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 นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์
จ�ากัด (มหาชน) LPN เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ของบริษัทฯ ได้มีมติ

อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยมีวงเงินสูงสุดที่จะใช้ใน

การซื้อหุ้นคืน 500 ล้านบาท จ�านวนหุ้นที่จะซื้อคืน 126,000,000 หุ้น คิด

เป็นร้อยละ 8.54 ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด

 ทั้งนี้วิธีการในการซื้อหุ้นคืน บริษัทฯ จะซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย โดยมีก�าหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 

พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 

พ.ศ. 2563

 ส�าหรับเหตุผลในการซื้อหุ้นคืน1) เพื่อสะท้อนถึงสถานะทางการเงินที่

มั่นคงของบริษัท และ2) เพื่ออัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและเพิ่ม

อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น

 ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์ รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงิน
และบริหารบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
CENTEL เปิดเผยว่า บริษัทฯยอมรับว่าผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2563 ยังมี
ผลขาดทุนสุทธิ เนื่องจาก ได้รับผลกระทบจากกการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผล
ให้ธุรกิจโรงแรมซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
โดยตรง ซึ่งไตรมาส1ที่ผ่านมาบริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 45.12 ล้านบาท ส่วนไตรมาส2 
ยังคงมีแนวโน้มขาดทุนต่อเนื่อง หลังเป็นช่วงโลซีซั่นประกอบกับการแพร่ระบาดของไวรัส
ยังไม่คลี่คลายมากนัก จึงถือเป็นปัจจัยที่ยังคงกดดันบริษัทฯอยู่

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯเชื่อว่าธุรกิจโรงแรมจะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้ตั้งแต่ไตรมาส 
3/2563 เป็นต้นไป หลังรัฐบาลได้มีมาตรการคลายล็อคดาว์นบ้างแล้ว ซึ่งคาดว่าโรงแรมจะ
สามารถกลับมาเปิดด�าเนินการได้ภายในเดือน กรกฎาคมน นี้เป็นต้นไป และคาดว่าจะเป็น
นักท่องเที่ยวในประเทศส่วนใหญ่ ตามด้วยนักท่องเที่ยวในกลุ่มอาเซียน 

 ทั้งนี้บริษัทฯประเมินภาพรวมรายได้ต่อห้องพักเฉลี่ย (RevPar) ปี 2563 (ไม่รวม
โรงแรมเซ็นทารา แกรนต์ บีชรีสอร์ท สมุย และโรงแรมโคซี่ พัทยา วงศ์อมาตย์ บีช) คาด
ว่าจะลดลง 40%- 50%เทียบปีก่อน จากการลดลงของอัตราการเข้าพักเฉลี่ย (OCC) เป็น
หลัก พร้อมปปรับประมาณการจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยในปีนี้เหลือเพียง 
16 ล้านรายเท่านั้น จากเดิมคาดว่าอยู่ที่ 40.5 ล้านราย 

 ด้านธุรกิจอาหารในปี 2563 บริษัทฯจะเน้นแบบส่วนของ takeaway และ delivery 
เป็นหลัก ได้แก่ cloudkitchen และ stand-alone outlet เช่น drive thru เป็นต้น โดย
การขยายสาขา คาดการณ์ว่าจะเริ่มเปิดสาขาใหม่ในไตรมาสที่ 3/2563 หลังเมื่อวันที่ 12 
พฤษภาคมที่ผ่านมา มีมาตรการผ่อนปรนธุรกิจอาหารได้ แต่ทั้งนี้บริษัทฯประเมินภาพรวม
ทั้งปีธุรกิจอาหารจะติดลบ 12-15% 

 ส�าหรับงบลงทุนในปีนี้บริษัทวางไว้ที่ 4,500 ล้านบาท แบ่งเป็นใช้ในธุรกิจโรงแรม 
จ�านวน 3,900 ล้านบาท ธุรกิจอาหาร 560 ล้านบาท ส่วนปี 2564 งบลงทุนจะปรับตัว
เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็นใช้ในธุรกิจโรงแรม จ�านวน 3,800 ล้านบาท 
ธุรกิจอาหาร 900 ล้านบาท  ปี 2565 งบลงทุนอยู่ที่ 4,000 ล้านบาท แบ่งเป็นใช้ในธุรกิจ
โรงแรม จ�านวน 2,200 ล้านบาท ธุรกิจอาหาร 1,250ล้านบาท และการเข้าซื้อกิจการ 
500 ล้านบาท ส่วนปี2566 วางงบลงทุนไว้ที่ 4,100 ล้านบาท แบ่งเป็นใช้ในธุรกิจโรงแรม 
จ�านวน 1,900 ล้านบาท ธุรกิจอาหาร 1,200 ล้านบาท และปรับปรุงโครงการใหม่ 1,000 
ล้านบาท 

 พร้อมกันนี้บริษัทฯยังได้วางแผนระยะยาวในอีก 5 ปีข้างหน้า (64-68) เชื่อว่าผล
ประกอบการรวมถึงรายได้จะมีการเติบได้อย่างเท่าตัว ซึ่งมาจากการขยายกิจการอย่างต่อ
เนื่อง ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการหลายรายทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมเสนอให้
บริษัทฯร่วมลงทุนด้วย ซึ่งหากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบทันที 

