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	 บอร์ด	“กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง”	ไฟเขียวเปิด

โครงการซื้อหุ้นคืน	(Treasury	Stock)	ครั้งที่	2	

วงเงินไม่เกิน	1,100	ล้านบาท	เริ่มตั้งแต่วันที่	1	

เมษายน		ถึง	วันที่	30	กันยายน2563	หลังราคา

หุ้นปรับตัวลดลงต�่ากว่าพื้นฐาน	ฟาก	“โศภชา	

ด�ารงปิยวุฒิ์”	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	มั่นใจ

ศักยภาพธุรกิจมีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง	จากงาน

ในมือที่มีอยู่เพียบ	และเตรียมประมูลเพิ่ม	เชื่อ

เดินหน้าซื้อหุ้นคืนจะช่วยท�าให้ราคาหุ้นสอดคล้อง

ปัจจัยพื้นฐานและสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนเพิ่ม

ขึ้น

 นางสาวโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัน
กุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ GUNKUL	เปิดเผยว่า	คณะกรรมการ

บริษัท	ครั้งที่	2/2563	มีมติให้บริษัทเปิดโครงการ

ซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน	(Treasury	

Stock)	ครั้งที่	2	โดยจะด�าเนินการซื้อหุ้นคืน

สูงสุดไม่เกิน	440,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ	0.25	บาท	จ�านวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็น	

5%	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	คิด

เป็นวงเงินซื้อคืนไม่เกิน	1,100	ล้านบาท	ก�าหนด

ระยะเวลา	6	เดือน	ตั้งแต่วันที่	1	เมษายน-วันที่		

30	กันยายน	2563	(ทั้งนี้	เมื่อรวมหุ้นทุนซื้อคืน

จริงในครั้งที่	1	ที่บริษัทฯ	ซื้อคืนมาในช่วงระหว่าง	

24	เมษายน	2561	ถึงวันที่	22	ตุลาคม	2561	จ�า

นวน	99,043,700	หุ้น	กับจ�านวนหุ้นที่จะซื้อ

สูงสุดไม่เกิน	440,000,000	หุ้น	ตามมติที่ได้รับ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้	จะเท่ากับ	

539,043,700	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	6.14)

	 “บอร์ด	GUNKUL	ประเมินแล้วว่า	ณ	จุดนี้

ราคาหุ้นต�่ากว่าปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริงของบริษัท	

ซึ่งเป็นผลจากภาวะการซื้อขายหลักทรัพย์ใน

ตลาดหลักทรัพย์ฯปรับตัวลดลง	เนื่องจากมีปัจจัย

ลบจากการแพร่ระบาดหนักของไวรัส	COVID-19	

ท�าให้นักลงทุนเกิดความกังวล	จึงเทขายหุ้นออก

มา	ส่งผลท�าให้หุ้น	GUNKUL	ได้รับผลกระทบตาม

ไปด้วย	บริษัทจึงตัดสินใจเข้าโครงการซื้อหุ้นคืน	

ซึ่งบริษัทจะใช้แหล่งเงินทุนจากสภาพคล่องส่วน

เกิน	และจะไม่มีผลกระทบกับการเงินของบริษัท

แต่อย่างใด”	นางสาวโศภชากล่าว

	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กล่าวอีกว่า	การ

ซื้อหุ้นคืนจะท�าให้อัตราส่วนทางการเงินดีขึ้น	ยัง

เป็นการแสดงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งขอ

งบริษัทฯ	รวมถึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่

ผู้ถือหุ้น	ซึ่งบริษัทฯ	ขอให้ผู้ถือหุ้น	และนักลงทุน

มั่นใจ	ผลประกอบการของและอย่าตื่นตระหนก

กับปัจจัยภายนอกและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น	เพราะ

ไม่ได้มีผลกระทบกับผลประกอบการและรายได้

ของบริษัทแต่อย่างใด	ทั้งนี้	บริษัทฯ	พร้อมที่จะ

เข้าดูแลด้วยกลไกที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ตลาด

หลักทรัพย์ฯ	ทุกประการ	

	 ทั้งนี้บริษัทฯ	มีความมั่นใจในศักยภาพการ

เติบโตของธุรกิจพลังงานทดแทนที่บริษัทด�าเนิน

การอยู่	โดยที่ผ่านมาธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯเติบโต

อย่างต่อเนื่อง	และมีความมั่นคงมากขึ้น	จากการ

จ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์โครงการโรงไฟฟ้าทั้งใน

และต่างประเทศ	รวมถึงหางานใหม่ๆ	เพิ่มเติม

	 ปัจจุบันบริษัทมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	(PPA)	

รวม	650	เมกะวัตต์	และสามารถจ�าหน่ายไฟฟ้า

ได้แล้ว	437	เมกะวัตต์	ท�าให้มั่นใจว่ารายได้รวมปีนี้

จะเติบโตตามเป้าไม่ต�่ากว่า	9,000	ล้านบาท	หรือ

เติบโตประมาณ	25%

	 อย่างไรก็ตามจากการที่คณะกรรมการ

บริษัทฯ	อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล	ส�าหรับงวด

ปี	2562	ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ	

0.136	บาท	และจะมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่	

21	เมษายน	2563	โดยบริษัทฯ	ได้ก�าหนดให้ผู้ถือ

หุ้นที่จะมีชื่อปรากฎ	ณ	วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น	

(Record	Date)	ในวันที่	29	เมษายน	2563	วันที่

ไม่ได้รับสิทธิปันผล	(XD)	วันที่	28	เมษายน	2563	

และก�าหนดจ่ายเงินปันผล	ในวันที่	15	พฤษภาคม	

2563

GUNKUL ควัก 1.1 พันลบ. 
ซื้อหุ้นคืน คร้ังท่ี2 สร้างความเชื่อม่ัน

-ราคาต�่าเกินพ้ืนฐาน ม่ันใจศักยภาพธุรกิจเติบโต
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 นายอนวัช ลีละวัฒน์วัฒนา 
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
อาวุโส สายงานการเงินและบัญชี 
บมจ.การบินกรุงเทพ (BA)	เปิดเผย
ว่า	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่	17	

มี.ค.	2563	ที่ผ่านมา	มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้น

คืนเพื่อบริหารการเงิน	โดยใช้วงเงินสูงสุด	90	

ล้านบาท	เพื่อซื้อหุ้นคืนไม่เกิน	24	ล้านหุ้น	ของ

หุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	โดยเป็นการซื้อใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	วันที่	01	เม.ย.	

