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 นางชนกนันท์ เทียมรัตน นัก
ลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ดู เดย์ ดรีม 
จ�ากัด (มหาชน) DDD เปิดเผยว่า ส�าหรับ

ภาพรวมผลประกอบการในปี2563 บริษัทฯ เชื่อว่า

จะสามารถพลิกกลับมามีก�าไรสุทธิได้ จากปีก่อนมี

รายได้ขาดทุนจ�านวน 53.79 ล้านบาท โดยคาดว่า

ในครึง่ปีหลงัรายได้จะกลบัเข้ามาเพิม่ขึน้ ซึง่บรษิทัฯ 

ได้พยายามเน้นยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ให้

เติบโตมากขึ้น พร้อมกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ 

เพือ่ตอบสนองกลุ่มลกูค้าทีใ่ส่ใจด้านการดแูลความ

สะอาดและดูแลตัวเองมากขึ้น

 ขณะที่ในปี2563 บริษัทฯ ได้มีการเข้าไปลงทุน

ในกลุ่มบริษัท Kuron ซึ่งจะช่วยท�าให้บริษัทได้รับรู้

รายได้จากบริษัทดังกล่าวด้วย ซึ่งในปีนี้ ทางกลุ่ม 

Kuron ได้แผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพิ่มๆ ทั้งจาก

แบรนด์สนิค้า”LESASHA” ซึง่จะมีการออกสนิค้าตัว

ใหม่ 20 รายการในปีนี้ โดยเริ่มทยอยออกมาแล้ว

ในช่วง Q1/63 ที่ผ่านมาในหมวดประเภทอุปกรณ์

จัดแต่งทรงผม นอกจากนี้ยังมีสินค้าใหม่ประเภท 

ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดในช่องปาก ภายใต้

แบรนด์สินค้า “Sparkle” ซึ่งประกอบด้วย ไหมขัด

ฟัน น�้ายาบ้วนปาก และน�้ายาฟอกสีฟัน เป็นต้น 

ทัง้น้ีบรษิทัจะพยายามขยายช่องทางจัดจ�าหน่ายให้

มากขึ้น เพื่อกระจายสินค้าให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

ให้ได้มากที่สุด

 อย่างไรกต็ามจากสถานการณ์โควดิ-19 ท่ีผ่าน

มา ท�าให้บริษัทมีการปรับเปล่ียนแผนการด�าเนิน

งาน โดยมีการเลื่อนโปรโมทสินค้าจากเดิมที่คาด

ว่าจะด�าเนินการในช่วงQ2 ออกไปในช่วงครึ่งปีหลัง

เพ่ือรอดูจนกว่าสถานการณ์ต่างๆภายในประเทศจะ

คลี่คลาย ซึ่งในช่วงที่เกิดการระบาดโควิด-19 ทาง

บริษัทก็ได้มีการปรับตัวเพื่อกระตุ้นยอดขาย ทั้ง

การออกโปรโมชั่น และการส่งเสริมการตลาด เช่น

ท�าคอนเทนต์เพือ่สือ่สารกบัผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วข้องกบั

