
THANI แจงไม่มกีารเปลีย่นแปลง หรอืมพีัฒนาการทีม่นัียส�าคัญในการ

ด�าเนินธุรกิจ หลังราคาหุ้นรว่ง ด้านโบรกฯชี้หุ้น THANI ด่ิงจน floor 

เมื่อวานนี ้panic เกินเหต ุเชื่อหลังจบโควิด-19 ผลประกอบการจะฟื้ นตัว

KKP Research ปรับประมาณการอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจลงอีกครั้งจาก -2.4% เป็นลงลึกถึง –6.8% จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ท่ีมีความรุนแรงขึ้นกว่าเดิม และมาตรการควบคุมท่ีเข้มงวดขึ้นท้ังในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะสง่ผลกระ
ทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้หดตัวลึกและยาวนานยิ่งขึ้นกว่าท่ีเคยประเมินไว้

นายโกวิท รุง่วัฒนโสภณ ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ราช

ธานลิีสซิง่ จ�ากัด (มหาชน) THANI เปิดเผยว่า ตามทีบ่รษัิท ราชธานลิีสซิง่ จ�ากัด 

(มหาชน) ได้รบัการสอบถามจากนักลงทนุและนักวิเคราะหห์ลักทรพัยเ์กีย่วกับราคา

หุน้ของบรษัิททีป่รบัตัวลง จากข่าวทีบ่รษัิทมตีราสารหนีท้ีจ่ะครบก�าหนดภายในปีนี้

ประมาณ 11,000 ล้านบาท

THANI ยันมีเงินเพียงพอ
รองรับธุรกิจ
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ใครให้มากกว่านี้!!
KKP หั่น GDP ไทยปี63 เป็นลงลึกถึง -6.8%

/SCB EIC ท�านายหดตัวที่ -5.6%

นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี จ�ากัด (มหาชน) หรือ ACE เปิดเผยว่า "บริษัทฯ 
ได้เห็นควรให้มีการเล่ือนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 จากก�าหนดการเดิม วันท่ี 24 เมษายน 2563 ออกไปอย่างไม่มีก�าหนด 
รวมท้ังยกเลิกวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563  จากเดิมวันท่ี 

ACE  เล่ือนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีก�าหนด จนกว่า
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

อ่านต่อหน้า 12

ACE สร้างความมั่นใจให้ผถห.
ยัน COVID -19 ไม่กระทบธุรกิจ

KKP  ปรบัลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปีนีอ้ีกครั้งจาก -2.4% เป็นลงลึกถึง –6.8% หลัง COVID-19 

รุนแรงขึ้นกว่าเดิม ด้าน SCB EIC  ประเมินเศรษฐกิจไทยปี63 เข้าสู่ภาวะถดถอยและหดตัวที่ -5.6%

นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ
ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผูจั้ดการ 
บรษัิท ราชธานลิีสซิง่ จ�ากัด (มหาชน) THANI
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 KKP ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี
นี้อีกครั้งจาก -2.4% เป็นลงลึกถึง –6.8% หลัง 

COVID-19 รุนแรงขึ้นกว่าเดิม ด้าน SCB EIC  ประเมิน

เศรษฐกิจไทยปี63 เข้าสู่ภาวะถดถอยและหดตัว

ท่ี -5.6% จากเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยและ

จ�านวนนักท่องเท่ียวท่ีลดมากกว่าคาด

 KKP Research ปรับประมาณการอัตราขยาย

ตัวทางเศรษฐกิจลงอีกครั้งจาก -2.4% เป็นลงลึก

ถึง –6.8% จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ท่ีมีความรุนแรงขึ้นกว่าเดิม และมาตรการ

ควบคุมท่ีเข้มงวดขึ้นท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้หดตัว

ลึกและยาวนานย่ิงขึ้นกว่าท่ีเคยประเมินไว้

 

 พัฒนาการท่ีส�าคัญภายหลังจากการประเมินคร้ัง

ก่อนท่ีส่งผลให้ต้องมีการปรับลดคาดการณ์ GDP ลง

ในคร้ังน้ี ได้แก่

 1. เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยรุนแรงกว่า

ท่ีเคยคาดไว้ จากตัวเลขผู้ติดเช้ือในสหรัฐอเมริกา

และยุโรปท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง

มากขึ้น ท�าให้หลายประเทศมีการประกาศมาตรการ

ท่ีเข้มงวดมากขึ้นเพื่อพยายามควบคุมสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ทีมนักเศรษฐศาสตร์

