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 นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) RATCH 
เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบ

ว่า เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 บริษัทฯ ไต้ลงนามสัญญระหว่างผู้ถือ

หุ้น กับบริษัท นวนคร จ�ากัด (มหาชน) NNCL และบริษัท พีอีเอ เอ็น

คอมอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 40, 

35 และ 25 ตามล�าดับ เพื่อร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าในจังหวัด

นครราชสีมา

 อนึ่ง โครงการโรงไฟฟ้ดังกล่วเป็นโรงไฟฟ้ประเภท Independent 

Power Supply ระบบ Cogeneration ขนาดก�าลังการผลิตประมาณ 

40 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัด

นครราชสีมา มูลค่าโครงการประมาณ 2,176 ล้านบาท โดยจะ

จ�าหน่ายไฟฟ้าและไอน�้าที่ผลิตไฟฟ้าให้กับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม มี

ก�าหนดเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ประมาณเตือนกรกฎาคม 2566 ซึ่งการ

ลงทุนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนขยายการลงทุนของกลุ่มบริษัทฯ

 ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกัน และขนาดของ

รายการไม่เข้ขยที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มา

หรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

 GPSC ปิดดีลซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 9 โครงการ ขนาดก�าลังการผลิต
รวม 39.5 เมกะวัตต์ ส่งบริษัทย่อย GRP เข้าถือหุ้น 100% ใน 4 บริษัท ขยายพอร์ต
รายได้พลังงานทดแทน ขับเคลื่อนธุรกิจตามยุทธศาสตร์การเพิ่มสัดส่วนพลังงานทาง
เลือก 

 นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ GPSC แกนน�านวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท. เปิดเผย
ว่า เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จ�ากัด (Global 
Renewable Power Co., Ltd. หรือ GRP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GPSC ได้บรรลุความ
ส�าเร็จการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) ในสัดส่วน 100% 
ใน 4 บริษัท ได้แก่ บริษัท เอ็น.พี.เอส.สตาร์กรุ๊ป จ�ากัด, บริษัท เวิลด์ เอ็กซ์เชนจ์ 
เอเชีย จ�ากัด, บริษัท พี.พี. โซล่า จ�ากัด และ บริษัท เทอร์ร่าฟอร์ม โกลบอล โอเปอเร
ติ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งได้พัฒนาโซลาร์ฟาร์มรวมกัน 9 โครงการ ก�าลังผลิตรวม
ทั้งสิ้น 39.5 เมกะวัตต์

 ทั้งนี้ โครงการโซลาร์ฟาร์มทั้ง 9 โครงการ ตั้งอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบด้วย 
ลพบุรี สุพรรณบุรี พิจิตร และ ขอนแก่น ปัจจุบันสามารถผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าเข้า
ระบบให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยมีสัญญาซื้อขายไฟเป็นระยะเวลา 25 ปี 
จนถึงปี 2582 - 2583 โดยแบ่งเป็น สัญญาซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบส่วนเพิ่มราคารับ
ซื้อไฟฟ้า หรือ Adder ในอัตรา 8 บาทต่อหน่วย (ส�าหรับช่วง 10 ปีแรกของสัญญา) 
ในสัดส่วน 3.6 เมกะวัตต์ และ สัญญาในรูปแบบ Feed-in Tariff หรือ FiT อัตรา 5.66 
บาทต่อหน่วย ในสัดส่วน 35.9 เมกะวัตต์ โดยโรงไฟฟ้าทั้งหมดมีการเดินเครื่องเชิง
พาณิชย์ไปแล้ว ตั้งแต่ปี 2557-2558

 “หลังจากประสบความส�าเร็จในการท�ารายการในครั้งนี้ จะส่งผลให้บริษัทฯ 
สามารถรับรู้รายได้เต็มงวดตั้งแต่ไตรมาส 2 ปี 2563 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ยัง
คงเติบโตอย่างต่อเนื่อง และการด�าเนินงานเป็นไปตามแผนงานในด้านของการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้า และการแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ ๆ ควบคู่ไปกับการพัฒนา
นวัตกรรมพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทางเลือก” นายชวลิตกล่าว

 อย่างไรก็ตาม แผนการพัฒนาก�าลังการผลิตใหม่ในปี 2563-2566 บริษัทฯ ยังมี
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการส่วนต่อขยาย
ของบริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จ�ากัด (NNEG Expansion) โครงการบริหารจัดการขยะ
ครบวงจร Rayong Waste to Energy (WTE) โครงการ เอนเนอยี รีคอฟเวอรี่ ยูนิต 
(ERU) และโครงการ SPP Replacement ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน) 
ซึ่งขณะนี้ทุกโครงการมีความคืบหน้าในการพัฒนาตามแผน และมั่นใจว่าจะสามารถ
เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 

GPSC ปิดดีล
ซื้อโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์ม 9 โครงการ รวม 39.5 MW

 RATCH เซ็นสัญญากับ NNCL-พีอีเอฯ 

ร่วมพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฯ 40 MW 

ในจ.นครราชสีมา มูลค่า 2.17 พันลบ. COD ก.ค.66
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 TQM ส่งซิกผลงาน Q1/63 สุดแจ่ม รับอานิสงค์โควิด-19 หนุนยอดขาย
ประกันพุ่ง พร้อมมั่นใจทั้งปีเบี้ยรับประกันโต 17% แตะ 1.5 หมื่นลบ. เล็งออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อเนื่อง

 ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ TQM 
เปิดเผยว่า บริษัทฯมั่นใจว่าผลประกอบการของไตรมาส 1/2563 จะเติบโตได้ดีกว่า
ไตรมาสที่ผ่านมา รวมถึงเติบโตกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก บริษัทฯได้รับ
ปัจจัยบวกจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้ประชาชนสนใจซื้อประกัน
ภัยจ�านวนมาก โดยที่ผ่านมาบริษัทฯก็ได้มีการออกแคมเปญชื่อว่า "เจอ จ่าย จบ" 
รองรับสถานการณ์ดังกล่าวและได้รับผลตอบรับที่ดีมาก โดย 2 เดือนที่ผ่านมา
(กุมภาพันธ์-มีนาคม) มีผู้สนใจท�าแล้วกว่า 1 ล้านกรมธรรม์ จากเดิมตั้งเป้าทั้งปีจะ
ท�าได้ 1 ล้านกรมธรรม์ 

