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 นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ Chief Financial 
Officer บริษัท ซีพี ออลล- จํากัด (มหาชน) (CPALL) 
เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 

มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อ

บริหารทางการเงิน ในวงเงินไม่เกิน 13,000  ล้านบาท จ�านวนหุ้นที่ซื้อคืน 

180,000,000 หุ้น คิดเป็น 2.00% ของจ�านวนหุ้นที่จะซื้อคืนต่อจ�านวนหุ้น

ที่ช�าระแล้ว โดยจะเริ่มต้นซื้อคืนวันที่ 01 เม.ย. 2563 ถึงวันที่สิ้นสุดการซื้อ

หุ้นคืน 30 ก.ย. 2563

 ส�าหรับเหตุผลในการซื้อหุ้นคืน เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วน

เกินของบริษัท ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 ส�าหรับผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลต่อหุ้น

สูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่บริษัทจะซื้อคืนไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และจะท�าให้

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้นด้วย ขณะที่ผลกระทบภายหลัง

ซื้อหุ้นคืนต่อบริษัท บริษัทจะมีสินทรัพย์สภาพคล่อง และมูลค่าทางบัญชี

ของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง และหากบริษัทด�าเนินการซื้อหุ้นคืนได้ครบตาม

วงเงินที่ได้ ระบุได้ ทั้งหมด เมื่อสิ้นสุดโครงการการซื้อหุ้นคืน บริษัทจะมี

สินทรัพย์สภาพคล่อง และมูลค่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็น

จ�านวนเท่ากับวงเงินดังกล่าว

 

 ขณะที่ คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาวิธีการจ�าหน่ายหุ้นอีกครั้ง

ภายหลัง 6 เดือนนับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี

 นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) TU เปิด

ผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้น

คืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 200 ล้านหุ้น หรือ 

4.19% ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ใช้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 พัน

ล้านบาท เริ่มซื้อคืน ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 ก.ย.63

 

 ส�าหรับ เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่อง

ส่วนเกินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด , เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทน

ให้แก่ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) รวมถึงเพิ่มอัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)    

และ เพื่อเป็นการสร้งความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้นของ

บริษัท ในศักยภาพการสร้างรายได้และก�าไรในอนาคตของบริษัท รวม

ถึงแสดงถึงฐานะการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท 

TU เคาะโครงการซื้อหุ้นคืน 200 ล้านหุ้น 

ใช้เงิน 3 พันลบ. เริ่มซื้อ 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63

บอร์ด CPALL อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน 

จ�านวน 180 ล้านหุ้น หรือ 2.00% 

วงเงิน 1.3 หมื่นลบ. เริ่ม 1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63
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 นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพา
เวอร์จํากัด (มหาชน) BGRIM เปิดเผย

ว่า ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ 

(ชลบุรี) 2 จ�ากัด (บริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อย

ละ 100) ในฐานะผู้ซื้อ/รับโอนหุ้น ได้บรรลุผลส�าเร็จ

ตามเงื่อนไข (conditions)ของสัญญาซื้อขายหุ้น 

(Share Purchase Agreement) กับ Redman 

Pacific Holding Pte. Ltd. (ซึ่งมิได้เป็นบุคคลที่

เกี่ยวโยงกันของบริษัท) ในฐานะผู้ขาย/ผู้โอนหุ้น 

อย่างเสร็จสมบูรณ์เพื่อการเข้าถือหุ้นจ�านวนร้อ

ยละ 70 ของหุ้นทั้งหมดใน บริษัท อ่างทอง เพา

เวอร์จ�ากัด มูลค่าซื้อขายหุ้นรวม 2,520 ล้านบาท 

ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่13 

กันยายน 2562

 ทั้งนี้บริษัท อ่างทอง เพาเวอร์ จ�ากัด เป็นผู้

พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 

ก�าลังการผลิตติดตั้ง 123 เมกะวัตต์ณ อ�าเภอไชโย 

จังหวัดอ่างทอง โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจ�านวน 90 เมกะ

วัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี

 

 ส�าหรับรายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็น

รายการที่เกี่ยวโยงกันและขนาดของรายการไม่

เข้าข่ายเป็นรายการที่ต้องจัดท�ารายงานและเปิด

เผยสารสนเทศ ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ

ตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการ

ท�ารายการที่มีนัยส�าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือ

จ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผย

ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน

การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์พ.ศ. 2547  

 นางปรียนาถ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัท 

อ่างทอง เพาเวอร์ จ�ากัด เป็นผู้พัฒนาโครงการ

โรงไฟฟ้าอ่างทอง เพาเวอร์ เป็นโครงการโรงไฟฟ้า

พลังความร้อนร่วม ก�าลังการผลิตติดตั้ง 123 เมกะ

วัตต์ เปิดด�าเนินการเมื่อปี 2559 ตั้งอยู่ใน ต�าบล

ไชยภูมิ อ�าเภอไชโย จังหวัดอ่างทองโดยมีสัญญา

ซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายแห่งประเทศไทย 

(กฟผ) จ�านวน 90 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี 

ส�าหรับมูลค่าซื้อขายหุ้นรวมอยู่ที่  2,520 ล้านบาท 

ซึ่งเป็นไปตามหลักการที่ได้รับอนุมัติโดยที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 13 

กันยายน 2562

 

