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	 "ดร.ณรงค์	ทัศนนิพันธ์"	บิ๊ก	SEAFCO	

คงเป้ารายได้ปี	63	โต	10%	แต่หาก	โควิด-

19	ยืดเยื้ออาจปรับแผนธุรกิจใหม่	พร้อม	ตุน	

Backlog	ในมือ	2	พันลบ.	รับรู้ปีนี้ทั้งหมด	

พร้อมรอผลประมูลงานใหม่	1.9	หมื่นลบ.

 ดร.ณรงค์ ทัศนนิพันธ์ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
ซีฟโก้ จ�ากัด (มหาชน) SEAFCO 
เปิดเผยว่า	บริษัทฯคงเป้ารายได้ปี	2563	

เติบโต	10%	จากปีก่อนท�าได้	3,062.06	ล้าน

บาท	เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯมีงานในมือ

(Backlog)	กว่า	2,000	ล้านบาท	แบ่งเป็น

งานภาครัฐ	40%	ภาคเอกชน	60%	ซึ่งจะรับรู้

เป็นรายได้ในปีนี้ทั้งหมด	

	 อย่างไรก็ตามหากการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19	มีความยืดเยื้อบริษัทฯอาจมีการ

ออกมาปรับแผนการด�าเนินงานใหม่อีกครั้ง	

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	

	 พร้อมกันนี้บริษัทฯอยู่ระหว่างรอผล

ประมูลงานใหม่มูลค่ารวม	19,000	ล้านบาท	

โดยเป็นงานที่บริษัทฯเข้าไปประมูลในช่วงก่อน

หน้านี้	ซึ่งยอมรับว่าการเจรจางานใหม่กับ

ลูกค้าเกิดความล่าช้าด้วยเช่นกัน	ส่วนงานประ

มูลใหม่ๆ	ก็ยังไม่มีออกมาและหลายโครงการที่

คาดว่าจะมีการเปิดประมูลได้ถูกเลื่อนออกไป

ก่อนหลังสถานการณ์ไม่เอื้ออ�านวย	

	 "ตอนนี้ทุกคนได้รับผลกระทบจากโควิด-

19	แต่เราท�างานได้ตามปกติแค่ความคล่อง

ตัวอาจจะลดน้อยถอยลงนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้มี

นัยส�าคัญอะไร	แต่ในระยะยาวอาจจะมีปัญหา

เรื่องแรงงาน	เพราะว่าส่วนใหญ่ตอนนี้ใช้

แรงงานต่างชาติ	และปัจจุบันไม่มีแรงงานไหล

เข้า	มีแต่พากันจะทยอยกลับบ้านกันหมด	ให้

อารมณ์เหมือนน�้ามันหยด	และไม่มีน�้าเติมถัง	

แต่ตอนนี้นโยบายเรายังเงียบๆ	อยู่	จริงๆ	เรา

ก็เข้าใจว่าตอนนี้งานภาคเอกชนก็ต่างพากัน

หยุดหมด	งานประมูลใหม่ที่จะมีก็เลื่อนออกไป

ก่อน	และเราก็ไม่รู้โควิด-19จะคลี่คลายลงตอน

ไหนเราตอบอะไรมากไม่ได้จริงๆก็ต้องติดตาม

ไป"	ดร.ณรงค์	กล่าว	

	 ส�าหรับแผนการดูแลพนักงานบริษัทฯได้มี

การติดตั้งอุปกรรณ์ป้องกันการติดเชื้อไว้ตาม

จุดต่างๆ	เช่น	เจลล้างมือแอลกอฮอล์	และ

หน้ากากอนามัย	เพื่ออ�านวยความสะดวกให้

แก่พนักงานมากขึ้น	หรือหากพนักงานคน

ไหนเข้ามีการเข้าข่ายเป็นผู้ติดเชื้อบริษัทฯจะ

ให้หยุดงานพร้อมกักตัวตามระยะเวลาก�าหนด

ทันที	

	 ดร.ณรงค์	กล่าวเพิ่มเติมว่า	ส�าหรับภาพ

รวมของบริษัทฯยังคงมีความแข็งแรงอยู่	เรา

ดูแลและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่าง

เต็มที่	ขณะเดียวกันเราก็ดูแลแลพนักงานรวม

ถึงสังคมส่วนรวมด้วยเช่นกัน

SEAFCO คงเป้ารายได้ปี 63 โต 10% 

แต่หากโควิด-19 ยืดเย้ืออาจปรับแผนธุรกิจใหม่
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	 กลุ่ม	KTIS	(เคทิส)	เดินหน้าสู้ภัยไวรัสโค

วิด-19	อย่างต่อเนื่อง	เผยเอทานอลในราคา

หน้าโรงงานลิตรละ	35	บาท	ได้รับการตอบรับ

ล้นหลาม	ป้อนเข้าสู่ตลาดแล้วเกือบ	3	ล้านลิตร		

ยืนยันไม่ยอมให้แอลกอฮอล์ขาดตลาด	หรือ

ราคาแพงจนประชาชนเดือดร้อน			

 นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท 
เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล  ชู
การ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
หรือกลุ่ม KTIS	(เคทิส)	ผู้น�าใน

อุตสาหกรรมน�้าตาลและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ครบวงจร	เปิดเผยว่า	ตามที่กลุ่ม	KTIS	เปิด