2563	ถึงวันที่	30	ก.ย.	2563

	 ส�าหรับเหตุผลในการซื้อหุ้นคืนเพื่อเป็นการ

บริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด	เพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วน

ของผู้ถือหุ้น	(ROE)	รวมถึงเพิ่มอัตราก�าไสุทธิต่อ

หุ้น	(EPS)

อัตราผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน	ต่อผู้ถือหุ้น	ผู้

ถือหุ้นจะได้รับงินบันผลต่อหุ้นสูงขึ้น	เนื่องจาก

หุ้นที่บริษัทจะซื้อคืนไม่มีสิทธิรับเงินปันผลและจะ

ท�าให้อัตราตอบแทนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้น

	 ต่อบริษัทการซื้อหุ้นคืนจะส่งผลให้งินสด

ของบริษัทและส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง	อย่างไร

ก็ตาม	บริษัทเชื่อมั่นว่าการด�าเนินการดังกล่าว

สอดคล้องกับสถานะทางการเงิน	ซึ่งผลที่ได้รับจะ

เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

	 ส�าหรับการจ�าหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน

วิธีการจ�าหน่ายหุ้นบริษัทอาจพิจารณา

การจ�าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนโดยการขายใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	หรือการ

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป	ซึ่งขึ้นอยู่กับความ

หมาะสมในขณะนั้น	โดยอาจจะพิจารณาอีกครั้ง	

ภายหลัง6	เดือน	นับจากการซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น

ก�าหนดระยะเวลาจ�าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

	 คณะกรรมการบริษัท	จะพิจารณาวิธีกร

จ�าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนในภายหลังและจะแจ้งให้ผู้ถือ

หุ้นทราบต่อไป

	 หลักเกณฑ์ในการก�าหนดราคาที่จะจ�าหน่าย

หุ้นที่ซื้อคืน

	 ราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืนต้องไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	85	ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย	5	วัน

ท�าการซื้อขายก่อนหน้า	ทั้งนี้เป็นไปตามกฎ

ระเบียบ	และกฎหมายที่กี่ยวข้องก�าหนด

	 ส่วนการซื้อหุ้นคืนในอดีต

วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งหลังสุด	4	มีนาคม	

2562	(การซื้อหุ้นคืนตามโครการใหม่จะกระท�าได้

เมื่อครบก�าหนดระยะเวลาเกิน	1	ปี	นับแต่วันสิ้น

สุดโครงการครั้งหลังสุด)

บอร์ด BA เคาะโครงการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 24 ล้านหุ้น 

วงเงินสูงสุด 90 ลบ. เร่ิม 18 มี.ค.-17 ส.ค.63
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	 TRT	ตั้งเป้าปี63	รายได้โต	20-25%	แตะ	3.15	พันลบ.	หลังมี	Backlog	
ในมือ	2.7	พันลบ.	พร้อม	เผยอยู่ระหว่างรอผลประมูลงานใหม่	8.8	พันลบ.	
หวังได้	20-25%

 นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ถิร
ไทย จ�ากัด (มหาชน) หรือ TRT	เปิดเผยว่า	บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี	
2563	จะสามารถท�าได้	3,156	ล้านบาท	เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ท�าได้	2,466	ล้าน
บาท	เนื่องจาก	บริษัทฯมีงานในมือ(Backlog)	จ�านวน	2,700	ล้านบาท	ซึ่งจะ
ทยอยรับรู้เป็นรายได้ในปีนี้เป็นส่วนใหญ่	และรับรู้	94	ล้านบาทในปีหน้า

	 ทั้งนี้	ปัจจุบันบริษัทฯมีสัดส่วนรายได้มาจากงานประเภทหม้อแปลง	82%	
และงานประเภทที่ไม่ใช่หม้อแปลง	จ�านวน	18%	

	 นอกจากนี้	บริษัทยังได้มีการเตรียมเข้าประมูลงานใหม่	มูลค่ารวมกว่า	
8,834	ล้านบาท	แบ่งเป็น	งานจากการไฟฟ้านครหลวง	หรือ	MEA	จ�านวน	
1,595	ล้านบาท	งานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	หรือ	กฟภ.จ�านวน	3,146	ล้าน
บาท	งานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	จ�านวน	810	ล้านบาท	รวม
ถึงงานในพื้นที่ต่างจังหวัด	จ�านวน	2,082	ล้านบาท	และงานขนาดย่อยอื่นๆอีก	
จ�านวน	720	ล้านบาท	ซึ่งคาดว่าจะเห็นความชัดเจนและเสร็จสิ้นงานประมูล
ทั้งหมดภายในปีนี้	และบริษัทคาดว่าจะได้งานอย่างน้อยในสัดส่วน	20-25%	
ของมูลค่างานทั้งหมด

	 ส�าหรับ	สถานการณ์โควิด-19	ที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้	บริษัทมองว่า
ยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจแต่อย่างใด	เนื่องจากมีงานที่อยู่ในมือค่อนข้าง
มาก	อย่างไรก็ตามบริษัทยังต้องติดตามความเคลื่อนไหวของโรคระบาดดัง
กล่าวอย่างไกล้ชิด	เนื่องจากหากยังมีการแพร่กระจายของไวรัสที่บานปลาย
ขึ้น	ก็อาจกระทบต่อเศรษฐกิจและอาจท�าให้มีการชลอการด�าเนินงานได้	ซึ่งใน
ระยะยาวบริษัทจะมีการปรับแผนอีกครั้งเพื่อวิเคราะห์และสร้างกลยุทธ์ใหม่เพื่อ
รับมือกับความผันผวนของเศรษฐกิจ

	 DRT	กางแผนรับมือเศรษฐกิจชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของโรค	COVID-19	ชู
แผนบริหาร	Product	Mix	และใช้เทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์	รวมถึงเร่ง
ดันรายได้จากการส่งออกหลังเมียนมามีแนวโน้มเติบโตในปีนี้	ตั้งเป้ารักษาอัตราการเดิน
เครื่องจักรในไตรมาสแรกเฉลี่ย	90-95%	พร้อมรุกขยายตลาดกลุ่มรับสร้างบ้านและ
เจาะหน่วยงานราชการ

 นายสาธิต สุดบรรทัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) หรือ DRT	ผู้ผลิตและจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ระบบหลังคา	ไม้สังเคราะห์	แผ่นบอร์ด	ยิปซัม	อิฐมวลเบา	คานทับหลัง	
เคาน์เตอร์มวลเบาส�าเร็จรูปและบริการหลังการขายภายใต้ตราสินค้า	‘ตราเพชร’	เปิด
เผยว่า	จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค	COVID-19	ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวม
เศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค	อย่างไรก็ตาม	DRT	วางเป้าหมายยอดขาย
ไตรมาส	1/63	ให้ได้เท่ากับหรือใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	โดยมุ่งรักษาอัตรา
การเดินเครื่องจักรเฉลี่ยทั้งไตรมาสที่ระดับ	90-95%	เพื่อท�าให้ต้นทุนการผลิตต่อ
หน่วยอยู่ในระดับต�่า	และใช้จุดแข็งด้านแบรนด์สินค้า	‘ตราเพชร’	ที่มีผลิตภัณฑ์หลาก
หลาย	(Product	Mix)	สามารถน�าไปใช้ก่อสร้างบ้านได้ทั้งหลัง	เพื่อผลักดันสินค้าผ่าน
ทุกช่องทางจ�าหน่าย		

