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	 PTG	ตั้งเป้าปี63	ปริมาณขาย	-	EBITDA	

โต	15-20%	ตามขยายสาขา-ค่าการตลาดดีขึ้น	

พร้อมวางงบลงทุนปีนี้	4.5-5	พันลบ.	รองรับ

ธุรกิจ	Oil-Non-oil	และธุรกิจใหม่

 นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีที
จี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
PTG	เปิดเผยว่า	ส�าหรับในปี	2562	บริษัทได้

ก้าวขึ้นเป็นผู้น�าสถานีบริการน�้ามันที่มียอดขาย

เป็นอันดับ	2	ของประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิ	

โดยบริษัทมีปริมาณการขายในธุรกิจน�้ามันอยู่ที่	

4,681	ล้านลิตร	เติบโต	19.40%	จากปีก่อน	ที่มี

ปริมาณการขายในธุรกิจน�้ามันอยู่ที่	3,921	ล้าน

ลิตร	เนื่องจากการขยายสาขาที่เพิ่มขึ้น	โดยใน

ปัจจุบันบริษัทมีการขายน�้ามันผ่านสถานีบริการ	

คิดเป็นสัดส่วน	93.70%	ของปริมาณการขาย

ทั้งหมด	

	 “ในปี	2562	ที่ผ่านมานับเป็นอีกปีที่ประสบ

ความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้	ส่งผลให้เรา

ก้าวขึ้นเป็นผู้น�าสถานีบริการน�้ามันที่มียอดขาย

เป็นอันดับ	2	ของประเทศได้	และในปีนี้เราก็ได้

วางรากฐานให้พีทีจีก้าวขึ้นไปเป็นมากกว่าธุรกิจ

พลังงาน	และเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าในปี	2563	ที่เรา

ก�าลังก้าวสู่ปีที่	33	นี้	จะเป็นปีที่น่าจับตามองอีก

ปีเพราะพีทีจีไม่หยุดส่งมอบคุณค่าใหม่ๆ	ให้กับ

ลูกค้า”	นายพิทักษ์	กล่าว

 ด้านนายรังสรรค์ พวงปราง ผู้
ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ PTG	เปิดเผยว่า	บริษัทฯตั้งเป้าปริมาณ

การขายปี	2563	เติบโต	15-20%	แตะที่ระดับ	

5,400	-	5,500	ล้านลิตร	จากปีก่อนท�าได้	4,700		

ล้านลิตร	และมีก�าไรก่อนดอกเบี้ย	ภาษี	ค่าเสื่อม

ราคา	และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย	(EBITDA)	เติบโตใน

ทิศทางเดียวกับปริมาณการขาย	จากปีก่อนอยู่ที่	

5,269	ล้านบาท	เนื่องจาก	เป็นไปตามการขยาย

สาขาทั้งธุรกิจน�้ามัน	(Oil)	และธุรกิจ	Non-oil	

อย่างต่อเนื่อง	ประกอบกับค่าการตลาดปรับตัวดี

ขึ้นโดย	2	เดือนแรกที่ผ่านมาค่าการตลาดอยู่ที่			

1.6-1.7	บาทต่อลิตร	

	 ส�าหรับงบลงทุนปีนี้บริษัทฯวางไว้ที่	4,500-

5,000	ล้านบาท	โดยแบ่งเป็นใช้ส�าหรับลงทุนใน

การขยายและปรับปรุงธุรกิจน�้ามัน	3,900	ล้าน

บาท	ธุรกิจ	Non-oil	600	ล้านบาท	ธุรกิจLPG	

400	ล้านบาท	และธุรกิจใหม่	500	ล้านบาท	

ซึ่งเบื้องต้นเป็นธุรกิจเอทานอล	โดยบริษัทฯจะ

พิจารณาการลงทุนให้ใกล้เคียงกับกระแสเงินสด

จากการด�าเนินงานแต่อย่างไรก็ตามต้องดูภาพ

รวมผลกระทบจากสถานการณ์ในปัจจุบันอาจจะ

ท�าให้บริษัทฯต้องปรับงบลงทุนใหม่เหลือ	4,000	

ล้านบาท	

	 ทั้งนี้บริษัทฯมีแผนขยายจุดให้บริการน�้ามัน	

150-200	จุด	จากปีก่อนอยูที่	2,024	จุด	และ

ขยายสาขา	LPG	60-70จุด	ของภาคครัวเรือน	ถึง

แม้ปัจจุบันธุรกิจ	LPG	ภาคครัวเรือนจะยังไม่เปิด

ตัวให้บริการอย่างเป็นทางการแต่ปัจจุบันบริษัทฯ

ก็มียอดขายเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งปีนี้บริษัทฯคาด

ว่ายอดขายจากธุรกิจ	LPG	จะเติบโตที่ระดับ	35-

40%	หรือท�าได้	110,000	ตัน	โดยมาจากภาคครัว

เรือน	10%	และมาจากอุตสาหกรรมรถยนต์	90%	

	 นายรังสรรค์	กล่าวเพิ่มเติมว่า	ส�าหรับ

ผลกระทบไวรัสโควิด-19	ไม่ส่งผลกระทบต่อ

บริษัทฯมากนักเนื่องจากการใช้รถยนต์ใน

กรุงเทพมหานครยังคงหนาแน่นอยู่หลังปัจจุบัน

ประชาชนลดปริมาณการเดินทางตามรถโดยสาร

มากขึ้น	โดยสองเดือนแรก	(มกราคม-กุมภาพันธ์)

ที่ผ่านมาบริษัทฯมีปริมาณขายเติบโต	12-13%	ถึง

แม้จะจะต�่ากว่าเป้าที่วางไว้	15%	แต่เชื่อว่าภาพ

รวมของครึ่งปีแรกจะยังคงเติบโตได้ไม่ต�่ากว่า	

10%

PTG ต้ังเป้าปี63 

ปริมาณขาย-EBITDA โต 15-20% 

ตามขยายสาขา-ค่าการตลาดดีข้ึน
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 นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์
ทอีส รับเบอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
NER	เปิดเผยว่า	บริษัทฯตั้งเป้าปริมาณขาย

