC+ ได้ ในขณะที่กิจกรรมการลงทุนขุดเจาะ
น้�ำมันของบริษัทน้�ำมันทั่วโลกคาดว่าจะอยูใ่ นระดับตํ่า
ต่อไป จะช่วยให้อุปทานน้�ำมันดิบโลกลดการเติบโตลง
หรือแม้กระทั่งอาจเติบโตติดลบได้ในอนาคต โดยเฉพาะ
ในสหรัฐฯ การผลิตและจํานวนแท่นขุดเจาะน้�ำมันบลด
ลงอย่างมีนัยสําคัญมาอยูใ่ นระดับตํ่าที่สุดในรอบ 10 ปี
แต่ทั้งนี้ หากราคาน้�ำมันดิบสูงขึ้นจนมากกว่าต้นทุนใน
การผลิต Shale อุปทานจากสหรัฐฯ ก็จะสามารถกลับมา
ได้บ้างในระยะสั้น ส่งผลให้ราคาน้�ำมันในช่วงไตรมาส
4 ปี 2563 น่าจะฟื้นตัวขึ้น โดยคาดว่าราคาเฉลี่ยจะ
เคลื่อนตัวอยูใ่ นกรอบ 40-45 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
โดยปัจจัยที่นา่ จับตา ได้แก่ การเลือกตั้งสหรัฐอเมริกา

ในเดือนพฤศจิกายนซึ่งจะมีผลต่อทิศทางเศรษฐกิจโลก
และการประชุมใหญ่ประจําปีของกลุ่ม OPEC ในเดือน
ธันวาคมซึ่งจะมีผลต่อการกําหนดทิศทางอุปทานน้�ำมัน

บงกชและโครงการคอนแทร็ค 4เพิม
่ สูงขึ้นแล้วเมื่อเทียบ
กับไตรมาสที่ผา่ นมาและบริษัทคาดว่าการเรียกรับก๊าซ
จะสูงขึ้นต่อเนื่องในไตรมาสหน้า

สําหรับปี 2563 คาดว่าสถานการณ์ LNG ในตลาดโลก
ยังคงอยูใ่ นสภาวะล้นตลาด โดยกําลังการผลิตรวมจาก
โครงการเดิมและโครงการใหม่จะเพิ่มขึ้นจากปี 2562
ประมาณ 20 ล้านตัน (คิดเป็นร้ อยละ 6) (ที่มา: FGE ณ
เดือนกันยายน 2563) อย่างไรก็ตามในช่วงครึ่งปีหลัง
โครงการใหญ่ในประเทศออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา
มีการหยุดการผลิต ทําให้ปริมาณการผลิตรวมลดลง
สําหรับราคา LNG ในไตรมาส 4 ปี2563 มีแนวโน้ม
ปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการใช้ LNG ในช่วงฤดูหนาว
ที่คาดว่าจะเพิม
่ ขึ้น รวมถึงปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่เริม
่
ฟื้นตัวในหลายประเทศ โดยตลาดคาดว่าราคา Asian
Spot LNG เฉลี่ยปี 2563จะอยูท
่ ่ป
ี ระมาณ 3.5 ดอลลาร์
สรอ. ต่อล้านบีทียู (ที่มา: FGE, WM, PIRA)

PTTEP ระบุว่า ผลการดําเนินงานของบริษัทขึ้นอยูก
่ ับ 3
ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปริมาณการขาย ราคาขายและต้นทุน
โดยบริษัทได้ติดตามและปรับเปลี่ยนแนวโน้มผลการดํา
เนินงานสําหรับปี 2563ให้สอดคล้องกับแผนการดําเนิน
งานและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป มีสรุปประมาณ
การดังนี้

นอกจากนี้ ปัจจัยด้านอุปทานเกี่ยวกับการผลิตที่ไม่
เป็นไปตามแผนของโครงการปัจจุบัน รวมถึง จํานวน
โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างในช่วงปี2559– 2560
มีปริมาณน้อย ส่งผลให้อุปทานออกมาไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ในปี 2565– 2567โดยคาดว่าสภาวะล้น
ตลาดของ LNG จะเริ่มกลับเข้าสูจ
่ ุดสมดุลในปี 2568
ทั้งนี้ จากสถานการณ์ราคา Spot LNG ที่ปรับลดลงมา
ในระดับตํ่ากว่า 3 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียู ในช่วง
ไตรมาส 2 ทําให้คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
(กกพ.) มีนโยบายให้มีการนําเข้า LNG จากตลาดจร
เข้ามาใช้ ในประเทศเพิม
่ ขึ้นเพื่อลดต้นทุนค่าไฟฟ้า
ประกอบกับความต้องการพลังงานโดยรวมที่ลดลง จึง
ทําให้มีการเรียกซื้อก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยลดลง
ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนกันยายนราคา
Spot LNG ได้ปรับตัวสูงขึ้นมาอยูใ่ นระดับที่มากกว่า 5
ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียู แล้ว เป็นผลให้การนําเข้า
จริงในปี 2563 น่าจะตํ่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ในไตรมาส
2โดยในไตรมาสนี้จะเห็นได้ว่าปริมาณการเรียกรับก๊าซ
ในอ่าวไทยโดยเฉพาะในโครงการหลัก อาทิ โครงการ

ปตท.สผ. คาดว่าปริมาณการขายเฉลี่ยของปี 2563 จะ
อยูท
่ ่ป
ี ระมาณ 350,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้�ำมันดิบ
ต่อวัน ซึ่งลดลงจากปริมาณการขายเฉลี่ยปี 2562จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทําให้ความ
ต้องการพลังงานลดลง ประกอบกับมีการนําเข้า LNG
เพื่อใช้ในประเทศเพิม
่ ขึ้นจากการที่ราคา Spot LNG
ปรับตัวลดลงเป็นอย่างมากในช่วงครึ่งแรกของปี
ราคาขาย:

• ราคาน้�ำมันดิบของบริษัทจะผันแปรตามราคาน้�ำมัน
ดิบในตลาดโลก

• ราคาก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
นั้นมีโครงสร้ างราคาส่วนหนึ่งผูกกับราคาน้�ำมันย้อน
หลังประมาณ 6-24เดือน

บริษัทคาดว่าราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยของปี 2563 จะ
อยูท
่ ่ป
ี ระมาณ 6.3 ดอลลาร์สรอ. ต่อล้านบีทียู เป็นผล
จากการปรับตัวของราคาน้�ำมันในตลาดโลก
• การประกันความเสี่ยงราคาน้�ำมัน ณ สิ้นไตรมาส 3
ปี2563 มีปริมาณน้�ำมันภายใต้สัญญาประกันความเสี่ยง
ที่ยังไม่ครบกําหนดอยูท
่ ่ป
ี ระมาณ 9 ล้านบาร์เรล ทั้งนี้
บริษัทมีความยืดหยุน
่ ในการปรับแผนการประกันความ
เสี่ยงราคาน้�ำมันตามความเหมาะสม

PTTEP คาดปริิ ม าณขายเฉลี่่� ย ปีี 63 อยู่่�ที่่� 350,000 บาร์์ เ รล/วัั น
ลดลงจากปปีี 62 เหตุุรัับผลกระทบสถานการณ์์โควิิด-19

สํําหรัับปีี 2563 ปตท.สผ. คาดว่่าจะสามารถรัักษา
ต้้นทุุนต่่อหน่ว
่ ยได้้ที่่�ประมาณ 30 ดอลลาร์์ สรอ. ต่่อ
บาร์์เรลเทีียบเท่่าน้ำำ�มัันดิิบ โดยคาดว่่าจะสามารถลด
รายจ่่ายจากแผนการลงทุุนเดิิมได้้มากกว่่าร้้อยละ 16
จากประมาณ 4,600 ล้้านดอลลาร์์ สรอ. ที่่�ตั้้�งไว้้เมื่่�อต้้น
ปีี
พร้อมกันนี้ ปตท.สผ. ได้ทําการปรับแผนปฏิบัติการให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน และส่งเสริมการเติบโตอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. เสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจหลักของ ปตท.สผ
. โดยพิจารณาปรับแผนพัฒนาและแผนการผลิตให้
เหมาะสมด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ โดยบริษัทได้กําหนด
เป้าหมายในการลดต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost)อย่าง
ต่อเนื่อง ให้อยูใ่ นระดับ Top quartileของ

กลุ่มอุตสาหกรรม (ที่ระดับประมาณ 25 ดอลลาร์ สรอ.
ต่อบาร์เรลเทียบเท่านํ ้ามันดิบ) ในขณะที่ยังคงสามารถ
รักษาอัตราการเติบโตของการผลิตเฉลี่ยต่อปี(CAGR) ที่
ร้อยละ 5 ภายในปี 2573 โดยการทบทวนแผนงานและ
พิจารณาปรับลดงบประมาณลงทุน

สําหรับปี 2563และปีถัด ๆ ไป โดยเน้นการเพิ่มมูลค่า
ของโครงการทั ้งหมด ซึ่งประกอบด้วยการเลื่อน
กิจกรรมที่ไม่จําเป็นออกไปการปรับแผนพัฒนาโครงการ
ให้สอดคล้องตามการคาดการณ์ของอุปทานหลัง
สถานการณ์โควิด-19 ตลอดจนการศึกษาความ
เหมาะสมในการนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทํางานและลดต้นทุนในอนาคต

2. ขยายพอร์ตการสํารวจและผลิต โดยการแสวงหา
โอกาสการลงทุนในช่วงวิกฤตครั้งนี้รว
่ มกับพันธมิตร
ทางธุรกิจ (Strategic Alliance)ที่มีประสบการณ์ในด้าน
การสํารวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อรักษาอัตราส่วนปริ
มาณสํารองปิโตรเลียมต่อการผลิตที่ 7 ปี

3. ขับเคลื่อนธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แบบครบ
วงจร โดยการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ LNG ของบริษัท และ
กําหนดเป้าหมายการลงทุนร่วมกันทั้งในต้นน้�ำและใน
โรงงานผลิต (Upstream & Liquefaction) โดยมุง่ เน้น
ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรควบคู่
กันไปด้วย

4. แสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ เช่น ธุรกิจ
ไฟฟ้า การเแสวงหาโอกาสการลงทุนในโครงการ

พลังงานหมุนเวียนเช่น พลังงานแสงอาทิตย์และ
ลม และการต่อยอดและขยายธุรกิจ AI & Robotics
Venture (ARV) ใน 4 ภาคส่วน ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบ
และซ่อมบํารุงอุปกรณ์ใต้ทะเล การเกษตร การแพทย์
และการใช้อากาศยานไร้ คนขับ (Drone) ในการตรวจ
สอบทางเทคนิค และเร่งรัดผลักดันการพัฒนาโครงการ
Gas to Power ในประเทศเมียนมา โดยบริษัทมีเป้า
หมายว่าภายในปี 2573ร้อยละ20ของกําไรสุทธิรวมจะ
มาจากธุรกิจใหม่เหล่านี้

5. ปรับเปลี่ยนการทํางานให้เข้ากับฐานวิถีชีวิตใหม่
(New Normal) เป้าหมายหลักประการหนึ่งของ ปตท
.สผ. คือการเตรียมบริษัทให้พร้อมสําหรับโลกหลังโค
วิด-19โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในระยะยาว
ผ่าน TransformationInitiatives ต่างๆ
เพื่อให้บริษัทสามารถอยูก
่ ับราคาน้�ำมันที่ผันผวนในทุก
สถานการณ์ ดังนี้

• Organizational Transformation จัดทํา workshop
และ special camp เพื่อสร้ างความเปลี่ยนแปลงทาง
ความคิดให้กับพนักงานโดยการกําหนดเป้าหมายที่มีจุด
มุง่ หมายที่ชัดเจน ส่งเสริมรูปแบบการทํางานเป็นเครือ
ข่ายแทนที่จะเป็นลําดับชั ้นเพิม
่ ขีดความสามารถให้
กับทุกคน รวมทั ้งส่งเสริมความกล้าที่จะลองและความ
โปร่งใสของการทํางาน ให้เกิดความร่วมมือในการมีเป้า
หมายร่วมกันและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง ทําให้
พนักงานได้ทํางานอย่างมีความสุขและสร้างประโยชน์
เพิ่มเติมให้กับบริษัทฯ ได้อย่างมากมาย

• New Normal Transformationใช้“วิธีการทํางานแ
บบใหม่” (New Way of Working) เพื่อให้พนักงานมี
ความยืดหยุน
่ และมีอิสระในการจัดระเบียบตัวเอง โดย
การเปิดให้ใช้ remote working รวมถึงส่งเสริมความคิด
ใหม่ๆ เช่น การเปิดใจให้กว้างความพยายามที่จะลองทํา
สื่อสารให้บ่อยขึ้น จัดการทีมให้มีประสิทธิภาพ และการ
ตอบโต้ในเชิงสร้างสรรค์

• Digital Transformation นําเทคโนโลยีดิจิทัลและ
ออนไลน์มาประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริ มการทํางานในรู ป
แบบใหม่(New Way of Working) ที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น เช่น การพัฒนาระบบ Digital HR ที่
สามารถทํา Workforcedata analytics และใช้ A.I. เพื่อ
ช่วย talent management and succession planning

ในการบริหารจัดการทางการเงิน ปตท.สผ. มุง่ เน้นการ
สร้างวินัยทางการเงินและยังคงให้ความสําคัญในการ
รักษาโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดย ณ สิน
้
ไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทมีเงินสดในมือประมาณ
3,500 ล้านดอลลาร์ สรอ. และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นประมาณ 0.33เท่า ซึ่งยังคงสภาพคล่อง
และอยูใ่ นกรอบนโยบายการเงินของบริษัท นอกจากนี ้
บริษัทได้บริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินในส่วนของ
หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ต่อเนื่องจากปลายปี 2562
ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลงจากร้อยละ 4.41เป็น
3.58โดยไม่มีภาระเงินกู้ที่ต้องชําระในปี 2563-2564
บริษัทจึงมั่นใจว่าสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและ
สภาพคล่องที่สูงของบริษัทพร้ อมรองรับความผันผวน
ของราคาน้�ำมัน และสภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะยัง
คงชะลอตัวอีกระยะหนึ่ง

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังส่งเสริมการวิจัย พัฒนา
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการสํารวจและผลิต
ปิโตรเลียม โดยมีจุดประสงค์หลักในการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีได้แก่ การแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออก
จากก๊าซธรรมชาติ การแยกสิ่งปนเปื ้อนที่ไม่ต้องการ
ออกจากก๊าซธรรมชาติเหลว การเพิ่มปริมาณการผลิต

น�ํ้ำมันดิบ การลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมการลดต้นทุน
ในการรื ้อถอนแท่นผลิตและท่อส่งปิโตรเลียม และการ
เพิม
่ ประสิทธิภาพในการผลิตและการบํารุงรักษา โดยใน
ไตรมาส 3 ปี 2563มีโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการ 38 โครงการ ซึ่งมีโครงการ
ที่อยูร่ ะหว่างการทดสอบในขั้นนําร่องประมาณ10
โครงการ อีกทั้ง ยังมีระบบการบริหารจัดการด้านความ
ปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้ อม (Safety,
Security, Healthand Environment Management
System – SSHE MS) ใ น ก า ร ดํ าเนิ น งาน ข องบ ริ
ษั ท โด ย มุง่ เน้ น ให้ เกิ ด ความ สูญเสีย น้ อยที่สุด
ในไตรมาส 3 ปี 2563 ปตท.สผ. มีเหตุการณ์การเกิด
อุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บจนถึงขั ้นหยุดงาน (LTIF)
เท่ากับ 0.04และมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาด
เจ็บทั้งหมด (TRIR) เท่ากับ 0.20 ทังนี้ LTIF และ TRIR
อยูใ่ นระดับเทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของสมาคมผู้ผลิต
น้�ำมันและก๊าซนานาชาติ(IOGP)
ทั้งนี้ในไตรมาส 3 ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็น
สมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก “FTSE4Good Index
Series” ต่อเนื่องเป็นปีท่ี 5จากบริษัท ฟุตซี่ รัสเซล ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่า ปตท.สผ. มีคุณสมบัติตรงตามข้อกํา
หนดของ FTSE4Good Index Series ซึ่งเป็นดัชนีท่ีใช้ชี้
วัดผลการดําเนินงานทั้งด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และธร
รมาภิบาล (ESG)

GLOBAL เผยโค้้ง 3/63 กำำ�ไรเพิ่�่ มขึ้้�น 3.58%
หลัั งปรัั บกลยุุธ์์เพิ่่� มยอดขายชิิงส่่วนแบ่่งการตลาด

นายวิิทููร สุุริิยวนากุุล ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท
สยามโกลบอลเฮ้้าส์์ จำำ�กััด (มหาชน) GLOBAL เปิิดเผยว่่า
บริิษััทฯมีีผลกำำ�ไรสุุทธิิประจำำ�ไตรมาสที่่� 3/2563 เท่่ากัับ
460.37 ล้้านบาท เพิ่่ม
� ขึ้้�น 15.92 ล้้านบาท หรืือเพิ่่ม
� ขึ้้�น
3.58%เมื่่�อเทีียบกัับระยะเวลาเดีียวกัันของปีี 2562 และ
หากเปรีียบเทีียบกัับยอดขายคิิดเป็็น 7.15% ของยอดขาย
และสำำ�หรัับงวด 9 เดืือนสิ้้น
� สุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563
เท่่ากัับ1,594.73 ล้้านบาท เพิ่่ม
� ขึ้้�น 79.42 ล้้านบาท หรืือ
เพิ่่ม
� ขึ้้�น 5.24% เมื่่�อเทีียบกัับงวดเดีียวกัันของปีี2562 และ
หากเปรีียบเทีียบกัับยอดขายคิิดเป็็น 8.00% ของยอดขาย
โดยมีีปัจ
ั จััยหลััก ดัังนี้้�
1) รายได้จากการขาย ส�ำหรับไตรมาส3/2563 เท่ากับ
6,439.00 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2562
จ�ำนวน 74.64 ล้านบาท หรือลดลง1.15% และ ส�ำหรับงวด
9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ19,932.46
ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2562 จ�ำนวน
1,420.83ล้านบาท หรือลดลง 6.65% เนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกิจที่หดตัว จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019(COVID-19)
2) รายได้อื่น ส�ำหรับไตรมาส 3/2563 เท่ากับ 237.74 ล้าน
บาท ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของปี 2562 และ ส าหรับงวด
9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน2563 เท่ากับ 693.09 ล้าน
บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี 2562 จ�ำนวน 64.89 ล้าน
บาท หรือ ลดลง8.56 % เป็นผลมาจากการลดลงของรายได้
ค่าบริการ รายได้บริหารคลังสินค้าและรายได้สง่ เสริมการ
ขาย
3) ก�ำไรขั้นต้นประจ�ำไตรมาส 3/2563 เท่ากับ1,461.43
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปี2562 จ�ำนวน
91.65ล้านบาท หรือ6.69% และ คิดเป็นอัตรา 22.70%

