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	 บมจ.คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	หรือ	QTC	ระบุ

ปัญหาไวรัสโควิด-19	ระบาด	กระทบการส่งสินค้า

ล่าช้าเล็กน้อย		คาดไตรมาส	1/63	ยังโตตามเป้า	

เหตุตุน	backlog	กว่า	420	ลบ.	

 นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ QTC	ผู้ผลิตจัดจ�าหน่ายและให้บริการ

หม้อแปลงไฟฟ้า	เปิดเผยว่า	จากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	COVID	-19	ใน

ปัจจุบัน	บริษัทฯ	เล็งเห็นถึงความส�าคัญเรื่อง

ความปลอดภัย	และห่วงใยเรื่องสุขภาพของ

บุคลากรภายในองค์กร	โดยบริษัทฯ	ได้มีแนวทาง

ปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ

การแพร่ระบาดของโควิด	-19	อาทิ	การพิจารณา

ให้พนักงาน“ท�างานที่บ้าน”	หรือ	Work	from	

Home	เพื่อลดความเสี่ยงให้กับพนักงาน	รวมไป

ถึงงดการประชุม	สัมมนา	และงดการเดินทางไป

ต่างประเทศ	อีกทั้งได้มีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับ

พนักงาน	รวมทั้งมีจุดคัดกรองก่อนเข้าบริษัทฯ	

และโรงงาน	มีการจัดแอลกอฮอล์เจลส�าหรับล้าง

มือไว้ตามจุดต่างๆ		

	 ส�าหรับภาพรวมธุรกิจของ	QTC	ในช่วง

ไตรมาส	1/2563	ยังสามารถเติบโตเป็นไปตาม

เป้าหมายที่วางไว้	เนื่องจากมียอดขายหม้อแปลง

ในมือ	(backlog)	จ�านวนกว่า	420	ล้านบาท	ซึ่ง

สามารถทยอยส่งมอบได้อย่างต่อเนื่อง	ขณะ

เดียวกันในช่วงครึ่งปีหลัง	ยังเตรียมแผนเข้า

ประมูลงานของหน่วยงานต่างๆ	เช่น	การไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	การไฟฟ้านครหลวง	

(กฟน.)	มูลค่ารวม	ประมาณ	2,000	-	3,000	

ล้านบาท	ซึ่งคาดว่าจะได้งานไม่ต�่ากว่า	10%	ของ

มูลค่างาน

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้มีการเซ็นสัญญาความ

ร่วมมือทางธุรกิจ	แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�าหน่าย

และให้บริการดูแลหลังการขายกับบริษัท	LONGi	

Solar	Technology	Co.,	Ltd.	ผู้ผลิตแผงเซลล์

แสงอาทิตย์แบบ	Monocrystalline	อันดับหนึ่ง

ของโลกเมื่อเร็วๆ	นี้	ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางใน

การให้บริการในส่วนของธุรกิจพลังงานในอนาคต	

โดยเฉพาะโซลาร์เซลล์บนหลังคาสถานีให้บริการ

น�้ามัน	เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มผู้ใช้

รถยนต์พลังงานไฟฟ้า	100%	หรือ	รถยนต์	EV	ที่

มีจ�านวนเพิ่มขึ้นในระยะยาวจากปัจจุบัน	ที่มีอยู่

ประมาณ	3,000	คัน	อีกทั้งยังท�าให้เกิดความ

ต้องการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย“

	 จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค

วิด	-19	ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนั้น	

ส่งผลกระทบกับภาคอุตสาหกรรมวงกว้าง	ท�าให้

ภาพรวมเศรษฐกิจทั้งประเทศมีการชะลอตัวโดย

เฉพาะในช่วงครึ่งปีแรก	แต่หากพิจารณาในธุรกิจ

ของ	QTC	แล้ว	ต้องยอมรับว่าได้รับผลกระทบ

เพียงเล็กน้อย	เนื่องจากเราเป็นกลุ่มผู้ประกอบ

การประเภทที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการแพร่

ระบาดโควิด-19	หากจะโดนคงมีเพียงแค่การส่ง

ออก	อาจจะล่าช้าออกไปบ้างเล็กน้อย	แต่อย่างไร

ก็ตาม	QTC	ยังคงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ	เพื่อ

ต่อยอดธุรกิจเดิมเพิ่มขึ้น”	นายพูลพิพัฒน์	กล่าว

ทิ้งท้าย	

QTC ประเมินโควิด - 19 กระทบเพียงเล็กน้อย   

คาดไตรมาส 1/63 ยังโตตามเป้า 

เหตุตุน backlog กว่า 420 ลบ. 
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	 บอร์ด	TACC	ประกาศจัดท�าโครงการซื้อหุ้น

คืนจ�านวนไม่เกิน	18	ล้านหุ้น	วงเงินไม่เกิน	50	

ล้านบาท	ฟื้นความเชื่อมั่นนักลงทุนฝ่าวิกฤติ	

COVID-19	รวมถึงบริหารสภาพคล่องให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด	ระบุจะช่วยดันผลตอบแทน	

ROE-EPS	เพิ่ม	ส่งผลดีต่อผู้ถือหุ้นทุกคน	ดีเดย์

วันที่	8	เม.ย.-7	ต.ค.2563	ยันไม่ได้รับผลกระ

ทบกทม.สั่งปิด	26	สถานที่เสี่ยง

 นายชัชชวี วัฒนสุข ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท ที.เอ.
ซี. คอนซูเมอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
(TACC)	เปิดเผยว่า	ที่ประชุมคณะกรรมการบ

ริษัทฯ	มีมติอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท	

ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน	50	ล้านบาท	และ

จ�านวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน18	ล้านหุ้น	มูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ	0.25	บาท	หรือ	คิดเป็นจ�านวนไม่

เกิน	3%	ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ

บริษัท	โดยเป็นการเข้าซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย	และก�าหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืน	6	

เดือน	นับตั้งแต่วันที่	8	เมษายน	2563-7	ตุลาคม	

2563

	 ส�าหรับการซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้	เพื่อบริหาร

สภาพคล่องทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างความเชื่อมั่นต่อสถานะทางการเงินและ

ศักยภาพในการสร้าง	ผลตอบแทนในอนาคตขอ

งบริษัทฯ	และเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น	

(ROE)	รวมถึงเพิ่มก�าไรสุทธิต่อหุ้น	(EPS)	หลัง

จากในช่วงที่ผ่านมา	ราคาหุ้นปรับตัวลดลงต�่ากว่า

ปัจจัยพื้นฐานอย่างมาก	จากความกังวลการแพร่

ระบาดไวรัสโควิด-19

	 ข้อมูลก�าไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน

ของบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	มีก�าไร

สะสมเท่ากับ	104.27	ล้านบาท	และมีเงินสดและ

เงินลงทุนระยะสั้นคงเหลือจ�านวน	556.68	ล้าน

บาท	นอกจากนี้ระยะเวลาไม่เกิน	6	เดือนข้าง

หน้า	บริษัทฯประมาณการว่าจะมีกระแสเงินสด

จากกิจกรรมด�าเนินงาน	ดังนั้นจึงมีสภาพคล่อง

เพียงพอในการช�าระหนี้ที่จะถึงก�าหนดช�าระในอีก	

6	เดือนข้างหน้านับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืนและมีเงินสด

คงเหลือเพียงพอที่จะน�ามาใช้ในการซื้อหุ้นคืนตาม

โครงการ

	 เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน	เพื่อเป็นการบริหาร

สภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯให้เกิดประโยชน์

สูงสุด	และเพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้แก่ส่วน

ของผู้ถือหุ้น	(ROE)	รวมถึงเพิ่มอัตราก�าไรสุทธิต่อ

หุ้น	(EPS)

	 ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน	ส�าหรับผู้ถือ

หุ้นจะท�าให้ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูง

ขึ้นด้วย	และส�าหรับบริษัทนั้นจะ	ส่งผลให้เงินสด

ของบริษัทฯ	และส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง	อย่างไร

ก็ตาม	บริษัทฯ	เชื่อมั่นว่าการ	ด�าเนินการดังกล่าว

สอดคล้องกับสถานะทางการเงินของบริษัทฯ	ซึ่ง

ผลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯและผู้

ถือหุ้น

	 ส�าหรับผลกระทบจากกรณีที่	กทม.ประกาศ

ปิด	26	สถานเสี่ยงการแพร่ระบบไวรัสโควิด-19	

ประธานกรรมการบริหาร	TACC	ยืนยันว่า	ยอด

ขายของ	TACC	ส่วนใหญ่อยู่ใน	เซเว่น	อีเลฟเว่น	

ซึ่งได้รับประโยชน์จากการที่	กทม.อนุญาตให้เปิด

ร้านสะดวกซื้อได้ตามปกติ	โดยคาดว่าแนวโน้มงบ

ไตรมาส	1/63	ยังคงเติบโตต่อเนื่อง

บอร์ด TACC ไฟเขียวซื้อหุ้นคืน 18 ล้านหุ้น 

ฟื้นความเชื่อม่ัน - ยันไม่ได้รับผลกระทบกทม.

