




การแพรร่ะบาดของไวรสั โควิด-19 ยงัคงเกิดขึน้ท่ัว
โลก แม้การควบคมุการแพรร่ะบาดฯ หลายประเทศ 
ท�าได้ค่อนข้างด ี เดือนพฤษภาคม 2563  หลาย
ประเทศ เริม่คลายมาตรการล็อกดาวน์  พรอ้มกับ

การเฝ้าติดตามการแพรร่ะบาดฯระลอก 2 จะเกิดขึน้หรอืไม่  ท้ายทีส่ดุแล้ว ทกุคนท่ัวโลก ต้องอยูกั่บโควิด-19 ต่อไป  
พรอ้มกับการปรบัตัว สูว่ถีชีวิีตรูปแบบใหม่ทีไ่ม่เหมือนเดิมอกีต่อไป

โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโ์อชา นายกรฐัมนตร ีและ รมว.กลาโหม กล่าวว่า  ภาพรวมเศรษฐกิจไทยทีไ่ด้รบัผลกระทบ
จากการแพรร่ะบาดของ ไวรสัโควิด-19 ครัง้นี ้ประเมินว่าอาจจะนานยาวไป 6-9 เดือนนับจากนี ้ดังน้ันจึงต้องเตรยีม
มาตรการรองรบัทกุอยา่งไว้ รวมถึงทกุคนต้องปรบัใช้วิถชีวิีตปกติแบบใหม่ หรอื New Normal ซึง่จะถือเป็นแนว
ปฎิบติัต่อไปในอนาคต

 ขณะทีก่ารคิดค้น พัฒนาวัคซนีป้องกัน โควิค-19 หลายบรษัิทยา หลายประเทศ หลายหน่วยงาน  เรง่รบีพัฒนา เพื่อให้
ได้ผลด ีมปีระสทิธิภาพ...แน่นอน ต้องใช้เวลากว่าจะประสบความส�าเรจ็ สว่นข่าวสารทีอ่อกมาว่า  วัคซนีป้องกันโควิด-
19 จะเสรจ็...น้ัน ก่อใหเ้กิดความหวัง เกิดก�าลังใจ

 ตลาดหุน้ท่ัวโลก ก็ปรบัตัวได้แล้ว  ส�าหรบัเรื่อง โควิด-19 แต่จู่ๆ ฝั่ งมหาอ�านาจอยา่งสหรฐั  โดย ประธานาธิบดทีรมัป์  
ก็แผลงฤทธิ ์ออกมาขู่ จะออกมาตรการเก็บภาษีสนิค้าน�าเข้าจากจนีรอบใหม่  กล่าวหา  จนี เป็นต้นตอของการแพร่
ระบาดของไวรสั โควิด-19 ท�าใหนั้กลงทนุกังวลใจ ...แต่ท้ายสดุ เกมหุน้ คนเล่นหุน้ ก็ต้องปรบัตัว

 ต่อไป ไม่ว่า จะเกิดอะไรขึน้ เสน้ทางการลงทนุในตลาดหุน้เดือนพฤษภาคม 2563 เป็นความท้าทาย คว้าก�าไรจาก
กระดานหุน้  บนป้ายสถิติ Sell iN may

 ขอใหนั้กลงทนุ ประสบผลส�าเรจ็...หุน้เด่น ไม่พ้น หุน้บิก๊แคป (SeT50, SeT100 ,SeTHD)

 ประสทิธิ ์กรโชคอนันต์
 บรรณาธิการบรหิาร

อยู่กับโควิด-19



 ไวรัส โควิด-19 ทั่วโลก สร้างผลกระทบ-ความเสียหายมหาศาล  แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563
ขอน�าเสนอ 4 บจ. เอาตัวรอด จากวิกฤติการณ์ คราวนี้อย่างใด

 TQM
มีแผนปรับเป้าหมายใหม่ช่วงกลางปีนี้จากเดิม

 ตั้งเป้ายอดขายรวมโต 15-16% หรือแตะที่ระดับ

15,000 ล้านบาท โดยการปรับแผน จะท�าหลัง

 จากที่บริษัทฯมีการเจรจาปิดดีลการเข้าซื้อกิจการ

(M&A)แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย

OSP
 ยังคงขยายความเป็นผู้น�าตลาดไปสู่ภูมิภาค เน้นการสร้าง

ความแข็งแกร่งในตลาดอาเซียน โดยเฉพาะ ตลาดเมียนมาร์และ
เวียดนาม ส�าหรับตลาดเมียนมาร์ บริษัทฯ ยังคงสร้างความ
แข็งแกร่งของตราสินค้าอย่างซาร์ค และเอ็ม-150 ผ่านการท�า
กิจกรรมการตลาดและเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายให้เข้าถึง
ผู้บริโภคมากขึ้น ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งมีการแพร่
ระบาด เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายในวงกว้างมากขึ้น 

ประกอบกับรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินในทุกเขต
ท้องที่ ท�าให้

MAJOR
ลดปันผลระหว่างกาลเหลือหุ้นละ 35 สตางค์ เพื่อส�ารองเงินไว้ ใน

การด�ารงสภาพคล่องของกิจการ และรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

ในระยะยาวต่อไป

EPG
ได้ปรับตัวเตรียมรับสถานการณ์ คาดว่าการเติบโตของรายได้จากการขาย

จะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา โดยน�ากลยุทธ์บริหารจัดการต้นทุนการผลิต

เพื่อรักษาระดับอัตราก�าไรขั้นต้นให้ได้ตามเป้าหมายที่ 28%-30%















































SCC เล็งห่ันเป้ายอดขายปี 63  จากเดิมคาดท�าได้ใกล้

เคียงปีก่อนที่ 4.37 แสนลบ. หลังรับผลกระทบโควิด-19

SCC เล็งหั่นเป้ายอดขายปี 63 จากเดิม
คาดท�าได้ใกล้เคยีงปีก่อนที ่4.37 แสนลบ. 
หลังรบัผลกระทบโควิด-19 พรอ้มหั่นงบ
ลงทนุปีนีเ้หลือ 5.5-6.5 หมื่นลบ. ระบุหาก
สถานการณ์โควิด-19 ยดืเยื้อมโีอกาสปรบั
อกีรอบใหม่ 

นายรุง่โรจน์ รงัสโิยภาส กรรมการผูจั้ดการ
ใหญ่ บรษัิทปูนซเิมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 
SCC เปิดเผยว่า บริษัทฯมีแผนปรับเป้ายอด
ขายรวมปี 2563 จากเดิมคาดท�าได้ใกล้เคียง
กับปีก่อนท่ี 437,980 ล้านบาท เนื่องจากได้
รับผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรัส
โควิด-19 โดยในไตรมาส1/2563 ท่ีผา่นมา
บริษัทฯมียอดขายลดลง 6% จากราคาขาย
ของสินค้าเคมีภัณฑ์ลดลง ตามความต้องการ
สินค้าในตลาดโลกท่ีลดลง ซึ่งการปรับลดเป้า
หมายดังกล่าวยังไมส่ามารถระบุได้ว่าจะปรับ
ชว่งไหนหรือปรับลงเท่าใด ต้องรอดูผลกระ
ทบในชว่งไตรมาส2-3 ก่อน 

ท้ังนี้ธุรกิจปูนซีเมนต์บริษัทฯประเมินว่าผลก
ระทบในไตรมาส 1/2563 ยังไมช่ัดเจนมาก
นัก แต่ลูกค้าเอกชนของบริษัทฯเริ่มเห็นถึง
ความท้าทายจากสถานการณ์ดังกล่าวมากขึ้น 
เชน่ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯมองว่า
ผู้ประกอบการรายใหญอ่าจจะยังคงด�าเนิน
ธุรกิจอยูไ่ด้ แต่ผู้ประกอบการขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ถือว่ายังเจอมรสุมท่ีค่อนข้าง
หนัก แต่สิ่งท่ีบริษัทฯคาดหวังคือโครงการจาก
ภาครัฐจะยังคงนโยบายเอาไว้ เพื่อพยุงความ
ต้องการใช้สินค้าซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง 

ส�าหรับธุรกิจแพคเกจจ้ิงบริษัทฯสามารถขาย
สินค้าและบริการด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจรได้
ตอบโจทย์และทันต่อความต้องการของลูกค้า
ท่ีเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะจากพฤติกรรมการ
สั่งอาหารเดลิเวอรี่และการซื้อสินค้าออนไลน์ 
ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นด้านสุขอนามัยใน
การผลิตและการขนสง่บรรจุภัณฑ์ ซึ่งถือเป็น

อีกหนึ่งกลุมท่ียังคงเติบโตได้ดี

ด้านสว่นธุรกิจเคมิคอลส์บริษัทฯมุง่ปรับ
กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจเพื่อลดต้นทุนและ
เพิ่มความสามารถในการแขง่ขันในตลาดท่ี
ผันผวนและท้าทาย ไมว่่าจะเป็นการปรับ
สัดสว่นการขายเม็ดพลาสติกให้สอดคล้อง
กับตลาดท่ีเปล่ียนไป และเพิ่มโอกาสทางการ
ขายโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าท่ีความต้องการ
ใช้งานไมไ่ด้รับผลกระทบมากนัก เชน่ บรรจุ
ภัณฑ์อาหาร และบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนสง่

ขณะท่ีกลุ่มยายนต์ มองว่าได้รับผลกระทบ
จากโควิด-19ค่อนข้างมาก และอีกปัจจัยนึง
ท่ีบริษัทฯได้รับผลกระทบคือเรื่องของราคา
น�ามันท่ีผันผวน เนื่องจากความต้องการใช้
น�ามันปรับตัวลดลงหลังประชาชนงดออกเดิน
ทางมากขึ้น 

"ในแง่ของธุรกิจ ส�าหรบัไตรมาส1ผลกระ
ทบจากโควิดยงัไม่ค่อยชัดมากนัก ถ้าเริม่
จรงิๆคือเดือนมนีาคม ตอนนีท้ีส่ิง่ทีเ่ราเหน็
คือธุรกิจแพ็คเกจจ้ิงโดยรวมแล้วยงัไปได้ 
โดยเฉพาะพวกทีเ่กีย่วข้องกับของทีใ่ช้จ่าย 
กิน สว่นทีคิ่ดว่าน่าจะเริม่สง่ผลถัดไปอาจ
จะเป็นพวกสนิค้าเครื่องใช้ แฟชั่นต่างๆ 
รองเท้า เรื่องปรบัเป้าเราปรบัแน่นอนแต่จะ
ตอนไหนยงัตอบไม่ได้เพราะไม่รูว่้าโควิด
จะจบลงตอนไหน และจะมรีะลอกที ่2 หรอื
เปล่า " นายรุง่โรจน์  กล่าว 

ส�าหรับแผนการลงทุนท้ังในและต่างประ
เทศบริษัทฯได้ปรบลดงบลงทุนเหลือ 55,00-
65,000 ล้านบาท จากเดิมวางไว้ท่ี 60,000-
70,000 ล้านบาท ตามสภาวะในปัจจุบัน และ
หากสถานการณ์เลวร้ายไปมากกว่านี้บริษัทฯ
ก็มีโอกาสปรับลดงบลงทุนรอบใหมอี่กเชน่
กัน ท้ังนี้การลงทุนต่างๆบริษัทฯจะต้องมี
การพิจารณาอยา่งรอบคอบ และระมัดระวัง

เรื่องการลงทุนท่ีไมจ่�าเป็น ซึ่งจะเน้นลงทุนใน
โครงการท่ีให้ผลประโยชน์แก่บริษัทฯจริงๆ 

ด้านโครงการปิโตรคอมเพล็กในเวียดนาม
ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 33-34% 
โดยเวียดนามเป็นประเทศท่ีได้รับผลกระทบ
จากการแพรร่ะบาดของไวรัสโควิด-19 ค่อน
ข้างน้อย การก่อสร้างจึงไมม่ีปัญหามากนัก 
ซึ่งบริษัทฯก็มีมาตรการเพื่อรักษาป้องกันสุข
อนามัยภายในจุดก่อสร้างเพื่อไมใ่ห้มีการแพร่
ระบาดเกิดขึ้น 

สว่นความคืบหน้าการน�าบริษัทเอสซีจี แพค
เกจจ้ิง จ�ากัด  (SCGP) เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์นั้นปัจจุบันอยูใ่นชว่งด�าเนิน
การเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ โดยได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และรา่ง หนังสือชี้
ชวน (Filing) ต่อส�านักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้ง
แรก (IPO) แล้วเมื่อปลายปีท่ีผา่นมา แต่ท้ังนี้
จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรัสโค
วิด-19 สง่ผลให้บริษัทฯไมส่ามารถเดินสาย
ให้ข้อมูลแก่นักลงทุน รวมท้ังท�าการตลาด
(มาร์เก็ตต้ิง)ได้ ซึ่งยอมรับว่าการด�าเนินเรื่อง
มีความล่าช้ากว่าก�าหนด แต่การเช้าเทรดจะ
เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ว่าจะเทรดภายใน
กลางปี 2563 นี้หรือไม ่ต้องรอติดตามการ
อัพเดตอีกครั้ง หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้
ทราบทันที

อนึ่ง ไตรมาสท่ี 1 ปี 2563  เอสซีจีมีรายได้
จากการขาย 105,741 ล้านบาท ลดลงร้อย
ละ 6จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจากราคา
ขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ลดลง ตามความ
ต้องการสินค้าในตลาดโลกท่ีลดลงและมีก�าไร
ส�าหรับงวด 6,971 ล้านบาทลดลงร้อยละ 
40จากปีก่อน ตามผลการด�าเนินงานท่ีลดลง
ของธุรกิจเคมิคอลส์ เนื่องจากสว่นต่างราคา
สินค้าลดลง



 นายประสทิธิ ์บุญดวงประเสรฐิ   ประธาน
คณะผูบ้รหิาร บรษัิท เจรญิโภคภัณฑ์อาหาร 
จ�ากัด (มหาชน) หรอื  ซพีเีอฟ 

เปิดเผยถึงมุมมองผลกระทบของสถานการณ์
โรคระบาดไวรัส Covid-19 ท่ีเกิดขึ้นในหลาย
ประเทศท่ัวโลกว่า ธุรกิจอาจมีการชะงักงันบ้าง
ขึ้นอยูกั่บความสามารถของแต่ละประเทศใน
การบริหารจัดการ และการยกระดับมาตรการ
ป้องกันความเสี่ยงของการระบาดไวรัส 
Covid-19 รวมท้ังเรื่องการเตรียมการและความ
สามารถในการกระจายสินค้าของแต่ละบริษัท

ส�าหรับซีพีเอฟนั้น เราได้มีการยกระดับความ
เสี่ยงเรื่องการระบาดไวรัส Covid-19 เป็นระดับ
สูงสุดต้ังแต่ในระยะแรกฯ ของการแพรก่ระจาย 
และได้มีโอกาสแลกเปล่ียนการเตรียมความ
พร้อมรว่มกับหลายหนว่ยงาน เชน่ การปรึกษา
และท�างานรว่มกับกรมอนามัยในเรื่องความ
เพียงพอของระบบการป้องกันการกระจาย
โรคในโรงงานและฟาร์มต่างฯ พร้อมกันนั้น ซี
พีเอฟได้มีการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ในเรื่อง
ดังกล่าวกับบริษัทของซีพีเอฟในต่างประเทศ
อีก 16 ประเทศ ด้วยการเตรียมความพร้อมเป็น
อยา่งดี และเป็นความโชคดีประเทศท่ีเป็นรายได้
หลักของซีพีเอฟ ได้แก่ ไทย จีน และเวียดนาม 
มีการบริหารจัดการเรื่องการแพรร่ะบาดไวรัส 
Covid-19 ได้อยา่งยอดเยี่ยม ท�าให้ซีพีเอฟไมไ่ด้
รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าว

นอกจากนี้ ซีพีเอฟ ก�าลังติตตามปัญหาเรื่อง
การขาดแคลนอาหาร ซึ่งเป็นผลมาจากการ
แพรร่ะบาดไวรัส Covid-19 ในสหรัฐ   ท�าให้
การด�าเนินธุรกิจโรงงานช�าแหละไก่และหมู 
ไมส่ามารถเปิดด�าเนินการได้ เพราะมีคนงาน
จ�านวนหนึ่งติดเชื้อ Covid-19 ซึ่งอาจท�าให้ผู้
ประกอบการในจีนหันมาซื้อสินค้าไก่สดไทยมาก
ขึ้น

ด้วยวิสัยทัศน์ท่ีมุง่สูก่ารเป็น "ครัวของโลก" ซีพี
เอฟ ได้ขยายธุรกิจไปต้ังฐานการผลิตในประเทศ
ต่างๆ อีก 16 ประเทศท่ัวโลก เพื่อสง่เสริมการ
เล้ียงสัตว์ท่ีทันสมัย สนับสนุนเนื้อสัตว์คุณภาพ

และการแปรรูปเนื้อสัตว์ การขยายการผลิต
อาหารพร้อมรับประทานเพื่อให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปตามการ
ขยายตัวของสังคมเมือง รวมท้ังสง่ออกสินค้า
อาหารไปยังประเทศต่างๆ อีกมากกว่า 30 
ประเทศ โดยให้ความส�าคัญด้านนวัตกรรมเพื่อ
ให้ได้มาซึ่งระบบการผลิตท่ีปลอดภัย มีต้นทุน
การผลิตท่ีลดลง รวมถึงมีกระบวนการท�างานท่ี
ปลอดภัยมีสุขอนามัยส�าหรับพนักงานและคน
งานทุกคน
 
ฐานการผลิตของซีพีเอฟในประเทศต่างๆ อัน
รวมถึง จีน เวียดนาม กัมพูชา รัสเซีย ตุรกี 
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว อินเดีย และอเมริกา 
ได้ด�าเนินนโยบายรับผิดชอบต่อสังคมต่อ
สถานการณ์การแพรร่ะบาดไวรัส Covid-19 เชน่
เดียวกับประเทศไทย มีการให้ท�างานรว่มกัน
กระทรวงสาธารณสุขให้การให้การสนับสนุน
อาหารให้แก่โรงพยาบาลของรัฐท่ีมีผู้ป่วยโค
วิด จ�านวน 301 แหง่ท่ัวประเทศ แบง่เป็นโรง
พยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 260 
แหง่ และ 33 แหง่เป็นโรงพยาบาลในสังกัดอ่ืนๆ  
สง่อาหารให้ครอบครัวคุณหมอและพยาบาล 
30,000 ครอบครัว สง่อาหารให้ผู้เฝ้าระวังท่ีเดิน
ทางกลับมาจากต่างประเทศ 20,000 คน รวมท้ัง
ท�างานกับหนว่ยงานภาครัฐเพื่อชว่ยเหลือชุมชน 
เชน่ ในชุมชนคลองเตย 8,499 ครอบครัว รวม
ท้ังการชว่ยเหลือคนไทยในประเทศต่างๆ เหล่า
นั้นอยา่งเต็มก�าลัง

 
บริษัทให้ความส�าคัญเสมอด้านกระบวนการผลิต
ท่ีปลอดภัยส�าหรับพนักงานทุกคน ท่ีไมก่่อให้เกิด
ภาวะธุรกิจหยุดชะงัก ด้วย Covid-19 การด�าเนิน
งานอาจมีความเปล่ียนแปลงค่อนข้างมาก ความ
ชะงักงันของการด�าเนินการบางอยา่งอาจเกิด
ขึ้น แต่เราจะต้องปรับตัวและวางแผนต่อเนื่อง
อยา่งรวดเร็ว เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้อยา่งยั่งยืน 
ซึ่งแนน่อนเราได้เห็นความต้องการบริโภคลด
น้อยลง แม้แต่ในธุรกิจเกษตรและอาหาร จาก
พฤติกรรมทางสังคมและการด�าเนินการด้าน
การสง่ออกของแต่ละประเทศท่ีเปล่ียนแปลง
จากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น เหล่านี้เป็นผลกระทบ
ระยะสั้น ดังนั้น เราต้องประเมินสถานการณ์และ
วางแผนงานปรับตัวให้สอดคล้องกับสิ่งท่ีจะเกิด
ขึ้นในอนาคต

นายประสิทธิ์ กล่าวปิดท้ายถึง ซีพีเอฟว่า ผล
การด�าเนินงานจะเติบโตจากปีท่ีแล้ว โดยหลัง
จากภาวะขาดแคลนสุกรท่ีเกิดขึ้นในประเทศจีน 
เวียดนาม ท่ีมีสัดสว่นยอดขายประมาณ 40% 
ของยอดขายรวมของบริษัท และการอ่อนค่า
ของเงินบาทท่ีจะเป็นผลบวกจากการแปลงค่า
เงินรายได้จากกิจการต่างประเทศท่ีมีสัดสว่น
ประมาณ 67% ของยอดขายรวม ผลกระทบ
ชว่งสั้นนี้อาจเกิดขึ้นจากภาวะเนื้อไก่ล้นตลาดใน
ประเทศไทย แต่เชื่อว่าจะสามารถปรับตัวได้ใน
อนาคต./

CPF ยันไม่ได้รับผลกระทบ Covid-19 คาดผลการด�าเนิน
งานเติบโตจากปีก่อน  หลังเกิดภาวะขาดแคลนสุกรในจีน- 

เวียดนาม  /บาทอ่อนหนุน



"ออรจ้ิิน พรอ็พเพอรต์ี"้ เผย เม.ย.63 กวาดยอด
ขายกว่า 1,700 ล้านบาท ท�า New High เดือน 
เม.ย. คาดกลยุทธ์ Online-Merge-Offline ขาย
บ้าน-คอนโด ผา่น LINE OA, Lazada, Shopee เพิ่ม
โอกาสผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าง่ายขึ้น เดินหน้าสร้าง 
Full Services of Online Journey ต่อเนื่อง พร้อม
รับมือสถานการณ์ COVID-19

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
บริษัท ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เปิด
เผยว่า ในเดือน เม.ย.ท่ีผา่นมา บริษัทสามารถสร้าง
ยอดขายได้กว่า 1,700 ล้านบาท และถือเป็นยอด
ขายท่ีสูงท่ีสุดของเดือน เม.ย. (New High) แบง่เป็น
ยอดขายจากโครงการในกลุ่มธุรกิจคอนโดมิเนียม
กว่า 1,100 ล้านบาท และยอดขายจากกลุ่มธุรกิจ
บ้านจัดสรรกว่า 600 ล้านบาท

 "ตามปกติแล้ว เดือน เม.ย.จะเป็นเดือนทีผู่้
ประกอบการในธุรกิจอสงัหาฯไม่ค่อยคาดหวัง
มากนัก เน่ืองจากเป็นเดือนทีม่วัีนหยุดค่อนข้าง
มาก ผูบ้รโิภคนิยมน�าเงินไปใช้จ่ายกับเรื่องอ่ืนๆ 
ผูป้ระกอบการเองก็ไม่สามารถจัดอเีวนท์กระตุ้น
การขายได้มากนัก แต่สถานการณ์ CoViD-19 ใน
ปีนี ้ท�าใหผู้บ้รโิภคเลือกใช้จ่ายกับสิง่ทีจ่�าเป็นต่อ
การด�ารงชวิีตมากขึน้ ยอดขายทีอ่อกมาสงูเป็น
ประวัติการณ์ในครัง้นี ้สะท้อนว่าผูบ้รโิภคยงัคง
เลือกใช้จ่ายกับทีอ่ยูอ่าศยั ซึง่เป็นปัจจัย 4 และ
เราสามารถปรบัตัวได้ค่อนข้างเรว็ในการช่วยใหผู้้
บรโิภคเข้าถึงทีอ่ยูอ่าศยัได้ง่ายขึน้" นายพรีะพงศ ์
กล่าว

 

ท้ังนี้ ชว่งเดือน เม.ย.ท่ีผา่นมา ออริจ้ินได้หันมา
ใช้กลยุทธ์ Online-Merge-Offline (OMO) น�า
การขายท้ังออนไลน์และออฟไลน์มาเชื่อมโยงกัน
แบบไร้รอยต่อ น�าโครงการท่ีอยูอ่าศัยของออริจ้ิ
นมาวางจ�าหนา่ยบนแพลทฟอร์มออนไลน์ อาทิ 
LINE Official Account (LINE OA) ภายใต้ชื่อ @
Origin Property และ @PARK LUXURY, Lazada, 
Shopee พร้อมท้ังจัดแคมเปญ "Always Online" 

ให้ผู้บริโภคสามารถจองโครงการคอนโดมิเนียมใน
เครือ 15 โครงการ ในราคาเพียง 1,999 บาท ขณะ

เดียวกัน ยังเชื่อมโยงทุกประสบการณ์ท้ังการหา
ข้อมูล การจอง การท�าสัญญา การตรวจห้อง การ
โอนกรรมสิทธิ์ ให้มาท�าผา่นแพลทฟอร์มออนไลน์
ได้ คาดว่ากลยุทธ์ดังกล่าวเป็นสว่นส�าคัญท่ีท�าให้
ยอดขายในเดือน เม.ย.ท่ีผา่นมาแตะ New High ได้
ส�าเร็จ

นายพีระพงศ์ กล่าวอีกว่า ตลอดท้ังไตรมาส 
2/2563 นี้ บริษัทจะยังคงมุง่มั่นกับการพัฒนา
บริการบนชอ่งทางออนไลน์แบบครบวงจร เพื่อให้
เกิด Full Services of Online Journey ตอบโจทย์
พฤติกรรมท่ีเป็นความปกติแบบใหม ่หรือ New 
Normal ของผู้บริโภค และติดตามสถานการณ์
ต่างๆ อยา่งใกล้ชิด เพื่อให้พร้อมรับมือได้ทุก
สถานการณ์ สร้างท้ังความสุข ความปลอดภัย และ
ความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

ท่ีผา่นมา นับต้ังแต่เกิดสถานการณ์ COVID-19 ออ
ริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี ได้ออกมาตรการท้ังเชิงรุกและ
เชิงรับ เพื่อชว่ยเหลือสังคมและลูกบ้านออริจ้ินก
ว่า 20,000 ครอบครัว อาทิ การบริจาคเงินและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท
ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ การออกมาตรการป้องกัน
การแพรร่ะบาดของ COVID-19 ในพื้นท่ีโครงการ 
การจับมือกับโรงพยาบาลสมิติเวช เชื่อมโยงระบบ 
Samitivej Virtual Hospital เข้ากับแอปพลิเคชั่น
ส�าหรับลูกบ้าน Origin Connect เพื่อให้ลูกบ้าน
สามารถปรึกษาแพทย์ผา่นทางออนไลน์ได้ 24 
ชั่วโมง การจับมือกับเชนร้านอาหารชื่อดังตระเวน

ไปให้บริการแก่ลูกบ้านตามโครงการต่างๆ การ
บริการฉีดพน่ฆา่เชื้อไวรัส COVID-19
 
ขณะเดียวกัน บริษัทยังมีมาตรการดูแลบุคคลท่ี
สนใจจะมาเป็นลูกบ้านออริจ้ิน ท้ังการเพิ่มแพลท
ฟอร์มออนไลน์ให้ท�าธุรกรรมต่างๆ ได้อยา่งครบ
วงจร การจัดระบบ Private Visit อ�านวยความ
สะดวกแก่ผู้ท่ีจ�าเป็นต้องเข้ามาท่ีส�านักงานขาย
โครงการ
 
บริษัท ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ�ากัด (มหาชน) มี
โครงสร้างธุรกิจหลากหลาย ประกอบด้วย 1.ธุรกิจ
พัฒนาท่ีอยูอ่าศัยเพื่อการขาย (Residential 
Development Business) พัฒนาคอนโดมิเนียม
และบ้านจัดสรรมาแล้ว 73 โครงการ เชน่ แบรนด์ 
พาร์ค ออริจ้ิน (PARK ORIGIN) ดิ ออริจ้ิน (The 
Origin) ไนท์บริดจ์ (KnightsBridge), นอตต้ิง ฮิลล์ 
(Notting Hill), เคนซิงตัน (Kensington) และ บริ
ทาเนีย (BRITANIA) 

รวมมูลค่าโครงการกว่า 114,000 ล้านบาท 2.ธุรกิจ
ท่ีสร้างรายได้ต่อเนื่อง (Recurring Income 
Business) เชน่ โรงแรม เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ 
ค้าปลีก 3.ธุรกิจบริการ (Service Business) เชน่ 
ธุรกิจการจัดการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจตัวแทน
ซื้อ ขาย เชา่ อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจท่ีปรึกษาด้าน
อสังหาริมทรัพย์ และยังมีวิสัยทัศน์ในการขยาย
ประเภทธุรกิจใหม่ๆ  อยา่งต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นผู้
ประกอบการอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร

ORI เผย เม.ย.63 กวาดยอดขายนิวไฮ  1.7  พันลบ. หลังหัน
ใช้กลยุทธ์ Online-Merge-Offline ขายบ้าน-คอนโด ผ่าน LINE OA, 

Lazada, Shopee



LPN  แจงก�ำไร Q1/63  ดิ่ง 38.03 %  
เหตุรายได้วูบ แต่ยังรักษาระดับก�าไรขั้นต้นไม่ต�่ากว่า 30%

