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 นายพิทักษ์ รัชกิจประการ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน) 
PTG เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดว่าในครึ่งปีหลัง

ของปี 2563 ปริมาณการจําหน่ายนํ้ามันของ

บริษัท จะสามารถกลับมาเติบโตได้ที่ 15 - 17% 

และคาดทั้งปีจะมีปริมาณการเติบโตของปริมาณ

การจําหน่ายนํ้ามันที่ 10 - 12% เนื่องจาก

บริษัทฯ เริ่มมองเห็นการเติบโตของการจําหน่าย

นํ้ามันในประเทศที่ค่อยๆ กลับมาเติบโตตั้งแต่

เดือนพฤษภาคมที่เห็นการจ่ายนํ้ามันเริ่มกลับมา

ไกล้เคียงกับช่วงสถานการณ์ปกติแล้ว หลังจาก

ที่สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19  เริ่ม

คลี่คลายลงแล้ว จากไตรมาสแรกที่โควิด-19 มี

การระบาด ส่งผลให้ปริมาณการใช้นํ้ามันลดลงใน

ช่วงที่ผ่านมา 

 ขณะที่ บริษัทฯ ได้มีแผนการขยายสาขา ใน

ปี2563 ผ่านการบริหารค่าใช้จ่ายให้เหมาะสมกับ

ภาวะตลาด ไม่ให้กระทบกับรักษากระแสเงินสดใน

มือด้วย โดยได้พิจารณาปรับลดการลงทุนในปีนี้

จาก 4,500 - 5,000 ล้านบาท คงเหลือ 2,000 

– 2,500 ล้านบาท โดยจะลดการขยายสาขา

สถานีบริการนํ้ามันจาก 150 - 200 สาขา เป็น 

50 - 100 สาขา และปรับลดการขยายสาขาธุรกิจ 

Non-Oil จากประมาณ 200 สาขา เป็น 100 

สาขา ซึ่งบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายว่าจากการขยาย

สาขาดังกล่าวจะทําให้ภายใน5ปี (2563-2567) 

 พร้อมกันนี้ คาดว่าบริษัทฯ จะมีส่วนแบ่งการ

ตลาด (Market Share) ในตลาดเติบโตเป็นอันดับ

ที่3 ของกลุ่ม จากปัจจุบันมีอัตราเติบโตในสัดส่วน

ตลาดอยู่ที่ 17% จากปีก่อนที่มีสัดส่วนอยู่ที่15.3% 

และในอนาคตคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตในส่วน

แบ่งตลาดอย่างต่อเนื่อง จากการขยายสาขา และ

การประชาสัมพันธ์และทําการตลาดให้ลูกค้ารู้จัก

แบรนด์สินค้าของบริษัทมากยิ่งขึ้น

 นายพิทักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้มี

การวางแผนเพื่อรองรับสถานการณ์การระบาด

ของไวรัส COVID-19 ที่จะกระทบต่อการเติบโต

ของปริมาณการจําหน่ายนํ้ามันของบริษัท และ

การเติบโตของธุรกิจ Non-Oil ทั้งธุรกิจอาหาร

แลเครื่องดื่ม และธุรกิจร้าน สะดวกซื้อของ

บริษัท โดยการเพิ่มช่องทางการ ให้บริการธุรกิจ

อาหารและเครื่องดื่มทั้งในส่วนของกาแฟพันธุ์ไทย 

และ Coffee World ผ่านแอปพลิเคชั่นสั่งอาหาร

ออนไลน์ ต่างๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า

รวมถึงการรักษามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ทั้ง

ในส่วนของถังแก๊สหุงต้มที่จะมีความใหม่และมี

ปริมาณแก๊สบรรจุเต็มถังให้กับลูกค้า 

 สําหรับประมาณการผลการดําเนินงานในปี 

2563 จากเป้าหมายเรื่องการขยายสถานีบริการ

นํ้ามัน ที่ลดลงจากผลกระทบของการ แพร่ระบาด

ของไวรัส COVID-19 ทําให้คาดการณ์ปริมาณ

การเติบโตของการจําหน่ายนํ้ามันของบริษัทอยู่

ที่ 10 - 12% จากเดิม ที่คาดว่าจะเติบโต 15 - 

20% อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ปรับประมาณการ

ผลประกอบการของบริษัท โดยคาดว่าจากผลก

ระทบของโรคระบาดโควิด-19ที่ทําให้ปริมาณ

การใช้นํ้ามันลดตํ่าไปมาก บริษัทฯ จึงคาดว่าจะ

มี EBITDA เติบโตอยู่ที่ 10 - 12% จากปีที่แล้ว 

และคาดหวังว่า Net Profit ของบริษัทจะยังอยู่ใน

ระดับไกล้เคียงปีที่แล้ว จากยอดขายที่คาดว่าจะ

เติบโตเป็นปกติในครึ่งปีหลังของปี 2563  

PTG คาด H2/63 

ปริมาณน�้ามันจะกลับมาโต 15-17% 

หลังมองเห็นยอดขายเดือนพ.ค.กลับมาไกล้เคียงปกติ
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 BAFS ประเมินปริมาณใช้นํ้ามันอากาศยาน

ปี63 ลดลง 58% อยู่ที่ 2.58 พันล้านลิตร หลังโค

วิด-19 กระทบ พร้อมเผยอยู่ระหว่างเจรจาลงทุน

โรงไฟฟ้าในประเทศ ลุ้นเห็นปีนี้ 20 MW ขณะที่

เชื่อ THAI ผถห.ใหญ่ ไม่ขายหุ้นทิ้ง มั่นใจยังเอื้อ

ประโยชน์อยู่

 หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล 
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน
กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
BAFS เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบเป็นวง

กว้างต่อภาพรวมเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ โดยอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบโดยตรง

ได้แก่ อุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว ดังนั้นในปี 2563 บริษัทฯจึงประเมินว่า

ปริมาณการใช้นํ้ามันท่าอากาศยานจะอยู่ที่ 2,585 

ล้านลิตร ปรับตัวลดลงถึง 58% เมื่อเทียบกับปี 

2562 ที่มีปริมาณการใช้อยู่ที่ 6,100 ล้านลิตร 

 ขณะที่ปริมาณการใช้นํ้ามันในทุกผลิตภัณฑ์ซึ่ง

รวมถึงนํ้ามันที่ใช้ในรถยนต์ของปีนี้ จะอยู่ที่ 3,253 

ล้านบาท หรือปรับตัวดลง 29% เมื่อเทียบกับปีที่

ผ่านมา โดยไตรมาส 2/2563 จะเป็นไตรมาสที่ได้

รับผลกระทบจากโควิด-19 มากที่สุด หลังรัฐบาล

ประกาศปิดเมือง ส่งผลให้ประชาชนงดการเดินทาง 

อย่างไรก็ตามเชื่อว่าครึ่งปีหลังปริมาณการใช้นํ้ามัน

ภาคพื้นดินจะฟื้นตัวจากครึ่งปีแแรก หลังมาตรการ

ดังกล่าวได้ปลดล็อคเป็นที่เรียบร้อย และประชาชน

เริ่มกลับมาเดินทางอีกครั้ง ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯมี

สัดส่วนรายได้จากธุรกิจนํ้ามันอากาศยาน 79% และ

จากธุรกิจขนส่งทางท่อ 21% 

 สําหรับมาตรการในการรับมือจากสถานการณ์

ในปัจจุบันบริษัทฯจะปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น 

รวมถึงชะลอการลงทุนใหม่ๆออกไปก่อน พร้อมกัน

นี้บริษัทฯยังรักษาสภาพคล่องทางการเงินไว้อย่างดี 

โดยปัจจุบันมีวงเงินหมุนเวียนสํารอง จํานวน 1,390 

ล้านบาท เพื่อใช้รองรับต่อการดําเนินงาน รวมถึง

บริษัทฯยังสามารถชําระหนี้สถาบันทางการเงินและ

ลูกหนี้การค้าได้ตามปกติ 

 นอกจากนี้บริษัทฯยังขอขยายเวลาชําระคืน

เงินต้นออกไปก่อน 6 เดือน พร้อมทั้งขอวงเงิน

หมุนเวียนเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินอีกจํานวน

หนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าจะได้รับการอนุมัติเร็วๆนี้เพื่อนํามาร

องรับสถานการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในสภาวะไม่ปกติ 

 ด้านกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้ของบริษัทฯนั้น 

จะขยายด้วยการนําธุรกิจที่เป็นกิจกรรมข้างเคียง

ของบริษัทฯไปให้บริการแก่ลูกค้านอกกลุ่มบริษัทฯ 

เช่น การประกอบรถเติมนํ้ามันอากาศยาน และส่งไป

จําหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยปัจจุบันมียอดคํา

สั่งซื้อ (ออเดอร์) จากประเทศลาว และประเทศเมีย

นมาร์แล้ว อีกทั้งยู่ระหว่างทําการศึกษาเพื่อลงทุน

ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศ ที่

เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว ซึ่งรูปแบบ

เป็นโซลาร์ฟาร์ม พลังงานลม และพลังงานนํ้า โดย

จะดําเนินการภายใต้บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ 

คอร์เปอเรชัน จํากัด โดยคาดหวังว่าจะเห็นภายในปี

นี้ 20 เมกะวัตต์ 

 ส่วนความคืบหน้าโครงการขยายระบบขนส่ง

นํ้ามันทางท่อไปยังภาคเหนือ เฟส2 ของ บริษัท 

ขนส่งนํ้ามันทางท่อ จํากัด หรือ FPTซึ่งเป็นบริษัทใน

เครือของบริษัทฯนั้น ปัจจุบันมีความคืบหน้าแแล้ว 

94% และเชื่อว่า FPT จะถึงจุดคุ้มทุนและสามารถมี

กําไรได้ในอีก 3-4 ปีข้างหน้า หลังมีปริมาณนํ้ามันที่

เพิ่มขึ้นจากเฟส2 เข้ามาสนับสนุน 

 หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติม ถึงกรณี

ที่มีนักลงทุนหลายท่านให้ความกังวลว่า บริษัท 

การบินไทย จํากัด (มหาชน) หรือ THAI ซึ่งเป็นผู้

ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯในสัดส่วน 22.59% จะ

ทําการขายหุ้นออกไป หลังปัจจุบันการบินไทยอยู่ใน

ระหว่างเข้าสู่แผนฟื้นฟูกิจการนั้น บริษัทฯเชื่อว่าการ

บินไทยจะไม่ขายหุ้นของบริษัทฯแน่นอน เนื่องจาก

ยังเชื่อว่าหาก THAI กลับมาดําเนินธุรกิจปกติ

บริษัทฯจะยังเอื้อประโยชน์ให้อยู่ 

BAFS ประเมินปริมาณใช้น�้ามันอากาศยานปี63 

ลดลง 58% อยู่ท่ี 2.58 พันล้านลิตร 

หลังโควิด-19 กระทบ
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 บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL) ผ่านมาครึ่งทาง! ทําผลงานได้ตามเป้า มั่นใจครึ่งปีหลังงานไหลเข้าไม่ขาดมือ ปูพรมลุยประมูลโครงการใหม่ๆ เพิ่ม

อีกกว่า 1 หมื่นล้านบาท พร้อมทยอยรับรู้รายได้จากงาน EPC ในมืออีกเพียบ “โศภชา ดํารงปิยวุฒิ์” บิ๊กบอส เผยลุยหางานโครงการใหม่ๆ ต่อเนื่อง หนุนผล

งานอนาคตแข็งแกร่ง  

 นางสาวโศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน)  
(GUNKUL) เปิดเผยว่า ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ผ่านไปด้วยดี และบริษัทฯ สามารถทําผลงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทําให้

มั่นใจว่าในช่วงครึ่งปีหลังยังมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่อง และจะมีการเติบโตได้อย่างโดดเด่นทั้งรายได้และกําไรสุทธิ เนื่องจากจะทยอยรับรู้รายได้จากงานรับเหมา

และวางระบบทางด้านวิศวกรรม (EPC) ที่มีอยู่ในมือ โดยจะทยอยรับรู้รายได้บางส่วนภายในปีนี้ และปีหน้า 

 ขณะเดียวกัน บริษัทฯยังเตรียมเข้าร่วมประมูลโครงการต่าง ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการ

ไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 1 หมื่นล้านบาทซึ่งจะสนับสนุนให้งานในมือ (backlog) เพิ่มมากขึ้น และรับรู้รายได้ในระยะยาว อีกทั้งปัจจุบัน

บริษัทฯ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) รวม 650 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถจําหน่ายไฟฟ้าได้แล้ว 437 เมกะวัตต์   

 “กลุ่มบริษัทฯ ยังมีโอกาสอีกมากในการเข้าร่วมประมูลงาน EPC ใหม่ๆ และมีโอกาสได้งานค่อนข้างสูง ประกอบกับที่ผ่านมาธุรกิจพลังงานทดแทน และ

ผลการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี และเดินหน้าได้ตามแผนธุรกิจทุกอย่าง โดยเฉพาะธุรกิจด้านพลังงานทดแทน 

ทั้งภายในและต่างประเทศ จึงประเมินว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกที่ทําให้ผลการดําเนินงานปีนี้เติบโตอย่างมีศักยภาพ และก้าวไปข้างหน้าอย่างมีเสถียรภาพมาก

ยิ่งขึ้น ”นางสาวโศภชากล่าวในที่สุด

GUNKUL เผยคร่ึงปีแรกผลงานเข้าเป้า 

ประเมินแนวโน้มคร่่ึงปีหลังโตต่อเน่ือง 

เล็งประมูลงานใหม่กว่า 1 หม่ืนลบ. 

ดันผลงานอนาคตแข็งแกร่ง
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 BAM เชื่อ H2/63 ดีกว่า H1/63 หลังเริ่ม

เห็นสัญญานฟื้นตัวที่ดี -อัดแคมเปญกระตุ้น

ดีมานด์   พร้อมรับ Q2/63 รับผลกระทบโค

วิด-19 ฉุดผลเรียกเก็บเงินสดชะลอตัว ขณะที่

เผยลดดอกเบี้ยเงินให้สิ้นเชื่อลง0.25% ต่อปี ไม่

กระทบผลเรียกเก็บเงินสด หลังมีนโบายเพิ่มลูก

หนี้ TDR

 นายรฐนนท์ ฟูเกียรติ 
ผู้จัดการกลุ่มนักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพ
พาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
BAM เปิดเผยว่า บริษัทฯยอมรับว่าไตรมาส 

2/2563 จะเป็นไตรมาสที่ได้รับผลกระทบจา

กการแแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 มากที่สุด 

ซึ่งส่งผลให้การเก็บเงินสดของ

บริษัทฯเกิดการชะลอตัวลง 

 ขณะที่บริษัทฯได้มีมาตรการช่วยเหลือลูก

หนี้ด้วยการพักชําระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็น

เวลา 3-6 เดือน ซึ่งจะพิจารณาตามความ

เหมาะสมเป็นรายๆไป โดยสิ้นสุดวันที่ 30 

เมษายน 2563 มีจํานวนลูกหนี้ NPL มาขอรับ

ความช่วยเหลือประมาณ 547 ราย จากที่มีใน

ระบบทั้งหมด 7,000 ราย ส่วนลูกหนี้ NPA มี

มาขอความช่วยเหลือ 122 ราย

 อย่างไรก็ตามในปัจจุบันเริ่มเห็นสัญญา

นของการฟื้นตัวที่ดีและเริ่มเห็นรายการอนุมัติ

ขายสินทรัพย์ NPA และ NPL มากขึ้น ดัง

นั้นบริษัทฯจึงเชื่อว่าครึ่งปีหลัง 2563 ผลเก็บ

เงินสดจะกลับมาดีขึ้นทั้งในส่วนของ NPA และ 

NPL 

 อีกทั้งบริษัทฯยังทําการตลาดพร้อมทั้ง

จัดแคมเปญต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีชื่อ

ว่า "มหกรรมที่อยู่อาศัยออนไลน์" เพื่อให้ลูกค้า

สามารถเข้าชมโครงการต่างๆ ได้แบบทั่วทุกมุม

ผ่านเว็ปไซต์ รวมถึงยังได้คัดเลือกทรัพย์สินกว่า 

900 รายการซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวม 3,300 ล้าน

บาท มาลดราคาลงประมาณ 10-15% ของ

ราคาเดิม เพื่อเป็นการกระตุ้นดีมานด์และสร้าง

ยอดขายได้ในไตรมาส 3-4/63

 สําหรับกรณีที่บริษัทฯได้มีการปรับลด

ดอกเบี้ยให้สินเชื่อลง 0.25% ต่อปี กระทบต่อ

ผลเรียบเก็บเงินสดเล็กน้อยเท่านั้น หลังบริษัทฯ

มีนโยบายเพิ่มลูกค้าที่มีการผ่อนชําระ (TDR) 

