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 นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การเงินและเลขานุการบริษัท บริษัท สิงห์ เอสเตท จ�ากัด 
(มหาชน) S เปิดเผยว่า บริษัท สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวล ลอปเม้นท์ 

จ�ากัด ("สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้") บริษัทย่อยของ S ในฐานะเจ้าของโครงการสิงห์ 

คอมเพล็กซ์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนอโศกตัดถนนเพชรบุรี ได้รับแจ้งจาก

บริษัทกรุงเทพราชเทวี จ�ากัดผู้เช่าพื้นที่ภายในอาคารฯ ชั้น 30 ว่าลูกค้าของผู้

เช่าที่มาใช้พื้นที่เป็นผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19

 หลังจากได้รับแจ้งเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 สิงห์ 

พร็อพเพอร์ตี้ได้ท�าการตรวจสอบทันทีและพบว่า ผู้มาใช้พื้นที่คนดังกล่าวได้

เข้ามาที่อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ในวันที่ 17 มีนาคม 2563โดยผ่านการตรวจ

วัดอุณหภูมิและคัดกรองอย่างเคร่งครัดตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข

ก่อนเข้ามาในพื้นที่ของอาคาร ซึ่งไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดในวันดังกล่าว 

ทันทีที่ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว สิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ ได้ด�าเนินการตามขั้น

ตอนของบริษัทฯ ได้แก่

 - ด�าเนินการท�าความสะอาดฆ่าเชื้อและปิดพื้นที่ในบริเวณชั้น 30 เป็นเวลา 

3 วัน พร้อมท�าความสะอาดฆ่าเชื้อบริเวณลิฟต์โดยสาร บันไดเลื่อน ห้องน�้าทุก

ชั้นและพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดทุกชั้น

 - ให้ผู้เช่าและพนักงานของผู้เช่าที่เกี่ยวข้องในวันดังกล่าว หยุดพักเพื่อ

สังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด 

COVID-19

 - ขอความร่วมมือจากผู้เช่าให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวังการ

แพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างจริงจัง

 นางฐิติมากล่าวว่า ขอให้ทุกท่านมั่นใจว่า บริษัทฯ จะปฏิบัติตามแนวทาง

ป้องกันโรค COVID-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่าง

เคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้เช่าทุกท่านโดยเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ส่งผลกระ

ทบต่อผลการด�าเนินงานของสิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ และบริษัทฯ

 นางสุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย กรรมการ บริษัท 
ศรีราชาคอนสตรีคชั่น จ�ากัด (มหาชน) SRICHA 

เปิดเผยว่า บริษัทย่อยคือ บริษัท เอสซีซี เมนเทนแนนซ์ เซอร์วิสเซส 

จ�ากัด จะมีการท�าสัญญาเพื่อรับงานใน Proect T3 โดยมีมูลค่างาน

เริ่มต้นอยู่ที่ 1,090,000,000 (หนึ่งพันเก้าสิบล้านบาทถ้วน)

 อย่างไรก็ดี เนื่องจากโปรเจ็คนี้ มีความซับซ้อนและยากต่อการ

ด�าเนินงาน อีกทั้งยังต้องการความชี่ยวชาญที่มากกว่า บริษัทย่อย

จึงจะเข้าท�าสัญญา sub contract กับบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น 

จ�ากัด (มหาชน) โดยจะท�าสัญญาแบบ Back to Back Basis ที่มูลค่า

ประมาณ 1,030,000,000 ล้านบาท ทั้งนี้โครงการมีก�าหนดระยะเวลา

ตั้งแต่ช่วงเดือน 9 มษายน 2563 ถึง 22 มิถุนายน 2564   

SRICHA คว้าใหม่ใน Proect T3 

มูลค่าเริ่มต้น 1.09 พันลบ.

S ระบุลูกค้าของผู้เช่าที่มาใช้พื้นที่

เป็นผู้ติดเชื้อไวรัส COVID-19 ไม่ส่งผลกระทบ

ต่อผลการด�าเนินงานของสิงห์ พร็อพเพอร์ตี้ และบริษัทฯ
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นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้
จัดการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล 
มีเดีย จ�ากัด (มหาชน) JKN เปิด

เผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง

ที่2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ต่อ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ของ

บริษัทฯ ในต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อบริษัทย่อย : บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล คอน

เทนต์ (สิงคโปร์) จ�ากัด (JKN Global

Content (Singapore)) โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง

จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง : ภายในเดือนมิถุนายน 

2563

ประเทศที่จดทะเบียนจัดตั้ง : ประเทศสิงคโปร์

ทุนจดทะเบียน : ไม่เกิน 10,000,000 ดอลลาร์

สหรัฐอเมริกา (USD) หรือประมาณ

ไม่เกิน 350,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 

10,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD)

โครงสร้างการถือหุ้น : บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน

ร้อยละ 100 ของจ�านวนหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายแล้ว

ทั้งหมด

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง : เพื่อด�าเนินธุรกิจการซื้อ

และขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ต่างประเทศ

แหล่งเงินทุนที่ใช้ : เงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

2. มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท เจเค

เอ็น นิวส์ จ�ากัด (“JKN News”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ที่ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่

ออกและจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด จ�านวน 20,000,000 

บาท ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 จากทุนจด

ทะเบียนเดิม 60,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน

ใหม่ 80,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนจ�านวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 

บาท โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของผู้ถือหุ้น

ใน JNK News การเพิ่มทุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส�าหรับการด�าเนิน

ธุรกิจของ JKNNews โดยบริษัทฯ มีแหล่งเงินทุน

เพื่อใช้ในการเพิ่มทุนของ JKN News มาจากเงิน

ทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

3. มีมติยกเลิกมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 

2563เรื่องการขยายวงเงินการออกและเสนอขายหุ้น

กู้ของบริษัทฯ เพิ่มอีกจ�านวน 500 ล้านบาท จาก

วงเงินเดิมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท รวมเป็นวงเงิน

ใหม่ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง 

ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่ก�าหนดและอนุมัติ

ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผ้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 