 ขณะที่ภาพรวมทั้งปี 2563 บริษัทฯตั้งเป้าเบี้ยรับประกันรวมเติบโต 17% จาก
ปีก่อนหรือแตะที่ระดับ 15,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯยังคงเดินหน้าออกผลิตภัณฑ์
ใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งบริษัทฯยัง
ได้น�าระบบดิจิตัลเข้ามาช่วยใช้ในการท�างานเพื่อความสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งยังท�า
มาร์เก็ตติ้งอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางการขายของบริษัทฯในขณะนี้ และ
ปัจจุบันบริษัทฯมีคอลเซ็นเตอร์กว่า 2,000 คน ที่พร้อมให้บริการลูกค้า

 "ธุรกิจประกันภัยต้องบอกว่าเราให้ดิจิตัลเป็นเครื่องที่ท�าให้พวกเราก้าวเดิน
และยืนยันการเติบโตอย่างแข็งแรง ในช่วงที่เกิดโควิด-19นี้ เราได้ใช้ระบบดิจิตัลเข้า
มาท�างานอย่างเต็มที่ ซึ่งเรามีการให้พนักงานท�างานที่บ้าน แต่พนักงานของเราก็
สามารถให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างเต็มที่ค่ะ และแน่นอนว่าในวิกฤตแบบนี้คนไทย
ก็จะมองหาประกันภัยให้ช่วยแบกรับครึ่งนึงดีกว่าแบกไว้คนเดียว" ดร.นภัสนันท์ 
กล่าว 

 พร้อมกันนี้ บริษัทฯยังคงมองหาโอกาสขยายการเติบโตของธุรกิจไปยังต่าง
ประเทศด้วยเช่นกันโดยเฉพาะในแถบ CLMV โดยเบื้องต้นจะเป็นการเข้าไปขยาย
การลงทุนร่วมกับพันทมิตรท้องถิ่น ซึ่งปัจจุบันได้เริ่มมีการเจรจาและพูดคุยถึง
โมเดลการท�าธุรกิจเป็นที่เรียบร้อยหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบทันที

 นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟูด๊แอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ TKN เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อบริหารทางการเงิน ใน

วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท จ�านวนหุ้นที่จะซื้อคืนไม่เกิน 20 ล้านหุ้น หรือ

คิดเป็นจ�านวนไม่เกินร้อยละ 1.45 ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด ก�าหนด

ระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 

256

 ส�าหรับเหตุผลในการซื้อหุ้นคืน เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วน

เกินของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพ 

 ทั้งนี้จ�านวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free float) ณ วันปิ ดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุ้นหรือวันที่ 10 มีนาคม2563 เท่ากับร้อยละ 41.51 

ของทุนช�าระแล้วของบริษัทฯ 

 ขณะที่คณะกรรมการบริษัท จะพิจารณาตามความเหมาะสม 

สถานการณ์ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อก�าหนดระยะเวลาการจ�าหน่าย

หุ้นที่ซื้อคืน และจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอีกครั้ง

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะสามารถจ�าหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนภายหลัง 6 

เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี โดยหากบริษัทฯ ซื้อ

หุ้นคืนได้เสร็จสิ้นก่อนก�าหนดระยะเวลา 6 เดือน ระยะเวลาจ�าหน่ายหุ้นที่

ซื้ อคืนจะเริ่มต้นเมื่อพ้นก�าหนด 6 เดือนนับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืนได้เสร็จสิ้นดัง

กล่าว 

TKN อัดงบ 100 ลบ.

ซื้อหุ้นคืน 20 ล้านหุ้น 

เริ่มซื้อคืน 10 เม.ย. - 9 ต.ค.63

TQM ส่งซิกผลงาน Q1/63 สุดแจ่ม 

รับอานิสงค์โควิด-19 หนุนยอดขายประกันพุ่ง

-มั่นใจทั้งปีเบี้ยรับรวมโต 17% แตะ 1.5 หมื่นลบ.
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 บมจ.ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง มั่นใจไร้ผลกระ

ทบจากกรณี "ฮอนด้า ออโตโมบิล"หยุดเดิน

สายการประกอบรถยนต์ชั่วคราวเท่านั้น ชี้

ด�าเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการคุมการ

การควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

(COVID-19) ตามภาครัฐ ด้าน"คุณภานุมาศ 

รังคกูลนุวัฒน์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระบุ

โชว์รูมรถและศูนย์บริการ "ฮอนด้ามะลิวัลย์" ทั้ง 

10 สาขา ยังเปิดให้บริการได้ตามปกติ มีรถยนต์

ทุกรุ่นรองรับความต้องการลูกค้า และไม่ต้อง

ห่วงมีอะไหล่ รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งที่พร้อม

จ�าหน่ายและให้บริการเต็มอัตรา มั่นใจจะผ่าน

วิกฤติครั้งนี้ไปได้แน่นอน

 นายภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ ACG ประกอบธุรกิจ

การถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) 

ปัจจุบันมีบริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ�ากัด เป็น

บริษัทแกน ซึ่งเป็นผู้จ�าหน่ายและซ่อมบ�ารุง

รถยนต์ยี่ห้อ Honda มั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลก

ระทบจากกรณีที่ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล 

(ประเทศไทย) จ�ากัด หยุดเดินสายการประกอบ

รถยนต์ชั่วคราวของโรงงานทั้ง 2 แห่ง ที่ 

จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.ปราจีนบุรี ตั้งแต่

วันที่ 27 มีนาคม จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 

(รวม 35 วัน) หรือจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม

ตามมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ของภาครัฐ เนื่อง

จากบริษัทฯ มีรถยนต์ส�าหรับจัดจ�าหน่ายให้

ลูกค้าอย่างเพียงพอ สามารถส่งมอบรถยนต์ให้

ลูกค้าได้ตามปกติทุกสาขา ในส่วนของอุปกรณ์

ตกแต่งและอะไหล่นั้นฮอนด้ายังคงจัดส่งให้แก่

บริษัทย่อยของ ACG ตามปกติทุกสาขา 

 ทั้งนี้ บริษัทย่อยของบริษัทฯ ยังคงเปิด

ให้บริการตามปกติทุกสาขา และให้บริการ

ลูกค้าตามมาตรฐานของฮอนด้าภายใต้การ

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของกระทรวง

สาธารณสุขเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 

ด้วยมาตรการระยะห่างทางสังคม (Social 

Distancing) รวมทั้งวัดอุณหภูมิร่างกาย 

ท�าความสะอาดพื้นที่บริการ และการสวมใส่

หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัส COVID-19 และเพิ่มความมั่นใจให้