ของ Bank of America ล่าสุดปรับลดคาดการณ์

เศรษฐกิจประเทศหลักลงอย่างหนัก โดยเศรษฐกิจ

สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะติดลบถึง 6% สหภาพยุโรป

ติดลบท่ี 7.6% และเศรษฐกิจจีนคาดจะขยายตัวได้

เพียง 1.2% ท�าให้เศรษฐกิจโลกโดยรวมจะหดตัวถึง 

2.7% จากการประมาณการคร้ังก่อนท่ีคาดขยายตัว 

0.3% ซึ่งจะเป็นการหดตัวท่ีรุนแรงยิ่งกว่าในช่วงท่ี

เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยในปี 2009 

 2. มาตรการปิดเมืองและ social distancing ท่ี

เข้มข้นขึ้น รัฐบาลไทยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 

พร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการแพร่

ระบาดในประเทศ มีการประกาศปิดร้านค้า ร้าน

อาหาร และสถานท่ีต่างๆ เป็นวงกว้าง รวมถึง

ล่าสุดมีการประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิวท่ัวประเทศ 

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริโภคสินค้าและบริการ

ภายในประเทศมากกว่าท่ีเคยประเมินไว้

 3. การประกาศปิดการเข้าออกระหว่างประเทศ 

รวมท้ังการประกาศปิดเมืองในหลายจังหวัดเพื่อ

ควบคุมการแพร่ระบาดข้ามจังหวัด จะส่งผลให้ภาค

การท่องเท่ียวท้ังต่างชาติและภายในประเทศได้รับ

ผลกระทบหนักขึ้นไปอีกจากท่ีเคยคาดไว้ใน  การ

ประเมินครั้งก่อน

 เศรษฐกิจท่ีได้รับผลกระทบอย่างหนักจาก 

COVID-19 นี้จะท�าให้เกิดภาวะการว่างงานเป็นวง

กว้าง โดยภาคธุรกิจท่ีจะได้รับผลกระทบโดยตรง 

ได้แก่ โรงแรมและร้านอาหาร ภาคการค้า และภาค

การขนส่ง มีการจ้างงานรวมถึง 10.1 ล้านคน หรือคิด

เป็นสัดส่วนราว 30% ของการจ้างงานรวมท้ังประเทศ 

และในจ�านวนนี้เป็นการจ้างงานนอกระบบถึง 5.6 

ล้านคน หรือ 55% ดังนั้น ผลกระทบทางเศรษฐกิจ

ต่อธุรกิจเหล่านี้จะส่งผลให้แรงงานจ�านวนมากต้อง

ถูกเลิกจ้างหรือถูกขอให้หยุดงานชั่วคราว นอกจากนี้ 

ภาคธุรกิจอ่ืน ๆ เช่น ภาคการผลิต ภาคการก่อสร้าง 

และบริการอ่ืน ๆ ก็จะได้รับผลกระทบจาก

อุปสงค์ท่ีลดลงด้วยเช่นกัน  KKP Research คาดว่า

อาจมีการว่างงานสูงถึง 5 ล้านคน หรือคิดเป็นอัตรา

การว่างงาน 13% ในช่วงกลางปีนี้ ก่อนท่ีสถานการณ์

จะเริ่มคล่ีคลายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี

ฉบับที่ 1140 วันที่ 3 มีนาคม 2563

ใครให้มากกว่านี้!!
KKP หั่น GDP ไทยปี63 เป็นลงลึกถึง -6.8%

/SCB EIC ท�านายหดตัวที่ -5.6%



www.hooninside.com

4

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 แม้ว่าท่ีผ่านมาภาครัฐได้มีมาตรการด้านโยบาย

การคลังและการเงินออกมาเพ่ือตอบสนองกับปัญหา

ท่ีเกิดขึ้น แต่ 

 KKP Research มองว่ายังมีความจ�าเป็นท่ีต้องมี

มาตรการเพ่ิมเติมอย่างเร่งด่วนในสามด้านใหญ่ คือ

 -ทบทวนและจัดสรรงบประมาณอย่างเร่งด่วนให้

กับงานด้านสาธารณสุขเพื่อสร้างความสามารถในการ

ตรวจ สอบสวนความเชื่อมโยง คัดแยก และรักษาผู้

ติดเชื้อ และจัดหาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและมีคุณภาพ

ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้การควบคุมการ

ระบาดของโรคท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 -มีมาตรการทางการคลังระยะสั้นเพื่อเยียวยา 

และลดภาระของผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการ

ต่างๆ ของรัฐ รวมไปถึงเตรียมมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจเพ่ือรองรับแรงงานในระยะต่อไป

 -จัดเตรียมมาตรการด้านการเงินเพื่อป้องกันไม่

ให้เกิดปัญหาในระบบการเงิน เช่น เตรียมมาตรการ

รองรับปัญหาการขาดสภาพคล่องในตลาดการเงิน 

มาตรการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต�า และมาตรการ

ผลักดันสภาพคล่องในระบบการเงินช่วยเหลือธุรกิจ

และครัวเรือนท่ีได้รับผลกระทบจากการขาดรายได้

 ขณะศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทย

พาณิชย์ (Economic Intelligence Center :EIC)

ประเมินเศรษฐกิจโลกปี 2020 จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอย (global economic recession) และมีแนว

โน้มหดตัวท่ี -2.1% จากสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการเปล่ียนแปลง

ไปในทางท่ีรุนแรงกว่าคาดของ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 

1) ผลของการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ท่ัวโลกท่ี

รุนแรงขึ้น 2) มาตรการควบคุมท่ีเข้มงวดของหลาย

ประเทศ และ 3) ตัวเลขเร็ว จากเศรษฐกิจหลักท่ีแสดง

ถึงการหดตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจท่ีมากกว่าคาด 

จึงท�าให้คาดว่าเศรษฐกิจโลกจึงมีแนวโน้มปรับแย่

มากกว่าท่ีเคยคาดไว้เดิม

 ในส่วนของเศรษฐกิจไทย EIC ได้มีการปรับ

ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2020 ลงเป็นหดตัว

ท่ี -5.6% โดยค�านึงถึง 4 ปัจจัยส�าคัญ ได้แก่ 1) 

เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย 2) จ�านวนนักท่อง

เท่ียวท่ีน่าจะลดลงมากกว่าคาด 3) ผลกระทบต่อการ

บริโภคจากการประกาศปิดเมือง (lockdown) และ 

4) ผลจากมาตรการการเงินและการคลังล่าสุด รวม

ถึงมาตรการอัดฉีดเพิ่มเติมของภาครัฐผ่าน พรก. กู้

ฉุกเฉิน ท่ีคาดว่าจะมีเม็ดเงินเพิ่มเติมอีกประมาณ 2 

แสนล้านบาท

 ท้ังนี้หากสถานการณ์ COVID-19 จบเร็วกว่าใน

กรณีฐาน GDP ไทย มีโอกาสหดตัวน้อยลงอยู่ท่ี -3.2% 

แต่หากสถานการณ์ COVID-19 รุนแรงและยืดเยื้อ

มากกว่าคาด ก็อาจท�าให้จ�านวนนักท่องเท่ียวและภาค

ส่งออกของไทยปรับลดลงมากกว่าเดิม ซึ่งก็จะส่งผลก

ระทบต่อเนื่องไปยังภาคเศรษฐกิจในประเทศ ท้ังด้าน

การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน จึงมีแนวโน้ม

ท�าให้เศรษฐกิจไทยปี 2020 หดตัวได้มากถึง -7.2%

ฉบับที่ 1140 วันที่ 3 มีนาคม 2563
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 EIC คาดในกรณีฐาน (Base case) สถานการณ์