CENTEL รับ H1/63 ยังมีผลขาดทุนสุทธิ 

หลังโควิด-19 กระทบ -ช่วงโลว์ซีซั่น

บอร์ด LPN อนุมัติโครงการซื้อหุ้น 126 ล้านหุ้น 

วงเงิน 500 ลบ.  เริ่ม 4 มิ.ย. -3 ธ.ค. 63 

7 www.HoonInside.com 25  May  2020



 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด 

(มหาชน) ฟอร์มสวย วางเป้ารายได้ปี 2563 กว่า 

2,400 ลบ. หลังตุนงานในมือ (Backlog) สูงลิ่ว 

กว่า 4,378 ลบ. ทยอยรับรู้ต่อเนื่องข้ามปี เผย

ผลการด�าเนินงานในไตรมาส 1/2563 บริษัทฯ 

สามารถผลักดันการเติบโตที่ดีทั้งในแง่ของก�าไร

สุทธิและรายได้ โดยก�าไรสุทธิท�าได้ 40.08 ล้าน

บาท เติบโตจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ 38.91 

ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.01 และมีรายได้

รวม 460.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนที่มีรายได้รวม 453.45 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.59 หลังทยอยส่งมอบงานให้แก่

ลูกค้าในโครงการขนาดใหญ่ ด้านเอ็มดี “ณัฐนัย 

อนันตรัมพร” เผยไตรมาส 2/2563 เตรียมรุกงาน

ใหญ่ต่อเนื่อง มั่นใจดันผลงานปี 2563 โตไม่ต�่า

กว่า 30% ซึ่งภายในระยะเวลา 5 ปี บริษัทฯ ตั้ง

เป้ารายได้จะเติบโตต่อเนื่อง 20 - 30% ต่อปี  

 นายณัฐนัย อนันตรัมพร 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์ 
ลิ้งค์ เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ ITEL เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับคัดเลือก

ท�างานโครงการใหญ่ จ�านวน 2 โครงการจากกรม

การสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และ

ได้เข้าลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 

2563 ที่ผ่านมา รวมมูลค่า 135,584,460 ล้าน

บาท (หนึ่งร้อยสามสิบห้าล้านห้าแสนแปดหมื่น

สี่พันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยแบ่งเป็น 1. 

ลงนามในสัญญางาน ซื้อพร้อมติดตั้งชุดวิทยุ

ไมโครเวฟ แบบ IP พร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบ 

ตามโครงการจัดหาชุดวิทยุไมโครเวฟ แบบ IP 

พร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบ มูลค่าโครงการรวม 

85,897,460.00 ล้านบาท (แปดสิบห้าล้านแปด

แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวม

ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ 2.ลงนามในสัญญางาน ซื้อ

ชุดวิทยุไมโครเวฟ (ส่วนต่อขยาย) พร้อมติดตั้ง 

มูลค่า 49,687,000.000 บาท (สี่สิบเก้าล้านหก

แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่า

เพิ่ม โดยมีก�าหนดการด�าเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายใน 270 วัน และ 240 วัน ตามล�าดับ ซึ่ง

โครงการดังกล่าวถือเป็นการต่อยอดงานบริการ

โครงข่ายของบริษัท แสดงถึงความมั่นใจใน

ศักยภาพโครงข่ายของบริษัทฯ ที่มีคุณภาพและมี

เสถียรภาพ ท�าให้สามารถรับงานได้อย่างต่อเนื่อง 

และจะช่วยเสริมศักยภาพด้านการแข่งขันให้สูง

ขึ้น โดยปีนี้จะเป็นปีที่รายได้มีการเติบโตอย่างโดด

เด่นอีกปีหนึ่ง ทั้งนี้ เมื่อมีการลงนามในสัญญา

ดังกล่าวแล้ว จะท�าให้บริษัทฯมีงานในมือรอรับรู้

รายได้ (Backlog) เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 4,378.23 ล้าน

บาท จาก Backlog ณ สิ้นไตรมาส 1/2563 อยู่ที่ 

4,079.74 ล้านบาท 

 ปัจจุบัน บริษัทฯ มี Backlog อยู่ที่ 4,378.23 

ล้านบาท ซึ่งยังไม่นับรวมงานโครงการใหม่ๆ ที่จะ

ทยอยเข้ามาในครึ่งปีหลัง โดยมีปัจจัยบวกมาจาก

ที่ บริษัทฯ สามารถผลักดันยอดขายจากลูกค้า

ที่เข้ามาใช้งานบริการโครงข่ายได้เพิ่มสูงขึ้น และ

สามารถรักษาฐานลูกค้าในปีก่อนไว้ได้ อันเนื่อง

มาจากประสิทธิภาพของโครงข่ายและเสถียรภาพ

ของการให้บริการที่เหนือกว่าคู่แข่งขันรายอื่นใน

ตลาด ซึ่งจะท�าให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง 

 "จากการที่บริษัทฯได้รับการพิจารณาให้

ด�าเนินโครงการจากกรมการสื่อสารทหาร กอง

บัญชาการกองทัพไทย ในครั้งนี้ แสดงให้เห็น

ถึงความไว้วางใจในศักยภาพของบริษัทฯและ

เสถียรภาพของโครงข่าย ซึ่งถือเป็นความส�าเร็จ

ของ  บริษัทฯ และถือเป็นปัจจัยส�าคัญซึ่งจะช่วย

สนับสนุนผลการด�าเนินงานในอนาคตเติบโตมาก

ขึ้น " นายณัฐนัย กล่าว

ITEL เผย Backlog พุ่งกว่า 4.37 พันลบ.   