เข้ามามากขึ้น โดยปีนี้มีแผนเพิ่มอีก 3,000-

4,000 ราย จากปัจุบันมีจํานวน 7,000 ราย 

เพื่อเป็นการสร้างผลเรียกเก็บเงินสดให้เข้ามา

อย่างสมํ่าเสมอ 

 นายรฐนนท์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯมี

แผนขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในวันที่ 19 มิถุนายน 

นี้ เพื่อออกหุ้นกู้ 25,000 ล้านบาท โดยมีกรอบ

ระยะเวลาในการออกตั้งแต่ ปี2563-2564

BAM เชื่อ H2/63 ดีกว่า H1/63 

หลังเร่ิมเห็นสัญญานฟื้นตัวท่ีดี 

-อัดแคมเปญกระตุ้นดีมานด์
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 นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิส
ซิเนสอะไลเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) 
(BIZ) เปิดเผยว่าบริษัทฯ มั่นใจว่ารายได้รวม

ทั้งปี 2563 จะเติบโตดีต่อเนื่อง จากปีก่อนที่มี

รายได้ 734 ล้านบาท โดยปัจจุบันฯ บริษัทงาน

ในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) แล้วจํานวน 

1,515 ล้านบาท เพิ่มขึ้นหลังได้รับสัญญาซื้อ

ขายเครื่องฉายรังสีรักษาชนิด 3 มิติกับจังหวัด

จันทบุรี ซึ่งระยะเวลาของสัญญา 270 วัน โดย

จะทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้กว่า 80-90% และ

ส่วนที่เหลือจะรับรู้รายได้ในปี 2564

 ขณะที่ยังอยู่ระหว่างรอผลประมูลงานใหม่ 

ซึ่งเป็นงานถูกเลื่อนมาจากปลายปี 2562 จาก

การที่งบประมาณปี 2563 มูลค่ารวมกว่า 700 

ล้านบาท ซึ่งจะช่วยผลักดันผลการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และมั่นใจว่า

รายได้ปีนี้จะเติบโตก้าวกระโดด ตามแผนงานที่

วางไว้ โดยคาดว่าจะทยอยรู้ผลแต่ละโครงการใน

ช่ว Q3/63

 สําหรับธุรกิจโรงพยาบาลแคนเซอร์อลิอันซ์ 

ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่บริษัทฯ เข้าร่วมถือหุ้น

ในสัดส่วน 65% นั้น ในปีนี้เป็นปีแรกที่จะรับรู้

รายได้เต็มปีตามสัดส่วน และคาดว่าจะถึงจุดคุ้ม

ทุนภายใน 5-7 ปี ซึ่งในปัจจุบันเปิดให้บริการ 

คลินิกแพทย์แผนไทย แผนกไตเทียมแล้ว อีกทั้ง

ปัจจุบันเปิดรับผู้ป่วยมะเร็งโดยใช้สิทธิ สปสช., 

บัตรทอง 30 บาท หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รวมถึงสิทธิข้าราชการ ตามสิทธิกรมบัญชีกลาง 

อีกด้วย ซึ่งบริษัทเห็นโอกาสในรายได้ในการเติบ

โตขค้นของการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง จากสถิติ

ที่พบว่ามีผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยเพิ่ม

สูงขึ้นทุกปี ซึ่งคาดว่าภายใน10ปี จะมีจํานวน

ผู้ป่วยมะเร็งในประเทศพุ่งสูงขึ้นถึง 200,000 

ราย

 นอกจากนี้ แม้ว่าช่วงสถานการณ์โควิด-19 

จะกระทบกับบริษัทในด้านการส่งมอบงานหรือ

การติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์บ้างเล็กน้อย 

แต่มองว่าบริษัทสามารถหาช่องทางทําธุรกิจ

ใหม่ๆในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เพื่อสร้าง

การเติบโตให้กับบริษัทได้ โดยเริ่มศึกษาการทํา

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องด้านการดูแลสุขภาพ หรือ

ความปลอดภัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสที่

คาดว่าจะมีความต้องการสูงในยุคปัจจุบันที่ต้อง

รักษาอนามัยให้มากขึ้นกว่าเดิม 

 สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทใน

ไตรมาส 1/63 ที่ผ่านมานั้น บริษัทมีรายได้รวม 

263 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 167 ล้านบาท หรือ 

174% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้รวม 

96.03 ล้านบาท อันเนื่องมาจาก บริษัทมีการ

ส่งมอบงานโครงการใหญ่ตามระยะเวลาของ

สัญญา เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี

เพียงรายได้จากอุปกรณ์ประกอบทางการแพทย์

อื่น 

BIZ ย�้าเป้ารายได้ปี63 โตต่อเน่ือง 

หลังตุน Backlog ในมือกว่า 1.5 พันลบ. 

รุกประมูลงานใหม่ 700 ลบ.
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 ASIMAR เปิดแผนรับมือสู้โควิด-19 เน้นให้
ความสําคัญดูแลพนักงานให้ปลอดภัย เผยภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาด บริษัทฯ ยังคงมีรายได้
จากงานซ่อมเรือเป็นหลัก หนุนรายได้ปีนี้โตราว 30% 
วางแผนลงทุนในปีนี้ 30 ลบ. เน้นปรับปรุงเครื่องมือ 
อุปกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ขณะที่แผนการลงทุนอู่ 
จ.สุราษฎร์ธานี  เพิ่มไลน์โปรดักส์ใหม่

 นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน มารีน 
เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
ASIMAR กล่าวถึง แผนธุรกิจในปี 2563 บริษัทฯ 
วางเป้าหมายรายได้เติบโต 30% ยังคงเป็นไปตามแผน 
ปัจจุบันบริษัทมีงานที่รอรับรู้รายได้ (Backlog) ราว 60 
ล้านบาท เป็นงานต่อเรือกําจัดผักตบชวาของหน่วยงาน
ราชการ และเรือโดยสารอลูมิเนียม พลังงานไฟฟ้า รวม
ทั้งเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประมูลโครงการ
ต่อเรือของภาครัฐอีกหลายโครงการ เพื่อสนับสนุนการ
เติบโตในระยะยาว ขณะที่แนวโน้มไตรมาส 2/2563 ภาย
ใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษัทฯ มุ่ง
เน้นความปลอดภัยในการดําเนินธุรกิจ กําหนดมาตรการ
ในการป้องกันและดูแล ทั้งในส่วนพนักงานและลูกค้าที่มา
ใช้บริการในอู่

 "แม้ว่าจะมีผลกระทบจากโควิด-19 แต่ลูกค้ายังคง
เชื่อมั่น และให้ความไว้วางใจ มีงานซ่อมเรือเข้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันบริษัทฯ ให้ความสําคัญในการดูแล
ทั้งพนักงานและลูกค้าให้ปลอดภัย โดยกําหนดมาตรการ
ในการทํางานอย่างเข้มงวด มีการตรวจสอบก่อนเรือเข้า
เทียบตามมาตรการป้องกันของกรมเจ้าท่า ฉีดพ่นนํ้ายา
ฆ่าเชื้อโรคบนเรือ และสถานที่ทํางาน ทุกสัปดาห์ ห้าม

พนักงานเดินทางข้ามเขตโดยไม่มีเหตุจําเป็น รวมทั้งสุข
อนามัยในการทํางาน และการเข้าออกบริษัทฯ" นายสุร
เดช กล่าว

 สําหรับแผนการลงทุนในปีนี้ บริษัทฯเน้นการ
ปรับปรุง เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน 
รวมทั้งโครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าท่าเพื่อเพิ่ม
พื้นที่ในการรองรับเรือ ทั้งเรือรอขึ้นอู่เพื่อซ่อมและเรือ
ที่มาจอดพัก (Laid up) จากเดิมที่ต้องเสียค่าเช่าท่าจอด
เรือ เป็นการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความคุ้มค่าในการลงทุน

