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	 SUPER	คาดปี63	รายได้แตะ	6.86	พันลบ.	มั่นใจปี65	พุ่งแตะ	1.37	หมื่นลบ.	
ตามก�าลังการผลิตไฟทั้งในปท.-ตปท.เพิ่ม	คาดโซลาร์เวียดนาม	ก�าลังผลิต	750	MW	
เริ่มCOD	Q4/63	ยันไร้ปัญหาด้านเงินทุน	คาด	IRR	15-17%

 นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ บริษัท 
ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
SUPER	เปิดเผยว่า	บริษัทฯคาดว่ารายได้ปี	2563	จะแตะที่ระดับ	6,864	ล้าน
บาท	เนื่องจาก	โดยรายได้จะมาจากการเพิ่มขึ้นของก�าลังการผลิตที่ได้ด�าเนินการเชิง
พาณิชย์	(COD)	ที่คาดว่าสิ้นปีนี้จะอยู่ที่	1,806	เมกะวัตต์	จากสิ้นปีก่อนที่มีก�าลังการ
ผลิตรวมที่	837.32	เมกะวัตต์	จากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ขณะ
ที่ธุรกิจจ�าหน่ายน�้าดิบและน�้าประปายังได้รับปัจจัยบวกจากปัญหาภัยแล้ง	หลังหลาย
อุตสาหกรรมมีความต้องการน�้า	บริษัทฯจึงมีความพร้อมในการเข้าไปให้บริการด้วยเช่น
กัน	

	 ทั้งนี้	บริษัทฯยังคงเดินหน้าขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งประเทศและต่าง
ประเทศเพื่อเพิ่มก�าลังการผลิต	โดยบริษัทฯวางงบลงทุน	4	ปี	(2562-2565)	ไว้ที่	
40,000	ล้านบาท	โดยแบ่งเป็นใช้ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะในประเทศ	ก�าลังการ
ผลิตรวม	57.9	เมกะวัตต์	จ�านวน	1,910	ล้านบาท	โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมใน
เวียดนาม	4	โครงการ	ก�าลังการผลิตรวม	421	เมกะวัตต์	จ�านวน	2,500	ล้านบาท	
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเวียดนาม	4	โครงการ	ก�าลังการผลิต	750	
เมกะวัตต์	จ�านวน	14,000	ล้านบาท	ส่วนที่เหลือลงทุนในธุรกิจจ�าหน่ายน�้าดิบ-น�้า
ประปาและอื่นๆ	

	 ส�าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	ที่ประเทศเวียดนามจ�านวน	4	
โครงการ	ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้งรวม	750	เมกะวัตต์	ที่คณะกรรมการบริษัทฯ			
เพิ่งอนุมัติให้เข้าลงทุน	คาดว่าจะสามารถเริ่มจ่ายไฟเข้าระบบได้ในช่วงไตรมาส42563	
และบริษัทฯจะมีการรับรู้รายได้เข้ามาได้ทันที	โดยคาดว่าการลงทุนดังกล่าวจะให้อัตรา
ผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนโครงการดังกล่าว	IRR	อยู่ที่	15-17%		

	 ขณะเดียวกัน	บริษัทฯยังอยู่ระหว่างศึกษาลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ในเวียดนามเพิ่มอีก	โดยมีก�าลังการผลิต	1	กิกะวัตต์	ซึ่งหากมีความชัดเจนจะแจ้งให้
ทราบทันที	พร้อมทั้งมีแผนขยายการลงทุนไปยังประเทศอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
เวียดนาม	เช่น	ไต้หวัน	อินโดนีเซีย	,ญี่ปุ่น,	กัมพูชา	และเมียนมาร์	เช่นกัน	ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนให้รายได้ของบริษัทฯแตะที่ดับ	13,755	ล้านบาทได้ภายในปี	2565	

	 ยจอมทรัพย์	กล่าวเพิ่มเติมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	
ว่าปัจจุบันบริษัทฯไม่ได้รับผลกระทบเนื่องจากบริษัทฯได้รับสัมปทานจากทางภาครัฐ
ทั้งหมด	ดังนั้นรายได้จึงไม่กระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว	

 นายจิระพงษ์ วินิชบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ�ากัด (มหาชน) ROJNA เปิดเผย
ว่า	บริษัทฯ	ขอเรียนแจ้งเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นของ

บริษัทว่าตามแบบรายงานการได้มาหรือจ�าหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ	(แบบ	

246-2)	ลงวันที่	23	มีนาคม	2563	ของนายดิเรก	วินิชบุตร	(กรรมการบริษัท)	

ได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจ�านวนร้อยละ	7.0473	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของหุ้นสามัญของบริษัท		เป็นผลให้กลุ่มของนายดิเรก	วินิชบุตรถือครองหุ้น

สามัญของบริษัทภายหลังการได้มาในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ	16.2073	ของสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของหุ้นสามัญของบริษัท

	 บริษัทขอเรียนชี้แจงว่า	การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว	

ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารงาน	การจัดการ	ตลอดจนนโยบายการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

	 อนึ่งวันนี้	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(	ก.ล.ต.)	รายงานการได้มา	หุ้นของ	บริษัท	สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	จ�ากัด	

(มหาชน)	ROJNA

	 โดย	นาย	ดิเรก	วินิชบุตรซึ่งเป็นการได้มา	เมื่อวันที่	23	มีนาคม	

2563จ�านวนหลักทรัพย์ที่ได้มา	คิดเป็น	7.0473%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด

ของกิจการ	ขณะที่จ�านวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา	คิดเป็น	15.405%	ของ

สิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

	 ส�าหรับจ�านวนหลักทรัพย์ที่ได้มา	ของกลุ่มคิดเป็น	7.0473%	ของสิทธิ

ออกเสียงทั้งหมดของกิจการ	ส่งผลให้จ�านวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา	

ของกลุ่มคิดเป็น	16.2073%	ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ROJNA แจ้งเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้น 

หลังดิเรก วินิชบุตร ถือหุ้นเพิ่มเป็น 16.2073%

SUPER คาดปี63 รายได้แตะ 6.86 พันลบ. 

มั่นใจปี65 พุ่งแตะ 1.37 หมื่นลบ.  

ลุยโซลาร์เวียดนาม 750 MW คาด IRR 15-17%
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 นางนฤมล น้อยอ�่า กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ (รักษาการ) 
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ�ากัด (มหาชน) BDMS เปิดเผยว่า	ตาม
ที่บริษัทได้ก�าหนดนัดประชุม	สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	ในวันศุกร์ที่	10	เมษายน	
2553	เวลา	13.30	น.	ณ	ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร	ชั้น	3	อาคารเฉลิมพระ
บารมี	50	ปี	ซอยศูนย์วิจัย	(ซอยเพชรบุรี	47)	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	เขตห้วยขวาง	
กรุงเทพมหานคร	เพื่อ	พิจารณาวาระต่างๆ	ตามที่ได้แจ้งผ่านระบบออนไลน์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	27	กุมภาพันธ์	2563	แล้วนั้น

	 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	หรือ	
COVID-19	ในประเทศไทย	จนถึงเวลานี้มีความรุนแรงขึ้น	โดยมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องและเริ่มกระจายในวงกว้าง	ซึ่งรัฐบาลได้ขอ	ความร่วมมือภาคเอกชนให้
งดเว้นการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มากซึ่งเป็นโอกาสที่
ท�า	ให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นได้โดยง่าย	รวมทั้งกรุงเทพมหานคร	ได้ออกประกาศหลาย
ฉบับเพื่อปิดการใช้สถานที่หลาย	แห่งเป็นการชั่วคราว	ซึ่งบริษัทมีความห่วงใยในความ
ปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	จึง	เล็งเห็นว่าการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	ในเวลานี้อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่
ระบาดของ	โรคมากขึ้น	ดังนั้น	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	3/2563	ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่	25	มีนาคม	2563	จึงได้มีมติ	ดังต่อไปนี้