รวมปี	2563	แตะที่ระดับ	409,176	ตัน	โดยเป็น

ปริมาณขายในประเทศ	245,505	ตัน	หรือคิดเป็น	

60%	และปริมาณขายต่างประเทศ	163,671	ตัน	

หรือคิดเป็น	40%	ของปริมาณขายรวม	ซึ่งเติบโต

จากปีก่อนที่มีปริมาณขายอยู่ที่	280,117	ตัน	

เนื่องจาก	โรงงานผลิตแห่งใหม่จะมีการเริ่มเดิน

เครื่องทดสอบตั้งแต่วันที่	20	มีนาคมนี้เป็นต้นไป

และผลิตจริงภายในไตรมาส	2/2563	ซึ่งจะท�าให้

บริษัทมีก�าลังการผลิตเพิ่มอีก	172,800	ตันต่อปี	

เป็น	465,600	ตันต่อปี	จากเดิมมีก�าลังการผลิต	

292,800	ตันต่อปี	

	 ขณะที่	บริษัทฯยังคงมั่นใจว่าผลประกอบการ

ครึ่งปีแรกของปี	2563	จะยังคงเติบโตได้ดี	แม้จะ

มีสถานการณ์โควิค-19	เข้ามาแต่บริษัทฯไม่ได้รับ

ผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว	โดยยอดขายที่

ได้มีการท�าสัญญากับลูกค้ายังคงเป็นไปตามแผน	

ยังไม่มีลูกค้ารายใดยกเลิกค�าสั่งซื้อ	ซึ่งบริษัทฯมี

ยอดค�าสั่งซื้อล่วงหน้าของไตรมาส	2/2563	อยู่ที่	

5,934	ล้านบาท	

	 อย่างไรก็ตามสิ่งที่บริษัทฯยังคงเป็นกังวล

มากกว่าคือสถานการณ์ภัยแล้งซึ่งจะท�าให้บริษัทฯ

สามารถผลิตยางไม่ได้ตามเป้า	แต่ทั้งนี้บริษัทฯจะ

มีการประเมินผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว

หลังเดือนเมษายนนี้อีกครั้ง	

	 "โควิด-19	กระทบต่อเราน้อยตอนนี้ยังไม่มี

ลูกค้ารายใดยกเลิกค�าสั่งซื้อสินค้าเรา	และแต่ละ

รายเป็นเจ้าใหญ่ทั้งนั้น	แต่สิ่งที่เรากังวลจริงๆคือ

ซัพลลายจากวัตถุดิบที่เกิดจาภัยแล้งมากกว่า	

ปัจจุบันไทยได้ประกาศเข้าสูภาวะภัยแล้งแล้ว

และตอนนี้สถานการณ์ยังไม่นิ่ง	ถ้าแล้งไม่กระทบ

มากเรายืนยันว่าจะยังคงเป้าหมายแบบเดิม	แต่

ถ้ามีผลกระทบจริงเรามองว่าจะเป็นครึ่งปีหลัง

มากกว่า	ซึ่งจะกระทบต่อผลผลิตของบริษัทฯซึ่ง

จะหายไปถึง	15-20%	แต่มีข้อดีคือราคาจะปรับ

ตัวสูงขึ้น	"	นายชูวิทย์	กล่าว	

	 พร้อมกันนี้บริษัทฯยังมีการพัฒนาสินค้าใหม่

ต่อเนื่อง	ซึ่งเป็นการร่วมมือกับหน่วยงานการ

ศึกษา	เช่น	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	และ	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ซึ่งเป็นแผ่นรองนอน

ส�าหรับสัตว์	และใช้กับวัวนมโดยเฉพาะ	โดยคาด

ว่าจะผลิตและจ�าหน่ายได้ภายในไตรมาส3/2563	

ซึ่งเป้าหมายของบริษัทฯจะเป็นการส่งออกไปยัง	

ออสเตรเลีย	และ	นิวซแลนด์	โดยในปีนี้คาดว่าจะมี

ยอดขายจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอยู่ที่	25-30	ล้าน

บาท	และขายแบบเต็มที่ช่วงปลายปี	2564-ต้นปี	

2565	เป็นต้นไป	

	 นายชูวิทย์	กล่าวเพิ่มเติมถึงการ	เพิ่ม

ทุนจดทะเบียนแบบมอบอ�านาจทั่วไป	จ�านวน	

154,000,000	หุ้น	ซึ่งเป็นการขอมติบอร์ดไว้

ก่อน	เพื่อรองรับนักลงทุนที่สนใจเข้ามาถือหุ้น

บริษัทฯ	โดยก่อนหน้านี้มีคู้ค้าเข้ามาเจรจากับ

บริษัทฯประมาณ	2-3	ราย	แต่อย่างไรก็ตามยังไม่

ได้ก�าหนดว่าจะจัดสรรอย่างไร

NER ย�้าต้ังเป้าปริมาณขายปี 63
 แตะ 4.09 แสนตัน หลังโรงงานใหม่แล้วเสร็จ

แย้มผลงาน H1/63 ยังโตดี ไร้ผลกระทบโควิด-19 
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	 ZEN	หั่นเป้ายอดขายปี	63	เหลือโต	5-10%	

จากเดิมตั้งเป้า	15-20%	หดเป้าเปิดสาขาเหลือ	40	

สาขา	จากเดิม	80	สาขา	ตั้งเป้ายอดขายเดลิเวอรี่

ปี63	เพิ่มเป็น	200	ลบ.	จากปีก่อน	120	ลบ.	หลัง

ลูกค้า	Walk-in	ลดฮวบ	

 นายบุญยง ตันสกุล ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น 
คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
ZEN	เปิดเผยว่า	บริษัทฯ	ปรับลดเป้ารายได้ปี	

2563	เหลือเติบโต	5-10%	จากเดิมที่ตั้งไว้ว่าจะ

เติบโต	15-20%	หลังประเมินไตรมาสที่	1/63	ราย

ได้จะลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและไตรมาส

ก่อน	เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภานการณ์

การระบาดของไวรัส	COVID-19	ส่งผลกระทบให้

ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศชะลอตัวลง	ส่งผลให้

ลูกค้าเข้าห้างสรรพสินค้าน้อยลง	ซึ่งกระทบกับร้าน

อาหารของบริษัทฯ	ที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้า

	 อย่างไรก็ตามคาดว่าอัตราก�าไรสุทธิจะดีกว่า

ปีก่อน	ที่อัตราก�าไรสุทธิอยู่ที่ระดับ	3.38%	เป็นผล

จากการเปิดขยายสาขาร้านอาหารเขียงเพิ่มขึ้น	ซึ่ง

ได้เปิดในช่วง2เดือนที่ผ่านมาแล้ว	10	สาขา	เน้น

อาหารจานด่วนปรุงสุกมากขึ้น	และร้านอาหารปิ้ง

ย่างเช่น	AKA	ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก	สาเหตุของ

	 พร้อมกันนี้	บริษัทฯ	ได้ปรับแผนขยายสาขาใน

ปีนี้เหลือเพียง	40	สาขา	จากเดิม	80	สาขา	ซึ่งจะ

เน้นการขยายสาขาร้านเขียงเป็นหลัก	จากที่ผ่านมา

มีการขยายสาขาร้าน	เขียงไปแล้ว	จ�านวน	10	สาขา	

ในช่วง	2	เดือน	ที่ผ่านมา	โดยเน้นพื้นที่บริเวณ

ตึกแถวมีผู้บริโภคอยู่มาก	ซึ่งพบว่ารายได้เฉลี่ย

เพิ่มขึ้นเป็น	4-5	แสนบาท	จากเดิม	รายได้เฉลี่ย

ต่อเดือนอยู่ที่	2-3	แสนบาท	ซึ่งท�าให้บริษัทฯ	เห็น

ความส�าคัญและเน้นในการด�าเนินงานร้านอาหาร

จานด่วนมากขึ้น	

	 อีกทั้งยังได้ปรับเปลี่ยนการท�าอาหารโดยเน้น

อาหารสุกเป็นหลัก	และลดปริมาณอาหารดิบลง	ซึ่ง

จะเห็นผลกระทบในแบรนด์ร้านอาหารญี่ปุ่นมาก

ที่สุด	อย่างไรก็ตามยังคงให้ข้อมูลกับผู้บริโภคว่า	

อาหารดิบของเรา	เช่น	แซลม่อน	เป็นสินค้าที่สะอาด

และมีใบรับรองอย่างถูกต้อง	ไม่เป็นอันตรายหรือมี

เชื้อโรคแต่อย่างใด

	 ขณะที่บริษัทได้เน้นขยายธุรกิจเดลิเวอรี่มากขึ้น	

โดยคาดว่าจะสามารถท�ายอดขายเดลิเวอรี่เติบโต

เป็น	200	ล้านบาท	ในปีนี้	จากปีก่อนท�าได้	120	

ล้านบาท	โดยปรับตัวในการให้บริการส่งอาหารมาก

ขึ้น	จากปริมาณจ�านวนลูกค้าที่	Walk-in	ลดลงไป

มาก	จากสถานการณ์	โควิด-19	ที่ระบาด	โดยพบ

ว่า	ยอดลูกค้านักท่องเที่ยวในร้านอาหารต่างจังหวัด	

ได้แก่	เชียงใหม่	พัทยา	และ	ภูเก็ต	ลดลงไปถึง	50%	

ในขณะที่จ�านวนลูกค้าในสาขากรุงเทพฯ	ลดลงเฉลี่ย	

15-30%	ต่อสาขา	นอกจากนี้ยังพบว่าเฉลี่ย	2เดือน	

ที่ผ่านมา	จ�านวนคนเข้าร้านลดลงราว	20%	จากปี

ก่อน

	 นายบุญยง	กล่าวเพิ่มเติมว่า	บริษัทฯ	มองว่า

ผลกระทบของไวรัสโควิด-19	จะยืดเยื้อไปนานสุด	

1ปี	โดยหากปัญหาดังกล่าวมีการรับมือและคลี่คลาย

ได้เร็วที่สุดคาดว่าสถานการณ์จะกลับมาปกติได้

ภายใน	6	เดือน	และจะท�าให้ยอดขายในครึ่งปีหลังดี

ขึ้นโดยภาพรวมของอุตสาหกรรมธุรกิจอาหาร	ในปี

นี้คาดว่าจะมีรายได้ลดลงครั้งแรกในรอบ	10ปี	คาด

มีมูลค่าจะอยู่ที่	410,000-420,000	ล้านบาท	ลดลง

ราว	10%	จากปีที่แล้วที่	440,000	ล้านบาท

ZEN ห่ันเป้ายอดขายปี 63 เหลือโต 5-10% 

จากเดิมต้ังเป้า 15-20% หดเป้าเปิดสาขาเหลือ 40 สาขา  

จากเดิม 80 สาขา จากพิษ COVID-19
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 นายโสฬส ตั้งในธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาพาโก้ จ�ากัด (มหาชน) TAPAC เปิดเผยว่า	ตามที่
บริษัทฯ	ได้ส่งงบการเงินไตรมาส	1/2563	ของบริษัทฯและบริษัทย่อยส�าหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด	ณ	วันที่	31	มกราคม	2563	ต่อตลาดหล

กัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น	โดยบริษัทย่อยไตรมาส	1/2563	มีผลก�าไรสุทธิ	22.114	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกนัของปีก่อนซึ่ง

มีก�าไรสุทธิ	14.854	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ	48.88	โดยมีสาเหตุหลักและรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 1.	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	มีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการผลิตภัณฑ์พลาสติก,แม่พิมพ์,ธุรกิจค้าปลีกและขายที่ดินโดยบริษัทย่อย

ประเทศสวีเดน	ทั้งสิ้น	320.824	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการอยู่ที่	223.157	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นคิดเป็น

ร้อยละ	43.77	และมีอัตราก�าไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ	30.05	เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ	27.59

	 2.	บริษัทย่อย	C4Hus	AB	มีรายได้ค่าก่อสร้างอยู่ที่	136.837	ล้านบาท	ลดลดจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่ที่	146.31	ล้านบาท	ลดลง

ร้อยละ	6.47	อันเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศสวีเดนและสภาวะเศรษฐกิจยุโรปขณะเดียวกัน	ก็มีต้นทุนค่าก่อสร้างอยู่ที่	139.016	ล้าน

บาท

	 3.	บริษัทย่อยได้มีการลงทุนในบริษัทร่วม	บริษัทพรีเมียร์แทงค์คอร์ปอร์เรชั่น	จ�ากัดและได้รับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนในบริษัทดังกล่าว

อยู่ที่	6.148	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งอยู่ที่	4.572	ล้านบาท

	 4.	บริษัทฯ	และบริษัทย่อยมีต้นทุนการเงินอยู่ที่	9.681	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน		ซึ่งอยู่ที่	7.122	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	35.93	

เนื่องจากการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และค้าปลีกที่เพิ่มขึ้น

TAPAC เผย Q1/63 (ส้ินสุด 31 ม.ค.63)  

ก�าไรโต 48.88% ตามรายได้เพ่ิมข้ึน 

-รับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนในบ.ร่วม 
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 นายจ�ารูญ ชินธรรมมิตร์ ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น�้าตาลขอนแก่น จ�ากัด 
(มหาชน) KSL	เปิดเผยว่า	แจงผลการด�าเนินงานส�าหรับไตรมาสที่	1	รอบ

ปีบัญชี	2563	(ตั้งแต่วันที่	1	พฤศจิกายน	2562	ถึงวันที่	31	มกราคม	2563)	

บริษัทมีก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่	212	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อน	

119	ล้านบาท	หรือร้อยละ	129	เมื่อเทียบกับก�าไรในไตรมาสที่	1ปีบัญชี	2562	

จ�านวน	93	ล้านบาท	

	 ขณะที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการส�าหรับไตรมาสที่	1	ปีบัญชี	

2563	รายได้จากการขายและการให้บริการรวม	2,999	ล้านบาท	ลดลงเล็ก

น้อยจากไตรมาสแรกของปีก่อน	โดยลดลงจ�านวน	44	ล้านบาท	หรือร้อยละ	

1.5	ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้จากการให้บริการ	จ�านวน	46	

ล้านบาท	ในขณะที่รายได้จากการจ�าหน่ายน�้าตาลในงวดปัจุบันเพิ่มขึ้น	2	ล้าน

บาท	จากการขายน�้าตาล	จ�านวนรวม	0.19	ล้านตัน	(ไตรมาสที่	1	ของปี	2562	

มียอดขาย	0.17	ล้านตัน)

	 ส�าหรับไตรมาสที่	1ปี	2563	บริษัทมีก�าไรขั้นต้น	635	ล้านบาท	คิดเป็นอัต

รก�าไรขั้นต้นร้อยละ	21	ซึ่งลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีก�าไรชั้นตัน	

857	ล้านบาท	หรืออัตรก�าไรขั้นตันร้อยละ	28	โดยก�าไรขั้นตันที่ลดลงมีปัจจัย

หลักมาจากราคาขายฉลี่ยที่ลดลงประมาณร้อยละ	4.5	

	 ด้านรายได้อื่น	เพิ่มขึ้นรวมเป็นจ�านวน	40	ล้านบาท	โดยมีสาเหตุหลักมา

จากก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งจ�านวน	88	ล้าน

บาท	จากการท�าสัญญาจะซื้อจะขายที่ยกเลิกไม่ได้	เพื่อขายกลุ่มสินทรัพย�์าเนิน

งานอันประกอบด้วย	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง	เครื่องจักร	และอุปกรณ์

ให้แก่บริษัทที่กี่ยวของกันแห่งหนึ่ง	ขณะที่มีก�าไรจากการท�าสัญญาซื้อขาย

น�้าตาลล่วงหน้าจาการป้องกันความเสี่ยงราคาน�้าตาล	ลดลงจ�านวน	61	ล้าน

บาท	61	ล้านบาท			

 บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จ�ากัด (มหาชน) (EARTH) 
เปิดเผยว่า	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2563	มีมติอนุมัติให้ออกหุ้นเพิ่ม

ทุนแบบเฉพาะเจาะจง	(Private	Placement:PP)	ให้แก่	นายพิพรรธ	พิหเคน

ทร์	จ�านวน	973,241,553	หุ้น	ในราคาหุ้นละ	0.0001	บาท	คิดเป็นจ�านวนเงิน	

97,324	บาท	โดยวาระดังกล่าว	ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบรวม	2,294,997,625	หุ้น	

หรือคิดเป็น	99.29%	เพื่อให้กลุ่มผู้บริหารชุดเดิม	คงสัดส่วนถือหุ้นใหญ่	30%	

เท่าเดิม	เนื่องจากเห็นว่าที่ผ่านมากลุ่มผู้บริหารมีความสามารถผลักดันธุรกิจ

ให้เติบโตได้อย่างมีศักยภาพ	เห็นได้จากผลการด�าเนินงานทั้งยอดขายและก�าไร

โตต่อเนื่องทุกปี	และสามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้อย่างสม�่าเสมอ	อีก

ทั้งเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหนี้สินของผู้บริหารชุดเดิมที่ได้ค�้าประกันบริษัทใน

ฐานะส่วนตัวและยอมแบกรับภาระหนี้แทนบริษัทฯ	ที่ส�าคัญต้องการให้กลุ่มผู้

บริหารเข้ามาเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจให้พลิกฟื้นกลับมาได้อีกครั้ง

	 นอกจากนี้ยังได้พิจารณาอนุมัติหลักการในการออกใบส�าคัญแสดงการใช้

สิทธิ	(Warrant)	จ�านวน	50%	ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว	เพื่อเป็นการเพิ่ม

ทุนให้บริษัทมีฐานทุนที่แข็งแกร่งและขยายธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง	และช�าระหนี้

ตามสัญญาประนอมหนี้

	 และยังได้อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจ�านวน	1,441,487,566	หุ้น	

โดยให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม	4,978,089,394	บาท	เป็นทุนจดทะเบียนใหม่	