 ความส�าเร็จในครั้งนี้ส่งผลให้ บี.กริม เพา

เวอร์ ‘BGRIM’ มีก�าลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 

3,019 เมกะวัตต์ จากโครงการที่เปิดด�าเนินการแล้ว 

47 โครงการ นอกจากนี้ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่าง

พัฒนาและก่อสร้างโครงการอีกหลายแห่งที่จะขยาย

ก�าลังการผลิตไม่ต�่ากว่า 3,547 เมกะวัตต์ และอยู่

ระหว่างการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ ตามเป้าหมายก�าลังการผลิตติดตั้ง 

5,000 เมกะวัตต์ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายในปี 

2565 

  

 ส�าหรับการประเมินผลกระทบจากภาวะ

เศรษฐกิจโลกและไข้หวัด COVID-19 นั้น รายได้

ส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของ

เศรษฐกิจนัก อันเนื่องมาจากเป็นสัญญาซื้อขาย

ไฟกับ กฟผ ในลักษณะ take or pay และเป็น

รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนซึ่งได้รับการ

สนับสนุนจากรัฐบาลในแต่ละประเทศ ในส่วนของ

รายได้ 25% จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าให้กับ

ลูกค้าอุตสาหกรรมนั้น บริษัทได้ติดตามสถานการณ์

และปริมาณการใช้ไฟฟ้าของลูกค้าอย่างใกล้ชิด ด้วย

ความหลากหลายของกลุ่มลูกค้าท�าให้ยอดการใช้

ไฟฟ้าโดยรวมค่อนข้างมั่นคง โดยยอดใช้ไฟฟ้าจาก

ลูกค้าอุตสาหกรรมในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 

ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในในอัตรา 0.8% จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน มียอดใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากกลุ่ม

บรรจุภัณฑ์ และผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ นอกจาก

นี้ บริษัทมีลูกค้าใหม่อีกหลายรายรวมจ�านวน 31 

เมกะวัตต์ที่ส่วนใหญ่มีก�าหนดการเริ่มจ่ายไฟในช่วง

ไตรมาส 2-3 ปี 2563 

 ทั้งนี้ ยังมีความต้องการไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพ

อีกจ�านวนมากในพื้นที่ที่โรงไฟฟ้าของบริษัทตั้งอยู่ 

อาทิเช่นความต้องการจากกลุ่มธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ 

ปิโตรเคมี และผู้ผลิตอุปกรณ์ส�าหรับพลังงาน

ทดแทน เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าของบริษัทเพียง 

130 รายจากจ�านวนโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมด

มากกว่า 1,500 แห่งในนิคมอุตสาหกรรมเหล่านั้น 

BGRIM เข้าลงทุน 70% 

ในโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 

ก�าลังการผลิตติดต้ัง 123 MW มูลค่า 2.52 พันลบ.
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 นายณัฐขจร ญาณภิรัต 
รองกรรมการผู้อํานายการสาย
การเงิน บัญชี และเทคโนโลยี
สารสนเทศ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ด
วานซ์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) 
หรือ SAT เปิดเผยว่า บริษัทฯยอมรับว่า

ผลประกอบการไตรมาส1/2563 จะปรับตัวลด

ลง 10% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 

เนื่องจากภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์ได้ปรับ

ตัวลดลงตั้งแต่ไตรมาส 4/2562 เป็นต้นมา จึง

ส่งผลต่อภาพรวมของบริษัทฯ ในไตรมาสแรกปี

นี้ ประกอบกับในครึ่งปีแรกของปี 2562 บริษัทฯ

สามารถผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ได้จ�านวนมาก 

เทียบกับปีนี้ยอดขายหตัวลง 

 พร้อมกันนี้ บริษัทฯยอมรับว่า ภาพรวม

ผลประกอบการของปี 2563 จะปรับตัวลดลง

เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียว

กับอุตสาหกรรมรถยนต์ที่คาดว่าปีนี้จะติดลบ 

7-10% หลังได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่

ชะลอตัว ซึ่งบริษัทฯประเมินว่ายอดการผลิต

รถยนต์ปีนี้จะอยู่ที่ 1.9 ล้านคัน ลดลงเมื่อเทียบ

กับปีก่อนที่ 2.01 ล้านคัน โดยเฉพาะยอดการ

ผลิตของรถกระบะที่ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับ

รถประเภทอื่นซึ่งบริษัทฯมีสัดส่วนรายได้จาก

การผลิตชิ้นส่วนรถกระบะค่อนข้างมากจึงได้รับ

ผลกระทบโดยตรง 

 ด้านภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล

การเกษตร บริษัทฯคาดว่าจะปรับตัวลดลงเล็ก

น้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน หลังได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์ภัยแล้งที่มีแนวโน้มรุนแรงกว่า

ปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามลูกค้าส่วนใหญ่ขอ

งบริษัทฯมีการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ

มากกว่า จึงมองว่ายังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เข้า

มาช่วยพยุงได้

 ส่วนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

ขณะนี้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์

เป็นหลักท�าให้ยอดการผลิตปรับตัวลดลงรวม

ทั้งเครื่องจักรกลทางการเกษตรด้วยเช่นกัน แต่

ในส่วนของบริษัทฯยังไม่ได้รับผลกระทบจาก

เหตุการณ์ดังกล่าวโดยตรง เนื่องจากปัจจุบัน

บริษัทฯยังไม่มีปัญหาเรื่องการจัดซื้อชิ้นส่วน

เท่าไรนัก และในเรื่องของพนักงานก็ยังไม่พบว่า

มีผู้ใดติดเชื้อในขณะนี้ 

 ส�าหรับกลยุทธ์ในการรับมือจาก

สถานการณ์ข้างต้นบริษัทฯจะเน้นบริหารต้นทุน

ให้ดีขึ้น และมองหาออเดอร์ใหม่จากไลน์การ

ผลิตเดิมที่มีอยู่รวมถึงเน้นการส่งออกไปยังต่าง

ประเทศให้มากขึ้น และมีการผลิตชิ้นส่วนใหม่ๆ

เพิ่มเติมซึ่งปัจจุบันได้มีการเจรจากับลูกค้าบ้าง

แล้ว หากมีความชัดเจนจะแจ้งให้ทราบทันที

 "จากยอดผลิตที่ลดลงบริษัทฯต้องยอมรับ

ว่ามีผลกระทบต่อก�าไรแน่นอน ซึ่งตอนนี้เราก็มี

การวางแผนแล้วและเน้นระยะสั้นเป็นหลัก คือ

เราจะต้องผลิตชิ้นส่วนเพื่อส่งมอบลูกค้าได้ทัน 

ส่วนระยะกลางและระยะยาว เราโชคดีที่ตอนนี้

มีกระแสเงินสดสภาพคล่องยังดี มองว่าความ

เสี่ยงตรงนี้ค่อนข้างต�่า และเราก็เน้นบริหาร

ต้นทุนให้ดีขึ้นด้วย" นายณัฐขจร กล่าว 

SAT รับผลงาน Q1/63 ต�่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 

- ท้ังปียอดขายไม่โต ตามอุตฯหลังศก.ชะลอ-โควิด-19 ท�าพิษ
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 นายองอาจ ปัณฑุยากร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
ออลล่า จํากัด (มหาชน) หรือ 
ALLA เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบ

ริษัทฯประจ�าปี 2562 มีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 101.59 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.79 ล้านบาท จากปีก่อนที่

มีก�าไรสุทธิ 73.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 

38% ในขณะที่บริษัทฯมีรายได้รวมอยู่ที่ 865.37 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 187.94 ล้านบาท จากปีก่อน

ที่มีรายได้รวม 677.43 ล้านบาท หรือคิดเป็น

เพิ่มขึ้น 28%

 โดยการเพิ่มขึ้นของก�าไรสุทธิและรายได้

รวมมาจากการที่บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้

เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดยเฉพาะราย

ได้จากการขายเครนและรอกไฟฟ้า ซึ่งคิดเป็น 

59% ของรายได้รวมทั้งหมดในปี 2562 โดยมี

กลุ่มลูกค้าหลักคือ โรงไฟฟ้า อสังหาริมทรัพย์ 

ยานยนต์ ปิโตรเคมี และรถไฟฟ้า และการรับรู้

รายได้จากส่วนงานใหม่คือ การขายและติดตั้ง

ระบบการจัดการคลังสินค้าและอุปกรณ์ จ�านวน 

43.11 ล้านบาท รวมถึงรับรู้รายได้จากส่วนงาน

ให้บริการเครนและรอกไฟฟ้า ช่องโหลดสินค้า

และอุปกรณ์ที่เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย โดยมีกลุ่ม

ลูกค้าหลักคือ ยานยนต์ เหล็ก และอลูมิเนียม

 ในขณะที่ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงตั้งเป้า

หมายในการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 

2562 บริษัทฯ มีงานในมือที่รอรับรู้รายได้ หรือ 

Backlog อยู่ที่ 283 ล้านบาท โดยจะสามารถ

รับรู้รายได้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าตัวเลข 

Backlog มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นตาม

ล�าดับ เนื่องจาก บริษัทฯ ยังคงได้รับค�าสั่งซื้อ

สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริษัทฯ 

ได้เดินหน้าขยายฐานลูกค้าในส่วนของงานให้

บริการเครนและรอกไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นทั้งในส่วน

ของฐานลูกค้าเดิมและฐานลูกค้าใหม่ในหลาย

อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มรายได้และกระจายความ

เสี่ยงในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 

 "ในปีนี้เรายังมองเป้าไปที่การเติบโตอย่าง

ต่อเนื่อง ถึงแม้ภาวะของเศรษฐกิจอาจจะไม่เอื้อ

อ�านวยต่อหลาย ๆ อุตสาหกรรมเท่าไหร่นัก ซึ่ง

เราเองก็มีการเตรียมแผนรับมือเอาไว้แล้ว โดย

การขยายฐานของลูกค้าในกลุ่ม งานขายอะไหล่

และบริการให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่ม

สัดส่วนรายได้ในส่วนนี้เพื่อทดแทนรายได้ในส่วน

อื่น ๆ ที่อาจจะชะลอตัวลงได้" นายองอาจกล่าว

ALLA เชื่อปี63 ยังโตต่อเน่ือง 

แม้ภาวะเศรษฐกิจไม่เอื้อฯ ตุน Backlog 283 ลบ. 

