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 นางอาทิตยา ชาญวีรกูล เลขานุการ บริษัท 
เอสทีพี แอนด์ ไอ จ�ากัด (มหาชน) STPI เปิดเผยว่า 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ วันนี้ มีอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน

ของบริษัท (Treasury Stock) เพื่อบริหารทางการเงิน ในวงเงินไม่

เกิน 1,000 ล้านบาท มีจ�านวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 162,483,147 หุ้น 

หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 10% ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดย

จะซื้อคืนช่วงระหว่างวันที่ 3 เม.ย.63 ถึงวันที่ 2 ต.ค.63

 

 ทั้งนี้เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน เป็นการบริหารสภาพคลองส่วนเกิน

ของบริษัท เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 นายโซวิค รอย เชาว์ดูรี่ เลขานุการบริษัท บริษัท 
อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) IVL เปิดเผยว่า 

ตามที่ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (มหาชน) (“ไอวีแอล” หรือ 

“บริษัท”) ได้มีการเปิดเผยสารสนเทศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 เกี่ยวกับ

การร่วมลงทุนกับบริษัท Alpek, S.A.B. de C.V. และบริษัท Far Eastern 

Investment(Holding) Ltd. ในสัดส่วนที่เท่ากัน เพื่อจัดตั้งบริษัทร่วมทุน

ที่มีชื่อว่า บริษัท Corpus Christi Polymers LLC (“CCP”) เพื่อเข้าซื้อ

สินทรัพย์ของโรงงาน PTA-PET แบบบูรณาการ ณ เมืองคอร์ปัส คริสตี 

(Corpus Christi) มลรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา จากบริษัท M&G 

USA Corp. และลูกหนี้ที่เกี่ยวข้อง (“M&G”) ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง 

โดยบริษัทได้มีการเปิดเผยสารสนเทศเพิ่มเติมในเวลาต่อมา เมื่อวันที่ 24 

ธันวาคม 2561 และวันที่ 2 มกราคม 2562 ตามล�าดับนั้น

 บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการก่อสร้าง 

ณ ปัจจุบัน นั้น สูงขึ้นกว่าที่ประมาณการไว้ณ ขณะที่การเข้าซื้อกิจการได้

ด�าเนินการเสร็จสิ้นอย่างมีนัยส�าคัญ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าวส่วนใหญ่

เป็ นผลอันเนื่องมาจากต้นทุนด้านแรงงานในบริเวณแนวพื้นที่ชายฝั่งอ่าวที่

สูงขึ้น 

 ทั้งนี้ Board of Managers ของ CCP ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก

บริษัทร่วมทุนทั้ง 3 แห่ง ได้ตัดสินใจที่จะขยายการอนุมัติโครงการออกไป

จนถึงปี 2563 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อสร้างโรงงาน PTA-PET ที่

สามารถแข่งขันได้ โดยไอวีแอลคาดว่าจะไม่มีการจ่ายเงินลงทุนเพิ่มเติมใน

ช่วงระหว่างปี 2563 ทั้งนี้ โรงงานแห่งนี้จะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมใน

ช่วงเวลานี้เพื่อให้การเริ่มต้นก่อสร้างในอนาคตนั้นเป็ นไปอย่างราบรื่น  

IVL ขยายการอนุมัติโครงการก่อสร้างสินทรัพย์

ของโรงงาน PTA-PET ที่รัฐเท็กซัส 

ออกไปจนถึงปี 63 หลังต้นทุนด้านแรงงานสูงขึ้น

บอร์ด STPI อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน 

162.48 ล้านหุ้น วงเงิน 1 พันลบ. 

เริ่ม3 เม.ย. - 2 ต.ค. 63
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 “พีทีจี เอ็นเนอยี” ร่วมกับ โชคชัยสเต็ค

เฮ้าส์ เปิดตัวแคมเปญใหม่ เอาใจผู้ถือบัตรสมาชิก 

PT Max Card เพียงแลก 200 คะแนน เพื่อรับ

ส่วนลด 150 บาทเมื่อสั่งเมนู Roast หมูหรือ

เนื้อที่ร่วมรายการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 

2563  

 นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท พีที
จี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
PTG เปิดเผยว่า ในขณะนี้บริษัทได้เปิดแคมเปญ

ใหม่ร่วมกับ โชคชัยสเต็คเฮ้าส์ โดยกลุ่มบริษัท

ฟาร์มโชคชัย พร้อมเติมเต็มไลฟ์สไตล์ลูกค้า เพื่อ

มอบสิทธิพิเศษแก่สมาชิกผู้ถือบัตร PT Max Card 

ได้อิ่มอร่อยกับสเต็กคุณภาพในราคาเบาๆ เพียง

แลก 200 คะแนน เพื่อรับส่วนลด 150 บาท เมื่อ

สั่งเมนู Roast หมูหรือเนื้อที่ร่วมรายการที่ร้าน

โชคชัยสเต็คเฮ้าส์ สาขารังสิต และปากช่อง โดย

สมาชิกสามารถกดหมายเลข USSD *793*284* 

เลขบัตรประชาชน 4  ตัวท้าย #โทรออก หรือ รับ

สิทธิ์ผ่านช่องทาง Mobile Application PT Max 

Rewards ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563  

 ส�าหรับแคมเปญใหม่ครั้งนี้สมาชิกบัตร

สมาชิก PT Max Card สามารถรับสิทธิ์ตามขั้น

ตอนดังนี้ 1. เปิด Mobile Application PT Max 

Reward (หมวด Food & Beverage) 2. และ 

USSD *793*284*เลขที่บัตรประชาชน 4 ตัว

ท้าย # โทรออก หรือส�าหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยลง

ทะเบียนสามารถกด *793*01* ตามด้วยเลข

บัตรประชาชน13หลัก#โทรออก และส�าหรับลูกค้า

ที่ต้องการเช็คแต้มสามารถกด *793*02* ตาม

ด้วยเลขบัตร PT MaxCard10หลัก#โทรออก  

 ทั้งนี้สมาชิกบัตรสมาชิก PT Max Card 

สามารถใช้ 200 คะแนนแลกรับส่วนลด 150 

บาท ที่โชคชัยสเต็คเฮ้าส์ เมื่อสั่งเมนู Roast สเต็ก

หมู หรือ เนื้อ ที่ร่วมรายการ โดยมีเงื่อนไขก่อน

ให้บริการ ได้แก่ 1.สมาชิก PT Max card กรุณา

แสดงรหัสที่ร้านค้าพร้อมมือถือที่ใช้ก่อนรับสิทธิ์, 

2.รับสิทธิ์ได้ที่ร้านโชคชัยสเต็คเฮ้าส์ สาขาปากช่อง 

และสาขา รังสิต เท่านั้น 3.รหัสมีระยะเวลาการใช้

งาน 1 วัน 4.จ�ากัดสิทธิ์ 1 บัตรสมาชิก / 4 สิทธิ์ 

/1 วัน 

5.สมาชิกสามารถใช้รหัสส่วนลดแลกได้ 1 code 

ต่อ สเต็ก 1 จาน และใช้ได้ 4 code ต่อ 1 ใบเสร็จ

 6.ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโม

ชั่นอื่นได้ 7.บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือ

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 8.ในกรณีที่มีการกดรหัสแล้วไม่ได้น�า

มาใช้สิทธิ์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์ในการไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี และ 9.สามารถ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร PT Call Center  

1614 ทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.