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมีช่องทางจัดจ�าหน่ายที่ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าทั้งในและ
ต่างประเทศ	จึงสามารถรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	โดยในส่วนตลาด
ต่างประเทศนั้น	จะมุ่งเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการส่งออกอีก	1-2%	จากปีที่ผ่านมา	มี
สัดส่วนส่งออกประมาณ	18%	ของรายได้รวม	หลังจากช่วง	2	เดือนแรกของปีนี้	เริ่ม
เห็นสัญญาณที่ดีของตลาดส่งออกในกลุ่มประเทศ	CLMV	โดยเฉพาะเมียนมาที่มีความ
ต้องการใช้สินค้าเพิ่มขึ้น	ขณะที่ช่องทางห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม่น่าจะได้รับ
ผลดีจากการที่ผู้ประกอบการ	มีแผนงานขยายสาขาในปีนี้รวมกันไม่ต�่ากว่า	10	สาขา	
ส่วนช่องทางร้านค้าตัวแทนจ�าหน่ายรายย่อยยังคงทรงตัว	มีเพียงกลุ่มลูกค้าโครงการ
ที่ชะลอตัวเล็กน้อย		

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	มีแผนงานเพิ่มโอกาสขายสินค้ามากขึ้น	ผ่านกลยุทธ์การน�าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง	เช่น	การน�าเทคโนโลยี	Digital	Printing	
มาใช้ในกระบวนการพิมพ์ลวดลายที่มีความคมชัดสูงลงบนพื้นผิวผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์
ซีเมนต์	เพื่อตอบโจทย์การออกแบบและความต้องการใช้สินค้าเพื่อการตกแต่งได้ดียิ่ง
ขึ้น	รวมถึงจะขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มบริษัทรับสร้างบ้าน	กลุ่มลูกค้าโครงการในต่าง
จังหวัดและรุกเจาะกลุ่มหน่วยงานราชการ

	 “ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน	บริษัทฯ	มีความมั่นใจในฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง	
ทั้งสภาพคล่องทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี	และอัตราหนี้สินต่อทุนที่อยู่ในระดับต�่า	ขณะ
เดียวกันเราจะเร่งผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย	โดยมีแผนขยายตลาดและทยอย
น�าเสนอสินค้าใหม่ๆ	เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคและรักษาอัตราการจ่าย
ปันผลแก่ผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับเดียวกับในอดีตที่ผ่านมา”	นายสาธิต	กล่าว			

DRT กางแผนสู้ศึก COVID-19 

ขยายตลาดรับสร้างบ้าน 

รุกเจาะหน่วยงานราชการ

TRT ตั้งเป้าปี63 รายได้โต 20-25% 

แตะ 3.15 พันลบ. ลุ้นงานใหม่ 8.8 พันลบ. 

หวังได้ 20-25%
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 นางสุนทรี จรรโลงบุตร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทค
โนเมดิคัล จ�ากัด (มหาชน) หรือ TM 

เปิดเผยว่า	บริษัทคาดว่ารายได้ในปี	2563	จะ

เติบโตอยู่ที่	650-700	ล้านบาท	เติบโต	จากปี	

2562	ที่มีรายได้อยู่ที่	696.85	ล้านบาท	เนื่องจาก

ยอดขายของสินค้าเดิม	และยอดขายสินค้าใหม่มี

การเติบโตอย่างต่อเนื่อง	ประกอบกับบริษัทมีการ

ขยายตลาดไปในกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ	เพื่อเสริมการ

เติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคตอีกด้วย

 

	 อีกทั้งบริษัทยังมีการปรับลดสินค้าที่สร้าง

ก�าไรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย	ท�าให้สามารถบริหาร

จัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ส่งผล

ให้เบื้องต้นบริษัทคาดว่าปัจจัยดังกล่าวจะช่วย

สนับสนุนให้อัตราก�าไรสุทธิ	(Net	Profit	Margin)	

และอัตราก�าไรขั้นต้น	(Gross	Profit	Marin)	

เติบโตอย่างมีนัยส�าคัญ

	 ขณะเดียวกันจากสถานการณ์การเเพร่

ระบาด	และการเฝ้าระวังของไวรัสโคโรน่า2019	

(COVID-19)	ท�าให้ในปัจจุบันมีค�าสั่งซื้อเข้ามา

อย่างต่อเนื่อง	โดยเฉพาะการขายสินค้าวัสดุ

อุปกรณ์ทางการแพทย์สิ้นเปลือง	เช่น	หน้ากาก

อนามัย	และแอลกอฮอล์เจลล้างมือ	โดยในส่วน

ของแอลกอฮอล์เจลล้างมือเป็นสินค้าที่บริษัทน�า

เข้ามาจ�าหน่าย	ซึ่งได้รับมาตรฐานการรับรองจาก

ประเทศสหรัฐอเมริกา	

	 พร้อมกันนี้การเเพร่ระบาดของไวรัส	

COVID-19	ในขณะนี้ยังอยู่ในภาวะการเฝ้าระวัง	

ส่งผลให้บริษัทยังได้รับค�าลั่งซื้อแอลกอฮอล์เจล

ล้างมืออย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งบริษัทยังได้รับค�า

สั่งซื้อจากลูกค้ากลุ่มใหม่เข้าอีกด้วย	ได้แก่	ร้าน

อาหาร	โรงเรียน	ส�านักงานทั่วไป	เป็นต้น	ท�าให้

บริษัทคาดว่าแนวโน้มผลการด�าเนินงานในช่วง

ไตรมาส	1/63	จะมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง	ตาม

จ�านวนค�าสั่งซื้อที่สูงขึ้น

	 “ในปีนี้บริษัทมีค�าสั่งซื้อเข้ามาอย่างหนาแน่น

ตั้งแต่ต้นปี	โดยเฉพาะการขายสินค้าวัสดุอุปกรณ์

ทางการแพทย์สิ้นเปลือง	อาทิ	หน้ากากอนามัย	

และแอลกอฮอล์เจลล้างมือ	เพราะการเเพร่ระบาด

ของไวรัส	COVID-19	และเหตุการณ์มลพิษทาง

อากาศค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน	2.5	ไมครอน	

หรือ	PM2.5	ที่เกินขนาด	ซึ่งกระทบต่อสุขภาพ	

ส่งผลให้เราได้ออเดอร์หน้ากากอนามัย	และ

แอลกอฮอล์เจลล้างมือ	เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

 

	 นอกจากนี้บริษัทได้ขยายช่องทางการ

จ�าหน่ายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงและกว้าง

ขวางมากขึ้น	ในต้นปี	2563	บริษัทได้เปิดร้านค้า	

TM	Care	ซึ่งเน้นการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่อง

ทางออนไลน์อันดับต้นๆ	ของประเทศที่ได้รับความ

นิยม	เช่น	LAZADA	รวมทั้งจ�าหน่ายผ่านช่องทาง	

Facebook	Page,	Line@	และบนเว็บไซต์	www.