เพื่อพิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินการออกและ

เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ เพิ่มอีกจ�านวน 1,000 

ล้านบาท จากวงเงินเดิมไม่เกิน 1,500 ล้านบาท 

รวมเป็นวงเงินใหม่ไม่เกิน 2,500 ล้านบาท ณ ขณะ

ใดขณะหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขและรายละเอียดที่ก�าหนด

ทั้งนี้ เนื่องด้วย ณ วันที่ของการประชุมในครั้งนี้ 

บริษัทฯ มีหุ้นกู้ซึ่งออกและเสนอขายตามมติอนุมัติ

การออกหุ้นกู้เดิมและยังไม่ได้มีการไถ่ถอนจ�านวน 

1,300 ล้านบาท ท�าให้มีวงเงินคงเหลือที่บริษัทฯ 

สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมได้อีกจ�า

นวนไม่เกิน 200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการเตรี

ยมการเพื่อช�าระคืนหุ้นกู้ที่ก�าลังจะครบก�าหนดในปี 

2563 จ�านวน 900 ล้านบาท ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้อง

ขยายวงเงินหุ้นกู้เพิ่มเป็น 2,500 ล้านบาท เพื่อรอง

รับการช�าระคืนหุ้นกู้ดังกล่าว และภายหลังจากช�า

ระคืนหุ้นกู้แล้ว บริษัทฯ คาดว่าจะมีหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้มี

การไถ่ถอนคงเหลือ1,300 ล้านบาท

โดยมีก�าหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุม วาระการ

ประชุมอื่น ๆ และก�าหนดวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือ

หุ้น(Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

สามัญถือหุ้น ประจ�าปี 2563 เป็นไปตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่ง

ประชุมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติ

ไว้ตามเดิมทุกประการ

JKN ต้ังบริษัทย่อยใหม่ในสิงคโปร ์

ลุยธุรกิจการซื้อและขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ตปท. 

-ใส่เงินเพ่ิมทุนใน “JKN News” พร้อมขยายวงเงินหุ้นกู้เพ่ิมเป็น 2,500 ลบ. 
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 สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ หรือ STI เผยปี 63 
แข็งแกร่ง ลุยธุรกิจที่ปรึกษาบริหารงานก่อสร้าง 
ประเมินสถานการณ์โควิด-19 ไม่กระทบธุรกิจ ชู
งานในมือปัจจุบันอยู่ที่  2 พันล้านบาท เป็นงาน
โครงการขนาดใหญ่ และเดินหน้าทยอยส่งมอบ
ตามแผน รวมทั้ง โอกาสรับงานใหม่ทั้งภาครัฐและ
เอกชน จากแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และ
งบลงทุนที่ออกมาเป็นจ�านวนมาก รวมทั้ง ปัจจัย
หนุนหลังประกาศเข้าซื้อหุ้นเกือบ 64% ในบริษัท 
เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ บริษัทที่ปรึกษา
ด้านวิศวกรรมชั้นน�า 1 ใน 4 ของไทยที่มีงานภาค
รัฐต่อเนื่อง คาดดีลแล้วเสร็จ Q2 ปีนี้ เสริมแผนการ
ขยายฐานลูกค้า และขึ้นแท่นกลุ่มผู้น�าในธุรกิจ ดัน
เป้ารายได้สโตนเฮ้นจ์ กรุ๊ป ปีนี้โตกระโดด 

 นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สโตน
เฮ้นจ์ อินเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ STI 
ผู้น�ากลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและควบคุมงาน
ก่อสร้างครบวงจร เปิดเผยถึง ภาพรวมธุรกิจปี 
2563 ยังคงเดินหน้าเติบโตตามแผน จากปัจจุบันมี
งานในมือที่แข็งแกร่ง (Backlog) กว่า 2,000 ล้าน
บาท ทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ราว 35-40% ของ
มูลค่างานในมือ และแบ่งเป็นสัดส่วนงานภาคเอกชน 
76% งานภาครัฐบาล 24% ซึ่งเป็นการบริหารงาน
โครงการขนาดใหญ่หลากหลายประเภทท สามารถ
เดินหน้าตามแผนการที่วางไว้ ได้แก่ โครงการ One 
Bangkok โครงการ The PARQ โครงการปรับปรุง
ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โครงการพัฒนาพื้นที่
หมอน 33 หรือบล็อก 33  โครงการศูนย์กระจาย
สินค้า ของกลุ่มเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ และ
โครงการควบคุมการก่อสร้างโครงการพัฒนา

พื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซน C เป็นต้น

 ทั้งนี้ STI ได้ตั้งเป้าหมายรายได้ในปี 2563 
จะเติบโต 10% เมื่อเทียบกับปี 2562 สามารถท�า
ผลงานได้อย่างโดดเด่น มีรายได้จากการให้บริการ 
712.3 ล้านบาท ก�าไรสุทธิอยู่ที่ 85.5 ล้านบาท 
สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้
บริการ การเพิ่มขึ้นของปริมาณงาน โดยเฉพาะงาน
ที่มีก�าไรขั้นต้นสูงขึ้น และจากการบริหารจัดการ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่ดีขึ้น ส่วนอัตราก�าไร
ขั้นต้นอยู่ในระดับสูงที่ 33.7% และอัตราก�าไรสุทธิ
อยู่ที่ 11.8%

 อย่างไรก็ดี เป้าหมายดังกล่าวยังไม่นับรวมการ
รับรู้รายได้ของบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอน
ซัลแต้นส์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ STI ได้ประกาศ
เข้าไปลงทุนซื้อหุ้นในช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่าน
มา และ คาดการณ์ว่าจะท�ารายการแล้วเสร็จภายใน
ไตรมาส 2 ปีนี้ เข้ามาสนับสนุนงบการเงินรวมของ
สโตนเฮ้นจ์ กรุ๊ป ให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด และ
สามารถขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มงานภาครัฐได้
อย่างแข็งแกร่ง

 โดย บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ เวนเจอร์ 
จ�ากัด หรือ STV ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้าลงนามซื้อ
หุ้นสามัญของ บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอน
ซัลแต้นส์ จ�ากัด หรือ AEC บริษัทที่ปรึกษาด้าน
วิศวกรรมชั้นน�า 1 ใน 4 ของไทยที่มีงานภาครัฐต่อ
เนื่อง เพิ่มโอกาสขยายธุรกิจออกไปในงานโครงสร้าง
พื้นฐาน (Infrastructure) ซึ่งเอเชี่ยน เอ็นจิเนีย
ริ่งฯ มีงานในมืออยู่แล้วค่อนข้างมาก และมีความ