3,536,601,828	บาท	มูลค่าที่ตราไว้	(พาร์)	หุ้นละ	1	บาท	เพื่อให้สอดคล้อง

กับการยกเลิกหุ้นที่ยังมิได้จ�าหน่าย	จ�านวน	1,441,487,566	หุ้น	ซึ่งได้จัดสรร

ไว้รองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของใบส�าคัญแสดงการใช้สิทธิรุ่นที่	4	

(EARTH-W4)	ที่ได้ครบก�าหนดการใช้สิทธิไปแล้ว	เมื่อวันที่	15	กันยายน	2562	

ส่งผลท�าให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนใหม่เป็น	4,509,843,381	บาท	มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ	1	บาท

ผถห. EARTH ลงมติ 99.29% 

เทคะแนนเสียงออก PP หนุนกลุ่มผู้บริหารเดิม

ลุยธุรกิจต่อ เชื่อมั่นน�าพาองค์กรแข็งแกร่ง

KSL เผยก�าไร Q1 (1 พ.ย.62-31 ม.ค.63) โต 129%     

แม้รายได้ลดลงเล็กน้อย - ราคาขายฉลี่ยลดลงราว 4.5%
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ก.ล.ต. ผ่อนเกณฑ์เสนอขายหุ้นกู้แบบคราวด์ฟนัดิง 

สนับสนุน SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น 

มีผล 16 มี.ค. 63

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์เปิดโอกาส เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ 

ระดมทุนจากผู้ลงทุนในวงจ�ากัดได้

	 ก.ล.ต.	ปรับเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ผ่านระบบคราวด์
ฟันดิง	(crowdfunding)*	โดยไม่น�าหลักการ	All-or-Nothing**	มาใช้กับการ
ระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นกู้แบบคราวด์ฟันดิ้ง	กรณีที่มีผู้จองซื้อถึงร้อย
ละ	80	ของจ�านวนเงินที่เสนอขาย	ให้ถือว่าระดมทุนได้ส�าเร็จ	เพื่อช่วยวิสาหกิจ
ขนาดกลางและย่อม	(SME)	เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น	สอดคล้องการก�ากับ
ดูแลในต่างประเทศ	เริ่มบังคับใช้	16	มีนาคม	2563

 นางสาวจอมขวัญ คงสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า	“ก.ล.ต.	พร้อมสนับสนุน
นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้	SME	และวิสาหกิจเริ่มต้น	(startup)	
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อน�าไปพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้นผ่าน
ช่องทางต่าง	ๆ	ในตลาดทุน	ซึ่งคราวด์ฟันดิงถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยให้
กิจการดังกล่าวสามารถระดมทุนได้	โดยปัจจุบันมีผู้ได้รับความเห็นชอบเป็น
ผู้ให้บริการระบบคราวด์ฟันดิง	(funding	portal)	แล้วจ�านวน	3	ราย	และมี
ผู้แสดงความสนใจขอรับความเห็นชอบอีกหลายราย	นอกจากนี้	ยังก�าหนด
ให้	funding	portal	ต้องมีระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	(IT)	ที่มี
ประสิทธิภาพ	เช่น	การดูแลรักษาความปลอดภัยและความถูกต้องเชื่อถือได้
ของระบบงานและข้อมูล	โดยค�านึงถึงความเสี่ยงด้าน	IT	และความเสี่ยงด้าน
ภัยคุกคามทางไซเบอร์	โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ	ก.ล.ต.***	เพื่อสร้างมาตรฐานและ
แนวทางในการประกอบธุรกิจให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น	โดยมีผลวันที่	16	มีนาคม	
พ.ศ.	2563”

	 ที่ผ่านมา	ปัญหาและอุปสรรคหนึ่งที่ท�าให้การระดมทุนผ่านคราวด์ฟันดิง
ไม่ส�าเร็จเกิดจากจ�านวนเงินลงทุนที่จองซื้อหลักทรัพย์ไม่ครบตามเป้าหมาย
การระดมทุนที่กิจการตั้งไว้	ท�าให้กิจการไม่ได้รับเงินทุนตามหลักการ	All-or-
Nothing	คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนจึงมีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงหลัก
เกณฑ์การออกเสนอขายหุ้นกู้แบบคราวด์ฟันดิง	โดยไม่น�าหลัก	All-
or-Nothing	มาใช้	หากสามารถระดมทุนได้ร้อยละ	80	ของ
จ�านวนเงินที่เสนอขาย	เพื่อขจัดอุปสรรคและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกับการก�ากับดูแลในต่างประเทศ	
เช่น	ประเทศมาเลเซีย	สหราชอาณาจักร	
สหรัฐอเมริกา	โดย	funding	portal	ต้อง
เปิดเผยและแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวให้ผู้
ลงทุนรับทราบก่อนการจองซื้อ	

	 ก.ล.ต.	ออกหลักเกณฑ์เพื่อให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพสามารถเสนอ
ขายหุ้นและหุ้นกู้แปลงสภาพต่อผู้ลงทุนในวงจ�ากัดได้	เพื่อเป็นการเพิ่มช่อง
ทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดทุนได้ตามความเหมาะสมและความ
ต้องการ
 
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
(ก.ล.ต.)	ออกประกาศเพื่อให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพที่เป็นบริษัทจ�ากัด	
ซึ่งเข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่าง	ก.ล.ต.	และส�านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(สสว.)	ในเรื่องการส่งเสริมการระดม
ทุนผ่านตลาดทุนของเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ	ให้สามารถขายหุ้นและหุ้น
กู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนประเภทนิติบุคคลร่วมลงทุน	(VC)	กิจการเงิน
ร่วมลงทุน	(PE)	และผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ	(angel	investor)	รวมทั้ง
สามารถเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของเอสเอ็มอีและสตาร์ท
อัพได้	โดยไม่จ�ากัดจ�านวนผู้ลงทุนและมูลค่าการขาย	และหากเป็นเอสเอ็
มอีขนาดกลาง*	ให้สามารถเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายย่อยได้ไม่เกิน	10	ราย	
และมูลค่าการระดมทุนรวมไม่เกิน	20	ล้านบาท	โดยไม่ต้องยื่นเอกสารต่อ	
ก.ล.ต.	แต่ต้องเปิดเผยข้อมูลส�าคัญให้ผู้ลงทุนทราบก่อนการเสนอขายและ
ให้รายงานผลการขายต่อ	ก.ล.ต.

 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต.	กล่าว
ว่า	"การออกหลักเกณฑ์ในครั้งนี้เพื่อเพิ่มทางเลือกการหาเงินทุนให้กับเอสเอ็
มอีและสตาร์ทอัพ	ซึ่งปัจจุบันมีถึง	518,000	ราย	โดยการเปิดช่องทางการ
ระดมทุนนี้ท�าให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ	สามารถเลือกหลักทรัพย์ที่ออก
และผู้ลงทุนที่เหมาะสมกับความต้องการตามประเภทและขนาดของกิจการ
ได้	หลักเกณฑ์นี้มุ่งเน้นการลดขั้นตอนและต้นทุนที่ไม่จ�าเป็น	โดยยังคงดูแล
คุ้มครองผู้ลงทุนในระดับที่เหมาะสม	หากหลักเกณฑ์นี้มีผลใช้บังคับแล้ว	
เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพตามประเภทที่กล่าวจะสามารถระดมทุนได้ทันที"

	 การสนับสนุนเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพให้เข้าถึงทุนได้สะดวกเป็น
มาตรการหนึ่งตามแผนยุทธศาสตร์	ก.ล.ต.	พ.ศ.	2563-2665	ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี

	 ทั้งนี้	เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ	สสว.	(www.
smeone.com)	หรือเข้าดูรายละเอียดได้ที่	www.sec.or.th/	โดยจะประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	30	มีนาคม	2563	เป็นต้น
ไป
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"ชาญกฤช" ย�้าหุ้นไทยพ้ืนฐานแข็งแกร่ง ชี้หุ้นตกเกิดขึ้นทั่วโลก 

นักลงทุนผวาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระยะสั้น มั่นใจสถานการณ์จะคลี่คลาย