tmcare-shop.com	ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบ

รับเป็นอย่างดี	ผลิตภัณฑ์ที่จ�าหน่าย	เช่น	เจล

แอลกอฮอล์ท�าความสะอาดมือ	แผ่นเช็ดท�าความ

สะอาดและฆ่าเชื้อโรค	บริษัทจะคัดสรรผลิตภัณฑ์

ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคให้เพิ่ม

มากขึ้นในร้านค้าออนไลน์ของบริษัท”	นางสุนทรี	

กล่าว

TM เผยออเดอร์หน้ากากอนามัย 

และแอลกอฮอล์เจลล้างมือเข้ามาแน่น  

หลัง COVID-19 ระบาดหนัก

12 www.HoonInside.com 19  March  2020



	 CPL	เผยช่วง	2	เดือนแรกของปีนี้	สินค้าเซฟตี้	

โปรดักส์ในกลุ่มป้องกันไวรัสโควิด-19	ดันยอดขาย

แพงโกลิน	เพิ่มขึ้น	6%	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน	โดยหน้ากาก	Pango	Care	มียอดขาย

เพิ่มขึ้น	126%	ขณะที่ชุดป้องกันฝุ่นและเคมี	โตกระ

โดด	600%	ยอมรับท�าตลาดได้ในช่วงสั้นๆ	เหตุความ

ต้องการสูงท�าให้สินค้าขาดช่วง	ผลิตไม่ทัน	ไม่พอ

จ�าหน่าย	ปรับแผนหันท�าตลาดรองเท้านิรภัยที่ผลิต

ได้เอง	ทดแทนสินค้าจากจีนที่หายไป	พร้อมเดิน

หน้าท�าตลาดสินค้ากลุ่มใหม่	“แพงโกลิน	โซลูชั่น”	

ส่ง	SMART	Sense	อุปกรณ์ติดตามตรวจสอบ

ด้านความปลอดภัยเชิงรุกเป็นสินค้าชูโรง	เจาะกลุ่ม

ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม	หวังสร้างความมั่นคงให้

โครงสร้างรายได้ในระยะยาว

 นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี
แอล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ CPL 

ผู้น�าอุตสาหกรรมฟอกหนังส�าเร็จรูปรายใหญ่ใน

กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	และเป็นผู้

ผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล	

(เซฟตี้โปรดักส์)	ภายใต้แบรนด์	“แพงโกลิน”	ซึ่ง

เป็นกิจการในกลุ่มบริษัทเจริญสิน	เปิดเผยว่า	ใน

ช่วง	2	เดือนแรกของปีนี้	วิกฤติการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรน่า	สายพันธุ์ใหม่	“โควิด-19”	ท�าให้แพง

โกลินมียอดขายสินค้าในกลุ่มเซฟตี้	โปรดักส์	เพิ่ม

ขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว	คิดเป็น	6%	สวน

ทางกับอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอลง	

โดยสินค้ากลุ่มผู้น�า	ได้แก่	หน้ากาก	Pango	care	ที่

เติบโต	126%	และชุดป้องกันฝุ่นและสารเคมี	Ultitec	

ที่เติบโตถึง	600%	ขณะที่ยอดขายกลุ่มรองเท้า

นิรภัยเพิ่มขึ้น	2.5%	และกลุ่ม	PPE	หรืออุปกรณ์

ป้องกันภัยส่วนบุคคล	เติบโตราว	15%

	 อย่างไรก็ตาม	ยอมรับว่า	จากความต้องการ

ผลิตภัณฑ์กลุ่มป้องกันไวรัสโควิด-19	ที่เพิ่มขึ้นเกิน

กว่าความคาดหมาย	ประกอบกับโรงงานผลิตสินค้า

ในจีนประสบปัญหาหยุดชะงัก	ท�าให้สินค้าในกลุ่ม

หน้ากาก	Pango	Care	และ	ชุดป้องกันฝุ่นและสาร

เคมี	Ultitec	มีปริมาณไม่เพียงพอต่อการจ�าหน่าย	

บริษัทฯ	จึงตัดสินใจยุติการท�าตลาดชั่วคราวจนกว่า

โรงงานในจีนจะเริ่มผลิตและสามารถส่งออกสินค้า

ดังกล่าวได้อีกครั้ง	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงปรับกลยุทธ์

ด้วยการหันมาท�าตลาดสินค้าในกลุ่มรองเท้านิรภัย	

เนื่องจากเป็นสินค้าที่ผลิตได้เองจากโรงงานแพง

โกลิน	อ�าเภอบ้านบึง	จังหวัดชลบุรี	ที่ยังสามารถ

เดินหน้าผลิตได้เต็มก�าลังการผลิตที่	80,000	คู่ต่อ

เดือน	และหมวกนิรภัยที่ผลิตได้	60,000	ใบต่อเดือน	

ซึ่งสินค้าของแพงโกลิน	สามารถเข้ามาเสริมความ

ต้องการในตลาดเพิ่มเติมในช่วงที่รองเท้านิรภัยที่

ผลิตในจีนหายไปจากตลาดได้อีกด้วย

	 “เราท�าตลาดสินค้าในกลุ่มป้องกันไวรัสโควิด-

19	ได้ในช่วง	2	เดือนแรกของปีนี้	ซึ่งข้อจ�ากัดคือ	

สินค้าในกลุ่มนี้ต้องน�าเข้าจากจีน	หลังจากนี้ต้องรอ

ให้โรงงานในจีนพร้อมที่จะผลิตได้เต็มที่	จึงจะกลับ

มาท�าตลาดได้อีกครั้ง	ดังนั้น	ในช่วงนี้	บริษัทฯ	จึง

เน้นการท�าตลาดสินค้าที่ไม่ได้รับผลกระทบจาก

ไวรัสโควิด-19	รวมถึงท�าตลาดผลิตภัณฑ์	SMART	

Sense	ที่ได้เปิดตัวไปก่อนหน้านี้	เป็นการเปิดตลาด

ใหม่ในกลุ่ม	PANGO	Solution	จากที่เคยเน้นเฉพาะ

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล	จะขยายไปสู่สินค้า

นอกกลุ่ม	เพื่อกระจายความเสี่ยง	ลดผลกระทบจาก

การแข่งขันในตลาด	และสร้างการเติบโตในอนาคต

ด้วยแนวคิด	Service	Engineering	Technology	

โดยมี	SMART	Sense	เป็นสินค้าชูโรง	ซึ่งขณะนี้

ทีมการตลาดและทีมวิศวกรของแพงโกลินก�าลังอยู่

ระหว่างการเจาะกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม	เพื่อน�า

เสนอบริการด้านการติดตามตรวจสอบด้านความ

ปลอดภัยเชิงรุก	(Active	Safety	Monitoring)	และ

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตภายในผ่าน

อุปกรณ์	SMART	Sense	ซึ่งได้รับผลตอบรับที่น่า

พอใจในระดับหนึ่ง”	นายภูวสิษฏ์กล่าว

	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.ซีพีแอล	กรุ๊ป	

กล่าวด้วยว่า	ส�าหรับอุตสาหกรรมฟอกหนัง	ซึ่งเป็น

ธุรกิจหลักของ	CPL	นั้น	ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา	ภาพ