บรษัิท แอล.พ.ีเอ็น. ดเีวลลอปเมนท์ 
จ�ากัด (มหาชน) lPN    รายงานผล
ประกอบการ ไตรมาส 1/63 มกี�าไร
สทุธิ 216.88 ล้านบาท ก�าไรสทุธิต่อ
หุน้ 0.15 บาทเทยีบกับช่วงเดยีวกัน
ของปีก่อนทีม่กี�าไรสทุธิ 350 ล้านบาท 
ก�าไรสทุธิต่อหุน้ 0.11 บาท

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารและกรรมการผู้จัดการ  บริษัท 
แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด 
(มหาชน)  LPN   เปิดเผยว่า ผลการ
ด�าเนินงานไตรมาส 1 ปี2563   บริษัท
และบริษัทยอ่ยมีก�าไรสุทธิลดลงร้อย
ละ 38.03 จากชว่งเวลาเดียวกันของ
ปีก่อน เกิดจากรายได้จากการขายท่ี
ลดลงร้อยละ40.08โครงการท่ีแล้ว
เสร็จพร้อมสง่มอบไตรมาส 1 ปี 2563 
จ�านวน 2 โครงการ เป็นอาคารชุดพัก
อาศัย 1 โครงการ และเป็นบ้านพัก
อาศัย1 โครงการ ในขณะเดียวกันราย
ได้จากธุรกิจให้เชา่และบริการเพิ่มขึ้น
จากชว่งเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อย
ละ 42.17เป็นการขยายงานเชา่อยา่ง
ต่อเนื่องของโครงการลุมพินี ทาวน์ชิป 
รังสิต -คลอง 1 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 

ของชว่งเดียวกันของปีก่อน

  

อยา่งไรก็ตาม บริษัท ยังคงรักษาระดับ
ก�าไรขั้นต้นไมต่�ากว่าร้อยละ 30 ในขณะ
เดียวกันรายได้จากธุรกิจให้เชา่ และ
บริการเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของ
ปีก่อนร้อยละ 42.17 เป็นการขยายงาน
เชา่ตามนโยบายของบริษัทอยา่งต่อ
เนื่องต้ังแต่ปลายปี 2561 ได้แก่โครงการ 
ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต -คลอง 1 เฟส 3 
ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 80และในปี 2563 จะ
มีโครงการน�ารอ่งอีก 2 โครงการ ได้แก่ 
โครงการลุมพินี พาร์ค พหล 32 และ

ลุมพินี เพลส พระราม 3 -ริเวอร์ไรน์ท่ี
บริษัทจะน ามาปล่อยเชา่เชน่กัน 

อีกท้ังบริษัทได้มีการบริหารสภาพ
คล่องทางการเงิน เพื่อสร้างความ
มั่นคงทางการเงินให้กับบริษัท ท�าให้
มีอัตราสว่นหนี้สินท่ีมีดอกเบี้ยต่อสว่น
ของผู้ถือหุ้น และหนี้สินรวมต่อสว่นของ
ผู้ถือหุ้นตามนโยบายบริษัท คือไมเ่กิน 
1:1 ในขณะเดียวกันมีการบริหารต้นทุน
ทางการเงินให้ต�าลง เป็นผลจากเครดิต
เรทต้ิงซึ่งสะท้อนถึงฐานะการเงินท่ีมี
ความมั่นคงของบริษัทอีกด้วย 



GGC เผยก�าไร Q1/63  พุ่งปรี๊ด 986% 
รับอานิสงส์บาทอ่อน - รับส่วนแบ่งก�าไรจากการลงทุนในบริษัทร่วมค้า

พร้อมเกาะติดสถานการณ์ใกล้ชิด-ปรับเปลี่ยนมาตรการรายวัน 

บรษัิท โกลบอลกรนีเคมิคอล จ�ากัด 
(มหาชน) GGC เปิดเผยว่า ผลประกอบ
การในไตรม�าส 1/2563 บรษัิทฯ 
สามารถขายผลิตภัณฑ์เมทิลเอสเท
อรเ์ป็นจ�านวน 101,371 ตัน เพิ่มขึน้
จ�านวน 22,346 ตัน หรอืคิดเป็นรอ้ย
ละ 28 เมื่อเปรยีบเทยีบกับไตรมาส 
1/2562 ซึง่ไม่รวมปรมิาณการขาย
เมทิลเอสเทอรจ์�านวน 15,678 ตัน 
ของไตรมาส 1/2562 ทีไ่ม่สามารถ
บนัทึกลงในงบก�าไรขาดทนุได้ 

เนื่องจากไตรมาสดังกล่าวโรงงานผลิต
เมทิลเอสเทอร์แหง่ท่ี 2 อยูร่ะหว่าง
ทดลองการผลิต ประกอบกับราคาขาย
ผลิตภัณฑ์เมทิลเอสเทอร์ท่ีปรับเพิ่มขึ้น
ตามการปรับขึ้นของราคาน�ามันปาล์ม
ดิบ ถึงแม้ว่าบริษัทฯ มีปริมาณการขาย
ผลิตภัณฑ์แฟตต้ีแอลกอฮอล์ลดลงร้อย
ละ 16จากไตรมาส 1/2562 มาอยูท่ี่ 
20,938 ตัน แต่บริษัทฯ ก็สามารถสร้าง
รายได้จากการขายจ�านวน 5,227 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 86เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาส 1/2562 อีกท้ัง บริษัทฯ ยัง
สามารถท�าก�าไร EBITDA จ นวน 345 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผา่นมาร้อยละ 
145 ในไตรมาส 1/2563 บริษัทฯ มีผล
ก�าไรท่ีเพิ่มขึ้น ส�าเหตุหลักมาจากอัตรา
ก�าไรของผลิตภัณฑ์เมทิลเอสเทอร์ท่ี
เพิ่มขึ้นจาก การแขง่ขันทางด้านสว่นลด
ผลิตภัณฑ์ท่ีลดความรุนแรงลงเนื่องจาก
อุปสงค์และอุปทานของอุตสาหกรรมไบ

โอดีเซลปรับเข้าสูส่มดุลมากขึ้น

 อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับผลกระ
ทบของ Stock Gain & NRV จ�านวน 92 
ล้านบาท เมื่อหักผลกระทบดังกล่าว ท�า
ให้บริษัทฯ มี Adjusted EBITDA จ�านวน 
253ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 
1/2562 คิดเป็นร้อยละ 18

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับสว่นแบง่
ก�าไรจากการลงทุนในบริษัทรว่มค้า 
บริษัท ไทยอีทอกซีเลท จ�ากัด (TEX) 
และบริษัท จีจีซี เคทิส ไบโออินดัสเทรี

ยล จ�ากัด (GKBI) รวมจ�านวน 62 ล้าน
บาท จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น รวม
ถึงค่าเงินบาทท่ีปรับตัวอ่อนค่าลงจาก
ระดับ 30.11 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ใน
ชว่งต้นไตรมาส 1/2563 มาอยูท่ี่ระดับ 
32.67 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ในชว่ง
ปลายไตรมาส 1/2563 คิดเป็นการอ่อน
ค่าร้อยละ 9 สง่ผลให้บริษัทฯ มีก�าไร
สุทธิจ�านวน 239 ล้านบาท เพิ่มขึ้น217 
ล้านบาท จากก�าไรสุทธิหลังรวมรายการ
พิเศษในชว่งเดียวกันของปีก่อนหน้า
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 986



THCOM  เผย Q1/63 พลิกก�าไร 198 ลบ. เหตุมีก�าไร
จากอัตราแลกเปลี่ยน-ค่าเสื่อมลดลงหลังปลดระวางดาวเทียมไทยคม 

5 พร้อมเกาะติดสถานการณ์ใกล้ชิด-ปรับเปลี่ยนมาตรการรายวัน 

บรษัิท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) (“THCom” 
หรอื “บรษัิท”) ผูใ้หบ้รกิารดาวเทยีมไทย 
รายงานผลประกอบการประจ�าไตรมาส 
1/2563 สิน้สดุ ณ วันที ่31 มนีาคม 2563 
บรษัิทมกี�าไรสทุธิในไตรมาสที ่1/2563 
จ�านวน 198 ล้านบาท พลิกฟื้ นขึน้อยา่งมาก
จากผลขาดทนุสทุธิในไตรมาสที ่1/2562 
และไตรมาส 4/2562 จ�านวน 33 ล้านบาท 
และ 1,969 ล้านบาท ตามล�าดับ 

โดยก�าไรสุทธิส�าหรับไตรมาสนี้ สว่นหนึ่งเพิ่ม
ขึ้นจากรายการพิเศษ อาทิ ผลก�าไรจากอัตรา
แลกเปล่ียนจ�านวน 238 ล้านบาท ซึ่งหาก
ไมร่วมรายการพิเศษดังกล่าว ในไตรมาสท่ี 
1/2563 บริษัทมีผลก�าไรสุทธิจากการด�าเนิน
งานปกติเป็นจ�านวน 105 ล้านบาท ปรับตัว
เพิ่มขึ้นจากผลขาดทุนสุทธิจากการด�าเนินงาน
ปกติ จ�านวน 4 ล้านบาท ในไตรมาส 1/2562 
และ 271 ล้านบาทในไตรมาส 4/2562 เนื่อง
มาจากการลดลงของค่าเสื่อมราคาของ
ดาวเทียม จากการปลดระวางดาวเทียมไทยคม 
5 รวมท้ังการด้อยค่าของดาวเทียมดวงอ่ืนๆ
ในปี 2562 และการควบคุมค่าใช้จ่ายอยา่งมี
ประสิทธิภาพ

บริษัทรายงานรายได้จากการขายและการ
ให้บริการส�าหรับไตรมาส 1/2563 รวมท้ัง
สิ้น 965 ล้านบาท ลดลง 26% เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า สาเหตุหลัก
จากการลดลงของลูกค้าบรอดคาสต์ในระหว่าง
ปี 2562 และการยุติการใช้บริการของลูกค้า
บางสว่นเนื่องจากดาวเทียมไทยคม 5 ปลด
ระวาง โดยเมื่อเปรียบเทียบไตรมาส 4/2562 
รายได้จากการขายและการให้บริการ เพิ่ม
ขึ้น 0.9% เนื่องจากมีรายได้จากดาวเทียม
บรอดแบนด์เพิ่มขึ้น

ดาวเทียมไทยคม 5 ถูกปลดระวางในวันท่ี 

26 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งมีลูกค้าบางสว่นท่ี
บริษัทจ�าเป็นต้องยุติการให้บริการเนื่องจาก
ไมส่ามารถโอนย้ายไปดาวเทียมดวงอ่ืนของ
บริษัทได้ ในเบื้องต้นบริษัทประเมินว่าอาจสง่
ผลกระทบให้รายได้ลดลงจากเหตุการณ์ในครั้ง
นี้เป็นจ�านวนประมาณ 200 ล้านบาทต่อปี โดย
เริ่มรับรู้ผลกระทบต้ังแต่เดือนมีนาคม 2563 
เป็นต้นไป 

สถานการณ์โควิด-19 ยังคงมิได้มีผลกระทบต่อ
ผลประกอบการของบริษัทในไตรมาส 1/2563 
โดยจ�านวนชอ่งสัญญาณดาวเทียมท่ีขายให้กับ
ผู้ประกอบการชอ่งโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต
ไมไ่ด้ลดลงจากเหตุการณ์นี้ อยา่งไรก็ตาม ใน
อนาคตบริษัทอาจได้รับผลกระทบทางอ้อม
หากสถานการณ์ยืดเยื้อจนสง่ผลต่อธุรกิจของ
ลูกค้าของบริษัท

การปลดระวางดาวเทียมไทยคม 5 สง่ผลให้จ�า
นวนทรานส์พอนเดอร์หรือชอ่งสัญญาณโดย
รวมท่ีบริษัทให้บริการ ณ สิ้นไตรมาส 1/2563  
ลดลงเหลือ 71 ทรานส์พอนเดอร์ จาก 111 

ทรานส์พอนเดอร์ โดยอัตราการใช้บริการ
ของลูกค้าของดาวเทียมแบบท่ัวไป ซึ่งได้แก่ 
ดาวเทียมไทยคม 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 
ณ สิ้นไตรมาส 1/2563 มีอัตราการใช้บริการ
ของลูกค้าเมื่อเทียบกับความสามารถในการ
ให้บริการของดาวเทียม อยูท่ี่ระดับ 65% และ
ส�าหรับการให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์
ไทยคม 4 มีอัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อ
เทียบกับความสามารถในการให้บริการของ
ดาวเทียม อยูท่ี่ระดับ 21% ลดลง จาก 23% 
ณ สิ้นปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ
ลดระดับการใช้งานแบนด์วิธ จากลูกค้าผู้ใช้
บริการต่างประเทศ

ในสว่นของกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท ลาว 
เทเลคอมมิวนิเคชั่นส์ จ�ากัด (แอลทีซี) และ 
บริษัท ทีพลัสดิจิทัล จ�ากัด (ทีพลัส) ในประเทศ
ลาว รายงานจ�านวนผู้ใช้บริการโทรศัพท์
เคล่ือนท่ี (ไมร่วม fixed wireless) ในระบบรวม
ท้ังสิ้น 1.69 ล้านราย ซึ่งมีสว่นแบง่ในตลาด
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีเป็นอันดับหนึ่งในประเทศ
ลาว คิดเป็นประมาณ 62.5% ของตลาดรวม 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2562 ท่ี 61.1% 



บิ๊ก SF แจง Q1/63 ก�าไรสุทธิจากการ
ด�าเนินงาน วูบ 5% หลังรับผลกระทบ COVID-19 

ระบาด

นายสมนึก พจน์เกษมสนิ กรรมการผู้
จัดการ บรษัิท สยามฟิวเจอรด์เีวลอป
เมนท์ จ�ากัด (มหาชน) (“บรษัิท”)  
SF    เปิดเผยว่า   ผลการด�าเนินงาน
งวดไตรมาสที ่1 ปี2563 เทยีบกับงวด
เดยีวกันของปี 2562 โดยสาเหตหุลัก 
ดังนี ้(อ้างอิงจากหมายเหตปุระกอบงบ
การเงินและงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้อ
ที ่20เรื่องข้อมูลจ าแนกตามสว่นงาน)

1. ก�าไรสุทธิจากการด�าเนินงาน 
(Recurring Profit) จ านวน 136.9 ล้าน
บาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน
จ�านวน 7.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
5โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

1.1) รายได้ค่าเชา่และค่าบริการ จ�านวน 
329.2 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปีก่อน เป็นจ�านวน 24.1ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 7 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การปิดศูนย์การค้าตามประกาศของภาค
รัฐเพื่อรับมือกับสถานการณ์แพรร่ะบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 ต้ังแต่วันท่ี 22 
มีนาคม 2563

1.2) ต้นทุนของการให้เชา่และบริการ 
จ�านวน 231.3 ล้านบาท ลดลงจากงวด
เดียวกันของปีก่อน เป็นจ�านวน 8.4ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 4 

เนื่องจากการลดค่าใช้จ่ายระหว่างปิด
ศูนย์การค้าตามประกาศของภาครัฐต้ังแต่
วันท่ี 22 มีนาคม2563

2. ก�าไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จ�านวน 

167.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกัน
ของปีก่อนเป็นจ�านวน 44.5 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 36 เนื่องจากมีการบันทึกก�าไร
จากการประเมินมูลค่าโครงการเอสพละ
นาด จากการขยายระยะเวลาเชา่ท่ีดินไป
อีก 8 ปี (รวมเป็น 20 ปี)

 
3. เนื่องจากเหตุผลข้างต้นท�าให้มีก�าไร
สุทธิ 304.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปีก่อนจ�านวน 36.9 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 14



TU เผย Q1/63 ก�าไร 1.01 พันลบ. 
วูบ 20% ส่วนแบ่งก�าไรลดลง-ขาดทุนค่าเงิน  

TU ท�าสถิติยอดขายประจ�าไตรมาส
แรกสงูสดุในรอบ 3 ปียอดขายเพิ่ม 
5.9 เปอรเ์ซน็ต์ อยูท่ี ่31,103 ล้าน
บาท จากความต้องการซื้ออาหาร
กระป๋องทีเ่พิ่มขึน้ ขณะทีก่�าไร
จากการด�าเนินงานเพิ่มขึน้ 49.9 
เปอรเ์ซน็ต์ อยูท่ี ่1,529 ล้านบาท  
ด้วยก�าลังการผลิตทีเ่พิ่มขึน้และราคา
ปลาทนู่าทีป่รบัตัวขึน้

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกปี 2563 
ด้วยยอดขาย 31,103 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.9 
เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปี
ก่อนหน้า และนับเป็นยอดขายไตรมาสแรกท่ี
ดีท่ีสุดในรอบ 3 ปีท่ีผา่นมา

ยอดขายเติบโตขึ้นจากปริมาณการขายของ
ธุรกิจอาหารทะเลบรรจุกระป๋องท่ีเพิ่มขึ้นถึง 
24.5 เปอร์เซ็นต์ อยูท่ี่ 99,599 ตัน เนื่องจาก
ผู้บริโภคท่ัวโลกมีการจับจ่ายอาหารกระป๋อง
ในชว่งสถานการณ์ไวรัสโคโรนา่หรือโควิด-
19  ด้านกระแสเงินในไตรมาสแรกของบริษัท
มีมากกว่า 1 พันล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึง
ความสามารถในการบริหารกระแสเงินสดของ
บริษัท

ก�าไรจากการด�าเนินงานในไตรมาสแรกอยู่
ท่ี 1,529 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.9 เปอร์เซ็นต์ 
เนื่องจากการควบคุมต้นทุนและการท�าก�าไร
อยา่งมีประสิทธิภาพ  อัตราค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหารต่อยอดขายอยูท่ี่ 11.3 
เปอร์เซ็นต์ เทียบกับ 11.4 เปอร์เซ็นต์ในชว่ง
ไตรมาสแรกของปีก่อนหน้า   อยา่งไรก็ดี ก�าไร
สุทธิลดลง 20.2 เปอร์เซ็นต์เนื่องจากผลกระ
ทบจากโควิด-19 ท่ีมีต่อการลงทุนเชิงกลยุทธ์
ของบริษัทและการขาดทุนจากอัตราแลก
เปล่ียนเงินตรา

ในสว่นของยอดขายในไตรมาสแรกปี 2563 
นั้น ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปมียอดขายอยู่

ท่ี 15,631 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.2 เปอร์เซ็นต์  
ธุรกิจอาหารแชแ่ข็งและธุรกิจท่ีเก่ียวข้องมี
ปริมาณการขายลดลงเพียง 1.1 เปอร์เซ็นต์ 
อยูท่ี่ 61,179 ตัน ในขณะท่ียอดขายลดลง 5.1 
เปอร์เซ็นต์อยูท่ี่ 10,944 ล้านบาท เนื่องจาก
ผลกระทบจากโควิด-19 ท่ีมีต่อชอ่งทาง
จ�าหนา่ยในธุรกิจโรงแรมร้านอาหารต่างๆ   ใน
ขณะท่ีธุรกิจผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เล้ียงและ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่ามียอดขายเพิ่มขึ้น 3.3 
เปอร์เซ็นต์ อยูท่ี่ 4,528 ล้านบาท ด้วยกลยุทธ์
ท่ีให้ความส�าคัญกับผลิตภัณฑ์ท่ีมีอัตราการท�า
ก�าไรสูง

ไตรมาสแรกท่ีผา่นมา ยอดขายใน
อเมริกาเหนือ มีสัดสว่น 43 เปอร์เซ็นต์ ของ
ยอดขายรวมท้ังหมด ในขณะท่ีตลาดยุโรป 
คิดเป็น 30 เปอร์เซ็นต์ ตลาดประเทศไทยมี
สัดสว่น 11 เปอร์เซ็นต์ และยอดขายตลาด
อ่ืนๆ คิดเป็น 16 เปอร์เซ็นต์

“ในไตรมาสแรกของปีนี ้ สถานการณ์ไวรสั
โคโรน่าหรอืโควิด-19 สง่ผลกระทบรุนแรง
ท่ัวโลก  ซึง่ในช่วงวิกฤตดังกล่าว ไทยยู
เนีย่นใหค้วามส�าคัญด้านสขุภาพและความ
ปลอดภัยในการดูแลพนักงานและการ
ด�าเนินธุรกิจ เพื่อใหเ้ราสามารถผลิตสนิค้า
ใหกั้บผูบ้รโิภคท่ัวโลกในอยา่งปลอดภัยและ
มั่นใจ”  นายธรีพงศ ์จันศริ ิประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิาร บรษัิท ไทยยูเนีย่น กรุป๊ จ�ากัด 
(มหาชน) กล่าว

นอกจากนี้ ไทยยูเนี่ยนยังได้ชว่ยเหลือผู้ท่ีได้
รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา่
หรือโควิด-19  อยา่งต่อเนื่อง ในสหรัฐอเมริกา 
ชิคเก้น ออฟ เดอะ ซี ได้บริจาคผลิตภัณฑ์
ทูนา่ แซลมอน และอ่ืนๆ มากกว่า 500,000 
กระป๋องให้กับองค์กรท่ีชว่ยเหลือชุมชนโดย
รอบบริษัท  ในประเทศฝรั่งเศส Thai Union-
MerAlliance ได้บริจาคสิ่งของจ�าเป็นเพื่อ
ความปลอดภัยส�าหรับบุคลากรทางการ
แพทย์ ได้แก่ หมวกอนามัย 5000 ชิ้น, เสื้อ
แลป (ส�าหรับใช้ครั้งเดียว) 1,000 ตัว ผ้ากัน
เปื้ อน 38,000 ชิ้น ท่ีโรงพยาบาลแก็งแปร์ 
(Quimper) รวมถึงได้เชิญชวนเครือขา่ย

อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารเพื่อชว่ยจัด
เตรียมสิ่งของจ�าเป็น ได้แก่ เสื้อแลป หน้ากาก
อนามัยและถุงมือ เพิ่มเติม ในขณะท่ีโรงงาน 
Petit Navire ซึ่งเป็นบริษัทลูกของไทยยูเนี่ยน
ยุโรปบริจาคหน้ากาก FFP2 จ�านวน 24,000 
ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลในภูมิภาคด้วย  ใน
สหราชอาณาจักร จอห์น เวสต์ ได้บริจาค
แซลมอนกระป๋องจ�านวน 12,000 กระป๋อง
ให้กับองค์กร Age UK เพื่อชว่ยเหลือผู้สูงอายุ
ท่ัวประเทศ  ในประเทศจีน ไทยยูเนี่ยน ไช
นา่ ได้บริจาคผลิตภัณฑ์ปลาทูนา่ แบรนด์คิง 
ออสการ์ จ�านวนกว่า 52,000 กระป๋อง ให้
กับโรงพยาบาลต่างๆ ในเมืองอู่ฮ่ัน  ส�าหรับ
ประเทศไทย บริษัทได้บริจาคผลิตภัณฑ์ทูนา่ 
ซาร์ดีนและแมคเคอเรล มากกว่า 150,000 
กระป๋อง ให้กับโรงพยาบาลและชุมชนต่างๆ 
ท่ีได้รับผลกระทบ

ในด้านนวัตกรรม ไทยยูเนี่ยนได้รว่มกับ
มหาวิทยาลัยมหิดล และส�านักงานนวัตกรรม
แหง่ชาติ จัด “สเปซ-เอฟ เดโม เดย์” โชว์
ผลงานให้กับนักลงทุน โดยสเปซ-เอฟ นับ
เป็นโครงการบม่เพาะและเรง่การเติบโตของ
สตาร์ทอัพนวัตกรรมอาหารแหง่แรกของโลก
ท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย

ในด้านความยั่งยืน ไทยยูเนี่ยน ได้เป็น บริษัท
ผู้ผลิตอาหารรายแรก และเป็นบริษัทท่ีอยูใ่น
ตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทย ท่ีเข้ารว่ม
โครงการ EP 100  ขององค์กร The Climate 
Group ซึ่งเป็นเรื่องของการใช้พลังงานอยา่ง
ชาญฉลาด ซึ่งการเข้ารว่มนี้เป็นหนึ่งใน
กลุยทธ์ของบริษัทท่ีจะจัดการกับปัญหาเรื่อง
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

โดยไทยยูเนี่ยนมีเป้าหมายท่ีจะใช้พลังงานให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 
2574 เทียบจากข้อมูลในปี 2559 นอกจากนี้ 
จอห์น เวสต์ ฮอลแลนด์ ได้รับรางวัล Innova 
Classic Award ส�าหรับผลิตภัณฑ์ทูนา่สเต็ก
ท่ีได้รับการรับรองจาก Marine Stewardship 
Council  และ MerAlliance ได้ปรับบรรจุ
ภัณฑ์ใหมท่ี่สามารถรีไซเคิลได้มากขึ้นและลด
ปริมาณพลาสติกลง



TVO คาดผลงาน Q1/63 
ดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 

หลังปริมาณการขายเพ่ิมขึ้น - มั่นใจปี 63 ยอดขายโต 10%

"บวร วงศส์นิอุดม"  บิก๊   TVo คาดผลงาน 
Q1/63 ดกีว่าช่วงเดยีวกันของปีก่อน หลัง
ปรมิาณการขายเพิ่มขึน้ พรอ้มมั่นใจปี 63 
ยอดขายโต 10% หลังเพิ่มก�าลังการผลิตเต็ม

ที ่รองรบัความต้องการของผูบ้รโิภค 

นายบวร วงศ์สินอุดม ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ บริษัท น�ามันพืชไทย 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ TVO เปิดเผยกับ "ส�านัก
ขา่วหุ้นอินไซด์" ว่า บริษัทฯคาดว่าผลประกอบ
การไตรมาส1/2563 จะดีกว่าชว่งดียวกันของปี
ก่อน เนื่องจากปริมาณการขายปรับตัวเพิ่มขึ้น
หลังจากเกิดเหตุการณ์การแพรร่ะบาดของไวรัส
โควิด-19 ซึ่งประชาชนสว่นใหญไ่ด้งดออกจาก
ท่ีพักอาศัย สง่ผลให้มีการซื้อสินค้าเพื่อส�ารอง
ไว้มากกว่าปกติ 

อีกท้ังบริษัทฯยังต้ังเป้ายอดขายปี 2563 เติบโต 
10% จากปีก่อนท�าได้ 23,802.30  ล้านบาท 
ตามยอดขายและปริมาณท่ีเพิ่มขึ้นอยา่งต่อ
เนื่อง รวมท้ังไตรมาส4/2562 ท่่ีผา่นมาบริษัทฯ
ยังได้เพิ่มก�าลังการผลิตขึ้นมาอีก 10% เป็นท่ี
เรียบร้อย ซึ่งถือว่าในปีนี้ได้เดินเครื่องจักรอยา่ง
เต็มท่ีเกือบ 100% เพื่อรองรับต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคในปัจจุบัน 

พร้อมกันนี้บริษัทฯยังได้ลดสัดสว่นการสง่ออก
สินค้าไปยังต่างประเทศจากเดิมมีสัดสว่นไม่
ถึง10% และหันมาให้ความส�าคัญกับประชาชน
ในประเทศมากกว่า โดยปัจจุบันบริษัทฯมีการ
สง่ออกสินค้าไปยังประเทศเมียนมาร์ และ

ประเทศกัมพูชา 

ด้านวัตถุดิบอาหารสัตว์หรือกากถ่ัวเหลือง
ปัจจุบันยังคงมีความต้องการเชน่เดียวกัน หลัง
ประชาชนมีการซื้อวัตถุดิบ เชน่ เนื้อหมู เนื้อ
ไก่ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งกากถ่ัวเหลืองก็ว่าเป็นหนึ่ง
ในอาหารสัตว์ท่ีมีโปรตีนค่อนข้างสูง ดังนั้น
บริษัทฯจึงมั่นใจว่าธุรกิจท่ีเก่ียวกับถ่ัวเหลือยัง
คงด�าเนินการได้ตามปกติ

"หลังจากทีม่โีควิด อยา่งทีพ่วกเราทราบกัน
ว่าเราทกุคนก็พยายามทีจ่ะอยูบ่า้นแล้วท�า
อาหารกันทานเองซะสว่นใหญ่ และน�ามัน
พืชก็ถือว่าเป็นวัตถดิุบอยา่งหน่ึงทีใ่ช้ส�าหรบั
การประกอบอาหาร ซึง่ทีห่นักกว่าน้ันคือมันมี
การซื้อตนุด้วย เราก็ต้องพยายามผลิตอยา่ง

เต็มทีเ่พื่อทีจ่ะใหเ้พยีงพอต่อความต้องการ
ของตลาดใหไ้ด้ เพราะว่าความต้องการของ
ประชาชนตอนนีถื้อว่าเป็นเรื่องทีส่�าคัญ แต่
ถ้าพูดในเรื่องของราคาเราไม่ค่อยอยากให้
โฟกัสเพราะตอนนีร้าคาถ่ัวเหลืองต�าจรงิ เรา
บอกได้เต็มปากเลยนะว่ายอดขายเพิ่มจาก
ปรมิาณ แต่ก�าไรเราพูดไม่ได้เพราะราคามัน
เป็นตัวแปรส�าคัญ"  นายบวร กล่าว 