จ�าหน่ายแอลกอฮอล์ที่ผลิตโดยโรงงานเอทา

นอลของ	บริษัท	เคทิส	ไบโอเอทานอล	จ�ากัด	

(KTBE)	ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์	และเป็น

บริษัทในกลุ่ม	KTIS	ในราคาหน้าโรงงานที่

ลิตรละ	35	บาท	นั้น	ได้รับการตอบรับที่ดีมาก	

จนถึงขณะนี้ได้จ�าหน่ายออกไปแล้วเกือบ	3	ล้าน

ลิตร

	 “หลังจากที่เราได้แจ้งไปว่าจะขาย

แอลกอฮอล์	ในราคาหน้าโรงงานลิตรละ	35	

บาท	ก็มีผู้ที่สนใจติดต่อเข้ามามากมาย	เพราะ

ที่มีขายอยู่ในตลาดในภาวะที่ความต้องการสูง

นี้	ราคาแพงมาก	มีตั้งแต่ลิตรละ	300	กว่า

บาทไปจนถึงกว่า	600	บาท	ซึ่งเราก็หวังว่าสิ่ง

ที่เราก�าลังท�าอยู่นี้จะช่วยให้ราคาแอลกอฮอล์

ในตลาดลดลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสม	และ

เราจะไม่ปล่อยให้แอลกอฮอล์ขาดตลาดอย่าง

แน่นอน	เพราะเป็นสิ่งที่จ�าเป็นของประชาชนใน

สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19”	นาย

ประพันธ์กล่าว

	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเคทิส	กล่าว

ด้วยว่า	ปกติกลุ่ม	KTIS	จะขายสินค้าในรูป

แบบของ	B2B	หรือการขายให้กับองค์กรธุรกิจ

โดยตรง	ไม่ได้จ�าหน่ายกับรายย่อย	แต่เนื่องจาก

เหตุการณ์ระบาดของโควิด-19	นี้	เป็นเรื่องที่ทุก

คนต้องร่วมแรงร่วมใจกัน	ซึ่งพนักงานของกลุ่ม	

KTIS	ทุกคนก็ยินดีที่จะท�างานหนักขึ้นเพื่อป้อน

แอลกอฮอล์เข้าสู่ตลาดให้ได้มากที่สุด

	 “ตอนนี้ยอดจองที่จะส่งมอบมีไปถึงสิ้น

เดือนเมษายนแล้ว	โดยการซื้อแอลกอฮอล์ใน

ราคาหน้าโรงงานนั้น	นอกจากผ่านขั้นตอนที่ผู้

ซื้อต้องขออนุญาตจากส�านักงานสรรพสามิต

พื้นที่ของผู้ซื้อแล้วยังต้องผ่านขั้นตอนการ

ขออนุญาตจากส�านักงานสรรพสามิตพื้นที่ที่

โรงงานผลิตตั้งอยู่ด้วย	ซึ่งในส่วนหลังนี้ทางก

ลุ่มเคทิสก็พร้อมที่จะด�าเนินการยื่นค�าขอจาก

สรรพสามิตจังหวัดนครสวรรค์ให้	และถึงแม้จะมี

ค�าสั่งซื้อสินค้ารออยู่จ�านวนมาก	พนักงานของ

เราทุกคนก็พยายามที่จะส่งสินค้าให้ได้เร็วที่สุด	

เพราะเรามองว่านี่คือการช่วยเหลือสังคมเพื่อ

ให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน”	นาย

ประพันธ์กล่าว

	 ส�าหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลรายละเอียดเพิ่ม

เติม	สามารถสอบถามได้ที่	โรงงาน	เคทิส	ไบ

โอเอทานอล	(KTBE)	โทร	062-310-7737	หรือ	

081-985-4235	หรือ	Line	Official	Account	

(OA)	:	@ktbealcovid19	หรือ	email	:	

alcovid19@ktisgroup.com

กลุ่ม KTIS เผยความต้องการแอลกอฮอล์

ราคาหน้าโรงงานล้นหลาม ส่งมอบแล้วเกือบ 3 ล้านลิตร 

ยันสู้ศึกโควิด ไม่ปล่อยให้ขาดตลาดแน่
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 นางสาวสินีมาศ โสตภิภาพนุกูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
ที่บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) APURE	เปิดเผยว่า	
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	มีมติอนุมัติโครงการซื่อหุน้คืน	(Treasury	Stock)	เพื่อ
บริหารทางการเงิน	ในวงเงินไม่เกิน	61	ล้านบาท	และจ�านวนหุ้นที่จะซื้อคืนประมาณ
ร้อยละ	9.39	ของหุ้นที่จหน่ายได้แล้วทั้งหมด	โดยจะเข้าซื้อในตลาดหลกัทรัพย์ฯ	และ
มีก�าหนดระยะเวลาซื้อคืน	6	เดือน	นับตั้งแต่แต่วันที่	20	เมษายน	2563	ถึงวันที่	19	
ตุลาคม	2563	

	 พร้อมกันนี้	ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
ประจ�าปี	2563	ในวันที่	29	เมษายน	2563เวลา	14.30	น.	ณ	ห้องซากุระและห้อง
ลิลลี่โรงแรมจัสมิน	ซิตี้	เลขที่2	ซอยสุขุมวิท	23	แขวงคลองเตยเหนือ	เขตวัฒนา	
กรุงเทพฯ	10110	เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	ที่ส�าคัญ	ตามรายละเอียดสารสนเทศที่เปิด
เผยต่อตลาดหลกัทรัพยแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่	21	กมุภาพนัธ์	2563	อันเนื่องด้วย
บริษทั	ฯ	ได้รับบผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	
2019	(COVID-19)	ซึ่งมีการแพร่ระบาดในวงกว้างและยกระดันความรุนแรงมากขึ้น	
ประกอบกับรัฐบาลได้ข้อความร่วมมือมายังทุกภาคส่วนให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่
มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกัน	แม้ว่าบริษัทฯ	ฯ	จะมีการจัดเตรียมมาตรการรองรับผู้ถือ
หุ้น	ที่จะมาร่วมประชุมแล้วก็ตาม	บริษัทฯ	ไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถควบคุม
และลดความเสี่ยงลงได้อย่างชัดเจน	รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	
COVID-19	ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะท�า	ให้ยากต่อการคาดการณ์ถึงแนวโน้ม	
ประเด็นความเสี่ยงและความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้น	คณะกรรมการ	
และพนักงานของบริษัท	หากบริษัทยังคงจัดการประชุมสามัญ	ประจ�าปี2563	ตาม
ก�าหนดการเดิมจากเหตุผลและความจ�าเป็นดังกล่าวข้างต้น	ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท	ฯ	ครั้งที่	2/2563	เมื่อวันที่	3เมษายน	2563	บริษัทฯ	ได้พิจารณาและค�านึงถึง
ประเด็นต่างๆ	อย่างรอบคอบและรอบด้านแล้ว	จึงมีมติอนุมัติ	ดังนี้	

	 -	ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปก่อน	โดยยกเลิกก�าหนดวันประชุมที่
ก�าหนดไวว้นั	ที่	29	เมษายน	2563	เวลา	14.30	น.	รวมถึง	สถานที่ประชุม	วาระการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	และวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	(Record	Date)	ในวันที่	13	มีนาคม	2563	ทั้งนี้คณะกรรมการ
บริษัท	ฯ	จะพิจารณาก�าหนดวัน	ประชุมและระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น	รมถึงวัน
ก�าหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมขึ้นใหม่	เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมี
ความเหมาะสม	และจะแงให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป	

	 อนึ่งการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว	จะไม่กระทบต่อการดเนินงานของบ
ริษทัอย่างมีนัยส�าคัญ	

 นายโชติพัฒน์ พ่ีชานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จ�ากัด (มหาชน) (SEG)	เปิด
เผยว่า	ขอเรียนแจ้งความคืบหน้าของแผนการกระจายการถือหุ้นรายย่อย	

โดยอ้างอิงจากการปิดสมุดทะเบียนล่าสุด	เมื่อวันที่	31	มีนาคม	2563	ที่

ผ่านมา	พบว่า	บริษัทฯ	มี	สัดส่วนของผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็น	ร้อยละ	7.35	

ของทุนช�าระแล้วของบริษัทฯ	ซึ่งสอดคล้องกับแผนการด�าเนินการเรื่องการ	

กระจายหุ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นรายย่อย	(Free	Float)	ให้ครบร้อยละ	

7.00	ของทุนช�าระแล้วของบริษัทฯ	ภายในเดือน	มีนาคม	2563	ที่ได้แจ้งไว้

ก่อนหน้า

	 ความคืบหน้าแผนการขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ	บริษัท	

อินทรประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	(“INSURE")

	 บริษัทฯ	ได้ท�าค�าเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดใน	INSURE	ผ่านบริษัท	

รถดีเด็ด	ออโต้	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่	บริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ	99.99	

โดย	ได้ท�าการยื่นแบบประกาศเจตนาในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�า

กิจการ	(แบบ	247-	3)	ในหุ้นสามัญทั้งหมดของ	INSURE	ต่อส�านักงาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ตลาดหลักทรัพย์แห่ง	

ประเทศไทย	และ	INSURE	ในวันที่	26	มีนาคม	2553	ที่ผ่านมา

SEG ระบุปิดสมุดฯ 31 มี.ค. พบ รายย่อย 

ถือหุ้น สัดส่วนเพิ่มเป็น 7.35%

สอดคล้องกับแผนให้ครบ 7% ภายในเดือน มี.ค.63

บอร์ด APURE เคาะโครงการซื้อหุ้นคืน 9.39% 

ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้หมด ใช้เงินไม่เกิน 61 ลบ. 