รวมของอุตสาหกรรมยังอยู่ในช่วงทรงตัว	ท�าให้การ

ด�าเนินธุรกิจเป็นไปในลักษณะประคองตัว	ขณะที่

ลูกค้าแบรนด์ชั้นน�าในกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า	ยัง

คงเป็นลูกค้าที่เหนียวแน่นของ	CPL	แม้ว่า	ลูกค้า

จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโดย

เฉพาะในยุโรป	ที่ส่งผลต่อความตกต�่าของเศรษฐกิจ

โลกและฉุดให้ก�าลังซื้อลดลงก็ตาม

CPL เผย 2 เดือน
สินค้ากลุ่มป้องกันโควิด-19 

ดันยอดขาย ‘แพงโกลิน’ โต 6%
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 บลจ.พรินซิเพิล แนะเพ่ิมน�้าหนักลงทุนใน REITs 
และ Infrastructure Fund ยามตลาดผันผวน 

	 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล
จ�ากัด	("บริษัทจัดการ")	แนะเพิ่มน�้าหนักลงทุน	
REITs	และ	Infrastructure	Fund	ผ่านกองทุน	
'พรินซิเพิล	พร็อพเพอร์ตี้	อินคัม'	หรือ	PRINCIPAL	
iPROP	(กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์	(Property	Sector	
Fund)	ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการ
ลงทุน	ดังกล่าวผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ�านวน
มาก)	ชี้เป็นจังหวะเข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
คุณภาพดีในช่วงที่ราคาปรับตัวเพื่อโอกาสรับผล
ตอบแทนเพิ่มขึ้น	พร้อมประกาศเตรียมปิดสมุด
ทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผลกองทุน	PRINCIPAL	
iPROP	แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนประมาณ	0.10	บาทต่อ
หน่วย	ก�าหนดปิดสมุดทะเบียน	31	มีนาคม	2563	นี้

 นายวิน พรหมแพทย์ , CFA 
ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนพรินซิเพิล 
จ�ากัด	เปิดเผยว่า	จากภาวะตลาดของทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์	(REITs)	ในเดือน
มกราคม	-	กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา	ถือเป็นสินทรัพย์ที่
มีราคาผันผวนต�่ากว่าภาพรวมตลาดหุ้น	โดยปัจจัย
ส่วนหนึ่งที่ท�าให้	REITs	ยังคงได้รับความสนใจมา
จากอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต�่า	ส่วนในเดือน
มีนาคม	2563	แม้ว่าราคา	REITs	ปรับลดลงจาก
ความกังวลจากการแพร่ระบาดของ	COVID-19	ใน
สหรัฐอเมริกาและยุโรป	สอดคล้องกับภาพรวม
ตลาดหุ้นทั่วโลก	อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาอัตรา
ผลตอบแทนนับจากต้นปีถึงปัจจุบันหรือ	YTD	(1	
มกราคม	2563	-	12	มีนาคม	2563)	ของดัชนี
อ้างอิงพบว่า	REITs	ในไทยและสิงคโปร์ให้อัตราผล
ตอบแทนลดลงในอัตราที่ต�่ากว่าตลาดหุ้น	(ที่มา	:	
Bloomberg	ณ	12	มีนาคม	2563)

	 "เรามองว่าเป็นธรรมชาติของ	REITs	ซึ่งใน
ระยะสั้นราคามีความผันผวนในทิศทางเดียวกับ
ตลาดหุ้น	แต่หากเป็นการลงทุนแบบระยะยาวตั้งแต่	
5-7	ปีขึ้นไป	REITs	จะให้ผลตอบแทนคล้ายกับการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า	เนื่องจากจะได้รับผล
ตอบแทนที่สม�่าเสมอจากรายได้ค่าเช่า	และอาจมีผล
ตอบแทนส่วนเพิ่มจากการประเมินราคาที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างเพิ่มขึ้น	ดังนั้นไม่ควรตกใจกับราคา	REITs	
ที่ลดลงและตลาดผันผวนในช่วงนี้	รวมถึงเป็นโอกาส
เข้าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คุณภาพดีที่มีราคาถูก
ลง	เพื่อคาดหวังผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ
ช่วงกลางปีที่ผ่านมา"	นายวิน	กล่าว

	 นายวิน	กล่าวต่อว่า	จากสถานการณ์ดังกล่าว
แนะน�าว่าสามารถเพิ่มน�้าหนักลงทุนใน	REITs	และ	
Infrastructure	Fund	(กองทุนรวมโครงสร้าง
พื้นฐาน)	ผ่านการลงทุนในกองทุนเปิดพรินซิเพิล	
พร็อพเพอร์ตี้	อินคัม	(PRINCIPAL	iPROP)	โดย
ในช่วงกว่า	2	เดือนแรกที่ผ่านมาได้วางกลยุทธ์	
Overweight	หรือเพิ่มน�้าหนักการลงทุนใน	REITs	
และ	Infrastructure	Fund	สิงคโปร์	รวมถึง	
Underweight	หรือลดน�้าหนักการลงทุน	REITs	ใน
ไทย	ส่งผลให้กองทุน	PRINCIPAL	iPROP	มีความ
ผันผวนต�่ากว่าดัชนีอ้างอิง	โดยมีอัตราผลตอบแทน	
YTD	-6.8%	เทียบกับดัชนีอ้างอิงอยู่ที่	-8.9%	(ที่มา	
:	Bloomberg	ณ	12	มีนาคม	2563)

	 ขณะที่ผู้จัดการกองทุน	PRINCIPAL	iPROP	ได้
วางกลยุทธ์เน้นลงทุน	REITs	ที่มีสินทรัพย์คุณภาพ
ดี	อัตราเช่าพื้นที่สูง	และมีรายได้ค่าเช่ามั่นคง	โดย
เน้นเข้าลงทุนกลุ่มโลจิสติกส์	ดาต้าเซ็นเตอร์	อาคาร
ส�านักงาน	รวมถึง	Infrastructures	Fund	ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบมากจากภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัว	และแทบไม่ได้รับผลกระทบจาก	COVID-19	
อย่างไรก็ตามได้หลีกเลี่ยงลงทุน	REITs	กลุ่มโรงแรม
ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ปัจจุบัน

	 ปัจจุบันกองทุน	PRINCIPAL	iPROP	มีให้
เลือกลงทุนทั้งชนิดสะสมมูลค่า	(Class	A)	ชนิด
จ่ายเงินปันผล	(Class	D)	ชนิดขายคืนหน่วยลงทุน
อัตโนมัติ	(Class	R)	และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	(Class	C)	
โดยนับจากเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกเมื่อวันที่	
17	กุมภาพันธ์	2555	กองทุน	PRINCIPAL	iPROP	
(Class	D)	จ่ายเงินปันผลแล้ว	31	ครั้ง	รวม	6.075	
บาทต่อหน่วย	ซึ่งสามารถจ่ายเงินปันผลได้ต่อเนื่อง
ทุกไตรมาส

