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นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด 
(มหาชน) CPN เปิดเผยว่า ขอแจ้งให้ทราบ

ถึงแนวทางการบริหารจัดการของบริษัทเพื่อลด

ผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19อันเนื่อ

งมาจากการปิดให้บริการศูนย์การค้าบางแห่งชั่วค

ราวตามประกาศของทางภาครัฐในพื้นที่ที่มีความเ

สี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค COVID-19 ทั้งใน

กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรวมถึงมาตรการ

ปิดประเทศมาเลเซียซึ่งบริษัทมีการด�าเนินธุรกิจ

ศูนย์การค้าจ�านวน 1 โครงการ

บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้

ชิด และด�าเนินมาตรการในเชิงรุกเพื่อบริหารจัดการ

ให้ทันต่อเหตุการณ์ ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมที่มีการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลาโดยค�านึง

ถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนด้วยความระมัดระวัง

รอบคอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ร้านค้า คู่ค้าลูกค้า 

พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องของบ

ริษัทฯได้รับผลกระทบน้อยที่สุดอย่างเต็มก�าลังความ

สามารถ ดังนั้นจึงขอสรุปให้ทราบถึงข้อมูลที่ส�าคัญ

ในปัจจุบันของบริษัทฯ ดังนี้

--สภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน--

ธุรกิจให้เช่าและบริการในศูนย์การค้าและอาคาร

ส�านักงาน ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 83 

ของรายได้รวมในปี 2562ตามที่มีประกาศมาตรการ

ควบคุมการระบาดของโรค COVID-19 ในหลาย

จังหวัด รวมถึงในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติ

ตามข้อก�าหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีการปิดให้บริการ

ศูนย์การค้าชั่วคราวในแต่ละสถานที่และในระยะเวลา

ที่ข้อก�าหนดของแต่ละจังหวัดได้ระบุไว้ ปัจจุบันอยู่

ระหว่าง 7-39 วัน โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ตามข้อก�าหนดของรัฐบาลในภายภาคหน้า

อย่างไรก็ตาม ศูนย์การค้าดังกล่าวยังเปิดให้บริการ

ซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าที่จ�าเป็น อาทิ ธนาคาร

ร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ รวมถึงอ�านวยความ

สะดวกการจัดสรรพื้นที่และจัดระเบียบใหม่ให้มี

บริการร้านอาหารแบบDelivery และแบบซื้อกลับ

บ้าน โดยมีมาตรการปฏิบัติระยะห่างทางสังคม 

(Social Distancing) อย่างเคร่งครัดรวมถึงการ

จัดท�าระบบ Call Center, Pick Up Counter และ 

Drive Through Pick Upเพื่อเพิ่มความสะดวกแล

ะปลอดภัยส�าหรับลูกค้ายิ่งขึ้น ส�าหรับศูนย์การค้า

ที่ยังเปิดให้บริการอยู่ได้ปรับเวลาเปิด-ปิดและมี

มาตรการดูแลป้องกันลูกค้าอย่างทั่วถึงให้เหมาะสม

กับสถานการณ์ปัจจุบันและยังสามารถให้บริการ

ลูกค้าได้อย่างเต็มที่ และปฏิบัติตามแนวทาง โดย

ระหว่างที่ศูนย์การค้าปิดให้บริการชั่วคราวนั้น 

บริษัทฯจะยกเว้นค่าเช่าให้แก่ร้านค้าที่ไม่สามารถ

ด�าเนินการได้จากการปิดให้บริการศูนย์การค้า

ชั่วคราวตามประกาศภาครัฐรวมถึงมีการลดค่าเช่า

ให้แก่ร้านค้าในศูนย์การค้าที่ยังเปิดให้บริการตาม

ปกติแต่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบัน 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาร้านค้าในศูนย์การค้า

ของบริษัทฯและพร้อมจะช่วยประสานงานให้ภาครัฐ

ออกนโยบายเพื่อมาเยียวยาดูแลทุกภาคส่วนทั้งผู้

ประกอบการร้านค้าพนักงานร้านค้า และลูกจ้างที่ได้

รับผลกระทบและขาดรายได้จากวิกฤตการณ์ครั้งนี้

- กรุงเทพฯ และปริมณฑล - ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ปิด

ให้บริการศูนย์การค้าชั่วคราวทั้งหมด 15 โครงการ 

ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 

(ยกเว้น เซ็นทรัลพลาซา ศาลายา ปิดให้บริการ

ระหว่างวันที่22-31 มีนาคม 2562) ตามข้อก�าหนด

ของกรุงเทพมหานครและจังหวัดในเขตปริมณฑล

- อาคารส�านักงานในกรุงเทพฯ - ในส่วนของอาคาร

ส�านักงานภายใต้การบริหารของบริษัทฯ ทั้ง 7 

โครงการ รวมถึงอาคารส�านักงานภายใต้การบริหาร

ของบริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จ�ากัด (มหาชน) 

หรือ GLAND ซึ่งเป็นบริษัทย่อย อีก 3 โครงการ

ยังเปิดให้บริการตามปกติ และมีมาตรการป้องกัน

คัดกรองผู้เดินทางเข้าออกอาคารส�านักงานอย่าง

เคร่งครัด (มีต่อ)

CPN เตรียมแผนลดต้นทุน

เพ่ือบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อรายได้

และความสามารถในการท�าก�าไร หลัง COVID-19 ท�าพิษ
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- ต่างจังหวัด - บริษัทฯ มีศูนย์การค้าทั้งหมด 18 

โครงการ 

 โดยได้ทยอยปิดให้บริการศูนย์การค้าชั่วคราว

ไปแล้ว 13 โครงการตามข้อก�าหนดของแต่ละจังหวัด 

ดังต่อไปนี้

 เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา (ปิดระหว่างวัน

ที่ 22 มีนาคม - 12 เมษายน 2563)

 เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น (ปิดระหว่างวันที่ 

23 มีนาคม - 12 เมษายน 2563)

 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี (ปิดระหว่างวันที่ 23 

มีนาคม - 12 เมษายน 2563)

 เซ็นทรัลพลาซา ล�าปาง (ปิดระหว่างวันที่ 24 

มีนาคม - 12 เมษายน 2563)

 เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต (ปิด

ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 13 เมษายน 2563)

 เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ (ปิดระหว่างวันที่ 

23 มีนาคม - 13 เมษายน 2563)

 เซ็นทรัล ภูเก็ต (ปิดระหว่างวันที่ 24-31 

มีนาคม 2563)

 เซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ (ปิดระหว่างวันที่ 

24 มีนาคม - 12 เมษายน 2563)

 เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก (ปิดระหว่างวันที่ 

26 มีนาคม - 30 เมษายน 2563)

 เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช (ปิดระหว่างวันที่ 

25 มีนาคม จนกว่าจะก�าหนดอีกครั้ง)

 เซ็นทรัล มารีนา (ปิดระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 

จนกว่าจะก�าหนดอีกครั้ง)

 เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี (ปิดระหว่างวันที่ 25 

มีนาคม จนกว่าจะก�าหนดอีกครั้ง)

 เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย (ปิดระหว่างวันที่ 

28 มีนาคม จนกว่าจะก�าหนดอีกครั้ง)

 - ต่างประเทศ - บริษัทฯ มีศูนย์การค้า 1 

โครงการ ได้แก่ เซ็นทรัล ไอ-ซิตี้ ในประเทศมาเลเซีย 

โดยมีการปิดให้บริการระหว่างวันที่ 18 มีนาคม  

 - 14 เมษายน 2563 ตามประกาศของรัฐบาล

ประเทศมาเลเซียธุรกิจให้บริการศูนย์อาหาร ซึ่งมี

สัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 2 ของรายได้รวมใน

ปี 2562ส�าหรับศูนย์การค้าที่มีประกาศจากภาครัฐ 

ไม่อนุญาตให้เปิดด�าเนินการร้านอาหารแบบนั่งรับ

ประทานที่ร้าน บริษัทฯ ได้ปิดพื้นที่ให้นั่งรับประทาน

อาหารในบริเวณศูนย์อาหารที่ตั้งอยู่ในศูนย์การค้า

โดยจัดสรรพื้นที่พิเศษในการอ�านวยความสะดวก

แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการสั่งซื้ออาหารกลับไปรับ

ประทานที่อื่น (Take-away) และบริการส่งอาหาร 

(Delivery) โดยมีมาตรการปฏิบัติระยะห่างทาง

สังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด ส�าหรับ

ศูนย์อาหารในศูนย์การค้าที่ไม่มีประกาศจากภาค

รัฐ บริษัทฯได้จัดที่นั่งให้เป็นไปตาม มาตรการปฏิบัติ

ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่าง

เคร่งครัดเช่นกันธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีสัดส่วนรายได้