การป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 รวมถึง

แนวทางการใช้ผลิตภัณฑ์ OXE’CURE ซ่ึงจะช่วย

ให้ไม่เกิดสิวบริเวณใบหน้าจากการใช้หน้ากากอมัย 

เป็นต้น

 พร้อมทั้งมุ่งเน้นในการท�าการตลาดผ่าน

สื่อแอพพลิเคชั่นต่างๆ รวมถึงโซเชี่ยลมีเดีย ไม่

ว่าจะเป็น Facebook , Instagram , Twitter , 

Tiktok รวมถงึแอพลเิคชัน่รวมสนิค้าออนไลน์อย่าง 

Lazada ซึ่งบริษัทมรียอดผู้ติดตามในแอพฯเพิ่มขึ้น

เป็น36,501 จากปีก่อนอยู่ที่ 29,049 ราย หรือเพิ่ม

ขึ้น 25% จากปีที่ผ่านมา 

 “ในปีนี้ บริษัทจะเลื่อนแผนการออกสินค้า

ออกไปในช่วงคร่ึงปีหลังเน่ืองจากผลกระทบของโค

วิด-19 นอกจากนี้ก็ยังมีการขยายช่องทางการจัด

จ�าหน่าย โดนเน้นTraditional Trade Channel เป็น

หลักเพื่อจะให้มีร้านค้าครอบคลุมการจัดจ�าหน่าย

ท่ัวประเทศ และมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะออกมาของ

กลุ่ม Kuron ซ่ึงจะท�าการโปรโมทอย่างต่อเนื่อง 

รวมถึงยังมีความร่วมมือกับบริษัทที่เป็นพาร์ท

เนอร์ที่ประเทศเกาหลีที่มีตลาดขายสินค้าออนไลน์

ท่ีแข็งแกร่งในประเทศจีน โดยปัจจุบันได้มีการจัด

ตั้งบริษัทร่วมกันเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ JMS Global 

Solution แต่จากสถานการณ์โควิด-19 ท�าให้

แผนการด�าเนินงานเปลี่ยนแปลงไปจากไตรมาส2 

เลื่อนมาที่ปลายไตรมาส3 ทั้งนี้หากมีสถานการณ์

ที่คลี่คลายแล้ว บริษัทพิจารณาการด�าเนินงานอีก

ครั้ง” นางชนกนันท์กล่าว

DDD ม่ันใจปี63 พลิกก�ำไร จำกปีก่อน

ท่ีขำดทุน 53.79 ลบ. หลังประเมินยอดขำย Q3-Q4/63 

เร่ิมกลับบมา-ออกโปรดักส์ใหม่ หนุน 
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 ACG พร้อมลุยธุรกิจใหม่ FASTFIT หรือ ศูนย์

จ�าหน่ายอะไหล่รถยนต์ ให้บริการซ่อมแซมและบ�ารุง

รักษารถยนต์ทุกยี่ห้อ เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กว้าง

ขึ้น ด้วยเงินลงทุนที่ต�่า พร้อมทั้งงัดกลยุทธ์รุกตลาด

ออนไลน์ เพิม่ช่องทางจ�าหน่ายเตม็สปีด หนนุผลงาน

ปีนี้เข้าเป้าโตต่อเนื่อง ฟาก "คุณภานุมาศ รังคกูลนุ

วัฒน์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มั่นใจน�าพาบริษัท

ฝ่าเศรษฐกิจชะลอตัวจากผลกระทบวิกฤติโควิด-19 

หวงัภาครัฐออกมาตรการช่วยอตุสาหกรรมยานยนต์

ฟื้นก�าลังซื้อ

 นายภานุมาศ รังคกลูนวุฒัน ์ประธาน
เจา้หน้าทีบ่ริหาร บริษทั ออโตคอรป์ โฮ
ลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) หรือ ACG ด�าเนิน

ธุรกิจการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding company) 

ปัจจุบันมีบริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จ�ากัด เป็นบริษัท

แกน ซึ่งเป็นผู้จ�าหน่ายและซ่อมบ�ารุงรถยนต์ยี่ห้อ 

Honda เปิดเผยว่าในช่วงท่ีผ่านมา บริษัทฯได้ปรับ

ตวั เพ่ือรับมอืเศรษฐกจิทีม่แีนวโน้มชะลอตวัอย่างต่อ

เนือ่ง โดยมกีารพฒันาในส่วนของไอท ีเพือ่รองรบัการ

บริการลูกค้าให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

พร้อมกับการพัฒนาปรับปรุงระบบการท�างานของ

ทุกภาคส่วนภายในองค์กร เพ่ือให้ติดตามและแก้ไข

สถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที และสิ่งส�าคัญคือ การ

เพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายในส่วนของตลาดออนไลน์

มากขึ้น โดยให้ฝ่าย sales ขายผ่านทาง Facebook 

และใช้ชื่อของบริษัทฯในการตั้งชื่อเพจ เพื่อเพิ่มความ

น่าเชื่อถือ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า

 ส�าหรับกลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจจากนี้ไป

จะเน้นในส่วนงานซ่อม เน่ืองด้วยรายได้จากการให้

บรกิารซ่อมเป็นรายได้ทีช่่วยสนบัสนนุการเตบิโตของ

บรษิทัในอนาคตได้อย่างมัน่คง ซึง่จะมุ่งเน้นไปทีธ่รุกจิ

ใหม่ (FASTFIT) หรือศูนย์จ�าหน่ายอะไหล่รถยนต์ ให้

บริการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษารถยนต์ทุกยี่ห้อ เพื่อ