ของรายได้จากการขาย ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น1.67% เมื่อ
เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปี2562และส�ำหรับงวด 9
เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 4,588.67 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปี 2562 จ านวน 351.78
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 8.30% คิดเป็นอัตรา 23.02 % ของ
รายได้จากการขาย ซึ่งมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น3.18% เมื่อเทียบกับ
ระยะเวลาเดียวกันของปี2562 เนื่องมาจากการปรับสัดส่วน
และการกระตุ้นยอดจ�ำหน่ายสินค้ากลุ่มHouse Brand เป็น
ส�ำคัญ
4) ต้นทุนในการจัดจ�ำหน่ายและค่าใช้จ่ายการบริหาร(ไม่
รวมค่าเสื่อมราคาก�ำไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่
เกิดขึ้นจริง และก�ำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริง)ประจ�ำไตรมาส 3/2563 เท่ากับ 796.95 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปี 2562 จ�ำนวน
30.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 4.01% โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าว
คิดเป็น 12.38% ของยอดขาย และส�ำหรับงวด 9 เดือนสิ้น
สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ 2,279.73 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นจากงวดเดียวกันของปี2562 จ�ำนวน21.87 ล้านบาท
หรือ เพิ่มขึ้น 0.97% โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวคิดเป็น 11.44%
ของยอดขายเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายกลุ่ม
เงินเดือน ของสาขาที่เปิดใหม่ 5 สาขา นอกจากนี้บริษัท
ได้ปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9เรื่อง
เครื่องมือทางการเงิน ส่งผลให้บริษัทฯต้องบันทึกค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น 4.36 ล้านบาท
5) ต้นทุนทางการเงิน ประจ�ำไตรมาส3/2563 เท่ากับ 60.92
ล้านบาท ลดลงจากระยะเวลาเดียวกันของปี2562 จ�ำนวน
11.29ล้านบาท หรือ15.80% และส�ำหรับงวด 9 เดือนสิ้น
สุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เท่ากับ193.10 ล้านบาท ลดลง
จากงวดเดียวกันของ ปี 2562 จ�ำนวน 3.84 ล้านบาท หรือ
1.95% เนื่องจากบริษัทฯได้ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น และ

ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ในไตรมาสที่1 และไตรมาสที่2
ปี2563 เป็นผลให้ดอกเบี้ยจ่ายลดลง
6) ก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา(EBITDA)
ประจ�ำไตรมาส 3/2563 เท่ากับ 909.58 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปี 2562 จ�ำนวน 50.32ล้าน
บาท หรือ 5.86 % และส�ำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2563เท่ากับ 2,989.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปี 2562 จ�ำนวน 230.37 ล้านบาท หรือ 8.35%
เนื่องจากก าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น
ณ 30 กันยายน 2563 บริษัทฯมีจ านวนสาขารวม 68
สาขา เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปี2562 จ�ำนวน
5 สาขาโดยมีผลประกอบการประจ�ำไตรมาส3 เมื่อเปรียบ
เทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีท่ีผา่ นมาบริษัทฯมีผล
ก�ำไรสุทธิ(เฉพาะกิจการ)เท่ากับ 442.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
15.27ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.58% และเมื่อรวมส่วนแบ่ง
ก�ำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าผ่านบริษัทโกลบอลเฮ้าส์
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด และการลงทุนในบริษัทย่อยใน
นาม Global House Cambodia Co.,Ltdเข้ามาด้วยจะท�ำให้
บริษัทฯ มีผลก�ำไรสุทธิตามงบการเงินรวม เท่ากับ 460.37
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปี2562 จ�ำนวน
15.92ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น3.58% เนื่องจากบริษัทฯได้ปรับ
กลยุธ์การด�ำเนินงาน เพื่อเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการ
ตลาด
ทั้งนี้ บริษัทฯยังคงตระหนักถึงความปลอดภัยของลูกค้า
และพนักงานทุกคน แม้ว่าภาครัฐจะสามารถควบคุมการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ได้
แล้ว บริษัทฯยังคงถือปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวง
สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ก.ล.ต. เผยความคืื บ หน้้ า โครงการ Regulatory Guillotine

ยกระดัั บ ความสามารถในการแข่่ ง ขัั น ของภาคธุุ ร กิิ จ และลดภาระของประชาชน

ก.ล.ต. เผยความคืบหน้าโครงการ
Regulatory Guillotine โดยปรับปรุง
กฎเกณฑ์ทุกด้าน ผ่านโครงการย่อย
81 โครงการ เพื่อยกระดับความ
สามารถในการแข่งขันของภาค
ธุรกิจและลดภาระของประชาชน
สอดคล้องกับหลักการในมาตรา 77
แห่งรัฐธรรมนูญ
นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
เลขาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ตามที่ ก.ล.ต
. ได้เปิดตัวโครงการน�ำร่องภายใต้
โครงการ Regulatory Guillotine
จ�ำนวน 21 โครงการย่อย โดยมีเป้า
หมายเพื่อลดขั้นตอน กระบวนการ
และเอกสารที่ต้องยื่นต่อ ก.ล.ต. รวม
ทั้งทบทวนกฎเกณฑ์ให้มีเท่าที่จ�ำเป็น
และสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
โดย ก.ล.ต. ได้ด�ำเนินการอย่างต่อ
เนื่องท�ำให้ในปัจจุบันมีจ�ำนวน 81

โครงการย่อย ที่ก�ำหนดแล้วเสร็จ
ภายในปี 2563 - 2565 ซึ่งคาดว่าจะ
ช่วยส่งผลดี คือ 1) ลดจ�ำนวนกระดาษ
1,946,804 แผ่นต่อปี 2) ลดระยะ
เวลาการด�ำเนินการ 102,035 ชั่วโมง
ต่อปี และ 3) ลดต้นทุนการด�ำเนินการ
217,806,703 บาทต่อปี
นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้แต่งตั้งคณะ
ท�ำงานปฏิรูปกฎเกณฑ์ด้านตลาดทุน
(Regulatory Guillotine) เพื่อยก
ระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคธุรกิจและลดภาระของ
ประชาชน โดยการด�ำเนินการในระยะ
ต่อไปจะมีท่ป
ี รึกษาผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี
ความเชี่ยวชาญในด้าน Regulatory
Guillotine ทั้งในภาควิชาการและ
ภาคเอกชนร่วมให้ความเห็นในคณะ
ท�ำงานด้วย เพื่อขับเคลื่อนโครงการ
ดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้า
หมาย”

ทั้งนี้ โครงการย่อยที่มีก�ำหนดแล้ว
เสร็จภายในไตรมาส 3 ปี 2563 มี
จ�ำนวน 5 โครงการย่อย ซึ่ง ก.ล.ต. ได้
ด�ำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แก่
1) โครงการพัฒนากระบวนการยื่นขอ
อนุมัติจัดตั้งและจัดการกองทุนรวม
แบบไร้กระดาษ (paperless) 2)
โครงการยุบรวมแบบ filing เสนอ
ขายตราสารหนี้จาก 32 แบบ ให้เหลือ
เพียง 13 แบบ 3) โครงการเพิ่มช่อง
ทางการยื่นแบบค�ำขอความเห็นชอบ
เป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุนซึ่งลง
ลายมือช่อ
ื ดิจิทัล โดยทาง e-mail 4)
โครงการทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
ข้อจ�ำกัดการถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุนรวม และ 5) โครงการทบทวน
ระเบียบวิธีปฏิบัติของ ก.ล.ต. ว่าด้วย
การรับส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ก.ล.ต. ระดมความเห็็นการกำำ�หนดให้้สภาธุุรกิิจตลาดทุุนไทย (FETCO)
มีี สถานะเป็็ นนิิ ติิบุุคคลตามกฎหมาย

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ
การแก้ไขพระราชบัญญัติหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ

. 2535 (พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ) เพื่อ

ก�ำหนดให้สภาธุรกิจตลาดทุนไทย
(FETCO) มีสถานะเป็นนิติบุคคล

ตามกฎหมาย เพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจตลาด

ทุนให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ก.ล.ต.) ร่วมกับสภาธุรกิจตลาด

ทุนไทยมีแนวคิดยกระดับสภา

พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ

บริหารจัดการสภาให้เป็นไปตาม

ตลาดทุนแห่งประเทศไทย” มี

(2) มีวัตถุประสงค์ในการส่ง

เป็นผู้แทนนิติบุคคล และมีสมาชิก

ธุรกิจตลาดทุนให้เติบโตต่อเนื่อง

สมาชิกสามัญ

ประสิทธิภาพ รวมทั้งประสาน

ก.ล.ต. เผยแพร่เอกสารรับฟัง

งานอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตลาด

ไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (https://

ธุรกิจตลาดทุนไทยเป็น “สภา

ฐานะเป็น “นิติบุคคล” ในทาง

เสริมและสนับสนุนการพัฒนา

ในภาคเศรษฐกิจ และสนับสนุน

อย่างยั่งยืน มีเสถียรภาพและมี

กฎหมาย ทัดเทียมกับองค์กรอื่น
ให้การประสานความร่วมมือกับ

องค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ความร่วมมือกับองค์กรและหน่วย

ทุน หรือเพื่อให้เป็นไปตาม

ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจร่วมแสดง

ประกอบการพิจารณาเสนอร่าง

วัตถุประสงค์โดยได้รับอนุญาตจาก

เสนอมีสาระส�ำคัญก�ำหนดให้สภา
ตลาดทุนแห่งประเทศไทย
(1) เป็นนิติบุคคลตาม

ความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว
www.sec.or.th/TH/Pages/

ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจตลาด

กฎหมายต่อไป โดยหลักการที่

2 ประเภท ได้แก่ สมาชิกก่อตั้งและ

ทุน ตลอดจนด�ำเนินกิจการอื่น

ก.ล.ต. จึงขอเปิดรับฟังความคิด

เห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำไป

ข้อบังคับ โดยที่ประธานกรรมการ

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

(3) มีคณะกรรมการที่มาจาก

กรรมการโดยต�ำแหน่งและ

กรรมการที่สมาชิกเลือกตั้ง เป็นผู้

PB_Detail.aspx?SECID=662) ผู้
ความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือท่ี
0-2033-9516, 0-2263-6279,

0-2033-9882 หรือทาง e-mail:

chaowaporn@sec.or.th จนถึงวัน

ที่ 27 พฤศจิกายน 2563

บล.เมย์์แบงก์์ กิิ มเอ็็ งมองตลาดหุ้้�นไทยเริ่่� มเข้้ าสู่่�จุุดฟื้้�นตัั ว
ให้้ น้ำำ��หนัั กต่่ อนโยบายเชิิ งบวก ของว่่าที่่�ประธานาธิิบดีีคนใหม่่ ของสหรััฐ
นายธีรเศรษฐ์ พรหมพงษ์ นักกลยุทธ์

ส่งผลให้ตลาดลดความคาดหวังการเห็น

เลือกตั้งให้เดินหน้าต่อ รวมถึงโอกาสการใช้

เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประเมิน

แม้สะท้อนถึงความไม่เป็นปึกแผ่นของ

เนื่องในระยะยาว ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิด

เศรษฐศาสตร์มหภาค บมจ.หลักทรัพย์

Blue Wave ชัยชนะที่ไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาด

ว่า ส�ำหรับ Joe Biden ว่าที่ประธานาธิบดี

รัฐบาล และอาจสร้างความกังวลต่อการผ่าน

คะแนนผลการเลือกตั้งสหรัฐฯจะยังไม่จบ

ใหม่ของสหรัฐ แต่หากมองย้อนกลับไปช่วง

คนที่ 46 ของสหรัฐอเมริกา แม้การนับ

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการคลังรอบ

มาตรการผ่อนคลายทางการเงินที่จะยังมีต่อ
ภาวะ Risk On ในตลาดการเงินทั่วโลกจาก
สภาพคล่องในระบบที่จะยังสูงขึ้นต่อเนื่อง

และหากประเมินภาพตลาดหุ้นไทยก็พบว่า

อย่างเป็นทางการ แต่สถานการณ์ล่าสุด

ระหว่างการนับคะแนน มีจังหวะคะแนนของ

อยูใ่ นภาวะที่ซึมมานาน จึงมีความเป็นไปได้

ตั้งได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ

ว่าจะเก็บชัยชนะ ส่งผลให้เกิดแรงขายท�ำก�ำไร

โดยคาดว่าตลาดจะให้น้�ำหนักต่อนโยบาย

จบลงที่ชัยชนะของ Joe Biden ด้วยคะแนน

ระหว่างวัน บ่งชี้ถึงภาวะตลาดที่ผิดหวังต่อ

Joe Biden มีโอกาสสูงที่จะชนะการเลือก

ซึ่งหากคะแนนไม่พลิกไปจากปัจจุบัน ผลจะ
Electoral Vote ที่ 270 ต่อ 268 ซึ่งถือเป็น

Donald Trump พลิกกลับมาแซง และมีท่าที

กดดันตลาดหุ้นทั่วโลกปรับฐานสั้นไปแล้วใน

เป็นเชิงบวกของ Joe Biden ที่จะเกิดขึ้นใน

การเกิด Blue Wave และสะท้อนไปแล้วใน

หุ้นซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในระยะยาว และ

ผลที่ออกมาสอดคล้องกับผลส�ำรวจก่อน

ราคาหุ้น ดังนั้น แม้ว่าผลที่ออกมารัฐบาลของ

แต่กลับกลายเป็นว่าไม่ได้ชนะขาดเหมือน

ล่างและสภาสูง ก็จะไม่สง่ ผลกระทบเชิงลบต่อ

Donald Trump สามารถกวาดคะแนนในรัฐ

อยูบ
่ นความคาดหวังที่สูง” หากเทียบกับช่วง

การเลือกตั้งที่ Joe Biden น�ำมาโดยตลอด
ที่ตลาดคาดการณ์ไว้ก่อนหน้า เนื่องจาก

ใหญ่อย่างTexas และ Swing States อย่าง

Florida, Georgia และ North Carolina จึง

ท�ำให้ผลที่ออกมาค่อนข้างสูสี นอกจากนี้ยัง

ถือเป็นชัยชนะที่ไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดของฝั่ง

Democrat ที่ได้เสียงข้างมากในสภาผู้แทน

ราษฎร (House of Representatives) แต่ใน

ขณะที่วุฒิสภา (Senate) เสียงข้างมากตกเป็น
ของ Republican

Joe Biden จะไม่ได้ครองเสียงข้างมากทั้งสภา

ระยะสั้น มากกว่านโยบายที่เป็นลบต่อตลาด
เกิดขึ้นไม่ง่ายนักท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่
ยังชะลอตัว อาทิเช่น การปรับขึ้นภาษี หรือ

Green Energy ที่กระทบต่ออุตสาหกรรม Oil

ตลาดอย่างมีนัยส�ำคัญ เนื่องจากตลาด “ไม่ได้

and Gas เป็นต้น ทั้งนี้ประเมินว่าหุ้นกลุ่มที่

ก่อนหน้า

เดือน จาก Election Rally และต่อเนื่องไปจน

เกิด Election Rally ตลาดหุ้นไทยที่ซึมมานาน
จะให้น้�ำหนักปัจจัยบวกระยะสั้น ความชัดเจน
ของผลการเลือกตั้งที่มาพร้อมกับความคาด
หวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปใน

ทางที่ดีข้น
ึ ภายใต้การน�ำของรัฐบาล

ชุดใหม่ ตลอดจนการผลักดันนโยบาย
เศรษฐกิจที่ค้างคามาตั้งแต่ก่อนการ

Blue Chip Stocks Play (กลยุทธ์การลงทุน)
•Value Play: ราคาปรับตัวลงมามากจนอยูใ่ นจุดทีน
่ ่าสนใจและน่าจะ
เป็นเป้าเข้าซื้อของกลุ่มนักลงทุนสถาบันฯ (Top Picks: PTT CPALL
GULF)

•Earnings Delivered Play: หุน
้ แนวโน้มผลประกอบการ 2H63 เด่น
(Top Picks: CBG SAWAD)

•Turnaround: หุน
้ ทีม
่ โี อกาสพลิกกลับมามีก�ำไรและราคาน่าจะผ่าน
พ้นจุดต่�ำสุดไปแล้ว (Top Picks: CRC)

สูงที่จะถึงจุดปลดล็อคและเริ่มเข้าสูจ
่ ุดฟื้นตัว

น่าจะ Outperform ในกรอบระยะเวลา 1-3

มีโอกาสการเกิด January Effect คือหุ้นกลุ่ม

ขนาดใหญ่ท่ป
ี ัจจุบันราคาอยูใ่ นจุดที่นา่ สนใจ
และเริม
่ มีสัญญาณบวกสะท้อนโอกาสที่แนว
โน้มผลประกอบการจะผ่านพ้นจุดต่�ำสุด

CIS มอง ทองคำำ �-บิิ ทคอยน์์ แนวโน้้ มขาขึ้้� น
รัั บผลเลืื อกตั้้� งสหรัั ฐฯ
ทั่่� วโลกย้้ ายเงิิ นลงสิิ นทรัั พย์์ เสี่่�ยงหวัั งผลตอบแทนสููง
นักลงทุนรุน
่ ใหม่ มองความชัดเจนของการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ส่งผลให้นักลงทุนทั่วโลกย้าย
เงินมาลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงมากขึ้นอย่าง
ตลาดหุ้น มองราคาทองค�ำ-บิทคอยน์ มีโอกาส
ปรับขึ้น ขณะที่สถิติย้อนหลังระบุหลังจากการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ตลาดหุ้นไทยให้ผล
ตอบแทนเฉลี่ย 11.5% ในช่วงเวลา 6 เดือน แนะให้
ระวังปีน้ม
ี ีวิกฤตไวรัสโควิด-19 และโดนัลด์ ทรัมป์
เดินหน้าฟ้องร้องให้นับคะแนนใหม่ ส่งผลให้ตลาด
หุ้นทั่วโลกรวมถึงหุ้นไทยมีความผันผวน
นายณพวีร์ พุกกะมาน นักลงทุน ผู้ก่อตั้ง Creative
Investment Space (CIS) สถาบันให้ความรู้ด้าน
นวัตกรรมการลงทุนรูปแบบใหม่ เปิดเผยว่า การที่
ตลาดหุ้นทั่วโลก ทั้งสหรัฐอเมริกาและไทย ตลอดจน
สินค้าโภคภัณฑ์อย่างทองค�ำ และสินทรัพย์ดิจิทัล
อย่างบิทคอยน์ ปรับตัวพุ่งแรงเมื่อคืนที่ผา่ นมา (5
พ.ย. 63) เป็นผลมาจากเริ่มเห็นความชัดเจนว่า โจ
ไบเดน มีโอกาสจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ
คนใหม่ แม้ผลการเลือกตั้งยังไม่เสร็จสิ้น แต่จากผล
คะแนนถือว่ามีโอกาสสูงที่ผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตจะเป็นผู้ชนะ
ตัวชี้วัดที่นา่ สนใจคือ Dollar Index อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วเมื่อคืนที่ผา่ นมา
ส่งผลบวกต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์และสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง ทองค�ำและบิท
คอยน์ โดยราคาทองค�ำพุ่งแรงกว่า 2.88% หรือประมาณ 50 ดอลลาร์สหรัฐ
ท�ำให้ล่าสุดทองค�ำเคลื่อนไหวอยูท
่ ่ี 1,950 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่บิทคอยน์ พุ่ง
แรงเกือบ 10% แตะระดับ 15,500 ดอลลาร์สหรัฐ สูงสุดในรอบสามปี
“การที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า บ่งบอกว่านักลงทุนทั่วโลกก�ำลังน�ำเงินออกไป
ลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงมากขึ้นอย่างตลาดหุ้น ถ้าหากแนวโน้มของค่า
เงินดอลลาร์สหรัฐยังคงอ่อนค่า หลุดแนวรับเดิมที่ระดับ 92.063 จุด จะยิง่ ส่ง
ผลดีต่อสินทรัพย์อ่ ืน โดยเฉพาะทองค�ำและบิทคอยน์”
ทางด้านตลาดหุ้น ประเด็นที่นา่ สนใจ คือผลการเลือกตั้งสภาล่างและสภาสูง มี
ผลออกมาเป็นทั้งสองพรรคที่ครองเก้าอี้ในสัดส่วนใกล้เคียงกัน ท�ำให้แม้ว่า โจ
ไบเดน จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดี ก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายทาง
ด้านภาษีและตลาดหุ้นของโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายการปรับ
ขึ้นภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือมาตรการควบคุมกฎระเบียบสถาบันการเงินและ
บริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งจะส่งผลบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐฯ
นอกจากนี้ ยังมีสถิติย้อนหลังที่ระบุว่าหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรัฐฯ ยกเว้นในปีท่ีเกิดฟองสบูด
่ อทคอมและวิกฤตซับไพร์ม ดัชนี S&P500
และ SET Index จะปรับตัวขึ้นทุกครั้ง ส่วนตลาดหุ้นไทยจะให้ผลตอบแทน