รับรู้รายได้ต้ังแต่ปีน้ี
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YPO เผยผลสํารวจผู้บริหารทั่วโลก ชี้โควิด-19 

กระทบธุรกิจอย่างมีนัยสําคัญ แนะวางแผนธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 YPO องค์กรผู้นําระดับโลกที่
เกิดจากการรวมตัวของผู้บริหาร
กว่า 29,000 คน ใน 130 ประเทศ 

ได้ท�าการส�ารวจความคิดเห็นของสมาชิกเพื่อให้

เห็นภาพรวมผลกระทบของไวรัสโควิด-19 ที่มี

ต่อธุรกิจ ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเกี่ยว

กับการตอบสนองต่อความเป็นจริงที่เกิดขึ้นของ

บรรดาผู้บริหาร

 การส�ารวจความคิดเห็นผู้บริหารทั่วโลก 

YPO Chief Executive Global Survey จัดท�า

ขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2563 และมีผู้

ตอบแบบส�ารวจกว่า 2,750 คน โดยผู้บริหาร

ส่วนใหญ่ระบุว่า ธุรกิจได้รับผลกระทบเชิงลบ

จากโควิด-19 แล้ว ขณะที่ผู้บริหารจ�านวนมาก

คาดการณ์ว่าสถานการณ์จะแย่ลงในช่วง 6 

เดือนข้างหน้า ก่อนที่จะดีขึ้น โดยข้อมูลส�าคัญที่

ได้จากการส�ารวจมีดังนี้

 - ผู้บริหารส่วนใหญ่ระบุว่า 3 ส่วนที่ได้รับ

ผลกระทบมากที่สุดจากโควิด-19 คือ การ

เดินทางท�าธุรกิจ (87%) การพัฒนาธุรกิจใหม่ 

(62%) และรายได้ (58%)

 - ผู้บริหารเกือบทั้งหมด (82%) คาด

การณ์ว่ารายได้จะลดลงในช่วง 6 เดือนข้างหน้า 

แต่ผู้บริหารกว่าครึ่งหนึ่ง (54%) คาดการณ์ว่า

ในอีก 1 ปีข้างหน้า โควิด-19 จะไม่ส่งผลกระทบ

เชิงลบต่อรายได้แล้ว

 - ผู้บริหาร 95% ใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อ

รับมือกับโควิด-19 เช่น การสื่อสารกับพนักงาน

อย่างสม�่าเสมอมากขึ้น (68%) การใช้มาตรการ

ใหม่ด้านสุขภาพและความปลอดภัย (67%) 

การยกเลิกจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ (64%) 

และการระงับการเดินทางท�าธุรกิจ 

(53%)

 

 

 - เมื่อถูกถามว่าอยากแนะน�าอะไรกับผู้

บริหารคนอื่น ๆ ผู้ตอบแบบส�ารวจจ�านวนมาก

ระบุว่า เวลานี้ทุกคนต้องมีสติ สนใจเฉพาะความ

จริง สื่อสารกับพนักงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

อย่างสม�่าเสมอ คาดการณ์และวางแผนทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงสร้างเสถียรภาพใน

ห่วงโซ่อุปทาน

 ระเบียบวิธีส�ารวจความคิดเห็นผู้บริหารทั่ว

โลกว่าด้วยผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อธุรกิจ

 การส�ารวจความคิดเห็นผู้บริหารทั่วโลกว่า

ด้วยผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อธุรกิจ จัดท�า

ขึ้นโดย YPO ระหว่างวันที่ 10-13 มีนาคม 2563 

ผ่านทางออนไลน์ ผู้ตอบแบบส�ารวจประกอบ

ด้วยสมาชิกของ YPO รวม 2,754 คน ซึ่งถือ

เป็นกลุ่มตัวอย่างของสมาชิก YPO จาก 110 

ประเทศ ที่มีอายุระหว่าง 25-93 ปี โดยราวครึ่ง

หนึ่งของผู้ตอบแบบส�ารวจมาจากสหรัฐอเมริกา 

ทั้งนี้ ค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่บวกหรือลบ 

1.8 จุดเปอร์เซ็นต์ ที่ระดับความเชื่อ

มั่น 95%
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COVID-19 จะจบลงเมื่อไหร่ และ นักลงทุนจะรับมืออย่างไร

 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทย

พาณิชย์ เปิดเผยว่า ณ ตอนนี้ เหตุการณ์ที่ส่ง

ผลกระทบต่อตลาดหุ้นกับเศรษฐกิจ มากที่สุดคง

หนีไม่พ้นเรื่องไวรัสโควิด-19 ที่ในช่วงแรกดูเหมือน

จะแพร่ระบาดแค่ในจีนและภูมิภาคเอเชีย แต่

สถานการณ์ปัจจุบันไวรัสดังกล่าวได้แพร่กระจาย

ไปทั่วโลกและควบคุมผู้ติดเชื้อได้ยาก ปัจจุบันเกิด

ภาวะการแพร่ระบาดทั่วโลก (Pandemic) มีผู้ติด

เชื้อใน 148 ประเทศ จ�านวนกว่า 169,387 ราย 

โดยมีผู้เสียชีวิตรวม 6,513 ราย และรักษาหาย

แล้วกว่าครึ่งเป็นจ�านวน 77,257 ราย (ณ 16 มี.ค. 

