




ตลาดหุ้้�นท่ั่�วโลก บรรยากาศการลงทั่น้กล่บมาคึึกค่ึกอีีกคึร่�ง หุ้ล่งจากทั่ราบผลการเลือีกต่�งสหุ้รฐ่ ระหุ้ว่าง "โดนล่ด์
 ทั่รม่ป์"์ ก่บ "โจ ไบเดน"  โดย"โจ ไบเดน"คืึอี ผ้�ทีั่�ได�รบ่การเลือีกเป็์นป์ระธานาธบิดีสหุ้รฐ่คึนทีั่�46 ต่อีมา  บรษ่ิัทั่ยา
 ไฟเซอีร ์(Pfizer)ทีั่�รร์ว่มก่บบรษ่ิัทั่พัน่ธมติร BioNTech  เปิ์ดเผยผลการทั่ดสอีบว่คึซนีโคึวิด-19 เฟส 3 ซึ�งป์ระสบ
ผลสำาเร็จมากกว่า 90 เป์อีรเ์ซน็ต์  ในการป้์อีงก่นการติดเชื้ื�อีโคึโรนาไวรส่ขอีงกล้่มต่วอียา่งอีาสาสมค่ึรทีั่�เข�ารว่มใน
การทั่ดสอีบการวิเคึราะหุ้ข์�อีมล้การทั่ดสอีบคึร่�งนี�  จ่ดทั่ำาโดยคึณะกรรมการอิีสระ โดยมอีีาสาสมค่ึรเข�ารว่มเกือีบ 
40,000 คึนใน 6 ป์ระเทั่ศ รวมท่ั่�งสหุ้รฐ่ฯ

 สะทั่�อีนใหุ้�เหุ้็นถึงคึวามคืึบหุ้น�าขอีงว่คึซีนฯ เมื�อีว่คึซีน โคึวิด-19 กำาล่งจะมาแบบนี� ในแง่ม้มมอีงน่กลงทั่้นท่ั่�วโลก
  มีคึวามหุ้ว่ง ล้กขึ�นซื�อีขายหุ้้�นอีีกคึร่�ง  หุ้้�นโรงแรม  ท่ั่อีงเทีั่�ยว  สายการบิน สนามบิน..แม�แต่หุ้้�นแบงก์  ราคึาหุ้้�นต่าง
ป์ร่บต่วเพัิ�มขึ�น   คึวามเชื้ื�อีม่�น ขอีงน่กลงทั่้น กล่บมาแล�ว   ทั่้กฝ่าย มอีงเศรษัฐกิจโลก รวมถึงเศรษัฐกิจไทั่ย นา่จะมี
แววฟื� นต่ว   ตลาดน�าม่น  ค่ึาเงินบาทั่แข็งค่ึาขึ�น    น่กลงทั่้นต่างป์ระเทั่ศทีั่�เคึยทั่อีดทิั่�ง เคึยขายหุ้้�น ก็กล่บเข�ามาซื�อี
หุ้้�นในตลาดหุ้้�นไทั่ยอีีกคึร่�ง 

 เรียกว่า ไมส่นใจ ป์ัจจ่ยการเมือีงในป์ระเทั่ศ   โดยเรื�อีงนี�เป์็นป์ระเด็นรอีง หุ้รือีแม�แต่ ขา่วบริษ่ัทั่จดทั่ะเบียน 
ป์ระกาศขา่วผลป์ระกอีบการไตรมาส3ป์ี 2563

 ตลาดหุ้้�นดี ส้ดคึึก  บาทั่แข็ง  น่กลงทั่้นต่างชื้าติ เริ�มยกท่ั่พักล่บมาอีีกคึร่�ง  น่กลงทั่้นในป์ระเทั่ศอียา่งสถาบ่น  ราย
ยอ่ีย ก็พัร�อีงต่กตวงกำาไรจากหุ้้�น ก็คึราวนี�  ขอีใหุ้�ผ้�อ่ีานทั่้กคึน มีคึวามส้ขก่บเกมหุ้้�นคึร่บ

 ป์ระสิทั่ธิ์ กรโชื้คึอีน่นต์
 บรรณาธิการบริหุ้าร

วััคซีีน..กำำ�ลัังจะม�



 ป้�าหมายม�ไว้้พุ่��งชน  บจ.เอง ก็�เช�นเดี�ยว้  แมก็ก็าซี�นห�้นอินไซีดี� รายเดี�อน ©บับเดี�อนพุ่ฤศจิก็ายน 2563
คััดีสรรเร�่องราว้ น�าสนใจ น�าติิติดีาม

7UP
หร�อ บริษััท เซีเว้�น ยูทิลิิติ��ส� แอนดี� พุ่าว้เว้อร� จ�ก็ัดี (  

มหาชน)  เพุ่ิ่มคัว้ามแข็�งแก็ร�งข็องรายไดี้อ�ก็ 1 ข็า นั่น คั�อ

 ก็ารท�ธุ�รก็ิจข็ายนำ�าป้ระป้าให้ก็ับก็ารป้ระป้าส�ว้นภููมิภูาคั(

ก็ป้ภู.)  ลิ�าส�ดี  ผูู้้ถื�อห�้น7UP อน�มัติิให้ซี��อห�้นโก็ลิดี� ชอร�ส

เพุ่ิ่มอ�ก็ 40% ดีันถื�อเพุ่ิ่มเป้�น 81%

NER
"ท�ก็คันม�คัว้ามฝันแลิะเราเองก็�ม�คัว้ามติั�งใจท�่จะทำาฝัน

นั�นให�เป้�นจริงไดี� เราว้างเป้�าหมายท�่จะเข็�า SET100  ในป้�

 2565 " น�่คั�อ เส�ยงข็อง ชูว้ิทย์ จึงธุนสมบูรณ์ ป้ระธุาน

เจ�าหน�าท�่บริหาร บริษััท นอร์ทอ�ส รับเบอร์

SCGP
  

พุ่ร�อมนำาห��นเข็�าซี��อข็ายว้ันแรก็ในติลิาดีหลิัก็ทรัพุ่ย์แห่ง
ป้ระเทศไทย (SET) 22 ติ�ลิาคัมน�� ลิ��นเข็�าคัำานว้ณดีัชน�
 SET 50 ชูศัก็ยภูาพุ่ผูู้�นำาดี�านบรรจ�ภูัณฑ์แบบคัรบ

ว้งจรในภููมิภูาคัอาเซี�ยน ดี�ว้ยโมเดีลิธุ�รก็ิจ Packaging 
Solutions ท�่แติก็ติ่างจาก็รายอ�่น

DOD
  

ติอนน��  ติั�งเป้�าก็�าว้สู่ก็ารเป้�นผูู้�นำาเบอร์หนึ่ง ในก็ารผู้ลิิติ
ผู้ลิิติภูัณฑ์เสริมอาหารก็ลิ�่ม โพุ่รไบโอติิก็ส์ (Probiotics) 
ในรูป้แบบเช��อจ�ลิินทร�ย์ท�่ม�ช�ว้ิติพุ่ร�อมทำางาน (Active) 
แห่งแรก็ ในป้ระเทศไทย โดียจ�ลิินทร�ย์ไดี�รับก็ารรับรอง
จาก็สถืาบันว้ิจัยระดีับโลิก็ ติอบโจทย์ดี�มานดี์เทรนดี์รัก็

ส�ข็ภูาพุ่สำาหรับก็ระติ��นยอดีข็ายโคั�งส�ดีท�ายป้�น�� ซีึ่งป้ัจจ�บัน
ม�คัำาสั่งซี��อจาก็ลิูก็คั�ารายใหญ่หลิายราย ลิ่าส�ดีป้ิดีดี�ลิออเดี
อร์ OEM ลิูก็คั�ารายใหญ่ 2-3 รายแลิ�ว้คัาดีว้่าจะม�รายไดี�

ป้ระมาณ 100 ลิ�านบาทติ่อป้�











































NER โชว์ัผลัง�น Q3/63 สุุดแกำร่่ง กำำ�ไร่ทะลุั 150 ล้ั�นบ�ทNER โชว์ัผลัง�น Q3/63 สุุดแกำร่่ง กำำ�ไร่ทะลุั 150 ล้ั�นบ�ท  
ทำำ�นิิวไฮต่่อเน่ิ�อง-เล็็งเจ�ะต่ล็�ดอินิเดียทำำ�นิิวไฮต่่อเน่ิ�อง-เล็็งเจ�ะต่ล็�ดอินิเดีย

NER กางผลงานไตรมาส 3 ป์ี 2563 กำาไรพั้ง่ 150 ล�านบาทั่ ทั่ำาสถิติ
ส้งส้ดใหุ้มต่่อีเนื�อีง หุ้ล่งป์ริมาณการขายทั่ะล้ 1 แสนต่น กวาดราย
ได�รวมไป์เกือีบ 4,337 ล�านบาทั่ ตามยอีดคึำาส่�งซื�อีท่ั่�งในและต่าง
ป์ระเทั่ศ โดยเฉพัาะยอีดสง่มอีบอีอีเดอีร์ระยะยาวล้กคึ�า 2 รายใหุ้ญ่
จากจีนรวม 7.2 หุ้มื�นต่น/ป์ี ม่�นใจแนวโน�มโคึ�งส้ดทั่�ายย่งโดดเด่น ร่บ
อีานิสงค์ึราคึายางพัาราพั้ง่-ขยายฐานล้กคึ�าอิีนเดีย หุ้น้นภาพัรวมผล
งานท่ั่�งป์ี 2563 มีโอีกาสโตทั่ะล้เป์้า

นายชูวิทย ์จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท นอร์
ทอสี รบัเบอร ์จ�ากัด (มหาชน) หรอื NER ผ้�ดำาเนินธ้รกิจผลิตและ
จำาหุ้นา่ยยางแผน่รมคึว่น (Ribbed Smoked Sheet : RSS), ยางแท่ั่ง
 (Standard Thai Rubber : STR) และยางผสม (Mixtures Rubber) 
เพัื�อีจำาหุ้นา่ยไป์ย่งผ้�ผลิตในอ้ีตสาหุ้กรรมยานยนต์ และกล้่มผ้�คึ�า
คึนกลาง ท่ั่�งในและต่างป์ระเทั่ศ เป์ิดเผยภาพัรวมผลการดำาเนินงาน
ไตรมาส 3 ป์ี 2563 ว่า บริษ่ัทั่ฯมีกำาไรส้ทั่ธิ 152.32 ล�านบาทั่ (โดย
ได�รวมคึวามเสียหุ้ายจากกรณีเกิดเพัลิงไหุ้ม�อีาคึารเก็บสินคึ�าเมื�อี
ว่นทีั่� 22 ก่นยายน 2563 จำานวนเงิน 30.89 ล�านบาทั่ ซึ�งเงินจำานวน
ด่งกล่าวอีย้ร่ะหุ้ว่างการเรียกร�อีงจากบริษ่ัทั่ป์ระก่นภ่ย) น่บเป์็นการ
เติบโตทีั่�โดดเด่นทั่ำาสถิติส้งส้ดคึร่�งใหุ้ม ่(นิวไฮ) ต่อีเนื�อีงจากไตรมาส
 2/63 ตามยอีดขายทีั่�เพัิ�มขึ�น รวมถึงป์ระสิทั่ธิภาพัการบริหุ้ารจ่ดการ
ต�นทั่้นการผลิต และค่ึาใชื้�จ่ายป์ร่บดีขึ�น

โดยมีป์ริมาณการขาย 106,292 ต่น ป์ร่บเพัิ�มขึ�นเกือีบ 72% เทีั่ยบ
จากชื้ว่งเดียวก่นป์ีก่อีน คิึดเป์็นรายได�จากการขายรวมท่ั่�งสิ�น
 4,336.79 ล�านบาทั่ เพัิ�มขึ�น 41.87% จากชื้ว่งเดียวก่นป์ีก่อีน ตาม
ป์ริมาณยอีดคึำาส่�งซื�อี (Order) จากล้กคึ�าท่ั่�งในและต่างป์ระเทั่ศ โดย
เฉพัาะล้กคึ�าจากป์ระเทั่ศจีนทีั่�ป์ร่บเพัิ�มส้งขึ�นอียา่งมีน่ยสำาค่ึญ ซึ�ง
บริษ่ัทั่ฯ ได�ทั่ยอียสง่มอีบยางพัาราส่ญญาระยะยาว (Long Term 
Contact) ใหุ้�ก่บล้กคึ�ารายใหุ้ญ ่ซึ�งเป์็นผ้�ผลิตยางรถยนต์และรถ
บรรทั่้กรายใหุ้ญจ่ากป์ระเทั่ศจีน จำานวน 2 ราย ได�แก่ LLIT และ
 Triangle Tyre รวม 72,000 ต่น/ป์ี และเป์็นส่ญญาระยะส่�นอีีกราว
 2-3 ราย

นายช้ื้วิทั่ย์ กล่าวเพัิ�มเติมว่า คึำาส่�งซื�อีทีั่�ป์ร่บเพัิ�มส้งขึ�น หุ้น้นกำาล่ง
การผลิตโรงงานแหุ้ง่ใหุ้มข่ย่บเป์็น 70% สง่ผลใหุ้�กำาล่งการผลิตรวม
โรงงาน 2 แหุ้ง่ในป์ัจจ้บ่นอีย้ที่ั่� 360,000 ต่น และจะขย่บเพัิ�มเป์็น
 406,000 ต่นในป์ี 2564 ขณะเดียวก่นบริษ่ัทั่ฯ ย่งสามารถบริหุ้าร
จ่ดการป์ระสิทั่ธิภาพัการผลิตได�ดียิ�งขึ�น

สำาหุ้รบ่ชื้ว่งโคึ�งส้ดทั่�ายขอีงป์ ี2563 ม่�นใจผลการดำาเนินงานยง่คึงเติบโตโดดเด่นทั่ำานวิไฮต่อี
เนื�อีง สง่ผลใหุ้�ภาพัรวมท่ั่�งป์ ี2563 มโีอีกาสเติบโตส้งกว่าเป์า้หุ้มายทีั่�ต่�งไว� รายได� 17,000 
ล�านบาทั่ และยอีดขาย 365,000 ต่น อีีกท่ั่�งยง่มโีมเมนต่�มการเติบโตทีั่�โดดเด่นต่อีเนื�อีงในป์ี
 2564 ตามป์รมิาณคึำาส่�งซื�อีทีั่�เพัิ�มส้งขึ�น รวมถึงอีานสิงค์ึราคึายางพัาราทีั่�มแีนวโน�มขยบ่สง้
ขึ�นต่อีเนื�อีง ตามป์รมิาณคึวามต�อีงการในตลาดโลก

นอีกจากนี�บริษ่ัทั่ฯ ย่งม้ง่เดินหุ้น�าขยายฐานล้กคึ�าใหุ้ม่ๆ โดยเฉพัาะป์ระเทั่ศอิีนเดีย เนื�อีงจาก
เป์็นตลาดใหุ้ญแ่ละอ่ีตราการเติบโตค่ึอีนข�างส้ง ซึ�งล่าส้ดอีย้ร่ะหุ้ว่างการเจรจาล้กคึ�าราย
ใหุ้ญใ่นอิีนเดียส่ญญา Long Term Contact จำานวน 2 ราย เบื�อีงต�นคึาดจะสามารถสร้ป์ราย
ละเอีียดเงื�อีนไขคึำาส่�งซื�อีทีั่�ชื้่ดเจนได�ภายในชื้ว่งต�นป์ี 2564



 SNC ปัักธงรายได้้ปัี 64 โต 20-25%  SNC ปัักธงรายได้้ปัี 64 โต 20-25% 
จากธุรกิจ OEM หนุุนุ - Q4/63เตรียมใช้้งบ 400 ลบ.จากธุรกิจ OEM หนุุนุ - Q4/63เตรียมใช้้งบ 400 ลบ.

ขยายสร้างโรงงานุ-ซ้ื้�อเคร้�องจักร หวัังขยาย OEMขยายสร้างโรงงานุ-ซ้ื้�อเคร้�องจักร หวัังขยาย OEM

SNC ป์ักธงรายได�ป์ี64 โต 20-25% จาก

ธ้รกิจ OEM หุ้น้น พัร�อีสง่ซิกผลงานQ4/63 

โตต่อีเนื�อีง ร่บไฮซีซ่�น-คึำาส่�งซื�อีเริ�มกล่บมา

 SNC ม่�นใจป์ี63 รายได�โต 15-20% ขณะทีั่�

โคึ�งส้ดทั่�ายเตรียมใชื้�งบ 400 ลบ. ขยายสร�าง

โรงงาน-ซื�อีเคึรื�อีงจ่กร หุ้ว่งขยายOEMใหุ้�

เติบโต

นายร่ฐภ้มิ น่นทั่ป์ถวี กรรมการผ้�จ่ดการฝ่าย

บ่ญชื้ีและการเงิน บริษ่ัทั่ เอีส เอ็ีน ซี ฟอีร์

เมอีร์ จำาก่ด (มหุ้าชื้น) หุ้รือี SNC เป์ิดเผยว่า

 บริษ่ัทั่ฯต่�งเป์้ารายได�ป์ี 2564 เติบโต 20-

25% ซึ�งการเติบโตจะมาจากธ้รกิจร่บจ�าง

ผลิต(OEM) เป์็นหุ้ล่ก เดิมทีั่แล�วบริษ่ัทั่ฯผลิต

เพัียงเคึรื�อีงป์ร่บอีากาศเท่ั่าน่�น แต่ป์ัจจ้บ่นมี

การขยายไป์ผลิตโทั่รท่ั่ศน์ และต้�เย็นเพัิ�มเข�า

มาซึ�งสว่นใหุ้ญจ่ะเป์็นคึำาส่�งร่บจ�างผลิตจาก

ล้กคึ�าต่างป์ระเทั่ศ

ด่งน่�นในไตรมาส4/2563 บริษ่ัทั่ฯจึงได�เตรียม

พัร�อีมขยายกำาล่งการผลิตธ้รกิจร่บจ�างผลิต

(OEM) โดยใชื้�งบลงทั่้น 400 ล�านบาทั่ จากงบ

ลงทั่้นท่ั่�งหุ้มดทีั่�วางไว�ในป์ีนี� 1,200 ล�านบาทั่

 เพัื�อีใชื้�ในการขยายธ้รกิจ OEM สร�างโรงงาน

และซื�อีเคึรื�อีงจ่กร ซึ�งจะทั่ำาใหุ้�ป์ีหุ้น�าบริษ่ัทั่ฯ

มีศ่กยภาพัในการร่บงานร่บจ�างผลิตได�เพัิ�ม

มากขึ�น โดยป์ัจจ้บ่นบริษ่ัทั่ฯมีส่ดสว่นรายได�

จากธ้รกิจOEM อีย้ที่ั่� 65% และธ้รกิจงานชื้ิ�น

สว่น 35%

สำาหุ้ร่บเงินลงทั่้นจะมาจากจากกระแสเงินสด

ทีั่�มีอีย้ใ่นมือี 1,128 ล�านบาทั่ และก้�ยืมจาก

สถาบ่นการเงิน โดยป์ัจจ้บ่นบริษ่ัทั่ฯมีอ่ีตรา

หุ้นี�สินต่อีทั่้น(D/E) 0.91 เท่ั่า

ด�านแนวโน�มผลป์ระกอีบการไตรมาส

 4/2563 คึาดว่าจะเติบโตได�อียา่งต่อี

เนื�อีงจากไตรมาส 3/2563 หุ้ล่งป์ัจจ้บ่นคึำาง

ซื�อีเริ�มกล่บมา ป์ระกอีบก่บธ้รกิจร่บจ�างผลิต

(OEM) ย่งคึงเติบโตได�อียา่งต่อีเนื�อีง ด่งน่�น

บริษ่ัทั่นจึงม่�นใจว่าผลป์ระกอีบการท่ั่�งป์ีนี�

ยอีดขายจะเติบโต 15-20% จากป์ีก่อีนทีั่�

ทั่ำาได� 7,247.70 ล�านบาทั่

อียา่งไรก็ตามบริษ่ัทั่ฯยอีมร่บการแพัรร่ะบาด

ขอีงโคึวิด-19สง่ผลต่อีใหุ้�ผลป์ระกอีบการ

ไตรมาส2/2563 ชื้ะลอีเป์็นอียา่งมากใน

ธ้รกิจผลิตชื้ิ�นสว่นเคึรื�อีงป์ร่บอีากาศ โดย

 9 เดือีนแรกสามารถผลิตได� 16 ล�านเคึรื�อีง

ป์ร่บต่วลดลง 10% เมื�อีเทีั่ยบก่บป์ีก่อีนหุ้ล่ง

การสง่อีอีกชื้ะลอีต่ว ถึงแม�ตลาดในป์ระเทั่ศ

จะเติบโต 1.9% ก็ตาม แต่ภาพัรวมแล�วมี

ส่ดสว่นการสง่อีอีกทีั่�ค่ึอีนข�างส้งถึง 80-90% 

สง่ผลใหุ้�ภาพัรวมป์ร่บต่วลดลง ด่งน่�นบริษ่ัทั่ฯ

จึงคึาดว่าท่ั่�งป์ีนี�จะมีการผลิตเคึรื�อีงป์ร่บ

อีากาศอีย้ที่ั่�ป์ระมาณ 20.8 ล�านเคึรื�อีง ลดลง

จากป์ีก่อีนทีั่�ทั่ำาได� 23 ล�านเคึรื�อีง

ขณะทีั่�อ้ีตสาหุ้กรรมรถยนต์ถือีว่าได�ร่บผลก

ระทั่บค่ึอีนข�างมาก โดยท่ั่�งป์ีนี�คึาดว่าจะ

สามารถผลิตได� 1.4 ล�านค่ึน แบง่เป์็นสง่อีอีก

 7 แสนค่ึน และในป์ระเทั่ศ 7 แสนค่ึน ซึ�ง

 9 เดือีนแรกทีั่�ผา่นมาสามารถผลิตได�แล�ว

 960,000 ค่ึน ป์ร่บต่วลดลง 39% จากชื้ว่ง

เดียวก่นขอีงป์ีก่อีนทีั่�ผลิตได� 1.57 ล�านค่ึน

ด�านเคึรื�อีงซ่กผ�าสถานการณืไมดี่ท่ั่�งใน

ป์ระเทั่ศและการสง่อีอีกไป์ย่งต่างป์ระเทั่ศ ท่ั่�ง

ป์ีนี�คึาดว่าจะสามารถผลิตได� 5.9 ล�านเคึรื�อีง

 ป์ร่บต่วลดลงจากป์ีก่อีนทีั่�ผลิตได� 6.4 ล�าน

เคึรื�อีง หุ้ล่ง 9 เดือีนแรกผลิตได� 4.61 ล�าน

เคึรื�อีงลดลง 9.1% จากชื้ว่งเดียวก่นขอีงป์ี

ก่อีนทีั่�ผลิตได� 5 ล�านเคึรื�อีง

สว่นการผลิตต้�เย็นถือีว่าทั่ำาได�ค่ึอีนข�างดีสว่น

กระแส โดย 9 เดือีนแรกทีั่�ผา่นมาสามารถ

ผลิตได� 5.95 ล�านเคึรื�อีง เติบโต 7.8% เมื�อี

เทีั่ยบก่บชื้ว่งเดียวก่นขอีงป์ีก่อีนทีั่�ทั่ำาได�

 5.52 ล�านเคึรื�อีง ซึ�งเป์็นการเติบดตจากท่ั่ง�

ในป์ระเทั่ศและต่างเทั่ศ หุ้ล่งล้กคึ�าขอีงบริ

ษ่ัทั่ฯหุ้ลายรายในแบรนด์ย้โรป์และญี�ป้์่นได�มี

การย�ายฐานการผลิตเข�ามาในป์ระเทั่ศไทั่ย

 เนือีงการย้โรป์มีการระบาดขอีงไวร่สโคึวิด-

19ร้นแรงเป์็นอียา่งมา ด่งน่�นบริษ่ัทั่ฯจึงคึาด

ว่าท่ั่�งป์ีจะมีการผลิตต้�เย็นอีย้ที่ั่� 7.8 ล�านต้� 

เติบโต 8% จากป์ีก่อีนทั่ำาได� 7.2 ล�านต้�

"บรษัิทฯยงัคงใหค้วามส�าคัญกับมาตรการ

ป้องกันโควิด-19อยา่งต่อเน่ือง ในขณะ

เดยีวกันก็ได้ปรบัลดขนาดองค์กรใหเ้หมาะ

สมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ บรษัิทฯ

ใหค้วามส�าคัญกับการรกัษาสภาพคล่อง

ทางการเงินท้ังขารบัเงินจากลกูค้าอละการ

บรหิารสนิค้าคงคลัง" นายรฐัภมูิ กล่าว



WGE เตรียมยื�นป์ระม้ลงานใหุ้ม ่ท่ั่�งโคึรงการ
ขอีงภาคึร่ฐและเอีกชื้น ม้ลค่ึารวมกว่า 4,000 
ล�านบาทั่ ด่น Backlog คึรึ�งป์ีหุ้ล่งล�นทั่ะล่ก
 จากป์ัจจ้บ่นต้นไว�แล�วกว่า 1,500 ล�านบาทั่
 เดินหุ้น�าทั่ยอียร่บร้�รายได�ต่อีเนื�อีง ฟาก"
เกรียงศ่กด์ิ บ่วน้ม่" ป์ระธานกรรมการบริหุ้าร
 ระบ้หุ้ล่งจากเข�าจดทั่ะเบียนในตลาดหุ้ล่ก
ทั่ร่พัย์ฯ เพัิ�มศ่กยภาพัการเข�าป์ระม้ลงาน
โคึรงการขนาดใหุ้ญม่ากขึ�น โดยเฉพัาะงาน
ภาคึร่ฐ ต่�งเป์้าเพัิ�มส่ดสว่นเป์็น 50% จาก
ป์ัจจ้บ่น 23% หุ้น้นผลงาน ป์ี 64 โตก�าว
กระโดด

นายเกรียงศ่กด์ิ บ่วน้ม่ ป์ระธานกรรมการ
บริหุ้าร บริษ่ัทั่เวล เกรด เอ็ีนจิเนียริ�ง จำาก่ด
 (มหุ้าชื้น) หุ้รือี WGE ผ้�ใหุ้�บริการร่บเหุ้มา
ก่อีสร�างอีาคึารแบบคึรบวงจร เป์ิดเผยว่า
 บริษ่ัทั่ฯอีย้ร่ะหุ้ว่างการเตรียมยื�นป์ระม้ล

งานโคึรงการใหุ้ม ่ท่ั่�งในสว่นงานภาคึร่ฐ และ
เอีกชื้น ซึ�งมีม้ลค่ึารวมกว่า 4,000 ล�านบาทั่
 โดยมีท่ั่�งงานร่บเหุ้มาก่อีสร�างอีาคึาร งาน
ร่บเหุ้มาก่อีสร�างโรงงานอ้ีตสาหุ้กรรม และ
อืี�นๆ ท่ั่�งนี� ป์ัจจ้บ่นมีงานในมือีทีั่�รอีร่บร้�รายได� 
(Backlog) ณ คึรึ�งแรกขอีงป์ี 2563 ม้ลค่ึารวม
อีย้ที่ั่� 1.5 พั่นล�านบาทั่ โดยจะทั่ยอียร่บร้�ราย
ได�อียา่งต่อีเนื�อีง

 

รวมท่ั่�ง บริษ่ัทั่ฯมีแผนจะเน�นร่บงานร่บเหุ้มา
ก่อีสร�างโรงงานอ้ีตสาหุ้กรรม ป์ระเภทั่อีาหุ้าร
มากขึ�น เนื�อีงจากมีแนวโน�มอ้ีตสาหุ้กรรม
อีาหุ้ารเติบโตได�ดี และมีอ่ีตรากำาไรข่�นต�นส้ง
กว่างานป์ระเภทั่อืี�นๆ ขณะเดียวก่นใชื้�ระยะ
เวลาก่อีสร�างน�อียกว่า ซึ�งป์ัจจ้บ่น บริษ่ัทั่ฯมี
งานร่บเหุ้มาก่อีสร�างโรงงานอ้ีตสาหุ้กรรมทีั่�
อีย้ร่ะหุ้ว่างการยื�นป์ระม้ลอีีก 2-3 แหุ้ง่ ม้ลค่ึา
โคึรงการละป์ระมาณ 200 ล�านบาทั่ ด่งน่�น

 บริษ่ัทั่ฯจึงม่�นใจว่า จะชื้ว่ยทั่ำาใหุ้�ผลงานในป์ี 
2564 เติบโตได�อียา่งก�าวกระโดด

 

"ภายหลังจากทีเ่ข้าจดทะเบยีนในตลาดหลัก
แล้วท�าใหบ้รษัิทฯ มฐีานทนุเพิ่มขึน้ สง่ผล
ใหส้ามารถเข้าประมูลงานในโครงการทีม่ี
ขนาดใหญ่มากขึน้ ช่วยผลักดันการเติบโต
ได้ด ีและบรษัิทฯจะหนัมารบังานภาครฐั
มากขึน้ โดยต้ังเป้าหมายเพิ่มสดัสว่นราย
ได้เป็น 50% จากปีนีอ้ยูท่ี ่23% ทีเ่หลือเป็น
งานภาคเอกชน”

 ป์ระธานกรรมการบรหิุ้าร กล่าวอีีกว่าสำาหุ้ร่บ
แผนงานระยะยาวอีีก 3 ป์ขี�างหุ้น�า ต่�งเป้์า
หุ้มายมสีว่นแบง่ทั่างการตลาดติดอ่ีนด่บ 1 
ใน10 ขอีงอ้ีตสาหุ้กรรมผ้�รบ่เหุ้มาก่อีสร�าง
อีาคึาร และสามารถสร�างผลตอีบแทั่นทีั่�ดีใหุ้�
ก่บผ้�ถือีหุ้้�นอียา่งสมำาเสมอี

WGE จ่อย้�นุปัระมูลงานุใหม่ 4 พัันุล.WGE จ่อย้�นุปัระมูลงานุใหม่ 4 พัันุล.
หนุุนุ Backlog คร่ึ่�งปีีหลัังทะลััก ดัันุผลังานุปีี 64 โตก้าวกรึ่ะโดัดัหนุุนุ Backlog คร่ึ่�งปีีหลัังทะลััก ดัันุผลังานุปีี 64 โตก้าวกรึ่ะโดัดั



HMPRO ค�ดปีี 63 ยอดข�ยลัดลังไม่เกิำน 20%HMPRO ค�ดปีี 63 ยอดข�ยลัดลังไม่เกิำน 20%
จ�กปีีก่อนิ หลั็งโควิด-19 กระทำบ-กำ�ลั็งซ่ื้�อผู้้�บริโภคยังเบ�บ�งจ�กปีีก่อนิ หลั็งโควิด-19 กระทำบ-กำ�ลั็งซ่ื้�อผู้้�บริโภคยังเบ�บ�ง

HMPRO คึาดป์ี 63 ยอีดขายลดลงไมเ่กิน
 20% จากป์ีก่อีน หุ้ล่งโคึวิด-19กระทั่บ-กำาล่ง
ซื�อีผ้�บริโภคึย่งเบาบาง พัร�อีม เตรียมจ่ดงาน 
Homepro Expro 13-22 พั.ย.นี� - มาตราการ "
ชื้็อีป์ดีมีคืึน" หุ้น้นผลงานโคึ�งส้ดทั่�าย

นางสาววรรณ ีจันทามงคล ผูช้่วยกรรมการ
ฝ่ายบญัชแีละการเงิน บรษัิท โฮม โปรดักส ์
เซน็เตอร ์จ�ากัด (มหาชน) หรอื HMPRO 

เป์ิดเผยว่า บริษ่ัทั่ฯคึาดว่ายอีดขายป์ี 2563 
จะป์ร่บต่วลดลงไมเ่กิน 20% จากป์ีก่อีนทั่ำาได�
 67,423.88 ล�านบาทั่ เนื�อีงจาก ได�ร่บผลกระ
ทั่บจากการแพัรร่ะบาดขอีงไวร่สโคึวิด-19 ด่ง
น่�นบริษ่ัทั่ฯจึงจำาเป์็นต�อีงป์ิดสาขาชื้่�วคึราว
ไป์สอีงเดือีนในไตรมาส2/2563 ซึ�งถือีเป์็น
ไตรมาสทีั่�ได�ร่บผลกระทั่บมากทีั่�ส้ด สง่ผลใหุ้�
ยอีดขาย 9 เดือีนแรกขอีงป์ีนี�ป์ร่บต่วลดลง 

8.32% เมื�อีเทีั่ยบก่บชื้ว่งเดียวก่นขอีงป์ีก่อีน

ขณะทีั่�แนวโน�วผลป์ระกอีบกอีบการไตรมาส4
/2563 คึาดว่าจะใกล�เคีึยงก่บไตรมาส3/2563 
โดยยอีมร่บว่ายอีดขายสาเดิมในเดือีนต้ลาคึม
ทีั่�ผา่นมาย่งคึงติดลบ แต่อียา่งไรก็ตามบริษ่ัทั่ฯ
ย่งคึงเดินหุ้น�าจ่ดกิจกรรมทั่างการตลาดเพัื�อี
กระต้�นกำาล่งซื�อีขอีงผ้�บริโภคึรวมถึงสร�างยอีด
ขายต่อีเนื�อีง โดยจะมีการจ่ดงาน Homepro 
Expro คึร่�งทีั่� 32 ในว่นทีั่� 13-22 พัฤศจิกายน
 นี� ซึ�งเป์็นชื้ว่งทีั่�มีมาตรการ "ช็อปดมีใีช้" ขอีง
ร่ฐบาลเข�ามาชื้ว่ยสน่บสน้นพัอีดี

ด�านแผนการขยายสาขาในป์ีนี� บริษ่ัทั่ฯย่งคึง
เป์้าเป์ิดสาขา Homepro เพัิ�มในป์ระเทั่ศ 2 
แหุ้ง่ โดยแหุ้ง่ทีั่� 1เป์ิดไป์แล�วเมื�อีเดือีนต้ลาคึม
ทีั่�ผา่นมา ทีั่�สาขาร่งสิตคึลอีง4 สว่นแหุ้ง่ทีั่�2 จะ
เป์ิดทีั่�สาขาส้ขสว่สด์ิ ในเดือีนพัฤศจิกายนนี�

 สง่ผลใหุ้�ภายในสิ�นป์ีนี�บริษ่ัทั่ฯจะมี Homepro 
ท่ั่�งสิ�น 86 สาขา จากป์ัจจ้บ่น 84 สาขา สว่น
 Homepros มี จำานวน 9 สาขา MEGA Home 
จำานวน 14 สาขา และมีสาขาทีั่�มาเลเซีย
 จำานวน 6 สาขา

"ตอนนีดั้ชนCีCI กับ CPI สะท้อนออกมาไม่
ค่อยดนัีกหลังจากโควิด-19ไป โดยสภาพ
ก�าลังซื้อของผูบ้รโิภคทีย่งัคงเบาบางมาก ใน
ปีหน้าเราก็ไม่รูว่้าภาพใหญ่มันจะสามารถฟื้ น
ตัวได้ไหมตราบใดทีย่งัไม่มวัีคซนีรกัษาโรค
 และต่างชาติยงัไม่สามารถเข้ามาในประเทศ
ได้ แต่ในสว่นของเราก็จะพยายามลดต้นทนุ
ใหม้ากทีส่ดุ และผลักดันสนิค้าทีส่รา้งก�าไร
ใหม้ากขึน้เน้นมารจ้ิ์นสงู โดยปัจจุบนัเรา
มสีนิค้าท้ัง 36 แบรนด์ คิดเป็นกว่า 5,000 
รายการ" นางสาววรรณ ีกล่าว
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ยอด้ขายยางมะตอยอยู่ที� 0.51 ล้านุตันุยอด้ขายยางมะตอยอยู่ที� 0.51 ล้านุตันุ

TASCO ผลงานไตรมาส 3/63 ส้ดแข็งแกรง่ มี
กำาไรส้ทั่ธิ 1,862 ล�านบาทั่ ได�ร่บป์ัจจ่ยบวก
จากการเรง่เบิกจ่ายงบป์ระมาณในป์ระเทั่ศ
ในชื้ว่งไตรมาส 2 ต่อีเนื�อีงไตรมาส 3 รวมถึง
ต�นทั่้นราคึาน�าม่นดิบในสต๊อีกทีั่�ตำาและราคึา
ขายยางมะตอียทีั่�ส้ง

นายชัยวัฒน์ ศรวีรรณวัฒน์ กรรมการผู้
จัดการใหญ่ บรษัิท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (
มหาชน) หรอื TASCO ผ้�ป์ระกอีบธ้รกิจผลิต
และจำาหุ้นา่ยผลิตภ่ณฑ์ยางมะตอีย เพัื�อีใชื้�ใน
งานก่อีสร�างและซอ่ีมบำาร้งทั่าง เป์ิดเผยถึงผล
การดำาเนินงานในไตรมาส 3/2563 บริษ่ัทั่ฯ มี
ยอีดขายยางมะตอียอีย้ที่ั่� 0.51 ล�านต่น แบง่
เป์็นตลาดในป์ระเทั่ศจำานวน 0.19 ล�านต่น
 และตลาดต่างป์ระเทั่ศจำานวน 0.32 ล�านต่น
 สง่ผลใหุ้�ไตรมาส 3/2563 มีรายได�จากการ
ขายและบริการ 8,576 ล�านบาทั่ และมีกำาไร
ส้ทั่ธิ 1,862 ล�านบาทั่

“ผลประกอบการออกมาเป็นทีน่่าประทับ
ใจเป็นอยา่งมากในไตรมาส 3/2563 การ
ขายตลาดในประเทศได้รบัปัจจัยบวกจาก
การเรง่เบกิจ่ายเงินงบประมาณประจ�าปี
 2563 ทีเ่ริม่เบกิจ่ายต้ังแต่ปลายไตรมาส
 2/2563 จนถึงสิน้เดือนกันยายน 2563 สง่
ผลใหย้อดขายในประเทศดมีากในไตรมาส 
3/2563 ส�าหรบัตลาดต่างประเทศอาจได้รบั
ผลกระทบบา้งจากการแพรร่ะบาดของไวรสั
 Covid-19 โดยเฉพาะประเทศอินโดนเีซยี
ทีม่มีาตรการ Lockdown สง่ผลใหห้ลายๆ 
โครงการก่อสรา้งและซอ่มถนนถกูเล่ือนออก
ไปโดยไม่มกี�าหนด อยา่งไรก็ตามตลาดใน
บางประเทศ เช่น เวยีดนามก็ยงัมยีอดขาย
ทีเ่ติบโตอยา่งแข็งแกรง่ ท้ายสดุบรษัิทฯ ได้
รบัประโยชน์จากราคาน�ามันดิบในตลาด
โลกซึง่อยูใ่นระดับต�าประกอบกับการทีร่าคา
ขาย ยางมะตอยโดยเฉลีย่ในไตรมาสที ่3 

ของตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ
หลักๆ อยูใ่นระดับทีส่งูสง่ผลใหบ้รษัิทมกี�าไร
ขั้นต้นทีส่งู” นายชัยวัฒน์ กล่าว
 
นอีกจากนี� ในเดือีนต้ลาคึม 2563 ทีั่�ผา่น
มา บริษ่ัทั่ฯ ได�ร่บค่ึาสินไหุ้มทั่ดแทั่นจาก
เหุ้ต้การณ์เพัลิงไหุ้ม�สว่นทีั่�สามจำานวน 179 
ล�านบาทั่โดยป์ระมาณ และอีย้ใ่นข่�นตอีนการ
เจรจาต่อีรอีงค่ึาสินไหุ้มทั่ดแทั่นจากบริษ่ัทั่
ป์ระก่นเพัิ�มเติม

สำาหุ้ร่บกรณีการหุ้ย้ดซื�อีน�าม่นดิบจากป์ระ
เทั่ศเวเนซ้เอีลาซึ�งจะมีผลชื้ว่งป์ลายเดือีน
พัฤศจิกายน 2563 บริษ่ัทั่ฯ อีย้ใ่นระหุ้ว่างการ
พัิจารณาซื�อีน�าม่นดิบชื้นิดอืี�นเพัื�อีทั่ดแทั่น
น�าม่นดิบจากป์ระเทั่ศเวเนซ้เอีลา ท่ั่�งจากผ้�
ผลิตน�าม่นโดยตรงและบริษ่ัทั่คึ�าน�าม่น รวม
ถึงจ่ดหุ้ายางมะตอียจากโรงกล่�นอืี�นๆ ใน
ภ้มิภาคึสำาหุ้ร่บสน่บสน้นธ้รกิจ Trading ใน
ตลาดต่างป์ระเทั่ศขอีงบริษ่ัทั่ฯ ในระหุ้ว่างนี�
 บริษ่ัทั่ฯ ขอีเรียนว่าบริษ่ัทั่ฯ ย่งมีน�าม่นดิบใน
สต๊อีกทีั่�เพัียงพัอีใหุ้�โรงกล่�นขอีงบริษ่ัทั่ฯ ผลิต
ไป์จนถึงไตรมาสทีั่� 1/2564 เป์็นอียา่งน�อีย 
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GPSC ผลป์ระกอีบการแกรง่ กำาไรโตต่อีเนื�อีง โดย
ไตรมาส 3 ทั่ำากำาไร 2,574 ลบ. เพัิ�มขึ�น 678 ลบ. หุ้รือี
 36% จากไตรมาสก่อีนหุ้น�า หุ้น้นผลงาน 9 เดือีน ป์ี
 63 กวาดกำาไรส้ทั่ธิเพัิ�มขึ�น 107% จากชื้ว่งเดียวก่น
ขอีงป์ีก่อีน ร่บร้�ผลป์ระโยชื้น์ Synergy ธ้รกิจ GPSC-
GLOW เต็ม 3 ไตรมาส เดินหุ้น�าขยายลงทั่้น New 
S-Curve ธ้รกิจไฟฟ้าแหุ้ง่อีนาคึต