เฉลี่ย 11.5% ในช่วงเวลา 6 เดือน ภายหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นลง
อย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมว่าปีน้ีเป็นปีท่ีเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจากไวรัสโควิด-19
สถิติดังกล่าวจึงอาจจะใช้ไม่ได้เสมอไป
ทั้งนี้ หาก โจ ไบเดน เป็นประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้จริงจะมีความเสี่ยงในเรื่อง
นโยบายในการหาเสียงของพรรคเดโมแครต ด้านการจัดการการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 มีความเป็นไปได้สูงว่าจะน�ำนโยบายล็อคดาวน์กลับมาใช้
อีกครั้ง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด ซึ่งจะส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเนื่องจาก
ภาคธุรกิจจะกลับมาหยุดชะงักอีกครั้ง โดยคาดว่านโยบายใหม่อาจเกิดขึ้นหลัง
เข้ารับต�ำแหน่งอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปีหน้า
นายณพวีร์ กล่าวอีกว่า ผลตอบแทนสินทรัพย์ต่างๆ ในรอบหนึ่งเดือนที่ผา่ น
มาปรากฏว่า บิทคอยน์สร้างผลตอบแทนสูงที่สุด 8.46% ขณะที่ดัชนี S&P500
อยูท
่ ่ี 5.31% ส่วนทองค�ำอยูท
่ ่ี 1.44% มองว่าทองค�ำยังมีสว
่ นต่างการท�ำ
ก�ำไรจากราคา (Upside Gain) อีกพอสมควรหลังที่ผา่ นมาราคาค่อนข้างจะ
ต่�ำ (Underperform) เมื่อเทียบกับบิทคอยน์ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ท่ีมีคุณสมบัติ
เดียวกันจึงมองว่าเป็นโอกาสในการลงทุนโดยมีเป้าหมายอยูท
่ ่ีจุดสูงสุดเดิมที่
ระดับ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขึ้นไป
“อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามภาวะตลาดหลังจากนี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจมี
ความผันผวนที่ โดนัลด์ ทรัมป์ อาจเดินหน้าฟ้องศาลให้มีการนับคะแนนเลือก
ตั้งใหม่ในหลายรัฐที่คะแนนสูสี อาจส่งผลต่อคะแนนเสียงที่เปลี่ยนแปลงได้ใน
อนาคต ดังนั้น ในระยะสั้นจึงอาจมีความผันผวนเกิดขึ้นในตลาดการเงินได้เช่น
กัน”

FETCO เผยดั ช นี ค วามเชื่อ มั่ น นักลงทุนในอีก 3 เดือ นข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 61.27

ปรั บ ตั วลดลง 9% จากเดือนก่อนหน้าอยู่ในเกณฑ์ “ซบเซา” ต่อเนื่อง

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภาธุรกิจ
ตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO
Investor Confidence Index) ผลส�ำรวจในเดือนตุลาคม
2563 พบว่า “ในอีก 3 เดือนข้างหน้าดัชนีอยูท
่ ่ีระดับ
61.27 ปรับตัวลดลง 9% จากเดือนก่อนหน้า และยังคงอยู่
ในเกณฑ์ “ซบเซา” ต่อเนื่องเป็นเดือนที่สาม นักลงทุนคาด
หวังการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศเป็นปัจจัยหนุนมาก
ที่สุด รองลงมาคือนโยบายภาครัฐและการไหลเข้าออกของ
เงินทุน ส�ำหรับปัจจัยที่ฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด
ได้แก่ สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศ รองลงมาคือ
การถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ และการท่องเที่ยวใน
ประเทศ รวมถึงความกังวลต่อการระบาดระลอกสองของ
Covid-19”
ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence
Index) ส�ำรวจในเดือนตุลาคม 2563 ได้ผลส�ำรวจโดยสรุป
ดังนี้
-ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้าง
หน้า (มกราคม 2564) อยูใ่ นเกณฑ์ “ซบเซา” (ช่วงค่าดัชนี
40 – 79) ต่อเนื่องเป็นเดือนที่สาม อยูท
่ ่ีระดับ 61.27
-ความเชื่อมั่นนักลงทุนทุกกลุ่มปรับตัวลดลงอยูใ่ นระดับ “
ซบเซา”

-หมวดธุรกิจที่นา่ สนใจมากที่สุด คือหมวดอาหารและเครื่อง
ดื่ม (FOOD)
-หมวดธุรกิจที่ไม่นา่ สนใจมากที่สุด คือหมวดธนาคาร
(BANK)

-ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ การ
เติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ
-ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ
สถานการณ์การเมืองในประเทศ

“ผลส�ำรวจ ณ เดือนตุลาคม 2563 รายกลุ่มนักลงทุน พบ
ว่า ความเชื่อมั่นนักลงทุนทุกกลุ่มปรับตัวลงมาอยูใ่ นเกณฑ์
“ซบเซา” โดยกลุ่มนักลงทุนบุคคลปรับตัวลง 2.2% อยู่
ที่ระดับ 78.57 กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง
37.5% อยูท
่ ่ี ระดับ 62.50 กลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศ
ปรับตัวลดลง 8.7%อยูท
่ ่ีระดับ 62.50 และกลุ่มนักลงทุน
ต่างชาติปรับตัวลดลง 6.7% อยูท
่ ่ีระดับ 40.00
ช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนตุลาคม 2563 SET index ปรับ
ตัวอยูใ่ นกรอบแคบระหว่าง 1,247.59—1.263.99 จุด และ
ปรับตัวลงในช่วงครึ่งเดือนหลังในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้น
ส่วนใหญ่ทั่วโลก เนื่องจากนักลงทุนผิดหวังจากความไม่คืบ
หน้าของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ของสหรัฐ และ
จ�ำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศหลักๆ ในยุโรปและอเมริกากลับ
มาเพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผา่ นมา ในส่วนของประเทศไทยยัง
โดนแรงกดดันจากความร้อนแรงของสถานการณ์การเมือง
ในประเทศ มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้าย
แรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร โดย ณ สิ้นเดือนตุลาคม
2563 SET Index ปิดที่ 1,194.95 จุด ปรับตัวลดลงจาก

เดือนก่อน 3.40% อย่างไรก็ตาม
เศรษฐกิจยังได้รับปัจจัยสนับสนุน
จากการมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังคนใหม่ มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจที่ภาครัฐระดมออกมา
อย่างต่อเนื่อง และการขยายระยะ
เวลาโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน
” ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นให้
ประชาชนจับจ่ายใช้สอยในไตรมาส
สุดท้ายของปี 2563
นักลงทุนคาดหวังการเติบโตของ
เศรษฐกิจในประเทศเป็นปัจจัยหนุน
มากที่สุด รองลงมาคือนโยบายภาค
รัฐและการไหลเข้าออกของเงินทุน
ส�ำหรับปัจจัยที่ฉุดความเชื่อมั่นนัก
ลงทุนมากที่สุด ได้แก่ สถานการณ์
ทางการเมืองในประเทศ รองลง
มาคือการถดถอยของเศรษฐกิจ
ในประเทศ และการท่องเที่ยวใน
ประเทศ รวมถึงความกังวลต่อการ
ระบาดระลอกสองของ Covid-19
ปัจจัยต่างประเทศที่นา่ ติดตาม
ได้แก่ ทิศทางเศรษฐกิจหลังผล
การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ
การเจรจาการค้าระหว่าง UK และ
EU เพื่อหาข้อตกลงก่อนที่จะจบ
Transition period ในปลายปีน้ี
ในส่วนของปัจจัยในประเทศที่
ต้องติดตามได้แก่ ความยืดเยื้อของ
การชุมนุมทางการเมือง และการ
ประกาศผลประกอบการไตรมาสสามของบริษัทจดทะเบียน”
ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Expectation
Index) เดือนพฤศจิกายน 2563
ผลจากดัชนีสะท้อนการคาดการณ์ของตลาดที่คงมุมมอง
เช่นเดียวกับครั้งที่แล้ว ว่า กนง. จะรักษาอัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่ระดับ 0.5% ในการประชุมเดือนพฤศจิกายน
นี้ ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และ
อายุ 10 ปี ณ สิ้นไตรมาส 4 มีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงมาก
นักจากการส�ำรวจเมื่อวันที่ 26 ต.ค. 63 เนื่องจากการคาด
การณ์ว่า กนง. จะคงดอกเบี้ยในระดับต่�ำต่อไป แต่ต้อง
ติดตามปัจจัยความไม่แน่นอนจากต่างประเทศในประเด็น
ผลการเลือกตั้งสหรัฐ BREXIT และสถานการณ์ COVID ที่
อาจส่งผลให้อัตราผลตอบแทนผันผวนได้
นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ สมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทย เปิดเผยดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย
(Interest Rate Expectation Index) เดือนพฤศจิกายน
2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

-ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุม กนง
. รอบเดือนพฤศจิกายนนี้อยูท
่ ่ีระดับ 50 ซึ่งอยูใ่ นระดับ
เดียวกับครั้งที่แล้วและอยูใ่ นเกณฑ์ “ไม่เปลี่ยนแปลง
(Unchanged)” สะท้อนมุมมองของตลาดที่ว่าการประชุม
กนง. ในเดือนพฤศจิกายนนี้ กนง. น่าจะคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่ร้อยละ 0.5 เนื่องจาก อัตราดอกเบี้ยปัจจุบันอยูใ่ น
ระดับต่�ำแล้ว การลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจมีผลต่อเศรษฐกิจ
น้อยลง โดยยังมีมาตรการด้านการเงินอื่นๆเพื่อสนับสนุน
การฟื้นตัวเศรษฐกิจ เช่นมาตรการช่วยเหลือ SME และ
มาตรการ soft loan
-ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปีและ
10 ปี ณ สิ้นไตรมาส 4 ยังคงอยูใ่ นเกณฑ์ “ไม่เปลี่ยนแปลง
(Unchanged)” โดยปรับตัวลดลงจากครั้งก่อน สะท้อนมุม
มองของตลาดที่ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 5 ปี และ 10
ปีนา่ จะยังทรงตัวใกล้เคียงระดับ 0.86% และ 1.41% ตาม
ล�ำดับ ณ วันที่ท�ำการส�ำรวจ (26 ต.ค. 63) โดยปัจจัยที่มีผล
ต่อการคาดการณ์ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจใน
ประเทศ ทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลก และ Fund Flow ต่าง
ชาติ

บอร์์ ดบีี โอไอ ไฟเขีียวหนุุนลงทุุน
6 โครงการใหญ่่ มููลค่่ากว่่า 3.5 หมื่่� นลบ.

บอร์ดบีโอไอ เห็นชอบอนุมัติ 6 โครงการใหญ่
รวมมูลค่าเงินลงทุนกว่า 3.5 หมื่นล้านบาทใน
กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า กิจการผลิตไฟฟ้า
และกิจการผลิตน้�ำตาลและน้�ำเชื่อม พร้อมอัด
มาตรการชุดใหญ่กระตุ้นลงทุน ฟื้นอีวี ชูไทย
ฐานผลิตในภูมิภาค
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผย
ภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน หรือ บอร์ดบีโอไอ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่าที่
ประชุมเห็นชอบให้ส่งเสริมการลงทุน 6 โครงการ
ใหญ่ รวมมูลค่าเงินลงทุน 35,687.43 ล้านบาท
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. บริษัท น้�ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จ�ำกัด กิจการ
ผลิตน้�ำตาลและน้�ำเชื่อม เงินลงทุน 5,071.84
ล้านบาท ตั้งโครงการในจังหวัดสระแก้ว ตาม
นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) โดยมีก�ำลังการ
ผลิตน้�ำตาลและน้�ำเชื่อมปีละประมาณ 374,550
ตัน ผลิตเพื่อการส่งออก 1,777.45 ล้านบาท/ปี
คิดเป็นร้อยละ 65 ของมูลค่าการจ�ำหน่าย
2. บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย
) จ�ำกัด กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม
เสียบปลั๊ก และรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่
เงินลงทุน 3,247 ล้านบาท ตั้งโครงการในนิคม
อุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง จังหวัด
ระยอง ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบปลั๊ก
(PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLESPHEV) ปีละประมาณ 5,000 คัน และรถยนต์
ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (BATTERY ELECTRIC
VEHICLES-BEV) ปีละประมาณ 1,000 คัน ผลิต
เพื่อจ�ำหน่ายในประเทศทั้งสิ้น
3. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ�ำกัด กิจการ
ผลิตไฟฟ้า ไอน้�ำ และน้�ำปราศจากแร่ธาตุ เงิน
ลงทุน 6,000 ล้านบาท ตั้งโครงการในนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิต้ช
ี ลบุรี จังหวัดชลบุรี ผลิต
ไฟฟ้า 157.32 เมกะวัตต์ ไอน้�ำ 75 ตัน/ชั่วโมง

และน้�ำปราศจากแร่ธาตุ 1,566 ลูกบาศก์เมตร/
วัน
4. บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จ�ำกัด กิจการ
ผลิตไฟฟ้า และไอน้�ำ เงินลงทุน 5,400 ล้านบาท
ตั้งโครงการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี ชลบุรี
จังหวัดชลบุรี ผลิตไฟฟ้า 157.32 เมกะวัตต์ และ
ไอน้�ำ 75 ตัน/ชั่วโมง
5. บริษัท โกลว์ เอสพีพี 1 จ�ำกัด กิจการผลิต
ไฟฟ้า และไอน้�ำ เงินลงทุน 11,300 ล้านบาท
ตั้งโครงการในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย จังหวัด
ระยอง ผลิตไฟฟ้า 290 เมกะวัตต์ และไอน้�ำ
120 ตัน/ชั่วโมง
6. บริษัท บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จ�ำกัด
กิจการผลิตไฟฟ้า ไอน้�ำ และน้�ำปราศจากแร่
ธาตุ เงินลงทุน 4,668.59 ล้านบาท ตั้งโครงการ
ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง
ผลิตไฟฟ้า 162 เมกะวัตต์ ไอน้�ำ 90 ตัน/ชั่วโมง
และน้�ำปราศจากแร่ธาตุ 250 ลูกบาศก์เมตร/
ชั่วโมง
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบมาตรการส่ง
เสริมการลงทุนหลายด้าน โดยเปิดประเภท
กิจการให้การส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม ได้แก่
กิจการโรงพยาบาลผู้สูงอายุ กิจการดูแลผู้สูง
อายุ และกิจการวิจัยทางคลินิก พร้อมทั้งเปิด
ให้การส่งเสริมรอบใหม่อีก 2 ประเภทกิจการ คือ
กิจการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (อีวี) และกิจการ
เพื่อส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้า การ
ลงทุน และเป็นฐานการผลิตที่ส�ำคัญของโลก
รวมทั้งขยายเวลาและปรับมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการปรับตัวของผู้
ประกอบการให้สอดคล้องกับสภาพการแข่งขัน
ในปัจจุบัน
---เปิด 2 กิจการใหม่รับสังคมสูงอายุ--ที่ประชุมได้เห็นชอบเปิดให้การส่งเสริมการ
ลงทุนกิจการบริการดูแลและฟื้นฟูผู้สูงอายุ เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในกิจการดูแลผู้สูงอายุ

แบบครบวงจร รองรับการเข้าสูส
่ ังคมสูงวัยอย่าง
สมบูรณ์ในปี 2564 ซึ่งคาดว่าประเทศไทยจะ
มีจ�ำนวนประชากรที่มีอายุ 60 ปีข้ึนไป ไม่น้อย
กว่า 13 ล้านคน หรือร้อยละ 20 ของประชากร
ทั้งหมด โดยอนุมัติเปิด 2 ประเภทกิจการใหม่
ได้แก่ 1) กิจการโรงพยาบาลผู้สูงอายุ โดยจะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เป็นเวลา 5 ปี และ 2) กิจการศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
หรือผู้มีภาวะพึ่งพิง โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นเวลา 3 ปี
---เปิดกิจการวิจัยทางคลินิก---

นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันด้านการแพทย์ของ
ประเทศไทย และสนับสนุนเป้าหมายให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ได้
อย่างสมบูรณ์ ทั้งในด้านการผลิต บริการ การ
วิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นโอกาสให้สถาบัน
การแพทย์ของไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกที่จะมาด�ำเนินการวิจัย
ทางคลินิกในประเทศไทย ที่ประชุมจึงอนุมัติ
เปิดให้ส่งเสริมกิจการวิจัยทางคลินิก (Clinical
Research) โดยครอบคลุม 2 กิจการย่อย คือ
กิจการสนับสนุนและบริหารจัดการการวิจัยทาง
คลินิก (Contract Research Organization:
CRO) และศูนย์การวิจัยทางคลินิก (Clinical
Research Center: CRC) โดยให้ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดย
ไม่จ�ำกัดวงเงิน
---หนุนลงทุนกิจการยานพาหนะไฟฟ้าทุก
ประเภท--ที่ประชุมเห็นชอบให้เปิดให้การส่งเสริมการ
ลงทุนการผลิตยานพาหนะไฟฟ้า (อีวี) รอบ
ใหม่ หลังจากหมดระยะเวลาการยื่นค�ำขอรับ
การส่งเสริมไปตั้งแต่ปี 2561 โดยในรอบนี้ เปิด
ให้การส่งเสริมยานพาหนะไฟฟ้าทุกประเภท ทั้ง
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้อ รถโดยสาร
และรถบรรทุก รวมถึงเรือท่ีขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้า จากเดิมที่มีการส่งเสริมเฉพาะ
รถยนต์ไฟฟ้าและรถโดยสารไฟฟ้า โดยมีสิทธิ
ประโยชน์และเงื่อนไข ดังนี้

บอร์์ ดบีี โอไอ ไฟเขีียวหนุุนลงทุุน
6 โครงการใหญ่่ มููลค่่ากว่่า 3.5 หมื่่� นลบ.

1) กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า มุง่ เน้นการผลิต
รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่เป็นหลัก (Battery
Electric Vehicles: BEV) แต่ให้มีการผลิต
รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมควบคู่ไปด้วยกันได้
ในกรณีท่ีมีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่า 5,000
ล้านบาท การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่
(BEV) จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
8 ปี และหากมีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาก็
สามารถได้รับสิทธิเพิ่ม
ในกรณีขนาดการลงทุนน้อยกว่า 5,000 ล้าน
บาท การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่
(BEV) จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
3 ปี และจะได้รับสิทธิเพิ่มขึ้นหากด�ำเนินการได้
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนด เช่น เริ่มผลิตรถยนต์
ภายในปี 2565 มีการผลิตชิ้นส่วนส�ำคัญเพิ่ม
เติมจากข้อก�ำหนดพื้นฐาน มีปริมาณการผลิต
จริงมากกว่า 10,000 คันต่อปี และมีการลงทุน
ด้านวิจัยและพัฒนา
ถ้ามีโครงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบ Plug-in
Hybrid Electric Vehicles หรือ PHEV ด้วย จะ
ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี ทั้งนี้
ต้องการผลิตชิน
้ ส่วนรถยนต์ไฟฟ้าอย่างน้อย 3
ชิน
้
2) กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแบบ
แบตเตอรี่ จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 3 ปี โดยจะได้รับสิทธิเพิม
่ ขึ้นหาก
ด�ำเนินได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนด เช่น เริม
่ ผลิต
ภายในปี 2565 มีการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่เริ่ม
จากขั้นตอน Module มีการผลิตชิ้นส่วนส�ำคัญ
อื่นๆ เพิ่มเติม เช่น Traction Motor และมีการ
ลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา
3) กิจการผลิตสามล้อไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ จะ
ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี โดย
จะได้รับสิทธิเพิ่มขึ้นหากด�ำเนินได้ตามหลัก
เกณฑ์ท่ีก�ำหนด เช่น เริ่มผลิตภายในปี 2565
มีการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่เริ่มจากขั้นตอน
Module มีการผลิตชิ้นส่วนส�ำคัญอื่นๆ เพิ่มเติม
เช่น Traction Motor และมีการลงทุนด้านวิจัย
และพัฒนา
4) กิจการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าและรถบรรทุก
ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล 3 ปี โดยจะได้รับสิทธิเพิ่มขึ้น
หากด�ำเนินได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก�ำหนด เช่น เริ่ม
ผลิตภายในปี 2565 มีการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้า
ที่เริม
่ จากขั้นตอน Module มีการผลิตชิน
้ ส่วน
ส�ำคัญอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น Traction Motor และ

มีการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา
ทั้งนี้ การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่
ทุกประเภท ผู้ลงทุนจะต้องเสนอแผนงานรวม
(Package) เช่น โครงการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
แบบแบตเตอรี่ โครงการผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้า
แผนการน�ำเข้าเครื่องจักรและติดตั้ง แผนการ
ผลิตในระยะ 1 – 3 ปี แผนการผลิตหรือจัดหา
ชิน
้ ส่วนอื่นๆ และแผนการพัฒนาผู้ผลิตวัตถุดิบ
ในประเทศไทย (ที่มีคนไทยถือหุ้นข้างมาก)
เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังปรับปรุงขอบข่ายและสิทธิ
ประโยชน์ของประเภทกิจการผลิตชิน
้ ส่วนและ
อุปกรณ์ส�ำหรับยานพาหนะไฟฟ้า โดยเพิม
่
เติมรายการชิ้นส่วนส�ำคัญอีก 4 รายการ ได้แก่
1) High Voltage Harness 2) Reduction
Gear 3) Battery Cooling System และ 4)
Regenerative Braking System พร้อมทั้ง
ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ให้จูงใจมากขึ้นส�ำหรับ
กิจการผลิตแบตเตอรี่ท่ีมีการลงทุนในขั้นตอนที่
ใช้เทคโนโลยีมากขึ้น โดยให้รับสิทธิประโยชน์
ในการลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบและวัสดุ
จ�ำเป็นที่ไม่มีการผลิตในประเทศ ในอัตราร้อย
ละ 90 เป็นระยะเวลา 2 ปี ในกรณีท่ีมีขั้นตอน
การผลิต Module หรือ Cell เพื่อผลักดันให้ไทย
เป็นฐานการผลิตที่ส�ำคัญในภูมิภาค
พร้อมกันนี้ คณะกรรมการยังให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงประเภทกิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือ
ให้ครอบคลุมถึงการผลิตเรือท่ีขับเคลื่อนด้วย
พลังงานไฟฟ้าด้วย โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
ตั้งแต่ปี 2560 - 2562 มีโครงการผลิตรถยนต์
ไฟฟ้าได้รับการอนุมัติให้การส่งเสริมฯ รวม 26
โครงการ มูลค่าการลงทุนกว่า 78,099 ล้าน
บาท โดยมี 7 โครงการที่มีการผลิตและจ�ำหน่าย
เชิงพาณิชย์แล้ว แบ่งเป็นประเภทกิจการ HEV
(Hybrid Electric Vehicles) 3 ราย ได้แก่ นิสสัน
ฮอนด้า และโตโยต้า ประเภทกิจการ PHEV
(Plug-in Hybrid Electric Vehicles) 2 ราย
ได้แก่ เมอร์เซเดส เบนซ์ และบีเอ็มดับเบิลยู
และ ประเภทกิจการ BEV (Battery Electric
Vehicles) 2 ราย ได้แก่ ฟอมม์ และ ทาคาโน
นอกจากนี้ ยังมีผู้ผลิตชิ้นส่วนส�ำคัญที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนแล้ว จ�ำนวน 14 โครงการ
โดยในจ�ำนวนนี้เป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่ไฟฟ้า 10
โครงการ
--ปลุกกิจการ IPO อีกครั้ง-เพื่อส่งเสริมและยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลาง

การค้า การลงทุน และเป็นฐานการผลิตที่
ส�ำคัญของโลก ที่ประชุมมีมติเปิดให้การส่งเสริม
กิจการศูนย์จัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และ
ส่วนประกอบระหว่างประเทศ (International
Procurement Office: IPO) อีกครั้ง โดยให้
สิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
และยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็น
ส�ำหรับการผลิตเพื่อส่งออก
---ขยายมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ--ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ปรับปรุง
มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต โดยเปลี่ยนชื่อเป็น
“มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ” เพื่อให้
ครอบคลุมทั้งภาคการผลิตและภาคบริการ
พร้อมทั้ง ขยายมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ด้านการยกระดับไปสูม
่ าตรฐานเพื่อความยั่งยืน
ในระดับสากล (Sustainability Certification)
ให้ครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ นอกเหนือ
จากภาคเกษตร ในการด�ำเนินการให้ได้รับรอง
มาตรฐานต่างๆ เช่น มาตรฐานระบบการ
จัดการความปลอดภัยด้านอาหาร (ISO 22000)
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการ
จัดการป่าไม้แบบยั่งยืน (ISO 14061) เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้โครงการที่เคยได้รับ
การส่งเสริมภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุน
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพมาแล้ว สามารถ
ขอรับการส่งเสริมซ้�ำในมาตรการย่อยเดียวกัน
ได้ และขยายเวลายื่นขอรับการส่งเสริมจนถึง
วันท�ำการสุดท้ายของปี 2565
ทั้งนี้ ยังคงให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของวงเงินใน
การปรับปรุง เป็นเวลา 3 ปี ส�ำหรับโครงการที่มี
การปรับปรุงประสิทธิภาพด้านใดด้านหนึ่ง ใน 4
มาตรการย่อย ได้แก่
1) การประหยัดพลังงาน การใช้พลังงาน
ทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
2) การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 3) การวิจัยและ
พัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรม และ 4)
การยกระดับไปสูม
่ าตรฐานเพื่อความยั่งยืนใน
ระดับสากล
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใช้กับกิจการ
ที่ด�ำเนินการอยูแ
่ ล้ว ไม่ว่าจะได้รับการส่งเสริม
หรือไม่ก็ตาม โดยต้องเป็นประเภทกิจการที่อยู่
ในข่ายได้รับการส่งเสริมจากบีโอไอ และหาก
เป็นผู้ประกอบการ SMEs ก�ำหนดให้มีเงินลงทุน
ขั้นต่�ำเพียง 500,000 บาท

บล.บััวหลวง เผย เดืือน ต.ค. 63 AOT

ยัั งรั้้� งอัั นดัั บขายชอร์์ ตสููงสุุดเป็็นเดืือนที่่� 3 ด้้ วยยอดชอร์์ต
2,741 ล้้านบาท ตามติิดมาด้้วย PT
บล.บััวหลวง เปิิดเผยว่่า ดััชนีี
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (SET
Index) ปรัับตััวลดลงปิิดที่่�ระดัับ 1,194.95
จุุด ณ วัันที่่� 30 ต.ค. 63 ลดลง 3.40% จาก
ระดัับดััชนีี 1,237.04 จุุด ณ วัันที่่� 30 ก.ย.
63 โดยมููลค่่าซื้้�อขายหลัักทรััพย์์ เดืือน ต.ค.
63 มีีมููลค่่ารวม 1,031,845 ล้้านบาท เฉลี่่�ย
51,592 ล้้านบาทต่่อวััน
ในขณะที่มูลค่าขายชอร์ตเดือน ต.ค. 63 มี
มูลค่ารวม 42,032 ล้านบาท คิดเป็นมูล
ค่าขายชอร์ตเฉลี่ย 2,102 ล้านบาทต่อวัน
สูงกว่าเดือน ก.ย. 63 (11,965 ล้านบาท
) อยู่ 251.29% แต่ต่�ำกว่าเดือน ต.ค. 62
(66,360 ล้านบาท) อยู่ 36.66%
สัดส่วนมูลค่าขายชอร์ตเทียบกับการซื้อ
ขายบนกระดานหลักของเดือน ต.ค. 63 อยู่
ที่ 4.07% สูงกว่าเดือน ก.ย. 63 ที่ 1.30%
แต่ต่�ำกว่าเดือน ต.ค. 62 ที่ระดับ 6.14%
โดยจ�ำนวนหลักทรัพย์ท่ีขายชอร์ตเดือน
ต.ค. 63 นั้นมี 275 หลักทรัพย์ มากกว่า
เดือน ก.ย. 63 ที่ 217 หลักทรัพย์ และ
มากกว่าเดือน ต.ค. 62 ที่ 269 หลักทรัพย์

สัดส่วนมูลค่าขายชอร์ตเทียบกับการซื้อ
ขายบนกระดานหลักที่ระดับ 4.07% และ
มูลค่าขายชอร์ตเฉลี่ยวันละ 2,102 ล้าน
บาท ในเดือน ต.ค. 63 ที่ผา่ นมานั้น ยังคง
มีประเด็นข่าวที่กดดันภาวะตลาดและการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ ได้แก่ ตลาดหุ้นสหรัฐ มี
โอกาสปรับฐานตามผลโพลเลือกตั้งสหรัฐ
ที่เอียงไปทาง “เดโมแครต” และในเคส
นี้ MS มองเป็นลบกับตลาดหุ้นสหรัฐ, โรง
พยาบาล (BH BDMS BCH) วิตกข่าวการ
แย่งตัวบุคลากรบวกกับข่าวยกเลิกบัตรทอง
รพ.กว่า 100 แห่งที่มีการทุจริต, รัฐบาล
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้าย
แรงในเขต กทม.และนักลงทุนวิตกผลก
ระทบจากการชุมนุมประท้วงแบบแฟลช
ม็อบ กระจายไปพื้นที่ต่างๆ คาดกระทบ
กับธุรกิจ เช่น ค้าปลีก, โรงแรม ท่องเที่ยว
, ขนส่งมวลชน, กลุ่มแบงก์-งบส่วนใหญ่แย่
กว่าคาด เพราะตั้งส�ำรองเผื่อเพิ่มขึ้น ซึ่ง
เป็นการตั้งส�ำรองเผื่อหนี้เสีย เพราะผลก

ระทบ โควิด-19, โควิด-19 ยังคงระบาดต่อ
เนื่องที่สหรัฐและยุโรปหลายประเทศ รวม
ถึงความกังวลด้านผู้ชุมนุมและการเมือง
ของไทย ส่งผลให้ SET INDEX ในสัปดาห์
สุดท้ายของเดือน ลดต่�ำกว่า 1,200 จุด
เป็นต้น
หากพิจารณาข้อมูลขายชอร์ตเป็นรายหลัก
ทรัพย์ พบว่าหลักทรัพย์ท่ีนิยมขายชอร์
ตมากที่สุดในเดือน ต.ค. 63

เมื่อพิจารณาตามมูลค่าขายชอร์ต 3 อันดับ
สูงสุด ได้แก่

อันดับที่ 1 หลักทรัพย์ บมจ. ท่าอากาศยาน
ไทย (AOT) มูลค่าขายชอร์ต
2,741 ล้านบาท คิดเป็น 10.26% เทียบ
มูลค่าซื้อขายบนกระดานหลัก

อันดับที่ 2 หลักทรัพย์ บมจ. ปตท. (PTT)
มูลค่าขายชอร์ต
2,739 ล้านบาท คิดเป็น 8.54% เทียบ
มูลค่าซื้อขายบนกระดานหลัก

อันดับที่ 3 หลักทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย
จ�ำกัด (มหาชน) มูลค่าขายชอร์ต

1,746 ลบ. คิดเป็น 5.67% เทียบมูลค่าซื้อ
ขายบนกระดานหลัก
หากพิจารณาตามสัดส่วนมูลค่าขายช
อร์ตเทียบกับมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์บน
กระดานหลัก สูงที่สุดในเดือน ต.ค. 63
ได้แก่

อันดับที่ 1 หลักทรัพย์ บมจ. ท่าอากาศยาน
ไทย (AOT)

มี % มูลค่าขายชอร์ตที่ 10.26% คิดเป็นมูล
ค่าขายชอร์ต 2,741 ล้านบาท
อันดับที่ 2 หลักทรัพย์ ธนาคารทหารไทย
จ�ำกัด (มหาชน) (TMB)

มี % มูลค่าขายชอร์ตที่ 9.72% คิดเป็นมูล
ค่าขายชอร์ต 290 ล้านบาท
อันดับที่ 3 หลักทรัพย์ ดิ เอราวัณ กรุ๊ป
(ERW)

มี % มูลค่าขายชอร์ตที่ 9.61% คิดเป็นมูล
ค่าขายชอร์ต 102 ล้านบาท

หากพิจารณาข้อมูลขายชอร์ตเป็นราย
NVDR ของหลักทรัพย์ พบว่า NVDR ที่นิยม
ขายชอร์ต มากที่สุดในเดือน ต.ค. 63
อันดับที่ 1 NVDR ของหลักทรัพย์ ธนาคาร
กสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน) (KBANK-R)
มูลค่าขายชอร์ต 1,015 ล้านบาท สัดส่วน
การขายชอร์ต 3.29%
อันดับที่ 2 NVDR ของหลักทรัพย์ บมจ.
ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT-R)

มูลค่าขายชอร์ต 956 ล้านบาท สัดส่วนการ
ขายชอร์ต 5.08%
อันดับที่ 3 NVDR ของหลักทรัพย์ ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (SCB-R)

มูลค่าขายชอร์ต 814 ล้านบาท สัดส่วนการ
ขายชอร์ต 5.15%
SET index ในเดือน ต.ค. เคลื่อนไหวใน
ลักษณะ Sideway down ต่อลงหลุดระดับ
1,200 จุด สวนทางกับตลาดในภูมิภาค
โดยเฉพาะ TIP Market ที่ทั้งอินโดนีเซีย
และฟิลิปปินส์ต่างปรับตัวขึ้นสวนทาง
แม้ว่าภาพรวมจะมี fund flow ไหลออกไม่
ต่างกัน AOT ยังรั้งอันดับขายชอร์ตสูงสุด
เป็นเดือนที่ 3 ด้วยยอดชอร์ต 2,741 ล้าน
บาท ตามติดมาด้วย PTT กับมูลค่าขายช
อร์ต 2,739 ล้านบาทก่อนจะเว้นระยะกับ
KBANK ด้วยมูลค่าขายชอร์ต 1,746 ล้าน
บาทตามล�ำดับ อันดับอื่นๆ ใน Top 10 มี
มูลค่าชอร์ตราว 1,000 – 1,600 ล้านบาท
เรียกได้ว่ากลับมียอดขายชอร์ตไม่ต่างจาก
ช่วงต้นปี ก่อนจะมีการใช้เกณฑ์ zero plus
tick rules ขายชอร์ตตลอด 6 เดือนก่อน
หน้านี้ สัดส่วนการขายชอร์ตสูงสุดเดือนนี้
เป็น AOT มีสัดส่วนการชอร์ตเทียบกระดาน
หลักที่ 10.26% สอดคล้องกันกับมูลค่าขาย
ชอร์ต ด้าน Top 10 อันดับอื่นๆ มีสัดส่วน
การชอร์ตในกรอบราว 7.0%-9.0% มาถึง
มูลค่าการชอร์ตเฉพาะหลักทรัพย์ NVDR
ยังเป็น KBANK-R ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3
ด้วยมูลค่าการชอร์ต 1,015 ล้านบาทดัง
ข้างต้น โดยเป็นหลักทรัพย์ NVDR ตัวเดียว
ที่ติด Top 10 Overall

กกร. คงคาดการณ์์ เศรษฐกิิ จไทยปีี 63
หดตัั วในกรอบ -9.0% ถึึง -7.0%
ส่่ ง ออก -10.0% ถึึง -8.0% ,เงิิ น เฟ้้อ ทั่่� ว อยู่่�ในกรอบ -1.5% ถึึง -1.0%
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน
(กกร.) เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทยปลาย
ไตรมาสที่ 3 ได้อานิสงส์จากการฟื้นตัว
ของภาคอุตสาหกรรมในต่างประเทศ การ
ส่งออกในเดือนกันยายนปรับตัวดีข้น
ึ มาก
หดตัวเพียง 3.9% เทียบกับเดือนสิงหาคม
ที่หดตัว 7.9% ภาคเกษตรและภาค
อุตสาหกรรมดีข้ึน อาทิ ชิน
้ ส่วนรถยนต์
คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ และเม็ด
พลาสติก ฟื้นตัวได้ดีสอดคล้องกับทิศทาง
ของภาคอุตสาหกรรมในต่างประเทศ
ส่วนการใช้จ่ายในประเทศฟื้นตัวโดยมี
มาตรการของภาครัฐสนับสนุน ส�ำหรับปี
หน้าอาจจะมีปัญหาเรื่องตู้คอนเทนเนอร์
ขาดแคลนท�ำให้ค่าระวางเรือท่ีมีแนว
โน้มสูงขึ้น โดย กกร.น�ำคณะไปหารือกับ
กระทรวงคมนาคมเพื่อวางแผนรับมือใน
อนาคต
การแพร่ระบาดระลอกสองของโควิด
-19 ที่รุนแรงในหลายประเทศเป็น
ความเสี่ยงหลักในช่วงที่เหลือของปี
2563 ประเทศหลักในสหภาพยุโรป
ประกาศล็อกดาวน์ประมาณ 1 เดือน
ในช่วงเดือนพฤศจิกายนเพื่อรับมือกับการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งแม้การล็อก
ดาวน์ในครั้งนี้จะเน้นจ�ำกัดกิจกรรมของผู้
บริโภค ไม่ได้ให้หยุดภาคการผลิต แต่ก็คาด
ว่าจะท�ำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดย
รวมแผ่วลง ในเบื้องต้นคาดว่าจะกระทบ
GDP ไทยในไตรมาสที่ 4 ราว 0.37-0.5%
เนื่องจากคาดว่าจะมีผลกระทบต่อความ
ต้องการสินค้าส่งออก
ผลการเลือกตั้งสหรัฐฯ ส่งผลต่อนโยบาย
การค้าและการลงทุนที่เปลี่ยนไปซึ่งมีผล
ทั้งบวกและลบ โดยหากนายโจ ไบเดน จาก
พรรคเดโมแครต ชนะการเลือกตั้งประธาน
ธิบดีสหรัฐฯ และพรรคเดโมแครตสามารถ
ครองเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎร
และวุฒิสภา อาจจะส่งผลให้นโยบายการ
ค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ กับคู่ค้ามี
แนวโน้มกลับมาผ่อนคลายมากขึ้น

หากไม่เกิดการระบาดระลอกใหม่ใน
ประเทศไทย หรือสามารถควบคุมโรคให้
อยูใ่ นวงจ�ำกัดได้ กอปรกับเม็ดเงินจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิม
่ เติมใน
ช่วงที่เหลือของปี เช่น มาตรการคนละ
ครึ่ง และมาตรการช้อปดีมีคืน เข้าสูร่ ะบบ
เศรษฐกิจ ที่ประชุม กกร. มองว่า กิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 4 น่าจะฟื้น
ตัวได้ต่อไป ส�ำหรับทั้งปี 2563 กกร. คาด
การณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะหดตัวในกรอบ
-9.0% ถึง -7.0% ขณะที่คาดว่าการส่ง
ออกจะหดตัวในกรอบ -10.0% ถึง -8.0%
ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าอยูใ่ นกรอบ
-1.5% ถึง -1.0%
กกร.เห็นว่าเขตการค้าเสรี หรือ FTA เป็น
เรื่องที่มีความส�ำคัญต่อไทยเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะFTA ในกรอกใหม่และปัจจุบัน
ยังอยูใ่ นการเตรียมการ เช่น FTA Thai-UK,
FTA Thai-EU, CPTPP เป็นต้น ซึ่ง กกร.ได้
พิจารณาแล้วว่ามีหลายข้อบทที่เกี่ยวเนื่อง
กันใน FTA เกือบทุกกรอบ ทั้งในระดับ
พหุภาคีและทวิภาคี ได้แก่ UPOV (การ
คุ้มครองพันธุ์พืชใหม่), CL (Compulsory
Licensing), แรงงาน และการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ โดย กกร.จะเสนอให้รัฐบาลจัด
ตั้งคณะท�ำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐที่มี
กระทรวงที่เกี่ยวข้องต่างๆ กับ กกร. เพื่อ
ให้มีการเตรียมตัวครอบคุมในทุกภาคส่วน
โดยอยากให้มีการจัดตั้งโดยเร็วเพื่อไม่ให้
ไทยเสียโอกาสในเวทีการค้าโลก
ส�ำหรับแผนการช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ในภาคธุรกิจโรงแรมที่มีข้อเสนอของภาค
เอกชนได้เสนอไปยังภาครัฐก่อนหน้านี้
เรื่องการตั้งกองทุนเพื่อซื้อโรงแรมที่ยังมี
ศักยภาพตามความเหมาะสม โดย กกร.
ได้มีการตั้งคณะท�ำงานเพื่อศึกษาเรื่องดัง
กล่าวโดยละเอียด
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัส COVID-19 ส่งผลให้รัฐบาลไทย
จ�ำเป็นต้องออกมาตรการปิดเมืองปิด
ประเทศหรือมาตรการล็อกดาวน์ เพื่อ

ควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายของ
เชื้อโรคดังกล่าว ท�ำให้เกิดผลกระทบ
โดยตรงต่อการเดินทางของนักธุรกิจชาว
ต่างชาติ รวมทั้งวิกฤติน้ี ยังสะท้อนถึง
ปัญหาวีซา่ และใบอนุญาตท�ำงานของกลุ่ม
บุคคลดังกล่าวอีกด้วย

ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้แก้ไขปัญหาบางส่วน
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและ
กลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อาทิ การลดทอนเอกสารและลดขั้นตอน
การด�ำเนินการ ตามประกาศกรมการจัดหา
งาน ลงนาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
โดย กกร.จะส่งข้อเสนอเพิ่มเติมไปยัง
ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับวีซา่ และใบอนุญาตท�ำงาน
ของนักธุรกิจชาวต่างชาติ ดังนี้

1 เสนอให้สามารถยื่นขอเปลี่ยนประเภท
วีซา่ จาก Non-Immigrant O Visa
เป็น Non-Immigrant B Visa ภายใน
ประเทศไทยได้ เนื่องจากชาวต่างด้าว
จ�ำเป็นต้องเดินทางกลับไปยังประเทศ
ต้นทางของตนเพื่อเปลี่ยนประเภทวีซา่ ดัง
กล่าว

2 เสนอให้แรงงานต่างด้าวทักษะสูง
สามารถอยูใ่ นประเทศไทยต่อได้เป็นระยะ
เวลา 3 เดือน หลังจากที่ใบอนุญาตท�ำงาน
หมดอายุหรือถูกยกเลิกไป เพื่อหางานใหม่

3 เสนอให้ยกเว้นการรายงานตัวทุก 90 วัน
แก่แรงงานต่างด้าวทักษะสูง โดยให้แจ้ง
เฉพาะกรณีท่ีมีการย้ายที่อยูถ
่ าวร

กกร. ขอให้ภาครัฐเร่งรัดการจ่ายเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทุกโครงการภายใน 30
วัน หลังจากการตรวจรับเรียบร้อยเพื่อชว
่ ย
ในการเสริมสภาพคล่องทางการเงินภาค
เอกชน และทางภาคเอกชนขนาดใหญ่กว่า
100 บริษัทได้รว
่ มกันช�ำระหนี้ภายใน 30
วันแล้ว

คลััง เคาะมาตรการด้้านการเงิินและมาตรการด้้านภาษีี
เพื่่� อช่่วยเหลืือผู้้�ประกอบการภาคธุุรกิิจท่่องเที่่�ยว
นายอาคม เติิมพิิทยาไพสิิฐ รััฐมนตรีี
ว่่าการกระทรวงการคลััง เปิิดเผยว่่า
จากการผ่่อนคลายมาตรการการควบคุุม
การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรนา
(COVID-19) หลัังจากสถานการณ์์การ
แพร่่ระบาดเริ่่ม
� บรรเทาลง รวมไปถึึงการ
ดำำ�เนิินมาตรการรัักษาระดัับการบริิโภค
ในประเทศเพื่่� อกระตุ้้�นอุุปสงค์์ในประเทศ
และแนวทางการให้้ความช่่วยเหลืือลููกหนี้้�
ของสถาบัันการเงิินเฉพาะกิิจหลัังสิ้้น
� สุุด
มาตรการพัก
ั ชำำ�ระหนี้้� ส่่งผลให้้ภาคธุุรกิิจ
บางสาขาเริ่่ม
� ส่่งสััญญาณกลัับมาฟื้้�นตััวได้้
แต่่ภาคธุุรกิิจท่่องเที่่�ยวทั้้�งที่่�เป็็นบริิษััท
ขนาดใหญ่่ ธุุรกิิจขนาดกลางและขนาด
ย่่อม และสาขาธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่� อง โดย
เฉพาะผู้้ป
� ระกอบการที่่�มีลูู
ี กค้้าหลัักเป็็นก
ลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิยัังคงประสบ
ปััญหา
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 คณะ
รัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบการแก้ไข
ปัญหาข้อติดขัดและขยายระยะเวลาการ
ด�ำเนินมาตรการ เพื่อบรรเทาความเดือด
ร้อนและช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาค
ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบ
สถาบันการเงินได้อย่างทั่วถึง และมีสภาพ
คล่องที่เพียงพอในการด�ำเนินธุรกิจต่อไป
ได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ปรับเพิม
่ วงเงินสินเชื่อต่อราย Soft
loan ท่องเที่ยวและที่เกี่ยวเนื่องของ
ธนาคารออมสิน จากเดิมไม่เกิน 20 ล้าน
บาทต่อราย เป็นไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อ
ราย โดยธนาคารออมสินให้สินเชื่อแก่
สถาบันการเงินในอัตราร้อยละ 0.01 ต่อปี
และสถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อต่อให้ผู้
ประกอบการ ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี เป็น

ระยะเวลา 2 ปี และขยายระยะเวลารับค�ำ
ขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน
2564
2) ขยายขอบเขตคุณสมบัติของผู้
ประกอบการ SMEs ภายใต้โครงการ
PGS Soft Loan พลัส วงเงิน 57,000
ล้านบาท ของบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ให้
ครอบคลุมถึงผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
เข้าร่วมมาตรการสินเชื่อ Soft loan ท่อง
เที่ยวตาม 1) แต่ยังไม่ได้รับสินเชื่อตาม
มาตรการดังกล่าว จากเดิมที่ บสย. ค้�ำ
ประกันให้เฉพาะกับผู้ประกอบการ SMEs
ที่ได้รับสินเชื่อตามพระราชก�ำหนดการให้
ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบ
วิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ
. 2563 (พ.ร.ก. Soft Loan) ทั้งนี้ บสย.
คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1.75 ต่อปี ระยะ
เวลาค้�ำประกัน 8 ปี โดยเริ่มค้�ำประกัน
ในต้นปีท่ี 3 นับจากวันที่ผู้ประกอบการ
แต่ละรายได้รับสินเชื่อ
3) ขยายระยะเวลารับค�ำขอสินเชื่อ Soft
loan ออมสินฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย วงเงิน
5,000 ล้านบาท ออกไปจนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2564 โดยธนาคารออมสิน
ปล่อยสินเชื่อส�ำหรับผู้ประกอบการ
รายย่อยในธุรกิจท่องเที่ยวและ Supply
Chain วงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อราย
ดอกเบี้ยร้อยละ 3.99 ต่อปี ระยะเวลากู้ 5
ปี ปลอดช�ำระเงินต้น 1 ปี
4) ขยายระยะเวลารับค�ำขอสินเชื่อ Extra
cash วงเงิน 10,000 ล้านบาท ออก
ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดย

ธนาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
ปล่อยสินเชื่อส�ำหรับผู้ประกอบการ SMEs
ขนาดย่อมในธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจอื่น
ๆ ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล วงเงิน
ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย ดอกเบี้ยร้อยละ
3 ต่อปี ใน 2 ปีแรก ระยะเวลากู้ 5 ปี
นอกจากนี้ เพื่อเป็นการลดต้นทุนให้แก่
ผู้ประกอบการสายการบิน และส่งผลให้
สายการบินสามารถปรับลดค่าโดยสาร
ท�ำให้ประชาชนมีค่าใช้จ่ายในการเดิน
ทางลดลงและตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว
ภายในประเทศเพิ่มขึ้น คณะรัฐมนตรีได้มี
มติเห็นชอบการลดอัตราภาษีสรรพสามิต
น้�ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับเครื่องบินไอพ่น
จาก 4.726 บาทต่อลิตร เหลือ 0.20 บาท
ต่อลิตร โดยมีผลหลังเวลา 24.00 น. ของ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 30
เมษายน 2564
กระทรวงการคลังมั่นใจว่ามาตรการด้าน
การเงินและมาตรการด้านภาษีเพื่อชว
่ ย
เหลือผู้ประกอบการภาคธุรกิจท่องเที่ยว
จะท�ำให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการที่
ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส COVID-19
เป็นไปอย่างทั่วถึงและเพียงพอ และจะ
เป็นหนึ่งในกลไกส�ำคัญในการช่วยเหลือ
และเยียวยาผู้ประกอบการภาคธุรกิจ
ท่องเที่ยวและสาขาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ให้
สามารถผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ไปได้ โดย
กระทรวงการคลังจะติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิดและพร้อมที่จะออกมาตรการ
ที่เหมาะสมได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ ส�ำหรับ
มาตรการด้านการเงินผู้ประกอบการที่
สนใจสามารถติดต่อได้ที่สถาบันการเงินที่
เข้าร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

บลจ.ทิิสโก้้ชวนสมาชิิกกองทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ ลงทุุนต่่อเนื่่�อง
ใน RMF for PVD เพิ่่� มโอกาสรัั บผลตอบแทนที่่�ดีี เพื่่� อเป้้าหมายการเกษีี ยณ

บลจ.ทิสโก้ชวนสมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพท่ี
ออกจากงาน ย้ายงาน นายจ้างเลิกกิจการหรือเลิก
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และสมาชิกที่เกษียณอายุ
โอนย้ายเงินจาก PVD มากองทุน RMF for PVD เพื่อ
การลงทุนที่ต่อเนื่อง
นายสาห์รช
ั ชัฏสุวรรณ ผูอ
้ �ำนวยการสายการตลาด
และทีป
่ รึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทิสโก้ จ�ำกัด กล่าวว่า เพื่อให้การลงทุนที่มี
เป้าหมายเพื่อการเกษียณมีโอกาสสร้างผลตอบแทน
ที่ดี และลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง บลจ.ทิสโก้แนะน�ำให้
สมาชิกกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ (PVD) ที่ออกจากงาน
ย้ายงาน นายจ้างเลิกกิจการหรือเลิกกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ และสมาชิกกองทุน PVD ที่เกษียณอายุ
โอนย้ายเงินจากกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ (PVD) มายัง
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพท่ีรบ
ั โอนเงินจากกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ (RMF for PVD) ซึ่งผู้ลงทุนสามารถ
เลือกกองทุนที่มี นโยบายการลงทุน และความเสี่ยง
ที่เหมาะสมกับตัวเอง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเพิม
่
โอกาสสร้างความมั่งคั่งยามเกษียณ
ส�ำหรับ บลจ.ทิสโก้มีกองทุน RMF for PVD หลาก
หลายนโยบายการลงทุนให้เลือก ได้แก่ 1.กองทุน
เปิด ทิสโก้ ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วย
ลงทุน PVD (TFIRMF-P) กองทุนรวมตราสารหนี้
ความเสี่ยงระดับ 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่�ำ) เน้น
ลงทุนใน พันธบัตร, ตั๋วเงินคลัง ที่ออกโดยรัฐบาล
ไทย และหุ้นกู้ ที่ออกโดยเอกชนในไทย 2. กองทุน
เปิด ทิสโก้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วย
ลงทุน PVD (TINRMF-P) กองทุนรวมผสม ความ
เสี่ยงระดับ 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) กระจาย
การลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ อาทิ ตราสาร
หนี้ไทย หุ้นไทย และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
คุณภาพดี เป็นต้น 3. กองทุนเปิด ทิสโก้ พล
ทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วยลงทุน PVD
(TFPRMF-P) กองทุนรวมผสม ความเสี่ยงระดับ 6 (
เสี่ยงสูง) เน้นลงทุนในหุ้นไทย หรือ/และ ตราสารหนี้
ไทย เป็นกองทุนผสมแบบไม่ก�ำหนดสัดส่วน
4. กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิด
หน่วยลงทุน PVD (TEGRMF-P) กองทุนรวมตราสาร
ทุน ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) เน้นลงทุนใน
หุ้นไทย โดยกระจายการลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี ใช้
นโยบายการลงทุนแบบเชิงรุก 5. กองทุนเปิด ทิสโก้
Mid/Small Cap อิควิต้ี เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิดหน่วย
ลงทุน PVD (TMSRMF-P) กองทุนรวมตราสารทุน
ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) เน้นลงทุนในหุ้นไทยที่
มีมูลค่าตลาดไม่เกิน 80,000 ล้านบาท ใน SET และ

/หรือ mai ใช้นโยบายการ
ลงทุนแบบเชิงรุก และ 6.
กองทุนเปิด ทิสโก้ เทคโนโลยี
อิควิต้ี เพื่อการเลี้ยงชีพ ชนิด
รองรับกองทุนส�ำรองเลี้ยง
ชีพ (TTECHRMF-P) กองทุน
รวมตราสารทุน ความเสี่ยง
ระดับ 7 (เสี่ยงสูง) เน้นลงทุน
ในหน่วยลงทุนของกองทุน
iShares Expanded Tech
Sector ETF ที่ลงทุนในหุ้น
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
Technology ทั้งนี้ กองทุน
นี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวด
อุตสาหกรรมเทคโนโลยี จึงมี
ความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญ
เสียเงินลงทุนจ�ำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม สมาชิกกองทุน
PVD ที่โอนย้ายมายังกองทุน
RMF for PVD นอกจากจะ
ลงทุนได้อย่างต่อเนื่องเพื่อ
เป้าหมายการเกษียณ และ
เพิม
่ โอกาสรับผลตอบแทนที่
ดีแล้ว ยังได้รับสิทธิประโยชน์
ทางภาษีต่อเนื่องจากกองทุน
PVD ได้อีกด้วย โดยสมาชิก
กองทุน PVD จะได้รับยกเว้น
ภาษีเมื่อมีอายุครบ 55 ปี
และเป็นสมาชิกกองทุน PVD
และ RMF for PVD ต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า 5 ปี และหาก
สมาชิกมีอายุครบ 55 ปี และ
เป็นสมาชิกกองทุน PVD มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ณ
วันโอนย้ายจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆ เพิ่มเติม
จากการโอนไปยังกองทุน RMF for PVD
พิเศษส�ำหรับลูกค้าที่โอนย้ายเงินจากกองทุน PVD
มายังกองทุน RMF for PVD และโอนย้ายกองทุน
RMF for PVD จาก บลจ.อื่น มายังบลจ. ทิสโก้
ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม
2564 ทุกๆ 50,000 บาท รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิด
ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) 100 บาท
สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท (1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์)
ทั้งนี้ กองทุนเปิด TINRMF-P และ TTECHRMF-P
อาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการ
ลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกัน

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของ
ผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือการลงทุน
ของ RMF for PVD กรณีการลงทุนที่ผิดเงื่อนไข ผู้
ลงทุนจะมีภาระภาษีเทียบเท่ากับการน�ำเงินออก
จากกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพก่อนก�ำหนดเวลา และ
ผู้ลงทุนควรท�ำความเข้าใจลักษณะสินค้า ศึกษา
ข้อมูลส�ำคัญของกองทุนรวม โดยเฉพาะนโยบาย
การลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผล
การด�ำเนินงานของกองทุนที่ได้เปิดเผยไว้ที่ www.
tiscoasset.com ก่อนตัดสินใจลงทุน และสามารถ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือช้ี
ชวนได้ที่ บลจ. ทิสโก้ หรือ ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา
, TISCO Contact Center โทร. 0 2633 6000 กด
4, 0 2080 6000 กด 4 และ www.tiscoasset.com
หรือ แอปพลิเคชัน TISCO My Funds

บล.ธนชาต : VGI แนะนำำ� ถืือ ราคาพื้้� นฐาน ที่่� 7.00 บ.
Fundamental Story

VGI Global Media Pcl (VGI TB) - HOLD, Price
Bt6.55, TP Bt7.00
Results Comment

ผลการด�ำเนินงาน 2QFY21 เป็นไปตามคาด
VGI รายงานก�ำไรปกติ 12 ลบ. ในปี 2QFY21 ลดลง
96% y-y และจากขาดทุน 104 ลบ. ใน 1QFY21 ผลการ
ด�ำเนินงานเป็นไปตามทีเ่ ราคาด ก�ำไรทีอ
่ ่อนแอมีสำ
� เหตุหลัก
มาจากการฟื้นตัวทีช
่ ้าของเม็ดเงินโฆษณา ในช่วงเกิดโควิด
-19
แม้เราคาดว่าก�ำไรของ VGI จะค่อยๆ ฟื้นตัวใน 3QFY21
เนื่องจากการควบคุมทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพของไทย และ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ แต่หน
ุ้ ซื้อขายทีร่ ะดับ
ทีเ่ หมาะสมแล้วในมุมมองของเราดังนั้นเราจึงคงค�ำแนะน�ำ
ถือ VGI
รายได้รวมของ VGI ลดลง 31% y-y ใน 2QFY21 การ
ฟื้นตัวทีช
่ ้าของเม็ดเงินโฆษณาในช่วงการระบาดของโควิด
-19 เป็นสาเหตุให้รายได้จากสื่อเคลื่อนที่ สื่อในส�ำนักงาน
และสื่อดิจิตอลลดลง 24%y-y, 18% y-y และ 26% ใน
2QFY21 ตามล�ำดับ
เนื่องจากมี operating leverage ทีส
่ งู โดยธรรมชาติ
อัตราก�ำไรขั้นต้นจึงลดลงเหลือ 40% ใน 2QFY21 เทียบกับ
49% ใน 2QFY20ขณะทีค
่ ่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่
้ 5% y-y เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายพิเศษ 24 ลบ.
มขึน
แม้มก
ี �ำไรจาก Kerry Express แต่การขาดทุนจาก
Master Ad และบริษัทย่อย ท�ำให้สว
่ นแบ่งก�ำไรของ
VGI ติดลบ 53 ลบ. ใน2QFY21 จากทีเ่ ป็นบวก 29 ลบ. ใน
2QFY20
ความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ : การฟื้้� นตััวของการบริิโภคได้้เพิ่่�ม
ความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�ลงโฆษณา ซึ่่�งมีีผลให้้การใช้้จ่่ายในการ
โฆษณาสููงขึ้้�น
Saksid Phadthananarak | Email: saksid.pha@
thanachartsec.co.th

บล.เมย์์แบงก์์ กิิมเอ็็ง : IVL แนะนำำ� ซื้้�อ ราคาพื้้� นฐาน ที่่� 33.00 บ.