 “พีทีมุ่งเน้นที่จะเจาะเข้ากลุ่มไลฟ์สไตล์ของ

สมาชิกให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เพื่อมอบสิทธิ

พิเศษอีกมากมายให้แก่ทุกท่านในอนาคต โดยผู้

ถือบัตร PT Max Card สามารถดูรายละเอียด

การลงทะเบียน และการสะสมและแลกคะแนน 

หรือติดตามทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวและ

สิทธิประโยชน์เต็มแมกซ์ ได้ที่ https://www.

facebook.com/ptstation หรือ PT Call Center 

1614 ทุกวัน 8.00-20.00 น.”นายพิทักษ์ กล่าว

PTG แท็กทีม โชคชัยสเต็คเฮ้าส ์

เปิดตัวแคมเปญใหม่ พร้อมให้สิทธิประโยชน์

แก่ผู้ถือบัตรสมาชิก PT Max Card
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 COM7 ปรับแผน ประกาศแคมเปญให้เช่า 

Notebook หรือ iPad รองรับการท�างานที่บ้าน 

หรือ Work from Home ตอบโจทย์ลูกค้าองค์กร

เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์แพร่ระบาด

ของโควิด-19 โดยลูกค้าสามารถรับของใหม่

ภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ 

ในราคาเริ่มต้นที่ 499 บาท/เดือน/เครื่อง 

 นายสุระ คณิตทวีกุล ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมเซ
เว่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ COM7 ผู้

ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าไอทีและสมาร์ทโฟน

รายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบัน

สถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบใน

วงกว้าง ทั้งภาพรวมเศรษฐกิจและประชาชนใน

ประเทศ ที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างใกล้

ชิด ดังนั้น เพื่อสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

COM7 ได้ประกาศแคมเปญให้เช่า Notebook 

หรือ iPad รองรับการท�างานที่บ้าน หรือ Work 

from Home ลดปัญหาเมื่อต้องกลับไปท�างานที่

บ้านจะมีอุปกรณ์เพียงพอหรือไม่? COM7 จึงยื่น

ข้อเสนอแคมเปญให้เช่าอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มี

ความปลอดภัย และมีการลงโปรแกรมซอฟต์แวร์

พร้อมส�าหรับใช้งาน ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่ม

องค์กรที่ไม่มีอุปกรณ์เพียงพอ หวังเป็นอีกหนึ่ง

กลไกเล็กๆ ที่ช่วยสร้างความพร้อมให้ภาคธุรกิจ

ขับเคลื่อนเดินหน้าต่อไปในช่วงวิกฤตินี้ได้ ขณะ

เดียวกัน แคมเปญให้เช่าในครั้งนี้ ไม่ได้มุ่งเน้นการ

ท�าก�าไรจ�านวนมาก แต่เป็นการสร้าง utilization 

ประโยชน์ที่สามารถเกิดขึ้นเพื่อสังคม ในฐานะผู้น�า

ในการจัดจ�าหน่าย Notebook และ iPad จ�านวน

มากที่สุดรายหนึ่งของประเทศ และเป็นการ

บริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ สามารถ

ต่อยอดประโยชน์ และน�ากลับมาบริหารจัดการใน

การขายด้วยราคาที่เหมาะสมต่อไป

 โดยแคมเปญให้เช่า Notebook หรือ iPad 

ลูกค้าจะได้รับสินค้าใหม่ และสามารถรับของ

ภายใน 24 ชั่วโมง เครื่องเสียเปลี่ยนใหม่ภายใน 

48 ชั่วโมง พร้อม Microsoft Office 365 แท้ และ

ฟรี Pocket Wifi ราคา 1,990 บาทเมื่อเปิดเบอร์

ทรูมูฟ กรณีที่มีปัญหาการใช้งานสามารถรีโมท

ขอความช่วยเหลือได้ ในราคาเริ่มต้นที่ 499 บาท/

เดือน/เครื่อง เฉพาะรุ่นที่ร่วมรายการ และเงื่อนไข

ตามที่บริษัทฯ ก�าหนด 

 ส�าหรับภาพรวมธุรกิจของ COM7 ในช่วง

ไตรมาสแรกของปีนั้น บริษัทฯ มีการเตรียมพร้อม

รับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-

19 อย่างใกล้ชิด และมีผลกระทบบ้าง ซึ่งเป็นไป

ตามภาวะตลาดในปัจจุบัน แต่ไม่ได้กระทบธุรกิจ

ทางตรง จึงอยู่ระหว่างจับตามองประเด็นดังกล่าว

อย่างใกล้ชิด และบริหารสาขาที่มีจ�านวนราว 787 

สาขาครอบคลุมทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุด ขณะที่ผลการด�าเนินงานในช่วงไตรมาส

แรกของปี 2563 ยังเชื่อมั่นว่าเป็นไปตามเป้า

หมายที่วางไว้ 

บิ๊ก COM7 ระบุ โควิด-19 ไม่กระทบธุรกิจทางตรง 

เชื่อไตรมาสแรกผลงานยังตามป้า ปรับแผนให้เช่า Notebook 

หรือ iPad รองรับการท�างานท่ีบ้าน
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 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) ออกบทวิเคราะห์ เปิดเผยว่า SET Index ปรับตัวลง 34% ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา 

ตั้งแต่วันที่ 20 ม.ค. 2020 ที่ WHO แถลงการแพร่ระบาด COVID-19 ระหว่างคนสู่คน และมีการแพร่กระจายในวงกว้างทั่วโลก ในขณะที่การแพร่

ระบาดยังไม่มีทิศทางที่ดีขึ้น และยังต้องใช้เวลา แต่จากความพยายามอย่างจริงจังในการออกมาตราการต่างๆที่หลายประเทศน�ามาใช้ที่เข้มงวด

ขึ้น ท�าให้เราเชื่อว่าในที่สุดการแพร่ระบาดของ COVID-19 น่าจะถูกควบคุมได้และจะเริ่มลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งจะท�าให้นักลงทุนเกิดความ

มั่นใจมากขึ้นและจะกลับเข้ามาลงทุนในตลาดทุนอีกครั้งหนึ่ง 

 จากสมมติฐานข้างต้น เราจึงคัดเลือก 10 หุ้นพื้นฐานดี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ไม่มากในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า 

ที่ราคาปรับตัวลงมามาก ท�าให้อยู่ในระดับที่น่าสนใจ ที่นักลงทุนควรเข้าไป "ซื้อสะสม" โดยเราประเมินว่าราคาหุ้นควรจะปรับตัวขึ้นไปสู่ระดับก่อน

เกิด การระบาด COVID-19 หลังจากสถานการณ์คลี่คลาย หรือในทางตรงข้ามราคาหุ้นกลุ่มนี้ไม่ควรปรับตัวลงได้อีกมาก เนื่องจากได้รับผลกระ

ทบจ�ากัดจากการแพร่ระบาด COVID-19 และมีสถานะทางการเงินที่ดีที่จะอยู่รอดได้หากสถานการณ์ยืดเยื้อออกไปนาน

 10 หุ้นดังกล่าวประกอบด้วย BAM (ซื้อ/เป้า 30.00 บาท), BGRIM (ถือ/เป้า 55.00 บาท), BTS (ซื้อ/เป้า 14.60 บาท), CBG (ซื้อ/เป้า 

123.00 บาท), CHG (ซื้อ/เป้า 3.00 บาท), CPALL (ซื้อ/เป้า 91.00 บาท), GULF (ถือ/เป้า 172.00 บาท), MTC (ซื้อ/เป้า 75.00 บาท), PRM 

(ซื้อ/เป้า 8.30 บาท), PTG (ซื้อ/เป้า 20.00 บาท)

เคทีบีฯเฟ้น 10 หุ้นพ้ืนฐานดี-COVID-19 กระทบจ�ากัด     

BAM , BGRIM , BTS , CBG , CHG, CPALL , 

GULF , MTC, PRM , PTG
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 บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ออกบทวิเคราะห์ เปิดเผยว่า เริ่มมองหาโอกาสลงทุน แต่ยังต้อง

ระมัดระวัง

 เริ่มมองหาโอกาสลงทุน แต่ยังต้องระมัดระวัง เราประเมิน Valuation หุ้นไทยขณะนี้ "ไม่แพง" แม้สถานการณ์ปัจจุบันจะท�าให้มีแนวโน้มที่ผลการด�าเนิน

งาน 1Q63 ส่วนใหญ่จะอ่อนแอ แต่ส�าหรับหุ้นพื้นฐานดี + หนี้ต�่า + พร้อมฟื้นตัวได้ใน 2H63 ถือเป็นโอกาสในการซื้อของถูก เราแบ่งกลุ่มการลงทุนออกเป็น

กลยุทธ์ดังนี้

 1) หุ้นที่เข้าสะสมได้ ใช้กลยุทธ์ Dollar cost average: เน้นหุ้นถูก + หนี้ต�่า + ได้รับผลกระทบน้อย INTUCH* (DE < 1 เท่า, Dividend yield >6.4%), 

EGCO* (D/E < 1 เท่า, Dividend yield +3.5%), BCPG* (PE 8.9 เท่า ต�่าสุดตั้งแต่เข้าเทรดในตลาดฯ, Dividend yield 6.3%, D/E 1.4 เท่า ตอนนี้ลงมา

ท�าให้มูลค่าตลาดฯต่อ MW ต�่าเพียง 45 ล้านบาท/MW ต�่าสุดในกลุ่มโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน) ... หุ้นกลุ่มนี้เน้นทยอยสะสม คาดผลการด�าเนินงาน 1H63 

จะ Outperform ตลาดฯ เนื่องจากแทบไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของไวรัสฯขณะนี้

 2) "หุ้นถูก" ถ้าไม่เกิดวิกฤตฯ ไม่น่าเห็นราคานี้: เราประเมินในขณะนี้มีหุ้นหลายตัวที่ปรับลงจนราคาถูก บางตัวราคาลงไปต�่ากว่าหรือใกล้เคียงสินทรัพย์