แพร่ระบาดของ COVID-19 มีแนวโน้มสิ้นสุดในช่วง

ปลายไตรมาส 3 จากเดิมท่ีคาดว่าจะสิ้นสุดในช่วง

ต้นไตรมาส 3 (รูปท่ี1) โดยในกรณีฐาน EIC ยังคง

สมมติฐานตัวเลขการเพ่ิมของผู้ติดเช้ือใหม่ในประเทศ

จีนได้ผ่านจุดสูงสุดแล้วในเดือนกุมภาพันธ์และจะ

ค่อย ๆ ปรับดีขึ้นตามล�าดับจนไม่มีการเพิ่มขึ้นของผู้

ติดเชื้ออย่างมีนัยส�าคัญในช่วงกลางไตรมาส 2 แต่ได้มี

การปรับสมมติฐานการระบาดนอกประเทศจีนซึ่งคาด

ว่าจะรุนแรงมากขึ้นกว่าท่ีเคยคาด โดยจะมีผู้ติดเช้ือ

เพ่ิมขึ้นมากสุดในช่วงกลางไตรมาส 2 และจะสิ้นสุด

ในช่วงปลายไตรมาสท่ี 3 

 ส�าหรับในกรณีดีกว่า (Better case) คาดความ

รุนแรงของการระบาดของท้ังในประเทศจีนจะเหมือน

กับในกรณีฐาน แต่การระบาดจะสิ้นสุดในระยะเวลา

ท่ีสั้นกว่า ส่วนการระบาดนอกประเทศจีนจะมีความ

รุนแรงมากสุดในช่วงต้นไตรมาส 2 และมีแนวโน้มสิ้น

สุดในช่วงปลายไตรมาสท่ี 2

 ส�าหรับกรณีเลวร้าย (Worse case scenario) 

EIC ประเมินว่าการระบาดในจีนอาจกลับมารุนแรงอีก

ครั้ง (second wave) ในช่วงต้นไตรมาส 2 หลังจากท่ี

เริ่มมีผู้ติดเชื้อลดลงในช่วงท่ีผ่านมา ด้านระยะเวลาใน

การควบคุมโรคก็จะนานกว่าในกรณีฐาน โดยในจีนจะ

สิ้นสุดในช่วงกลางไตรมาส 3 ขณะท่ีสถานการณ์นอก

ประเทศจีนคาดว่าจะยังคงมีผู้ติดเชื้อเพ่ิมขึ้นต่อเนื่อง

จนรุนแรงมากท่ีสุดในช่วงปลายไตรมาส 2 และการ

ระบาดจะสิ้นสุดในช่วงกลางไตรมาส 4 ของปีน้ี

 ทางด้านสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 

ในไทยนั้น EIC คาดว่าจะมีความคล้ายคลึงกับ

สถานการณ์ระบาดของกลุ่มประเทศนอกจีน โดยใน

กรณีฐานคาดว่าจะมีความรุนแรงมากสุดในช่วงกลาง

ไตรมาส 2 และจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาด

ได้ในช่วงปลายไตรมาส 3 ของปีนี้ ท้ังนี้แม้การแพร่

ระบาดจะสิ้นสุด แต่ EIC คาดว่าความเชื่อมั่นของผู้

บริโภคและนักท่องเท่ียวจะมีการฟื้ นตัวอย่างช้า ๆ 

ก่อนท่ีสถานการณ์ด้านการบริโภคและการท่องเท่ียว

ของหลายประเทศท่ัวโลกจะกลับมาเป็นปกติ

 EIC ประเมินเศรษฐกิจโลกปี 2020 เข้าสู่ภาวะ

เศรษฐกิจถดถอย (global economic recession) 

โดยหดตัวลง -2.1% โดยจากสถานการณ์ท่ี

เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีรุนแรงกว่าคาดของ 3 

ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) ผลของการแพร่ระบาดไวรัส 

COVID-19 ท่ัวโลกท่ีรุนแรงขึ้น 2) มาตรการควบคุม

ท่ีเข้มงวดของหลายประเทศ และ 3) ตัวเลขเร็วจาก

เศรษฐกิจหลักท่ีแสดงถึงการหดตัวของกิจกรรม

เศรษฐกิจท่ีมากกว่าคาด EIC จึงได้มีการปรับประมาณ

การณ์อัตราการเติบโตของเศรษฐกิจโลกปี 2020 เป็น

หดตัว -2.1% และเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดย

รายละเอียดของ 3 ปัจจัยหลักมีดังนี้

ฉบับที่ 1140 วันที่ 3 มีนาคม 2563

ใครให้มากกว่านี้!!
KKP หั่น GDP ไทยปี63 เป็นลงลึกถึง -6.8%

/SCB EIC ท�านายหดตัวที่ -5.6%
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 1) ไวรัส COVID-19 ได้แพร่กระจายไปท่ัวโลก 

(pandemic) เร็วและมากกว่าสมมุติฐานเดิม จาก

เดิม EIC คาดการณ์เศรษฐกิจโลกในปี 2020 จะ

เติบโตท่ี 1.8% ซึ่งในขณะนั้น (13 มีนาคม) ประเทศ

ท่ีพบผู้เสียชีวิตจากไวรัส COVID-19 ครอบคลุม 40 

ประเทศท่ัวโลก โดยมีจ�านวนผู้เสียชีวิตสะสมในจีน

จาก COVID-19 มากกว่าผู้เสียชีวิตสะสมนอกประเทศ

จีน แต่ล่าสุด (30 มีนาคม) พบผู้เสียชีวิตจากไวรัส 

COVID-19 ครอบคลุมถึง 124 ประเทศ โดยมีจ�านวน

ผู้เสียชีวิตนอกประเทศจีนสูงกว่าจ�านวนผู้เสียชีวิตใน

จีนและต่างกันถึง 9.6 เท่า 

 การแพร่กระจายของไวรัสท่ีเร็วและกระจายเป็น

วงกว้างท�าให้ EIC คาดว่าการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ

โลกให้กลับสู่สถานการณ์ปกติอาจล่าช้าออกไปอีก 

โดยสมมุติฐานล่าสุดคาดว่าเศรษฐกิจโลกจะเริ่มฟื้ น

ตัวอย่างช้า ๆ ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2020 เป็นต้นไป