ประมาณร้อยละ 3 ของรายได้รวมในปี 2562บริษัทฯ 

เปิดให้บริการโรงแรมฮิลตัน พัทยา และโรงแรม

เซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี ตาม

ปกติในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ โดยเพิ่มมาตรการ

ป้องกันและควมคุมการมาใช้บริการของลูกค้า

อย่างทั่วถึงแต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรค 

COVID-19 ในต่างประเทศที่มีมาตั้งแต่ต้นปีท�าให้

จ�านวนผู้เข้าพักซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่าง

ชาติลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ จากสถานการณ์ดัง

กล่าว บริษัทฯ จะปิดให้บริการทั้งสองโรงแรมตั้งแต่

วันที่ 1 เมษายน 2563เป็นต้นไป รวมถึงปรับเปลี่ยน

แผนการด�าเนินธุรกิจโดยการลดต้นทุนให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงของรายได้

 อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้เลื่อนแผนการปรับปรุง

โรงแรมฮิลตัน พัทยา ให้เร็วขึ้นโดยจะเริ่มตั้งแต่เดือน

พฤษภาคมไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563เพื่อยก

ระดับประสิทธิภาพในการด�าเนินงานเตรียมพร้อม

เปิดให้บริการใหม่ในส่วนของโรงแรมเซ็นทาราและ

คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานีบริษัทฯ จะพิจารณา

เปิดให้บริการอีกครั้งขึ้นอยู่กับสถานการณ์โดยจะ

มีการติดตามและประเมินอย่างใกล้ชิดธุรกิจขาย

อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 

8 ของรายได้รวมในปี 2562บริษัทฯ คาดว่า อุปสงค์

โครงการที่พักอาศัยจะได้รับผลกระทบทางอ้อมจาก

สถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 โดยเฉพาะใน

โครงการใหม่ที่จะเปิดตัวในปี 2563 และโครงการที่

มียอดจองยังไม่เต็ม อย่างไรก็ดี บริษัทฯอยู่ระหว่าง

การโอนโครงการที่พัฒนาแล้วเสร็จตั้งแต่เมื่อปีที่

แล้วให้แก่ลูกค้า และยังมียอดจองในโครงการที่อยู่

ระหว่างการพัฒนาจ�านวนมากพอสมควรโดยคาดว่า

จะสามารถโอนโครงการที่พักอาศัยดังกล่าวได้ส่วน

ใหญ่ภายในปี 2563 (มีต่อ)

CPN เตรียมแผนลดต้นทุน

เพ่ือบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อรายได้

และความสามารถในการท�าก�าไร หลัง COVID-19 ท�าพิษ
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--การลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย--

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
นั้น บริษัทฯ ได้เตรียมแผนการลดต้นทุนและค่าใช้
จ่ายการด�าเนินงานต่างๆเพื่อบรรเทาผลกระทบที่
เกิดขึ้นต่อรายได้และความสามารถในการท�าก�าไร 
โดยปรับลดค่าใช้จ่ายแปรผัน (VariableExpense) 
อาทิ ค่าสาธารณูปโภค และค่าใช้จ่ายผู้ให้บริการ
จากภายนอก (Outsource) บางส่วนตามระดับ
การปฏิบัติงานที่ลดลงรวมถึงค่าใช้จ่ายการบริหาร
ทั่วไปตามจ�านวนพนักงานที่ส�านักงานลดลงจาก
นโยบายให้ท�างานจากที่บ้าน (Work FromHome) 
นอกจากนี้ ยังมีมาตรการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ�าเป็น
ในสถานการณ์ปัจจุบัน อาทิค่าใช้จ่ายด้านการ
ตลาดและประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายการเดินทางของ
พนักงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้นตลอดจนมีการ
เจรจากับกับคู่ค้าเพื่อให้การด�าเนินงานและเงื่อนไข
ต่างๆสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสภาพ
แวดล้อมที่จ�าเป็นต้องใช้มาตรการควบคุมค่าใช้
จ่ายอย่างรัดกุมบริษัทฯ มีความห่วงใยเรื่องความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน การดูแล
สุขอนามัยในสถานที่ท�างาน จัดท�าประกันสุขภาพ
เพิ่มเติมคุ้มครองให้กับพนักงานทุกคนรวมถึง
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดโดยมีการโยกย้ายพนักงานในส่วนงานที่
ไม่จ�าเป็นไปส่วนงานต่างๆ ที่ต้องการก�าลังคน
มากกว่า ปัจจุบันบริษัทฯได้ด�าเนินแผนส�ารองทาง
ธุรกิจ (Business Continuity Plan หรือ BCP)โดย
อนุญาตให้พนักงานท�างานจากที่บ้านและสถานที่
ต่างๆ ที่ไม่อยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่
ระบาดและรองรับให้ทุกธุรกิจสามารถด�าเนินงาน

ได้ตามปกติอย่างไม่ขาดตอนอีกทั้งได้มีการทบทวน
แผนงานของพนักงานทั่วทั้งองค์กรอย่างละเอียด
รอบคอบ ระงับการจ้างพนักงานใหม่ชั่วคราว และ
ปรับแผนงานของทุกแผนกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท�างานของพนักงานให้สูงสุดบริษัทฯ ยังคง
พิจารณาหาแนวทางลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เติม และพร้อมที่จะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดหาก
สถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่
แย่ลง

--สภาพคล่องและฐานะการเงิน--
ในสถานการณ์นี้ บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการ
รักษากระแสเงินสดและเตรียมความพร้อมด้าน
สภาพคล่องเพื่อรองรับการด�าเนินธุรกิจท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมที่ท้าทาย โดย ณ สิ้นปี 2562 
บริษัทฯ มีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นจ�านวน 
3,055 ล้านบาทและวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้
จ�านวน 14,213 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯอยู่
ระหว่างการทบทวนแผนการลงทุนทั้งหมดโดยคาด
ว่าจะชะลอและปรับแผนการลงทุนพัฒนาโครงการ
ใหม่และการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการ
เดิมออกไปโดยพิจารณาความจ�าเป็นในแต่ละ
โครงการ เพื่อลดภาระด้านการลงทุนในสินทรัพย์ 
(Capital Expenditure) ณ สิ้นปี 2562 อัตราส่วน
หนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ที่ 
0.37 เท่า ซึ่งยังคงอยู่ในระดับเป้าหมายภายในของ 
บริษัทฯ ที่ 1 เท่าและต�่ากว่าเงื่อนไขของเงินกู้และ
หุ้นกู้ที่ระดับ 1.75 เท่าและมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
ครบก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี ประกอบด้วยเงินกู้
ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึง

ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีทั้งสิ้นจ�านวน 8,865 ล้าน
บาท โดยจากสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯได้เตรียม
แผนที่จะรีไฟแนนซ์หนี้สินดังกล่าวโดยการใช้เงินกู้
ยืมระยะยาวโดยไม่ส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ย
ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่ร้อยละ 2.91 ณ สิ้นปี 2562 
อย่างมีนัยส�าคัญ

อย่างไรก็ดี บริษัทฯสามารถกู้เงินระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินเพื่อรองรับความต้องการของสภาพ
คล่องในสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างเพียงพอ
บริษัทฯ ได้ท�าการวิเคราะห์สถานการณ์ (Scenario 
Analysis) ภายใต้สมมติฐานที่หลากหลายตาม
สถานการณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 
ทั้งในกรณีที่ดีขึ้นและแย่ลงโดยได้ท�าการทดสอบ
ภาวะวิกฤต (Stress Test) ในเบื้องต้นแสดงให้เห็น
ว่าบริษัทฯยังสามารถรักษาสถานะทางการเงินให้
เป็นไปตามเงื่อนไขของเงินกู้และหุ้นกู้ได้ อย่างไร
ก็ดีการวิเคราะห์และทดสอบอาจมีการทบทวน
ต่อไปจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วใน
อนาคตอันใกล้บริษัทฯ ตระหนักถึงสถานการณ์ที่
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและยังคงติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยค�านึงถึงความ
ปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกรายเป็นสิ่งส�าคัญโดยยังคงไว้ซึ่งการเป็นบริษัท
ค�านึงถึงการตอบแทนและดูแลเอาใจใส่สังคมเพื่อ
รักษาความยั่งยืนของพันธมิตรธุรกิจ ร้านค้า คู่ค้า 
และลูกค้าในวันนี้และในวันข้างหน้าและพยายาม
บริหารจัดการธุรกิจอย่างระมัดระวังรอบคอบให้
ผ่านพ้นสถานการณ์ครั้งนี้อย่างดีที่สุดเพื่อรักษาผล
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาวต่อไป