เชี่ยวชาญสูง อาทิ งานรถไฟฟ้า สนามบิน และ
ท่าเรือ เป็นต้น

 “ส�าหรับ สถานการณ์ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์
ใหม่ 2019 (โควิด-19) ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน
และภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลก มองว่า ส่งผลกระทบ
ไม่มากนักต่อกลุ่มบริษัท เนื่องจากงานในมือของ 
STI เป็นโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องเดินหน้าตามแผน 
และได้เตรียมกลยุทธ์รองรับสถานการณ์ดังกล่าว
อย่างใกล้ชิด ท�าให้ทิศทางไตรมาส 1/2563 ยังเป็น
ไปตามที่ทีมบริหารประเมินไว้ ขณะเดียวกัน เชื่อว่า
ปีนี้จะมีเม็ดเงินลงทุนที่ออกมาจากภาครัฐจ�านวน
มากตามนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะใน
งานโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ อีกทั้ง ปัจจัยบวกจาก
การเข้าลงทุนในบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่งฯ จะ
ช่วยสนับสนุนความมั่นคงของรายได้ให้สโตนเฮ้นจ์ 
กรุ๊ป เติบโตในปี 2563 ได้อย่างมีนัยส�าคัญ ย�้าการ
เป็นกลุ่มผู้น�าในธุรกิจที่ปรึกษาบริหารและคุมงาน
ก่อสร้างที่โดดเด่นทั้งในงานโปรเจคที่มีชื่อเสียงของ
ภาคเอกชนและงานภาครัฐ” นายสมเกียรติ กล่าว

 อย่างไรก็ดี เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับ
สนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา ที่ประชุมคณะกรรม
การบริษัทฯ อนุมัติการจ่ายปันผลเป็นเงินสดจาก
ก�าไรสุทธิงวดปี 2562 ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น 
ก�าหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) 7 พฤษภาคม 
2563 และวันที่จ่ายปันผล 27 พฤษภาคม 2563  
ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลอยู่ในระหว่างการน�า
เสนอขออนุมัติจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งจะ
จัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2563

STI ประเมินโควิด-19 ไม่กระทบธุรกิจ 

หลังตุนงานในมือ 2 พันลบ. 

ต้ังเป้ารายได้ในปี 63 โต 10%
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 ทิสโก้เวลธ์เผย ไวรัส COVID - 19 แพร่

ระบาด หนุน “การศึกษาออนไลน์” ได้รับความ

นิยมเพิ่มขึ้น มองระยะยาวจะมาปฏิวัติวงการ

ศึกษาทั้งไทย และต่างประเทศ เพราะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการเรียนการสอน นักเรียนเข้า

ถึงง่าย และลดค่าใช้จ่าย ชี้น่าลงทุนเพื่อรับผล

ตอบแทนระยะยาว 

 นายณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์ 
หัวหน้าที่ปรึกษาการลงทุนทิส
โก้เวลธ์ ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด 
(มหาชน) (Mr.Nattakrit Laotaweesap, 

Head Of Wealth Advisory of TISCO Bank 

Public Company Limited) เปิดเผยว่า 

สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทวีความ

รุนแรง และแพร่กระจายไปยังประเทศต่างๆ 

ท�าให้ล่าสุดภาครัฐฯ หลายประเทศได้ประกาศ

ปิดสถานศึกษา สถานบันเทิง และงดกิจกรรม

ที่เกิดการรวมตัวของผู้คนชั่วคราว ขณะที่คนใน

สังคมก็เริ่มตระหนักและระมัดระวังตัวมากขึ้น 

โดยรักษาระยะห่างระหว่างผู้อื่นในสังคม (Social 

Distancing) เพื่อลดโอกาสการติดไวรัสพร้อม

ทั้งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาพึ่งพาโลกออนไลน์

มากขึ้น เช่น ใช้ช่องทางออนไลน์ในการติดต่อ

สื่อสาร สั่งซื้อสินค้า ประชุมทางไกลแทนการ

ประชุมในห้องที่ต้องนั่งเรียงติดกัน รวมถึงการ

ท�างานผ่านระบบออนไลน์อยู่ที่บ้าน เป็นต้น  

 นอกจากนี้ ยังได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของ

สถานศึกษาของไทยที่ได้ปรับเปลี่ยนจากการ

สอนในห้องเรียนมาเป็นการสอนออนไลน์ เพื่อ

ให้การเรียนการสอนเดินหน้าต่อตามแผนที่วาง

ไว้ ซึ่งในต่างประเทศ“การศึกษาออนไลน์” ได้รับ

ความนิยมมาระยะหนึ่งแล้ว เพราะช่วยให้ผู้เรียน

เข้าถึงการศึกษาได้ดีมากขึ้น สามารถยืดหยุ่น

และปรับเปลี่ยนได้ตามความสะดวกของผู้เรียน 

และยังช่วยลดปัญหาค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาที่

ปรับตัวสูงขึ้นทุกปีได้อีกด้วย

 

 

 นายณัฐกฤติกล่าวอีกว่า จากการศึกษา

ข้อมูลพบว่า อัตราการเติบโตของการศึกษา

ออนไลน์น่าจะเติบโตได้มากกว่า 20% ต่อปี และ

คาดว่าในปี 2566 จะมีมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นถึง

ประมาณ 423,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาออนไลน์ในรูปแบบ 

Edutainment ซึ่งเป็นการเรียนการสอนที่น�า

เทคโนโลยีมาเป็นตัวกลางผสมผสานระหว่างการ

ศึกษากับความบันเทิงเข้าด้วยกัน โดยอาจใช้สื่อ 

เช่น อินเตอร์เน็ต เกม ซอฟท์แวร์ ดนตรี และ

ภาพยนตร์ เพื่อดึงดูดใจผู้เรียน ท�าให้ผู้เรียนรู้สึก

สนุก เพลิดเพลินไปกับการเรียน อีกทั้งยังช่วย

ให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น  

 “การศึกษาออนไลน์ในรูปแบบ 

Edutainment ไม่ได้เพียงตอบโจทย์การใช้ชีวิต

ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

เท่านั้น แต่การศึกษาออนไลน์รูปแบบดังกล่าว

จะเข้ามาปฏิวัติการศึกษาในห้องเรียนแบบเดิมๆ 

ทั้งของไทยและต่างประเทศ เพราะจะช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ท�าให้ผู้เรียน