ส�าหรับแผนการลงทุนใหมใ่นปีนี้บริษัทฯได้
มีการชะลอออกไปก่อนหลังจากท่ีการแพร่
ระบาดของโควิด-19ยังไมค่ล่ีคลาย เพื่อเป็นการ
ลดความเสี่ยงและป้องกันการแพรก่ระจาย
เชื้อไวรัสเข้าสูตั่วโรงงานท่ีใช้ในการผลิตสินค้า 
เนื่องจากโครงการใหมท่ี่บริษัทฯจะก่อสร้างต้อง
ใช้ผู้รับเหมาหรือบุคคลภายนอกเข้ามาด�าเนิน
การ 



SELIC งัดกลยุทธ์ฝ่า COVID-19
หา Suppliers ใหม่ส�ารอง - เบื้องต้นยังคงเป้ารายได้

ปี 63 โต 10% ไม่พับแผน M&A 

นางสาวยุวด ีเอีย่มสนธิทรพัย ์กรรมการผู้
จัดการ บรษัิท ซลิีค คอรพ์ จ�ากัด (มหาชน) 
หรอื SeliC เปิดเผยกับ"ส�านักข่าวหุน้
อินไซด์"ว่าบรษัิทฯ  ยงัคงเป้ารายได้ปี63 
เติบโต10% เมื่อเทยีบกับปีก่อนทีม่รีายได้ 
1,397.79   ล้านบาท   

โดยหากจะมกีารทบทวนเป้าหมายธุรกิจ
ใหม่ บรษัิทฯ ขอรอดูว่าสถานการณ์การ
แพรร่ะบาดของเชื้อไวรสัโคโรนาสายพันธ์ุ
ใหม่ (CoViD-19)  จะคลีค่ลายลงหรอืไม่   
ซึง่มองว่าอาจจะต้องรอประเมินในเดือนนี้
(พฤษภาคม)อกีครัง้  หลังจากทีภ่าครฐัเริม่
มกีารผอ่นปรนมาตรการ โดยเริม่เปิดบาง
สถานทีใ่หก้ลับมาด�าเนินธุรกิจได้  

จากทีเ่ดือนเมษายนทีผ่า่นมาทีภ่าครฐั ได้
ด�าเนินมาตรการป้องกัน CoViD-19 อยา่ง
เข้มงวด   โดยเฉพาะมาตรการปิดสถาน
ทีต่่างๆ  (lock down) ขณะทีม่องว่าการ
ระบาดของCoViD-19  ในประเทศไทย 
ถือว่าเข้าสูจุ่ดสงูสดุแล้วในช่วงเดือน
เมษายน  ซึง่สง่ผลกระทบต่อภาพรวม
เศรษฐกิจ ท�าใหก้ารจับจ่ายใช้สอยของผู้
บรโิภคชะลอตัวลง    

อยา่งไรก็ตาม แม้หลายอุตสาหกรรมจะ
โดนผลกระทบจาก COVID-19   แต่ยังมี
บางอุตสาหกรรมท่ียังมีการเติบโตได้  เชน่
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม  รวมท้ัง
อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับสินค้าอุปโภค 
เชน่น�ายาท�าความสะอาด  รวมท้ังการ
บริโภคเชน่น�ามันพืช ซอสปรุงรสต่างๆ รวม
ท้ังอาหารกระป๋อง   เป็นต้น   

สง่ผลให้ดีมานด์จากลูกค้าในกลุ่ม

อุตสาหกรรมดังกล่าวยังมีเข้ามาอยา่งต่อ
เนื่อง  ซึ่งสามารถชดเชยดีมานด์ท่ีหายไป
ได้   อีกท้ังมองว่าการ Lock down  สง่ผลให้
พฤติกรรมผู้บริโภคเปล่ียนไปใช้การสั่งสินค้า
ออนไลน์มากขึ้น  ท�าให้ยังมีความต้องการ
สต๊ิกเกอร์  ท่ียังมีค�าสั่งซื้อเข้ามาต่อเนื่อง

นางสาวยุวดี  กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ มี
กลุ่มลูกค้าท่ีกระจายไปในหลากหลาย
อุตสาหกรรม  ท้ังครื่องด่ืม อาหาร  ซึ่งยังมี
ความต้องการอยูต่ลอดเวลา ขณะท่ีในระยะ
ต่อไป มองว่าธุรกิจอาหารเสริม  รวมถึงขนม
ทานเล่น จะเป็นท่ีต้องการมากขึ้นเชน่กัน 
เพราะผู้บริโภคอยูบ่้านมากขึ้น   

ด้านการรับมือกับสถานการณ์  COVID-19  
บริษัทฯ  เตรียมตัวรับมือต้ังแต่ชว่งต้นเดือน 
มีนาคม ท่ีประเทศจีนมีการประกาศปิด
ประเทศ ซึ่งสง่ผลต่อการขนสง่วัถุดิบและ
สินค้า เนื่องจากประเทศจีนเป็นแหล่งผลิต
ใหญข่องโลก  ท�าให้บริษัทฯ มีการต่ืนตัวและ
จับตาดูสถานการณ์อยูต่ลอดเวลา ดังนั้นจึง
สามารถบริหารการจัดหาวัตถุดิบได้ดี  โดย
บริษัทฯ ด�าเนินมาตราการ
หา Suppliers ใหมส่�ารอง (second source)  
ไว้แล้ว 

"ต้องบอกว่าทมีงานเราท�างานกันเรว็มาก 
พอรูว่้าจนีปิดประเทศ ตามด้วยอิตาลก็ี
ค่อนข้างหนัก  เราก็มกีารมอนิเตอรกั์นเลย  
ท�าให ้Supply Chain  ไม่สะดุด" นางสาว
ยุวด ีกล่าว  

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ   ยังให้ความส�าคัญกับ
พนักงาน โดยซื้อประกันภัย COVID-19 ให้
แก่พนักงานทุกคนในบริษัทฯ  และบริษัท

ในเครือ  และด�าเนินตามมาตการภาครัฐท้ัง 
การจัดท�าแบบตรวจสอบสุขภาพพนักงาน 
ตรวจวัดไข้ก่อนเข้างาน สวมหน้ากากอนามัย 
การเว้นระยะหา่ง   ต้ังเจลแอลกอฮอล์ทาง
เข้า-ออกทุกจุด  พร้อมแจกหน้ากากอนามัย   
ซึ่งจากการด�าเนินการป้องกันอยา่งเข้มงวด
ภายในองค์กร ท�าให้บริษัทฯ ได้รับผลการ
ตรวจสุขภาพองค์กรต่อการรับมือโควิด-19 
ในระดับดีเยี่ยม (Excellent)โดยสถาบันไทย
พัฒน์ ซึ่งจากผลการรับมือระดับนี้สะท้อน
การด�าเนินงานท่ีค�านึงถึงผู้มีสว่นได้เสียอยา่ง
ครอบคลุม และเป็นการด�าเนินกิจการท่ีสง่
เสริมด้านความยั่งยืนของบริษัท

ส�าหรับแผนการขยายธุรกิจ บริษัทฯยังเดิน
หน้าขยายธุรกิจอยา่งต่อเนื่อง  โดยในสว่น
ของแผนการขยายธุรกิจในรูปแบบการซื้อ
กิจการ  (M&A)  บริษัทฯยังมีโปรเจคท่ีศึกษา
อยู ่ แต่ชว่งนี้ต้องชะลอแผนออกไปก่อน 
เพราะอยูใ่นภาวะท่ีมีการแพรร่ะบาดของ 
COVID-19   ดังนั้นบริษัทฯ ขอรอจังหวะ
เหมาะสมก่อนตัดสินใจลงทุนโดย จะค�านึง
ถึงผลประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะได้รับมากท่ีสุด 

สว่นการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะมีการ
แจ้งผู้ถือหุ้นอีกครั้ง ว่าจะจัดประชุมวันใด  
โดยจะมีการน�าเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมกา
รบริษัทฯ (บอร์ด) พิจารณา ในชว่งสัปดาห์
หน้า 

"บรษัิทฯ เข้าใจดว่ีา ผูล้งทนุ อาจจะมี
ความวิตกกังวลในเรื่องต่างๆ   แต่ก็อยาก
ฝากว่า บรษัิทฯ มแีนวทางการรบัมือ และ
จะด�าเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์ทีท้่าย
ทายนี ้โดยฝ่ายบรหิารไม่น่ิงดูดายและจะ
พยายามสรา้งการเติบโตใหบ้รษัิทฯ ต่อไป" 
นางสาวยุวด ีกล่าว



 KCE ปิด เคซีอี อินเตอร์เนช่ันแนล ช่ัวคราว
ย้ายการด�าเนินงานไป ลาดกระบัง หลังโควิด-19  

ระบาด

นางวรลักษณ์ องค์โฆษิต รองประธานกรรมการ
บรหิาร บรษัิท เคซอี ีอเีลคโทรนิคส ์จ�ากัด 
(มหาชน) (KCe)เปิดเผยว่า บรษัิทยอ่ยแหง่หน่ึง
ของบรษัิท คือ บรษัิท เคซอี ีอินเตอรเ์นชั่นแนล 
จ�ากัด ("KCei") จะปิดการด�าเนินงานเป็นการ
ชั่วคราว ซึง่เป็นผลกระทบจากการแพร ่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา (โควิด-19) ทีส่ง่
ผลต่อภาวะตลาดในปัจจุบนั และท�าใหค้วาม
ต้องการซื้อของลกูค้าในตลาด ยานยนต์ลดลง
ท่ัวโลก

สืบเนื่องจากมาตรการปิดประเทศ (Lock down) 
ในหลายประเทศท่ีบริษัทมีการด�าเนินธุรกิจอยู ่
ท�าให้บริษัท จ�าเป็นต้องเริ่มทยอยปรับการผลิต
ในโรงงานทุกแหง่ ในการนี้ บริษัทได้ตัดสินใจปิด
บริษัท KCEI เป็นการชั่วคราว และย้ายการ ด�า
เนินงานของ KCEI
 
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู ไปยังโรงงานใหมข่อง 
KCE ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซึ่งจะชว่ย
ให้ KCE ลาดกระบังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตในระดับท่ีสูงขึ้นและยังจะได้รับ
ประโยชน์จากต้นทุนคงท่ีท่ีลดลงด้วย มาตรการท่ี
บริษัทด�าเนินการนี้จะชว่ยบรรเทาผลกระทบต่อ
ความสามารถในการท�าก�าไรของบริษัทให้มีน้อย
ท่ีสุดจาก สถานการณ์โควิด-19
 
การปิดการด�าเนินงานชั่วคราวของ KCE จะ
เริ่มต้ังแต่วันท่ี 7 พฤษภาคม 2563 ไปจนกว่า
สถานการณ์โควิด-19 จะอยู ่ในความควบคุม และ
ตลาดยานยนต์ได้ฟื้ นตัวและกลับมาสูภ่าวะปกติ
แล้ว ท้ังนี้ พนักงานท้ังหมดของ KCEI จะถูกโอน
ย้ายเข้า มาท�างานท่ีส�านักงานโรงงานของ KCE ท่ี
ลาดกระบัง เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้า
และบริการตามปกติ
 
ท่ามกลางสถานการณ์การปรับเปล่ียนในครั้งนี้ 
บริษัทยังมีความมั่นใจต่อศักยภาพในการด�าเนิน
ธุรกิจของบริษัทใน ระยะยาวอยา่งต่อเนื่อง ด้วย
สถานะทางการเงินท่ีมั่นคงและหลักการท่ีชัดเจน



INGRS  แจงก�าไรงวดปี 62/63 
 (ส้ินสุด 31 ม.ค.63) พลิกขาดทุน 76.09 ลบ. 

เหตุรายได้ทรุด 

นายฮามดีบีนิ เมาลอด ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิาร บรษัิท อิงเกรส อินดัส
เตรยีล (ไทยแลนด์) จ�ากัด (มหาชน) 
iNGrS   เปิดเผยว่า  “บรษัิทฯ” ขอ
ชีแ้จงผลการด�าเนินงานส�าหรบับญัชี
สิน้สดุวันที3่1 มกราคม 2563 ดังนี้

1.ส�าหรับปีงบการเงินสิ้นสุดวันท่ี31 มกราคม 

2563 รายได้จากการขายของ INGRS อยูท่ี่ 

2,838.12 ล้านบาทซึ่งลดลงท่ี 361.20 ล้าน

บาทหรือร้อยละ 11.29 ของรายได้จากการ

ขายส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 มกราคม2563 ท่ี 

3,199.32 ล้านบาทการลดลงของรายได้สืบ

เนื่องจากการลดลงปริมาณอุตสาหกรรมและ

การผลิตท้ังในประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย 

และประเทศอินเดีย เป็นผลให้รายได้จากการ

ขายในปี 2562 ลดลงเป็นล�าดับ ส�าหรับตลาด

ในประเทศมาเลเซียมีการปรับตัวดีขึ้นจากปี 

2561 แต่ไมส่ามารถปรับรายได้จากการขายสูง

ขึ้นท้ังนี้เพราะปริมาณรถน�าเข้าจากประเทศจีน

ท่ีเพิ่มจ�านวนมากขึ้น

2. ก�าไร/ขาดทุน สุทธิหลังหักภาษี(“PAT”)/

(“LAT”)เนื่องจากรายได้จากการขายใน

ปีงบประมาณ 2562/63 ลดลงท�าให้บริษัทฯ

สูญเสียก�าไรสุทธิหลังหักภาษี ท่ี79.35 ล้าน

บาทเมื่อเปรียบเทียบกับก�าไรสุทธิหลังหักภาษี

ท่ี 76.36 ล้านบาท ท้ังนี้การลดลงของก�าไรสว่น

ใหญม่าจากข้อสรุปดังต่อไปนี้

 

(ก) ก�าไรท่ีลดลงจากประเทศไทยใน

ปีงบประมาณ 2562/63 เมื่อเทียบกับ

ปี2561/62

(ข) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีท่ีเพิ่มขึ้นใน

ปีงบประมาณ 2562/63 เป็นจ�านวน 118.20 

ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2561/62 

3. ก�าไร/ขาดทุนหลังจากภาษีเงินได้และสว่น

ได้สว่นเสียของผู้ถือหุ้นท่ีไมม่ีอานาจควบคุม 

(“PATMI”)/(“LATMI”)

ส�าหรับปีงบประมาณ 2562/63 บริษัทฯมี

ภาวะขาดทุนหลังจากภาษีเงินได้ก�าไรและ

สว่นได้สว่นเสียของผู้ถือหุ้นท่ีไมม่ีอ�าานาจ

ควบคุม (“LATMI”) ท่ี 76.09 ล้านบาทเมื่อ

เทียบกับก�าไรหลังจากภาษีเงินได้ก�าไรและสว่น

ได้สว่นเสียของผู้ถือหุ้นท่ีไมม่ีอ�านาจควบคุม 

(“PATMI”) เป็นจ�านวน 54.05 ล้านบาท ค�า

อธิบายส�าหรับการลดลงมีอยูใ่นหัวข้อ 2(ก) 

และ (ข) ด้านบน



TK  ประกาศเข้าซื้อกิจการ MFIL
ในเมียนมา เดินหน้าเพ่ิมสัดส่วนรายได้

จากต่างประเทศเต็มก�าลัง

บรษัิท ฐติิกร จ�ากัด (มหาชน) หรอื TK ผู้
ใหบ้รกิารเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่
ในประเทศไทย ได้มมีติจากการประชุม
สามัญประจ�าปี 2563 อนุมัติการจ่ายปันผล
เป็นจ�านวนเงิน 275 ล้านบาท หรอื คิด
เป็นปันผลต่อหุน้เท่ากับ 0.55 บาท พรอ้ม
อนุมัติการเข้าซื้อกิจการของ เอ็มเอฟไอ
เอล (myanmar Finance international 
limited – mFil) ผูใ้หบ้รกิารสนิเชื่อใน
เมยีนมา ในราคาไม่เกิน 21,000 ล้านจ๊าด 
หรอืไม่เกิน 450 ล้านบาท เพื่อขยายกิจการ
แบบก้าวกระโดด โดยจะมสีาขาเพิ่มในเมยี
นมาทันท ี13 สาขา พรอ้มกับฐานลกูค้า
ประมาณ 70,000 ราย ท�าให ้TK สามารถ
ด�าเนินธุรกิจไมโครไฟแนนซไ์ด้อยา่งเต็มรูป
แบบในหลายรฐั และครอบคลมุพื้นทีส่�าคัญ
ในเมยีนมา เผยเงินลงทนุครัง้นีไ้ม่มผีลกระ
ทบต่อผลก�าไร เน่ืองจากใช้เงินจากกระแส
เงินสดและก�าไรจากการด�าเนินงาน มั่นใจ
รบัไม้ต่อเข้าบรหิารแบบไรร้อยต่อ มอง
ธุรกิจไมโครไฟแนนซใ์นเมยีนมามโีอกาส
เติบโต ประกาศกลยุทธ์ขยายธุรกิจในต่าง
ประเทศและเชื่อมโยงไปสูภ่มูิภาคมากขึน้ 
ควบคู่กับการเตรยีมด�าเนินธุรกิจฝ่าวิกฤต 
"โควิด-19"

  นางสาวปฐมา พรประภา กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ฐิติกร จ�ากัด (มหาชน) หรือ TK เผยว่า 
จากการประชุมสามัญประจ�าปี  2563 มีมติ
อนุมัติจ่ายปันผลผู้ถือหุ้น 0.55 บาท/หุ้น รวม
เป็นเงิน 275 ล้านบาท หรือ Dividend Yield ณ 
วันปิดสมุดทะเบียน 12 มีนาคม 2563 ท่ี 6.8% 
คิดเป็นสัดสว่น 54.5% ของก�าไรสุทธิในปีท่ีผา่น
มา และมีมติอนุมัติการเข้าซื้อกิจการของ เอ็ม
เอฟไอเอล (Myanmar Finance International 
Limited) หรือ MFIL ผู้ให้บริการสินเชื่อใน
เมียนมา โดย บริษัท มิงกะละบา ฐิติกร ไมโคร
ไฟแนนซ์ จ�ากัด บริษัทในเครือ TK ซึ่งได้รับใบ
อนุญาตด�าเนินกิจการธุรกิจไมโครไฟแนนซ์เมื่อ
เดือนเมษายน 2562 ท่ีผา่นมา ได้ท�าสัญญาเข้า
ซื้อหุ้น MFIL ในสัดสว่น 100% ด้วยมองเห็น
โอกาสการเติบโตท่ีนา่สนใจและผลประกอบ
การของธุรกิจสินเชื่อรายยอ่ย ไมโครไฟแนนซ์
ในเมียนมา ประกอบกับพิจารณาเห็นว่า MFIL 
จะสามารถเป็นฐานธุรกิจท่ีแข็งแกรง่และชว่ย
เสริมเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของ TK ในภูมิภาค
แถบนี้ ด้วยชอ่งทางการให้บริการท่ีอยูใ่นเมือง

ส�าคัญ ๆ ของเมียนมา

"การเข้าซื้อกิจการในครัง้นี ้ จะท�าให ้TK 
สามารถด�าเนินธุรกิจไมโครไฟแนนซไ์ด้
อยา่งเต็มรูปแบบในหลายรฐัและครอบคลมุ
พื้นทีส่�าคัญ ๆ ในเมยีนมา  ซึง่การขยาย
ธุรกิจในเมยีนมานีเ้ป็นไปตามแผนการเพิ่ม
สดัสว่นรายได้จากต่างประเทศของ TK โดย
คาดว่าจะใช้เงินลงทนุไม่เกิน 21,000 ล้าน
จ๊าดหรอืไม่เกิน 450 ล้านบาท ในดลีดัง
กล่าว และกระบวนการซื้อกิจการคาดว่าจะ
แล้วเสรจ็ภายในไตรมาส 3 ปีนี ้2563 นี ้ซึง่
จะท�าให ้TK มสีนิทรพัยเ์พิ่มขึน้ 7% และ
ท�าใหส้ดัสว่นสนิเชื่อต่างประเทศเพิ่มขึน้
เป็น 30% ของสนิเชื่อท้ังหมดจากปัจจุบนัที ่
17%" นางสาวปฐมากล่าว

ทางด้าน นายประพล พรประภา กรรมการ
และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ TK กล่าวเพิ่มเติมว่า การเข้า
ซื้อกิจการครั้งนี้จะไมม่ีผลกระทบกับผลการ
ด�าเนินงานของ TK และไมก่ระทบต่อการจ่าย
เงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น เนื่องจากเงินท่ีใช้ใน
การลงทุนจะใช้แหล่งเงินจากกระแสเงินสดและ
ก�าไรจากการด�าเนินงานท่ีผา่นมา ซึ่งเพียงพอ
รองรับการท�าธุรกรรมดังกล่าวโดยไมจ่�าเป็น
ต้องเพิ่มทุน ท้ังนี้ ในด้านการบริหารจัดการ
ธุรกิจท่ีเมียนมา จะยังคงใช้ทีมบริหารยังเป็น
ชุดเดิมของ MFIL โดยท่ีทาง TK จะเข้าไปนั่งใน
ต�าแหนง่ท่ีส�าคัญ ๆ ในระยะแรกเท่านั้น

การซื้อกิจการครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวยา่งส�าคัญ
ส�าหรับการเติบโตแบบ inorganic growth โดย 
TK มีกลยุทธ์ท่ีจะขยายธุรกิจในต่างประเทศ
และเชื่อมโยงไปสูภู่มิภาคมากขึ้น เพื่อเป็นการ
เพิ่มขีดความสามารถในการท�าก�าไรในระยะ
กลาง-ยาว ขณะท่ีลูกค้าของ MFIL ท้ังหมดเป็น
รายยอ่ย ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับของ TK ซึ่ง
จะชว่ยเสริมกันและกัน โดยใช้ประโยชน์จาก
เครือขา่ยท่ีมีอยูใ่นการขยายการลงทุน และ
จะเป็นฐานธุรกิจส�าคัญ โดยเฉพาะตลาดเมีย
นมาท่ีต้องอาศัยการเจาะตลาดท้องถ่ินท่ีมี
วัฒนธรรมแตกต่างจากไทยอยูพ่อสมควร นาย
ประพลกล่าว

"ตลาดเมยีนมาถือว่าเติบโตรวดเรว็ทีส่ดุใน
ภมูิภาค โดย mFil มฐีานลกูค้าอยูป่ระมาณ 

70,000 ราย ในรฐัส�าคัญ ๆ ทีร่ฐับาลเมยี
นมาเข้มงวดในการออกใบอนุญาตใหด้�าเนิน
กิจการดังกล่าว และ ณ ปัจจุบนัอยูร่ะหว่าง
การยื่นขอขยายสาขาเพิ่มในรฐัอ่ืน ๆ อกี เพื่อ
ใหค้รอบคลมุพื้นทีใ่หบ้รกิารใหม้ากขึน้ต่อไป
ในอนาคต สอดคล้องกับการเจรญิเติบโตทีจ่ะ
เกิดขึน้  เมยีนมามปีระชากรกว่า 53 ล้านคน 
ซึง่ใกล้เคยีงกับประเทศไทย ขณะทีอั่ตราการ
เข้าถึงบรกิารของสถาบนัการเงินน้ันถือว่ายงั
น้อย คืออยูท่ี ่20-30% เทยีบกับประเทศไทย
อยูท่ีเ่กือบ 100% ท�าใหต้ลาดเมยีนมาอยูใ่น
ช่วงการเติบโต ธุรกิจสถาบนัการเงินของเมยี
นมายงัมโีอกาสใหข้ยายจ�านวนฐานลกูค้า
ได้อกีมาก ขณะทีต่ลาดไทยมกีารแข่งขัน
สงู แม้ว่า mFil ตอนนีก้�าไรจะยงัไม่มาก แต่
อนาคต ในเรื่องศกัยภาพในการขยายธุรกิจ
สงูมาก ซึง่ TK ได้เล็งเหน็โอกาสและได้เริม่
ไปเปิดธุรกิจในประเทศเพื่อนบา้นมา ต้ังแต่
ปี พ.ศ. 2557 เป็นเวลา 6 ปีแล้ว" นายประพล 
กล่าวสรุป
 
ท้ังนี้ TK ยังคงเดินหน้าบริหารธุรกิจให้เติบโต
ตามเป้าหมาย โดยเฉพาะการเพิ่มสัดสว่นราย
ได้จากต่างประเทศ ด้วยกลยุทธ์ท่ีจะขยาย
ธุรกิจในต่างประเทศและเชื่อมโยงไปสูภู่มิภาค
มากขึ้น ท้ังการขยายสาขาในประเทศท่ีด�าเนิน
กิจการอยู ่และการขยายธุรกิจเข้าไปในประเทศ
ใหม ่ๆ ในทุกรูปแบบของการลงทุนเมื่อมีโอกาส
ท่ีเหมาะสม เพื่อเพิ่มสัดสว่นรายได้จากต่าง
ประเทศอยา่งต่อเนื่อง

อนึ่ง MFIL เป็นหนึ่งในบริษัทไมโครไฟแนนซ์
ท่ีมีชื่อเสียงในเมียนมา ได้รับการยอมรับจาก
หนว่ยงานภาครัฐท่ีก�ากับดูแล บริษัทก่อต้ังในปี 
2557 ปัจจุบันมีสาขาท้ังหมด 13 สาขา มีฐาน
ลูกค้าประมาณ 70,000 ราย ครอบคลุมรัฐท่ี
ส�าคัญได้แก่ Yangon , Bago และ Mon รวมถึง
มีแผนงานท่ีจะเปิดสาขาเพิ่มใน Ayeyarwady 
และ Mandalay นอกจากนี้ยังมีทีมผู้บริหารท่ี
มีประสบการณ์ ดังนั้นการเข้าซื้อกิจการในครั้ง
นี้จะท�าให้บริษัทสร้างโอกาสใหม ่ๆ เพิ่มมาก
ขึ้น พร้อมสร้างพื้นฐานท่ีแข็งแกรง่ในตลาดท่ีมี
ความนา่สนใจและเติบโตอยา่งรวดเร็ว  ซึ่งจะ
เป็นการชว่ยให้สามารถเพิ่มก�าไรต่อหุ้น (EPS) 
และผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) ของ ฐิติกร 
ได้ทันที โดย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 MFIL 
มีเงินให้สินเชื่อจ�านวน 21,937 ล้านจ๊าด หรือ
เทียบเท่ากับ 439 ล้านบาท





กกร.ห่ัน GDP ปี 63 - 5.0% 
ถึง - 3.0% คาดส่งออกหด - 10.0% 

ถึง -5.0% / เงินเฟอ้ - 1.5% ถึง 0.0%
การประชุมคณะกรรมการรว่ม 3 สถาบันภาค
เอกชน (กกร.) ประจ�าเดือน พ.ค.63 เปิดเผย
ว่าการแพรร่ะบาดของไวรัสโควิด-19ท้ังใน
ไทยและต่างประเทศ ฉุดเศรษฐกิจไทยโดย
เฉพาะในชว่งครึ่งแรกของปี 2563 โดยเครื่อง
ชี้เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกบง่ชี้

ถึงการหดตัวลงของแรงขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ในแทบทุกด้าน มีเพียงการใช้จ่ายของผู้
บริโภคในหมวดสินค้าจ�าเป็นท่ียังขยายตัว
ได้ ขณะท่ีการสง่ออกท่ีรวมทองค�าค่อนข้าง
ทรงตัวและเมื่อมองต่อไปในชว่งไตรมาสท่ี 
2 ท่ีสถานการณ์โควิด-19 ในเดือนเมษายน
รุนแรงขึ้นท้ังในไทยและต่างประเทศ เครื่องชี้
เศรษฐกิจจะยิ่งสะท้อนภาพการหดตัวท่ีลึกขึ้น 
จากผลกระทบท่ีขยายเป็นวงกว้างท้ังในภาค
บริการ ภาคการผลิต รวมท้ังการจ้างงานและ
ก�าลังซื้อของประชาชน ซึ่งมาตรการของภาค

รัฐและหนว่ยงานต่างๆ มีสว่นชว่ยบรรเทา
ผลกระทบได้ระดับหนึ่ง?ท้ังนี้ สถานการณ์โค
วิด-19ในไทยเริ่มคล่ีคลาย จนภาครัฐทยอย
ผอ่นปรนให้กิจการบางประเภทกลับมาเปิดให้
บริการภายใต้แนวปฏิบัติท่ีระมัดระวังโดยคง
มาตรการSocial Distancingไว้ อยา่งไรก็ตาม 
ด้วยสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม 
การประกอบกิจการของภาคธุรกิจบนภาวะ
ปกติใหม ่(New Normal)ยังเต็มไปด้วยความ
ความท้าทาย

ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจหลักในโลกล้วนได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19และหลายประเทศ
สถานการณ์ยังไมยุ่ติ ท�าให้คาดว่าเศรษฐกิจ
โลกจะอยูใ่นภาวะถดถอยในปี 2563 ซึ่งจะ
เป็นแรงกดดันอยา่งต่อเนื่องต่อการสง่ออก
และภาคการผลิตในไทย?ภายใต้สมมติฐานท่ี
ไมเ่กิดการระบาดระลอกใหมท้ั่งในไทยและ

ต่างประเทศ และภาครัฐทยอยผอ่นปรนการ
ด�าเนินกิจการเพิ่มเติมตามล�าดับ ท่ีประชุม 
กกร.มองว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจนา่จะ
ค่อยๆ กลับมาดีขึ้นหรือฟื้ นตัวจากจุดต�าสุด
และทิศทางเศรษฐกิจในชว่งครึ่งปีหลังอาจจะ
หดตัวน้อยลงจากในชว่งครึ่งปีแรก

ส�าหรับท้ังปี 2563 กกร.ประเมินว่า เศรษฐกิจ
ไทยอาจหดตัวในกรอบ-5.0% ถึง-3.0%ดีกว่า
ท่ี IMF ประเมินไว้ว่าจะหดตัว-6.7%เนื่องจาก
ภาครัฐและหนว่ยงานต่างๆ มีมาตรการ
เยียวยาท่ีอยูร่ะหว่างด�าเนินการขณะท่ี กกร.
คงคาดการณ์เมื่อเดือน เม.ย.ท่ีมองว่า การ
สง่ออกในปี 2563 อาจจะหดตัว-10.0%ถึง 
-5.0% และอัตราเงินเฟ้อท่ัวไป อยูใ่นกรอบ 
-1.5%ถึง 0.0% กรอบประมาณการเศรษฐกิจ
ปี 2563 ของ กกร.