ลูกค้าเมื่อเข้ามาใช้บริการ 

 "การปิดโรงงานประกอบรถยนต์ดัง

กล่าว เป็นการปิดเพียงชั่วคราวและเป็นไปตาม

มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส

โควิด-19 ตามภาครัฐ ซึ่งดีลเลอร์ของ Honda 

ยังสามารถให้บริการได้ตามปกติ โดยเฉพาะ

โชว์รูมและศูนย์บริการของฮอนด้ามะลิวัลย์

ทั้ง 10 แห่ง มีความพร้อมและมีรถยนต์ทุก

รุ่นไว้รองรับความต้องการของลูกค้าจ�านวน

มาก ส่วนเรื่องอุปกรณ์ตกแต่งและอะไหล่ก็

ไม่ต้องกังวล ยังมีการซัพพลายสินค้าให้ตาม

ปกติ ดังนั้นลูกค้าผู้ใช้บริการไม่มีอะไรต้องกังวล 

HONDA คือผู้น�าในตลาดรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

ในประเทศไทย ผมจึงมั่นใจว่า  HONDA จะอยู่

เคียงคู่กับคนไทยไปอีกตราบนานเท่านาน ส่วน

วิกฤติในครั้งนี้ผมเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถ

ผ่านไปได้อย่างแน่นอน" นายภานุมาศกล่าวใน

ที่สุด

ACG ยันไร้ผลกระทบฮอนด้า ออโตโมบิลฯ

หยุดประกอบรถยนต์ หนีโควิด-19
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 นายวิจิตร เตชะเกษม ประธาน
กรรมการบริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ฟลิเตอร์ วิชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ FVC เปิดเผย

ว่า บริษัทฯตั้งเป้ารายได้รวมปี 2565 จะแตะ

ที่ระดับ 1,000 ล้านบาท โดยมาจากธุรกิจ B1 

(ธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการด้าน

ระบบน�้า) คาดว่าจะมีรายได้อยู่ 150-200 ล้าน

บาท ธุรกิจ B2 (ธุรกิจเพื่อการพาณิชย์และ

ที่พักอาศัย) มีรายได้ 500 ล้านบาท และจาก

ธุรกิจ  B3 (ธุรกิจบริการทางการแพทย์) คาด

ว่าจะมีรายได้ 300 ล้านบาท ด้วยการออก

ผลิตภัณฑ์ใหม่ รักษาฐานลูกค้าเดิมที่อยู่รวมทั้ง

ขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่มเติมอีกด้วย 

 ขณะที่ภาพรวมผลประกอบการปี 2563 

บริษัทฯยอมรับว่ายังคงประเมินได้ค่อนข้าง

ล�าบากเนื่องจากมีปัจจัยลบเรื่องไวรัสโควิด-

19 เข้ามากระทบ ซึ่งส่งผลต่อธุรกิจ B3 (ธุรกิจ

บริการทางการแพทย์) โดยตรงในเรื่ององธุรกิจ

ความงาม ภายใต้แบรนด์วุฒิศักดิ์คลินิก ที่

บริษัทฯต้องปิดสาขาภายในศูนย์การค้าตามค�า

สั่งของคณะรัฐมนตรี แต่บริษัทฯจะใช้โอกาสครั้ง

นี้หันมาท�าสาขาแบบสแตนด์อโลนมากขึ้น ตาม

แผนที่วางไว้ในปีที่ผ่านมาว่าจะลดขนาดพื้นที่ 

ลดจ�านวนพนักงานลงเพื่อประหยัดต้นทุนค่าใช้

จ่าย ซึ่งจะช่วยหนุนให้ วุฒิศักดิ์คลินิก กลับมามี

ผลประกอบการที่ดีขึ้น  

 ส่วนธุรกิจไตเทียม ยังไม่ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์ดังกล่าว และภายในสิ้นปีนี้

บริษัทฯตั้งเป้าที่จะขยายเครื่องให้บริการไตร

เทียมเพิ่มอีก 130-150 เครื่อง และขยายศูนย์

ให้บริการไตเทียมเพิ่มอีก 15-16 สาขา โดย

ไตรมาส1/2563ได้มีการขยายสาขาไปแล้ว 9 

สาขา ด้านการจ�าหน่ายน�้ายาไตเทียมบริษัทฯ

จะพยายามรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดและ

จ�าหน่ายสินค้าให้แก่บริษัทในเครือเพิ่มมากขึ้น 

 ขณะที่ธุรกิจ B2 (ธุรกิจเพื่อการพาณิชย์

และที่พักอาศัย) บริษัทฯคาดว่าปีนี้จะมีราย

ได้อยู่ที่ 300 ล้านบาท โดยการเติบโตมาจาก

ผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่ Water INI Pad , Nitro 

Tea และ Food Equipmaent ซึ่งบริษัทฯจะเน้น

ให้บริการธุรกิจร้านอาหารต่างๆ รวมถึงบริษัทฯ

ยังได้ลงทุนอัพเกรดเทคโนโลยีเพื่อน�า DATA ข้า

มาใช้พัฒนาและหาสินค้าใหม่ๆเพื่อตอบสนอง

แก่ความต้องการของลูกค้าในอีกระยะเวลา 3 ปี 

ข้างหน้าด้วยเช่นกัน 

 ส่วน B1 (ธุรกิจอุตสาหกรรมและผู้

ประกอบการด้านระบบน�้า) ในปีนี้ยังคงมีแนว

โน้มเติบโตได้ดีต่อเนื่องคาดว่าจะมีรายได้อยู่ที่ 

100-200 ล้านบาท โดยบริษัทฯจะพยายามรับ

งานจากลูกค้ารายใหญ่มากขึ้น 

 "ธุรกิจ B1-B2 เรายังไม่ได้รับผลกระทบโค

วิด-19 โดยตรง ตอนนี้ความต้องการใช้น�้ายัง

เหมือนเดิมถึงแม้ในห้างจะมีการใช้น้อยลง แต่

เราก็มีแบบเดลิเวอรี่แทน เราก็เชื่อว่าทั้งปีธุรกิจ 

B2 จะมีการเติบโตอยู่ที่ 14-15% เหมือนเดิม

ครับ " นายวิจิตร กล่าว

FVC ต้ังเป้าปี65 รายได้ทะยานแตะ 1 พันลบ. 