CPN เตรียมแผนลดต้นทุน

เพ่ือบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อรายได้

และความสามารถในการท�าก�าไร หลัง COVID-19 ท�าพิษ
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 ITEL ปรับกลยุทธ์พร้อมรับมือ COVID-19 ยืนยัน
สถานการณ์การเเพร่ระบาดของ COVID-19 ทางบริษัทฯ 
ยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ยืนยันตั้งเป้ารายได้ 2,400 ล้าน
บาท และเตรียมเดินหน้าหารือกับลูกค้าและพันธมิตร 
เพื่อตอบโจทย์ออเดอร์ที่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัด
เต็มโครงข่ายให้ลูกค้าสามารถ Work From Home ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

 นายณัฐนัย อนันตรัมพร กรรมการผู้
จัดการ บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ ITEL เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ ประเมินว่าบริษัทไม่ได้
รับผลกระทบ โดยบริษัทฯ เองได้มีมาตรการรับมือ และ
ติดตามประเมินความเสี่ยงในทุกๆ ด้านอย่างใกล้ชิด ให้
สามารถด�าเนินธุรกิจได้ตามปกติ แต่ทั้งนี้จ�าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีการเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น การเข้าพบลูกค้า 
บริษัทฯจะเปลี่ยนแนวทางเป็นการหารือทางโทรศัพท์ 
หรือติดต่อทาง Video Conference เพื่อลดความเสี่ยง
ดังกล่าว ทั้งกับพนักงานบริษัทฯ และกับลูกค้าของบ
ริษัทฯ เช่นเดียวกับพันธมิตรและคู่ค้าทางธุรกิจ บริษัทฯ 
จ�าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแนวทางการเข้าเสนอขายบริการ
และการประชุม เป็นการท�าธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์
มากขึ้น ในส่วนของการด�าเนินงาน เนื่องจากบริษัทฯ 
จ�าเป็นที่จะต้องดูแลและให้บริการด้านการติดตั้งบริการ 
รวมถึงดูแลซ่อมบ�ารุงเพื่อให้การใช้งานของลูกค้าเป็น
ไปอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพสูงสุด บริษัทฯได้จัด
เตรียมทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเพื่อท�างานสลับกันตาม
ความเหมาะสมและแยกพื้นที่ในการท�างานเพื่อลดการ
ข้ามพื้นที่ซึ่งอาจเป็นความเสี่ยงท�าให้เกิดการแพร่ระบาด
ระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ด้วยแนวทางดังกล่าว 
บริษัทฯ ยังสามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงและยึด
มั่นใน SLA ที่ได้ให้ไว้กับลูกค้าโดยไม่ได้รับผลกระทบใดๆ 
อย่างไรก็ตาม ส�าหรับงานภาครัฐยังคงมีการขยายตัว
และมีการส่งมอบงานตามแผน ส่วนโครงการใหม่ๆ ของ

ภาครัฐที่บริษัทฯ มีความสนใจก็ได้เตรียมความพร้อมหาก
มีการประกาศให้เข้าร่วมประมูลงาน

 โดยในสถานการณ์ที่ยากล�าบากเช่นนี้ บริษัทฯ 
ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นส�าคัญ พร้อมยืน
หยัดที่จะดูแลลูกค้าให้สามารถใช้งานได้อย่างไม่สะดุด
และมีเสถียรภาพสูงสุดในทุกกรณี โดยบริษัทฯ พร้อม
ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายให้กับลูกค้าทุกรายขอ
งบริษัทฯ โดยเบื้องต้นบริษัทฯ พิจารณาที่จะเพิ่มขนาด
ช่องสัญญาณให้กับลูกค้าทุกรายมากขึ้นเป็น 2 เท่า
เพื่อรองรับปริมาณการใช้งานอันอาจจะเกิดสูงขึ้น และ
รองรับการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น 
การท�างานจากที่บ้าน (Work From Home) ซึ่งอาจจะ
เกิดการเข้าใช้งานพร้อมๆ กันส่งผลให้การท�างานผ่าน
ระบบออนไลน์เกิดเป็นคอขวด ทั้งนี้การเพิ่มขนาดช่อง
สัญญาณจะช่วยให้ลูกค้าเบาใจในเรื่องของคอขวดไปได้ 
อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่ง
กระทบไม่มากในการเดินหน้าลุยงาน 5G ตามแผน ซึ่ง
บริษัทฯ ยังคงลุยหารือพันธมิตรอย่างต่อเนื่องหลัง
โมบายโอเปอร์เรเตอร์แต่ละแห่งเข้าสู่โหมดการลงทุนหลัง
การประมูลคลื่นความถี่ในการให้บริการ 5G

 ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้มีความห่วงใยในสุขภาพ
ของพนักงานและตระหนักถึงความส�าคัญของบุคลากร
ในองค์กรอยู่เสมอ เพราะบุคลากรภายในองค์กรจะมีส่วน
ในการขับเคลื่อนบริษัทฯ ให้ก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้ โดย
บริษัทฯ ได้จัดตั้งทีมที่จะเฝ้าระวังและสื่อสารกับพนักงาน
ในสังกัดของตนเอง โดยเป็นกลุ่มที่มีอ�านาจตัดสินใจ
และด�าเนินการและสั่งการได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่มี
เหตุการณ์ส�าคัญเกิดขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้เตรียมความ
พร้อมในกรณีต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและมีการซักซ้อมเพื่อ
วิเคราะห์หาจุดที่สามารถปรับปรุงได้ เพื่อเตรียมความ
พร้อมไว้ในกรณีที่มีเหตุจ�าเป็นต้องบังคับใช้แผนส�ารอง
ทางธุรกิจ (BCP) โดยบริษัทได้ให้ความส�าคัญถึง 1. การ
แยกผู้ปฏิบัติงานออกเป็น 3 กลุ่มและท�างานสลับวันกัน

ตามความเหมาะสม เช่น 14 วันเพื่อให้สามารถคัดแยก
ผู้ต้องสงสัยหรือติดเชื่อไวรัสดังกล่าวออกจากกลุ่มหลัก 
ได้อย่างชัดเจน และยังสามารถมีทีมงานกลุ่มอื่นท�างาน
ทดแทนได้ 2. กระจายบุคลากรของบริษัทฯ ไปประจ�า
ตามจุดและพื้นที่ต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงอันเกิดจากผู้
ปฏิบัติงานรวมกันอยู่จุดใดจุดหนึ่ง 3.จัดเตรียมและจัดหา
อุปกรณ์ IT ที่จะช่วยให้การท�างานสามารถท�าได้จากทุกๆ
ที่ในทุกๆ ระบบ เพื่อความคล่องตัวในการท�างาน เป็นต้น 
ทั้งนี้ทุกมาตรการที่ด�าเนินการไปนั้นค�านึงถึงลูกค้าและ
พนักงานของบริษัทฯ โดยมุ่งหวังที่จะให้การบริการ
ด�าเนินการต่อไปได้อย่างไม่สะดุดในทุกกรณี หรือสามารถ
ด�าเนินการได้ทันทีหากมีเหตุฉุกเฉินใดๆ เกิดขึ้น

 อีกทั้งจากสถานการณ์ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบาย
ของภาครัฐนั้น บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด 
มหาชน พร้อมยืนหยัดที่จะร่วมกันต่อสู้และฝ่าฟัน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์
ใหม่ หรือโควิด 19 นี้ไปกับลูกค้าและพนักงานของเรา 
โดยตั้งเป้าที่จะดูแลพนักงานของบริษัทฯ ให้ปลอดภัยและ
สามารถท�างานได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้สามารถดูแล
บริการที่ได้ให้สัญญากับลูกค้าของบริษัทฯ เอาไว้ และ
รักษามาตรฐานการให้บริการของบริษัทฯ ท�าให้ลูกค้า
ของบริษัทฯ สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างไม่สะดุดแม้ใน
ช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ อีกทั้งความเป็นห่วงที่รัฐบาลได้
ออกประกาศ พรก. ฉุกเฉินออกมานั้น บริษัทฯ ได้น้อม
รับและน�ามาปฏิบัติ โดยจะยึดและด�าเนินการตามกรอบที่
สามารถปฏิบัติได้ไม่กระทบต่อกฎหมายและคุณภาพการ
ให้บริการและรวมถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของ
พนักงาน ลูกค้าและคู่ค้าเป็นส�าคัญ

 นายณัฐนัย กล่าวว่า บริษัทฯ เชื่อมั่นว่า 
สถานการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นเป็นการชั่วคราว แต่มั่นใจ
ว่า ความต้องการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานของลูกค้า 
จะพลิกกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญภายในระยะ
เวลาอันรวดเร็ว หลังจากสถานการณ์คลี่คลายลง

ITEL พลิกวิกฤติ COVID-19 ต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ

จัดเต็มโครงข่ายรองรับ Work From Home 

/คงเป้ารายได้ 2.4 พันลบ.
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 บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) ยืนยัน