รู้สึกสนุกไปกับการเรียน มีความสะดวกสบาย 

ลดค่าใช้จ่ายทั้งในเรื่องการเดินทางไปเรียน 

ต�าราเรียนที่เปลี่ยนเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือแม้กระทั่งการใช้เทคโนโลยีการจ�าลองภาพ

ให้เสมือนจริงอย่าง AR และ VR และปัญญา

ประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการเรียนด้วย ซึ่งไม่น่า

แปลกที่ธุรกิจประเภทนี้ จะมีอัตราการเติบโต

อย่างต่อเนื่องและเหมาะส�าหรับเข้าลงทุนเพื่อ

สร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้กับผู้

ลงทุน” นายณัฐกฤติกล่าว 

 

 

 ส�าหรับตัวอย่างบริษัทการศึกษาออนไลน์

ในรูปแบบ Edutainment ได้แก่ บริษัท 

Afya ผู้น�าแพลตฟอร์มเทคโนโลยีส�าหรับการ

ศึกษาตัวยาในประเทศบราซิล และเป็นผู้ผลิต 

Edutainment ทางการแพทย์แห่งแรกของ

โลก โดยในปี 2562 บริษัทนี้มีรายได้เติบโตถึง 

20%, บริษัท Chegg ผู้ให้บริการเป็นตัวกลางใน

การแลกเปลี่ยนหนังสือเรียนที่ได้รับความนิยม

อย่างมากในสหรัฐฯ โดย Chegg ไม่เพียงแต่เป็น

ตัวกลางในการแลกเปลี่ยนหนังสือเท่านั้น แต่

ยังใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของกลุ่มนักเรียน

ที่ใช้บริการ เพื่อน�าเสนอบริการอื่นๆ ผ่านระบบ

ออนไลน์ด้วย เช่น บริการติวเตอร์ การสอน

การบ้าน และช่วยจัดหาที่ฝึกงาน โดย Chegg 

มีอัตราการเติบโตของก�าไรในปี 2562 สูงเกือบ 

25% และตัวอย่างสุดท้ายคือ บริษัท CAE, 

Inc. ผู้ผลิตเครื่องบินจ�าลองส�าหรับนักบินฝึก

อบรม (Training Pilots) ซึ่งธุรกิจนี้มีคู่แข่ง

น้อย จึงท�าให้ CAE สามารถสร้างรายได้เติบโต

ด้วยตัวเลขสองหลักโดยมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

มากกว่า 60% เป็นต้น

ทิสโก้เวลธ์ชี้ COVID - 19 ระบาด 
หนุนการศึกษาออนไลน์บูม

12 www.HoonInside.com 23  March  2020



 ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร
และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุด
ปัจจุบันของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
จ�ากัด (มหาชน) ที่ระดับ "A+" พร้อมทั้งจัด
อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่
ในวงเงินไม่เกิน 8 พันล้านบาทของบริษัทที่ระดับ "A+" 
เช่นกัน โดยบริษัทจะน�าเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุด
ใหม่ไปใช้เป็นเงินทุนในการด�าเนินธุรกิจและซื้อที่ดิน

 อันดับเครดิตสะท้อนถึงความเป็นผู้น�าของบริษัท
ในธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย การมีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง
ในสินค้าที่อยู่อาศัยที่หลากหลาย มีรายได้สินทรัพย์ให้
เช่าที่สร้างรายได้ประจ�า และมีภาระหนี้ที่อยู่ในระดับ
ปานกลาง การพิจารณาอันดับเครดิตยังค�านึงถึงความ
ยืดหยุ่นทางการเงินจากการมีหลักทรัพย์สภาพคล่อง
ในระดับสูงของบริษัท รวมถึงความผันผวนและการ
แข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยด้วย

 บริษัทเป็นหนึ่งในสามอันดับแรกของกลุ่มผู้
ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระดับแนวหน้า
ของไทยเมื่อพิจารณาจากฐานรายได้ โดยบริษัทมีราย
ได้อยู่ที่ระดับ 2.6-3.5 หมื่นล้านบาทต่อปีในช่วง 5 ปี
ที่ผ่านมา โดยในปี 2562 บริษัทมีรายได้ประมาณ 3.1 
หมื่นล้านบาท บริษัทมีโครงการที่เปิดขายอยู่จ�านวน 
79 โครงการ ณ เดือนธันวาคม 2562 และมีมูลค่า
เหลือขายรวมประมาณ 6 หมื่นล้านบาท ในจ�านวน
นี้เป็นโครงการบ้านจัดสรรประมาณ 79% และส่วนที่
เหลือเป็นโครงการคอนโดมิเนียม บริษัทมียอดขายรอ
การรับรู้รายได้รวมทั้งสิ้นประมาณ 8.9 พันล้านบาท
ซึ่งประมาณ 60% คาดว่าจะส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้ในปี 
2563 และส่วนที่เหลือส่งมอบในปีต่อ ๆ ไป

 บริษัทมีอัตราส่วนก�าไรจากการด�าเนินงาน 
(อัตราส่วนก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ�าหน่ายต่อรายได้) เท่ากับ 23%-26% 
ในช่วงปี 2559-2561 และ 25% ในปี 2562 ทั้งนี้ 
ความสามารถในการท�าก�าไรของบริษัทอาจลดลงใน
อนาคตจากต้นทุนค่าที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้นและการแข่งขัน
ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในตลาดบ้านจัดสรรและ
คอนโดมิเนียม อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัท
จะสามารถรักษาอัตราส่วนก�าไรจากการด�าเนินงานที่
ประมาณ 22%-24% เอาไว้ได้ในช่วงปี 2563-2565

 บริษัทมีสัดส่วนหนี้อยู่ในระดับปานกลางโดยมี
อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนที่ระดับ 47%-
48% ในช่วงปี 2559-2562 และมีอัตราส่วนหนี้สินที่มี
ภาระดอกเบี้ยต่อก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่า
เสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายที่ระดับ 3.6 