สุทธิ (สินทรัพย์-หนี้สิน) หรือ Replacement cost (ต้นทุนการสร้างโรงงานใหม่) ในทางทฤษฎีอาจถือว่าเป็นเป้าหมายการ Take-over ได้เช่นกัน โดย

เราเลือกหุ้นที่สถานะทางการเงินปลอดภัย ได้แก่ AMATA* (ราคาทุนของที่ดินหักด้วยหนี้สินเท่ากับ 9 บาท/หุ้น), SCCC (ราคาตอนนี้ Discount จาก 

Replacement cost หรือต้นทุนการสร้างโรงงานปูนซีเมนต์ใหม่มากกว่า 50%), BBL* (PBV ?0.4 เท่า ใกล้ระดับวิกฤตต้มย�ากุ้งปี 2540) ... หุ้นกลุ่มนี้ทยอย

สะสมได้ส�าหรับลงทุนระยะยาว หรือหากมี Panic sell น่าซื้อเก็งก�าไร

 3) หุ้นที่รอให้สถานการณ์เลวร้าย หรือมี Panic sell: เราประเมินหุ้นกลุ่มขนส่งอย่าง AOT*, BTS*, BEM* มีโอกาสที่จะถูกกดดันต่อเนื่องจาก

สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสฯ รวมทั้งในกรณีเลวร้ายหากประเทศไทยเข้าสู่ระยะที่ 3 มีโอกาสที่หุ้นกลุ่มนี้เกิด Panic sell ซึ่งเราประเมินว่าเป็นโอกาส

ในการเข้าซื้อ เพื่อการลงทุนระยะยาว เนื่องจากประเมินสถานการณ์นี้จะเกิดขึ้นเพียงระยะสั้น ไม่เกิน 1 ปี จึงไม่กระทบต่อปัจจัยพื้นฐานในระยะยาว ขณะที่

สถานะทางการเงินหุ้นกลุ่มนี้แข็งแกร่ง ... หุ้นกลุ่มนี้รอ Panic sell

KGI มอง 3 กลยุทธ์ INTUCH-EGCO-BCPG เข้าสะสมได้   

/AMATA-SCCC-BBL ถ้าไม่เกิดวิกฤตฯ ไม่น่าเห็นราคาน้ี  

/AOT-BTS- BEM รอ Panic sell
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 นายบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชีวาทัย จ�ากัด (มหาชน) หรือ CHEWA เปิดเผยว่า บริษัทฯ ยังคงเป้า

รายได้ปี 2563 ไว้ที่ 2,000 ล้านบาท จากปี 2562 ที่มีรายได้อยู่ที่ 1,154 ล้านบาท เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทมียอดขายรอโอน (Backlog) อยู่ที่ 1,572 ล้าน

บาท ซึ่คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2563 อยู่ที่ 796 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง โดยสัดส่วนรายได้ปีนี้ จะมาจากโครงการแนวราบ

ประมาณ 44% และโครงการคอนโดมิเนียม 55% 

 "ปี 2020 เรายังมั่นใจว่า 2,000 ล้านบาท ถ้าดูจาก backlog และอัตราการขายแล้วเรายังมั่นใจอยู่ ส่วนกลยุทธ์ระยะสั้น 3-5 ปี เรามองโอกาส

เทคโอเวอร์ แต่ตอนนี้คงยังไม่เหมาะ ขยายตลาดต่างจังหวัด แต่ก็ต้องดูจังหะ และJV เรามีคุยอยู่รื่อยๆ " นายบุญ ชุน เกียรติ กล่าว   

 ด้านแผนเปิดโครงการใหม่ในปีนี้บริษัทฯ ยังคงแผนเปิดโครงการ จ�านวน 4 โครงการ มูลค่ารวม 3,602 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการแนวราบ 3 

โครงการ และโครงการแนวสูงอีก 1 โครงการ โดยปัจจุบันมีโครงการทั้งหมด 26 โครงการ มูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านบาท  

 นายบุญ ชุน เกียรติ กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทตั้งงบลงทุน เพื่อซื้อที่ดินส�าหรับการพัฒนาโครงการใหม่ ไว้ที 858 ล้านบาท โดยจะดูท�าเลที่เหมาะสมแล้ว

น�ามาพัฒนาโครงการต่อไป  

 ส�าหรับภาพรวมสถานการณ์ของตลาดอสังหาฯปีนี้  มีความท้าทายเป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้บริโภคมีความไม่มั่นใจต่อภาวะเศรษฐกิจ ท�าให้การจับจ่าย

ใช้สอยลดลง ขณะที่หนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับที่สูง ท�าให้การกู้ยากขึ้น ด้านภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ (GDP) ปีนี้น่าจะต�่า เนื่องจากผลกระทบจากการ

ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ดังนั้นการกู้ของผู้บริโภคก็จะยากขึ้น ส่งผลให้ยอดการปฎิเสธสินเชื่อจะเพิ่มขึ้น  

 ส่วนการรับมือกับ COVID-19 บริษัทฯ เพิ่มความมั่นใจให้กับลูกบ้านและลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ โดยการแจกหน้ากากอนามัย และจัดเจลแอลกอ

ฮอลล์ไว้ให้ลูกค้าล้างมือด้วย 

 ด้านแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส1/63 บริษัทฯ คาดว่าจะเติบโตดี เนื่องจากจะมีการรับรู้รายได้จากโครงการชีวาทัย ฮอลล์มาร์ค จรัญสนิทวงศ์ 13  

CHEWA คงเป้ารายได้ปี 63 ท่ี 2 พันลบ. 

หลังตุน Backlog 1.5 พันลบ. 

ระบุยังคงเป้าเปิด 4 โครงการใหม่
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ก.ล.ต. เตรียมความพร้อมผู้ประกอบธุรกิจ

ในตลาดทุนรับมือสถานการณ์ COVID-19

สมาคมธนาคารไทยพร้อมช่วยลูกหนี้

ที่กระทบจากปัญหาเศรษฐกิจเต็มที่ 

และให้บริการการเงินต่อเนื่อง

 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ตามที่ ก.ล.ต. ได้ส่งหนังสือ

เวียนถึงผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การก�ากับดูแล เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2563

 ให้เตรียมความพร้อมและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติส�าหรับการบริหาร

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) และ

มีแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: 

BCP) เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจและ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 

โดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการให้ค�าปรึกษาและแนะน�าผู้ประกอบธุรกิจมาอย่าง

ต่อเนื่อง และล่าสุดเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ก.ล.ต. ได้รับการยืนยันถึง

ความพร้อมของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อ

ขายล่วงหน้าครบทุกรายแล้ว

 ก.ล.ต. ได้ขอให้ผู้ประกอบธุรกิจด�าเนินการเพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

ซึ่งต้องครอบคลุมระบบงานส�าคัญ เช่น ระบบรับค�าสั่งซื้อขาย ระบบการ

ควบคุมความเสี่ยงเพื่อให้สามารถด�ารงเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ (Net 

Capital Rules) ระบบการจัดการลงทุน เป็นต้น รวมถึงช่องทางการสื่อสาร

เพื่อให้สามารถแจ้งและท�าความเข้าใจกับลูกค้าได้ หากเป็นกรณีที่มีการ

เปลี่ยนแปลงการให้บริการอย่างมีนัยส�าคัญ

 “จากการติดตามและประสานงานอย่างต่อเนื่องพบว่า ผู้ประกอบ

ธุรกิจภายใต้การก�ากับดูแลทุกแห่งมีแผนรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

จาก COVID-19 มีศูนย์ปฏิบัติงานส�ารองหรือมีระบบที่สามารถ

ปฏิบัติงานได้นอกสถานที่ โดยเริ่มมีการแบ่งพนักงานไป

ท�างานนอกสถานที่เพื่อลดความเสี่ยงเชิงปฏิบัติ

การ ซึ่งท�าให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานรวมถึง

การบริการประชาชนจะเป็นไปอย่างต่อ

เนื่อง” นางสาวรื่นวดี กล่าว

 สมาคมธนาคารไทยร่วมกับธนาคารสมาชิกหารือร่วมกับธนาคาร
แห่งประเทศไทย เรื่องมาตรการช่วยเหลือลูกค้าธุรกิจและลูกค้ารายย่อย
ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากปัญหาเศรษฐกิจในขณะนี้ 
รวมทั้งได้มีการวางแผนร่วมกัน เพื่อให้บริการทางการเงินแก่ประชาชน
ได้อย่างต่อเนื่องภายใต้สภาวะต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดย
ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกว่าธนาคารจะหยุดให้บริการ

 นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย 
เปิดเผยว่า ในการประชุมสมาชิกสมาคมธนาคารไทยเมื่อคืนวันที่ 18 
มีนาคม ภายหลังจากการได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยในช่วง
เช้า ธนาคารสมาชิกพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบปัญหา
ในการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งลูกค้ารายย่อย ตามมาตรการต่าง ๆ ที่ได้
ประกาศออกไปแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เช่น การให้ลูกหนี้ผ่อนช�าระ
เฉพาะดอกเบี้ยโดยยังไม่ต้องช�าระเงินต้น หรือการปรับลดการช�าระขั้น
ต�่าในแต่ละเดือน รวมทั้งสินเชื่อดอกเบี้ยต�่า หรือ Soft Loan ที่เป็นความ
ร่วมมือกับภาครัฐ ซึ่งก�าลังจะออกมา โดยขณะนี้ ธนาคารต่าง ๆ อยู่
ระหว่างการติดต่อเพื่อช่วยเหลือลูกค้า อย่างไรก็ตามหากลูกค้าที่ประสบ
ปัญหาหรือคาดว่าจะประสบปัญหาและยังไม่ได้รับการติดต่อจากธนาคาร 
สามารถติดต่อธนาคารได้ทันที

 สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 จน
รัฐบาลประกาศให้ปิดสถานบริการบางประเภทนั้น สมาคมธนาคาร
ไทย ธนาคารสมาชิก และ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีการวางแผน
เพื่อความต่อเนื่องในการให้บริการในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ได้ในอนาคต เพื่อให้มั่นใจว่าการให้บริการทางการเงิน จะไม่หยุดชะงัก 
ประชาชนจะสามารถใช้บริการที่จ�าเป็นจากธนาคารต่าง ๆ ได้อย่างต่อ
เนื่อง เช่น มีการเตรียมเงินสดในตู้เอทีเอ็มให้ประชาชนถอนได้  ระบบไอที
ของธนาคารให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนไม่ต้องกังวลว่าจะไม่
สามารถใช้บริการทางการเงินที่จ�าเป็นได้

 สมาคมธนาคารไทย ขอให้ลูกค้าและประชาชนทั่วไปมั่นใจว่าบริการ
ทางการเงิน ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญของระบบเศรษฐกิจ จะสามารถด�าเนินต่อ
เนื่องไปได้ โดยเฉพาะระบบการช�าระเงิน ที่ได้น�าระบบการช�าระเงินแบบ
ดิจิทัล เช่น พร้อมเพย์มาใช้จะช่วยให้ประชาชนสามารถใช้บริการต่าง ๆ 
ได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน
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 กกพ.” ร่วม 3 การไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่าย 

กฟน. กฟภ. และกิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพ

เรือ“ดีเดย์” ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศกว่า 23 ล้าน

ราย ยื่นตรวจสอบสิทธิ์ และขอคืนเงินประกัน

การใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 25 มี.ค. นี้เป็นต้นไป ผ่าน 3 

ช่องทาง ออนไลน์ แอพพลิเคชั่น คอลเซ็นเตอร์ 

เน้นย�้า ยื่นออนไลน์สะดวกสุด สามารถรับเงิน

ผ่านทางระบบได้ต่อเนื่องทันที สนองนโยบาย

กระตุ้นเศรษฐกิจ คาดเม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบ

เศรษฐกิจกว่า 33,000 ล้านบาทก่อนสิ้นปี

 นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ 
เลขาธิการส�านักงานคณะกรรม
ก�ากับกิจการพลังงาน (ส�านักงาน 
กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผย

ว่า ขณะนี้ประกาศหลักเกณฑ์คณะกรรมการ

ก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เรื่อง“การคืน

หลักประกันการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท

ที่ 1 บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่ 2 กิจการ

ขนาดเล็ก พ.ศ. 2563” จะมีผลบังคับใช้พรุ่งนี้ 

(20 มี.ค. 63) ส่งผลให้การไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่าย 

ซึ่งได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และกิจการไฟฟ้า

สวัสดิการกองทัพเรือ (กฟส.) จะต้องคืนเงิน

ประกันการใช้ไฟฟ้าส�าหรับผู้ใช้ไฟฟ้าดังกล่าว 

จ�านวนกว่า 23 ล้านรายทั่วประเทศ วงเงิน

กว่า 33,000 ล้านบาท โดยผู้ใช้ไฟฟ้าต้องแจ้ง

ความประสงค์ขอรับคืน และให้ผู้บริการไฟฟ้า

คืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่วันที่ 31 

มีนาคม 2563 ซึ่งต้องคืนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าที่วาง

หลักประกันตามประเภทของขนาดเครื่องวัด

หน่วยไฟฟ้า และจะไม่มีการเรียกเก็บเงินหลัก

ประกันการใช้ไฟฟ้าจากผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่อีกต่อ

ไป ยกเว้นกรณีเปลี่ยนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าจาก

ประเภทที่ 1 และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 2 ไปเป็น

ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทอื่น

 ทั้งนี้ กกพ. และการไฟฟ้าฝ่าย

จ�าหน่าย ได้หารือและเตรียมความพร้อมเพื่อ

อ�านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วประเทศ

มาอย่างต่อเนื่อง โดยจะเริ่มเปิดให้มีการตรวจ

สอบสิทธิ์ และทยอยคืนเงินประกันฯ ได้ตั้งแต่

วันที่ 25 มี.ค. เป็นต้นไป ในช่องทางออนไลน์ 

ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดย

คาดว่าผู้ที่มีสิทธิ์จะได้รับเงินคืนอย่างรวดเร็ว 

เนื่องจากการยื่นผ่านระบบแอพพลิเคชั่นเป็น

ระบบที่ท�างานอย่างต่อเนื่อง

 “กกพ. มีมติเห็นชอบและให้ออกประกาศ

หลักเกณฑ์เพื่อให้การไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่ายน�าไปใช้

เป็นแนวทางคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้

ใช้ไฟฟ้ารายย่อย และผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประกอบกิจการ

ขนาดเล็กทุกราย ก่อนหน้านี้ได้มีการประชุม

ร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง และได้ให้การไฟฟ้าฝ่าย

จ�าหน่ายเตรียมมาตรการในการรองรับ และ

อ�านวยความสะดวกให้พี่ น้อง ประชาชนอย่าง

เต็มที่ เนื่องจากครอบคลุมประชาชนจ�านวนมาก 

และเน้นให้เข้าถึงได้อย่างสะดวก ครอบคลุม

ทุกกลุ่ม พร้อมกับได้มีการพัฒนาช่องทางเพิ่ม

เติมรองรับผู้ใช้ไฟฟ้าจ�านวนมาก” นายคมกฤช 

กล่าวระหว่างการแถลงข่าว

นายประเทศ ศรีชมภู รองเลขาธิการส�านักงาน 

กกพ. กล่าวว่า ส�านักงานได้หารือร่วมกับการ

ไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่ายเน้นการด�าเนินการผ่านระบบ

ออนไลน์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ใช้ไฟฟ้าที่

เป็นผู้วางเงินประกัน (ชื่อตรงกับบิลค่าไฟฟ้า) 

สามารถตรวจสอบสิทธิ์และรับเงินผ่านระบบที่

การไฟฟ้าฝ่ายจ�าหน่ายจัดเตรียมไว้ได้ตั้งแต่วันที่ 

25 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป

 “วันนี้ เราต้องค�านึงถึงสถานการณ์ของ

การแพร่ระบาด (COVID-19) ซึ่ง ครม. มีมติ

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2563 ที่ให้ทุกฝ่ายระมัดระวัง 

ป้องกัน และลดความเสี่ยงที่จะให้ประชาชนเดิน

ทางและเข้าไปในสถานที่ ที่แออัด คับแคบ ดัง

นั้น เพื่อความสะดวกปลอดภัยในช่วงแรกนี้ ขอ

ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าใช้บริการผ่านระบบออนไลน์เป็น

หลัก จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลง” นาย

ประเทศ กล่าว (มีต่อ)

กกพ. เปิดหลักเกณฑ์ ไฟเขียวผู้ใช้ไฟฟา้กว่า 23 ล้านราย 
รับเงินประกันการใช้ไฟคืนได้ตั้งแต่ 25 มี.ค. นี้

16 www.HoonInside.com 20  March  2020



กกพ. เปิดหลักเกณฑ์ ไฟเขียวผู้ใช้ไฟฟา้กว่า 23 ล้านราย 
รับเงินประกันการใช้ไฟคืนได้ตั้งแต่ 25 มี.ค. นี้

 นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการ
การไฟฟา้ส่วนภูมิภาค กล่าวว่า ส�าหรับ

ในช่องทางของ กฟภ. จะเปิดให้ตรวจสอบ

สิทธิ์ เพื่อขอรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืน และ

เพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวกให้ครอบคลุม

ประชาชนทุกกลุ่มให้ได้มากที่สุด

 ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบสิทธิ์

และลงทะเบียนการขอคืนเงินประกันการใช้

ไฟฟ้าผ่านเว็บไซต์ https://dmsxupload.pea.

co.th/cdp/ ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 2563 เป็นต้น

ไป โดยกรอกชื่อ นามสกุล หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 

หมายเลขบัตรประชาชน ให้ครบถ้วน และส่ง

เอกสารหลักฐานผ่านระบบและรอรับเงินตาม

ช่องทางการคืนที่ระบุ ผ่าน Prompt Pay บัญชี

เงินฝากธนาคาร บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือรับ

เงินสด ที่ส�านักงานการไฟฟ้าทั่วประเทศ ทั้งนี้ 

จะมี SMS ยืนยันผลการลงทะเบียน และแจ้งผล

การคืนเงินให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบ โดยการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาคจะเริ่มจ่ายเงินดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 31 

มี.ค. 2563 เป็นต้นไป

 นอกจากนี้ ทาง กฟภ. ยังได้จัดเตรียมเจ้า

หน้าที่เพื่อตอบข้อซักถามและข้อสงสัยให้กับ

ผู้ใช้ไฟฟ้า เป็นจ�านวน 90 คู่สาย ที่หมายเลข

โทรศัพท์ 1129

 นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน ผู้ช่วย
ผู้ว่าการการไฟฟา้นครหลวง กล่าว
ว่า กฟน. จะเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์ เพื่อขอรับ

เงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืน ด้วยการอ�านวยความ

สะดวกให้ครอบคลุมทุกกลุ่มประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า

 ในช่องทางที่หลากหลายประกอบด้วย

ช่องทางที่ 1 ลงทะเบียนทางออนไลน์ (เริ่ม

ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ตลอด 

24 ชั่วโมง) ประกอบด้วยช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

แอปพลิเคชัน : MEA Smart Life

เว็ปไซต์ : www.mea.or.th

Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA

Twitter : @mea_news

Line : @meathailand

สแกน QR Code ในใบแจ้งค่าไฟฟ้า (ใบแจ้งค่า

ไฟฟ้าที่จดเลขอ่านตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 

เป็นต้นไป)

ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์จะได้รับ

เงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืนตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 

2563 เป็นต้นไป

ช่องทางที่ 2 ลงทะเบียนทางโทรศัพท์ที่

หมายเลข 02-256-3333 จ�านวน 50 คู่สาย 

(ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 – 29 พฤษภาคม 

2563 เวลา 08.00 –15.30 น. ในวันท�าการ)

ช่องทางที่ 3 ลงทะเบียน ณ ที่ท�าการของการ

ไฟฟ้านครหลวง 18 เขต (เพื่อลดความเสี่ยงจาก

ผลกระทบการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ตาม

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 จึง

ขอความร่วมมือเริ่มใช้ช่องทางนี้ได้ตั้งแต่เดือน 

พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป)

ในการลงทะเบียนทั้ง 3 ช่องทางดังกล่าว ผู้ขอ

คืนหลักประกันสามารถเลือกช่องทางการคืน

เงินได้ 3 ช่องทางโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ 

ดังนี้

ช่องทางที่ 1 บัญชีพร้อมเพย์ (Prompt 

Pay) เฉพาะที่ผูกกับหมายเลขบัตร

ประชาชน 13 หลัก ของผู้วาง

หลักประกัน

ช่องทางที่ 

2 

บัญชีธนาคารพาณิชย์ที่มีชื่อตรงกับผู้วางหลัก

ประกันที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ธนาคารกรุง

ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกสิกร

ไทย

ช่องทางที่ 3 เคาน์เตอร์เซอร์วิส (จ�านวนเงินไม่

เกิน 50,000 บาท)

ส�านักงาน กกพ. จะด�าเนินนโยบายเพื่อการ

ยกระดับการคุ้มครองสิทธิ และสร้างความเป็น

ธรรมให้กับผู้ใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้า

หมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิ

ประโยชน์ของผู้ใช้ไฟฟ้าให้เกิดความเป็นธรรม

สูงสุด นายคมกฤช กล่าวทิ้งท้าย
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ฟทิช์คงอันดับเครดิต  EGCO  ที่ ‘A-(tha)’ 
แนวโน้มเครดิตเป็นลบ

 บริษัท ฟทิช์ เรทติ้งส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด ประกาศคงอันดับ

เครดิตภายในประเทศระยะยาว (National Long-

Term Rating) และ หุ้นกู้ชนิดทยอยช�าระคืนเงินต้น

ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของ บริษัท ผลิต

ไฟฟ้า นวนคร จ�ากัด (NNEG) ที่ ‘A-(tha)’ แนวโน้ม

อันดับเครดิตเปลี่ยนเป็นลบ จากแนวโน้มเครดิตมี

เสถียรภาพ

 แนวโน้มอนัดบัเครดติเป็นลบสะท้อนถงึการคาด

การณ์ของฟิทช์ ที่บริษัทฯจะลดอัตราส่วนหนี้สินสุทธิ

ที่ปรับปรุงแล้วต่อกระแสเงินสดที่ได้จากการด�าเนิน

งานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สิน

จากการด�าเนินงาน (FFO-adjusted net leverage) 

ในอัตราที่ช้ากว่าที่ประมาณการเดิมในช่วงปี 2563-

2565 เนื่องจากผลประกอบการในปี 2562 ต�่ากว่า

ที่คาดซึ่งเกิดจากการหยุดโรงงานผลิตไฟฟ้าที่ไม่ได้

อยู่ในแผน และ อัตราส่วนก�าไรจากการขายไฟฟ้าให้

กับผู้ใช้อุตสาหกรรมที่ลดลง  ทั้งนี้อัตราส่วนหนี้สิน

ดังกล่าวของบริษัทฯคาดว่ายังคงสูงกว่าระดับ 4.0 

เท่า ในช่วง 2 ปีข้างหน้า (ซึ่งเป็นระดับที่ฟิทช์อาจ

จะพิจารณาปรับลดอันดับเครดิต) นอกจากนี้ หาก

อัตราการผลิตไฟฟ้าจากส่วนต่อขยายอยู่ต�่ากว่าที่

คาด อาจจะส่งผลให้รายได้ลดลง และ การปรับลด

อัตราส่วนหนี้สินล่าช้ามากขึ้นอีกด้วย

 ปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิต 

 ผลประกอบการปี 2562 อ่อนแอลง: ในปี 

2562 ก�าไรก่อนดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่า

ใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) ของบริษัทฯปรับตัวลดลง

ร้อยละ 28 หรือเท่ากับ 598 ล้านบาท จาก 830 

ล้านบาทในปี  2561 ปัจจัยหลักมาจาก ดัชชีความ

พร้อม(Availability Factor)ในปี 2562 ที่ลดลง

เหลือร้อยละ 90 จากร้อยละ 99 ในปีก่อน รวมถึง

การหยุดโรงงานผลิตไฟฟ้าเพื่อบ�ารุงรักษาในช่วง

เดือน เม.ย. 2562 และการหยุดโรงงานผลิตไฟฟ้า

ในช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. 2562 จากเหตุขัดข้องของ

เครื่องกังหันก๊าซเครื่องหนึ่ง  นอกจากนี้รายได้

ของ NNEG ในปี 2562 ยังได้รับผลกระทบจาก 

อัตราส่วนก�าไรจากการขายไฟฟ้าให้กับผู้

ใช้อุตสาหกรรมที่ลดลง เนื่องจากอัตราค่าไฟฟ้าไม่ได้

ถูกปรับเพิ่มขึ้นเพียงพอเมื่อเทียบกับต้นทุนเชื้อเพลิง

ที่ปรับสูงขึ้น

 อัตราการปรับลดอัตราส่วนหนี้สินที่ช้าลง: 