	 "ชาญกฤช"	ชี้หุ้นดิ่งไม่เฉพาะประเทศไทย	แต่

เกิดขึ้นทุกภูมิภาคทั่วโลก	เหตุเพราะนักลงทุนผวา

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	ทุบเศรษฐกิจทั่ว

โลก	แต่มีข่าวดีหลังประเทศจีนประกาศเริ่มควบคุม

สถานการณ์ได้แล้ว	พร้อมให้ความมั่นใจพื้นฐาน

เศรษฐกิจไทยแข็งแกร่ง	จะท�าให้ตลาดหุ้นฟื้นตัว

เร็ว	แนะเป็นโอกาสเก็บหุ้นเพื่อลงทุนระยะยาว

 นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจ�านายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติ
งานกระทรวงการคลัง)	กล่าวถึงกรณี

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหยุดการซื้อขาย

หลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว	(Circuit	Breaker)	

ถึง	2	วันติดต่อกัน	ในวันพฤหัสฯ	และวันศุกร์ที่

ผ่านมา	หลังดัชนีหลักทรัพย์เกิดความผันผวน

อย่างหนัก	โดยเป็นผลกระทบทางจิตวิทยาของ

นักลงทุนที่ตื่นตระหนกต่อข่าวการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19	ซึ่งลุกลามและอาจกระทบต่อระบบ

เศรษฐกิจโลก	

	 อย่างไรก็ตาม	โฆษกคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ	(NHC)	ของประเทศจีน	ซึ่งเป็นประเทศ

ต้นก�าเนิดของเชื้อไวรัสโควิด-19	ออกมาประกาศ

ว่า	การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	ใน

ประเทศจีนผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้ว	จ�านวนผู้ป่วย

รายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง	สถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคในภาพรวมอยู่ในระดับต�่า	โดย

เฉพาะจ�านวนผู้ป่วยใหม่ในอู่ฮั่น	มณฑลหูเป่ย	

ศูนย์กลางการระบาดของโรคปรับลดสู่ระดับเลข

หลักเดียว	มีรายงานผู้ป่วยใหม่เพียง	8	รายในวัน

พุธ	(11	มี.ค.)	และไม่พบผู้ป่วยใหม่ในเมืองอื่นๆ	

ของหูเป่ยครบสัปดาห์แล้ว

	 ส�าหรับประเทศไทย	ซึ่งองค์การอนามัย

โลก	(WHO)	จัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความ

เข้มแข็งด้านความมั่นคงด้านสุขภาพเป็นอันดับ

ที่	6	จากทั้งหมด	195	ประเทศ	และเป็นประเทศ

ก�าลังพัฒนาประเทศเดียวที่ถูกจัดให้อยู่ใน	10	

อันดับสูงสุดของโลก	มีความพร้อมในการรับมือ

สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	โดย

เฉพาะศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโค

วิด-19	ซึ่งมี	พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายก

รัฐมนตรี	เป็นผู้บัญชาการศูนย์ฯ	เป็นการบู

รณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	ตลอด

จนมีการยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง

ให้ทันต่อสถานการณ์	ซึ่งจ�านวนผู้เสียชีวิต	ณ	

ปัจจุบันมีเพียงรายเดียวเท่านั้น

	 “ขอให้พี่น้องประชาชน	ตื่นตัวแต่อย่าตื่น

ตระหนก	ขอให้มั่นใจกับมาตรการรับมือการ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	ของรัฐบาล	

ปัจจุบันท่านนายกรัฐมนตรีบัญชาการศูนย์บริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19	ด้วยตนเอง	

เพื่อให้เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	

การท�างานต้องกระชับ	ฉับไว	และทันต่อ

สถานการณ์	ที่ส�าคัญต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	

เพื่อไม่ท�าให้พี่น้องประชาชนเกิดความสับสน”	นาย

ชาญกฤช	กล่าว

	 ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�านายกรัฐมนตรี	กล่าว

ต่อว่า	ตลาดหุ้นไทยเผชิญกับวิกฤติการณ์โรค

ระบาดมาแล้วหลายครั้ง	ไม่ว่าจะเป็นโรคซาร์สในปี	

2546	ไข้หวัดนกในปี	2549	ไวรัสเมอร์สในปี	2556	

จนถึงไข้ซิกาในปี	2559	จากสถิติที่มีการรวบรวม

เอาไว้พบว่า	โดยภาพรวมไม่ส่งผลกระทบต่อตลาด

หุ้นไทยมากนัก	ดังนั้นจึงขอให้มองวิกฤตที่เกิดขึ้น

เป็นโอกาสในการเลือกซื้อหุ้นพื้นฐานดี	จ่ายปันผล

สูง	และมีราคาถูกลง	เหมาะแก่การสะสมเพื่อ

ลงทุนระยะยาว	โดยข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยระบุว่า	มีหุ้นถึง	448	บริษัทที่มี

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ	สูงกว่าราคาหุ้นขณะนี้	หุ้นที่

มีราคาถูกสุดในรอบ	5	ปี	มีถึง	231	บริษัท	ส่วน

หุ้นที่จ่ายปันผลในอัตราร้อยละ	5-7.5	มีจ�านวน	

43	บริษัท	จ่ายปันผลอัตราร้อยละ	7.5-10	จ�านวน	

17	บริษัท	และจ่ายปันผลสูงกว่าร้อยละ	10	

จ�านวน	6	บริษัท

	 นายชาญกฤช	กล่าวปิดท้ายว่า	"ส�าหรับ

มาตรการดูแลตลาดทุนนั้น	ท่านสมคิด	จาตุ

ศรีพิทักษ์	รองนายกรัฐมนตรี	ได้มอบหมายให้

ท่านอุตตม	สาวนายน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลัง	ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด	โดย

ได้สั่งการให้ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หามาตรการ

ดูแลตลาดหุ้นในภาวะผันผวน	เช่น	การขายหุ้น

โดยไม่มีในมือ	(Short	Sell)	ต้องหาแนวทางที่จะ

สั่งห้ามไม่ให้มีการขายชอร์ตหุ้นในช่วงนี้ได้หรือ

ไม่	และการบังคับขายหุ้นที่ซื้อโดยใช้	Margin	

(Forced	Sell)	จะผ่อนปรนอย่างไรได้บ้าง	

	 ส่วนการจัดตั้งกองทุนสร้างเสถียรภาพตลาด

ทุน	หรือกองทุนพยุงหุ้น	ซึ่งในอดีตเมื่อปี	2546	

เคยจัดตั้งกองทุนวายุภักดิ์มาแล้ว	ปลัดกระทรวง

การคลังก�าลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ

ศึกษาแนวทางที่เหมาะสม	ทั้งนี้รายละเอียด

ต่างๆ	จะชัดเจนมากขึ้นในวันจันทร์นี้"
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กูรูทิสโกช้ี้รัฐควรออกยาแรงพยุงภาคธุรกิจ

- เพ่ิมความเชื่อมั่น - หวั่นกระทบการจ้างงาน

	 กูรูทิสโก้ชี้รัฐบาลควรเร่งออกมาตรการแรง

สู้โควิด	ประคองเศรษฐกิจ-เพิ่มความเชื่อมั่น	หวั่น

ภาคธุรกิจกระทบหนักลากยาวลามจ้างงาน	เสี่ยง

เข้าสู่ภาวะถดถอย	เผยมาตรการการเงินเริ่มไม่ได้

ผล	ด้านบล.ทิสโก้มองหุ้นกลุ่มค้าปลีก,	สื่อสาร	

และท่องเที่ยวน่าลงทุนระยะยาว	ด้านทิสโก้เวลธ์

แนะน�าลงทุนกองทุนที่เกี่ยวข้องกับเมกะเทรนด์	

กระจายลงทุนหุ้นสหรัฐฯ	-	จีน

 นายคมศร ประกอบผล หัวหน้า
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกล
ยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU) (Mr.
Komsorn Prakobphol, Head 
of TISCO Economic Strategy 
Unit) เปิดเผยในรายการ	"LIVE	with	Guru	