เล็งออกผลิตภัณ์ใหม่-รักษาฐานลูกค้าเดิม
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ธนาคารสมาชิกสมาคมธนาคารไทยออกมาตรการเร่งด่วน

ช่วยเหลือลูกหนี้ ยากล�าบากจาก COVID-19

 นายปรีดี ดาวฉาย ประธาน
สมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า การ

ระบาดของไวรัส COVID-19 มีความรุนแรง

กว่าที่คาดการณ์ไว้มาก และได้ส่งผลกระทบ

ต่อธุรกิจและประชาชนในวงกว้าง สมาคม

ธนาคารไทยและธนาคารสมาชิกจึงได้ออก

มาตรการเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาปัญหาเรื่อง

กระแสเงินสดของประชาชนและภาคธุรกิจ 

ที่จ�าเป็นต้องเตรียมไว้ส�าหรับเป็นค่าใช้จ่าย

ในการด�ารงชีพหรือดูแลธุรกิจให้ด�าเนินต่อ

ไปได้ โดยมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ใช้

ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล เช่า

ซื้อ ลีสซิ่ง สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อ

ธุรกิจ SMEs ซึ่งยังไม่เป็นหนี้ค้างช�าระเกิน

กว่า 90 วัน (NPL) มีผลตั้งแต่งวดการช�าระ

หนี้ วันที่ 1 เมษายน 2563 สรุปสาระส�าคัญ

ดังนี้

 1. ด้านสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อ

หมุนเวียน (revolving Loan) ธนาคาร

พิจารณาปรับลดวงเงินการผ่อนช�าระต่องวด

ลง เหลือ 5% ในปี 2563-2564 จากปกติ

อยู่ที่10% จากนั้นผ่อนช�าระเพิ่มเป็น 8% ใน

ปี 2565 และผ่อนช�าระเป็นปกติที่ 10%ใน

ปี2566 นอกจากนี้ขณะเดียวกันลูกหนี้ยัง

สามารถที่จะเลือกแนวทางแปลงหนี้เป็นหนี้

ระยะยาวได้ด้วย

 2. ด้านสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผ่อน

ช�าระเป็นงวดและสินเชื่อจ�าน�าทะเบียนรถ 

ธนาคารพาณิชย์พิจารณามาตรการช่วย

เหลือ เช่น การเลื่อนช�าระเงินต้น

ดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือการ

ลดวงเงินผ่อนช�าระ 30% เป็นระยะเวลา 6 

เดือน

 3. ด้านสินเชื่อเช่าซื้อ ประกอบด้วยสิน

เชื่อมอเตอร์ไซค์ ที่มีวงเงินไม่เกิน 3.5 หมื่น

บาท และสินเชื่อรถทุกประเภทที่ราคาไม่เกิน 

2.5 แสนบาท ธนาคารพิจารณาเลื่อนช�าระ

เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 เดือน

 4. ด้านสินเชื่อ ลิสซิ่ง ที่เกี่ยวข้องกับ

เครื่องจักร โดยมีมูลหนี้คงเหลือไม่เกิน 3 

ล้านบาท ธนาคารพิจารณาเลื่อนหรือพัก

ช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน

 5. ด้านสินเชื่อบ้านส�าหรับวงเงินไม่เกิน 

3 ล้านบาท ธนาคารพิจารณาพักช�าระเงิน

ต้น เป็นเวลา 3 เดือน

 6. ด้านสินเชื่อธุรกิจเอสเอ็มอี สินเชื่อ

นาโนไฟแนนซ์ และสินเชื่อไมโครไฟแนนซ์ 

ที่มีวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท ธนาคาร

พิจารณาพักช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็น

ระยะเวลา 3 เดือน

 มาตราการที่ออกมาเป็นการลดภาระ

โดยที่จะออกมาจะไม่มีผลต่อสถานะทางการ

เงินของลูกค้า หรือการบันทึกประวัติ

ทางการเงินตามแนวทางของบริษัทข้อมูล

เครดิตแห่งชาติ หรือ NCB แต่อย่างใด

 สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตราการดังกล่าว จะ

ช่วยคลายความกังวลให้ลูกค้าด้านภาระด้าน

การเงินบางส่วนในสถานการณ์เรื่อง COVID 

-19 และคาดหวังให้ลูกค้าโดยความช่วย

เหลือของธนาคารนี้สามารถผ่านพ้น

วิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกัน
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KBANK ระดมออกมาตรการพิเศษด้านสินเชื่อ 

เร่งช่วยลูกค้ารายย่อยและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ

 ธนาคารกสิกรไทย ออกมาตรการพิเศษด้านสินเชื่อเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระหนี้และเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้ารายย่อยและลูกค้า

ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบด้านเศรษฐกิจและสถานการณ์ COVID-19 ครอบคลุมผลิตภัณฑ์สินเชื่อ 6 ประเภท ได้แก่ บัตร

เครดิตกสิกรไทย, บัตรเงินด่วน Xpress Cash, สินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan, สินเชื่อบ้านกสิกรไทย, สินเชื่อธุรกิจ  K SME และสินเชื่อรถ 

KLeasing

 มาตรการพิเศษด้านสินเชื่อจากธนาคารกสิกรไทย มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือกับลูกค้า 3 ด้าน ได้แก่ พักช�าระเงินต้นจ่ายแต่ดอกเบี้ย หรือ

พักช�าระเงินต้นและดอกเบี้ย ลดยอดผ่อนต่องวด และ ขอวงเงินสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง เพื่อให้การช่วยเหลือด้านเงินทุนและสภาพคล่อง

ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และสามารถประกอบอาชีพหรือด�าเนินธุรกิจต่อไปได้ โดยล่าสุด ธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้า