ส่ังปิด 26 สถานท่ีเส่ียง
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	 บริษัท	อินโดรามา	เวนเจอร์ส	จ�ากัด	(มหาชน)	IVL	หรือไอวีแอล	บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นน�าระดับโลก	ได้ด�าเนินการรีไซเคิลขวด	PET	ครบ	50,000	ล้านขวด	

นับตั้งแต่เริ่มเข้าสู่ธุรกิจรีไซเคิลในปี	2554	ซึ่งมีน�้าหนักเทียบเท่าช้างจ�านวนกว่า	200,000	เชือก	ความส�าเร็จในการรีไซเคิลครั้งส�าคัญนี้ช่วยลดการใช้น�้ามัน

ดิบไปกว่า	3	ล้านบาร์เรล	และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน	1.65	ล้านตัน	และเพื่อสานต่อความส�าเร็จ	ไอวีแอลตั้งเป้าลงทุน	1.5	พันล้านเหรียญสหรัฐเพื่อ

ขยายธุรกิจรีไซเคิลทั่วโลก

 นายยาโชวาดัน โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านรีไซเคิล อินโดรามา เวนเจอร์ส	กว่าวว่า	วันนี้	ไอวีแอลได้รีไซเคิล	PET	

ขวดที่	50,000	ล้านเป็นที่เรียบร้อย	นับตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจรีไซเคิลในปี	2554	ในฐานะบริษัทไทย	เรารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีส่วนส�าคัญในการบรรลุ

ความส�าเร็จอีกขึ้นของการรีไซเคิลระดับโลก	และเราจะเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง	เพราะ	PET	เป็นวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	อีกทั้งใช้พลังงาน

และน�้าในการผลิตน้อยกว่าบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มที่ใช้วัสดุชนิดอื่น	ภายในระยะเวลา	5	ปีนับจากนี้	คาดว่าไอวีแอลจะสามารถเพิ่มการรีไซเคิล	PET	เป็น	50,000	

ล้านขวดต่อปี

IVL เตรียมลงทุน 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

ขยายธุรกิจรีไซเคิล
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	 “เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว	ไอวีแอลเตรียมลงทุนมากถึง	1.5	พันล้านเหรียญสหรัฐ	เพื่อขยายธุรกิจรีไซเคิลของเรา	ซึ่งจะสนับสนุนสินค้าอุปโภค

บริโภคแบรนด์ต่างๆ	ที่มีความต้องการใช้	PET	รีไซเคิลส�าหรับผลิตขวดบรรจุภัณฑ์มากขึ้นอีก”

	 ความจริงแล้ว	ขวด	PET	ทุกขวดควรถูกน�าไปรีไซเคิล	เราก�าลังผลักดันให้เกิดระบบรีไซเคิลที่เป็นประโยชน์ต่อโลก	โรงงานรีไซเคิลทั่วโลกของไอวีแอลมี

ช่วยเติมเต็มวงจรการใช้ผลิตภัณฑ์และท�าให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนส�าหรับขวด	PET”	คุณยาชกล่าว

	 นายริชาร์ด	โจนส์	รองประธานอาวุโส	และหัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน	กล่าวว่า	เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากที่	ไอวีแอลบรรลุเป้าหมายดัง

กล่าว	และเราจะพัฒนาการรีไซเคิลให้เติบโตขึ้นอีกภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว	เมื่อวันที่	9	มีนาคม	ที่ผ่านมา	ไอวีแอลได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับ	โคคา-โคล่า	

เพื่อก่อสร้างโรงงานรีไซเคิลที่ทันสมัยในประเทศฟิลิปปินส์	ซึ่งจะผลิต	PET	รีไซเคิลคุณภาพสูงที่ได้มาตรฐานบรรจุภัณฑ์ส�าหรับอาหารและเหมาะส�าหรับขวด

เครื่องดื่มใหม่

	 “ปัจจุบัน	ไอวีแอลสามารถผลิตขวดที่ท�ามาจาก	PET	รีไซเคิล	ซึ่งมีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย	จัดส่งให้กับแบรนด์เครื่องดื่มชั้นน�าในยุโรป	อเมริกา					

							และประเทศฟิลิปปินส์	ซึ่งถือครั้งแรกในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้	โดยโรงงานแห่งใหม่นี้	คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี	2564”	นายริชาร์ดกล่าว

IVL เตรียมลงทุน 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

ขยายธุรกิจรีไซเคิล
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	 บอร์ด	SSP	ประกาศเลื่อนแผนคลอดวอร์

แรนต์	SSP-W1	ที่ราคาแสดงสิทธิ	10	บาท	หลัง

สถานการณ์ตลาดไม่เอื้อ	ผลพวงการแพร่ระบาด

โควิด-19	กดดันบรรยากาศการลงทุน-เศรษฐกิจ	

บิ๊กบอส	"วรุตม์	ธรรมาวรานุคุปต์"	ยืนยันไม่

กระทบต่อแผนพัฒนาโครงการ	

 นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) (SSP)	เปิดเผยว่า	ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่	2/2563	มี

มติยกเลิก	มติที่ประะชุมคณะกรรมการครั้ง

ที่	1/2563	เมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2563ในข้อ

ที่	6,7,8,9	โดยขอยกเลิกการออกและเสนอขาย

ใบส�าคัญแสดงสิทธิ	ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท	

(SSP-W1)จ�านวนไม่เกิน	230,500,000	หน่วย	

โดยไม่มีมูลค่าการเสนอขาย	เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือ

หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น	รวมไปถึงยกเลิก

การขออนุมัติการเพิ่มทุนจ�านวน230,500,000	

บาท	จากทุนจดทะเบียนเดิม	922,000,000	

บาท	เป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน1,152,500,000	

บาท	โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน	

230,500,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	

เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ	ที่

จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯรุ่นที่	1	(SSP-W1)

	 "การตัดสินใจเลื่อนออก	SSP-W1	ที่ราคา

แสดงสิทธิ	10บาทในครั้งนี้	เนื่องจากสถานการณ์

ตลาดไม่เอื้อจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโค

วิด-19	ซึ่งส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุน	

และกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ	โดย

การยกเลิกมติดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อแผนการ

ด�าเนินธุรกิจในอนาคต	เนื่องจากบริษัทฯมีกระแส

เงินสดที่แข็งแกร่ง	พร้อมที่จะด�าเนินงานต่อไปโดย

ไม่สะดุดเรื่องสภาพคล่องทางการเงิน	ด้านภาวะ

ตลาด	และภาวะหุ้นโดยรวม	ถือว่าลงมาอย่างไม่

ปกติ	ซึ่งทางเราก�าลังหามาตรการรองรับ"

	 บริษัทฯก�าลังก่อสร้างโครงการพลังงาน

ไฟฟ้าพลังงานลมก�าลังการผลิต	48	เมกะวัตต์	ใน

ประเทศเวียดนามตามแผน	โดยปัจจุบันบริษัทฯ

มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า	(PPA)และก�าหนดขายไฟ

เข้าระบบเชิงพาณิชย์	(COD)	ในช่วงกลางปี	2564	

โดยทุกอย่างเป็นไปตามแผน	ไม่มีผลกระทบใดๆ

จากไวรัสโควิด-19

	 นอกจากนี้	อยู่ระหว่างศึกษาลงทุนโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เฟส	2	ในประเทศ