ธุรกิจโรงไฟฟ้าไม่กระทบจากไวรัส รายได้ขายไฟมั่นคง

เพราะขายให้รัฐ 99% ด้วยเรท FIT จึงไม่ได้รับผลกระ

ทบจากการที่รัฐบาลปรับลดค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ 

(FT)มั่นใจปีนี้ผลงานเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน ที่โชว์

ก�าไรสุทธิเติบโต เป็น 815 ล้านบาท พร้อมเต็มที่เข้า

ร่วมประมูลโรงไฟฟ้าสะอาดกว่า 1,100 เมกะวัตต์ ดัน

พอร์ตเติบโตต่อเนื่อง

 นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท 
คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
ACE บริษัทผู้ผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้น�า

ด้านพลังงานสะอาดของไทย (The Clean Energy 

Leader) เปิดเผยว่า "ACE ขอยืนยันว่าบริษัทฯ ไม่

ได้รับผลกระทบใดๆ จากวิกฤติโรคระบาดไวรัสโควิด-

19 ทั้งในด้านรายได้และการด�าเนินธุรกิจ เนื่องจาก

รายได้การจ�าหน่ายไฟฟ้ากว่า 99% ของบริษัทฯ มา

จากการขายไฟฟ้าให้ภาครัฐ คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(กฟภ.) ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับค่าไฟฟ้าในอัตรา

ฟีด-อินทาริฟ (FIT) จึงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จาก

การปรับค่า FT นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าทั้ง 14 โรง

ของบริษัทฯ กระจายกันอยู่ในหลายภูมิภาค โดยที่

การปฏิบัติงานของพนักงานมีลักษณะเป็น Social 

Distancingโดยธรรมชาติอยู่แล้ว ดังนั้นการระบาด

ของไวรัสโควิด-19 จึงแทบไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการ

ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ท�าให้เรามั่นใจว่าปีนี้บริษัทฯ 

จะมีผลการด�าเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากงวด

ปี 2562 ที่มีรายได้รวม4,951 ล้านบาท มี EBITDA 

1,854 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.9% จาก EBITDA 1,586 

ล้านบาท ในปี 2561 และมีก�าไรสุทธิเติบโตเพิ่มขึ้น 

49.2% เป็น 815 ล้านบาท จากก�าไรสุทธิ 547 ล้าน

บาท ในปี 2561 ท�าให้อัตราก�าไรสุทธิของ ACE ในปี 

2562 สูงถึง 16.4%"

 "ส�าหรับปี 2563 ในปีนี้ บริษัทฯ คาดว่า ความ

สามารถในการท�าก�าไรจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯจะ

รับรู้ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงกว่า 200 ล้านบาทต่อปี 

หลังจากช�าระคืนหุ้นกู้ก่อนก�าหนดจ�านวน 1,450 ล้าน

บาทเมื่อปลายปีก่อน ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯ สามารถ

ลดอัตราดอกเบี้ยระยะยาวในอัตรากว่า 1.5% กับ

สถาบันการเงินชั้นน�า ซึ่งจะมีผลดีต่อผลประกอบการ

ของบริษัทฯ ในปีนี้และปีต่อไปอย่างมีนัยยะ และท�าให้

บริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และ

มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (IBD/E) 

เพียง 0.28 ท�าให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการลงทุนโรง

ไฟฟ้าโครงการใหม่ๆ เพื่อขยายกิจการเพิ่มเติมได้อย่าง

มาก"

 ด้านนายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บ
โซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ ACE กล่าวเสริมว่า " ในปี 2020 นี้ บริษัทฯ 

มีแผนงานที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเตรี

ยมเข้าประมูลโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนตาม

นโยบายส�าคัญของภาครัฐ 2 โครงการ คือ โครงการ

โรงไฟฟ้าชุมชน 700 เมกะวัตต์ โดยเฉพาะโครงการ 

Quick  Win ซึ่งเป็นเฟสแรกของโครงการที่คาดว่าจะ

เกิดขึ้นก่อน และสามารถรับรู้รายได้ได้อย่างรวดเร็ว 

และโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 400 เมกะวัตต์รวม

แล้ว 1,100 เมกะวัตต์ โดยบริษัทฯ มีความพร้อมทุก

ด้าน ทั้งประสบการณ์การพัฒนา และบริหารโรง

ไฟฟ้ากว่า 212 เมกะวัตต์ ความเชี่ยวชาญด้านการ

วิจัยและพัฒนา (R&D) เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า ด้วย

วัสดุการเกษตร พืชพลังงานและขยะอินทรีย์ / ขยะ

ชุมชน ความพร้อมทางการเงิน ผู้บริหาร - วิศวกรที่มี

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจึงมั่นใจว่าบริษัทฯ 

มีโอกาสที่จะชนะการประมูล และสร้างการเติบโตให้

ธุรกิจอย่างมั่นคง ส่วนโครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid 

จ�านวน 4 แห่ง ก�าลังการผลิตติดตั้ง 93 เมกะวัตต์ ซึ่ง

อยู่ระหว่างการขอขยายเวลาการลงนามสัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้า คาดว่าจะได้รับการอนุมัติภายในครึ่งปีแรกนี้"

 ปัจจุบัน ACE มีโรงไฟฟ้าที่เปิดด�าเนินการเชิง

พาณิชย์แล้ว ก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 212.18 เมกะ

วัตต์ และมีเป้าหมายระยะยาว ที่จะเพิ่มก�าลังการผลิต

ติดตั้งรวมมากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 

จากโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา โครงการที่อยู่

ระหว่างรอการพัฒนา และโครงการในอนาคต ทั้ง

โรงไฟฟ้าชุมชนและโรงไฟฟ้าขยะ อันจะส่งผลให้ ACE 

เติบโตอย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่องในช่วง 5 ปีนี้

ACE ยัน Covid-19 ไม่กระทบ 

ม่ันใจธุรกิจโตต่อ รายได้ขายไฟม่ันคง
นางสาวจิรฐา ทรงเมตตา

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ
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 PREB มั่นใจปี63 รายได้โตกว่าปีก่อนที่ท�าได้ 4.36 พันลบ. หลังตุน Backlog ใน
มือ 9 พันลบ.ระบุไร้ผลกระทบโควิด-19 พร้อมเผยอยู่ระหว่างประมูลงานใหม่มูลค่า 
5-6 พันลบ. หวังได้งาน 3 พันลบ.ของมูลค่ารวม

 นายวิโรจน์ เจริญตรา กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีบิลท์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ PREB เปิดเผยกับส�านักข่าวหุ้นอินไซด์ว่า บริษัทฯมั่นใจรายได้
ปี2563 จะเติบโตกว่าปีก่อนที่ท�าได้ 4,368.37 ล้านบาท เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯมีงาน
ในมือ (Backlog) ที่รอการส่งมอบของธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มูลค่ารวมราว 9,000 
ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นงานอสังหาริมทรัพย์ งานออฟฟิศ และงานโรงพยาบาล ซึ่ง
จะรับรู้เป็นรายได้ในปีนี้เกือบ 4,000 ล้านบาทส่วนที่เหลือทยอยรับรู้ในปีถัดไป

 พร้อมกันนี้บริษัทฯยังอยู่ระหว่างรอผลประมูลงานใหม่มูลค่า 5,000-6,000 ล้าน
บาท โดยบริษัทฯคาดหวังที่จะได้รับงานราว 3,000 ล้านบาทของมูลค่างานทั้งหมด 

 อย่างไรก็ตามบริษัทฯยอมรับว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้งาน
ใหม่ที่บริษัทฯเตรียมเข้าประมูลเพิ่มมีการเลื่อนออกไปบ้างแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 ทั้งนี้ บริษัทฯก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือในสถานการณ์โควิด-19 ด้วยการ
ให้พนักงานบางส่วนสามารถท�างานที่บ้านแทนได้เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของ
ไวรัส ส่วนพนักงานที่จ�าเป็นต้องเดินทางมาท�างานที่ออฟฟิศบริษัทนก็มีการป้องกัน
ด้วยเช่นกัน

 "เราได้รับผลกระทบจากโควิด-19แค่ในส่วนของลูกค้าเท่านั้น ของเราไม่ได้รับ
โดยตรงยังท�างานปกติ เพราะงานใหม่ๆที่เราเตรียมเข้าประมูลก็อาจจะมีการเลื่อนออก
ไปบ้าง2-3งาน ซึ่งก็ไม่ได้เลื่อนหมด ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าลูกค้าจะเปิดการประมูล
ใหม่รอบไหนเพราะต้องดูสถานการณ์ในปัจจุบันก่อน แต่หากมีการประมูลอีกครั้งเราก็มี
ความพร้อมเข้าไปทันที " นายวิโรจน์ กล่าว

 ขณะที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯยังเปิดโครงการ พรรณนา ซึ่งเป็นหมู่บ้าน
จรรสรรและเป็นโครงการของบริษัทฯเอง โดยปัจจุบันก็มีการทยอยโอนเข้ามาอย่างต่อ
เนื่องและเป็นหนึ่งอกหนึ่งปัจจัยที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทฯได้