 2) ทางการของหลายประเทศได้ออกมาตรการ

ควบคุมการแพร่กระจายท่ีเข้มงวด ส่งผลให้

กิจกรรมทางเศรษฐกิจของหลายประเทศท่ัวโลก

ชะงักลงรุนแรงกว่าท่ีคาดการณ์ไว้เดิม เนื่องจาก

จ�านวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลาย

ประเทศ ท�าให้รัฐบาลในหลายประเทศท่ัวโลก

พยายามควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดด้วย

การออกมาตรการควบคุมต่าง ๆ โดยแบ่งออกเป็น 

2 กลุ่ม ได้แก่ มาตรการจ�ากัดการเดินทางระหว่าง

ประเทศ (lockdown) เช่น กลุ่มสหภาพยุโรปได้ออก

มาตรการห้ามการเดินทางของนักท่องเท่ียวต่าง

ชาติเข้าประเทศสมาชิกเป็นเวลา 30 วัน เป็นต้น 

และมาตรการเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social 

distancing) เช่น การจ�ากัดการเดินทางระหว่างเมือง 

การขอความร่วมมือให้พลเมืองอยู่แต่ในท่ีพักอาศัย

เท่านั้นยกเว้นมีเหตุจ�าเป็น การปิดสถาบันการศึกษา

และปิดร้านค้าท่ีไม่ได้ขายสินค้าจ�าเป็นลงชั่วคราว 

เป็นต้น โดย EIC ประเมินว่ามาตรการดังกล่าวน่าจะ

ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของหลายประเทศท่ัว

โลกชะงักลง (sudden stop) รุนแรงกว่าท่ีคาดการณ์

ไว้เดิม โดยเฉพาะการบริโภคภายในประเทศท่ีคาดว่า

จะหดตัวรุนแรงในช่วงไตรมาสท่ี 1 และ 2

 3) ตัวเลขเร็ว (High frequency data) ในหลาย

ประเทศเศรษฐกิจหลักหดตัวมากกว่าท่ีคาด โดย

ตัวเลขเศรษฐกิจจีนในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์

แสดงถึงกิจกรรมการผลิตและการบริโภคท่ีชะงัก

ลงรุนแรง ผลผลิตอุตสาหกรรมและยอดค้าปลีก

ของจีนในเดือนกุมภาพันธ์หดตัว 13.5%YOY และ 

21.1%YOY ตามล�าดับ (รูปท่ี 2 ซ้ายมือ) นอกจากนี้ 

ตัวเลขเร็วของประเทศเศรษฐกิจหลักอ่ืน ๆ แสดงให้

เห็นกิจกรรมในภาคการผลิตและภาคบริการหดตัวลง

อย่างมีนัยส�าคัญ สะท้อนจากดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ 

(PMI) ของสหรัฐฯ ยูโรโซน และญี่ปุ่นในเดือนมีนาคม

ลดลงเหลือ 40.5, 31.4 และ 35.8 ตามล�าดับ (รูปท่ี 

2 ขวามือ) ซึ่งอยู่ในระดับท่ีใกล้เคียงหรือต�ากว่าช่วง

วิกฤติการเงินปี 2008-2009

ฉบับที่ 1140 วันที่ 3 มีนาคม 2563

ใครให้มากกว่านี้!!
KKP หั่น GDP ไทยปี63 เป็นลงลึกถึง -6.8%

/SCB EIC ท�านายหดตัวที่ -5.6%



www.hooninside.com

7

รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 จาก 3 สาเหตุข้างต้นส่งผลให้กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจท่ัวโลกมีแนวโน้มท่ีจะชะงักลงอย่างรุนแรง 

EIC จึงได้มีการปรับประมาณการทางเศรษฐกิจของ

หลายประเทศหลักลง และคาดว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ 

ญี่ปุ่น และยูโรโซนจะเข้าสู่ภาวะถดถอยทางเทคนิค 

(Technical recession) ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ และ

ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2020 จะเข้าสู่ภาวะ

ถดถอย (global recession) โดยหดตัวลง -2.1% 

YOY ส�าหรับประมาณการเศรษฐกิจรายประเทศของ 

EIC น้ันแสดงอยู่ในรูปท่ี 3

  

 ในส่วนของเศรษฐกิจไทย EIC ได้มีการปรับ

ประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจปี 2020 

ลงเป็นหดตัวท่ี -5.6% โดยค�านึงถึง 4 ปัจจัยส�าคัญ 

ได้แก่ 1) เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย 2) จ�านวน

นักท่องเท่ียวท่ีน่าจะลดลงมากกว่าคาด 3) ผลกระทบ

ต่อการบริโภคจากการประกาศปิดเมือง (lockdown) 

และ 4) ผลจากมาตรการการเงินและการคลังล่าสุด 

รวมถึงเม็ดเงินเพ่ิมเติมจาก พรก. กู้ฉุกเฉิน โดยมีราย

ละเอียดดังนี้ 

 1) เศรษฐกิจโลกถดถอย และปัญหาด้าน supply 

disruption ท่ีรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจากการหยุดชะงัก

ด้านการผลิตของหลายประเทศท่ัวโลก รวมถึงราคา

น�ามันในตลาดโลกท่ีลดลงอย่างรวดเร็วตามแนวโน้ม

อุปสงค์น�ามันโลกท่ีลดลงซึ่งจะส่งผลต่อการส่งออก

สินค้าท่ีเก่ียวกับน�ามันและปิโตรเคมีของไทย (EIC ได้

มีการปรับคาดการณ์ราคาน�ามัน Brent เฉล่ียปี 2020 

ลงจาก 43.1 เป็น 36.4 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล) 

ส่งผลต่อภาคส่งออกไทยโดยตรง โดย EIC คาดว่า

มูลค่าการส่งออกไทยในปี 2020 มีแนวโน้มหดตัวถึง 

-12.9% โดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปีท่ีมีแนวโน้ม

หดตัวสูง 

 2) EIC ปรับลดคาดการณ์จ�านวนนักท่องเท่ียว

ปี 2020 เหลือ 13.1 ล้านคน (เดิมคาด 27.7 ล้านคน) 