เวียดนามเช่นเดียวกัน	รวมถึงเตรียมเข้าลงทุน

โครงการโซลาร์รูฟท็อปในประเทศอินโดนีเซีย	

เบื้องต้นคาดก�าลังการผลิต	10เมกะวัตต์	ซึ่งจะ

ท�าการติดตั้งบนหลังคาโรงงาน	โดยคาดว่าจะมี

การเซ็นสัญญาสรุปภายในปี	2563	นี้

	 "เรายังคงมองหาโอกาสการลงทุนโรงไฟฟ้า

ใหม่ๆ	เพื่อไปสู่เป้าหมายก�าลังการผลิตไฟฟ้า	400	

เมกะวัตต์	ภายใน	3-5	ปี	ข้างหน้า	จากที่ปัจจุบัน

ขายไฟอยู่	154	เมกะวัตต์	ซึ่งจะท�าให้งบการเงิน

โตไปอีกมาก	ในขณะที่ธุรกิจเราไม่โดนผลกระทบ

จากไวรัสโควิด-19	เพราะสัญญาขายไฟกับรัฐเป็น

สัญญาระยะยาวทั้งหมด"

SSP เล่ือนแผนคลอดวอร์แรนต์ SSP-W1 

ราคาแสดงสิทธิ 10 บาท หลังตลาดไม่เอื้อ
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	 "โออิชิ"	ลุยปรับกลยุทธ์	เน้นฟู้ด	เดลิเวอรี่	พร้อมเสิร์ฟอาหารญี่ปุ่นอร่อยหลาก
หลาย	ทั้งเบนโตะ	ราเมน	ข้าวหน้า	และชาบู-ชาบู	รวมกว่า	100	เมนู	จาก	4	แบรนด์
ดัง	(1)	โออิชิ	เดลิเวอรี่	(2)	โออิชิ	ราเมน	(3)	คาคาชิ	และล่าสุด	!	(4)	ชาบูชิ	ส่งตรงถึง
บ้าน	อ�านวยความสะดวกนักกิน	-	คนไม่ออกนอกบ้าน

 นายไพศาล อ่าวสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ สายงานธุรกิจ
อาหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ โออิชิ (OISHI) เปิด
เผยว่า	เริ่มตั้งแต่สถานการณ์ฝุ่น	พีเอ็ม	2.5	ต่อเนื่องมาจนการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา	หรือโควิด-19	ล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลให้พฤติกรรมการใช้
ชีวิตของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป	ซึ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือ	ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการทาน
อาหารนอกบ้านน้อยลงกว่าแต่ก่อน	ด้วยเหตุนี้	บริการจัดส่งอาหาร	หรือฟู้ด	เดลิเวอรี่	
จึงตอบโจทย์	และถูกน�ามาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อแก้เกมในสถานการณ์ที่คนไม่ออกนอก
บ้านเช่นนี้

	 ส�าหรับ	โออิชิ	เราพร้อมอ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่	ด้วย
บริการจัดส่งอาหารถึงบ้าน	ผ่านแพลตฟอร์มของเราเอง	ได้แก่	"โออิชิ	เดลิเวอรี่"	มา
พร้อมอาหารญี่ปุ่นยอดนิยม	อร่อยหลากหลาย	อาทิ	เบนโตะ	(หรือข้าวกล่องญี่ปุ่น)	
ซูชิ	มากิ	ฯลฯ	อาหารส�าเร็จรูปพร้อมทาน	"โออิชิ	อีทโตะ"	และเครื่องดื่ม	"โออิชิ	กรีนที"	
สั่งง่ายผ่าน	2	ช่องทางหลัก	(1)	โทร.	1773	หรือ	(2)	สั่งซื้อทางออนไลน์คลิก	www.
oishidelivery.com	ซึ่งเว็บไซต์โออิชิเดลิเวอรี่	ยังมีฟีเจอร์พิเศษ	คือ	"Click	&	Collect"	
ให้ลูกค้าสามารถท�าการสั่งซื้ออาหารล่วงหน้าทางออนไลน์และเลือก	"รับสินค้าที่สาขา"	
พร้อมระบุวันที่	เวลา	และสาขาของร้านอาหารญี่ปุ่น	โออิชิ	ได้ตามความสะดวกและ
ความต้องการ	โดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมอีกด้วย

	 นอกจากนี้	เรายังได้ประสานความร่วมมือกับผู้ให้บริการสั่งอาหารแบบ
ออนดีมานด์บนแอปพลิเคชันชั้นน�า	3	รายใหญ่	ได้แก่	ฟู้ดแพนด้า	(foodpanda)	แกร็บ
ฟู้ด	(GrabFood)	และไลน์แมน	(LINE	MAN)	พร้อมให้บริการอาหารญี่ปุ่นอร่อยหลาก
หลาย	มีให้เลือกตั้งแต่เมนูราเมน	อาทิ	ทงคตสึ	ชาชู	ราเมน,	มิโซะ	แซลมอน	ราเมน,	
โชยุ	คาคุนิ	ราเมน	ฯลฯ	จากร้าน	"โออิชิ	ราเมน"เมนูดงบุริ	(หรือข้าวหน้าต่าง	ๆ)	อาทิ	
ข้าวหน้าล้นหมูสไปซี่ไข่ออนเซ็น,	ข้าวหน้าล้นเบคอนย่าง,	ข้าวหน้าล้นหมูย่างมิโซะ	ฯลฯ	
จากร้าน	"คาคาชิ"	ไปจนถึงเมนูชุดชาบู-ชาบู	ครบครันทั้งเนื้อหมู	เนื้อวัว	และซีฟู้ด	จาก
ร้าน	"ชาบูชิ"ซึ่งสามารถสั่งผ่านแอปฯ	ฟู้ดแพนด้า	แกร็บฟู้ด	และไลน์แมน	ได้อีกด้วย

	 "เราพร้อมอ�านวยความสะดวกลูกค้าอย่างเต็มที่	ผ่านบริการจัดส่งอาหารถึง
บ้าน	หรือโฮม	เดลิเวอรี่	ที่ให้ความส�าคัญสูงสุดกับคุณภาพวัตถุดิบ	คุณภาพอาหาร	
และคุณภาพบริการ	และเราพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างนักกิน	คนรักอาหารญี่ปุ่น	ในทุก
สถานการณ์"	นายไพศาล	กล่าวปิดท้าย

	 ซาบีน่าประกาศปรับแผนรับมือโควิด-19	เปิดไลน์ผลิตหน้ากากผ้า	น�าร่องที่โรงงาน
ยโสธร	หลังเริ่มต้นผลิตเพื่อแจกจ่ายให้พนักงาน	ก่อนจะมีหน่วยงานภาครัฐ	รวมถึงโรงพยาบาล
ในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงติดต่อขอให้ผลิตเพิ่ม	ขณะที่โรงงานอื่นๆ	เริ่มเปิดสายการผลิต
หน้ากากผ้าส�าหรับหน่วยงานที่ท�าหน้าที่บริการประชาชน	เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนและ
หน้ากากมีราคาแพง	ย�้าเน้นเรื่องความปลอดภัย	โดยเฉพาะคุณภาพของผ้าที่ได้รับการรับรอง
ในระดับมาตรฐาน	ปลอดภัยต่อการใช้งาน	เตรียมพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติมพนักงาน
ขายในห้างสรรพสินค้า	หลังกรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัด	สั่งปิดห้างเพื่อสกัดโควิด-19

 นายบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซาบีน่า 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ SABINA ผู้ผลิตและจ�าหน่ายชุดชั้นในแบรนด์	"ซาบีน่า"	เปิดเผย
ว่า	เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนหน้ากากอนามัยในช่วงการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่	หรือ	"โควิด-19"	โรงงานผลิตชุดชั้นในของซาบีน่าได้เริ่มเปิดสาย
การผลิตหน้ากากผ้าโดยเฉพาะ	โดยเริ่มต้นที่โรงงานซาบีน่า	จังหวัดยโสธร	เป็นโรงงานน�าร่อง	
จากจุดเริ่มต้นที่ผลิตส�าหรับแจกจ่ายให้กับพนักงานภายในโรงงาน	หลังจากทางกระทรวง
สาธารณสุขสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีความเสี่ยงหรือมีอาการเข้าข่ายต้องสงสัย
สามารถใช้หน้ากากผ้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส	"โควิด-19"