	 ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	ของบริษัทออกไปไม่มีก�า
หนด	โดยยกเลิกก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	ในวันที่	10	เมษายน	
2563	และวาระการประชุมทั้งหมดที่ได้	แจ้งก�าหนดไว้เดิม	ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัท
จะพิจารณาก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	รวมถึงก�าหนดวาระการ
ประชุมขึ้นใหม่ตามความเหมาะสมเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย	โดยจะแจ้ง	รายละเอียดให้
ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

	 อนึ่ง	ในส่วนของวาระเรื่องพิจารณาอนุมัติการเข้าท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมด	โดยสมัครใจแบบมี	เงื่อนไข	(Conditional	Voluntary	Tender	Ofier)	ใน
หลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท	โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์	จ�ากัด	(มหาชน)BH	ที่คณะ
กรรมการบริษัทจะน�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	เพื่อพิจารณา	นั้น	
เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	COVID-19	ไม่
เพียงแต่จะก่อให้เกิดความกังวลต่อด้านสุขภาพเท่านั้น	แต่ยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ต่อเศรษฐกิจ	รวมถึง	ลุกลามต่อเนื่องไปถึงตลาดเงินและตลาดทุนทั้งในประเทศไทย
และต่างประเทศ	ดังนั้น	เมื่อ	สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	COVID-19	
คลี่คลาย

	 คณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณา	เพื่อประเมินผลกระทบต่างๆ	ว่ายังสมควรที่
จะให้บริษัทเข้าท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวหรือไม่	อย่างไร	โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนทราบต่อไป		

	 WP	ไฟเขียวเปิดโครงการซื้อหุ้นคืน	(Treasury	Stock)	วงเงินไม่เกิน	50	ล้าน

บาท	เริ่มตั้งแต่วันที่	8	เมษายน-7	ตุลาคม	2563	หลังราคาหุ้นปรับตัวลดลงต�่า

กว่าพื้นฐาน	ด้าน	“ชมกมล	พุ่มพันธุ์ม่วง	”	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	เชื่อโครงการ

ซื้อหุ้นคืนจะช่วยท�าให้ราคาหุ้นสอดคล้องปัจจัยพื้นฐานและสร้างความเชื่อมั่นนัก

ลงทุนเพิ่มขึ้น

 นางสาวชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) หรือ WP	เปิด

เผยว่า	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	3/2563	มีมติให้บริษัทเปิดโครงการ

ซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน	(Treasury	Stock)	โดยจะด�าเนินการซื้อหุ้นคืน

สูงสุดไม่เกิน	10,370,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท	จ�านวนหุ้นที่จะซื้อคืน

คิดเป็น	2	%	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	คิดเป็นวงเงินซื้อคืนไม่เกิน	

50	ล้านบาท	ก�าหนดระยะเวลา	6	เดือน	ตั้งแต่วันที่	8	เมษายน-วันที่	7	ตุลาคม	

2563	

	 “ปัจจุบันราคาหุ้น	WP	ถือว่าต�่ากว่าปัจจัยพื้นฐานที่แท้จริงอยู่มาก	เป็นผล

จากภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ	ผันผวน	และดัชนีปรับลดลงเนื่องจาก

ปัจจัยลบจากการแพร่ระบาดหนักของไวรัส	COVID-19จึงท�าให้นักลงทุนเกิดควา

มกังวลเทขายหุ้นออกมา	ท�าให้หุ้น	WP	ได้รับผลกระทบตามไปด้วย	ดังนั้นบอร์ด

บริษัทฯ	จึงตัดสินใจเข้าโครงการซื้อหุ้นคืนโดยใช้เงินจากสภาพคล่องส่วนเกินกว่า

พันล้านบาท	ซึ่งจะไม่มีผลกระทบกับฐานะการเงินของบริษัทแต่อย่างใด		เพื่อ

บริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯ	ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	อีกทั้งยังช่วยเพิ่ม

อัตราส่วนผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น(ROE)	และก�าไรสุทธิต่อหุ้น	(EPS)	รวมถึงยัง

เป็นการแสดงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ	และเป็นการสร้างความ

มั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น	ซึ่งบริษัทฯ	ขอให้ผู้ถือหุ้น	และนักลงทุนมั่นใจว่า	บอร์ดบริษัทฯ	

และฝ่ายบริหารไม่ได้นิ่งนอนใจ	โดยพร้อมที่จะเข้าดูแลด้วยกลไกที่เป็นไปตามกฎ

เกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ทุกประการ"		นางสาวชมกมล	กล่าว

WP ทุ่ม 50 ลบ. ซื้อหุ้นคืน 10.37 ล้านหุ้น   

สร้างเชื่อมั่นหลังราคาต�่ากว่าปัจจัยพื้นฐาน

BDMS ทบทวนเทนเดอร์ BH 

หลังโควิด-19 อาละวาด - เลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ�าปี 2563 ออกไปไม่มีก�าหนด
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 นายฮามีดี บิน เมาลอด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ INGRS	เปิดเผยว่า	อ้างถึง	การที่บริษัทฯ	ได้แจ้ง

ให้ทราบเมื่อ	วันที่	18	มีนาคม	2563	เรื่องการปิดชั่วคราวของบริษัทย่อย

ในประเทศมาเลเซีย	หลังจากที่รัฐบาลมาเลเซียได้ตัดสินใจบังคับใช้	การ

จ	ากัดการเคลื่อนไหว	(“RMO”)	ตั้งแต่วันที่	18	มีนาคม2563	ถึงวันที่	31	

มีนาคม	2563ล่าสุด	วันที่	25	มีนาคม	2563	รัฐบาลมาเลเซีย	ได้ขยาย

ระยะเวลา	การจ�ากัดการเคลื่อนไหว(“RMO”)	เป็น	อีก	14	วันจนถึงวันที่	

14	เมษายน	2563	และในวันเดียวกัน	รัฐบาลของอินเดีย	ได้ประกาศ	ปิด

ประเทศเวลา	21	วัน	ตั้งแต่วันที่25	มีนาคม	2563	ถึง	14	เมษายน	2563อัน

เนื่องจากการขยายระยะเวลาการจ�ากัดการเคลื่อนไหว(“RMO”)	ท�าให้

บริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย	Ingress	Industrial	Malaysia	Sdn	Bhd.,	

Ingress	Precision	Sdn	Bhd.,	Talent	Synergy	Sdn	Bhd.,	Ingress	

TechnologiesSdn	Bhd.,	และ	Ingress	AOI	Technologies	Sdn	Bhd	

จะท�าการปิดท�าการชั่วคราวตั้งแต่วันที่	18	มีนาคม	2563	ถึง31	มีนาคม	

2563แล้วนั้น

	 ต้องขยายระยะเวลาการปิดชั่วคราวไปอีกจนถึง	วันที่	14	เมษายน	

2563และจากการปิดประเทศ	ของอินเดีย	บริษัท	ย่อยของ	INGRS	Ingress	

Autoventures	India	Private	Limited	ต้องปิดท�าการชั่วคราว	ตั้งแต่	วันที	

25	มีนาคม	2563	จนถึง	วันที่	14	เมษายน	2563.จากการประเมินการเบื้อง

ต้น	ผลกระทบจากรายได้ในการปิดบริษัทฯย่อยชั่วคราว	ใน	มาเลเซีย	และ

อินเดียดังกล่าวประมาณการ	4.8%	ของรายได้ของ	INGRS	ในปี	2563/256

 นายกิตติ พัวถาวรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จ�ากัด 
(มหาชน) NCL	เปิดเผยว่า	ตามที่ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่2019	(Covid-19)และมีจ�านวนผู้ติดเชี้อเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบไปยังวงกว้างในหลายประเทศทั่วโลกแล้วนั้น	

บริษัท	เอ็นซีแอล	อินเตอร์เนชั่นแนล	โลจิสติกส์	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งเป็น

บริษัทฯ	ที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์	แบบครบวงจร	ทั้งทางบก	ทางอากาศ	

และทางทะเล	โดยมีพันธมิตรทางการค้าคู่ค้า	ลูกค้าและส�านักงานบริษัท

ย่อยในหลายประเทศนั้น	สถานการณ์ดังกล่าวจึงส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ	

โดยตรง	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ย่อยเช่น	ในประเทศสหรัฐอเมริกา	(บริษัทย่อยถือหุ้น