Indorama Ventures (IVL TB)
ผ่านจุดต่�ำสุดแล้ว
	คงแนะน�ำ ซื้อ รอจังหวะย่อ ค่อยเข้า
สะสม

EBITDA งวด 9 เดือนแรก คิดเป็น

60% ของประมาณการปีน้ข
ี องเรา (Core

EBITDA เท่ากับ 77% ของการคาดการณ์
) ดังนั้น อาจจะพลาดเป้า เราแนะน�ำนัก

ลงทุนมองข้ามช็อตไปปี 64 เนื่องจากผล
ประกอบการน่าจะดีข้ึนอย่างเห็นได้ชัด

จากภาวะเศรษฐกิจและการด�ำเนินงานที่

กลับสูภ
่ าวะปกติ คงค�ำแนะน�ำ ซื้อ ราคา

เป้าหมายไม่เปลี่ยนแปลงที่ 33 บาท (8.5x
FY21 EV / EBITDA เฉลี่ย 10yr) หลังจาก
ราคาหุ้นพุ่ง 17% MTD หุ้น IVL อาจจะ

แกว่งไซด์เวย์ เนื่องจากแก๊ปมูลค่าลดลง

รอจังหวะราคาย่อลงมาเป็นโอกาสในการ

สะสม เนื่องจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์

อยูท
่ ่ีระดับต่�ำสุดเป็นประวัติการณ์ และมี
แนวโน้มที่จะผ่านจุดต่�ำสุด

EBITDA หลัก 3Q20 ลดลงตามเหตุ

ปัจจัย

3Q20 NPAT อยูท
่ ่ี 380 ล้านบาท

+147% QoQ, -52% YoY แต่ต่�ำกว่าที่

ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ประมาณ 1 พันล้าน

บาท Core EBITDA ลดลง 19% QoQ เป็น

251 ล้านเหรียญสหรัฐ (7.8 พันล้านบาท)

จากการขาดทุนเพียงครั้งเดียว ได้แก่ เหตุ

พายุเฮอริเคนลอร่า (โรงงานพอร์ตเนเชส
) 35 ล้านเหรียญสหรัฐ และเหตุฟ้าผ่า (

ทะเลสาบชาร์ลส์) 17 ล้านเหรียญสหรัฐ

ส่งผลให้ EBITDA หลักจะทรงตัว QoQ ที่
303 ล้านเหรียญสหรัฐ IVL น่าจะได้รับ

เงินจากประกัน 3-4 ล้านเหรียญสหรัฐจาก
ที่ขาดทุน 17 ล้านเหรียญสหรัฐในไตรมาส
4/63 (หักได้ 13-14 ล้านเหรียญสหรัฐ)

IVL ขาดทุนพิเศษ 608 ล้านบาท จาก 1)

ทรัพย์สินเสียหาย 8 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน
ทะเลสาบชาร์ลส์ 2) ปริมาณการผลิตรวม
เพิ่มขึ้น 7% QoQ เป็น 3.68MT (+17%

PET, + 47% Fibers, -16% IOD) อย่างไร
ก็ตาม PET และ IOD core EBITDA ลดลง

12% และ 78% QoQ เนื่องจากอัตราก�ำไร
ที่ลดลง

โครงการโอลิมปัส - ผบห. เพิ่มเป้า

ประหยัดต้นทุน

เท่าภายในปี 64 เนื่องจากผลประกอบการ
ฟื้นตัว capex ปี 64 อยูท
่ ่ี 800 ล้านบาท
แนวโน้มปี 64
ผู้บริหารย้�ำแนวโน้มปี 64 ขึ้นอยู่

กับสถานการณ์ Covid19 คลี่คลาย

ความคล่องตัวที่ดีข้น
ึ จะช่วยให้ไฟเบอร์

(mobility and apparel) และน้�ำมัน

เบนซินฟื้นตัว ความต้องการเส้นใยที่เพิ่ม
ขึ้น (70% ของความต้องการ PTA) จะ

หนุนการฟื้นตัวของสเปรด integrated

PET (-23% QoQ

เนื่องจากราคา PTA อ่อนตัว) อุปสงค์

เส้นใยปี 63 ลดลง 10% YoY และคาดว่า

จะฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง (+5% อุปสงค์ใน
อดีต) การฟื้นตัวของราคาน้�ำมันจะช่วย

เพิ่มสเปรด MBTE (-50% YoY) ปริมาณ

คาดเพิ่มขึ้นตามล�ำดับเมื่อผ่อนคลายล็อค

ผู้บริหารเผยว่า Project Olympus

ดาวน์ ปริมาณ IOD จะเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2566 (ระบุ

Lake Charles จะกลับมาออนไลน์ ขณะ

จะช่วยประหยัด EBITDA ได้เพิ่มขึ้น 582

ในไตรมาส 1Q21 เนื่องจากแครกเกอร์

ก่อนหน้านี้ 350 ล้านเหรียญสหรัฐ) หลัง

ที่ 4Q เป็นช่วงโลว์ซีซั่นส�ำหรับ PET แต่

1,000-2,000 โครงการ) ไฟเบอร์จะยัง

เป็นวัสดุบรรจุภัณฑ์ท่ีต้องการในช่วง

จากการศึกษาเชิงลึก (โครงการเล็ก ๆ

ปริมาณน่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจาก PET กลาย

คงเป็นส่วนส�ำคัญของการบริหารต้นทุน

Covdi19 เราคงสมมติฐานสเปรดของ PET

ของเรา แต่จะตรวจสอบต่อไป ใน 9 เดือน

เสี่ยงหลักคือราคาน้�ำมันดิบที่อ่อนแอจะ

เรายังไม่ได้รวมประเด็นนี้ในคาดการณ์

แรก 63 โครงการโอลิมปัสช่วยประหยัด
ได้ 64 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยตั้งเป้าไว้ที่
176 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 64 ขณะที่

อัตราส่วน D / E ปี 63 จะยังคงอยูท
่ ่ี 1.4

เท่า แต่ตั้งเป้าที่จะลดลงเหลือ 1.25-1.3

ที่ 210 เหรียญสหรัฐ / ตัน ในปี 64 ความ
ท�ำให้อัตราก�ำไรของ IOD อ่อนตัวลง
Kaushal Ladha, CFA
Kaushal.l@maybank-ke.co.th
(66) 2658 5000 ext 1392

บล.ดีีบีีเอสวิิคเคอร์์ส : PTTGC แนะนำำ� ถืือ ราคาพื้้� นฐาน ที่่� 44.00 บ.
PTTGC คำำ�แนะนำำ� ถืือ ราคาปิิด 46.25 บาท ราคาพื้้�นฐาน 44 บาท
ธุุรกิิจปิิโตรเคมีียังั แข็็งแกร่่งใน 4Q63F

ก�ำไรสุทธิ 3Q63 เท่ากับ 908 ล้านบาท ต่�ำกว่าที่เรา
และตลาดคาดไว้ 42%/46% โดยก�ำไรสุทธิลดลงจาก 2.66
พันล้านบาท ใน 3Q62 และ 1.67 พันล้านบาทใน 2Q63
เพราะถูกกระทบโดยค่าการกลั่น GRM อ่อนแอ (-73%YoY,
-48%QoQ เป็น 1.22 ดอลลาร์/บาร์เรล), สเปรดอะโรเมติก
ส์ลดลง (-56%YoY, -43%QoQ เป็น 78 ดอลลาร์/ตัน) และ
ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน

แนวโน้ม 4Q63F คาดธุรกิจโพลิเมอร์จะดีต่อเนื่อง และ
ธุรกิจอะโรเมติกส์ดีข้ึนเล็กน้อยเพราะเป็นช่วงฤดูหนาวท�ำให้
ความต้องการซื้อเสื้อผ้าและเครื่องนุง่ ห่มเพิ่มขึ้น นอกจากนั้น
ยังมีการเปิดโรงงาน PTA เพิ่มในเอเชีย และมีการสะสมสต็อก
เพิ่ม หลังจากระดับสต็อกผู้ผลิตในอาเซียนต่�ำกว่าระดับค่า
เฉลี่ย 5 ปี ส่วนค่าการกลั่นยังอ่อนแอ

คงค�ำแนะน�ำถือ ให้ราคาพื้นฐาน 44 บาท อิงกับ P/BV ปีน้ท
ี ่ี
0.68 เท่า (-1.25SD ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี)

	นัักวิิเคราะห์์ : ดุุลเดช บิิค : duladethb@th.dbs.com

บล.หยวนต้้า : IRPC แนะนำำ� "TRADING" ราคาเป้้าหมาย 2.60 บาท/หุ้้�น
IRPC (IRPC)
Thailand : Energy and Utilities
TRADING (Maintain)
TP upside (downside) +16.1%
Close Nov 9, 2020
Price
2.24
12M Target
2.60
งบดีีกว่่าคาดจากค่่าใช้้จ่่าย
Earnings Results
ประกาศงบ 3Q63 กำำ�ไรสุุทธิิ 1.6 พัน
ั ล้้านบาท พลิิกจากขาดทุุนสุุทธิิ 0.4 พัน
ั ล้้านบาทใน 2Q63 และขาดทุุนสุุทธิิ 1.3 พัน
ั ล้้านบาทใน
3Q62 ดีีกว่่าที่่�เรา และ Bloomberg consensus คาด
หากหัักรายการพิิเศษจากอนุุพัน
ั ธ์์ป้อ
้ งกัันความเสี่่�ยง อััตราแลกเปลี่่�ยน ฯลฯ ที่่� 115 ล้้านบาท และกำำ�ไรสต็็อกน้ำำ�มััน 2.8 พัน
ั ล้้านบาท
ผลการดำำ�เนิินงานปกติิจะขาดทุุน 588 ล้้านบาท ดีีกว่่าคาดการณ์์ของเรา และตลาดที่่�ประเมิินว่่าจะขาดทุุนปกติิ 0.8 1.0 พัน
ั ล้้านบาท
สาเหตุุหลัักมาจากค่่าใช้้จ่่ายการดำำ�เนิินงานที่่�ทำำ�ได้้ดีีกว่่าคาด
สรุุปสาระสำำ�คััญดัังนี้้� ผลการดำำ�เนิินงานปกติิฟื้้�นตััว QoQ โดยขาดทุุนลดลงจาก 1.1 พัน
ั ล้้านบาทใน 2Q63 หนุุนจาก 1) อััตราการผลิิต
สููงขึ้้�นเป็็น 195 KBD (+3% QoQ) 2) Market GIM เพิ่่ม
� ขึ้้�นเป็็น US$8.7/bbl (+3% QoQ) โดยค่่าการกลั่่�นที่่�อ่่อนแอลงจากการปรัับตััวลงของ
ส่่วนต่่างราคาน้ำำ�มัันดีีเซล และต้้นทุุนน้ำำ�มััน (Crude Premium) สููงขึ้้�น สามารถชดเชยได้้จาก P2F margin ของปิิโตรเคมีีที่่�ปรัับขึ้้�นตาม
ส่่วนต่่างราคาโอเลฟิินส์์ และ Styrenics (ABS) เนื่่� องจากอุุปสงค์์ของการผลิิตสิินค้้า Hygiene, ยานยนต์์, และเครื่่� องใช้้ในครััวเรืือนฟื้้�นตััวได้้
อย่่างรวดเร็็ว 3) ค่่าใช้้จ่่ายการดำำ�เนิินงานลดลงเหลืือ US$6.1/bbl (-12% QoQ) จากค่่าซ่่อมบำำ�รุุงลดลง ทั้้�งนี้้� เมื่่�อเทีียบกัับ 3Q62 ผลการ
ดำำ�เนิินงานปกติิขาดทุุนเพิ่่ม
� ขึ้้�นจาก 499 ล้้านบาทใน 3Q62 กดดัันจากอััตรากำำ�ไร (Market GIM) ของธุุรกิิจโรงกลั่่�นที่่�ลดลงเหลืือ US$0.7/
bbl (-79% YoY)
Our Take
แนวโน้้ม 4Q63 ผลการดำำ�เนิินงานหลัักดีีขึ้้�น QoQ จากส่่วนต่่างราคาปิิโตรเคมีี PP และ ABS ที่่�ยัังปรัับตััวขึ้้�นได้้ดีีต่่อเนื่่� อง รวมทั้้�งค่่า
การกลั่่�นที่่�เริ่่ม
� ฟื้้�นตััวจากส่่วนต่่างราคาปิิโตรเลีียม และต้้นทุุนน้ำำ�มััน Crude premium ลดลง อย่่างไรก็็ตาม ประเมิินว่่า Market GIM ที่่�ระดัับ
US$10-11/bbl จะทำำ�ให้้ผลการดำำ�เนิินงานได้้แค่่แตะระดัับจุุดคุ้้�มทุุนเท่่านั้้�น
บริิษััทฯ อยู่่�ระหว่่างวางแผนปรัับโครงสร้้างพนัักงานตามนโยบายควบคุุมค่่าใช้้จ่่าย (Noah) ซึ่่�งจะช่่วยให้้บริิษััทฯ สามารถควบคุุมค่่าใช้้
จ่่ายในระยะยาวได้้ดีีขึ้้�น โดยปีี 2564 ผู้้บ
� ริิหารคาดว่่าจะช่่วยลดค่่าใช้้จ่่ายลงได้้ 0.5 พัน
ั ล้้านบาท และตั้้�งเป้้าลดค่่าใช้้จ่่ายเฉลี่่�ย 1 พัน
ั ล้้านบาท
/ปีี ภายใน 5 ปีีข้้างหน้้า อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ มีีโอกาสบัันทึึกค่่าใช้้จ่่ายจากโครงการดัังกล่่าวจำำ�นวน 1.7 พัน
ั ล้้านบาทใน 4Q63 ซึ่่�งจะส่่งผล
ให้้ประมาณการปีี 2563 ของเราที่่�คาดว่่าจะขาดทุุน 6.1 พัน
ั ล้้านบาทยัังมีี Downside
ราคา ณ ปััจจุุบัันซื้้�อขายอยู่่�บน PBV ที่่� 0.6x นัับว่่ามีีส่ว
่ นลดจากค่่าเฉลี่่�ยย้้อนหลััง 10 ปีีกว่่า -2.0SD ถืือว่่าไม่่แพง อย่่างไรก็็ตาม แนว
โน้้มผลการดำำ�เนิินงานหลััก 4Q63 1H64 ยัังมีีความเปราะบางกว่่าคู่่�แข่่ง ทางพื้้� นฐานคงคำำ�แนะนำำ� TRADING สำำ�หรัับ Laggard play ราคา
เหมาะสม 2.60 บาท
Research Analysts:
Parinth Nikornkittikosol
Tel. 662 009 8075
E-Mail Parinth.n@yuanta.co.th
ID 085699

บล.จีีเอ็็มโอ-แซด คอม : ASK แนะนำำ� "BUY" ราคาเป้้าหมาย 24 บาท/หุ้้�น
ASK

ASIA SERMKIJ LEASING
Rating: BUY

Sector: Finance & Securities
Last Price (Bt)

19.20

Upside (%)

25.0

Target Price (Bt) 24.00

3Q20 กำำ�ไรดีีเกิินคาด แม้้ตั้้�งสำำ�รองสููงจากการ Write-off
กำำ�ไรสุุทธิิ 3Q20 ดีีเกิินคาด คุุณภาพสิินทรััพย์์ดีต
ี ามคาดจาก Write-off หนี้้�เก่่า

ASK รายงานกำำ�ไรสุุทธิิงวด 3Q20 ที่่� 232 ลบ. +1%QoQ +3%YoY สููงกว่่าคาดที่่� 216 ลบ. จาก 1) สิินเชื่่�อเติิบโตดีีกว่่าคาด +2.5%QoQ (
คาด 2.4%QoQ) จากการเติิบโตของสิินเชื่่�อเช่่าซื้้�อสอดคล้้องกัับทิิศทางของยอดขายรถยนต์์ในประเทศที่่�ปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�น (ASK มีีสัด
ั ส่่วนสิินเชื่่�อ
เช่่าซื้้�อประมาณ 94% ของพอร์์ตสิินเชื่่�อทั้้�งหมดของบริิษััท) 2) NIM ปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นมาอยู่่�ที่่� 5.3% (คาด 5.1%) ซึ่่�งเป็็นระดัับเดีียวกัับช่่วง 1Q20
จากสิินเชื่่�อที่่�ฟื้้� นตััว รวมทั้้�งการกลัับมาจ่่ายหนี้้�ของลููกหนี้้�หลัังหมดมาตรการช่่วยเหลืือ และ 3) ค่่าใช้้จ่่ายดำำ�เนิินงานที่่�เพิ่่�มขึ้้�นน้้อยกว่่าคาดอยู่่�ที่่�
248 ลบ. (คาด 254 ลบ.) โดย Cost to Income ลดลงมาทำำ�ระดัับต่ำำ�สุุดในรอบ 9m ที่่� 36.6%
ทั้้�งนี้้�บริิษััทมีีการ Write-off หนี้้�จำำ�นวนมากใน 3Q20 (โดยส่่วนใหญ่่เป็็นสิินเชื่่�อเช่่าซื้้�อที่่�มีีการค้้างชำำ�ระมานาน) ส่่งผลให้้ %NPL ลดลง
มาเหลืือเพีียง 2.6% ซึ่่�งเป็็นไปตามคาด โดยการ Write-off ทำำ�ให้้บริิษััทมีีภาระในการตั้้�งค่่าใช้้จ่่ายสำำ�รองเพิ่่�มขึ้้�นมาอยู่่�ที่่� 135 ลบ. +73%QoQ
+14%YoY (คาด 128 ลบ.)
คาดสิินเชื่่�อฟื้้� นตััว หนุุนกำำ�ไรทำำ�สถิิติิสูงู สุุดใหม่่ต่่อเนื่่�อง

เรายัังคงมุุมมองว่่าการเติิบโตของสิินเชื่่�อของบริิษััทจะยัังสามารถทำำ�ได้้ต่่อเนื่่�องหากไม่่มีก
ี าร Lock Down อีีกครั้้�ง สอดคล้้องกัับกิิจกรรม
ทางเศรษฐกิิจในอุุตสาหกรรมต่่างๆ โดยคาดสิินเชื่่�อกลุ่่�มรถยนต์์ รถบััสที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภาคการท่่องเที่่�ยวจะฟื้้� นตััวได้้ในช่่วงปลายปีีหน้้าหลัังต่่าง
ประเทศมีีวััคซีีนใช้้อย่่างแพร่่หลาย โดยเราคาดสิินเชื่่�อในปีี 20 - 21 +8.3%YoY และ +7.1%YoY ตามลำำ�ดัับ ซึ่่�งจะช่่วยหนุุนให้้กำำ�ไรทำำ�สถิิติิ
เติิบโตได้้อย่่างต่่อเนื่่�องทุุกปีีนัับตั้้�งแต่่ปีี 06 ส่่งผลให้้เงิินปัันผลจ่่ายสููงขึ้้�นต่่อเนื่่�องเช่่นกััน (Payout Ratio 70%)
แนะนำำ� ซื้้�อ ราคาเหมาะสม 24.00 บาท Upside 25% ไม่่รวมปัันผลอีีกราว 9%

ยัังคงแนะนำำ� ซื้้�อ ASK ราคาเหมาะสมปีี 21 ที่่� 24.00 บาท ราคาปััจจุุบัน
ั มีี Upside ราว 25% และคาดการณ์์ผลตอบแทนจากเงิินปัันผลราว
9% โดย ASK เป็็นหุ้้�นในกลุ่่�ม Dividend Play (Dividend Yield สููง+จ่่ายปัันผลต่่อเนื่่�อง+จำำ�นวนเงิินปัันผลไม่่ลดลง+Payout Ratio 70%คงที่่�
) อย่่างไรก็็ตามการจ่่ายปัันผลในสััดส่่วนที่่�สููงส่่งผลให้้ D/E ของบริิษััทมีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นต่่อเนื่่�อง โดย 3Q20 บริิษััทมีี D/E ที่่� 6.95x ลดลงจาก
ไตรมาสก่่อนที่่� 7.87x เนื่่�องจากมีีการเบิิกเงิินกู้้�เพื่่�อรองรัับสถานการณ์์ฉุุกเฉิินจากการ Lock Down ขณะที่่�ปััจจุุบัน
ั การดำำ�เนิินธุุรกิิจกลัับมาเป็็น
ปกติิ ทั้้�งนี้้�บริิษััทจะพิิจารณาเพิ่่�มทุุนที่่� D/E ประมาณ 8x เพื่่�อรองรัับเงื่่�อนไขเงิินกู้้�จากธนาคาร D/E < 10x
ความเสี่่�ยง: การออกกฎหมายควบคุุมดอกเบี้้�ยสิินเชื่่�อ, การจำำ�กััดการใช้้รถเก่่า, การขาดสภาพคล่่องทางการเงิิน, ต้้นทุุนเงิินทุุนที่่�สููงขึ้้�น,
การ Lock Down
Sutthivit Tesanaboon
Fundamental Analyst
Sec No. 028533