เริ่ม 20 เม.ย.-19 ต.ค.63
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	 บมจ.คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	หรือ	QTC	มีมติเลื่อน

จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจนกว่าสถานการณ์การ

แพร่ระบาดไวรัส	COVID-19	จะคลี่คลาย	จ่อเตรียม

จ่ายเงินปันผลตามแผนเดิมในอัตรา	0.15	บาทต่อ

หุ้น	คิดเป็นจ�านวนเงิน	51.20	ล้านบาท	ในวันที่	30	

เมษายนนี้	พร้อมระบุ	ภาพรวมธุรกิจ	ยังคงเดินไป

ตามแผน	มั่นใจไตรมาสแรก	เป็นไปตามเป้าหมายที่

วางไว้

 นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิว
ทีซี เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ QTC ผู้ผลิตจัดจ�าหน่ายและให้บริการ
หม้อแปลงไฟฟ้า	เปิดเผยว่า	จากสถานการณ์แพร่

ระบาดของไวรัสโคโรน่า	(COVID-19)	ที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทฯ	ได้มีมติเลื่อนการประชุมสามัญ	ผู้

ถือหุ้นประจ�าปี	2563	จากเดิมที่ก�าหนดไว้วันที่	30	

เมษายน	2563	ออกไปก่อน	จนกว่าสถานการณ์จะ

คลี่คลาย	และจะมีการแจ้งก�าหนดวันประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ�าปีใหม่อีกครั้ง	

	 ทั้งนี้	เพื่อไม่ให้สิทธิการรับเงินปันผลของผู้

ถือหุ้นได้รับผลกระทบจากการเลื่อนการประชุม

ดังกล่าว	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	ได้มีมติ

อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปแบบเงินสด

จากก�าไรสุทธิจากผลการด�าเนินงานปี	2562	สิ้น

สุดวันที่	31	ธันวาคม	2562	ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา

หุ้นละ	0.15	บาทต่อหุ้น	รวมเป็นเงินจ�านวนทั้ง

สิ้น	51,163,883.55	บาท	โดยบริษัทได้อนุมัติวัน

ก�าหนดขึ้นเครื่องหมาย	XD	วันที่	14	เมษายน	2563	

ก�าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่าง

กาล	(Record	Date)	วันที่	15	เมษายน	2563	และ

ก�าหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นใน

วันที่	30	เมษายน	2563	ในอัตราหุ้นละ	0.15	บาท

ต่อหุ้น

	 นอกจากนี้	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.

คิวทีซี	เอนเนอร์ยี่	(QTC)	กล่าวเพิ่มเติมว่า	ส�าหรับ

ปัญหาโรคระบาดของโควิด-19	ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	

บริษัทฯ	ได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง	และ

ก�าหนดมาตรการต่างๆ	เพื่อป้องกันอย่างรัดกุมและ

เข้มงวด	พร้อมวางแผนงาน	วิเคราะห์ความเสี่ยง

และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น	เพื่อให้การปรับแผน

งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด	อย่างไรก็ตาม	เชื่อ

ว่าภาพรวมในครึ่งปีแรกของทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

อาจจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว	ดังนั้นผู้

ประกอบการต้องปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ	เพื่อรับมือ

กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	และพร้อมที่จะพลิกฟื้นขึ้น

มาหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย	

	 ส่วนภาพรวมของบริษัทฯนั้น	ได้มีการวาง

กลยุทธ์	ในการหาโอกาสเพื่อขยายช่องทางอย่าง

ต่อเนื่อง	โดยจะเห็นได้จากช่วงปลายกุมภาพันธ์ที่

ผ่านมา	บริษัทฯได้มีการเซ็นสัญญาความร่วมมือ

ทางธุรกิจ	กับบริษัท	LONGi	Solar	Technology	

Co.,	Ltd.	ผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ	

Monocrystalline	อันดับหนึ่งของโลก	โดย	QTC	ได้

รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายและให้บริการดูแล

หลังการขายแผงโซลาร์เซลล์	ซึ่งถือว่าเป็นการต่อย

อดรายได้ทางธุรกิจของบริษัทฯเพิ่มขึ้น	ซึ่งการร่วม

มือในครั้งนี้	ถือว่าเป็นการรองรับความต้องการของ

กลุ่มผู้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า	100%	หรือ	รถยนต์	

EV	ที่มีจ�านวนเพิ่มขึ้นในระยะยาวจากปัจจุบัน	ที่

มีอยู่ประมาณ	3,000	คัน	และยังท�าให้เกิดความ

ต้องการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในอนาคต

	 พร้อมกันนี้	ยังได้ประเมินสถานการณ์	ใน

ช่วงไตรมาส	1/2563	ว่า	เบื้องต้นภาพรวมธุรกิจ	

ยังสามารถเติบโตเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	

เนื่องจากมียอดขายหม้อแปลงในมือ	(backlog)	

จ�านวนกว่า	420	ล้านบาท	ซึ่งสามารถทยอยส่ง

มอบได้อย่างต่อเนื่อง	ขณะเดียวกันในช่วงครึ่งปีหลัง	

โดยอ้างอิงภายใต้ข้อก�าหนดระยะเวลาเดิม	กรณีที่

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	(กฟภ.)	การไฟฟ้านครหลวง	

(กฟน.)	จะเปิดให้มีการประมูลงาน	มูลค่ารวม	

2,000	-	3,000	ล้านบาท	บริษัทฯ	มีความพร้อมใน

การเข้าประมูลตามแผนเดิม	ซึ่งคาดว่าจะได้งานไม่

ต�่ากว่า	10%	ของมูลค่างาน

QTC เล่ือนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

จากพิษ COVID-19 แต่จ่ายเงินปันผลตามแผนเดิม

ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น
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	 บริษัท	แอร์โรว์	ซินดิเคท	จ�ากัด	