ช่วยขยายฐานลกูค้าให้กว้างข้ึน  และด้วยเงนิลงทนุที่

ต�่า จึงสามารถกระจายสาขาให้ทั่วภูมิภาคได้รวดเร็ว 

ซ่ึงเบื้องต้นวางแผนจะเปิดอย่างน้อย 5 สาขา ใน

จังหวัดภูเก็ต ด้วยเงินลงทุนรวมประมาณ 30 ล้าน

บาท และบริษัทคาดว่าจะสามารถคืนทุนได้ในระยะ

เวลาอันสั้น

 "การผ่านวกิฤตคิรัง้นี ้ทาง ACG จะคอย monitor 

stock รถยนต์ และเห็นความส�าคญัของพนกังานโดย

ไม่มีการปรับลดเงินเดือน โดยมุมมองของผู้บริหาร

เห็นว่าพนักงานเป็นฟันเฟืองไปสู่ความส�าเร็จ และ

ด้วยธุรกิจศูนย์ซ่อมบ�ารุงไม่ได้รับผลกระทบมาก จึง

ยัง support ให้บริษัทฯเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วาง

ไว้และจะเตบิโตอย่างต่อเน่ือง รวมถงึช่วยรกัษาความ

สามารถในการท�าก�าไรไว้ได้" นายภานุมาศกล่าว

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวอีกว่า การ

ด�าเนนิธรุกจิยังคงเป็นไปตามแผนทีว่างไว้ โดยบรษิทัฯ

มีเป้าหมายจะขยายสาขาให้ครบ 15 แห่ง ซึ่งจะ

พิจารณาตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ในแต่ละช่วง

 ทั้ งนี้  จากกรณีที่ สภาอุตสาหกรรมแห ่ง

ประเทศไทย(ส.อ.ท.) จะน�าข ้อเสนอให้รัฐบาล

พิจารณาออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้

รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

นัน้  ในฐานะตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์ Honda มีความ

เห็นว่าหากภาครัฐมีมาตรการออกมาก็น่าจะช่วยให้

อุตสาหกรรมยานยนต์มีการฟื้นตัว โดยเฉพาะก�าลัง

ซือ้ผูบ้รโิภคน่าจะกลบัมาสูร่ะดบัปกตไิด้เรว็ขึน้อกีด้วย

 อนึง่  ACG รายงานผลประกอบการงวดไตรมาส 

1/63 มีก�าไรสุทธิ 17.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระดับ

ก�าไรสุทธิ 15.95 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน

เนือ่งจากยอดซ่อมของศนูย์บรกิารเตบิโตได้ดจีากการ

เปิดสาขาครบ 10 แห่ง และมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ

มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยอดขายรถยนต์ช่วง 2 

เดือนแรกที่ช่วยสนับสนุน จากการที่บริษัท ฮอนด้า 

ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จ�ากัด (Honda) เปิดตัว 

ฮอนด้า ซติี ้เจเนอเรชัน่ 5 รถในโครงการอโีค คาร์ เฟส 

2 รุ่นแรกของฮอนด้า ได้รับการตอบรับที่ดีต่อเนื่อง

ACG พร้อมลุยธุรกิจใหม่ FASTFIT 

ขยายฐานลูกค้า รับมือศก.ชะลอตัว   

พร้อมรุกตลาดออนไลน์เพ่ิมช่องทางจ�าหน่าย 

หนุนผลงำนปีน้ีเข้ำเป้ำ
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 นางชตุภิา กลิน่สวุรรณ ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร บรษิทั 
วี.แอล.เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ VL เปิดเผยว่า 

บริษทัฯมัน่ใจว่าผลประกอบการคร่ึงปีหลงั 2563 จะเตบิโตได้ดตีามทีค่าดการณ์ไว้ 

เนือ่งจากรฐับาลได้มมีาตรการคลายลอ็คดาวน์บ้างแล้ว ประชาชนกลบัมาเดนิทาง

อีกครั้ง ดังนั้นบริษัทฯจึงยังคงมั่นใจว่ารายได้ปี 2563 จะยังคงเติบโตเป็นตัวเลข 

2 หลัก หลังการผลิตน�้ามันเริ่มกลับมา ซึ่งคาดว่าในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน

นี้ การวิ่งของเที่ยวเรือน�้ามันจะวิ่งแบบเต็มก�าลัง(utilization) 

 ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯมีเรือทั้งสิ้น 12 ล�า น�้าหนัก 39,020 เดทเวทตัน (DWT) 

และปัจจบุนับรษิทัฯอยูร่ะหว่างเดนิหน้าต่อเรือใหม่ช่ือว่า VL.23 ขนาด 2,800  เดท

เวทตนั (DWT) ทีอู่่ต่อเรอืในประเทศเกาหลใีต้ โดยคาดว่าจะแล้วเสรจ็และให้บริการ

ได้ภายในสิ้นปี2563 ส่งผลให้ภายในสิ้นปีนี้บริษัทฯจะมีเรือทั้งสิ้น 13 ล�า ขนาดน�้า

หนักรวมประมาณ 41,000-42,000 เดทเวทตัน (DWT)  

 ขณะเดยีวกนัในไตรมาส1ท่ีผ่านมาบรษัิทฯได้ขายเรอืออกไปจ�านวน 2 ล�าเช่น

กนั ได้แก่ VL.5 และ VL.16 โดยล�าแรกเป็นเรือที่ม้อีายมุากจงึต้องปลดระวาง ส่วน

อีก 1 ล�าเป็นการขายออกไปตามสัญญา

 ด้านผลกระทบจากมาตราการ IMO 2020 ส�าหรับเรือในประเทศบริษัทฯยัง

ไม่ได้รบัผลกระทบจากการใช้น�า้มนัก�ามะถนัต�า่(Low Sulfur) เนือ่งจากประเทไทย

ยังไม่ได้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ส่วนเรือต่างประเทศบริษัทฯได้มีการ

เปลี่ยนมาใช้น�า้มนัก�ามะถนัต�า่(Low Sulfur) เรยีบรอ้ยแลว้ โดยไม่ไดม้ีผลกระทบ

ใดๆ

 นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จ�ากัด (มหาชน) 
ASIMAR เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการว่าจ้างจาก กรมทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่ง ให้ด�าเนินการต่อเรือเก็บขยะขนาดความยาวไม่น้อย 35 ฟุต 

จ�านวน 2 ล�า บรษิทัได้ลงนามกบัคูสั่ญญาซ่ึงเป็นรายการธรุกจิปกต ิและเป็นไป

ตามเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปที่บริษัทฯ ท�ากับบริษัทอื่น โดยมีรายละเอียด

ของงานดังต่อไปนี้

 คู่สัญญา : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 วันที่ลงนาม : 29 พฤษภาคม 2563

 งานที่รับจ้าง : ต่อเรือเก็บขยะขนาดความยาวไม่น้อย 35 ฟุต จ�านวน 2 

ล�า ความยาวตลอดล�า 15.30 เมตร ความกว้าง 4.00 เมตร

 มูลค่างาน : 42,586,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 ระยะเวลาต่อ(โครงการ) : ประมาณ 180 วัน

ASIMAR คว้างงานต่อเรือเก็บขยะ 

"กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง" 2 ล�า     

มูลค่า 42.58 ลบ.

VL เชื่อผลงาน H2/63 ดีตามคาด 

หลังคลายล็อคดาวน์-ดีมานด์น�้ามันกลับมา 

มั่นใจทั้งปีรายได้โต 2 Digit
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 นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ากัด (มหาชน) (ECF) เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทฯ ได้รับ
อนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้มีประกันบางส่วนของบริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 600 ล้าน
บาท  เป็นมูลค่าที่เสนอขายไม่เกิน 400 ล้านบาท และหุ้นกู้ส�ารองไม่เกิน 200 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.25 ต่อปี 
ช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่ มีหลักประกันครอบคลุมวงเงินเงินยืมสูงสุด 1.5 เท่า ระยะเวลาจองซื้อวันที่ 
8-11 มิ.ย.นี้

 ส�าหรับการเสนอขายและออกหุ้นกู้ของ ECF ในครั้งนี้ มีบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล  บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป และ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) 
เป็นผู้จัดการการจัดจ�าหน่าย ทั้งนี้ บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ 'BB+' แนวโน้ม Stable จากบริษัท ทริส เรทติ้งจ�ากัด