	 ทั้งนี้	นอกจากโรงงานซาบีน่าที่จังหวัดยโสธรแล้ว	โรงงานอื่นๆ	เช่น	โรงงานซาบีน่า	สาขา	
พุทธมณฑลสาย	5	ได้เริ่มผลิตหน้ากากผ้ามาได้ระยะหนึ่งแล้ว	แต่ไม่ได้เปิดสายการผลิตอย่าง
เป็นทางการ	จนกระทั่งโมเดลของโรงงานยโสธร	เป็นโมเดลที่ได้รับกระแสตอบรับจากทั้งใน
จังหวัดยโสธรและจังหวัดใกล้เคียง	โดยล่าสุด	ทางโรงงานได้รับการติดต่อให้ผลิตหน้ากากผ้า
จากหน่วยงานราชการ	รวมถึงโรงพยาบาลและสถานบริการด้านสาธารณสุข	ท�าให้ตัดสินใจเปิด
สายการผลิตใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะส�าหรับผลิตหน้ากากผ้า	ด้วยวัสดุเกรดเอ	ภายใต้มาตรฐานการ
ผลิตของซาบีน่า

	 "เรายินดีเป็นอย่างมากที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ระบาดของไวรัสโควิด-19	ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง	จากจุดที่เราคิดว่าเราต้องดูแล
พนักงานของเราให้ดีที่สุด	ประกอบกับเรามีวัสดุที่มีคุณภาพ	ไม่ว่าจะเป็นผ้าที่มีคุณภาพ	ได้รับ
มาตรฐานการรับรองด้านความปลอดภัยจาก	OEKO-TEX	Standard	ที่ให้ความมั่นใจว่าวัตถุดิบ
ปลอดสารและไม่เป็นอันตรายเมื่อสัมผัสร่างกาย	ในวันนี้เราสามารถที่จะผลิตหน้ากากผ้าที่มี
คุณภาพ	สามารถน�าไปซักแล้วใส่ซ�้าได้	ให้กับหน่วยงานต่างๆ	รวมถึงหน่วยงานบริการประชาชน
ได้ในวงกว้างมากขึ้น	เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนหน้ากากและหน้ากากมีราคาแพง"	นายบุญ
ชัยกล่าว

	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.ซาบีน่า	ยังกล่าวถึงกรณีการปิดให้บริการห้างสรรพสินค้า
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	5	จังหวัด	ตลอดจนหัวเมืองต่างๆ	เป็นการชั่วคราว	ว่า
บริษัทฯ	ก�าลังอยู่ระหว่างพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้น	ทั้งกรณีของรายได้ยอดขายของสาขา
ต่างๆ	รวมถึงพิจารณาความช่วยเหลือให้กับพนักงานขายประจ�าห้างสรรพสินค้า	ทั้งที่เป็น
เคาน์เตอร์และซาบีน่า	ช็อป	ที่ได้รับผลกระทบ	ว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือพนักงานในกลุ่มนี้
อย่างไรต่อไป

SABINA ปรับแผนรับมือ 'โควิด-19' 

เปิดสายการผลิตหน้ากากผ้า

OISHI ลุยปรับกลยุทธ์ เน้นฟู้ด เดลิเวอรี่ 

แก้เกมในสถานการณ์คนไม่ออกนอกบ้าน
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 ธนาคารเพ่ือการส่งออกและน�าเข้า
แห่งประเทศไทย (EXIM BANK)	เปิด
เผยว่าท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	

COVID-19	ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั่วโลกและส่ง

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้าง	จนท�าให้หลาย

ฝ่ายคาดว่าเศรษฐกิจโลกปี	2563	อาจเข้าสู่ภาวะ

ถดถอย	(Recession)	อีกครั้งในรอบกว่า	10	ปีนับ

ตั้งแต่วิกฤต	Hamburger	ซึ่งแน่นอนว่าเศรษฐกิจ

ไทยเองก็จะได้รับผลกระทบจาก	COVID-19	ทั้ง

ทางตรงและทางอ้อมในหลายมิติ	ไม่ว่าจะเป็นการ

ท่องเที่ยว	การบริโภคและการลงทุน	รวมถึงการส่ง

ออกซึ่งเป็นเครื่องยนต์ใหญ่ที่สุดในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจไทย	ล่าสุดเมื่อวันที่	23	มีนาคม	2563	

กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศตัวเลขการส่งออกเดือน

กุมภาพันธ์	2563	ออกมาหดตัว	4.5%	ดีกว่าที่หลาย

ฝ่ายคาด	โดยนอกจากจะได้อานิสงส์จากการส่งออก

ทองค�าที่ขยายตัวถึง	180%	แล้ว	มีข้อสังเกตว่า

ตลาดส่งออกส�าคัญของไทยที่มีจ�านวนผู้ติดเชื้อและ

ผู้เสียชีวิตจาก	COVID-19	ในสัดส่วนสูงทั้งจีน	EU	

สหรัฐฯ	ตะวันออกกลาง	เกาหลีใต้	และญี่ปุ่น	ซึ่งมี

สัดส่วนรวมกันคิดเป็นเกือบ	50%	ของมูลค่าส่งออก

รวมของไทยหดตัวน้อยกว่าที่คาด	โดยมีประเด็นที่น่า

สนใจ	ดังนี้		

image.png

	 •	ตลาดจีน	หดตัว	2%	เนื่องจากการส่งออก

สินค้าบางส่วนได้รับผลกระทบจาก	COVID-19	

โดยเฉพาะการส่งออกผลไม้สดและผลิตภัณฑ์มัน

ส�าปะหลังที่หดตัวสูงจากการปิดด่าน/ปิดท่าเรือ	ขณะ

เดียวกันสินค้าที่เกี่ยวข้องกับราคาน�้ามันก็หดตัวต่อ

เนื่องจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอลง	อย่างไรก็ตาม	การ

หดตัวดังกล่าวเป็นการหดตัวที่น้อยกว่าที่หลายฝ่าย

คาด	(หลายฝ่ายคาดว่าการส่งออกไปจีนอาจหด

ตัวสูงจากการที่จีนมีการปิดเมืองในหลายเมือง	ซึ่ง

อาจกระทบก�าลังซื้อและ	Supply	Chain)	เนื่องจาก

ได้ปัจจัยสนับสนุนจากสงครามการค้าที่ผ่อนคลาย

ลง	ท�าให้สินค้าที่เคยถูกกดดันจากปัจจัยดังกล่าว

กลับมาขยายตัวดี	อาทิ	ผลิตภัณฑ์ยาง	รถยนต์และ

เครื่องยนต์สันดาปฯ	คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ	

เป็นต้น

	 •	ตลาด	EU	ขยายตัว	1.2%	โดยเฉพาะตลาด

อิตาลีและเยอรมนีที่มีจ�านวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต

เร่งตัวขึ้นมากยังขยายตัวได้เล็กน้อย	จากเครื่อง

ปรับอากาศและเครื่องยนต์สันดาปที่ขยาย

ตัวสูง	ทั้งนี้	การที่ตัวเลขการส่งออกของไทยไป

ตลาด	EU	โดยรวมยังขยายตัว	อาจเป็นเพราะใน

เดือนกุมภาพันธ์ยังไม่เกิด	Super	Spread	ในยุโรป	

ท�าให้หากจะดูผลกระทบจาก	COVID-19	ในตลาด

ยุโรป	อาจต้องรอประเมินตัวเลขส่งออกเดือนมีนาคม

อีกครั้ง	(ตลาดสเปนหดตัว	3.3%	จากการส่งออก

เครื่องปรับอากาศและรถจักรยานยนต์เป็นหลัก)