เจาะลึกกับผู้รู้เรื่องการลงทุน"	ในเพจเฟซบุ๊ก	

TISCO	Advisory	ว่า	ผลกระทบจากไวรัส	COVID	

-19	เป็นปัจจัยเหนือการควบคุมที่ส่งผลกระ

ทบต่อเศรษฐกิจและการลงทุนในระยะสั้น	แต่

ในช่วงนี้หากไม่มีมาตรการพยุงเศรษฐกิจที่เห็น

ผลอาจท�าให้เศรษฐกิจทั่วโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย

ในปีนี้	อย่างไรก็ตาม	คาดว่าหลังจากนี้ธนาคาร

กลางทั่วโลกจะทยอยประกาศมาตรการการเงิน

ตามหลังธนาคารกลางสหรัฐฯ	(Fed)	แต่อาจไม่

สามารถชะลอการเทขายหุ้นหรือส่งผลเชิงบวกต่อ

เศรษฐกิจในทันที	เนื่องจากคนขาดความเชื่อมั่น

ต่อเศรษฐกิจไปแล้ว

	 ดังนั้น	ปัจจัยเร่งด่วนที่ต้องเร่งด�าเนินการ

เพื่อฟื้นความเชื่อมั่น	และท�าให้ตลาดหุ้นฟื้นตัว

กลับมาได้	มองว่านักลงทุนและผู้บริโภคต้องการ

เห็น	3	มาตรการหลักดังนี้

	 1.มาตรการควบคุมโรค	หลังจากจ�านวนผู้

ติดเชื่อเพิ่มขึ้นเร็วต่อเนื่องในหลายๆ	ประเทศ	เป็น

ปัจจัยหลักที่กดดันเศรษฐกิจและความเชื่อมั่น	ซึ่ง

หากยังควบคุมไม่ได้เป็นเวลานาน	ก็อาจลุกลามจน

ท�าให้เกิดการปลดคนงาน	หรือการผิดนัด

ช�าระหนี้ระลอกใหญ่	ซึ่งเป็นชนวน

ให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย	(Recession)	ซึ่ง

มาตรการการควบคุมโรคนี้อาจต้องเพิ่มความ

เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ	แม้ในระยะสั้นจะมีแรงเหวี่ยงต่อ

เศรษฐกิจอย่างรุนแรง	แต่จะส่งผลดีในระยะยาว	

เนื่องจากคนมีความหวังว่าการแพร่ระบาดของ

ไวรัสจะจบได้เร็วเหมือนประเทศจีนและเกาหลีใต้	

และหากการระบาดของโรคควบคุมได้เร็ว	ความ

เสี่ยง	Recession	ก็จะลดลงอย่างมาก

	 2.นโยบายการคลัง	เช่น	การออกมาตรการ

ลดภาษี	หรือการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่

มากเพียงพอ	จะท�าให้ตัวเลขเศรษฐกิจและความ

เชื่อมั่นฟื้นตัวได้อย่างฉับพลัน	โดยมาตรการ

จ�าเป็นในประเทศไทยมองว่า	ต้องเร่งด�าเนินการ

ช่วยเหลือผู้ประกอบการและบรรเทาผลกระทบ

ของประชาชน	เช่น	สินเชื่อดอกเบี้ยต�่าเพื่อเติม

สภาพคล่องให้กับภาคธุรกิจและประคองไม่ให้เกิด

การเลิกจ้างงาน	เพราะหากเกิดการเลิกจ้างจ�านวน

มากจะส่งผลกระทบต่อการบริโภคในระยะยาว	และ

เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้ช้า

	 3.ลดการซ�้าเติมเศรษฐกิจจากราคาน�้ามัน	

โดยซาอุดิอาระเบียและรัสเซียจะต้องกลับมาเจรจา

ลดปริมาณการผลิตน�้ามันเพื่อช่วยให้ราคาน�้ามัน

ฟื้นตัว	และลดความเสี่ยงที่ผู้ผลิต	Shale	Oil	ใน

สหรัฐฯ	จะผิดนัดช�าระหนี้

	 "ในส่วนของเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทยตอน

นี้แทบจะไม่มีภูมิต้านทาน	สะท้อนได้ชัดเจนว่า

โครงสร้างเศรษฐกิจพึ่งพารายได้จากต่าง

ประเทศในสัดส่วนที่สูงมาก	โดยเฉพาะ

การท่องเที่ยวที่มีสัดส่วนถึง	

11.5%	ส่วนส่งออก

ก็กระทบเป็น

ลูกโซ่จาก

เศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า	แม้ราคาน�้ามันจะปรับ

ลดลงแต่ก็ไม่ได้ช่วยมากนัก	โดยมาตรการจะเข้า

มาช่วยพยุงได้มากที่สุดมองว่าเป็นมาตรการการ

คลังมากกว่ามาตรการทางการเงิน	เพราะเชื่อว่าใน

ภาวะเช่นนี้การปรับลดดอกเบี้ยคงไม่ได้ช่วยอะไรได้

มาก	และอาจจะส่งผลร้ายให้คนขาดความเชื่อมั่น

มากขึ้น	ดังเช่น	Fed	ที่ตัดสินใจประชุมนอกรอบ

เป็นครั้งที่	2	และประกาศลดดอกเบี้ยลงถึง	1%	

เป็น	0.00-0.25%	ต่อเนื่องจากการการประชุม

เมื่อวันที่	3	มี.ค.	ที่ปรับลด	0.5%	แต่แทนที่หุ้นจะ

วิ่งรับข่าวดี	ตลาดหุ้นสหรัฐฯ	กลับปรับตัวลดลง"	

	 นายคมศรกล่าวว่า	ส�าหรับมุมมองอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายของไทยนั้น	คาดว่าธนาคารแห่ง

ประเทศไทย	(ธปท.)	น่าจะทยอยปรับลดอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบายลงตามสถานการณ์โลก	แต่การ

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้อาจส่งผลเชิงบวก

ต่อเศรษฐกิจค่อนข้างน้อย	เพราะปัญหาหลักของ

เศรษฐกิจไทยช่วงนี้คือผู้บริโภคไม่ค่อยมีความ

มั่นใจมากกว่า	(มีต่อ)
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กูรูทิสโกช้ี้รัฐควรออกยาแรงพยุงภาคธุรกิจ

- เพ่ิมความเชื่อมั่น - หวั่นกระทบการจ้างงาน

	 ส�าหรับทิศทางค่าเงินบาทคาดว่าค่าเงินบาท

จะทรงตัวถึงอ่อนค่าลงเล็กน้อย	โดยมีประเด็น

เชิงบวกจากราคาน�้ามันที่ลดลงมาก	และอัตรา

ดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงกว่าประเทศสหรัฐฯ	แต่มี

ประเด็นเชิงลบจากการท่องเที่ยวที่ปรับลดลง	ส่ง

ผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดลดลง

	 ส่วนทิศทางราคาทองค�าที่แม้ว่า	Fed	จะลด

อัตราดอกเบี้ยและท�า	QE	แต่ราคาทองไม่ปรับตัว

เพิ่มขึ้น	เนื่องจากนักลงทุนกลัวเรื่องอัตราเงินเฟ้อ

ติดลบ	แต่ในระยะยาวก็ยังชื่นชอบการลงทุนใน

ทองค�า	เพราะปัจจุบันเศรษฐกิจโลกอยู่ในช่วง

ปลายวัฎจักรเศรษฐกิจ	และยังมีความเสี่ยงต่างๆ	

รออยู่มาก	ดังนั้น	หากราคาทองค�าลดลงก็เป็น

โอกาสในการเข้าซื้อ

 นายมนชัย มกรานุรักษ์ หัวหน้า
ส�านักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ 
ทิสโก้ จ�ากัด (Mr.Monchai 
Mokaranuraksa, Head Of 
Research, TISCO Securities 
Co., Ltd)	ประเมินว่า	ผลกระทบจากไวรัส	
COVID	-	19	จะเริ่มส่งผลต่อตัวเลขก�าไรบริษัทจด

ทะเบียนตั้งแต่เดือนก.พ.	2563	เป็นต้นไป	ทั้งนี้	

จากการติดตามพบว่า	ในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้น

ไทยปรับตัวลดลงแรงเป็นอันดับต้นๆ	ของโลก	

โดยลงมาเกือบ	30%	เมื่อเทียบจากต้นปี	และลง

มากว่า	40%	เมื่อเทียบกับจุดสูงสุดของดัชนีหุ้น

ไทยที่	1,850	จุดในช่วงต้นปี	2561	จึงกล่าวได้ว่า

ขณะนี้ตลาดหุ้นไทยก้าวเข้าสู่ตลาดหุ้นหมีอย่าง

เต็มตัวแล้ว	ซึ่งต้องติดตามต่อไปว่าการแพร่ระบาด

ของไวรัสจะจบลงอย่างไร	เพราะประเทศจีนเริ่ม

ควบคุมการแพร่ระบาดได้แล้ว	ขณะที่ประเทศต่างๆ	

ทั่วโลกเพิ่งจะเริ่มต้น

	 ส่วนการที่	Fed	มีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ย

นโยบาย	ในการประชุมฉุกเฉินวานนี้	(15	มี.ค.)	