 ส�าหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงาน  เพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัท รองรับการขยายธุรกิจหลัก และการลงทุนในธุรกิจ
พลังงานต่าง ๆ อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศเมียนมาร์ ที่บริษัทเข้าลงทุนในสัดส่วน 20% ในบริษัทพลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ�ากัด รวม
ทั้งช�าระคืนหุ้นกู้ ECF208A ซึ่งจะครบก�าหนด วันที่ 16 ส.ค.63 ซื้อคืนหุ้นกู้ ECF208A จากตลาดรอง และน�าไปใช้วางเป็นประกันการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563

 ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเนื่องจากพื้นฐานธุรกิจยังมีโอกาสเติบโตได้อย่างต่อเนื่องส�าหรับธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และธุรกิจด้านพลังงาน

ECF เตรียมออกหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 600 ล้านบาท 

อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.25% 

ให้สถาบัน-รายใหญ่ จองซื้อ 8-11 มิ.ย. น้ี
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 SHR ยอมรับรายได้ปี63ลดลงอย่างมีนัย

ส�าคัญ หลังโควิดกระทบ ต้องปิดโรงแรมชั่วคราว 

ขณะที่คาด Q2/63 อัตราเข้าพักลดลงจาก Q1/63 

จากผลกระทบมาตรการล็อคดาวน์ 

 นายชัยรตัน ์ศิวะพรพันธ ์ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท เอส 
โฮเทล แอนด ์รีสอร์ท จ�ากัด (มหาชน) 
หรอื SHR เปิดเผยว่า บรษิทัฯยอมรบัว่ารายได้ปี 

2563 จะปรับตัวลดลงอย่างมีนัยส�าคัญจากปีก่อน

ทีม่รีายได้ 4,038.14 ล้านบาท เน่ืองจาก บริษัทฯได้

รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 

ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุตสาหกรรมทางท่อง

เที่ยว หลายโรงแรมของบริษัทฯทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศได้ปิดท�าการชัว่คราว หลังจากทีรั่ฐบาล