จากข้อมูลจริงล่าสุดท่ีหดตัวมากกว่าคาด ประกอบ

กับเศรษฐกิจโลกหดตัวน่าจะท�าให้ความต้องการท่อง

เท่ียวในช่วงท่ีเหลือของปีนี้ลดลงอย่างมาก โดยจาก

ข้อมูลนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเดินทางผ่าน 5 สนาม

บินหลัก (สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ และ

หาดใหญ่) ล่าสุด พบว่าในช่วงวันท่ี 1-28 มีนาคม 

2020 นักท่องเท่ียวหายไปกว่า -78%YOY และในช่วง

หลังหดตัวเกือบ 100%YOY (รูปท่ี 4) ซึ่งเป็นอัตรา

หดตัวท่ีมากกว่าท่ี EIC เคยคาดการณ์ไว้ จึงท�าให้ EIC 

ปรับประมาณการนักท่องเท่ียวใหม่ในส่วนของอัตรา

หดตัวท่ีลึกท่ีสุด (Max drawdown) จากเดิมท่ีเคยคาด

ไว้ท่ี -75% ในเดือนเมษายน เป็น -100% หรือหายไป

ท้ังหมดในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม (รูปท่ี 5) 

สอดคล้องกับสถานการณ์ล่าสุดท่ีหลายประเทศเริ่มมี

มาตรการปิดประเทศ ท�าให้ไม่มีการเดินทางของนัก

ท่องเท่ียวเข้าไทย ขณะท่ีในส่วนของไทย แม้จะยัง

ไม่มีการปิดประเทศ แต่มาตรการท่ีเข้มงวดในการเข้า

ประเทศ ก็จะเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้ EIC คาดว่านัก

ท่องเท่ียวจะหายไปท้ังหมดในช่วงเดือนเมษายนและ

พฤษภาคม

ฉบับที่ 1140 วันที่ 3 มีนาคม 2563

ใครให้มากกว่านี้!!
KKP หั่น GDP ไทยปี63 เป็นลงลึกถึง -6.8%

/SCB EIC ท�านายหดตัวที่ -5.6%
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 นอกจากนั้น EIC ประเมินว่าการฟื้ นตัวของนัก

ท่องเท่ียวต่างชาติจะช้ากว่าท่ีคาดการณ์ไว้เดิม โดย

จากเดิมท่ีคาดว่าจ�านวนนักท่องเท่ียวจะสามารถฟื้ น

ตัวได้เท่ากับปีก่อน (0%YOY) ภายในสิ้นปีนี้ ล่าสุด 

EIC ประเมินว่าจ�านวนนักท่องเท่ียวในแต่ละเดือนของ

ช่วงท่ีเหลือของปีน่าจะหดตัวทุกเดือนเมื่อเทียบกับปีท่ี

แล้ว เน่ืองจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 

ท่ีแพร่กระจายไปในหลายประเทศหลักมากข้ึน รวมถึง

ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีหดตัวสูง โดยเฉพาะในช่วงครึ่ง

ปีแรก น่าจะส่งผลโดยตรงต่อรายได้ของผู้คนในหลาย

ประเทศท่ัวโลก ดังนั้น จึงคาดว่าแม้นักท่องเท่ียวจะมี

การฟ้ืนตัวในช่วงครึ่งหลังของปี แต่ก็จะไม่สามารถฟื้ น

ตัวได้ใกล้เคียงกับระดับนักท่องเท่ียวปีก่อนหน้า โดย

คาดว่าในช่วงสิ้นปี นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้าไทยจะ

มีจ�านวนเพียงครึ่งหนึ่ง (-50%YOY) ของระดับปีก่อน

เท่านั้น 

 ท้ังนี้จากเหตุผลข้างต้น EIC จึงคาดการณ์ใน

กรณีฐานว่านักท่องเท่ียวปี 2020 จะเหลือเพียง 13.1 

ล้านคน อย่างไรก็ดี จากความไม่แน่นอนท่ีสูงด้านการ

ระบาดของ COVID-19 EIC จึงประเมินจ�านวนนัก

ท่องเท่ียวในอีก 2 กรณี ซึ่งมีสมมติฐานท่ีสอดคล้อง

กับระยะเวลาในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ท่ี

ได้กล่าวในช่วงต้นของรายงาน โดยในกรณีดีกว่า 

(Better) จ�านวนนักท่องเท่ียวอาจมีมากถึง 17.6 ล้าน

คน ขณะท่ีในกรณีเลวร้าย (Worse) จ�านวนนักท่อง

เท่ียวจะเหลือเพียง 10.3 ล้านคน

  

 3) การประกาศปิดเมือง (lockdown) ในหลาย

เมืองส�าคัญของไทย ประกอบกับความต่ืนกลัวด้าน

การระบาดของ COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อ

การบริโภคสินค้าหลายประเภท โดยจากหลายงาน

ศึกษาของสื่อและส�านักวิจัยชั้นน�า ท่ีศึกษาเก่ียวกับ

พฤติกรรมผู้บริโภคในช่วงท่ีเกิดโรคระบาด ซึ่งมีการ

อ้างอิงไปถึงในช่วงท่ีเกิดโรคระบาดในอดีต (เช่น 

SARS และ MERS) รวมถึงในช่วงท่ีมีการปิดเมืองของ

จีน พบว่าในช่วงเกิดโรคระบาด สินค้าท่ีจะมียอดขาย

เพิ่มขึ้น ได้แก่ สินค้าจ�าพวกอาหาร เนื่องจากจะมีการ

กักตุนสินค้าเพื่อเตรียมพร้อมในการใช้ชีวิตท่ีบ้าน 

และสินค้าจ�าพวกการท�าความสะอาด ยา ท่ีเก่ียวกับ

การดูแลสุขภาพ ข้ึน รวมถึงการใช้บริการอินเทอร์เน็ต

ก็จะเพิ่มขึ้น จากการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ การท�างาน