2020)

 บรรดานักวิเคราะห์และหน่วยงานต่างๆ ที่เคย

ประเมินไว้ว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจจะไม่มาก และ

จบได้รวดเร็วเหมือนช่วง SARS ที่แพร่ระบาดช่วง

ปี 2003 จึงต้องท�าการประเมินสถานการณ์ใหม่ 

เนื่องจาก สถานการณ์ยืดเยื้อกว่าที่คาด อีกทั้งส่ง

ผลกระทบต่อ Demand และ Supply ของสินค้า

และบริการทั่วโลก ท�าให้เม็ดเงินที่เคยถูกใช้เพื่อ

กระตุ้นการบริโภคกับการลงทุน ปัจจุบันต้องน�ามา

เป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันไวรัส ดูแลผู้ป่วยและ

ค้นคว้าวิธีรักษาแทน

 SCB CIO มองว่าปัจจุบันเราคงหลีกเลี่ยง 

"เศรษฐกิจชะลอตัว" ไม่ได้อีกต่อไป และมีความเป็น

ไปได้ที่จะเกิด "ภาวะเศรษฐกิจถดถอย" ในหลาย

ประเทศ โดยมองว่ามีโอกาสเกิดได้ 2 รูปแบบ โดย

เหตุการณ์ในแต่ละกรณีจะเป็น ดังนี้

 Base Case - Slow down

Q1/2020

 - จ�านวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นน้อยลงมากในจีน  

ผู้ป่วยในจีนรักษาหายเป็นจ�านวนมากเศรษฐกิจจีน

เริ่มฟื้นตัว 

Q2/2020

 - จีนกลับมาด�าเนินธุรกิจได้ปกติในเดือน 

เมษายน 

 - ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มขึ้นสูงสุดในเดือน

เมษายน หลังจากนั้นจึงค่อยปรับตัวลดลง ท�าให้

ตัวเลขเศรษฐกิจทั่วโลกออกมาย�่าแย่

Q3/2020

 - ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกลดลงและมีผู้รักษา

หายเป็นจ�านวนมาก

 - Demand ของผู้บริโภคกลับมาอีกครั้ง โดย

เริ่มต้นที่ประเทศจีน และทั่วโลกเริ่มดีขึ้นตามล�าดับ 

ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2020

Q4/2020

 - เศรษฐกิจทั่วโลกสามารถกลับมาด�าเนินได้

ปกติ 

Worst Case - Recession

Q1/2020

 - ทั่วโลกยังมีการแพร่กระจายไวรัสเพิ่มขึ้นสูง 

ตัวเลขเศรษฐกิจฝั่งเอเชียและยุโรปออกมาแย่

 - จีนเกิดการแพร่ระบาดเป็นรอบที่ 2

Q2/2020

 - ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 

สหรัฐฯ ไม่สามารถควบคุมได้ 

 - ตัวเลขเศรษฐกิจทั่วโลกออกมา

ย�่าแย่ เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย 

(Recession)

Q3/2020

 - 

ตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลกเพิ่มขึ้น โดยเป็นช่วงที่มีผู้ติด

เชื้อสูงที่สุด 

 - Demand ทั่วโลกหดตัว ผู้บริโภคเกิดภาวะ

กลัวและขาดความเชื่อมั่นในการใช้จ่าย

Q4/2020

 - เศรษฐกิจทั่วโลกยังไม่ฟื้นตัว ส่งผลต่อ

เนื่องไปจนถึงปี 2021

 โดยหากเราใช้สมมติฐาน ให้อัตราติดเชื้อของ

จีนในช่วงที่เพิ่มขึ้น มาใช้กับประเทศอื่นทั่วโลกนั้น 

เราจะเห็นจ�านวนผู้ติดเชื้อที่สูงกว่าจ�านวนปัจจุบัน

มาก โดยอาจสูงถึง 270,000 ราย ในช่วงกลาง

เดือนเมษายน เนื่องจากเรามองว่าประเทศอื่นมี

มาตราการกักตัวและปิดเมืองได้ไม่ดีเทียบเท่าจีน 

และอุณหภูมิในช่วงเวลาดังกล่าวเชื้อไวรัสยังแพร่

ระบาดได้อีก โดยสมมติฐานที่เราน�ามาประมาณ

การนั้นมาจากงานวิจัย 2 ด้าน  ดังนี้.-  (มีต่อ)
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COVID-19 จะจบลงเมื่อไหร่ และ นักลงทุนจะรับมืออย่างไร

 1. อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการแพร่กระจาย

ไวรัส

 งานวิจัยของ Sajadi , Mao Wing และ 

Jingyuan Wang ได้ออกงานวิจัยและมีหลักฐาน

ว่าเรื่องอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นมีผลต่อการที่ไวรัสแพร่