นายชื้วลิต ทิั่พัพัาวนิชื้ ป์ระธานเจ�าหุ้น�าทีั่�บริหุ้าร
และกรรมการผ้�จ่ดการใหุ้ญ ่บริษ่ัทั่ โกลบอีล เพัา
เวอีร์ ซินเนอีร์ยี� จำาก่ด (มหุ้าชื้น) หุ้รือี GPSC แกน
นำานว่ตกรรมธ้รกิจไฟฟ้ากล้่ม ป์ตทั่. เป์ิดเผยว่า ผล
ป์ระกอีบการไตรมาส 3 ป์ี 2563 บริษ่ัทั่ฯ มีรายได�
 16,601 ล�านบาทั่ และมีกำาไรส้ทั่ธิ 2,574 ล�านบาทั่
 เพัิ�มขึ�น 36% เมื�อีเทีั่ยบก่บไตรมาส 2 ป์ี 2563 และ
เมื�อีเทีั่ยบก่บชื้ว่งเดียวก่นขอีงป์ี 2562 บริษ่ัทั่ฯ มี
กำาไรส้ทั่ธิป์ร่บต่วเพัิ�มขึ�น จำานวน 1,681 ล�านบาทั่
 หุ้รือี 188% สง่ผลใหุ้�การดำาเนินงาน 9 เดือีนขอีง
ป์ี 2563 บริษ่ัทั่ฯ มีรายได� 53,047 ล�านบาทั่ เพัิ�มขึ�น
 10%

ในชื้ว่งไตรมาส 3 ขอีงป์ีนี� ถึงแม�ว่ารายได�จากการ
ขายไฟฟ้าและไอีน�าจะลดลงตามราคึาก๊าซธรรมชื้าติ
รวมถึงโรงไฟฟ้าเก็คึโค่ึ-ว่น หุ้ย้ดซอ่ีมบำาร้ง 8.5 ว่น 
และโรงไฟฟ้าโกลว์ พัล่งงาน ระยะทีั่� 5 หุ้ย้ดซอ่ีมแซม
 อียา่งไรก็ตาม ด�วยการบริหุ้ารจ่ดการโรงไฟฟ้าและ
ต�นทั่้นก๊าซธรรมชื้าติทีั่�ป์ร่บต่วลดลง ป์ระกอีบก่บ
 บริษ่ัทั่ฯ ร่บร้�สว่นแบง่กำาไรขอีงโรงไฟฟ้าพัล่งน�า

ไซยะบ้รีมากขึ�น เนื�อีงจากเป์็นชื้ว่งฤด้ฝน รวมถึง
เงินป์ันผลร่บจากบริษ่ัทั่ ราชื้บ้รีเพัาเวอีร์ จำาก่ด ทั่ำาใหุ้�
บริษ่ัทั่ฯ มีผลป์ระกอีบการทีั่�ดีขึ�น นอีกจากนี� ป์ัจจ่ย
หุ้ล่กทีั่�หุ้น้นผลป์ระกอีบการงวด 9 เดือีนป์ี 2563 ขอี
งบริษ่ัทั่ฯ ใหุ้�เติบโตอียา่งแข็งแกรง่ นอีกเหุ้นือีจากทีั่�
ได�กล่าวข�างต�นแล�ว ย่งมีผลมาจากการร่บร้�รายได�
 และกำาไรขอีงบริษ่ัทั่ โกลว์ พัล่งงาน จำาก่ด (GLOW) 
เต็มท่ั่�ง 9 เดือีน ในขณะทีั่�ในชื้ว่งป์ี 2562 ร่บร้�รายได�
จาก GLOW เพัียง 18 ว่น ในชื้ว่งไตรมาส 1 และร่บร้�
เต็มไตรมาสในชื้ว่งไตรมาส 2 และไตรมาส 3

"ผลการด�าเนินงานท้ังในงวดไตรมาส 3 และงวด
 9 เดือนของปีนี ้สะท้อนใหเ้หน็ถึงความแข็งแกรง่
ของ GPSC สว่นหน่ึงเป็นผลมาจากการ Synergy 
ระหว่าง GPSC และ GLOW ทีน่อกจากจะสรา้งผล
ประโยชน์รว่มกันแล้ว ยงัเสรมิความแข็งแกรง่ของ
ธุรกิจ นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัมกีารพัฒนาธุรกิจที่
สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลกูค้าได้
เป็นอยา่งด ีท้ังความต้องการใช้ไฟฟ้า ไอน�า และ
สาธารณูปโภค จึงสนับสนุนใหผ้ลการด�าเนินงาน
เติบโตอยา่งต่อเน่ืองแม้ในภาวะวิกฤติ" นายชวลิต
กล่าว

ท่ั่�งนี� บริษ่ัทั่ฯ ย่งคึงเดินหุ้น�าขยายการลงทั่้นด�าน
นว่ตกรรม เพัื�อีสร�างรายได�จากธ้รกิจในร้ป์แบบ
ใหุ้มที่ั่�เป์็น New S-Curve เพัื�อีการเติบโตในอีนาคึต
 โดยแผนการขยายการลงทั่้นในธ้รกิจใหุ้มด่่งกล่าว
 ป์ระกอีบด�วย (1) Battery Business การลงทั่้น

โรงงานผลิตแบตเตอีรี�ต�นแบบ Semi Solid กำาล่งการ
ผลิตเฟสแรก 30 เมกะว่ตต์-ชื้่�วโมง โดยคึาดว่าจะ
ได� First battery cell ภายในเดือีนธ่นวาคึม 2563 
ขณะนี�บริษ่ัทั่ฯ ได�มีการป์ระสานงานก่บหุ้ลายภาคึ
สว่นในการทั่ำาตลาดท่ั่�ง Mobility และ Stationary 
รอีงรบ่คึวามต�อีงการใชื้�งานรถโดยสารพัล่งงานไฟฟา้
 (EV Bus) สถานีอ่ีดป์ระจ้ไฟฟ้า และการป์ระย้กต์ใชื้�
งานด�านอืี�น ๆ เป์็นต�น ก่อีนทีั่�จะพัิจารณาขยายการ
ลงทั่้นในเฟสต่อีไป์ (2) Energy Storage & System 
Integration การพั่ฒนาธ้รกิจการเป์็นผ้�ใหุ้�บริการ
ระบบก่กเก็บพัล่งงานอ่ีจฉริยะ (Smart Energy 
Storage System: ESS) ซึ�งใชื้�ในการคึวบคึ้มการจ่ด
เก็บและการใชื้�พัล่งงานอียา่งมีป์ระสิทั่ธิภาพั ป์ัจจ้บ่น 
บริษ่ัทั่ฯ ได�ดำาเนินการโคึรงการต่างๆ เชื้น่ การรว่มมือี
ก่บ บริษ่ัทั่ พัีทีั่ทีั่ โกลบอีล เคึมิคึอีล จำาก่ด (มหุ้าชื้น
) หุ้รือี GC นำาระบบ ESS ขนาด 1.5 เมกะว่ตต์ชื้่�วโมง
 เพัิ�มคึวามม่�นคึงและป์ระสิทั่ธิภาพัขอีงระบบไฟฟ้าทีั่�
ป์้อีนใหุ้�แก่อีาคึารสำาน่กงานและศ้นย์นว่ตกรรมและ
เทั่คึโนโลยีขอีง GC จ่งหุ้ว่ดระยอีง โคึรงการนำารอ่ีง
เมือีงอ่ีจฉริยะ หุ้รือี "smart city" ใหุ้�ก่บสถาบ่น
วิทั่ยสิริเมธี (VISTEC) เพัื�อีพั่ฒนานว่ตกรรมใหุ้ม่ๆ
 หุ้รือี innovation platform รอีงร่บอ้ีตสาหุ้กรรม
เป์้าหุ้มาย New S-Curve เป์็นต�น และ (3) Smart 
Energy Management การศึกษัา วิเคึราะหุ้์ ค่ึดเลือีก
เทั่คึโนโลยีในการบริหุ้ารจ่ดการพัล่งงานทีั่�เหุ้มาะสม
ก่บตลาด New Energy เพัื�อีสร�างโอีกาสทั่างธ้รกิจ
ใหุ้ม ่ๆ ในอีนาคึต
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TPLAS แจ�งผลการดำาเนินงานงวด 9 เดือีนแรกขอีง
ป์ี 2563 มีรายได�รวม 346.78 ล�านบาทั่ กำาไรส้ทั่ธิ
 23.90 ล�านบาทั่ ลดลง 0.85% จากต�นทั่้นว่ตถ้ดิบ
ป์ร่บต่วลดลงกว่า 10% เมื�อีเทีั่ยบจากชื้ว่งเดียวก่น
ป์ีก่อีน กดด่นราคึาขายป์ร่บต่วลดลงตามไป์ด�วย แม�
คึวามต�อีงการใชื้�บรรจ้ภ่ณฑ์ป์ระเภทั่ถ้งพัลาสติก
ย่งมีต่อีเนื�อีง ด�าน MD “ธีระชื้่ย ธีระร้จินนท์ั่” ระบ้
 ดีมานด์การใชื้�ถ้งพัลาสติกฟื� นต่วหุ้ล่งยอีดคึวาม
ต�อีงการใชื้�เพัิ�มขึ�นกว่า 10-15% จากชื้ว่งโคึวิด-19 
พัร�อีมเดินเกมร้กหุ้ล่งติดต่�งเคึรื�อีงจ่กรผลิตบรรจ้
ภ่ณฑ์กล่อีงกระดาษั บรรจ้อีาหุ้าร คึรบ 4 เคึรื�อีงแล�ว
เสร็จ เรง่ไลน์ผลิตป์ีหุ้น�าแตะ12 ล�านกล่อีงต่อีป์ี ด่น
รายได�ในอีนาคึตเพัิ�ม

นาย ธีระชื้่ย ธีระร้จินนท์ั่ กรรมการผ้�จ่ดการ บริษ่ัทั่
 ไทั่ยอ้ีตสาหุ้กรรมพัลาสติก (1994) จำาก่ด (มหุ้าชื้น
) หุ้รือี TPLAS ผ้�นำาด�านการผลิตและจ่ดจำาหุ้นา่ย
ผลิตภ่ณฑ์ถ้งบรรจ้อีาหุ้าร และ ถ้งหุ้้หุ้ิ�ว ภายใต�ตรา
ส่ญญาล่กษัณ์ “ หุ้มากร้ก” และฟิล์มยืดหุ้อ่ีหุ้้�มอีาหุ้าร
 ภายใต�ตราส่ญญาล่กษัณ์ “ Vow Wrap ” และบรรจ้
ภ่ณฑ์กล่อีงกระดาษับรรจ้อีาหุ้ารภายใต�แบรนด์ 
“B-LEAF” เป์ิดเผยถึงผลการดำาเนินงาน งวด 9 เดือีน
แรกขอีงป์ี 2563 สิ�นส้ดว่นทีั่� 30 ก่นยายน 2563 ว่า
 บริษ่ัทั่ฯ มีรายได�รวม 346.78 ล�านบาทั่ และมีกำาไร
ส้ทั่ธิ 23.90 ล�านบาทั่ ลดลง 0.85% จากชื้ว่งเดียวก่น
ขอีงป์ีก่อีนทีั่�มีกำาไรส้ทั่ธิ 24.11 ล�านบาทั่ ขณะทีั่�ผล
การดำาเนินงาน งวดไตรมาส 3/2563 บริษ่ัทั่ฯ มีราย
ได�รวม 121.364 ล�านบาทั่ กำาไรส้ทั่ธิ อีย้ที่ั่� 8.33 ล�าน
บาทั่ ลดลง 6.19% จากชื้ว่งเดียวก่นขอีงป์ีก่อีน ทีั่�มี
กำาไรส้ทั่ธิ 8.88 ล�านบาทั่

ท่ั่�งนี� เนื�อีงจากต�นทั่้นราคึาว่ตถ้ดิบเฉลี�ย (เม็ด
พัลาสติก) ป์ร่บต่วลดลงกว่า 10% เมื�อีเทีั่ยบจากชื้ว่ง
เดียวก่นป์ีก่อีน สง่ผลใหุ้�ราคึาขายเฉลี�ยป์ร่บต่วลดลง
ไป์ด�วย เพัราะการกำาหุ้นดราคึาขายจะอิีงก่บราคึา
ว่ตถ้ดิบในการผลิต แม�ว่าคึวามต�อีงการใชื้�ผลิตภ่ณฑ์
ถ้ง บรรจ้อีาหุ้าร และถ้งหุ้้หุ้ิ�ว พัร�อีมท่ั่�งฟิล์มยืดหุ้อ่ีหุ้้�ม
อีาหุ้าร ย่งคึงมีคึวามต�อีงการใชื้�อียา่งต่อีเนื�อีงก็ตาม

กรรมการผ้�จ่ดการ TPLAS ย่งได�กล่าวถึงภาพัรวม
ธ้รกิจในชื้ว่งโคึ�งส้ดทั่�ายขอีงป์ีนี�ว่า ขณะนี�บริษ่ัทั่ฯ
 ได�มีการกลย้ทั่ธ์ทั่างธ้รกิจต่อีเนื�อีงไป์ในป์ี2564แล�ว 

โดยย่งคึงเดินหุ้น�าขยายไลน์การผลิตผลิตภ่ณฑ์ใหุ้ม่
 ในกล้่มสินคึ�าบรรจ้ภ่ณฑ์กระดาษั สำาหุ้ร่บบรรจ้
อีาหุ้าร ภายใต�ตราสินคึ�า “B-LEAF” อียา่งต่อีเนื�อีง
 ล่าส้ดบริษ่ัทั่ฯ ได�ดำาเนินการติดต่�งเคึรื�อีงจ่กรคึรบท่ั่�ง
 4 เคึรื�อีง เป์็นทีั่�เรียบร�อียแล�ว ท่ั่�งนี�ภายหุ้ล่งการติดต่�ง
แล�วเสร็จ จะสง่ผลใหุ้�ในป์ี 2564 บริษ่ัทั่ฯ จะมีกำาล่ง
ผลิตเพัิ�มขึ�นในเชื้ิงพัาณิชื้ย์เป์็น 12 ล�านใบต่อีป์ี จาก
ป์ัจจ้บ่นบริษ่ัทั่ฯ มีกำาล่งผลิตอีย้ที่ั่� 6 ล�านใบต่อีป์ี

นอีกจากนี� บริษ่ัทั่ฯ ย่งมีการวางกลย้ทั่ธ์ในการเพัิ�ม
ไลน์ผลิตใหุ้ม ่ไป์ย่งบรรจ้ภ่ณฑ์กระดาษั ป์ระเภทั่ จาน
 ถ�วย รวมถึงบรรจ้ภ่ณฑ์ ในกล้่มเบเกอีร์รี� เพัื�อีสร�าง
คึวามหุ้ลากหุ้ลายขอีงผลิตภ่ณฑ์ใหุ้�คึรอีบคึล้มกล้่มผ้�
บริโภคึมากขึ�น ซึ�งไลน์การผลิตบรรจ้ภ่ณฑ์ด่งกล่าวจะ
เริ�มมีการชื้่ดเจน และ ผลิตในเชื้ิงพัาณิชื้ย์ได�ภายใน
ป์ี2564 ด่งน่�นจากโอีกาสในการขยายลงทั่้นในข�างต�น
 จะสง่ผลใหุ้�ภาพัรวมผลการดำาเนินงานเติบโตเพัิ�มขึ�น
อียา่งมีน่ยสำาค่ึญในอีนาคึต

ด�านนาย อีภิร่ตน์ ธีระร้จินนท์ั่ รอีงกรรมการผ้�จ่ดการ 

TPLAS กล่าวเพัิ�มเติมว่า ภาพัรวมอ้ีตสาหุ้กรรมด�าน
บรรจ้ภ่ณฑ์ ร้ป์แบบกล่อีงบรรจ้อีาหุ้าร และบรรจ้
ภ่ณฑ์พัลาสติก ร้ป์แบบถ้งอีาหุ้ารในชื้ว่งไตรมาส
ส้ดทั่�ายขอีงป์ีนี� ย่งคึงเติบโตจากดีมานด์คึวาม
ต�อีงการใชื้�ขอีงผ้�บริโภคึจากกล้่มล้กคึ�า อีาทิั่ ยี�ป์ั๊ ว ซา
ป์ั๊ ว เพัิ�มขึ�นกว่า 10-15 % เมื�อีเทีั่ยบเป์รียบก่บชื้ว่ง
ต�นป์ีทีั่�ผา่นมา ซึ�งเป์็นผลจากสถานการณ์การแพัร่
ระบาดขอีงไวร่สโคึวิด-19

อียา่งไรก็ตาม สำาหุ้ร่บภาพัรวมผลการดำาเนินงานบริ
ษ่ัทั่ฯ ในป์ีนี� มอีงว่าย่งคึงสามารถเติบโตได� โดยเฉลี�ย
 15% ซึ�งส่ดสว่นรายได�หุ้ล่กย่งคึงมาจากจำาหุ้นา่ย
ผลิตภ่ณฑ์ถ้งบรรจ้อีาหุ้าร ถ้งหุ้้หุ้ิ�ว และฟิล์มยืดหุ้อ่ี
หุ้้�มอีาหุ้าร ป์ระมาณ 95% และในสว่นกล่อีงกระดาษั
บรรจ้อีาหุ้าร ป์ระมาณ 5% ซึ�งเป์็นผลมาจากการ
ป์ร่บกลย้ทั่ธ์แบบเชื้ิงร้ก โดยการเพัิ�มไลน์ผลิตในสว่น
ขอีงผลิตภ่ณฑ์ใหุ้ม่ๆ  ทีั่�ม้ง่ตอีบโจทั่ย์คึวามต�อีงการ
ขอีงกล้่มล้กคึ�าทีั่�ร่กษ์ัสิ�งแวดล�อีมจะเข�ามาสร�างม้ลค่ึา
เพัิ�มใหุ้�ก่บบริษ่ัทั่ฯ ในอีนาคึต



INSET มั�นใจุโค้งสุุดืท้้�ยสัุญญ�ณดีืINSET มั�นใจุโค้งสุุดืท้้�ยสัุญญ�ณดีื
หนุนผลง�นปีีนี�เข้้�เปี้� ที้�ระดัืบ 10-15%หนุนผลง�นปีีนี�เข้้�เปี้� ที้�ระดัืบ 10-15%

บมจ.อิีนฟราเซทั่ (INSET) เปิ์ดงบไตรมาส
 3/63 รายได�แตะ 530 ล�านบาทั่ เพัิ�มขึ�น
 24% จากงวดเดียวก่นป์ก่ีอีน ขณะทีั่�มกีำาไร
สท้ั่ธ ิ52 ล�านบาทั่ เพัิ�มขึ�น 3.5% จากงวด
เดียวก่นป์ก่ีอีน เนื�อีงจากรบ่ร้�งานในมือีทีั่�ตน้
ไว� รวมท่ั่�งคึวบคึม้ต�นทั่น้ค่ึาใชื้�จ่ายได�อียา่ง
มปี์ระสทิั่ธิภาพั ทั่ำาใหุ้�อ่ีตรากำาไรข่�นต�นยง่
อีย้ใ่นระด่บทีั่�ดี ฟาก"ศก่ด์ิบวร พัก้กะณะ
สต้" กรรมการผ้�จ่ดการ ป์ระเมินโคึ�งสด้ทั่�าย
สญ่ญาณดี อีานิสงสง์าน Data Center และ
งานวางระบบ 5G มเีข�ามาต่อีเนื�อีง สนบ่สนน้
ผลงานป์นีี�โตเข�าเป้์าหุ้มายทีั่�ระด่บ 10-15%

นายศกัดิบ์วร พุกกะณะสตุ กรรมการผู้
จัดการ บมจ.อินฟราเซท (INSET) เป์ิด
เผยว่า ภาพัรวมผลการดำาเนินงานในงวด
ไตรมาส3/2563 มีรายได�รวมอีย้ที่ั่� 530 ล�าน
บาทั่เพัิ�มขึ�น 24 % จากงวดเดียวก่นขอีงป์ี
ก่อีนทีั่�มีรายได�เท่ั่าก่บ 428 ล�านบาทั่ ขณะทีั่�
มีกำาไรส้ทั่ธิ อีย้ที่ั่� 52 ล�านบาทั่ เพัิ�มขึ�น 3.5% 
จากงวดเดียวก่นป์ีก่อีนมีกำาไรส้ทั่ธิเท่ั่าก่บ 50 
ล�านบาทั่

สว่นผลการดำาเนินงานในงวด 9 เดือีนขอีงป์ี
 2563 บริษ่ัทั่มีรายได�รวมอีย้ที่ั่� 1,060 ล�าน
บาทั่ เพัิ�มขึ�น 5% จากงวดเดียวก่นขอีงป์ี
ก่อีนทีั่�มีรายได�รวมเท่ั่าก่บ 1,006 ล�านบาทั่

 สว่นกำาไรส้ทั่ธิอีย้ที่ั่� 102 ล�านบาทั่ เพัิ�มขึ�น 
5% จากงวดเดียวก่นขอีงป์ีก่อีนทีั่�มีกำาไรส้ทั่ธิ
เท่ั่าก่บ 97 ล�านบาทั่

สำาหุ้ร่บป์ัจจ่ยทีั่�สน่บสน้นใหุ้�มีรายได� และ
กำาไรเพัิ�มขึ�น เนื�อีงจากทั่ยอียร่บร้�งานในมือี
 (Backlog)ขอีงโคึรงการต่าง ๆอียา่งต่อีเนื�อีง
 โดยในงวดไตรมาส 3/2563 บริษ่ัทั่ฯ ร่บร้�
รายได�สว่นใหุ้ญ ่จากโคึรงการงานติดต่�งวงจร
กรอีงส่ญญาณยา่นคึวามถี� 850 MHz ตาม
ป์ระกาศ กสทั่ชื้. และโคึรงการสร�างศ้นย์
 Data Center แบบคึรบวงจร ใหุ้�ก่บบริษ่ัทั่
 กร้งไทั่ย คึอีมพัิวเตอีร์เซอีร์วิสเซส จำาก่ด
 (KTBCS) ซึ�งม้ลค่ึาร่บร้�ท่ั่�ง 2 โคึรงการรวม
 371.47 ล�านบาทั่ ขณะเดียวก่นทีั่�ผา่นมา
บริษ่ัทั่ฯมีการคึวบคึ้มต�นทั่้นค่ึาใชื้�จ่ายได�เป์็น
อียา่งดี สง่ผลใหุ้�คึวามสามารถอ่ีตรากำาไรข่�น
ต�นอีย้ใ่นระด่บทีั่�ดีต่อีเนื�อีง

"ภาพรวมผลการด�าเนินงานในไตรมาส
 3/2563 ยงัอยูใ่นทิศทางทีด่ ีแม้ว่าจะต้อง
เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจทีช่ะลอตัว จาก
ผลกระทบของสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของโรคไวรสัโควิด-19 แต่บรษัิทฯ ยงั
สามารถรกัษาการท�าก�าไรไว้ได้ "

นายศ่กด์ิบวร กล่าวอีีกว่า ในชื้ว่งโคึ�งส้ดทั่�าย

ขอีงป์ี 2563 บริษ่ัทั่ฯป์ระเมินว่าการดำาเนิน
ธ้รกิจย่งอีย้ใ่นทิั่ศทั่างทีั่�ดี โดยป์ัจจ้บ่น 
บริษ่ัทั่ฯ มี backlog ต้นไว�แล�วกว่า 2 พั่นล�าน
บาทั่ ขณะทีั่�งานป์ระเภทั่ Data Center และ
งานการขยายโคึรงขา่ย 5G ขอีงผ้�ป์ระกอีบ
การโทั่รคึมนาคึมคึาดว่าจะเหุ้็นการลงทั่้น
มากขึ�น จึงทั่ำาใหุ้�บริษ่ัทั่ฯ ย่งคึงเป์้าหุ้มายราย
ได�ป์ีนี�เติบโตระด่บ 10-15% จากป์ีก่อีนทีั่�มี
รายได� 1.2 พั่นล�านบาทั่

นอีกจากนี�ป์ระเมินว่าจากสถานการณ์โคึวิด
-19 ทีั่�ผา่นมา นา่จะเป์็นแรงกระต้�นการขยาย
การลงทั่้นด�าน IT จากภาคึเอีกชื้นใหุ้�เพัิ�มขึ�น
 เพัื�อีเพัิ�มขีดคึวามสามารถในการแขง่ข่นใน
ย้คึถ่ดไป์ ด่งน่�นเมื�อีการขยายการลงทั่้นเพัิ�ม
ขึ�น ก็นา่จะเป์็นโอีกาสทีั่�ดีทั่ำาใหุ้�มีป์ริมาณงาน
ในมือีส้งขึ�นอีีกด�วย

อียา่งไรก็ตาม บริษ่ัทั่ฯย่งคึงนโยบายทีั่�จะ
เพัิ�มส่ดสว่นรายได�ป์ระจำาสมำาเสมอี เพัื�อี
สน่บสน้นการเติบโตระยะยาวใหุ้�มีคึวาม
ม่�นคึง ท่ั่�งนี� ในป์ีนี� บริษ่ัทั่ฯคึาดว่าจะมี
ส่ดสว่นรายได�จะมาจากธ้รกิจโคึรงสร�างพัื�น
ฐาน และโคึรงขา่ยโทั่รคึมนาคึม ป์ระมาณ
 50% ,ธ้รกิจก่อีสร�างศ้นย์ข�อีม้ลและระบบ
เทั่คึโนโลยีสารสนเทั่ศ 40% และธ้รกิจงาน
ซอ่ีมบำาร้งและบริการ ซึ�งเป์็นรายได�ป์ระจำา 
(Recurring income) 10%



TU โชว์์กำ�ไร Q3/63 พุ่ิ่งนิว์ไฮTU โชว์์กำ�ไร Q3/63 พุ่ิ่งนิว์ไฮ
หลัังยอดัขายโตในุทุกกลุั�มธุุรึ่กิจ หลัังยอดัขายโตในุทุกกลุั�มธุุรึ่กิจ 

อาหารึ่ทะเลัแช่�แข็งพลิักฟื้้� นุกลัับมาอาหารึ่ทะเลัแช่�แข็งพลิักฟื้้� นุกลัับมา

บริษ่ัทั่ ไทั่ยย้เนี�ยน กร้๊ป์ จำาก่ด (มหุ้าชื้น)
TU เป์ิดเผยว่า ผลป์ระกอีบการไตรมาส
 3/2563 บริษ่ัทั่ฯ มีกำาไรส้ทั่ธิส้งถึง 2 
พั่นล�านเป์็นคึร่�งแรกในป์ระว่ติการณ์ 
ยอีดขายเติบโตในทั่้กกล้่มธ้รกิจ อีาหุ้าร
ทั่ะเลแชื้แ่ข็งพัลิกฟื� นกล่บมา

ในไตรมาสทีั่� 3/2563 บริษ่ัทั่ ไทั่ยย้
เนี�ยน กร้๊ป์ จำาก่ด มหุ้าชื้น (บริษ่ัทั่ฯ
) รายงานยอีดขายเพัิ�มขึ�น 9.3% เมื�อี
เทีั่ยบก่บไตรมาสทีั่� 3/2562มาอีย้ที่ั่�
 34,784 ล�านบาทั่โดยมาจากทั่้กธ้รกิจ
หุ้ล่กเติบโต ในขณะทีั่�กล้่มสินคึ�าธ้รกิจ
อีาหุ้ารทั่ะเลแป์รร้ป์ย่งรายงานยอีดขาย
ทีั่�เติบโต

อียา่งต่อีเนื�อีง ธ้รกิจอีาหุ้ารทั่ะเลแชื้่
แข็งได�พัลิกฟื� นกล่บมารายงานยอีด
ขายเติบโตกว่า 4.7% จากป์ีก่อีนหุ้น�า
เนื�อีงจากธ้รกิจร� านอีาหุ้ารได�กล่บมา
เป์ิดร�าน ค่ึาเงินบาทั่อ่ีอีนต่วเมื�อีเทีั่ยบ
ก่บสก้ลเงินหุ้ล่กอืี�นสง่ผลใหุ้�ยอีดขาย
 9 เดือีนแรกขอีงป์ี 2563 ป์ร่บเพัิ�มขึ �น 
5.9% มาอีย้ที่ั่� 98,938 ล�านบาทั่

กำาไรข่�นต�นเนื�อีงจากยอีดขายสินคึ�า
แบรนด์ทีั่�มีอ่ีตรากำาไรส้งป์ร่บเพัิ�มขึ�น
 และการดำาเนินงานทีั่�มีป์ระสิทั่ธิภาพั
มากขึ�น สง่ผลใหุ้�อ่ีตรากำาไรข่�นต�นใน
ไตรมาสทีั่� 3/2563 อีย้ที่ั่� 18.2% เพัิ�ม

ขึ�น 2.25%

 จากป์ีก่อีนหุ้น�า ด่งน่�นบริษ่ัทั่รายงาน
ต่วเลขกำาไรข่�นต�นไตรมาส 3/2563 ทีั่�
 6,327 ล�านบาทั่เพัิ�มขึ�น 24.6% จากป์ี
ก่อีนหุ้น�า กำาไรข่�นต�น 9 เดือีนแรกขอีง
ป์ี 2563เพัิ�มขึ�น 17.4%

บริษ่ัทั่รายงานกำาไรจากการดำาเนินงาน
 1,998 ล�านบาทั่ เพัิ�มขึ�น 31.8% จากป์ี
ก่อีนหุ้น�า ซึ�งเป์็นผลมาจากก าไรข่�นต�น
ทีั่�ป์ร่บส้งขึ�นอ่ีตราสว่นค่ึาใชื้�จ่ายต่อีย
อีดขายลดลงมาอีย้ที่ั่� 12.4% เมื�อีเทีั่ยบ
ก่บ11.2% ในไตรมาส 3/2562 ค่ึาใชื้�
จ่ายการบริหุ้ารทีั่�ป์ร่บส้งขึ�นน่�นสว่น

หุ้นึ�งเกิดจากการต่�งสำารอีงการเสื�อีม
ม้ลค่ึาขอีงเงินลงทั่้นในบริษ่ัทั่ในเคึรือี
 TU Canada อ่ีนเนื�อีงมาจากเหุ้ต้การณ์
ไฟไหุ้ม�ทีั่�เกิดขึ�น กำาไรจากการด าเนิน
งาน 9 เดือีนแรกขอีงป์ีอีย้ที่ั่� 5,883 ล�าน
บาทั่ เพัิ�มขึ�น 43.3% จากป์ีก่อีนหุ้น�า

 

กำาไรส้ทั่ธิไตรมาส 3/2563 อีย้ที่ั่� 2,056 
ล� านบาทั่ ส้งส้ดเป์็ นป์ระว่ติการณ์ เพัิ�ม
ขึ�น 50% จากป์ีก่อีนหุ้น�า ซึ�งเป์็นผลมา
จากธ้รกิจหุ้ล่กแข็งแกรง่ กำาไรส้ทั่ธิ 9 
เดือีนแรกขอีงป์ีอีย้ที่ั่� 4,789 ล�านบาทั่
เพัิ�มขึ�น 74% จากป์ีก่อีนหุ้น�า และหุ้าก
แยกค่ึาใชื้�จ่ายทั่างกฎหุ้มายในไตรมาส
 2/2562 อีอีก กำาไรส้ทั่ธิ 9 เดือีนย่งคึง
ป์ร่บต่วเพัิ�มขึ�น 15%จากป์ีก่อีน



UAC ปีรับโครงสุร้�งธุุรกิจุ ข้�ยหุ้น Non-Core BusinessUAC ปีรับโครงสุร้�งธุุรกิจุ ข้�ยหุ้น Non-Core Business  
เนุ้นุธุุรึ่กิจพลัังงานุทดัแทนุ - เคมีภััณฑ์์สะอาดั ส่�การึ่ก้าวอย�างยั�งยืนุในุอนุาคตเนุ้นุธุุรึ่กิจพลัังงานุทดัแทนุ - เคมีภััณฑ์์สะอาดั ส่�การึ่ก้าวอย�างยั�งยืนุในุอนุาคต

บมจ. ย้เอีซี โกลบอีล (UAC) จ่ดท่ั่พัโคึรงสร�าง
ธ้รกิจบริษ่ัทั่ยอ่ียใหุ้ม ่ขายหุ้้�น บจ.ย้เอีซี 
ย้ทิั่ลิตีส์ 30% ใหุ้�ก่บ บริษ่ัทั่ พัีทีั่อีี พัล่ส จำาก่ด
 (PTE Plus) ผ้�เชื้ี�ยวชื้าญด�านธ้รกิจใหุ้�บริการ
ในการสำารวจและผลิตป์ิโตรเลียม และขาย
หุ้้�นท่ั่�งหุ้มด ในบจ.เซบิก๊าซ ย้เอีซี 49.00% 
พัร�อีมป์ระกาศขอีม้ง่พั่ฒนาธ้รกิจพัล่งงาน
ทั่ดแทั่น – เคึมีภ่ณฑ์สะอีาด เป์็นหุ้ล่ก ต่�งเป์้า
ก�าวส้ก่ารเป์็นผ้�นำาด�านพัล่งงานสะอีาดอียา่ง
ย่�งยืนในอีนาคึต

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารและกรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ยูเอซี
 โกลบอล จ�ากัด (มหาชน) หรอื UAC เป์ิด
เผยว่า ทีั่�ป์ระช้ื้มคึณะกรรมบริษ่ัทั่ฯ ได�มีมติ
ใหุ้�บริษ่ัทั่เป์ลี�ยนแป์ลงการถือีหุ้้�นในบริษ่ัทั่
ยอ่ีย และบริษ่ัทั่รว่มทั่้น เพัื�อีเพัิ�มคึวามคึล่อีง
ต่วในการบริหุ้ารงานตามนโยบายในการม้ง่
เน�นพั่ฒนาธ้รกิจ เพัื�อีก�าวส้ก่ารเป์็นผ้�นำาด�าน
พัล่งงานสะอีาดอียา่งย่�งยืนในอีนาคึต

โดยรายละเอีียดสำาหุ้ร่บการขายหุ้้�น มีด่งนี�
 บมจ.ย้เอีซี โกลบอีล (UAC) ในฐานะผ้�ถือีหุ้้�น
 99.998% ในบริษ่ัทั่ ย้เอีซี ย้ทิั่ลิตีส์ จำาก่ด
 ได�ขายหุ้้�น จำานวน 30% ใหุ้�ก่บ บริษ่ัทั่
 พัีทีั่อีี พัล่ส จำาก่ด (PTE Plus) ผ้�เชื้ี�ยวชื้าญ
ด�านธ้รกิจใหุ้�บริการในการสำารวจและผลิต
ป์ิโตรเลียม ซึ�งบริษ่ัทั่ฯ เล็งเหุ้็นว่าการเข�ามา
ถือีหุ้้�นขอีง PTE Plus จะสง่ผลบวกก่บการ
ดำาเนินธ้รกิจขอีงบริษ่ัทั่ฯในอีนาคึต
เพัราะบริษ่ัทั่ฯมีท่ั่�งโรงงานผลิต ผลิตภ่ณฑ์
ป์ิโตรเลียม (PPP) โรงไฟฟ้าเสาเถียรเอี และ
โรงไฟฟ้าป์ระด้่เฒา่ ทีั่�มีการใชื้�พัล่งงานในร้ป์
แบบก๊าซ ธรรมชื้าติทีั่�เผาทิั่�งเป์็นเชื้ื�อีเพัลิงใน
การผลิต

ในด�านบริษ่ัทั่ยอ่ีย ย้เอีซี เอ็ีนเนอีร์ยี� จำาก่ด ทีั่�
 UAC ถือีหุ้้�นอีย้ ่100% ได�มีการขายหุ้้�นในบจ
.เซบิก๊าซ ย้เอีซี ท่ั่�งหุ้มด 49% ใหุ้�ก่บนางสาว

ธ่ญพั่ฒน์ น่นท์ั่พั่นธ์ เนื�อีงจากเซบิก๊าซ ย้เอี
ซีดำาเนินธ้รกิจร่บเหุ้มาก่อีสร�าง (EPC) ซึ�งจ่ด
ว่าเป์็น Non-Core Business เพัื�อีเอืี�อีต่อีการ
ป์ร่บโคึรงสร�างธ้รกิจใหุ้�เป์็นไป์ตามนโยบาย
ขอีงบริษ่ัทั่ทีั่�ม้ง่เน�นการลงทั่้นด�านพัล่งงาน
ทั่ดแทั่น และเคึมีภ่ณฑ์สะอีาดเป์็น Core 
Business

“การปรบัโครงสรา้งธุรกิจในบรษัิทยอ่ย
ครัง้นี ้เพื่อเป็นการวางกรอบการด�าเนิน
ธุรกิจของ UAC ใหม้คีวามชัดเจนมากขึน้
 ตามนโยบายการลงทนุท้ังในประเทศ
และกลุ่มประเทศ CLMV เพื่อสรา้งอัตรา
การเติบโตในทกุมิติ ไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจ 
Trading พลังงานทดแทน และโรงงานผลิต
ในอุตสาหกรรมเคมภัีณฑ์ต่อไปในอนาคต”



BCPG เผย Q3/63 กำ�ไรนิว์ไฮ 673.1 ลบ. หลังรับร้้ฯBCPG เผย Q3/63 กำ�ไรนิว์ไฮ 673.1 ลบ. หลังรับร้้ฯ
โรงไฟฟ�้พิ่ลังนำ��ใน สุปีปี.ล�ว์ 2 โครงก�ร เต็มไตรม�สุ - สุ่ว์นแบ่งกำ�ไรจุ�กเงินลงทุ้นโรงไฟฟ�้พิ่ลังนำ��ใน สุปีปี.ล�ว์ 2 โครงก�ร เต็มไตรม�สุ - สุ่ว์นแบ่งกำ�ไรจุ�กเงินลงทุ้น

โรงไฟฟ้�ในอินโดืฯ เพิิ่� มข้้�นโรงไฟฟ้�ในอินโดืฯ เพิิ่� มข้้�น

บรษ่ิัทั่ บีซพีีัจี จำาก่ด (มหุ้าชื้น) BCPG เปิ์ด
เผยว่า ในไตรมาสทีั่� 3/2563 กล้่มบรษ่ิัทั่ฯ
 บน่ทึั่กกำาไรส้ทั่ธิอีย้ที่ั่� 673.1ล�านบาทั่
 เพัิ�มขึ�นอียา่งมนีย่สำาค่ึญ จากท่ั่�งไตรมาสทีั่�
 3/2562 และไตรมาสทีั่� 2/2563 ทีั่� 271.9 
และ 318.3 ล�านบาทั่ หุ้รอืีร�อียละ67.8 และ
 89.7 ตามลำาด่บ โดยมีสาเหุ้ตหุ้้ล่กเชื้น่เดียว
ก่บการเพัิ�มขึ�นขอีงกำาไรสท้ั่ธิจากการดำาเนิน
งานป์กติและการรบ่ร้�ผลกำาไรจากอ่ีตรา
แลกเป์ลี�ยนในไตรมาสทีั่� 3/2563 เมื�อีเทีั่ยบ
ก่บผลขาดทั่น้จากอ่ีตราแลกเป์ลี�ยนใน
ไตรมาสทีั่� 3/2562 และไตรมาสทีั่�2/2563

ไตรมาสทีั่� 3/2563 : กล้่มบริษ่ัทั่ฯบ่นทึั่ก
กำาไรจากการดำาเนินงานป์กติเติบโตอียา่ง
มีน่ยสำาค่ึญจากท่ั่�งไตรมาสทีั่� 3/2562 และ
ไตรมาสทีั่� 2/2563 ทีั่�ร�อียละ 56.9 และ
 70.4 ตามลำาด่บ มาอีย้ที่ั่�642.7 ล�านบาทั่
 น่บเป์็นจ้ดส้งส้ดใหุ้มร่ายไตรมาส โดยมี
ป์ัจจ่ยด่งต่อีไป์นี�

(+) การร่บร้�ผลการดำาเนินงานในชื้ว่ง
ฤด้กาล (High season)เต็มไตรมาสเป์็นคึร่�ง
แรก ขอีงโคึรงการโรงไฟฟ้าพัล่งน�าในสป์ป์
.ลาว 2 โคึรงการ ได�แก่ “Nam San 3A” 
และ “NamSan 3B”

(+) การร่บร้�ผลการดำาเนินงานจากโคึรงการ
ใหุ้ม ่คืึอี โคึรงการโรงไฟฟ้าพัล่งงานแสง
อีาทิั่ตย์ในป์ระเทั่ศไทั่ย “RPV” จำานวน4
 โคึรงการ กำาล่งการผลิตตามส่ญญาทีั่� 20.0 
เมกกะว่ตต์ ทีั่�กล้่มบริษ่ัทั่ฯเข�าซื�อีต่�งแต่ว่นทีั่� 
11 สิงหุ้าคึม 2563

(+) การร่บร้�สว่นแบง่กำาไรจากเงินลงทั่้น
ในโรงไฟฟ้าพัล่งงานคึวามร�อีนใต�พัิภพั
ป์ระเทั่ศอิีนโดนีเซียเพัิ�มขึ�น

(-) มีลมรส้มพั่ดผา่นโคึรงการโรงไฟฟ้า
พัล่งงานลมในป์ระเทั่ศฟิลิป์ป์ินส์ลดลงจาก
ชื้ว่งเดียวก่นขอีงป์ีก่อีน สง่ผลใหุ้�คึวามเร็ว