	 •	ตลาดสหรัฐฯ	หดตัวถึง	37%	เนื่องจากฐานที่

สูงในปีก่อนจากการส่งออกอาวุธกลับหลังจากมีการ

ฝึก	Cobra	Gold	อย่างไรก็ตาม	หากหักอาวุธออก	

จะพบว่าตลาดสหรัฐฯ	กลับมาขยายตัวถึง	18.3%	

จากปัจจัยสนับสนุนเดิมที่หลายสินค้าของไทย

เข้าไปแทนที่สินค้าจีนในตลาดสหรัฐฯ	ได้มากขึ้นจาก

สงครามการค้า	อาทิ	คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ	

ผลิตภัณฑ์ยาง	อุปกรณ์กึ่งตัวน�า	เครื่องประดับ	

เหล็ก	เป็นต้น

	 •	ตลาดเกาหลีใต้	หดตัวเพียง	1.5%	สวนทาง

กับยอดผู้ติดเชื้อของเกาหลีใต้ในเดือนกุมภาพันธ์

ที่เร่งตัวขึ้นเร็วที่สุดในโลก	แต่เนื่องจากเกาหลีใต้มี

มาตรการเด็ดขาดและมีประสิทธิภาพท�าให้สามารถ

ควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว	โดยสินค้าที่

ช่วยประคองให้ตลาดเกาหลีใต้ไม่หดตัวมาก	ได้แก่	

ผลิตภัณฑ์ยาง	เครื่องปรับอากาศ	กระดาษและ

ผลิตภัณฑ์กระดาษ	เป็นต้น

	 •	ตลาดญี่ปุ่น	หดตัวถึง	11.1%	สูงสุดเมื่อเทียบ

ตลาดที่มีผู้ติดเชื้ออันดับต้น	ๆ	ของโลก	โดยสินค้า

ที่กดดันการส่งออกไทยไปญี่ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ์

ยังเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเป็นหลัก	อาทิ	รถยนต์	

เครื่องจักร	คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ	ซึ่งได้รับ

ผลกระทบจากเศรษฐกิจญี่ปุ่นโดยรวมที่ชะลอลงมา

ตั้งแต่ช่วงก่อนเกิด	COVID-19	อย่างไรก็ตาม	สินค้า

อาหารซึ่งจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตยังขยายตัวได้	

โดยเฉพาะไก่แปรรูป	ซึ่งเป็นสินค้าเกษตร

อันดับ	1	ของไทยไปญี่ปุ่น

	 •	ตลาดอิหร่าน	

ขยายตัวถึง	25.9%	

จากการส่ง

ออก

ยางพารา	รถยนต์	ผลไม้กระป๋องที่ยังขยายตัวได้สูง	

เช่นเดียวกับตลาดตะวันออกกลางโดยรวมก็ยังขยาย

ตัวได้ถึง	16.4%	โดยตัวเลขการส่งออกไปภูมิภาคดัง

กล่าวที่ยังขยายตัวสูงอาจยังไม่ได้สะท้อนผลกระทบ

จาก	COVID-19	มากนัก	เนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อ

ในตะวันออกกลางเริ่มเร่งตัวขึ้นในช่วงปลายเดือน

กุมภาพันธ์	ท�าให้อาจต้องพิจารณาตัวเลขการส่ง

ออกเดือนมีนาคมอีกครั้ง	โดยเฉพาะในตลาดส่งออก

หลักในภูมิภาคทั้งซาอุดีอาระเบีย	กาตาร์	อิสราเอล	

เป็นต้น	ที่มียอดผู้ติดเชื้อเร่งขึ้นสูง

	 แม้ว่าการส่งออกของไทยโดยรวมในช่วง	2	

เดือนแรกปี	2563	จะหดตัวเพียง	0.8%	ดีกว่า

ประเทศคู่แข่งส�าคัญทั้งเกาหลีใต้	(-1.1%)	สิงคโปร์	

(-2.9%)	ญี่ปุ่น	(-1.7%)	เป็นต้น	แต่การส่งออกของ

ไทยในช่วงที่เหลือของปี	2563	ยังต้องเผชิญปัจจัย

เสี่ยงอยู่มาก	โดยเฉพาะสถานการณ์	COVID-19	ที่

ไม่มีใครทราบว่าจะยุติลงเมื่อใดและยังไม่สามารถ

ประเมินผลกระทบได้ชัดเจน	แต่ตัวเลขส่งออกในช่วง

ที่ผ่านมาก็สะท้อนได้บางส่วนว่า	การส่งออกของไทย	

มีความยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าอดีต	จากการมีสินค้าที่

หลากหลายและการกระจายตลาดส่งออกที่ดี

EXIM BANK ประเมินส่งออกไทยในช่วงที่เหลือของปี 63 

เผชิญปัจจัยเสี่ยง หลัง COVID-19 ยังไม่คลี่คลาย
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	 บล.	คันทรี่	กรุ๊ป	อันเดอร์ไรท์สุดปลื้มหุ้นกู้	CGD	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	มีหลักประกัน	มูลค่า	2	พันล้านบาท	อายุ	1	ปี	อัตราดอกเบี้ยคงที่	7%	

ขายเกลี้ยง	กระแสตอบรับจากสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่คึกคักเกินคาด		"	ดร.	วีรพัฒน์	เพชรคุปต์		ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บล.	คันทรี่	กรุ๊ป	

เผยนักลงทุนสถาบันและรายใหญ่	พร้อมให้การสนับสนุน	เพราะเชื่อมั่นต่อ	CGD	ว่ามีปัจจัยพื้นฐานแกร่งและจะสามารถฝ่ากระแสเศรษฐกิจที่ชะลอ

ตัวไปได้อย่างมั่นคง

 ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
CGS		ในฐานะผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายหุ้นกู้ของ	บริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	CGD	เปิดเผยว่า	การเสนอขายหุ้นกู้	

CGD	ประเภทไม่ด้อยสิทธิ	มีหลักประกัน	มูลค่ารวม	2	พันล้านบาท	อายุ	1	ปี	อัตราดอกเบี้ย	7%	ต่อปี	จ่ายดอกเบี้ยทุก	3	เดือน	ซึ่งได้มีการเสนอ

ขายไปเมื่อวันที่	18-20	มีนาคม	2563	ที่ผ่านมา	ปรากฏว่าสามารถขายได้ทั้งหมด	และได้รับความสนใจจากนักลงทุนสถาบัน	และผู้ลงทุนรายใหญ

จองซื้ออย่างคึกคัก

	 "บล.	คันทรี่	กรุ๊ป	ในฐานะหนึ่งในอันเดอร์ไรท์หุ้นกู้	CGD	เชื่อว่าการที่ผู้ลงทุนพร้อมให้การสนับสนุน	เพราะมีความเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานที่

แข็งแกร่งของบริษัทฯ		อีกทั้งมีศักยภาพการด�าเนินธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจชะลอตัว	จากผลกระทบจากโรค

ไวรัสโควิด-19	ระบาด	ขณะเดียวกันถือว่าเป็นหุ้นกู้ที่จ่ายอัตราดอกเบี้ยในระดับที่จูงใจ	จึงมีความน่าสนใจต่อการลงทุนอย่างยิ่ง	รวมทั้งใช้ระยะเวลา

ลงทุนเพียง	1	ปีเท่านั้น	"

	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กล่าวอีกว่า	ปัจจุบันบริษัท	คันทรี่	กรุ๊ป	ดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด	(มหาชน)	ด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ทั้ง

ประเภทคอนโดมิเนียม	และโรงแรม	ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้	ทางโรงแรม	โฟร์ซีซั่นส์	กรุงเทพ	ณ	แม่น�้าเจ้าพระยา		ซึ่งเป็นโรงแรมแบรนด์ดังระดับโลก	

ได้ถูกใช้เป็นสถานที่ส�าหรับจัดงานแต่งงานให้กับดาราและบุคคลมีชื่อเสียงต่างๆ	อาทิ	เช่น	กรณ์	ณรงค์เดช	กับศรีริต้า	เจนเซ่น,	วริษา	ประธาน

ราษฎร์นิกร	กับ	จักรกฤต	เบเนเดดตี้	เป็นต้น

บล. คันทรี่ กรุ๊ป ปลื้มหุ้นกู้ CGD มูลค่า 2 พันล.
ขายเกลี้ยงฝ่ากระแสศก.ชะลอตัว 
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	 บล.	โกลเบล็ก	ระบุหุ้นไทยส่อลงต่อ	หลัง