ทั้งรายย่อยและลูกค้าผู้ประกอบการไปแล้วกว่า 54,000 ราย วงเงินกว่า 86,000 ล้านบาท  

 ทั้งนี้ ลูกค้าที่สนใจ สามารถลงทะเบียนได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 และ K-BIZ Contact Center 02-8888822 ตั้งแต่วันที่ 

1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kbank.co/2xwnCqg

 มาตราการด้านสินเชื่อส�าหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าผู้ประกอบการของธนาคารกสิกรไทย
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KTB อัดทุกมาตรการเร่งช่วยลูกค้าทุกประเภท

ฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจ

 ธนาคารกรุงไทยลุยช่วยเหลือลูกค้าราย

ย่อย ลูกค้าธุรกิจทั้งเอสเอ็มอีขนาดเล็กและ

ขนาดกลาง รวมทั้งธุรกิจขนาดใหญ่ ที่ได้รับ

ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ ร่วมมาตรการ

ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ยังไม่เป็นหนี้เสียของแบงก์

ชาติ พร้อมออกมาตรการเสริม เร่งปรับ

โครงสร้างหนี้ลูกค้าทุุกราย ลดดอกเบี้ยเงิน

กู้ พักช�าระเงินต้น ให้วงเงินสินเชื่อ Home for 

Cash  ขยายเวลาตั๋วสัญญา P/N และสินเชื่อ 

Trade Finance พร้อมปล่อยสินเชื่อกรุงไทย

ต้านภัยโควิด-19 ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 2% ต่อ

ปี คงที่ 2 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท 

ฟรีค่าธรรมเนียม บสย. ค�้าประกัน 4 ปี  ท�า

ธุรกรรมโอน รับ จ่าย ไม่คิดค่าธรรมเนียมนาน 1 

ปี

 นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้
จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิด

เผยว่า ธนาคารตระหนักถึงการมีส่วนช่วยพยุง

เศรษฐกิจและช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มที่ได้รับ

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 โดยที่ผ่านมาธนาคาร

ได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าทั้งรายย่อยและ

ลูกค้าธุรกิจไปแล้วกว่า 1,500 ราย วงเงินกว่า 

30,000 ล้านบาท และมีลูกค้าที่อยู่ระหว่าง

ด�าเนินการช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกกว่า 70,000 

ราย วงเงินประมาณ 250,000 ล้านบาท รวม

วงเงินทั้งสิ้นกว่า 280,000 ล้านบาท นอกจาก

นี้ ธนาคารยังได้เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ

ด้านสินเชื่อส�าหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก 

COVID-19 ของธนาคารแห่งประเทศไทย รวม

ทั้งธนาคารยังได้ออกมาตรการเสริมเพื่อเร่งปรับ

โครงสร้างหนี้ลูกค้าทุกรายที่ได้รับผลกระทบ 

ตลอดจนปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ MOR ลง 

0.25% เหลือ  6.62% ต่อปี  MRR 

ลง 0.125%  เหลือ 6.745% ต่อปี

"ลูกค้ารายย่อยที่ใช้บริการสินเชื่อบุคคล  Smart 

Money และสินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus 

ธนาคารเลื่อนการช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยให้

นาน 3 เดือน  สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย วงเงินไม่

เกิน 3 ล้านบาท  พักช�าระเงินต้นนาน 3 เดือน 

ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท  

พักช�าระเงินต้นนาน 3 เดือน ส่วนลูกค้าที่มีราย

ได้ลดลงจากวิกฤติเศรษฐกิจ ได้แก่ ลูกค้าสินเชื่อ

บุคคลและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย พักช�าระเงิน

ต้นสูงสุด 12 เดือน ลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 

สามารถขอสินเชื่อเพิ่มเติมจากสินเชื่อ Home 

for Cash โดยใช้หลักประกันเดียวกับสินเชื่อที่

อยู่อาศัยที่มีกับธนาคาร ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ พัก

ช�าระเงินต้นสูงสุด 12 เดือน  และขยายระยะ

เวลาตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) และสินเชื่อ Trade 

Finance ออกไปอีก 6 เดือน" 

นอกจากนี้ ลูกค้าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโค

วิด-19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ธุรกิจที่

เกี่ยวกับการท่องเที่ยว โรงแรม  รถเช่า ร้านขาย

ของฝาก ของที่ระลึก สามารถขอสินเชื่อกรุงไทย

กู้ภัยโควิด-19 ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 2% ต่อปี คงที่ 

2 ปีแรก วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท  ฟรีค่า

ธรรมเนียม บสย. ค�้าประกัน 4 ปี ท�าธุรกรรม

โอน รับ จ่าย ไม่คิดค่าธรรมเนียมนาน 1 ปี โดย

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารก�าหนด

นายผยง ศรีวณิช กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ธนาคาร

ได้ติดตามลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดูแล

และช่วยเหลืออย่างทันท่วงที รวมทั้งเตรียม

ออกมาตรการเพิ่มเติมตามสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ลูกค้าสามารถฝ่าวิกฤติ

ในครั้งนี้ไปได้ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับ

ความช่วยเหลือได้ที่สาขา และส�านักงานธุรกิจที่

มีวงเงินสินเชื่ออยู่ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ที่ Krungthai Contact Center 02-111-1111
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LH Bank เร่งช่วยเหลือลูกค้าทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 

อย่างต่อเนื่อง ประกาศปล่อยกู้ดอกเบี้ยต�่า 2% ต่อปี 

พร้อมเพิ่มมาตรการปลอดเงินต้นเและลดดอกเบี้ย นานสูงสุด 12 เดือน

 นางสาวชมภูนุช ปฐมพร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) (LH 
Bank) เปิดเผยว่า ธนาคารมีความห่วงใยลูกค้าทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ที่

ยังยืดเยื้อ จึงได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 ผ่อนปรนเงื่อนไขการช�าระ เช่น ปลอดเงินต้นสูงสุด 12 เดือน และขยายระยะเวลาเงินกู้เพื่อให้ภาระการผ่อนช�าระลดลง หลังหมดช่วง

ปลอดเงินต้น

 สนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มลดดอกเบี้ยให้ลูกค้าในช่วงที่มีปัญหา สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน โดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป ช่วยเห

ลืออื่นๆ ตามที่เห็นสมควรโดยพิจารณาเป็นรายๆ ไป ทั้งนี้ ธนาคารได้ร่วมให้สินเชื่อดอกเบี้ยต�่า เพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับ

ผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม รายละไม่เกิน 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี เป็นระยะเวลา 2 ปี โดยผู้ประกอบการสามารถยื่น

ขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 นี้  และนอกจากนี้ธนาคารได้เพิ่มมาตรการช่วยเหลือขั้นต�่าส�าหรับลูกค้าที่ยังไม่เป็น NPL 

เช่น การพักช�าระเงินต้น 3 เดือน และลดอัตราดอกเบี้ยตามสถานการณ์ ของลูกค้าแต่ละราย ส�าหรับกลุ่มลูกค้าดังนี้

 ลูกค้าสินเชื่อบ้าน ที่มีวงเงินไม่เกิน 3.0 ล้านบาท ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SMEs ไมโครไฟแนนซ์ และ นาโนไฟแนนซ์ ที่มีวงเงินไม่เกิน 20.0 

ล้านบาท ธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับลูกค้าเพื่อให้มีความ

พร้อมที่จะด�าเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเต็มศักยภาพและเป็นการช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวทาง

เศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 1327
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KBANK เสริมมาตรการสภาพคล่อง 

เพิ่มความแข็งแกร่งให้บลจ. กสิกรไทย

 นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากผลกระทบของโควิด-19 ที่

ส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดการเงินทั่วโลก และธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกนโยบายเสริมสภาพคล่องให้กับกองทุนเปิดตราสารหนี้ 

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่กองทุนรวม (Mutual Fund Liquidity Facility: MFLF) นั้น

 ธนาคารได้มีการดูแล และมุ่งเน้นการควบคุมความเสี่ยงของบริษัทจัดการกองทุนที่เป็นบริษัทของธนาคารอย่างใกล้ชิดและเข้มงวดมา

โดยตลอด  ส่งผลให้กองทุนภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. กสิกรไทย มีการบริหารจัดการกองทุนอย่างรอบคอบ โดยมีการกระจายการ

ลงทุนไปในทั้งเงินฝากและตราสารหนี้หลากหลายประเภททั้งพันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้เอกชนที่มีความมั่นคงสูงและส่วนใหญ่มีอันดับ

ความน่าเชื่อถืออย่างน้อยที่ระดับ A ขึ้นไป ส�าหรับการลงทุนในต่างประเทศเกือบทั้งหมดจะเป็นการลงทุนในเงินฝากของธนาคารขนาดใหญ่

ซึ่งมีเครดิตที่ดี

 นอกจากนี้ กองทุนภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. กสิกรไทย มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนจากมาตรการเสริม

สภาพคล่องของ ธปท. โดยธนาคารมีความพร้อมในการสนับสนุนมาตรการของธปท.ด้วยการเพิ่มช่องทางให้กองทุนดังกล่าวสามารถกู้ยืม

เงิน หรือ น�าหลักทรัพย์ที่ลงทุนมาท�าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในนามกองทุนรวม เพื่อเสริมศักยภาพในการบริหารสภาพคล่อง

ของกองทุนมากขึ้น เพื่อให้ผู้ลงทุนมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น
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คลัง แจงมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)

 ไม่ต้องไปที่ธนาคาร สามารถลงทะเบียนเองและใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่แล้วได้

 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิดเผยว่า การลงทะเบียนรับสิทธิตาม มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.

com ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป และเว็บไซต์จะเปิดตลอด24 ชม. ดังนั้น ในขณะนี้ประชาชนไม่จ�าเป็น

ต้องเดินทางไปที่สาขาของธนาคารเพื่อเปิดบัญชีใหม่หรือเพื่อลงทะเบียน โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง หรือให้ผู้ใกล้ชิดช่วย

ลงทะเบียนให้ได้ อีกทั้ง ประชาชนไม่จ�าเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคารใหม่ที่ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ เนื่องจากในขั้นตอนการจ่ายเงิน กระทรวง

การคลังสามารถโอนเงินไปได้ทุกธนาคารที่ท่านมีบัญชีอยู่แล้วและได้ลงทะเบียนไว้ โดยมีเงื่อนไขเพียงชื่อและนามสกุลเจ้าของบัญชีจะต้อง

ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ นอกจากนี้ สามารถเลือกให้โอนเข้าพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขประจ�าตัวประชาชนก็ได้ โดยประชาชน

จะได้รับเงินเร็วที่สุด 7 วันท�าการหลังจากการลงทะเบียนและตรวจสอบผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ก�าหนด

 ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ก�าหนดให้การลงทะเบียนและจ่ายเงินเป็นการด�าเนินการผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก เพื่อความสะดวกและ

ปลอดภัยของประชาชนมากที่สุด และให้สอดรับกับแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขในการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

 Call Center ธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 และ ส�านักนโยบายการคลัง ส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 0 

2273 9020 ต่อ 3558 3563 3557 3569 3556
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บีโอไอ ขยายเวลายื่นขอใช้สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารออนไลน์ได้ทุกงาน

บีโอไอ ปรับระบบการท�างานรองรับ

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ช่วยผู้

ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ขยายเวลา

ยื่นขอใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคล ถึง 31 กรกฎาคม 2563 สอด

รับมาตรการกระทรวงการคลังที่เลื่อนเวลา

ช�าระภาษีเงินได้นิติบุคคล รุกเปิดใช้ระบบ 

e-Submission ส�าหรับการยื่นเอกสาร

ออนไลน์ได้ทุกงาน

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ 
เลขาธิการคณะกรรมการส่ง
เสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส

โคโรนา (โควิด-19) ที่ขยายวงกว้างขึ้น จน

ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ 

กระทรวงการคลังได้มีมาตรการให้เลื่อนเวลา

การช�าระภาษีเงินได้นิติบุคคล รอบระยะเวลา

บัญชีปี 2562 (ภ.ง.ด.50) เป็นภายในวันที่ 

31 สิงหาคม 2563 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้

ประกอบการที่ได้รับผลกระทบนั้น

เพื่อให้เงื่อนไขด้านการใช้สิทธิประโยชน์ทาง

ภาษีของบีโอไอสอดคล้องกับมาตรการของ

กระทรวงการคลัง บีโอไอจึงได้ขยายก�าหนด

เวลาการยื่นขอใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นภายในวันที่ 31 