ลมลดลง

ในไตรมาสทีั่� 3/2563 รายได�รวมอีย้ที่ั่�
 1,237.9 ล�านบาทั่ เพัิ�มขึ�นอียา่งมีน่ยสำาค่ึญ
จากท่ั่�งไตรมาสทีั่� 3/2562 และไตรมาสทีั่� 2
/2563ร�อียละ 56.7 และร�อียละ 27.7 ตาม
ลำาด่บและมีสาเหุ้ต้หุ้ล่กมาจาก

(1) การเข�าส้ช่ื้ว่งฤด้กาล (High season) 
ขอีงการผลิตไฟฟ้าจากพัล่งน�าใน สป์ป์.ลาว
 ในไตรมาสทีั่� 3/2563 สง่ผลใหุ้�ป์ริมาณน�า
ไหุ้ลผา่นโคึรงการโรงไฟฟ้าพัล่งน�าขอีงกล้่ม
บริษ่ัทั่ฯท่ั่�ง 2 โคึรงการ เพัิ�มขึ�นอียา่งน่ย
สำาค่ึญ

(2) การเริ�มร่บร้�รายได�จากโคึรงการโรง
ไฟฟ้าพัล่งงานแสงอีาทิั่ตย์ 4 โคึรงการ ทีั่�
เข�าซื�อีในเดือีน สิงหุ้าคึม 2563ด่งกล่าวข�าง
ต�น



ALT รับอ�นิสุงส์ุ New Normal ยอดืใช้แบนด์ืวิ์ดืท์้พุ่ิ่งALT รับอ�นิสุงส์ุ New Normal ยอดืใช้แบนด์ืวิ์ดืท์้พุ่ิ่ง
ช้จุุดืแข็้งมีสุถ�นีเชื�อมต่อม�กสุุดื ครอบคลุมบริก�รทั้�ว์ภ้ัมิภั�คช้จุุดืแข็้งมีสุถ�นีเชื�อมต่อม�กสุุดื ครอบคลุมบริก�รทั้�ว์ภ้ัมิภั�ค

กล้่มเอีแอีลทีั่ ร่บอีานิสงส์ย้คึ New Normal 
ป์ระเมินยอีดใชื้�แบนด์วิดท์ั่เชื้ื�อีมต่อี
อิีนเตอีร์เน็ตในภ้มิภาคึเติบโตก�าวกระโดด
 35-40% ต่อีป์ี ช้ื้ศ่กยภาพัเหุ้นือีคึ้่แขง่ หุ้ล่ง
ทั่้่มงบลงทั่้นกว่าพั่นล�าน สร�างโคึรงขา่ย
เคึเบิลใยแก�วนาแสงรอีงร่บการเชื้ื�อีมต่อี
อิีนเตอีร์เน็ตท่ั่�งในและต่างป์ระเทั่ศ เผยมี
สถานีเชื้ื�อีมต่อีมากทีั่�ส้ดในป์ระเทั่ศ 15 จ้ด
คึรอีบคึล้มรอีบแนวพัรมแดน
 
นายสมชาย ตรรีตันนุกลู รองกรรมการผู้
จัดการ สายงานการตลาดและการขาย
 บรษัิท อินเตอรเ์นชั่นแนล เกทเวย ์จากัด 
(IG) ซึง่เป็นบรษัิทลกูของ บรษัิท เอแอลท ี
เทเลคอม จากัด (มหาชน) หรอื ALT 

ทีั่�ป์ระกอีบธ้รกิจใหุ้�บริการโคึรงสร�างพัื�น
ฐานโทั่รคึมนาคึม สาหุ้ร่บการบริการวงจร
สื�อีสารคึวามเร็วส้ง และบริการช้ื้มสาย
อิีนเทั่อีร์เน็ตท่ั่�งในป์ระเทั่ศและต่างป์ระเทั่ศ
 เป์ิดเผยว่าการล็อีคึดาวน์ขอีงป์ระเทั่ศ
ต่าง ๆ จากการแพัรร่ะบาดขอีงไวร่สโคึวิด
-19 ทั่าใหุ้�มีการใชื้�งานอิีนเทั่อีร์เน็ตเพัิ�มขึ�น
อียา่งมีน่ยสาค่ึญในภ้มิภาคึเอีเชื้ียรวมท่ั่�ง
ป์ระเทั่ศไทั่ย ซึ�งคึาดการณ์ว่าคึวามต�อีงการ
ใชื้�แบนด์วิดท์ั่เพัื�อีการเชื้ื�อีมต่อีอิีนเทั่อีร์เน็ต
เกตเวย์ในภ้มิภาคึนี�จะเติบโตป์ระมาณ 35-
40% ต่อีป์ี สะทั่�อีนใหุ้�เหุ้็นภาพัทีั่�ชื้่ดเจนขอีง

ย้คึ New Normal ทีั่�มีผ้�คึนใชื้�อิีนเทั่อีร์เน็ต
ติดต่อีก่นนานขึ�นและมากขึ�นกว่าป์กติ
 
นายสมชื้าย กล่าวต่อีว่าบริษ่ัทั่ฯได�ร่บ
อีานิสงส์โดยตรงจากคึวามต�อีงการใชื้�แบน
ด์วิดท์ั่เพัื�อีการเชื้ื�อีมต่อีอิีนเตอีร์เน็ตทีั่�เพัิ�ม
ขึ�น เนื�อีงจากบริษ่ัทั่ฯเป์็นผ้�ใหุ้�บริการเชื้า่ใชื้�
โคึรงขา่ยสื�อีส่ญญาณคึวามเร็วส้งเพัื�อีการ
เชื้ื�อีมต่อีอิีนเทั่อีร์เน็ตในร้ป์แบบเป์็นเกตเวย์
ท่ั่�งในป์ระเทั่ศและกล้่มป์ระเทั่ศอีาเซียน
ผา่นการเชื้ื�อีมต่อีทั่างเคึเบิลใยแก�วนาแสง
ภาคึพัื�นดินทีั่�บริษ่ัทั่ฯได�ลงทั่้นสถานีเชื้ื�อีม
ต่อีไว� 15 จ้ดรอีบพัรมแดนป์ระเทั่ศเพัื�อีน
บ�าน ได�แก่ สถานีเชื้ื�อีมต่อีไทั่ย เมียนมาร์ 5 
จ้ด ไทั่ย สป์ป์.ลาว 5 จ้ด ไทั่ย–ก่มพั้ชื้า 2 จ้ด 
และ ไทั่ย มาเลเซีย 3 จ้ด
 
โดยบริษ่ัทั่ฯได�มีการลงทั่้นติดต่�งอ้ีป์กรณ์
โคึรงขา่ยสื�อีส่ญญาณคึวามเร็วส้ง (DWDM) 
ต่อียอีดจากโคึรงขา่ยเส�นใยแก�วนาแสง
ขอีงกล้่มบริษ่ัทั่ ALT และพั่นธมิตรท่ั่�งใน
ป์ระเทั่ศและต่างป์ระเทั่ศ เป์็นระยะทั่าง
รวมก่นกว่า 12,000 กิโลเมตร ด�วยม้ลค่ึา
การลงทั่้นกว่า 1,000 ล�านบาทั่

“บรษัิทฯมจุีดการเชื่อมต่อกับประเทศ
เพื่อนบา้นมากทีส่ดุในขณะนี ้ซึง่หลังจาก
การเปิดใหบ้รกิารอยา่งเป็นทางการในปี

 2561 เป็นต้นมาได้มลีกูค้าทีเ่ป็นบรษัิท
โทรคมนาคมชั้นนาและบรษัิทผูใ้หบ้รกิาร
โทรศพัท์เคล่ือนทีใ่นภมูิภาคกว่า 20 ราย
มาใช้งานเพิ่มขึน้อยา่งต่อเน่ือง โดยในปี
 2561 คิดเป็นแบนด์วิดท์รวม 260 Gbit/s 
ในปี 2562 มแีบนด์วิดท์รวม 470 Gbit/s 
และเติบโตอยา่งก้าวกระโดดในปี 2563 
ซึง่ขณะนีม้กีารใช้งานแบนด์วิดท์รวม
แล้วกว่า 1 Tbit/s (1,000 Gbit/s)” นาย
สมชาย กล่าว
 
อียา่งไรก็ตามจากการทีั่�จ้ดภ้มิศาสตร์
ขอีงป์ระเทั่ศไทั่ย ต่�งอีย้ใ่นจ้ดทีั่�เหุ้มาะสม
ก่บการเป์็นศ้นย์กลางการเชื้ื�อีมต่อีแลก
เป์ลี�ยนอิีนเทั่อีร์เน็ต (Digital Hub) จึงทั่า
ใหุ้�ป์ระเทั่ศเพัื�อีนบ�าน เชื้น่ เมียนมาร์ สป์ป์.
ลาว ก่มพั้ชื้า และเวียดนาม นิยมมาใชื้�ไทั่ย
เป์็นจ้ดแลกเป์ลี�ยนหุ้รือีเป์็นทั่างผา่นไป์
ย่งป์ระเทั่ศมาเลเซียสิงคึโป์ร์ และบริษ่ัทั่ฯ
ถือีว่ามีคึวามได�เป์รียบคึ้่แขง่เนื�อีงจากกล้่ม
บริษ่ัทั่ ALT ได�ลงทั่้นสร�างโคึรงขา่ยเคึเบิล
ใยแก�วนาแสงไว�หุ้ลากหุ้ลายเส�นทั่าง แต่ละ
เส�นทั่างมีคึวามป์ลอีดภ่ยส้ง และมีจ้ดเชื้ื�อีม
ต่อีจานวนมาก ทั่าใหุ้�บริษ่ัทั่ฯสามารถ
อีอีกแบบโคึรงขา่ยได�ตรงตามคึวาม
ต�อีงการขอีงล้กคึ�าและสามารถใหุ้�บริการได�
อียา่งรวดเร็วถึงแม�ว่าจะอีย้ใ่นสภาวะการ
ล็อีคึดาวน์



SCC ค�ดืยอดืข้�ยปีีนี� - 9% SCC ค�ดืยอดืข้�ยปีีนี� - 9% 
จุ�กเดิืมค�ดื - 6% หลังธุุรกิจุเคมีคอลส์ุ ได้ืรับผลกระท้บจุ�กโควิ์ดื-19จุ�กเดิืมค�ดื - 6% หลังธุุรกิจุเคมีคอลส์ุ ได้ืรับผลกระท้บจุ�กโควิ์ดื-19

นายรุง่โรจน์ รงัสโิยภาส กรรมการผูจั้ดการใหญ่
 บรษัิทปูนซเิมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) SCC เปิ์ด
เผยว่า บรษ่ิัทั่ฯคึาดว่ายอีดขายป์ ี2563 จะป์รบ่
ต่วลดลง -9% จากเดิมทีั่�คึาดว่าจะลดลง -6% 
เนื�อีงจาก ธ้รกิจเคึมคีึอีลสไ์ด�รบ่ผลกระทั่บจาก
ราคึาสนิคึ�าทีั่�ป์รบ่ต่วลดลงตามราคึาน�ามน่ดิบโลก 
หุ้ล่งได�รบ่ผลกระทั่บจากการแพัรร่ะบาดขอีงไวรส่
โคึวิด-19

อียา่งไรก็ตามบริษ่ัทั่ฯมีการป์ร่บกลย้ทั่ธ์ธ้รกิจเคึ
มิเคิึลด�วยการนำานว่ตกรรมต่างๆเข�ามาใชื้� ลงทั่้น
เทั่คึโนโลยีและเน�นผลิตสินคึ�าทีั่�มีคึ้ณภาพัส้ง รวม
ถึงบริษ่ัทั่ฯจะใชื้�ทั่ร่พัยากรใหุ้�เกิดป์ระโยชื้น์ส้งส้ด
ตามนโยบาย Circular Economy

ท่ั่�งนี�บริษ่ัทั่ฯวางงบลงทั่้นในป์ี 2563 อีย้ที่ั่�
ป์ระมาณ 60,000 ล�านบาทั่ โดยในชื้ว่ง 9 เดือีน
แรก บริษ่ัทั่ฯได�ใชื้�ไป์แล�ว 37,298 ล�านบาทั่ ซึ�ง

สว่นใหุ้ญจ่ะใชื้�รอีงร่บการก่อีสร�างโรงงานใหุ้ม่
รวมถึงโคึรงการขยายกำาล่งการผลิตและป์ร่บป์ร้ง
ป์ระสิทั่ธิภาพัรวมถึงการเข�าซื�อีกิจการ(M&A) 
อียา่งเนื�อีง สำาหุ้ร่บป์ีนี�ถือีว่าบริษ่ัทั่ฯมีการใชื้�งบ
ลงทั่้นน�อียมากเมื�อีเทีั่ยบก่บป์ีอืี�นๆทีั่�ผา่นมา หุ้ล่ง
สถานการณ์ในป์ัจจ้บ่นไมเ่อืี�อีอีำานวยต่อีการลงทั่้น
ซึ�งมีบางโคึรงการทีั่�ได�ชื้ะลอีการลงทั่้นอีอีกไป์
ก่อีน

ด�านคึวามคืึบหุ้น�าโคึรงการขยายกำาล่งผลิตโอี
เลฟินส์ บริษ่ัทั่มาบตาพั้ดโอีเลฟินส์ จำาก่ด หุ้รือี
 MOC ย่งคึงเดินหุ้น�าตามแผนป์ัจจ้บ่นมีคึวาม
คืึบหุ้น�าแล�ว 97% ซึ�งหุ้ากแล�วเสร็จจะสามารถ
เพัิ�มกำาล่งการผลิตโอีเลฟินส์ขอีง MOC เพัิ�มขึ�น
อีีก 350,000 ต่นต่อีป์ี เป์็น 2,050,000 ต่น จาก
ป์ัจจ้บ่น 1,700,000 ต่น สว่นโคึรงการป์ิโตรคึอีม
เพัล็ก(LSP)ในเวียดนามบริษ่ัทั่ฯย่งคึงเดินหุ้น�า
ลงทั่้นต่อีเนื�อีงเชื้น่ก่น

"โควิด-19กระทบเศรษฐกิจท่ัวโลกเป็นอยา่งมาก
ไม่ใช่แค่เพยีงบา้นเราเท่าน้ัน ในบา้นเราถือว่า
จัดการเรื่องสขุภาพได้ด ีแต่เรื่องเศรษฐกิจนีย่งั
คงเป็นอยา่งทีเ่หน็เพราะจากการปิดประเทศนัก
ท่องเทีย่วไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้ 

และบา้นเราอิงการท่องเทีย่วเป็นสว่นใหญ่หลาย
ธุรกิจท้ังอาหาร โรงแรม สปา ต่างโดนกันเป็น
โดมิโน่ สว่นในบรษัิทเราธุรกิจทีโ่ดนหนักสดุคง
จะเป็นเคมิเคิลโดยเฉพาะในกลุ่มยายนต์ แต่มี
บางกลุ่มอยา่งแพคเกตจ้ิง และเฮลบอ้ิีงทีย่งัคง
ไปได้ ด้านธุรกิจก่อสรา้งแน่นอนว่าทีพ่ักอาศยั
โดนหนัก แต่ยงัมโีครงการโครงสรา้งพื้นฐานจาก
ทางภาครฐัทีม่งีานอยา่งต่อเน่ืองซึง่สว่นใหญ่
โครงการได้มกีารประมูลและพรอ้มก่อสรา้งเป็น
ทีเ่รยีบรอ้ย จึงไม่ได้รบัผลกระทบเท่าใดนัก" 
นายรุง่โรจน์ กล่าว



PTTEP ค�ดืปีริม�ณข้�ยเฉลี�ยปีี 63 อย่้ที้� 350,000 บ�ร์เรล/วั์นPTTEP ค�ดืปีริม�ณข้�ยเฉลี�ยปีี 63 อย่้ที้� 350,000 บ�ร์เรล/วั์น
ลดืลงจุ�กปีปีี 62 เหตุรับผลกระท้บสุถ�นก�รณ์โควิ์ดื-19ลดืลงจุ�กปีปีี 62 เหตุรับผลกระท้บสุถ�นก�รณ์โควิ์ดื-19

PTTEP คึาดป์ริมาณขายเฉลี�ยป์ี 63 อีย้ที่ั่� 350,000 
บาร์เรล/ว่น ลดลงจากป์ป์ี 62 เหุ้ต้ร่บผลกระทั่บ
สถานการณ์โคึวิด-19 วางเป์้าร่กษัาอ่ีตราการเติบโตขอีง
การผลิตเฉลี�ยต่อีป์ี(CAGR) ทีั่� 5% ภายในป์ี 73
 
บริษ่ัทั่ ป์ตทั่. สำารวจและผลิตป์ิโตรเลียม จำาก่ด (มหุ้าชื้น
) PTTEP เป์ิดเผยว่า แนวโน�มภาพัรวมธ้รกิจในอีนาคึต
 บริษ่ัทั่ฯ คึาดราคึาน�าม่นดิบในไตรมาสส้ดทั่�ายขอีงป์ี
 2563 จะย่งคึงเป์็นภาพัขอีงการค่ึอีย ๆ ฟื� นต่วจากจ้ด
ตำาส้ดขอีงวิกฤติโคึวิด-19ในไตรมาส 2ซึ�งการฟื� นต่วด่ง
กล่าวอีาจจะเป์็นไป์ได�ชื้�ากว่าทีั่�คึาด เนื�อีงจากผลกระ
ทั่บจากโคึวิด-19 ยาวนานกว่าทีั่�คึาดการณ์ โดยมีการ
ระบาดรอีบสอีงในป์ระเทั่ศสำาค่ึญ เชื้น่ สหุ้ราชื้อีาณาจ่กร
 และฝร่�งเศส และการระบาดในสหุ้ร่ฐอีเมริกา (สหุ้ร่ฐฯ
) และอิีนเดีย ทีั่�ย่งคึงมีอียา่งต่อีเนื�อีงถึงแม�ว่ากิจกรรม
ทั่างเศรษัฐกิจในหุ้ลายป์ระเทั่ศเริ�มเข�าส้ภ่าวะป์กติ อีาทิั่
การเดินทั่างโดยรถยนต์ การผลิตภาคึอ้ีตสาหุ้กรรม ซึ�ง
คึาดว่าว่าอีาจต�อีงใชื้�เวลาถึงคึรึ�งป์ีหุ้ล่งขอีง 2564อ้ีป์สงค์ึ
น�าม่นจึงจะค่ึอียฟื� นกล่บมาในระด่บก่อีนเกิดโคึวิด-19ใน
ด�านอ้ีป์ทั่าน คึาดว่าจะถ้กคึวบคึ้มใหุ้�สมด้ลก่บอ้ีป์สงค์ึต่อี
ไป์โดยกล้่ม OPEC+ ซึ�งสว่นใหุ้ญส่ามารถลดกำาล่งการ
ผลิตได�ตามข�อีตกลง

อียา่งไรก็ดี ย่งต�อีงมีการจ่บตามอีงบางป์ระเทั่ศซึ�งทีั่�ผา่น
มาไมส่ามารถป์ฏิบ่ติตามข�อีตกลง เชื้น่ อิีร่กและไนจีเรีย
 อีาจเป์็นสาเหุ้ต้ใหุ้�เกิดคึวามข่ดแย�งในการรว่มมือีขอีง
กล้่ม OPEC+ ได� ในขณะทีั่�กิจกรรมการลงทั่้นข้ดเจาะ
น�าม่นขอีงบริษ่ัทั่น�าม่นท่ั่�วโลกคึาดว่าจะอีย้ใ่นระด่บตำา
ต่อีไป์ จะชื้ว่ยใหุ้�อ้ีป์ทั่านน�าม่นดิบโลกลดการเติบโตลง
หุ้รือีแม�กระท่ั่�งอีาจเติบโตติดลบได�ในอีนาคึต โดยเฉพัาะ
ในสหุ้ร่ฐฯ การผลิตและจำานวนแท่ั่นข้ดเจาะน�าม่นบลด
ลงอียา่งมีน่ยสำาค่ึญมาอีย้ใ่นระด่บตำาทีั่�ส้ดในรอีบ 10 ป์ี
 แต่ท่ั่�งนี� หุ้ากราคึาน�าม่นดิบส้งขึ�นจนมากกว่าต�นทั่้นใน
การผลิต Shale อ้ีป์ทั่านจากสหุ้ร่ฐฯ ก็จะสามารถกล่บมา
ได�บ�างในระยะส่�น สง่ผลใหุ้�ราคึาน�าม่นในชื้ว่งไตรมาส
 4 ป์ี 2563 นา่จะฟื� นต่วขึ�น โดยคึาดว่าราคึาเฉลี�ยจะ
เคึลื�อีนต่วอีย้ใ่นกรอีบ 40-45 ดอีลลาร์ สรอี. ต่อีบาร์เรล
 โดยป์ัจจ่ยทีั่�นา่จ่บตา ได�แก่ การเลือีกต่�งสหุ้ร่ฐอีเมริกา

ในเดือีนพัฤศจิกายนซึ�งจะมีผลต่อีทิั่ศทั่างเศรษัฐกิจโลก
 และการป์ระช้ื้มใหุ้ญป่์ระจำาป์ีขอีงกล้่ม OPEC ในเดือีน
ธ่นวาคึมซึ�งจะมีผลต่อีการกำาหุ้นดทิั่ศทั่างอ้ีป์ทั่านน�าม่น

สำาหุ้ร่บป์ี 2563 คึาดว่าสถานการณ์ LNG ในตลาดโลก
ย่งคึงอีย้ใ่นสภาวะล�นตลาด โดยกำาล่งการผลิตรวมจาก
โคึรงการเดิมและโคึรงการใหุ้มจ่ะเพัิ�มขึ�นจากป์ี 2562 
ป์ระมาณ 20 ล�านต่น (คิึดเป์็นร� อียละ 6) (ทีั่�มา: FGE ณ
 เดือีนก่นยายน 2563) อียา่งไรก็ตามในชื้ว่งคึรึ�งป์ีหุ้ล่ง
โคึรงการใหุ้ญใ่นป์ระเทั่ศอีอีสเตรเลียและสหุ้ร่ฐอีเมริกา
มีการหุ้ย้ดการผลิต ทั่ำาใหุ้�ป์ริมาณการผลิตรวมลดลง
 สำาหุ้ร่บราคึา LNG ในไตรมาส 4 ป์ี2563 มีแนวโน�ม
ป์ร่บต่วส้งขึ�นจากคึวามต�อีงการใชื้� LNG ในชื้ว่งฤด้หุ้นาว
ทีั่�คึาดว่าจะเพัิ�มขึ�น รวมถึงป์ัจจ่ยทั่างด�านเศรษัฐกิจทีั่�เริ�ม
ฟื� นต่วในหุ้ลายป์ระเทั่ศ โดยตลาดคึาดว่าราคึา Asian 
Spot LNG เฉลี�ยป์ี 2563จะอีย้ที่ั่�ป์ระมาณ 3.5 ดอีลลาร์ 
สรอี. ต่อีล�านบีทีั่ย้ (ทีั่�มา: FGE, WM, PIRA)

นอีกจากนี� ป์ัจจ่ยด�านอ้ีป์ทั่านเกี�ยวก่บการผลิตทีั่�ไม่
เป์็นไป์ตามแผนขอีงโคึรงการป์ัจจ้บ่น รวมถึง จำานวน
โคึรงการทีั่�ได�ร่บอีน้ม่ติใหุ้�ก่อีสร�างในชื้ว่งป์ี2559– 2560 
มีป์ริมาณน�อีย สง่ผลใหุ้�อ้ีป์ทั่านอีอีกมาไมเ่พัียงพัอีต่อี
คึวามต�อีงการใชื้�ในป์ี 2565– 2567โดยคึาดว่าสภาวะล�น
ตลาดขอีง LNG จะเริ�มกล่บเข�าส้จ้่ดสมด้ลในป์ี 2568

ท่ั่�งนี� จากสถานการณ์ราคึา Spot LNG ทีั่�ป์ร่บลดลงมา
ในระด่บตำากว่า 3 ดอีลลาร์ สรอี. ต่อีล�านบีทีั่ย้ ในชื้ว่ง
ไตรมาส 2 ทั่ำาใหุ้�คึณะกรรมการกำาก่บกิจการพัล่งงาน
 (กกพั.) มีนโยบายใหุ้�มีการนำาเข�า LNG จากตลาดจร
เข�ามาใชื้� ในป์ระเทั่ศเพัิ�มขึ�นเพัื�อีลดต�นทั่้นค่ึาไฟฟ้า
ป์ระกอีบก่บคึวามต�อีงการพัล่งงานโดยรวมทีั่�ลดลง จึง
ทั่ำาใหุ้�มีการเรียกซื�อีก๊าซธรรมชื้าติจากอ่ีาวไทั่ยลดลง
ด�วย แต่อียา่งไรก็ตาม ในชื้ว่งป์ลายเดือีนก่นยายนราคึา
 Spot LNG ได�ป์ร่บต่วส้งขึ�นมาอีย้ใ่นระด่บทีั่�มากกว่า 5 
ดอีลลาร์ สรอี. ต่อีล�านบีทีั่ย้ แล�ว เป์็นผลใหุ้�การนำาเข�า
จริงในป์ี 2563 นา่จะตำากว่าทีั่�คึาดการณ์ไว�ในไตรมาส 
2โดยในไตรมาสนี�จะเหุ้็นได�ว่าป์ริมาณการเรียกร่บก๊าซ
ในอ่ีาวไทั่ยโดยเฉพัาะในโคึรงการหุ้ล่ก อีาทิั่ โคึรงการ

บงกชื้และโคึรงการคึอีนแทั่ร็คึ 4เพัิ�มส้งขึ�นแล�วเมื�อีเทีั่ยบ
ก่บไตรมาสทีั่�ผา่นมาและบริษ่ัทั่คึาดว่าการเรียกร่บก๊าซ
จะส้งขึ�นต่อีเนื�อีงในไตรมาสหุ้น�า
 
PTTEP ระบ้ว่า ผลการดำาเนินงานขอีงบริษ่ัทั่ขึ�นอีย้ก่่บ 3 
ป์ัจจ่ยหุ้ล่ก ได�แก่ ป์ริมาณการขาย ราคึาขายและต�นทั่้น
 โดยบริษ่ัทั่ได�ติดตามและป์ร่บเป์ลี�ยนแนวโน�มผลการดำา
เนินงานสำาหุ้ร่บป์ี 2563ใหุ้�สอีดคึล�อีงก่บแผนการดำาเนิน
งานและสถานการณ์ทีั่�เป์ลี�ยนแป์ลงไป์ มีสร้ป์ป์ระมาณ
การด่งนี�

ป์ตทั่.สผ. คึาดว่าป์ริมาณการขายเฉลี�ยขอีงป์ี 2563 จะ
อีย้ที่ั่�ป์ระมาณ 350,000 บาร์เรลเทีั่ยบเท่ั่าน�าม่นดิบ
ต่อีว่น ซึ�งลดลงจากป์ริมาณการขายเฉลี�ยป์ี 2562จาก
สถานการณ์การแพัรร่ะบาดขอีงโคึวิด-19 ทีั่�ทั่ำาใหุ้�คึวาม
ต�อีงการพัล่งงานลดลง ป์ระกอีบก่บมีการนำาเข�า LNG 
เพัื�อีใชื้�ในป์ระเทั่ศเพัิ�มขึ�นจากการทีั่�ราคึา Spot LNG 
ป์ร่บต่วลดลงเป์็นอียา่งมากในชื้ว่งคึรึ�งแรกขอีงป์ี

ราคึาขาย:
• ราคึาน�าม่นดิบขอีงบริษ่ัทั่จะผ่นแป์รตามราคึาน�าม่น
ดิบในตลาดโลก
• ราคึาก๊าซธรรมชื้าติซึ�งเป์็นผลิตภ่ณฑ์หุ้ล่กขอีงบริษ่ัทั่
น่�นมีโคึรงสร� างราคึาสว่นหุ้นึ�งผ้กก่บราคึาน�าม่นย�อีน
หุ้ล่งป์ระมาณ 6-24เดือีน
บริษ่ัทั่คึาดว่าราคึาก๊าซธรรมชื้าติเฉลี�ยขอีงป์ี 2563 จะ
อีย้ที่ั่�ป์ระมาณ 6.3 ดอีลลาร์สรอี. ต่อีล�านบีทีั่ย้ เป์็นผล
จากการป์ร่บต่วขอีงราคึาน�าม่นในตลาดโลก

• การป์ระก่นคึวามเสี�ยงราคึาน�าม่น ณ สิ�นไตรมาส 3 
ป์ี2563 มีป์ริมาณน�าม่นภายใต�ส่ญญาป์ระก่นคึวามเสี�ยง
ทีั่�ย่งไมค่ึรบกำาหุ้นดอีย้ที่ั่�ป์ระมาณ 9 ล�านบาร์เรล ท่ั่�งนี� 
บริษ่ัทั่มีคึวามยืดหุ้ย้น่ในการป์ร่บแผนการป์ระก่นคึวาม
เสี�ยงราคึาน�าม่นตามคึวามเหุ้มาะสม



PTTEP ค�ดืปีริม�ณข้�ยเฉลี�ยปีี 63 อย่้ที้� 350,000 บ�ร์เรล/วั์นPTTEP ค�ดืปีริม�ณข้�ยเฉลี�ยปีี 63 อย่้ที้� 350,000 บ�ร์เรล/วั์น
ลดืลงจุ�กปีปีี 62 เหตุรับผลกระท้บสุถ�นก�รณ์โควิ์ดื-19ลดืลงจุ�กปีปีี 62 เหตุรับผลกระท้บสุถ�นก�รณ์โควิ์ดื-19

สำาหุ้รบ่ป์ ี2563 ป์ตทั่.สผ. คึาดว่าจะสามารถรก่ษัา
ต�นทั่น้ต่อีหุ้นว่ยได�ทีั่�ป์ระมาณ 30 ดอีลลาร ์สรอี. ต่อี
บาร์เรลเทีั่ยบเท่ั่าน�ามน่ดิบ โดยคึาดว่าจะสามารถลด
รายจ่ายจากแผนการลงทั่น้เดิมได�มากกว่าร�อียละ 16 
จากป์ระมาณ 4,600 ล�านดอีลลาร์ สรอี. ทีั่�ต่�งไว�เมื�อีต�น
ป์ี

พัร�อีมก่นนี� ป์ตทั่.สผ. ได�ทั่ำาการป์ร่บแผนป์ฏิบ่ติการใหุ้�
สอีดคึล�อีงก่บสถานการณ์ทีั่�เป์ลี�ยนแป์ลง เพัื�อีเพัิ�มคึวาม
ได�เป์รียบในการแขง่ข่น และสง่เสริมการเติบโตอียา่ง
ย่�งยืน ซึ�งสามารถสร้ป์ได�ด่งต่อีไป์นี�

1. เสริมคึวามแข็งแกรง่ใหุ้�ก่บธ้รกิจหุ้ล่กขอีง ป์ตทั่.สผ
. โดยพัิจารณาป์ร่บแผนพั่ฒนาและแผนการผลิตใหุ้�
เหุ้มาะสมด�วยต�นทั่้นทีั่�แขง่ข่นได� โดยบริษ่ัทั่ได�กำาหุ้นด
เป์้าหุ้มายในการลดต�นทั่้นต่อีหุ้นว่ย (Unit Cost)อียา่ง
ต่อีเนื�อีง ใหุ้�อีย้ใ่นระด่บ Top quartileขอีง
กล้่มอ้ีตสาหุ้กรรม (ทีั่�ระด่บป์ระมาณ 25 ดอีลลาร์ สรอี. 
ต่อีบาร์เรลเทีั่ยบเท่ั่านำ �าม่นดิบ) ในขณะทีั่�ย่งคึงสามารถ
ร่กษัาอ่ีตราการเติบโตขอีงการผลิตเฉลี�ยต่อีป์ี(CAGR) ทีั่�
ร�อียละ 5 ภายในป์ี 2573 โดยการทั่บทั่วนแผนงานและ
พัิจารณาป์ร่บลดงบป์ระมาณลงทั่้น
สำาหุ้ร่บป์ี 2563และป์ีถ่ด ๆ ไป์ โดยเน�นการเพัิ�มม้ลค่ึา
ขอีงโคึรงการท่ั่ �งหุ้มด ซึ�งป์ระกอีบด�วยการเลื�อีน
กิจกรรมทีั่�ไมจ่ำาเป็์นอีอีกไป์การป์ร่บแผนพัฒ่นาโคึรงการ
ใหุ้�สอีดคึล�อีงตามการคึาดการณ์ขอีงอ้ีป์ทั่านหุ้ล่ง
สถานการณ์โคึวิด-19 ตลอีดจนการศึกษัาคึวาม
เหุ้มาะสมในการนำาเทั่คึโนโลยีใหุ้มม่าใชื้�เพัื�อีป์ร่บป์ร้ง
ป์ระสิทั่ธิภาพัการทั่ำางานและลดต�นทั่้นในอีนาคึต

2. ขยายพัอีร์ตการสำารวจและผลิต โดยการแสวงหุ้า
โอีกาสการลงทั่้นในชื้ว่งวิกฤตคึร่�งนี�รว่มก่บพั่นธมิตร
ทั่างธ้รกิจ (Strategic Alliance)ทีั่�มีป์ระสบการณ์ในด�าน
การสำารวจและผลิตป์ิโตรเลียม เพัื�อีร่กษัาอ่ีตราสว่นป์ริ
มาณสำารอีงป์ิโตรเลียมต่อีการผลิตทีั่� 7 ป์ี

3. ข่บเคึลื�อีนธ้รกิจก๊าซธรรมชื้าติเหุ้ลว (LNG) แบบคึรบ
วงจร โดยการป์ร่บเป์ลี�ยนกลย้ทั่ธ์ LNG ขอีงบริษ่ัทั่ และ
กำาหุ้นดเป์้าหุ้มายการลงทั่้นรว่มก่นท่ั่�งในต�นน�าและใน
โรงงานผลิต (Upstream & Liquefaction) โดยม้ง่เน�น
สง่เสริมการพั่ฒนาขีดคึวามสามารถขอีงบ้คึลากรคึวบคึ้่
ก่นไป์ด�วย

4. แสวงหุ้าโอีกาสการลงทั่้นในธ้รกิจใหุ้ม ่เชื้น่ ธ้รกิจ
ไฟฟ้า การเแสวงหุ้าโอีกาสการลงทั่้นในโคึรงการ

พัล่งงานหุ้ม้นเวียนเชื้น่ พัล่งงานแสงอีาทิั่ตย์และ
ลม และการต่อียอีดและขยายธ้รกิจ AI & Robotics 
Venture (ARV) ใน 4 ภาคึสว่น ซึ�งได�แก่ การตรวจสอีบ
และซอ่ีมบำาร้งอ้ีป์กรณ์ใต�ทั่ะเล การเกษัตร การแพัทั่ย์
 และการใชื้�อีากาศยานไร� คึนข่บ (Drone) ในการตรวจ
สอีบทั่างเทั่คึนิคึ และเรง่ร่ดผล่กด่นการพั่ฒนาโคึรงการ
 Gas to Power ในป์ระเทั่ศเมียนมา โดยบริษ่ัทั่มีเป์้า
หุ้มายว่าภายในป์ี 2573ร�อียละ20ขอีงกำาไรส้ทั่ธิรวมจะ
มาจากธ้รกิจใหุ้มเ่หุ้ล่านี�

5. ป์ร่บเป์ลี�ยนการทั่ำางานใหุ้�เข�าก่บฐานวิถีชื้ีวิตใหุ้ม่
 (New Normal) เป์้าหุ้มายหุ้ล่กป์ระการหุ้นึ�งขอีง ป์ตทั่
.สผ. คืึอีการเตรียมบริษ่ัทั่ใหุ้�พัร�อีมสำาหุ้ร่บโลกหุ้ล่งโคึ
วิด-19โดยการเพัิ�มป์ระสิทั่ธิภาพัการทั่ำางานในระยะยาว 
ผา่น TransformationInitiatives ต่างๆ
เพัื�อีใหุ้�บริษ่ัทั่สามารถอีย้ก่่บราคึาน�าม่นทีั่�ผ่นผวนในทั่้ก
สถานการณ์ ด่งนี�

• Organizational Transformation จ่ดทั่ำา workshop 
และ special camp เพัื�อีสร� างคึวามเป์ลี�ยนแป์ลงทั่าง
คึวามคิึดใหุ้�ก่บพัน่กงานโดยการกำาหุ้นดเป์้าหุ้มายทีั่�มีจ้ด
ม้ง่หุ้มายทีั่�ชื้่ดเจน สง่เสริมร้ป์แบบการทั่ำางานเป์็นเคึรือี
ขา่ยแทั่นทีั่�จะเป์็นลำาด่บชื้่ �นเพัิ�มขีดคึวามสามารถใหุ้�
ก่บทั่้กคึน รวมท่ั่ �งสง่เสริมคึวามกล�าทีั่�จะลอีงและคึวาม
โป์รง่ใสขอีงการทั่ำางาน ใหุ้�เกิดคึวามรว่มมือีในการมีเป์้า
หุ้มายรว่มก่นและพัร�อีมร่บก่บการเป์ลี�ยนแป์ลง ทั่ำาใหุ้�
พัน่กงานได�ทั่ำางานอียา่งมีคึวามส้ขและสร�างป์ระโยชื้น์
เพัิ�มเติมใหุ้�ก่บบริษ่ัทั่ฯ ได�อียา่งมากมาย

• New Normal Transformationใชื้�“วิธีการทั่ำางานแ
บบใหุ้ม”่ (New Way of Working) เพัื�อีใหุ้�พัน่กงานมี
คึวามยืดหุ้ย้น่และมีอิีสระในการจ่ดระเบียบต่วเอีง โดย
การเป์ิดใหุ้�ใชื้� remote working รวมถึงสง่เสริมคึวามคิึด
ใหุ้ม่ๆ  เชื้น่ การเป์ิดใจใหุ้�กว�างคึวามพัยายามทีั่�จะลอีงทั่ำา
 สื�อีสารใหุ้�บอ่ียขึ�น จ่ดการทีั่มใหุ้�มีป์ระสิทั่ธิภาพั และการ
ตอีบโต�ในเชื้ิงสร�างสรรค์ึ

• Digital Transformation นำาเทั่คึโนโลยีดิจิท่ั่ลและ
อีอีนไลน์มาป์ระย้กต์ใชื้� เพัื�อีสง่เสริ มการทั่ำางานในร้ ป์
แบบใหุ้ม(่New Way of Working) ทีั่�มีป์ระสิทั่ธิภาพัและ
ป์ระสิทั่ธิผลมากขึ�น เชื้น่ การพั่ฒนาระบบ Digital HR ทีั่�
สามารถทั่ำา Workforcedata analytics และใชื้� A.I. เพัื�อี
ชื้ว่ย talent management and succession planning

ในการบริหุ้ารจ่ดการทั่างการเงิน ป์ตทั่.สผ. ม้ง่เน�นการ
สร�างวิน่ยทั่างการเงินและย่งคึงใหุ้�คึวามสำาค่ึญในการ
ร่กษัาโคึรงสร�างทั่างการเงินทีั่�แข็งแกรง่ โดย ณ สิ�น
ไตรมาส 3 ป์ี 2563 บริษ่ัทั่มีเงินสดในมือีป์ระมาณ
 3,500 ล�านดอีลลาร์ สรอี. และมีอ่ีตราสว่นหุ้นี�สินต่อี
สว่นขอีงผ้�ถือีหุ้้�นป์ระมาณ 0.33เท่ั่า ซึ�งย่งคึงสภาพัคึล่อีง
และอีย้ใ่นกรอีบนโยบายการเงินขอีงบริษ่ัทั่ นอีกจากนี � 
บรษ่ิัทั่ได�บรหิุ้ารจ่ดการโคึรงสร�างทั่างการเงินในสว่นขอีง
หุ้้�นก้�สก้ลเงินดอีลลาร์ สรอี. ต่อีเนื�อีงจากป์ลายป์ี 2562 
สง่ผลใหุ้�ต�นทั่้นทั่างการเงินลดลงจากร�อียละ 4.41เป์็น
 3.58โดยไมม่ีภาระเงินก้�ทีั่�ต�อีงชื้ำาระในป์ี 2563-2564 
บริษ่ัทั่จึงม่�นใจว่าสถานะทั่างการเงินทีั่�แข็งแกรง่และ
สภาพัคึล่อีงทีั่�ส้งขอีงบริษ่ัทั่พัร� อีมรอีงร่บคึวามผ่นผวน
ขอีงราคึาน�าม่น และสภาวะเศรษัฐกิจโลกทีั่�คึาดว่าจะย่ง
คึงชื้ะลอีต่วอีีกระยะหุ้นึ�ง