เท่าในปี 2562 ทั้งนี้ ตามข้อก�าหนดสิทธิหุ้นกู้ บริษัท
ต้องด�ารงอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ
ทุนให้ต�่ากว่า 1.5 เท่า โดย ณ เดือนธันวาคม 2562  
บริษัทมีอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ที่ 0.85 เท่า

 ทริสเรทติ้งมองว่าบริษัทมีสภาพคล่องอยู่ใน
ระดับที่เพียงพอ โดยบริษัทมีอัตราส่วนเงินทุนจากการ
ด�าเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินอยู่ที่ประมาณ 21% 
และมีอัตราส่วนก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจ�าหน่ายต่อดอกเบี้ยจ่ายอยู่ที่ระดับ 9 
เท่าในปี 2562 นอกจากนี้ บริษัทยังมีเงินลงทุนจ�านวน
มากในหลักทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงซึ่งช่วยสร้างความ
ยืดหยุ่นทางการเงินให้แก่บริษัทอีกด้วย ทั้งนี้ มูลค่า
ตลาดของเงนิทีบ่รษิทัลงทนุในบรษิทัร่วมซึง่จดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์ ณ เดือนธันวาคม 2562 อยู่ที่
ประมาณ 8 หมื่นล้านบาทและเงินปันผลที่บริษัทได้รับ
จากเงินลงทุนดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 2 พันล้านบาท
ต่อปี ทริสเรทติ้งมองว่ามูลค่าของเงินลงทุนในบริษัท
จดทะเบียนดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับสภาวการณ์และความ
ผันผวนของตลาด อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งก็มีความ
เห็นว่ามูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวยังช่วยสนับสนุน
ความสามารถในการจ่ายช�าระหนี้ของบริษัทได้

 แนวโน้มอันดับเครดิต
 แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" 
สะท้อนถึงความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะ
สามารถรักษาสถานะทางการตลาดที่เข้มแข็ง รวมถึง
จะรักษาระดับยอดขายที่อยู่อาศัยและผลการด�าเนิน
งานที่แข็งแกร่ง อีกทั้งจะรักษาสถานะทางการเงินให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป ทั้งนี้ บริษัทควรจะด�ารง
อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อเงินทุนให้อยู่ในระดับ
ที่ต�่ากว่า 50% หรืออัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ
ก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จ�าหน่ายที่ระดับต�่ากว่า 5 เท่า

 ปัจจัยที่อาจท�าให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง
อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัท
อาจปรับเพิ่มขึ้นได้หากโครงสร้างเงินทุนของบริษัทดี
ขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญจากระดับปัจจุบัน โดยที่อัตราส่วน
หนี้สินทางการเงินต่อก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่า
เสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายจะอยู่ในระดับต�่า
กว่า 3 เท่าอย่างต่อเนื่องในขณะที่ผลการ
ด�าเนินงานยังคงแข็งแกร่งเมื่อเปรียบ
เทียบกับผู้ประกอบการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์รายอื่น ๆ ใน
ทางตรงกันข้าม อันดับ
เครดิตและ/หรือ
แนวโน้ม
อันดับ

เครดิตของบริษัทอาจปรับลดลงหากผลการด�าเนินงาน
และ/หรือสถานะทางการเงินของบริษัทแตกต่างไปจาก
ประมาณการอย่างมีนัยส�าคัญ

 เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง
 - วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 
กรกฎาคม 2562
 - อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญและการปรับปรุง
ตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) (LH)
อันดับเครดิตองค์กร: A+
อันดับเครดิตตราสารหนี้:
LH204A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 
ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 A+
LH204B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 6,000 
ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 A+
LH20OA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 
ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 A+
LH20OB: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 6,000 
ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 A+
LH215A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 6,000 
ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 A+
LH21OA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 5,000 
ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 A+
LH224A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 6,000 
ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 A+
LH22OA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 7,000 
ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 A+
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันในวงเงินไม่เกิน 
8,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 5 ปี A+
แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน

 วงเงินไม่เกิน 8 พันลบ. LH ที่ระดับ "A+/Stable"
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 วายแอลจีไขข้อข้องใจท�าไมทองตกพร้อม

ตลาดหุ้นดิ่ง เหตุนักลงทุนในหุ้นโดนเรียกหลัก

ประกันเพิ่ม จ�าเป็นต้องขายทองเพื่อน�าเงินไปเติม

หลักประกัน มองระยะสั้นหุ้นยังมีแนวโน้มผันผวน

ต่อเนื่อง แต่หากเทียบประวัติศาสตร์ช่วงวิกฤต

แฮมเบอร์เกอร์ทองค�าจะฟื้นตัวไวกว่าตลาดหุ้น 

และช่วงดอกเบี้ยติดลบผลตอบแทนจากทองค�า

จะสูงกว่าดอกเบี้ยถึง 2 เท่า ส่วนปัจจัยบวก

ทองค�าปีนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงทั้งปัจจัยเศรษฐกิจที่

เสี่ยงเผชิญภาวะถดถอยจาก Covid-19 นโยบาย

ดอกเบี้ยต�่า และความไม่สงบทางการเมืองทั่ว

โลกยังหนุนราคาทองให้ไปต่อ เพียงแต่ต้องรอให้

ตลาดกลับสู่ภาวะปกติ ส่วนเทคนิคการลงทุนระยะ

สั้นแนะขายท�าก�าไรที่ 1,558-1,593 ดอลลาร์ต่อ

ออนซ์ ส่วนนักลงทุนระยะยาวรอทยอยสะสมที่

แนวรับ 1,445 ดอลลาร์ต่อออนซ์

 นางพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วาย
แอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ�ากัด (YLG) ผู้น�าเข้าและส่งออกทองค�า

แท่งรายใหญ่ของไทยเปิดเผยว่า เปิดเผยว่าใน

สัปดาห์นี้ราคาทองค�าถือว่ามีความผันผวน โดย

ราคาได้ปรับลดลงที่ระดับต�่าสุดที่ 1,451.08 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งถือเป็นระดับต�่าสุดครั้งใหม่