 นายวิโรจน์ กล่าวทิ้งท้ายว่า PREB เป็นบริษัทที่ flexible มากสามารถปรับ
เปลี่ยนการท�างานไปตามสถานการณ์ได้อย่างดี ซึ่งผู้บริหารรวมถึงพนักงานทุกคนจะ
พยายามตั้งใจท�างานให้ดีที่สุด และปีนี้ยังคงจ่ายปันผลใหห้แก่นักลงทุนเหมือนเช่นเคย

 บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) หรือ TSE ผู้น�าด้าน

พลังงานทดแทนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศจับมือร่วมกับ Toshiba 

Energy Systems & Solutions Corporation (Toshiba ESS) ผู้น�าด้าน

งานวิศวกรรมชั้นน�าในประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาเมกะโซลาร์ฟาร์มโปรเจกต์

ในญี่ปุ่น ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง 147 เมกะวัตต์ พร้อมเดินหน้าก่อสร้าง

ในเดือนเมษายนนี้

 ดร.แคทลีน มาลีนนท์ ประธานกรรมการบริษัทและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซลาร์ เอ็นเนอร์ยี่ 
จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เซ็นต์สัญญาร่วมกับ Toshiba 

Energy Systems & Solutions Corporation (Toshiba ESS) ผู้น�า

ในธุรกิจออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าและการให้บริการด้านวิศวกรรม เพื่อ

มอบหมายให้ Toshiba ESS เป็นผู้ด�าเนินการก่อสร้างเมกะโซลาร์ฟาร์ม 

โครงการ “โอนิโกเบ” ขนาดก�าลังผลิตติดตั้ง 147 เมกะวัตต์ ในจังหวัดมิยางิ 

(Miyagi) ประเทศญี่ปุ่น โดยจะเริ่มก่อสร้างในเดือนเมษายนนี้ คาดว่าจะแล้ว

เสร็จและสามารถจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ในปลายปี 2565

 โครงการ “โอนิโกเบ” (Onikoube) เป็น 1 ในโซลาร์ฟาร์มที่ใหญ่ที่สุด

ในประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ดังกล่าวเคยเป็น

สนามกอล์ฟขนาดใหญ่ มีพื้นที่กว้างกว่า 156 เฮกเตอร์หรือประมาณ 975 

ไร่ การออกแบบและก่อสร้างโครงการนี้ได้รับความร่วมมือเป็นพิเศษจากทาง 

Toshiba ESS เพื่อให้การด�าเนินงานดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนมูลค่าประมาณ 35,500 ล้านเยน (หรือเทียบเท่า 

10,500 ล้านบาท)

TSE จับมือ Toshiba พัฒนาเมกะโซลาร์ฟาร์ม

ในญี่ปุ่น 147 MW เตรียมก่อสร้าง เม.ย.นี้ 

คาด COD ปลายปี 65

PREB มั่นใจปี63 รายได้โตกว่าปีก่อน

ที่ท�าได้ 4.36 พันลบ. หลังตุน Backlog ในมือ 9 พันลบ. 

ระบุไร้ผลกระทบโควิด-19
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ทริสเรทติ้งเคาะอันดับ PTG ที่ BBB+  

พร้อมให้แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable"

 "ทริสเรทติ้ง" จัดอันดับ "พีทีจี เอ็นเนอยี" 
ที่ BBB+ และให้แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" 
ตอกย�้าสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งขึ้นในธุรกิจ
ค้าปลีกน�้ามัน และมีเครือข่ายสถานีบริการน�้ามันที่
ครอบคลุม สนับสนุนให้ก�าไรเติบโตอย่างมั่นคง

 นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า ทริสเรทติ้ง
จัดอันดับเครดิตองค์กรของ PTG อยู่ที่ระดับ BBB+ 
พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่ (Stable)" โดย
อันดับเครดิตสะท้อนสถานะทางการตลาดของบริษัท
ที่แข็งแกร่งขึ้นในธุรกิจค้าปลีกน�้ามัน ตลอดจนเครือ
ข่ายสถานีบริการน�้ามันที่ครอบคลุม และก�าไรที่
เติบโตอย่างมั่นคง

 อีกทั้งทริสเรทติ้งยังมองว่าบริษัทจะสามารถ
ด�ารงสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในธุรกิจค้า
ปลีกน�้ามันเอาไว้ได้ และ PTG ยังได้จัดสรรงบลงทุน
ในการขยายธุรกิจอย่างเหมาะสม ท�าให้บริษัท
สามารถรักษาความแข็งแกร่งทางด้านการเงินและ
ความสามารถในการช�าระหนี้

 ขณะที่เครือข่ายสถานีบริการ "PT" ยังมีการ
เติบโต ส่งผลให้สถานะทางการตลาดของบริษัท
แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยใน
ปี 2562 ทาง PTG มีสถานีบริการรวมทั้งสิ้น 2,027 
แห่ง

 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2561 มีสถานีบริการรวมทั้ง
สิ้น 1,883 ท�าให้บริษัทมีจ�านวนสถานีบริการมาก
เป็นอันดับ 2 นอกจากจ�านวนสถานีบริการที่เติบโต
แล้ว PTG ยังมีปริมาณการจ�าหน่ายน�้ามันที่เติบโต
สูงสุดในอุตสาหกรรม โดยในปี 2562 PTG มีปริมาณ
การจ�าหน่ายน�้ามันรวม 4,681 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 
19.4% จากปีก่อน ส่งผลให้ PTG มีปริมาณการ
จ�าหน่ายน�้ามันผ่านสถานีบริการมากเป็นอันดับที่ 2 
ของประเทศ ด้วยส่วนแบ่งการตลาด 15.6%

 ขณะเดียวกันบริษัทมีแผนจะด�าเนินกลยุทธ์เน้น
การขยายสถานีบริการน�้ามันในกรุงเทพฯ ปริมณฑล 
และหัวเมืองใหญ่มากยิ่งขึ้น เพื่อเสริมความ
แข็งแกร่งในการรับรู้แบรนด์ PT ในกลุ่มลูกค้าที่มี
อ�านาจการซื้อและใช้น�้ามันสูงรวมถึงยังสร้างโอกาส
ให้บริษัทจ�าหน่ายสินค้าและให้บริการอื่นนอกเหนือ
จากน�้ามัน เช่น ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟ และ
บริการบ�ารุงรักษารถยนต์ได้มากขึ้นอีก

ด้วย

 อีกทั้งบริษัทยังมีระบบสมาชิกเพื่อสะสม
คะแนนและรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ภายใต้ชื่อ "PT 
Max Card" ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่
บริษัท โดยจ�านวนสมาชิกเติบโตอย่างมีนัยส�าคัญ 
และ ณ สิ้นปี 2562 มีจ�านวนสมาชิก PT Max 
Card อยู่ที่ระดับ 12.60 ล้านราย จากสิ้นปี 2561 มี
จ�านวนสมาชิก PT Max Card อยู่ที่ระดับ 10.20 
ล้านราย และปริมาณการจ�าหน่ายน�้ามันผ่าน PT 
Max Card มีสัดส่วนคิดเป็น 73% ของปริมาณการ
จ�าหน่ายน�้ามันในปี 2562 ท�าให้ทริสเรทติ้งคาดว่า
ระบบสมาชิก PT Max Card จะช่วยรักษาฐานลูกค้า
และเพิ่มยอดขายให้แก่บริษัทต่อไปในอนาคต

 ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งยังคาดว่าปริมาณการ
จ�าหน่ายน�้ามันของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อ
ไปจากการขยายสถานีบริการน�้ามันอย่างต่อเนื่อง 
หลังจากบริษัทมีการขยายธุรกิจอย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่อง โดยทริสเรทติ้งคาดการณ์ว่าปริมาณการ
จ�าหน่ายน�้ามันของบริษัทจะเติบโตขึ้นอย่างน้อย
ประมาณ 6-7% ต่อปี และประมาณการค่าการตลาด
ในภาพรวมของบริษัทที่ระดับประมาณ 1.70 บาท
ต่อลิตร ท�าให้คาดว่าในช่วงปี 2563-2565 ก�าไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหน่าย
จะอยู่ที่ประมาณ 5,900 – 6,200 ล้านบาทต่อปี

 นอกจากนี้ บริษัทยังตั้งเป้าหมายจะเพิ่ม
สัดส่วนก�าไรจากธุรกิจ Non-oil ให้เป็น 20% ภายใน
ปี 2563 โดยทริสเรทติ้ง คาดว่าหาก PTG ท�าได้
ส�าเร็จจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวน

ของราคาน�้ามันได้ และยังจะช่วยเพิ่มความสามารถ
ในการท�าก�าไรให้แก่บริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ ถึงแม้ว่า
ในปัจจุบันธุรกิจ Non-oil ยังมีขนาดเล็กและบาง
ธุรกิจยังไม่ผ่านจุดคุ้มทุนในการด�าเนินงาน