นอีกจากนี� ป์ตทั่.สผ. ย่งสง่เสริมการวิจ่ย พั่ฒนา
 ป์ระย้กต์ใชื้�เทั่คึโนโลยี และสร�างนว่ตกรรมเพัื�อีเพัิ�ม
ป์ระสิทั่ธิภาพั และลดต�นทั่้นในการสำารวจและผลิต
ป์ิโตรเลียม โดยมีจ้ดป์ระสงค์ึหุ้ล่กในการวิจ่ยและพั่ฒนา
เทั่คึโนโลยีได�แก่ การแยกก๊าซคึาร์บอีนไดอีอีกไซด์อีอีก
จากก๊าซธรรมชื้าติ การแยกสิ�งป์นเป์ื �อีนทีั่�ไมต่�อีงการ
อีอีกจากก๊าซธรรมชื้าติเหุ้ลว การเพัิ�มป์ริมาณการผลิต
นำ�าม่นดิบ การลดผลกระทั่บต่อีสิ�งแวดล�อีมการลดต�นทั่้น
ในการรื �อีถอีนแท่ั่นผลิตและท่ั่อีสง่ป์ิโตรเลียม และการ
เพัิ�มป์ระสิทั่ธิภาพัในการผลิตและการบำาร้งร่กษัา โดยใน
ไตรมาส 3 ป์ี 2563มีโคึรงการวิจ่ยและพั่ฒนาเทั่คึโนโลยี
ทีั่�อีย้ร่ะหุ้ว่างดำาเนินการ 38 โคึรงการ ซึ�งมีโคึรงการ
ทีั่�อีย้ร่ะหุ้ว่างการทั่ดสอีบในข่�นนำารอ่ีงป์ระมาณ10
 โคึรงการ อีีกท่ั่�ง ย่งมีระบบการบริหุ้ารจ่ดการด�านคึวาม
ป์ลอีดภ่ย ม่�นคึง อีาชื้ีวอีนาม่ย และสิ�งแวดล� อีม (Safety, 
Security, Healthand Environment Management 
System – SSHE MS) ใ น ก า ร ดำ าเนิ น งาน ข อีงบ ริ 
ษ่ั ทั่ โด ย ม้ง่ เน� น ใหุ้� เกิ ด คึวาม ส้ญเสีย น� อียทีั่�ส้ด

ในไตรมาส 3 ป์ี 2563 ป์ตทั่.สผ. มีเหุ้ต้การณ์การเกิด
อ้ีบ่ติเหุ้ต้ทีั่�มีการบาดเจ็บจนถึงข่ �นหุ้ย้ดงาน (LTIF) 
เท่ั่าก่บ 0.04และมีอ่ีตราการเกิดอ้ีบ่ติเหุ้ต้ทีั่�มีการบาด
เจ็บท่ั่�งหุ้มด (TRIR) เท่ั่าก่บ 0.20 ท่ั่งนี� LTIF และ TRIR 
อีย้ใ่นระด่บเทีั่ยบเคีึยงก่บค่ึาเฉลี�ยขอีงสมาคึมผ้�ผลิต
น�าม่นและก๊าซนานาชื้าติ(IOGP)

ท่ั่�งนี�ในไตรมาส 3 ป์ตทั่.สผ. ได�ร่บค่ึดเลือีกใหุ้�เป์็น
สมาชื้ิกด่ชื้นีคึวามย่�งยืนระด่บโลก “FTSE4Good Index 
Series” ต่อีเนื�อีงเป์็นป์ีทีั่� 5จากบริษ่ัทั่ ฟ้ตซี� ร่สเซล ซึ�ง
แสดงใหุ้�เหุ้็นว่า ป์ตทั่.สผ. มีคึ้ณสมบ่ติตรงตามข�อีกำา
หุ้นดขอีง FTSE4Good Index Series ซึ�งเป์็นด่ชื้นีทีั่�ใชื้�ชื้ี�
ว่ดผลการดำาเนินงานท่ั่�งด�านสิ�งแวดล�อีม ส่งคึม และธร
รมาภิบาล (ESG)
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นายวิทั่ร้ สร้ยิวนากล้ ป์ระธานเจ�าหุ้น�าทีั่�บริหุ้าร บรษ่ิัทั่
 สยามโกลบอีลเฮ�าส ์จำาก่ด (มหุ้าชื้น) GLOBAL เป์ดิเผยว่า
 บรษ่ิัทั่ฯมผีลกำาไรสท้ั่ธปิ์ระจำาไตรมาสทีั่� 3/2563 เท่ั่าก่บ
 460.37 ล�านบาทั่ เพัิ�มขึ�น 15.92 ล�านบาทั่ หุ้รอืีเพัิ�มขึ�น
 3.58%เมื�อีเทีั่ยบก่บระยะเวลาเดียวก่นขอีงปี์ 2562 และ
หุ้ากเป์รียบเทีั่ยบก่บยอีดขายคิึดเป์น็ 7.15% ขอีงยอีดขาย
 และสำาหุ้รบ่งวด 9 เดือีนสิ�นสด้ว่นทีั่� 30 ก่นยายน 2563 
เท่ั่าก่บ1,594.73 ล�านบาทั่ เพัิ�มขึ�น 79.42 ล�านบาทั่ หุ้รอืี
 เพัิ�มขึ�น 5.24% เมื�อีเทีั่ยบก่บงวดเดียวก่นขอีงปี์2562 และ
หุ้ากเป์รียบเทีั่ยบก่บยอีดขายคิึดเป์น็ 8.00% ขอีงยอีดขาย
 โดยมีป์จัจ่ยหุ้ล่ก ด่งนี�
 
1) รายได�จากการขาย สำาหุ้ร่บไตรมาส3/2563 เท่ั่าก่บ
 6,439.00 ล�านบาทั่ ลดลงจากงวดเดียวก่นขอีงป์ี 2562 
จำานวน 74.64 ล�านบาทั่ หุ้รือีลดลง1.15% และ สำาหุ้ร่บงวด
 9 เดือีน สิ�นส้ดว่นทีั่� 30 ก่นยายน 2563 เท่ั่าก่บ19,932.46
 ล�านบาทั่ ลดลงจากงวดเดียวก่นขอีงป์ี 2562 จำานวน
 1,420.83ล�านบาทั่ หุ้รือีลดลง 6.65% เนื�อีงจากสภาวะ
เศรษัฐกิจทีั่�หุ้ดต่ว จากการแพัรร่ะบาดขอีงเชื้ื�อีไวร่สโคึโรนา
 2019(COVID-19)

2) รายได�อืี�น สำาหุ้ร่บไตรมาส 3/2563 เท่ั่าก่บ 237.74 ล�าน
บาทั่ ใกล�เคีึยงก่บงวดเดียวก่นขอีงป์ี 2562 และ ส าหุ้ร่บงวด
 9 เดือีนสิ�นส้ดว่นทีั่� 30 ก่นยายน2563 เท่ั่าก่บ 693.09 ล�าน
บาทั่ ลดลงจากงวดเดียวก่นขอีงป์ี 2562 จำานวน 64.89 ล�าน
บาทั่ หุ้รือี ลดลง8.56 % เป์็นผลมาจากการลดลงขอีงรายได�
ค่ึาบริการ รายได�บริหุ้ารคึล่งสินคึ�าและรายได�สง่เสริมการ
ขาย

3) กำาไรข่�นต�นป์ระจำาไตรมาส 3/2563 เท่ั่าก่บ1,461.43 
ล�านบาทั่ เพัิ�มขึ�นจากระยะเวลาเดียวก่นขอีงป์ี2562 จำานวน
 91.65ล�านบาทั่ หุ้รือี6.69% และ คิึดเป์็นอ่ีตรา 22.70% 

ขอีงรายได�จากการขาย ซึ�งมีส่ดสว่นเพัิ�มขึ�น1.67% เมื�อี
เทีั่ยบก่บระยะเวลาเดียวก่นขอีงป์ี2562และสำาหุ้ร่บงวด 9 
เดือีนสิ�นส้ดว่นทีั่� 30 ก่นยายน 2563 เท่ั่าก่บ 4,588.67 ล�าน
บาทั่ เพัิ�มขึ�นจากงวดเดียวก่นขอีงป์ี 2562 จ านวน 351.78 
ล�านบาทั่ หุ้รือีเพัิ�มขึ�น 8.30% คิึดเป์็นอ่ีตรา 23.02 % ขอีง
รายได�จากการขาย ซึ�งมีส่ดสว่นเพัิ�มขึ�น3.18% เมื�อีเทีั่ยบก่บ
ระยะเวลาเดียวก่นขอีงป์ี2562 เนื�อีงมาจากการป์ร่บส่ดสว่น
 และการกระต้�นยอีดจำาหุ้นา่ยสินคึ�ากล้่มHouse Brand เป์็น
สำาค่ึญ

 4) ต�นทั่้นในการจ่ดจำาหุ้นา่ยและค่ึาใชื้�จ่ายการบริหุ้าร(ไม่
รวมค่ึาเสื�อีมราคึากำาไร(ขาดทั่้น) จากอ่ีตราแลกเป์ลี�ยนทีั่�ไม่
เกิดขึ�นจริง และกำาไร(ขาดทั่้น)จากเงินลงทั่้นชื้่�วคึราวทีั่�ย่งไม่
เกิดขึ�นจริง)ป์ระจำาไตรมาส 3/2563 เท่ั่าก่บ 796.95 ล�าน
บาทั่ เพัิ�มขึ�นจากระยะเวลาเดียวก่นขอีงป์ี 2562 จำานวน
 30.76 ล�านบาทั่ หุ้รือีเพัิ�มขึ�น 4.01% โดยค่ึาใชื้�จ่ายด่งกล่าว
คิึดเป์็น 12.38% ขอีงยอีดขาย และสำาหุ้ร่บงวด 9 เดือีนสิ�น
ส้ดว่นทีั่� 30 ก่นยายน 2563 เท่ั่าก่บ 2,279.73 ล�านบาทั่ เพัิ�ม
ขึ�นจากงวดเดียวก่นขอีงป์ี2562 จำานวน21.87 ล�านบาทั่
 หุ้รือี เพัิ�มขึ�น 0.97% โดยค่ึาใชื้�จ่ายด่งกล่าวคิึดเป์็น 11.44% 
ขอีงยอีดขายเป์็นผลมาจากการเพัิ�มขึ�นขอีงค่ึาใชื้�จ่ายกล้่ม
เงินเดือีน ขอีงสาขาทีั่�เป์ิดใหุ้ม ่5 สาขา นอีกจากนี�บริษ่ัทั่
ได�ป์ร่บใชื้�มาตรฐานการรายงานทั่างการเงินฉบ่บทีั่� 9เรื�อีง
เคึรื�อีงมือีทั่างการเงิน สง่ผลใหุ้�บริษ่ัทั่ฯต�อีงบ่นทึั่กค่ึาเผื�อีหุ้นี�
สงส่ยจะส้ญเพัิ�มขึ�น 4.36 ล�านบาทั่

5) ต�นทั่้นทั่างการเงิน ป์ระจำาไตรมาส3/2563 เท่ั่าก่บ 60.92 
ล�านบาทั่ ลดลงจากระยะเวลาเดียวก่นขอีงป์ี2562 จำานวน
 11.29ล�านบาทั่ หุ้รือี15.80% และสำาหุ้ร่บงวด 9 เดือีนสิ�น
ส้ดว่นทีั่� 30 ก่นยายน 2563 เท่ั่าก่บ193.10 ล�านบาทั่ ลดลง
จากงวดเดียวก่นขอีง ป์ี 2562 จำานวน 3.84 ล�านบาทั่ หุ้รือี
 1.95% เนื�อีงจากบริษ่ัทั่ฯได�ชื้ำาระคืึนเงินก้�ยืมระยะส่�น และ

ระยะยาวจากสถาบ่นการเงิน ในไตรมาสทีั่�1 และไตรมาสทีั่�2 
ป์ี2563 เป์็นผลใหุ้�ดอีกเบี�ยจ่ายลดลง
 
6) กำาไรก่อีนหุ้่กดอีกเบี�ย ภาษีั และค่ึาเสื�อีมราคึา(EBITDA) 
ป์ระจำาไตรมาส 3/2563 เท่ั่าก่บ 909.58 ล�านบาทั่ เพัิ�ม
ขึ�นจากระยะเวลาเดียวก่นขอีงป์ี 2562 จำานวน 50.32ล�าน
บาทั่ หุ้รือี 5.86 % และสำาหุ้ร่บงวด 9 เดือีนสิ�นส้ดว่นทีั่� 30 
ก่นยายน 2563เท่ั่าก่บ 2,989.56 ล�านบาทั่ เพัิ�มขึ�นจากงวด
เดียวก่นขอีงป์ี 2562 จำานวน 230.37 ล�านบาทั่ หุ้รือี 8.35% 
เนื�อีงจากก าไรข่�นต�นทีั่�เพัิ�มขึ�น 

ณ 30 ก่นยายน 2563 บริษ่ัทั่ฯมีจ านวนสาขารวม 68 
สาขา เพัิ�มขึ�นจากระยะเวลาเดียวก่นขอีงป์ี2562 จำานวน
 5 สาขาโดยมีผลป์ระกอีบการป์ระจำาไตรมาส3 เมื�อีเป์รียบ
เทีั่ยบก่บระยะเวลาเดียวก่นขอีงป์ีทีั่�ผา่นมาบริษ่ัทั่ฯมีผล
กำาไรส้ทั่ธิ(เฉพัาะกิจการ)เท่ั่าก่บ 442.19 ล�านบาทั่ เพัิ�มขึ�น
 15.27ล�านบาทั่ หุ้รือีเพัิ�มขึ�น 3.58% และเมื�อีรวมสว่นแบง่
กำาไรจากเงินลงทั่้นในการรว่มคึ�าผา่นบริษ่ัทั่โกลบอีลเฮ�าส์
 อิีนเตอีร์เนชื้่�นแนล จำาก่ด และการลงทั่้นในบริษ่ัทั่ยอ่ียใน
นาม Global House Cambodia Co.,Ltdเข�ามาด�วยจะทั่ำาใหุ้� 
บริษ่ัทั่ฯ มีผลกำาไรส้ทั่ธิตามงบการเงินรวม เท่ั่าก่บ 460.37 
ล�านบาทั่ เพัิ�มขึ�นจากระยะเวลาเดียวก่นขอีงป์ี2562 จำานวน 
15.92ล�านบาทั่ หุ้รือีเพัิ�มขึ�น3.58% เนื�อีงจากบริษ่ัทั่ฯได�ป์ร่บ
กลย้ธ์การดำาเนินงาน เพัื�อีเพัิ�มยอีดขายและสว่นแบง่การ
ตลาด

ท่ั่�งนี� บริษ่ัทั่ฯย่งคึงตระหุ้น่กถึงคึวามป์ลอีดภ่ยขอีงล้กคึ�า
และพัน่กงานทั่้กคึน แม�ว่าภาคึร่ฐจะสามารถคึวบคึ้มการ
แพัรร่ะบาดขอีงเชื้ื�อีไวร่สโคึโรนา 2019(COVID-19) ได�
แล�ว บริษ่ัทั่ฯย่งคึงถือีป์ฏิบ่ติตามแนวทั่างขอีงกระทั่รวง
สาธารณส้ขอียา่งเคึรง่คึร่ด





 กำ.ลั.ต. เผยควั�มคืบหน้�โคร่งกำ�ร่ Regulatory Guillotine กำ.ลั.ต. เผยควั�มคืบหน้�โคร่งกำ�ร่ Regulatory Guillotine
 ยกระดัืบคว์�มสุ�ม�รถในก�รแข่้งขั้นข้องภั�คธุุรกิจุ และลดืภั�ระข้องปีระช�ชน ยกระดัืบคว์�มสุ�ม�รถในก�รแข่้งขั้นข้องภั�คธุุรกิจุ และลดืภั�ระข้องปีระช�ชน

ก.ล.ต. เผยคึวามคืึบหุ้น�าโคึรงการ
 Regulatory Guillotine โดยป์ร่บป์ร้ง
กฎเกณฑ์ทั่้กด�าน ผา่นโคึรงการยอ่ีย
 81 โคึรงการ เพัื�อียกระด่บคึวาม
สามารถในการแขง่ข่นขอีงภาคึ
ธ้รกิจและลดภาระขอีงป์ระชื้าชื้น
 สอีดคึล�อีงก่บหุ้ล่กการในมาตรา 77 
แหุ้ง่ร่ฐธรรมน้ญ

นางสาวรื�นวดี ส้วรรณมงคึล
 เลขาธิการ สำาน่กงานคึณะกรรมการ
กำาก่บหุ้ล่กทั่ร่พัย์และตลาดหุ้ล่กทั่ร่พัย์
 (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “ตามทีั่� ก.ล.ต
. ได�เป์ิดต่วโคึรงการนำารอ่ีงภายใต�
โคึรงการ Regulatory Guillotine 
จำานวน 21 โคึรงการยอ่ีย โดยมีเป์้า
หุ้มายเพัื�อีลดข่�นตอีน กระบวนการ
และเอีกสารทีั่�ต�อีงยื�นต่อี ก.ล.ต. รวม
ท่ั่�งทั่บทั่วนกฎเกณฑ์ใหุ้�มีเท่ั่าทีั่�จำาเป์็น
และสอีดคึล�อีงก่บสภาวการณ์ป์ัจจ้บ่น
 โดย ก.ล.ต. ได�ดำาเนินการอียา่งต่อี
เนื�อีงทั่ำาใหุ้�ในป์ัจจ้บ่นมีจำานวน 81 

โคึรงการยอ่ีย ทีั่�กำาหุ้นดแล�วเสร็จ
ภายในป์ี 2563 - 2565 ซึ�งคึาดว่าจะ
ชื้ว่ยสง่ผลดี คืึอี 1) ลดจำานวนกระดาษั
 1,946,804 แผน่ต่อีป์ี 2) ลดระยะ
เวลาการดำาเนินการ 102,035 ชื้่�วโมง
ต่อีป์ี และ 3) ลดต�นทั่้นการดำาเนินการ 
217,806,703 บาทั่ต่อีป์ี 

นอีกจากนี� ก.ล.ต. ได�แต่งต่�งคึณะ
ทั่ำางานป์ฏิร้ป์กฎเกณฑ์ด�านตลาดทั่้น
 (Regulatory Guillotine) เพัื�อียก
ระด่บคึวามสามารถในการแขง่ข่น
ขอีงภาคึธ้รกิจและลดภาระขอีง
ป์ระชื้าชื้น โดยการดำาเนินการในระยะ
ต่อีไป์จะมีทีั่�ป์รึกษัาผ้�ทั่รงคึ้ณว้ฒิทีั่�มี
คึวามเชื้ี�ยวชื้าญในด�าน Regulatory 
Guillotine ท่ั่�งในภาคึวิชื้าการและ
ภาคึเอีกชื้นรว่มใหุ้�คึวามเหุ้็นในคึณะ
ทั่ำางานด�วย เพัื�อีข่บเคึลื�อีนโคึรงการ
ด่งกล่าวใหุ้�บรรล้ว่ตถ้ป์ระสงค์ึตามเป์้า
หุ้มาย”

ท่ั่�งนี� โคึรงการยอ่ียทีั่�มีกำาหุ้นดแล�ว
เสร็จภายในไตรมาส 3 ป์ี 2563 มี
จำานวน 5 โคึรงการยอ่ีย ซึ�ง ก.ล.ต. ได�
ดำาเนินการเสร็จเรียบร�อียแล�ว ได�แก่ 
1) โคึรงการพั่ฒนากระบวนการยื�นขอี
อีน้ม่ติจ่ดต่�งและจ่ดการกอีงทั่้นรวม 
แบบไร�กระดาษั (paperless) 2) 

โคึรงการย้บรวมแบบ filing เสนอี
ขายตราสารหุ้นี�จาก 32 แบบ ใหุ้�เหุ้ลือี
เพัียง 13 แบบ 3) โคึรงการเพัิ�มชื้อ่ีง
ทั่างการยื�นแบบคึำาขอีคึวามเหุ้็นชื้อีบ
เป์็นผ้�สอีบบ่ญชื้ีในตลาดทั่้นซึ�งลง
ลายมือีชื้ื�อีดิจิท่ั่ล โดยทั่าง e-mail 4) 
โคึรงการทั่บทั่วนหุ้ล่กเกณฑ์เกี�ยวก่บ
ข�อีจำาก่ดการถือีหุ้นว่ยลงทั่้นขอีงกอีง
ทั่้นรวม และ 5) โคึรงการทั่บทั่วน
ระเบียบวิธีป์ฏิบ่ติขอีง ก.ล.ต. ว่าด�วย
การร่บสง่ข�อีม้ลอิีเล็กทั่รอีนิกส์



กำ.ลั.ต. ร่ะดมควั�มเห็นกำ�ร่กำำ�หนดให้สุภ�ธุุร่กิำจตลั�ดทุนไทย (FETCO)กำ.ลั.ต. ร่ะดมควั�มเห็นกำ�ร่กำำ�หนดให้สุภ�ธุุร่กิำจตลั�ดทุนไทย (FETCO)
มีสุถ�นะเป็ีนนิติบุคคลต�มกฎหม�ยมีสุถ�นะเป็ีนนิติบุคคลต�มกฎหม�ย

ก.ล.ต. เป์ิดร่บฟังคึวามคิึดเหุ้็นต่อี
การแก�ไขพัระราชื้บ่ญญ่ติหุ้ล่ก
ทั่ร่พัย์และตลาดหุ้ล่กทั่ร่พัย์ พั.ศ
. 2535 (พั.ร.บ. หุ้ล่กทั่ร่พัย์ฯ) เพัื�อี
กำาหุ้นดใหุ้�สภาธ้รกิจตลาดทั่้นไทั่ย
 (FETCO) มีสถานะเป์็นนิติบ้คึคึล
ตามกฎหุ้มาย เพัื�อีสง่เสริมและ
สน่บสน้นการพั่ฒนาธ้รกิจตลาด
ทั่้นใหุ้�เติบโตต่อีเนื�อีงอียา่งย่�งยืน

สำาน่กงานคึณะกรรมการกำาก่บ
หุ้ล่กทั่ร่พัย์และตลาดหุ้ล่กทั่ร่พัย์
 (ก.ล.ต.) รว่มก่บสภาธ้รกิจตลาด
ทั่้นไทั่ยมีแนวคิึดยกระด่บสภา
ธ้รกิจตลาดทั่้นไทั่ยเป์็น “สภา
ตลาดทั่้นแหุ้ง่ป์ระเทั่ศไทั่ย” มี
ฐานะเป์็น “นิติบ้คึคึล” ในทั่าง
กฎหุ้มาย ท่ั่ดเทีั่ยมก่บอีงค์ึกรอืี�น
ในภาคึเศรษัฐกิจ และสน่บสน้น
ใหุ้�การป์ระสานคึวามรว่มมือีก่บ
อีงค์ึกรท่ั่�งภาคึร่ฐและภาคึเอีกชื้นมี
ป์ระสิทั่ธิภาพัยิ�งขึ�น 

ก.ล.ต. จึงขอีเป์ิดร่บฟังคึวามคิึด
เหุ้็นจากผ้�ทีั่�เกี�ยวข�อีง เพัื�อีนำาไป์
ป์ระกอีบการพัิจารณาเสนอีรา่ง
กฎหุ้มายต่อีไป์ โดยหุ้ล่กการทีั่�
เสนอีมีสาระสำาค่ึญกำาหุ้นดใหุ้�สภา
ตลาดทั่้นแหุ้ง่ป์ระเทั่ศไทั่ย 

   (1) เป์็นนิติบ้คึคึลตาม 

พั.ร.บ.หุ้ล่กทั่ร่พัย์ฯ

 (2) มีว่ตถ้ป์ระสงค์ึในการสง่
เสริมและสน่บสน้นการพั่ฒนา
ธ้รกิจตลาดทั่้นใหุ้�เติบโตต่อีเนื�อีง
อียา่งย่�งยืน มีเสถียรภาพัและมี
ป์ระสิทั่ธิภาพั รวมท่ั่�งป์ระสาน
คึวามรว่มมือีก่บอีงค์ึกรและหุ้นว่ย
งานอืี�นทีั่�เกี�ยวข�อีงก่บธ้รกิจตลาด
ทั่้น ตลอีดจนดำาเนินกิจการอืี�น
ทีั่�เป์็นป์ระโยชื้น์ต่อีธ้รกิจตลาด
ทั่้น หุ้รือีเพัื�อีใหุ้�เป์็นไป์ตาม
ว่ตถ้ป์ระสงค์ึโดยได�ร่บอีน้ญาตจาก
คึณะกรรมการ ก.ล.ต.  

(3) มีคึณะกรรมการทีั่�มาจาก
กรรมการโดยตำาแหุ้นง่และ
กรรมการทีั่�สมาชื้ิกเลือีกต่�ง เป์็นผ้�

บริหุ้ารจ่ดการสภาใหุ้�เป์็นไป์ตาม
ข�อีบ่งค่ึบ โดยทีั่�ป์ระธานกรรมการ
เป์็นผ้�แทั่นนิติบ้คึคึล และมีสมาชื้ิก 
2 ป์ระเภทั่ ได�แก่ สมาชื้ิกก่อีต่�งและ
สมาชื้ิกสาม่ญ

ก.ล.ต. เผยแพัรเ่อีกสารร่บฟัง
คึวามคิึดเหุ้็นในเรื�อีงด่งกล่าว
ไว�ทีั่�เว็บไซต์ ก.ล.ต. (https://
www.sec.or.th/TH/Pages/
PB_Detail.aspx?SECID=662) ผ้�
ทีั่�เกี�ยวข�อีงและผ้�สนใจรว่มแสดง
คึวามคิึดเหุ้็นได�ทีั่�เว็บไซต์ หุ้รือีทีั่�
 0-2033-9516, 0-2263-6279, 
0-2033-9882 หุ้รือีทั่าง e-mail: 
chaowaporn@sec.or.th จนถึงว่น
ทีั่� 27 พัฤศจิกายน 2563 



บลั.เมย์แบงก์ำ กิำมเอ็งมองตลั�ดหุ้นไทยเริ่�มเข้�สุ่่จุดฟื้้� นตัวับลั.เมย์แบงก์ำ กิำมเอ็งมองตลั�ดหุ้นไทยเริ่�มเข้�สุ่่จุดฟื้้� นตัวั
ให้นำ��หนักต่อนโยบ�ยเชิงบว์ก ข้องว่์�ที้�ปีระธุ�น�ธิุบดีืคนใหม่ข้องสุหรัฐให้นำ��หนักต่อนโยบ�ยเชิงบว์ก ข้องว่์�ที้�ปีระธุ�น�ธิุบดีืคนใหม่ข้องสุหรัฐ

นายธรีเศรษฐ ์พรหมพงษ์ นักกลยุทธ์
เศรษฐศาสตรม์หภาค บมจ.หลักทรพัย์
 เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ป์ระเมิน
ว่า สำาหุ้ร่บ Joe Biden ว่าทีั่�ป์ระธานาธิบดี
คึนทีั่� 46 ขอีงสหุ้ร่ฐอีเมริกา แม�การน่บ
คึะแนนผลการเลือีกต่�งสหุ้ร่ฐฯจะย่งไมจ่บ
อียา่งเป์็นทั่างการ  แต่สถานการณ์ล่าส้ด
 Joe Biden มีโอีกาสส้งทีั่�จะชื้นะการเลือีก
ต่�งได�เป์็นป์ระธานาธิบดีคึนใหุ้มข่อีงสหุ้ร่ฐฯ
 ซึ�งหุ้ากคึะแนนไมพ่ัลิกไป์จากป์ัจจ้บ่น ผลจะ
จบลงทีั่�ชื้่ยชื้นะขอีง Joe Biden ด�วยคึะแนน
  Electoral Vote ทีั่� 270 ต่อี 268 ซึ�งถือีเป์็น
ผลทีั่�อีอีกมาสอีดคึล�อีงก่บผลสำารวจก่อีน
การเลือีกต่�งทีั่� Joe Biden นำามาโดยตลอีด
 แต่กล่บกลายเป์็นว่าไมไ่ด�ชื้นะขาดเหุ้มือีน
ทีั่�ตลาดคึาดการณ์ไว�ก่อีนหุ้น�า เนื�อีงจาก
 Donald Trump สามารถกวาดคึะแนนในร่ฐ
ใหุ้ญอ่ียา่งTexas และ Swing States อียา่ง 
Florida, Georgia และ North Carolina จึง
ทั่ำาใหุ้�ผลทีั่�อีอีกมาค่ึอีนข�างส้สี นอีกจากนี�ย่ง
ถือีเป์็นชื้่ยชื้นะทีั่�ไมเ่บ็ดเสร็จเด็ดขาดขอีงฝั� ง
 Democrat  ทีั่�ได�เสียงข�างมากในสภาผ้�แทั่น
ราษัฎร (House of Representatives) แต่ใน
ขณะทีั่�ว้ฒิสภา (Senate) เสียงข�างมากตกเป์็น
ขอีง Republican 

สง่ผลใหุ้�ตลาดลดคึวามคึาดหุ้ว่งการเหุ้็น
 Blue Wave ชื้่ยชื้นะทีั่�ไมเ่บ็ดเสร็จเด็ดขาด
 แม�สะทั่�อีนถึงคึวามไมเ่ป์็นป์ึกแผน่ขอีง
ร่ฐบาล และอีาจสร�างคึวามก่งวลต่อีการผา่น
มาตรการกระต้�นเศรษัฐกิจด�านการคึล่งรอีบ
ใหุ้มข่อีงสหุ้ร่ฐ แต่หุ้ากมอีงย�อีนกล่บไป์ชื้ว่ง
ระหุ้ว่างการน่บคึะแนน มีจ่งหุ้วะคึะแนนขอีง
 Donald Trump พัลิกกล่บมาแซง และมีท่ั่าทีั่
ว่าจะเก็บชื้่ยชื้นะ สง่ผลใหุ้�เกิดแรงขายทั่ำากำาไร
กดด่นตลาดหุ้้�นท่ั่�วโลกป์ร่บฐานส่�นไป์แล�วใน
ระหุ้ว่างว่น บง่ชื้ี�ถึงภาวะตลาดทีั่�ผิดหุ้ว่งต่อี
การเกิด Blue Wave และสะทั่�อีนไป์แล�วใน
ราคึาหุ้้�น ด่งน่�น แม�ว่าผลทีั่�อีอีกมาร่ฐบาลขอีง 
Joe Biden จะไมไ่ด�คึรอีงเสียงข�างมากท่ั่�งสภา
ล่างและสภาส้ง ก็จะไมส่ง่ผลกระทั่บเชื้ิงลบต่อี
ตลาดอียา่งมีน่ยสำาค่ึญ เนื�อีงจากตลาด “ไมไ่ด�
อีย้บ่นคึวามคึาดหุ้ว่งทีั่�ส้ง” หุ้ากเทีั่ยบก่บชื้ว่ง
ก่อีนหุ้น�า 

เกิด Election Rally ตลาดหุ้้�นไทั่ยทีั่�ซึมมานาน
จะใหุ้�น�าหุ้น่กป์ัจจ่ยบวกระยะส่�น คึวามชื้่ดเจน
ขอีงผลการเลือีกต่�งทีั่�มาพัร�อีมก่บคึวามคึาด
หุ้ว่งทีั่�จะเหุ้็นการเป์ลี�ยนแป์ลงไป์ใน
ทั่างทีั่�ดีขึ�น ภายใต�การนำาขอีงร่ฐบาล
ช้ื้ดใหุ้ม ่ตลอีดจนการผล่กด่นนโยบาย
เศรษัฐกิจทีั่�คึ�างคึามาต่�งแต่ก่อีนการ

เลือีกต่�งใหุ้�เดินหุ้น�าต่อี รวมถึงโอีกาสการใชื้�
มาตรการผอ่ีนคึลายทั่างการเงินทีั่�จะย่งมีต่อี
เนื�อีงในระยะยาว ซึ�งจะเป์็นป์ัจจ่ยทีั่�ก่อีใหุ้�เกิด
ภาวะ Risk On ในตลาดการเงินท่ั่�วโลกจาก
สภาพัคึล่อีงในระบบทีั่�จะย่งส้งขึ�นต่อีเนื�อีง
 และหุ้ากป์ระเมินภาพัตลาดหุ้้�นไทั่ยก็พับว่า
อีย้ใ่นภาวะทีั่�ซึมมานาน จึงมีคึวามเป์็นไป์ได�
ส้งทีั่�จะถึงจ้ดป์ลดล็อีคึและเริ�มเข�าส้จ้่ดฟื� นต่ว
 โดยคึาดว่าตลาดจะใหุ้�น�าหุ้น่กต่อีนโยบาย
เป์็นเชื้ิงบวกขอีง Joe Biden ทีั่�จะเกิดขึ�นใน
ระยะส่�น มากกว่านโยบายทีั่�เป์็นลบต่อีตลาด
หุ้้�นซึ�งสว่นใหุ้ญจ่ะเกิดขึ�นในระยะยาว และ
เกิดขึ�นไมง่่ายน่กท่ั่ามกลางภาวะเศรษัฐกิจทีั่�
ย่งชื้ะลอีต่ว อีาทิั่เชื้น่ การป์ร่บขึ�นภาษีั หุ้รือี
 Green Energy ทีั่�กระทั่บต่อีอ้ีตสาหุ้กรรม Oil 
and Gas เป์็นต�น   ท่ั่�งนี�ป์ระเมินว่าหุ้้�นกล้่มทีั่�
นา่จะ Outperform ในกรอีบระยะเวลา 1-3 
เดือีน จาก Election Rally และต่อีเนื�อีงไป์จน
มีโอีกาสการเกิด January Effect คืึอีหุ้้�นกล้่ม
ขนาดใหุ้ญที่ั่�ป์ัจจ้บ่นราคึาอีย้ใ่นจ้ดทีั่�นา่สนใจ
และเริ�มมีส่ญญาณบวกสะทั่�อีนโอีกาสทีั่�แนว
โน�มผลป์ระกอีบการจะผา่นพั�นจ้ดตำาส้ด

Blue Chip Stocks Play (กลยุทธ์การลงทนุ) 

•Value Play: ราคาปรบัตัวลงมามากจนอยูใ่นจุดทีน่่าสนใจและน่าจะ
เป็นเป้าเข้าซื้อของกลุ่มนักลงทนุสถาบนัฯ (Top Picks: PTT CPALL 
GULF)

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

•Turnaround: หุน้ทีม่โีอกาสพลิกกลับมามกี�าไรและราคาน่าจะผา่น
พ้นจุดต�าสดุไปแล้ว (Top Picks: CRC)



 CIS มอง ทองคำ�-บิทคอยน์ แนวัโน้มข�ข้�น CIS มอง ทองคำ�-บิทคอยน์ แนวัโน้มข�ข้�น
รั่บผลัเลืัอกำตั�งสุหรั่ฐฯรั่บผลัเลืัอกำตั�งสุหรั่ฐฯ

ทั�วัโลักำย้�ยเงินลังสิุนทรั่พย์เสีุ�ยงหวัังผลัตอบแทนสุ่งทั�วัโลักำย้�ยเงินลังสิุนทรั่พย์เสีุ�ยงหวัังผลัตอบแทนสุ่ง

น่กลงทั่้นร้น่ใหุ้ม ่มอีงคึวามชื้่ดเจนขอีงการเลือีกต่�ง
ป์ระธานาธิบดีสหุ้ร่ฐฯ สง่ผลใหุ้�น่กลงทั่้นท่ั่�วโลกย�าย
เงินมาลงทั่้นในสินทั่ร่พัย์ทีั่�มีคึวามเสี�ยงมากขึ�นอียา่ง
ตลาดหุ้้�น มอีงราคึาทั่อีงคึำา-บิทั่คึอียน์ มีโอีกาส
ป์ร่บขึ�น ขณะทีั่�สถิติย�อีนหุ้ล่งระบ้หุ้ล่งจากการ
เลือีกต่�งป์ระธานาธิบดีสหุ้ร่ฐฯ ตลาดหุ้้�นไทั่ยใหุ้�ผล
ตอีบแทั่นเฉลี�ย 11.5% ในชื้ว่งเวลา 6 เดือีน แนะใหุ้�
ระว่งป์ีนี�มีวิกฤตไวร่สโคึวิด-19 และโดน่ลด์ ทั่ร่มป์์
 เดินหุ้น�าฟ้อีงร�อีงใหุ้�น่บคึะแนนใหุ้ม ่สง่ผลใหุ้�ตลาด
หุ้้�นท่ั่�วโลกรวมถึงหุ้้�นไทั่ยมีคึวามผ่นผวน

นายณพัวีร์ พั้กกะมาน น่กลงทั่้น ผ้�ก่อีต่�ง Creative 
Investment Space (CIS) สถาบ่นใหุ้�คึวามร้�ด�าน
นว่ตกรรมการลงทั่้นร้ป์แบบใหุ้ม ่เป์ิดเผยว่า การทีั่�
ตลาดหุ้้�นท่ั่�วโลก ท่ั่�งสหุ้ร่ฐอีเมริกาและไทั่ย ตลอีดจน
สินคึ�าโภคึภ่ณฑ์อียา่งทั่อีงคึำา และสินทั่ร่พัย์ดิจิท่ั่ล
อียา่งบิทั่คึอียน์ ป์ร่บต่วพั้ง่แรงเมื�อีคืึนทีั่�ผา่นมา (5 
พั.ย. 63) เป์็นผลมาจากเริ�มเหุ้็นคึวามชื้่ดเจนว่า โจ
 ไบเดน มีโอีกาสจะขึ�นมาเป์็นป์ระธานาธิบดีสหุ้ร่ฐฯ
 คึนใหุ้ม ่แม�ผลการเลือีกต่�งย่งไมเ่สร็จสิ�น แต่จากผล
คึะแนนถือีว่ามีโอีกาสส้งทีั่�ผ้�สม่คึรจากพัรรคึเดโมแคึรตจะเป์็นผ้�ชื้นะ

ต่วชื้ี�ว่ดทีั่�นา่สนใจคืึอี Dollar Index อ่ีอีนค่ึาลงอียา่งรวดเร็วเมื�อีคืึนทีั่�ผา่นมา
 สง่ผลบวกต่อีราคึาสินคึ�าโภคึภ่ณฑ์และสินทั่ร่พัย์ดิจิท่ั่ลอียา่ง ทั่อีงคึำาและบิทั่
คึอียน์ โดยราคึาทั่อีงคึำาพั้ง่แรงกว่า 2.88% หุ้รือีป์ระมาณ 50 ดอีลลาร์สหุ้ร่ฐ
 ทั่ำาใหุ้�ล่าส้ดทั่อีงคึำาเคึลื�อีนไหุ้วอีย้ที่ั่� 1,950 ดอีลลาร์สหุ้ร่ฐ ขณะทีั่�บิทั่คึอียน์ พั้ง่
แรงเกือีบ 10% แตะระด่บ 15,500 ดอีลลาร์สหุ้ร่ฐ ส้งส้ดในรอีบสามป์ี

“การทีั่�ดอีลลาร์สหุ้ร่ฐอ่ีอีนค่ึา บง่บอีกว่าน่กลงทั่้นท่ั่�วโลกกำาล่งนำาเงินอีอีกไป์
ลงทั่้นในสินทั่ร่พัย์ทีั่�มีคึวามเสี�ยงมากขึ�นอียา่งตลาดหุ้้�น ถ�าหุ้ากแนวโน�มขอีงค่ึา
เงินดอีลลาร์สหุ้ร่ฐย่งคึงอ่ีอีนค่ึา หุ้ล้ดแนวร่บเดิมทีั่�ระด่บ 92.063 จ้ด จะยิ�งสง่
ผลดีต่อีสินทั่ร่พัย์อืี�น โดยเฉพัาะทั่อีงคึำาและบิทั่คึอียน์”

ทั่างด�านตลาดหุ้้�น ป์ระเด็นทีั่�นา่สนใจ คืึอีผลการเลือีกต่�งสภาล่างและสภาส้ง มี
ผลอีอีกมาเป์็นท่ั่�งสอีงพัรรคึทีั่�คึรอีงเก�าอีี�ในส่ดสว่นใกล�เคีึยงก่น ทั่ำาใหุ้�แม�ว่า โจ
 ไบเดน จะขึ�นมาเป์็นป์ระธานาธิบดี ก็ไมส่ามารถเป์ลี�ยนแป์ลงนโยบายทั่าง
ด�านภาษีัและตลาดหุ้้�นขอีงโดน่ลด์ ทั่ร่มป์์ ได� ไมว่่าจะเป์็นนโยบายการป์ร่บ
ขึ�นภาษีัเงินได�นิติบ้คึคึล หุ้รือีมาตรการคึวบคึ้มกฎระเบียบสถาบ่นการเงินและ
บริษ่ัทั่ในกล้่มเทั่คึโนโลยี ซึ�งจะสง่ผลบวกต่อีตลาดหุ้้�นสหุ้ร่ฐฯ

นอีกจากนี� ย่งมีสถิติย�อีนหุ้ล่งทีั่�ระบ้ว่าหุ้ล่งจากการเลือีกต่�งป์ระธานาธิบดี
สหุ้ร่ฐฯ ยกเว�นในป์ีทีั่�เกิดฟอีงสบ้ด่อีทั่คึอีมและวิกฤตซ่บไพัร์ม ด่ชื้นี S&P500 
และ SET Index จะป์ร่บต่วขึ�นทั่้กคึร่�ง สว่นตลาดหุ้้�นไทั่ยจะใหุ้�ผลตอีบแทั่น

เฉลี�ย 11.5% ในชื้ว่งเวลา 6 เดือีน ภายหุ้ล่งจากการเลือีกต่�งเสร็จสิ�นลง
 อียา่งไรก็ตามต�อีงไมลื่มว่าป์ีนี�เป์็นป์ีทีั่�เกิดวิกฤตเศรษัฐกิจจากไวร่สโคึวิด-19 
สถิติด่งกล่าวจึงอีาจจะใชื้�ไมไ่ด�เสมอีไป์

ท่ั่�งนี� หุ้าก โจ ไบเดน เป์็นป์ระธานาธิบดีสหุ้ร่ฐฯ ได�จริงจะมีคึวามเสี�ยงในเรื�อีง
นโยบายในการหุ้าเสียงขอีงพัรรคึเดโมแคึรต ด�านการจ่ดการการแพัรร่ะบาด
ขอีงไวร่สโคึวิด-19 มีคึวามเป์็นไป์ได�ส้งว่าจะนำานโยบายล็อีคึดาวน์กล่บมาใชื้�
อีีกคึร่�ง เพัื�อีคึวบคึ้มการแพัรร่ะบาด ซึ�งจะสง่ผลกระทั่บทั่างเศรษัฐกิจเนื�อีงจาก
ภาคึธ้รกิจจะกล่บมาหุ้ย้ดชื้ะง่กอีีกคึร่�ง โดยคึาดว่านโยบายใหุ้มอ่ีาจเกิดขึ�นหุ้ล่ง
เข�าร่บตำาแหุ้นง่อียา่งเป์็นทั่างการในชื้ว่งต�นป์ีหุ้น�า