ประกาศปิดเมืองส่งผลให้ไตรมาส 2/2563 บริษัทฯ

ไม่มีรายได้เข้ามาสนับสนุน และอัตราการเข้าพัก

คาดว่าปรับตัวลดลงจากไตรมาส 1/2563  

 ทั้งนี้บริษัทฯ จึงได้ใช้กลยุทธ์ควบคุมต้นทุน

และบริหารเงินสดที่มีอยู่ในมือ จ�านวน 3,543 ล้าน

บาท ให้ดีที่สุดเพ่ือรองรับกับสถานการณ์ดังกล่าว 

และบริษัทฯยังมีวงเงินที่สถาบันการเงินสนับสนุน

ได้อีกประมาณ 10,000-20,000 ล้านบาท และมี

อตัราส่วนหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อส่วนของผูถ้อื

หุ้น (IBD/E) อยู่ที่ระดับ 0.42 เท่า ซึ่งถือว่าอยู่ใน

ระดับที่ต�่า

 ขณะที่ไตรมาส 3/2563 บริษัทฯจะพยายาม

เน้นนักท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นตามนโยบาย

ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) หลัง

ปัจจุบันรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายมาตรการล็อคดาวน์ 

ประชาชนเริ่มกลับมาเดินทางข้ามจังหวัดมากขึ้น 

ส่วนปลายไตรมาส 4/2563-ต้นปี 2564 บริษัทฯ

เชื่อว่าจะเริ่มมีลูกค้าจากทวีปอื่่นๆเริ่มเข้ามาเที่ยว

บ้าง  ซึ่งบริษัทฯก็มีแผนโปรโมทแคมเปญต่างๆ

ของที่พักรวมถึงมาตรการรักษาความปลลอดภัย

ผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมกับฟื้นฟูธรรมชาติ

และปรบัปรงุทีพ่กัใหม่ให้ดดูยีิง่ข้ึน เพือ่เตรยีมความ

พร้อมต้อนรับการกลบัมาของนกัท่องเท่ียวอีกครัง้

 ทั้งนี้เบื้องต้นบริษัทฯประเมินว่าสาธารณรัฐ

ฟิจิ จะเป็นเมืองท่ีบริษัทฯสามารถกลับมาเปิด

โรงแรมได้ก่อนที่อื่น หลังได้รับผลกระทบจากโค

วิดน้อยท่ีสุด โดยส่วนใหญ่ลูกค้าที่เข้าใช้บริการจะ

เป็นชาวออสเตรเลียและนิวซแลนด์ ส่วนประเทศ

มอริเชียสคาดว่าจะเปิดด�าเนินการได้เร็วๆนี้เช่นกัน 

แต่ลกูค้าท่ีเข้ามาพกัยงัคงต้องใช้ระยะเวลาในการก

ลบัมาเนือ่งจากส่วนใหญ่ลกูค้าเป็นชาวองักฤษ และ

ฝรั่งเศส ด้านโรงแรมในประเทศอังกฤษยังถือว่าได้

รับผลกระทบรุนแรงที่สุดยังไม่สามารถคาดการณ์

ได้ว่าจะสามารถกลับมาเปิดด�าเนินการได้ช่วงไหน 

ส่วนโรงแรมในมลัดฟีส์ คาดว่าจะปรับตวัดีขึน้ในช่วง

ไตรมาส 3/2563 หลังเดือนมิถุนายนนี้ ทางเกาะ

ได้อนุญาตให้เครื่องบินส่วนตัวสามารถบินเข้าไปได้ 

และในเดือนกรกฎาคมก็เปิดให้เครื่องบินพาณิชย์

สามารถเริ่มบินเข้าไปได้ด้วยเช่นกัน  

 อย่างไรกต็ามถงึแม้ภาพรวมอตุสาหกรรมการ

ท่องเท่ียวยงัคงเผชญิกบัความท้าทายจากปัจจยัที่

ไม่สามรถควบคุมได้ แต่บริษัทฯพยายามปรับตัวใน

ทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความอยู่รอด และยังคงเดิน

หน้าขยายธรุกจิด้วยการเข้าซือ้กจิการ(M&A)อย่าง

ต่อเนื่องในกิจการที่เหมาะสม โดยปีนี้วางงบลงทุน

ไว้ที่ 4,000-6,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯก็ไม่มีแผน

ปรับลดงบลงทุนแต่อย่างใด 

SHR ยอมรับรำยได้ปี63 

ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ หลังโควิดกระทบ 

ต้องปิดโรงแรมชั่วคราว
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โควิด-19 ท�าให้วิกฤตโลกร้อนดีขึ้นจริงหรือ?

 นายสพุรศิร ์ สวุรรณกิ ฝา่ยเศรษฐกจิ
มหภาค ธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) เปิด
เผยว่า นบัตัง้แต่เกดิวกิฤตโควิด-19 ทีไ่ด้สร้างความป่ันป่วน
แก่สงัคมโลกในหลายแง่มมุ โดยเฉพาะผลกระทบทางลบต่อ
เศรษฐกิจ ประเด็นที่หลายคนมักพูดถึงและกลับถูกมองใน
ด้านดี คือ โควิด-19 ได้ท�าให้ปัญหาวิกฤตโลกร้อนคลี่คลาย
ลง สะท้อนจากคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอากาศที่ดีขึ้นจาก
การหยุดชะงักของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ผู้เขียนยังจ�า
ภาพถ่ายดาวเทียมขององค์กรนาซาในประเทศจีนได้ดี ซึ่ง
แสดงปริมาณมลภาวะที่ลดลงอย่างมากในช่วงเวลาเพียง
แค่ 1 เดือน จากผลของมาตรการปิดเมืองและปิดโรงงาน
ที่ท�าให้มลพิษที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรมลดลงไปโดย
ปริยาย ดังนั้น ค�าถามส�าคัญที่ตามมาคือ โควิด-19 ท�าให้
สถานการณ์วกิฤตโรคร้อนดขีึน้แล้วจรงิหรอืไม่? วนันีจ้งึมา
ชวนท่านผูอ่้านคดิและตแีผ่ความจริงทีห่ลายท่านอาจไม่เคย
ได้ยิน ดังนี้ครับ

 1. แม้คุณภาพอากาศจะดีข้ึนจริงในระยะสั้นจาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หยุดชะงัก แต่โควิด-19 ไม่ได้ช่วย
ให้วกิฤตโลกร้อนดข้ึีนในระยะยาว โดยเฉพาะปัญหาขยะของ
เสียและพลาสติกที่เพิ่มพูนขึ้น: 