กระจาย โดยผลลัพธ์พบว่า อุณหภูมิที่ไวรัสแพร่ได้

เร็วที่สุดคือ 8.72 องศาเซลเซียส และช่วงที่ไวรัส

แพร่กระจายได้ดี คือช่วงอุณหภูมิ 6-12 องศา

เซลเซียส

 ท�าให้เราคาดการณ์ว่าไวรัสโควิด-19 จะยัง

แพร่กระจายในยุโรปและสหรัฐฯ ในไตรมาส 1 

และจะเริ่มชะลอลงในปลายไตรมาส 2 จากการที่

อุณหภูมิในประเทศเหล่านั้นสูงขึ้น

 2. วิธีการรับมือการแพร่ระบาด

 ส�านักพิมพ์ Washington post ได้ศึกษา

จากจากข้อมูลของ WHO และ NCBI และท�าการ

จ�าลองการแพร่กระจายไวรัส โดย กรณีที่มีการ

กักตัว (Quarantine) ทันทีไวรัสจะแพร่กระจาย

จะมีผู้ติดเชื้อ 193 เสียชีวิต 7 คน และจบลงเพียง 

7 สัปดาห์ ส�าหรับกรณีที่ไม่มีการกักตัว แต่ใส่

หน้ากากและถุงมือจะมีผู้ติดเชื้อ 784 เสียชีวิต 14 

คน และจบลงเพียง 18 สัปดาห์

 ซึ่งประเทศจีนมีการใช้มาตรการทั้ง 2 ด้านนี้

ส�าหรับเมืองอู่ฮั่น โดยใช้เวลาประมาณ 10 สัปดาห์

จึงสามารถควบคุมโรคได้ โดยเรามองว่าส�าหรับ

ต่างประเทศนั้นไม่สามารถท�าการกักตัวหรือปิด

เมืองได้มีประสิทธิภาพเท่ากับประเทศจีน จึงคาด

การณ์ว่าจะมีแพร่ระบาดประมาณ 14 สัปดาห์

 ทั้งนี้ ปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้เกิดภาวะ

เศรษฐกิจถดถอย คือการที่สหรัฐฯ ไม่สามารถ

ควบคุมการแพร่กระจายไวรัสได้ หรือกรณีที่

ประเทศจีนมีการแพร่ระบาดเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง 

ส่งผลให้เศรษฐกิจทั่วโลกย�่าแย่ โดยปัจจุบันเราจะ

เห็นธนาคารกลางทั่วโลก เช่น Fed ใช้นโยบายการ

เงิน โดยการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายลง 1% เหลือ 

0-0.25% และอัดฉีดเงินเข้าระบบกว่า 7 แสนล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้

กับเศรษฐกิจและภาคธุรกิจ 

 การด�าเนินนโยบายดังกล่าวแม้จะไม่ช่วย

สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคหรือฝั่ง Demand ที่

เกิดจากความกังวลของไวรัสโควิด-19 แต่จะช่วยไม่

ให้เกิดภาวะขาดสภาพคล่องในกิจการที่ได้รับผลก

ระทบ เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงด้าน

เครดิต Default ส่งผลต่อการปิดกิจการ และเป็น

ไฟลามทุ่ง Financial Crisis เหมือนช่วงปี 2008 

อีกครั้ง

 เมื่อเหตุการณ์ไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง 

กลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าจะฟื้นตัวได้เร็วก่อนกลุ่ม

อื่นนั้นจะเป็น กลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ จากการ

ที่สายการผลิตหยุดชะงักจากผลกระทบ Supply 

chain ที่มีการปิดเมืองและโรงงานบางแห่ง ตาม

มาด้วย กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคจากความเชื่อมั่น

ผู้บริโภคที่ฟื้นตัวกลับมา ท�าให้กลับมาใช้จ่าย และ

บริโภคเช่นเดิม ส่วนในกลุ่มของสายการบิน การ

ท่องเที่ยวและโรงแรมนั้น จะเป็นกลุ่มที่ฟื้นตัวช้า

ที่สุด เนื่องจากแม้โรคจะสงบลงแต่ความเชื่อมั่นใน

การเดินทางไปท่องเที่ยวนั้นต้องใช้เวลาจนกว่าจะ

กลับมา

 ส�าหรับมุมมองการลงทุนนั้น ส�าหรับนัก

ลงทุนที่ลงทุนระยะยาวและรับความผันผวน

ได้ ตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ราคาสินทรัพย์ปรับตัว

ลดลงมาค่อนข้างมาก ท�าให้ Valuation อยู่ใน

ระดับที่ค่อนข้างถูกในช่วงหลายปี ควรทยอยเข้า

ลงทุน แม้ว่า Earning จะได้รับผลกระทบบ้าง แต่

ก็เป็นเพียงระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี โดยเน้นลงทุนไป

ยังบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือกลุ่ม REITs ที่

มีกระแสเงินสดจ่ายปันผลได้สม�่าเสมอ เป็นทาง

เลือกแรกๆ

 แต่ส�าหรับนักลงทุนที่รับความผันผวนได้

ไม่มาก ควรลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่อง หรือ

ตราสารหนี้ที่มีความน่าเชื่อถือสูง และควรรอ

จังหวะเข้าลงทุนต่อไปเมื่อความกลัว

หายไปหลังไวรัสโควิด-19 เริ่ม

คลี่คลาย 

 เนื่องจาก

ไตรมาส 1 

และ 

2 นี้ตลาดมีความผันผวนและอาจปรับตัวลดลงได้

เป็นระยะเนื่องจากไวรัสโควิด-19 ยังหาจุดจบไม่

ได้ แต่เรามองว่าในระยะยาวการลงทุนในบริษัทที่

มีปัจจัยพื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง มีความสามารถ

ในการแข่งขันสูง และเป็นบริษัทที่เคยผ่านบท

ทดสอบช่วงวิกฤตมาได้นั้น จะต้องสร้างผล

ตอบแทนที่ดีให้กับนักลงทุนในท้ายที่สุดครับ

 เขียนโดย SCB Chief Investment Office

 นายศรชัย สุเนต์ตา  - กรรมการผู้จัดการ 

Chief Investment Office บริษัท หลักทรัพย์ไทย

พาณิชย์ จ�ากัด

 นายภาณุวัฒน์ อิงคะสุวณิชย์ - ผู้จัดการ 

สายงาน Chief Investment Office บริษัท หลัก

ทรัพย์ไทยพาณิชย์ จ�ากัด

 ที่มา: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ ประจ�าวันที่ 17 มี.ค. 2563
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ตลท.ปรับเกณฑ์ซีลลิ่ง-ฟลอร์ เป็น บวก/ลบ 15% 