ในสัดส่วนร้อยละ	100)	และประเทศอินโดนีเซีย	(บริษัทย่อยท	าสัญญาเงิน

ให้กู้แปลงสภาพ)	เป็นต้น	โดยรัฐบาลออกมาตรการณ์ห้ามไม่ให้ประชาชน

ออกนอกพื้นที่	และเดินทางไปสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโดยไม่จ�าเป็น	ส่ง

ผลให้บริษัทฯ	ไม่สามารถท�างานได้เป็นไปตามปกติ	ทั้งนี้บริษัทฯ	ได้มีการ

ก�าหนดให้พนักงานสามารถท�างานที่บ้าน	เพื่อการท�างานยังคงด�าเนินการ

ต่อไปได้

	 ทั้งนี้แม้บริษัทฯ	และ	บริษัทย่อยในต่างประเทศของบริษัทฯ	จะได้รับ

ผลกระทบโดยตรง	ซึ่งอาจส่งผลต่อการด�าเนินงานไม่มากก็น้อย	บริษัทฯ	ยัง

จะด�าเนินการให้ดีที่สุดภายใต้สถานการณ์เช่นนี้

NCL รับ Covid-19 ระบาดกระทบโดยตรง  

ยันจะด�าเนินการให้ดีที่สุดภายใต้สถานการณ์นี้ 

INGRS ขยายเวลาปิดชั่วคราวบ.ย่อย

ในอินเดีย-มาเลเซีย ระบุกระทบรายได้บริษัท

งวดปี63/64 ราว 4.8%
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	 อิ๊กดราซิล	กรุ๊ปยันโควิด-19	กระทบธุรกิจ

น้อยมาก	เดินหน้าเจรจารับงานแอนิเมชัน	

โฆษณาต่างประเทศมากขึ้น	วางนโยบายล่วง

หน้าให้พนักงานท�างานที่ไหนก็ได้	พร้อมเตรียม

ระบบ”อินฟราสตรักเจอร์-ซอฟแวร์”รองรับการ

ท�างานกับต่างประเทศให้ง่ายขึ้น	มั่นใจปี	63	ผล

การด�าเนินงานโตตามเป้า	15-20%

 นายธนัช จุวิวัฒน์ ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท อิ๊กดรา
ซิล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
YGG	เปิดเผยว่า	แม้สถานการณ์การ

ระบาดของไวรัสโควิด	-19	จะส่งผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย	แต่ใน

ส่วนของบริษัทนั้น	ได้รับผลกระทบค่อนข้าง

น้อย	และยังเชื่อว่าผลการด�าเนินงานและการ

เติบโตของบริษัทในปี	2563	ยังเติบโตยังเป็นไป

ตามเป้าหมายเดิม	15-20%	เนื่องจากปัจจุบัน

ลูกค้าจากแพลตฟอร์ม	(Platform)	ต่างๆ	มี

ความต้องการคอนเทนต์ใหม่ตลอดเวลา	ท�าให้

ปริมาณงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

	 นอกจากนี้บริษัทสตูดิโอในต่างประเทศที่

ได้รับผลกระทบจากโควิด-19	จนไม่สามารถ

ท�างานได้	ก็พยายามมองหาสตูดิโอที่สามารถ

รับงานขนาดใหญ่ได้	ซึ่งบริษัทอิ๊กดราซิล	กรุ๊ป	

เป็นสตูดิโอที่ผลิตผลงานคุณภาพ	มาตรฐาน

ระดับโลก	ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ลูกค้าต่าง

ประเทศให้ความไว้วางใจ	โดยขณะนี้บริษัทอยู่ใน

ระหว่างเจรจารับงานให้กับบริษัทใหม่ๆ	ในต่าง

ประเทศเพิ่มมากขึ้น	ซึ่งมีทั้งบริษัทในประเทศจีน	

ญี่ปุ่น	และอเมริกาในการเจรจามีงานทั้งทาง

ด้านแอนิเมชัน	โฆษณา	ภาพยนตร์	และเกมส์

	 “บริษัทอิ๊กดราซิล	มีความเชี่ยวชาญใน

ด้านนี้อยู่แล้ว	จากผลงานที่ผ่านมาท�าให้เรา

เป็นที่รู้จักมากขึ้น	ผลงานของบริษัทได้รับความ

เชื่อถือและไว้วางใจ	ท�าให้ตอนนี้หลายบริษัทใน

ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากโควิด	-	19	เข้ามา

เจรจา	จะส่งงานมาให้บางแห่งก็ได้ท�าสัญญา

รับงานไปแล้ว	และยังมีอีกหลายแห่งที่ก�าลังอยู่

ระหว่างเจรจา”	นายธนัช	กล่าว

	 นายธนัช	กล่าวอีกว่า	ขณะนี้บริษัทได้มี

การทดสอบระบบ	เพื่อเตรียมความพร้อมตาม

นโยบายแผนการปฏิบัติงานที่ต้องเกิดขึ้นใน

อนาคตของบริษัท	โดยให้พนักงานสามารถ

ท�างานที่ไหนก็ได้แต่จะต้องมีการวางแผนระบบ

อินฟราสตรักเจอร์	หรือโครงสร้างพื้นฐาน	

รองรับให้เพียงพอ	นอกจากนี้บริษัทได้จัดท�า

ระบบซอฟแวร์ของบริษัทเองเพื่อให้ท�างานกับ

ต่างประเทศได้ง่ายขึ้นและรองรับการท�างานได้

จากทั่วโลก

	 “บริษัทคาดการณ์อยู่แล้วในอนาคตไม่

จ�าเป็นต้องท�างานในออฟฟิต	พนักงานท�างาน

ที่ไหนก็ได้	ถ้าเขามีวินัยในการท�างานเพียงพอ	

ซึ่งตรงนี้ไม่มีปัญหาพนักงานเรามีการคัดกรอง

มาแล้ว	บริษัทได้เตรียมน�าระบบนี้มาใช้ตั้งแต่

ก่อนจะมีการระบาดของโควิด-19	ช่วงนี้ทยอย

ให้พนักงานลองท�างานที่บ้าน	ถือเป็นโอกาส

ทดสอบระบบไปด้วย”	นายธนัชกล่าว

YGG เชื่อผลงานปีน้ี ยังคงโตเข้าเป้า15-20%

-เดินหน้ารับงานต่างประเทศเพ่ิม
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 ดร. สมชาย รัตนภูมิภิญโญ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์ 
แอนด์ บี ฟูด้  ซัพพลาย จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ RBF	เปิดเผยว่า	จาก

สถานการณ์การเเพร่ระบาด	และการเฝ้าระวัง

ของไวรัสโคโรนา2019	(COVID-19)	ทางบริษัท

ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวไม่มาก

นัก	เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่เป็นโรงงาน	และเป็น	

Chain	Restaurant	ประกอบกับเริ่มมีการกักตุน

อาหาร	และสั่งซื้ออาหารแบบ	delivery	มากขึ้น		

ตามสถานการณ์การเเพร่ระบาดของ	COVID-19		

ท�าให้บริษัทได้รับออเดอร์จากลูกค้าที่ประกอบ

ธุรกิจด้านอาหารเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

	 ดังนั้นบริษัทจึงคาดว่ารายได้ปี	2563	จะ

เติบโต	10-12%	จากปี	2562	ที่มีรายได้อยู่ที่	

2,881.99	ล้านบาท	และยังคงเป็นไปตามเป้า

หมายที่ตั้งไว้	เพราะว่าบริษัทออเดอร์เข้ามาอย่าง

ต่อเนื่อง	ประกอบกับมีการขยายก�าลังการผลิต

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เพื่อให้สอดคล้อง

กับจ�านวนออเดอร์ที่สูงขึ้น

	 ส�าหรับโรงงานผลิตเกล็ดขนมปังในประเทศ

อินโดนีเซีย	โดยบริษัทจะมีการเพิ่มก�าลังการผลิต

เกล็ดขนมปังภายในเดือนเม.ย.	2563	ซึ่งจะมี

ก�าลังการผลิตไม่ต�่ากว่า	200	ตัน	จากเดิมที่มี

ก�าลังการผลิตประมาณ	110-120	ตัน

	 ขณะที่โรงงานผลิตเกล็ดขนมปังที่ประเทศ

เวียดนาม	อยู่ระหว่างทดสอบเครื่องจักร	โดย

คาดว่าจะสามารถเดินเครื่องการผลิตได้ภายใน

เดือนเม.ย.	2563	และในขณะนี้ทางบริษัทได้มี

ออเดอร์ทยอยเข้ามาแล้วจากประเทศรัสเซีย	ซึ่ง

หากบริษัทมีการส่งออกผลิตภัณฑ์จากโรงงาน

ที่เวียดนามไปที่ประเทศรัสเซีย	จะท�าให้บริษัทไม่

ต้องเสียภาษี	10%	ส่งผลให้บริษัทจะได้รับผลบวก

และสามารถลดต้นทุนได้อีกด้วย

	 ส่วนการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับพันธมิตรที่

ประเทศญี่ปุ่น	ได้แก่	Eiger	Company	Limited	

(EG	โดยบริษัทถือหุ้นสัดส่วน	60%	และทาง	EG	

ถือหุ้น	40%	โดยด�าเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์แต่งกลิ่น