 ส่วนแผนงานของอู่สาขาที่ จ.สุราษฎร์ธานี บริษัท
เน้นเจาะลูกค้ากลุ่มเรือราชการ โดยได้เข้าร่วมประมูล
งานซ่อมเรือของหน่วยงานราชการต่าง ๆ มากขึ้น ขณะ
ที่ลูกค้าภาคเอกชน ก็ขยายตัวเพิ่มขึ้น จากการที่ทีมการ
ตลาดทําแผนงานอย่างหนัก นอกจากนี้ได้มีการเพิ่มไลน์
โปรดักส์ใหม่  โดยเป็นตัวแทนซ่อมเรือยางท้องแข็ง ของ
บริษัท Zodiac Milpro ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนําจากประเทศ
ฝรั่งเศส เพื่อขยายตลาดงานซ่อมเรือให้หลากหลาย
            
  "อู่ที่จ.สุราษฎร์ธานี รายได้ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆ ใน
ปี 2563 บริษัทฯมีแผนขยายรายได้ จากฐานลูกค้าใน
พื้นที่ และลูกค้าประจําที่มีงานทางโซนภาคใต้ โดยไม่ต้อง
วิ่งเรือมาเข้าอู่ที่จ. สมุทรปราการ ทําให้ลูกค้าสะดวกและ
ประหยัดต้นทุนนํ้ามัน แต่เนื่องจากในปีนี้ธุรกิจ Offshore 
ชะลอตัวค่อนข้างมากตามภาวะเศรษฐกิจโลก และมีคู่
แข่งขันเข้ามาเปิดตลาดกันมากขึ้น บริษัทจึงเน้นขยาย
ตลาดเรือราชการให้มากขึ้น เช่น เรืออบจ. อบต. เรือ
ข้ามเกาะ และเรือท่องเที่ยว" นายสุรเดช กล่าว
             
 สําหรับผลประกอบการในไตรมาส 1/2563 ของ

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกําไรสุทธิ 10.97 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 9.91 ล้านบาท เทียบจากงวดเดียวกันของปี 
2562 ที่มีกําไร 1.06 ล้านบาท หรือโตกว่า 10 เท่าตัว 
และมีรายได้รวม 133.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.35% โดย
รายได้มาจากงานซ่อมเรือ 96.50 ล้านบาท ลดลงจาก
งวดเดียวกันของปีก่อน 8.40 ล้านบาท เนื่องจากงานทั้ง
สาขาสมุทรปราการและสาขาสุราษฎร์ธานี มีปริมาณเรือ
และมูลค่าในการซ่อมต่อลําลดลง รวมทั้งมีลูกค้าบางราย
ยกเลิกการเข้าซ่อม เนื่องจากเจ้าของเรือได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
       
 ส่วนรายได้จากงานต่อเรืออยู่ที่ 23 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 21.80 ล้านบาท โดย
ในไตรมาสที่ 1/2563 มีการส่งมอบงานเรือโดยสารอลู
มิเนียมปรับอากาศจํานวน 4 ลํา ของบริษัท เรือด่วน
เจ้าพระยา จํากัด  และโครงการต่อเรือกําจัดผักตบชวา 
จํานวน 2 ลํา ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งรับงาน
ผ่านมาจาก บริษัท อีโค มารีน จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
เมื่อเทียบกับปีก่อนมีเพียงโครงการต่อเรือเก็บขยะ ของ
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด จํานวน 1 ลํา
          
  "ผลประกอบการที่ออกมาเป็นที่น่าประทับใจทั้ง
รายได้และกําไรที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ โดยรายได้ที่
เพิ่มขึ้นในไตรมาสแรกนี้ มาจากการส่งมอบงานต่อเรือ
โดยสารอลูมิเนียมปรับอากาศจํานวน 4 ลํา ของบริษัท 
เรือด่วนเจ้าพระยา จํากัด ส่งผลให้บริษัทมีอัตรากําไร
ขั้นต้นเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.26 โดยอัตรากําไรขั้นต้น
ที่เพิ่มขึ้นมาจากการบริหารต้นทุนการต่อเรือที่ดีกว่า
งบประมาณที่ตั้งไว้ รวมทั้งมีการควบคุมค่าใช้จ่ายของ
บริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ" นายสุรเดช กล่าว

ASIMAR รับมือสู้โควิด-19 

เพ่ิมไลน์โปรดักส์ใหม่ขยายงานซ่อมเรือ   

ยังมีงานซ่อมเรือเข้ามาอย่างต่อเน่ือง 

หนุนรายได้ปีน้ีโตราว 30%   
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ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ฯ BEM ที่ "A" 

และเปลี่ยนแนวโน้ม เป็น "Negative" จาก "Stable"

 ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิต
องค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี
หลักประกันของ บริษัท ทางด่วน
และรถไฟฟา้กรุงเทพ จ�ากัด 
(มหาชน) ที่ระดับ "A" ในขณะเดียวกัน 

ทริสเรทติ้งยังเปลี่ยนแนวโน้มอันดับเครดิตของ

บริษัทเป็น "Negative" หรือ "ลบ" จาก "Stable" 

หรือ "คงที่" ด้วย โดยแนวโน้มอันดับเครดิตดัง

กล่าวสะท้อนถึงความกังวลของทริสเรทติ้งต่อ

สถานะการเงินของบริษัทที่มีแนวโน้มอ่อนแอลง

จากการที่บริษัทมีภาระหนี้ในระดับสูงและกระแส

เงินสดจากการดําเนินงานในปี 2563 ที่จะอ่อนแอ

ลงอันเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส

โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) อย่างไรก็ดี ทริส

เรทติ้ง มองว่าผลกระทบในเชิงลบจากโควิด-19 

จะเกิดเพียงชั่วคราวและสถานะทางธุรกิจของ

บริษัทในระยะยาวจะยังคงแข็งแกร่ง นอกจากนี้ 

ทริสเรทติ้งยังมองว่าบริษัทยังต้องใช้เวลาสักระยะ

หนึ่งกว่าที่กระแสเงินสดจากธุรกิจรถไฟฟ้าสาย

สีนํ้าเงินจะเติบโตหลังจากการเปิดให้บริการส่วน

ต่อขยายครบทั้งหมด

 อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงสถานะทาง

ธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัทซึ่งมีปัจจัยสนับสนุน

จากการมีกระแสเงินสดจากการดําเนินธุรกิจ

ทางด่วนที่สมํ่าเสมอและโอกาสในการเติบโต

ของธุรกิจรถไฟฟ้า ทั้งนี้ การที่บริษัทได้รับการ

ต่ออายุสัมปทานทางด่วนออกไปจนถึงปี 2578 

นั้น ช่วยสนับสนุนสถานะเครดิตของบริษัทอีก

ด้วย เนื่องจากจะช่วยให้บริษัทมีกระแสเงินสดที่

สมํ่าเสมอและคาดการณ์ได้ในระยะยาว

 ประเด็นส�าคัญที่ก�าหนด
อันดับเครดิต สถานะทางธุรกิจที่
แข็งแกร่ง
 บริษัทมีสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง

เนื่องจากโอกาสที่ผู้ประกอบการรายอื่นจะเข้ามา

แข่งขันในธุรกิจหลักของบริษัท คือ ธุรกิจทางด่วน

และธุรกิจรถไฟฟ้านั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ในประเทศไทย