กรกฎาคม 2563 หรือก่อนครบก�าหนดเวลา

ยื่นรายการช�าระภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่น้อย

กว่า 30 วัน เพื่อความสะดวกของผู้ได้รับ

การส่งเสริมการลงทุน   

นอกจากนี้ แม้ว่าบีโอไอจะเปิดให้บริการ

ตามปกติ แต่เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่

ผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่

มีความจ�าเป็นต้องยื่นเรื่องหรือเอกสาร

ต่างๆ บีโอไอจึงได้เพิ่มบริการรับเอกสารทาง

ออนไลน์ นอกเหนือจาก e –Service ที่มีอยู่

เดิม (เช่น e-Investment ส�าหรับรับค�าขอ

ส่งเสริมฯ e-Tax ส�าหรับการยื่นขออนุมัติ

การใช้สิทธิภาษีเงินได้นิติบุคคล) โดยผู้

ประกอบการหรือผู้ใช้บริการสามารถยื่นเรื่อง 

จดหมาย หรือเอกสารต่างๆ ผ่านระบบการ

ยื่นเอกสารออนไลน์ หรือ "e–Submission" 

ผ่านเว็บไซต์บีโอไอได้ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 

มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ระบบการยื่น

เอกสารออนไลน์นี้ใช้ได้กับการยื่นเอกสาร

ต่อส�านักงานของบีโอไอในส่วนภูมิภาค

ทั้ง 7 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก 

ขอนแก่น นครราชสีมา ชลบุรี สงขลา และ

สุราษฎร์ธานี ด้วย

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกของผู้ใช้บริการ นอก

เหนือจากการติดต่อบีโอไอผ่านโทรศัพท์ 

อีเมล แล้ว บีโอไอได้เพิ่มช่องทางการติดต่อ

ผ่านโซเชียลมีเดีย ได้แก่ ไลน์: @boinews 

เฟสบุ๊ก: BOI NEWS รวมทั้งสามารถนัด

หมายเพื่อประชุมออนไลน์กับเจ้าหน้าที่

ได้ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ www.boi.go.th  หัวข้อ e–Service
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร นั่งคิดคนเดียว กรณี ธนาคารกลาง หลายประเทศ หั่น
ดอกเบี้ย มาล่าสุด รัฐสภายุโรป อนุมัติกองทุนฉุกเฉินวงเงิน 3.7 หมื่นล้านยูโร (4.05 
หมื่นล้านดอลลาร์) รวมถึงมาตรการต่างๆ ในการช่วยเหลือสายการบินยุโรปที่ได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และ วุฒิสภาสหรัฐ ลงมติเห็นชอบ
ร่างกฎหมายว่าด้วยมาตรการเยียวยาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากไวรัสโควิด-19 วงเงิน 
2 ล้านล้านดอลลาร์ นับเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐที่มีวงเงินสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์
 สะท้อนให้ถึง ความน่ากลัวของไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดทั่วโลก สร้างความเสีย
หายมหาศาล ยิ่งกว่า สงครามการค้าสหรัฐ-จีน คิดแล้ว ก็สยอง ครั้งนี้ทุกประเทศ ต้อง
ร่วมมือ รวมพลัง สามัคคี...ยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19....ตลาดหุ้นตีฟอง 
บวกอย่างมีความหวัง แม่มดน้อย ขอให้เน้นเทรดแบบสั้นๆ มีก�าไรก็จัดการ ขายน�าเงิน 
น�าก�าไรเข้ากระเป๋าก่อน เป็นการดีที่สุด....หุหุ
 ศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,099.76 จุด เพิ่มขึ้น 7.80 จุด หรือ 0.71% 
มูลค่าการซื้อขาย 65,440.05 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 1,116.60 ล้าน
บาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 167.05 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ 
232.48 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ 1,182.03 ล้านบาท
 แม่มดน้อย เห็นราคาหุ้น META ลงหนักๆ มา 2 วัน คงไม่ถูกบังคับขาย.... ศุกร
ที่ผ่านมา ราคาหุ้น META อยู่ที่ 0.87 บาท ลดลง 15 สตางค์ คิดเป็น 14.71% ขณะที่ 
ทั่นฌอน CEO META ย�้าบริษัทฯยังคงแข็งแกร่งเหมือนเดิมไม่มีปัญหาอะไร โครงการโรง
ไฟฟ้าที่พม่า เฟสแรก ก็ COD ไปแล้ว ผลิตไฟได้ตามเป้า เก็บเงินได้เต็มอัตรา และก�าลังจะ
เริ่มก่อสร้างเฟส2 ภายในปีนี้ ...ตอนนี้รอสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย งับ
 ในที่สุด ZIGA ก็ทนไม่ไหว กับราคาหุ้นต�่าเกินไป ไม่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน  
บอร์ด ZIGA ประชุม..สรุป เปิดโครงการซื้อหุ้นคืน 52 ล้านหุ้น วงเงิน 30 ลบ. เริ่ม 10 
เม.ย-9 ต.ค 63 ศุกร์ที่ผ่านมา ราคาหุ้น ZIGA ปิดที่ 0.80 บาท บวก 10 สตางค์ คิดเป็น 
14.29%
 ACG มั่นใจไร้ผลกระทบจากกรณี "ฮอนด้า ออโตโมบิล"หยุดเดินสายการประกอบ
รถยนต์ชั่วคราวเท่านั้น ชี้ด�าเนินการให้สอดคล้องกับมาตรการคุมการการควบคุมการแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ตามภาครัฐ ด้าน"คุณภานุมาศ รังคกูลนุวัฒน์" 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระบุโชว์รูมรถและศูนย์บริการ "ฮอนด้ามะลิวัลย์" ทั้ง 10 สาขา 
ยังเปิดให้บริการได้ตามปกติ มีรถยนต์ทุกรุ่นรองรับความต้องการลูกค้า และไม่ต้องห่วงมี
อะไหล่ รวมถึงอุปกรณ์ตกแต่งที่พร้อมจ�าหน่ายและให้บริการเต็มอัตรา มั่นใจจะผ่านวิกฤติ
ครั้งนี้ไปได้แน่นอน
 ปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แบงก์ทีเอ็มบีหรือแบงก์ทหารไทย 
แจกแจง กรณีที่ บลจ.ทหารไทย อิสท์สปริง ประกาศปิด 4 กองทุนนั้น มีสาเหตุหลักจาก