หลังคว้า 2 โครงการจากกรมการส่ือสารทหาร  

รวมมูลค่า 135.58 ลบ. ม่ันใจปี 63 รายได้ 2.4 พันลบ.
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 นายภณพินิต อุปถัมถ์ ผู้ช่วย
ผู้อ�านวยการสายงานบริหารการ
เงิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ CPN เปิดเผยว่า จาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรค COVID-19 ที่

ยังมีความไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบต่อ

ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯในหลากหลาย

ด้านนั้น บริษัทฯจึงได้ปรับลดงบลงทุนในปี 

2563 เหลือ 11,000 ล้านบาท จากเดิมตั้งไว้

ที่ 22,3000 ล้านบาท เพื่อลดผลกระทบจาก

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

 อีกทั้งปรับแผนการลงทุนและเป้าหมาย

ทางธุรกิจในระยะ 5 ปี (ปี 2563-2566) โดย

จะทบทวนแผนการพัฒนาในทุกโครงการ โดย

เฉพาะโครงการอสังหาริมทรัพย์ แบบผสม 

(Mixed-use Development) ประกอบด้วย 

การพัฒนาโครงการศูนย์การค้าใหม่ ด้วยการ

ปรับลดการเปิดศูนย์การค้าลงเหลือ12-14 

โครงการ จากเดิมคาดเปิด 15-17  โครงการ  

ปรับลดการเปิดอาคารส�านักงานจาก 2 เหลือ

เพียง 1-2 โครงการ พร้อมปรับลดการเปิด

โรงแรมจาก 10 แห่ง เหลือเพียง 5-6 แห่ง 

และปรับลดการเปิดโครงการที่อยู่อาศัย เหลือ 

15-20 โครงการ จากเดิมคาดเปิดมากกว่า 30 

โครงการ 

 พร้อมกันนี้บริษัทฯจะพยายามลดต้นทุน

ในทุกๆด้าน และพยายามบริหารจัดการธุรกิจ

อย่างระมัดระวังรอบคอบให้ผ่านพ้นสถานการณ์

ครั้ง นี้อย่างดีที่สุด เพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อผู้

ถือหุ้นในระยะยาวต่อไป

 ทั้งนี้ล่าสุดบริษัทฯได้ทยอยเปิดศูนย์การค้า

อีกครั้ง เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา หลัง

รัฐบาลได้ผ่อนคลายบางธุรกิจให้กลับมาด�าเนิน

ธุรกิจได้ ซึ่งบริษัทฯยังคงมาตรการักษาระยะ

ห่างทางสังคม(Social Distancing) พร้อม

ทั้ง จัดท�าแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ" 

เพื่อยกระดับมาตรการความ สะอาดและความ

ปลอดภัยในเชิงรุกไว้ล่วงหน้า ที่สามารถน�า

มาปฏิบัติได้จริงกับศูนย์การค้า ร้านค้า และ

พนักงานทุกคน

 ส�าหรับปัจจุบันมีประชาชนกลับเข้ามา

เดินห้างสรรพสินค้าแล้วประมาณ 40-60% 

จากช่วงที่โควิด-19 ระบาดปรับตัวลดลงไป

อยู่ที่ 20-30%  ดังนั้นบริษัทฯจึงเชื่อว่าผล

ประกอบการครึ่งปีหลังมีโอกากลับมาฟื้นตัวได้ 

หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสเริ่ม

คลี่คลาย 

 ขณะที่บริษัทฯรายงานผลประกอบการ

ไตรมาส 1/2563 มีรายได้รวม 11,423 ล้านบาท

และก�าไรสุทธิ 4,592 ล้านบาท โดยหลักมาจาก

รายการที่มิได้เกิดขึ้นเป็นประจ�า และมาจาก

การเติบโตของรายได้การขายอสังหาริมทรัพย์ 

ประกอบกับบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ หากไม่รวม

รายการที่มิได้เกิดขึ้นประจ�า บริษัทฯ มีรายได้

รวมและก�าไรสุทธิลดลงร้อยละ 0.5 และ 8.7 

ตามล�าดับจากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยหลัก

มาจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค 

COVID-19 ต่อธุรกิจที่บริษัทฯ ด�าเนินการอยู่ 

CPN ห่ันงบลงทุนปี63 เหลือ 1.1 หม่ืนลบ. 