 ขณะเดียวกันหนึ่งในธุรกิจ Non-oil ที่บริษัทได้
ลงทุนคือ "โครงการปาล์มน�้ามันครบวงจร" (Palm 
Complex) โดยถือหุ้น 40% ซึ่งมีก�าลังการผลิตไบโอ
ดีเซล B100 ที่ระดับ 5 แสนลิตรต่อวัน ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวได้เริ่มด�าเนินงานตั้งแต่ช่วงปี 2561 อย่างไร
ก็ตามในระหว่างปี 2561-2562 โครงการยังใช้
ก�าลังการผลิตได้ไม่เต็มก�าลัง แต่ได้มีการปรับปรุง
กระบวนการผลิตให้ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น และสามารถด�าเนินการได้เต็มก�าลังการ
ผลิตในช่วงปลายปี 2562  นอกจากนี้ รัฐบาลยัง
มีนโยบายในการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซลให้มากขึ้น 
จึงคาดว่าอุปสงค์และอุปทานของน�้ามันไบโอดีเซล 
B100 จะมีความสมดุลมากยิ่งขึ้น ดังนั้นคาดว่าใน
ช่วงปี 2563-2565 โครงการปาล์มน�้ามันครบวงจร
จะมีผลการด�าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย

 อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งคาดว่าการแพร่
ระบาดของเชื้อ COVID-19 จะส่งผลกดดันยอดขาย
ของบริษัทในระยะสั้น และการแพร่ระบาดที่ส่งผลก
ระทบในด้านลบต่อเศรษฐกิจไทยบางส่วน ซึ่ง
อาจจะกดดันการเติบโตของการบริโภค
น�้ามันของประเทศในภาพรวมในปี 
2563 และทริสเรทติ้งมองว่าการ
บริโภคน�้ามันจะกลับมา
เติบโตในระดับปกติอีก
ครั้งในปี 2564
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ก.ล.ต. ชี้แจงบริษัทจดทะเบียน

สามารถเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี

ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้

กระทรวงคลัง ปลื้ม “เราไม่ทิ้งกัน” 

ประชาชนรักษาสิทธิ์ แห่ลงทะเบียน 

รับสิทธิ์เงินเยียวยาโควิด-19 จนระบบล่ม

 สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ 

COVID-19 ซึ่งอาจส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งมีเหตุขัดข้องไม่

สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีหรือจัดประชุมล่าช้าเกินกว่า

ระยะเวลาที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัดก�าหนด

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงได้แจ้งบริษัทจดทะเบียนทุกแห่ง 

ว่าบริษัทจดทะเบียนสามารถพิจารณาเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ�าปีได้ และเมื่อได้ด�าเนินการจัดประชุมแล้ว ให้มีหนังสือชี้แจงเหตุผล

ยื่นต่อนายทะเบียนเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้ โดยเป็นไปตามประกาศ

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง มาตรการรองรับการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโค

วิด 19 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมของ

นิติบุคคล พ.ศ. 2563 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 

4 มีนาคม 2563

 นายชาญกฤช เดชวิทักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�านายก
รัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงการคลัง) กล่าวถึง กรณีที่เว็บไซด์ 
www.เราไม่ทิ้งกัน.com ที่ใช้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินเยียวยาจากมาตรการควบคุมการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือนนั้น เกิดปัญหา
เนื่องจากก่อนเปิดระบบมีประชาชนสนใจรอลงทะเบียนที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com 
กว่า 2 ล้านคน และในช่วง 5 นาทีแรกของการลงทะเบียน มีผู้เข้ามาลงทะเบียนมาก
ถึง 20 ล้านคน ซึ่งเป็นจ�านวนสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้มากและเกินกว่าที่ระบบจะรองรับ
ได้ที่ 3.48 ล้านคนต่อนาที

 โดยทางธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบ จ�าเป็นต้องปิด
ระบบการลงทะเบียนชั่วคราว และหลังจากนั้นไม่นาน ระบบการปฏิบัติงานได้เข้าสู่
ภาวะปกติ และมีจ�านวนผู้ที่สามารถลงทะเบียนผ่านเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง จนถึง
วันนี้ (29 มี.ค.63) เวลา 6.00 น. มีผู้ลงทะเบียนส�าเร็จแล้ว จ�านวน 9.6 ล้านคน 
และยังเปิดให้ลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นระบบจะแจ้งผลการลง
ทะเบียนและสิทธิ์ตามมาตรการ ตอบกลับมายังผู้ลงทะเบียนผ่านทางข้อความ SMS 
เมื่อลงทะเบียนแล้ว ระบบพร้อมจ่ายเงินเยียวยาเข้าบัญชีเร็วสุดภายใน 7 วันท�าการ 
โดยจะโอนเงินให้บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจ�าตัวประชาชน ผ่านบัญชี
ธนาคารที่มีชื่อและนามสกุลเจ้าของบัญชีตรงกับชื่อและนามสกุลน�ามาลงทะเบียน 
และขอเน้นย�้าว่าการขอรับสิทธิ์ตามมาตรการนี้ ไม่ใช่วิธีมาก่อนได้ก่อน ประชาชนทุก
คนที่ได้รับความเดือดร้อนจากไวรัสโควิด-19 และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
จะได้รับการเยียวยาจากรัฐบาลครบทุกคน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าพี่
น้องประชาชนตื่นตัวและรักษาสิทธิ์ของตนเอง โดยทางกระทรวงการคลังขอน้อมรับ
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น พร้อมจะน�าปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงแก้ไขกับระบบ
ปฏิบัติการของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส�าหรับนโยบายอื่นของกระทรวง
เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนต่อไป

 ขณะนี้ มีผู้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ หรือกลุ่มมิจฉาชีพที่ฉวยโอกาสในช่วง
วิกฤติเอารัดเอาเปรียบผู้ได้รับความเดือดร้อนจากไวรัสโควิด-19 ผ่านวิธีการต่างๆ 
มากมาย โดยเฉพาะการเปิดเว็ปไซด์ปลอม ซึ่งมีมากกว่า 44 เว็ปไซด์ และพยายาม
แสวงหาผลประโยชน์ผ่านโซเชียลมีเดียจากมาตรการนี้ โดยอ้างว่าจะรับลงทะเบียน
ให้เพื่อแลกเปลี่ยนกับความสะดวก รวมทั้งขอค่าตอบแทนบางส่วนจากเงินที่ได้รับ
จากมาตรการช่วยเหลือนี้ ดังนั้น พี่น้องประชาชนอย่าหลงเชื่อผู้ที่หาผลประโยชน์
โดยไม่ถูกต้องเหล่านั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการน�าข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้
ประโยชน์อื่นใดในทางที่ไม่ถูกต้อง และส่งผลให้ท่านได้รับความเสียหายทางการเงิน
ตามมา

 ทั้งนี้ อยากเตือนไปยังกลุ่มผู้มีพฤติกรรมดังกล่าว ขอให้หยุดการกระท�าทันที 
เนื่องจากในขณะนี้ ท่านอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้สั่ง
การให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบอย่างเข้มงวด และพร้อมจะด�าเนินการตาม
กฎหมายทันที ซึ่งการกระท�าดังกล่าวเป็นความผิดฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมาย
อาญา ต้องระวางโทษจ�าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ�าท้ัง
ปรับ
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13 บลจ.เตรียมเปิดขายกองทุน SSF วันที่ 1 เม.ย.นี้ 

เน้นลงทุนในหุ้นไทย หวังกระตุ้นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

 บลจ. สนับสนุนมาตรการภาครัฐแก้ปัญหา

สถานการณ์ COVID-19 เชื่อมั่นรัฐแก้ปัญหาลุล่วง 

พร้อมให้การดูแลและค�าปรึกษาแก่ผู้ถือหน่วยใน

การบริหารจัดการด้านการเงิน เตรียมการส่งเสริม

กลไกการออมระยะยาว เสนอขายกองทุน SSF 

พร้อมกันวันแรก 1 เมษายน 2563 จ�านวน 13 

บลจ. เน้นลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนไทย ลด

หย่อนภาษีเงินได้สูงสุด 2 แสนบาท เน้นลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์ไทย เชื่อมั่นหุ้นไทยพื้นฐานดี ผู้

ลงทุนได้รับประโยชน์

 นายวศิน วณิชย์วรนันต์ นายก
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และประธาน
กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย เปิด