(มหาชน)	(ARROW)	ประกาศเลื่อนจัดการ

ประชุมผู้ถือหุ้นปี	2563	ออกไปหลังวันที่	29	

พฤษภาคม	2563	ด้านที่ประชุมอนุมัติจ่าย

ปันผลระหว่างกาล	จากผลการด�าเนินงาน

ประจ�าปี	2562	ในอัตราหุ้นละ	0.40	บาทต่อ

หุ้น	หลังจากครึ่งปีแรกปันผลระหว่างกาลไป

แล้ว	หุ้นละ	0.15	บาท	ท�าให้ทั้งปีจ่ายปันผล	

0.55	บาทต่อหุ้น	ก�าหนดจ่ายเงินปันผลเป็น

วันที่	30	เม.ย.นี้	ในขณะที่ผลการด�าเนินงาน

ยังมีปัจจัยหนุนจากงานโครงสร้างพื้นฐาน

 นายธานินทร์ ตันประวัติ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์
โรว์ ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน) 
(ARROW)	เปิดเผยว่า	สืบเนื่องจากผลก
ระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาด	ของโรค

ติดเชื้อไวรัส	COVID-19	บริษัทได้ตระหนัก

ถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม	และ

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด	รวมทั้งเป็นการ

ปฏิบัติตามมาตรการขอความร่วมมือจาก

ทางประกาศของรัฐบาล	ที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัท	ครั้งที่	2/2563	เมื่อวันที่	3	

เมษายน	2563	มีมติอนุมัติให้ยกเลิก	Record	

Dateเดิมเมื่อวันที่	13	มี.ค.63	และเลื่อนการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	ซึ่ง

ก�าหนดไว้วันที่	24	เมษายน	2563	เวลา	

14.00	น.	ออกไปหลังวันที่	29	พฤษภาคม	

2563	โดยจะมีการก�าหนด	Record	Date	ขึ้น

ใหม่

	 ทั้งนี้การเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ

บริษัทอย่างเป็นนัยส�าคัญแต่อย่างใด	และ	ที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังอนุมัติการจ่าย

เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงาน

ปี	2562	สิ้นสุด	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	

ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว	

ในอัตราหุ้นละ	0.40	บาท	หุ้น	รวมเป็นเงิน	

101,964,156.80	บาท	โดยก�าหนดรายชื่อผู้

ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล	(Record	Date)	

ในวันที่	17	เมษายน	2563	และก�าหนดจ่าย

เงินปันผล	ในวันที่	30	เมษายน.	2563

อย่างไรก็ตาม	ผลการด�าเนินงานของบริษัท

ยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากสภาวะ

เศรษฐกิจที่ถดถอยจากปัจจัย	COVID-19	รวม

ทั้งสภาพการชะลอตัวของธุรกิจก่อสร้างโดยที่

ยังมีการเร่งรัดงานโครงสร้างพื้นฐาน	ซึ่งได้

รับการกระตุ้นจากภาครัฐเข้ามาอย่างต่อเนื่อง	

และจากเหตุผลในการเร่งรัดงานดังกล่าว

ยังท�าให้ค�าสั่งซื้อยังมีเข้ามาอย่างสม�่าเสมอ	

ท�าให้ยังคงมี	Backlog	กว่า	1,000	ล้านบาท

	 โครงสร้างรายได้ของบริษัทที่มาจาก

ท่อในงานระบบไฟฟ้าของโครงสร้างพื้นฐาน

ต่างๆทั้งรถไฟฟ้า	และท่อร้อยสายไฟฟ้า

ใต้ดิน	เป็นรายได้หลักในธุรกิจของบริษัท	จาก

สถานการณ์ด้านต้นทุน	วัตถุดิบหลักยังมี

ราคาต�่าถึงแม้จะมีแรงกระทบจากค่าเงินบาท

ที่อ่อนตัวลงบ้างก็ตาม	ปัจจัยดังกล่าวยังท�าให้

ธุรกิจของบริษัทยังอยู่ในสภาวะที่แข็งแกร่ง

และยังไม่กระทบจากปัจจัย	COVID-19	มาก

นัก	นายธานินทร์กล่าวในที่สุด

ARROW ยันยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก

จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอยื หลัง COVID-19 

ระบุตุน Backlog กว่า 1,000 ลบ.
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 นายชนินทร์ เกียรติทวีพงษ์ ผู้มีอ�านาจรายงาน
สารสนเทศ บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาว
เวอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 7UP	เปิดเผยว่า	ตามที่	

บริษัทฯได้รายงานสารสนเทศรายการได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ของบริษัทอันเนื่องมาจากการเข้าลงทุนในบริษัท	ซีฮอร์ส	เฟอร์รี่	

จ�ากัด	ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่10/2562	เมื่อวัน

ที่	16	สิงหาคม	2562	และแจ้งการขยายระยะเวลาการเข้าลงทุน	ตาม

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่12/2562	เมื่อวันที่	17	ตุลาคม	

2562,	ครั้งที่	14/2562	เมื่อวันที่	12	ธันวาคม	2562	และ	ครั้งที่	

1/2563	เมื่อวันที่	27กุมภาพันธ์	2563	ไปแล้วนั้น

	 เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค

โรน่า	(COVID-19)	อย่างต่อเนื่องและกระจายในวงกว้างมากขึ้น	การ

เข้าลงทุนธุรกิจในช่วงเวลานี้ซึ่งมีการติดต่อการค้ากับต่างประเทศจึง

มีความเสี่ยงสูง	ทั้งนี้	เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระ

ทบต่อการเข้าลงทุนของบริษัท	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	

5/2563	เมื่อวันที่	3	เมษายน2563	จึงได้มีมติให้ยกเลิกการเข้าลงทุน

ในบริษัท	ซีฮอร์ส	เฟอร์รี่	จ�ากัด

 นายแพทย์ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร กรรมการผู้
จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมิติเวช 
จ�ากัด (มหาชน) SVH	เปิดเผยว่า	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	

สมิติเวช	จ�ากัด	(มหาชน)	ครั้งที่2/2563	เมื่อวันที่3	เมษายน	2563	ได้มีมติ

ให้

จัดตั้งบริษัทย่อย	1	บริษัท	ดังนี้

ชื่อบริษัท	:	บริษัท	ดิจิทัล	เฮลท์	เวนเจอร์	จ�ากัด

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง	:	เพื่อเป็นบริษัทที่ลงทุนและพัฒนาธุรกิจด้าน

การแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัย

มาประยุกต์ใช้	รวมถึงการท�าวิจัยสรุปผลและเผยแพร่ข้อมูล	ตลอดจนให้ค�า

ปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม

สถานที่ตั้ง	:	กรุงเทพหานคร

ทุนจดทะเบียน	:	100,000,000	บาท

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	:	100	บาท

จ�านวนหุ้น	:	1,000,000	หุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้น	:	บริษัทฯ	ถือหุ้นร้อยละ100	ของทุนจดทะเบียน

กรรมการ	:	นายแพทย์ชัยรัตน์	ปัณฑุรอัมพร	แพทย์หญิงสุรางคณา	เตชะ

ไพฑูรย์	และนายจิรัฐ	จักร์พิทักษ์สัตย์

แหล่งเงินทุน	:	เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท	

SVH ตั้งบริษัทย่อย รองรับลงทุน

และพัฒนาธุรกิจด้านการแพทย์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

โดยน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมฯ  

7UP ยกเลิกเข้างทุนใน "ซีฮอร์ส เฟอร์รี่" 