นายณพัวีร์ กล่าวอีีกว่า ผลตอีบแทั่นสินทั่ร่พัย์ต่างๆ ในรอีบหุ้นึ�งเดือีนทีั่�ผา่น
มาป์รากฏว่า บิทั่คึอียน์สร�างผลตอีบแทั่นส้งทีั่�ส้ด 8.46% ขณะทีั่�ด่ชื้นี S&P500 
อีย้ที่ั่� 5.31% สว่นทั่อีงคึำาอีย้ที่ั่� 1.44% มอีงว่าทั่อีงคึำาย่งมีสว่นต่างการทั่ำา
กำาไรจากราคึา (Upside Gain) อีีกพัอีสมคึวรหุ้ล่งทีั่�ผา่นมาราคึาค่ึอีนข�างจะ
ตำา (Underperform) เมื�อีเทีั่ยบก่บบิทั่คึอียน์ ซึ�งเป์็นสินทั่ร่พัย์ทีั่�มีคึ้ณสมบ่ติ
เดียวก่นจึงมอีงว่าเป์็นโอีกาสในการลงทั่้นโดยมีเป์้าหุ้มายอีย้ที่ั่�จ้ดส้งส้ดเดิมทีั่�
ระด่บ 2,000 ดอีลลาร์สหุ้ร่ฐ ขึ�นไป์

“อียา่งไรก็ตาม ต�อีงติดตามภาวะตลาดหุ้ล่งจากนี�อียา่งใกล�ชื้ิด เนื�อีงจากอีาจมี
คึวามผ่นผวนทีั่� โดน่ลด์ ทั่ร่มป์์ อีาจเดินหุ้น�าฟ้อีงศาลใหุ้�มีการน่บคึะแนนเลือีก
ต่�งใหุ้มใ่นหุ้ลายร่ฐทีั่�คึะแนนส้สี อีาจสง่ผลต่อีคึะแนนเสียงทีั่�เป์ลี�ยนแป์ลงได�ใน
อีนาคึต ด่งน่�น ในระยะส่�นจึงอีาจมีคึวามผ่นผวนเกิดขึ�นในตลาดการเงินได�เชื้น่
ก่น”



FETCO  เผยดัชนีควั�มเชื�อมั�นนักำลังทุนในอีกำ 3 เดือนข้�งหน้�อย่่ที�ร่ะดับ 61.27 FETCO  เผยดัชนีควั�มเชื�อมั�นนักำลังทุนในอีกำ 3 เดือนข้�งหน้�อย่่ที�ร่ะดับ 61.27 

ปีร่ับตัวัลัดลัง 9% จ�กำเดือนกำ่อนหน้�อย่่ในเกำณฑ์ “ซีบเซี�” ต่อเนื�องปีร่ับตัวัลัดลัง 9% จ�กำเดือนกำ่อนหน้�อย่่ในเกำณฑ์ “ซีบเซี�” ต่อเนื�อง

นายไพับ้ลย์ นลินทั่รางก้ร ป์ระธานกรรมการสภาธ้รกิจ
ตลาดทั่้นไทั่ย เป์ิดเผยด่ชื้นีคึวามเชื้ื�อีม่�นน่กลงทั่้น (FETCO 
Investor Confidence Index) ผลสำารวจในเดือีนต้ลาคึม
 2563 พับว่า “ในอีีก 3 เดือีนข�างหุ้น�าด่ชื้นีอีย้ที่ั่�ระด่บ
 61.27 ป์ร่บต่วลดลง 9% จากเดือีนก่อีนหุ้น�า และย่งคึงอีย้่
ในเกณฑ์ “ซบเซา” ต่อีเนื�อีงเป์็นเดือีนทีั่�สาม น่กลงทั่้นคึาด
หุ้ว่งการเติบโตขอีงเศรษัฐกิจในป์ระเทั่ศเป์็นป์ัจจ่ยหุ้น้นมาก
ทีั่�ส้ด รอีงลงมาคืึอีนโยบายภาคึร่ฐและการไหุ้ลเข�าอีอีกขอีง
เงินทั่้น สำาหุ้ร่บป์ัจจ่ยทีั่�ฉ้ดคึวามเชื้ื�อีม่�นน่กลงทั่้นมากทีั่�ส้ด
 ได�แก่ สถานการณ์ทั่างการเมือีงในป์ระเทั่ศ รอีงลงมาคืึอี
การถดถอียขอีงเศรษัฐกิจในป์ระเทั่ศ  และการท่ั่อีงเทีั่�ยวใน
ป์ระเทั่ศ รวมถึงคึวามก่งวลต่อีการระบาดระลอีกสอีงขอีง
 Covid-19”

ด่ชื้นีคึวามเชื้ื�อีม่�นน่กลงทั่้น (FETCO Investor Confidence 
Index) สำารวจในเดือีนต้ลาคึม 2563 ได�ผลสำารวจโดยสร้ป์
 ด่งนี� 

-ด่ชื้นีคึวามเชื้ื�อีม่�นรวมทั่้กกล้่มน่กลงทั่้นในอีีก 3 เดือีนข�าง
หุ้น�า (มกราคึม 2564) อีย้ใ่นเกณฑ์ “ซบเซา” (ชื้ว่งค่ึาด่ชื้นี 
40 – 79) ต่อีเนื�อีงเป์็นเดือีนทีั่�สาม อีย้ที่ั่�ระด่บ 61.27

-คึวามเชื้ื�อีม่�นน่กลงทั่้นทั่้กกล้่มป์ร่บต่วลดลงอีย้ใ่นระด่บ “
ซบเซา” 

-หุ้มวดธ้รกิจทีั่�นา่สนใจมากทีั่�ส้ด คืึอีหุ้มวดอีาหุ้ารและเคึรื�อีง
ดื�ม (FOOD)

-หุ้มวดธ้รกิจทีั่�ไมน่า่สนใจมากทีั่�ส้ด คืึอีหุ้มวดธนาคึาร
 (BANK)

-ป์ัจจ่ยหุ้น้นทีั่�มีอิีทั่ธิพัลต่อีตลาดหุ้้�นไทั่ยมากทีั่�ส้ด คืึอี การ
เติบโตขอีงเศรษัฐกิจในป์ระเทั่ศ

-ป์ัจจ่ยฉ้ดทีั่�มีอิีทั่ธิพัลต่อีตลาดหุ้้�นไทั่ยมากทีั่�ส้ด คืึอี 
สถานการณ์การเมือีงในป์ระเทั่ศ

“ผลสำารวจ ณ เดือีนต้ลาคึม 2563 รายกล้่มน่กลงทั่้น พับ
ว่า คึวามเชื้ื�อีม่�นน่กลงทั่้นทั่้กกล้่มป์ร่บต่วลงมาอีย้ใ่นเกณฑ์
 “ซบเซา” โดยกล้่มน่กลงทั่้นบ้คึคึลป์ร่บต่วลง 2.2% อีย้่
ทีั่�ระด่บ 78.57 กล้่มบ่ญชื้ีบริษ่ัทั่หุ้ล่กทั่ร่พัย์ป์ร่บต่วลดลง
 37.5% อีย้ที่ั่� ระด่บ 62.50 กล้่มน่กลงทั่้นสถาบ่นในป์ระเทั่ศ
ป์ร่บต่วลดลง 8.7%อีย้ที่ั่�ระด่บ 62.50 และกล้่มน่กลงทั่้น
ต่างชื้าติป์ร่บต่วลดลง 6.7% อีย้ที่ั่�ระด่บ 40.00

ชื้ว่งคึรึ�งเดือีนแรกขอีงเดือีนต้ลาคึม 2563 SET index ป์ร่บ
ต่วอีย้ใ่นกรอีบแคึบระหุ้ว่าง 1,247.59—1.263.99 จ้ด และ
ป์ร่บต่วลงในชื้ว่งคึรึ�งเดือีนหุ้ล่งในทิั่ศทั่างเดียวก่บตลาดหุ้้�น
สว่นใหุ้ญท่่ั่�วโลก เนื�อีงจากน่กลงทั่้นผิดหุ้ว่งจากคึวามไมคื่ึบ
หุ้น�าขอีงมาตรการกระต้�นเศรษัฐกิจช้ื้ดใหุ้มข่อีงสหุ้ร่ฐ และ
จำานวนผ้�ติดเชื้ื�อีในป์ระเทั่ศหุ้ล่กๆ ในย้โรป์และอีเมริกากล่บ
มาเพัิ�มส้งขึ�นในชื้ว่งทีั่�ผา่นมา ในสว่นขอีงป์ระเทั่ศไทั่ยย่ง
โดนแรงกดด่นจากคึวามร�อีนแรงขอีงสถานการณ์การเมือีง
ในป์ระเทั่ศ มีการป์ระกาศสถานการณ์ฉ้กเฉินทีั่�มีคึวามร�าย
แรงในเขตทั่�อีงทีั่�กร้งเทั่พัมหุ้านคึร โดย ณ สิ�นเดือีนต้ลาคึม
 2563 SET Index  ป์ิดทีั่� 1,194.95 จ้ด ป์ร่บต่วลดลงจาก

เดือีนก่อีน 3.40% อียา่งไรก็ตาม
 เศรษัฐกิจย่งได�ร่บป์ัจจ่ยสน่บสน้น
จากการมีร่ฐมนตรีว่าการกระทั่รวง
การคึล่งคึนใหุ้ม ่มาตรการกระต้�น
เศรษัฐกิจทีั่�ภาคึร่ฐระดมอีอีกมา
อียา่งต่อีเนื�อีง และการขยายระยะ
เวลาโคึรงการ “เราเทีั่�ยวด�วยก่น
” ซึ�งคึาดว่าจะชื้ว่ยกระต้�นใหุ้�
ป์ระชื้าชื้นจ่บจ่ายใชื้�สอียในไตรมาส
ส้ดทั่�ายขอีงป์ี 2563 

น่กลงทั่้นคึาดหุ้ว่งการเติบโตขอีง
เศรษัฐกิจในป์ระเทั่ศเป์็นป์ัจจ่ยหุ้น้น
มากทีั่�ส้ด รอีงลงมาคืึอีนโยบายภาคึ
ร่ฐและการไหุ้ลเข�าอีอีกขอีงเงินทั่้น
 สำาหุ้ร่บป์ัจจ่ยทีั่�ฉ้ดคึวามเชื้ื�อีม่�นน่ก
ลงทั่้นมากทีั่�ส้ด ได�แก่ สถานการณ์
ทั่างการเมือีงในป์ระเทั่ศ รอีงลง
มาคืึอีการถดถอียขอีงเศรษัฐกิจ
ในป์ระเทั่ศ  และการท่ั่อีงเทีั่�ยวใน
ป์ระเทั่ศ รวมถึงคึวามก่งวลต่อีการ
ระบาดระลอีกสอีงขอีง Covid-19

ป์ัจจ่ยต่างป์ระเทั่ศทีั่�นา่ติดตาม
 ได�แก่ ทิั่ศทั่างเศรษัฐกิจหุ้ล่งผล
การเลือีกต่�งป์ระธานาธิบดีสหุ้ร่ฐ
 การเจรจาการคึ�าระหุ้ว่าง UK และ
 EU เพัื�อีหุ้าข�อีตกลงก่อีนทีั่�จะจบ
 Transition period ในป์ลายป์ีนี�
  ในสว่นขอีงป์ัจจ่ยในป์ระเทั่ศทีั่�
ต�อีงติดตามได�แก่ คึวามยืดเยื�อีขอีง
การช้ื้มน้มทั่างการเมือีง และการ
ป์ระกาศผลป์ระกอีบการไตรมาสสามขอีงบริษ่ัทั่จดทั่ะเบยีน”

ด่ชื้นีคึาดการณ์อ่ีตราดอีกเบี�ย (Interest Rate Expectation 
Index) เดือีนพัฤศจิกายน 2563

ผลจากด่ชื้นีสะทั่�อีนการคึาดการณ์ขอีงตลาดทีั่�คึงม้มมอีง
เชื้น่เดียวก่บคึร่�งทีั่�แล�ว ว่า กนง. จะร่กษัาอ่ีตราดอีกเบี�ย
นโยบายทีั่�ระด่บ 0.5% ในการป์ระช้ื้มเดือีนพัฤศจิกายน
นี� สว่นอ่ีตราผลตอีบแทั่นพั่นธบ่ตรร่ฐบาลอีาย้ 5 ป์ี และ
อีาย้ 10 ป์ี ณ สิ�นไตรมาส 4 มีแนวโน�มไมเ่ป์ลี�ยนแป์ลงมาก
น่กจากการสำารวจเมื�อีว่นทีั่� 26 ต.คึ. 63 เนื�อีงจากการคึาด
การณ์ว่า กนง. จะคึงดอีกเบี�ยในระด่บตำาต่อีไป์ แต่ต�อีง
ติดตามป์ัจจ่ยคึวามไมแ่นน่อีนจากต่างป์ระเทั่ศในป์ระเด็น
ผลการเลือีกต่�งสหุ้ร่ฐ  BREXIT และสถานการณ์ COVID ทีั่�
อีาจสง่ผลใหุ้�อ่ีตราผลตอีบแทั่นผ่นผวนได�

นางสาวอีริยา ติรณะป์ระกิจ รอีงกรรมการผ้�จ่ดการ สมาคึม
ตลาดตราสารหุ้นี�ไทั่ย เป์ิดเผยด่ชื้นีคึาดการณ์อ่ีตราดอีกเบี�ย
 (Interest Rate Expectation Index) เดือีนพัฤศจิกายน 
2563 โดยมีรายละเอีียด ด่งนี�

-ด่ชื้นีคึาดการณ์อ่ีตราดอีกเบี�ยนโยบายในการป์ระช้ื้ม กนง
. รอีบเดือีนพัฤศจิกายนนี�อีย้ที่ั่�ระด่บ 50 ซึ�งอีย้ใ่นระด่บ
เดียวก่บคึร่�งทีั่�แล�วและอีย้ใ่นเกณฑ์ “ไมเ่ป์ลี�ยนแป์ลง
 (Unchanged)” สะทั่�อีนม้มมอีงขอีงตลาดทีั่�ว่าการป์ระช้ื้ม
 กนง. ในเดือีนพัฤศจิกายนนี�  กนง. นา่จะคึงอ่ีตราดอีกเบี�ย
นโยบายทีั่�ร�อียละ 0.5 เนื�อีงจาก อ่ีตราดอีกเบี�ยป์ัจจ้บ่นอีย้ใ่น
ระด่บตำาแล�ว การลดดอีกเบี�ยเพัิ�มเติมอีาจมีผลต่อีเศรษัฐกิจ
น�อียลง โดยย่งมีมาตรการด�านการเงินอืี�นๆเพัื�อีสน่บสน้น
การฟื� นต่วเศรษัฐกิจ เชื้น่มาตรการชื้ว่ยเหุ้ลือี SME และ
 มาตรการ soft loan   

-ด่ชื้นีคึาดการณ์อ่ีตราผลตอีบแทั่นพั่นธบ่ตรร่ฐบาล 5 ป์ีและ
 10 ป์ี ณ สิ�นไตรมาส 4 ย่งคึงอีย้ใ่นเกณฑ์  “ไมเ่ป์ลี�ยนแป์ลง
 (Unchanged)” โดยป์ร่บต่วลดลงจากคึร่�งก่อีน สะทั่�อีนม้ม
มอีงขอีงตลาดทีั่�ว่าอ่ีตราผลตอีบแทั่นพั่นธบ่ตร 5 ป์ี และ 10 
ป์ีนา่จะย่งทั่รงต่วใกล�เคีึยงระด่บ 0.86% และ 1.41% ตาม
ลำาด่บ ณ ว่นทีั่�ทั่ำาการสำารวจ (26 ต.คึ. 63)  โดยป์ัจจ่ยทีั่�มีผล
ต่อีการคึาดการณ์ ได�แก่ คึวามไมแ่นน่อีนขอีงเศรษัฐกิจใน
ป์ระเทั่ศ ทิั่ศทั่างอ่ีตราดอีกเบี�ยโลก และ Fund Flow ต่าง
ชื้าติ



บอร์่ดบีโอไอ ไฟื้เขียวัหนุนลังทุน  บอร์่ดบีโอไอ ไฟื้เขียวัหนุนลังทุน  
6 โคร่งกำ�ร่ใหญ่่ม่ลัค่�กำว่ั� 3.5  หมื�นลับ. 6 โคร่งกำ�ร่ใหญ่่ม่ลัค่�กำว่ั� 3.5  หมื�นลับ. 

บอีร์ดบีโอีไอี เหุ้็นชื้อีบอีน้ม่ติ 6 โคึรงการใหุ้ญ่
 รวมม้ลค่ึาเงินลงทั่้นกว่า 3.5 หุ้มื�นล�านบาทั่ใน
กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า กิจการผลิตไฟฟ้า
 และกิจการผลิตน�าตาลและน�าเชื้ื�อีม  พัร�อีมอ่ีด
มาตรการช้ื้ดใหุ้ญก่ระต้�นลงทั่้น ฟื� นอีีวี ช้ื้ไทั่ย
ฐานผลิตในภ้มิภาคึ

นางสาวดวงใจ อ่ีศวจินตจิตร์ เลขาธิการคึณะ
กรรมการสง่เสริมการลงทั่้น (บีโอีไอี) เป์ิดเผย
ภายหุ้ล่งการป์ระช้ื้มคึณะกรรมการสง่เสริมการ
ลงทั่้น หุ้รือี บอีร์ดบีโอีไอี ซึ�งมี พัล.อี.ป์ระย้ทั่ธ์
 จ่นทั่ร์โอีชื้า นายกร่ฐมนตรีเป์็นป์ระธาน ว่าทีั่�
ป์ระช้ื้มเหุ้็นชื้อีบใหุ้�สง่เสริมการลงทั่้น 6 โคึรงการ
ใหุ้ญ ่รวมม้ลค่ึาเงินลงทั่้น 35,687.43 ล�านบาทั่ 
โดยมีรายละเอีียดด่งต่อีไป์นี�

1. บริษ่ัทั่ น�าตาลนิวกว�างส้�นหุ้ลี จำาก่ด กิจการ
ผลิตน�าตาลและน�าเชื้ื�อีม เงินลงทั่้น 5,071.84 
ล�านบาทั่ ต่�งโคึรงการในจ่งหุ้ว่ดสระแก�ว ตาม
นโยบายสง่เสริมการลงทั่้นในเขตพั่ฒนา
เศรษัฐกิจพัิเศษัชื้ายแดน (SEZ) โดยมีกำาล่งการ
ผลิตน�าตาลและน�าเชื้ื�อีมป์ีละป์ระมาณ 374,550 
ต่น ผลิตเพัื�อีการสง่อีอีก 1,777.45 ล�านบาทั่/ป์ี 
คิึดเป์็นร�อียละ 65 ขอีงม้ลค่ึาการจำาหุ้นา่ย

2. บริษ่ัทั่ อีอีโต�อ่ีลลายแอีนซ์ (ป์ระเทั่ศไทั่ย
) จำาก่ด กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสม
เสียบป์ล๊่ก และรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอีรี�
 เงินลงทั่้น 3,247 ล�านบาทั่ ต่�งโคึรงการในนิคึม
อ้ีตสาหุ้กรรมอีีสเทิั่ร์นซีบอีร์ด ระยอีง จ่งหุ้ว่ด
ระยอีง ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมเสียบป์ล๊่ก
 (PLUG-IN HYBRID ELECTRIC VEHICLES-
PHEV) ป์ีละป์ระมาณ 5,000 ค่ึน และรถยนต์
ไฟฟ้าแบบแบตเตอีรี� (BATTERY ELECTRIC 
VEHICLES-BEV) ป์ีละป์ระมาณ 1,000 ค่ึน ผลิต
เพัื�อีจำาหุ้นา่ยในป์ระเทั่ศท่ั่�งสิ�น

3. บริษ่ัทั่ อีมตะ บี.กริม เพัาเวอีร์ 1 จำาก่ด กิจการ
ผลิตไฟฟ้า ไอีน�า และน�าป์ราศจากแรธ่าต้ เงิน
ลงทั่้น 6,000 ล�านบาทั่ ต่�งโคึรงการในนิคึม
อ้ีตสาหุ้กรรมอีมตะซิตี�ชื้ลบ้รี จ่งหุ้ว่ดชื้ลบ้รี ผลิต
ไฟฟ้า 157.32 เมกะว่ตต์ ไอีน�า 75 ต่น/ชื้่�วโมง

 และน�าป์ราศจากแรธ่าต้ 1,566 ล้กบาศก์เมตร/
ว่น

4. บริษ่ัทั่ อีมตะ บี.กริม เพัาเวอีร์ 2 จำาก่ด กิจการ
ผลิตไฟฟ้า และไอีน�า เงินลงทั่้น 5,400 ล�านบาทั่ 
ต่�งโคึรงการในนิคึมอ้ีตสาหุ้กรรมอีมตะซิตี� ชื้ลบ้รี 
จ่งหุ้ว่ดชื้ลบ้รี ผลิตไฟฟ้า 157.32 เมกะว่ตต์ และ
ไอีน�า 75 ต่น/ชื้่�วโมง

5. บริษ่ัทั่ โกลว์ เอีสพัีพัี 1 จำาก่ด กิจการผลิต
ไฟฟ้า และไอีน�า เงินลงทั่้น 11,300 ล�านบาทั่
 ต่�งโคึรงการในนิคึมอ้ีตสาหุ้กรรมเอีเชื้ีย จ่งหุ้ว่ด
ระยอีง ผลิตไฟฟ้า 290 เมกะว่ตต์ และไอีน�า
 120 ต่น/ชื้่�วโมง

6. บริษ่ัทั่ บางกอีก โคึเจนเนอีเรชื้่�น จำาก่ด
 กิจการผลิตไฟฟ้า ไอีน�า และน�าป์ราศจากแร่
ธาต้ เงินลงทั่้น 4,668.59 ล�านบาทั่ ต่�งโคึรงการ
ในนิคึมอ้ีตสาหุ้กรรมมาบตาพั้ด จ่งหุ้ว่ดระยอีง
 ผลิตไฟฟ้า 162 เมกะว่ตต์ ไอีน�า 90 ต่น/ชื้่�วโมง
 และน�าป์ราศจากแรธ่าต้ 250 ล้กบาศก์เมตร/
ชื้่�วโมง
 
นอีกจากนี� ทีั่�ป์ระช้ื้มได�เหุ้็นชื้อีบมาตรการสง่
เสริมการลงทั่้นหุ้ลายด�าน โดยเป์ิดป์ระเภทั่
กิจการใหุ้�การสง่เสริมการลงทั่้นเพัิ�มเติม ได�แก่
 กิจการโรงพัยาบาลผ้�ส้งอีาย้ กิจการด้แลผ้�ส้ง
อีาย้ และกิจการวิจ่ยทั่างคึลินิก พัร�อีมท่ั่�งเป์ิด
ใหุ้�การสง่เสริมรอีบใหุ้มอี่ีก 2 ป์ระเภทั่กิจการ คืึอี
 กิจการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า (อีีวี) และกิจการ
เพัื�อีสง่เสริมใหุ้�ไทั่ยเป์็นศ้นย์กลางการคึ�า การ
ลงทั่้น และเป์็นฐานการผลิตทีั่�สำาค่ึญขอีงโลก
 รวมท่ั่�งขยายเวลาและป์ร่บมาตรการป์ร่บป์ร้ง
ป์ระสิทั่ธิภาพั เพัื�อีสน่บสน้นการป์ร่บต่วขอีงผ้�
ป์ระกอีบการใหุ้�สอีดคึล�อีงก่บสภาพัการแขง่ข่น
ในป์ัจจ้บ่น
 
---เป์ิด 2 กิจการใหุ้มร่่บส่งคึมส้งอีาย้---

ทีั่�ป์ระช้ื้มได�เหุ้็นชื้อีบเป์ิดใหุ้�การสง่เสริมการ
ลงทั่้นกิจการบริการด้แลและฟื� นฟ้ผ้�ส้งอีาย้ เพัื�อี
กระต้�นใหุ้�เกิดการลงทั่้นในกิจการด้แลผ้�ส้งอีาย้

แบบคึรบวงจร รอีงร่บการเข�าส้ส่่งคึมส้งว่ยอียา่ง
สมบ้รณ์ในป์ี 2564 ซึ�งคึาดว่าป์ระเทั่ศไทั่ยจะ
มีจำานวนป์ระชื้ากรทีั่�มีอีาย้ 60 ป์ีขึ�นไป์ ไมน่�อีย
กว่า 13 ล�านคึน หุ้รือีร�อียละ 20 ขอีงป์ระชื้ากร
ท่ั่�งหุ้มด โดยอีน้ม่ติเป์ิด 2 ป์ระเภทั่กิจการใหุ้ม่
 ได�แก่ 1) กิจการโรงพัยาบาลผ้�ส้งอีาย้ โดยจะ
ได�ร่บสิทั่ธิป์ระโยชื้น์ยกเว�นภาษีัเงินได�นิติบ้คึคึล
 เป์็นเวลา 5 ป์ี และ 2) กิจการศ้นย์ด้แลผ้�ส้งอีาย้
หุ้รือีผ้�มีภาวะพัึ�งพัิง โดยจะได�ร่บสิทั่ธิป์ระโยชื้น์
ยกเว�นภาษีัเงินได�นิติบ้คึคึล เป์็นเวลา 3 ป์ี

---เป์ิดกิจการวิจ่ยทั่างคึลินิก---
          นอีกจากนี� เพัื�อีสง่เสริมการเพัิ�มขีดคึวาม
สามารถในการแขง่ข่นด�านการแพัทั่ย์ขอีง
ป์ระเทั่ศไทั่ย และสน่บสน้นเป์้าหุ้มายใหุ้�ไทั่ยเป์็น
ศ้นย์กลางส้ขภาพันานาชื้าติ (Medical Hub) ได�
อียา่งสมบ้รณ์ ท่ั่�งในด�านการผลิต บริการ การ
วิจ่ยและพั่ฒนา รวมท่ั่�งเป์็นโอีกาสใหุ้�สถาบ่น
การแพัทั่ย์ขอีงไทั่ยได�ร่บการถ่ายทั่อีดเทั่คึโนโลยี
จากผ้�เชื้ี�ยวชื้าญระด่บโลกทีั่�จะมาดำาเนินการวิจ่ย
ทั่างคึลินิกในป์ระเทั่ศไทั่ย ทีั่�ป์ระช้ื้มจึงอีน้ม่ติ
เป์ิดใหุ้�สง่เสริมกิจการวิจ่ยทั่างคึลินิก (Clinical 
Research) โดยคึรอีบคึล้ม 2 กิจการยอ่ีย คืึอี
 กิจการสน่บสน้นและบริหุ้ารจ่ดการการวิจ่ยทั่าง
คึลินิก (Contract Research Organization: 
CRO) และศ้นย์การวิจ่ยทั่างคึลินิก (Clinical 
Research Center: CRC) โดยใหุ้�ได�ร่บสิทั่ธิ
ป์ระโยชื้น์ยกเว�นภาษีัเงินได�นิติบ้คึคึล 8 ป์ี โดย
ไมจ่ำาก่ดวงเงิน

 ---หุ้น้นลงทั่้นกิจการยานพัาหุ้นะไฟฟ้าทั่้ก
ป์ระเภทั่---

 ทีั่�ป์ระช้ื้มเหุ้็นชื้อีบใหุ้�เป์ิดใหุ้�การสง่เสริมการ
ลงทั่้นการผลิตยานพัาหุ้นะไฟฟ้า (อีีวี) รอีบ
ใหุ้ม ่หุ้ล่งจากหุ้มดระยะเวลาการยื�นคึำาขอีร่บ
การสง่เสริมไป์ต่�งแต่ป์ี 2561  โดยในรอีบนี� เป์ิด
ใหุ้�การสง่เสริมยานพัาหุ้นะไฟฟ้าทั่้กป์ระเภทั่ ท่ั่�ง
รถยนต์ รถจ่กรยานยนต์ รถสามล�อี รถโดยสาร
และรถบรรทั่้ก รวมถึงเรือีทีั่�ข่บเคึลื�อีนด�วย
พัล่งงานไฟฟ้า จากเดิมทีั่�มีการสง่เสริมเฉพัาะ
รถยนต์ไฟฟ้าและรถโดยสารไฟฟ้า โดยมีสิทั่ธิ
ป์ระโยชื้น์และเงื�อีนไข ด่งนี�



1) กิจการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ม้ง่เน�นการผลิต
รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอีรี�เป์็นหุ้ล่ก (Battery 
Electric Vehicles: BEV) แต่ใหุ้�มีการผลิต
รถยนต์ไฟฟ้าแบบผสมคึวบคึ้่ไป์ด�วยก่นได�

ในกรณีทีั่�มีขนาดการลงทั่้นไมน่�อียกว่า 5,000 
ล�านบาทั่ การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอีรี�
 (BEV) จะได�ร่บสิทั่ธิยกเว�นภาษีัเงินได�นิติบ้คึคึล
 8 ป์ี และหุ้ากมีการลงทั่้นด�านวิจ่ยและพั่ฒนาก็
สามารถได�ร่บสิทั่ธิเพัิ�ม

ในกรณีขนาดการลงทั่้นน�อียกว่า 5,000 ล�าน
บาทั่ การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอีรี�
 (BEV) จะได�ร่บสิทั่ธิยกเว�นภาษีัเงินได�นิติบ้คึคึล
 3 ป์ี และจะได�ร่บสิทั่ธิเพัิ�มขึ�นหุ้ากดำาเนินการได�
ตามหุ้ล่กเกณฑ์ทีั่�กำาหุ้นด เชื้น่ เริ�มผลิตรถยนต์
ภายในป์ี 2565 มีการผลิตชื้ิ�นสว่นสำาค่ึญเพัิ�ม
เติมจากข�อีกำาหุ้นดพัื�นฐาน มีป์ริมาณการผลิต
จริงมากกว่า 10,000 ค่ึนต่อีป์ี และมีการลงทั่้น
ด�านวิจ่ยและพั่ฒนา

 ถ�ามีโคึรงการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบ Plug-in 
Hybrid Electric Vehicles หุ้รือี PHEV ด�วย จะ
ได�ร่บสิทั่ธิยกเว�นภาษีัเงินได�นิติบ้คึคึล 3 ป์ี ท่ั่�งนี�
ต�อีงการผลิตชื้ิ�นสว่นรถยนต์ไฟฟ้าอียา่งน�อีย 3 
ชื้ิ�น

2) กิจการผลิตรถจ่กรยานยนต์ไฟฟ้าแบบ
แบตเตอีรี� จะได�ร่บสิทั่ธิยกเว�นภาษีัเงินได�
นิติบ้คึคึล 3 ป์ี โดยจะได�ร่บสิทั่ธิเพัิ�มขึ�นหุ้าก
ดำาเนินได�ตามหุ้ล่กเกณฑ์ทีั่�กำาหุ้นด เชื้น่ เริ�มผลิต
ภายในป์ี 2565 มีการผลิตแบตเตอีรี�ไฟฟ้าทีั่�เริ�ม
จากข่�นตอีน Module มีการผลิตชื้ิ�นสว่นสำาค่ึญ
อืี�นๆ เพัิ�มเติม เชื้น่ Traction Motor และมีการ
ลงทั่้นด�านวิจ่ยและพั่ฒนา
 
3) กิจการผลิตสามล�อีไฟฟ้าแบบแบตเตอีรี� จะ
ได�ร่บสิทั่ธิยกเว�นภาษีัเงินได�นิติบ้คึคึล 3 ป์ี โดย
จะได�ร่บสิทั่ธิเพัิ�มขึ�นหุ้ากดำาเนินได�ตามหุ้ล่ก
เกณฑ์ทีั่�กำาหุ้นด เชื้น่ เริ�มผลิตภายในป์ี 2565 
มีการผลิตแบตเตอีรี�ไฟฟ้าทีั่�เริ�มจากข่�นตอีน 
Module มีการผลิตชื้ิ�นสว่นสำาค่ึญอืี�นๆ เพัิ�มเติม
 เชื้น่ Traction Motor และมีการลงทั่้นด�านวิจ่ย
และพั่ฒนา

4) กิจการผลิตรถโดยสารไฟฟ้าและรถบรรทั่้ก
ไฟฟ้าแบบแบตเตอีรี� จะได�ร่บสิทั่ธิยกเว�นภาษีั
เงินได�นิติบ้คึคึล 3 ป์ี โดยจะได�ร่บสิทั่ธิเพัิ�มขึ�น
หุ้ากดำาเนินได�ตามหุ้ล่กเกณฑ์ทีั่�กำาหุ้นด เชื้น่ เริ�ม
ผลิตภายในป์ี 2565 มีการผลิตแบตเตอีรี�ไฟฟ้า
ทีั่�เริ�มจากข่�นตอีน Module มีการผลิตชื้ิ�นสว่น
สำาค่ึญอืี�นๆ เพัิ�มเติม เชื้น่ Traction Motor และ

มีการลงทั่้นด�านวิจ่ยและพั่ฒนา

 ท่ั่�งนี� การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอีรี�
ทั่้กป์ระเภทั่ ผ้�ลงทั่้นจะต�อีงเสนอีแผนงานรวม
 (Package) เชื้น่ โคึรงการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
แบบแบตเตอีรี� โคึรงการผลิตแบตเตอีรี�ไฟฟ้า
 แผนการนำาเข�าเคึรื�อีงจ่กรและติดต่�ง แผนการ
ผลิตในระยะ 1 – 3 ป์ี แผนการผลิตหุ้รือีจ่ดหุ้า
ชื้ิ�นสว่นอืี�นๆ และแผนการพั่ฒนาผ้�ผลิตว่ตถ้ดิบ
ในป์ระเทั่ศไทั่ย (ทีั่�มีคึนไทั่ยถือีหุ้้�นข�างมาก) 
เป์็นต�น

นอีกจากนี� ย่งป์ร่บป์ร้งขอีบขา่ยและสิทั่ธิ
ป์ระโยชื้น์ขอีงป์ระเภทั่กิจการผลิตชื้ิ�นสว่นและ
อ้ีป์กรณ์สำาหุ้ร่บยานพัาหุ้นะไฟฟ้า โดยเพัิ�ม
เติมรายการชื้ิ�นสว่นสำาค่ึญอีีก 4 รายการ ได�แก่
 1) High Voltage Harness 2) Reduction 
Gear 3) Battery Cooling System และ 4) 
Regenerative Braking System พัร�อีมท่ั่�ง
ป์ร่บป์ร้งสิทั่ธิป์ระโยชื้น์ใหุ้�จ้งใจมากขึ�นสำาหุ้ร่บ
กิจการผลิตแบตเตอีรี�ทีั่�มีการลงทั่้นในข่�นตอีนทีั่�
ใชื้�เทั่คึโนโลยีมากขึ�น โดยใหุ้�ร่บสิทั่ธิป์ระโยชื้น์
ในการลดหุ้ยอ่ีนอีากรขาเข�าว่ตถ้ดิบและว่สด้
จำาเป์็นทีั่�ไมม่ีการผลิตในป์ระเทั่ศ ในอ่ีตราร�อีย
ละ 90 เป์็นระยะเวลา 2 ป์ี ในกรณีทีั่�มีข่�นตอีน
การผลิต Module หุ้รือี Cell เพัื�อีผล่กด่นใหุ้�ไทั่ย
เป์็นฐานการผลิตทีั่�สำาค่ึญในภ้มิภาคึ 

พัร�อีมก่นนี� คึณะกรรมการย่งใหุ้�คึวามเหุ้็นชื้อีบ
การป์ร่บป์ร้งป์ระเภทั่กิจการต่อีเรือีหุ้รือีซอ่ีมเรือี
 ใหุ้�คึรอีบคึล้มถึงการผลิตเรือีทีั่�ข่บเคึลื�อีนด�วย
พัล่งงานไฟฟ้าด�วย โดยจะได�ร่บสิทั่ธิป์ระโยชื้น์
ยกเว�นภาษีัเงินได�นิติบ้คึคึล 8 ป์ี

  ต่�งแต่ป์ี 2560 - 2562 มีโคึรงการผลิตรถยนต์
ไฟฟ้าได�ร่บการอีน้ม่ติใหุ้�การสง่เสริมฯ รวม 26 
โคึรงการ ม้ลค่ึาการลงทั่้นกว่า 78,099 ล�าน
บาทั่ โดยมี 7 โคึรงการทีั่�มีการผลิตและจำาหุ้นา่ย
เชื้ิงพัาณิชื้ย์แล�ว แบง่เป์็นป์ระเภทั่กิจการ HEV 
(Hybrid Electric Vehicles) 3 ราย ได�แก่ นิสส่น
 ฮอีนด�า และโตโยต�า ป์ระเภทั่กิจการ PHEV 
(Plug-in Hybrid Electric Vehicles) 2 ราย
 ได�แก่ เมอีร์เซเดส เบนซ์ และบีเอ็ีมด่บเบิลย้
 และ ป์ระเภทั่กิจการ BEV (Battery Electric 
Vehicles) 2 ราย ได�แก่ ฟอีมม์ และ ทั่าคึาโน
 นอีกจากนี� ย่งมีผ้�ผลิตชื้ิ�นสว่นสำาค่ึญทีั่�ได�ร่บ
การสง่เสริมการลงทั่้นแล�ว จำานวน 14 โคึรงการ
 โดยในจำานวนนี�เป์็นผ้�ผลิตแบตเตอีรี�ไฟฟ้า 10 
โคึรงการ
 
--ป์ล้กกิจการ IPO อีีกคึร่�ง--

เพัื�อีสง่เสริมและยกระด่บใหุ้�ไทั่ยเป์็นศ้นย์กลาง

การคึ�า การลงทั่้น และเป์็นฐานการผลิตทีั่�
สำาค่ึญขอีงโลก ทีั่�ป์ระช้ื้มมีมติเป์ิดใหุ้�การสง่เสริม
กิจการศ้นย์จ่ดหุ้าจ่ดซื�อีว่ตถ้ดิบ ชื้ิ�นสว่น และ
สว่นป์ระกอีบระหุ้ว่างป์ระเทั่ศ (International 
Procurement Office: IPO) อีีกคึร่�ง โดยใหุ้�
สิทั่ธิป์ระโยชื้น์ยกเว�นอีากรขาเข�าเคึรื�อีงจ่กร
 และยกเว�นอีากรขาเข�าว่ตถ้ดิบหุ้รือีว่สด้จำาเป์็น
สำาหุ้ร่บการผลิตเพัื�อีสง่อีอีก

 ---ขยายมาตรการป์ร่บป์ร้งป์ระสิทั่ธิภาพั---

          ทีั่�ป์ระช้ื้มได�เหุ้็นชื้อีบใหุ้�ป์ร่บป์ร้ง
มาตรการสง่เสริมการลงทั่้นเพัื�อีป์ร่บป์ร้ง
ป์ระสิทั่ธิภาพัการผลิต โดยเป์ลี�ยนชื้ื�อีเป์็น
 “มาตรการป์ร่บป์ร้งป์ระสิทั่ธิภาพั” เพัื�อีใหุ้�
คึรอีบคึล้มท่ั่�งภาคึการผลิตและภาคึบริการ 
พัร�อีมท่ั่�ง ขยายมาตรการป์ร่บป์ร้งป์ระสิทั่ธิภาพั
ด�านการยกระด่บไป์ส้ม่าตรฐานเพัื�อีคึวามย่�งยืน
ในระด่บสากล (Sustainability Certification) 
ใหุ้�คึรอีบคึล้มถึงอ้ีตสาหุ้กรรมอืี�นๆ นอีกเหุ้นือี
จากภาคึเกษัตร ในการดำาเนินการใหุ้�ได�ร่บรอีง
มาตรฐานต่างๆ เชื้น่ มาตรฐานระบบการ
จ่ดการคึวามป์ลอีดภ่ยด�านอีาหุ้าร (ISO 22000) 
มาตรฐานผลิตภ่ณฑ์อ้ีตสาหุ้กรรมระบบการ
จ่ดการป์่าไม�แบบย่�งยืน (ISO 14061) เป์็นต�น

นอีกจากนี� ย่งอีน้ญาตใหุ้�โคึรงการทีั่�เคึยได�ร่บ
การสง่เสริมภายใต�มาตรการสง่เสริมการลงทั่้น
เพัื�อีป์ร่บป์ร้งป์ระสิทั่ธิภาพัมาแล�ว สามารถ
ขอีร่บการสง่เสริมซ�าในมาตรการยอ่ียเดียวก่น
ได� และขยายเวลายื�นขอีร่บการสง่เสริมจนถึง
ว่นทั่ำาการส้ดทั่�ายขอีงป์ี 2565

ท่ั่�งนี� ย่งคึงใหุ้�สิทั่ธิป์ระโยชื้น์ยกเว�นภาษีัเงินได�
นิติบ้คึคึลเป์็นส่ดสว่นร�อียละ 50 ขอีงวงเงินใน
การป์ร่บป์ร้ง เป์็นเวลา 3 ป์ี สำาหุ้ร่บโคึรงการทีั่�มี
การป์ร่บป์ร้งป์ระสิทั่ธิภาพัด�านใดด�านหุ้นึ�ง ใน 4 
มาตรการยอ่ีย ได�แก่
1) การป์ระหุ้ย่ดพัล่งงาน การใชื้�พัล่งงาน
ทั่ดแทั่น หุ้รือีการลดผลกระทั่บต่อีสิ�งแวดล�อีม
 2) การป์ร่บเป์ลี�ยนเคึรื�อีงจ่กร 3) การวิจ่ยและ
พั่ฒนา หุ้รือีอีอีกแบบทั่างวิศวกรรม และ 4) 
การยกระด่บไป์ส้ม่าตรฐานเพัื�อีคึวามย่�งยืนใน
ระด่บสากล

 มาตรการป์ร่บป์ร้งป์ระสิทั่ธิภาพัใชื้�ก่บกิจการ
ทีั่�ดำาเนินการอีย้แ่ล�ว ไมว่่าจะได�ร่บการสง่เสริม
หุ้รือีไมก็่ตาม โดยต�อีงเป์็นป์ระเภทั่กิจการทีั่�อีย้่
ในขา่ยได�ร่บการสง่เสริมจากบีโอีไอี และหุ้าก
เป์็นผ้�ป์ระกอีบการ SMEs กำาหุ้นดใหุ้�มีเงินลงทั่้น
ข่�นตำาเพัียง 500,000 บาทั่

บอร์่ดบีโอไอ ไฟื้เขียวัหนุนลังทุน  บอร์่ดบีโอไอ ไฟื้เขียวัหนุนลังทุน  
6 โคร่งกำ�ร่ใหญ่่ม่ลัค่�กำว่ั� 3.5  หมื�นลับ. 6 โคร่งกำ�ร่ใหญ่่ม่ลัค่�กำว่ั� 3.5  หมื�นลับ. 