ท่ีบ้าน และกิจกรรมสันทนาการออนไลน์ เช่น ดูหนัง 

ฟังเพลง และเล่นเกมส์ เป็นต้น

 ขณะท่ีสินค้าและบริการท่ีมีแนวโน้มได้รับผลก

ระทบมาก คือสินค้าท่ีเก่ียวกับการเดินทางท่องเท่ียว

และงานนิทรรศการสังสรรค์ต่าง ๆ ได้แก่ สินค้าและ

บริการในหมวดโรงแรมและร้านอาหาร การคมนาคม

ขนส่ง และกิจกรรมสันทนาการ ด้านสินค้าอ่ืน ๆ ท่ี

ได้รับผลกระทบรองลงมา คือเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

เครื่องแต่งกาย เฟอร์นิเจอร์ การศึกษา (ปิดโรงเรียน

ท้ังภาคปกติและกวดวิชา) และการใช้สาธารณูปโภค 

(การใช้ท่ีบ้านอาจเพิ่มขึ้น แต่การใช้ของห้างสรรพ

สินค้าจะลดลงมากกว่า)

ฉบับที่ 1140 วันที่ 3 มีนาคม 2563

ใครให้มากกว่านี้!!
KKP หั่น GDP ไทยปี63 เป็นลงลึกถึง -6.8%

/SCB EIC ท�านายหดตัวที่ -5.6%
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 ท้ังนี้จากการค�านวณผลกระทบแยกตามระดับ
ของผลกระทบท่ีได้กล่าวไปข้างต้น พบว่าในช่วงท่ี
ความกลัวของประชาชนสูงสุดหรือมีการปิดเมือง
ในหลายเมืองของไทย (peak period) การบริโภค
ภาคเอกชนโดยรวมจะลดลง -7.3% ของ GDP (รูป
ท่ี 6) โดยถ้าเหตุการณ์ดังกล่าวมีระยะเวลา 1 เดือน 
ก็จะท�าให้ GDP ต่อเดือนลดลง 7.3% หรือโดยเฉล่ีย
แล้ว GDP ท้ังปีจะหายไปประมาณ -0.6 percentage 
point ท้ังนี้ EIC คาดว่าสถานการณ์ peak ของไทยท่ี
มีการปิดเมืองหรือผู้คนมีความกลัวสูงสุดจะอยู่ในช่วง
ปลายเดือนมีนาคมจนถึงช่วงกลางเดือนมิถุนายน ซึ่ง
จะกระทบต่อการบริโภคสินค้าหลายประเภทตามท่ีได้
วิเคราะห์ไปข้างต้น

 4) มาตรการภาครัฐท่ีทยอยจัดท�าในช่วงก่อน
หน้ามีแนวโน้มช่วยพยุงเศรษฐกิจเท่านั้น ขณะท่ี
ประสิทธิภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจมีจ�ากัด โดย
ต้ังแต่ต้นปี ภาครัฐได้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบ
จาก COVID-19 ท้ังท่ีมาจากมาตรการด้านการเงิน
และการคลัง ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 1 อย่างไร
ก็ดี EIC ประเมินว่ามาตรการส่วนใหญ่ท่ีจัดท�านั้น จะ
มีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจเท่านั้น โดยจะเน้นไปยัง
การช่วยเหลือด้านสภาพคล่องให้กับผู้ท่ีได้รับผลก
ระทบ ขณะท่ีประสิทธิภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ยังมีจ�ากัด โดยจะมีเพียงมาตรการสนับสนุนเงินผู้
ท่ีได้รับผลกระทบคนละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็น
ระยะเวลา 3 เดือน ท่ีจะเป็นเม็ดเงินใหม่เข้าสู่ระบบ

เศรษฐกิจ แต่จากขนาดเม็ดเงินท่ีไม่สูงมาก ประกอบ
กับในช่วงเศรษฐกิจซบเซาในปัจจุบัน จึงท�าให้คาดว่า
ประสิทธิภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจจึงมีไม่มากนัก 

 อย่างไรก็ดี คาดว่าในระยะข้างหน้า ภาครัฐจะ
มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากการออก 
พรก. กู้ฉุกเฉิน โดยจากข่าวล่าสุด คาดว่าจะมีเม็ดเงิน
ประมาณ 2 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นเม็ดเงินขนาดใหญ่ท่ี
จะเข้ามาประคับประคองเศรษฐกิจปีนี้ได้ โดยส�าหรับ
ประมาณการเศรษฐกิจรอบนี้ EIC ได้มีสมมติฐานใส่
เม็ดเงินดังกล่าวไว้ในระบบเศรษฐกิจเต็มจ�านวน ผ่าน
การช่วยเหลือด้านรายได้ของประชาชน ท้ังนี้ต้องมี
การติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไปว่ามาตรการเพิ่มเติม
จะมีขนาดเป็นไปตามคาดหรือไม่ รวมถึงลักษณะ
ของโครงการท่ีจัดท�า ซึ่ง EIC จะท�าการประเมินอย่าง
ละเอียดในโอกาสต่อไป (จากการประเมินเบื้องต้น 
EIC คาดว่าเม็ดเงินใหม่ทุก 5 หมื่นล้านบาทท่ีอัดฉีด
เข้าระบบเศรษฐกิจ จะสามารถกระตุ้น GDP ได้ 0.25 
percentage point)

 โดยสรุป EIC ประมาณการในกรณีฐานว่า GDP 
ไทยปี 2020 จะหดตัวท่ี -5.6% ซึ่งเป็นการปรับลด
คาดการณ์จากครั้งก่อนท่ีคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะ
หดตัวท่ี -0.3% โดยมีสาเหตุหลักจากภาคเศรษฐกิจ
จริงของหลายประเทศท่ัวโลกได้รับผลกระทบอย่าง
หนักและทันที (sudden stop) ท�าให้เศรษฐกิจโลก

มีทิศทางหดตัว ซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยผ่าน
การส่งออกท่ีลดลง นอกจากน้ี จ�านวนนักท่องเท่ียว
มีแนวโน้มลดลงมากกว่าท่ีคาดไว้เดิมค่อนข้างมาก 
ตามข้อมูลจริงในช่วงหลังท่ีนักท่องเท่ียวหายไปเกือบ 
100% ประกอบกับการฟ้ืนตัวของภาคท่องเท่ียวท่ีมี
แนวโน้มฟื้ นตัวช้ากว่าท่ีคาดไว้เดิม เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจหดตัวจะส่งผลต่อรายได้ของนักท่องเท่ียว
ในช่วงท่ีเหลือของปี นอกจากนี้ การประกาศปิดเมือง
หลายแห่งในประเทศไทย ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีท�าให้
เศรษฐกิจปีนี้ปรับแย่ลง เนื่องจากจะส่งผลโดยตรงต่อ
การใช้จ่ายของภาคครัวเรือนท่ีลดลงในหลายประเภท
สินค้า แม้จะมีบางสินค้าท่ีได้รับประโยชน์บ้างก็ตาม