ในประเด็นของ CPTPP นั้น กกร. มีความเห็น
ว่า ขอให้ต้ังคณะท�างานรว่มระหว่างภาครัฐ
และเอกชน โดยให้มีท้ังฝ่ายเห็นด้วยและไม่
เห็นด้วยในเนื้อหา และจุดยืนในการเจรจา
ครั้งนี้ ว่าประเทศจะได้ประโยชน์หรือเสีย
ประโยชน์ในเรื่องใดบ้าง เพื่อจะได้เสนอข้อมูล
ให้ภาครัฐได้ทราบจุดยืนท่ีชัดเจนมากขึ้น
  
ท้ังนี้ กกร. มีคณะท�างานท่ีมาจากสภา

หอการค้าแหง่ประเทศไทย และ สภา
อุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ท่ีจะประชุม
เพื่อหาข้อสรุปในประเด็นด้านต่างๆท่ี
เก่ียวข้องกับCPTPPภายใน1เดือน

ตามท่ีทาง กกร. ได้น�าเสนอมาตรการต่างๆ 
ท้ังด้านภาษี การเงิน แรงงาน สาธารณูปโภค 
ให้แก่หนว่ยงานภาครัฐ เพื่อเยี่ยวยาและ
ฟื้ นฟูภาคธุรกิจจากภัย COVID-19 จ�านวน 

34 มาตรการ ต้องขอบคุณภาครัฐท่ีเห็นชอบ
ตามข้อเสนอ กกร. แล้ว 11 มาตรการ และ
อยูร่ะหว่างด�าเนินการ 11 มาตรการ ส�าหรับ
มาตรการท่ีเหลือ ทาง กกร. จะท�าหนังสือถึง
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบให้เรง่รัดด�าเนินการต่อ
ไปเพื่อชว่ยเกษตรของไทย กกร. สนับสนุนให้
ภาคเอกชนและผู้บริโภคชว่ยซื้อสินค้าเกษตร 
ได้แก่ ผัก ผลไม้ต่างๆ

กรอบประมำณกำรเศรษฐกิจปี 2563 ของ กกร.

 %YoY ปี 2562 ปี 2563 (ณ มี.ค. 63) ปี 2563 (ณ พ.ค. 63)

GDP  2.4 1.5-2.0 -5.0% ถึง -3.0%

ส่งออก -2.7 -2.0 ถึง 0.0 -10.0% ถึง -5.0%

เงินเฟอ้ 0.7 0.8-1.5 -1.5% ถึง 0.0%



บล.ทิสโก้   แนะจับตำนักวิเครำะห์หั่น
ประมำณกำรก�ำไร บจ. ไทย

ลงอีกรับผลกระทบไวรัส - ปิดเมือง แนะเล่นรอบสั้น

บล.ทิสโก้เปิด 3 กรณี COVID-19 ระบาด ชี้แม้
ผอ่นปรนมาตรการล็อกดาวน์ก็ยังมีโอกาสสูงท่ี
จะควบคุมการแพรร่ะบาดต่อได้ในวงจ�ากัด คาด
หุ้นไทยแกว่งในกรอบ 1,230 - 1,300 จุด แนะ
จับตานักวิเคราะห์หั่นประมาณการก�าไร บจ. 
ไทย ลงอีกรับผลกระทบไวรัส - ปิดเมือง ชี้ชว่งนี้
เป็นจังหวะซื้อเพื่อเทรดรอบสั้นๆ 

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อ�านวยการอาวุโส 
สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ 
ทิสโก้ จ�ากัด (Mr. Apichat Poobunjirdkul, 
Senior Strategist, TISCO Securities Co., 
Ltd) เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลไทยประกาศใช้
พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในชว่งปลายเดือน มี.ค. เป็นต้น
มา สถานการณ์แพรร่ะบาดของ COVID-19 ใน
ประเทศก็ปรับตัวดีขึ้นเป็นล�าดับ เห็นชัดเจน
จากจ�านวนผู้ติดเชื้อรายใหมท่ี่ปรับลดลงมาอยู่
ท่ีเฉล่ีย 66 คนต่อวันในชว่งครึ่งแรกของเดือน 
เม.ย. และลดลงต่อเนื่องเฉล่ียเป็น 21 คนต่อวัน
ในครึ่งหลังของเดือน เม.ย. จากระดับ 96 คน
ต่อวันในชว่งครึ่งหลังของเดือน มี.ค. สว่นอัตรา
ผู้ติดเชื้อท่ีรักษาหายเมื่อเทียบกับจ�านวนผู้ติด
เชื้อท้ังหมดสูงถึง 91% ขณะท่ีท่ัวโลกอยูท่ี่ 31% 
ด้านอัตราผู้เสียชีวิตเมื่อเทียบกับจ�านวนผู้ติด
เชื้อท้ังหมดอยูท่ี่ 1.8% น้อยกว่าท่ัวโลกท่ีมีอัตรา
การเสียชีวิตท่ี 7.1% สะท้อนประสิทธิภาพการ
ควบคุมโรคของไทยอยูใ่นระดับสูงมาก ท�าให้
ไทยเริ่มผอ่นปรนมาตรการล็อกดาวน์อยา่ง
ระมัดระวัง พร้อมประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ต่อ
ไปอีก 1 เดือน หรือวันท่ี 1 - 31 พ.ค. 

ด้านตลาดหุ้นไทยได้ซึมซับขา่วดีเรื่องการทยอย
ผอ่นปรนมาตรการล็อกดาวน์ไประดับหนึ่ง 
โดยฟื้ นตัวขึ้นต้ังแต่ปลายเดือนเม.ย. ซึ่งการ
เคล่ือนไหวของหุ้นไทยหลังจากนี้จะขึ้นอยูกั่บ
สถานการณ์แพรร่ะบาดภายหลังการผอ่นปรน
มาตรการล็อกดาวน์ โดย บล.ทิสโก้ได้แบง่กรณี
การแพรร่ะบาดท่ีจะเกิดขึ้นเป็น 3 กรณี ได้แก่ 
กรณีท่ี 1 การระบาดอยูใ่นวงจ�ากัด (โอกาสเกิด
ขึ้น 60%) โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม ่40 - 70 ราย
ต่อวัน แม้จ�านวนผู้ติดเชื้ออาจเพิ่มขึ้นแต่ระบบ

สาธารณสุขยังพอรับไหว และไมน่า่จะเป็นสิ่ง
ท่ีนอกเหนือความคาดหมายของตลาดมากนัก 
หากเป็นเชน่นี้ดัชนีหุ้นไทยจะแกว่งในกรอบ 
1,230 - 1,300 จุด โดยจะเหว่ียงขึ้น-ลงไปตาม
สถานการณ์แพรร่ะบาดระลอกสอง, ตัวเลข
เศรษฐกิจ และการประกาศผลประกอบการ 

กรณีท่ี 2 สถานการณ์แพรร่ะบาดยังควบคุม
ได้ดี (โอกาสเกิดขึ้น 30%) มีผู้ติดเชื้อรายใหม ่
15 - 30 รายต่อวัน น�าไปสูก่ารทยอยเปิดธุรกิจ
อ่ืนๆ ตามมาอยา่งราบรื่นตลอดชว่ง 2 เดือน
ข้างหน้า จะเป็นผลดีต่อแนวโน้มการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจและก�าไรบริษัทจดทะเบียนในชว่งครึ่ง
ปีหลัง คาดดัชนีหุ้นไทยมีโอกาสแกว่งซิกแซก
ขึ้นทดสอบระดับ 1,300 - 1,360 จุด แต่การ
ปรับขึ้นครั้งนี้จะไมย่ั่งยืนเพราะราคาหุ้นเริ่มสูง
และตึงตัวมากเมื่อเทียบกับก�าไร กรณีท่ี 3 เกิด
การะบาดซ�า (โอกาสเกิดขึ้น 10%) โดยมีผู้ติด
เชื้อมากกว่า 100 รายต่อวันอาจน�าไปสูก่าร
สั่งปิดธุรกิจอีกครั้ง และมีแนวโน้มท่ีจะต่ออายุ
การใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ไปอีก 1 เดือน คาดหุ้น
ไทยมีโอกาสปรับตัวลงทดสอบระดับ 1,200 จุด 
หรือต�ากว่า อยา่งไรก็ดี บล.ทิสโก้มองว่ากรณี
ท่ี 3 มีโอกาสเกิดน้อย ตราบใดท่ีรัฐบาลยังมีการ
ควบคุมการเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาใน
ราชอาณาจักร

นายอภิชาติ กล่าวอีกว่า ส�าหรับการลงทุนใน
เดือน พ.ค.นั้น ต้องระวังความผันผวนเมื่อเข้า
สูช่ว่งครึ่งของเดือนเนื่องจากนักวิเคราะห์นา่จะ
เริ่มปรับประมาณการก�าไรบริษัทจดทะเบียนปี 
2563 ลงอีก หลังจากรับทราบผลประกอบการ
ไตรมาสท่ี 1/2563 ซึ่งสว่นใหญย่ังไมไ่ด้สะท้อน
ผลกระทบเต็มท่ีจาก COVID-19 และการปิด
เมือง จึงคาดว่าผลกระทบหนักท่ีสุดนา่จะเกิดขึ้น
กับผลประกอบการไตรมาสท่ี  2 อยา่งไรก็ตาม 
นับต้ังแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันนักวิเคราะห์ได้ปรับ
ประมาณการก�าไรของตลาดปี 2563 ไปแล้ว 
27.4% มาอยูท่ี่ 74.0 บาทต่อหุ้น และปี 2564 
ถูกปรับลงไป 19.4% มาอยูท่ี่ 89.1 บาทต่อหุ้น 
(เฉพาะเดือน เม.ย. ประมาณการก�าไรของตลาด

ปีนี้และปีหน้าถูกปรับลง 9.7% และ 6.9% ตาม
ล�าดับ)

 "การประเมินมูลค่าหุ้นเข้าสูภ่าวะตึงตัว
มากขึ้นจากระดับปัจจุบันท่ีดัชนีหุ้นไทยซื้อขาย
ท่ีอัตราราคาต่อก�าไรล่วงหน้า 12 เดือน (12m 
Fwd. PER) ท่ี 16.0 เท่า ใกล้เคียงกับค่าเฉล่ีย
ระยะยาวท่ี 16.6 เท่า ซึ่งมองว่าการซื้อขายท่ี
เข้าใกล้ระดับค่าเฉล่ียในอดีตอาจสูงเกินไปเมื่อ
เทียบกับภาพรวมเศรษฐกิจท่ีหดตัวรุนแรง และ
สถานการณ์แพรร่ะบาดในปัจจุบันท่ีมีความไม่
แนน่อนสูง  จากการประเมินของ บล.ทิสโก้นั้น
ประมาณการก�าไรของตลาดท่ีถูกปรับลงทุกๆ 
1% จะมีผลต่อการปรับลดลงของดัชนีหุ้นไทย
ประมาณ 13 จุด  ประกอบกับชว่งเวลาดังกล่าว
นักลงทุนนา่จะกลับมาติดตามสถานการณ์แพร่
ระบาด COVID-19 อีกครั้ง หลังผา่นการผอ่น
ปรนมาตรการล็อกดาวน์ไปแล้ว 2 สัปดาห์" นาย
อภิชาติกล่าว 

 ดังนั้น บล.ทิสโก้ ยังคงมีมุมมองว่าดัชนีหุ้น
ไทยในระดับปัจจุบันเริ่มมีกรอบในการปรับขึ้น 
(Upside) จ�ากัด และในชว่งนี้ไมใ่ชจั่งหวะซื้อ
เพื่อการลงทุน แต่เป็นการซื้อเพื่อการเทรดด้ิง
รอบสั้นๆ  ส�าหรับประเด็นหุ้นท่ีนา่สนใจส�าหรับ
การเลือกลงทุนเดือนนี้ คือ 1. หุ้นท่ีได้ประโยชน์
จากการผอ่นปรนมาตรการล็อกดาวน์ แม้ราคา
หุ้นโดยรวมฟื้ นตัวขึ้นมาบ้างแล้วในเดือนท่ีผา่น
มา แต่ยังคงมีโอกาสปรับขึ้นอยู ่แนะน�า BEM, 
CPALL, CPN และ HMPRO 2. หุ้นท่ีคาดว่างบ
จะออกมาดี แนะน�า RBF และ SMPC 3. หุ้นท่ีมี
ศักยภาพการเติบโตแม้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว 
แนะน�า BAM เพราะฉะนั้น หุ้นเด่นท่ีบล.ทิสโก้
แนะน�าในเดือน พ.ค. คือ BAM, BEM, CPALL, 
CPN, HMPRO, RBF และ SMPC ด้านแนวรับ
ส�าคัญของเดือนนี้อยูท่ี่ 1,270 จุด และมีแนว
รับถัดไปท่ี 1,255 และ 1,230 จุด ตามล�าดับ 
ขณะท่ีแนวต้านส�าคัญของเดือนนี้อยูท่ี่ 1,320 
- 1,330 จุด และมีแนวต้านถัดไปท่ี 1,350 - 
1,360 จุด ตามล�าดับ



ก.ล.ต. เตือนประชำชนระวังถูกชักชวนให้ลงทุน 
ในบริษัทที่อ้างว่าเสนอขายหุ้นได้โดยไม่ต้อง

ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต.

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เตือนประชาชนตรวจ
สอบข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนกับบริษัทท่ีอ้าง
ว่าเสนอขายหุ้นได้โดยไมต้่องได้รับอนุญาตจาก 
ก.ล.ต. เพราะอาจไมเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ 
ก.ล.ต. ตามท่ีกล่าวอ้าง

 ตามท่ีมีผู้สอบถามและน�าสง่ข้อมูลมายังศูนย์
บริการประชาชน ก.ล.ต. เป็นจ�านวนมาก ว่าได้
รับการชักชวนให้ลงทุน  ในหุ้นของบริษัท พีบี 
สมาร์ทฟาร์มเมอร์ จ�ากัด (มหาชน) โดยมีการ
ให้ข้อมูลท่ีท�าให้เข้าใจว่า บริษัทท่ีเสนอขายหุ้น
ดังกล่าวเป็น (1) บริษัทเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม 
(Social Enterprise: SE) จึงสามารถเสนอขาย
หุ้นต่อประชาชนได้โดยไมต้่องขออนุญาตและ
ไมต้่องยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (filing) ต่อ 
ก.ล.ต. และ (2) บริษัทเป็น SME หรือ startups 
ซึ่งสามารถระดมทุนได้ท้ังตลาดแรกและตลาด
รองและเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลวงจ�ากัดและ
ต่อประชาชนได้ โดยไมต้่องขออนุญาตและไม่
ต้องยื่น filing ต่อ ก.ล.ต. นั้น

ก.ล.ต. ขอแจ้งให้ทราบว่า การออกและเสนอ
ขายหุ้นของบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัด
ท้ังต่อบุคคลวงแคบและต่อประชาชน ผู้เสนอ
ขายหุ้นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ล.ต. 
ก�าหนด ส�าหรับกรณีบริษัทท่ีเป็นวิสาหกิจเพื่อ
สังคม ท่ีได้รับยกเว้นการยื่นขออนุญาตและการ
ยื่น filing ต่อ ก.ล.ต. นั้น บริษัทดังกล่าวต้องมี
คุณสมบัติตามท่ี ก.ล.ต. ประกาศก�าหนด* กล่าว
คือ ต้องเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมท่ีได้รับการขึ้น
ทะเบียนรับรองจากส�านักงานสง่เสริมวิสาหกิจ
เพื่อสังคม (สวส.) ตามพระราชบัญญัติสง่เสริม
วิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 โดย สวส. ได้
ประกาศรายชื่อบริษัทท่ีได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมท่ีเว็บไซต์http://www.
dsdw2016.dsdw.go.th/se-news/

 ส�าหรับกรณี SME ท่ีเสนอขายหุ้นต่อบุคคล (ใน
วงจ�ากัด) โดยไมต้่องยื่นค�าขออนุญาตกับ ก.ล.ต. 
SME นั้นจะต้องเป็นบริษัทจ�ากัดท่ีเป็นไปตาม
นิยาม SME ของกฎกระทรวงก�าหนดลักษณะ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม พ.ศ. 
2562 และเข้ารว่มโครงการสง่เสริมการระดม
ทุนผา่นตลาดทุน (PP-SME)** โดยส�านักงานสง่
เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สสว.) 
ได้ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารว่มโครงการ
ดังกล่าวท่ีเว็บไซต์https://www.smeone.info/
category-detail/9365 รวมท้ังต้องเป็นการ
เสนอขายหุ้นต่อบุคคลในวงจ�ากัดหรือต้อง
มีลักษณะตามท่ีเกณฑ์ของ ก.ล.ต.* ก�าหนด
เท่านั้น เชน่ ผู้ลงทุนสถาบัน นิติบุคคลรว่มลงทุน 
กิจการเงินรว่มลงทุน และต้องไมโ่ฆษณาการ
เสนอขายเป็นวงกว้างต่อสาธารณชน

 ท้ังนี้ จากข้อมูลบนเว็บไซต์ของ สวส. และ สสว. 
ไมป่รากฏชื่อบริษัทดังกล่าวในรายชื่อบริษัทท่ี
จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และรายชื่อ

ผู้ลงทะเบียนเข้ารว่มโครงการสง่เสริมการระดม
ทุนผา่นตลาดทุน (PP-SME) (ข้อมูล ณ วันท่ี 7 
พฤษภาคม 2563) ดังนั้น หากบริษัทดังกล่าว
เสนอขายหุ้นไมว่่าจะเป็นหุ้นออกใหมห่รือหุ้น
ของผู้ถือหุ้นเดิมต่อประชาชนท่ัวไปในวงกว้าง 
ผู้เสนอขายต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. หรือ
มีคุณสมบัติเป็นไปตามท่ี ก.ล.ต. ก�าหนด ก่อน
ท�าการเสนอขาย ก.ล.ต. จึงขอเตือนประชาชน
ให้ระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบ
ก่อนตัดสินใจลงทุน และสามารถสอบถาม
เพิ่มเติมได้ท่ีสายด่วนศูนย์บริการประชาชน 
ก.ล.ต. โทร 1207 ตลอด 24ชั่วโมง และ
สามารถศึกษาสรุปเกณฑ์การเสนอขายหุ้นของ
วิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) และข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง
ได้ท่ี https://www.sec.or.th/TH/Pages/
LawandRegulations/SE-Offering.aspx และ
ศึกษาสรุปเกณฑ์การเสนอหลักทรัพย์ต่อบุคคล
ในวงจ�ากัด (PP) ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (SME) ได้ท่ี https://www.sec.
or.th/TH/Pages/LawandRegulations/SME-
PP.aspx 



  สคร.จัดเก็บเงินน�ำส่งรำยได้แผ่นดิน 7
เดือนปีงบ 63 รวม 144,922 ล้านบาทสูงกว่าเป้าหมายสะสม 16% 

คิดเป็น 77% ของเป้าหมายท้ังปี

นายประภาศ คงเอยีด ผูอ้�านวยการส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ (สคร.) เปิด
เผยว่า ในเดือนเมษายน 2563สคร.จัดเก็บเงิน
น�าสง่รายได้แผน่ดินจากรฐัวิสาหกิจและกิจการ
ทีก่ระทรวงการคลังถือหุน้ต�ากว่ารอ้ยละ50 (กิจ
การฯ) จ�านวน 43,749 ล้านบาท

โดยสว่นใหญม่าจาก บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) 
ธนาคารออมสิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่
ประเทศไทยและธนาคารอาคารสงเคราะห์สง่ผล
ให้มีเงินน�าสง่รายได้แผน่ดินสะสมจากรัฐวิสาหกิจ
และกิจการฯ ในชว่ง 7 เดือนท่ีผา่นมา (1 ตุลาคม 
2562 –30 เมษายน 2563) จ�านวน 144,922ล้าน
บาท สูงกว่าเป้าหมายสะสมร้อยละ 16 หรือคิดเป็น
ร้อยละ 77ของเป้าหมายท้ังปีงบประมาณ 2563 
จ�านวน 188,800 ล้านบาทท้ังนี้รัฐวิสาหกิจท่ีน�าสง่
รายได้แผน่ดินสะสมสูงสุด 10 อันดับแรก ณ สิ้น
เดือนเมษายน2563 โดยสรุปได้ดังนี้

หนว่ย : ล้านบาท
ล�าดับท่ี รัฐวิสาหกิจ เงินน�าสง่รายได้แผน่ดิน
1 บริษัทปตท. จ�ากัด (มหาชน) 29,198
2 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย 28,619
3 ส�านักงานสลากกินแบง่รัฐบาล 26,055

4 ธนาคารออมสิน 18,000
5 บริษัทท่าอากาศยานไทยจ�ากัด (มหาชน) 
10,500
6 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 5,922
7 การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค 5,733
8 การท่าเรือแหง่ประเทศไทย 4,020
9 บริษัทกสทโทรคมนาคมจ�ากัด (มหาชน) 3,891

10 การทางพิเศษแหง่ประเทศไทย 3,839
11 อ่ืนๆ 9,145
รวม 144,922

หมายเหตุ : ข้อมูลเงินน�าสง่รายได้แผน่ดินของ
รัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลัง โดย สคร. จัดเก็บ 
ซึ่งไมร่วมเงินน�าสง่รัฐประเภทอ่ืนเชน่ภาษีหรือค่า
ธรรมเนียมอ่ืนๆ



เครดิต สวิส เผยแนวโน้มกำรลงทุนระยะยำวล่ำสุด
ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์โควิด-19 

ระบำดทั่วโลกที่ไม่เคยเกิดขึ้นมำก่อน

สถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธ์ุใหม ่2019 (โควิด-19) กลายเป็นภัยคุกคาม
ระดับโลกท่ีไมเ่คยเกิดขึ้นมาก่อน และมีแนวโน้มจะ
สร้างความเปล่ียนแปลงต่อวิธีคิด การท�างาน และ
การใช้ชีวิตของเราทุกคนในระยะยาว โดยเฉพาะ
บรรดานักลงทุน ท่ามกลางสถานการณ์ดังกล่าว 
เครดิต สวิส ได้จัดท�ารายงานประจ�าปีเก่ียวกับเท
รนด์การลงทุนส�าคัญ (Supertrends) ครอบคลุม
กรอบแนวคิดส�าหรับธีมการลงทุนหุ้นระยะยาวใน
ลักษณะ High Conviction ท่ีเน้นลงทุนในหุ้นท่ีดี
ท่ีสุด เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนสูงสุด แม้
สถานการณ์โควิด-19 จะสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
โลกอยา่งมหาศาล รายงานแนวโน้มการลงทุนล่าสุด
ก็ได้เน้นย�ามุมมองส�าคัญของธีมการลงทุนท้ัง 5 ธีม 
รวมถึงธีมการลงทุนท่ี 6 ท่ีเพิ่มเติมเข้ามาใหม ่เก่ียว
กับการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศด้วย

 ธีมการลงทุนส�าคัญ (Supertrends) ของเครดิต ส
วิส ท่ีเผยแพรค่รั้งแรกเมื่อปี 2560 เน้นไปท่ีแนวโน้ม
สังคมด้านต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นยาวนานหลายปี และคาด
ว่าจะสร้างโอกาสทางธุรกิจท่ีเติบโตอยา่งรวดเร็ว
ได้ แต่ละธีมการลงทุนเหล่านี้น�าเสนอโอกาสการ
ลงทุนท่ีคาดว่าจะมีผลตอบแทนโดดเด่นมากกว่า
ซึ่งเป็นผลจากแนวโน้มสังคมดังกล่าว ยิ่งไปกว่า
นั้น ประเด็นด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับธีมการลงทุนเหล่านี้ยัง
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา และรายงานธีมการ
ลงทุน Supertrends ล่าสุดของเครดิต สวิส ได้น�า
แนวโน้มการเปล่ียนแปลงเหล่านี้มาพิจารณาควบคู่
ไปกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ใน
ปัจจุบัน  

 "วิถชีวิีตของเราต้องหยุดชะงักลงเพราะการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรสัสายพันธ์ุใหม่ วิกฤติครัง้นี้
ก�าลังท้าทายระบบและโครงสรา้งทีม่อียูเ่ดิม จ�ากัด
วิธกีารเรยีนรู ้ท�างาน และใช้ชวิีตประจ�าวันทีเ่รา
คุ้นชิน พรอ้มสรา้งความเปลีย่นแปลงทีจ่ะตาม
มาในอนาคต  เครดิต สวิส จึงได้น�าสถานการณ์ที่
เกิดขึน้มาวิเคราะหแ์ละปรบัเปลีย่นธมีการลงทนุ
ส�าคัญใหส้อดคล้องกับความเปลีย่นแปลงทีเ่กิด
ขึน้รอบตัวเรา และเราเชื่อว่าธมีการลงทนุเหล่า
นีจ้ะยงัคงเป็นธมีการลงทนุทีม่คีวามส�าคัญท้ังใน
ปัจจุบนัและอนาคตต่อไป" นายไมเคิล สโตรแบค 
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการลงทนุระดับโลกของ
เครดิต สวิส กล่าว

ธมีการลงทนุระยะยาว เผยแพรค่รัง้แรกเมื่อปี 
2560 และฉบบัล่าสดุได้มกีารปรบัเปลีย่นเพิ่มเติม 
ดังนี้

"การเปลีย่นแปลงทางสภาพอากาศ (Climate 
change) – ขจัดมลพิษทางเศรษฐกิจ 
(Decarbonizing the economy)"

จะเน้นการลงทุนในบริษัทท่ีมีสว่นรว่มและให้ความ
ส�าคัญกับการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจโลกไปสูก่าร
ใช้ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ให้น้อยท่ีสุด การล็อค
ดาวน์ระบบเศรษฐกิจท่ีเพิ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการ
ระบาดของโควิด-19 ได้ชว่ยลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกโดยมนุษย์ลงไปมากในหลายภูมิภาค ซึ่งเป็น
สัญญาณบง่ชี้ภาพโลกในอนาคตว่าจะเป็นอยา่งไร
หากเราสร้างเศรษฐกิจโลกท่ียั่งยืนและปราศจาก
ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ อุตสาหกรรมหลักของ
ธีมการลงทุนนี้ก็คือ กลุ่มบริษัทผลิตไฟฟ้าท่ีไมม่ีก๊าซ
คาร์บอนมอนนอกไซด์ รวมถึงธุรกิจคมนาคมขนสง่ 
ธุรกิจท่ีบุกเบิกด้านการเปล่ียนแปลงการใช้ก๊าซ
และน�ามัน และธุรกิจผู้ผลิตสินค้าเกษตรกรรมและ
อาหาร

"ภาวะสงัคมพิโรธ (angry Societies) – ทนุนิยม
แบบมสีว่นรว่ม (inclusive capitalism)"

ซึ่งสะท้อนข้อเท็จจริงว่าความไมพ่อใจท่ีเกิดขึ้น
ตอนนี้ มุง่เน้นไปท่ีประเด็นในสังคมเป็นหลัก โดย
เฉพาะเรื่องความไมเ่ท่าเทียมกันในด้านต่าง ๆ และ
ไมใ่ชเ่รื่องปัญหาภัยคุกคามจากภายนอกหรือความ
ต้องการนโยบายกีดกันทางการค้า (Protectionism) 
ความโกรธเคืองกลายมาเป็นความตึงเครียด เครดิต 
สวิส ได้ใช้ดัชนีการประเมินท่ีออกแบบมาใหมใ่นการ
เก็บข้อมูลเพื่อประเมินว่าความตึงเครียดในสังคม
ลดลงหรือเพิ่มขึ้น สถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
โควิด-19 ได้แสดงให้เห็นว่าภัยคุกคามท่ีแท้จริงคือ
ปัญหาระดับโลกท่ีต้องอาศัยความรว่มมือจากหลาย
ภาคสว่น รวมท้ังขอความรว่มมือให้แต่ละคนดูแล
ป้องกันตัวเองด้วย