	 ล่าสุด	กองทุน	PRINCIPAL	iPROP	ก�าหนด
จ่ายเงินปันผลครั้งที่	32	ในอัตราประมาณการ	
0.10	บาทต่อหน่วย	ก�าหนดปิดสมุดทะเบียน
ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่	31	มีนาคม	
2563	(ผู้ซื้อหน่วยลงทุนตั้งแต่	31	
มีนาคม	2563	นี้จะไม่ได้รับ
เงินปันผลดังกล่าว)	
โดยผู้ถือหน่วย
ลงทุน
ชนิด

ขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	(Class-R)	สามารถ
ขายคืนหน่วยลงทุนในกองทุน	PRINCIPAL	
TREASURY	ได้ตั้งแต่	2	เมษายน	2563	เป็นต้นไป)	
และชนิดสะสมมูลค่า	(Class	A)	ชนิดจ่ายเงินปันผล	
(Class	D)	ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ	(Class	
R)	และชนิดผู้ลงทุนกลุ่ม	(Class	C)	รับเงินเข้าบัญชี
เงินฝากผู้ถือหน่วยลงทุน	8	เมษายน	2563

	 ส�าหรับนักลงทุนที่สนใจ	สามารถขอหนังสือ
ชี้ชวนและรายละเอียดกองทุนได้ที่	ได้ที่ธนาคารซี
ไอเอ็มบี	ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ธนาคารทหารไทย	
จ�ากัด	(มหาชน)	ธนาคารกรุงศรีอยุธยา	จ�ากัด	
(มหาชน)	หรือผู้สนับสนุนการขายฯ	บริษัทหลัก
ทรัพย์จัดการกองทุน	พรินซิเพิล	จ�ากัด	โทร.	02	
686	9595	www.principal.th

	 ผลการด�าเนินงานในอดีต	มิได้เป็นสิ่งยืนยัน
ถึงผลการด�าเนินงานในอนาคต	ข้อมูล	ณ	วันที่	29	
กุมภาพันธ์	2563	ทั้งนี้	ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูล

	 ที่เป็นปัจจุบันได้ที่	www.principal.th	/	เกณฑ์
มาตรฐานที่ใช้	:	SET	PF&REIT	TRI	Index	50%	
+	FSTREI	TRI	Index	(THB)	25%	+	FSTREI	TRI	
Index	adjusted	with	FX	hedging	cost	25%
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บลจ.บัวหลวงพร้อมเสนอขาย IPO “บัวหลวงเพ่ิมพูน” 

ขยายโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ที่ยืดหยุ่น

	 กองทุนบัวหลวง	พร้อมเสนอขาย	

IPO	“กองทุนเปิดบัวหลวงเพิ่มพูน”	หรือ	

B-ENHANCED	วันที่	20-30	มีนาคมนี้	เป็นทาง

เลือกให้ผู้ลงทุนที่มองหากองทุนรวมตราสารหนี้	

ที่มีความหลากหลาย	กระจายการลงทุนทั้งใน

และต่างประเทศ	มีความยืดหยุ่นในการคัดเลือก

อายุตราสารและสามารถลงทุนผ่านกองทุนรวม

ตราสารหนี้ของบลจ.ชั้นน�าในต่างประเทศได้	

เพื่อเพิ่มพูนโอกาสหาผลตอบแทน	และลดความ

เสี่ยงท่ามกลางสถานการณ์ที่ผันผวน

 นายวศิน วัฒนวรกิจกุล 
กรรมการผู้จัดการ Head of 
Business Distribution บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัว
หลวง จ�ากัด (กองทุนบัวหลวง) 
เปิดเผยว่า	กองทุนบัวหลวงจะเสนอขายหน่วย

ลงทุนครั้งแรก	(IPO)	กองทุนเปิดบัวหลวง

เพิ่มพูน	หรือ	B-ENHANCED	ระหว่างวันที่	20-

30	มีนาคม	2563	เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุน

ที่ต้องการเพิ่มพูนโอกาสในการรับผลตอบแทนที่

เหมาะสม	จากการลงทุนในกองทุนรวมตราสาร

หนี้	ที่สามารถกระจายลงทุนได้ทั้งในและต่าง

ประเทศ	ทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการคัดเลือก

อายุของตราสารมากขึ้น	โดยลงทุนได้ทั้งใน

ตราสารหนี้ระยะกลางและระยะยาว	รวมทั้ง

การลงทุนผ่านกองทุนตราสารหนี้ของ	บริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุน	(บลจ.)	ชั้นน�าในต่าง

ประเทศ	ที่ช่วยเรื่องการกระจายความเสี่ยงจาก

การลงทุนได้ดียิ่งขึ้น

	 “การกระจายลงทุนในสินทรัพย์ที่หลาก

หลาย	เป็นวิธีที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนรับมือกับ

ความผันผวนได้ดีขึ้น	หากผู้ลงทุนเคยลงทุนใน

ตราสารหนี้อยู่แล้ว	และสามารถยอมรับ

ความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาได้อีกนิด	แต่ยังไม่พร้อมที่

จะลงทุนในหุ้น	กองทุน	B-ENHANCED	ก็เป็น

ทางเลือกที่น่าสนใจ	ส่วนผู้ที่ลงทุนในหุ้นอยู่แล้ว	

ก็สามารถแบ่งเงินลงทุนส่วนหนึ่งมาลงทุนใน

ตราสารหนี้ผ่านกองทุนนี้ได้	เพื่อลดความเสี่ยง

ในช่วงตลาดหุ้นผันผวน	และเพิ่มโอกาสการ

ลงทุนในตราสารหนี้ที่ผู้จัดการกองทุนคัดเลือก

มาแล้วว่าดี	โดยกองทุน	B-ENHANCED	เหมาะ

กับผู้ลงทุนที่สามารถลงทุนได้ตั้งแต่	1	ปีขึ้นไป”	

นายวศิน	กล่าว

	 ทั้งนี้	กองทุน	B-ENHANCED	มีนโยบาย

กระจายการลงทุนในตราสารหนี้	ทั้งในและต่าง

ประเทศ	เน้นลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับ

ความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้	

(Investment	Grade)	รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการ

หาผลตอบแทนด้วยการลงทุนในตราสารหนี้ที่

มีอันดับความน่าเชื่อถือต�่ากว่าที่สามารถลงทุน

ได้	(Non–Investment	Grade)	ตราสารที่ไม่

ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	(Unrated	

Securities)	รวมกันโดยเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ	20	

ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน	(NAV)	

นอกจากนี้ยังเพิ่มความสามารถในการกระ

จายความเสี่ยงได้ดีขึ้น	ด้วยการน�าเงิน

ส่วนหนึ่งไปลงทุนผ่านกองทุนรวม

ตราสารหนี้ในต่างประเทศ	ที่มี

บริษัทจัดการกองทุนต่างประเทศ

ซึ่งเชี่ยวชาญการคัดเลือกตราสาร

หนี้ด้วย

 

	 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลราย

ละเอียดกองทุน	B-ENHANCED	หรือติดต่อ

ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่	กองทุนบัวหลวง	โทร.	