ตามเวลาท้องถิ่น	ลงอีก	1.00%	จากระดับ	1.00-

1.25%	มาอยู่ที่ระดับ	0.00-0.25%	นั้น	นัก

ลงทุนมองว่า	Fed	อาจเห็นสัญญาณที่น่ากังวล

บางอย่างมากกว่าการลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้น

เศรษฐกิจเหมือนเช่นทุกครั้ง	ส่งผลให้

ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับลงแรงรับข่าว	

ซึ่งตลาดหุ้นไทยก็ปรับลงแรงเช่นกัน	ดังนั้น	การ

ลงทุนแบบระยะสั้นในช่วงนี้จึงต้องระมัดระวังเป็น

พิเศษ	แต่ก็ถือเป็นจังหวะที่ดีส�าหรับการคัดเลือก

หุ้นพื้นฐานดีเพื่อการลงทุนระยะยาว	เพราะส่วนตัว

ประเมินว่าแต่ละประเทศน่าจะควบคุมสถานการณ์

การแพร่ระบาดได้ในปีนี้	และคาดว่าหุ้นไทยจะปรับ

ตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแบบ	V-Shape	ได้ในช่วง

ครึ่งปีหลัง

	 "แม้ว่าโดยภาพรวมจะตอบได้ยากว่าการแพร่

ระบาดของไวรัสจะจบลงเมื่อไร	แต่ส่วนตัวมั่นใจ

ว่าจะเป็นเพียงปัจจัยลบระยะสั้น	หากสามารถ

ควบคุมการแพร่ระบาดได้ในปีนี้จะท�าให้หุ้นไทยฟื้น

ตัวแบบ	V-Shape	หรือฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วได้

ในช่วงครึ่งปีหลัง	เพราะภาคการท่องเที่ยวจะกลับ

มาเป็นบวกอย่างรวดเร็ว"	นายมนชัยกล่าว

	 นายมนชัย	กล่าวว่า	หุ้นแนะน�าของ	บล.ทิส

โก้ในช่วงนี้จะเน้นหุ้นที่มีผลประกอบการเกี่ยวกับ

การบริโภคในประเทศมีพื้นฐานที่ดี	และมีโอกาสฟื้น

ตัวเร็วหลังสถานากรณ์การแพร่ระบาดของไวรัส

คลี่คลาย	ได้แก่	กลุ่มค้าปลีก	เช่น	CPALL	กลุ่ม

สื่อสาร	เช่น	INTUCH	ส�าหรับกลุ่มท่องเที่ยวก็

สามารถหาจังหวะเข้าลงทุนได้	เพราะหากควบคุม

การแพร่ระบาดได้ราคาหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวจะกลับ

มาเร็ว	หุ้นที่น่าสนใจ	คือ	AOT	และ	BTS

	 ขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารแม้ราคาจะต�่ามาก

แล้ว	แต่ยังไม่แนะน�าให้เข้าลงทุน	เพราะนอกจาก

จะได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่ต�่ามาก

แล้ว	ยังได้รับผลกระทบจาก	Disruption	ของ

อุตสาหกรรมการเงินอีกด้วย	ส่วนนักลงทุนที่มีหุ้น

กลุ่มอื่นอยู่ในพอร์ตนั้น	แนะน�าให้พิจารณา

ปัจจัยพื้นฐานรายตัว	หากเป็นไปได้ให้

ขายเปลี่ยนตัวเพื่อเข้ามาถือหุ้น

กลุ่มที่แนะน�าไปข้างต้น	

ส่วนมุมมองต่อดัชนี

หุ้นไทยใน

เดือน

มีนาคมนั้น	บล.ทิสโก้ประเมินว่าจะเคลื่อนไหวอยู่ที่	

1,000	-	1,150	จุด

	 นายณัฐกฤติ	เหล่าทวีทรัพย์	หัวหน้าที่

ปรึกษาการลงทุนทิสโก้เวลธ์	ธนาคารทิสโก้	จ�ากัด	

(มหาชน)	(Mr.Nattakrit	Laotaweesap,	Head	

Of	Wealth	Advisory	of	TISCO	Bank	Public	

Company	Limited)	เปิดเผยว่า	ส�าหรับการ

ลงทุนในกองทุนในช่วงที่ผ่านมาได้แนะน�าให้ลูกค้า

กระจายการลงทุนไปยังตลาดหุ้นสหรัฐฯ	และ

ตลาดหุ้นจีน	เพราะทั้งสองประเทศมีเครื่องมือ

ที่จะช่วยพยุงเศรษฐกิจให้เติบโตต่อได้	นอกจาก

นี้	ยังคงชื่นชอบการลงทุนในกองทุนที่สอดคล้อง

กับเมกะเทรนด์ของโลก	เช่น	กลุ่มเฮลธ์แคร์	กลุ่ม

ไบโอเทค	กลุ่มอีคอมเมิร์ซ	และกลุ่มธุรกิจที่น่าจะ

ได้รับความนิยมในช่วงที่ผู้คนต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน	

เช่น	กลุ่มธุรกิจออนไลน์	กลุ่มการศึกษาออนไลน์	

เป็นต้น	ส�าหรับการลงทุนในกองทุนหุ้นไทยนั้น	

อาจเลือกกองทุนเชิงรุก	โดยควรพิจารณาราย

ละเอียดไปถึงกลุ่มธุรกิจที่ผู้จัดการกองทุนเลือก

ลงทุนที่ยังมีแนวโน้มเติบโต	ส่วนนักลงทุนที่ลงทุน

ระยะสั้นอาจจับจังหวะเพื่อลงทุนในกองทุน	Index	

Fund	ที่อ้างอิงดัชนี	SET	50	TRI	หรือ	SET	TRI
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	วานนี้	นักลงทุน	ยังคงเทขายหุ้นออกมา	ต่อเนื่อง	บน
ความกังวล	การแพร่ระบาดของไวรัส	โควิด-19	โดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19	
แถลง	ระบุ	ไทย	ยังอยู่ในระยะที่	2	ยังไม่เข้าสู่ระยะที่3	แบงก์ชาติ	หลายประเทศประชุม
ฉุกเฉิน	ลดดอกเบี้ย	ตาม	เฟด	ที่ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น	1.00%	จากระดับ	
1.00-1.25%	สู่ระดับ	0.00-0.25%และยังได้ประกาศซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลาย
เชิงปริมาณ	(QE)	วงเงิน	7	แสนล้านดอลลาร์
	 วันนี้	SET	หลุด1,000	จุด	หรือ	ตั้งหลัก..ไปต่อ	เด้งต่อ	ก็ต้องติดตามหน้าจอ	หน้า
เสื่อ	หน้างาน	หุหุ
	 วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,046.08	จุด	ลดลง	82.83	จุด	หรือ	7.34%	มูลค่าการ
ซื้อขาย	68,179.26	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ	1,946.58	ล้านบาท	บัญชี
บริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ	1,460.32	ล้านบาท	นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ	5,425.08		
ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ	4,938.82	ล้านบาท
 นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ	โฆษกกระทรวงสาธารณสุข	แถลงผ่านศูนย์บริหาร