จากเดิม บวก/ลบ 30% -ปรับ Circuit Breaker เป็น 8% หยุด 30 นาที

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในภาวะที่ตลาดมีความผันผวนอย่างมากจากปัจจัยภายนอก ทั้งการแพร่ระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของทั่วโลก ซึ่งที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงเกณฑ์ short selling ให้ท�าได้

เฉพาะในราคาที่สูงกว่าราคาซื้อขายล่าสุด (uptick) เป็นมาตรการแรกตั้งแต่การซื้อขายภาคบ่ายของวันที่ 13 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา

 อย่างไรก็ตาม ภาวะการซื้อขายยังมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงปรับปรุงเกณฑ์การก�าหนดราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต�่าสุด 

(Ceiling & Floor) และเกณฑ์การหยุดการซื้อขายโดยอัตโนมัติ (Circuit Breaker) เป็นการชั่วคราวจนกว่าตลาดจะเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อลดความผันผวน

ของภาวะตลาดในปัจจุบัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 และไม่เกิน 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้

หมายเหตุ : หลังจากการท�างานระดับที่ 3 ของ 

Circuit Breaker แล้ว จะเปิดให้ซื้อขายต่อไป

จนถึงเวลาปิดท�าการปกติในรอบการ

ซื้อขายนั้น

ปรับ Ceiling & Floor สําหรับทั้ง SET, mai และ TFEX ดังนี้

ปรับเกณฑ์ Circuit Breaker จาก 2 ระดับ เป็น 3 ระดับ ดังนี้
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ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ติดตามและก�ากับดูแลการซื้อขายอย่างใกล้ชิด และเชื่อว่ามาตรการปรับปรุงเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ออกมานั้น จะมีส่วนช่วยให้เสริม

เสถียรภาพของตลาดและสร้างความมั่นใจในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน

ตลท.ปรับเกณฑ์ซีลลิ่ง-ฟลอร์ เป็น บวก/ลบ 15% 

จากเดิม บวก/ลบ 30% -ปรับ Circuit Breaker เป็น 8% หยุด 30 นาที
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร หลัง ครม. มีมติปิดสนามมวย สนามกีฬา สนามม้า ใน
พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ผับ สถานบันเทิง สถานบริการ นวดแผนโบราณ โรง
มหรสพ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 14 วัน ส่วนมาตรการด้านสาธารณสุข ย�้า
ว่าปิดการเข้า-ออกประเทศ แต่ไม่มีการปิดเมือง เพื่อป้องกันและสกัดการน�าเชื้อเข้าสู่
ประเทศไทย ก็มีให้ชาวต่างชาติที่เดินทางจากประเทศที่เป็นพื้นที่เขตติดต่ออันตราย 4 
ประเทศ +2 เขตปกครองพิเศษ เช่น ต้องมีใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 3 วัน ต้องมี
ประกันสุขภาพ เป็นต้น
 ชีวิตของประชาชน ต้องด�าเนินต่อไป ก้าวไปข้างหน้า อย่างระมัดระวัง มิควร
ไป พื้นที่เสี่ยง ไปไหน มาไหน ควรสวมหน้ากากอนามัย....ส�าหรับต่างประเทศ แต่ละ
ประเทศ ก็มีมาตรการของประเทศตัวเอง สู้ๆ ค่ะ ทุกคน ชาวโลก สู้ๆ
 วันนี้ ตลาดหุ้นไทย คงเคลื่อนไหว ตามตลาดต่างประเทศ........
 วานนี้ ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,035.17 จุด ลดลง 10.91 จุด หรือ 1.04% 
มูลค่าการซื้อขาย 67,129.99 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 2,702.02  
ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 1,296.45 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ
ขายสุทธิ 5,426.91 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 1,428.44 ล้านบาท
 ดร.ภากร แห่ง ตลท. เผย ตลาดฯปรับเกณฑ์ราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและ

ต�่าสุด (Ceiling & Floor)ส�าหรับทั้ง SET, 
mai สินค้า หุ้น / หน่วยลงทุน / warrant / 
DW / ETF / TSR / DR เกณฑ์ใหม่ +-15% 
จาก +-30% ส่วนForeign share เกณฑ์ใหม่ 
+-30% เดิม +-60%
 ตลาด TFEX สินค้า Index Futures / 
Options Sector Futures Single Stock 
Futures ใหม่ +-15% เดิม +-30% ส�าหรับ
เกณฑ์ Circuit Breaker ปรับจาก 2 ระดับ เป็น 

3 ระดับ เดิม ระดับที่ 1 ดัชนีฯลง 10% หยุดซื้อขาย 30 นาที ใหม่ ดัชนีฯลง 8% หยุด
ซื้อขาย 30 นาที ,ระดับที่2 เดิม ดัชนีฯลง 20% หยุดซื้อขาย 60 นาที ใหม่เป็น ดัชนีฯ
ลง 15% หยุดซื้อขาย 30 นาทีและระดับที่3 ใหม่ ดัชนีฯลง 20% หยุดซื้อขาย 60 
นาที โดยมีผลตั้งแต่วันที่18 มีนาคม 2563 และไม่เกิน 30 มิถุนายน 2563
 ก่อนหน้านี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ปรับปรุงเกณฑ์ short selling ให้ท�าได้เฉพาะ