ของปี 2563 สาเหตุของการปรับลดลงของราคา

ทองค�านั้นสร้างความประหลาดใจให้กับหลาย

ฝ่าย เนื่องจากปกติหากตลาดหุ้นปรับลดลง จะมี

แรงซื้อเข้ามาในทองค�าในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

ส่งผลให้ราคาทองปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม

ครั้งนี้แตกต่างออกไป เพราะตลาดหุ้นลงแรงจน

เข้าสู่ภาวะขาลงอย่างเป็นทางการ ท�าให้นักลงทุน

เผชิญกับการถูกเรียกหลักประกันเพิ่ม นักลงทุน

จึงจ�าเป็นต้องเทขายทองค�าออกมา เพื่อน�าเงินไป

เติมหลักประกัน รวมถึงชดเชยผลขาดทุนในตลาด

หุ้นรวมถึงสินทรัพย์อื่นๆทั่วโลก ซึ่งเหตุการณ์เช่น

นี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในช่วงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ ที่

มีสถาบันการเงินของสหรัฐประกาศปิดตัวในช่วง

เดือยก.ย.ปี 2551 ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐดิ่ง

ลงอย่างหนัก และทองค�าก็ปรับตัวลดลงแรง

เช่นกัน อย่างไรก็ดี หลังจากที่เฟดได้

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยและใช้มาตรการผ่อน

คลายเชิงปริมาณ(QE) ก็ส่งผลให้ราคาทองทะยาน

ขึ้นอย่างมากจนกระทั่งขึ้นไปท�าระดับสูงสุดเป็น

ประวัติการณ์ในปี 2554  ส่วนทางด้านตลาดหุ้น

ปรับตัวลดลงอีกหลายเดือนก่อนที่จะค่อยๆฟื้น

ตัวขึ้นมา หากประวัติศาสตร์ซ�้ารอย คาดว่าความ

ต้องการถือเงินสดในหมู่นักลงทุนอาจกดดันให้เกิด

แรงขายในตลาดทองค�าไปอีกสักระยะ เมื่อความ

ตื่นตระหนกในตลาดบรรเทาเบาบางลง นักลงทุน

จะกลับมาพิจารณาถึงปัจจัยพื้นฐานต่างๆและกลับ

เข้ามาซื้อทองค�าในที่สุด

 ทั้งนี้ หากพิจารณาในด้านปัจจัยพื้นฐาน จะ

พบว่าปัจจัยสนับสนุนให้ราคาทองค�าปรับตัวขึ้น

ยังอยู่ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยด้านเศรษฐกิจ

ทั่วโลกที่ชะลอตัว อันเนื่องมาจากการระบาดของ

ไวรัส Covid-19 จนท�าให้เกิดการวิตกว่าอาจเกิด

ภาวะเศรษฐกิจถดถอย นอกจากนี้ ยังมีปัจจัย

ด้านอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่มีแนวโน้มอยู่ในระดับ

ต�่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 

กระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของทั่วโลก จึง

เป็นแรงผลักดันให้ธนาคารกลางทั่วโลกโดยเฉพาะ

ธนาคารกลาสหรัฐ(เฟด) ปรับลดอัตราดอกเบี้ย

และผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม เพื่อ

รับมือผลกระทบจาก Covid-19  ซึ่งจะสร้างสภาพ

แวดล้อมที่ดีให้กับทอง ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้ให้

ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ย  นอกจากนี้ 

งานวิจัยของสภาทองค�าโลก ระบุว่า ผลตอบแทน

จากทองค�า ในช่วงดอกเบี้ยติดลบ จะสูงกว่าผล

ตอบแทนเฉลี่ยในระยะยาวของราคาทองค�าถึง 2 

เท่า รวมถึงปัจจัยความไม่สงบทางการเมืองทั่ว

โลกก็ยังคงเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาทอง 

 อย่างไรก็ตาม ส�าหรับนัก

ลงทุนที่รับความเสี่ยง

ได้น้อย มองว่า

ในระยะสั้น 

ควร

หาจังหวะขายท�าก�าไรออกไปก่อนเพราะราคายัง

มีโอกาสผันผวนต่อเนื่อง แล้วค่อยกลับเข้าซื้ออีก

ครั้งเมื่อตลาดกลับสู่ภาวะปกติ ส่วนนักลงทุนระยะ

สั้นและกลางที่รับความเสี่ยงได้สูง ควรหาจังหวะ

ซื้อที่แนวรับ 1,451-1,445 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

(ตัดขาดทุนหากหลุด 1,445 ดอลลาร์ต่อออนซ์) 

เพื่อขายก�าไรบริเวณแนวต้าน 1,558-1,593 

ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส�าหรับนักลงทุนระยะยาว 

แนะน�าทยอยเข้าซื้อที่แนวรับ 1,445 ดอลลาร์ต่อ

ออนซ์ และควรเผื่อเงินลงทุนไว้ส�าหรับการทยอย

สะสมเพิ่มหากราคาปรับตัวลงไปบริเวณ 1,400-

1,381 ดอลลาร์ต่อออนซ์ 

 นักลงทุนสามารถปรึกษาด้านการลงทุน

ทองค�ากับ YLG ได้ทางโทรศัพท์ 02-687-9888  

รวมถึงสามารถติดตามบทวิเคราะห์ อัพเดท

ข่าวสารที่ส่งผลต่อราคาทองค�า ข่าวโปรโมชั่น 

สัมมนา และข่าวประชาสัมพันธ์ของ YLG ผ่านทาง

หลากหลายช่องทาง อาทิ www.ylgbullion.co.th 

และ https://www.facebook.com/YLGGroup

YLG ไขข้อข้องใจท�าไมทองตกพร้อมตลาดหุ้นดิ่ง  
เหตุนลท.ขายทองโยกเงินเติมมาร์จิ้น
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 บทวิเคราะห์เกียรตินาคินภัทร 
หรือ KKP Research ปรับประมาณ

การอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยลง

อีกครั้งจาก -0.4% เป็น -2.4% หลังสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รุนแรงและ