สถานการณ์โควิด-19	ว่า	วันนี้	(16มี.ค.63)	พบผู้
ป่วยติดเชื้อเพิ่มอีก	33	ราย	โดยแบ่งเป็น	2	กลุ่ม	
คือ	กลุ่มแรกสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อรายเดิมทั้งใน
สนามมวยและสถานบันเทิงรวม	16	ราย	ส่วน
กลุ่มที่	2	เป็นผู้ป่วยใหม่	(17	ราย)	เดินทางมา
จากต่างประเทศ	และผู้ที่ท�างานใกล้ชิดต่างชาติ	
รวมยอดผู้ป่วยยืนยันสะสม	147	ราย....
	 หลังจากที่	ทรู	ชนะการประมูลคลื่นความถี่
ย่าน	2600	MHz	จ�านวน	90	MHz	และ	26GHz	
จ�านวน	800	MHz	นั้น	วันนี้	ทรู	ถือฤกษ์ดีเข้า

ช�าระเงินประมูลคลื่นความถี่ย่าน	2600	MHz	งวดแรก	จ�านวน	1,912,399,111.02	บาท	
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	จากราคาประมูลทั้งหมด	19,123,991,110.16	บาท	(รวมภาษีมูลค่า
เพิ่ม)	พร้อมหนังสือค�้าประกันจากสถาบันการเงิน	(แบงก์การันตี)	และรับใบอนุญาตให้
ใช้คลื่นความถี่ย่าน	2600	MHz	จากกสทช.	มั่นใจว่า	กลุ่มทรูประมูลได้	“คลื่นที่ดีที่สุด
และคุ้มค่าที่สุด”	ตามแผนที่วางไว้	และ	ทรู	พร้อมแล้วที่จะเปิดให้บริการ	5G	อย่างเป็น
ทางการ	ด้วยวิสัยทัศน์	“True	5G	อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเรา”	เพื่อน�าอัจฉริย
ภาพของ	5G	มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อคนไทยและประเทศไทย	โดยตั้งแต่วันที่	
17	มีนาคม	2563	เป็นต้นไป	คนไทยจะได้ใช้บริการบนเครือข่ายอัจฉริยะ	True	5G	พร้อม
กันทั่วประเทศ	

 ก.ล.ต.	เปิดเผยการด�าเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระท�าความผิด
รวม	3	ราย	ได้แก่	(1)	นายวรพันธ์	ช้อนทอง	กรณีอาศัยข้อมูลภายในขายหุ้นบริษัท	ซิโน–
ไทย	เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอน	สตรัคชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	(STEC)	และเปิดเผยข้อมูลภายใน
แก่บุคคลอื่น	(2)	นางสาวปรียา	วงศ์ส่องจ้า	กรณีช่วยเหลือนายวรพันธ์ขายหุ้น	STEC	
โดยอาศัยข้อมูลภายใน	และ	(3)	นางสาวศศิภัสช์	ช้อนทอง	กรณีขายหุ้น	STEC	โดยรู้หรือ
ครอบครองข้อมูลภายใน	ซึ่งเรียกให้ช�าระค่าปรับทางแพ่ง	รวมจ�านวน	12,775,120	บาท	
และก�าหนดระยะเวลาห้ามบุคคลทั้งสามเป็นกรรมการและผู้บริหาร
	 ก.ล.ต.	เปิดเผยการด�าเนินคดีด้วยมาตรการลงโทษทางแพ่งกับผู้กระท�าความผิด
รวม	4	ราย	ได้แก่	(1)	นางจรรยารัตน์	แสงทอง	และ	(2)	นายเอกรัตน์	อภิวัฒนพร	กรณี
อาศัยข้อมูลภายในซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์	ยูโอบี	ฟรีโฮลด์	
เอท	ทองหล่อ	(UOB8TF)	ซึ่งเป็นการเอาเปรียบต่อบุคคลภายนอก	(3)	นางอุสุมา	สาร
พูนทรัพย์	และ	(4)	นางสาวธิติรัตน์	โลหะเศรษฐ์	กรณีให้การสนับสนุนการกระท�าผิด
ของนายเอกรัตน์	โดยเรียกให้ช�าระค่าปรับทางแพ่ง	และส่งคืนผลประโยชน์ที่พึงได้รับจาก
การกระท�าความผิด	รวมจ�านวน	2,937,245.66	บาท
	 ก.ล.ต.	ร่วมประชุมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุน	เพื่อหารือและท�าความเข้าใจ
เกี่ยวกับรายละเอียดของกองทุนรวมเพื่อการออม	(Super	Savings	Fund	:	SFF)	ที่
มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	หรือ	“กองทุน	SSF	หลัก
ทรัพย์จดทะเบียน”	โดยหลักเกณฑ์ของ	ก.ล.ต.	พร้อมแล้ว	และ	บลจ.	มีความสนใจยื่นจัด
ตั้งกองทุน	เพื่อเริ่มเสนอขายแก่ผู้ลงทุนได้	ในวันที่	1	เมษายน	2563	
 SCB EIC ปรับลดคาดการณ์	GDP	ไทยปี	2563	เป็นการหดตัวที่	-0.3%	
(%YOY)	จากเดิมคาดขยายตัว	1.8%	จากผลกระทบของ	COVID-19	ที่รุนแรงกว่าคาด	
ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะถดถอยในช่วงครึ่งแรกของปี
 กูรูทิสโก้	ชี้รัฐบาลควรเร่งออกมาตรการแรงสู้โควิด	ประคองเศรษฐกิจ-เพิ่ม
ความเชื่อมั่น	หวั่นภาคธุรกิจกระทบหนักลากยาวลามจ้างงาน	เสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอย	
เผยมาตรการการเงินเริ่มไม่ได้ผล	ด้านบล.ทิสโก้มองหุ้นกลุ่มค้าปลีก,	สื่อสาร	และท่อง
เที่ยวน่าลงทุนระยะยาว	ด้านทิสโก้เวลธ์แนะน�าลงทุนกองทุนที่เกี่ยวข้องกับเมกะเทรนด์	
กระจายลงทุนหุ้นสหรัฐฯ	-	จีน		
 EARTH	ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	1/2563	มีมติอนุมัติให้ออกหุ้นเพิ่มทุน
แบบเฉพาะเจาะจง	(Private	Placement:PP)	ให้แก่	นายพิพรรธ	พิหเคนทร์	จ�านวน	
973,241,553	หุ้น	ในราคาหุ้นละ	0.0001	บาท	คิดเป็นจ�านวนเงิน	97,324	บาท	โดย
วาระดังกล่าว	ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบรวม	2,294,997,625	หุ้น	หรือคิดเป็น	99.29%	เพื่อ
ให้กลุ่มผู้บริหารชุดเดิม	คงสัดส่วนถือหุ้นใหญ่	30%	เท่าเดิม	เนื่องจากเห็นว่าที่ผ่านมาก
ลุ่มผู้บริหารมีความสามารถผลักดันธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมีศักยภาพ	เห็นได้จากผลการ
ด�าเนินงานทั้งยอดขายและก�าไรโตต่อเนื่องทุกปี	และสามารถจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้
อย่างสม�่าเสมอ	อีกทั้งเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหนี้สินของผู้บริหารชุดเดิมที่ได้ค�้าประกัน
บริษัทในฐานะส่วนตัวและยอมแบกรับภาระหนี้แทนบริษัทฯ	ที่ส�าคัญต้องการให้กลุ่มผู้
บริหารเข้ามาเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจให้พลิกฟื้นกลับมาได้อีกครั้งและยังได้พิจารณา
อนุมัติหลักการในการออกใบส�าคัญแสดงการใช้สิทธิ	(Warrant)	จ�านวน	50%	ของทุนจด
ทะเบียนที่ช�าระแล้ว	เพื่อเป็นการเพิ่มทุนให้บริษัทมีฐานทุนที่แข็งแกร่งและขยายธุรกิจได้
อย่างต่อเนื่อง	และช�าระหนี้ตามสัญญาประนอมหนี้

ผวาโควิด-19ไม่เลิก

บล.เคจีไอ	:	WHAUP	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	8.50	บ.

บล.เคจีไอ	:	CPN	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพ้ืนฐาน	ที่	56.50	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	AEONTS	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	170.00	บ.
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