ในราคาที่สูงกว่าราคาซื้อขายล่าสุด (uptick) เป็นมาตรการแรกตั้งแต่การซื้อขายภาค
บ่ายของวันที่ 13 มีนาคม 2563
 อย่าตกใจ ราคาหุ้น SKE ดิ่ง เอ็มดีใหญ่ สูงใหญ่ ล�่า จักรพงส์ สุเมธโชติ
เมธา ระบุ พื้นฐานของ SKE ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่มีนัยส�าคัญ .....คณะ
บริหารธุรกิจต่อเนื่องได้ก�าหนดให้มีการทดลอง Work from Home ในวันที่ 17 – 20 
มีนาคม 2563 เพื่อให้เป็นไปตามแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง หรือ 
Business Continuity Plan (BCP) เพื่อให้หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมในการ
รับมือ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการหยุดชะงักในการด�าเนินงาน อีกทั้งเป็นการ
ป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อ COVID-19 ที่ก�าลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้ 
SKE ได้เตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากร ในการทดสอบการใช้งานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เป็นเครือข่ายภายใน ทดสอบแอปพลิเคชันส�าหรับการประชุม เพื่อให้
มั่นใจว่าบุคลากรทุกคน สามารถท�างานทางออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 บลจ.ทิสโก้ชี้หุ้นไทยปรับตัวลงแรงเกินปัจจัยพื้นฐานจากปัญหา COVID 
-19 ส่งผลให้ P/E ย่อตัวลงอยู่ในระดับที่ถูก ขณะที่อัตราการจ่ายปันผลสูง เชื่อไวรัส
กระทบเศรษฐกิจแค่ระยะสั้น มองเป็นโอกาสในการลงทุน จับจังหวะเสนอขายกองทุน
เปิด ทิสโก้ ไทย อิควิตี้ ทริกเกอร์ 5M#5 เสนอขาย IPO 17 - 19 มี.ค. 63  
 GBS ประเมินหุ้นไทยยังผันผวนต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-
19 ท�าให้จ�านวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น และล่าสุดเฟดประกาศลดอัตราดอกเบี้ยฉุกเฉินลงสู่
ระดับ 0.00 - 0.25% เป็นสัญญาณว่าเศรษฐกิจสหรัฐเข้าสู่ภาวะถดถอย แม้รัฐบาล
ภายในประเทศพยายามเร่งหามาตรการพยุงความเชื่อมั่นอย่างเร่งด่วนก็ยังไม่เกิด
ผล จึงให้กรอบดัชนี 970-1,100 จุด แนะกลยุทธ์สะสมหุ้นค้าปลีก ชู MAKRO-BJC-
CPALL ส่วนราคาทองค�ายังแกว่งตัวในกรอบ 1,480-1,550 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์  
เหตุนักลงทุนหันมาถือเงินสดแทน และทยอยขายท�าก�าไรทองออกมาต่อเนื่อง 
 EXIM BANK ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MOR MLR และ MRR 
เหลือเพียง 5.75% ต่อปี ซึ่งต�่าที่สุดในระบบธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 
2563 เป็นต้นไป เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วยให้ผู้
ประกอบการไทยสามารถด�าเนินธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างไม่สะดุด มีสภาพคล่อง
ทางการเงินและต้นทุนดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง
 เสี่ยองอาจ ปัณฑุยากร CEO ALLA ประกาศ ยังคงตั้งเป้าหมายในการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีงานในมือที่รอรับรู้รายได้ หรือ Backlog 
อยู่ที่ 283 ล้านบาท โดยจะสามารถรับรู้รายได้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป ซึ่งคาดว่าตัวเลข 
Backlog มีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นตามล�าดับ เนื่องจาก บริษัทฯ ยังคงได้รับค�าสั่ง
ซื้อสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงบริษัทฯ ได้เดินหน้าขยายฐานลูกค้าในส่วน
ของงานให้บริการเครนและรอกไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นทั้งในส่วนของฐานลูกค้าเดิมและ
ฐานลูกค้าใหม่ในหลายอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มรายได้และกระจายความเสี่ยงในภาวะ
เศรษฐกิจชะลอตัว 

   ชีวิตดําเนินต่อไป

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : CENTEL แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ท่ี 24.00 บ.
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TMT แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ท่ี 3.50 บ.
บล.ทิสโก้ : BGRIM แนะน�า ถือ ราคาพ้ืนฐาน ท่ี 38.00 บ.
บล.ทิสโก้ : GPSC แนะน�า ถือ ราคาพ้ืนฐาน ท่ี 61.00 บ.
บล.ทิสโก้ : GULF แนะน�า ถือ ราคาพ้ืนฐาน ท่ี 125.00 บ.
บล.ทิสโก้ : EGCO แนะน�า ซื้อ ราคาพ้ืนฐาน ท่ี 306.00 บ.

บล.ทิสโก้ : RATCH แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 71.00 บ.
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : ROJNA แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ท่ 3.78 บ.
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : TMT แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 3.70 บ.
บล.ฟิลลิป : SPA แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 11.10 บ. 
บล.ฟิลลิป : KSL แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 2.44 บ.
บล.เคจีไอ : WORK แนะน�า ขาย ราคาพื้นฐาน ที่ 6.10 บ. 
บล.เคจีไอ : MONO แนะน�า ขาย ราคาพื้นฐาน ที่ 1.44 บ.
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