ประกาศ	Bangkok	Lockdown	-	Work	At	Home	

ส่งผลประชาชนเดินทางกลับภูมิล�าเนาอาจท�าให้

เชื้อไวรัสโควิด-19	ระบาดหนักขึ้น	ฟากนักลงทุน

ลดความเสี่ยงหันมาถือเงินสด	โดยให้กรอบดัชนี	

970-1,100	จุด	

 นางสาว วิลาสินี บุญมาสูงทรง 
ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัย บริษัทหลัก
ทรัพย์ โกลเบล็ก จ�ากัด หรือ GBS 

ประเมินทิศทางตลาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวลงต่อ	

หลังกรุงเทพฯ	และปริมณฑล	ประกาศ	Lockdown	

ส่งผลให้ประชาชนที่ไม่มีงานท�าเดินทางกลับ

ภูมิล�าเนา	ซึ่งอาจให้เกิดการแพร่เชื้อในต่างจังหวัด	

ขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อ	Covid-19	ยังเพิ่มขึ้น	

ประกอบกับการรายงานจ�านวนผู้ติดเชื้อไวรัสโค

วิด-19	และเสียชีวิตในโซนยุโรปและสหรัฐอเมริกา

เร่งตัวขึ้นเช่นกัน	และยังมีรายงานผู้ติดเชื้อราย

แรกในประเทศต่าง	ๆ	ต่อเนื่อง

	 อย่างไรก็ตามมาตรการเยียวยาผลกระทบ

โควิด-19	ของสหรัฐฯ	ที่อาจจะออกมาล่าช้า	ส่ง

ผลให้นักลงทุนกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีแนวโน้ม

ได้รับผลกระทบรุนแรงจากการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19	โดยนักเศรษฐศาสตร์จากมอร์แกน	

สแตนลีย์	คาดว่า	DP	ของสหรัฐในช่วง	Q2/63	

อาจร่วงลงได้ถึง	30.1%	ขณะที่ประธานเฟด

เซนต์หลุยส์เตือนว่าอัตราว่างงานสหรัฐอาจพุ่ง

แตะ	30%	ขณะที่ราคาน�้ามันดิบ	WTI	ที่แกว่งตัว

ผันผวนยังคงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงานไปด้วย	จึงให้

กรอบการเคลื่อนไหวของดัชนี	970-1,100	จุด

	 นอกจากนี้ยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิด

ส�าหรับความเคลื่อนไหวต่างๆ	ทั้งในประเทศ	และ

ต่างประเทศ	ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	

อย่างต่อเนื่อง	โดยในวันที่	24	มี.ค.นี้จะมีการ

ประชุมครม.คาดจะพิจารณามาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจระยะที่	2	ของไทย	และญี่ปุ่นจะมีการ

เปิดเผยดัชนีชี้น�าเศรษฐกิจเดือนม.ค.และอียู	เปิด

เผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	(PMI)	ภาคการ

ผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือนมี.ค.	ส่วนสหรัฐเปิด

เผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ	(PMI)	ภาคการ

ผลิต-ภาคบริการขั้นต้นเดือนมี.ค.	และ

ยอดขายบ้านใหม่เดือนก.พ.

	 ส่วนวันที่	25	มี.ค.	ธนาคารกลางญี่ปุ่น	

(BOJ)	จะเปิดเผยรายงานการประชุม	ส่วนสหรัฐ

จะเปิดเผยยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนก.พ.	ดัชนี

ราคาบ้านเดือนม.ค.	และสต็อกน�้ามันรายสัปดาห์	

และในวันที่	26	มี.ค.	ทางธนาคารกลางอังกฤษ	

(BoE)	ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติ

อัตราดอกเบี้ย	และสหรัฐเปิดเผยจ�านวนผู้ขอรับ

สวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์	GDP	ใน	Q4/2562	

และก�าไรภาคเอกชน	Q4/2562				

	 “ตอนนี้ต้องยอมรับว่านักลงทุนแถบไม่ได้

มองปัจจัยต่างๆ	ที่เห็นว่าเป็นเรื่องบวกเลย	อาทิ	

ค่าเงินบาทที่อ่อนลงมาจะส่งผลดีต่อการส่งออก

ที่พลิกขยายตัว	1.51%	ในเดือนก.พ.2563	เมื่อ

หักการส่งออกทองค�า	น�้ามัน	และอาวุธออกแล้ว

ก็ตาม	และล่าสุด	กนง.	งัดไม้ตายลดดอกเบี้ย

นโยบายลง	0.25%	มีผล	23	มี.ค.ที่ผ่านมาเพื่อลด

ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจโดยรวมจากการ

แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	รวมทั้งธนาคารแห่ง

ประเทศไทยออกมาตรการเสริมสภาพคล่องตลาด

ตราสารหนี้และจัดตั้งกองทุนเสริมสภาพคล่องการ

ระดมทุนในตลาดตราสารหนี้	(BSF)	สร้างความ

เชื่อมั่นต่อการลงทุนในตลาดตราสารหนี้	และ

กระทรวงการคลังจะเตรียมเสนอมาตรการระยะ	2	

ดูแลประชาชนที่ได้รับกระทบจากการแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-19	และกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าสู่การ

พิจารณาของครม.ในวันนี้	ไม่ได้สร้างความเชื่อมั่น

กับนักลงทุนได้ต่างปรับลดสถานะ	เพื่อถือเงินสด

ไว้เป็นหลัก”

	 ดังนั้นแนะน�ากลยุทธ์การลงทุน	นายณัฐ

วุฒิ	วงศ์เยาวรักษ์	ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัย	

บล.โกลเบล็ก	แนะน�าว่าทยอยสะสม

หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก	Bangkok	

Lockdown	เช่น	MAKRO,	

BJC,	CPALL,	TU,	

TFMAMA	และ

หุ้นที่ได้

ประโยชน์จากการส่งเสริมการท�างานที่บ้าน	เช่น	

ADVANC,	INTUCH,	DTAC	,TRUE,	JAS,	JASIF,	

DIF,	COM7,	SIS	และ	SYNEX

	 ส่วนราคาทองค�า	นายณัฐวุฒิ	คาดว่าราคา

ทองค�าในสัปดาห์นี้ถูกกดดันจากแรงขายในทุก

สินทรัพย์เนื่องจากนักลงทุนต้องการถือเงินสดใน

ช่วงเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ	แม้ว่าเฟดจะมีการ

ประกาศ	QE	ออกมาอย่างต่อเนื่อง	และปรับลด

อัตราดอกเบี้ยลงจนเหลือ	0%	นอกจากนี้เฟด

ได้ประกาศท�าข้อตกลงสว็อปกับธนาคารกลาง

ประเทศต่างๆ	ทั่วโลกเพื่อเพิ่มสภาพคล่องดอลลาร์	

นอกจากนี้กองทุน	SPDR	เริ่มทยอยขายต่อเนื่อง

กว่า	23	ตันในสัปดาห์ก่อนเป็นปัจจัยกดดันต่อ

ราคาทองค�า	จึงแนะน�ากลยุทธ์	“ลงซื้อขึ้นขาย”	

ให้กรอบการเคลื่อนไหวราคาทองค�า	1,560-1,607	

ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์

บล.โกลเบล็ก ให้กรอบดัชนี 970-1,100 จุด 
แนะสะสมหุ้นได้อานิสงส์ Bangkok Lockdown - Work At Home
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	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(นิด้า)	
ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจปี	2563	GDP	ขยาย
ตัว	-2%	ถึง	-3%	หากสถานการณ์แพร่ระบาดของ	
COVID-19	เริ่มคลี่คลายในเดือนกันยายนนี้	ห่วงภาค
การส่งออก	ท่องเที่ยวและภาคธุรกิจ	SMEs	ที่ถูกปิด
ให้บริการเป็นการชั่วคราวเจอผลกระทบ	ชี้มาตรการ
ระยะสั้นรัฐบาลควรเร่งอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบ	เพื่อ
พยุงเศรษฐกิจ	ช่วยเหลือแรงงาน	เกษตรกรและ	
SMEs	รวมถึงมาตรการจากสถาบันการเงินเพื่อช่วย
เหลือลูกหนี้	คาดต้องใช้เม็ดเงินอีก	4-5%	ของ	GDP	
หรือ	6.5	แสนล้านบาท	และงบลงทุน	งบกลางและ
งบลงทุนรัฐวิสาหกิจเพื่อแก้ไขขจัดปัญหาเศรษฐกิจ
รอบนี้	ส่วนในระยะกลางจะต้องเร่งเบิกจ่ายงบลงทุน
ในงบประมาณแผ่นดินและเบิกจ่ายงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจเพื่อให้เงินไหลเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ	
ตลอดจนปรับโครงสร้างเศรษฐกิจในระยะยาวเพื่อลด
พึ่งพารายได้จากการส่งออก

 รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อ�านวย
การหลักสูตรวิทยาการการจัดการส�าหรับ
นักบริหารระดับสูง (วบส.) สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยว่า	จาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่	(COVID-19)	และการประกาศปิดให้
บริการศูนย์การค้าและธุรกิจบางประเภทในพื้นที่
กรุงเทพฯ	ปริมณฑลและบางจังหวัดเป็นการชั่วคราว
เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด	ตลอดจนเศรษฐกิจของ
สหรัฐอเมริกา	ยุโรป	เกาหลีใต้	ญี่ปุ่นและจีน	ซึ่ง
เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่คิดเป็นสัดส่วน
รวมกัน	60-65%	ของมูลค่า	GDP	ทั่วโลก	ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคระบาดครั้งนี้	จะส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยที่พึ่งพารายได้จากการส่งออกและการ
ท่องเที่ยว	เป็นสัดส่วน	72%	ของ	GDP	ท�าให้การ
บริโภคภายในประเทศชะลอตัว	ดังนั้นประเมินว่าหาก
สถานการณ์คลี่คลายได้ภายในเดือนกันยายนนี้	จะส่ง
ผลกระทบต่อ	GDP	ในปี	2563	มีแนวโน้มขยายตัวใน
อัตรา	–2%	ถึง	-3%	

	 ทั้งนี้	ประเมินว่าปริมาณจ�านวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติในปีนี้	จะลดลง	10	–	13	ล้านคน	หรือ
ประมาณ	30%	จากจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ทั้งหมดในปีที่ผ่านมาเกือบ	40	ล้านคน	และการท่อง
เที่ยวในประเทศก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน	คาดว่าส่ง
ผลกระทบต่อรายได้จากการท่องเที่ยวในปีนี้ลดลง	
5	–	6.5	แสนล้านบาท	เนื่องจากขณะนี้เศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกา	ทวีปยุโรป	ได้รับผลกระทบจาก
ปัญหาโรคระบาด	มีเพียงจีนที่เริ่มควบคุม

สถานการณ์แพร่ระบาดได้แล้วและเริ่มเข้าสู่ช่วงการก
ระตุ้นเศรษฐกิจ	
	 ขณะเดียวกัน	ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความ
สามารถการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนคือปัญหา
หนี้ครัวเรือน	โดย	ณ	สิ้นปี	2562	มีสัดส่วนหนี้ครัว
เรือน	79.3%	ของ	GDP	หรือประมาณ	13.5	ล้าน
ล้านบาท	และหากนับรวมตัวเลขหนี้นอกระบบคาด
ว่าจะมีสัดส่วนสูงกว่า	100%	ของ	GDP	ซึ่งเป็นสิ่งที่
น่ากังวล

	 รศ.ดร.มนตรี	กล่าวต่อว่า	จากการประเมิน
ผลกระทบรัฐบาลจ�าเป็นต้องมีมาตรการเฉพาะหน้า
เพื่อเป็นการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	โดยการใช้เงิน
อัดฉีดจากทุกภาคส่วนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ	4-5%	
ของ	GDP	หรือประมาณ	6.5	แสนล้านบาท	เช่น	งบ
จากกองทุนประกันสังคม,	สถาบันการเงินเฉพาะ
กิจ	ฯลฯ	เพื่อพยุงเศรษฐกิจไม่ให้ติดลบไปมากกว่าที่
คาดการณ์ไว้	โดยรัฐบาลสามารถเบิกจ่ายงบกลาง
เพื่อน�ามาใช้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ	และจ�าเป็นต้อง
มีมาตรการระยะสั้นเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจต่างๆ	
ตลอดจนแรงงานทั้งที่อยู่ในระบบประกันสังคมและ
ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมในช่วงที่นายจ้างหยุด
กิจการ			

	 ได้แก่	1.การให้ความช่วยเหลือแรงงานที่มี
ประกันสังคมและแรงงานที่เป็นผู้ประกันตน	โดย
อาจใช้เงินสะสมในกองทุนประกันสังคมของแรงงาน
ละแต่ละรายเข้ามาให้ความช่วยเหลือ	ส่วนแรงงาน
ที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมจ�าเป็นต้องพึ่งพา
มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐโดยผ่านธนาคาร
ออมสิน	เป็นต้น	2.ภาคการเกษตร	โดยสถาบัน
การเงิน	เช่น	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร	(ธกส.)		ธนาคารออมสิน	สามารถให้
ความช่วยเหลือด้านการแบ่งเบาภาระ	3.ภาคธุรกิจ
ที่เป็นผู้ประกอบการ	SMEs	จ�าเป็นที่รัฐบาลและ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย	(SME	BANK)	และธนาคาร
ออมสิน	จะต้องมีมาตรการให้ความช่วย
เหลือ	เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในช่วง
ที่ธุรกิจต้องหยุดการด�าเนิน
งานชั่วคราว	นอกจาก
นี้การที่ธนาคาร
แห่ง

ประเทศไทย	(ธปท.)	ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ	
0.75%	ในการประชุมนัดพิเศษ	ก็จะช่วยลดต้นทุน
ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการได้	

ส่วนในระยะกลาง	จะต้องเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนใน
งบประมาณแผ่นดิน	ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด	5.5	แสนล้าน
บาท	ในช่วงระยะเวลาที่เหลืออีกกว่า	6	เดือนของ
ปีงบประมาณ	2563	และเร่งเบิกจ่ายงบลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจอีกประมาณ	3.5	แสนล้านบาท	เพื่อ
ให้เงินไหลเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจจากการลงทุน
พัฒนาโครงการต่างๆ	

	 “ขณะที่การแก้ไขปัญหาในระยะยาวมีความ
จ�าเป็นที่รัฐบาลจะต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ	โดย
จะต้องลดการพึ่งพารายได้จากการส่งออกและมุ่ง
เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อสร้างมูลค่า
เพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์	รวมถึงเพิ่มสัดส่วนรายได้จากการ
พึ่งพาการบริโภคในประเทศ	เพื่อปรับสัดส่วนรายได้
ระหว่างการส่งออกและการบริโภคภายในประเทศอยู่
ในระดับ	50:50	จากปัจจุบันที่พึ่งพารายได้จากการ
ส่งออก	72%	และในประเทศ	28%”	รศ.ดร.มนตรี	
กล่าว