"การปฏิรูปเศรษฐกิจสงูวัย (Silver economy) – 
การลงทนุส�าหรบัประชากรผูส้งูวัย"
คาดการณ์ว่าประชากรผู้สูงอายุจะยังคงขับเคล่ือน
โอกาสทางธุรกิจและสร้างผลตอบแทนด้านการ
ลงทุนต่อไปในอีกหลายปีข้างหน้า โดยเฉพาะผู้
สูงอายุในตลาดเกิดใหมท่ี่จะเพิ่มจ�านวนขึ้นอยา่ง
รวดเร็วโดยท่ีคนสว่นใหญอ่าจยังไมไ่ด้ตระหนักถึง

"โครงสรา้งพื้นฐาน (infrastructure) – การสรา้ง
ความเท่าเทยีม (Closing the gap)"

การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจะยังเติบโตได้
ดี ยังมีปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมเกิดขึ้นใน
หลายพื้นท่ี เพราะกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเดิมยังไม่
สามารถดูแลจัดการปัญหาความต้องการในสังคม
ท้ังเก่าและใหมไ่ด้ รวมถึงความต้องการท่ีจะขับ
เคล่ือนสูค่วามยั่งยืนให้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน กลุ่ม
ประเทศเศรษฐกิจใหมก็่เดินหน้าปฏิรูปสูค่วามเป็น
เมืองอยา่งรวดเร็ว นโยบายอัตราดอกเบี้ยท่ีต�าลง
หรือติดลบ ท่ีมีการขยายระยะเวลาออกไปอาจเป็น
ปัจจัยกระตุ้นการลงทุนท่ีเหมาะสม แม้ปัญหาการ
เปล่ียนแปลงทางสภาพอากาศจะสร้างความกังวล
ให้กับประชาชนสว่นใหญ ่กฎเกณฑ์ส�าคัญและแรง
กระตุ้นด้านการเมืองจะเป็นปัจจัยส�าคัญต่อธีมการ
ลงทุนนี้

"เทคโนโลยทีีส่รา้งความสะดวกสบายแก่มนุษย"์

นวัตกรรมเทคโนโลยีท่ียังมีการคิดค้นต่อเนื่อง รวม
ถึงปัญหาความท้าทายจากวิกฤติโควิด-19 จะสง่ผล
ให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเป็นอุตสาหกรรมส�าคัญ
และนา่สนใจส�าหรับนักลงทุน โดยมีปัจจัยกระตุ้น
การลงทุนนี้ ท้ังในแง่ความต้องการใช้งานและความ
ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี จะทวีความส�าคัญและธุรกิจ
ท่ีเก่ียวข้องกับธีมการลงทุนนี้จะได้รับผลตอบแทนท่ี
ดีในหลายปีข้างหน้า

ประเด็นเรื่องความยั่งยืนยังคงเป็นสิ่งท่ี "กลุ่มคน
ยุคมิลเลนเนียล" ให้ความส�าคัญ รวมถึงเรื่องการ
บริโภคแบบยั่งยืน (responsible consumption) 
เครดิต สวิส ได้น�าเรื่องการเปิดเผยข้อมูลผลการ
ด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิ
บาล (Environmental, Social and Governance 
: ESG) มาเป็นปัจจัยประกอบการเลือกหุ้นท่ีเหมาะ
สม สุขภาพก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นส�าคัญท่ีกลุ่มคนรุน่
ใหมใ่ห้ความสนใจ คนรุน่นี้มีความต้องการอาหาร
เพื่อสุขภาพและมีกรรมวิธีการผลิตและบริโภค
แบบยั่งยืน หรือเรียกว่าการกินอาหารแบบรักษ์โลก 
"Planetary Health Diet" ดังนั้น เราจึงน�าปัจจัย
เก่ียวกับการกินอาหารแบบยั่งยืนเข้ามาประกอบการ
ตัดสินใจในธีมการลงทุนนี้ ควบคู่ไปกับการเปล่ียน
ผา่นสูห่ลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) 
ด้วย
 
สามารถดาวน์โหลดรายงานธีมการลงทุนส�าคัญ 
(Supertrends) ล่าสุดของเครดิต สวิส ได้ท่ี https://
www.credit-suisse.com/microsites/private-
banking/supertrends/en.html



FETCO เผยดัชนีควำมเชื่อมั่นนักลงทุน พ.ค.63
ในอีก 3 เดือนข้างหน้า ปรับตัวเพ่ิมขึ้นอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อ
มั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence 
Index) ประจ�าเดือนพฤษภาคม2563 ว่า ดัชนี
ความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า
ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยูใ่นเกณฑ์ทรงตัวหลังจากปรับ
ตัวลงอยูใ่นเกณฑ์ซบเซาติดต่อกันสามเดือน 

โดยผลส�ารวจพบว่านักลงทุนคาดหวังนโยบาย
ภาครัฐเป็นปัจจัยหนุนมากท่ีสุด รองลงมาคือ
การเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศและการฟื้ น
ตัวของภาคท่องเท่ียว รวมถึงการค้นพบวัคซีน
ป้องกัน COVID-19 อยา่งไรก็ตาม ผลประกอบ
การบริษัทจดทะเบียนเป็นปัจจัยฉุดความเชื่อ
มั่นนักลงทุนมากท่ีสุด รองลงมาคือการเจริญ
เติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ และการไหล
เข้า-ออกของเงินทุน รวมถึงความกังวลหาก 
COVID-19 เกิดการแพรร่ะบาดรอบสอง

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor 
Confidence Index) ประจ�าเดือนเมษายน 
2563 ได้ผลส�ารวจโดยสรุป ดังนี้

-ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3 
เดือนข้างหน้า (กรกฎาคม 2563) อยูใ่นเกณฑ์ 
“ทรงตัว” (Neutral) (ชว่งค่าดัชนี 80 - 119) 
โดยเพิ่มขึ้น 42% มาอยูท่ี่ระดับ 80.40

-ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนกลุ่มนักลงทุนราย
บุคคล บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ และกลุ่มนัก
ลงทุนสถาบันในประเทศปรับตัวเพิ่มขึ้นอยูใ่น 
Zone ทรงตัว (Neutral)

- ดัชนีความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศ
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ยังอยูใ่น Zone ซบเซา 
(Bearish)

- หมวดธุรกิจท่ีนา่สนใจมากท่ีสุด คือหมวด
อาหารและเครื่องด่ืม (FOOD)

-หมวดธุรกิจท่ีไมน่า่สนใจมากท่ีสุด คือหมวด
การท่องเท่ียวและสันทนาการ (TOURISM)

-ปัจจัยหนุนท่ีมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมาก
ท่ีสุด คือ นโยบายภาครัฐ

-ปัจจัยฉุดท่ีมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากท่ีสุด 

คือ ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน

ผลส�ารวจ ณ เดือนเมษายน ดัชนีความเชื่อมั่น
นักลงทุนปรับตัวเพิ่มขึ้นอยูใ่นเกณฑ์ทรงตัวหลัง
จากปรับตัวลงอยูใ่นเกณฑ์ซบเซาติดต่อกันสาม
เดือน ทุกกลุ่มปรับตัวขึ้นอยูใ่นเกณฑ์ทรงตัว 
ยกเว้นกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศท่ียังอยูใ่น
เกณฑ์ซบเซา

ในชว่งเดือนเมษายน SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น
จากเดือนมีนาคม จากปัจจัยในประเทศท่ีภาค
รัฐออกมาตรการเยียวยา อาทิ การออกพ.ร.ก. 
กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท มาตรการธนาคารแหง่
ประเทศไทยวงเงิน 9 แสนล้านท่ีออกมาชว่ย 
SMEs และออกกองทุน BSF เพื่อประคองตลาด
ตราสารหนี้ เป็นต้น โดยชว่งครึ่งเดือนแรกดัชนี
เคล่ือนไหวอยูใ่นกรอบระหว่าง 1,100 – 1250 
จุด จากนั้นดัชนีปรับตัวในทิศทางท่ีเพิ่มขึ้น หลัง
จ�านวนผู้ติดเชื้อรายใหมใ่นไทยลดลงอยา่งต่อ
เนื่องและมีความชัดเจนจากมาตรการต่าง ๆ 
ท้ังภาครัฐและเอกชน โดย ณ สิ้นเดือนเมษายน 
2563 SET index ปิดท่ี 1,301.66

ทิศทางการลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า นัก
ลงทุนคาดหวังนโยบายภาครัฐเป็นปัจจัยหนุน
มากท่ีสุด รองลงมาคือการเติบโตของเศรษฐกิจ
ในประเทศและการฟื้ นตัวของภาคท่องเท่ียว 
รวมถึงการค้นพบวัคซีนป้องกัน COVID-19 
อยา่งไรก็ตาม ผลประกอบการบริษัทจด
ทะเบียนเป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุน
มากท่ีสุด รองลงมาคือการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจในประเทศ และการไหลเข้า-ออกของ
เงินทุน รวมถึงความกังวลหาก COVID-19 เกิด
การแพรร่ะบาดรอบสอง

ส�าหรับปัจจัยทางเศรษฐกิจโลกท่ีต้องติดตาม
ได้แก่ความคืบหน้าในการผลิตวัคซีนเชื้อไวรัส
โควิด19 การระบาดรอบสองหลังหลายประเทศ
เริ่มทยอยผอ่นคลายมาตรการ Lockdown 
ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก รวมถึงความ
กังวลเรื่อง Trade war ระหว่างสหรัฐ – จีน
ท่ีต้องจับตามอง ส�าหรับปัจจัยในประเทศท่ี
ต้องติดตามคือ การประกาศผลประกอบการ
ของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 1 การออก
มาตรการฟื้ นฟูธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบของ 
COVID-19 โดยเฉพาะในกลุ่มการท่องเท่ียว 
และภาคการเกษตร รวมถึงการแก้ปัญหาตลาด
แรงงานท้ังลูกจ้างชั่วคราว ผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ และลูกจ้าง SMEs

ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate 
Expectation Index) เดือนพฤษภาคม 2563

ผลจากดัชนีสะท้อนการคาดการณ์ของตลาด
ว่า กนง. นา่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายลงจากระดับ 0.75% ในการประชุม 
เดือนพฤษภาคมนี้ สว่นอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และอายุ 10 ปีมีแนว
โน้มไมเ่ปล่ียนแปลงในอีก 10 สัปดาห์ข้างหน้า 
นับจากวันท่ีส�ารวจ (17 เม.ย. 63) เนื่องจากผู้
ตอบแบบสอบถามคาดว่าแม้ กนง. อาจจะปรับ
ลดดอกเบี้ยนโยบาย แต่อาจมีอุปทานเพิ่มมาก
ขึ้นจากการออกพันธบัตรของภาครัฐมาใช้ใน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อระดมทุนรองรับ
และบรรเทาผลกระทบจากการล็อคดาวน์

นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้
จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เปิดเผย
ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate 
Expectation Index) เดือนพฤษภาคม 2563 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายในการ
ประชุม กนง. รอบเดือนพฤษภาคมนี้ปรับตัว
เพิ่มขึ้นมาอยูท่ี่ระดับ 16 สูงขึ้นเล็กน้อยจากครั้ง
ท่ีแล้วแต่ยังอยูใ่นเกณฑ์ “ลดลง (Decrease)” 
สะท้อนมุมมองของตลาดท่ีว่าการประชุม กนง. 
ในเดือนพฤษภาคมนี้ อาจจะมีการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายลงจากระดับร้อยละ 0.75 จาก
ปัจจัยหลักคืออัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ท่ีมีแนวโน้มติดลบ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยโลก
ท่ีลดลง และ การไหลออกสุทธิของกระแสเงิน
ลงทุนต่างชาติ

- ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาล 5 ปีและ 10 ปี ในรอบการประชุม กนง. 
มิถุนายน 2563 (ประมาณ 10 สัปดาห์ข้างหน้า) 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากครั้งท่ีแล้วมาอยูท่ี่
ระดับ 42 และ 39 ตามล�าดับ ซึ่งอยูใ่นเกณฑ์ 
“ไมเ่ปล่ียนแปลง (Unchanged)” สะท้อนมุม
มองของตลาดท่ีว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 
5 ปี และ 10 ปีอาจไมเ่ปล่ียนแปลงมากนักจาก
ระดับ 0.7% และ 1.39% ตามล�าดับ ณ วัน
ท่ีท�าการส�ารวจ (17 เม.ย. 63) โดยปัจจัยหนุน
ส�าคัญคืออุปสงค์และอุปทานในตลาดตราสาร
หนี้เป็นหลัก รวมถึงอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ทิศทางอัตราดอกเบี้ย
โลก และ Fund Flow ต่างชาติ



  บลจ. ยูโอบี มองเทรนด์ธุรกิจเทคโนโลยีกำรศึกษำสมัยใหม่

แนวโน้มเติบโตต่อเนื่องระยะยาว 

บลจ. ยูโอบี ชี้ธุรกิจการศึกษาสมัยใหมอ่ยูใ่นชว่ง
เติบโตจากจุดเด่นด้านการน�านวัตกรรม ดิจิทัลคอน
เทนต์และเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อตอบสนองความ
ต้องการคนเจเนอเรชั่นใหมไ่ด้ดียิ่งขึ้น เปิดตัว'กองทุน
เปิด ยูไนเต็ด เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี ฟันด์'(UEDTECH) 
กองทุนFeeder Fundลงทุนภายใต้ธีมEducation Tec
hnologyในธุรกิจท่ีผสมผสานการศึกษา (Education) 
และเทคโนโลยี(Technology)เป็นกองแรกในไทย 
ผา่นCredit Suisse (Lux) Edutainment Equity Fund 
- ClassIBP USD (กองทุนหลัก)เสนอขายIPO 11 - 
19พ.ค.นี้

นางสาวรัชดา ต้ังหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สาย
พัฒนาธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี 
(ประเทศไทย) จ�ากัด หรือUOBAMเปิดเผยว่า "จาก
การประเมินธุรกิจเทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหมท่ี่เรียก
ว่าEducation Technologyซึ่งเป็นการผสมผสานระ
หว่างธุรกิจการศึกษา (Education) และเทคโนโลยี
(Technology)พบว่ามีแนวโน้มเติบโตอยา่งรวดเร็ว 
โดยจุดเด่นของธุรกิจดังกล่าวคือการน�าเสนอระบบ
การเรียนการสอนรูปแบบใหมท่ี่น�านวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีและดิจิทัลคอนเทนต์ รวมถึงระบบต่างๆ 
มาปรับใช้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มคน
เจเนอเรชั่นใหมไ่ด้ดียิ่งขึ้น เชน่ สามารถเข้าถึงการ
เรียนได้ทุกท่ี ทุกเวลาผา่นระบบออนไลน์ สามารถ
รองรับผู้เรียนจ�านวนมากได้พร้อมกัน สามารถโต้ตอบ
แบบInteractiveได้ทันที รวมถึงการน�าเสนอเทคโนโลยี
สมัยใหม ่เชน่ ระบบSimulatorมาใช้ในการเรียนการ
สอน เป็นต้น"
 
"ขณะท่ีระบบการศึกษาในห้องเรียนแบบปัจจุบัน 
เริ่มไมต่อบโจทย์การเข้าถึงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากข้อจ�ากัดต่างๆ ได้แก่1.ค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึ้น
อยา่งต่อเนื่องสง่ผลให้คนจ�านวนมากไมส่ามารถเข้าถึง
การเรียนในสถาบันท่ีมีคุณภาพสูง โดยค่าใช้จ่ายด้าน
การศึกษาในสหรัฐอเมริกานับจากปี2521 - 2561เพิ่ม
ขึ้นถึง1,225%สูงกว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและค่า
ครองชีพท่ีเพิ่มขึ้นในอัตรา634%และ279%ตาม
ล�าดับ2.อาจารย์ไมส่ามารถสอนนักเรียนจ�านวนมาก
ได้พร้อมกัน3.ไมส่ามารถให้ค�าแนะน�าแก่นักเรียนเป็น
รายบุคคลได้อยา่งท่ัวถึง และ4.นักเรียนท่ีเป็นเจเนอ
เรชั่นZชอบความยืดหยุน่ในการเรียน สง่ผลให้การเรียน
ในรูปแบบEducation Technologyได้รับความนิยมเพิ่
มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง"

"บลจ. ยูโอบี มองว่าการศึกษาท่ีน�าเทคโนโลยีเข้า
มาใช้ในปัจจุบัน เป็นธุรกิจท่ีมีแนวโน้มเติบโตได้ใน
ระยะยาว จากรายงานของFrost and Sullivan1ค
าดว่าการเติบโตของกลุ่มGlobalEdTechเฉล่ียอยู่
ท่ี18.3% ต่อปี โดยจะมีขนาดใหญถึ่ง4หมื่นกว่าล้าน
ดอลลาร์ ภายในปี2565อีกท้ังการแพรร่ะบาดของไวรัส
โคโรนา หรือCOVID-19ในปัจจุบัน จะเป็นปัจจัยเรง่
ความต้องการด้านการศึกษาสมัยใหมท่างออนไลน์ ท้ัง
จากสถาบันการศึกษาท่ีมีความต้องการพัฒนาระบบ
การเรียนการสอนบนแพลตฟอร์มออนไลน์ นักเรียน 
นักศึกษา รวมถึงบุคคลท่ัวไปท่ีต้องการพัฒนาองค์

ความรู้ในด้านต่างๆ"(ท่ีมา: Credit Suisse Asset 
Management,1Growth Opportunities in the 
Education Technology Market, Forecast to 2022, 
Frost and Sullivan)
 
"บลจ. ยูโอบ ีมคีวามเหน็เชิงบวกต่อสภาวะเศรษฐกิจ
และการลงทนุในระยะนี ้โดยคาดว่าเศรษฐกิจสหรฐั
จะค่อยๆปรบัตัวดขีึน้เป็นรูปU-shapedหลังจากทีก่
ารระบาดถึงจุดสงูสดุในสหรฐัในเดือนมิถนุายน จาก
น้ันจะเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึน้ ตัวเลขการ
จ้างงานจะค่อยๆต�าลง ความเชื่อมั่นของผูบ้รโิภค
กลับคืนมา ปัจจัยส�าคัญคือการควบคมุการระบาด
ของเชื้อไวรสัCoViD-19รวมไปถึงการเพิ่มความเชื่อ
มั่นใหม้กีารด�าเนินชวิีตได้ตามปกติได้เรว็มากขึน้
เท่าใด จะสง่ผลท�าใหเ้ศรษฐกิจกลับมาฟื้ นเรว็มากขึน้
เท่าน้ัน ส�าหรบัประเทศอ่ืนๆ เช่น จนี ในภาพรวมภาค
การผลิตและภาคบรกิารจนีกลับเข้าสูภ่าวะปกติ จาก
ตัวเลขดัชนผีูจั้ดการฝ่ายจัดซื้อ (Pmi)ท้ังภาคผลิต
และภาคบรกิารกลับมายนืเหนือระดับ50ได้ในเดือน
มนีาคม โดยmanufacturing Pmiอยูท่ีร่ะดับ52.0จา
กเดือนก่อนหน้าทีร่ะดับ35.7คาดว่าจนีจะฟื้ นตัวและ
สรา้งโอกาสการลงทนุในระยะยาวได้เรว็กว่าประเทศ
ทีม่ขีนาดเศรษฐกิจทีใ่กล้เคยีงกัน เช่นเดยีวกับ สหรฐั 
และยุโรป ส�าหรบัประเทศไทยมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจต่างๆจากภาครฐั กระทรวงการคลัง และ
ธนาคารแหง่ประเทศไทย ระยะทีส่าม มูลค่า1.9แสน
ล้านบาท รวมเม็ดเงินทีเ่ข้าอัดฉดีรวมในระบบท้ังหมด
ประมาณ12%น้ัน จะเป็นปัจจัยสนับสนุนใหต้ลาดการ
ลงทนุเริม่ตอบรบัในทางบวก และมแีนวโน้มทีจ่ะกลับ
มาฟื้ นตัวได้ในระยะยาว"(ทีม่า: Goldman Sachs 
andwww.investing.com,ณม.ีค.2563)

"การเข้าลงทนุในหุน้ขณะนีถื้อเป็นจังหวะดทีีนั่ก
ลงทนุจะเข้าทะยอยสะสม โดยเฉพาะในกองทนุ
หุน้ทีล่งทนุในบรษัิททีร่ายได้หลักมาจากเทคโนโลยี
การศกึษา ซึง่เติบโตอยา่งรวดเรว็ในสภาวะปัจจุบนั
ทีเ่ทคโนโลยเีข้ามามบีทบาทส�าคัญอยา่งมาก และ
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมทีม่แีนวโน้มขยายตัวอยา่งต่อ
เน่ืองในระยะยาว ดังน้ันกองทนุUeDTeCHจึงเป็น
อกีทางเลือกทีน่่าสนใจส�าหรบันักลงทนุทีต้่องการ
โอกาสได้รบัผลตอบแทนทีด่ใีนธุรกิจทีม่ศีกัยภาพใน
การเติบโตสงู และได้รบัประโยชน์จากการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจและการลงทนุท่ัวโลกในระยะ2-3ปีขึน้ไป"

นางสาวรัชดา กล่าวต่อว่า "บลจ. ยูโอบี เห็นโอกาส
ลงทุนในธุรกิจEducation Technologyจึงเปิดเสนอ
ขายหนว่ยลงทุนครั้งแรก (IPO)กองทุนเปิด ยูไนเต็ด 
เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี ฟันด์ (UEDTECH) ท่ีเข้า
ลงทุนในธุรกิจภายใต้ธีม ดังกล่าวเป็นกองทุนแรก
ในประเทศไทยในวันท่ี11-19พฤษภาคม2563เป็นก
องทุนประเภทFeeder Fundผา่นการลงทุนในหนว่
ยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศCredit Suisse 
(Lux) Edutainment Equity Fund - Class IBP 
USD(กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉล่ียในรอบ
ปีบัญชีไมน่้อยกว่าร้อยละ80ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน โดยมีผู้จัดการกองทุนท่ีมีความเชี่ยวชาญ

และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์กลุ่มGlobal Technology 
Companiesบริหารพอร์ตการลงทุนให้อยา่งใกล้ชิด"
 
"กองทนุCredit Suisse (lux) edutainment 
equity Fund - Class iBP USDมมีูลค่าสนิทรพัยก์ว่า 
579.83 ล้านเหรยีญสหรฐั (ณ31มนีาคม2563) 
มนีโยบายลงทนุในหุน้ภายใต้ธมีeducation 
Technologyท่ัวโลก ประกอบด้วย ธุรกิจ
ด้านinnovative Servicesหรอืบรษัิททีเ่น้นการใช้นวั
ตกรรมใหม่เพื่อใหบ้รกิารด้านการศกึษา เช่น โรงเรยีน 
มหาวิทยาลัยออนไลน์ ผูใ้หบ้รกิารe-learningเป็นต้น 
ธุรกิจด้านDigital Contentได้แก่ บรษัิทผูผ้ลิตเน้ือหา
สื่อการสอนออนไลน์และออฟไลน์ ส�านักพิมพ์ทีน่�า
เทคโนโลยสีมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ ผูพ้ัฒนาคอรส์
เรยีนและผูผ้ลิตสื่อดิจิทัล และธุรกิจSystems and 
Toolsได้แก่ ผูผ้ลิตระบบinteractiveรองรบัการ
โต้ตอบสื่อสาร ระบบar/ Vr/ aiแพลตฟอรม์e-lear
ningรวมถึงระบบบรหิารจัดการข้อมูลและเน้ือหา"
 
"กองทนุหลักมกีลยุทธ์การลงทนุแบบBottom-
upเน้นคัดกรองคณุภาพทกุด้าน ท้ังความเชีย่วชาญ
ของผูบ้รหิาร ความโดดเด่นของสนิค้าและบรกิาร 
ฐานะการเงิน ศกัยภาพเติบโตและความเป็นผูน้�า
ตลาด โดยจะคัดเลือกหุน้ทีม่สีดัสว่นรายได้จากธุรกิจ
เทคโนโลยกีารศกึษา ไม่ต�ากว่า50%เพื่อเข้าลงทนุ
ในพอรต์ประมาณ40 - 60ตัว เน้นการลงทนุระยะ
ยาว จึงเหมาะกับผูท้ีต้่องการลงทนุในกองทนุรวม
ต้ังแต่2 - 3ปีขึน้ไป ขณะทีก่องทนุCredit Suisse 
(lux) edutainment equity Fund - Class iBP 
USD(กองทนุหลัก) ใหผ้ลการด�าเนินงานยอ้นหลัง
ทีโ่ดดเด่น โดยต้ังแต่จัดต้ังกองทนุ(25ก.ย.2562)
โดยมผีลการด�าเนินงานชนะเกณฑ์มาตรฐาน
ถึง7.1%*และชนะดัชนmีSCi world 8.4%**แม้จะ
อยูใ่นช่วงทีต่ลาดหุน้ท่ัวโลกมคีวามผนัผวนสงูก็ตาม 
(ทีม่าmorningstar Directณ4พ.ค.2563)"

 นักลงทุนท่ีสนใจลงทุนกองทุนUEDTECHสามารถ
ติดต่อขอรับค�าแนะน�าเพิ่มเติมและหนังสือชี้ชวนได้ท่ี
ผู้สนับสนุนการขาย ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) 
ทุกสาขา และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน
หนว่ยลงทุนอ่ืน และ/หรือบลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) 
จ�ากัด โดยนักลงทุนสามารถท�ารายการซื้อกองทุน
ผา่นชอ่งทางบริการอิเล็กทรอนิกส์ บริการ 'Premier 
Online'ท่ีhttps://echannel.uobam.co.th/
fundcyber/Account/Loginหรือ ผา่นทาง 'UOBAM 
Invest' mobile applicationซึ่งเป็นชอ่งทางท่ีอ�านวยค
วามสะดวกในการท�ารายการได้อยา่งรวดเร็วและปลอด
ภัย ส�าหรับลูกค้าท่ียังไมม่ีบัญชีกองทุนและสนใจลงทุน 
สามารถขอรับค�าแนะน�าในการลงทุนและเปิดบัญชีกับ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) 
จ�ากัด ได้โดยตรง ติดต่อได้ท่ี งานบริการนักลงทุน 
โทร. 0-2786-2222 หรือthuobamwealthservice@
uobgroup.comหรือเปิดบัญชีกองทุนออนไลน์ โดย
คลิกท่ีhttps://www.uobam.co.th/td/Channel/
OpenAccountnew



  กลุ่มทรู เตรียมขำยหุ้นกู้ TUC คร้ังที่ 1/2563 
ผลตอบแทน 3.10% ถึง 4.40% ต่อป ี

จองซื้อได้วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2563

กลุ่มทรู โดย บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์
แซล คอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด หรือ TUC ได้
รับอนุมัติการออกและจ�าหนา่ยหุ้นกู้ TUC 
ครั้งท่ี 1/2563 ประเภทไมด้่อยสิทธิ ไมม่ี
ประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 1 ปี 6 
เดือน อัตราดอกเบี้ยคงท่ี 3.10% ต่อปี และ 
อายุ 5 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงท่ี 4.40% 
ต่อปี เสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบันและ/
หรือผู้ลงทุนรายใหญ ่ระหว่างวันท่ี 12-14 
พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทฯ และ หุ้นกู้ 
ได้รับการจัดอันดับความนา่เชื่อถือท่ีระดับ 
BBB+ 

และแนวโน้มเครดิต "คงท่ี" จากบริษัท ทริส
เรทต้ิง จ�ากัด เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 
พร้อมแต่งต้ังธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
กสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารซี
ไอเอ็มบี ไทย 

และธนาคารธนชาต เป็นผู้จัดการการจัด
จ�าหนา่ยหุ้นกู้ โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะ
ผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน บมจ.ทรู 
คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า กลุ่มทรู โดยบริษัท 
ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น 
จ�ากัด ได้รับการอนุมัติจากส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย (กลต.) 
ให้เปิดขายหุ้นกู้ TUC ครั้งท่ี 1/2563 
ประเภทไมด้่อยสิทธิ ไมม่ีประกัน 

และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ�านวน 2 ชุด อายุ 1 
ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงท่ี 3.10% ต่อ
ปี และ อายุ 5 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย
คงท่ี 4.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยบริษัทฯ และหุ้นกู้ได้รับ
การจัดอันดับความนา่เชื่อถือท่ีระดับ BBB+ 
และแนวโน้มเครดิต "คงท่ี" จากบริษัท 
ทริสเรทต้ิง จ�ากัด เมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 
2563 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/
หรือผู้ลงทุนรายใหญ ่มูลค่าเสนอขายรวม 
9,800 ล้านบาท ก�าหนดวงเงินจองซื้อ