รส	และสีในอาหารแช่แข็ง	ซึ่งจะเป็นการท�าตลาด

ร่วมกับพันธมิตร	และในปัจจุบันบริษัทยังอยู่

ระหว่างเจรจากับร้านสะดวกซื้อในประเทศญี่ปุ่น	

เพื่อรับงานในอนาคตอีกด้วย

	 อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าการแข่งขันโอลิมปิก	

2020	ที่กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	จะเลื่อนออก

ไปเป็นเวลา	1	ปี	ตามสถานการณ์การเเพร่ระบาด

ของ	COVID-19	และจะมีการจัดการแข่งขัน

โอลิมปิกเป็นในปี	2021	ที่ประเทศญี่ปุ่น	แต่บริษัท

จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเลื่อนจัดการแข่งขัน

โอลิมปิก	เนื่องจากไม่ได้น�าแข่งขันโอลิมปิกเข้า

รวมในแผนการด�าเนินงานอยู่แล้ว	ท�าให้ไม่ได้รับ

ผลกระทบในการเลื่อนจัดการแข่งขันโอลิมปิกครั้ง

นี้

	 "สถานการณ์การเเพร่ระบาดของ	COVID-19	

ในครั้งนี้	ทางเราได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดไม่มากนัก	ถึงแม้ว่าจะมีการปิด

โรงแรม	ร้านอาหาร	หรือห้างสรรพสินค้า	แต่ใน

ส่วนของซุปเปอร์มาร์เก็ตยังมีการเปิดอยู่	และร้าน

อาหารเริ่มมีการท�า	Delivery	มากขึ้น	ซึ่งก็มีค�าสั่ง

ซื้ออาหารผ่าน	Delivery	สูงขึ้นด้วย	ท�าให้เรามีออ

เดอร์สูงขึ้นตาม	ประกอบกับการส่งออกไปยังต่าง

ประเทศ	โดยสินค้าของบริษัทยังส่งออกได้ตาม

ปกติ	และไม่มีการถูกกักไว้	และเรายังมีการขยาย

ก�าลังการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เพื่อ

ให้สอดคล้องกับออเดอร์ที่เข้ามาเป็นจ�านวนมาก

อีกด้วย	ดังนั้นจึงอยากจะขอให้นักลงทุนทุกท่าน

มั่นใจว่า	RBF	ยังมีการเติบโตเป็นไปตามแผนงาน

ที่เคยวางไว้"นายสมชาย	กล่าว

RBF ประเมินรับผลกระทบ COVID-19 ไม่มาก   

เหตุลูกค้าส่วนใหญ่เป็นโรงงาน - Chain Restaurant 

คงเป้ารายได้ปี 63 โต 10-12%
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	 บมจ.สกาย	ไอซีที	(SKY)	จัดทัพใหม่	เดิน
หน้า	SKY	GROUP	บุกตลาดต่างประเทศกลาง
ปีนี้	ประเมินสถานการณ์โควิด-19	อย่างใกล้ชิด	
มองธุรกิจท่องเที่ยวและประกันฯ	ยังน่าสนใจ	มี
โอกาสขยายตัวอย่างมาก	พร้อมจับมือกลุ่มคิงเพา
เวอร์	และเมืองไทยประกันภัย	จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
จ�านวน	20	ล้านหุ้น	เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้น	SKY	ใน
สัดส่วน	3.59%	เสริมแกร่ง	พร้อมเพิ่มศักยภาพรุก
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและประกันฯ	ครบวงจร	
มั่นใจปีนี้ยังเติบโตต่อเนื่องไม่ต�่ากว่า	50%

 นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซี
ที จ�ากัด (มหาชน) หรือ SKY	ผู้น�าการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย	
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระดับประเทศ	กล่าวว่า	ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่	"The	
Leader	in	Digitizing	Imagination	to	Reality"	
ในปี	2563	นี้	SKY	GROUP	จะเดินหน้าสร้างการ
เติบโตด้วยความสามารถที่หลากหลายจากธุรกิจ
ในเครือ	ซึ่งประกอบไปด้วย	1.	บริษัท	จีฟินน์	(ไทย
แลนด์)	จ�ากัด	ด�าเนินธุรกิจ	Smart	Security	
Connecting	Platform	2.	บริษัท	เทิร์นคีย์	คอมมูนิ
เคชั่น	เซอร์วิส	จ�ากัด	ด�าเนินธุรกิจ	The	Leading	
Independent	Engineering	Services	Provider	
3.	บริษัท	เรย์	เทล	จ�ากัด	ด�าเนินธุรกิจ	Fast,	
Accurate,	Efficient,	and	Comprehensive	
Service	และ	4.	บริษัท	แอสโตร	โซลูชั่นส์	จ�ากัด	
ด�าเนินธุรกิจ	Sales	&	Marketing	Arms	of	Digital	
Platform

	 ส�าหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส

โควิด-19	ในขณะนี้	นายสิทธิเดช	กล่าวว่า	เป็น
สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งโลก	
ซึ่งในส่วนของบริษัทฯ	เองมีมาตรการรับมือ	และ
ติดตามประเมินความเสี่ยงในทุกๆ	ด้านอย่างใกล้ชิด	
โดยในส่วนงานภาครัฐยังมีการขยายตัวและมีการ
ส่งมอบงานตามแผนต่อเนื่อง	ส่วนโครงการใหม่ๆ	
ของภาครัฐที่บริษัทฯ	มีความสนใจก็ได้เตรียมความ
พร้อมหากมีการประกาศให้เข้าร่วมประมูลงาน

	 ส่วนงานภาคเอกชนบริษัทฯมีแผนที่จะเปิด
ตลาด	Smart	Security	Platform	และ	Facility	
Management	ในกลุ่มอาคารที่อยู่อาศัย	อาคาร
ส�านักงาน	โรงงาน	โรงแรม	และโรงพยาบาล	อย่าง
เต็มรูปแบบในช่วงไตรมาส	3/2563	นี้	รวมไปถึง
การขยาย	Smart	Security	ไปในต่างประเทศ	อาทิ	
ประเทศมาเลเซีย	ไต้หวัน	สิงคโปร์	และอินโดนีเซีย	
เป็นต้น	ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพและมีความ
ต้องการด้าน	Smart	Security	อย่างมาก																												

	 นอกจากนี้บริษัทฯ	จะต่อยอดในธุรกิจ	Digital	
Platform	ของ	AOT	Airports	Application	เพื่อ
ให้เป็น	Platform	One	Stop	Service	ส�าหรับคน
ไทยทุกคนและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมา
ประเทศไทยนอกเหนือจากการให้บริการในสนามบิน
แล้วจะขยายการให้บริการไปในส่วนการท่องเที่ยว
และประกันการท่องเที่ยว	ซึ่งมองว่าเป็นธุรกิจที่มี
โอกาสการขยายตัวอย่างมาก	ถึงแม้ปัจจุบันจ�านวน
นักท่องเที่ยวจะน้อยลงจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19	ก็ตาม	แต่เชื่อว่าสุดท้าย
แล้วเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น	ภาคเอกชนจะกลับมา
ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว	ภาคการท่องเที่ยวจะกลับ
มาเติบโตมากกว่าเดิมอย่างแน่นอน	โดยยังมั่นใจว่า