จากเดิม 2.23 หม่ืนลบ. พร้อมชะลอการลงทุนใหม่ท่ีไม่จ�าเป็น 

หลังสถานการณ์ไม่เอื้ออ�านวย
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TMB - ธนชาต ลดดอกเบี้ยเงินกู้ 

MLR, MOR และ MRR มีผล 1 มิ.ย. 63

 นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผย

ว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจไป ทั่วโลก ธนาคารได้ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจ

ของประเทศไทยมาอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง ทีเอ็มบี และธนชาตจึงขอประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR (Minimum Lending Rate), MOR 

(Minimum Overdraft Rate) และ MRR (Minimum Retail Rate) โดย MLR จาก 6.25% ลดลง 0.125% เหลือ 6.125% MOR จาก 6.275% ลดลง 

0.125% เหลือ 6.15% และ MRR จาก 6.63% ลดลง 0.35% เหลือ 6.28% ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

 โดยการลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ นอกจากเป็นการลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทแล้ว ธนาคารได้มีการปรับลดดอกเบี้ย MRR ลงมากกว่าอัตรา

ดอกเบี้ยนโยบาย ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระทางการเงินลูกค้าผู้ประกอบการและรายย่อย โดยเฉพาะลูกค้าสินเชื่อบ้านที่ต้อง

ประสบปัญหาสภาพคล่องอันเนื่องจากเหตุการณ์ที่ยากล�าบากในครั้งนี้  และเพื่อเป็นการช่วยเตรียมความพร้อมส�าหรับการเข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟู

เศรษฐกิจภายหลังโควิด-19 อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

 ทั้งนี้ ที่ผ่านมาธนาคารทีเอ็มบี และธนาคารธนชาต ได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ รวมถึงออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง

การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทั้ง 3 ประเภทในครั้งนี้ ประกอบกับสถานการณ์ล็อกดาวน์ของประเทศที่ผ่อนคลายลง ธนาคารเชื่อมั่นว่าจะช่วยให้ลูกค้า

ของธนาคารมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้น สามารถด�าเนินธุรกิจได้ราบรื่น ทั้งยังช่วยสนับสนุนให้สภาพเศรษฐกิจของประเทศฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ด้วย
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บลจ.บัวหลวง เสนอขาย IPO "BP1/20 (AI)" 

วันที่ 22-26 พ.ค.นี้ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนในยุคดอกเบี้ยต�่า

 กองทุนบัวหลวง เสนอขาย IPO 

'กองทุนรวมบัวหลวงธนสารพลัส 1/20 ห้าม

ขายผู้ลงทุนรายย่อย' หรือ BP1/20 (AI) ซึ่ง

เป็นเทอมฟันด์ อายุ 6 เดือน วันที่ 22-26 

พฤษภาคม นี้ ลงทุนขั้นต�่า 500,000 บาท 

เป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุน

ในตราสารหนี้ต่างประเทศ เพื่อโอกาสรับผล

ตอบแทนที่เหมาะสม ในยุคที่ดอกเบี้ยต�่าต่อ

เนื่อง

 รายงานข่าวจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการ

กองทุนรวม บัวหลวง จ�ากัด หรือ กองทุนบัว

หลวง เปิดเผยว่า กองทุนบัวหลวงเสนอขาย

หน่วยลงทุนครั้งแรก (IPO) กองทุนรวมบัว

หลวงธนสารพลัส 1/20 ห้ามขายผู้ลงทุนราย

ย่อย หรือ BP1/20 (AI) ระหว่างวันที่ 22-26 

พฤษภาคม 2563 นี้ โดยเสนอขายในราคา 10 

บาทต่อหน่วย และผู้ลงทุนจะต้องจองซื้อครั้ง

แรกขั้นต�่า 500,000 บาท

 กองทุนนี้ เป็นกองทุนที่มีก�าหนดอายุ

โครงการ (เทอมฟันด์) ประมาณ 6 เดือน จะ

ระดมเงินจากผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและผู้มีเงิน

ลงทุนสูง ซึ่งเป็นผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับ

ทรัพย์สินที่กองทุนลงทุน และสามารถยอมรับ

ความเสี่ยงจากการลงทุนได้ เพื่อแสวงหา

โอกาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสม ในช่วงที่

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในประเทศยังมีแนวโน้ม

ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเมื่อวัน

ที่ 20 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการ

นโยบายการเงิน (กนง.) ก็เพิ่งมีนโยบายปรับ

ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาอีก 0.25% ส่ง

ผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายปรับลดจาก 0.75% 

เหลือ 0.50% 

 

 ส�าหรับ BP1/20 (AI) จะน�าเงิน

ไปลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ โดยเป็นการลงทุนในต่างประเทศ เฉลี่ย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ

ของกองทุน ซึ่งจะป้องกันความเสี่ยงจากอัตรา

แลกเปลี่ยนของเงินต้นและดอกเบี้ยที่คาดว่าจะ

ได้รับทั้งหมด (Fully Hedge)  