ขั้นต�า 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 
100,000 บาท จองซื้อได้ระหว่างวันท่ี 12-
14 พฤษภาคม 2563

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายตราสารหนี้ และรา่งหนังสือชี้ชวนท่ี 
www.sec.or.th หรือ สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ท่ี ผู้จัดการการจัดจ�าหนา่ยหุ้นกู้  
5 แหง่ ได้แก่

ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) ทุก
สาขา (ยกเว้นสาขาไมโคร) หรือ โทร. 
1333ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) 
ทุกสาขา หรือ โทร. 02 888 8888 กด 
819ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) 
ทุกสาขา หรือ โทร. 02 777 6784ธนาคารซี
ไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือ 
โทร. 02 626 7777ธนาคารธนชาต จ�ากัด 
(มหาชน) ทุกสาขา หรือ โทร. 1770
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บริษัท ฟิทช์ เรทต้ิงส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
ประกาศปรับแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัท 
เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ KCE 
เป็นลบจากมีเสถียรภาพ ในขณะเดียวกัน ฟิทช์
ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะ
ยาว (National Long-Term Rating) ของบ
ริษัทฯ ท่ี ‘A-(tha)’

การปรับแนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบสะท้อน
ถึงความเสี่ยงท่ีการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโค
วิด-19 อาจท�าให้ต่อการฟื้ นตัวของรายได้และ
ความสามารถในการท�าก�าไรของ KCE ท่ีอาจ
จะใช้เวลานานจนถึงปี 2565 ฟิทช์คาดว่าราย
ได้ในรูปเงินบาทจะฟื้ นตัวกลับไปอยูใ่นระดับ
ใกล้เคียงกับชว่งก่อนเหตุการณ์โควิด-19 และมี
อัตราสว่นก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนดอกเบี้ย
จ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจ�าหนา่ย ต่อราย
ได้ (EBITDA Margin) ท่ีระดับสูงกว่าร้อยละ 13 
ในปี 2564  อยา่งไรก็ตามหากการฟื้ นตัวของ
รายได้และอัตราสว่นก�าไรต่อรายได้ดังกล่าวท่ี
น้อยกว่าท่ีคาดการณ์ไว้อาจแสดงถึงสถานะทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีอ่อนแอลง และอาจสง่ผลก
ระทบทางลบต่ออันดับเครดิต

การคงอันดับเครดิตสะท้อนถึงการคาดการณ์
ของฟิทช์ว่า KCE จะสามารถรักษาสถานะหนึ่ง
ในผู้ผลิตแผน่พิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับ
อุตสาหกรรมรถยนต์รายใหญ ่ซึ่งมีสถานะ
ทางการเงินท่ีแข็งแรง ฟิทช์เชื่อว่า บริษัทฯ จะ
ยังคงสามารถสร้างอัตราสว่นกระแสเงินสดสุทธิ
ต่อรายได้ (Free cash flow margin) ในระดับ
สูงกว่าร้อยละ 3 โดยมีความระมัดระวังในการ
ใช้จ่ายลงทุนและการจ่ายเงินปันผลอยา่งเหมาะ
สม ถึงแม้รายได้และก�าไรของบริษัทฯ อาจจะ
อ่อนแอลงจากปีก่อน อัตราสว่นหนี้สินสุทธิ
ต่อกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานก่อนการ
เปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน (FFO Net 
Leverage) ของ KCE นา่จะยังคงอยูใ่นระดับท่ี
แข็งแรง ต�ากว่า 1.5 เท่าในชว่ง 3 ปีข้างหน้า

ปัจจัยท่ีมีผลต่ออันดับเครดิต

รายได้ลดลงจากโควิด-19  – ฟิทช์คาดว่ารายได้
ของ KCE จะลดลงร้อยละ 20-25 ฟิทช์คาดว่า
อัตราการฟื้ นตัวของผลประกอบการนา่จะเป็น
ไปอยา่งค่อยเป็นค่อยไป และอาจใข้เวลา 2-3 
ปีท่ีรายได้จะกลับมาอยูใ่นระดับเดียวกับชว่ง

ก่อนโควิด-19 เนื่องจากมีปัจจัยลบหลายอยา่ง
ท่ีกดดันอุตสาหกรรมและสายการผลิตรถยนต์ 
ไมว่่าจะเป็น อุปสงค์ท่ีลดลงจากภาวะเศรษฐกิจ
ตกต�า ความเสี่ยงทางด้านกฎหมายเก่ียวกับ
การควบคุมมลพิษจากเชื้อเพลิง รวมถึงค่าปรับ
ต่างๆ ท่ีผู้ผลิตรถยนต์ในทวีปยุโรปอาจต้อง
เสียจากเรื่องนี้ นอกจากนี้ ความผันผวนของ
ราคาน�ามันยังอาจท�าให้การเปล่ียนมาใช้ระบบ
รถยนต์ไฟฟ้าแทนเครื่องยนต์สันดาปแบบเดิมมี
ความล่าช้า

อัตราสว่นก�าไรท่ีลดลง – ฟิทช์คาดว่า EBITDA 
Margin ของ KCE จะลดลงมาอยูร่้อยละ 
8-10 ในปี 2563 (2562: ร้อยละ 15)  จาก
ประสิทธิภาพการผลิตท่ีต�าลงจากยอดขายท่ีลด
ลง โดย EBITDA Margin นา่จะฟื้ นตัวมาอยูท่ี่
ระดับร้อยละ 14-16 ในปี 2565 เป็นต้นไป เมื่อ
สถาณการณ์กลับสูภ่าวะปกติ ฟิทช์มองว่าการ
เพิ่มขึ้นของการใช้ก�าลังการผลิตของโรงงาน
ใหม ่และการเพิ่มสัดสว่นการผลิตแผน่พิมพ์
วงจรส�าหรับชิ้นสว่นยานยนต์ท่ีมีความซับซ้อน 
(HDI) ซึ่งมีอัตราก�าไรท่ีค่อนข้างสูงจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนการฟื้ นตัวของอัตราก�าไรของ KCE 
ในชว่ง 2-3 ปีข้างหน้า ถึงแม้ฟิทช์จะไมคิ่ดว่า 
EBITDA Margin ของบริษัทฯ จะกลับมาอยูใ่น
ระดับสูงกว่าร้อยละ 20 เหมือนในอดีตก็ตาม
 
อัตราก�าไรท่ีมีความอ่อนไหวต่อค่าเงินบาท – 
ธุรกิจของ KCE มีความเสี่ยงสูงจากอัตราแลก
เปล่ียนซึ่งสง่ผลให้อัตราก�าไรมีความผันผวนใน
ชว่ง 6 ปีท่ีผา่นมา โดยในฐานะท่ีเป็นบริษัทผู้
สง่ออก รายได้และก�าไรจะลดเมื่อเงินบาทแข็ง
ค่าขึ้น เนื่องจากประมาณร้อยละ 80-90 ของ
รายได้ อยูใ่นรูปเงินดอลลาร์สหรัฐฯและยูโร  ใน
ขณะท่ีร้อยละ 50-60 ของต้นทุนอยูใ่นรูปเงิน
บาท ซึ่งสว่นใหญไ่มไ่ด้ป้องกันความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปล่ียน 

นอกจากนี้ การลดลงของปริมาณการผลิตท�าให้
อัตราก�าไรลดลงจากต้นทุนคงท่ี ยกตัวอยา่งเชน่ 
จากการท่ีเงินบาทแข็งค่าขึ้นประมาณร้อยละ 4 
และปริมาณการขายลดลงร้อยละ 11 สง่ผลให้ 
EBITDA Margin ลดลงเป็นร้อยละ 15.4 ในปี 
2562 จากร้อยละ 20.2 ในปี 2561

สถานะทางการเงินท่ีแข็งแกรง่ – ฟิทช์คาดว่า 
KCE จะยังคงรักษาอัตราสว่นหนี้สินในระดับท่ี

แข็งแกรง่ ในชว่ง 2-3 ปีข้างหน้า ถึงแม้ก�าไรของ
บริษัทจะลดลง โดยอัตราสว่นหนี้สิน ณ ปัจจุบัน
ท่ีอยูใ่นระดับต�า (2562: FFO Net Leverage 
อยูท่ี่ 0.5 เท่า) และความสามารถในการสร้าง 
free cash flow margin ในระดับสูงกว่าร้อย
ละ 3 จะชว่ยลดผลกระทบต่อสถานะทางการ
เงินของบริษัทฯ ในชว่งท่ีสภาวะแวดล้อมใน
การด�าเนินงานมีความท้าทาย อยา่งไรก็ตาม 
ประมาณการณ์ดังกล่าวอยูภ่ายใต้สมมติฐานว่า 
บริษัทจะมีการใช้จ่ายลงทุนและจ่ายเงินปันผล
ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับกระแสเงินสดของ
บริษัท

ผู้ผลิตแผน่พิมพ์วงจรฯ รถยนต์รายใหญ ่– 
อันดับเครดิตของ KCE สะท้อนถึงการเป็นผู้น�า
ในธุรกิจผลิตแผน่พิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ส�าหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งเป็นธุรกิจท่ีมี
วงจรสินค้าท่ีค่อนข้างยาว และต้องอาศัยความ
ผูกพันกับลูกค้าในการได้มาซึ่งยอดขาย ท�าให้
เป็นธุรกิจท่ีมีความยากล�าบากส�าหรับคู่แขง่ราย
ใหมใ่นการเข้าสูอุ่ตสาหกรรม (High Barrier 
to Entry) มากกว่าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับสินค้าบริโภคท่ัวไป 
(Consumer Electronics) KCE เป็นหนึ่งใน
สิบผู้ผลิตแผน่พิมพ์วงจรส�าหรับยานยนต์ราย
ใหญข่องโลก โดยมีสว่นแบง่ด้านรายได้อยูท่ี่
ประมาณร้อยละ 5  

โอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมแผงวงจร
รถยนต์นี้ขึ้นอยูกั่บสัดสว่นการใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ในระยะยาว แม้ว่าจะมีความผันผวนจากภา
วะเศรฐกิจในระยะสั้น นวัตกรรมด้านยาน
ยนต์ต่างๆ เชน่ ระบบความปลอดภัย ระบบผู้
ชว่ยคนขับ ระบบความบันเทิงภายในรถยนต์ 
(Infotainment) ซึ่งเดิมเคยเป็นระบบท่ีติดต้ัง
เฉพาะในรถยนต์หรู แต่ปัจจุบันกลายเป็นระบบ
มาตรฐานส�าหรับรถยนต์ท่ัวไป

การกระจุกตัวของรายได้ท่ีลดลง – ความ
พยายามของ KCE  ท่ีจะเพิ่มสัดสว่นสินค้า HDI 
ซึ่งรวมถึงสินค้ากลุ่มท่ีไมใ่ชร่ถยนต์ จะชว่ยลด
การกระจุกตัวของรายได้อยา่งค่อยเป็นค่อยไป
ในอนาคต โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีการกระจุกตัว
ของลูกค้ารายใหญ ่5 รายแรกในสัดสว่นร้อยละ 
50 ของรายได้แผน่พิมพ์วงจรในปี 2562 ลดลง
จากร้อยละ 65 ในปี 2553 
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การก�าหนดอันดับเครดิตโดยสรุป

KCE มีสถานะทางธุรกิจอยูใ่นระดับปานกลาง
เมื่อเทียบกับบริษัทในประเทศไทยอ่ืนๆ ท่ีฟิทช์
จัดอันดับเครดิต แต่บริษัทมีสถานะทางการเงินท่ี
แข็งแกรง่กว่า สถานะทางธุรกิจและสถานะทางการ
เงินของ KCE มีความใกล้เคียงกันกับของ บมจ. โพลี
เพล็กซ์ (ประเทศไทย) (PTL, อันดับเครดิต A-(tha) 
แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ) PTL เป็นหนึ่งในสิบ
ผู้ผลิตแผน่ฟิล์ม PET รายใหญท่ี่สุดในโลกตามราย
ได้ PTL ด�าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมท่ีมีความเสี่ยง
สูงกว่า โดยผลิตภัณฑ์สว่นใหญข่องบริษัทเป็นแผน่
ฟิล์มมาตรฐาน 

ซึ่งมีความผันผวนด้านราคา และมีการแขง่ขัน
ท่ีสูง ในขณะท่ี KCE เน้นผลิตแผน่พิมพ์วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งมี
ความยากล�าบากส�าหรับคู่แขง่รายใหมใ่นการเข้าสู่
อุตสาหกรรม อยา่งไรก็ตาม PTL มีการกระจายตัว
ของฐานการผลิตและลูกค้าท่ีมากกว่า แต่ KCE มี 
EBITDA Margin และ Free cash flow margin ท่ี
สูงกว่า บริษัทท้ังสองมีอัตราสว่นหนี้สินอยูใ่นระดับ
ต�า โดยมีอัตราสว่น หนี้สินสุทธิต่อ EBITDA อยูใ่น
ระดับต�ากว่า 1.5 เท่า ดังนั้นอันดับเครดิตจึงอยูใ่น
ระดับเดียวกัน

บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
(EPG, อันดับเครดิต A-(tha) แนวโน้มเครดิตมี
เสถียรภาพ) และ KCE ต่างมีธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ แต่ขายสินค้าคนละชนิด  
EPG เป็นผู้ผลิตชิ้นสว่นและอุปกรณ์ตกแต่งส�าหรับ
รถกระบะและรถเอนกประสงค์ท่ีท�าจากโพลีเมอร์
และพลาสติก 

ซึ่งสินค้ากลุ่มนี้มีสว่นแบง่รายได้ร้อยละ 50 ของ
รายได้ท้ังหมด EPG มีการกระจายตัวของธุรกิจ
และลูกค้าท่ีมากกว่า โดย EPG มีการกระจายราย
ได้จากการผลิตฉนวนยางกันความร้อน/เย็นและ
ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์พลาสติกส�าหรับอาหารและ
เครื่องด่ืม KCE และ EPG  มีขนาดธุรกิจท่ีใกล้เคียง
กัน แต่ KCE มี EBITDA Margin และ Free cash 
flow margin ท่ีสูงกว่า ด้วยสถานะทางธุรกิจท่ี
เทียบเคียงกันและอัตราสว่นหนี้สินท่ีอยูใ่นระดับต�า
เชน่เดียว อันดับเครดิตของท้ังสองบริษัทจึงเท่ากัน

สมมุติฐานทีส่�าคัญ

สมมุติฐานท่ีส�าคัญของฟิทช์ท่ีใช้ในการประมาณ
การ

• รายได้ลดลงร้อยละ 30 ในปี 2563 (ปี 2562 

ลดลงร้อยละ 13.5) จากความต้องการซื้อแผน่พิมพ์
วงจรฯ ส�าหรับยานยนต์ท่ีลดลง ซึ่งเป็นผลมาจาก
การหยุดด�าเนินการผลิตของผู้ผลิตยานยนต์ท่ัว
โลกในชว่งท่ีมีการแพรร่ะบาดของโคโรนา่ไวรัสใน
ไตรมาส 2 ของปี 2563 รายได้ปรับตัวดีขึ้นอยา่ง
ค่อยเป็นค่อยไป โดยเติบโตในอัตราร้อยละ 13 ในปี 
2564 และร้อยละ 5-6 ในปี 2565 
• EBITDA Margin ลดลงต่อเนื่องจากปีก่อน มา
อยูท่ี่ร้อยละ 8-10 ในปี 2563 (ปี 2562 ร้อยละ 
15.9) EBITDA Margin เพิ่มขึ้นมาอยูท่ี่ร้อยละ 14-
16 ในปี 2565 จากการฟื้ นตัวของอัตราการผลิต
และการเพิ่มสัดสว่นการผลิตแผน่พิมพ์วงจร HDI
• ราคาทองแดงเฉล่ียลดลงในปี 2563 จาก
อุปทานสว่นเกินในตลาด
• ค่าใช้จ่ายลงทุนส�าหรับการซอ่มบ�ารุงและการ
ปรับปรุงด้านเทคโนโลยีเท่าท่ีจ�าเป็น จ�านวน 200-
400 ล้านบาทต่อปี ในชว่งปี 2563-2565 (ปี 2562 
ค่าใช้จ่ายลงทุน 634 ล้านบาท)  ไมม่ีการลงทุนเข
นาดใหญพ่ื่อขยายก�าลังการผลิต 
• ไมม่ีการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลการด�าเนิน
งานท่ีอ่อนแอในปี 2563-2564 

ปัจจัยท่ีอาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

ปัจจัยบวก

• แนวโน้มอันดับเครดิตอาจกลับมามีเสถียรภาพ
ได้หาก KCE สามารถรักษาผลการด�าเนินงานท่ีแข็ง

แรงในชว่งหลังสถานการณ์โควิด-19 สิ้นสุดลง โดย
มี EBITDA Margin เพิ่มขึ้นสูงกว่าร้อยละ 13 ใน
ขณะท่ียังคงรักษาอัตราสว่น FFO Net Leverage 
ต�ากว่า 1.5 เท่า อยา่งต่อเนื่อง

ปัจจัยลบ

• กระแสเงินสดท่ีต�ากว่าท่ีคาด หรือเงินลงทุนท่ี
สูงกว่าท่ีคาด หรือมีการซื้อกิจการ ซึ่งสง่ผลให้ FFO 
Net Leverage ของบริษัทเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 เท่าอยา่ง
ต่อเนื่อง
• EBITDA Margin ต�ากว่าร้อยละ 13 อยา่งต่อ
เนื่อง 
• สถานะทางการตลาดท่ีอ่อนแอลง หรือการสูญ
เสียลูกค้ารายส�าคัญ

สภาพคล่อง

สภาพคล่องอยูใ่นระดับท่ีบริหารจัดการได้ – ณ สิ้น
ปี 2562 KCE มีหนี้ท่ีถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี
จ�านวน 1.3 พันล้านบาท โดยหนี้ระยะสั้นดังกล่าว
สว่นใหญป่ระกอบด้วยหนี้เพื่อสนับสนุนการสง่ออก 
สว่นหนี้ระยะยาวท่ีถึงก�าหนดช�าระในปี 2563 มี
จ�านวน 259 ล้านบาท บริษัทมีเงินสดจ�านวน 1.0 
พันล้านบาท และมีสภาพคล่องเสริมจากวงเงินกู้
หมุนเวียนท่ียกเลิกได้ (uncommitted facilities) 
จ�านวน 1.9 หมื่นล้านบาท และ 83 ล้าน ดอลลาร์
สหรัฐฯ ณ สิ้นปี 2562



บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : BAM แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ที่ 25.00 บ.

Bangkok Cml. asset mgmt. (Bam)
 BUy
 Share PriceTHB 23.30
 12m Price TargetTHB 25.00 (+12%)
 Previous Price TargetTHB 25.00
 ไม่ต่ืนเต้น ? ไม่ดี
 results Preview
 ประเด็นการลงทนุ
 การยอ่ตัวของราคาเป็นโอกาสเข้าสะสม หากตลาดผดิหวังต่อการรายงานก�าไรสทุธิงวด 1Q63 ทีค่าดเหน็การลดลงมากท้ังเทยีบ 
QoQ,yoy น้ันเน่ืองจากไม่มกีารขายสนิทรพัยก้์อนใหญ่เช่นปีก่อน และเสยีภาษีนิติบุคคล 20% เป็นไตรมาสแรก ขณะทีป่ระเด็นการชะลอยดึ
ทรพัยแ์ละการช่วยเหลือลกูหนีใ้นช่วงระบาดของ CoViD-19 ไม่ได้กระทบความสามารถจ่ายปันผลที ่4% ต่อปีทีเ่ราประเมินไว้ แนะน�า ซื้อ 
ราคาเหมาะสม 25 บาท
 
คาดก�าไรสทุธิ 1Q63 ที ่728 ลบ. -56%QoQ,-78%yoy ลดลงจากฐานทีส่งู
 
เราประเมินผลด�าเนินงาน 1Q63 จะกลับเข้าสูร่ะดับค่าเฉลีย่ยอ้นหลัง 3 ปี คาดเงินสดเรยีกเก็บเท่ากับ 3 พันลบ. ลดลงจากปีก่อนทีส่งูราว 5 
พันลบ. เน่ืองจากไม่มปิีดดลีก้อนใหญ่ทีท่�าใหฐ้านสงูเป็นพิเศษ แต่การขายทรพัย-์ลกูค้า NPl ผอ่นช�าระยงัจ่ายได้ตามปกติ คาดรายได้ด�าเนิน
งานเท่ากับ 1.4 พันลบ. -67%yoy และก�าไรก่อนภาษี (eBT) 910 ลบ. -31%QoQ , -72%yoy อยา่งไรก็ตามจะเป็นไตรมาสแรกทีบ่รษัิทเสยี
ภาษีนิติบุคคล 20% ประเมินก�าไรสทุธิเท่ากับ 728 ลบ. -56%QoQ,-78%yoy โดยยงัไม่รวมก�าไรพิเศษทางบญัช ี(DTa) กลับไปใกล้เคยีงกับ 
1Q61 ทีม่กี�าไรก่อนภาษี (สทุธิ) เท่ากับ 699 ลบ.
 
หลายประเด็นอาจกดดันใน 2Q63 แต่พื้นฐานไม่เปลีย่น
 การระบาดของ CoViD-19 อาจท�าใหต้ลาดเริม่กังวลต่อผลประกอบการบรษัิทใน 1H63 แต่เรายงัมองว่าผลกระทบยงัจ�ากัด ท้ัง i) ความ
สามารถในการช�าระของลกูหนี ้ซึง่บรษัิทได้ออกมาตรการช่วยเหลือโดยพักช�าระค่างวด 3-6 เดือนคล้ายคลึงกับสถาบนัการเงิน พบว่ามลีกู
หนีเ้ข้ารว่มโครงการเพยีง 10% จากลกูหนีผ้อ่นช�าระ ii) ประเด็นการงดยดึ-ประมูลขายทรพัยข์องกรมบงัคับคด ี3 เดือน เรามองว่าไม่ได้สง่
ผลต่อบรษัิท เพราะสว่นใหญ่เป็นหนีใ้หม่และเป็นช่วงต้นของกระบวนการแปลงทรพัย ์มิใช่สว่นทีพ่รอ้มขายในมือทีม่กีว่ามูลค่า 1.15 แสน
ลบ. ทีพ่รอ้มจะแปลงเป็นเงินสด โดยในเดือนเม.ย.มกีารจัดงานประมูลทรพัย ์มูลค่ากว่า 2.4 พันลบ. คาดบนัทึกได้ใน 2Q63 เข้ามาช่วย
ชดเชยผลกระทบได้
 
คงค�าแนะน�าเป็น ซื้อ ราคาเหมาะสม 25 บาท
 
ด้วยมุมมองแบบอนุรกัษ์นิยม ยงัมองว่าเงินสดเรยีกเก็บภายในสิน้ปีจะยงัสงูกว่า 1 หมื่นลบ. เพยีงพอทีจ่ะจ่ายปันผลที ่1.00 บ./หุน้ ใกล้กับปี
ทีผ่า่นมาได้ เราประเมินมูลค่าหุน้ด้วยวิธ ีDDm (Zero growth model) จะได้ราคาเหมาะสม 25.00 บาท/หุน้ อิงอัตราปันผลคาดหวัง 4% ต่อ
ปี ยงัสงูกว่าค่าเฉลีย่ของ SeT50 3 ปี ยอ้นหลัง +2 SD ทีเ่ท่ากับ 3.50% ความเสีย่งคือ ความเสีย่งด้านสภาพคล่อง การลดสดัสว่นการถือหุน้
ของกองทนุฟื้ นฟูฯ

Thanatphat Suksrichavalit
 Thanatphat.S@maybank-ke.co.th
 (66) 2658 5000 ext 1401



บล.เคจีไอ : THCOM แนะน�ำ ขำย รำคำพ้ืนฐำน ที่ 4.34 บ.

Thaicom
 (THCOM.BK/THCOM TB)
 Underperform Maintained
 Price as of 5 May 2020 3.90
 12M target price (Bt/shr) 4.34
 Unchanged/Revised up(down)(%) 3.3
 Upside/downside (%) 11.3
 Key messages

THCOM พลิกมามีก�าไรสุทธิ 198 ล้านบาทใน 1Q63 (รวมรายการ
พิเศษ 93 ล้านบาท จากผลสุทธิของก�าไรอัตราแลกเปล่ียน และ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์) จากท่ีเคยขาดทุนสุทธิ 
32 ล้านบาท ใน 1Q62 และ 1.97 พันล้านบาทใน 4Q62 โดยผล
ประกอบการไตรมาสแรกออกมาดีกว่าท่ีเราคาดไว้ว่าจะขาดทุน
สุทธิ 133 ล้านบาท และท่ีตลาดคาดว่าจะขาดทุนสุทธิ 188 ล้านบาท 
เพราะต้นทุนต�ากว่าคาด เพื่อสะท้อนถึงผลประกอบการท่ีออกมา
ดีกว่าคาดใน 1Q63 เราจึงปรับประมาณการปี 2563-64 จากเดิมท่ี
คาดว่าจะขาดทุนหลัก 584 ล้านบาท และ 331 ล้านบาท เป็นก�าไร
หลัก 36 ล้านบาท และ 13 ล้านบาท ตามล�าดับ นอกจากนี้เราได้ปรับ
ไปใช้ราคาเป้าหมายส�าหรับ 1H64 ท่ี 4.34 บาท (DCF, WACC 9.5%) 
เรายังคงค�าแนะน�า "ขาย" THCOM เนื่องจากคาดว่าผลประกอบการ
ระยะสั้นจะชะลอตัวลงอีกใน 2Q63 ในขณะท่ีแนวโน้มระยะยาวยัง
คงอ่อนแอ
 
ผลประกอบการ 1Q63: ดีกว่าคาด
 Event

THCOM พลิกมามีก�าไรสุทธิ 198 ล้านบาทใน 1Q63 (รวมรายการ
พิเศษ 93 ล้านบาท จากผลสุทธิของก�าไรอัตราแลกเปล่ียน และ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์) จากท่ีเคยขาดทุนสุทธิ 
32 ล้านบาท ใน 1Q62 และ 1.97 พันล้านบาทใน 4Q62 โดยผล
ประกอบการไตรมาสแรกออกมาดีกว่าท่ีเราคาดไว้ว่าจะขาดทุนสุทธิ 
133 ล้านบาท และท่ีตลาดคาดว่าจะขาดทุนสุทธิ 188 ล้านบาท

 lmpact

 
ค่าเสื่อมราคาท่ีลดลงชว่ยให้ผลประกอบการพลิกมาเป็นก�าไรสุทธิใน 
1Q63
 
หากไมร่วมรายการพิเศษ พบว่าก�าไรหลักงวด 1Q63 จะอยูท่ี่ 105 
ล้านบาท ดีขึ้นจากท้ัง 1Q62 และ 4Q62 ซึ่งมีผลขาดทุนจากธุรกิจ
หลัก 4 ล้านบาท และ 271 ล้านบาทตามล�าดับ ท้ังนี้ผลการด�าเนิน
งานหลักใน 1Q63 ดีกว่าท่ีเราคาดไว้ว่าจะขาดทุนหลัก 114 ล้าน
บาท เนื่องจากต้นทุนต�าเกินคาด จากค่าเสื่อมราคาท่ีลดลงหลังจาก
ท่ีรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไปแล้วใน 4Q62 โดย

ประเด็นท่ีนา่สนใจใน 1Q63 ได้แก่ i) รายได้ทรงตัว QoQ อยูท่ี่ 964 
ล้านบาท (-24.9% YoY) ii) ต้นทุนลดลงเหลือ 671 ล้านบาท (-22% 
QoQ, -30% YoY) เนื่องจากค่าเสื่อมราคาลดลง และ iii) มีสว่นแบง่
ผลก�าไรจากบริษัทในเครือ 3 ล้านบาทใน 1Q63 จากท่ีเดิมรับรู้สว่น
แบง่ผลขาดทุน 5 ล้านบาทใน 1Q62 และ 100 ล้านบาทใน 4Q62
 
ผลประกอบการใน 2Q63 มีแนวโน้มชะลอตัวลงท้ัง QoQ และ YoY

แนวโน้มใน 2Q63 ดูไมส่ดใสเนื่องจากคาดว่ารายได้จะชะลอตัวลง 
โดยรายได้ใน 2Q63 จะถูกกดดันจาก i) ลูกค้าหลักของดาวเทียมไทย
คม 4 (iPSTAR) ในญี่ปุ่นรายหนึ่งจะหมดสัญญาในชว่งต้น 2Q63 
และ ii) 2Q63 จะเป็นไตรมาสแรกท่ีบริษัทได้รับผลกระทบเต็ม
ไตรมาส หลังหยุดให้บริการดาวเทียมไทยคม 5 ต้ังแต่ปลายเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 ในขณะท่ีบริษัทไมน่า่จะบีบต้นทุนให้ลดลงได้อีก
จากระดับท่ีต�าแล้วใน 1Q63 ส�าหรับภาพในระยะยาว เรามองว่าการ
ท่ีบริษัทจะผลักดันการเติบโตของรายได้ นา่จะท�าได้ยาก เพราะ i) 
ดาวเทียมของบริษัท 2 ดวง คือ ไทยคม 4 และ ไทยคม 6 เหลืออายุ
สัมปทานอีกเพียงไมม่าก และธุรกิจทีวีอยูใ่นขาลง ซึ่งจะกดดันการใช้
งานดาวเทียมไทยคม 6 ไทยคม 7 และ ไทยคม 8

ปรับประมาณการปี 2563-64 เพื่อสะท้อนผลประกอบการ 1Q63
 
เพื่อสะท้อนถึงผลประกอบการท่ีออกมาดีกว่าคาดใน 1Q63 เราจึง
ปรับประมาณการปี 2563-64 จากเดิมท่ีคาดว่าจะขาดทุนจากหลัก 
584 ล้านบาท และ 331 ล้านบาท เป็นก�าไรจากธุรกิจหลัก 36 ล้าน
บาท และ 13 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยการปรับปรุงสมมติฐานส�าคัญ
ดังนี้ i) ปรับลดประมาณการรายได้ปี 2563-64 ลงปีละ 1% ii) ปรับ
ลดประมาณการต้นทุนลงปี 2563 ลง 20% และปี 2564 ลง 13% 
iii) ปรับลดประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส�าหรับ ปี 
2563 ลง 12% และปี 2564 ลง 9%

Valuation & Action

ภายใต้ประมาณการใหม ่และปรับไปใช้ราคาเป้าหมายส�าหรับ 
1H64 ท่ี 4.34 บาท (DCF, WACC 9.5%) เรายังคงค�าแนะน�า "ขาย" 
THCOM เนื่องจากคาดว่าผลประกอบการระยะสั้นจะชะลอตัวลงอีก
ใน 2Q63 ในขณะท่ีแนวโน้มระยะยาวยังคงอ่อนแอ

 Risks
 รายได้จากธุรกิจหลักต�ากว่าท่ีคาดไว้
 Piyathida Sonthisombat
 66.2658.8888 Ext.8852
 piyathidas@kgi.co.th



บล.ทิสโก้ : AEONTS แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ที่ 180.00 บ.