เผยว่า สถานการณ์ COVID-19 ในช่วง 3 สัปดาห์

ที่ผ่านมานับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติให้การ

สนับสนุน SSF วงเงินพิเศษ สถานการณ์มี

ความรุนแรงมากขึ้น กระทบเป็นวงกว้างมากขึ้น 

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (สมาคมฯ ) เข้าใจถึง

ภาวะความยากล�าบากในการประกอบกิจการ การ

หารายได้ที่เป็นไปในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์และ

มีความล�าบากยิ่ง ดังนั้นภารกิจในการส่งเสริมให้

เกิดการลงทุนจึงไม่ใช่ภารกิจเร่งด่วนที่ควรท�าแต่

เป็นสิ่งที่ควรสนับสนุน การดูแลสุขภาพให้แข็ง

แรงตามนโยบายของรัฐบาล กระตุ้นเตือนให้มีการ

บริหารค่าใช้จ่าย เพื่อรอรับภาวะเศรษฐกิจถดถอย

เช่นนี้ ส�าหรับผู้ถือหน่วยที่ลงทุนไปแล้วหรือไม่

ก็ตาม หากมีข้อสงสัยหรือต้องการค�าแนะน�าอื่น

ใด ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ บุคคลากรของ

องค์กรนั้นโดยตรง พวกเราพร้อมที่จะให้ค�าแนะน�า

และค�าปรึกษาให้กับทุกๆท่าน 

 

 นายกสมาคมฯ กล่าวต่อไปว่า นอกจากการ

บริหารจัดการลงทุนให้มีความรัดกุม รอบคอบ

แล้ว ทางสมาคมฯ และสมาชิกเห็นตรงกันที่จะ

ตอบสนองนโยบายภาครัฐอันเป็นประโยชน์ต่อ

การออมการลงทุนในระยะยาวเพื่อความมั่นคงใน

อนาคต เพราะเชื่อมั่นว่ารัฐบาลสามารถจัดการ

สถานการณ์ COVID-19 ให้ผ่านพ้นไป ด้วยดี

เหมือนเช่นเหตุการณ์รุนแรงส�าคัญๆในอดีตที่ผ่าน

มา

 ส�าหรับการเสนอขายกองทุนรวมเพื่อการ

ออม (กองทุน SSF) นายกสมาคมฯ เปิดเผยว่า 

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 

2563 ให้วงเงินลงทุนในกองทุน SSF พิเศษสูงสุด 

200,000 บาท เพิ่มจากวงเงินลงทุนในกองทุน 

SSF ที่ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีปกติสูงสุดไม่เกิน 

200,000 บาท รวมสูงสุดส�าหรับปีภาษี 2563 

ไม่เกิน 400,000 บาท  สมาคมฯ จึงได้ร่วมกัน

เตรียมความพร้อมในการเสนอขายกองทุน SSF 

โดยเฉพาะวงเงินพิเศษ มีก�าหนดระยะเวลาลงทุน 

3 เดือน คือ ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 

มิถุนายน 2563  บลจ.ได้เตรียมความพร้อมที่จะ

เริ่มเสนอขายกองทุน SSF พิเศษ 13 บลจ. ในวัน

แรก คือ วันที่ 1 เมษายน 2563 ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด

การรวมพลังของเม็ดเงินจากการระดมทุนพร้อมๆ 

กัน ช่วยกระตุ้นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อัน

เป็นแหล่งระดมทุนที่ส�าคัญของบริษัทจดทะเบียน

ซึ่งเป็นกิจการหลักส�าคัญของประเทศที่ส่งผล

ให้บริษัทอีกจ�านวนมากที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน

เดียวกันสามารถประกอบกิจการไปได้ ในขณะที่

ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นไทยยังคงอยู่ในระดับที่ดีและ

ราคาได้ปรับตัวลงมามากแล้ว จึงถือเป็นโอกาส

การลงทุนที่ดีของผู้สนใจที่จะออมเงินระยะยาว

 นายกสมาคมฯ กล่าวต่อไปว่า กองทุน SSF 

จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนมีการ

ออมระยะยาวมากขึ้น ในช่วงแรก บลจ. จะเน้น

เสนอขายกองทุน SSF พิเศษ ซึ่งจะเน้นลงทุนใน

หลักทรัพย์จดทะเบียนไทย พร้อมกันจ�านวน 13 

บลจ. หลังจากนั้นจะเสนอขายเพิ่มเติมตามมาอีก 

6 บลจ. ตามล�าดับ 

 ส�าหรับกองทุน SSF วงเงินทั่วไปนั้น บลจ.

จะทยอยจัดตั้งกองทุนออกมา โดยจะมีนโยบาย

การลงทุนให้เลือกหลากหลายตามความสนใจของ

ผู้ลงทุน โดยผู้ลงทุนสามารถลงทุนนับตั้งแต่วัน

ที่เสนอขายไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

สามารถน�าไปลดหย่อนภาษีในแต่ละปีภาษีรวมกัน

ทุกกองทุนได้ไม่เกิน 30% ของเงินได้พึงประเมิน 

แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับเงิน

ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เงิน

สะสมเข้ากองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ (PVD), กองทุน

บ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.), กองทุน

สงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน, 

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และเบี้ยประกัน

ชีวิตแบบบ�านาญ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท ในปี

ภาษีเดียวกัน 

 สมาคมฯ เชื่อมั่นว่านโยบายนี้จะเป็นประโยชน์

ในระยะยาวต่อกลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางถึงกลุ่ม

ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มที่เริ่มต้นท�างาน  

เป็นการช่วยให้ประชาชนเริ่มเรียนรู้ที่

จะออมเงินและเข้าสู่ระบบการ

ออมระยะยาว
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 บล. คันทรี่กรุ๊ป มั่นใจพร้อมให้บริการครบวงจรต่อเนื่อง 

ช่วง COVID-19 ระบาด ยืนยันระบบปฏิบัติการครอบคลุม-ปลอดภัยแน่นอน

 บล. คันทรี่กรุ๊ป มั่นใจพร้อมให้บริการครบวงจรต่อเนื่องขอความร่วมมือลูกค้าติดต่อผ่านออนไลน์ ลดเสี่ยงไวรัส COVID-19 ระบาด ยืนยัน

ระบบปฏิบัติการครอบคลุม-ปลอดภัยแน่นอน

 บล. คันทรี่ กรุ๊ป ประกาศปฏิบัติตามนโยบายภาครัฐลดเสี่ยง คุมระบาดไวรัสโควิด-19 ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านติดต่อผ่านระบบออนไลน์  

พร้อมให้บริการทุกรูปแบบ ด้าน "ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มั่นใจระบบปฏิบัติการที่เตรียมแผนรองรับไว้ ครอบคลุม

ทุกบริการการลงทุน และมีความปลอดภัยระดับสูง สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ โทร.0-2205-7000 ต่อ 0 ส่วนลูกค้าอินเทอร์เน็ต 

ติดต่อเบอร์โทร. 0-2205-7111

 ดร. วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
CGS เปิดเผยว่า ตามนโยบายของภาครัฐในการลดความเสี่ยงและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บล. คันทรี่ กรุ๊ป ได้

ด�าเนินการเตรียมความความพร้อมมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ท่านลูกค้าใช้บริการการลงทุนที่ครบวงจรได้อย่างต่อเนื่อง

 "เรามีการจัดท�าแผนส�ารองการท�างานในภาวะฉุกเฉิน หรือ Business Continuity Planning ส�าหรับการท�างานในสถานที่ท�างานทดแทน 

หรือการท�างานที่บ้าน (Work from Home) ของทุกส่วนงาน ทุกแผนก ตามนโยบายลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด รวมถึงเรายังมีการปฏิบัติงาน 

ผ่านเครื่องมือ Online และระบบรองรับส�าหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ มีการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล และเรา

พร้อมที่จะให้บริการการลงทุนแก่ลูกค้าได้ครบวงจรอย่างต่อเนื่องอีกด้วย" ดร.วีรพัฒน์ กล่าว

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวอีกว่า บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านลูกค้าในการติดต่อธุรกรรมทุกประเภทผ่านช่องทางออนไลน์  

โทรศัพท์ อีเมล์ หรือจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ แทนการเดินทางเข้ามาติดต่อที่ส�านักงานใหญ่และสาขาด้วยตนเอง ซึ่งสามารถติดต่อ