มีผู้ประกอบการเพียงไม่กี่รายที่มีขีดความสามารถ

และเงินทุนที่มากพอที่จะแข่งขันประมูลงาน

โครงการก่อสร้างและดําเนินงานทั้งระบบ

ทางด่วนและระบบขนส่งมวลชน

ทางราง

 สถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัทยัง

เป็นผลมาจากความสมํ่าเสมอของรายได้จาก

ธุรกิจทางด่วนอันเป็นผลจากการมีที่ตั้งเชิงกล

ยุทธ์ของทางด่วนขั้นที่ 2 ซึ่งเชื่อมต่อกับทางด่วน

ขั้นที่ 1 ทั้งนี้ การที่บริษัทได้รับการต่ออายุ

สัมปทานทางด่วนขั้นที่ 2 และต่อสัญญาโครงการ

ทางด่วนบางปะอิน - ปากเกร็ด (ส่วน C+) ออก

ไปเมื่อเร็วๆ นี้นั้นจะช่วยทําให้บริษัทมีกระแสเงินสด

ที่มั่นคงในระยะยาว

 นอกจากนี้ การที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริม

การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนให้เป็นเครือข่าย

เชื่อมโยง ถึงกันยังจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโต

ของบริษัทอีกด้วย จากการที่บริษัทเป็นผู้ประกอบ

การที่มีประสบการณ์และมีความพร้อมสูง บริษัท

จึงอยู่ในสถานะได้เปรียบที่จะชนะการประมูล

โครงการภาครัฐอีกหลาย ๆ โครงการในอนาคต 

นอกจากนี้ การที่เส้นทางเดินรถของรถไฟฟ้าสาย

สีนํ้าเงินมีลักษณะเป็นวงแหวนก็เอื้อประโยชน์ใน

การรับผู้โดยสารต่อมาจากรถไฟฟ้าสายอื่น ๆ เพื่อ

ป้อนให้แก่รถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินอีกด้วย

 ผลกระทบในระยะสั้นจากโควิด-19

ทริสเรทติ้งมองว่าผลกระทบในเชิงลบจากโค

วิด-19 ที่มีต่อปริมาณการจราจรบนทางด่วน

และจํานวนผู้โดยสารรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินนั้นจะ

เป็นเพียงชั่วคราว โดยทริสเรทติ้งคาดว่าปริมาณ

จราจรบน ทางด่วนจะทยอยฟื้นตัวในช่วงเวลา

ไม่นานหลังจากที่ภาครัฐมีนโยบายผ่อนปรน

มาตรการปิดเมือง แต่จํานวนผู้โดยสาร

รถไฟฟ้านั้นอาจต้องใช้เวลาที่นานกว่า

ในการฟื้นตัว

 

 ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2563 บริษัท

รายงานปริมาณจราจรและรายได้จากธุรกิจ

ทางด่วนที่ลดลง โดยปริมาณจราจรบนทางด่วน

ลดลง 20% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งเฉลี่ยอยู่

ที่จํานวน 0.99 ล้านเที่ยว ต่อวัน และรายได้ค่า

ผ่านทางบนระบบทางด่วนโดยเฉลี่ยลดลงจาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าในอัตรา 21.6% โดย

อยู่ที่ 22.16 ล้านบาทต่อวัน อย่างไรก็ดี ได้เริ่มมี

สัญญาณการฟื้นตัวของทั้งปริมาณจราจรและราย

ได้จากธุรกิจทางด่วนหลังจากที่รัฐบาลมีนโยบาย

ผ่อนปรนมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดต่าง ๆ 

ทริสเรทติ้งคาดว่าทั้งปริมาณจราจรและรายได้จาก

ธุรกิจทางด่วนจะฟื้นตัวกลับสู่ระดับปกติหรือตํ่า

กว่าเล็กน้อยในช่วงต้นไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 

โดยสมมติฐานของทริสเรทติ้งคาดว่าปริมาณ

จราจรจะลดลงประมาณ 13%-15% เมื่อเทียบกับ

ปีก่อนหน้า และจะกลับสู่ระดับปกติในปี 2564-

2565
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ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ฯ BEM ที่ "A" 

และเปลี่ยนแนวโน้ม เป็น "Negative" จาก "Stable"

 สําหรับธุรกิจรถไฟฟ้านั้น รายได้ได้รับผลก

ระทบจากจํานวนผู้โดยสารที่ลดลงเป็นอย่างมาก

ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน 2563 ทั้งนี้ ใน

ช่วง 4 เดือนแรกของปี 2563 จํานวนผู้โดยสาร

โดยเฉลี่ยลดลง 15.2% จากช่วงเดียวกันของปี

ก่อนหน้า โดยอยู่ที่ 2.68 แสนเที่ยวต่อวัน และ

รายได้ค่าโดยสารเฉลี่ย ต่อวันลดลง 10.4% อยู่ที่ 

7.18 ล้านบาท การเปิดส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้า

สายสีนํ้าเงินช่วยบรรเทาผลกระทบจากการลดลง

ของจํานวนผู้โดยสารและรายได้ โดยทริสเรทติ้ง

มองว่าการฟื้นตัวของธุรกิจรถไฟฟ้าจะใช้เวลา

มากกว่าธุรกิจทางด่วน เนื่องจากคาดว่ารัฐบาล

จะยังคงดําเนินมาตรการการรักษาระยะห่างทาง

สังคมบางส่วนต่อไปอีกระยะหนึ่งเพื่อควบคุมการ

แพร่ระบาดของไวรัส ซึ่งส่งผลให้รถไฟฟ้า 1 ขบวน

สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารได้น้อยลง ภาย

ใต้สมมติฐานของทริสเรทติ้งคาดว่าจํานวนผู้

โดยสารโดยเฉลี่ยของรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินจะอยู่

ที่ 2.85-3 แสนเที่ยวต่อวันในปี 2563 และคาดว่า

จํานวนผู้โดยสารโดยเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 

4-5 แสนเที่ยวต่อวันในปี 2564-2565 รายได้ลด

ลงในปี 2563 แต่จะปรับดีขึ้นในปี 2564-2565

ทริสเรทติ้งคาดว่ากระแสเงินสดจากการดําเนิน

งานและเพื่อการชําระหนี้ของบริษัทจะลดลง

ในปี 2563 ตามสมมติฐานที่ปริมาณ

การจราจรบนทางด่วนและจํานวน

ผู้โดยสารรถไฟฟ้าลดลง อย่างไรก็ดี ทริสเรทติ้ง

เชื่อว่าทั้ง 2 ธุรกิจจะฟื้นตัวกลับมาได้หลังจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลงและมีการ

ยกเลิกมาตรการต่าง ๆ เพื่อควบคุมโรค

 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2563 บริษัทมีราย

ได้ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.4% โดย

อยู่ที่ 3.8 พันล้านบาท อัตรากําไรก่อนดอกเบี้ย

จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่ายอยู่ที่

ระดับ 36.5% บริษัทมีกําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี 

ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่ายอยู่ที่ 1.4 พัน

ล้านบาท ในขณะที่เงินทุนจากการดําเนินงานอยู่ที่ 

0.8 พันล้านบาท สมมติฐานของทริสเรทติ้งคาด

ว่ารายได้ของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ 1.44-1.46 

หมื่นล้านบาทในปี 2563 และจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.7-

1.9 หมื่นล้านบาทต่อปีในระหว่างปี 2564-2565 

ความสามารถในการทํากําไรคาดว่าจะอ่อนตัวลง

ในปี 2563 อันเป็นผลจากรายได้ที่ลดลง โดยคาด

ว่าบริษัทมีอัตรากําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่า

เสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่ายอยู่ที่ระดับ 36%-

37% ในปี 2563 ก่อนที่จะปรับตัวดีขึ้นไปอยู่ที่

ระดับ 40%-42% ในปี 2564-2565 ซึ่งจะทําให้

บริษัทมีกําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา 

และค่าตัดจําหน่ายที่ระดับไม่ตํ่ากว่า 5.3 พันล้าน

บาทในปี 2563 และ 7.3-7.6 พันล้านบาทต่อปีใน

ระหว่างปี 2564-2565 ในขณะที่เงินทุนจากการ

ดําเนินงานคาดว่าจะอยู่ที่ระดับไม่ตํ่ากว่า 3 พัน

ล้านบาทในปี 2563 และ 4.5-4.8 พันล้านบาทต่อ

ปีในระหว่างปี 2564-2565 ทั้งนี้ โอกาสที่รายได้

จากการดําเนินงานของบริษัทจะดีกว่าที่คาดการณ์

นั้นจะขึ้นอยู่กับการเติบโตของจํานวนผู้โดยสาร

รถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินเป็นหลัก

 ภาระหนี้อยู่ในระดับ
สูง
 อันดับเครดิต

ของบริษัทได้

รับแรง

กดดันจากภาระหนี้ที่อยู่ในระดับสูง โดยในเดือน

มีนาคม 2563 บริษัทมีภาระหนี้สินทางการเงิน

จํานวน 5.68 หมื่นล้านบาท ทั้งนี้ ทริสเรทติ้ง

ไม่ได้รวมภาระหนี้ประมาณ 0.98 หมื่นล้านบาท

จากการลงทุนในระบบรถไฟฟ้าและขบวนรถไฟฟ้า

สายสีม่วงเนื่องจากภาระหนี้ดังกล่าวมีสัญญาการ

ชําระคืนหนี้จากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง

ประเทศไทย (รฟม.) ในระยะเวลา 10 ปีรองรับ

อยู่ บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ กําไร

ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่า

ตัดจําหน่ายที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 7.7 เท่า (ปรับ