+ aeoNTS : ผลของการขาย NPa และการประชุมนักวิเคราะห์
 
ประเด็นส�าคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์
 
+ นอกจากการลดขั้นต�าในการช�าระค่าบตัรเครดิตแล้ว aeoNTS ได้มกีารลดขั้นต�าของสนิเชื่อสว่นบุคคลลงจาก 3% เป็น 1% 
เพื่อช่วยลกูค้า (aeoNTS มสีว่นแบง่การตลาด 12%)
 
+ ผูบ้รหิารคาด การต้ังส�ารองส�าหรบั CoViD-19 ไว้ที ่600 - 1 พันล้านบาท แต่อยา่งไรก็ตาม ชดเชยได้บางสว่นจากแผนการลด
ต้นทนุลง แต่บรษัิทยงัไม่เผยว่าจะรบัรูผ้า่นงบดุลเลยหรอืผา่นงบก�าไรขาดทนุ ด้านมาตรการบญัชทีีผ่อ่นคลายลงจะท�าให ้NPl 
ไม่เพิ่มขึน้มากนัก (4QFy19 อยูท่ี ่3.7%)
 
+ aeoNTS ม ีNPa อยู ่1.8 หมื่นล้านบาท ทีตั่ดจ�าหน่ายไปปีก่อนหน้า เพิ่มจากของบรษัิทลกูทีม่กีารฟื้ นตัวเป็นหนีเ้สยีทีฟ่ื้ นตัว 
(ของบรษัิทลกูม ี1 พันล้านบาทในปี Fy19 คิดเป็น 21% ของผลประกอบการของ aeoNTS) ด้วยพอรต์สนิเชื่อทีเ่พิ่มขึน้ในช่วง 
2 ปีทีผ่า่นมา ท�าให ้aeoNTS ยงัมแีผนทีจ่ะขาย NPa ต่อหากได้ราคาทีด่ ีและส�าหรบัปี Fy19 ทีผ่า่นมามกี�าไร 577 ล้านบาท จาก
การขาย NPa หรอื 12% ของผลประกอบการ
 
มุมมองของเรา :
 
+ เราคาดผลประกอบการ 7 - 11% จะมาจากการขาย NPa จ�านวน 1.8 หมื่นล้านบาท ท�าใหม้กี�าไร 1.3 - 2 พันล้านบาท เพิ่มขึน้
จากทีเ่ราคาดเดิมที ่600 - 250 ล้านบาทส�าหรบัปี Fy2020 - 21F และการขาย NPa จะเป็นตัวหนุนผลประกอบการในอนาคต 
คิดเป็นสดัสว่น 33% ของผลประกอบการเทยีบกับการขาย NPa ของ KTC ที ่51% ส�าหรบัปี 2019 ช่วยเพิ่มผลประกอบการของ
บรษัิท
 
+ ปัจจุบนั aeoNTS ซื้อขายที ่9.4 เท่าส�าหรบัปี Fy2020F เทยีบกับ KTC ที ่15.6 เท่า และด้วยราคาหุน้ทีย่งั laggard ต่อกลุ่ม
มาก ท�าใหเ้รามองว่าราคาหุน้ได้รบัรูปั้จจัยลบจากสนิเชื่อทีช่ะลอตัว และก�าไรจากการขาย NPa ทีล่ดลงไปแล้ว เราแนะน�าให ้
"ซื้อ" โดยมมีูลค่าทีเ่หมาะสม 180 บาท (Per ที ่12.9 เท่าส�าหรบัปี 2020F)
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CHAYO: ทรีนีตี้ แนะน�ำ "ถือ" รำคำเป้ำหมำย 6.20 บำท/หุ้น

ชโย กรุป๊ - CHayo          

ค�าแนะน�า: ถือ
ราคาเป้าหมาย: 6.20 บาท
Upside/Downside: +2%
Median Consensus: - บาท

คาดผลบวกจาก TFrS9 ช่วยประคองก�าไร 1Q63
          
- คาดก�าไร 1Q63 ท่ี 28 ล้านบาท ดีขึ้น 47%QoQ และ 1%YoY
          - รายได้จากธุรกิจบริหารหนี้ยังโตได้จาก TFRS9 แม้ว่ากระแสเงินสดอาจได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ก็ตาม 
          - ยังคงคาดก�าไรปี 63 ท่ี 141 ล้านบาท (+27%YoY) แม้ว่าผลจาก COVID-19 และการหยุดด�าเนินการชั่วคราวของกรม
บังคับคดี จะท�าให้รายได้ลดลง แต่ผลจาก TFRS9 จะท�าให้รายได้และก�าไรยังเติบโตได้
          - ราคาหุ้นฟื้ นตัวขึ้นค่อนข้างรวดเร็วจากจุดต�าสุดในเดือน มี.ค. ท่ีผา่นมาท�าให้ Upside ค่อนข้างจ�ากัด
          - คงราคาเป้าหมายปี 63 ท่ี 6.2 บาท แนะน�า "ถือ"

คาดผลบวกจาก TFRS9 ชว่ยประคองก�าไร 1Q63
          เราคาดก�าไร 1Q63 ท่ี 28 ล้านบาท ดีขึ้น 45%QoQ และ 1%YoY โดยในไตรมาสนี้คาดรายได้จากธุรกิจบริหารหนี้จะปรับ
ตัวดีขึ้น ซึ่งเป็นผลจากมาตรฐานบัญชี TFRS9 ท่ีมีการรับรู้รายได้ของ NPL ท่ีมีหลักประกันตามเกณฑ์ EIR จากก่อนหน้าท่ีจะรับ
รู้รายได้เมื่อได้รับกระแสเงินสด (เชน่ รับช�าระหนี้ หรือขายทอดหลักประกัน) สว่นในแง่ของกระแสเงินสดรับคาดว่าจะอ่อนตัวลง
บ้าง จากผลกระทบของ COVID-19 ท่ีท�าให้ยอดรับช�าระและการขายหลักประกันชะลอตัวลง ด้านต้นทุนการให้บริการและค่าใช้
จ่ายในการด�าเนินงานคาดจะค่อนข้างทรงตัว แต่ค่าใช้จ่ายทางการเงินอาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีการออกหุ้นกู้ในชว่งปลายปี
ก่อน

ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แต่ TFRS9 ชว่ยหักล้างปัจจัยลบได้
          
เรายังคงประมาณการก�าไรปี 2563 ท่ี 141 ล้านบาท (+27%YoY) แม้ว่าผลกระทบจาก COVID-19 จะท�าให้กระแสเงินสดรับ
จากธุรกิจบริหารหนี้ลดลง โดยในสว่นของ NPL ท่ีไมม่ีหลักประกันอาจเห็นยอดรับช�าระลดลงบ้าง เนื่องจากลูกหนี้ได้รับผลกระ
ทบทางเศรษฐกิจ สว่น NPL ท่ีมีหลักประกันอาจเห็นกระแสเงินสดลดลงมาก เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจอาจกระทบภาคอสังหาฯ 
อีกท้ังยังมีกรมบังคับคดียังปิดให้บริการชั่วคราว (ต้ังแต่ เม.ย. ท่ีผา่นมา และยังไมช่ัดเจนว่าจะเปิดด�าเนินการได้เมื่อใด) ท�าให้ไม่
สามารถน�าทรัพย์หลักประกันไปประมูลขายได้ อยา่งไรก็มาตรฐานบัญชี TFRS9 ท่ีมีการรับรุ้รายได้ตามเกณฑ์ EIR ท�าให้ในแง่
ของรายได้และก�าไรอาจไมต่่างกับประมาณการท่ีเราคาดไว้มากนัก 

Upside ยังค่อนข้างจ�ากัด แนะน�า "ถือ"
       
เราคงราคาเป้าหมายปี 63 ท่ี 6.2 บาท อิง PBV 3.5 เท่า ด้วยราคาหุ้นท่ีฟื้ นตัวขึ้นมารวดเร็วจากจุดต�าสุดในเดือน มี.ค. ท�าให้
ปัจจุบัน Upside ค่อนข้างจ�ากัด เราจึงแนะน�าเพียง "ถือ" 

ความเสีย่ง: สภาวะเศรษฐกิจอาจสง่ผลต่ออัตราการจัดเก็บหนีแ้ละกระแสเงินสด

          ธนภัทร ฉัตรเสถียร
          เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 049194
          tanapat@trinitythai.com



บล.คิงส์ฟอร์ด : PTTEP แนะน�ำ ซื้อเก็งก�ำไร รำคำพ้ืนฐำน ที่ 91.00 บ.

earnings results i PTTeP
 Stock rating   Trading BUy
 Current Price    THB 84.50
 Target Price    THB 91.00
 Sector    energy & Utilities
 PTT exploration and Production
 ก�าไร 1Q63 ลดลง แต่ยงัไม่สะท้อนภาพการหดตัวทีแ่ท้จรงิ
 + PTTeP รายงานก�าไรสทุธิงวด 1Q63 ที ่8.6 พันล้านบาท ลดลง QoQ, yoy
 + ความต้องการพลังงานทรุดตัว ผลกระทบต่อราคาขายก๊าซจะเพิ่มมากขึน้
 + แนะน�า "ซื้อเก็งก�าไร" ราคาเหมาะสมที ่91.00 บาท (DCF)
 + ก�าไรชะลอตัวลงจากเงินบาทอ่อนค่า ราคาและปรมิาณขายลดลง
 
PTTeP รายงานผลประกอบการ 1Q63 มกี�าไรสทุธิ 8,612 ล้านบาท -26%QoQ, -31%yoy เป็นไปตามคาด โดยค่าเงินบาทอ่อนค่าจากสิน้
ไตรมาสก่อนหน้า ท�าใหม้ค่ีาใช้จ่ายทางภาษีทีเ่กิดจากอัตราแลกเปลีย่นราว 225 ล้านดอลลารส์หรฐั อยา่งไรก็ตามยงัมกี�าไรจากธุรกรรม
ป้องกันความเสีย่งซึง่สว่นใหญ่มาจาก oil Hedging ราว 170 ล้านดอลลารส์หรฐั เข้ามาชดเชย ท้ังนีห้ากไม่รวมรายการ Non-recurring 
อ่ืนๆ ก�าไรปกติจะอยูท่ี ่9.1 พันล้านบาท -21%QoQ, -23%yoy เป็นผลจากปรมิาณขายปิโตรเลยีมเฉลีย่ลดลง -8%QoQ อยูท่ี ่363 KBoeD 
โดยปรมิาณขายลดลง QoQ จากการเรยีกรบัก๊าซฯ ในอ่าวไทย การปิดซอ่มแหล่งบงกชใต้ และปรมิาณขาย Sabah K ลดลง ขณะทีร่าคาขาย
ปิโตรเลยีมเฉลีย่ (aSP) ลดลง -7%QoQ อยูท่ี ่44.8 $/Boe ตามราคาน�ามันดิบและคอนเดทเสทเฉลีย่ลดลง -15%QoQ อยูท่ี ่52.8 $/bbl ตาม
ทิศทางตลาดโลก สว่นราคาขายก๊าซฯ เฉลีย่ลดลง -1%QoQ อยูท่ี ่6.87 $/mmBTU เป็นการปรบัตัวลดลงช้ากว่าราคาน�ามันจาก lag Time 
ขณะทีต้่นทนุการผลิตต่อหน่วย -9%QoQ อยูท่ี ่31 $/Boe ลดลง QoQ สูร่ะดับปกติจากค่าใช้จ่ายในการบรหิารและกิจกรรมส�ารวจทีน้่อยลง 
eBiTDa margin อยูท่ี ่72% จาก 4Q62 ที ่67% ด้านฐานะทางการเงินยงัมั่นคง D/e ทรงตัวที ่0.29 เท่า มเีงินในมืออยูท่ีร่ะดับ 3.2 พันล้าน
ดอลลารส์หรฐั
 
+ ความต้องการพลังงานทรุดตัว ผลกระทบต่อราคาขายก๊าซจะมากขึน้
 
แนวโน้มราคาน�ามันดิบทรงตัวต�าด้วยแรงกดดันฝั่ ง demand ทีท่รุดตัวหนักจากการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรสั CoViD-19 ล่าสดุ iea คาด
การณ์ความต้องการใช้น�ามันเดือน เม.ย.ลดลง 29 ล้านบารเ์รลต่อวัน เทยีบกับช่วงเวลาเดยีวกันของปีก่อนหน้า ซึง่เป็นการลดลงต�าสดุในรอบ 
25 ปี หลังจากหลายประเทศออกมาตรการปิดประเทศ และคาดการณ์ว่าในปี 63 ความต้องการใช้จะหดตัวลง 9.3 ล้านบารเ์รลต่อวัน ขณะ
ทีฝ่ั่ งอุปทานยงัเผชิญปัญหา over supply แม้กลุ่ม oPeC+ มมีติปรบัลดการผลิตซึง่จะมผีลในเดือน พ.ค. ลง 9.7 ล้านบารเ์รลต่อวัน และผู้
ผลิตนอกกลุ่ม oPeC+ จะช่วยปรบัลดอกี 5 ล้านบารเ์รลต่อวัน แต่ในระยะสั้นยงัไม่สามารถดูดซบัความต้องการทีห่ายไปอยา่งมากได้ โดยยงั
ต้องติดตามการประชุม oPeC+ นัดพิเศษวันที ่10 พ.ค. ว่าจะมกีารปรบัลดการผลิตลงอกีหรอืไม่ ส�าหรบัแนวโน้มผลประกอบการปี 63 ของ 
PTTeP ได้ผา่นช่วงดสีดุของปีไปแล้ว ต่อจากนีใ้น 2Q63 และ 2H63 คาดจะเหน็ก�าไรลดลงจากปีก่อนอยา่งมนัียส�าคัญทกุไตรมาส ด้วยผลก
ระทบจากราคาน�ามันทีท่รงตัวต�า ขณะทีร่าคาก๊าซธรรมชาติจะเริม่ปรบัตัวลดลงตามโดยมรีอบการปรบัลดในไตรมาสที ่2 และ 4 บรษัิทคาด
เฉลีย่ท้ังปีที ่5.9 $/mmBTU สว่นเป้าปรมิาณขายท้ังปีคาดว่าจะลดลงจากเดิมประมาณ 7% อยูท่ี ่362 KBoeD ซึง่เราได้สะท้อนเข้าไปใน
ประมาณการสว่นใหญ่แล้ว ดังน้ันจึงคงประมาณการก�าไรสทุธิปี 63/64 ไว้เช่นเดิม

+ แนะน�า "ซื้อเก็งก�าไร" ประเมินราคาเหมาะสมที ่91.00 บาท
 เราประเมินมูลค่าเหมาะสมปี 63 ด้วยวิธ ีDCF ราคาเป้าหมาย 91.00 บาท แม้เชื่อว่าราคาน�ามันได้ผา่นจุดต�าสดุไปแล้วในเดือน เม.ย. 
แต่แนวโน้มผลประกอบการในช่วงทีเ่หลือของปี 63 ต่อเน่ืองไปยงัปี 64 จะอ่อนแอลงมาก ประกอบกับราคาหุน้ปัจจุบนัทีฟ่ื้ นตัวขึน้มาพบว่า 
outperform กว่าการปรบัตัวขึน้ของราคาน�ามันในตลาดโลกไปมากแล้ว ดังน้ันจึงมอง Upside เทยีบกับราคาเป้าหมายของเราค่อนข้างจ�ากัด 
แนะน�าเพยีง "ซื้อเก็งก�าไร"
 Nopporn Chaykaew
 registration No. 043964



บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : KCE แนะน�ำ ขำย รำคำพ้ืนฐำน ที่ 10.50 บ.

In The News
 KCE ค�าแนะน�า ขาย
 ราคาปิด 16.00 บาท ราคาพื้นฐาน 10.50 บาท
 KCEI ปิดด�าเนินงานชั่วคราว

 + ทาง KCE แจ้งตลาดฯว่าบริษัทยอ่ย คือ เคซีอี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด (KCEI) ในนิคมฯบางปู จะปิดการด�าเนินงาน
เป็นการชั่วคราว มีผลต้ังแต่ 7 พ.ค.63 เพราะผลกระทบจากโควิด -19 ท�าให้ความต้องการซื้อของลูกค้าในกลุ่มยานยนต์ลดลง
ท่ัวโลก โดยจะย้ายการด�าเนินงานของ KCEI ไปยังโรงงานใหมใ่นนิคมฯลาดกระบัง ท่ีมีประสิทธิภาพดีกว่า ต้นทุนคงท่ีต่อหนว่ย
ต�ากว่า

 + ผลกระทบ : โรงงาน KCEI มีก�าลังการผลิตราว 13% ของท้ังหมด สว่นรายได้คาดว่าจะต�ากว่า 13% ของรายได้รวม 
เพราะโรงงานนี้ผลิตสินค้าท่ีไมซ่ับซ้อนท่ีมีราคาต่อหนว่ยไมสู่ง ส�าหรับผลกระทบต่อประมาณการรายได้ของเรานั้นจ�ากัด 
เพราะได้สะท้อนความเสี่ยงไปพอควรแล้ว โดยคาดการณ์ยอดขายรูปดอลลาร์ปีนี้จะลดลง -15%YoY สว่นผลดีจากการ
ประหยัดต้นทุนจะเป็น Upside risk ต่อประมาณการ แต่ก็คาดว่าไมม่าก เรายังคงค�าแนะน�าขาย KCEให้ราคาพื้นฐาน 10.50 
บาท ท้ังนี้ความเสี่ยงต่อผลประกอบการปี 63F คือ ยอดขายรถยนต์ท่ัวโลกหดตัวมากและการฟื้ นตัวจะช้าเพราะราคาต่อหนว่ย
สูง โดยรายได้ราว 70% ของบริษัทมาจากอุตสาหกรรมยานยนต์

 นักวิเคราะห์ : Thailand Research Team & นันทิกา เวียงเพิ่ม : nantikaw@th.dbs.com



บล.เอเชีย เวลท์ : CK แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ที่ 22.00 บ.

บมจ. ช. การช่าง (CK)

BUy 
12m TP: Bt22.00 
Closing price: Bt16.80 
Upside/downside: +31.0%

คาดผลประกอบการ 1Q63 อ่อนแอ 
          - คาดก�าไรสทุธิ 1Q63 ลดลง yoy และ QoQ อยูท่ี ่86 ล้านบาท
          - ปัจจัยกดดันผลประกอบการมาจาก (1) รายได้ก่อสรา้งลดลง (2) ก�าไรปันสว่นลดลง และ (3) ค่าใช้จ่าย SG&a สงู 
          - เราคาดหวังจะเหน็ Backlog เพิ่มขึน้ ในช่วง 2H63 รวมถึงผลสรุปของการเจรจาโครงการรถไฟความเรว็สงูเชื่อม 3 
สนามบนิ   
          - แนะน�า "ซื้อ" ราคาเป้าหมาย 22.00 บาท จากแนวโน้มอุตสาหกรรมก่อสรา้งในอนาคต  

คาดก�าไรสทุธิ 1Q63 ลดลง yoy และ QoQ
          
เราประเมินก�าไรสทุธิ 1Q63 อยูท่ี ่86 ล้านบาท ลดลง 76%yoy และ 66%QoQ โดยมสีาเหตจุาก (1) รายได้การก่อสรา้งลดลง ตาม
แนวโน้ม Backlog ในมือ โดย ณ สิน้ปี 2562 บรษัิทม ีBacklog รวมอยูท่ี ่3.9 หมื่นล้านบาท (2) ก�าไรปันสว่นจาก Bem และ CKP 
ลดลงอยา่งมนัียส�าคัญ โดยคาด Bem จะมกี�าไรสทุธิลดลงท้ัง yoy และ QoQ จากมาตรการล็อกดาวน์เมือง รวมถึงนโยบาย work 
from Home ท�าใหป้รมิาณรถทีใ่ช้ทางด่วน และจ�านวนผูโ้ดยสารรถไฟฟ้าลดลง ด้าน CKP คาดประสบผลขาดทนุเป็นไตรมาสแรก
ในรอบ 3 ปี เป็นผลจากภัยแล้ง สง่ผลใหร้ายได้จากการผลิตไฟฟ้าลดลง และ (3) คาดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานทรงตัวอยูร่ะดับ
สงู โดยคาดอัตราสว่น SG&ato-Sale อยูท่ี ่9.5% เทยีบกับ 1Q62 และ 4Q62 ที ่7.0% และ 9.4% ตามล�าดับ 

คาดหวัง Backlog เรง่ตัวขึน้ใน 2H63
          
เราคาดหวังปรมิาณ Backlog ทีเ่พิ่มขึน้ใน 2H63 โดยมโีครงการรถไฟความเรว็สงูเชื่อม 3 สนามบนิ ทีอ่ยูใ่นระหว่างรอการเจรจา
กับพันธมิตร คาดว่าการเจรจาจะแล้วเสรจ็ และเริม่ก่อสรา้งได้ภายใน 4Q63 สว่นงานภาครฐัอ่ืน ๆ ทีค่าดว่าจะสามารถออกประมูล
ได้ในเรว็ ๆ นี ้และจะเริม่เหน็การเซน็ต์สญัญาได้ในปลายปี 2563 ได้แก่ (1) งานโครงการรถไฟฟ้าสายสสีม้ตะวันตก มูลค่า 9.0 
หมื่นล้านบาท ซึง่คาดว่าจะเริม่เปิดขายซองในเดือน พ.ค. 63 และ (2) โครงการรถไฟฟ้าสายสแีดง 3 เสน้ทาง (เสน้ทางรงัสติ-มธ 
รงัสติ เสน้ทางตล่ิงชัน-ศริริาช และเสน้ทางศริริาช-ศาลายา) รวมมูลค่า 6.0 หมื่นล้านบาท ซึง่คาดว่าจะเริม่เปิดขายซองในเดือน 
มิ.ย. 63 

แนะน�า "ซื้อ" ใหร้าคาเป้าหมาย 22.00 บาท
          
แม้ราคาหุน้จะปรบัลดลงกว่า 20.7% ในช่วง 2 เดือนทีผ่า่นมา แต่ระยะสั้น Sentiment เชิงลบต่อราคาหุน้ ยงัคงมาจากการคาด
หมายผลประกอบการ 1Q63 ทีอ่่อนแอ จากท้ังธุรกิจรบัเหมาก่อสรา้ง และธุรกิจของบรษัิทยอ่ย (Bem และ CKP) อยา่งไรก็ตาม 
ปัจจัยพื้นฐานไม่ได้เปลีย่นแปลง ท�าใหเ้รายงัแนะน�า "ซื้อ" ส�าหรบั CK โดยมปัีจจัยหนุนมาจากโครงการก่อสรา้งภาครฐัฯ ทีอ่ยูใ่น
ไปป์ไลน์กว่า 6.3 แสนล้านบาท โดย CK เป็นหน่ึงในผูท้ีม่ศีกัยภาพในการรบังานต่าง ๆ รวมถึงมคีวามสามารถทีเ่พยีงพอส�าหรบัรบั
งานใหม่ ท�าใหเ้ราคาดหมายจะเหน็ Backlog ทีเ่พิ่มขึน้ใน 2H63 ท้ังนีเ้ราใหร้าคาเป้าหมายอยูท่ี ่22.00 บาท อิง Per ที ่37 เท่า   

          Thailand research Department  
          Benjaphol Suthwanish 
          license No. 018575 Tel: 02 680 5056 

          Thanawan Hanvinyanan 
          assistant analyst 



บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : TU แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ที่ 16.00 บ.