สอบถามได้ที่ คอลเซ็นเตอร์ เบอร์โทร.0-2205-7000 ต่อ 0 และส�าหรับลูกค้าอินเทอร์เน็ต ติดต่อเบอร์โทร. 0-2205-7111
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร วันนี้ ตลาดหุ้นไทย คงมีแรงเก็งก�าไรเข้ามา หลังจาก 
13บลจ. ประกาศขายกองทุนSSF พร้อมกัน วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน63 งานนี้
มีมากถึง 20 กองทุน "วศิน วณิชย์วรนันต์ "นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน คาดหวัง
ว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนเข้ามาประมาณ 6 หมื่นล้านบาทเพื่อช่วยกระตุ้นการลงทุนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ นับว่า เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นไทย
 เดือนเมษายนนี้ คงไม่เหงา ความคึกคีก คงเกิดขึ้น บนการติดตามรายงานยอด
ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก รายงานข้อมูลล่าสุดว่า ยอดผู้ติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ทั่วโลกขณะนี้อยู่ที่ 720,117 ราย และยอดผู้เสียชีวิตทั่วโลกอยู่ที่ 33,925 
ราย โดยสหรัฐมียอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สูงสุดที่ 140,886 ราย รองลงมาคืออิตาลี 
97,689 ราย, จีน 82,122 ราย, สเปน 80,110 ราย ส่วนเยอรมนีมียอดผู้ติดเชื้อขณะนี้อยู่
ที่ 62,095 ราย
 สหรัฐ ประกาศขยายช่วงเวลาในการใช้แนวทางปฏิบัติให้ประชาชนทั่วประเทศเว้น
ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ออกไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย. โดยมีเป้าหมายที่
จะควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19.. 
 ส่วน บ้านเรา วานนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เผย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่
เพิ่มอีก 136 ราย มียอดสะสมผู้ติดเชื้อรวมอยู่ที่ 1,524 ราย
 วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,087.82 จุด ลดลง 11.94 จุด หรือ 1.09% มูลค่าการ
ซื้อขาย 41,187.93 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ 2,436.17 ล้านบาท บัญชี
บริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 483.92 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศต่างชาติขายสุทธิ  
1,022.64 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 2,974.89 ล้านบาท
 พ่อมดน้อย บล.กรุงไทย ซีมิโก้ คาดปีนี้ ดัชนีตลาดฯจะเคลื่อนไหวอยู่ใน
กรอบ 747 – 1017 จุด อิงระดับ PER 11 - 15 เท่า โดยกรณี Base Case อยู่ที่ 884 จุด 
อิง 2020E EPS ที่ 67.90 บาท ส�าหรับพอร์ตลงทุนแนะน�า 1) กลุ่มบริษัทผู้ผลิตไฟฟ้า 
ได้แก่ GPSC EGCO RATCH จากรายได้ที่มีความแน่นอนและจ่ายปันผลได้ต่อเนื่อง 2) กลุ่ม
บริษัทที่จ่ายปันผลสม�่าเสมอ ด้วยยิลด์ปันผลสูงกว่า 5% ได้แก่ DIF JASIF INTUCH 
TISCO 3) กลุ่มบริษัทที่ได้ประโยชน์จากนโยบายรัฐบาล ได้แก่ CK STEC AIT ADVANC 
CPF และ 4) กลุ่มบริษัทที่จะฟื้นตัวได้เร็วหากเศรษฐกิจกลับ
คืนสู่ภาวะปกติ ได้แก่ MTC SAWAD 
 ASIMAR เซ็นสัญญากับ บริษัท ไมน์โมบิลิตี รีเสิร์ช 
จ�ากัด รับจ้างต่อเรือโดยสารปรับอากาศพลังงานไฟฟ้ามูลค่า
งานกว่า 150 ล้านบาทพร้อมเดินหน้าประมูลงานใหม่ต่อเนื่อง 
เสริมแกร่งรายได้ หลังตุน Backlog กว่า 170 ล้านบาท 
 จิรฐา ทรงเมตตา ประธานกรรมการบริหาร ACE 
ยืนยันธุรกิจโรงไฟฟ้าไม่กระทบจากไวรัส รายได้ขายไฟมั่นคง

เพราะขายให้รัฐ 99% ด้วยเรท FIT จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการที่รัฐบาลปรับลดค่า
ไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (FT) มั่นใจปีนี้ผลงานเติบโตต่อเนื่องจากปีก่อน ที่โชว์ก�าไรสุทธิ
เติบโต เป็น 815 ล้านบาท พร้อมเต็มที่เข้าร่วมประมูลโรงไฟฟ้าสะอาดกว่า 1,100 เมกะ
วัตต์ ดันพอร์ตเติบโตต่อเนื่อง
 กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา มีมุมมอง
ต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 32.45-32.95 ต่อ
ดอลลาร์เทียบกับระดับปิดอ่อนค่าที่ 32.59 ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังแตะระดับ
อ่อนค่าสุดในรอบ 15 เดือนครั้งใหม่ท่ามกลางการซื้อขายผันผวน ขณะที่คณะกรรมการ
นโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 4-2 เสียงให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 0.75% ทั้งนี้ 
นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นและพันธบัตรไทย 8.0 พันล้านบาท และ 1.31 
หมื่นล้านบาท ตามล�าดับ ส�าหรับตลาดพันธบัตรไทยในภาพรวมกลับเข้าสู่เสถียรภาพ
มากขึ้น ส่วนเงินดอลลาร์อ่อนค่าเทียบทุกสกุลเงินส�าคัญ ขณะที่อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง หลังประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) กล่าวยอมรับ
ว่าเศรษฐกิจอาจอยู่ในภาวะถดถอยและระยะเวลาการพลิกฟื้นขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพใน
การควบคุมการแพร่ระบาดเป็นหลัก ส่วนในช่วงท้ายสัปดาห์ที่ผ่านมา สภาผู้แทนราษฎร
สหรัฐฯ อนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาด 2.2 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อเยียวยาผลกระ
ทบจาก COVID-19 ส�าหรับทุกภาคส่วน
 YLG วิเคราะห์ประเด็นส่วนต่างการซื้อ-ขายทองค�าแท่งเพิ่มเป็น 300 บาท จาก
เดิมอยู่ที่ 100 บาทเป็นไปตามส่วนต่างราคาทองค�าแท่งในตลาดโลกที่กว้างขึ้น หลังจาก
โรงงานสะกัดทองค�าในสวิตเซอร์แลนด์ระงับการผลิตชั่วคราวจากผลกระทบ COVID – 
19 ส่งผลนักลงทุนถือสถานะขายท�าการปิดสถานะพร้อมกับท�าการซื้อคืนเหตุกังวลไม่มี
ทองค�าส่งมอบตามก�าหนด แนะนักลงทุนในประเทศปรับกลยุทธ์การลงทุนเป็นถือยาว
มากขึ้นรอส่วนต่างที่เหมาะสมก่อนขายท�าก�าไร ปรับจากเดิมท�าก�าไรระหว่างวันเป็นการ
ลงทุนระยะสัปดาห์ ส่วนนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยแนะน�าชะลอการลงทุน ส�าหรับ
นักลงทุนระยะกลางระยะยาวจับจังหวะหากราคาไม่หลุด 1,554 ดอลลาร์ต่อออนซ์หา
จังหวะเก็บเพื่อรอขายตอนดีดกลับทดสอบแนวต้านโซน 1,671-1,703 ดอลลาร์ต่อออนซ์  
 ORI เดินหน้ากลยุทธ์ “Open Platform” จับมือพันธมิตรใหม่สัญชาติเกาหลี 
“จีเอส อีแอนด์ซี” ยักษ์ใหญ่ด้านก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกของเกาหลี ลุย
พัฒนาคอนโด 2 แบรนด์ 2 โครงการ “ดิ ออริจิ้น ลาดพร้าว 111” และ “ไนท์บริดจ์ 
สเปซ พระราม 4” รวมมูลค่าโครงการกว่า 4,200 ล้านบาท หวังปลั๊กอินประสบการณ์
การพัฒนาโครงการระหว่างกัน ด้านบิ๊กเกาหลีมั่นใจออริจิ้น เดินหน้าร่วมทุนไม่หวั่น 
COVID-19 เล็งวางรากฐานขยายการลงทุนระยะยาวในไทยรับการขยายตัวรถไฟฟ้าและ
รถไฟความเร็วสูงมากสุดในภูมิภาค
 AIT ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาหุ่นยนต์สู้โควิด-19 โดยสนับสนุนเงินทุนและ

อุปกรณ์รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท เพื่อสร้างแพลตฟอร์มพัฒนาหุ่นยนต์ดัง
กล่าว ซึ่งเป็นโครงการที่ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาร่วมพัฒนาระบบหุ่น
ยนต์ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้ปฎิบัติงานในโรงพยาบาลช่วงสถานการณ์
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ‘FIBO AGAINST COVID-19: FACO’ คาดเริ่มน�าไป
ใช้ใน รพ.ต้นเดือนเม.ย.นี้ ฟากผู้บริหาร AIT “ศิริพงษ์ อุ่นทรพันธุ์” ขอส่งก�าลัง
ใจให้ประเทศไทยในการรับมือกับสถานการณ์ครั้งนี้

 กองทุน SSF

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : MTC แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 52.00 บ. 

บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) : NYT แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 4.20 บ.

บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) : EA แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 43.00 บ.

บล.เคจีไอ : BEM แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 10.00 บ.

    บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : PTTGC แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 37.00 บ.

    บล.ฟิลลิป : KTB แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 14.30 บ. 

    บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : TOP แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 41.00 บ.

    บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : PRIN แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 1.56 บ.
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