ผลการด�านเนินงานปีนี้จะเติบโตในระดับ	50%	เมื่อ
เทียบกับปีก่อน

	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	สกาย	ไอ
ซีที	จ�ากัด	(มหาชน)	กล่าวต่อว่า	จากธุรกิจท่อง
เที่ยวและประกันฯ	ที่ยังมองว่าเป็นธุรกิจที่มีโอกาส
การเติบโตสูงในอนาคต	และจะเพิ่มศักยภาพทาง
ธุรกิจให้กับบริษัทฯ	นั้น	ที่ประชุมคณะกรรมการบ
ริษัทฯ	เมื่อวันที่	17	มีนาคม	2563	จึงมีมติอนุมัติ
ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ�านวนไม่
เกิน	20,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	
บาท	เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด	(Private	
Placement)	ให้แก่	(1)	นางสาวอรุณรุ่ง	ศรีวัฒน
ประภา	(2)	นางสาวบุศรา	อุไรกุล	และ	(3)	บริษัท	
เมืองไทยประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	โดยจะเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวันที่	28	เมษายน	
2563	ซึ่งภายหลังการออกและจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ	เพื่อเสนอขายให้แก่นักลงทุนดัง
กล่าวแล้ว	นักลงทุนจะเข้าเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ	3.59	
ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

	 "นักลงทุนทั้ง	3	รายถือเป็นผู้ที่มีความรู้และ
ความช�านาญในธุรกิจการให้บริการท่องเที่ยว
และประกันฯรวมทั้งเข้าใจถึงความต้องการด้าน
เทคโนโลยีและด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว	
การเข้ามาร่วมทุนในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยในการให้
ค�าแนะน�าที่มีประโยชน์และส่งผลให้การท�างานและ
การขยายธุรกิจของบริษัทฯมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	
เป็นการเสริมความแข็งแกร่งผ่านการเป็นพันธมิตร	
ซึ่งมองว่าธุรกิจท่องเที่ยวและประกันจะเป็นธุรกิจที่
มีโอกาสขยายตัวอย่างมากในอนาคต"	นายสิทธิเดช	
กล่าว

SKY เดินหน้า SKY GROUP 

พร้อมบุกตลาดต่างประเทศกลางปีน้ี จับมือคิงเพาเวอร์ และ

เมืองไทยประกันภัย รุกอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและประกันฯ
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	 สืบเนื่องจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย	(ธปท.)	ได้ออก

มาตรการเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนรวมตราสารหนี้ที่เน้น

ลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศที่มีคุณภาพ	ได้แก่	พันธบัตรรัฐบาล	

และตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มี	rating	ตั้งแต่	A-	ขึ้นไปไม่ต�่ากว่า

ร้อยละ	70	โดยเปิดให้สถาบันการเงินที่ซื้อหน่วยลงทุนของกอง

ทุนรวม	daily	fixed	income	สามารถน�าหน่วยลงทุนของกอง

ทุนรวมมาวางเป็นหลักประกันเพื่อขอสภาพคล่องจาก	ธปท.	รวม

ทั้งเปิดให้สถาบันการเงินที่ให้ความช่วยเหลือกองทุนรวมดังกล่าว	

สามารถน�าตราสารในประเทศที่คุณภาพดีมาใช้เป็นหลักประกันใน

การขอสภาพคล่องจาก	ธปท.	ได้	และ	ก.ล.ต.	ได้ออกมาตรการ

ผ่อนคลายให้	บลจ.	สามารถกู้ยืมเงินหรือท�าธุรกรรม	repo	เพื่อ

บริหารสภาพคล่องเป็นการชั่วคราวได้มากขึ้นจากเดิมร้อยละ	10	

ของ	NAV	เป็นร้อยละ	30	ของ	NAV	อีกด้วย

 นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)	กล่าวว่า	มาตรการของ	
ธปท.	และ	ก.ล.ต.	ดังกล่าวถือเป็นเครื่องมือเสริมสภาพคล่องเพิ่ม

เติมให้กอง	daily	fixed	income	โดยปริมาณการไถ่ถอนหน่วย

ลงทุนโดยทั่วไปมีแนวโน้มลดลง	และยังไม่มีกองทุนรวมตราสาร

หนี้ใดที่มีการกู้ยืมเงินหรือท�าธุรกรรม	repo	เพื่อเสริมสภาพคล่อง

เกินร้อยละ	10	ของ	NAV	นอกจากนี้	ธปท.	ยังได้แถลงด้วยว่า	

ภาพรวมตลาดการเงินไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น	และปริมาณการ

ขอรับความช่วยเหลือด้านสภาพคล่องจาก	ธปท.	มีจ�านวนน้อย

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)	เปิดเผยว่าเมื่อวันที่	
25	มีนาคม	2563	คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	(ก.ต.ท.)	โดยมี

นางสาวรื่นวดี	สุวรรณมงคล	เลขาธิการ	ส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	เป็นประธาน

การประชุม	มีมติให้บริษัทจดทะเบียน	ซึ่งรวมถึงบริษัทผู้ออก

หลักทรัพย์อื่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของ	COVID-19	จนท�าให้ต้องเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ�าปีออกไป	และเป็นเหตุท�าให้ไม่สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ได้	สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก	ก.ล.ต.	

เข้าท�าการสอบทานงบการเงินงวดไตรมาส	1	ปี	2563	ของบริษัท

ก่อนได้	เพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูลและน�าส่งงบการเงินต่อ	

ก.ล.ต.

	 ทั้งนี้	บริษัทต้องเสนอเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งในการประชุมที่จะมีขึ้นในครั้ง

ถัดไป

ก.ล.ต. เชื่อมั่นว่ามาตรการ ธปท. และ ก.ล.ต. 

ช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนรวมตราสารหนี้

ก.ล.ต. ผ่อนผันให้บจ.ที่ได้รับผลกระทบ

จาก COVID-19 สามารถน�าส่งงบการเงิน Q1/63 

ซึ่งสอบทานโดยผู้สอบบัญชีที่บริษัทแต่งตั้งได้
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 บลจ.ทหารไทย (TMBAM 
Eastspring)	เปิดเผยว่า	สืบเนื่องจากภาวะ
วิกฤตการณ์ไวรัสโควิด	19	ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

สุขภาพประชาชน	และสภาพเศรษฐกิจทั่วโลก

อย่างรุนแรง	โดยปรากฏในตลาดการเงินตลาดทุน

ทั่วโลกรวมถึงตลาดตราสารหนี้ด้วยนั้น??ส�าหรับ

กองทุนเปิดทหารไทย	ธนเพิ่มพูน	และกองทุน

เปิดทหารไทย	ธนไพบูลย์	ซึ่งเป็นกองทุนตราสาร

หนี้ที่มีความแตกต่างจากกองทุนตราสารหนี้อื่นๆ	

ในอุตสาหกรรม	โดยมีสัดส่วนการลงทุนในต่าง

ประเทศสูงตามที่ระบุในหนังสือชี้ชวนโครงการ	(ไม่

เกินร้อยละ79	ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง

ทุน)	ซึ่งแม้ว่าสินทรัพย์ที่กองทุนทั้งสองลงทุน

จะอยู่ในระดับที่สามารถลงทุนได้	(Investment	

Grade)	และมากกว่าร้อยละ	70	มีอันดับเครดิตใน

ระดับ	A	(-)	ขึ้นไป?