 ตราสารหนี้ต่างประเทศที่กองทุนนี้เข้าไป

ลงทุนได้ ประกอบด้วย ตราสารหนี้ภาครัฐ หรือ

รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน รวมถึงตราสาร

หนี้ภาคเอกชน และตราสารหนี้อื่นๆ ที่เสนอ

ขายในต่างประเทศ โดยต้องรับการจัดอันดับ

ความน่าเชื่อถือ ณ วันที่ลงทุน อยู่ในระดับ

ที่ลงทุนได้ หรือ Investment  Grade ทั้ง

ยังสามารถลงทุนในเงินฝากต่างประเทศได้ 

นอกจากนี้อาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์

หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น

ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก�าหนดหรือเห็น

ชอบให้กองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่างประเทศ

 ทั้งนี้ BP1/20 (AI) ไม่มีค่าธรรมเนียมการ

ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งในการรับ

ซื้อคืนหน่วยลงทุนกองทุนนี้ เป็นการรับซื้อคืน

โดยอัตโนมัติ 1 ครั้ง ภายในวันท�าการก่อนวัน

ครบก�าหนดอายุโครงการ โดย บริษัทจัดการจะ

ประกาศวันที่รับซื้อคืนอัตโนมัติให้ผู้ลงทุน

ทราบ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัด

จากวันที่จดทะเบียนกองทุน 

ขณะที่การจ่ายเงินคืน

เมื่อครบอายุ

กองทุน จะ

จ่าย 

1 ครั้ง ภายในวันที่เลิกกองทุนให้ผู้ถือหน่วย

ลงทุนที่มีรายชื่อในทะเบียน ณ วันเลิกกองทุน 

ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ในใบค�าขอ

เปิดบัญชี (โอนเข้าบัญชี / เช็ค) โดยผู้ถือหน่วย

ลงทุนสามารถแจ้งความประสงค์ไว้ได้ว่าเมื่อกอง

เทอมฟันด์ครบอายุ ให้สับเปลี่ยนเข้ากองทุนเปิด

บัวหลวงธนทวี (B-TNTV) หรือกองทุนเปิดบัว

หลวงตราสารหนี้ภาครัฐ (B-TREASURY)  

 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลราย

ละเอียดกองทุน BP1/20 (AI) หรือติดต่อขอรับ

หนังสือชี้ชวนได้ที่ กองทุนบัวหลวง โทร. 0 

2674 6488 กด 8 หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุน 

ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ตัวแทนขายของกรุงเทพ

ประกันชีวิต บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง และ

บมจ.หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน
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ตลท.เผย Q1/63 ก�าไรบจ. ทรุด 60.5%  

หลังศก.ชะลอตัว-สงครามราคาน�้ามันกระทบรุนแรง 

ด้านบจ. mai ก�าไรหดหาย 58.58%

 ตลท. เผยหลักทรัพย์จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายงาน

ยอดขายในไตรมาส 1 ปี 2563 รวม 2.68 ล้าน

ล้านบาท ลดลง 4.3% จากช่วงเดียวกันในปี

ก่อน ขณะที่มีก�าไรสุทธิ 98,524 ล้านบาท ลด

ลง 60.5% จากช่วงเดียวกันในปีก่อน โดยหมวด

ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบรุนแรงจากสงคราม

ราคาน�้ามัน ได้แก่ หมวดธุรกิจพลังงานและ

สาธารณูปโภค และหมวดธุรกิจปิโตรเคมีและ

เคมีภัณฑ์ ซึ่งหากไม่รวม 2 หมวดดังกล่าว จะมี

ก�าไรสุทธิลดลงเพียง 25.2%

 ด้านบจ. ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

รายงานผลการด�าเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563 มี

ยอดขายรวม 42,132 ลบ. ลดลง 1.56% ก�าไร

สุทธิรวม 717 ลบ. ลดลง 58.58% จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มทรัพยากร เป็นก

ลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังคงมียอดขายและก�าไรสุทธิ

เติบโต

 นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ 
รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้
ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลักทรัพย์

จดทะเบียนจ�านวน 671 หลักทรัพย์ หรือคิดเป็น 

97.25% จากทั้งหมด 690 หลักทรัพย์ (ไม่รวม

หลักทรัพย์ที่ขอผ่อนผันส่งงบการเงินไตรมาส 

1 ปี2563 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุน

รวมโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทในกลุ่มที่เข้าข่าย

อาจถูกเพิกถอน หรือ NC และบริษัทที่แก้ไขการ

ด�าเนินงานไม่ได้ตามก�าหนด หรือ NPG) น�าส่ง

ผลการด�าเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563 สิ้นสุดวัน

ที่ 31 มีนาคม 2563 พบว่าหลักทรัพย์ที่รายงาน

ผลก�าไรสุทธิมีจ�านวน 470 หลักทรัพย์ คิดเป็น 

70.0% ของหลักทรัพย์จดทะเบียนที่น�าส่งงบ

การเงินทั้งหมด

 โดยผลการด�าเนินงานในไตรมาส 

1 ปี 2563 หลักทรัพย์จดทะเบียน

มียอดขายรวม 2.68 ล้านล้านบาท ลดลง 

4.3% โดยมีก�าไรจากการด�าเนินงานหลัก (Core 

operating profit) 124,929 ล้านบาท ลดลง 

52.6% และมีก�าไรสุทธิ 98,524 ล้านบาท ลด

ลง 60.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ปัจจัย

ข้างต้นท�าให้ดัชนีชี้วัดความสามารถการท�าก�าไร

ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนในทางเดียวกัน 

โดยมีอัตราก�าไรขั้นต้น (Gross profit margin) 