อัตราส่วนให้เป็นตัวเลขเต็มปีแล้วโดยใช้ข้อมูลย้อน

หลัง 12 เดือน) และมีอัตราส่วนเงินทุนจากการ

ดําเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินที่ปรับปรุงแล้ว

อยู่ที่ระดับ 6.6% (ปรับอัตราส่วนให้เป็นตัวเลข

เต็มปีแล้วโดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน)
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ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ฯ BEM ที่ "A" 

และเปลี่ยนแนวโน้ม เป็น "Negative" จาก "Stable"

 ทริสเรทติ้งคาดว่าภาระหนี้ของบริษัทจะคง
อยู่ในระดับสูงต่อไปในระยะสั้นถึงปานกลาง โดย
ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะใช้เงินลงทุนประมาณ 
5.0-5.2 พันล้านบาทในปี 2563 และประมาณ 
0.5-1.0 พันล้านบาทต่อปีในปี 2564-2565 
และจากผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อรายได้ 
อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินของบริษัทจะเพิ่ม
สูงขึ้นในปี 2563 โดยสมมติฐานของทริสเรทติ้ง
คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ กําไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ ค่าตัด
จําหน่ายที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทจะอยู่ที่ 11-12 
เท่าในปี 2563 และจะลดลงมาอยู่ที่ระดับ 7.5-
8.5 เท่าในช่วงปี 2564-2565 ในขณะที่อัตราส่วน
เงินทุนจากการดําเนินงานต่อหนี้สินทางการเงิน
ที่ปรับปรุงแล้วจะอยู่ที่ระดับประมาณ 5% ในปี 
2563 และปรับตัวดีขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 7%-8% ใน
ช่วงปี 2564-2565 ซึ่งอัตราส่วนหนี้สินทางการ
เงินที่ระดับดังกล่าวไม่สอดคล้องกับอันดับเครติ
ตปัจจุบันของบริษัทและอาจนําไปสู่การปรับลด
อันดับเครดิตลงได้ถ้าหากบริษัทมีอัตราส่วนหนี้สิน
ทางการเงินต่อ กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่า
เสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่ายที่ปรับปรุงแล้วอยู่
ในระดับสูงกว่า 7 เท่าอย่างต่อเนื่อง

 สภาพคล่องอยู่ในระดับที่บริหาร
จัดการได้
 ทริสเรทติ้งประเมินว่าบริษัทจะสามารถ
บริหารจัดการสภาพคล่องได้ในระยะ 12-24 
เดือนข้างหน้า ทั้งนี้ บริษัทมีแผนการลงทุนรวม
ประมาณ 5.0-6.2 พันล้านบาทในช่วงดังกล่าว 
รวมทั้งจะมีภาระทางการเงินที่ครบกําหนด
ชําระรวมประมาณ 1.51 หมื่นล้านบาท 

และคาดว่าจะจ่ายเงินปันผลอีกประมาณ 1.8-2.2 
พันล้านบาทต่อปี แหล่งสภาพคล่องของบริษัท
จะมาจากเงินทุนจากการดําเนินงานที่คาดหมาย
ว่าจะอยู่ในระดับไม่ตํ่ากว่า 7.5 พันล้านบาท รวม
ทั้งเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ เดือน
มีนาคม 2563 อีกจํานวน 7.2 พันล้านบาท ทั้งนี้ 
บริษัทจะต้องกู้ยืมเงินเพื่อนํามาใช้ทดแทนหนี้สิน
บางส่วนที่จะครบกําหนดชําระ ซึ่งทริสเรทติ้งเชื่อ
ว่าบริษัทจะสามารถบริหารจัดการได้เมื่อพิจารณา
จากพื้นฐานธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัทและความ
สัมพันธ์ที่บริษัทมีกับธนาคารต่าง ๆ นอกจาก
นี้ บริษัทยังมีเงินลงทุนใน บริษัท ทีทีดับบลิว 
จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมรวมอยู่ที่ 1.63 หมื่น
ล้านบาท ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เพื่อเสริม
ความยืดหยุ่นทางการเงินอีกด้วย

 สมมติฐานกรณีพ้ืนฐาน
 + รายได้ของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ 1.44-
1.46 หมื่นล้านบาทในปี 2563 และจะเพิ่มขึ้นเป็น 
1.7-1.9 หมื่นล้านบาทต่อปีในระหว่างปี 2564-
2565
 + อัตรากําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่า
เสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่ายจะอยู่ที่ระดับ 
36%-37% ในปี 2563 และระดับ 40%-42% ในปี 
2564-2565
 + กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา 
และค่าตัดจําหน่ายจะอยู่ที่ระดับไม่ตํ่ากว่า 5.3 พัน
ล้านบาทในปี 2563 และ 7.3-7.6 พันล้านบาทต่อ
ปี ในระหว่างปี 2564-2565
 + เงินทุนจากการดําเนินงานจะอยู่ที่ระดับไม่
ตํ่ากว่า 3 พันล้านบาทในปี 2563 และ 4.5-4.8 
พันล้านบาทต่อปีในระหว่างปี 2564-2565
 + เงินลงทุนจะอยู่ที่ 5-5.2 
พันล้านบาทในปี 2563 และ
ประมาณ 0.5-1 พันล้าน
บาทต่อปีในระหว่างปี 
2564-2565

 

แนวโน้มอันดับเครดิต
 แนวโน้มอันดับเครดิต "Negative" หรือ "ลบ" 
สะท้อนถึงความกังวลของทริสเรทติ้งต่อสถานะ
การเงินของบริษัทที่มีแนวโน้มอ่อนแอลงจากการ
ที่บริษัทมีภาระหนี้ในระดับสูงและกระแสเงินสด
จากการดําเนินงานในปี 2563 ที่จะอ่อนแอลงอัน
เป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-
19 นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังมองว่ารายได้จาก
การดําเนินธุรกิจรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินยังต้องใช้
เวลาสักระยะหนึ่งในการเติบโตหลังจากการเปิดให้
บริการส่วนต่อขยายครบทั้งหมด

 ปัจจัยที่อาจทําให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง
อันดับเครดิตของบริษัทอาจได้รับการปรับลด
ลงหากอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ กําไร
ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จําหน่ายที่ปรับปรุงแล้วอยู่ในระดับที่สูงเกินกว่า 
7 เท่าอย่างต่อเนื่องทั้งจากผลการดําเนินงานที่
ถดถอยลงหรือการลงทุนโดยการก่อหนี้ในระดับสูง
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ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ฯ BEM ที่ "A" 

และเปลี่ยนแนวโน้ม เป็น "Negative" จาก "Stable"

 แนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทจะได้รับการปรับกลับมาเป็น "Stable" หรือ "คงที่" ได้หากสถานะทางการเงินของบริษัทปรับตัวดีขึ้นจนบริษัทสามารถ

รักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่ายที่ปรับปรุงแล้วให้อยู่ในระดับตํ่ากว่า 7 เท่าอย่างต่อ

เนื่อง ในขณะที่การปรับเพิ่มอันดับเครดิตของบริษัทจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่สถานะทางการเงินของบริษัทปรับตัวดีขึ้นจนมีระดับอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ

กําไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่ายที่ปรับปรุงแล้วตํ่ากว่า 5 เท่าอย่างต่อเนื่อง

 เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง
 - วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 กรกฎาคม 2562

 - อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน) (BEM)
 อันดับเครดิตองค์กร: A

 อันดับเครดิตตราสารหนี้:

BEM20OA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 A

BEM214A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 A

BEM216A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,615 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 A

BEM225A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 A

BEM229A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 A

BEM234A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 A

BEM236A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 A

BEM245A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 A

BEM249A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 A

BEM254A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 A

BEM25OA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 A

BEM265A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569 A

BEM266A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,335 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569 A

BEM27OA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570 A

BEM286A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,750 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571 A

BEM286B: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571 A

BEM295A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2572 A

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 12 ปี A

แนวโน้มอันดับเครดิต: Negative
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บลจ.ไทยพาณิชย ์โชว์บริหารกองอสังหาฯ - โครงสร้างพื้นฐาน Q1/63   

จ่ายปันผลและลดทุนผู้ถือหน่วยกว่า 2,700 ล้านบาท

 นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลัก
ทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ 
จ�ากัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมจ่ายเงินปันผล 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐานภายใต้การบริหารงานสําหรับ
ไตรมาสที่ 1/2563 จากงวดผลการดําเนินงาน
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563 และ/
หรือกําไรสะสม จํานวน 5 กองทุน และจ่ายลดทุน
จํานวน 1 กองทุน รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2,700 ล้าน
บาท