(+66) 2 088 8158

Sutthivit.t@zcomsec.com

บล.เคจีีไอ : VGI แนะนำำ� ซื้้�อ ราคาเป้้าหมาย 8.10 บาท/หุ้้�น
VGI Global Media
(VGI.BK/VGI TB)*

Outperform Maintained

Price as of November 9, 2020

6.55

12M target price (Bt/shr)

8.10

Upside/downside (%)

23.7

Unchanged/Revised up(down)(%)

(2.4)

Key messages

VGI รายงานกำำ�ไรสุุทธิิในงวด 2Q63/64 บาท (กรกฎาคม 2563 กัันยายน 2563) อยู่่�ที่่� 12 ล้้าน พลิิกจากที่่�ขาดทุุนสุุทธิิ 104 ล้้านบาทใน 1Q63/64 แต่่ลดลง
97% YoY โดยผลประกอบการที่่�ดีีขึ้้�น QoQ ใน 2Q63/64 เป็็นเพราะ i) รายได้้เพิ่่ม
� ขึ้้�น 61% QoQ เป็็น 717 ล้้านบาท บวกกัับค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารลดลง
แต่่เมื่่�อเทีียบ YoY กำำ�ไรสุุทธิิลดลงเนื่่� องจากรายได้้ลดลง 31% YoY ทั้้�งนี้้�ผลประกอบการที่่�ออกมาถืือว่่าใกล้้เคีียงกัับคาดการณ์์ของเรา แต่่ดีีกว่่าที่่�ตลาดคาดว่่าจะ
ขาดทุุน 12 ล้้านบาท ทำำ�ให้้เรายัังคงประมาณการกำำ�ไรสุุทธิิปีี 2563/64F เอาไว้้ที่่� 181 ล้้านบาท (-87% YoY) และปีี 2564/65 ไว้้ที่่� 871 ล้้านบาท (+383% YoY)
อย่่างไรก็็ตามเราได้้ปรัับลดราคาเป้้าหมาย SOTP ปีี 2563/64 ลงจากเดิิมที่่� 8.30 บาท เหลืือ 8.10 บาท ตามสััดส่่วนการลงทุุนใน KERRY ที่่�จะลดจาก 23% เหลืือ
19% หลััง KERRY มีีแผนจะเข้้าจดทะเบีียนใน SET เรายัังคงคำำ�แนะนำำ�ซื้้�อ VGI

ผลประกอบการ 2Q63/64: เป็็นไปตามคาด
Event

VGI รายงานกำำ�ไรสุุทธิิใน 2Q63/64 (กรกฎาคม 2563 กัันยายน 2563) อยู่่�ที่่� 12 ล้้านบาท พลิิกจากที่่�ขาดทุุนสุุทธิิ 104 ล้้านบาทใน 1Q63/64 แต่่ลดลง
97% YoY โดยผลประกอบการที่่�ออกมานี้้�ถืือว่่าใกล้้เคีียงกัับคาดการณ์์ของเรา แต่่ดีีกว่่าที่่�ตลาดคาดว่่าจะขาดทุุน 12 ล้้านบาท
lmpact
ผลประกอบการใน 2Q63/64 พลิิกเป็็นกำำ�ไรเนื่่� องจากรายได้้เพิ่่ม
� ขึ้้�น

ผลประกอบการที่่�ดีีขึ้้�น QoQ ใน 2Q63/64 เป็็นเพราะ i) รายได้้เพิ่่ม
� ขึ้้�น 61% QoQ เป็็น 717 ล้้านบาท เพราะรายได้้จากสื่่�อนอกบ้้าน (Out Of Home หรืือ
OOH) ฟื้้�นตััวขึ้้�นเป็็น 480 ล้้านบาท (+80% QoQ) ตามอััตราการใช้้สื่่� อที่่�ขยัับเพิ่่ม
� ขึ้้�นจาก 28% ใน 1Q63/64 เป็็นประมาณ 50% ในขณะที่่�รายได้้จากบริิการด้้าน
ดิิจิิทััลกลัับมาอยู่่�ที่่� 237 ล้้านบาท และ ii) ค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหารลดลง 3% QoQ แต่่เมื่่�อเทีียบ YoY กำำ�ไรสุุทธิิลดลงเนื่่� องจากรายได้้ลดลง 31% YoY
คงประมาณการกำำ�ไรปีี 2563/64F- 2564/65F เอาไว้้เท่่าเดิิม

ถึึงแม้้ว่่าบริิษััทจะมีีผลขาดทุุนสุุทธิิ 92 ล้้านบาทใน 1H63/64F แต่่เรายัังคงประมาณการกำำ�ไรสุุทธิิปีี 2563/64F เอาไว้้ที่่� 181 ล้้านบาท (-87% YoY) และปีี
2564/65 ไว้้ที่่� 871 ล้้านบาท (+383% YoY) เพราะเราเชื่่�อว่่าผลประกอบการใน 2H63/64F จะโตตามการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจ ซึ่่�งจะช่่วยหนุุนยอดโฆษณา รวมถึึง
สื่่�อนอกบ้้านซึ่่�งเป็็นธุุรกิิจหลัักของ VGI ด้้วย สำำ�หรัับในปีี 2564/65F เราคาดว่่ากำำ�ไรจะโตถึึง 383% YoY เนื่่� องจาก i) คาดว่่าเศรษฐกิิจจะฟื้้�นตััว ii) วิิถีีชีวิ
ี ิตปััจจุุบััน
หนุุนให้้สื่่� อดิิจิิทััลได้้รัับความนิิยมมากขึ้้�นจะช่่วยหนุุนบริิการด้้านดิิจิิทััลของบริิษััท และ iii) ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากบริิษััทในเครืือเพิ่่ม
� ขึ้้�นทั้้�งในประเทศ และต่่างประเทศ
มีีแนวโน้้มเชิิงบวกจากการนำำ� KERRY เข้้าจดทะเบีียนใน SET

ในปััจจุุบััน VGI ถืือหุ้้น
� 23% ใน KERRY ซึ่่�งเป็็นบริิษััทรัับส่่งพััสดุุ โดย VGI เปิิดเผยว่่าสััดส่่วนการถืือหุ้้น
� จะลดลงเหลืือ 19% หลัังจาก KERRY ที่่�มีแ
ี ผนจะนำำ�
หุ้้น
� เข้้าจดทะเบีียนใน ตลท. โดยจะออกหุ้้น
� ใหม่่ 300 ล้้านหุ้้น
� เพื่่� อขายแก่่ประชาชนทั่่�วไปเป็็นครั้้�งแรก (Initial Public Offering -IPO) ซึ่่�งจะทำำ�ให้้จำำ�นวนหุ้้น
� ของ
KERRY เพิ่่ม
ี 1,440 ล้้านหุ้้น
� เป็็น 1,740 ล้้านหุ้้น
� อย่่างไรก็็ตาม เราเชื่่�อว่่าการนำำ� KERRY เข้้าตลาดจะมีีแนวโน้้มเชิิงบวกต่่อหุ้้น
� VGI นอกจากนี้้�เรา
� ขึ้้�นจากเดิิมที่่�มีอยู่่�
คาดว่่าเม็็ดเงิินที่่� KERRY ระดมได้้จาก IPO จะช่่วยหนุุนการดำำ�เนิินงานในอนาคต ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรที่่�ส่ง่ ต่่อมาที่่� VGI เพิ่่ม
� ขึ้้�น
Valuation and action

เราปรัับลดราคาเป้้าหมาย SOTP ปีี 2563/64 ลงจากเดิิมที่่� 8.30 บาท เหลืือ 8.10 บาท ตามสััดส่่วนการลงทุุนใน KERRY ที่่�จะลดลง เรายัังคงคำำ�แนะนำำ�ซื้้�อ
VGI เนื่่� องจาก i) คาดว่่ากำำ�ไรจะฟื้้�นตััวอย่่างแข็็งแกร่่งในปีี 2564/65F และ ii) upside จากการขยายเส้้นทางรถไฟฟ้้า BTS ซึ่่�งจะหนุุนการเติิบโตในอนาคตของ VGI
Risks

รายได้้จากสื่่�อ OOH ต่ำำ�เกิินคาด
Piyathida Sonthisombat
66.2658.8888 Ext.8852
piyathidas@kgi.co.th

บล.ทรีีนีีตี้้� : PTTEP แนะนำำ� "ซื้้�อเก็็งกำำ�ไร" ราคาเป้้าหมาย 90 บาท/หุ้้�น

Stock Comment

ที่มา แนวหน้า)

ปตท. ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม PTTEP

ความคิดเห็นและค�ำแนะน�ำ

ค�ำแนะน�ำ : ซื้อเก็งก�ำไร

เรามีมุมมองเป็นบวกโดยตรงต่อราคาหุ้น PTTEP ในระยะสั้น
ตามราคาน้�ำมันที่ปรับขึ้นแรงเมื่อคืนที่ผา่ นมา โดยราคาน้�ำมัน
Brent ปรับขึ้นกว่า 5% มาอยูท
่ ่ีระดับ USD42/bbl นอกจากนี้
ซาอุดิฯ ได้มีการเสนอต่อกลุ่ม OPEC ให้มีการลดก�ำลังผลิตเพิม
่
เติม หากความต้องการใช้น้�ำมันในช่วงฤดูหนาวลดลง

ราคาปิด: 84 บาท

ราคาเป้าหมาย: 90 บาท

หมวดอุตสาหกรรม: พลังงานและสาธารณูปโภค
( + ) ราคาน้�ำมันดิบทะยาน หลังแถลงประกาศผลการทดสอบ
วัคซีนโควิด-19 มีประสิทธิภาพ
ผลทดสอบวัคซีนได้ผลดี
ราคาน้�ำมันดิบเวสต์เท็กซัสและเบรนท์ปรับเพิ่มขึ้นสูงสุดใน
รอบหลายเดือน หลังได้รับแรงสนับสนุนจากการแถลงผลการ
ทดสอบวัคซีนโควิด-19 ที่พัฒนาร่วมกันของบริษัท Pfizer และ
BioNTech โดยระบุว่า การทดลองวัคซีนประสบผลส�ำเร็จ ซึ่ง
มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 มากกว่าร้อยละ 90
ส�ำหรับผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อมาก่อน และท�ำให้บริษัทมีโอกาสที่จะ
ยื่นเรื่องขออนุญาตต่อส�ำนักงานอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA)
แบบฉุกเฉินเพื่อให้สามารถใช้วัคซีนนี้แก่ประชาชนได้เร็วขึ้น (

เรายังคงค�ำแนะน Trading Buy ใน PTTEP ที่ราคาเป้าหมาย
90.00 บาท ตามทิศทางราคาน้�ำมันที่ปรับขึ้น แต่อย่างไรก็ดีผล
ประกอบการ 4Q20 อาจจะชะลอตัวเนื่องจากราคาก๊าซที่ปรับ
ลดลง (ราคาก๊าซมี lag time ตามราคาน้�ำมันอยู่ 6-9 เดือน)
ความเสี่ยง: ความเสี่ยงจากการฟื้นตัวของ demand น้�ำมันที่
ล้าช้าจากผลกระทบ COVID-19 และการลดก�ำลังการผลิตของ
กลุ่ม OPEC
เอกรินทร์ วงษ์ศิริ, CFA

เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 055680
ekkarin@trinitythai.com

บล.ฟิลลิป : BEM แนะน�ำ ซื้อ ราคาพื้ นฐาน ที่ 11.10 บ.

BEM ซื้อ TP64: 11.10

	คาด 3Q63 กาไรยังลดลง y-y แต่ฟ้ นแรง
ื
q-q

งบรวม 3Q63E 2Q63 3Q62 % y-y % q-q 9M63E 9M62 % y-y
ก�ำไร 821 152 937 -12.4 +439.0 1,481 4,914 -69.9
EPS 0.05 0.01 0.06 -12.4 +439.0 0.10 0.32 -69.9

คาด 3Q63 ก�ำไร -12.4% y-y , +439% q-q ที่ 821 ลบ.: ตามสถานการณ์ COVID-19 ที่ผู้ใช้รถไฟฟ้า -15.4% y-y, +115.3% q-q เป็น
26.10 ล.เที่ยว และทางด่วน -8.5% y-y, +42.7% q-q ที่ 104.44 ล.เที่ยว คาดรายได้ -13.3% y-y, +42% q-q หักวันหยุดที่ไม่เก็บค่า
ทางด่วน 7 วันตามสัญญาใหม่ ต้นทุน -23.8% เพราะทางด่วนขั้นที่ 2 ที่ต่อสัญญาตัดค่าเสื่อมหมดแล้ว และอีก 2 เส้นทางได้ยืดอายุสัมปทาน
ค่าเสื่อมจึงลดลง ซึ่งมาชดเชยต้นทุนรถไฟฟ้าที่เพิม
่ ขึ้นจากเปิดเต็มเส้นทาง SG&A และต้นทุนการเงินเพิม
่ ขึ้นจากรถไฟฟ้าด�ำเนินงานหมด
แล้ว
คาด 4Q63 ฟื้นตัวต่อเนื่องตาม COVID-19: สถานการณ์ของ COVID-19 ในประเทศที่ดีข้น
ึ มาก น่าจะยังเห็นการฟื้นตัวของผู้ใช้รถไฟฟ้าและ
ทางด่วนฟื้นตัวเป็นล�ำดับ แม้อาจได้รับผลกระทบจากการชุมนุมประท้วงอยูบ
่ ้าง อีกทั้งยังจะได้รับผลดีจากต้นทุนทางด่วนที่ลดลงตามค่า
เสื่อมหลังจากมีการต่อสัญญาใหม่ไปเมื่อ ก.พ. 63 และรายได้ของรถไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น จะเข้ามาชดเชยต้นทุนของรถไฟฟ้าได้มากขึ้น
ยังคงแนะน�ำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 11.10 บาท: ทางฝ่ายยังคงคาดการณ์ก�ำไรปี 2563 และ 2564 ที่ 2,048 ลบ. และ 3,491 ลบ. โดยมีแนว
โน้มจะปรับคาดการณ์ข้ึนได้หากเป็นไปตามคาด ยังคงแนะน�ำ ซื้อ
	หมายเหตุ: ก�ำไร = ล้านบาท, EPS = บาท

สยาม ติยานนท์, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #17970

บล.คิิงส์์ฟอร์์ด : IRPC แนะนำำ� ซื้้�อเก็็งกำำ�ไร ราคาพื้้� นฐาน ที่่� 2.60 บ.
Earnings Results I IRPC

Stock Rating Trading BUY
Current Price THB 2.24
Target Price THB 2.60

Sector Energy & Utilities
IRPC

การฟื้้�นตััวของผลการดำำ�เนิินงานเป็็นไปอย่่างจำำ�กััดช่่วงที่่�เหลืือ

IRPC รายงานผลประกอบการ 3Q63 พลิิกกำำ�ไรสุุทธิิ 1.6 พัน
ั ล้้านบาท

คาด 4Q63 ทยอยฟื้้�นแต่่ Market GIM ยัังไม่่มากพอ Break-even

แนะนำำ� ซื้้�อเก็็งกำำ�ไร ราคาเหมาะสมปีี 64 ที่่� 2.60 บาท

ผลประกอบการ 3Q63 พลิิกเป็็นกำำ�ไรสุุทธิิจากสต๊๊อกน้ำำ�มัันดิิบ

IRPC รายงานผลประกอบการงวด 3Q63 พลิิกกำำ�ไรสุุทธิิอยู่่�ที่่� 1,556 ล้้านบาท ดีีขึ้้�นจาก 3Q62 ที่่�ขาดทุุนสุุทธิิ 1,321 ล้้านบาท และ 2Q63 ที่่�
ขาดทุุนสุุทธิิ 411 ล้้านบาท โดยผลดำำ�เนิินการดีีขึ้้�นหลัักๆ เป็็นเพราะมีีกำำ�ไรจากสต๊๊อกน้ำำ�มัันสุุทธิิ (รวม LCM) ราว 3.8 พัน
ั ล้้านบาท เพิ่่ม
� ขึ้้�นจาก
3Q62 ที่่�ขาดทุุน 1.3 พัันล้้านบาท และ 2Q63 ที่่�กำำ�ไร 89 ล้้านบาท หัักกลบผลขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยนจำำ�นวน 129 ล้้านบาท และขาดทุุนจาก
อนุุพัน
ั ธ์์ทางการเงิินและน้ำำ�มัันที่่�ยัังไม่่เกิิดขึ้้�นจริิงอีีกประมาณ 1.1 พัน
ั ล้้านบาท
อย่่างไรก็็ตามหากตััดรายการพิิเศษออกผลการดำำ�เนิินงานหลัักยัังคงอ่่อนแอต่่อเนื่่� อง โดยขาดทุุนปกติิอยู่่�ที่่� 915 ล้้านบาท แม้้ Market GIM จะเพิ่่ม
�
ขึ้้�น +3%QoQ เป็็น US$8.74/bbl ส่่วนใหญ่่มาจากธุุรกิิจปิิโตรเคมีีที่่�ส่ว
่ นต่่างราคา HDPE และ ABS ปรัับเพิ่่ม
� ขึ้้�นตามการความต้้องการใช้้บรรจุุภััณฑ์์
รวมถึึงการฟื้้�นตััวของอุุตสาหกรรมเครื่่� องใช้้ไฟฟ้้าและยานยนต์์หลัังผ่่อนคลายมาตรการ Lockdown โดย Market P2F ปรัับตััวเพิ่่ม
� ขึ้้�น +45%QoQ
อยู่่�ที่่� US$6.76/bbl ช่่วยชดเชยธุุรกิิจปิิโตรเลีียมที่่�ค่่าการกลั่่�นได้้รัับผลกระทบจากส่่วนต่่างราคาผลิิตภััณฑ์์ที่่�ลดลงและต้้นทุุน Crude Premium เพิ่่ม
�
ขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ส่่งผลให้้ค่่าการกลั่่�น Market GRM ลดลง -72%QoQ อยู่่�ที่่� US$0.73/bbl ประกอบกัับต้้นทุุนรวมต่่อหน่ว
่ ยยัังอยู่่�ในระดัับสููงราว
US$11/bbl ทำำ�ให้้ผลการดำำ�เนิินงานหลัักยัังไม่่สามารถ Break-even ได้้ รวมแล้้วใน 9M63 บริิษััทจึึงมีีผลขาดทุุนสุุทธิิ 7,760 ล้้านบาท เทีียบกัับช่่วง
เดีียวกัันของปีีก่่อนที่่�ขาดทุุนสุุทธิิ 661 ล้้านบาท
คาด 4Q63 ทยอยฟื้้�นแต่่ Market GIM ยัังไม่่มากพอ Break-even

	สำำ�หรัับแนวโน้้ม 4Q63 คาดผลการดำำ�เนิินงานหลัักยัังไม่่ถึึงจุุด Break-even แต่่ก็็จะขาดทุุนลดลง QoQ จากต้้นทุุนน้ำำ�มัันดิิบที่่�ลดลงตามประกาศ
ราคา OSP ของซาอุุฯ โดยน้ำำ�มัันดิิบประเภท Arab Light ที่่�โรงกลั่่�น IRPC ใช้้เป็็นส่่วนใหญ่่พลิิกกลัับมาเป็็น Discount ใน 4Q63 ประกอบกัับส่่วนต่่าง
ราคาผลิิตภััณฑ์์ปิโิ ตรเคมีีทยอยฟื้้�นตััวด้้วยผลบวกจากการคลาย Lockdown
และตััวเลขทางเศรษฐกิิจมีีทิิศทางดีีขึ้้�น โดยเฉพาะกลุ่่�มโอเลฟิินส์์ที่่�มีค
ี วามต้้องการใช้้เพิ่่ม
� ขึ้้�นในอุุตสาหกรรมการแพทย์์และบรรจุุภััณฑ์์อาหาร ส่่วน
กลุ่่�มสไตรีีนิคส์
ิ หนุุ
์ นจากอุุตสาหกรรมผลิิตเครื่่� องใช้้ไฟฟ้้า รวมถึึงการ COD โครงการ ABS Expansion ช่่วยเพิ่่ม
� กำำ�ลัังการผลิิตขึ้้�นอีีก 6,000 ตัันต่่อปีี
อย่่างไรก็็ตามคาดจะมีีการบัันทึึกค่่าใช้้จ่่ายจากโครงการ Early Retirement เข้้ามาประมาณ 1.7 พัน
ั ล้้านบาท (จำำ�นวนที่่�บัันทึึกจริิงยัังไม่่แน่่นอน)
ถืือเป็็น Downside ที่่�เรายัังไม่่ได้้รวมเข้้าไปในประมาณการปีี 63
แนะนำำ� ซื้้�อเก็็งกำำ�ไร ประเมิินราคาเหมาะสม 2.60 บาท

เราประเมิินราคาเหมาะสมปีี 64 ที่่� 2.60 บาท อิิง PBV Multiplier 0.7x ที่่�ระดัับ -1.5SD แนะนำำ� ซื้้�อเก็็งกำำ�ไร การฟื้้�นตััวระยะสั้้�นยัังถููกกดดัันจาก
โครงสร้้างต้้นทุุนที่่�ยัังอยู่่�ในระดัับสููง และค่่าใช้้จ่่าย One time ที่่�ต้้องถููกบัันทึึกใน 4Q63 แต่่เรามองเป็็นบวกหลัังจากบริิษััทปรัับลด Staff Cost ผ่่าน
โครงการ NOAH แล้้วจะสามารถลดค่่าใช้้จ่่ายได้้เฉลี่่�ยปีีละ 1 พัน
ั ล้้านบาทในช่่วงเวลา 5 ปีี ข้้างหน้้า ช่่วยลดความผัันผวนของผลประกอบการ และ
ทำำ�ให้้ความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรดีีขึ้้�นในระยะยาว
Nopporn Chaykaew

Registration No. 043964

บล.ทิสโก้ : TU แนะน�ำ ซื้อ ราคาพื้ นฐาน ที่ 21.00 บ.