ฟิทช์คาดว่าในช่วงปี 2563-2565 อัตราส่วนหนี้สิน

สุทธิที่ปรับปรุงแล้วต่อกระแสเงินสดที่ได้จากการ

ด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และ

หนี้สินจากการด�าเนินงาน (FFO-adjusted net 

leverage) จะอยู่ในระดับที่สูงกว่า 4.0 เท่า ซึ่งเป็น

ระดับที่ฟิทช์อาจจะพิจารณาปรับลดอันดับเครดิต

ได้ เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการเดิมของฟิทช์ 

ที่คาดว่าบริษัทฯจะสามารถลดอัตราส่วนหนี้สินใน

ระดับ 4.0 เท่าภายในปี 2564

 การเติบโตของรายได้จากก�าลังผลิตใหม่: ฟิทช์

คาดว่า EBITDA ของบริษัทฯจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัย

ส�าคัญไปอยู่ที่ระดับ 1.1 พันล้านบาท ในปี 2564 

จาก 598 ล้านบาทในปี 2562 เนื่องจากการเริ่ม

ด�าเนินการผลิตไฟฟ้าของส่วนต่อขยาย โดยการ

ก่อสร้างก�าลังผลิตไฟฟ้าใหม่ขนาด 60 เมกะวัตต์

นั้นเป็นไปตามแผนที่บริษัทฯวางไว้ และคาดว่าจะ

สามารถเริ่มการผลิตได้ภายในไตรมาส 4 ของปี 

2563 โดยก�าลังผลิตที่เพิ่มขึ้นนั้นจะให้บริการแก่ผู้ใช้

อุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ในรูปแบบ

สัญญาซื้อขายระยะยาว และมีโครงสร้างราคาคล้าย

กับลูกค้าเดิมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ความเสี่ยงด้านความ

ต้องการใช้ของส่วนต่อขยายจะถูกลดทอนจากความ

ต้องการใช้ที่สูงในเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร ที่

มีความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่า 400 เมกะ

วัตต์ และ NNEG เป็นโรงไฟฟ้าเอกชนหลักใน

นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

 

 การปรับตัวดีขึ้นของอัตราส่วนก�าไรจาก

การขายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้อุตสาหกรรม: อัตราส่วน 

EBITDA ของบริษัท คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นที่ระดับ

ร้อยละ 26-30 ในปี 2563-2565  จากเดิมที่ระดับ

ร้อยละ 21 ในปี 2562 อัตราส่วนก�าไรจากการขาย

ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้อุตสาหกรรม คาดว่าจะเพิ่มขึ้นใน

ช่วงสามปีข้างหน้า จากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลง และ

จากการคาดการณ์ว่าต้นทุนเชื้อเพลิงน่าจะปรับลด

ลงมากกว่าค่าไฟฟ้า นอกจากนี้ อัตราส่วนรายได้

จากการขายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้อุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น

นั้น ซึ่งมีอัตราส่วนก�าไรที่ดีกว่าการขายไฟฟ้าให้แก่ 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) น่าจะ

ท�าให้อัตราส่วนก�าไรของบริษัทฯเพิ่มขึ้นด้วย  ฟิทช์

คาดว่า อัตราส่วนรายได้จากขายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้

อุตสาหกรรมจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50 ของรายได้ใน

ปี 2564 จากปัจจุบันที่อยู่ประมาณร้อยละ 30 ผล

จากการเริ่มด�าเนินการผลิตไฟฟ้าของส่วนต่อขยาย 

(มีต่อ)
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ฟทิช์คงอันดับเครดิต  EGCO  ที่ ‘A-(tha)’ 
แนวโน้มเครดิตเป็นลบ

 ความชัดเจนของกระแสเงินสดจากการด�าเนิน
งาน: NNEG มีรายได้และกระแสเงินสดจากการ
ด�าเนินงานที่ค่อนข้างสม�่าเสมอ โดยประมาณร้อย
ละ 65 ของก�าลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของ NNEG 
ถูกขายภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA)กับกฟผ. 
และส่วนที่เหลือมาจากการขายไฟฟ้าและไอน�้า
แก่ ผู้ใช้อุตสาหกรรม โดยการขายไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้
อุตสาหกรรม มีความเสี่ยงด้านราคา ถึงแม้ว่ามีกลไก
การปรับราคาค่าไฟฟ้าโดยใช้ความผันผวนของเชื้อ
เพลิงเข้ามาร่วมประกอบการพิจารณา แต่การปรับ
ค่าไฟฟ้าแต่ละครั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของ
คณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน ซึ่งในปี 2562 
คณะกรรมการก�ากับฯได้ตัดสินใจคงราคาค่าไฟฟ้า ใน
ขณะที่ต้นทุนเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น ซึ่งท�าให้ในปี 2562 
บริษัทมีอัตราส่วนก�าไรจากการขายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้
ในอุตสาหกรรมลดลง  

 การก�าหนดอันดับเครดิตโดยสรุป
NNEG มีสถานะทางธุรกิจปานกลาง เมื่อเทียบกับ
บริษัทฯในประเทศไทยที่ฟิทช์ได้จัดอันดับเครดิตอยู่ 
โดยบริษัทฯมีสินทรัพย์และการกระจายตัวของธุรกิจ
ที่ต�่ากว่าบริษัทฯในกลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้าและระบบ
สาธารณูปโภคในประเทศไทยที่จัดอันดับโดยฟิทช์ ใน
ขณะทีบ่รษิทัมอีตัราส่วนหนีส้นิในระยะกลางใกล้เคยีง
กัน เนื่องจากบริษัทในกลุ่มดังกล่าวและ NNEG อยู่
ในช่วงที่มีการลงทุนขยายธุรกิจ อย่างไรก็ตามความ
เสี่ยงทางด้านการเงินของ NNEG เพิ่มมากขึ้น จาก
การปรับตัวลดลงของผลประกอบการและอัตราส่วน
ก�าไรจากการขายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้อุตสาหกรรมใน
ปี 2562 ทั้งนี้ ฟิทช์คาดว่าอัตราส่วนก�าไรจากการ
ขายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้อุตสาหกรรมจะปรับตัวดีขึ้นใน
ปี 2563 เนื่องจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ลดลง อย่างไร
ก็ตามอัตราการลดลงอัตราส่วนหนี้สินน่าจะช้าลง
กว่าประมาณการเดิม ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มอันดับ
เครดิตเป็นลบ

 NNEG มีอันดับเครดิตต�่ากว่าอันดับเครดิต
โดยล�าพังของ บริษัท โกลบอลเพาเวอร์ซินเนอร์จี้ 
จ�ากัด (มหาชน) (GPSC; ‘A+(tha)’/แนวโน้มเครดิต
มีเสถียรภาพ, อันดับเครดิตโดยล�าพัง ‘a(tha)’) อยู่
หนึ่งอันดับ เนื่องจาก GPSC มีสถานะทางธุรกิจที่
แข็งแกร่งกว่า โดย GPSC มีกระจายตัวของสินทรัพย์ 
และกระแสเงินสดจากการด�าเนินการที่มากกว่า 
NNEG มาก NNEGและGPSC มีอัตราส่วนหนี้สินใกล้
เคียงกัน ที่ประมาณ 4.0 เท่า ทั้งนี้อันดับเครดิต
ของ GPSC ได้รับการปรับระดับเพิ่มขึ้นหนึ่งอันดับ 
จากความสัมพันธ์ระหว่าง GPSC และบริษัทแม่ ซึ่ง
ได้แก่ บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)  (PTT; 
‘AAA(tha)’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ)

 บริษัท เจดับบลิวดีอินโฟโลจิสติกส์ จ�ากัด 
(มหาชน) (JWD; ‘BBB (tha)’ แนวโน้มเครดิตมี
เสถียรภาพ), ผู้น�าในการให้บริการโลจิสติกส์เต็มรูป
แบบในประเทศไทย และ NNEG เป็นบริษัทขนาดเล็ก
เช่นเดียวกัน  โดย JWD มีการปรับลดอันดับเครดิต
ลงมาเนื่องจากอัตราส่วนหนี้สินยังคงมีระดับที่สูง
อย่างต่อเนื่อง จากการลงทุนที่สูง

 ทั้งนี้ NEG มีกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานที่
มั่นคงมากกว่า JWD ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าที่ต่อเนื่อง  สัญญาการซื้อไฟฟ้า กับ กฟผ. 
และอยู่ในธุรกิจที่แทบจะไม่มีการแข่งขัน ในขณะที่ 
JWD มีรายได้มั่นคงบางส่วนจากการรับสัมปทาน
การขนส่งสินค้าอันตรายที่ท่าเรือแหลมฉบังและ
สัญญาซื้อขายระยะยาวกับผู้ค้าหลายราย ทั้งสองบ
ริษัทฯมีแผนการลงทุนขนาดใหญ่ในช่วงปี 2561-
2563 ท�าให้อัตราส่วนหนี้สินปรับตัวสูงขึ้น อย่างไร
ก็ตามสถานะทางธุรกิจที่มั่นคงแข็งแกร่งของ NNEG 
ท�าให้บริษัทฯได้รับการจัดอันดับเครดิตที่สูงกว่า 