ลดลงจาก 22.2% เป็น 18.9% มีอัตราก�าไรจาก

การด�าเนินงานหลัก (Core profit margin) ลด

ลงจาก 9.4% เป็น 4.7% และมีอัตราก�าไรสุทธิ 

(Net profit margin) ลดลงจาก 8.9% เป็น 

3.7%

 "ในไตรมาส 1 ปี 2563 หลักทรัพย์จด

ทะเบียนไทยได้รับผลกระทบทั้งจากภายนอก

และภายในประเทศ โดยเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ

ตัวต่อเนื่องจากปลายปี 2562 ท�าให้เกิดปัญหา

อุปทานน�้ามันล้นตลาดและเกิดสงครามราคา

น�้ามันจากกลุ่มผู้ค้าน�้ามันรายใหญ่ ท�าให้

หลักทรัพย์ในหมวดธุรกิจพลังงานและ

สาธารณูปโภค และหมวดธุรกิจปิโตรเคมี

และเคมีภัณฑ์ได้รับผลกระทบค่อนข้าง

มาก ขณะที่เศรษฐกิจไทยที่ซบเซา 

ท�าให้การบริการจัดการยอดขายและ

ต้นทุนการตลาดเป็นเรื่องที่ท�าได้

ค่อนข้างยาก จึงกระทบต่อก�าไร

จากการด�าเนินงานหลักและก�าไร

สุทธิให้ปรับลดลงเมื่อเทียบกับช่วง

เดียวกันในปีก่อน" นายแมนพงศ์ 

กล่าว
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ตลท.เผย Q1/63 ก�าไรบจ. ทรุด 60.5%  

หลังศก.ชะลอตัว-สงครามราคาน�้ามันกระทบรุนแรง 

ด้านบจ. mai ก�าไรหดหาย 58.58%

 จากผลประกอบการที่อ่อนตัวลง บริษัท

จดทะเบียนจึงมีการจัดหาสภาพคล่องส�ารอง

มากขึ้น มีการใช้หนี้สินเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ท�าให้

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ไม่รวมอุตสาหกรรม

การเงิน) ปรับสูงขึ้นมาอยู่ที่ 1.53 เท่า ณ สิ้น

ไตรมาส 1 ปี 2563 สูงขึ้นจาก 1.27 เท่า ณ สิ้น

ไตรมาส 1 ปี 2562

 หมวดธุรกิจที่มีผลการด�าเนินงานเติบโตได้

ดี คือ หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ที่ได้ผล

บวกทั้งด้านยอดขายและอัตราก�าไรที่สูงขึ้น เช่น 

อาหารสด และปศุสัตว์ รวมถึงเครื่องดื่ม และ

หมวดธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์ซึ่งเติบโตจาก

สินเชื่อส่วนบุคคล และหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่

ได้ผลบวกจากต้นทุนวัตถุดิบลดลง

 ด้านผลการด�าเนินงานของหลักทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 

มียอดขายรวม 42,132 ล้านบาท ลดลง 1.56% 

มีก�าไรจากการด�าเนินงานหลัก 1,455 ล้านบาท 

ลดลง 27.5% และมีก�าไรสุทธิ 717 ล้านบาท ลด

ลง 58.58 % จากช่วงเดียวกันในปีก่อน

 ด้านนายประพันธ์ เจริญประวัติ 
ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ 
ไอ (mai) เปิดเผยว่า บริษัทจดทะเบียน 

(บจ.) ใน mai จ�านวน 153 บริษัท คิดเป็น 

91% จากทั้งหมด 169 บริษัท (ไม่รวมบริษัทใน

กลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC บริษัท

ที่ปิดงบไม่ตรงงวด บริษัทที่ส่งงบไม่ทันตาม

ก�าหนด และบริษัทที่ขอผ่อนผันการน�าส่งงบ

การเงินจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019) น�าส่งผลการด�าเนินงาน

งวดไตรมาส 1 ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

2563 โดยมียอดขายรวม 42,132 ล้านบาท ลด

ลง 1.56% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ต้นทุน

รวม 33,348 ล้านบาท ลดลง 0.84% โดยมี

อัตราก�าไรขั้นต้นลดลงจาก 21.42% มาอยู่

ที่ 20.85% ก�าไรจากการด�าเนินงาน 

(Operating Profit) 1,455 ล้าน

บาท ลดลง 27.51% ส่งผลให้มีก�าไรสุทธิรวม 

717 ล้านบาท ลดลง 58.58% อย่างไรก็ดี บจ. 