บลั.บัวัหลัวัง เผย เดือน ต.ค. 63 AOTบลั.บัวัหลัวัง เผย เดือน ต.ค. 63 AOT
ยังรั่�งอันดับข�ยชอร์่ตสุ่งสุุดเป็ีนเดือนที� 3 ด้วัยยอดชอร์่ต ยังรั่�งอันดับข�ยชอร์่ตสุ่งสุุดเป็ีนเดือนที� 3 ด้วัยยอดชอร์่ต 

2,741 ล้ั�นบ�ท ต�มติดม�ด้วัย PT2,741 ล้ั�นบ�ท ต�มติดม�ด้วัย PT

บล.บว่หุ้ลวง เป์ดิเผยว่า ด่ชื้นี
ตลาดหุ้ล่กทั่รพ่ัยแ์หุ้ง่ป์ระเทั่ศไทั่ย (SET 
Index) ป์รบ่ต่วลดลงป์ดิทีั่�ระด่บ 1,194.95 
จ้ด ณ ว่นทีั่� 30 ต.คึ. 63 ลดลง 3.40% จาก
ระด่บด่ชื้น ี1,237.04 จ้ด ณ ว่นทีั่� 30 ก.ย. 
63 โดยมล้ค่ึาซื�อีขายหุ้ล่กทั่รพ่ัย ์เดือีน ต.คึ. 
63 มมีล้ค่ึารวม 1,031,845 ล�านบาทั่ เฉลี�ย 
51,592 ล�านบาทั่ต่อีว่น

ในขณะทีั่�ม้ลค่ึาขายชื้อีร์ตเดือีน ต.คึ. 63 มี
ม้ลค่ึารวม 42,032 ล�านบาทั่ คิึดเป์็นม้ล
ค่ึาขายชื้อีร์ตเฉลี�ย 2,102 ล�านบาทั่ต่อีว่น
 ส้งกว่าเดือีน ก.ย. 63 (11,965 ล�านบาทั่
) อีย้ ่251.29% แต่ตำากว่าเดือีน ต.คึ. 62 
(66,360 ล�านบาทั่) อีย้ ่36.66%

ส่ดสว่นม้ลค่ึาขายชื้อีร์ตเทีั่ยบก่บการซื�อี
ขายบนกระดานหุ้ล่กขอีงเดือีน ต.คึ. 63 อีย้่
ทีั่� 4.07% ส้งกว่าเดือีน ก.ย. 63 ทีั่� 1.30% 
แต่ตำากว่าเดือีน ต.คึ. 62 ทีั่�ระด่บ 6.14% 
โดยจำานวนหุ้ล่กทั่ร่พัย์ทีั่�ขายชื้อีร์ตเดือีน
 ต.คึ. 63 น่�นมี 275 หุ้ล่กทั่ร่พัย์ มากกว่า
เดือีน ก.ย. 63 ทีั่� 217 หุ้ล่กทั่ร่พัย์ และ
มากกว่าเดือีน ต.คึ. 62 ทีั่� 269 หุ้ล่กทั่ร่พัย์

ส่ดสว่นม้ลค่ึาขายชื้อีร์ตเทีั่ยบก่บการซื�อี
ขายบนกระดานหุ้ล่กทีั่�ระด่บ 4.07% และ
ม้ลค่ึาขายชื้อีร์ตเฉลี�ยว่นละ 2,102 ล�าน
บาทั่ ในเดือีน ต.คึ. 63 ทีั่�ผา่นมาน่�น ย่งคึง
มีป์ระเด็นขา่วทีั่�กดด่นภาวะตลาดและการ
ซื�อีขายหุ้ล่กทั่ร่พัย์ ได�แก่ ตลาดหุ้้�นสหุ้ร่ฐ มี
โอีกาสป์ร่บฐานตามผลโพัลเลือีกต่�งสหุ้ร่ฐ
ทีั่�เอีียงไป์ทั่าง “เดโมแคึรต” และในเคึส
นี� MS มอีงเป์็นลบก่บตลาดหุ้้�นสหุ้ร่ฐ, โรง
พัยาบาล (BH BDMS BCH) วิตกขา่วการ
แยง่ต่วบ้คึลากรบวกก่บขา่วยกเลิกบ่ตรทั่อีง
 รพั.กว่า 100 แหุ้ง่ทีั่�มีการทั่้จริต, ร่ฐบาล
ป์ระกาศสถานการณ์ฉ้กเฉินทีั่�มีคึวามร�าย
แรงในเขต กทั่ม.และน่กลงทั่้นวิตกผลก
ระทั่บจากการช้ื้มน้มป์ระทั่�วงแบบแฟลชื้
ม็อีบ กระจายไป์พัื�นทีั่�ต่างๆ คึาดกระทั่บ
ก่บธ้รกิจ เชื้น่ คึ�าป์ลีก, โรงแรม ท่ั่อีงเทีั่�ยว
, ขนสง่มวลชื้น, กล้่มแบงก์-งบสว่นใหุ้ญแ่ย่
กว่าคึาด เพัราะต่�งสำารอีงเผื�อีเพัิ�มขึ�น ซึ�ง
เป์็นการต่�งสำารอีงเผื�อีหุ้นี�เสีย เพัราะผลก

ระทั่บ โคึวิด-19, โคึวิด-19 ย่งคึงระบาดต่อี
เนื�อีงทีั่�สหุ้ร่ฐและย้โรป์หุ้ลายป์ระเทั่ศ รวม
ถึงคึวามก่งวลด�านผ้�ช้ื้มน้มและการเมือีง
ขอีงไทั่ย สง่ผลใหุ้� SET INDEX ในส่ป์ดาหุ้์
ส้ดทั่�ายขอีงเดือีน ลดตำากว่า 1,200 จ้ด
 เป์็นต�น

หุ้ากพัิจารณาข�อีม้ลขายชื้อีร์ตเป์็นรายหุ้ล่ก
ทั่ร่พัย์ พับว่าหุ้ล่กทั่ร่พัย์ทีั่�นิยมขายชื้อีร์
ตมากทีั่�ส้ดในเดือีน ต.คึ. 63
เมื�อีพัิจารณาตามม้ลค่ึาขายชื้อีร์ต 3 อ่ีนด่บ
ส้งส้ด ได�แก่

อ่ีนด่บทีั่� 1 หุ้ล่กทั่ร่พัย์ บมจ. ท่ั่าอีากาศยาน
ไทั่ย (AOT) ม้ลค่ึาขายชื้อีร์ต
2,741 ล�านบาทั่ คิึดเป์็น 10.26% เทีั่ยบ
ม้ลค่ึาซื�อีขายบนกระดานหุ้ล่ก
อ่ีนด่บทีั่� 2 หุ้ล่กทั่ร่พัย์ บมจ. ป์ตทั่. (PTT) 
ม้ลค่ึาขายชื้อีร์ต
2,739 ล�านบาทั่ คิึดเป์็น 8.54% เทีั่ยบ
ม้ลค่ึาซื�อีขายบนกระดานหุ้ล่ก
อ่ีนด่บทีั่� 3 หุ้ล่กทั่ร่พัย์ ธนาคึารกสิกรไทั่ย 
จำาก่ด (มหุ้าชื้น) ม้ลค่ึาขายชื้อีร์ต
1,746 ลบ. คิึดเป์็น 5.67% เทีั่ยบม้ลค่ึาซื�อี
ขายบนกระดานหุ้ล่ก

หุ้ากพัิจารณาตามส่ดสว่นม้ลค่ึาขายชื้
อีร์ตเทีั่ยบก่บม้ลค่ึาซื�อีขายหุ้ล่กทั่ร่พัย์บน
กระดานหุ้ล่ก ส้งทีั่�ส้ดในเดือีน ต.คึ. 63 
ได�แก่
อ่ีนด่บทีั่� 1 หุ้ล่กทั่ร่พัย์ บมจ. ท่ั่าอีากาศยาน
ไทั่ย (AOT)
มี % ม้ลค่ึาขายชื้อีร์ตทีั่� 10.26% คิึดเป์็นม้ล
ค่ึาขายชื้อีร์ต 2,741 ล�านบาทั่
อ่ีนด่บทีั่� 2 หุ้ล่กทั่ร่พัย์ ธนาคึารทั่หุ้ารไทั่ย 
จำาก่ด (มหุ้าชื้น) (TMB)
มี % ม้ลค่ึาขายชื้อีร์ตทีั่� 9.72% คิึดเป์็นม้ล
ค่ึาขายชื้อีร์ต 290 ล�านบาทั่
อ่ีนด่บทีั่� 3 หุ้ล่กทั่ร่พัย์ ดิ เอีราว่ณ กร้๊ป์
 (ERW)
มี % ม้ลค่ึาขายชื้อีร์ตทีั่� 9.61% คิึดเป์็นม้ล
ค่ึาขายชื้อีร์ต 102 ล�านบาทั่

หุ้ากพัิจารณาข�อีม้ลขายชื้อีร์ตเป์็นราย 
NVDR ขอีงหุ้ล่กทั่ร่พัย์ พับว่า NVDR ทีั่�นิยม
ขายชื้อีร์ต มากทีั่�ส้ดในเดือีน ต.คึ. 63
อ่ีนด่บทีั่� 1 NVDR ขอีงหุ้ล่กทั่ร่พัย์ ธนาคึาร
กสิกรไทั่ย จำาก่ด (มหุ้าชื้น) (KBANK-R)
ม้ลค่ึาขายชื้อีร์ต 1,015 ล�านบาทั่ ส่ดสว่น
การขายชื้อีร์ต 3.29%
อ่ีนด่บทีั่� 2 NVDR ขอีงหุ้ล่กทั่ร่พัย์ บมจ. 
ไมเนอีร์ อิีนเตอีร์เนชื้่�นแนล (MINT-R)
ม้ลค่ึาขายชื้อีร์ต 956 ล�านบาทั่ ส่ดสว่นการ
ขายชื้อีร์ต 5.08%
อ่ีนด่บทีั่� 3 NVDR ขอีงหุ้ล่กทั่ร่พัย์ ธนาคึาร
ไทั่ยพัาณิชื้ย์ จำาก่ด (SCB-R)
ม้ลค่ึาขายชื้อีร์ต 814 ล�านบาทั่ ส่ดสว่นการ
ขายชื้อีร์ต 5.15%

SET index ในเดือีน ต.คึ. เคึลื�อีนไหุ้วใน
ล่กษัณะ Sideway down ต่อีลงหุ้ล้ดระด่บ
 1,200 จ้ด สวนทั่างก่บตลาดในภ้มิภาคึ
โดยเฉพัาะ TIP Market ทีั่�ท่ั่�งอิีนโดนีเซีย
และฟิลิป์ป์ินส์ต่างป์ร่บต่วขึ�นสวนทั่าง
 แม�ว่าภาพัรวมจะมี fund flow ไหุ้ลอีอีกไม่
ต่างก่น AOT ย่งร่�งอ่ีนด่บขายชื้อีร์ตส้งส้ด
เป์็นเดือีนทีั่� 3 ด�วยยอีดชื้อีร์ต 2,741 ล�าน
บาทั่ ตามติดมาด�วย PTT ก่บม้ลค่ึาขายชื้
อีร์ต 2,739 ล�านบาทั่ก่อีนจะเว�นระยะก่บ
 KBANK ด�วยม้ลค่ึาขายชื้อีร์ต 1,746 ล�าน
บาทั่ตามลำาด่บ อ่ีนด่บอืี�นๆ ใน Top 10 มี
ม้ลค่ึาชื้อีร์ตราว 1,000 – 1,600 ล�านบาทั่
 เรียกได�ว่ากล่บมียอีดขายชื้อีร์ตไมต่่างจาก
ชื้ว่งต�นป์ี ก่อีนจะมีการใชื้�เกณฑ์ zero plus 
tick rules ขายชื้อีร์ตตลอีด 6 เดือีนก่อีน
หุ้น�านี� ส่ดสว่นการขายชื้อีร์ตส้งส้ดเดือีนนี�
เป์็น AOT มีส่ดสว่นการชื้อีร์ตเทีั่ยบกระดาน
หุ้ล่กทีั่� 10.26% สอีดคึล�อีงก่นก่บม้ลค่ึาขาย
ชื้อีร์ต ด�าน Top 10 อ่ีนด่บอืี�นๆ มีส่ดสว่น
การชื้อีร์ตในกรอีบราว 7.0%-9.0% มาถึง
ม้ลค่ึาการชื้อีร์ตเฉพัาะหุ้ล่กทั่ร่พัย์ NVDR 
ย่งเป์็น KBANK-R ต่อีเนื�อีงเป์็นเดือีนทีั่� 3 
ด�วยม้ลค่ึาการชื้อีร์ต 1,015 ล�านบาทั่ด่ง
ข�างต�น โดยเป์็นหุ้ล่กทั่ร่พัย์ NVDR ต่วเดียว
ทีั่�ติด Top 10 Overall



กำกำร่.  คงค�ดกำ�ร่ณ์เศร่ษฐกิำจไทยปีี 63 กำกำร่.  คงค�ดกำ�ร่ณ์เศร่ษฐกิำจไทยปีี 63 
หดตัวัในกำร่อบ -9.0% ถ้ึง -7.0%หดตัวัในกำร่อบ -9.0% ถ้ึง -7.0%

 สุ่งออก -10.0% ถ้ง -8.0% ,เงินเฟอ้ทั้�ว์อย่้ในกรอบ -1.5% ถ้ง -1.0% สุ่งออก -10.0% ถ้ง -8.0% ,เงินเฟอ้ทั้�ว์อย่้ในกรอบ -1.5% ถ้ง -1.0%    

คึณะกรรมการรว่มภาคึเอีกชื้น 3 สถาบ่น
 (กกร.)   เป์ิดเผยว่า เศรษัฐกิจไทั่ยป์ลาย
ไตรมาสทีั่� 3 ได�อีานิสงส์จากการฟื� นต่ว
ขอีงภาคึอ้ีตสาหุ้กรรมในต่างป์ระเทั่ศ การ
สง่อีอีกในเดือีนก่นยายนป์ร่บต่วดีขึ�นมาก
 หุ้ดต่วเพัียง 3.9% เทีั่ยบก่บเดือีนสิงหุ้าคึม
ทีั่�หุ้ดต่ว 7.9% ภาคึเกษัตรและภาคึ
อ้ีตสาหุ้กรรมดีขึ�น อีาทิั่ ชื้ิ�นสว่นรถยนต์
 คึอีมพัิวเตอีร์และสว่นป์ระกอีบ และเม็ด
พัลาสติก ฟื� นต่วได�ดีสอีดคึล�อีงก่บทิั่ศทั่าง
ขอีงภาคึอ้ีตสาหุ้กรรมในต่างป์ระเทั่ศ
 สว่นการใชื้�จ่ายในป์ระเทั่ศฟื� นต่วโดยมี
มาตรการขอีงภาคึร่ฐสน่บสน้น สำาหุ้ร่บป์ี
หุ้น�าอีาจจะมีป์ัญหุ้าเรื�อีงต้�คึอีนเทั่นเนอีร์
ขาดแคึลนทั่ำาใหุ้�ค่ึาระวางเรือีทีั่�มีแนว
โน�มส้งขึ�น โดย กกร.นำาคึณะไป์หุ้ารือีก่บ
กระทั่รวงคึมนาคึมเพัื�อีวางแผนร่บมือีใน
อีนาคึต

การแพัรร่ะบาดระลอีกสอีงขอีงโคึวิด
-19 ทีั่�ร้นแรงในหุ้ลายป์ระเทั่ศเป์็น
คึวามเสี�ยงหุ้ล่กในชื้ว่งทีั่�เหุ้ลือีขอีงป์ี
 2563 ป์ระเทั่ศหุ้ล่กในสหุ้ภาพัย้โรป์
ป์ระกาศล็อีกดาวน์ป์ระมาณ 1 เดือีน                                                                                                                                              
ในชื้ว่งเดือีนพัฤศจิกายนเพัื�อีร่บมือีก่บการ
แพัรร่ะบาดขอีงโคึวิด-19 ซึ�งแม�การล็อีก
ดาวน์ในคึร่�งนี�จะเน�นจำาก่ดกิจกรรมขอีงผ้�
บริโภคึ ไมไ่ด�ใหุ้�หุ้ย้ดภาคึการผลิต แต่ก็คึาด
ว่าจะทั่ำาใหุ้�การฟื� นต่วขอีงเศรษัฐกิจโดย
รวมแผว่ลง ในเบื�อีงต�นคึาดว่าจะกระทั่บ
 GDP ไทั่ยในไตรมาสทีั่� 4 ราว 0.37-0.5% 
เนื�อีงจากคึาดว่าจะมีผลกระทั่บต่อีคึวาม
ต�อีงการสินคึ�าสง่อีอีก

ผลการเลือีกต่�งสหุ้ร่ฐฯ สง่ผลต่อีนโยบาย
การคึ�าและการลงทั่้นทีั่�เป์ลี�ยนไป์ซึ�งมีผล
ท่ั่�งบวกและลบ โดยหุ้ากนายโจ ไบเดน จาก
พัรรคึเดโมแคึรต ชื้นะการเลือีกต่�งป์ระธาน
ธิบดีสหุ้ร่ฐฯ และพัรรคึเดโมแคึรตสามารถ
คึรอีงเสียงข�างมากท่ั่�งในสภาผ้�แทั่นราษัฎร
และว้ฒิสภา อีาจจะสง่ผลใหุ้�นโยบายการ
คึ�าระหุ้ว่างป์ระเทั่ศขอีงสหุ้ร่ฐฯ ก่บคึ้่คึ�ามี
แนวโน�มกล่บมาผอ่ีนคึลายมากขึ�น 

หุ้ากไมเ่กิดการระบาดระลอีกใหุ้มใ่น
ป์ระเทั่ศไทั่ย หุ้รือีสามารถคึวบคึ้มโรคึใหุ้�
อีย้ใ่นวงจำาก่ดได� กอีป์รก่บเม็ดเงินจาก
มาตรการกระต้�นเศรษัฐกิจเพัิ�มเติมใน
ชื้ว่งทีั่�เหุ้ลือีขอีงป์ี เชื้น่ มาตรการคึนละ
คึรึ�ง และมาตรการชื้�อีป์ดีมีคืึน เข�าส้ร่ะบบ
เศรษัฐกิจ ทีั่�ป์ระช้ื้ม กกร. มอีงว่า กิจกรรม
ทั่างเศรษัฐกิจในชื้ว่งไตรมาส 4 นา่จะฟื� น
ต่วได�ต่อีไป์ สำาหุ้ร่บท่ั่�งป์ี 2563 กกร. คึาด
การณ์ว่าเศรษัฐกิจไทั่ยจะหุ้ดต่วในกรอีบ
 -9.0% ถึง -7.0% ขณะทีั่�คึาดว่าการสง่
อีอีกจะหุ้ดต่วในกรอีบ -10.0% ถึง -8.0% 
สว่นอ่ีตราเงินเฟ้อีท่ั่�วไป์คึาดว่าอีย้ใ่นกรอีบ 
-1.5% ถึง -1.0%  

กกร.เหุ้็นว่าเขตการคึ�าเสรี หุ้รือี FTA เป์็น
เรื�อีงทีั่�มีคึวามสำาค่ึญต่อีไทั่ยเป์็นอียา่งมาก
 โดยเฉพัาะFTA ในกรอีกใหุ้มแ่ละป์ัจจ้บ่น
ย่งอีย้ใ่นการเตรียมการ เชื้น่ FTA Thai-UK, 
FTA Thai-EU, CPTPP เป์็นต�น ซึ�ง กกร.ได�
พัิจารณาแล�วว่ามีหุ้ลายข�อีบทั่ทีั่�เกี�ยวเนื�อีง
ก่นใน FTA เกือีบทั่้กกรอีบ ท่ั่�งในระด่บ
พัหุ้้ภาคีึและทั่วิภาคีึ ได�แก่ UPOV (การ
คึ้�มคึรอีงพั่นธ์้พัืชื้ใหุ้ม)่, CL (Compulsory 
Licensing), แรงงาน และการจ่ดซื�อีจ่ด
จ�างภาคึร่ฐ โดย กกร.จะเสนอีใหุ้�ร่ฐบาลจ่ด
ต่�งคึณะทั่ำางานรว่มก่นระหุ้ว่างภาคึร่ฐทีั่�มี
กระทั่รวงทีั่�เกี�ยวข�อีงต่างๆ ก่บ กกร. เพัื�อี
ใหุ้�มีการเตรียมต่วคึรอีบคึ้มในทั่้กภาคึสว่น
 โดยอียากใหุ้�มีการจ่ดต่�งโดยเร็วเพัื�อีไมใ่หุ้�
ไทั่ยเสียโอีกาสในเวทีั่การคึ�าโลก 

สำาหุ้ร่บแผนการชื้ว่ยเหุ้ลือีผ้�ป์ระกอีบการ
ในภาคึธ้รกิจโรงแรมทีั่�มีข�อีเสนอีขอีงภาคึ
เอีกชื้นได�เสนอีไป์ย่งภาคึร่ฐก่อีนหุ้น�านี�
 เรื�อีงการต่�งกอีงทั่้นเพัื�อีซื�อีโรงแรมทีั่�ย่งมี
ศ่กยภาพัตามคึวามเหุ้มาะสม โดย กกร.
ได�มีการต่�งคึณะทั่ำางานเพัื�อีศึกษัาเรื�อีงด่ง
กล่าวโดยละเอีียด

จากสถานการณ์การแพัรร่ะบาดขอีงเชื้ื�อี
ไวร่ส COVID-19 สง่ผลใหุ้�ร่ฐบาลไทั่ย
จำาเป์็นต�อีงอีอีกมาตรการป์ิดเมือีงป์ิด
ป์ระเทั่ศหุ้รือีมาตรการล็อีกดาวน์ เพัื�อี

คึวบคึ้มและป์้อีงก่นการแพัรก่ระจายขอีง
เชื้ื�อีโรคึด่งกล่าว ทั่ำาใหุ้�เกิดผลกระทั่บ
โดยตรงต่อีการเดินทั่างขอีงน่กธ้รกิจชื้าว
ต่างชื้าติ รวมท่ั่�งวิกฤตินี� ย่งสะทั่�อีนถึง
ป์ัญหุ้าวีซา่และใบอีน้ญาตทั่ำางานขอีงกล้่ม
บ้คึคึลด่งกล่าวอีีกด�วย 

ท่ั่�งนี� ร่ฐบาลไทั่ยได�แก�ไขป์ัญหุ้าบางสว่น
เพัื�อีอีำานวยคึวามสะดวกใหุ้�แก่นายจ�างและ
กล้่มบ้คึคึลด่งกล่าวเป์็นทีั่�เรียบร�อียแล�ว
 อีาทิั่ การลดทั่อีนเอีกสารและลดข่�นตอีน
การดำาเนินการ ตามป์ระกาศกรมการจ่ดหุ้า
งาน  ลงนาม ณ ว่นทีั่� 30 ก่นยายน 2563
โดย กกร.จะสง่ข�อีเสนอีเพัิ�มเติมไป์ย่ง
สำาน่กงานตรวจคึนเข�าเมือีง เพัื�อีแก�ไข
ป์ัญหุ้าเกี�ยวก่บวีซา่และใบอีน้ญาตทั่ำางาน
ขอีงน่กธ้รกิจชื้าวต่างชื้าติ ด่งนี�

1 เสนอีใหุ้�สามารถยื�นขอีเป์ลี�ยนป์ระเภทั่
วีซา่จาก Non-Immigrant O Visa 
เป์็น Non-Immigrant B Visa ภายใน
ป์ระเทั่ศไทั่ยได� เนื�อีงจากชื้าวต่างด�าว
จำาเป์็นต�อีงเดินทั่างกล่บไป์ย่งป์ระเทั่ศ
ต�นทั่างขอีงตนเพัื�อีเป์ลี�ยนป์ระเภทั่วีซา่ด่ง
กล่าว 
2 เสนอีใหุ้�แรงงานต่างด�าวท่ั่กษัะส้ง
สามารถอีย้ใ่นป์ระเทั่ศไทั่ยต่อีได�เป์็นระยะ
เวลา 3 เดือีน หุ้ล่งจากทีั่�ใบอีน้ญาตทั่ำางาน
หุ้มดอีาย้หุ้รือีถ้กยกเลิกไป์ เพัื�อีหุ้างานใหุ้ม่
3 เสนอีใหุ้�ยกเว�นการรายงานต่วทั่้ก 90 ว่น
แก่แรงงานต่างด�าวท่ั่กษัะส้ง โดยใหุ้�แจ�ง
เฉพัาะกรณีทีั่�มีการย�ายทีั่�อีย้ถ่าวร

กกร. ขอีใหุ้�ภาคึร่ฐเรง่ร่ดการจ่ายเงินการ
จ่ดซื�อีจ่ดจ�างภาคึร่ฐทั่้กโคึรงการภายใน 30 
ว่น หุ้ล่งจากการตรวจร่บเรียบร�อียเพัื�อีชื้ว่ย
ในการเสริมสภาพัคึล่อีงทั่างการเงินภาคึ
เอีกชื้น และทั่างภาคึเอีกชื้นขนาดใหุ้ญก่ว่า
 100 บริษ่ัทั่ได�รว่มก่นชื้ำาระหุ้นี�ภายใน 30 
ว่นแล�ว



คลััง เค�ะม�ตร่กำ�ร่ด้�นกำ�ร่เงินแลัะม�ตร่กำ�ร่ด้�นภ�ษีคลััง เค�ะม�ตร่กำ�ร่ด้�นกำ�ร่เงินแลัะม�ตร่กำ�ร่ด้�นภ�ษี
เพืิ่� อช่ว์ยเหลือผ้้ปีระกอบก�รภั�คธุุรกิจุท่้องเที้�ยว์เพืิ่�อช่ว์ยเหลือผ้้ปีระกอบก�รภั�คธุุรกิจุท่้องเที้�ยว์

นายอาคม เติมพทิยาไพสฐิ รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง เป์ดิเผยว่า
 จากการผอ่ีนคึลายมาตรการการคึวบคึม้
การแพัรร่ะบาดขอีงเชืื้�อีไวรส่โคึโรนา
 (COVID-19) หุ้ล่งจากสถานการณก์าร
แพัรร่ะบาดเริ�มบรรเทั่าลง รวมไป์ถึงการ
ดำาเนนิมาตรการรก่ษัาระด่บการบรโิภคึ
ในป์ระเทั่ศเพัื�อีกระต้�นอ้ีป์สงค์ึในป์ระเทั่ศ 
และแนวทั่างการใหุ้�คึวามชื้ว่ยเหุ้ลือีล้กหุ้นี�
ขอีงสถาบน่การเงินเฉพัาะกิจหุ้ล่งสิ�นส้ด
มาตรการพัก่ชื้ำาระหุ้นี� สง่ผลใหุ้�ภาคึธ้รกิจ
บางสาขาเริ�มสง่สญ่ญาณกล่บมาฟื� นต่วได�
 แต่ภาคึธ้รกิจท่ั่อีงเทีั่�ยวท่ั่�งทีั่�เป็์นบรษ่ิัทั่
ขนาดใหุ้ญ ่ธ้รกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ีม และสาขาธ้รกิจทีั่�เกี�ยวเนื�อีง โดย
เฉพัาะผ้�ป์ระกอีบการทีั่�มล้ีกคึ�าหุ้ล่กเป์น็ก
ล้่มนก่ท่ั่อีงเทีั่�ยวต่างชื้าติยง่คึงป์ระสบ
ป์ญัหุ้า

เมื�อีว่นทีั่� 3 พัฤศจิกายน 2563 คึณะ
ร่ฐมนตรีจึงได�มีมติเหุ้็นชื้อีบการแก�ไข
ป์ัญหุ้าข�อีติดข่ดและขยายระยะเวลาการ
ดำาเนินมาตรการ เพัื�อีบรรเทั่าคึวามเดือีด
ร�อีนและชื้ว่ยเหุ้ลือีผ้�ป์ระกอีบการในภาคึ
ธ้รกิจท่ั่อีงเทีั่�ยวและธ้รกิจทีั่�เกี�ยวเนื�อีง
ใหุ้�สามารถเข�าถึงแหุ้ล่งเงินทั่้นในระบบ
สถาบ่นการเงินได�อียา่งท่ั่�วถึง และมีสภาพั
คึล่อีงทีั่�เพัียงพัอีในการดำาเนินธ้รกิจต่อีไป์
ได� โดยมีรายละเอีียด ด่งนี�

1) ป์ร่บเพัิ�มวงเงินสินเชื้ื�อีต่อีราย Soft 
loan ท่ั่อีงเทีั่�ยวและทีั่�เกี�ยวเนื�อีงขอีง
ธนาคึารอีอีมสิน จากเดิมไมเ่กิน 20 ล�าน
บาทั่ต่อีราย เป์็นไมเ่กิน 100 ล�านบาทั่ต่อี
ราย โดยธนาคึารอีอีมสินใหุ้�สินเชื้ื�อีแก่
สถาบ่นการเงินในอ่ีตราร�อียละ 0.01 ต่อีป์ี
 และสถาบ่นการเงินป์ล่อียสินเชื้ื�อีต่อีใหุ้�ผ้�
ป์ระกอีบการ ดอีกเบี�ยร�อียละ 2 ต่อีป์ี เป์็น

ระยะเวลา 2 ป์ี และขยายระยะเวลาร่บคึำา
ขอีสินเชื้ื�อีอีอีกไป์จนถึงว่นทีั่� 30 มิถ้นายน
 2564

2) ขยายขอีบเขตคึ้ณสมบ่ติขอีงผ้�
ป์ระกอีบการ SMEs ภายใต�โคึรงการ
 PGS Soft Loan พัล่ส วงเงิน 57,000 
ล�านบาทั่ ขอีงบรรษ่ัทั่ป์ระก่นสินเชื้ื�อี
อ้ีตสาหุ้กรรมขนาดยอ่ีม (บสย.) ใหุ้�
คึรอีบคึล้มถึงผ้�ป์ระกอีบการทีั่�มีคึ้ณสมบ่ติ
เข�ารว่มมาตรการสินเชื้ื�อี Soft loan ท่ั่อีง
เทีั่�ยวตาม 1) แต่ย่งไมไ่ด�ร่บสินเชื้ื�อีตาม
มาตรการด่งกล่าว จากเดิมทีั่� บสย. คึ�า
ป์ระก่นใหุ้�เฉพัาะก่บผ้�ป์ระกอีบการ SMEs 
ทีั่�ได�ร่บสินเชื้ื�อีตามพัระราชื้กำาหุ้นดการใหุ้�
คึวามชื้ว่ยเหุ้ลือีทั่างการเงินแก่ผ้�ป์ระกอีบ
วิสาหุ้กิจทีั่�ได�ร่บผลกระทั่บจากการระบาด
ขอีงโรคึติดเชื้ื�อีไวร่สโคึโรนา 2019 พั.ศ
. 2563  (พั.ร.ก. Soft Loan) ท่ั่�งนี� บสย. 
คิึดค่ึาธรรมเนียมร�อียละ 1.75 ต่อีป์ี ระยะ
เวลาคึ�าป์ระก่น 8 ป์ี โดยเริ�มคึ�าป์ระก่น
ในต�นป์ีทีั่� 3 น่บจากว่นทีั่�ผ้�ป์ระกอีบการ
แต่ละรายได�ร่บสินเชื้ื�อี

3) ขยายระยะเวลาร่บคึำาขอีสินเชื้ื�อี Soft 
loan อีอีมสินฟื� นฟ้ท่ั่อีงเทีั่�ยวไทั่ย วงเงิน
 5,000 ล�านบาทั่ อีอีกไป์จนถึงว่นทีั่� 30 
มิถ้นายน 2564 โดยธนาคึารอีอีมสิน
ป์ล่อียสินเชื้ื�อีสำาหุ้ร่บผ้�ป์ระกอีบการ
รายยอ่ียในธ้รกิจท่ั่อีงเทีั่�ยวและ Supply 
Chain วงเงินไมเ่กิน 500,000 บาทั่ต่อีราย
 ดอีกเบี�ยร�อียละ 3.99 ต่อีป์ี ระยะเวลาก้� 5 
ป์ี ป์ลอีดชื้ำาระเงินต�น 1 ป์ี

4) ขยายระยะเวลาร่บคึำาขอีสินเชื้ื�อี Extra 
cash วงเงิน 10,000 ล�านบาทั่ อีอีก
ไป์จนถึงว่นทีั่� 30 มิถ้นายน 2564 โดย

ธนาคึารธนาคึารพั่ฒนาวิสาหุ้กิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ีมแหุ้ง่ป์ระเทั่ศไทั่ย
ป์ล่อียสินเชื้ื�อีสำาหุ้ร่บผ้�ป์ระกอีบการ SMEs 
ขนาดยอ่ีมในธ้รกิจท่ั่อีงเทีั่�ยวและธ้รกิจอืี�น
 ๆ ท่ั่�งบ้คึคึลธรรมดาและนิติบ้คึคึล วงเงิน
ไมเ่กิน 3 ล�านบาทั่ต่อีราย ดอีกเบี�ยร�อียละ 
3 ต่อีป์ี ใน 2 ป์ีแรก ระยะเวลาก้� 5 ป์ี

นอีกจากนี� เพัื�อีเป์็นการลดต�นทั่้นใหุ้�แก่
ผ้�ป์ระกอีบการสายการบิน และสง่ผลใหุ้�
สายการบินสามารถป์ร่บลดค่ึาโดยสาร
 ทั่ำาใหุ้�ป์ระชื้าชื้นมีค่ึาใชื้�จ่ายในการเดิน
ทั่างลดลงและต่ดสินใจเดินทั่างท่ั่อีงเทีั่�ยว
ภายในป์ระเทั่ศเพัิ�มขึ�น คึณะร่ฐมนตรีได�มี
มติเหุ้็นชื้อีบการลดอ่ีตราภาษีัสรรพัสามิต
น�าม่นเชื้ื�อีเพัลิงสำาหุ้ร่บเคึรื�อีงบินไอีพัน่
จาก 4.726 บาทั่ต่อีลิตร เหุ้ลือี 0.20 บาทั่
ต่อีลิตร โดยมีผลหุ้ล่งเวลา 24.00 น. ขอีง
ว่นทีั่� 3 พัฤศจิกายน 2563 จนถึงว่นทีั่� 30 
เมษัายน 2564

กระทั่รวงการคึล่งม่�นใจว่ามาตรการด�าน
การเงินและมาตรการด�านภาษีัเพัื�อีชื้ว่ย
เหุ้ลือีผ้�ป์ระกอีบการภาคึธ้รกิจท่ั่อีงเทีั่�ยว
จะทั่ำาใหุ้�การชื้ว่ยเหุ้ลือีผ้�ป์ระกอีบการทีั่�
ได�ร่บผลกระทั่บจากเชื้ื�อีไวร่ส COVID-19 
เป์็นไป์อียา่งท่ั่�วถึงและเพัียงพัอี และจะ
เป์็นหุ้นึ�งในกลไกสำาค่ึญในการชื้ว่ยเหุ้ลือี
และเยียวยาผ้�ป์ระกอีบการภาคึธ้รกิจ
ท่ั่อีงเทีั่�ยวและสาขาธ้รกิจทีั่�เกี�ยวเนื�อีง ใหุ้�
สามารถผา่นพั�นวิกฤตชื้ว่งนี�ไป์ได� โดย
กระทั่รวงการคึล่งจะติดตามสถานการณ์
อียา่งใกล�ชื้ิดและพัร�อีมทีั่�จะอีอีกมาตรการ
ทีั่�เหุ้มาะสมได�อียา่งท่ั่นท่ั่วงทีั่ ท่ั่�งนี� สำาหุ้ร่บ
มาตรการด�านการเงินผ้�ป์ระกอีบการทีั่�
สนใจสามารถติดต่อีได�ทีั่�สถาบ่นการเงินทีั่�
เข�ารว่มโคึรงการต่�งแต่บ่ดนี�เป์็นต�นไป์



บลัจ.ทิสุโก้ำชวันสุม�ชิกำกำองทุนสุำ�ร่องเลีั�ยงชีพ ลังทุนต่อเนื�องบลัจ.ทิสุโก้ำชวันสุม�ชิกำกำองทุนสุำ�ร่องเลีั�ยงชีพ ลังทุนต่อเนื�อง

ใน RMF for PVD เพิิ่� มโอก�สุรับผลตอบแท้นที้�ดีื เพืิ่� อเปี้�หม�ยก�รเกษียณใน RMF for PVD เพิิ่� มโอก�สุรับผลตอบแท้นที้�ดีื เพืิ่� อเปี้�หม�ยก�รเกษียณ

บลจ.ทิั่สโก�ชื้วนสมาชื้ิกกอีงทั่้นสำารอีงเลี�ยงชื้ีพัทีั่�
อีอีกจากงาน ย�ายงาน นายจ�างเลิกกิจการหุ้รือีเลิก
กอีงทั่้นสำารอีงเลี�ยงชื้ีพั และสมาชื้ิกทีั่�เกษีัยณอีาย้
 โอีนย�ายเงินจาก PVD มากอีงทั่้น RMF for PVD เพัื�อี
การลงทั่้นทีั่�ต่อีเนื�อีง 

นายสาหร์ชั ชัฏสวุรรณ ผูอ้�านวยการสายการตลาด
และทีป่รกึษาการลงทนุ บรษัิทหลักทรพัยจั์ดการ
กองทนุ ทิสโก้ จ�ากัด กล่าวว่า เพัื�อีใหุ้�การลงทั่้นทีั่�มี
เป์้าหุ้มายเพัื�อีการเกษีัยณมีโอีกาสสร�างผลตอีบแทั่น
ทีั่�ดี และลงทั่้นได�อียา่งต่อีเนื�อีง บลจ.ทิั่สโก�แนะนำาใหุ้�
สมาชื้ิกกอีงทั่้นสำารอีงเลี�ยงชื้ีพั (PVD) ทีั่�อีอีกจากงาน
 ย�ายงาน นายจ�างเลิกกิจการหุ้รือีเลิกกอีงทั่้นสำารอีง
เลี�ยงชื้ีพั และสมาชื้ิกกอีงทั่้น PVD ทีั่�เกษีัยณอีาย้ 
โอีนย�ายเงินจากกอีงทั่้นสำารอีงเลี�ยงชื้ีพั (PVD) มาย่ง
กอีงทั่น้รวมเพัื�อีการเลี�ยงชื้พีัทีั่�รบ่โอีนเงินจากกอีงท้ั่น
สำารอีงเลี�ยงชื้ีพั (RMF for PVD) ซึ�งผ้�ลงทั่้นสามารถ
เลือีกกอีงทั่้นทีั่�มี นโยบายการลงทั่้น และคึวามเสี�ยง
ทีั่�เหุ้มาะสมก่บต่วเอีง เพัื�อีเป์็นสว่นหุ้นึ�งในการเพัิ�ม
โอีกาสสร�างคึวามม่�งค่ึ�งยามเกษีัยณ 

สำาหุ้ร่บ บลจ.ทิั่สโก�มีกอีงทั่้น RMF for PVD หุ้ลาก
หุ้ลายนโยบายการลงทั่้นใหุ้�เลือีก ได�แก่ 1.กอีงทั่้น
เป์ิด ทิั่สโก� ตราสารหุ้นี�เพัื�อีการเลี�ยงชื้ีพั ชื้นิดหุ้นว่ย
ลงทั่้น PVD (TFIRMF-P) กอีงทั่้นรวมตราสารหุ้นี� 
คึวามเสี�ยงระด่บ 4 (เสี�ยงป์านกลางค่ึอีนข�างตำา) เน�น
ลงทั่้นใน พั่นธบ่ตร, ต๋่วเงินคึล่ง ทีั่�อีอีกโดยร่ฐบาล
ไทั่ย และหุ้้�นก้� ทีั่�อีอีกโดยเอีกชื้นในไทั่ย 2. กอีงทั่้น
เป์ิด ทิั่สโก� อิีนค่ึม พัล่ส เพัื�อีการเลี�ยงชื้ีพั ชื้นิดหุ้นว่ย
ลงทั่้น PVD (TINRMF-P) กอีงทั่้นรวมผสม คึวาม
เสี�ยงระด่บ 5 (เสี�ยงป์านกลางค่ึอีนข�างส้ง) กระจาย
การลงทั่้นในหุ้ลากหุ้ลายสินทั่ร่พัย์ อีาทิั่ ตราสาร
หุ้นี�ไทั่ย หุ้้�นไทั่ย และกอีงทั่้นรวมอีส่งหุ้าริมทั่ร่พัย์
คึ้ณภาพัดี เป์็นต�น 3. กอีงทั่้นเป์ิด ทิั่สโก� พัล
ทั่ร่พัย์เพัื�อีการเลี�ยงชื้ีพั ชื้นิดหุ้นว่ยลงทั่้น PVD 
(TFPRMF-P) กอีงทั่้นรวมผสม คึวามเสี�ยงระด่บ 6 (
เสี�ยงส้ง) เน�นลงทั่้นในหุ้้�นไทั่ย หุ้รือี/และ ตราสารหุ้นี�
ไทั่ย เป์็นกอีงทั่้นผสมแบบไมก่ำาหุ้นดส่ดสว่น 