 ทั้งนี้ การจ่ายปันผลประกอบด้วย กองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ประเภทอาคารสํานักงาน
ให้เช่าจํานวน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์แสนสิริ ไพร์มออฟฟิศ (SIRIP) 
ลงทุนในกรรมสิทธิ์ในโครงการอาคารสิริภิญโญ จะ
จ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.1400 บาทต่อหน่วย นับ
เป็นครั้งที่ 24 รวมจ่ายเงินปันผล 3.5031 บาทต่อ
หน่วย (นับตั้งแต่วันที่จ่ายปันผลครั้งแรกเมื่อวันที่ 
28 สิงหาคม 2557) โดยกําหนดจ่ายปันผลในวันที่ 1 
มิถุนายน 2563 นี้

 กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN 
คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG) ที่ลงทุนในอาคาร
สํานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 
โดยในไตรมาส 1 ปี 2563 เป็นไตรมาสแรกที่ทาง
กองทุนได้รับรายได้จากการต่อสัญญาจากผู้เช่าราย
ใหญ่ ในอัตราที่เพิ่มขึ้นแบบเต็มไตรมาส โดยทาง
กองทุนพิจารณาการจ่ายปันผลใกล้เคียงกับอัตรา
ค่าเฉลี่ยการจ่ายปันผลของปี 2562  โดยในครั้งนี้
จะจ่ายปันผลในอัตรา 0.2515 บาทต่อหน่วย ซึ่ง
นับเป็นครั้งที่ 30 รวมจ่ายเงินปันผล 6.7731 บาท
ต่อหน่วย (นับตั้งแต่วันที่จ่ายปันผลครั้งแรกเมื่อวัน
ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556) และกองทุนรวมสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย์ไพร์มออฟฟิศ (POPF) ลงทุน
ในอาคารสมัชชาวานิช 2 อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ 
และอาคารบางนา ทาวเวอร์ ได้กําหนดจ่าย
เงินปันผลในอัตรา 0.2600 บาทต่อหน่วย นับเป็น
ครั้งที่ 36 รวมจ่ายเงินปันผล 9.1618 บาทต่อหน่วย 
(นับตั้งแต่วันที่จ่ายปันผลครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 ก.ย. 
2554) โดยกําหนดจ่ายปันผลในวันที่ 5 มิถุนายน 
2563 นี้

 นอกจากนี้ ยังมีกองทุนอสังหาฯ ประเภท
โรงงานและคลังสินค้า จํานวน 1 กองทุน 
ได้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ปิ่น
ทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค (PPF) จะ

จ่ายปันผลในอัตรา 0.1750 บาทต่อหน่วย นับ
เป็นครั้งที่ 23 รวมจ่ายเงินปันผล 4.3687 บาทต่อ
หน่วย (นับตั้งแต่วันที่จ่ายปันผลครั้งแรกเมื่อวันที่ 
24 พฤศจิกายน 2557) โดยกําหนดจ่ายปันผลในวัน
ที่ 1 มิถุนายน 2563 และกองทุนรวมโครงสร้างพื้น
ฐานโทรคมนาคมดิจิทัล (DIF) ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีเรื่อง
สถานการณ์ของไวรัส โควิด 19 แต่ด้วยทางกองทุน 
มีสัญญาให้เช่าระยะยาวกับทางกลุ่มบริษัททรู ส่ง
ผลให้กองทุน DIF ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตการณ์
ที่เกิดขึ้น โดยทางกองทุนยังคงสามารถพิจารณา
จ่ายปันผลที่ 0.2610 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นเป็นตาม
ที่ทางกองทุนคาดการ์ณ์ไว้ การจ่ายปันผลครั้งนี้นับ
เป็นครั้งที่ 25 รวมจ่ายปันผล 6.1281 บาทต่อหน่วย 
(นับตั้งแต่วันที่จ่ายปันผลครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 
2557) โดยกําหนดจ่ายปันผลในวันที่ 11 มิถุนายน 
2563 นี้

 พร้อมกันนี้ได้จ่ายเงินลดทุนจํานวน 1 กองทุน 
ได้แก่ กองทุนอสังหาฯ ประเภทโรงแรม 1 กองทุน 
คือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เอราวัณ โฮเทล 
โกรท (ERWPF) ที่ลงทุนในโรงแรมไอบิส ป่าตอง 
และโรงแรมไอบิส พัทยา เป็นการจ่ายเงินลดทุนใน
อัตรา 0.1581 บาทต่อหน่วย เพื่อเป็นการจ่ายคืน
สภาพคล่องส่วนเกินจากกรณีที่กองทุนมีการรับรู้
รายการการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเนื่องจากการ
ลดลงของราคาการสอบทานค่าทรัพย์สิน ซึ่งเป็น
รายการทางบัญชีที่ไม่ได้มีกระแสเงินสดจ่ายออกไป
จริง

 "จากสถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) ที่ก่อ
ให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ทั้งการลดลงและหยุด
ชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จนส่งผลต่อการ
ประกอบกิจการของผู้เช่าพื้นที่ในอสังหาริมทรัพย์
ประเภทต่างๆ นําไปสู่ผลกระทบในทางลบต่อ
ความสามารถของผู้เช่าบางรายในการ
ชําระค่าเช่า และ/หรือค่าบริการ ภาย
ใต้สัญญาเช่า และ/หรือสัญญา
บริการ ที่ผู้เช่ามีหน้าที่ต้อง
ชําระต่อกองทุนรวม 

ทั้งนี้ เพื่อ

เป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดกับกองทุนรวมใน
ภาพรวม และเพื่อตอบสนองอย่างทันท่วงทีต่อผลก
ระทบในทางลบต่อรายได้อสังหาริมทรัพย์ของกอง
ทุนรวมที่เกิดจากสถานการณ์โรคระบาด บริษัท
จัดการจะยึดถือแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสําหรับ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์โรค
ระบาดของผู้ให้เช่าทั้งที่เป็นผู้ประกอบการทั่วไป และ
ที่เป็นกองทุนรวมเพื่อให้การจัดการกองทุนรวม/กอง
ทรัสต์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะเป็นแนวปฏิบัติ
ในการพิจารณาการเลื่อน ปรับลด และ/หรือ ยกเว้น
การชําระค่าเช่า ค่าบริการ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น
ใด รวมทั้งดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคํานึงถึง
ความซื่อสัตย์สุจริต และใช้ความรู้ ความสามารถ 
ความชํานาญ รวมทั้งความเอาใจใส่ และระมัดระวัง
ตามมาตรฐานหรือเยี่ยงผู้มีวิชาชีพจะพึงกระทํา ทั้งนี้ 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของกองทุนรวมและผู้ถือหน่วย
ลงทุน" นายณรงค์ศักดิ์ กล่าว

 ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็น
สิ่งยืนยันผลการดําเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควร
ทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน
และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน สนใจสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทําการ 
ได้ที่ SCBAM Call Center โทร.02-777-7777 
กด 0 กด 6 หรือผู้สนับสนุนการขายทุก
ราย
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร วันนี้ วันศุกร์ ตลาดหุ้นไทย หุ้นกลุ่มแบงก์ คงจะมี
บทบาทดัน SET ขณะที่หุ้นพลังงาน โดยเฉพาะนํ้ามัน จะกด SET มากน้อยแค่ไหน ก็
ชวนติดตาม บนปัจจัยตัวแปรในตอนนี้ นอกจากทั่วโลก มีการผ่อนคลายมาตรการ 
Lockdown และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม ก็ยังไม่มีอะไรใหม่ เรื่องความคืบหน้า
วัคซีน โควิด-19 ต้องรอเดือนกรกฎาคม สิงหาคม คงจะมีข่าวสารให้ติดตาม
 วันนี้ ต้องติดตาม ท่าที สหรัฐ หลังจาก วานนี้ ที่ประชุมสภาประชาชนแห่งชาติ
จีน (NPC) มีมติเห็นชอบ ให้มีการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติฉบับใหม่ใน
ฮ่องกง           โดยกฎหมายดังกล่าวจะให้อํานาจรัฐสภาของจีนในการจัดทํากรอบ
กฎหมาย และบังคับใช้กลไกทางกฎหมายเพื่อป้องกันและลงโทษการกบฏ การก่อการ
ร้าย การแบ่งแยกดินแดน และการแทรกแซงของต่างชาติ หรือการกระทําใดๆ ที่เป็น
อันตรายร้ายแรงต่อความมั่นคงของประเทศ
 วันนี้ วันศุกร์ รอบของกลุ่มแบงก์มา หากไม่ถนัดเล่น ก็มิควรฝืน เพราะดวงการ
ลงทุน อาจไม่สมพงษ์และอาจโดน ก็ได้น่ะ หุหุ
 วานนี้ ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,337.51 จุด ลดลง 7.60 จุด หรือ 0.56% มูลค่า
การซื้อขาย 85,822.70 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 1,463.69 ล้านบาท 
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 266.14 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 
763.13 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ 434.42 ล้านบาท
 ตลท.ให้ EIC เปลี่ยนชื่อย่อ บนกระดานใหม่ เป็น W W-W2 W-W3 มีผล 
2มิ.ย.63 เป็นต้นไป แม่มดน้อย ยินดีด้วย เหอะๆ
 SINGER ปิดดีลขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 800 ล้านบาท เสนอขายนักลงทุน