ที่รายงานผลก�าไรสุทธิมีจ�านวน 102 บริษัท คิด

เป็น 67% ของบริษัทที่น�าส่งผลการด�าเนินงาน

ทั้งหมด

 "ผลการด�าเนินงานไตรมาสแรก ปี 2563 

ของ บจ. mai ปรับตัวลดลงจากภาวะเศรษฐกิจ

ที่ชะลอตัว จากการแพร่ระบาดของโควิด-19  

ยอดขายลดลง ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความสามารถในการท�าก�าไร

ลดลง โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังคงมีการเติบโต

ทั้งยอดขายและก�าไรสุทธิ คือกลุ่มอุตสาหกรรม

ทรัพยากร

 เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงิน ณ ไตรมาส

แรก ปี 2563 บจ. mai มีสินทรัพย์รวม 

272,427 ล้านบาท โครงสร้างเงินทุนรวมยัง

อยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแรง โดยมีอัตราส่วน

หนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 1.10 เท่า ขณะที่สิ้น

ปี 2562 อยู่ที่ระดับ 1.03 เท่า" นาย

ประพันธ์กล่าว

 ปัจจุบันมี บจ. ใน mai 169 

บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 21 

พฤษภาคม 2563) ดัชนี mai 

ปิดที่ระดับ 275.03จุด มูลค่า

หลักทรัพย์ตามราคาตลาด 

(market capitalization) 

อยู่ที่ 188,076.02 ล้านบาท 

มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย 590.09 

ล้านบาทต่อวัน
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร วันนี้ มา ลุ้น กันว่า ตลาดหุ้นไทย จะฟื้นตัว ผันผวน 
มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับตลาดต่างประเทศ ด้วยตอนนี้ ประเด็นลบๆ แบบเด่นๆ  
เขย่าเศรษฐกิจแรง นอกจากโควิด-19 ยังไม่มี มีแต่ความกังวล ค�าขู่จากสหรัฐ 
ว่า สหรัฐจะตอบโต้จีน หากจีนใช้มาตรการเพื่อจัดการกับผู้ประท้วงและจ�ากัดการ
เคลื่อนไหวตามระบอบประชาธิปไตยในฮ่องกง ขณะที่ จีน เตรียมออกกฎหมายความ
มั่นคงฉบับใหม่ในฮ่องกง อีกซีกหนึ่ง วุฒิสภาสหรัฐฯมีมติผ่านร่างกฎหมาย "Holding 
Foreign Companies Accountable Act" ซึ่งอาจท�าให้บริษัทจีนที่จดทะเบียนซื้อ
ขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯถูกถอดออกจากตลาด และอาจท�าให้บริษัทจีนจ�านวนมากไม่
สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯได้ 
 เรื่องดังกล่าว กลบข่าวไวรัส โควิด-19,คิดค้นวัคซีน ป้องกันโควิด-19 รวมถึง 
คลายมาตรการ Lockdown
 ศุกร์ที่ผ่านมา ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มีมติ ต่ออายุพ.ร.ก.การบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ซึ่งจะครบก�าหนดในวันที่ 31 พ.ค.63 ออก
ไปอีก 1 เดือน ตามข้อเสนอของสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) โดยเตรียมเสนอที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในสัปดาห์นี้ กระทรวงพาณิชย์ รายงานตัวเลขส่งออก
เดือน เม.ย. เติบโต 2.12% หลักๆ มาจากการขยายตัวของอาหารแปรรูป ข้าว และ 
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่ตัวเลขน�าเข้าเดือน เม.ย. หดตัว 17.13% 
 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มีมุมมองต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยในปี 2563 ว่าจะหด
ตัวร้อยละ 5.6 YoY แม้ว่าการส่งออกสินค้าอาหารและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์คาดว่าจะ
ยังขยายตัวดีในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 จากความต้องการชั่วคราวของโลกในช่วง
วิกฤติสุขภาพ ในขณะที่ภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่เข้าสู่ภาวะถดถอยและยังมีความเสี่ยง
ที่จะหดตัวมากขึ้น หากสถานการณ์การแพร่ระบาดในแต่ละประเทศไม่สามารถควบคุม
ได้ นอกจากนี้ การปิดเมืองของหลายประเทศทั่วโลกที่ท�าให้ห่วงโซ่การผลิตชะงักงัน 
ก็น่าจะยังเป็นปัจจัยที่ท�าให้การส่งออกสินค้าไทยในช่วงที่เหลือของปี 2563 มีแนว
โน้มหดตัว
 ศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,303.97 จุด ลดลง 16.72 จุด หรือ 1.27% 
มูลค่าการซื้อขาย 64,469.56 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ 2,991.13    
ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 291.78 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ
ขายสุทธิ 1,999.74 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 5,282.65 ล้านบาท
 STA มาจริง ทั้งราคาหุ้นและธุรกิจ การค้า การขาย ปีนี้ ท�ามาค้าขึ้น วันพรุ่ง
นี้ บริษัทลูกรัก บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) หรือ STGT 
หนึ่งในผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไตรล์รายใหญ่ของ
โลก แถลงข่าว โชว์ศักยภาพทางธุรกิจและเป้าหมายเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายถุงมือ
ยางท็อป 3 ของโลก พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พาร์ 