 ท้ังนี้หากสถานการณ์ COVID-19 จบเร็วกว่าใน
กรณีฐาน GDP ไทย มีโอกาสหดตัวน้อยลงท่ี -3.2% 
แต่หากสถานการณ์ COVID-19 รุนแรงและยืดเยื้อ
มากกว่าคาด ก็อาจท�าให้จ�านวนนักท่องเท่ียวและภาค
ส่งออกของไทยปรับลดลงมากกว่าเดิม ซึ่งก็จะส่งผลก
ระทบต่อเนื่องไปยังภาคเศรษฐกิจในประเทศ ท้ังด้าน
การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน จึงมีแนวโน้ม
ท�าให้เศรษฐกิจไทยปี 2020 หดตัวได้มากถึง -7.2%

 โดย : Economic Intelligence Center (EIC)

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

 EIC Online: www.scbeic.com

ฉบับที่ 1140 วันที่ 3 มีนาคม 2563

ใครให้มากกว่านี้!!
KKP หั่น GDP ไทยปี63 เป็นลงลึกถึง -6.8%
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 นายโกวิท รุ่งวัฒนโสภณ ประธาน
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 
THANI เปิดเผยว่า ตามท่ีบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง 

จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการสอบถามจากนักลงทุน

และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เก่ียวกับราคาหุ้นของ

บริษัทท่ีปรับตัวลง จากข่าวท่ีบริษัทมีตราสารหน้ี

ท่ีจะครบก�าหนดภายในปีนี้ประมาณ 11,000 ล้าน

บาท

 อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการออกตราสารหน้ี

ระยะยาวเพื่อรองรับตราสารหน้ีท่ีจะครบก�าหนด

ในไตรมาส 1 ท่ีผ่านมาแล้วกว่า 6,000 ล้านบาท 

ท้ังนี้ บริษัทมีแผนรองรับส�าหรับการออกตราสาร

หนี้เพื่อทดแทนตราสารหนี้ท่ีจะครบก�าหนด และ

มีวงเงินกับสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อรองรับการ

ด�าเนินธุรกิจตามปกติอย่างเพียงพอ

 บริษัทขอเรียนชี้แจงสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน

ว่าบริษัทยังคงด�าเนินกิจการตามปกติ ท้ังน้ี บริษัท

มิได้มีการเปล่ียนแปลง หรือมีพัฒนาการท่ีมีนัย

ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท นอกเหนือไป

จากสิ่งท่ีบริษัทได้เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว 

 บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ออกบทวิเคราะห์ เปิด

เผยว่า ในภาวะการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน การปิด

โรงงานของ Isuzu แม้กระทบ supply รถบรรทุก

ใหม่ แต่ยังมี supply รถบรรทุกเก่าชดเชย ขณะ 

demand ไม่ได้มีมากนัก แม้ว่าIsuzu จะประกาศ

ปิดโรงงานไป 2 โรงชั่วคราว 17 วัน แต่เราไม่ได้

มองว่าจะกระทบยอดปล่อยสินเชื่อรถบรรทุกใหม่

ของ THANI แต่อย่างใด โดยเชื่อว่ายังมีรถเก่า

ให้ปล่อยสินเชื่อ และมองว่าในช่วงเวลาน้ีความ

ต้องการสินเชื่อคงไม่ได้มากด้วย จนเกิดปัญหา

แต่อย่างใด มองไม่น่าจะมีประเด็นลบจากข่าวดัง

กล่าว 

        

  ภาวะเศรษฐกิจซบเซาจากผลโควิด-19 

โดยรวมเป็นลบ แต่ยังมีปัจจัยบวกจากแนวโน้ม

ดอกเบี้ยขาลงช่วยชดเชย ผลจากภาวะเศรษฐกิจ

ท่ีชะลอตัว เดิมมีเพียงปัญหาภัยแล้งท�าให้ผลผลิต

ทางการเกษตรลดลง ส่งผลต่อการขนส่งโดยใช้รถ

บรรทุก ขณะปัจจุบันปัญหาโควิด-19 ส่งผลกระ

ทบอย่างหนักโดยเฉพาะการท่องเท่ียวไทย ท�าให้

ผู้บริโภคท่ีเป็นนักท่องเท่ียวหายไปเป็นจ�านวน

มาก กระทบต่อรถตู้ทึบท่ีส่งสินค้า  ซ่ึงจะส่งผลลบ

ต่อยอดปล่อยสินเชื่อ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่าง

ช่วยเหลือลูกค้าท่ีได้รับผลกระทบโควิด-19 โดย

ปรับโครงสร้างหนี้ให้ลูกหนี้ ซึ่งจะท�าให้ NPL ยัง

คงไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก ท้ังนี้ จากการสอบถามทาง 

IR ของ THANI ในช่วง 2 เดือนแรกของปี63 ยังไม่

ได้รับผลกระทบมากนัก ผลกระทบจะเกิดเดือน

มี.ค.เป็นต้นไป และขึ้นอยู่กับว่าจะจบเร็วหรือช้า 

ซึ่งเรามองว่าผลกระทบโควิด-19 น่าจะกระทบ

ต่อผลประกอบการ 2Q63 มากกว่า ส่วนอันดับ

เครดิตของ THANI ท่ียังติด Negative outlook 

หลังจากปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นจาก TBANK เป็น 

TCAP จากการสอบถาม IR ทราบว่าทางทริสฯ 

เข้ามาทบทวนอันดับเครดิตแล้ว คาดรู้ผลภายใน

เดือนเม.ย.นี้ ซึ่งเรามองว่ามีโอกาสท่ีจะปรับเรทต้ิง

ลงและจะส่งผลต่อต้นทุนการเงินท่ีสูงข้ึน แต่เชื่อ

ว่าแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงจนเข้าใกล้ 0% น่าจะ

ชดเชยได้

ฉบับที่ 1140 วันที่ 3 มีนาคม 2563

THANI ยันมีเงินเพียงพอ
รองรับธุรกิจ
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