ขยายวงกว้างขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในยุโรป

และสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังมีผลกระทบอีกระลอก

จากการยกระดับมาตรการควบคุมการระบาดใน

ประเทศไทย

 การปรับลดการคาดการณ์ GDP ในครั้ง

นี้ สะท้อนพัฒนาการที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วใน

ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งในแง่จ�านวนผู้ติดเชื้อ

และมาตรการควบคุมทั่วโลก จ�านวนผู้ติดเชื้อนอก

ประเทศจีนเพิ่มขึ้นมากกว่า 10 เท่าตัวจนท�าให้

ยอดรวมขณะนี้ทะลุ 2 แสนคนทั่วโลกแล้ว ขณะที่

รัฐบาลของหลายประเทศโดยเฉพาะในยุโรปต่าง

ทยอยออกมาตรการเข้มทั้งด้านการควบคุมการ

เดินทางและการปิดเมือง (lockdown)เพื่อสกัดกั้น

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส มาตรการเหล่านี้มี

ความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการควบคุมหรือชะลอการ

ระบาดของโรค แต่ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญใน 

3 ด้านที่ส่งผลต่อการปรับประมาณ GDP ของไทย

ในครั้งนี้ ได้แก่

 1. เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอย (global 

recession) ในครึ่งแรกของปีนี้ ขยายตัวได้เพียง 

0.3% ในปี 2020  ล่าสุดทีมนักเศรษฐศาสตร์

ของ Bank of America คาดว่าเศรษฐกิจโลกจะ

เข้าสู่ภาวะถดถอย และอาจโตได้เพียง 0.3% ในปี

นี้ จากที่เคยคาดไว้ที่ 2.2% ก่อนหน้านี้ และ 3.2% 

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา  โดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา

จะหดตัว 0.8% (จาก +2.1% ในปี 2019) 

สหภาพยุโรปหดตัวที่ 1.7% (จาก +1.2% ในปี 

2019) ส่วนเศรษฐกิจจีนคาดว่าจะโตเพียง 1.5% 

(จาก 6.1% ในปี 2019) ซึ่งสามกลุ่มประเทศนี้

มีขนาดเศรษฐกิจรวมกันแล้วมากกว่าครึ่งหนึ่ง

ของเศรษฐกิจโลก  อีกทั้งยังเป็นคู่ค้าหลัก 

3 อันดับแรกของประเทศไทย ดัง

นั้น อุปสงค์โลกที่ลดลงจากภาวะวิกฤตโควิดและ

มาตรการรับมือต่างๆ ในต่างประเทศจะซ�้าเติมภาค

การผลิตและส่งออกของเศรษฐกิจไทยไปด้วย แม้

ค่าเงินบาทจะกลับมาอ่อนค่าลงแล้วก็ตาม

 2. การงดเว้นกิจกรรมภายในประเทศมีแนว

โน้มยืดเยื้อและเข้มข้นขึ้น การแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น

ในไทยท�าให้มีการยกเลิกการจัดกิจกรรมต่างๆ และ

ล่าสุดรัฐบาลจ�าเป็นต้องประกาศปิดสถานศึกษา 

สถานบันเทิง และสถานที่อื่นๆ ที่เสี่ยงต่อการแพร่

ระบาดของโรค เป็นเวลา 14 วัน ซึ่งจะส่งผลให้

กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศลดลงได้มาก

อีกทางหนึ่ง และในกรณีที่สถานการณ์การแพร่

ระบาดในประเทศรุนแรงขึ้นและไม่สามารถควบคุม

ได้ อาจมีความจ�าเป็นต้องยืดระยะเวลาและขยาย

พื้นที่การ ‘ปิดเมือง’ ขึ้นก็เป็นได้จากประสบการณ์

ของประเทศต่างๆ ในการต่อสู้กับการระบาดไวรัสโค

วิด ส่งกระทบโดยตรงต่อการบริโภคและการลงทุน

ในประเทศ

 3. ภาคการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบหนัก

กว่าที่คาด จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยรวม

ทั้งปีคาดว่าจะลดลงถึง 48% เหลือเพียง 20.7 

ล้านคนในปีนี้จากเดิมที่เคยประเมินว่าจะลดลง 

25% ในการประมาณการครั้งก่อน  โดยตัวเลขจริง

ของจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังประเทศไทย

ล่าสุดติดลบถึง 80% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา 

คาดว่าผลกระทบต่อการท่องเที่ยวน่าจะลากยาว

ไปจนถึงอย่างน้อยในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้จาก

มาตรการของประเทศต่างๆ ที่เข้มงวดมากขึ้นใน

การห้ามประชาชนเดินทางไปยังประเทศเสี่ยง

ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วย  ก่อนที่

จะฟื้นตัวอย่างช้าๆ ในช่วงครึ่ง

หลังของปี

 

 ทั้งนี้ ความเสี่ยงในระยะต่อไปของเศรษฐกิจ

ไทยขึ้นอยู่กับประสิทธิผลของนโยบายด้าน

สาธารณสุขในการควบคุมสถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรัสโควิดในประเทศ และมาตรการทั้ง

ด้านการเงินและการคลังเพื่อบรรเทาผลกระทบ

ต่อประชาชนและภาคธุรกิจ KKP Research คาด

ว่าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) จะปรับ

ลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 0.50% ในการประชุมครั้ง

หน้า ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงต้องดูแลด้าน

สภาพคล่องของตลาดการเงินอย่างต่อเนื่องด้วย

การเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลเพื่ออัดฉีดสภาพคล่อง 

และอาจรวมถึงมาตรการเพิ่มเติมในการดูแล

สภาพคล่องในตลาดตราสารหนี้เอกชน ในขณะที่

นโยบายการคลังจ�าเป็นต้องมีมาตรการเพิ่มเติม

เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและธุรกิจ และ

เตรียมพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะต่อไปหลัง

สถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลาย

KKP หั่นจีดีพีไทยปี 63 เป็น -2.4% จากเดิมคาด-0.4%  

หลังไวรัสโควิด-19 ระบาดรุนแรง-ขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว
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 แม่มดน้อยภาคพิสดารออกโบยบินดูบรรยกาศการลงทุนช่วงนี้ ยัง

ผันผวนสูงแบบฝุดๆ ไปเลย วันศุกร์ที่ผ่านมามีจังหวะการรีบาวน์ให้เห็น พอให้

หายใจหายคล่องขึ้นบ้าง แบบว่าต้องลุ้นกันวันต่อวันเพราะบางวันก็ลงอย่าง

กับใบไม้ร่วง  ตามความผันแปรของสถานการณ์การณ์ COVID-19 ที่ยังคุมไม่

อยู่!!! ยอดผู้ป่วยในประเทศในแต่ละวันยังคงพุ่งสูงขึ้น ท�าเอากลัวใจเหลือเกิน

วันใดจะทะลุ 500   ราย........

 วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,127.24 จุด เพิ่มขึ้น 83.05 

จุด หรือ 7.95% มูลค่าการซื้อขาย 93,035.28 ล้านบาท สรุปสถาบันใน

ประเทศซื้อสุทธิ 7,923.90 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 2,183.40 

ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศต่างชาติขายสุทธิ 8,901.22 ล้านบาท นัก

ลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ 1,206.07 ล้านบาท 

 ช่วงนี้บจ.ขยันซอย ขยัยสอย ซื้อหุ้นคืน โดยรายล่าสุดคือ PJW ที่มติ

บอร์ด ไฟเขียวโครงการซื้อหุ้นคืนผ่าน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จ�านวน 20 ล้านหุ้น 

หรือ 3.50% ของจ�านวนหุ้นที่จะซื้อคืน

ต่อจ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้ว ในวงเงิน 23 

ล้านบาท เริ่มวันที่ 07 เม.ย. - 30 ก.ย. 

63

 ส่วน SPALI ประกาศปรับเพิ่ม

วงเงินซื้อหุ้นคืนเป็นไม่เกิน 3 พันล้าน

บาท จากเดิม 2 พันล้านบาท หลังสถานการณ์ในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ก่อให้เกิดความตระหนกและส่งผลกระ

ทบต่อราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนอย่างมาก ก�าหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืน 6 

เดือน นับตั้งแต่วันที่ 12 ก.พ. -11 ส.ค. 63 จ�านวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 200 

ล้านหุ้น หรือเท่ากับประมาณ 9.33% ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จาก

เดิมจ�านวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 120 ล้านหุ้น หรือเท่ากับประมาณ 5.6% ของ

หุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด

 "ไตรสรณ์ วรญาณโกศล" บิ๊กบอส SPVI เผย 2 เดือนแรกปีนี้ยอด

ขายไม่แย่ ส่วนเดือนมี.ค. รอดูผลกระทบ COVID-19 แต่ยังคงเป้าปี63 รายได้

โต 10% ระบุมีมาตรการการทั้งตรวจวัดอุณหภูมิลูกค้า-จัดเจลแอลกอฮอล์-

ท�าความสะอาดร้านทุกวัน ป้องกัน COVID-19 เข้มงวด ด้านแผนเปิดสาขา มี

แผนขยายสาขาบางพื้นที่ แต่รอดูโอกาสเหมาะสมก่อนตัดสินใจลงทุน 

 SRICHA มีข่าวมาอัพเดท คว้างานใหม่ Proect T3 มีมูลค่างาน

เริ่มต้นอยู่ที่ 1,090 ลบ. ด้าน "สุดจินดา เศรษฐกูลวิชัย" กรรมการ SRICHA 

ระบุ เนื่องจากโปรเจ็คนี้ มีความซับซ้อนและยากต่อการด�าเนินงาน อีกทั้ง

ยังต้องการความชี่ยวชาญที่มากกว่า บริษัทย่อยจึงจะเข้าท�าสัญญา sub 

contract กับบริษัท ศรีราชาคอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) โดยจะท�า

สัญญาแบบ Back to Back Basis ที่มูลค่าประมาณ 1,030,000,000 ล้าน

บาท โครงการมีก�าหนดระยะเวลาตั้งแต่ช่วงเดือน 9 เมษายน 2563 ถึง 22 

มิถุนายน 2564   

 "ธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์" ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้

จัดการ แห่ง SENA ทนไม่ไหว เมื่อเห็นราคา SENA เซถลาตามภาวะตลาด

โดยรวม ล่าสุดแม่มดน้อยแอบเห็นหัวเรือใหญ่ SENA ลุยซื้อหุ้นเข้าพอร์ต 

0.8887% ดันถือ 15.7049% สร้างความมั่นใจ เรียกขวัญ เป่ากระหม่อม อิอิ 

 ผถห. AMANAH โปรดทราบ......บอร์ดมีมติอนุมัติจัดสรรก�าไร

สุทธิเป็นทุนส�ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2562 โดยจ่าย

เงินปันผลเป็นเงินสดอย่างเดียวในอัตราเดิมหุ้นละ 0.111111111111 บาท โดย

ก�าหนดวัน RD เดิมคือวันที่ 11 มี.ค.63 และวันจ่ายเงินปันผลเดิมคือวันที่ 8 

พฤษภาคม 2563

 "สมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์" บิ๊กบอส STI ประเมินสถานการณ์โควิด-19 

ไม่กระทบธุรกิจ ชูงานในมือปัจจุบันอยู่ที่ 2 พันล้านบาท เป็นงานโครงการ

ขนาดใหญ่ และเดินหน้าทยอยส่งมอบตามแผน รวมทั้ง โอกาสรับงานใหม่ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน จากแผนกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ และงบลงทุนที่ออก

มาเป็นจ�านวนมาก รวมทั้ง ปัจจัยหนุนหลังประกาศเข้าซื้อหุ้นเกือบ 64% ใน

บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแต้นส์ บริษัทที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมชั้น

น�า 1 ใน 4 ของไทยที่มีงานภาครัฐต่อเนื่อง คาดดีลแล้วเสร็จ Q2 ปีนี้ เสริม

แผนการขยายฐานลูกค้า และขึ้นแท่นกลุ่มผู้น�าในธุรกิจ ดันเป้ารายได้สโตน

เฮ้นจ์ กรุ๊ป ปีนี้โตกระโดด 

   ฝุดๆ ไปเลย

บล.เคจีไอ : MTC แนะน�า ซื้อ ราคาพ้ืนฐาน ท่ี 49.00 บ. 

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : RML แนะน�า Fully Valued ราคาพื้นฐาน ที่ 0.40 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : PTTEP แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ท่ี 85.00 บ. 

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : PTT แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 37.00 บ. 

บล.ฟิลลิป : AOT แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 60.00 บ. 

บล.คิงส์ฟอร์ด : AOT แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 59.00 บ.
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย

17 www.HoonInside.com 23  March  2020



สรุปมูลค่าการซื้อขาย

18 www.HoonInside.com 23  March  2020



19 www.HoonInside.com 23  March  2020