แรงเทขายอัน เนื่องมาจากความกังวลอย่างที่ไม่เคยปรากฏ
มาก่อน เพื่อน�าเงินไปพักไว้ในเงินฝากทีเอ็มบี อาทิ บัญชี
เงินฝากไม่ประจ�าดอกเบี้ยสูง (TMB NO Fixed) หรือกอง
ตราสารหนี้รัฐบาลที่มีความเสี่ยงต�่า ท�าให้ตราสารคุณภาพ
ดีที่อยู่ในพอร์ต ซึ่งมีส่วนที่กระจายการลงทุนในต่างประเทศ
และในเงินฝากระยะสั้นถูกแรงขายกดมูลค่าให้ต�่ากว่าควร
จะเป็น ขณะที่ภาพรวมพื้นฐานอุตสาหกรรมกองทุนรวม 
ตลาดตราสารหนี้และระบบการเงินไทยยังคงแข็งแกร่ง อีก
ทั้งยังมีมาตรการสร้างเสถียรภาพจากธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะช่วยเสริมสภาพคล่อง
ในระบบตลาดการเงินได้เป็นอย่างดี...
 แบงก์ทีเอ็มบี ก็มีโปรแกรมความช่วยเหลือนี้ มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือนัก
ลงทุนที่มีความจ�าเป็นต้องใช้เงินทุนในระยะสั้น ในระหว่างที่บลจ.ทหารไทย อิสท์สปริง 
รอรับผลตอบแทนจากตราสารที่อยู่ในพอร์ตที่ก�าลังจะครบก�าหนดและทยอยขายตราสา
รอื่นๆ และจัดสรรเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย โดยผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุนทั้ง 4 กองทุน
ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าทีเอ็มบีหรือไม่ใช่ลูกค้าปัจจุบันของทีเอ็มบีก็ตาม สามารถน�าหน่วย
ลงทุนในกองทุนดังกล่าวมาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อกับทีเอ็มบีได้ โดยติดต่อผ่าน
ตัวแทนจ�าหน่ายของแต่ละท่านเข้ามาได้ที่ทีเอ็มบี โดยผู้ถือหน่วยก็จะได้รับการพิจารณาให้
ความช่วยเหลือทางการเงินเป็นรายๆ ไปอย่างเหมาะสม 
 ขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร กสิกรไทย เผย ธนาคาร
ได้มีการดูแล และมุ่งเน้นการควบคุมความเสี่ยงของบริษัทจัดการกองทุนที่เป็นบริษัท
ของธนาคารอย่างใกล้ชิดและเข้มงวดมาโดยตลอด ส่งผลให้กองทุนภายใต้การบริหาร
จัดการของ บลจ. กสิกรไทย มีการบริหารจัดการกองทุนอย่างรอบคอบ โดยมีการกระจา
ยการลงทุนไปในทั้งเงินฝากและตราสารหนี้หลากหลายประเภททั้งพันธบัตรรัฐบาลและ
ตราสารหนี้เอกชนที่มีความมั่นคงสูงและส่วนใหญ่มีอันดับความน่าเชื่อถืออย่างน้อยที่
ระดับ A ขึ้นไป ส�าหรับการลงทุนในต่างประเทศเกือบทั้งหมดจะเป็นการลงทุนในเงินฝาก
ของธนาคารขนาดใหญ่ซึ่งมีเครดิตที่ดี
 กองทุนภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ. กสิกรไทย มีคุณสมบัติอยู่ใน
เกณฑ์ที่จะได้รับการสนับสนุนจากมาตรการเสริมสภาพคล่องของ ธปท. โดยธนาคารมี
ความพร้อมในการสนับสนุนมาตรการของธปท.ด้วยการเพิ่มช่องทางให้กองทุนดังกล่าว
สามารถกู้ยืมเงิน หรือ น�าหลักทรัพย์ที่ลงทุนมาท�าธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืนใน
นามกองทุนรวม เพื่อเสริมศักยภาพในการบริหารสภาพคล่องของกองทุนมากขึ้น เพื่อให้
ผู้ลงทุนมีความมั่นใจเพิ่มขึ้น
 แบงก์กรุงศรี ชี้ กองทุนรวมตราสารหนี้ที่เป็นกองทุนเปิดทุกกองทุนขอ
งบลจ.กรุงศรี มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ของมาตรการนี้ทุกประการ ในฐานะบริษัทแม่ของ 
บลจ.กรุงศรี ธนาคารขอให้ความมั่นใจกับผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุนรวมตราสารหนี้ขอ
งบลจ.กรุงศรี ว่าธนาคารพร้อมให้การสนับสนุนการบริหารกองทุนกรุงศรีตามมาตรการ
นี้ - กองทุนรวมตราสารหนี้ของบลจ.กรุงศรี เน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดี และผู้
จัดการกองทุนได้มีการประเมินสถานการณ์การลงทุนอย่างใกล้ชิด เพื่อปรับกลยุทธ์การ
ลงทุนให้สอดคล้องกับความผันผวน พร้อมการบริหารสภาพคล่องให้มีเพียงพอต่อการ
ไถ่ถอนหน่วยลงทุนมาโดยตลอด และธนาคาร จึงเชื่อมั่นว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ของ 
บลจ.กรุงศรี ยังคงเป็นทางเลือกที่ผู้ลงทุนทุกท่าน และลูกค้าของธนาคารสามารถให้
ความไว้วางใจลงทุนได้อย่างที่เคยเป็นมาเสมอ

  คิดแล้วสยอง

บล.ทิสโก้ : RBF แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 5.20 บ.

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : AH แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 15.00 บ. 

บล.ฟิลลิป : KKP แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 50.00 บ. 

บล.ฟิลลิป : CK แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 23.00 บ.

บล.เคจีไอ : SAWAD แนะน�า ขาย ราคาพื้นฐาน ที่ 49.00 บ. 

บล.เคจีไอ : AMA แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 4.30 บ.

บล.ดบีเีอสวิคเคอร์ส : SPRC แนะน�า Fully Valued ราคาพืน้ฐาน ที ่3.80 บ.

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : CPF แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 35.80 บ.
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