หลังโควิด-19 ระบาด ส่งผลให้มีความเสี่ยงสูง
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ฟิทช์ เรทติ้งส ์ประเมินโคโรน่าไวรัสเพิ่มความท้าทาย

ให้สภาวะแวดล้อมในการด�าเนินงานของธนาคารไทย

 ฟทิช์ เรทติ้งส์ได้ปรับจุดกึ่งกลาง
ของช่วงอันดับเครดิต	(mid-point	score)	
ส�าหรับปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมในการด�าเนิน
งาน	(OperatingEnvironment)	ของธนาคาร
ไทยเป็น'bbb'	จาก'	bbb+'	เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโคโรน่าไวรัสจะส่งผลให้มีแรงกดดัน
อย่างมากต่อภาคการธนาคารแม้ว่าระดับความ
รุนแรงและระยะเวลาของการแพร่ระบาดยัง
คงมีความไม่ชัดเจนแต่ฟิทช์เชื่อว่าผลกระทบ
ดังกล่าวจะเป็นไปในทิศทางลบต่อการเติบโต
ของเศรษฐกิจและสภาวะธุรกิจโดยรวมซึ่ง
สอดคล้องกับการประมาณการของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย	(ธปท.)	ว่าเศรษฐกิจไทยอาจหดตัว
ลง	5.3%	ในปี	2563ทั้งนี้การปรับลดปัจจัยด้าน
สภาวะแวดล้อมดังกล่าวได้พิจาณาถึงการหดตัว
ของภาวะเศรษฐกิจแล้ว

	 การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสเกิดขึ้นใน
ช่วงเวลาที่ภาคการธนาคารไทยอยู่ในช่วงที่วัฎ
จักรของธุรกิจค่อนข้างมีความท้าทายสูงผล
การด�าเนินงานของภาคการธนาคารได้มีการ
ปรับตัวอ่อนแออย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่
ผ่านมาเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้าง
ซบเซา	ระดับอัตราดอกเบี้ยที่ต�่าต่อเนื่อง	และ
การแข่งขันที่เข้มข้นซึ่งส่งผลให้รายได้เติบโตใน
ระดับที่ลดลงปัญหาของการแพร่ระบาดของโค
โรน่าไวรัสเป็นปัจจัยที่เพิ่มแรงกดดันอย่างมาก
ยิ่งขึ้นต่อแนวโน้มดังกล่าวของภาคการธนาคาร
โดยการประกาศปิดสถานที่ต่างๆในช่วงที่ผ่าน
มาจะยิ่งส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจที่ได้ชะลอตัว
ลงแล้วตั้งแต่ช่วงท้ายของปี2562	เนื่องจาก
ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ	
ความล่าช้าของงบประมาณประจ�าปีและภัยแล้ง	
ปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลให้คุณภาพสินทรัพย์และ
ผลประกอบการของภาคการธนาคารปรับตัวแย่
ลงอย่างมากเมื่อเทียบกับระดับที่ฟิทช์เคยคาด
การณ์ไว้	

	 อัตราส่วนด้านคุณภาพสินทรัพย์มีแนวโน้ม
ปรับตัวแย่ลงต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
และปัจจุบันภาคการธนาคารก�าลังเผชิญ
กับแนวโน้มการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ

สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เนื่องจากปัญหาการ
แพร่ระบาดของไวรัสความสามารถในการช�าระ
หนี้ของลูกหนี้ที่มีสถานะการเงินที่อ่อนแอจะมี
ความเปราะบางอย่างมากต่อการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจที่ยืดเยื้อส�าหรับในประเทศไทย	กลุ่ม
ดังกล่าวจะรวมถึงกลุ่มลูกหนี้	SME	ซึ่งมีสัดส่วน
ประมาณ1	ใน	3ของสินเชื่อรวมของภาคการ
ธนาคาร	ระดับของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ของกลุ่ม	SME	มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมา
แล้วแม้ก่อนเกิดการระบาดของโคโรน่าไวรัส	

	 นอกจากนี้กลุ่มลูกหนี้รายย่อยน่าจะได้
รับผลกระทบเช่นกันโดยเฉพาะในกลุ่มลูกหนี้ที่
ไม่ใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัย	(ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ	
16%ของสินเชื่อรวม)	หากอัตราการว่างงาน
ปรับตัวเพิ่มขึ้น		

	 ธปท.ได้มีการออกมาตรการต่างๆ	เพื่อ
รับมือกับวิกฤติการณ์ดังกล่าวโดยมีการปรับลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายลงไปเป็นอัตราที่ต�่าเป็น
ประวัติการณ์มีการผ่อนผันกฎเกณฑ์เพื่อช่วย
สนับสนุนให้ธนาคารปรับโครงสร้างหนี้ของลูก
หนี้ทุกกลุ่ม	และยังช่วยสนับสนุนสภาพคล่อง
แก่ตลาดการเงิน	มาตรการดังกล่าวจะช่วยไม่ให้
เกิดการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของหนี้เสีย
ในช่วงเวลาสั้นและจะเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะช่วย
ฟื้นฟูความมั่นใจต่อตลาดการเงินในประเทศแต่
อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวไม่สามารถที่จะ
หักล้างผลกระทบทั้งหมดที่เกิดจากความปั่น
ป่วนอย่างมากของกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อธนาคารในปีนี้และปีหน้า

	 การปรับตัวแย่ลงของ
สภาวะแวดล้อมในการ
ด�าเนินงานของภาค
ธนาคารพร้อม
ทั้งการ
ปรับ

ตัวแย่ลงของคุณภาพสินทรัพย์และผลประกอบ
การจะเป็นแรงกดดันต่อโครงสร้างเครดิตและ
อันดับเครดิตของธนาคารซึ่งรวมถึงอัตราส่วน
เงินกองทุนซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์เสี่ยงจากสถานะลูกหนี้
ที่ด้อยลงอย่างไรก็ตามโครงสร้างเดรดิตของ
ธนาคารยังมีปัจจัยสนับสนุนที่จะช่วยลดผลกระ
ทบดังกล่าวไปได้บ้างจากความสามารถในการ
รองรับความเสี่ยงของแต่ละธนาคารทั้งนี้ภาค
การธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนที่เป็นส่วน
ของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง	(CoreEquity	
Tier	1	Ratio)	ที่	16%	ณ	สิ้นปี	2562และมี
อัตราส่วนส�ารองหนี้สงสัยต่อสินเชื่อที่ไม่ก่อ
ให้เกิดรายได้ที่	145%	นอกจากนี้ธนาคารไทย
หลายแห่งมีอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่าง
ประเทศระยะยาวหรืออันดับเครดิตภายใน
ประเทศระยะยาวที่มีปัจจัยสนับสนุนหลักจาก
การให้การสนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือ
จากบริษัทแม่ที่มีอันดับเครดิตที่สูงกว่าอันดับ
ความแข็งแกร่งทางการเงินของตัวธนาคารเอง
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 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ระบุ ทั่วโลกกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินสูงสุด

เป็นประวัติการณ์ จากการแพร่ระบาดของโควิด-19

 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่	หรือ	โควิด-19	ทั่วโลกยังคงส่อเค้ารุนแรงและ

มีแนวโน้มที่จะยังไม่สามารถควบคุมได้ในระยะอันใกล้	ส่งผลให้เศรษฐกิจโลกเผชิญความเสี่ยงเชิงลบสูงขึ้น	และก�าลังเข้าสู่ภาวะถดถอยในปี

นี้	ดังนั้น	รัฐบาลและธนาคารกลางทั่วโลกจึงต่างออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการเงินและการคลังเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	ในวงเงินมหาศาล

 

	 อนึ่ง	ตัวเลขของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการให้ข่าวของทางการเป็นเพียงวงเงินที่ทางการระบุว่าจะน�าออกมาใช้	ซึ่งบาง

มาตรการยังไม่มีการเปิดใช้หรืออัดฉีดจริง	และการใช้เงินจริงอาจต�่ากว่าวงเงินที่ระบุไว้	โดยส่วนหนึ่งเป็นเพียงการรับรองการปล่อยกู้	(Loan	

guarantees)	ซึ่งอาจไม่ได้น�าออกมาใช้จริงทั้งหมด	ขณะที่	มาตรการทางการเงินมักมีวงเงินค่อนข้างสูง	ทั้งนี้เพราะฐานสินทรัพย์ทางการใน

ระบบเศรษฐกิจมีขนาดใหญ่เช่นนั้น	ท�าให้ไม่สามารถตีความผลลัพธ์ของมาตรการกระตุ้นจากเพียงตัวเลขได้	นอกจากนี้	จ�านวนวงเงินอาจจะ

ไม่ได้สะท้อนถึงประสิทธิผลของมาตรการกระตุ้นเสมอไป

	 ทั้งนี้	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	ที่น่าจะยังไม่สามารถควบคุมได้ในระยะเวลาอันใกล้	ส่งผลให้เศรษฐกิจโลก

เผชิญความเสี่ยงเชิงลบที่สูงขึ้น	และมีแนวโน้มที่จะหดตัวอย่างรุนแรงในปีนี้	ดังนั้น	แม้ว่าหลายประเทศจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย

วงเงินที่สูงกว่า	10%	ของ	GDP	แต่ยังคงต้องติดตามประสิทธิผลของมาตรการต่อไป	โดยหากสถานการณ์ไม่ดีขึ้น	คาดว่าทางการคงพร้อมที่

จะออกมาตรการเพิ่มเติมตามความจ�าเป็นในระยะข้างหน้า

	 โดยสรุป	การด�าเนินมาตรการเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	ที่ใช้เม็ดเงินจ�านวนมหาศาลนั้น	ท้าย

ที่สุดแล้วอาจจะไม่ช่วยให้เศรษฐกิจในหลายประเทศพ้นภาวะถดถอย	แต่อย่างน้อยก็ช่วยให้เศรษฐกิจหดตัวน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ

กรณีที่ไม่มีมาตรการใดๆ	มารองรับ	และที่ส�าคัญมากไปกว่านั้น	มาตรการต่างๆ	ที่น�าออกมาใช้ในภาวะฉุกเฉินเช่นนี้ก็เพื่อช่วยให้กลไก

ทางเศรษฐกิจยังสามารถด�าเนินต่อไปได้
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KKP ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปีนี้อีกครั้ง

จาก -2.4% เป็นลงลึกถึง -6.8% หลัง COVID-19 รุนแรงขึ้นกว่าเดิม

 KKP Research	ปรับประมาณการ

อัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจลงอีกครั้งจาก	-2.4%	

เป็นลงลึกถึง	–6.8%	จากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของ	COVID-19	ที่มีความรุนแรงขึ้นกว่า

เดิม	และมาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจให้หดตัวลึกและยาวนานยิ่ง

ขึ้นกว่าที่เคยประเมินไว้

 

	 พัฒนาการที่ส�าคัญภายหลังจากการประเมิน

ครั้งก่อนที่ส่งผลให้ต้องมีการปรับลดคาดการณ์	

GDP	ลงในครั้งนี้	ได้แก่

	 1.	เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอย

รุนแรงกว่าที่เคยคาดไว้	จากตัวเลขผู้ติดเชื้อใน

สหรัฐอเมริกาและยุโรปที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและ

เป็นวงกว้างมากขึ้น	ท�าให้หลายประเทศมีการ

ประกาศมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อพยายาม

ควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส	

ทีมนักเศรษฐศาสตร์ของ	Bank	of	America	

ล่าสุดปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจประเทศหลักลง

อย่างหนัก	โดยเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะ

ติดลบถึง	6%	สหภาพยุโรปติดลบที่	7.6%	และ

เศรษฐกิจจีนคาดจะขยายตัวได้เพียง	1.2%	ท�าให้

เศรษฐกิจโลกโดยรวมจะหดตัวถึง	2.7%	จากการ

ประมาณการครั้งก่อนที่คาดขยายตัว	0.3%	ซึ่งจะ

เป็นการหดตัวที่รุนแรงยิ่งกว่าในช่วงที่เศรษฐกิจ

โลกเข้าสู่ภาวะถดถอยในปี	2009	

	 2.	มาตรการปิดเมืองและ	social	distancing	

ที่เข้มข้นขึ้น	รัฐบาลไทยประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉิน	พร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุม

การแพร่ระบาดในประเทศ	มีการประกาศปิดร้าน

ค้า	ร้านอาหาร	และสถานที่ต่างๆ	เป็นวงกว้าง	

รวมถึง	ล่าสุดมีการประกาศใช้มาตรการเคอร์ฟิว

ทั่วประเทศ	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการบริโภคสินค้า

และบริการภายในประเทศมากกว่าที่เคยประเมินไว้

	 3.	การประกาศปิดการเข้าออกระหว่าง

ประเทศ	รวมทั้งการประกาศปิดเมืองในหลาย

จังหวัดเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดข้าม

จังหวัด	จะส่งผลให้ภาคการท่อง

เที่ยวทั้งต่างชาติและภายในประเทศได้รับผลกระ

ทบหนักขึ้นไปอีกจากที่เคยคาดไว้ใน

การประเมินครั้งก่อน

	 เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจาก	

COVID-19	นี้จะท�าให้เกิดภาวะการว่างงานเป็นวง

กว้าง	โดยภาคธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบโดยตรง	

ได้แก่	โรงแรมและร้านอาหาร	ภาคการค้า	และ

ภาคการขนส่ง	มีการจ้างงานรวมถึง	10.1	ล้านคน	

หรือคิดเป็นสัดส่วนราว	30%	ของการจ้างงาน

รวมทั้งประเทศ	และในจ�านวนนี้เป็นการจ้างงาน

นอกระบบถึง	5.6	ล้านคน	หรือ	55%	ดังนั้น	ผลก

ระทบทางเศรษฐกิจต่อธุรกิจเหล่านี้จะส่งผลให้

แรงงานจ�านวนมากต้องถูกเลิกจ้างหรือถูกขอให้

หยุดงานชั่วคราว	นอกจากนี้	ภาคธุรกิจอื่น	ๆ	เช่น	

ภาคการผลิต	ภาคการก่อสร้าง	และบริการอื่น	ๆ	

ก็จะได้รับผลกระทบจาก	อุปสงค์ที่ลดลงด้วยเช่น

กัน	KKP	Research	คาดว่าอาจมีการว่างงานสูง

ถึง	5	ล้านคน	หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน	13%	

ในช่วงกลางปีนี้	ก่อนที่สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลาย

ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี

	 แม้ว่าที่ผ่านมาภาครัฐได้มีมาตรการด้านโย

บายการคลังและการเงินออกมาเพื่อตอบสนองกับ

ปัญหาที่เกิดขึ้น	แต่	

	 KKP	Research	มองว่ายังมีความจ�าเป็นที่

ต้องมีมาตรการเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วนในสามด้าน

ใหญ่	คือ

	 ทบทวนและจัดสรรงบประมาณอย่าง

เร่งด่วนให้กับงานด้านสาธารณสุขเพื่อ

สร้างความสามารถในการตรวจ	

สอบสวนความเชื่อมโยง	คัด

แยก	และรักษาผู้ติด

เชื้อ	และจัดหา

อุปกรณ์ที่

เหมาะสมและมีคุณภาพให้กับบุคลากรทางการ

แพทย์	เพื่อให้การควบคุมการระบาดของโรคท�าได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

	 มีมาตรการทางการคลังระยะสั้นเพื่อเยียวยา	

และลดภาระของผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการ

ต่างๆ	ของรัฐ	รวมไปถึงเตรียมมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจเพื่อรองรับแรงงานในระยะต่อไป

	 จัดเตรียมมาตรการด้านการเงินเพื่อป้องกัน

ไม่ให้เกิด

	 ปัญหาในระบบการเงิน	เช่น	เตรียมมาตรการ

รองรับปัญหาการขาดสภาพคล่องในตลาดการ

เงิน	มาตรการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต�่า	และ

มาตรการผลักดันสภาพคล่องในระบบการเงินช่วย

เหลือธุรกิจและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากการ

ขาดรายได้
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	 แม่มดน้อย	ภาคพิสดาร	ขอต้อนรับนักลงทุน	สัปดาห์ที่	2	ของเดือนเมษายน	สู่ไตรมาส2	

ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	หลายๆประเทศ	แจกเงินเยียวยา	ช่วยเหลือผู้ได้รับ

กระทบในครั้งนี้	ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา	ทรัมป์	ปั่นราคาน�้ามัน	ปั่นหุ้น	เอ้ย	บอกว่า	ได้หารือกับผู้น�า

ซาอุดีอาระเบียและรัสเซียเกี่ยวกับการรักษาเสถียรภาพของตลาดน�้ามันโลก	และ	เชื่อมั่น	สงครามราคา

น�้ามันระหว่างซาอุดีอาระเบียและรัสเซียจะยุติลง	และคาดว่าทั้งสองฝ่าย	จะบรรลุข้อตกลงในการปรับ

ลดก�าลังการผลิตเพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาด	เรียกว่า	ท�าให้ราคาน�้ามันในตลาดโลก	พุ่งแรง	ดีดแรง	

ท�าให้หุ้นน�้ามัน	หุ้นพลังงาน	ปิโตร	บวกกระจุย	กระจาย	สัปดาห์นี้		ทรัมป์	จะเล่นบทไหน	บนตัวเลขผู้

ติดเชื้อไวรัส	โควิด-19ของสหรัฐ	ยังปรับตัวเพิ่มขึ้น	ส่วนตัวแม่มดน้อย	แล้ว	ขอให้นักลงทุน	เผชิญกับ

ความผันผวนของตลาด	หุหุ

	 ศุกร์ที่ผ่านมา	ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,138.84	จุด	เพิ่มขึ้น	0.57	จุด	หรือ	0.05%	มูลค่าการซ้ือ

ขาย	59,760.26	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ	19.08	ล้านบาท	บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขาย

สุทธิ	50.53	ล้านบาท	นักลงทุนต่างประเทศต่างชาติขายสุทธิ	2,943.26	ล้านบาท	นักลงทุนทั่วไปใน

ประเทศซื้อสุทธิ	47.16	ล้านบาท

 HTECH	ได้มีมติแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2563	ออกไปจนกว่าสถานการณ์

การแพร่ระบาดของไวรัส	COVID-19	จะคลี่คลาย	จากก�าหนดเดิม	วันที่	21	เมษายน	2563	ซึ่งการเลื่อน

ครั้งนี้จะไม่กระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัท	รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล	ซึ่งบอร์ด

อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ	0.04	บาท	ก�าหนดจ่าย	30	เมษายน	2563	รวมท้ังปี	

HTECH	จ่ายเงินปันผลอัตราหุ้นละ	0.08	บาท

 TMRW	(ทูมอร์โรว์)	โดย	ยูโอบี	ธนาคารบนโทรศัพท์มือถือเพื่อดิจิทัลเจเนอเรชัน	สนับสนุน

นโยบาย	Social	Distancing	ในการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19	มอบโปรโมชั่น	15	on	15	

คืนเงิน	15%	ส�าหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต	TMRW	เมื่อสั่งอาหารหรือซื้อสินค้าออนไลน์กับร้านค้า

ชื่อดังอาทิ	Grab,	Lazada,	Shopee	และ	Tops	Supermarket	ตั้งแต่วันนี้ถึง	31	สิงหาคมนี้

	 พูลพิพัฒน์	ตันธนสิน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	QTC	เผย	มติบอร์ดฯ	มีมติเลื่อนจัดประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส	COVID-19	จะคลี่คลาย	จ่อเตรียมจ่ายเงินปันผล

ตามแผนเดิมในอัตรา	0.15	บาทต่อหุ้น	คิดเป็นจ�านวนเงิน	51.20	ล้านบาท	ในวันที่	30	เมษายนนี้	

พร้อมระบุ	ภาพรวมธุรกิจ	ยังคงเดินไปตามแผน	มั่นใจไตรมาสแรก	เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้	แว่วๆ	

ปีนี้	ตัวเลข	QTC	นอนมา	หุหุ

 KKP	Research	ปรับประมาณการอัตราขยายตัวทางเศรษฐกิจลงอีกครั้งจาก	-2.4%	เป็น

ลงลึกถึง	–6.8%	จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ	COVID-19	ที่มีความรุนแรงขึ้นกว่าเดิม	และ

มาตรการควบคุมที่เข้มงวดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจให้หดตัวลึกและยาวนานยิ่งขึ้นกว่าที่เคยประเมินไว้	

 STARK เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ประจ�าปี63	ไม่มีก�าหนด	ชี้ไม่กระทบการด�าเนิน