TU : ปรับค�ำแนะน�ำเป็น ซื้อ จากการด�ำเนินงาน

ของ Red Lobster ที่ฟ้ นตั
ื ว

ผลประกอบการแข็งแกร่งและ RL ฟื้นตัวขึ้น
เราปรับค�ำแนะน�ำของ TU ขึ้นเป็น ซื้อ จาก

ผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นในช่วงของโรคระบาด

ต่อเนื่องไปยังกลางปี 2021F ก่อนที่จะกลับสูป
่ กติ

ในช่วงปลายปี ท�ำให้แนวโน้มของอัตราก�ำไรสูง

กว่าช่วงปกติ นอกจากนี้ การปรับปรุงการด�ำเนิน

งานของ RL ท�ำให้ผลประกอบการดีข้ึนใน 3Q20
ช่วยลดต้นทุน และท�ำให้การด�ำเนินงานดีข้ึนใน
อนาคต

กระบวนการเปลี่ยนแปลง RL และอัตราก�ำไรเป็น

ปัจจัยส�ำคัญในปี 2021F

การลดต้นทุนของ RL เริ่มเห็นผลใน 3Q20 หลัง

จากที่ขาดทุนใกล้เคียงกับ 3Q19 ในขณะที่รายได้

ลดลงกว่า 25 -30% ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อ TU ท�ำให้

เราปรับประมาณการปี 2021F ขึ้น ท�ำให้เราคาด
ว่าจะรายงานผลประกอบการปี 2020 2021F ที่

ขาดทุน 321 ล้านบาท ก่อนกลับมาก�ำไร 787 ล้าน

บาทตามล�ำดับ และด้วยอัตราก�ำไรที่สูงในช่วง

1H21F เป็นปัจจัยหนุนจะท�ำให้อัตราก�ำไรขั้น

ต้นปี 2021F อยูท
่ ่ี 16.4% สูงขึ้นจากปี 2019 ที่
15.9% แต่ต่�ำกว่าปี 2020F ที่ 17.3%

เราแนะน�ำให้ ซื้อ โดยมีมูลค่าที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น
เป็น 21.00 บาท อิง PER ที่ 16.2 เท่า แต่มีความ

เสี่ยงคือ ราคาปลาที่ผันผวน, ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น และการ

ด�ำเนินงานของ RL ที่แย่กว่าคาด

Market Insight
E- mail :tiscoresearch@tisco.co.th

สัังคมอิินไซด์์ : ความหวััง
สวััสดีีค่่ะกลัับมาพบกัับแมกกาซีีนหุ้้�นอิินไซด์์ ฉบัับเดืือนพฤศจิิกายน 2563 เดืือนนี้้�เราทราบผลการเลืือกตั้้�งประธานาธิิบดีี
สหรััฐอเมริิกาโดยนายโจ ไบเดน เข้้าวิินคว้้าตำำ�แหน่่งประธานาธิิบดีีสหรััฐฯ คนที่่� 46 ส่่วนสถานการณ์์โควิิด-19 มีีข่่าวดีีให้้
เรามีีความหวัังต่่อไป ล่่าสุุดไฟเซอร์์ ซึ่่�งเป็็นบริิษััทยารายใหญ่่ของสหรััฐ ออกมาแถลงว่่าผลการทดลองวััคซีีน COVID19
ของบริิษััทนั้้�นมีีประสิิทธิิภาพถึึง 90%
� มีีความกัังวล
สำำ�หรัับเดืือนตุุลาคม 2563 ที่่�ผ่่านมา ดััชนีีตลาดหลัักทรััพย์์ในกลุ่่�มประเทศกำำ�ลัังพัั ฒนาปรัับตััวดีีกว่่ากลุ่่�มประเทศพัั ฒนาแล้้ว ซึ่่ง
เกี่่�ยวกัับจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อ COVID-19 ที่่�เพิ่่� มมากขึ้้�นในสหรััฐอเมริิกา และเกรงจะเกิิด Lock Down รอบ 2 ใน EU แต่่ SET Index ปรัับตััวทิิศทาง
ตรงข้้ามกัับดััชนีีของตลาดหลัักทรััพย์์อื่่�นๆ ในภููมิิภาค ส่่วนหนึ่่�งน่่าจะมาจากความไม่่แน่่นอนจากสถานการณ์์ทางการเมืืองในประเทศ

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสาย
งานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เปิดเผยว่า ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2563 SET
Index ปิดที่ 1,194.95 จุด ลดลง 3.4% จากเดือนก่อน
และปรับลดลง 24.4% จากสิ้นปีก่อน อยู่ในระดับที่ใกล้
เคียงกับ MSCI ASEAN อย่างไรก็ดี SET Index ที่
ปรับลดลงท�ำให้อัตราส่วน P/E ratio ปรับลดลงมาใกล้
เคียงกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ในภูมิภาค
อีกทั้งอัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนตุลาคม
2563 อยู่ที่ระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์
ในเอเชีย ทั้งนี้ เมื่อพิ จารณารายอุตสาหกรรมเทียบ
กับสิ้นปี พบว่าหลายอุตสาหกรรมปรับตัวดีกว่า SET
Index โดยเฉพาะในหมวดธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับ
การส่งออกไปยังต่างประเทศ อาทิเช่น หมวดของใช้
ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ หมวดธุรกิจการเกษตร และ
หมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของมูลค่าการซื้อ
ขายเฉลี่ยต่อวันรวมใน SET และ mai ในเดือนตุลาคม
2563 อยู่ที่ 53,269 ล้านบาท ท�ำให้ในช่วง 10 เดือน
แรกของปี 2563 มูลค่าซ้อ
ื ขายเฉลี่ยต่อวันรวมอยู่ที่
63,417 ล้านบาท เพิ่ มขึ้น 17.9% จากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน นอกจากนี้ mai Index ท�ำสถิติสูงสุดในปี 2563
ที่ 327.12 จุด (7 ต.ค.) ก่อนปิดที่ 309.56 จุด ณ สิ้น
เดือนตุลาคม
ในเดือนนี้ผู้ลงทุนในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขาย
สูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 โดยผู้ลงทุนต่างชาติยังมี
สถานะเป็นผู้ขายสุทธิอย่างต่อเนื่อง โดยใน 10 เดือน
แรกของปี 2563 ขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทยกว่า
2.98 แสนล้านบาท ในขณะที่ผู้ลงทุนกลุ่มอื่นเป็นผู้ซ้อ
ื
สุทธิ
ขณะที่เดือนตุลาคม 2563 มีกิจกรรม IPO อย่างต่อ
เนื่อง โดยมีบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ใน SET 4
บริษัท ใน mai 5 บริษัท ท�ำให้ใน 10 เดือนแรกของปี
2563 SET มีมูลค่าระดมทุน (IPO) สูงที่สุดเมื่อเทียบ
กับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ใน ASEAN
นอกจากนี้ mai Index ท�ำสถิติสูงสุดในปี 2563 ที่
327.12 จุด (7 ต.ค.) ก่อนปิดที่ 309.56 จุด ณ สิ้น

เดือนตุลาคม
ในเดือนนี้ผู้ลงทุนในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขาย
สูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 โดยผู้ลงทุนต่างชาติยังมี
สถานะเป็นผู้ขายสุทธิอย่างต่อเนื่อง โดยใน 10 เดือน
แรกของปี 2563 ขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทยกว่า
2.98 แสนล้านบาท ในขณะที่ผู้ลงทุนกลุ่มอื่นเป็นผู้ซื้อ
สุทธิ
Forward และ Historical P/E ของตลาดหลักทรัพย์
ไทย ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 21.5 เท่า
และ 20.7 เท่าตามล�ำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 17.0 เท่า และ
18.2 เท่าตามล�ำดับ
อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563
อยู่ที่ระดับ 3.54% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์
ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 2.77%

ITEL อวดผลงานโดดเด่่น
ประกาศผลการดำำ�เนิินงานไตรมาส 3/63 มีีกำำ�ไร 49.96 ลบ. ส่่วนรายได้้รวมอยู่่�ที่่�
475.78 ลบ. ด้้านบิ๊๊�กบอสณััฐนััย อนัันตรััมพร ลุุยไตรมาสสุุดท้้ายเร่่งเครื่่�องนำำ�เสนอ
งานทั้้�งงานภาครััฐ-เอกชน มููลค่่ากว่่าพัันล้้านบาท อวดแบ็็กล็็อกแน่่น 4,136 ล้้านบาท
ซึ่่�งจะรัับรู้้�รายได้้บางส่่วนในปีีนี้้� ส่่วนที่่�เหลืือจะทยอยรัับรู้้�รายได้้ในปีีถัด
ั ไป มั่่�นใจผล
ประกอบการปีี 2563 ออกมาดีีแน่่นอน

ด้้าน MACO แจ้้งผลการดำำ�เนิินงานไตรมาส
2 ปีี 2563/64
� เทีียบกัับปีีก่่อน มีี
มีีรายได้้จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่� 507 ล้้านบาท ลดลง 32.2% เมื่่อ
ปััจจััยหลัักมาจากการได้้รัับผลกระทบอย่่างมากจากการที่่�แบรนด์์และนัักการตลาด
ชะลอการใช้้งบโฆษณา อัันเนื่่�องมาจากผลกระทบที่่�ยาวนานของสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของโรค COVID-19 ที่่�ส่่งผลให้้เศรษฐกิิจโลกเข้้าสู่่�สภาวะถดถอยอย่่างรุุนแรง
จึึงทำำ�ให้้ธุุรกิิจโฆษณาทั้้�งในและต่่างประเทศได้้รัับผลกระทบในเชิิงลบ ด้้วยเหตุุนี้้�ทำำ�ให้้
บริิษััทฯ มีีผลขาดทุุนสุุทธิิ 161 ล้้านบาทในไตรมาสนี้้�

VGI ผู้้�นำำ�การตลาด
Offline-to-Online (“O2O”) โซลููชั่่�นส์์ บนแพลตฟอร์์มธุุรกิิจสื่่�อโฆษณา ธุุรกิิจ
บริิการชำำ�ระเงิิน และธุุรกิิจโลจิิสติิกส์์ ไม่่หวั่่�นแม้้ช่่วงที่�ผ่
่ ่านมาธุุรกิิจได้้รัับผลกระ
ทบจาก COVID-19 โดยตรง เผยผลการดำำ�เนิินงานล่่าสุุดในไตรมาสที่�่ 2 ของปีี
2563/64 สามารถพาธุุรกิิจฝ่่าวิิกฤต COVID-19 ด้้วย Ecosystem ที่�ค
่ รบวงจร
นำำ�พาบริิษััทฯ พลิิกมีีกำำ�ไรสุุทธิิที่�่ 12 ล้้านบาท ด้้วยรายได้้ที่�่ 717 ล้้านบาท โดย
ในไตรมาสนี้้�ธุุรกิิจสื่่�อโฆษณานอกบ้้านมีีรายได้้ที่�่ 480 ล้้านบาท และธุุรกิิจบริิการ
ด้้านดิิจิิทััลมีีรายได้้ 237 ล้้านบาท

บริิษััท ทีี เอส ฟลาวมิิลล์์ จำำ�กััด (มหาชน)
TMILL

โรงงานโม่่แป้้งสาลีีรายใหญ่่และมีีเทคโนโลยีีการผลิิตที่่�ทัันสมััยที่่�สุุดในประเทศ มุ่่�งมั่่�นทำำ�ตา
มนโนบายจ่่ายปัันผลสม่ำำ��เสมอ แบบที่่�เรีียกได้้ว่่าไม่่ขาดตกบกพร่่อง ล่่าสุุดขึ้้�นเครื่้้��องหมายวััน
ที่่�ไม่่ได้้รัับสิิทธิิปัันผล(XD) วัันที่่� 11 พฤศจิิกายน 2563 งานนี้้�ผู้้�ถืือหุ้้�นเตรีียมรอรัับปัันผล ใน
อััตราหุ้้�นละ 0.08 บาท รัับเงิินเข้้ากระเป๋๋า 26 พฤศจิิกายน 2563 ได้้เลย....

นัับถอยหลััง บมจ.อีีสเทิิร์์นพาวเวอร์์ กรุ๊๊�ป หรืือ EP
จััดประชุุมวิิสามััญเพื่่� อลงมติิอนุุมััติิลงทุุนพลัังงานลม 160 เมกะวััตต์์ งานนี้้� “ยุุทธ ชิิน
สุุภััคกุุล" ประธานกรรมการ มั่่�นใจมติิผ่่านฉลุุย เพราะการลงทุุนดัังกล่่าวมีีแต่่สร้้าง
มููลค่่าเพิ่่� ม แถมแว่่วว่่า..“ป๋๋ายุุทธ” ยัังเดิินหน้้าคว้้าโอกาสลงทุุนเพิ่่� มต่่อเนื่่�อง เรีียกว่่า
งานนี้้�ตั้้�งใจให้้ EP ขยัับขึ้้�นแท่่นเป็็นบริิษััทบิ๊๊�กเนมที่่�ลงทุุนพลัังงานลมในเวีียดนาม
มากที่่�สุุดให้้ได้้ .. ก็็ต้้องคอยลุ้้�นคอยเชีียร์์คอยฟัังข่่าวกัันต่่อไป ว่่า EP จะมีีโอกาสคว้้า
โครงการลมเข้้ามาอยู่่�ในมืือได้้จริิงและมากน้้อยแค่่ไหน โปรดติิดตามล่่ะคร้้าาาาา

‘บมจ.ศัักดิ์์�สยามลิิสซิ่่�ง’
ผู้้�ให้้บริิการสิินเชื่่�อรายย่่อยระดัับภููมิิภาค
เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จ�ำนวนไม่เกิน 546 ล้านหุ้นตอกย�้ำด้วยจุดแข็งด้าน
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อหลากหลาย มีความโปร่งใส เป็นมิตรและเป็นธรรม คุณภาพการให้
บริการเหนือระดับ เร่งสปีดขยายการเติบโตเท่าตัว ตั้งเป้าขยายสาขาทั่วประเทศเพิ่ม
เป็น 1,119 สาขาภายในปี 2566 พร้อมลงทุนเทคโนโลยีพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ วางเป้าหมาย
3 ปี พอร์ตสินเชื่อแตะ 12,000 ล้านบาท สู่หนึ่งในผู้น�ำบริษัทจดทะเบียนที่ให้บริการ
สินเชื่อรายย่อยระดับชาติ ล่าสุดส�ำนักงาน ก.ล.ต. ได้อนุมัติแบบค�ำขออนุญาตเสนอ
ขายหลักทรัพย์ และได้รับอนุมัติเริ่มนับ 1 ไฟล์ลิ่งแล้วอยู่ในระหว่างลุยโรดโชว์ผู้ลงทุน
สถาบัน และผู้ลงทุนรายย่อยต่อไป โดยคาดจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) ภายในปี 63

MJD ต่่อยอดธุุรกิิจใหม่่ “PeopleScape”
ธุุรกิิจที่�ปรึ
่ ึกษาและพัั ฒนาบุุคลากรด้้านอสัังหาฯ ครบวงจรในยุุค New Normal
ด้้วย 4 บริิการหลััก ที่่�ปรึึกษาการพัั ฒนาทรััพยากรมนุุษย์์และองค์์การ - ที่่�
ปรึึกษาด้้านการพัั ฒนากระบวนการธุุรกิิจ – การจััดฝึึกอบรมสััมมนา – การ
บริิหารจััดการทรััพยากรบุุคคล หวัังเป็็นศููนย์์รวมนวััตกรรมการเรีียนรู้้�เพื่่� อทั้้�ง
บุุคคลและองค์์กร ช่่วยเพิ่่� มทัักษะและประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานตอบโจทย์์ การ
เปลี่่�ยนแปลงยุุค New Normal ประเดิิมหลัักสููตรแรก “Transforming Real
Estate Management” เติิมเต็็มทัักษะการบริิหารโครงการลัักซ์์ชััวรี่่�ผสานองค์์
ความรู้้�ด้้านดิิจิทั
ิ ัลและ PropTech พร้้อมกลยุุทธ์์การขายอย่่างเข้้าใจลููกค้้า

โอ้้โห!!! บมจ. เจ.อาร์์.ดัับเบิ้้ลยูู
ิ � (JR)
� .ยููทิิลิตี้้
� บรรดากองทุุนต่่างรุุมจีีบขอข้้อมููลกัับ
กลายเป็็นหุ้้�นน้้องใหม่่ไอพีี โอ เนื้้�อหอมราศีีจัับทัันทีี เมื่่อ
แบบหััวบัันไดไม่่แห้้ง งานนี้้� เล่่นเอาผู้้�บริิหารสุุดเก่่งอย่่าง "จรััญ วิิวััฒน์์เจษฎาวุุฒิิ" คิิวแน่่น
เอี๊๊�ยดด. รีีบเดิินสายให้้ข้้อมููลกัันแบบรััวๆ แว่่วมาว่่ามีีหลายกองทุุน บอกได้้เลย ของเขาดีีจริิง
คุุณภาพแน่่น แถมพื้้� นฐานสุุดแกร่่ง ใครเห็็นก็็อยากทำำ�ความรู้้�จััก อย่่างนี้้�ต้้องเกาะติิดกัันไว้้
รัับรองมีีเซอร์์ไพรส์์ เอาเป็็นว่่า อย่่าลืืมคว้้าหุ้้�นใส่่พอร์์ตไว้้ จะได้้ชื่�น
่ ใจส่่งท้้ายสิ้้�นปีีกัันนะคร้้าบบ