สถาบันและหรือนักลงทุนรายใหญ่ ผลตอบ
รับแรงเกินคาด มียอดจองและขายหมดตั้งแต่
วันแรก มาแรงเกินต้านทานแม้อยู่ท่ามกลาง
สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 นักลงทุนมองเห็น
ศักยภาพและโอกาสโต โดยหุ้นกู้ที่ออกมีอายุ 
3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.90% กิตติพงศ์ กนก
วิไลรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประเมินผล
ประกอบการปีนี้จะเป็นปีที่ดีที่สุดของ SINGER 
อีกปีหนึ่ง โดยเฉพาะธุรกิจสินเชื่อรถทําเงิน 
มองเป็น New S-Curve

 วันนี้ ราคาหุ้น THAI ขึ้นป้าย C นักลงทุนต้องซื้อขายด้วยบัญชี Cash 
Balance เท่านั้น หลังจากศาลรับคําร้องขอฟื้นฟูกิจการไปแล้ว เรียกว่า งานนี้หมด
สิทธิ์ จับเสือมือเปล่า วานนี้ ราคาหุ้น THAI ปิดที่ 4.38 บาท ลดลง 0.62 บาท คิด
เป็น 12.40% 

 ตอนนี้ การขอคืนเงินค่าบัตรโดยสาร (Refund) อดจร้า รอไปก่อน ด้วย ขณะนี้
บริษัทฯ ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้การพิจารณาของศาลล้มละลายกลาง
แล้ว บริษัทฯ จึงถูกบังคับด้วยข้อกฎหมายทําให้ยังไม่สามารถชําระคืนเงินค่าบัตร
โดยสารได้ในขณะนี้ .....บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะดูแลลูกค้าที่ขอคืนค่าบัตรโดยสาร 
(Refund) อย่างดีที่สุดภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการอย่างแน่นอน โดยจะแจ้งถึง
สิทธิของท่าน และความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีฟื้นฟูกิจการทางช่องทางต่างๆ ต่อไป
 กสิกรไทย ร่วมกับ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พัฒนาการให้บริการ
ทางการแพทย์สู่การเป็น Smart Hospital ด้วย TUH for All แอปพลิเคชันที่อํานวย
ความสะดวกให้กับผู้ป่วยแบบครบวงจร ทั้งนัดหมอ ตรวจเช็คคิวตรวจสอบสิทธิ์ ดู
ประวัติการรักษา และข้อมูลข่าวสาร เน้นชูจุดเด่นบริการ TUH OPD Online พบหมอ
ผ่านออนไลน์ ไม่ต้องมาโรงพยาบาล จบทุกขั้นตอนบนแอปตั้งแต่พบหมอ จ่ายเงิน 
และรับยา เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยที่มาใช้บริการ และตอบรับการใช้ชีวิตวิถีใหม่
หรือนิวนอร์มอล 
 ASIMAR เปิดแผนรับมือสู้โควิด-19 เน้นให้ความสําคัญดูแลพนักงานให้
ปลอดภัย เผยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด บริษัทฯ ยังคงมีรายได้จากงานซ่อม
เรือเป็นหลัก หนุนรายได้ปีนี้โตราว 30% วางแผนลงทุนในปีนี้ 30 ลบ. เน้นปรับปรุง
เครื่องมือ อุปกรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพงาน ขณะที่แผนการลงทุนอู่ จ.สุราษฎร์ธานี  
เพิ่มไลน์โปรดักส์ใหม่ เป็นเอเย่นต์ซ่อมเรือยางท้องแข็ง ที่ใช้ในหน่วยงานกองทัพเรือ 
เจาะตลาดภาคใต้  ล่าสุดประกาศผลงานไตรมาสแรก ปี 63 มีรายได้รวม 133.50 
ลบ. เพิ่มขึ้น 22.35% จากการส่งมอบงานต่อเรือโดยสารอลูมิเนียมปรับอากาศ
จํานวน 4 ลํา ของบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จํากัด ขณะที่ กําไรสุทธิอยู่ที่ 10.97 ลบ. 
พุ่งแรงกว่า 10 เท่า 
 เอไอเอส เดินหน้าขับเคลื่อนภารกิจสําคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมของคนไทย จัดตั้งแคมเปญ “คนไทยไร้ E-Waste” ร่วมกับพันธมิตร
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการรับทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-Waste) และนําไป
กําจัดอย่างถูกวิธี ประเดิมความร่วมมือครั้งแรกกับกลุ่มเซ็นทรัล ขยายจุดรับทิ้ง
ขยะ E-Waste ในศูนย์การค้าเครือเซ็นทรัล 34 แห่ง ทั่วประเทศและอาคารดิออฟฟิศ
เศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ รองรับชีวิตวิถีใหม่ หลังคลายล็อกดาวน์จากสถานการณ์โค
วิด-19 พร้อมเชิญชวนคนไทย คัด แยก ทิ้ง ขยะ E-Waste ให้ถูกที่ ร่วมกันรักษาสิ่ง
แวดล้อมอย่างยั่งยืน
 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผย ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 สถานการณ์สินค้า
เกษตรในภาพรวมจะยังประคองตัวไปได้ในกรอบจํากัด โดยจะเห็นภาพของราคาสินค้า
เกษตรที่ขยายตัวได้ราวร้อยละ 3.8 (YoY) และรายได้เกษตรกรที่ขยายตัวได้ในกรอบ
จํากัดราวร้อยละ 1.4 (YoY) สําหรับในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 สถานการณ์สินค้า
เกษตรอาจให้ภาพที่แย่ลงเมื่อเทียบกับช่วงครึ่งแรกของปี โดยในแง่ของราคาสินค้า
เกษตรจะได้รับแรงกดดันเป็น Double Shock ทั้งในฝั่งของอุปทาน ที่มีผลผลิตออก
สู่ตลาดจํานวนมากจากสภาพอากาศที่เอื้ออํานวยต่อการผลิตมากขึ้น และในฝั่งของ
อุปสงค์ที่ยังต้องเผชิญกับผลกระทบจากโควิด-19 ที่จะฉุดรั้งความต้องการสินค้า
เกษตรจากไทย ทําให้คาดว่า ในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ราคาสินค้าเกษตรอาจหด
ตัวราวร้อยละ 4.5 (YoY) ผลผลิตอาจเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.3 (YoY) ส่งผลต่อรายได้
เกษตรกรให้ต้องเผชิญความยากลําบากมากขึ้น โดยอาจหดตัวที่ร้อยละ 0.7 (YoY)

ดัน-กด

บล.เมย์แบงก์ กิมเอง็ : WORK แนะนาํ ถอื ราคาพืน้ฐาน ที ่10.00 บ.

บล.เมย์แบงก์ กิมเอง็ : SPA แนะนาํ ซือ้เกง็กําไร ราคาพืน้ฐาน ท่ี 7.80 บ.

บล.เมย์แบงก์ กิมเอง็ : SABINA แนะนาํ ซือ้ ราคาพืน้ฐาน ที ่19.70 บ.

 บล.ดบีเีอสวคิเคอร์ส : DRT แนะนํา ซือ้ ราคาพืน้ฐาน ที ่6.00 บ.

 บล.ดบีเีอสวคิเคอร์ส : SPA แนะนํา ซือ้ ราคาพืน้ฐาน ที ่8.80 บ.

 บล.ดบีเีอสวคิเคอร์ส : PRIN แนะนํา ซือ้ ราคาพืน้ฐาน ที ่1.64 บ.
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