4. กอีงทั่้นเป์ิด ทิั่สโก� หุ้้�นทั่้นเพัื�อีการเลี�ยงชื้ีพั ชื้นิด
หุ้นว่ยลงทั่้น PVD (TEGRMF-P) กอีงทั่้นรวมตราสาร
ทั่้น คึวามเสี�ยงระด่บ 6 (เสี�ยงส้ง) เน�นลงทั่้นใน
หุ้้�นไทั่ย โดยกระจายการลงทั่้นในหุ้้�นพัื�นฐานดี ใชื้�
นโยบายการลงทั่้นแบบเชื้ิงร้ก 5. กอีงทั่้นเป์ิด ทิั่สโก�
 Mid/Small Cap อิีคึวิตี� เพัื�อีการเลี�ยงชื้ีพั ชื้นิดหุ้นว่ย
ลงทั่้น PVD (TMSRMF-P) กอีงทั่้นรวมตราสารทั่้น
 คึวามเสี�ยงระด่บ 6 (เสี�ยงส้ง) เน�นลงทั่้นในหุ้้�นไทั่ยทีั่�
มีม้ลค่ึาตลาดไมเ่กิน 80,000 ล�านบาทั่ ใน SET และ

/หุ้รือี mai ใชื้�นโยบายการ
ลงทั่้นแบบเชื้ิงร้ก และ 6. 
กอีงทั่้นเป์ิด ทิั่สโก� เทั่คึโนโลยี
 อิีคึวิตี� เพัื�อีการเลี�ยงชื้ีพั ชื้นิด
รอีงร่บกอีงทั่้นสำารอีงเลี�ยง
ชื้ีพั (TTECHRMF-P) กอีงทั่้น
รวมตราสารทั่้น คึวามเสี�ยง
ระด่บ 7 (เสี�ยงส้ง) เน�นลงทั่้น
ในหุ้นว่ยลงทั่้นขอีงกอีงทั่้น
 iShares Expanded Tech 
Sector ETF ทีั่�ลงทั่้นในหุ้้�น
ทีั่�เกี�ยวข�อีงก่บอ้ีตสาหุ้กรรม
 Technology ท่ั่�งนี� กอีงทั่้น
นี�ลงทั่้นกระจ้กต่วในหุ้มวด
อ้ีตสาหุ้กรรมเทั่คึโนโลยี จึงมี
คึวามเสี�ยงทีั่�ผ้�ลงทั่้นอีาจส้ญ
เสียเงินลงทั่้นจำานวนมาก

อียา่งไรก็ตาม สมาชื้ิกกอีงทั่้น
 PVD ทีั่�โอีนย�ายมาย่งกอีงทั่้น
 RMF for PVD นอีกจากจะ
ลงทั่้นได�อียา่งต่อีเนื�อีงเพัื�อี
เป์้าหุ้มายการเกษีัยณ และ
เพัิ�มโอีกาสร่บผลตอีบแทั่นทีั่�
ดีแล�ว ย่งได�ร่บสิทั่ธิป์ระโยชื้น์
ทั่างภาษีัต่อีเนื�อีงจากกอีงทั่้น
 PVD ได�อีีกด�วย  โดยสมาชื้ิก
กอีงทั่้น PVD จะได�ร่บยกเว�น
ภาษีัเมื�อีมีอีาย้คึรบ 55 ป์ี 
และเป์็นสมาชื้ิกกอีงทั่้น PVD 
และ RMF for PVD ต่อีเนื�อีง
ไมน่�อียกว่า 5 ป์ี และหุ้าก
สมาชื้ิกมีอีาย้คึรบ 55 ป์ี และ
เป์็นสมาชื้ิกกอีงทั่้น PVD มาแล�วไมน่�อียกว่า 5 ป์ี ณ
 ว่นโอีนย�ายจะไมไ่ด�ร่บสิทั่ธิป์ระโยชื้น์ใดๆ เพัิ�มเติม
จากการโอีนไป์ย่งกอีงทั่้น RMF for PVD    

พัิเศษัสำาหุ้ร่บล้กคึ�าทีั่�โอีนย�ายเงินจากกอีงทั่้น PVD 
มาย่งกอีงทั่้น RMF for PVD และโอีนย�ายกอีงทั่้น
 RMF for PVD จาก บลจ.อืี�น มาย่งบลจ. ทิั่สโก�
 ระหุ้ว่างว่นทีั่� 1 พัฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคึม 
2564 ทั่้กๆ 50,000 บาทั่ ร่บหุ้นว่ยลงทั่้นกอีงทั่้นเป์ิด
 ทิั่สโก� พั่นธบ่ตรระยะส่�น (TISCOSTF) 100 บาทั่ 
ส้งส้ดไมเ่กิน 2,000 บาทั่ (1 ท่ั่านต่อี 1 สิทั่ธิ์) 

ท่ั่�งนี� กอีงทั่้นเป์ิด TINRMF-P และ TTECHRMF-P 
อีาจมีคึวามเสี�ยงด�านอ่ีตราแลกเป์ลี�ยนจากการ
ลงทั่้นในต่างป์ระเทั่ศ ซึ�งกอีงทั่้นมีนโยบายป์้อีงก่น

คึวามเสี�ยงด�านอ่ีตราแลกเป์ลี�ยนตามด้ลยพัินิจขอีง
ผ้�จ่ดการกอีงทั่้น ผ้�ลงทั่้นคึวรศึกษัาข�อีม้ลเกี�ยวก่บ
สิทั่ธิป์ระโยชื้น์ทั่างภาษีัทีั่�ระบ้ไว�ในคึ้่มือีการลงทั่้น
ขอีง RMF for PVD กรณีการลงทั่้นทีั่�ผิดเงื�อีนไข ผ้�
ลงทั่้นจะมีภาระภาษีัเทีั่ยบเท่ั่าก่บการนำาเงินอีอีก
จากกอีงทั่้นสำารอีงเลี�ยงชื้ีพัก่อีนกำาหุ้นดเวลา และ
ผ้�ลงทั่้นคึวรทั่ำาคึวามเข�าใจล่กษัณะสินคึ�า ศึกษัา
ข�อีม้ลสำาค่ึญขอีงกอีงทั่้นรวม โดยเฉพัาะนโยบาย
การลงทั่้น เงื�อีนไขผลตอีบแทั่น คึวามเสี�ยง และผล
การดำาเนินงานขอีงกอีงทั่้นทีั่�ได�เป์ิดเผยไว�ทีั่� www.
tiscoasset.com ก่อีนต่ดสินใจลงทั่้น และสามารถ
ติดต่อีสอีบถามรายละเอีียดหุ้รือีขอีร่บหุ้น่งสือีชื้ี�
ชื้วนได�ทีั่� บลจ. ทิั่สโก� หุ้รือี ธนาคึารทิั่สโก�ทั่้กสาขา
, TISCO Contact Center โทั่ร. 0 2633 6000 กด
 4, 0 2080 6000 กด 4 และ www.tiscoasset.com 
หุ้รือี แอีป์พัลิเคึชื้่น TISCO My Funds 



บลั.ธุนช�ต : VGI แนะนำ� ถืึอ ร่�ค�พื�นฐ�น ที� 7.00 บ.บลั.ธุนช�ต : VGI แนะนำ� ถืึอ ร่�ค�พื�นฐ�น ที� 7.00 บ.

Fundamental Story
 VGI Global Media Pcl (VGI TB) - HOLD, Price 
Bt6.55, TP Bt7.00
 Results Comment
 ผลการด�าเนินงาน 2QFY21 เป็นไปตามคาด

 VGI รายงานก�าไรปกติ 12 ลบ. ในปี 2QFY21 ลดลง
 96% y-y และจากขาดทนุ 104 ลบ. ใน 1QFY21 ผลการ
ด�าเนินงานเป็นไปตามทีเ่ราคาด ก�าไรทีอ่่อนแอมสี�าเหตหุลัก
มาจากการฟื้ นตัวทีช่้าของเม็ดเงินโฆษณา ในช่วงเกิดโควิด
-19

 แม้เราคาดว่าก�าไรของ VGI จะค่อยๆ ฟื้ นตัวใน 3QFY21 
เน่ืองจากการควบคมุทีม่ปีระสทิธิภาพของไทย และ
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครฐั แต่หุน้ซื้อขายทีร่ะดับ
ทีเ่หมาะสมแล้วในมุมมองของเราดังน้ันเราจึงคงค�าแนะน�า 
ถือ VGI

 รายได้รวมของ VGI ลดลง 31% y-y ใน 2QFY21 การ
ฟื้ นตัวทีช่้าของเม็ดเงินโฆษณาในช่วงการระบาดของโควิด
-19 เป็นสาเหตใุหร้ายได้จากสื่อเคล่ือนที ่สื่อในส�านักงาน
 และสื่อดิจิตอลลดลง 24%y-y, 18% y-y และ 26% ใน 
2QFY21 ตามล�าดับ

 เน่ืองจากม ีoperating leverage ทีส่งูโดยธรรมชาติ
 อัตราก�าไรขั้นต้นจึงลดลงเหลือ 40% ใน 2QFY21 เทยีบกับ
 49% ใน 2QFY20ขณะทีค่่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารเพิ่
มขึน้ 5% y-y เน่ืองจากมค่ีาใช้จ่ายพิเศษ 24 ลบ.

 แม้มกี�าไรจาก Kerry Express แต่การขาดทนุจาก
 Master Ad และบรษัิทยอ่ย ท�าใหส้ว่นแบง่ก�าไรของ
 VGI ติดลบ 53 ลบ. ใน2QFY21 จากทีเ่ป็นบวก 29 ลบ. ใน 
2QFY20

 ความเสีย่งทีส่�าคัญ : การฟื้ นตัวของการบรโิภคได้เพิม่
ความเช่ือมั่นของผูล้งโฆษณา ซึง่มผีลใหก้ารใชจ่้ายในการ
โฆษณาสงูขึน้

 Saksid Phadthananarak | Email: saksid.pha@
thanachartsec.co.th



บลั.เมย์แบงก์ำ กิำมเอ็ง : IVL แนะนำ� ซืี�อ ร่�ค�พื�นฐ�น ที� 33.00 บ.บลั.เมย์แบงก์ำ กิำมเอ็ง : IVL แนะนำ� ซืี�อ ร่�ค�พื�นฐ�น ที� 33.00 บ.

Indorama Ventures (IVL TB)

 ผา่นจ้ดตำาส้ดแล�ว

 คึงแนะนำา ซื�อี  รอีจ่งหุ้วะยอ่ี ค่ึอียเข�า
สะสม

 EBITDA งวด 9 เดือีนแรก คิึดเป์็น
 60% ขอีงป์ระมาณการป์ีนี�ขอีงเรา (Core 
EBITDA เท่ั่าก่บ 77% ขอีงการคึาดการณ์
) ด่งน่�น อีาจจะพัลาดเป์้า เราแนะนำาน่ก
ลงทั่้นมอีงข�ามชื้็อีตไป์ป์ี 64 เนื�อีงจากผล
ป์ระกอีบการนา่จะดีขึ�นอียา่งเหุ้็นได�ชื้่ด
 จากภาวะเศรษัฐกิจและการดำาเนินงานทีั่�
กล่บส้ภ่าวะป์กติ คึงคึำาแนะนำา ซื�อี ราคึา
เป์้าหุ้มายไมเ่ป์ลี�ยนแป์ลงทีั่� 33 บาทั่ (8.5x 
FY21 EV / EBITDA เฉลี�ย 10yr) หุ้ล่งจาก
ราคึาหุ้้�นพั้ง่ 17% MTD หุ้้�น IVL อีาจจะ
แกว่งไซด์เวย์ เนื�อีงจากแก๊ป์ม้ลค่ึาลดลง
 รอีจ่งหุ้วะราคึายอ่ีลงมาเป์็นโอีกาสในการ
สะสม เนื�อีงจากสว่นต่างราคึาผลิตภ่ณฑ์
อีย้ที่ั่�ระด่บตำาส้ดเป์็นป์ระว่ติการณ์ และมี
แนวโน�มทีั่�จะผา่นจ้ดตำาส้ด

 EBITDA หุ้ล่ก 3Q20 ลดลงตามเหุ้ต้
ป์ัจจ่ย

 3Q20 NPAT อีย้ที่ั่� 380 ล�านบาทั่
 +147% QoQ, -52% YoY แต่ตำากว่าทีั่�
ตลาดคึาดการณ์ไว�ทีั่�ป์ระมาณ 1 พั่นล�าน
บาทั่ Core EBITDA ลดลง 19% QoQ เป์็น
 251 ล�านเหุ้รียญสหุ้ร่ฐ (7.8 พั่นล�านบาทั่) 
จากการขาดทั่้นเพัียงคึร่�งเดียว ได�แก่ เหุ้ต้
พัาย้เฮอีริเคึนลอีรา่ (โรงงานพัอีร์ตเนเชื้ส
) 35 ล�านเหุ้รียญสหุ้ร่ฐ และเหุ้ต้ฟ้าผา่ (

ทั่ะเลสาบชื้าร์ลส์) 17 ล�านเหุ้รียญสหุ้ร่ฐ
 สง่ผลใหุ้� EBITDA หุ้ล่กจะทั่รงต่ว QoQ ทีั่�
 303 ล�านเหุ้รียญสหุ้ร่ฐ IVL นา่จะได�ร่บ
เงินจากป์ระก่น 3-4 ล�านเหุ้รียญสหุ้ร่ฐจาก
ทีั่�ขาดทั่้น 17 ล�านเหุ้รียญสหุ้ร่ฐในไตรมาส
 4/63 (หุ้่กได� 13-14 ล�านเหุ้รียญสหุ้ร่ฐ) 
IVL ขาดทั่้นพัิเศษั 608 ล�านบาทั่ จาก 1) 
ทั่ร่พัย์สินเสียหุ้าย 8 ล�านดอีลลาร์สหุ้ร่ฐใน
ทั่ะเลสาบชื้าร์ลส์ 2) ป์ริมาณการผลิตรวม
เพัิ�มขึ�น 7% QoQ เป์็น 3.68MT (+17% 
PET, + 47% Fibers, -16% IOD) อียา่งไร
ก็ตาม PET และ IOD core EBITDA ลดลง 
12% และ 78% QoQ เนื�อีงจากอ่ีตรากำาไร
ทีั่�ลดลง

 โคึรงการโอีลิมป์ัส - ผบหุ้. เพัิ�มเป์้า
ป์ระหุ้ย่ดต�นทั่้น

 ผ้�บริหุ้ารเผยว่า Project Olympus 
จะชื้ว่ยป์ระหุ้ย่ด EBITDA ได�เพัิ�มขึ�น 582 
ล�านเหุ้รียญสหุ้ร่ฐภายในป์ี 2566 (ระบ้
ก่อีนหุ้น�านี� 350 ล�านเหุ้รียญสหุ้ร่ฐ) หุ้ล่ง
จากการศึกษัาเชื้ิงลึก (โคึรงการเล็ก ๆ
 1,000-2,000 โคึรงการ) ไฟเบอีร์จะย่ง
คึงเป์็นสว่นสำาค่ึญขอีงการบริหุ้ารต�นทั่้น
 เราย่งไมไ่ด�รวมป์ระเด็นนี�ในคึาดการณ์
ขอีงเรา แต่จะตรวจสอีบต่อีไป์ ใน 9 เดือีน
แรก 63 โคึรงการโอีลิมป์ัสชื้ว่ยป์ระหุ้ย่ด
ได� 64 ล�านเหุ้รียญสหุ้ร่ฐ โดยต่�งเป์้าไว�ทีั่�
 176 ล�านเหุ้รียญสหุ้ร่ฐในป์ี 64 ขณะทีั่�
 อ่ีตราสว่น D / E ป์ี 63 จะย่งคึงอีย้ที่ั่� 1.4 
เท่ั่า แต่ต่�งเป์้าทีั่�จะลดลงเหุ้ลือี 1.25-1.3 

เท่ั่าภายในป์ี 64 เนื�อีงจากผลป์ระกอีบการ
ฟื� นต่ว capex ป์ี 64 อีย้ที่ั่� 800 ล�านบาทั่

 แนวโน�มป์ี 64

 ผ้�บริหุ้ารย�าแนวโน�มป์ี 64 ขึ�นอีย้่
ก่บสถานการณ์ Covid19 คึลี�คึลาย
 คึวามคึล่อีงต่วทีั่�ดีขึ�นจะชื้ว่ยใหุ้�ไฟเบอีร์
 (mobility and apparel) และน�าม่น
เบนซินฟื� นต่ว คึวามต�อีงการเส�นใยทีั่�เพัิ�ม
ขึ�น (70% ขอีงคึวามต�อีงการ PTA) จะ
หุ้น้นการฟื� นต่วขอีงสเป์รด integrated 
PET (-23% QoQ 

เนื�อีงจากราคึา PTA อ่ีอีนต่ว) อ้ีป์สงค์ึ
เส�นใยป์ี 63 ลดลง 10% YoY และคึาดว่า
จะฟื� นต่วอียา่งแข็งแกรง่ (+5% อ้ีป์สงค์ึใน
อีดีต) การฟื� นต่วขอีงราคึาน�าม่นจะชื้ว่ย
เพัิ�มสเป์รด MBTE (-50% YoY) ป์ริมาณ
คึาดเพัิ�มขึ�นตามลำาด่บเมื�อีผอ่ีนคึลายล็อีคึ
ดาวน์ ป์ริมาณ IOD จะเพัิ�มขึ�นอียา่งมาก
ในไตรมาส 1Q21 เนื�อีงจากแคึรกเกอีร์
 Lake Charles จะกล่บมาอีอีนไลน์ ขณะ
ทีั่� 4Q เป์็นชื้ว่งโลว์ซีซ่�นสำาหุ้ร่บ PET แต่
ป์ริมาณนา่จะเพัิ�มขึ�นเนื�อีงจาก PET กลาย
เป์็นว่สด้บรรจ้ภ่ณฑ์ทีั่�ต�อีงการในชื้ว่ง 
Covdi19 เราคึงสมมติฐานสเป์รดขอีง PET 
ทีั่� 210 เหุ้รียญสหุ้ร่ฐ / ต่น ในป์ี 64 คึวาม
เสี�ยงหุ้ล่กคืึอีราคึาน�าม่นดิบทีั่�อ่ีอีนแอีจะ
ทั่ำาใหุ้�อ่ีตรากำาไรขอีง IOD อ่ีอีนต่วลง

 Kaushal Ladha, CFA

 Kaushal.l@maybank-ke.co.th

 (66) 2658 5000 ext 1392



บลั.ดีบีเอสุวิัคเคอร์่สุ : PTTGC แนะนำ� ถืึอ ร่�ค�พื�นฐ�น ที� 44.00 บ.บลั.ดีบีเอสุวิัคเคอร์่สุ : PTTGC แนะนำ� ถืึอ ร่�ค�พื�นฐ�น ที� 44.00 บ.

  กำาไรส้ทั่ธิ 3Q63 เท่ั่าก่บ 908 ล�านบาทั่ ตำากว่าทีั่�เรา

และตลาดคึาดไว� 42%/46% โดยกำาไรส้ทั่ธิลดลงจาก 2.66 

พั่นล�านบาทั่ ใน 3Q62 และ 1.67 พั่นล�านบาทั่ใน 2Q63 

เพัราะถ้กกระทั่บโดยค่ึาการกล่�น GRM อ่ีอีนแอี (-73%YoY, 

-48%QoQ เป์็น 1.22 ดอีลลาร์/บาร์เรล), สเป์รดอีะโรเมติก

ส์ลดลง (-56%YoY, -43%QoQ เป์็น 78 ดอีลลาร์/ต่น) และ

ขาดทั่้นอ่ีตราแลกเป์ลี�ยน

  แนวโน�ม 4Q63F คึาดธ้รกิจโพัลิเมอีร์จะดีต่อีเนื�อีง และ

ธ้รกิจอีะโรเมติกส์ดีขึ�นเล็กน�อียเพัราะเป์็นชื้ว่งฤด้หุ้นาวทั่ำาใหุ้�

คึวามต�อีงการซื�อีเสื�อีผ�าและเคึรื�อีงน้ง่หุ้ม่เพัิ�มขึ�น นอีกจากน่�น

ย่งมีการเป์ิดโรงงาน PTA เพัิ�มในเอีเชื้ีย และมีการสะสมสต็อีก

เพัิ�ม หุ้ล่งจากระด่บสต็อีกผ้�ผลิตในอีาเซียนตำากว่าระด่บค่ึา

เฉลี�ย 5 ป์ี สว่นค่ึาการกล่�นย่งอ่ีอีนแอี

คึงคึำาแนะนำาถือี ใหุ้�ราคึาพัื�นฐาน 44 บาทั่ อิีงก่บ P/BV ป์ีนี�ทีั่� 

0.68 เท่ั่า (-1.25SD ขอีงค่ึาเฉลี�ยย�อีนหุ้ล่ง 5 ป์ี)

 น่กวิเคึราะหุ้ ์: ด้ลเดชื้ บิคึ : duladethb@th.dbs.com

PTTGC ค�าแนะน�า ถือ ราคาปิด 46.25 บาท ราคาพื้นฐาน 44 บาท 

ธุรกิจปิโตรเคมยีงัแข็งแกรง่ใน 4Q63F



บลั.หยวันต้� : IRPC แนะนำ� "TRADING" ร่�ค�เป้ี�หม�ย 2.60 บ�ท/หุ้นบลั.หยวันต้� : IRPC แนะนำ� "TRADING" ร่�ค�เป้ี�หม�ย 2.60 บ�ท/หุ้น

IRPC (IRPC)

Thailand : Energy and Utilities  

TRADING (Maintain)
TP upside (downside) +16.1%
Close Nov 9, 2020
Price                  2.24
12M Target             2.60

งบดีกว่าคึาดจากค่ึาใชื้�จ่าย 

Earnings Results
          ป์ระกาศงบ 3Q63 กำาไรสท้ั่ธ ิ1.6 พัน่ล�านบาทั่ พัลิกจากขาดทั่น้ส้ทั่ธ ิ0.4 พ่ันล�านบาทั่ใน 2Q63 และขาดทั่น้ส้ทั่ธ ิ1.3 พ่ันล�านบาทั่ใน 
3Q62 ดีกว่าทีั่�เรา และ Bloomberg consensus คึาด 
          หุ้ากหุ้ก่รายการพิัเศษัจากอีนพ่้ันธป์์อ้ีงก่นคึวามเสี�ยง อ่ีตราแลกเป์ลี�ยน ฯลฯ ทีั่� 115 ล�านบาทั่ และกำาไรสต็อีกน�าม่น 2.8 พัน่ล�านบาทั่
 ผลการดำาเนนิงานป์กติจะขาดทั่น้ 588 ล�านบาทั่ ดีกว่าคึาดการณข์อีงเรา และตลาดทีั่�ป์ระเมินว่าจะขาดทั่น้ป์กติ 0.8  1.0 พ่ันล�านบาทั่ 
สาเหุ้ตหุ้้ล่กมาจากค่ึาใชื้�จ่ายการดำาเนนิงานทีั่�ทั่ำาได�ดีกว่าคึาด
          สร้ป์สาระสำาค่ึญด่งนี� ผลการดำาเนนิงานป์กติฟื� นต่ว QoQ โดยขาดทั่น้ลดลงจาก 1.1 พัน่ล�านบาทั่ใน 2Q63 หุ้น้นจาก 1) อ่ีตราการผลิต
สง้ขึ�นเป็์น 195 KBD (+3% QoQ) 2) Market GIM เพัิ�มขึ�นเป์น็ US$8.7/bbl (+3% QoQ) โดยค่ึาการกล่�นทีั่�อ่ีอีนแอีลงจากการป์รบ่ต่วลงขอีง
สว่นต่างราคึาน�ามน่ดีเซล และต�นทั่น้น�ามน่ (Crude Premium) ส้งขึ�น สามารถชื้ดเชื้ยได�จาก P2F margin ขอีงปิ์โตรเคึมทีีั่�ป์รบ่ขึ�นตาม
สว่นต่างราคึาโอีเลฟินส ์และ Styrenics (ABS) เนื�อีงจากอ้ีป์สงค์ึขอีงการผลิตสนิคึ�า Hygiene, ยานยนต์, และเคึรื�อีงใชื้�ในคึรว่เรอืีนฟื� นต่วได�
อียา่งรวดเร็ว 3) ค่ึาใชื้�จ่ายการดำาเนินงานลดลงเหุ้ลือี US$6.1/bbl (-12% QoQ) จากค่ึาซอ่ีมบำาร้งลดลง ท่ั่�งนี� เมื�อีเทีั่ยบก่บ 3Q62 ผลการ
ดำาเนนิงานป์กติขาดทั่น้เพัิ�มขึ�นจาก 499 ล�านบาทั่ใน 3Q62 กดด่นจากอ่ีตรากำาไร (Market GIM) ขอีงธ้รกิจโรงกล่�นทีั่�ลดลงเหุ้ลือี US$0.7/
bbl (-79% YoY)

Our Take
          แนวโน�ม 4Q63 ผลการดำาเนินงานหุ้ล่กดีขึ�น QoQ จากสว่นต่างราคึาป์โิตรเคึม ีPP และ ABS ทีั่�ยง่ป์รบ่ต่วขึ�นได�ดีต่อีเนื�อีง รวมท่ั่�งค่ึา
การกล่�นทีั่�เริ�มฟื� นต่วจากสว่นต่างราคึาป์โิตรเลียม และต�นทั่น้น�ามน่ Crude premium ลดลง อียา่งไรก็ตาม ป์ระเมนิว่า Market GIM ทีั่�ระด่บ 
US$10-11/bbl จะทั่ำาใหุ้�ผลการดำาเนินงานได�แค่ึแตะระด่บจ้ดคึ้�มทั่น้เท่ั่าน่�น 
          บริษ่ัทั่ฯ อีย้ร่ะหุ้ว่างวางแผนป์รบ่โคึรงสร�างพันก่งานตามนโยบายคึวบคึม้ค่ึาใชื้�จ่าย (Noah) ซึ�งจะชื้ว่ยใหุ้�บริษ่ัทั่ฯ สามารถคึวบคึม้ค่ึาใชื้�
จ่ายในระยะยาวได�ดีขึ�น โดยปี์ 2564 ผ้�บรหิุ้ารคึาดว่าจะชื้ว่ยลดค่ึาใชื้�จ่ายลงได� 0.5 พ่ันล�านบาทั่ และต่�งเป์า้ลดค่ึาใชื้�จ่ายเฉลี�ย 1 พ่ันล�านบาทั่
/ป์ ีภายใน 5 ปี์ข�างหุ้น�า อียา่งไรก็ตาม บรษ่ิัทั่ฯ มโีอีกาสบน่ทึั่กค่ึาใชื้�จ่ายจากโคึรงการด่งกล่าวจำานวน 1.7 พัน่ล�านบาทั่ใน 4Q63 ซึ�งจะสง่ผล
ใหุ้�ป์ระมาณการปี์ 2563 ขอีงเราทีั่�คึาดว่าจะขาดทั่น้ 6.1 พ่ันล�านบาทั่ยง่ม ีDownside 
          ราคึา ณ ปั์จจ้บน่ซื�อีขายอีย้บ่น PBV ทีั่� 0.6x นบ่ว่ามสีว่นลดจากค่ึาเฉลี�ยย�อีนหุ้ล่ง 10 ปี์กว่า -2.0SD ถือีว่าไมแ่พัง อียา่งไรก็ตาม แนว
โน�มผลการดำาเนนิงานหุ้ล่ก 4Q63  1H64 ยง่มคีึวามเป์ราะบางกว่าคึ้่แขง่ ทั่างพัื�นฐานคึงคึำาแนะนำา TRADING สำาหุ้รบ่ Laggard play ราคึา
เหุ้มาะสม 2.60 บาทั่ 

          Research Analysts:
          Parinth Nikornkittikosol
          Tel.    662 009 8075
          E-Mail  Parinth.n@yuanta.co.th
          ID      085699



บลั.จีเอ็มโอ-แซีด คอม : ASK แนะนำ� "BUY" ร่�ค�เป้ี�หม�ย 24 บ�ท/หุ้นบลั.จีเอ็มโอ-แซีด คอม : ASK แนะนำ� "BUY" ร่�ค�เป้ี�หม�ย 24 บ�ท/หุ้น

ASK
ASIA SERMKIJ LEASING

Rating: BUY
Sector: Finance & Securities

Last Price (Bt)      19.20
Target Price (Bt)    24.00
Upside (%)            25.0

3Q20 ก�าไรดเีกินคาด แมต้ั้งส�ารองสงูจากการ Write-off

ก�าไรสทุธิ 3Q20 ดเีกินคาด คณุภาพสนิทรพัยด์ตีามคาดจาก Write-off หนีเ้ก่า
          ASK รายงานก�าไรสทุธิงวด 3Q20 ที ่232 ลบ. +1%QoQ +3%YoY สงูกว่าคาดที ่216 ลบ. จาก 1) สนิเชื่อเติบโตดกีว่าคาด +2.5%QoQ (
คาด 2.4%QoQ) จากการเติบโตของสนิเชื่อเชา่ซื้อสอดคล้องกับทิศทางของยอดขายรถยนต์ในประเทศทีป่รบัตัวเพิม่ขึน้ (ASK มสีดัสว่นสนิเช่ือ
เชา่ซื้อประมาณ 94% ของพอรต์สนิเชื่อท้ังหมดของบรษัิท) 2) NIM ปรบัตัวเพิม่ขึน้มาอยูท่ี ่5.3% (คาด 5.1%) ซึง่เป็นระดับเดยีวกับชว่ง 1Q20 
จากสนิเชื่อทีฟ่ื้ นตัว รวมท้ังการกลับมาจ่ายหนีข้องลกูหนีห้ลังหมดมาตรการชว่ยเหลือ และ 3) ค่าใชจ่้ายด�าเนินงานทีเ่พิม่ขึน้น้อยกว่าคาดอยูท่ี ่
248 ลบ. (คาด 254 ลบ.) โดย Cost to Income ลดลงมาท�าระดับต�าสดุในรอบ 9m ที ่36.6%
          ท้ังนีบ้รษัิทมกีาร Write-off หนีจ้�านวนมากใน 3Q20 (โดยสว่นใหญเ่ป็นสนิเชื่อเชา่ซื้อทีม่กีารค้างช�าระมานาน) สง่ผลให ้%NPL ลดลง
มาเหลือเพยีง 2.6% ซึง่เป็นไปตามคาด โดยการ Write-off ท�าใหบ้รษัิทมภีาระในการต้ังค่าใชจ่้ายส�ารองเพิม่ขึน้มาอยูท่ี ่135 ลบ. +73%QoQ 
+14%YoY (คาด 128 ลบ.)

คาดสนิเชื่อฟื้ นตัว หนุนก�าไรท�าสถิติสงูสดุใหมต่่อเน่ือง
          เรายงัคงมุมมองว่าการเติบโตของสนิเชื่อของบรษัิทจะยงัสามารถท�าได้ต่อเน่ืองหากไม่มกีาร Lock Down อกีครัง้ สอดคล้องกับกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยคาดสนิเชื่อกลุ่มรถยนต์ รถบสัทีเ่กีย่วขอ้งกับภาคการท่องเทีย่วจะฟื้ นตัวได้ในชว่งปลายปีหน้าหลังต่าง
ประเทศมวัีคซนีใช้อยา่งแพรห่ลาย โดยเราคาดสนิเชื่อในปี 20 - 21 +8.3%YoY และ +7.1%YoY ตามล�าดับ ซึง่จะชว่ยหนุนใหก้�าไรท�าสถิติ
เติบโตได้อยา่งต่อเน่ืองทกุปีนับต้ังแต่ปี 06 สง่ผลใหเ้งินปันผลจ่ายสงูขึน้ต่อเน่ืองเชน่กัน (Payout Ratio 70%)

แนะน�า ซื้อ ราคาเหมาะสม 24.00 บาท Upside 25% ไม่รวมปันผลอกีราว 9%
          ยงัคงแนะน�า ซื้อ ASK ราคาเหมาะสมปี 21 ที ่24.00 บาท ราคาปัจจุบนัม ีUpside ราว 25% และคาดการณ์ผลตอบแทนจากเงินปันผลราว
 9% โดย ASK เป็นหุน้ในกลุ่ม Dividend Play (Dividend Yield สงู+จ่ายปันผลต่อเน่ือง+จ�านวนเงินปันผลไม่ลดลง+Payout Ratio 70%คงที่
) อยา่งไรก็ตามการจ่ายปันผลในสดัสว่นทีส่งูสง่ผลให ้D/E ของบรษัิทมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ต่อเน่ือง โดย 3Q20 บรษัิทม ีD/E ที ่6.95x ลดลงจาก
ไตรมาสก่อนที ่7.87x เน่ืองจากมกีารเบกิเงินกู้เพื่อรองรบัสถานการณ์ฉุกเฉินจากการ Lock Down ขณะทีปั่จจุบนัการด�าเนินธุรกิจกลับมาเป็น
ปกติ ท้ังนีบ้รษัิทจะพจิารณาเพิม่ทนุที ่D/E ประมาณ 8x เพื่อรองรบัเง่ือนไขเงินกู้จากธนาคาร D/E < 10x

          ความเสีย่ง: การออกกฎหมายควบคมุดอกเบีย้สนิเชื่อ, การจ�ากัดการใชร้ถเก่า, การขาดสภาพคล่องทางการเงิน, ต้นทนุเงินทนุทีส่งูขึน้, 
การ Lock Down

          Sutthivit Tesanaboon
          Fundamental Analyst
          Sec No. 028533
          (+66) 2 088 8158
          Sutthivit.t@zcomsec.com



บลั.เคจีไอ : VGI แนะนำ� ซืี�อ ร่�ค�เป้ี�หม�ย 8.10 บ�ท/หุ้นบลั.เคจีไอ : VGI แนะนำ� ซืี�อ ร่�ค�เป้ี�หม�ย 8.10 บ�ท/หุ้น

VGI Global Media
(VGI.BK/VGI TB)*

Outperform Maintained
Price as of November 9, 2020          6.55
12M target price (Bt/shr)             8.10
Unchanged/Revised up(down)(%)         (2.4)
Upside/downside (%)                   23.7

Key messages
          VGI รายงานกำาไรสท้ั่ธใินงวด 2Q63/64 บาทั่ (กรกฎาคึม 2563  ก่นยายน 2563) อีย้ที่ั่� 12 ล�าน พัลิกจากทีั่�ขาดทั่น้สท้ั่ธิ 104 ล�านบาทั่ใน 1Q63/64 แต่ลดลง
 97% YoY โดยผลป์ระกอีบการทีั่�ดีขึ�น QoQ ใน 2Q63/64 เป์น็เพัราะ i) รายได�เพัิ�มขึ�น 61% QoQ เป็์น 717 ล�านบาทั่ บวกก่บค่ึาใชื้�จ่ายในการขายและบรหิุ้ารลดลง
  แต่เมื�อีเทีั่ยบ YoY กำาไรสท้ั่ธลิดลงเนื�อีงจากรายได�ลดลง 31% YoY ท่ั่�งนี�ผลป์ระกอีบการทีั่�อีอีกมาถือีว่าใกล�เคีึยงก่บคึาดการณ์ขอีงเรา แต่ดีกว่าทีั่�ตลาดคึาดว่าจะ
ขาดทั่น้ 12 ล�านบาทั่ ทั่ำาใหุ้�เรายง่คึงป์ระมาณการกำาไรสท้ั่ธปิ์ ี2563/64F เอีาไว�ทีั่� 181 ล�านบาทั่ (-87% YoY) และปี์ 2564/65 ไว�ทีั่� 871 ล�านบาทั่ (+383% YoY) 
อียา่งไรก็ตามเราได�ป์รบ่ลดราคึาเป้์าหุ้มาย SOTP ปี์ 2563/64 ลงจากเดิมทีั่� 8.30 บาทั่ เหุ้ลือี 8.10 บาทั่ ตามสด่สว่นการลงทั่น้ใน KERRY ทีั่�จะลดจาก 23% เหุ้ลือี 
19% หุ้ล่ง KERRY มแีผนจะเข�าจดทั่ะเบียนใน SET เรายง่คึงคึำาแนะนำาซื�อี VGI

ผลป์ระกอีบการ 2Q63/64: เป์น็ไป์ตามคึาด

Event
          VGI รายงานกำาไรสท้ั่ธใิน 2Q63/64 (กรกฎาคึม 2563  ก่นยายน 2563) อีย้ที่ั่� 12 ล�านบาทั่ พัลิกจากทีั่�ขาดทั่น้สท้ั่ธิ 104 ล�านบาทั่ใน 1Q63/64 แต่ลดลง 
97% YoY โดยผลป์ระกอีบการทีั่�อีอีกมานี�ถือีว่าใกล�เคีึยงก่บคึาดการณข์อีงเรา แต่ดีกว่าทีั่�ตลาดคึาดว่าจะขาดทั่น้ 12 ล�านบาทั่ 

lmpact

ผลป์ระกอีบการใน 2Q63/64 พัลิกเป์น็กำาไรเนื�อีงจากรายได�เพัิ�มขึ�น 
          ผลป์ระกอีบการทีั่�ดีขึ�น QoQ ใน 2Q63/64 เป์น็เพัราะ i) รายได�เพัิ�มขึ�น 61% QoQ เป็์น 717 ล�านบาทั่ เพัราะรายได�จากสื�อีนอีกบ�าน (Out Of Home หุ้รอืี
 OOH) ฟื� นต่วขึ�นเป์น็ 480 ล�านบาทั่ (+80% QoQ) ตามอ่ีตราการใชื้�สื�อีทีั่�ขยบ่เพัิ�มขึ�นจาก 28% ใน 1Q63/64 เป์น็ป์ระมาณ 50% ในขณะทีั่�รายได�จากบรกิารด�าน
ดิจิท่ั่ลกล่บมาอีย้ที่ั่� 237 ล�านบาทั่ และ ii) ค่ึาใชื้�จ่ายในการขายและบริหุ้ารลดลง 3% QoQ แต่เมื�อีเทีั่ยบ YoY กำาไรสท้ั่ธิลดลงเนื�อีงจากรายได�ลดลง 31% YoY 

คึงป์ระมาณการกำาไรป์ ี2563/64F- 2564/65F เอีาไว�เท่ั่าเดิม 
          ถึงแม�ว่าบรษ่ิัทั่จะมผีลขาดทั่น้สท้ั่ธิ 92 ล�านบาทั่ใน 1H63/64F แต่เรายง่คึงป์ระมาณการกำาไรสท้ั่ธิป์ ี2563/64F เอีาไว�ทีั่� 181 ล�านบาทั่ (-87% YoY) และปี์ 
2564/65 ไว�ทีั่� 871 ล�านบาทั่ (+383% YoY) เพัราะเราเชื้ื�อีว่าผลป์ระกอีบการใน 2H63/64F จะโตตามการฟื� นต่วขอีงเศรษัฐกิจ ซึ�งจะชื้ว่ยหุ้นน้ยอีดโฆษัณา รวมถึง
สื�อีนอีกบ�านซึ�งเป์น็ธ้รกิจหุ้ล่กขอีง VGI ด�วย สำาหุ้รบ่ในป์ ี2564/65F เราคึาดว่ากำาไรจะโตถึง 383% YoY เนื�อีงจาก i) คึาดว่าเศรษัฐกิจจะฟื� นต่ว ii) วิถีชื้วิีตปั์จจ้บน่
หุ้นน้ใหุ้�สื�อีดิจิท่ั่ลได�รบ่คึวามนยิมมากขึ�นจะชื้ว่ยหุ้นน้บรกิารด�านดิจิท่ั่ลขอีงบรษ่ิัทั่ และ iii) สว่นแบง่กำาไรจากบริษ่ัทั่ในเคึรือีเพัิ�มขึ�นท่ั่�งในป์ระเทั่ศ และต่างป์ระเทั่ศ 