งาน-ตั้ง	ประกรณ์	เมฆจ�าเริญ	เป็น	CEO	แทน	นิรุทธ	เจียกวธัญญ	ที่ลาออก	......ประกรณ์	เมฆจ�าเริญ	

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ	และประสบการณ์ในการบริหารจัดการบริษัทชั้นน�าต่างๆ	ซึ่งจะช่วยสาน

ต่อนโยบายเดิม	และเร่งผลักดันให้บริษัทฯ	มีการเติบโต	อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป	และตั้ง	วุฒิชาติ	

อนันต์สุทธิวรา	เข้าด�ารงต�าแหน่งรองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร

 บมจ.บ้านป ูมอบเงิน	จ�านวน	10.5	ล้านบาท	ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ	

หนึ่งในโรงพยาบาลศูนย์กลางการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19	ที่ส�าคัญของประเทศ	เพื่อสนับสนุน

การสร้างและปรับปรุงห้องความดันลบ	(Negative	Pressure)	ส�าหรับใช้เป็นห้องพักแบบแยกเดี่ยวของ

ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19	เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส	จ�านวน	5	ห้อง	มูลค่า	5,000,000	

บาท	และจัดหาเครื่องช่วยหายใจ	จ�านวน	10	ชุด	มูลค่า	5,500,000	บาท	เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร

ทางการแพทย์สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถ

	 ธีรพงศ์	จันศิริ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บมจ.ไทยยูเนี่ยน	กรุ๊ป	(TU)	มั่นใจ	ฝ่าวงล้อมโควิด-

19ไปได้	ด้วยธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูป	ถือว่า

ยังมีการเติบโตที่แข็งแกร่ง	โดยมีการเติบโตเกินกว่าป้า

หมายที่ตั้งเอาไว้ในขณะนี้	ทั้งในผลิตภัณฑ์พร้อมทาน

และผลิตภัณฑ์พร้อมปรุง	แต่เลื่อนเข้าตลาดหุ้นยาว	

ส�าหรับบ.ย่อย	บมจ.ไทยยูเนี่ยน	ฟีดมิลล์	(TFM)	เพราะ

ขืนเข้าไป	ตอนนี้	เสียของ	เปล่า	อิอิ

	 กรณีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตาม	พ.ร.ก.	

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	

2548	ของภาครัฐ	(เมื่อวันที่	2	เมษายน	2563)	เพื่อ

ควบคุมการระบาดของโรคCOVID-19	โดยห้ามบุคคล

ใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา	

22.00-04.00	น.	ของวันรุ่งขึ้น	เริ่ม	3	เมษายน	2563	กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ	พร้อมเดินหน้าตามแผน

ด�าเนินธุรกิจต่อเนื่อง	(Business	Continuity	Plan)โดยเปิดซื้อขายได้ตามปกติ	ทั้งตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย	(SET)ตลาดหลักทรัพย์	เอ็ม	เอ	ไอ	(mai)ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	(TFEX)และ

การด�าเนินงานของ	บริษัท	ส�านักหักบัญชี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(TCH)บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(TSD)เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งประสานการท�างานร่วมกับบริษัทสมาชิกพร้อม

ให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์	ภายใต้สถานการณ์ต่าง	ๆ	ในปัจจุบันโดยเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ตาม

เวลาปกติ	.....ตลาดหลักทรัพย์ฯ	จะติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง

	 คณะกรรมการธนาคาร	กสิกรไทย	ประกาศแต่งตั้งนางสาวขัตติยา	อินทรวิชัย	เป็นประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร	ธนาคารกสิกรไทย	ซึ่งจะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารหญิงคนแรกของธนาคาร	และ

เป็นคนแรกที่ไม่ใช่ตระกูลล�่าซ�า	มีผลตั้งแต่วันที่	3	เมษายน	2563	เป็นต้นไป	และภายหลังการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	108	นายบัณฑูร	ล�่าซ�า	ได้ขอลาออกจากต�าแหน่งกรรมการและประธานกรรมการ	

ธนาคารกสิกรไทย	ต่อคณะกรรมการธนาคาร	มีผลตั้งแต่วันที่	3	เมษายน	2563	เป็นต้นไป		ซึ่งที่ประชุม

คณะกรรมการธนาคารมีมติแต่งตั้งให้นางกอบกาญจน์	วัฒนวรางกูร		รองประธานกรรมการ	(อิสระ)	

เป็นรักษาการประธานกรรมการ	ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย	จะเป็น

ประธานกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระคนแรกของธนาคาร	วันอังคารนี้	7	เมษายน	ทั้ง	กอบกาญจน์	

วัฒนวรางกูร	-ขัตติยา	อินทรวิชัย	ไลฟ์สดจร้า

	 บัณฑูร	ล�่าซ�า	ลาออกจากต�าแหน่งกรรมการและประธานกรรมการ	ธนาคารกสิกรไทย	โดยมี

ผลตั้งแต่วันที่	3	เมษายน	2563	นั้น	ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร	เมื่อวันที่	3	เมษายน	2563	ได้

พิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ในการประกาศยกย่อง	โดยมอบฉายา	“ประธานกิตติคุณ	(Chairman	

Emeritus)”	ให้แก่นายบัณฑูร	ล�่าซ�า	ซึ่งฉายานี้จะไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของธนาคาร	แต่

เป็นการยกย่องให้เกียรตินายบัณฑูร	ล�่าซ�า	ที่ได้ร่วมงานกับธนาคารกสิกรไทยเป็นเวลา	40	ปี	ได้สร้าง

คุโณปการอย่างอเนกอนันต์ให้กับธนาคารกสิกรไทย	เป็นผู้น�าองค์กรให้เจริญก้าวหน้า	มั่นคงอย่างยั่งยืน	

มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาล	สามารถน�าธนาคารผ่านวิกฤตส�าคัญของประเทศและของ

โลกได้หลายครั้ง	จนท�าให้ธนาคารกสิกรไทยเป็นหนึ่งในองค์กรต้นแบบที่เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างสูง

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ดังนั้น	การมอบฉายา	“ประธานกิตติคุณ	(Chairman	Emeritus)”	จึงเป็น

เกียรติยศอันเหมาะสมน่ายกย่องที่นายบัณฑูร	ล�่าซ�า	สมควรได้รับจากธนาคารกสิกรไทย

ป่ันอะไรดี

บล.ฟิลลิป	:	PTTGC แนะน�า	ทยอยซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	37.75	บ.

บล.เคจีไอ	:	HMPRO	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	14.50	บ.

บล.เคจีไอ:	GLOBAL แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	13.20	บ.	

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	JMT	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	21.60	บ.	

บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	MTC แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	45.00	บ.

บล.ดีบีเอส	วิคเคอร์ส	:	PTTEP	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	85.00	บ.	

บล.ดีบีเอส	วิคเคอร์ส	:	CK	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	17.00	บ.	

บล.ดีบีเอส	วิคเคอร์ส	:	AOT	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	65.00	บ.
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