	 แต่การเร่งตัวขึ้นของวิกฤตการณ์ไวรัสใน

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน	ท�าให้เกิดแรง

เทขายอย่างรุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

จากผู้ถือหน่วยลงทุนไทยในทั้งสองกองทุนเพื่อ

ถือเงินสดโดยเร็วโดยยอดการไถ่ถอนหน่วยลงทุน

ของทั้งสองกองทุนนับแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึง

ปัจจุบัน	มีจ�านวนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจ�านวน

หน่วยลงทุนที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของแต่ละ

กองทุน	ขณะที่สภาพคล่องของตลาดตราสาร

หนี้โดยเฉพาะในประเทศที่เกิดการระบาดรุนแรง

ของไวรัสโควิด-19	กลับเบาบาง	และเป็นที่เชื่อได้

ว่าการเทขายอย่างรุนแรงจะยังคงมีได้ต่อเนื่องซึ่ง

การเร่งการขายสินทรัพย์ในตลาดตราสารหนี้ต่อไป

จะท�าให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้?

	 ในช่วงที่ผ่านมาทางบริษัทฯ	ได้ด�าเนิน

มาตรการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุน	อาทิ	

การชะลอระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนหน่วย

ลงทุน	จาก	T+1	และ	T+2	ของทั้งสองกองทุน

ตามล�าดับเป็น	T+5	เพื่อให้ทางผู้จัดการกองทุน

สามารถรักษาประสิทธิภาพในการซื้อ-ขาย	

ตราสารหนี้ต่างประเทศที่มีคุณภาพในพอร์ตการ

ลงทุนภายใต้สภาวะที่ตลาดไม่ปกติเช่นนี้	เพื่อ

ไม่ให้เกิดผลกระทบด้านราคาแก่ผู้ถือ

หน่วยลงทุน	แต่ก็ยังคงไม่สามารถชะลอแรงขาย

กองทุนได้	เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วย

ลงทุน	ตามข้อก�าหนดของประกาศส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

และโครงการจัดการกองทุนรวม	บริษัทหลัก

ทรัพย์จัดการกองทุน	ทหารไทย	จ�ากัด	(TMBAM	

Eastspring)	ในฐานะบริษัทจัดการกองทุน	จึงมี

ความจ�าเป็นต้องด�าเนินการเพื่อคุ้มครองประโยชน์

ของผู้ถือหน่วยลงทุน	ได้แก่

	 1.	ยกเลิกธุรกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดส�าหรับ

รายการที่มีผลในวันที่	25	มีนาคม	2563	โดย

ไม่ขาย	ไม่รับซื้อคืน	หรือไม่รับสับเปลี่ยน	หน่วย

ลงทุนตามค�าสั่งซื้อ	ค�าสั่งขายคืน	หรือค�าสั่ง

สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ได้รับไว้	ทั้งหมดของ	

กองทุนเปิดทหารไทยธนเพิ่มพูน	และกองทุนเปิด

ทหารไทย	ธนไพบูลย์	ตามประกาศที่ผ่านมา	โดย

ค�าสั่งและรายการที่มีผลในวันก่อนหน้าทั้งหมด

จะยังคงได้รับการด�าเนินการ	และได้รับเงินค่าขาย

คืนตามก�าหนด??ทั้งนี้	การยกเลิกค�าสั่งโดยการไม่

ขาย	ไม่รับซื้อคืน	หรือไม่รับสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน

ตามค�าสั่งซื้อ	ค�าสั่งขายคืน	หรือค�าสั่งสับเปลี่ยน

หน่วยลงทุน	โดยบริษัทฯ	ได้รับความเห็นชอบของ

ผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนแล้ว

	 2.	เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วย

ลงทุน	และเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุนรวม

ข้อ	22.1	ข้อ	6	ซึ่งระบุว่า	บริษัทจัดการขอสงวน

สิทธิในการพิจารณาเลิกโครงการในกรณีที่บริษัท

จัดการไม่สามารถน�าเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์

หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือ

หน่วยลงทุนตามที่ระบุไว้ในโครงการได้บริษัท

หลักทรัพย์จัดการกองทุน	ทหารไทย	

จ�ากัด	จึงมีความจ�าเป็นต้องเลิก

กองทุนเปิดทหารไทย	

ธนเพิ่มพูน	และ

กองทุนเปิด

ทหารไทย	ธนไพบูลย์	โดยบริษัทจัดการด�าเนินการ

ตามขั้นตอนการเลิกกองทุนรวม	ระยะเวลาการ

เลิกกองทุน	และการช�าระบัญชีกองทุนทั้งสองกอง	

ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

	 อนึ่งการด�าเนินการดังกล่าว	บริษัทหลัก

ทรัพย์จัดการกองทุน	ทหารไทย	จ�ากัด	(TMBAM	

Eastspring)	ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเป็น

ไปเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน	

และส�าหรับกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นอื่น	ที่เน้น

ลงทุนตราสารหนี้ในประเทศยังคงมีสภาพคล่อง

สูง	และยังอยู่ภายใต้มาตรการดูแลสภาพคล่อง

ในตลาดตราสารหนี้ที่ภาครัฐออกมา	นอกจากนั้น	

ธนาคารพาณิชย์เองยังมีมาตรการเฉพาะที่จะช่วย

รองรับอีกด้วย

บลจ.ทหารไทย ปิดกองทุนเปิดทหารไทย ธนเพ่ิมพูน 

และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ เหตุผู้ถือหน่วยแห่ขายทิ้ง ผวาโควิด-19
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 นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�านายก
รัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวง
การคลัง)	กล่าวว่า	การประกาศใช้พระ

ราชก�าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน	หรือ	"พ.ร.ก.ฉุกเฉิน"	ในทุกเขตท้องถิ่น

ทั่วราชอาณาจักรของ	พล.อ.ประยุทธ์	จันทร์

โอชา	นายกรัฐมนตรี	โดยเปลี่ยนศูนย์บริหาร

สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	ให้

เป็นศูนย์ฉุกเฉินในเรื่องการแก้ปัญหาโควิด	

หรือ	ศอฉ.โควิด	เพื่อบูรณาการหน่วยงาน

ราชการให้รวมศูนย์ไว้ที่เดียว	ให้เกิดการสั่งการ

อย่างเป็นเอกภาพ	รวดเร็วทันต่อสถานการณ์	

เพื่อยกระดับควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโควิด-19	โดยมีผลตั้งแต่	26	มี.ค.-30	

เม.ย.63	ถึงแม้ว่ามาตรการจะมีความเข้มข้น

มากขึ้นเรื่อยๆ	แต่จะพยายามบังคับใช้เฉพาะ

มาตรการเท่าที่จ�าเป็น	เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อพี่

น้องประชาชนน้อยที่สุด

	 “ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจในมาตรการ

สกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โควิด-19	ของรัฐบาล	ขอวิงวอนให้พี่น้อง

ประชาชนร่วมแรงร่วมใจ	ปฏิบัติตามนโยบาย

อย่างเคร่งครัด	และขอฝากไปยังผู้ประกอบการ

ที่มีพฤติกรรมกักตุนและขึ้นราคาสินค้าที่จ�าเป็น

ต่อการด�ารงชีวิตโดยไม่เป็นธรรม	ว่าให้หยุด

พฤติกรรมดังกล่าวทันที"

	 นายชาญกฤช	กล่าวต่อถึงมาตรการชดเชย

รายได้แก่แรงงานลูกจ้าง	ลูกจ้างชั่วคราว	อาชีพ

อิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม	ซึ่งได้รับผลก

ระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	ซึ่ง

ท่านอุตตม	สาวนายน	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การคลัง	น�าเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี	