มแีนวโน�มเชื้งิบวกจากการนำา KERRY เข�าจดทั่ะเบียนใน SET    
          ในปั์จจ้บน่ VGI ถือีหุ้้�น 23% ใน KERRY ซึ�งเป็์นบรษ่ิัทั่รบ่สง่พัส่ด ้โดย VGI เปิ์ดเผยว่าสด่สว่นการถือีหุ้้�นจะลดลงเหุ้ลือี 19% หุ้ล่งจาก KERRY ทีั่�มแีผนจะนำา
หุ้้�นเข�าจดทั่ะเบยีนใน ตลทั่. โดยจะอีอีกหุ้้�นใหุ้ม ่300 ล�านหุ้้�นเพัื�อีขายแก่ป์ระชื้าชื้นท่ั่�วไป์เป์น็คึร่�งแรก (Initial Public Offering -IPO) ซึ�งจะทั่ำาใหุ้�จำานวนหุ้้�นขอีง 
KERRY เพัิ�มขึ�นจากเดิมทีั่�มอีีย้ ่1,440 ล�านหุ้้�น เป็์น 1,740 ล�านหุ้้�น อียา่งไรก็ตาม เราเชื้ื�อีว่าการนำา KERRY เข�าตลาดจะมีแนวโน�มเชื้งิบวกต่อีหุ้้�น VGI นอีกจากนี�เรา
คึาดว่าเมด็เงินทีั่� KERRY ระดมได�จาก IPO จะชื้ว่ยหุ้นน้การดำาเนนิงานในอีนาคึต ซึ�งจะทั่ำาใหุ้�สว่นแบง่กำาไรทีั่�สง่ต่อีมาทีั่� VGI เพัิ�มขึ�น 

Valuation and action
          เราป์รบ่ลดราคึาเป้์าหุ้มาย SOTP ปี์ 2563/64 ลงจากเดิมทีั่� 8.30 บาทั่ เหุ้ลือี 8.10 บาทั่ ตามสด่สว่นการลงทั่น้ใน KERRY ทีั่�จะลดลง เรายง่คึงคึำาแนะนำาซื�อี 
VGI เนื�อีงจาก i) คึาดว่ากำาไรจะฟื� นต่วอียา่งแขง็แกรง่ในป์ ี2564/65F และ ii) upside จากการขยายเส�นทั่างรถไฟฟา้ BTS ซึ�งจะหุ้นน้การเติบโตในอีนาคึตขอีง VGI 

Risks
          รายได�จากสื�อี OOH ตำาเกินคึาด

          Piyathida Sonthisombat
          66.2658.8888 Ext.8852
          piyathidas@kgi.co.th



บลั.ทรี่นีตี� : PTTEP แนะนำ� "ซืี�อเก็ำงกำำ�ไร่" ร่�ค�เป้ี�หม�ย 90 บ�ท/หุ้นบลั.ทรี่นีตี� : PTTEP แนะนำ� "ซืี�อเก็ำงกำำ�ไร่" ร่�ค�เป้ี�หม�ย 90 บ�ท/หุ้น

Stock Comment

ป์ตทั่. สำารวจและผลิตป์ิโตรเลียม PTTEP

คึำาแนะนำา : ซื�อีเก็งกำาไร
ราคึาป์ิด: 84 บาทั่
ราคึาเป์้าหุ้มาย: 90 บาทั่
หุ้มวดอ้ีตสาหุ้กรรม: พัล่งงานและสาธารณ้ป์โภคึ

( + ) ราคึาน�าม่นดิบทั่ะยาน หุ้ล่งแถลงป์ระกาศผลการทั่ดสอีบ
ว่คึซีนโคึวิด-19 มีป์ระสิทั่ธิภาพั

ผลทดสอบวัคซนีได้ผลดี

  ราคึาน�าม่นดิบเวสต์เท็ั่กซ่สและเบรนท์ั่ป์ร่บเพัิ�มขึ�นส้งส้ดใน
รอีบหุ้ลายเดือีน หุ้ล่งได�ร่บแรงสน่บสน้นจากการแถลงผลการ
ทั่ดสอีบว่คึซีนโคึวิด-19  ทีั่�พั่ฒนารว่มก่นขอีงบริษ่ัทั่ Pfizer และ
 BioNTech โดยระบ้ว่า การทั่ดลอีงว่คึซีนป์ระสบผลสำาเร็จ ซึ�ง
มีป์ระสิทั่ธิภาพัในการป์้อีงก่นโรคึโคึวิด-19 มากกว่าร�อียละ 90 
สำาหุ้ร่บผ้�ทีั่�ไมเ่คึยติดเชื้ื�อีมาก่อีน และทั่ำาใหุ้�บริษ่ัทั่มีโอีกาสทีั่�จะ
ยื�นเรื�อีงขอีอีน้ญาตต่อีสำาน่กงานอีาหุ้ารและยาสหุ้ร่ฐฯ (FDA) 
แบบฉ้กเฉินเพัื�อีใหุ้�สามารถใชื้�ว่คึซีนนี�แก่ป์ระชื้าชื้นได�เร็วขึ�น (

ทีั่�มา แนวหุ้น�า)

คึวามคิึดเหุ้็นและคึำาแนะนำา
          
เรามีม้มมอีงเป์็นบวกโดยตรงต่อีราคึาหุ้้�น PTTEP ในระยะส่�น
 ตามราคึาน�าม่นทีั่�ป์ร่บขึ�นแรงเมื�อีคืึนทีั่�ผา่นมา โดยราคึาน�าม่น
 Brent ป์ร่บขึ�นกว่า 5% มาอีย้ที่ั่�ระด่บ USD42/bbl นอีกจากนี�
ซาอ้ีดิฯ ได�มีการเสนอีต่อีกล้่ม OPEC ใหุ้�มีการลดกำาล่งผลิตเพัิ�ม
เติม หุ้ากคึวามต�อีงการใชื้�น�าม่นในชื้ว่งฤด้หุ้นาวลดลง 
         
 เราย่งคึงคึำาแนะน Trading Buy ใน PTTEP ทีั่�ราคึาเป์้าหุ้มาย
 90.00 บาทั่ ตามทิั่ศทั่างราคึาน�าม่นทีั่�ป์ร่บขึ�น แต่อียา่งไรก็ดีผล
ป์ระกอีบการ 4Q20 อีาจจะชื้ะลอีต่วเนื�อีงจากราคึาก๊าซทีั่�ป์ร่บ
ลดลง (ราคึาก๊าซมี lag time ตามราคึาน�าม่นอีย้ ่6-9 เดือีน) 

คึวามเสี�ยง: คึวามเสี�ยงจากการฟื� นต่วขอีง demand น�าม่นทีั่�
ล�าชื้�าจากผลกระทั่บ COVID-19 และการลดกำาล่งการผลิตขอีง
กล้่ม OPEC

          เอีกรินทั่ร์  วงษ์ัศิริ, CFA
          เลขทั่ะเบียนน่กวิเคึราะหุ้์: 055680
          ekkarin@trinitythai.com 



บลั.ฟื้ลิัลัิปี : BEM แนะนำ� ซีื�อ ร่�ค�พื� นฐ�น ที� 11.10 บ.บลั.ฟื้ลิัลัิปี : BEM แนะนำ� ซีื�อ ร่�ค�พื� นฐ�น ที� 11.10 บ.

BEM  ซื�อี TP64: 11.10
 คึาด 3Q63 กาไรย่งลดลง y-y แต่ฟื� นแรง q-q
 งบรวม 3Q63E 2Q63 3Q62 % y-y % q-q 9M63E 9M62 % y-y
 กำาไร 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
 
คึาด 3Q63 กำาไร -12.4% y-y , +439% q-q ทีั่� 821 ลบ.: ตามสถานการณ์ COVID-19 ทีั่�ผ้�ใชื้�รถไฟฟ้า -15.4% y-y, +115.3% q-q เป์็น
 26.10 ล.เทีั่�ยว และทั่างด่วน -8.5% y-y, +42.7% q-q ทีั่� 104.44 ล.เทีั่�ยว คึาดรายได� -13.3% y-y, +42% q-q หุ้่กว่นหุ้ย้ดทีั่�ไมเ่ก็บค่ึา
ทั่างด่วน 7 ว่นตามส่ญญาใหุ้ม ่ต�นทั่้น -23.8% เพัราะทั่างด่วนข่�นทีั่� 2 ทีั่�ต่อีส่ญญาต่ดค่ึาเสื�อีมหุ้มดแล�ว และอีีก 2 เส�นทั่างได�ยืดอีาย้ส่มป์ทั่าน
ค่ึาเสื�อีมจึงลดลง ซึ�งมาชื้ดเชื้ยต�นทั่้นรถไฟฟ้าทีั่�เพัิ�มขึ�นจากเป์ิดเต็มเส�นทั่าง SG&A และต�นทั่้นการเงินเพัิ�มขึ�นจากรถไฟฟ้าดำาเนินงานหุ้มด
แล�ว
 
คึาด 4Q63 ฟื� นต่วต่อีเนื�อีงตาม COVID-19: สถานการณ์ขอีง COVID-19 ในป์ระเทั่ศทีั่�ดีขึ�นมาก นา่จะย่งเหุ้็นการฟื� นต่วขอีงผ้�ใชื้�รถไฟฟ้าและ
ทั่างด่วนฟื� นต่วเป์็นลำาด่บ แม�อีาจได�ร่บผลกระทั่บจากการช้ื้มน้มป์ระทั่�วงอีย้บ่�าง อีีกท่ั่�งย่งจะได�ร่บผลดีจากต�นทั่้นทั่างด่วนทีั่�ลดลงตามค่ึา
เสื�อีมหุ้ล่งจากมีการต่อีส่ญญาใหุ้มไ่ป์เมื�อี ก.พั. 63 และรายได�ขอีงรถไฟฟ้าทีั่�เพัิ�มขึ�น จะเข�ามาชื้ดเชื้ยต�นทั่้นขอีงรถไฟฟ้าได�มากขึ�น

 ย่งคึงแนะนำา ซื�อี ราคึาพัื�นฐาน 11.10 บาทั่: ทั่างฝ่ายย่งคึงคึาดการณ์กำาไรป์ี 2563 และ 2564 ทีั่� 2,048 ลบ. และ 3,491 ลบ. โดยมีแนว
โน�มจะป์ร่บคึาดการณ์ขึ�นได�หุ้ากเป์็นไป์ตามคึาด ย่งคึงแนะนำา ซื�อี

 หุ้มายเหุ้ต้: กำาไร = ล�านบาทั่, EPS = บาทั่
 สยาม ติยานนท์ั่, น่กวิเคึราะหุ้์การลงทั่้นด�านหุ้ล่กทั่ร่พัย์ #17970



บลั.คิงส์ุฟื้อร์่ด : IRPC แนะนำ� ซืี�อเก็ำงกำำ�ไร่ ร่�ค�พื�นฐ�น ที� 2.60 บ.บลั.คิงส์ุฟื้อร์่ด : IRPC แนะนำ� ซืี�อเก็ำงกำำ�ไร่ ร่�ค�พื�นฐ�น ที� 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
 การฟื� นต่วขอีงผลการดำาเนินงานเป์น็ไป์อียา่งจำาก่ดชื้ว่งทีั่�เหุ้ลือี
  IRPC รายงานผลป์ระกอีบการ 3Q63 พัลิกกำาไรสท้ั่ธิ 1.6 พ่ันล�านบาทั่
  คึาด 4Q63 ทั่ยอียฟื� นแต่ Market GIM ยง่ไมม่ากพัอี Break-even
  แนะนำา ซื�อีเก็งกำาไร ราคึาเหุ้มาะสมปี์ 64 ทีั่� 2.60 บาทั่
  ผลป์ระกอีบการ 3Q63 พัลิกเป์น็กำาไรสท้ั่ธิจากสต๊อีกน�ามน่ดิบ

 IRPC รายงานผลป์ระกอีบการงวด 3Q63 พัลิกกำาไรสท้ั่ธอิีย้ที่ั่� 1,556 ล�านบาทั่ ดีขึ�นจาก 3Q62 ทีั่�ขาดทั่น้สท้ั่ธ ิ1,321 ล�านบาทั่ และ 2Q63 ทีั่�
ขาดทั่น้สท้ั่ธิ 411 ล�านบาทั่ โดยผลดำาเนินการดีขึ�นหุ้ล่กๆ เป์น็เพัราะมกีำาไรจากสต๊อีกน�ามน่สท้ั่ธ ิ(รวม LCM) ราว 3.8 พ่ันล�านบาทั่ เพัิ�มขึ�นจาก
 3Q62 ทีั่�ขาดทั่น้ 1.3 พัน่ล�านบาทั่ และ 2Q63 ทีั่�กำาไร 89 ล�านบาทั่ หุ้ก่กลบผลขาดทั่น้จากอ่ีตราแลกเป์ลี�ยนจำานวน 129 ล�านบาทั่ และขาดท้ั่นจาก
อีน้พ่ันธท์ั่างการเงินและน�ามน่ทีั่�ยง่ไมเ่กิดขึ�นจรงิอีีกป์ระมาณ 1.1 พ่ันล�านบาทั่ 

อียา่งไรก็ตามหุ้ากต่ดรายการพิัเศษัอีอีกผลการดำาเนินงานหุ้ล่กยง่คึงอ่ีอีนแอีต่อีเนื�อีง โดยขาดทั่น้ป์กติอีย้ที่ั่� 915 ล�านบาทั่ แม� Market GIM จะเพัิ�ม
ขึ�น +3%QoQ เป์น็ US$8.74/bbl สว่นใหุ้ญม่าจากธ้รกิจป์โิตรเคึมทีีั่�สว่นต่างราคึา HDPE และ ABS ป์รบ่เพัิ�มขึ�นตามการคึวามต�อีงการใชื้�บรรจ้ภ่ณฑ์
 รวมถึงการฟื� นต่วขอีงอ้ีตสาหุ้กรรมเคึรื�อีงใชื้�ไฟฟ้าและยานยนต์หุ้ล่งผอ่ีนคึลายมาตรการ Lockdown โดย Market P2F ป์รบ่ต่วเพัิ�มขึ�น +45%QoQ 
อีย้ที่ั่� US$6.76/bbl ชื้ว่ยชื้ดเชื้ยธ้รกิจป์โิตรเลียมทีั่�ค่ึาการกล่�นได�รบ่ผลกระทั่บจากสว่นต่างราคึาผลิตภ่ณฑ์ทีั่�ลดลงและต�นทั่น้ Crude Premium เพัิ�ม
ขึ�นอียา่งมนีย่สำาค่ึญ สง่ผลใหุ้�ค่ึาการกล่�น Market GRM ลดลง -72%QoQ อีย้ที่ั่� US$0.73/bbl ป์ระกอีบก่บต�นทั่น้รวมต่อีหุ้นว่ยยง่อีย้ใ่นระด่บสง้ราว
 US$11/bbl ทั่ำาใหุ้�ผลการดำาเนินงานหุ้ล่กยง่ไมส่ามารถ Break-even ได� รวมแล�วใน 9M63 บริษ่ัทั่จึงมผีลขาดทั่น้สท้ั่ธิ 7,760 ล�านบาทั่ เทีั่ยบก่บชื้ว่ง
เดียวก่นขอีงป์ก่ีอีนทีั่�ขาดทั่น้สท้ั่ธิ 661 ล�านบาทั่

  คึาด 4Q63 ทั่ยอียฟื� นแต่ Market GIM ยง่ไมม่ากพัอี Break-even
 สำาหุ้รบ่แนวโน�ม 4Q63 คึาดผลการดำาเนินงานหุ้ล่กยง่ไมถึ่งจ้ด Break-even แต่ก็จะขาดทั่น้ลดลง QoQ จากต�นทั่น้น�ามน่ดิบทีั่�ลดลงตามป์ระกาศ
ราคึา OSP ขอีงซาอ้ีฯ โดยน�ามน่ดิบป์ระเภทั่ Arab Light ทีั่�โรงกล่�น IRPC ใชื้�เป็์นสว่นใหุ้ญพ่ัลิกกล่บมาเป์น็ Discount ใน 4Q63 ป์ระกอีบก่บสว่นต่าง
ราคึาผลิตภ่ณฑ์ป์โิตรเคึมทีั่ยอียฟื� นต่วด�วยผลบวกจากการคึลาย Lockdown 

และต่วเลขทั่างเศรษัฐกิจมทิีั่ศทั่างดีขึ�น โดยเฉพัาะกล้่มโอีเลฟนิสที์ั่�มคีึวามต�อีงการใชื้�เพัิ�มขึ�นในอ้ีตสาหุ้กรรมการแพัทั่ยแ์ละบรรจ้ภ่ณฑ์อีาหุ้าร สว่น
กล่้มสไตรนีคิึสห์ุ้นน้จากอ้ีตสาหุ้กรรมผลิตเคึรื�อีงใชื้�ไฟฟา้ รวมถึงการ COD โคึรงการ ABS Expansion ชื้ว่ยเพัิ�มกำาล่งการผลิตขึ�นอีีก 6,000 ต่นต่อีป์ี
 อียา่งไรก็ตามคึาดจะมกีารบน่ทึั่กค่ึาใชื้�จ่ายจากโคึรงการ Early Retirement เข�ามาป์ระมาณ 1.7 พ่ันล�านบาทั่ (จำานวนทีั่�บน่ทึั่กจรงิยง่ไมแ่นน่อีน) 
ถือีเป์น็ Downside ทีั่�เรายง่ไมไ่ด�รวมเข�าไป์ในป์ระมาณการปี์ 63

  แนะนำา ซื�อีเก็งกำาไร ป์ระเมนิราคึาเหุ้มาะสม 2.60 บาทั่
 เราป์ระเมนิราคึาเหุ้มาะสมป์ ี64 ทีั่� 2.60 บาทั่ อิีง PBV Multiplier 0.7x ทีั่�ระด่บ -1.5SD แนะนำา ซื�อีเก็งกำาไร การฟื� นต่วระยะส่�นยง่ถ้กกดด่นจาก
โคึรงสร�างต�นทั่น้ทีั่�ยง่อีย้ใ่นระด่บสง้ และค่ึาใชื้�จ่าย One time ทีั่�ต�อีงถก้บน่ทึั่กใน 4Q63 แต่เรามอีงเป์น็บวกหุ้ล่งจากบรษ่ิัทั่ป์รบ่ลด Staff Cost ผา่น
โคึรงการ NOAH แล�วจะสามารถลดค่ึาใชื้�จ่ายได�เฉลี�ยปี์ละ 1 พัน่ล�านบาทั่ในชื้ว่งเวลา 5 ป์ ีข�างหุ้น�า ชื้ว่ยลดคึวามผน่ผวนขอีงผลป์ระกอีบการ และ
ทั่ำาใหุ้�คึวามสามารถในการทั่ำากำาไรดีขึ�นในระยะยาว

 Nopporn Chaykaew
 Registration No. 043964



บลั.ทิสุโก้ำ : TU แนะนำ� ซีื�อ ร่�ค�พื� นฐ�น ที� 21.00 บ.บลั.ทิสุโก้ำ : TU แนะนำ� ซีื�อ ร่�ค�พื� นฐ�น ที� 21.00 บ.

 TU : ป์ร่บคึำาแนะนำาเป์็น ซื�อี จากการดำาเนินงาน
ขอีง Red Lobster ทีั่�ฟื� นต่ว

ผลป์ระกอีบการแข็งแกรง่และ RL ฟื� นต่วขึ�น

 เราป์ร่บคึำาแนะนำาขอีง TU ขึ�นเป์็น ซื�อี จาก
ผลป์ระกอีบการทีั่�เพัิ�มขึ�นในชื้ว่งขอีงโรคึระบาด
ต่อีเนื�อีงไป์ย่งกลางป์ี 2021F ก่อีนทีั่�จะกล่บส้ป่์กติ
ในชื้ว่งป์ลายป์ี ทั่ำาใหุ้�แนวโน�มขอีงอ่ีตรากำาไรส้ง
กว่าชื้ว่งป์กติ นอีกจากนี� การป์ร่บป์ร้งการดำาเนิน
งานขอีง RL ทั่ำาใหุ้�ผลป์ระกอีบการดีขึ�นใน 3Q20 
ชื้ว่ยลดต�นทั่้น และทั่ำาใหุ้�การดำาเนินงานดีขึ�นใน
อีนาคึต

กระบวนการเป์ลี�ยนแป์ลง RL และอ่ีตรากำาไรเป์็น
ป์ัจจ่ยสำาค่ึญในป์ี 2021F

การลดต�นทั่้นขอีง RL เริ�มเหุ้็นผลใน 3Q20 หุ้ล่ง
จากทีั่�ขาดทั่้นใกล�เคีึยงก่บ 3Q19 ในขณะทีั่�รายได�
ลดลงกว่า 25 -30% ซึ�งเป์็นสิ�งทีั่�ดีต่อี TU ทั่ำาใหุ้�
เราป์ร่บป์ระมาณการป์ี 2021F ขึ�น ทั่ำาใหุ้�เราคึาด
ว่าจะรายงานผลป์ระกอีบการป์ี 2020  2021F ทีั่�
ขาดทั่้น 321 ล�านบาทั่ ก่อีนกล่บมากำาไร 787 ล�าน
บาทั่ตามลำาด่บ และด�วยอ่ีตรากำาไรทีั่�ส้งในชื้ว่ง
 1H21F เป์็นป์ัจจ่ยหุ้น้นจะทั่ำาใหุ้�อ่ีตรากำาไรข่�น
ต�นป์ี 2021F อีย้ที่ั่� 16.4% ส้งขึ�นจากป์ี 2019 ทีั่� 
15.9% แต่ตำากว่าป์ี 2020F ทีั่� 17.3%

เราแนะนำาใหุ้� ซื�อี โดยมีม้ลค่ึาทีั่�เหุ้มาะสมเพัิ�มขึ�น
เป์็น 21.00 บาทั่ อิีง PER ทีั่� 16.2 เท่ั่า แต่มีคึวาม
เสี�ยงคืึอี ราคึาป์ลาทีั่�ผ่นผวน, ค่ึาเงินบาทั่ทีั่�แข็งค่ึาขึ�น และการ
ดำาเนินงานขอีง RL ทีั่�แยก่ว่าคึาด

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



สวััสดีีค่่ะกลัับมาพบกับแมกกาซีีนหุ้้�นอิินไซีด์ี ฉบับเดืีอินพฤศจิิกายน  2563 เดืีอินนี�เราทราบผลัการเลืัอิกตัั้�งประธานาธิบดีี
สหุ้รัฐอิเมริกาโดียนายโจิ ไบเดีน  เข้�าวิันค่วั�าตั้ำาแหุ้น่งประธานาธิบดีีสหุ้รัฐฯ ค่นที� 46 ส่วันสถานการณ์์โค่วิัดี-19   มีข่้าวัดีีใหุ้�
เรามีค่วัามหุ้วัังต่ั้อิไป  ล่ัาส้ดีไฟเซีอิร์ ซ่ี�งเปน็บริษััทยารายใหุ้ญ่่ข้อิงสหุ้รัฐ อิอิกมาแถลังว่ัาผลัการทดีลัอิงวััค่ซีีน COVID19 

ข้อิงบริษััทนั�นมีประสิทธิภาพถ่ง 90%

สำำ�หรัับเดืือนตุุล�คม 2563   ท่ี่�ผ่่�นม� ดัืชน่ตุล�ดืหลักที่รััพย์์ในกลุ่มปรัะเที่ศกำ�ลังพัฒน�ปรัับตัุวด่ืกว่�กลุ่มปรัะเที่ศพัฒน�แล้ว  ซ่ึ่�งม่คว�มกังวล
เก่�ย์วกับจำำ�นวนผ้้่ติุดืเชื�อ COVID-19 ท่ี่�เพิ�มม�กข่ึ้�นในสำหรััฐอเมริัก� และเกรังจำะเกิดื Lock Down รัอบ 2 ใน EU แตุ่ SET Index ปรัับตัุวทิี่ศที่�ง

ตุรังข้ึ้�มกับดัืชน่ขึ้องตุล�ดืหลักที่รััพย์์อื�นๆ ในภู้มิภู�ค ส่ำวนหน่�งน่�จำะม�จำ�กคว�มไม่แน่นอนจำ�กสำถ�นก�รัณ์์ที่�งก�รัเมืองในปรัะเที่ศ

นายศรพลั ตั้้ลัยะเสถียร รอิงผู�จิัดีการ หุ้ัวัหุ้น�าสาย
งานวัางแผนกลัย้ทธ์อิงค่์กร ตั้ลัาดีหุ้ลัักทรัพย์แหุ้่ง
ประเทศไทย เปิดืเผ่ย์ว่� ณ์ สิำ�นเดืือนตุุล�คม 2563 SET 
Index ปิดืที่่� 1,194.95 จำุดื ลดืลง 3.4% จำ�กเดืือนก่อน
 และปรัับลดืลง 24.4% จำ�กสิำ�นปีก่อน อย์้่ในรัะดืับที่่�ใกล้
เค่ย์งกับ MSCI ASEAN อย์่�งไรัก็ดื่ SET Index ที่่�
ปรัับลดืลงที่ำ�ให้อัตุรั�ส่ำวน P/E ratio ปรัับลดืลงม�ใกล้
เค่ย์งกับตุล�ดืหลักที่รััพย์์อื�นๆ ในภู้มิภู�ค 

อ่กที่ั�งอัตุรั�เงินปันผ่ลตุอบแที่น ณ์ สิำ�นเดืือนตุุล�คม
 2563 อย์้่ที่่�รัะดืับที่่�ส้ำงกว่�ค่�เฉล่�ย์ขึ้องตุล�ดืหลักที่รััพย์์
ในเอเช่ย์ ที่ั�งน่� เมื�อพิจำ�รัณ์�รั�ย์อุตุสำ�หกรัรัมเที่่ย์บ
กับสิำ�นปี พบว่�หล�ย์อุตุสำ�หกรัรัมปรัับตุัวดื่กว่� SET 
Index โดืย์เฉพ�ะในหมวดืธุรักิจำที่่�ม่คว�มเชื�อมโย์งกับ
ก�รัส่ำงออกไปย์ังตุ่�งปรัะเที่ศ อ�ที่ิเช่น หมวดืขึ้องใช้
ส่ำวนตุัวและเวชภูัณ์ฑ์ หมวดืธุรักิจำก�รัเกษตุรั และ
หมวดืชิ�นส่ำวนอิเล็กที่รัอนิกส์ำในส่ำวนขึ้องม้ลค่�ก�รัซึ่ื�อ
ขึ้�ย์เฉล่�ย์ตุ่อวันรัวมใน SET และ mai ในเดืือนตุุล�คม
 2563 อย์้่ที่่� 53,269 ล้�นบ�ที่ ที่ำ�ให้ในช่วง 10 เดืือน
แรักขึ้องปี 2563 ม้ลค่�ซึ่ื�อขึ้�ย์เฉล่�ย์ตุ่อวันรัวมอย์้่ที่่�
 63,417 ล้�นบ�ที่ เพิ�มขึ้่�น 17.9% จำ�กช่วงเดื่ย์วกันขึ้อง

ปีก่อน นอกจำ�กน่� mai Index ที่ำ�สำถิตุิส้ำงสุำดืในปี 2563 
ที่่� 327.12 จำุดื (7 ตุ.ค.) ก่อนปิดืที่่� 309.56 จำุดื ณ์ สิำ�น
เดืือนตุุล�คม

ในเดืือนน่�ผ่้้ลงทีุ่นในปรัะเที่ศม่สัำดืส่ำวนม้ลค่�ก�รัซึ่ื�อขึ้�ย์
ส้ำงสุำดืตุ่อเนื�องเป็นเดืือนที่่� 8 โดืย์ผ่้้ลงทีุ่นตุ่�งช�ตุิย์ังม่
สำถ�นะเป็นผ่้้ขึ้�ย์สุำที่ธิอย์่�งตุ่อเนื�อง โดืย์ใน 10 เดืือน
แรักขึ้องปี 2563 ขึ้�ย์สุำที่ธิในตุล�ดืหลักที่รััพย์์ไที่ย์กว่�
 2.98 แสำนล้�นบ�ที่ ในขึ้ณ์ะที่่�ผ่้้ลงทีุ่นกลุ่มอื�นเป็นผ่้้ซึ่ื�อ
สุำที่ธิ

ขึ้ณ์ะที่่�เดืือนตุุล�คม 2563 ม่กิจำกรัรัม IPO อย์่�งตุ่อ
เนื�อง โดืย์ม่บรัิษัที่เขึ้้�จำดืที่ะเบ่ย์นซึ่ื�อขึ้�ย์ใหม่ใน SET 4 
บรัิษัที่ ใน mai 5 บรัิษัที่ ที่ำ�ให้ใน 10 เดืือนแรักขึ้องปี
 2563 SET ม่ม้ลค่�รัะดืมทีุ่น (IPO) ส้ำงที่่�สุำดืเมื�อเที่่ย์บ
กับตุล�ดืหลักที่รััพย์์อื�นๆ ใน ASEAN
 
นอกจำ�กน่� mai Index ที่ำ�สำถิตุิส้ำงสุำดืในปี 2563 ที่่�
 327.12 จำุดื (7 ตุ.ค.) ก่อนปิดืที่่� 309.56 จำุดื ณ์ สิำ�น

เดืือนตุุล�คม

ในเดืือนน่�ผ่้้ลงทีุ่นในปรัะเที่ศม่สัำดืส่ำวนม้ลค่�ก�รัซึ่ื�อขึ้�ย์
ส้ำงสุำดืตุ่อเนื�องเป็นเดืือนที่่� 8 โดืย์ผ่้้ลงทีุ่นตุ่�งช�ตุิย์ังม่
สำถ�นะเป็นผ่้้ขึ้�ย์สุำที่ธิอย์่�งตุ่อเนื�อง โดืย์ใน 10 เดืือน
แรักขึ้องปี 2563 ขึ้�ย์สุำที่ธิในตุล�ดืหลักที่รััพย์์ไที่ย์กว่�
 2.98 แสำนล้�นบ�ที่ ในขึ้ณ์ะที่่�ผ่้้ลงทีุ่นกลุ่มอื�นเป็นผ่้้ซึ่ื�อ
สุำที่ธิ

Forward และ Historical P/E ขึ้องตุล�ดืหลักที่รััพย์์
ไที่ย์ ณ์ สิำ�นเดืือนตุุล�คม 2563 อย์้่ที่่�รัะดืับ 21.5 เที่่�
 และ 20.7 เที่่�ตุ�มลำ�ดืับ ส้ำงกว่�ค่�เฉล่�ย์ขึ้อง
ตุล�ดืหลักที่รััพย์์ในเอเช่ย์ซึ่่�งอย์้่ที่่�รัะดืับ 17.0 เที่่� และ
 18.2 เที่่�ตุ�มลำ�ดืับ

อัตุรั�เงินปันผ่ลตุอบแที่น ณ์ สิำ�นเดืือนกันย์�ย์น 2563 
อย์้่ที่่�รัะดืับ 3.54% ส้ำงกว่�ค่�เฉล่�ย์ขึ้องตุล�ดืหลักที่รััพย์์
ในเอเช่ย์ซึ่่�งอย์้่ที่่� 2.77%

สังค่มอิินไซีด์ี : ค่วัามหุ้วััง 



ปรัะก�ศผ่ลก�รัดืำ�เนินง�นไตุรัม�สำ 3/63 ม่กำ�ไรั 49.96 ลบ. ส่ำวนรั�ย์ได้ืรัวมอย่้์ท่ี่�
 475.78 ลบ. ด้ื�นบิ�กบอสำณั์ฐนัย์ อนันตุรััมพรั ลุย์ไตุรัม�สำสุำดืท้ี่�ย์เร่ังเครืั�องนำ�เสำนอ
ง�นทัี่�งง�นภู�ครััฐ-เอกชน ม้ลค่�กว่�พันล้�นบ�ที่ อวดืแบ็กล็อกแน่น 4,136 ล้�นบ�ที่
 ซ่ึ่�งจำะรัับร้้ัรั�ย์ได้ืบ�งส่ำวนในปน่ี� ส่ำวนท่ี่�เหลือจำะที่ย์อย์รัับร้้ัรั�ย์ได้ืในปถัีดืไป มั�นใจำผ่ล

ปรัะกอบก�รัป ี2563 ออกม�ด่ืแน่นอน

 มีีรายได้้จากการด้ำาเนิินิธุุรกิจทีี่� 507 ล้้านิบาที่ ล้ด้ล้ง 32.2% เม่ี�อเทีี่ยบกับปีีก่อนิ มีี
ปัีจจัยหลั้กมีาจากการได้้รับผล้กระที่บอย่างมีากจากการทีี่�แบรนิด์้แล้ะนัิกการตล้าด้

ชะล้อการใช้งบโฆษณา อันิเน่ิ�องมีาจากผล้กระที่บทีี่�ยาวนิานิของสถานิการณ์การแพร่
ระบาด้ของโรค COVID-19 ทีี่�ส่งผล้ให้เศรษฐกิจโล้กเข้าส่่สภาวะถด้ถอยอย่างรุนิแรง
 จึงที่ำาให้ธุุรกิจโฆษณาทัี่�งในิแล้ะต่างปีระเที่ศได้้รับผล้กระที่บในิเชิงล้บ ด้้วยเหตุนีิ�ที่ำาให้

บริษัที่ฯ มีีผล้ขาด้ทุี่นิสุที่ธิุ 161 ล้้านิบาที่ในิไตรมีาสนีิ�

โรงงานิโม่ีแป้ีงสาลี้รายใหญ่่แล้ะมีีเที่คโนิโล้ยีการผลิ้ตทีี่�ทัี่นิสมัียทีี่�สุด้ในิปีระเที่ศ  มุ่ีงมัี�นิที่ำาตา
มีนิโนิบายจ่ายปัีนิผล้สมีำ�าเสมีอ แบบทีี่�เรียกได้้ว่าไม่ีขาด้ตกบกพร่อง  ล่้าสุด้ขึ�นิเคร่�้องหมีายวันิ
ทีี่�ไม่ีได้้รับสิที่ธิุปัีนิผล้(XD) วันิทีี่� 11 พฤศจิกายนิ 2563   งานินีิ�ผ้่ถ่อหุ้นิเตรียมีรอรับปัีนิผล้ ในิ

อัตราหุ้นิล้ะ 0.08 บาที่  รับเงินิเข้ากระเป๋ีา 26 พฤศจิกายนิ 2563    ได้้เล้ย....

ด้้าน MACO แจ้้งผลการด้ำาเนินงานไตรมาส 
2 ปีี 2563/64

VGI ผ้้นำาการตลาด้ITEL อวด้ผลงานโด้ด้เด่้น

 Offline-to-Online (“O2O”) โซล่้ชั�นิส์ บนิแพล้ตฟอร์มีธุุรกิจส่�อโฆษณา ธุุรกิจ
บริการชำาระเงินิ แล้ะธุุรกิจโล้จิสติกส์ ไม่ีหวั�นิแม้ีช่วงทีี่�ผ่านิมีาธุุรกิจได้้รับผล้กระ
ที่บจาก COVID-19 โด้ยตรง เผยผล้การด้ำาเนิินิงานิล่้าสุด้ในิไตรมีาสทีี่� 2 ของปีี
 2563/64 สามีารถพาธุุรกิจฝ่่าวิกฤต COVID-19 ด้้วย Ecosystem ทีี่�ครบวงจร
 นิำาพาบริษัที่ฯ พลิ้กมีีกำาไรสุที่ธิุทีี่� 12 ล้้านิบาที่ ด้้วยรายได้้ทีี่� 717 ล้้านิบาที่ โด้ย
ในิไตรมีาสนีิ�ธุุรกิจส่�อโฆษณานิอกบ้านิมีีรายได้้ทีี่� 480 ล้้านิบาที่ แล้ะธุุรกิจบริการ

ด้้านิดิ้จิทัี่ล้มีีรายได้้ 237 ล้้านิบาที่

บริษัที่ ทีี่ เอส ฟล้าวมิีล้ล์้ จำากัด้ (มีหาชนิ) 
TMILL



จัำดืปรัะชุมวิสำ�มัญเพื�อลงมติุอนุมัติุลงทุี่นพลังง�นลม 160 เมกะวัตุต์ุ ง�นน่� “ยุ์ที่ธ ชิน
สุำภัูคกุล" ปรัะธ�นกรัรัมก�รั มั�นใจำมติุผ่่�นฉลุย์ เพรั�ะก�รัลงทุี่นดัืงกล่�วม่แตุ่สำร้ั�ง
ม้ลค่�เพิ�ม แถมแว่วว่�..“ป�๋ยุ์ที่ธ” ยั์งเดิืนหน้�คว้�โอก�สำลงทุี่นเพิ�มตุ่อเนื�อง เร่ัย์กว่�
 ง�นน่�ตัุ�งใจำให้ EP ขึ้ยั์บข่ึ้�นแท่ี่นเปน็บริัษัที่บิ�กเนมท่ี่�ลงทุี่นพลังง�นลมในเว่ย์ดืน�ม

ม�กท่ี่�สุำดืให้ได้ื .. ก็ตุ้องคอย์ลุ้นคอย์เช่ย์ร์ัคอย์ฟังัข่ึ้�วกันตุ่อไป ว่� EP จำะม่โอก�สำคว้�
โครังก�รัลมเข้ึ้�ม�อย่้์ในมือได้ืจำริังและม�กน้อย์แค่ไหน โปรัดืติุดืตุ�มล่ะคร้ั�����

เตรียมีเสนิอขายหุ้นิ IPO จำานิวนิไมี่เกินิ 546 ล้้านิหุ้นิตอกยำ�าด้้วยจุด้แข็งด้้านิ
ผล้ิตภัณฑ์สินิเช่�อหล้ากหล้าย มีีความีโปีร่งใส เป็ีนิมีิตรแล้ะเป็ีนิธุรรมี คุณภาพการให้
บริการเหนิ่อระด้ับ เร่งสปีีด้ขยายการเติบโตเที่่าตัว ตั�งเป้ีาขยายสาขาที่ั�วปีระเที่ศเพิ�มี

เป็ีนิ 1,119 สาขาภายในิปีี 2566 พร้อมีล้งทีุ่นิเที่คโนิโล้ยีพัฒนิาฟเีจอร์ใหมี่ วางเป้ีาหมีาย
 3 ปีี พอร์ตสินิเช่�อแตะ 12,000 ล้้านิบาที่ ส่่หนิึ�งในิผ่้นิำาบริษัที่จด้ที่ะเบียนิที่ี�ให้บริการ
สินิเช่�อรายย่อยระด้ับชาติ ล้่าสุด้สำานิักงานิ ก.ล้.ต. ได้้อนิุมีัติแบบคำาขออนิุญ่าตเสนิอ
ขายหล้ักที่รัพย์ แล้ะได้้รับอนิุมีัติเริ�มีนิับ 1 ไฟล้์ล้ิ�งแล้้วอย่่ในิระหว่างลุ้ยโรด้โชว์ผ่้ล้งทีุ่นิ
สถาบันิ แล้ะผ่้ล้งทีุ่นิรายย่อยต่อไปี  โด้ยคาด้จะเข้าจด้ที่ะเบียนิในิตล้าด้หล้ักที่รัพย์แห่ง

ปีระเที่ศไที่ย (SET)  ภายในิปีี 63 
 

กล้ายเป็ีนิหุ้นิน้ิองใหม่ีไอพีโอ เน่ิ�อหอมีราศีจับทัี่นิทีี่ เม่ี�อบรรด้ากองทุี่นิต่างรุมีจีบขอข้อม่ีล้กับ
แบบหัวบันิได้ไม่ีแห้ง งานินีิ� เล่้นิเอาผ้่บริหารสุด้เก่งอย่าง "จรัญ่ วิวัฒน์ิเจษฎาวุฒิ" คิวแน่ินิ
เอี�ยด้ด้. รีบเดิ้นิสายให้ข้อม่ีล้กันิแบบรัวๆ แว่วมีาว่ามีีหล้ายกองทุี่นิ บอกได้้เล้ย ของเขาดี้จริง
คุณภาพแน่ินิ แถมีพ่�นิฐานิสุด้แกร่ง ใครเห็นิก็อยากที่ำาความีร้่จัก อย่างนีิ�ต้องเกาะติด้กันิไว้ 

รับรองมีีเซอร์ไพรส์ เอาเป็ีนิว่า อย่าล่้มีคว้าหุ้นิใส่พอร์ตไว้ จะได้้ช่�นิใจส่งท้ี่ายสิ�นิปีีกันินิะคร้าบบ

‘บมจ้.ศัักดิ้�สยามลิสซิิ่�ง’ 
ผ้้ให้้บริการสินเช่ื่�อรายย่อยระดั้บภู้มิภูาค

MJD  ต่อยอด้ธุุรกิจ้ให้ม่ “PeopleScape” นับถอยห้ลัง บมจ้.อีสเทิิร์นพาวเวอร์ กรุ�ปี ห้ร่อ EP

ธุุรกิจทีี่�ปีรึกษาแล้ะพัฒนิาบุคล้ากรด้้านิอสังหาฯ ครบวงจรในิยุค New Normal 
ด้้วย 4 บริการหลั้ก ทีี่�ปีรึกษาการพัฒนิาที่รัพยากรมีนุิษย์แล้ะองค์การ - ทีี่�
ปีรึกษาด้้านิการพัฒนิากระบวนิการธุุรกิจ – การจัด้ฝึ่กอบรมีสัมีมีนิา – การ
บริหารจัด้การที่รัพยากรบุคคล้ หวังเป็ีนิศ่นิย์รวมีนิวัตกรรมีการเรียนิร้่เพ่�อทัี่�ง
บุคคล้แล้ะองค์กร ช่วยเพิ�มีทัี่กษะแล้ะปีระสิที่ธิุภาพในิการที่ำางานิตอบโจที่ย์ การ
เปีลี้�ยนิแปีล้งยุค New Normal ปีระเดิ้มีหลั้กส่ตรแรก “Transforming Real 
Estate Management” เติมีเต็มีทัี่กษะการบริหารโครงการลั้กซ์ชัวรี�ผสานิองค์

ความีร้่ด้้านิดิ้จิทัี่ล้แล้ะ PropTech พร้อมีกล้ยุที่ธ์ุการขายอย่างเข้าใจล่้กค้า

โอ้โห!!! บมีจ. เจ.อาร์.ดั้บเบิ�ล้ย่.ย่ทิี่ลิ้ตี� (JR) 






