 สมมติฐานที่สาคัญของฟิทช์ที่ใช้ในการ
ประมาณการ: 
- การขายไฟฟ้าให้กับกฟผ.และความต้องการใช้
ไฟฟ้าของผู้ใช้อุตสาหกรรม มีอัตราที่ค่อนข้างคงที่
ส�าหรับส่วนของก�าลังการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบัน 
- EBITDA margin ปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ปี 2563 จาก
ราคาก๊าซธรรมชาติที่ลดลง และค่าไฟฟ้าในส่วนของ
ผู้ใช้อุตสาหกรรม ที่คาดว่าจะมีเสถียรภาพมากขึ้น
- การผลิตจากส่วนต่อขยายค่อยๆเพิ่มขึ้นจากปี 
2563 จนไปถึงระดับการผลิตเป้าหมายในปี 2565 
- การลงทุนในส่วนต่อขยายช่วงปี 2563 มูลค่า 2.1 
พันล้านบาท 
- อัตราการจ่ายเงินปันผล 80% ในช่วงปี 2564 
เป็นต้นไป

 ปัจจัยที่อาจมีผลกับอันดับเครดิตในอนาคต 
ปัจจัยบวก: 
- แนวโน้มอันดับเครดิตอาจได้รับการ
ปรับกลับมาสู่แนวโน้มอันดับ
เครดิตมีเสถียรภาพ หากบ
ริษัทฯ สามารถลดระดับ
อัตราส่วนหนี้
สินสุทธิที่

ปรับปรุงแล้วต่อกระแสเงินสดที่ได้จากการด�าเนิน
งานก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สิน
จากการด�าเนินงาน (FFO-adjusted net leverage) 
ให้อยู่ที่ต�่ากว่า 4.0 เท่า ภายในปี 2566
 
 ปัจจัยลบ: 
- การปรับลดอัตราส่วนหนี้สินล่าช้ากว่าที่ฟิทช์
ประมาณการ ท�าให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่ปรับปรุง
แล้วต่อกระแสเงินสดที่ได้จากการด�าเนินงานก่อนการ
เปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินจากการด�าเนิน
งาน (FFO-adjusted net leverage) สูงกว่า 4.0 
เท่าอย่างต่อเนื่อง 

 สภาพคล่อง 
สภาพคล่องที่ดี: ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 NNEG 
มียอดหนี้คงค้างอยู่ที่ 6.1 พันล้านบาท โดยมีหนี้
จ�านวน 325 ล้านบาทป็นหนี้ที่มีก�าหนดช�าระคืน
ภายใน 12 เดือน บริษัทฯมีสภาพคล่องที่เพียงพอ 
โดยมีเงินสดอยู่ประมาณ 1.6 พันล้านบาท และ มี
ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากการ
ด�าเนินงานที่มีเสถียรภาพประมาณ 400-600 ล้าน
บาท ต่อปีในช่วงปี 2562-2563 ซึ่งน่าจะเพียงพอ
ส�าหรับการลงทุนในช่วง 2562-2563
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มี
มากมาย มหาศาล หลายประเทศ ออกมาตรการ พยายามยับยั้ง ให้ความช่วยเหลือ
กับผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศโครงการใหม่ในการ
ซื้อหลักทรัพย์ของภาคเอกชนและภาครัฐวงเงินรวม 7.50 แสนล้านยูโร (8.19 แสน
ล้านดอลลาร์) เพื่อรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ ที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโค
วิด-19 ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐ ได้ลงนามบังคับใช้กฎหมายเยียวยา
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งคาดว่ามีวงเงินสูงถึง 1 ล้านล้าน
ดอลลาร์นั้น ยังรวมถึงโครงการช่วยเหลือประชาชนที่อาจตกงานจากผลกระทบของ
โควิด-19 ในช่วงหลายสัปดาห์ข้างหน้าด้วย
 งานนี้ หลายประเทศ คงอัดฉีดกันเต็มที่.....ตลาดหุ้นทั่วโลก มุมมองของแม่มด
น้อย แล้ว ถึงจุดต�่าสุดหรือใกล้จุดต�่าสุดแล้ว ตอนนี้ คงแกว่ง วัดใจ วัดความกล้าของ
นักลงทุน ช้อนตอนนี้ โอกาสเสียหายมหาศาล ก็มีน้อย เพราะราคา คงมาเยอะมาก
แล้ว ส�าหรับก�าไร ก็มากน้อย ขึ้นกับ วาสนาของแต่ละคน ค่ะ
 วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,044.19 จุด ลดลง 3.96 จุด หรือ 0.38% มูลค่า
การซื้อขาย 61,601.05 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ 1,264.41 ล้านบาท 
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 1,650.96 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ  
3,125.45 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 2,738.89 ล้านบาท
 SAMART ปักหลังได้แล้ว หลังจากถูกโบรกเกอร์ จับขาย วานนี้ ราคาหุ้น 
SAMART ปิดที่ 4.64 บาท บวก 0.56 บาท คิดเป็น 13.73% วันนี้ โปรดอย่ากระพริบ
ตา หุหุ
 บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชีย
ล ประเทศไทย”) บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียล มีความยินดีที่จะประกาศให้
ทราบว่า บริษัทฯ ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือเป็นพันธมิตรธุรกิจด้านแบงก์แอสชัว
รันส์ กับธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) (“ทีเอ็มบี”) เป็นระยะเวลาขั้นต้น 15 
ปี โดยจะน�าเสนอผลิตภัณฑ์และบริการประกันชีวิตชั้นน�าของพรูเด็นเชียล ไม่ว่าจะเป็น
ในด้านสุขภาพ และการสร้างความมั่งคั่ง แก่ลูกค้าของทีเอ็มบี ซึ่งมีฐานลูกค้าขนาด
ใหญ่ และเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง
 บริษัท สแกน อินเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) SCN ส่งมอบปฏิทินเหลือใช้ให้แก่
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ เพื่อน�าไปท�าสื่ออักษรเบรลล์ส�าหรับผู้พิการทาง
สายตา ภายใต้ชื่อโครงการ “เปลี่ยนปฏิทินเก่าในมือเรา สู่อักษรเบรลล์ใหม่ในมือเธอ”  

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยตระหนักถึงความส�าคัญด้านการศึกษา
ของผู้พิการทางสายตาและพร้อมที่จะช่วยพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ลุกลามหนักในขณะนี้ แต่ SCN ก็ไม่หยุด
ยั้งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าท�ากิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) 
 บอร์ด THAI ลงมติ ตั้ง จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการ คน

ที่ 2 ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้อ�านวย
การใหญ่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 
2563 เป็นต้นไป จักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล 
ยินดีปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการผู้อ�านวย
การใหญ่ โดยไม่รับค่าตอบแทนใดๆ และจะ
เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่สัปดาห์หน้าเป็นต้น
ไป โดยจะเข้ามาก�ากับดูแลการด�าเนินงาน
ตามแผนฟื้นฟู ควบคู่ไปกับแผนรับมือและ
มาตรการต่างๆ เพื่อรองรับสถานการณ์โค

วิด-19 อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการด�าเนินงานตามแผนฟื้นฟู
อย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังมีการประเมินผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ไว้ตั้งแต่
ระดับที่มีผลกระทบน้อยไปถึงผลกระทบมากที่สุด เพื่อเตรียมพร้อมในการรับมือกับ
สถานการณ์อย่างทันท่วงที บริษัทฯ ขอให้ผู้โดยสาร พันธมิตร คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และ
พนักงาน มั่นใจว่าบริษัทฯ จะสามารถผ่านพ้นวิกฤตินี้ได้
 ก.ล.ต. ลงโทษผู้แนะน�าการลงทุนด้านหลักทรัพย์รายนางสาวนุชนารถ ก�าลัง
ทรัพย์ ฐานกระท�ามิชอบต่อทรัพย์สินของผู้ลงทุน ท�าให้มีลักษณะต้องห้ามของ
บุคลากรในธุรกิจตลาดทุน ส่งผลให้ไม่สามารถเป็นบุคลากรในธุรกิจตลาดทุนเป็น
เวลา 10 ปี ขณะกระท�าผิดสังกัดธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน)
 ฟทิช์ เรทติ้งส์ ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ ปตท. และ บริษัท ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ ปตท.สผ. เป็นแนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพจากแนวโน้มเครดิตเป็นบวก และคง
อันดับเครดิตสากลระยะยาว (Issuer Default Rating) ของทั้งสองบริษัท และอันดับ
เครดิตหนี้ที่ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของ ปตท.สผ. ที่ระดับ ‘BBB+’ การปรับ
แนวโน้มเครดิตครั้งนี้เกิดจากการปรับแนวโน้มเครดิตของประเทศไทย เป็นแนวโน้ม
เครดิตมีเสถียรภาพจากแนวโน้มเครดิตเป็นบวก เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563
 COM7 ปรับแผน ประกาศแคมเปญให้เช่า Notebook หรือ iPad รองรับการ
ท�างานที่บ้าน หรือ Work from Home ตอบโจทย์ลูกค้าองค์กร  เพื่อเตรียมพร้อม
รับมือสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยลูกค้าสามารถรับของใหม่ภายใน 24 
ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ ในราคาเริ่มต้นที่499 บาท/เดือน/เครื่อง สุระ 
คณิตทวีกุล CEO COM7 ยังคงเชื่อมั่น ผลการด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย พร้อม
จับตามอง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างใกล้ชิดและบริหารสาขาที่
มีจ�านวนราว 787 สาขาครอบคลุมทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

อัดฉีด

บล.ทรีนีตี้ : PTTGC แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 40.00 บ.