(ครม.)	เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา	ว่าผู้ที่มีสิทธิ์

ได้รับเงินเยียวยารายละ	5,000	บาท	

เป็นเวลา	3	เดือน	(เม.ย.-

มิ.ย.63)	เป้าหมาย

รวมทั้งสิ้น	3	

ล้าน

คน	ได้แก่	1.ผู้ประกันตนตามมาตรา	39	ซึ่งออก

จากงานหรือไม่ท�างานประจ�าแล้ว	แต่ยังส่ง

เงินสมทบเข้าระบบประกันสังคมอยู่	2.ลูกจ้าง

ชั่วคราว	(ตามสถานประกอบการ	สถานบริการ	

และอื่นๆ)	3.ผู้มีอาชีพอิสระหรือผู้ประกันตน

ตามมาตรา	40	ที่จ่ายเงินสมทบเองเข้ากองทุน

ประกันสังคม

	 ส�าหรับผู้ประกันตนตามมาตรา	33	หรือ

แรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม	กรณีที่ต้อง

ว่างงาน	เนื่องจากมีการปิดกิจการชั่วคราว	จะได้

รับเงินจากกองทุนประกันสังคมในกรณีว่างงาน

ในอัตรา	50%	ของค่าจ้าง	(แต่ก�าหนดไว้สูงสุด

ไม่เกิน	15,000	บาท)	โดยกรณีนายจ้างไม่ให้

ท�างาน	จะได้รับเงินในกรณีว่างงานไม่เกิน	180	

วัน	กรณีรัฐสั่งให้หยุดงาน	จะได้รับเงินไม่เกิน	90	

วัน

“เราจะสู้ไปด้วยกัน 
และเราจะชนะไปด้วยกัน” 
นายชาญกฤชกล่าวปิดท้าย 

“ชาญกฤช” ย�้ารัฐบาลใช้ "พ.ร.ก.ฉุกเฉิน" สกัดการแพร่ระบาดไวรัสโควิดเท่าที่จ�าเป็น 

สร้างผลกระทบประชาชนน้อยที่สุด ไม่ปิดร้านจ�าหน่ายสินค้าจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต 
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	เห็น	องค์การอนามัยโลก	(WHO)	เปิดเผย	ณ	วันพุธที่	
25	มี.ค.	ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19	ทั่วโลกพุ่งขึ้นแตะระดับ	413,467	ราย	ส่วนยอด
ผู้เสียชีวิตทั่วโลกอยู่ที่	18,433	ราย	หลังจากไวรัสโควิด-19	ได้แพร่ระบาดไปยัง	196	
ประเทศทั่วโลก	โดยยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19	นอกประเทศจีนเพิ่มขึ้นแตะ	331,619	
ราย	ซี่งเกือบ	240,000	มาจาก	6	ประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด	ได้แก่	อิตาลี	
สหรัฐ	สเปน	เยอรมนี	อิหร่าน	และฝรั่งเศส	โดยแต่ละประเทศมียอดผู้ติดเชื้อมากกว่า	
20,000	ราย
	 เห็นยอดโควิด-19กระฉูด	แบบว่า	ก็ไม่แปลกใจ	โดยวานนี้	สาธารณสุข	แถลง
ความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19	ว่า	วันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มอีก	111	ราย	
ยอดสะสมเพิ่มเป็น	1,045	ราย	โดยรักษาหายกลับบ้านแล้ว	88	ราย	ยังรักษาอยู่ใน
รพ.	953	ราย	มีทั้งอาการไม่รุนแรง	รุนแรงปานกลาง	ซึ่งยังต้องอยู่รพ.เพื่อรอผล
ตรวจให้เชื้อเป็นผลลบ	หรือถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงก็จะได้รับการรักษาที่เหมาะสม	ส่วนผู้
เสียชีวิตคงที่	4	ราย	
	 แม้ทุกประเทศ	จะระดมก�าลังทุกอย่าง	เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส	โค
วิด-19	แต่ก็ไม่ง่ายในการก�าราบ	ด้วยวิถีชีวิตที่แต่ละประเทศแตกต่าง...เอาเถอะ	ค่ะ	
ขอให้ทุกคนปฎิบัติ	อยู่บ้าน	หยุดเชื้อ	เพื่อชาติ	ตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ก็ท�างาน
สุดก�าลัง..เจ็บไข้ได้ป่วย	ควรเปิดเผยทุกสิ่งดีสุด....ทุกฝ่าย	สู้ๆค่ะ
	 วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,091.96	จุด	เพิ่มขึ้น	11.93	จุด	หรือ	1.10%	มูลค่า
การซื้อขาย	62,344.06	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ	4,464.21	ล้านบาท	
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ	919.16	ล้านบาท	นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ	
1,949.13	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ	1,595.92	ล้านบาท
	 พีอาร์	กระซิบ	Gossip	“ทยอยเก็บ	NEX”....สังเกตพักนี้ผู้ถือหุ้นใหญ่บมจ.	
เน็กซ์	พอยท์	(NEX)	พาเหรดเก็บหุ้นต่อเนื่อง	อดสงสัยไม่ได้ว่าเค้ามีสตอรี่อะไรดีๆ	
ถึงได้เนื้อหอมฟุ้งฟริ้งขนาดนี้	หรือจะมีข่าวดี
ซุ่มอยู่	วานซีอีโอ	“เอนก	ปิ่นวนิชย์กุล”	บอก
ที	ส่วนใครยังไม่มีหุ้นอยู่ในมือเห็นโอกาสนี้แล้ว
บอกเลยว่าต้องเก็บสถานเดียว...และใครที่มีอยู่
ในพอร์ตแล้วจะเก็บเพิ่มก็ไม่ว่ากันจ้า
 โฮมโปร	ยืนเคียงข้างลูกค้าหลัง	“ล็อค
ดาวน์”	อยู่กับบ้าน	รับ	พรก.ฉุกเฉินของ
รัฐบาล	ปูพรมอัดทีมช่าง	Home	Service	เต็ม

พิกัดกว่า	1,000	ทีม	รับมือโควิด	19	ชูบริการหลังการขาย	Cleaning	Solutions	
บริการล้างแอร์ฆ่าเชื้อโรค,	บริการอบ	และเคลือบฆ่าไวรัส	COVID,	ดูดไรฝุ่นที่นอน,	
ล้างเครื่องซักผ้า,	ล้างเครื่องดูดควัน/เตาฝัง	รวมถึงล้างแท็งค์น�้า	บริการท�าความ
สะอาดครบ	จบที่เดียวทั่วไทย	ด้วยทีมช่างคุณภาพ	ที่ผ่านการคัดกรองสุขภาพ	สวม
หน้ากากอนามัย	และถุงมือในขณะปฏิบัติงาน	ทั้งใช้น�้ายาฆ่าเชื้อ	เช็คท�าความสะอาด
เครื่องมือช่างทุกชนิด	ก่อนให้บริการลูกค้าทุกบ้าน	ลูกค้าสามารถใช้บริการต่าง	ๆ	
ผ่าน	“Home	Service	Mobile	Application”	เรียกง่าย	ได้ทุกที่	ทุกเวลา	เหมือนมี
ช่างประจ�าบ้านจากโอมโปร	มาดูแลคุณ	
	 ประกาศๆ	จากบริษัท	เอ็น.ดี.รับเบอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	NDR	แจ้ง
เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	เนื่องด้วยสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)	ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคาร
ที่	31	มีนาคม	2563	เวลา	9.30	น.	โดยเปลี่ยนมาจัดที่	"ห้องประชุม	Team	Work	
บริษัท	เอ็น.ดี.รับเบอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	129	หมู่3	ถนนหนองซาก-พนัสนิคม	ต�าบล
หนองอิรุณ	อ�าเภอบ้านบึง	จังหวัดชลบุรี"	พร้อมมีมาตรการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม
อย่างเคร่งครัด!!
 ASAP	มองวิกฤติ	Covid-19	เป็นโอกาสทางธุรกิจรถยนต์ให้เช่า	ชี้เทรนด์ผู้
บริโภคเปลี่ยนหันมาใช้รถเช่าสั้นจากผู้ประกอบการที่มีการบริหารงานแบบมืออาชีพ	
พร้อมเพิ่มมาตรการดูแลความสะอาดรถทุกคันหลังใช้งาน	สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า	
พร้อมยื่นดีลที่ดีให้ลูกค้าเร่งต่อสัญญารถเช่าระยะยาว	มั่นใจจะได้รับการตอบรับที่ดี
จากลูกค้า	
	 บมจ.สกาย	ไอซีที	(SKY)	จัดทัพใหม่	เดินหน้า	SKY	GROUP	บุกตลาดต่าง
ประเทศกลางปีนี้	ประเมินสถานการณ์โควิด-19	อย่างใกล้ชิด	มองธุรกิจท่องเที่ยวและ
ประกันฯ	ยังน่าสนใจ	มีโอกาสขยายตัวอย่างมาก	พร้อมจับมือกลุ่มคิงเพาเวอร์	และ
เมืองไทยประกันภัย	จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ�านวน	20	ล้านหุ้น	เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้น	SKY	
ในสัดส่วน	3.59%	เสริมแกร่ง	พร้อมเพิ่มศักยภาพรุกอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
ประกันฯ	ครบวงจร	มั่นใจปีนี้ยังเติบโตต่อเนื่องไม่ต�่ากว่า	50%
	 แม่มดน้อย	ยินดีกับ	ทั่นพูลพิพัฒน์	ตันธนสิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-เรือง
ชัย	กฤษณเกรียงไกร	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(มหาชน)	
หรือ	QTC และ	ปุณณวิช	ทรัพย์พานิช	ผู้จัดการประเทศไทย	พร้อมด้วย	Ms.Fiona	
Mo	ผู้จัดการฝ่ายขาย	จากบริษัท	LONGI	Solar	Technology	Co.,	Ltd.	ผู้ผลิตแผง
เซลล์แสงอาทิตย์แบบMonocrystalline	อันดับหนึ่งของโลก	ร่วมลงนามเพื่อให้	บมจ.	
คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	เป็นตัวแทนการจ�าหน่ายแผงโซลาร์เซลล์	และการให้บริการดูแล
หลังการขาย	เพิ่มช่องทางการขยายธุรกิจด้านพลังงานมากขึ้น	ณ	ส�านักงานใหญ่	
บมจ.	คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	เมื่อเร็วๆ	นี้			
 RBF	ยืนยันสถานการณ์การเเพร่ระบาดของ	COVID-19	ทางบริษัทได้รับผลก
ระทบไม่มากนัก	พร้อมย�้าเป้ารายได้ปี	2563	เติบโต	10-12%	และเตรียมลุยเพิ่มก�าลัง
การผลิตอย่างต่อเนื่อง	เพื่อตอบโจทย์ออเดอร์ที่เข้ามาอย่างหนาแน่น