นิด้า ท�านาย GDP ปี63 ขยายตัว -2% ถึง -3%  
หาก COVID-19 เริ่มคลี่คลายในเดือน ก.ย. นี้
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	ตลาดหุ้น	คือ	กระจกบอกทิศทาง...ในอนาคต	ตอน
นี้	ดัชนีตลาด	ราคาหุ้น	ก็ลงมา...ตอบรับ	รับข่าวเชิงลบล่วงหน้า	แบบยับเยิน	ส่วน
ตัวของแม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	มองเป็นโอกาส	ส�าหรับ	คนมีเงินสด	มีเงินเย็นในมือ	
ตอนนี้ฝากแบงก์	กินดอกเบี้ย	ก็น้อยนิด	แต่ส�าหรับหุ้นแล้ว	ตัวที่ดี	มีมากมาย	ปันผล
เด่นๆ	ราคาลงจน
เว่อร์....รอบนี้	ไม่ต้องหวัง	ยาว	หากสั้นๆ	จังหวะมา	ก็ขายท�าก�าไร	หุหุ
	 วานนี้	พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม	แถลง	มติที่ประชุม	ครม.ได้เห็นชอบที่จะประกาศใช้พ.ร.ก.การ
บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.2548		เพื่อควบคุมการระบาดเชื้อไวรัส
โคโรน่า	2019	(โควิด-19)	โดยคาดว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่	26	มีนาคมนี้ขณะเดียวกัน	
กระทรวงการคลัง	ได้ออกมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งประชาชน
และผู้ประกอบการอย่างเร่งด่วน	โดยยึดหลักการเดิม	“ทันการณ์	ตรงเป้าหมาย	และ
ชั่วคราวตามจ�าเป็น”	เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน	รวมถึงบรรเทาผลกระ
ทบและเสริมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ	สามารถผ่านพ้นวิกฤตความยากล�าบากไป
ได้	
	 ส่วนกระทรวงสาธารณสุข	เผย	มีผู้ติดเชื้อโควิด-19รายใหม่เพิ่มขึ้น	106	ราย	
ท�าให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมในไทยเพิ่มเป็น	827	ราย	กลับบ้านได้แล้ว	57	ราย	ยังรักษา
ตัวอยู่ในโรงพยาบาล	766	ราย	ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก	4	ราย	และ	เสียชีวิต	4	ราย
	 วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,033.84	จุด	เพิ่มขึ้น	9.38	จุด	หรือ	0.92%	มูลค่า
การซื้อขาย	64,144.80	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ	1,796.16	ล้านบาท	
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ	97.51	ล้านบาท	นักลงทุนต่างประเทศต่างชาติขาย
สุทธิ		1,943.26	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ	244.61	ล้านบาท
 CPALL	เผย	เซเว่น	อีเลฟเว่น	ยกระดับมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19	
(COVID-19)	เว้นระยะห่างในการช�าระเงินกว่า	1	เมตร	คุมเข้มเรื่องความปลอดภัย
ของพนักงานและลูกค้าที่ร้าน	พร้อมกับอ�านวยความสะดวกส่งอาหาร	เครื่องดื่ม	
สินค้าในการด�ารงชีพ	ถึงบ้านพักอาศัยรอบๆร้านทั่วประเทศ	ส�าหรับประชาชนที่
ต้องอยู่บ้านเพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19	(COVID-19)	ตาม
นโยบายภาครัฐ
 SINGER	พื้นฐานยังแน่น	แม้สถานการณ์โควิด-19	กระทบภาพรวมก�าลังซื้อ
ในกรุงเทพฯ	ปริมณฑล	และในบางจังหวัด	แต่ผู้บริหารยืนยันยังคงผลักดันยอดขาย
สินค้าได้ตามปกติ	เพิ่มมาตรการคุมความเสี่ยง	พร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดอย่างใกล้ชิด	ชูสินเชื่อรถท�าเงินจะเติบโตสวนกระแสในสภาวะเศรษฐกิจไม่ดี	

ลูกค้าสามารถขอสินเชื่อจาก	“รถท�าเงิน”	ได้	เน้นย�้าพลิกวิกฤตเป็นโอกาส	เร่งขยาย
การสร้างเครือข่ายซิงเกอร์ฯไปยังผู้ที่มีผลกระทบต้องหยุดงานสามารถหารายได้เสริม
ได้ด้วยตัวเอง	ขณะที่การให้บริการบนโมเดลการขายแบบ	Direct	Sale	ด้วยจุดแข็งมี
กลุ่มเจมาร์ทผนึกก�าลังเป็นพันธมิตร	น�าสินค้าเทคโนโลยีและประกันโควิด-19	เสริม
แผนการขาย	
	 ทั่นผยง	ศรีวณิช	เอ็มดีใหญ่	แบงก์กรุงไทย	KTB เผยปรับลดอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้	MOR	ลง	0.25%เหลืออัตรา	6.62%	ต่อปี	และดอกเบี้ยเงินกู้	MRR	ลง	0.125%	
เหลืออัตรา	6.745%	ต่อปี	ส�าหรับดอกเบี้ยเงินฝาก	ธนาคารปรับลดเฉพาะอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากประจ�า	ซึ่งเป็นไปตามทิศทางอัตราดอกเบี้ยตลาด	ทั้งนี้	มีผลตั้งแต่
วันที่	25	มีนาคม	2563	เป็นต้นไป	
 QTC ระบุปัญหาไวรัสโควิด-19	ระบาด	กระทบการส่งสินค้าล่าช้าเล็กน้อย	
ด้าน	CEO	“พูลพิพัฒน์	ตันธนสิน”	ประกาศเดินหน้าธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	ล่าสุดเซ็น	
MOU	บริษัท	LONGi	Solar	Technology	Co.,	Ltd.	ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ	
Monocrystalline	อันดับหนึ่งของโลก	ในการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายแผงโซลาร์เซลล์	
และให้บริการหลังการขาย	หวังเพิ่มช่องทางการขยายธุรกิจพลังงาน	รองรับการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า	(EV)		
 สิงห์ เอสเตท	ตระหนักถึงผลกระทบจาก	COVID-19	ออกมาตรการ
ให้ความช่วยเหลือ	พันธมิตรทางการค้า	งดเก็บค่าเช่าส�าหรับร้านค้าที่ไม่เลิกจ้าง
พนักงานหรือให้ส่วนลด	50%	ส�าหรับค่าเช่าพื้นที่ค้าปลีกในทุกโครงการของกลุ่ม	“S”	
เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ประกอบการ	ลดภาวะการว่างงานของผู้ประกอบการ	และร่วมกัน
ผ่านสถานการณ์ไวรัส	COVID-19	ไปได้อย่างดีที่สุด
	 Economic	Intelligence	Center	(EIC)	ของ	SCB	ประเมิน	กนง.	ประชุม	
25มี.ค.นี้	คงปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก	0.25%	เหลือ	0.50%หรืออย่างช้า
ภายในไตรมาส	2	ปีนี้	เนื่องจากเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มหดตัวลงมากกว่าที่คาดไว้เดิม	
แม้มีการออกมาตรการส่งเสริมสภาพคล่องและเสถียรภาพในตลาดพันธบัตรแล้ว	
กนง.	อาจต้องลดดอกเบี้ยนโยบายเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง	สนับสนุนการปรับโครงสร้าง
หนี้	และสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ร่วมตลาดมากขึ้น	โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดการเงิน
โลกมีความผันผวนสูง
 เจ๊รื่นวดี สุวรรณมงคล	เลขาธิการ	ส�านักงาน	ก.ล.ต.	บอกข่าว	

ก.ล.ต.	ได้ออกประกาศให้บริษัทจัดการกองทุนรวม
สามารถกู้ยืมเงินหรือท�าธุรกรรม	repo	เพื่อการ
บริหารสภาพคล่องส�าหรับกองทุนรวมตราสาร
หนี้	และกองทุนรวมผสมที่เน้นลงทุนในตราสาร
หนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ	60	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกอง	โดยธุรกรรมดังกล่าวได้ขยายเป็นไม่เกิน
ร้อยละ	30	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
รวม	ณ	สิ้นวัน	จากเดิมที่ก�าหนดไว้ไม่เกินร้อยละ	

10	ทั้งนี้	มีผลจนถึงวันที่	30	เมษายน	2563	ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกลไกส�าคัญที่ช่วยให้
บริษัทจัดการกองทุนรวมสามารถบริหารสินทรัพย์ของกองทุนได้คล่องตัวขึ้นภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

โอกาส

บล.ธนชาต	:	BH	แนะน�า	ขาย	ราคาพื้นฐาน	ที่	110.00	บ.
บล.เคจีไอ	:	KCE	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	17.50	บ.
บล.เคจีไอ	:	AMATA แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	15.60	บ.
บล.ทิสโก้	:	HMPRO	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	17.40	บ.
บล.ทิสโก้	:	GLOBAL	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	14.80	บ.
บล.ทิสโก้	:	CK	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	25.00	บ.
บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	BAM	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	25.00	บ.

				บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	IRPC	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	2.20	บ.
				บล.ทิสโก้	:	HMPRO	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	17.40	บ.
				บล.ทิสโก้	:	GLOBAL แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	14.80	บ.
				บล.ทิสโก้	:	CK	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	25.00	บ.
				บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	BAM	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	25.00	บ.
				บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	IRPC	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	2.20	บ.
				บล.ฟิลลิป	:	PTTEP	แนะน�า	ทยอยซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	57.00	บ.
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