 ปรับลดประมาณการก�าไรปี 63 ลง 8.5% 

คาดยังมีก�าไร 1,744 ลบ. หดตัวลง -11% YoY 

สะท้อนสภาพเศรษฐกิจท่ีไม่เอ้ือในปัจจุบัน แม้ 2 

เดือนแรกTHANI ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เช่ือ 

1Q63 ยังประคองตัวได้ แต่น่าจะกระทบอย่างหนัก

ใน 2Q63 จึงปรับประมาณการการเติบโตของสิน

เชื่อลงจากโต 7% เป็นหดตัวลง -3% และปรับ 

credit cost ขึ้นจาก 0.85% เป็น 0.9% ของสิน

เชื่อรวม สะท้อนคุณภาพสินทรัพย์ท่ีคาดว่าจะด้อย

ลงในภาวะการณ์ปัจจุบัน ท�าให้เราปรับประมาณ

การก�าไรปี 63 ของ THANI ลงจากประมาณการ

เดิม 8.5% คาดมีก�าไรสุทธิ 1,744 ลบ. หรือมีก�าไร

หดตัวลงจากปีก่อน 11% ยังเช่ือว่าหลังโควิด-19 

จบ รัฐบาลจะต้องออกมาตรการเร่งฟ้ืนฟูประเทศ 

อัดฉีดเงินเข้าระบบ เร่งการเติบโตในทุกๆ ด้าน ซ่ึง

น่าจะส่งผลดีต่อ THANI ให้เร่งตัวได้ใน 2H63 

 ค�าแนะน�า

 ราคาหุ้นท่ีตกไปท่ี Floor สะท้อนภาพลบเกิน

กว่าปัจจัยพื้นฐานท่ีควรจะเป็นของ THANI ท่ีมี 

ROE สูงถึง 22% แนะ "ซื้อเก็งก�าไรระยะสั้น" เรา

มีการปรับราคาเป้าหมายปี 63 ของ THANI ลง

มาอยู่ท่ี 4.40 บ. โดยประเมินด้วยวิธี GGM อิง 

PBV ท่ี 2X ของ BV63F หรือเทียบเท่า P/E 63F 

ท่ี 9.4x ภายใต้สมมติฐาน ROE 20% (ปรับลงจาก 

23%) COE 12% g=4% อย่างไรก็ดี ราคาหุ้นท่ี

มีแรง panic sell ลงไปติด floor เมื่อวานมองว่า

เกินปัจจัยพื้นฐานท่ียังแกร่งอยู่ แต่ภายใต้ภาวะ

ตลาดหุ้นท่ีผันผวน และมีโอกาสท่ีผลประกอบการ 

2Q63 จะไม่ดีนัก จึงแนะเพียง "ซื้อเก็งก�าไรระยะ

สั้น" 

 ปัจจัยเสี่ยง 

 เศรษฐกิจชะลอตัวหนักรวม

ถึงคุณภาพสินทรัพย์ท่ีด้อยลงมา

กกว่คาด 
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 ACE  เล่ือนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 

2563 ออกไปอย่างไม่มีก�าหนด จนกว่าสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ  ยันมีแผนบริหารความ

เสี่ยงและป้องกันความเสี่ยงรวมท้ังมาตรการต่างๆ 

เพื่อรองรับหาก COVID -19 ทวีความรุนแรงมาก

ขึ้น พร้อมยืนยันไวรัสไม่กระทบธุรกิจและผลการ

ด�าเนินงาน

 นายธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ ประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็น

เนอร์จี้ จ�ากัด (มหาชน) หรือ ACE เปิดเผย

ว่า "บริษัทฯ ได้เห็นควรให้มีการเล่ือนการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2563  จากก�าหนดการ

เดิม วันท่ี 24 เมษายน 2563  ออกไปอย่างไม่มี

ก�าหนด รวมท้ังยกเลิกวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น

ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 

2563  จากเดิมวันท่ี 10มีนาคม 2563  (Record 

Date) ด้วย จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) จะกลับเข้า

สู่สภาวะปกติ ซึ่งการเล่ือนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ

ดังกล่าว ไม่กระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ 

ถ้าหากเข้าสู่สภาวะปกติ คณะกรรมการบริษัทฯ จะ

ก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่ และจะแจ้ง

ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบต่อไป

 เป็นท่ีทราบกันดีว่าสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 

-19) ปัจจุบันมีจ�านวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อ

เน่ืองและมีแนวโน้มการแพร่ระบาดท่ีทวีความ

รุนแรงมากขึ้นในประเทศไทย แต่ด้วยสภาพการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทท่ีมีลักษณะกระจายตัว

ในพื้นท่ีต่างๆ ตามท่ีต้ังของโรงไฟฟ้าท่ัวทุกภูมิภาค

โดยไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในย่านชุมชนซึ่งเป็นพื้นท่ี

เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในพื้นท่ีใดพื้นท่ี

หน่ึง รวมท้ังการท่ีบริษัทฯ ได้มีแผนบริหารความ

เสี่ยงและป้องกันความเสี่ยงรวมท้ังมาตรการ

ต่างๆ เพื่อรองรับหากเหตุการณ์การแพร่ระบาด

ของ COVID -19 ทวีความรุนแรงมากข้ึน โดย

เป็นการเตรียมการมาแต่เนิ่นๆ ต้ังแต่ท่ีเริ่มพบผู้

ป่วย COVID -19 รายแรกๆ ในประเทศไทย ดังนั้น 

บริษัทฯ จึงเชื่อมั่นว่าเหตุการณ์การแพร่ระบาด

ของ COVID -19 น้ันแทบจะไม่มีผลกระทบต่อการ

ด�าเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ แต่

อย่างใดเลย"
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ACE สร้างความมั่นใจให้ผถห.
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