โควิด-19 กระฉูด

บล.ทิสโก้	:	SCC	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	372.00	บ.	

บล.ฟิลลิป	:	AP	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	6.60	บ.	

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	VGI	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	8.10	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	BJC	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	50.00	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	SPRC	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	4.60	บ.

บล.ดบีเีอสวคิเคอร์ส	:	PTTGC	แนะน�า	ถอื	ราคาพืน้ฐาน	ท่ี	30.00	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	MTC	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	58.00	บ.
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คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : 
ปักหมุดหุ้นฉุกเฉิน วิธีการซื้อหุ้นเด่นเล่นให้รวยรอบใหญ่ 
และ ปรับแก้พอร์ตStep by Step ดูแล้วท�าตามได้ทันที

ตลาดหุ้นเริ่มมีสัญญาณดีแล้วครับ	และนี่เป็นโอกาสเข้าลงทุนครั้งส�าคัญ	ผมจะไล่เรียงให้ฟัง	แล้วบอกวิธีท�า	ทั้งการ

ลงทุนหุ้นเด่นชึดใหม่	และแก้ไขปรับพอร์ตหุ้นที่ติดไว้ดังนี้
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คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : 
ปักหมุดหุ้นฉุกเฉิน วิธีการซื้อหุ้นเด่นเล่นให้รวยรอบใหญ่ 
และ ปรับแก้พอร์ตStep by Step ดูแล้วท�าตามได้ทันที

1.ตลาดหุ้นเริ่มท�าฐานLowยกสูงขึ้น	(Low	เก่า	969	ส่วนlowใหม่	1010)

2.เริ่มมีnew	highแล้ว	(จากยอด	1076	เป็น	1133)

3.คุณลักษณะดังกล่าว	นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับทิศทางขึ้น	(reversal)	หรืออย่างน้อยก็reboundครับ	เพราะตาม

แนวโน้มก็ควรจะมีนิวไฮเกิน	1133	รอบหน้าควรจะเป็น	1165/1190	เป้าหมายใหญ่	1300	จุด	ครับ
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คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : 
ปักหมุดหุ้นฉุกเฉิน วิธีการซื้อหุ้นเด่นเล่นให้รวยรอบใหญ่ 
และ ปรับแก้พอร์ตStep by Step ดูแล้วท�าตามได้ทันที

4.ผมให้ความเห็นทางพื้นฐานมาตลอดว่า	ผมมองวิกฤติเที่ยวนี้แบบเดียวกับวิกฤติโรคระบาด	สงคราม	อุบัติภัยต่างๆ	คือ

เกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่นานจะผ่านไป	ผมจึงมองทางพื้นฐานผสานเทคนิคว่า	SET	ควรมี	downside	แถวๆ	940	(หรือ	969	ที่

ผ่านไปแล้ว	ดูรายละเอียด	https://thailworld.blogspot.com/2020/03/u-shape.html	)	ยังไม่ไปถึงขั้นวิกฤตเศรษฐกิจ

ลากยาวแบบต้มย�ากุ้งปี40	หรือวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ปี	51	การที่รัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาควบคุม

การแพร่กระจายให้เด็ดขาด	หรือสหรัฐทุ่มเทงบอย่างมหาศาล	ก็เป็นสัญญาณว่ามีโอกาสที่จะควบคุมการลุกลามให้สั้นลง	

มีโอกาสคบี่คลายไวขึ้น	ดังนั้นหากจะ	reversal	ขึ้นจากเขตนี้ก็มีเหตุผลอันสมควร

5.ผมเสนอไอเดียไปว่าจิตวิทยาฝูงชนในตลาดยังขาดความเชื่อมั่น	ผมจึงเสนอว่าเมื่อพบจุด	bottom	out&reversal	เรา

อาจจัดการซื้อหุ้นทั้งที่เป็นหุ้นเด่นชุดนี้	หรือหุ้นที่เราดอยไว้ดังนี้
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คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : 
ปักหมุดหุ้นฉุกเฉิน วิธีการซื้อหุ้นเด่นเล่นให้รวยรอบใหญ่ 
และ ปรับแก้พอร์ตStep by Step ดูแล้วท�าตามได้ทันที

5.1	เมื่อตลาดท�าฐานยกสูงขึ้นแล้ว	ก็เริ่มเข้าซื้อช่วงนี้ราว	

20-30%

5.2	เมื่อตลาดขึ้นท�า	new	highเกิน	1133	ก็สันนิษฐานว่า

จะไปต่อที่	1165/1190	เป้าหมายใหญ่	1300	ก็ให้	follow	

buy	อีก	70-80%	เมื่อเกิน	1133	จุด

5.2	เพื่อประกันว่าเราจะไม่ติดหุ้นหรือเสียหายหนัก	หาก	

SET	พลาดท่าลงลึกกว่า1010จุด	ก็เอาที่ซื้อตาม5.1ขาย

รักษาทุน	กรณีผมพาผิดครับ

5.3	ส่วนหุ้นรายตัวให้ปนะยุกต์แบบเดียวกัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคลิป	เพื่อจะได้ท�าตามได้เองที่บ้าน

ครับ

โชคดี มีก�าไรปลอดภัยในการลงทุนทุก
ท่านครับ

...

ประชาสัมพันธ์-พบ6หุ้นเด้นเล่นให้รวยรอบ	Best	

investment	opportunities	ในงานสัมมนาออนไลน์

อาทิตย์29มีนาคมนี้	สอบถามตอนนี้รับเลยหุ้นเด่น	ไม่ต้อง

รอ	คลิก	Line@	:	https://goo.gl/ybfAvJ

*งานสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะกับใคร?

	 1.ท่านที่มองหาโอกาสในวิกฤตที่จะพิชิตตลาดรวย

หลายเท่าถึง10เด้ง	กับหุ้นระดับSuper	Stock

	 2.ท่านที่จะแก้พอร์ตจากการร่วงลงแรงเพื่อเอาทุนคืน	

และตีตื้นฟื้นกลับเป็นก�าไร

จองงานสัมมนา	ด้วยการ

1.แอด	Line@	:	https://goo.gl/ybfAvJ	

หรือ	2.โทรสั่งจอง	0970986000

จองตอนนี้รับเลย6หุ้นเด่นไม่ต้องรอ
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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