0	2674	6488	กด	8	หรือตัวแทนขายหน่วย

ลงทุน	ได้แก่	ธนาคารกรุงเทพ	ตัวแทนขาย

ของกรุงเทพประกันชีวิต	บมจ.หลักทรัพย์	บัว

หลวง	บจ.หลักทรัพย์	เอเชีย	พลัส	บมจ.หลัก

ทรัพย์	โนมูระ	พัฒนสิน	บมจ.หลักทรัพย์	ฟิล

ลิป	(ประเทศไทย)	บมจ.หลักทรัพย์	ภัทร	

บจ.หลักทรัพย์	ดีบีเอส	วิคเคอร์ส	(ประเทศไทย)	

บมจ.หลักทรัพย์	กรุงศรี	บจ.หลักทรัพย์นาย

หน้าซื้อขายหน่วยลงทุน	ฟินโนมีนา	บจ.หลัก

ทรัพย์	ไทยพาณิชย์	และบมจ.หลักทรัพย์	เคจีไอ	

(ประเทศไทย)
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"ก้องเกียรติ" ชี้ โอกาสทองของเม่ารุ่นใหม่มาแล้ว 
หลังราคาหุ้นแบนติดดิน 

	 ดร.ก้องเกียรติ	โอภาสวงการ	บิ๊ก	ASP	ชี้	โอกาสทองของเม่ารุ่นใหม่มาแล้ว	หลังราคาหุ้นแบนติดดิน	ชี้	SET	ร่วงกว่า	30%	จากต้นปีที่ผ่านมา

 ดร.ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ ASP	เปิดเผยว่า	ส�าหรับภาพรวมตลาดหุ้นไทยในปัจจุบันได้ปรับตัวลดลงไปกว่า	30%	จากต้นปีที่ผ่านมา	ส่งผลให้ราคาหุ้น

ของบริษัทชั้นน�าหลายบริษัทได้ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรง	และมีราคาถูก	จึงมองเป็นโอกาสที่นักลงทุนรุ่นใหม่	และมีหุ้นในพอร์ตน้อยจะเข้าไป

ลงทุนในระยะนี้	

	 อย่างไรก็ตาม	ยังคงแนะน�าให้นักลงทุนติดตามตัวเลขของผู้ติดเชื้อจากไวรัสโควิด-19	ในแต่ละประเทศอย่างใกล้ชิดว่ามีผู้ติดเชื้อมากน้อยแค่

ไหน	ส่วนเศรษฐกิจจะมีการฟื้นตัวหรือไม่มองว่าขึ้นอยู่กับพื้นฐานเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ	

	 "ตอนนี้คนติดตามตัวเลขการติดเชื้อของประเทศต่างๆอย่างใกล้ชิดว่ามีผู้ติดเชื้อมากน้อยแค่ไหน	ซึ่งในจุดที่เลวร้ายที่สุดก็มองว่าน่าลงทุน

มากกว่า	แต่เอาจริงๆก็มีแค่	1%	เท่านั้นที่กล้าลงทุน	ส่วนอีก	99%	ไม่กล้าลงทุน	ส่วนเศรษฐจะฟื้นหรือไม่ขึ้นอยู่กับพื้นฐานแต่ละประเทศ	อย่าง

อเมริกามองว่ายังแข็งแกร่ง	ส่วนยุโรปเหนื่อยเหมือนเดิมเพราะก่อนเกิดโรคระบาดเศรษฐกิจก็แย่ออยู่แล้ว	แต่จีนกับฮ่องกงเรามองว่าน่าสนใจแต่

ต้องติดตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐในประเทศของเขาด้วย"	ดร.ก้องเกียรติ	กล่าว	

	 ส�าหรับภาพรวมผลประกอบการของ	บริษัท	เอเซีย	พลัส	กรุ๊ป	โฮลดิ้งส์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	ASP	บริษัทฯ	ยอมรับว่าได้รับผลกระทบจาก

การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19	โดยเฉพาะธุรกิจนายหน้าค้าหลักทรัพย์	โดยลูกค้าของบริษัทฯได้รับผลกระทบจากจุดนี้โดยตรง	ขณะที่กองทุนต่างๆ

ลูกค้าส่วนใหญ่ก็ได้ชะลอการลงทุนไปก่อน	รวมทั้งตราสาร	,	หุ้นIPO	ด้วยเช่นกัน	

	 อย่างไรก็ตามเชื่อว่าฐานะทางการเงินของบริษัทฯยังคงแข็งแกร่ง	สภาพคล่องยังสูงโดยปัจจุบันมีอัตราหนี้สินต่อทุน	(D/E)	อยู่ที่	0.4	เท่า		
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	วันนี้	หากตลาดหุ้นไทย	ปรับตัวลงแรง	เชื่อว่า	บรรดา
ขาทุบหุ้น	ขาชอร์ต	คงหาจังหวะซื้อหุ้นกลับคืน	เพื่อส่งมอบให้กับโบรกเกอร์	นับว่า		
ทางการ	เป็นการหักหลัง	ได้ถูกทาง	เท่านั้น	สร้างเสถียรภาพให้กับตลาดอีกทางหนึ่ง	
หุหุ	ข่าวสาร	การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	ที่เกิดขึ้นทั่วโลก	เป็นสิ่งที่ต้องติดตาม
อย่างใกล้ชิด
	 เอสแอนด์พี	โกลบอล	เรทติ้งส์	เปิดเผยในรายงานล่าสุดว่า	การขยายตัวของ
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะทรุดตัวลงสู่ระดับต�่ากว่า	3%	ในปีนี้	ในขณะที่
เศรษฐกิจทั่วโลกก�าลังเข้าสู่ภาวะถดถอย	โดยได้ปรับลดคาดการณ์การขยายตัวของ
เศรษฐกิจจีน,	อินเดีย	และญี่ปุ่น	ส�าหรับปี	2563	ลงสู่ระดับ	2.9%,	5.2%	และ	-1.2%	
ตามล�าดับ
	 ฟิทช์	เรทติ้งส์	ประเทศไทย	ได้ทบทวนอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศ
ระยะยาว	(Long-Term	Foreign	Currency	-	IDR)	ของประเทศไทยสู่ระดับมี
เสถียรภาพ	จากระดับเชิงบวก	พร้อมกับคงอันดับความน่าเชื่อถือที่	BBB+
	 วานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่	1,048.15	จุด	เพิ่มขึ้น	12.98	จุด	หรือ	1.25%	
มูลค่าการซื้อขาย	59,186.45	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ	3,046.44	
ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ	48.77	ล้านบาท	นักลงทุนต่างประเทศขาย
สุทธิ	3,997.49	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ	999.83	ล้านบาท
	 บอร์ด	GUNKUL	ลงมติผุดโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน	ครั้ง