บล.เคจีไอ : BTS แนะน�า ซ้ือ ราคาพื้นฐาน ที่ 13.50 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : GFPT แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 10.90 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : CPNREIT แนะน�า Fully Valued ราคาพื้นฐาน ที่ 26.50 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : BEM แนะน�า ซ้ือ ราคาพื้นฐาน ที่ 10.40 บ.

บล.ฟิลลิป : STA แนะน�า ซ้ือ ราคาพื้นฐาน ที่ 14.10 บ.
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มีค�าตอบครับ

 Q : อาจารย์ครับ ต่างชาติขายมากๆ อย่างนี้ เป็นสัญญาณไม่ดีอะไรหรือเปล่าครับ. จะมีสึนามิ. มาไหมครับ. รูสึกน่า
กลัวครับ. เขาเห็นว่าก�าลังจะมีอะไรร้ายๆตามมาหรือเปล่าครับ.

 A : ตอบ ฝรั่งขายทุกวัน ส่งสัญญาณอะไร กังวลอะไร?

ค�าตอบคือกังวลเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจไทยจะถดถอยครับ ก็เลยชิงขายออกมาก่อน มอร์แกน สแตนลีย์ เผยว่าจากพิษไวรัสโคโรน่า จากกรณีฐานเศรษฐกิจโลก
จะตกลงไปสู่ระดับ 0.9% ส่วนโกลด์แมนแซคส์พยากรณ์ว่าเศรษฐกิจโลกจะเติบโตเหลือเพียง 1.25% 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-17/morgan-stanley-economists-say-global-recession-now-base-case?srnd=markets-vp 

มอร์แกน สแตนลีย์ เผยว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั้นจะเป็นรูปแบบตัว U คือถดถอยจะเกิดขึ้นถึงช่วงกลางปีนี้ แล้วเริ่มฟื้นในครึ่งปีหลัง ขึ้นกับปัจจัยในการควบคุม
โรคของรัฐบาล

ส�าหรับไทยนั้น มอร์แกนสแนตลีย์ได้ประเมินไว้ทั้งกรณีดี กรณีฐาน และกรณีแย่สุด ดังนี้
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Thailand GDP growth patch-bull case-กรณีดีที่สุด ได้รับผลกระทบ GDP ติดลบ 2 ไตรมาสแรก แล้วฟื้นครึ่งปีหลัง

2020E, 0.6%
1Q20 2Q20 3Q20 4Q20
-1.6 -1.7 2.6 3.2

2021E, 3%
4.5 4.7 1.5 1.3

(..)
base case-กรณีฐาน GDP ติดลบ 2 ไตรมาสแรกแล้วฟื้น
ครึ่งปีหลัง

2020E, 0%
-1.8 -2.3 1.5 2.4

2021E, 3.1%
4.6 4.8 1.5 1.5

(..)
bear case-กรณีแย่ที่สุด-เศรษฐกิจติดลบ 3ไตรมาสแรก
ของปี กระเตื้องไตรมาสสุดท้าย แล้วไปฟื้นตัวระดับ 4%ใน
ปีหหน้า

2020E, -1.5%
-1.9 -2.4 -2.5 0.9

2021E, 4%
4.6 5.0 5.2 1.2

 

Q:แล้วถ้าเศรษฐกิจชะลอตัวจะเกิดอะไรขึ้น 
ท�าไมต้องขายหุ้น?

 

A:อันนี้ค่าย CITI ที่พวกเราคุ้นๆดี เขาก็อธิบายว่าหากไทย
เจอพิษ COVID แล้วเศรษฐกิจแย่ไปทั้งปีนี้ ไปจนต้นปีหน้า 
และเจอเศรษฐกิจถดถอยของโลกด้วย ก�าไรของบมจ.จะลด
ลงมาก หากซื้อขายเทียบกับช่วงแย่ ๆ ซักค่า P/E 12 เท่า ก็
ปรับเป้าหมายหุ้นไทยลงเหลือ 900-960 จุดก็แล้วกัน ซึ่ง
ระดับที่ว่าหุ้นไทยก็ตกมาแล้วตั้งแต่วันศุกร์1 3ที่ผ่านมาครับ
คือลงมาระดับ 969 จุด ภาษานักกลยุทธ์จึงชี้ว่าตอนนี้ลง
มาเพียบแล้ว ท�าให้ความเสี่ยงของขาลงมีจ�ากัดแล้ว
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พบค�าตอบว่าท�าไมฝรั่งขาย แล้วจะขายจบเมื่อไหร่ เราควรท�าตัวอย่างไร

Q : ควรรับมือกับภาวะเศรษฐกิจและตลาดหุ้นในภาวะถดถอยอย่างไรดี

 
A : เวลานี้ค�าว่าเศรษฐกิจโลกถดถอย (Global recession) เวียนมาเขย่าขวัญอีกรอบ จากไวรัสเขย่าโลก ผมเลยน�าแนวทางรับมือที่เคยน�าเสนอไว้มาให้พิจารณากัน
อีกทีครับ กลยุทธ์ 2 แนวทาง รับมือเศรษฐกิจถดถอย ดูสิ่งนี้แล้ว จะท�าให้โลกการลงทุนของท่านเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล
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ตลาดหุ้นและเศรษฐกิจลงและฟื้ นแบบ U-Shape 

พบค�าตอบว่าท�าไมฝรั่งขาย แล้วจะขายจบเมื่อไหร่ เราควรท�าตัวอย่างไร

https://youtu.be/sn-YRv_jg5A

 

โรคกลัวเศรษฐกิจถดถอย Fear recession ต้องใช้ยาดีแก้ผมให้ท่านเลือกยา 2 ขนานไปรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจโลกถดถอย ในก�ามือซ้ายผมเป็นยาเม็ดสีเขียว เพียง
แค่ท่านลงทุนในหุ้นชั้นดี ถือยาวได้ 5ปี ขึ้นไป ท่านจะผ่านวิกฤตได้สบาย ก�าไรทบต้นใน 8 ปี และ 3 เท่าตัวใน 10 ปี ในก�ามือขวาของผมเป็นยาเม็ดสีแดง ท่านต้อง
มีจังหวะที่ดีซักหน่อย วิกฤตที่กระหน�่าลงมาแบ่งเป็น 3 ช่วง ช่วงแรกหนีตายให้ทัน ช่วงสองตั้งรับให้ดี ช่วงสามคือจุดชี้ขาดว่าท่านจะรวยแค่เท่าตัว หรือ 10 เด้ง ดู
คลิปนี้ โลกการลงทุนของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล

 

หมายเหตุ:สรุปย่อจากค�าบรรยายให้นักศึกษาวปอ.61 ที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เมื่อ15สิงหาคม62ครับ
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ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ พลิกวิกฤตโควิด 19 เป็นโอกาส/ปรับพอร์ตรับสุดยอด 3 หุ้นเด่น
 

*29 มีนาคมนี้ ปรับพอร์ตของเรารวยหลายเท่าตัว เหมือนที่เคยท�าได้มาแล้วในวิกฤตที่ผ่านมา
 
*งานสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับใคร?
1.ท่านที่มองหาโอกาสในวิกฤตที่จะพิชิตตลาดรวยหลายเท่าถึง 10 เด้ง กับหุ้นระดับ Super Stock
2.ท่านที่จะแก้พอร์ตจากการร่วงลงแรงเพื่อเอาทุนคืน และตีตื้นฟื้นกลับเป็นก�าไร

จองงานสัมมนา ด้วยการ
1.แอด Line@ : https://goo.gl/ybfAvJ
หรือ2.โทรสั่งจอง 0970986000
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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