1 บาท ไอพีโอไม่เกิน 444,780,000 หุ้น
 วันนี้ ต้องมาจับตามอง เกมบู๊ของตัวแม่อย่าง STA หลังจากศุกร์ที่ผ่านมา  
ราคาหุ้น STA ปิดที่ 22.70 บาท บวก 1.80 บาท คิดเป็น 8.61% 
 STA พี่ใหญ่ยางพารา TRUBB น้องกลาง เล่นแรง ปิด 1.82 บาท บวก 23 
สตางค์ บวก 14.47% ส่วนน้องเล็ก NER ปิดแบบพอเพียง เจียมเนื้อ เจียมตัว ยืน
ที่ 2.52 บาท บวก 14 สตางค์ คิดเป็น 5.88%
 CPW เผย จากสถานการณ์ COVID-19 บริษัทฯ ปรับแผนธุรกิจออนไลน์ เน้น
ขายสินค้าผ่าน E-commerce อย่างเต็มตัว ซึ่งที่ผ่านมาได้รับผลตอบรับดีมาก เดือน
เมษายนปีนี้เทียบกับปีก่อน มียอดขายเติบโตสูงสุดถึง 10 เท่า ด้วยแพลตฟอร์มการ
ช้อปปิ้งแบบ Omni Channel ที่ไร้รอยต่อ พลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้กับ CPW เป็นอีก
หนึ่งเสียงที่สะท้อนพฤติกรรมผู้บริโภคเข้าสู่ New normal ขณะที่ปัจจุบันมีสาขา 44 
สาขา เปิดให้บริการลูกค้าตามปกติ รับมาตรการคลายล็อกดาวน์  
 BJCHI เดินหน้าประมูลงานใหม่มูลค่ากว่า 1.6 หมื่นล้านบาท ช่วยเพิ่ม
ปริมาณงานในมือรอรับรู้รายได้พุ่งทะลุ 4.2 พันล้านบาท ทุบสถิตินิวไฮ รอบ 5 ปีต่อ
เนื่อง ฟาก "หยัง เจิน ลี" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ระบุ วิกฤติโควิด-19 ท�าให้ลูกค้า
ให้ความสนใจว่าจ้างบริษัทนอกประเทศจีนมากขึ้น ท�าให้มีโอกาสได้งานเพิ่ม มั่นใจ
ช่วยสนับสนุนผลการด�าเนินงานในปี 2563 เติบโตโดดเด่น 
 เป็นการตอกย�้าความส�าเร็จกันอีกครั้ง ของบิ๊กบอส “พูลพิพัฒน์ ตันธนสิน” 

CEO แห่งค่าย บมจ. คิวทีซี เอนเนอร์
ยี่ (QTC) ผู้น�าในการผลิตหม้อแปลงไฟ
ฟ้าระดับต้นๆในประเทศไทย หลังจากได้
รับการแต่งตั้งจากบริษัท LONGI Solar 
Technology Co., Ltd. ผู้ผลิตแผงเซลล์แสง
อาทิตย์แบบ Mono Crystalline Silicon 
อันดับหนึ่งของโลก ในการเป็นตัวแทนการ
จ�าหน่ายแผงโซลาร์เซลล์ ในไทย ล่าสุด QTC 
เปิดรับตัวแทนจ�าหน่ายแผงโซลาร์เซลล์ 
“Longi Solar” ทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมเสริมสร้างรายได้ให้กับองค์กรในระยะยาว แบบมั่นคงและ
ยั่งยืน 
 CPF ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยต่อปี ส�าหรับหุ้นกู้ อายุ 4 ปี ที่ 3.00% อายุ 7 ปี 
ที่ 3.40% อายุ 12 ปี ที่ 3.75% และอายุ 15 ปี ที่ 4.00% พร้อมเสนอขายให้ผู้ลงทุน
ทั่วไป ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน ระหว่างวันที่ 1-2 และ 4 มิถุนายน
นี้ ผ่าน 5 สถาบันการเงิน มั่นใจได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดี เหตุหุ้น
กู้ได้รับอันดับเครดิตที่ A+ จากทริสเรทติ้ง สะท้อนความแข็งแกร่งของกิจการและ
โอกาสในการเติบโตอย่างมีศักยภาพของอุตสาหกรรมอาหาร ขณะที่ผลตอบแทนน่า
พอใจในภาวะที่การลงทุนโดยรวมยังมีความไม่แน่นอนสูง และอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ยังอยู่ในระดับต�่า 
 ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาด MAI รายงานผลการด�าเนิน
งานไตรมาส 1 ปี 2563 มียอดขายรวม 42,132 ลบ. ลดลง 1.56% ก�าไรสุทธิรวม 
717 ลบ. ลดลง 58.58% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มทรัพยากร เป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ยังคงมียอดขายและก�าไรสุทธิเติบโต

ฟื้ นตัว

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : BAM แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 25.00 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : TWPC แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 5.00 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : CHG แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 2.80 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : FPT แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 15.50 บ.

  บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : BEM แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 10.10 บ. 

  บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : SC แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 2.08 บ.

  บล.ฟิลลิป : BEM แนะน�า ทยอยซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 10.20 บ.

  บล.ฟิลลิป : NER แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 2.96 บ. 

  บล.คิงส์ฟอร์ด : CHG แนะน�า ซื้อเมื่ออ่อนตัว ราคาพื้นฐาน ที่ 2.77 บ.
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