ที่	2	รอบนี้	ตั้งงบ	1.1	พันลบ.	ซื้อหุ้นคืน	
440	ล้านหุ้น	ผ่านตลาดหลักทรัพย์	เริ่มต้น
ซื้อ	1เม.ย.-30ก.ย.63	“โศภชา	ด�ารงปิยวุฒิ์”	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	มั่นใจศักยภาพธุรกิจ
มีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง	จากงานในมือที่มีอยู่
เพียบ	และเตรียมประมูลเพิ่ม	เชื่อเดินหน้าซื้อ
หุ้นคืนจะช่วยท�าให้ราคาหุ้นสอดคล้องปัจจัยพื้น
ฐานและสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนเพิ่มขึ้น	
 BA ก็เช่นกัน	ทั้งที่เพิ่ง	จบ	เพิ่งปิดโครงการ

ซื้อหุ้นคืนไป	เมื่อวันที่	6	มี.ค.63	ซื้อครบตามโครงการฯ	40	ล้านหุ้น	วานนี้	เปิด
โครงการซื้อหุ้นคืนอีกครั้ง	ครั้งนี้	ตั้งใจจะซื้อคืน	24	ล้านหุ้น	เริ่มซื้อวันที่	1เม.ย.-
30ก.ย.63

	 แม่มดน้อย	มีข่าวมาบอกคร้า	บล.คันทรี่กรุ๊ป	ในฐานะหนึ่งในผู้จัดการการจัด
จ�าหน่ายหุ้นกู้	ของ	บมจ.คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท์	(CGD)	แจ้งประกาศเสนอ
ขายหุ้นกู้	ครั้งที่	1/2563	มูลค่า	2,000	ล้านบาท	อายุ	1	ปี	ครบก�าหนดไถ่ถอน
ปี	2564			อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ	7.0%	ต่อปี	ช�าระดอกเบี้ยทุก	3	เดือนให้แก่ผู้
ลงทุนและ/หรือ	ผู้ลงทุนรายใหญ่	ระหว่างวันที่	18	–	20	มีนาคม	63	สนใจสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	บล.	คันทรี่	กรุ๊ป	โทร.	02-205-8883	,	8884	และ	7018	...โดย	
CGD	ถือเป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งประเภทคอนโดมิเนียมและโรงแรม	
อาทิเช่น	โรงแรม	โฟร์ซีซั่นส์	กรุงเทพ	ณ	แม่น�้าเจ้าพระยา	ซึ่งเป็นโรงแรมแบรนด์ชื่อ
ดังระดับโลก	และมีการให้บริการรองรับการจัดงานในระดับไฮคลาสอย่างต่อเนื่องมา
ตั้งแต่ปี	2562	
 TRT	คาดปี63	มีรายได้ทะลุ	3	พันลบ.	หลังจากปี62	โกยรายได้รวม	2,466	
ล้านบาท	แบ่งเป็นกลุ่มหม้อแปลงไฟฟ้า	1,857	ล้านบาท	และกลุ่มธุรกิจที่ไม่ใช่
หม้อแปลงไฟฟ้า	609	ล้านบาท	โดยมีก�าไรสุทธิ	75.37	ล้านบาท	และมีก�าไรขั้นต้น
เพิ่มขึ้นอยู่ที่	27.63%	เนื่องจากมีการส่งมอบกลุ่มสินค้าหม้อแปลงไฟฟ้าที่มีอัตรา
ก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น	
 EKH	ลุยยกระดับให้บริการรักษาโรคเฉพาะทางอย่างเข้มข้น	หวังสู้ศึกภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัว	มั่นใจรักษาอัตราการท�าก�าไร	และรายได้เติบโตต่อเนื่อง	
ฟาก	“นายแพทย์อ�านาจ	เอื้ออารีมิตร”	บิ๊กบอส	ตั้งเป้ารายได้ปี	63	โตไม่ต�่ากว่า	
3-5%	ประเมินผลประกอบการในอนาคตยังคงสดใส	คาดศูนย์กุมารเวชศาสตร์	และ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ	ช่วยสนับสนุนการเติบโตระยะยาว
 ฟทิช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)	ระบุ	ธนาคารไทยก�าลังได้รับผลกระทบ
จากสภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอลง	ทั้งนี้ระดับของผลกระทบต่อธนาคารจะขึ้นอยู่กับ
ระดับความรุนแรงและระยะเวลาของการชะลอตัวของเศรษฐกิจ	อย่างไรก็ตามฟิทช์
คาดว่าคุณภาพสินทรัพย์และรายได้ของธนาคารไทยน่าจะปรับตัวลดลงอย่างมากใน
ปี	2563	เมื่อเทียบกับปี	2562	โดยกลุ่มลูกหนี้	SME	ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ	1	ใน	3	
ของสินเชื่อรวมของภาคธนาคารและเป็นกลุ่มที่มีความมีความเปราะบางค่อนข้างมาก
โดยเฉพาะในภาวะที่เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างรุนแรง	นอกจากนี้แม้ก่อนเกิดการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส	รายได้ของธนาคารโดยรวมได้เผชิญกับแรงกดดันจากภาวะอัตรา
ดอกเบี้ยต�่าและการเติบโตที่ต�่าของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมาแล้ว	
	 ในขณะที่ภาวะธุรกิจของภาคธนาคารมีแนวโน้มที่ไม่ดีนัก	แต่อย่างไรก็ตามภาค
ธนาคารไทยยังคงมีความสามารถที่จะรับมือกับความเสี่ยงได้ในระดับที่ใช้ได้	และน่า
จะช่วยป้องกันผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจได้บ้าง	เช่น	ณ	สิ้นปี	2562		
ธนาคารไทยมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่	1	ที่เป็นส่วนของเจ้าของ	(Core	Equity	Tier	
1)	ของอยู่ในที่	16.0%	และมีอัตราส่วนส�ารองหนี้สูญต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่	
145%	อีกทั้งภาวะสภาพคล่องภายในประเทศยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง

   ซ้ือหุ้นกลับคืน

บล.หยวนต้า	(ประเทศไทย)	:	SEAFCO	แนะน�า	เก็งก�าไร	ราคาพื้นฐาน	ที่	6.24	บ.

บล.ธนชาต	:	MAJOR	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	27.00	บ.	

บล.ธนชาต	:	CPN	แนะน�า	ซ้ือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	78.00	บ.

บล.ธนชาต	:	SEAFCO	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	8.00	บ.	

บล.เคจีไอ	:	TFG	แนะน�า	ซ้ือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	4.40	บ.	

บล.ทรีนีตี้	:	HMPRO	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	16.90	บ.	

บล.ทรีนีตี้	:	PTT แนะน�า	ซ้ือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	44.00	บ.

บล.ทรีนีตี้	:	MAJOR	แนะน�า	ซ้ือเมื่ออ่อนตัว	ราคาพื้นฐาน	ที่	21.00	บ.	

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	SPA	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	11.70	บ.	

บล.ทิสโก้	:	SYNEX	แนะน�า	ซ้ือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	5.20	บ.

บล.ทิสโก้	: CPALL	แนะน�า	ซ้ือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	90.00	บ.

บล.ทิสโก้	:	BGRIM	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	38.00	บ.	

บล.ทิสโก้	:	MAJOR	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	17.00	บ.
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