Thai Union Group

Sector: Food
          
Bloomberg ticker    TU TB
recommendation      BUy (maintained)
Current price       Bt12.80
Target price        Bt16.00 (maintained) 
Upside/Downside     +25%

ก�าไร 1Q20 ดกีว่าคาดแม้กระทบจาก CoViD-19 แนวโน้มดขีึน้ใน 2H20 
          
เรายงัคงค�าแนะน�า "ซื้อ" ทีร่าคาเป้าหมายที ่16.00 บาท อิง 2020e Per ที ่16x (-1SD ค่าเฉลีย่ยอ้นหลัง 5 ปี) TU รายงานก�าไรสทุธิใน 
1Q20 ที ่1.02 พันล้านบาท  -20% yoy และ -4% QoQ  อ่อนตัวจากยอดขายจากภาครา้นอาหารลดลงแต่ยงัดกีว่าตลาดและเราคาด 20% 
และ 13% ตามล�าดับ โดยรา้นอาหารและโรงแรมในสหรฐัฯและในยุโรปรวมถึงไทยต้องปิดตัวลงชั่วคราวเพราะ CoViD-19 โดยอัตราก�าไร
ขั้นต้นอยูท่ี ่16.2% สงูกว่าทีค่าดที ่15.8% อันเน่ืองมาจากมยีอดขายจากสนิค้าแบรนด์ทีม่อัีตราก�าไรขั้นต้นสงูเพิ่มขึน้ โดยเราคงประมาณ
การก�าไรสทุธิในปี 2020e อยูท่ี ่4.75 พันล้านบาท (+24% yoy) จากการคาดว่าสถานการณ์ CoViD-19 ทีถึ่งแม้จะดขีึน้ในไทยแต่ยงัต้อง
ใช้เวลาหากภาคการท่องเทีย่วและรา้นอาหารจะฟื้ นกลับมาใหบ้รกิารตามปกติ และสถานการณ์การระบาดในสหรฐัซึง่เป็นตลาดของ TU 
ยงัคงเป็นทีกั่งวลจากยอดผูติ้ดเชื้อทีย่งัค่อนข้างมาก ท�าใหใ้น 2Q20e แนวโน้มอาจจะยงัคงอ่อนตัวลง อยา่งไรก็ตาม เราคาดว่าแนวโน้ม
ผลกระทบจาก CoViD-19 ผา่นพ้นจุด Peak และจะดขีึน้ในครึง๋ปีหลัง
          
ราคาหุน้ปรบัลดลง -6% ในช่วง 1 เดือนทีผ่า่นมา เพราะผลกระทบจาก CoViD-19 ขณะทีย่งัมคีวามเสีย่งหากสถานการณ์ CoViD-19 ยงั
คงยดืเยื้อและไม่สามารถจบลงในปีนี ้ อยา่งไรก็ตามเราเชื่อว่า ราคาหุน้มโีอกาสปรบัตัวขึน้ได้ ปัจจัยหนุนคือ อาหารยงัเป็นสนิค้าจ�าเป็น
และผูป้ระกอบการอาหารพัฒนาระบบ Delivery ขึน้อยา่งต่อเน่ืองและ CoViD-19 ผา่นพ้นจุด Peak และมแีนวโน้มดขีึน้ รวมถึงราคาหุน้
ปัจจุบนัสะท้อนปัจจัยลบไปมากโดยซื้อขายกันอยูท่ี ่2020e Per ที ่13x ใกล้เคยีง -2SD แล้ว 

event: 1Q20 results review
          
รายงานก�าไรสทุธิ 1Q20 ที ่1.02 พันล้านบาทอ่อนตัวจากยอดขายจากภาครา้นอาหารลดแต่ยงัดกีว่าตลาดและเราคาด TU รายงานก�าไร
สทุธิใน 1Q20 ที ่1,016 ล้านบาท  -20% yoy และ -4% QoQ  อ่อนตัวจากยอดขายจากภาครา้นอาหารลดลงแต่ยงัดกีว่าตลาดและเราคาด 
20% และ 13% ตามล�าดับ โดยยอดจ�าหน่ายจากกลุ่มรา้นอาหารและโรงแรมในสหรฐัและในยุโรปรวมถึงไทยต้องปิดตัวลงชั่วคราวเพราะ 
CoViD-19 อยา่งไรก็ตาม อัตราก�าไรขั้นต้นอยูท่ี ่16.2% สงูกว่าทีเ่ราคาดที ่15.8% อันเน่ืองมาจากมยีอดขายจากสนิค้ากลุ่ม brand อาหาร
กระป๋องแปรรูปทีม่อัีตราก�าไรขั้นต้นสงูเพิ่มขึน้ อกีท้ังราคาต้นทนุปลาทนู่าอยูใ่นระดับทีเ่หมาะสมและผนัผวนน้อยท�าใหส้ามารถบรหิาร
การด�าเนินงานได้อยา่งมปีระสทิธิภาพ  บรษัิทมยีอดขายอาหารทะเลแปรรูปสงูขึน้ 16.2% yoy จากการตนุอาหารเพื่อ Social Distancing 
ถึงแม้อาหารแช่แข็งจะลดลงเล็กน้อย 5.1% yoy รวมถึงสามารถควบคมุค่าใช้จ่ายอยา่งมปีระสทิธิภาพ ท�าใหค่้าใช้จ่ายในการขายและ
บรหิารต่อยอดขายอยูท่ี ่11.3% จากทีค่าด 11.9% 
          
คงก�าไรสทุธิปี 2020e  เราคงประมาณการก�าไรสทุธิในปี 2020e อยูท่ี ่4.75 พันล้านบาท (+24% yoy) ถึงแม้ก�าไร 1Q20 จะออกมาดกีว่า
คาดแต่จากสถานการณ์ CoViD-19 ทีถึ่งแม้จะดขีึน้ในไทยแต่ยงัต้องใช้เวลาหากภาคการท่องเทีย่วและรา้นอาหารจะฟื้ นกลับมาใหบ้รกิาร
ตามปกติ และสถานการณ์การระบาดในสหรฐัซึง่เป็นตลาดของ TU ประมาณ 40% ยงัคงเป็นทีกั่งวลจากยอดผูติ้ดเชื้อทีย่งัค่อนข้างมาก 
ท�าใหใ้น 2Q20e แนวโน้มอาจจะยงัคงอ่อนตัวต่อเน่ือง อยา่งไรก็ตาม เราคาดว่าแนวโน้มผลกระทบจาก CoViD-19 ผา่นจุด Peak และจะดี
ขึน้ในครึง๋ปีหลัง

Valuation/Catalyst/risk
          ราคาเป้าหมายที ่16.00 บาท อิง 2020e Per ที ่16x (เทยีบเท่า -1SD ค่าเฉลีย่ยอ้นหลัง 5 ปี) ขณะทีร่าคาหุน้ปรบัลดลง -6% ในช่วง 
1 เดือนทีผ่า่นมาเพราะผลกระทบจาก CoViD-19 ขณะทีย่งัมคีวามเสีย่งหากสถานการณ์ CoViD-19 ยงัคงยดืเยื้อและไม่สามารถจบลงใน
ปีนี ้ อยา่งไรก็ตามเราเชื่อว่าราคาหุน้มโีอกาสปรบัตัวขึน้ได้ ปัจจัยหนุนคืออาหารยงัเป็นสนิค้าจ�าเป็นในระยะยาวและผูป้ระกอบการอาหาร
พัฒนาระบบ Delivery ขึน้อยา่งต่อเน่ือง อกีท้ัง สถานการณ์ CoViD-19 ผา่นพ้นจุด Peak และมแีนวโน้มดขีึน้ รวมถึงราคาหุน้ปัจจุบนั
สะท้อนปัจจัยลบไปมากโดยซื้อขายกันอยูท่ี ่2020e Per เพยีง 13x ใกล้  -2SD แล้ว 

          analyst: athipu Visavaveja, (reg. no. 002546)



บล.หยวนต้ำ(ประเทศไทย) : ZEN แนะน�ำ ขำย รำคำพ้ืนฐำน ที่ 7.20 บ.

Company Update
ZeN
Thailand : Food & Beverage 
action
Sell (Downgrade)
TP upside (downside) -18.6%
Close may 5, 2020
Price (THB)            8.85
12m Target (THB)       7.20
Previous Target (THB)  10.80

what's new?
          - คาด 1Q63 อาจมผีลขาดทนุสทุธิจากการ lockdown กทม. และในต่างจังหวัดราว 10 วัน แผนลดต้นทนุยงัไม่เหน็ผลใน 1Q63 
          - 2Q63 มแีนวโน้มขาดทนุรายเดือนน้อยกว่าเดือน ม.ีค. เพราะแผนลดต้นทนุเริม่เหน็ผล แต่ขาดทนุทกุเดือนท�าใหโ้ดยรวมอาจขาดทนุเพิ่มขึน้อกี QoQ
          - เราปรบัประมาณการท้ังปี 2563 เป็นขาดทนุ 46 ล้านบาท 

our view
          - เรามมีุมมองเป็นลบต่อแนวโน้มก�าไรของ ZeN ในระยะสั้นถึงกลาง จากผลประทบของ CoViD-19 ทีก่ระทบพฤติกรรมการบรโิภคอาหารนอกบา้น และการท่องเทีย่วยงัต้องใช้
วลาในการฟื้ นตัวและอาจนานถึงปลายปี 64
          - เราประเมินผลกระทบจาก CoViD-19 ไว้ต�าไปท�าใหต้้องปรบัประมาณการ และราคาเป้าหมายลงอกีและลดค�าแนะน�าเป็น ขาย  

ZeN CorPoraTioN GroUP

ป่วยหนักจาก CoViD-19

คาด CoViD-19 กระทบหนักต้ังแต่ 1Q63
          
เราคาด ZeN จะมผีลประกอบการพลิกเป็นขาดทนุสทุธิที ่37 ลบ. ใน 1Q63 จากทีม่กี�าไรสทุธิ 32 ลบ. ใน 1Q62 และ 27 ลบ. ใน 4Q62 ซึง่ได้รบัผลกระทบจาก CoViD-19 มากกว่าที่
เราเคยคาดไว้ว่าจะยงัมกี�าไรด้วยเลขหลักเดยีว เน่ืองจากได้รบัผลกระทบต้ังแต่เดือน ก.พ. และมผีลขาดทนุหลักๆในเดือน ม.ีค. เน่ืองจากการปิดการใหบ้รกิารน่ังทานทีร่า้นต้ังแต่ 22 
ม.ีค. ท�าใหย้อดขายประเภทน่ังทางทีร่า้นราว 600 - 700 ลบ./ไตรมาส หายไปท้ังหมด ขณะทีย่อดขาย Delivery เติบโตก้าวกระโดดแต่ยงัมสีดัสว่นรายได้ไม่มากจึงมาช่วยชดเชยได้
ไม่หมด ด้านต้นทนุค่าเช่าในช่วงแรกยงัลดลงเพยีง 20% ด้านต้นทนุพนักงานอยูร่ะหว่างการปรบัแผนจึงยงัใช้ได้ไม่เต็มทีใ่น 1Q63 ต้นทนุจึงยงัไม่ลดลง รายได้เราคาดลดลงที ่15% 
yoy และ 27% QoQ ขณะ GPm เราคาดที ่15.2% จาก 23% ใน 1Q63 เน่ืองจากค่าเสื่อมราคาราว 10% ของต้นทนุขายเป็นต้นทนุคงที ่สว่น SG&a คาดเพิ่มขึน้ 2.6% yoy เน่ืองจาก
มาตรการลดต้นทนุยงัไม่เหน็ผลใน 1Q63 

2Q63 มโีอกาสขาดทนุมากขึน้ได้ 
          
เน่ืองจากได้รบัผลกระทบเต็มทีจ่ากรายได้การน่ังทานทีร่า้น (ราว 200 - 250 ลบ./เดือน) หายไปท้ังหมดราว 45 วันเป็นอยา่งน้อย (1 เม.ย. - 15 พ.ค.) ขณะที ่1Q63 ได้รบัผลกระทบ
ราว 10 วันเท่าน้ัน แต่มรีายได้จากการขายแบบ Delivery ทีเ่ติบโต 3 เท่าตัวจากระดับปกติเป็นราว 50 ลบ./เดือนมาช่วยได้มากขึน้ และผลของการลดต้นทนุท้ังค่าเช่า และพนักงาน
คาดวาจะเหน็ผลมากขึน้ใน 2Q63 บรษัิทคาดว่าจากแผนลดต้นทนุจะท�าใหค่้าเช่าลดลงไปได้มากกว่า 50% สว่นต้นทนุพนักงานลดลงราว 30 - 35% เราคาดว่าผลขาดทนุรายเดือน
ใน 2Q63 จะขาดทนุน้อยกว่าเดือน ม.ีค. แต่ขาดทนุทกุเดือนตลอด 2Q63 เทยีบกับ 1Q63 ขาดทนุในเดือน ม.ีค. เดือนเดยีว แม้ว่าในเดือน มิ.ย. อาจมกีารกลับมาเปิดบรกิารน่ังทานที่
รา้นได้เต็มเดือน แต่เชื่อว่าการกลับมาของรายได้จากการน่ังทานทีร่า้นยงัต้องใช้เวลา และการใหบ้รกิารทีไ่ม่สะดวกสบายเหมือนเดิมจากมาตรการป้องกันทีเ่ข้มงวดขึน้ ท�าใหบ้รกิาร 
Delivery หรอืน่ังทานรา้นอาหาร Street food นอกหา้งฯ ยงัตอบโจทยล์กูค้ามากกว่า นอกจากนีอ้าจมต้ีนทนุการเปิดรา้นเพิ่มขึน้ แต่รายได้เพิ่มขึน้น้อยกว่าได้ในช่วงแรก เราคาดว่า
อาจเหน็การขาดทนุระดับ 40 - 50 ลบ. ได้

ปรบัประมาณการลง...ลดค�าแนะน�าเป็น ขาย  
         
 เราปรบัประมาณการปี 2563 ลง เป็นขาดทนุ ราว 46 ลบ. เน่ืองจากคาดว่าช่วง 1H63 อาจขาดทนุระดับ 80 - 100 ลบ. ได้ ขณะทีนั่กท่องเทีย่วซึง่เป็นกลุ่มลกูค้าหลักกลุ่มหน่ึงของ 
ZeN คาดว่ายงัไม่กลับมาในระดับมนัียส�าคัญได้ในช่วง 2H63 ท�าใหโ้อกาสเหน็ก�าไรเติบโต yoy เป็นไปได้ยาก แม้ในภาวะปกติก�าไร 2H อยูท่ีเ่พยีง 50 - 70 ลบ. ท�าใหภ้าพท้ังปี 2563 
จึงมโีอกาสพลิกเป็นมกี�าไรได้ยาก ขณะทีปี่ 2564 คาดฟื้ นมามกี�าไรแต่ยงัจ�ากัดที ่53 ลบ. และยงัไม่กลับมาทีร่ะดับปกติ เพราะเราเชื่อว่าพฤติกรรมการบรโิภคอาหารนอกบา้นของผู้
บรโิภคเปลีย่นแปลงไป และการท่องเทีย่วยงัไม่กลับสูภ่าวะปกติ จึงต้องติดตามสถานการณ์และกลยุทธ์บรษัิทอกีครัง้ การปรบัประมาณการลงได้ราคาเป้าหมายใหม่ลดลงเป็น 7.20 
บาท (DCF, waCC 12.5%, Terminal growth 1%) ต�ากว่าราคาตลาดอยู ่18.6% ลดค�าแนะน�าลงเป็น ขาย จากเดิม ซื้อ เพราะผลกระทบจาก CoViD-19 รุนแรงกว่าคาด 
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บล.กสิกรไทย : JMT แนะน�ำ ซื้อ รำคำพ้ืนฐำน ที่ 24.10 บ.

JmT Network Services PCl

          JmT TB outperform 
          Target Price Bt 24.10 
          Price (05/05/2020) Bt 17.90 
          Upside % 34.64 
          Valuation Per 
          Sector Finance & Securities 
          market Cap Btm 15,904 
          30-day avg turnover Btm 208.05 
          No. of shares on issue m 888 
          CG Scoring Good 
          anti-Corruption indicator N/a 
 
พอรต์ลงทนุกระจายความเสีย่งด ี

          - เราคาดว่า JmT จะรายงานก�าไรสทุธิไตรมาส 1/2563 ที ่214 ลบ. เพิ่มขึน้ 48.1% yoy และ 7.7% QoQ จากรายได้ทีส่งูขึน้ 
          - ไม่เหน็ผลกระทบทีม่นัียส�าคัญจากโควิด-19 เน่ืองจาก JmT มพีอรต์ธุรกิจทีห่ลากหลายและมบีญัชลีกูหนีก้ารค้าทีม่ากกว่า 1 ล้านราย 
          - คงค�าแนะน�า "ซื้อ" ด้วยราคาเป้าหมายเดิมที ่24.10 บาท เราคาดว่าก�าไรสทุธิไตรมาส 2/2563 จะอยูท่ี ่857 ลบ. หรอืเพิ่มขึน้ 25.8% yoy. 
          
investment highlights 

 คาดก�าไรสทุธิไตรมาส 1/2563 สงูขึน้ เราคาดว่า JmT จะรายงานก�าไรสทุธิไตรมาส 1/2563 ที ่214 ลบ. เพิ่มขึน้ 48.1% yoy และ 7.7% QoQ 
หนุนจากรายได้จากธุรกิจซื้อหนีเ้สยีทีส่งูขึน้เป็น 571 ลบ. ซึง่เพิ่มขึน้ 36.3% yoy และ 6.8% QoQ เติบโตจากพอรต์ทีตั่ดจ�าหน่ายต้นทนุหมดแล้ว
และพอรต์โดยรวมทีข่ยายใหญ่ขึน้ อยา่งไรก็ด ีเราคาดว่าธุรกิจประกันภัยจะรายงานผลขาดทนุที ่18 ลบ. เทยีบกับ opex เติบโตขึน้มากกว่าเบีย้
ประกันภัยรบั 
          
ลงทนุใน NPls มากขึน้ต้ังแต่ต้นปีทีผ่า่นมา ผูบ้รหิารเปิดเผยว่า JmT จะทยอยเข้าลงทนุใน NPls ซึง่จะขึน้อยูกั่บผลตอบแทนของการลงทนุและ
ความเหมาะสมระหว่างเง่ือนไขและราคาของหลักประกันและยงัต้ังเป้าเงินลงทนุในการซื้อหนีไ้ว้ตามเดิมที ่4.5 พันลบ. โดยในไตรมาส 1/2563 
บรษัิทฯ ซื้อหนีเ้สยีด้วยมูลค่าทีต่ราไว้ทีเ่กือบ 5 พันลบ. ซึง่เราคาดว่าต้นทนุการลงทนุอยูท่ีป่ระมาณ 300 ลบ. ลดลง 12% yoy และ 70.5% QoQ 
ซึง่คิดเป็น 10% ของประมาณการต้นทนุในการซื้อหนีร้วมท้ังปีของเราที ่3.18 พันลบ. เราคาดว่า JmT จะเรง่ซื้อหนีส้นิในช่วงเวลาทีเ่หลือของปีนี ้
          
ไม่ได้รบัผลกระทบอยา่งมนัียส�าคัญจากโควิด-19 ผูบ้รหิารเปิดเผยว่า JmT ไม่ได้รบัผลกระทบอยา่งมนัียส�าคัญจากโควิด-19 จากพอรต์ธุรกิจ
ทีก่ระจายความเสีย่งได้ดใีนลกูหนีห้ลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นลกูหนีส้นิเชื่อรถยนต์, บตัรเครดิตและบา้น และมบีญัชลีกูหนีท้ั้งหมด
มากกว่า 1 ล้านราย ดังน้ัน เราจึงคาดว่าก�าไรสทุธิไตรมาส 2/2563 จะได้รบัผลกระทบเพยีงเล็กน้อย 
          
ไม่ได้รบัผลบวกอยา่งมนัียส�าคัญจาก TFrS 9 เราคาดว่าบรษัิทฯ จะไม่ได้รบัผลบวกทีม่นัียส�าคัญจากการใช้มาตรฐานบญัช ีTFrS 9 เน่ืองจาก 
JmT ไม่ได้มุ่งเน้นไปยงัการขายหลักประกัน ดังน้ัน วิธปีระเมินมูลค่าส�าหรบัการค�านวณหลักประกัน แต่บรษัิทฯ มุ่งเน้นไปยทัีก่ารปรบัโครงสรา้ง
หนีกั้บลกูหนีเ้ป็นสว่นใหญ่ วิธทีีบ่รษัิทฯ ใช้เพื่อรบัรูร้ายได้จึงต้องเป็นวิธ ีeirr ซึง่ JmT ใช้วิธนีีอ้ยูแ่ล้ว 
          
Valuation and recommendation 
          คงค�าแนะน�า "ซื้อ" จากพอรต์ธุรกิจทีห่ลากหลายของ JmT เราคงค�าแนะน�า "ซื้อ" JmT ด้วยราคาเป้าหมายสิน้ปี 2563 ที ่24.10 บาท ซึง่
ประกอบด้วยราคาเป้าหมายที ่20.10 บาท อิงด้วย Per ล่วงหน้าที ่22.5 เท่า ซึง่เป็นระดับเฉลีย่ 4 ปี และคาดการณ์ปรมิาณเงินสดในมือ 4.00 
บาท (รวมเงินสดจากการแปลง JmT-w2) เราคาดว่าก�าไรสทุธิปี 2563 จะอยูท่ี ่857 ลบ. หรอืเพิ่มขึน้ 25.8% yoy 
          Upside risk: 1) พอรต์ตัดจ�าหน่ายต้นทนุหมดแล้วทีม่ากขึน้ 
          Downside risks: 1) การระบาดของไวรสัโควิด-19 ทีน่านกว่าคาดและ 2) สภาวะเศรษฐกิจทีถ่ดถอยกว่าทีค่าดไว้ 
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สวัสดีค่ะ  กลับมาพบกับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์  ฉบับเดือนพฤษภาคม 2563 
 เดือนที่รัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการส�าหรับกิจการและกิจกรรมที่ "มีความเส่ียงต�่า" 6 

กลุ่ม ให้กลับมาด�าเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค.  
ภายใต้เงื่อนไขว่าผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยยังควบคุมโควิด-19 
ได้ดี ผู้ติดเชื้อรายใหม่ของไทยลดลงต่อเนื่องก็ถือเป็นข่าวดี ที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทั้งประเทศ  และที่ต้องขอบคุณเป็นอย่างมากคือ
คุณหมอและคุณพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละ ท�าให้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ ส่วน
ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในเดือนเมษายน ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สรุปภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์ ณ ส้ิน

เดือนเมษายน 2563 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่ 1,301.66 จุด เพ่ิมขึ้น 15.6% จากเดือนก่อน มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวม
ของ SET และ mai อยู่ที่ 68,093 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 28% จากค่าเฉลี่ยทั้งปี 2562 ด้านผู้ลงทุนต่างชาติมีสถานะขายสุทธิ 46,782 ล้านบาท

ในตลาดหลักทรัพย์ไทย โดยเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดในเอเชีย

ด้านนายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ 
หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ใน
เดือนเมษายน 2563 ตลาดหลักทรัพย์ไทยฟื้ น
ตัวจากจุดต�่าสุดในเดือนมีนาคมซึ่งสอดคล้อง
กับทิศทางของตลาดโลก โดยในเดือนเมษายน 
SET Index ปรับตัวเพ่ิมขึ้น 15.6% จากส้ินเดือน
ก่อนซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ในเอเชีย สอดคล้องกับ
สถานการณ์ COVID-19 ที่เริ่มคลี่คลาย ทั้งนี้
ปัจจัยที่ต้องติดตามในระยะต่อไป นอกจาก
ประสิทธิภาพในการควบคุมการระบาดแล้ว ผู้
ลงทุนควรให้ความส�าคัญกับการปรับตัวของ
ประชาชน และผู้ประกอบการในประเทศเพ่ือ
ป้องกันการระบาดซ�้า และการเดินหน้ากิจกรรม
ทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศในระยะต่อ
ไป

ทั้งนี้ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ณ 
ส้ินเดือนเมษายน 2563 ปิดที่ 1,301.66 จุด เพ่ิม
ขึ้น 15.6% จากส้ินเดือนก่อน โดย กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม กลุ่มทรัพยากร กลุ่มบริการ และ
กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างเพ่ิมขึ้นมากกว่า 
SET Index

ขณะที่ ในเดือนเมษายน 2563 ผู้ลงทุนต่างชาติ
ขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 46,782 ล้าน
บาท  ส่วนมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET 
และ mai ในเดือนเมษายน 2563 อยู่ที่ 68,093 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 28% จากค่าเฉลี่ยทั้งปี 2562

ด้าน Forward และ Historical P/E ของ
ตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ ส้ินเดือนเมษายน 2563 
อยู่ที่ระดับ 17.7 เท่า และ 15.1 เท่าตามล�าดับ สูง

กว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่
ระดับ 13.3 เท่า และ 14.0 เท่าตามล�าดับ

นายศรพล ระบุว่า ส่วนอัตราเงินปันผลตอบแทน 
ณ ส้ินเดือนเมษายน 2563 อยู่ที่ระดับ 4.0% สูง
กว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่
ที่ 3.3%

 ขณะที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ 
SET และ mai ณ ส้ินเดือนเมษายน 2563 อยู่ที่ 
14.2 ล้านล้านบาท ลดลง 16.4% จากส้ินปี 2562

และ ใน 4 เดือนแรกของปี 2563 มูลค่าการระดม
ทุนครั้งแรก (IPO) ของไทยอยู่ที่ระดับ 56,127 
ล้านบาท ในขณะที่การเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน 
(SPO) มีมูลค่ารวม 11,666 ล้านบาท

เริ่มผ่อนปรน 



ส่วนแวดวงบริษัทจดทะเบียนไปเริ่มกันที่  NER  รายงานผล
ประกอบการไตรมาส 1/63 มีก�าไรสุทธิ 59.89 ล้านบาท  ลดลง 
40.66%  เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เหตุขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยน  ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 127.25บาท (ซึ่งเป็น
ขาดทุนทางบัญชี) เป็นผลกระทบCOVID-19ฉุดบาทอ่อนลง  แต่
ก�าไรปกติเติบโตดี  ด้าน"ชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์"  แม่ทัพใหญ่  
NER  ลั่น9เดือนจากนี้ บริษัทยังคงขยายตลาดและเพ่ือสร้างการ
เติบโตที่ยั่งยืน 

ส�าหรับ"ธนิน ศรีเศรษฐี"  เป็นอดีตกรรมการบริหารพัฒนา
ธุรกิจ กลุ่มบริษัทจีพี (GP Group of Companies) เข้า
ด�ารงต�าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้า
หน้าที่บริหารคนอใหม่ ของบมจ.ดีโอดี ไบโอเทค โดยมีผลวัน
ที่ 4 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปค่ะ 

DOD ล่าสุดดึง “ธนิน ศรีเศรษฐี” จาก GP Group of Companies 
(Holding Company) นั่งแท่น CEO คนใหม่ ดีเดย์ 4 พ.ค.63 นี้ 
เล็งสานต่อนโยบาย One Stop Service Solution สู่การเป็นผู้น�า 
“Health & Beauty” แบบครบวงจร สู่ระดับสากล พร้อมปักธงสร้าง 
New S-Curve เพ่ือพัฒนาและต่อยอดรายได้ธุรกิจให้เติบโตแบบก้าว
กระโดดอย่างมีนัยส�าคัญในอนาคต    

WICE ทุ่มงบซื้อหุ้น “WICE Logistics (Singapore)” เพ่ิม 
30% เล็งเห็นโอกาสเติบโตระยะยาวเพ่ิมขีดความสามารถรองรับ
การแข่งขันระดับนานาชาติ ขยายเครือข่ายงานโลจิสติกส์ขนส่ง
ทางอากาศ หนุนมาร์จิ้นโต อัพฐานลูกค้าต่างประเทศและกลุ่ม 
AEC ต่อยอดธุรกิจ พร้อมจ่อบุ๊กรายได้และก�าไร       ในไตรมาส 
2/63 ทันที



"พัชร สุระจรัส" กรรมการบริหาร  ASP แจ้งมติบอร์ด เปลี่ยน 
นโยบายจ่ายเงินปันผล  เป็นจ่ายไม่ต�่ากว่า 50% ของก�าไรสุทธิ 
จากเดิม 75% เพ่ือโอกาสในการขยายการลงทุนทางธุรกิจมีผล
ในงวเผลประกอบการปี 63 

ปิดท้ายที่ ซีอีโอฝรั่งหัวใจไทย ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ บริจาคไปแล้วก
ว่า 50 ล้านบาทผ่านโครงการ “บี.กริม ปันน�้าใจ สู้ภัยโควิด-
19”ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา พร้อมยังร่วมส่ง
ก�าลังใจเพ่ือให้ทุกคนปลอดภัยและก้าวผ่านสถานการณ์อันยาก
ล�าบากนี้ไปด้วยกัน

 SUPER เดินหน้าเสียบปลั๊กจ่ายไฟโรงไฟฟา้พลังงานความร้อน
จากขยะชุมชน จังหวัดพิจิตร  ก�าลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ และ
มีสัญญาซื้อขายไฟฟา้กับการไฟฟา้ส่วนภูมิภาคจ�านวน 9 เมกะ
วัตต์  บิ๊กบอส "จอมทรัพย์  โลจายะ" เผยมีโครงการโรงไฟฟา้
ขยะในมือที่อยู่ระหว่างการพัฒนาตามแผนงานจ�านวน 57.9 เมกะ
วัตต์ มีก�าหนดทยอย COD ต่อเนื่องในช่วง 2-3ปี ข้างหน้า หนุน
ผลงานสร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง ตามก�าลังการผลิตที่เพ่ิม
ขึ้น นอกเหนือจากโซลาร์ฟาร์ม-วินด์ฟาร์ม ในเวียดนาม และประเท
ศอื่นๆ เพ่ือการเติบโตที่แกร่งและยั่งยืน สร้างผลตอบแทนที่ดีให้
กับบริษัทฯและผู้ถือหุ้น

"ปราโมท คานเดลวาล" รองประธาน (ฝา่ยการเงินและพาณิชย์ )  แห่ง 
TR  เปิดเผยว่า แจ้งผลกระทบจากสถานการณ์โรค COVID-19 ที่มีต่อ
บริษัทฯ ซึ่งผลกระทบดังกล่าวส่งผลให้ความต้องการในผลิตภัณฑ์ของบ
ริษัทฯ ลดลง เนื่องมาจากใช้มาตรการการปิดประเทศ (Lock Down) ใน
หลายประเทศ ซึ่งบริษัทฯ มีการส่งออกเกือบร้อยละ 97 ของผลิตภัณฑ์
ส่งผลให้ก�าลังการผลิตลดลงตั้งแต่สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนเมษายน 2563 
เป็นต้นมาเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวยังคงมีการเปลี่ยนแปลงไป
ทุกวัน และด้วยความไม่แน่นอนในอนาคต บริษัทฯ ได้ด�าเนินมาตรการ
บรรเทาต่าง ๆ เพ่ือเป็นการลดผลกระทบต่อรายได้และความสามารถใน
การท�าก�าไร โดยบริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญในการรักษากระแสเงินสดและ
สภาพคล่องอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการลดต้นทุนและเงินทุนหมุนเวียนจาก
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา บริษัทฯ ยังคงมีการติดตาม
สถานการณ์อย่างใกล้ชิดและมีการปรับเปลี่ยนมาตรการรายวัน 

 ปัจจุบัน SUPER มีโรงไฟฟา้ขยะที่ด�าเนินการแล้วและอยู่ระหว่างการพัฒนา
โครงการรวม 6 แห่ง ปริมาณไฟฟา้ตามสัญญาซื้อขายไฟรวม 64 เมกะ
วัตต์ โดยเป็นโครงการโรงไฟฟา้พลังงานความร้อนจากขยะของบริษัทย่อย
ของ SUPER จ่ายไฟฟา้เข้าระบบเชิงพาณิชย์(COD) ให้กับให้กับการไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาค เป็นจ�านวนรวมทั้งส้ิน 2 โครงการ ปริมาณการซื้อขายไฟตามสัญญา
รวม 18.0 เมกกะวัตต์ ขณะที่ยังมีโครงการโรงไฟฟา้จากขยะ จังหวัดหนองคาย 
6 เมกะวัตต์  โรงไฟฟา้จากขยะ จ.นนทบุรี 16 เมกะวัตต์ , โครงการโรงไฟฟา้
จากขยะ จ.นครศรีธรรมราช ก�าลังการผลิต 16 เมกะวัตต์ โครงการโรงไฟฟา้
จากขยะ จ.เพชรบุรี 8 เมกะวัตต์ คาดว่าจะทยอย COD ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า 
( 2563-2565 ) 






