 เมื่อช่วงต้นเดือน เม.ย. 63 ผู้อ�านวยการโครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) ได้ออกมาชี้แจงว่า 
โควิด-19 ไม่ควรถูกมองว่า “เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม” 
โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลงในช่วงที่ผ่านมาซึ่งท�าให้
คุณภาพอากาศดีขึ้นและปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง 
ล้วนเป็นเพียงเรื่องชั่วคราวเท่านั้น เพราะอย่าลืมว่า การ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ครั้งใหญ่นี้ ส่งผลให้ปริมาณขยะ
ทางการแพทย์และของเสียอันตราย รวมทั้งขยะพลาสติก
ที่ เกิดจากการบริโภคอาหารที่ส ่งถึงบ้าน โดยเฉพาะ
หีบห่อแบบใช้ครั้งเดียวเพิ่มขึ้นมากมาย หากมนุษย์ยังไม่
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการผลิตและบริโภคให้เป็นมิตรต่อ
สิง่แวดล้อมมากข้ึน วกิฤตโลกร้อนกจ็ะยังคงอยู่และรนุแรง
ขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน

 2. การแก้ไขปัญหาโลกร้อนอาจถูก

ลดความส�าคัญลงในช่วงระยะการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิหลงัวิกฤต 
และจะยิ่งซ�้าเติมให้วิกฤตโลกร้อนรุนแรงขึ้นอีก: 

 เมื่อวิกฤตโควิด-19 ผ่านพ้นไปแล้ว การฟื ้นฟู
เศรษฐกิจจะเป็นภารกิจส�าคัญอันดับต้น ๆ ของรัฐบาลใน
แต่ละประเทศ การตดัสนิใจฟ้ืนฟูด้วยวิธกีารใดขึน้อยูก่บัแนว
นโยบายของแต่ละประเทศ เพราะการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานระยะยาวสามารถจะท�าได้ควบคู่ไปกับการรักษ์สิ่ง
แวดล้อมอย่างย่ังยืน อาทิ การลงทุนในพลังงานทดแทน 
การขนส่งสาธารณะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประเด็น
ส�าคญัทีต้่องจบัตาอย่างใกล้ชดิคือ นโยบายของบางประเทศ 
โดยเฉพาะสหรัฐฯ ภายใต้การน�าทิศทางของประธานาธิบดี
ทรัมป์ (และจะยังคงน�าต่อหากได้รับเลือกตั้งกลับมาใน
ปลายปีนี)้ และได้ถอนตวัออกจากความตกลงปารีสว่าด้วย
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปแล้ว จะเดินหน้าฟื้นฟู
เศรษฐกิจด้วยทิศทางใด? ผู้เขียนคาดว่าทรัมป์จะเดินหน้า
ฟื้นฟูอุตสาหกรรมการผลิตอย่างเต็มก�าลัง และจะเร่งผลิต
โดยไม่ได้ให้ความใส่ใจกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ซ�า้เติมด้วยรฐับาลในหลายประเทศท่ีอาจให้ความส�าคญักบั
การใช้พลงังานสะอาดลดลงด้วย เน่ืองจากในช่วงท่ีผ่านมา 
ราคาน�้ามันปรับลดลงมากจากสงครามราคาน�้ามัน และ
มองไปข้างหน้า ราคาน�า้มนักจ็ะยงัมแีนวโน้มอยูใ่นระดบัต�า่ 
ส่วนหนึ่งจากอุปสงค์โลกที่หดตัวท�าให้ไม่มีแรงจูงใจที่
ประเทศต่าง ๆ  จะหนัไปใช้พลงังานสะอาดทดแทน 
ซึ่งมีราคาสูงกว่า

 3 .  ก า ร เ พิ่ ม ขึ้ น ข อ ง
ปริมาณการสัญจรบน
เครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ 
(Internet 
traffic) 
และ

ปริมาณของดิจทัิลดาต้า โดยเฉพาะในระบบคลาวด์ (Cloud) 
ทีเ่พ่ิมขึน้มากในช่วงการกักตวัทีบ้่าน ได้เร่งให้วกิฤตโลกร้อน
แย่ลงในระยะยาว โดยเฉพาะจากการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่าง
ท่วมท้น: 

 การใช้อนิเทอร์เนต็และดจิทัิลดาต้าอย่างไม่ระมดัระวงั 
เช่น การชมภาพยนตร์หรือซรีีย์จากสตรมีมิง่วดิโีอเพ่ือความ
บันเทิงตลอดทั้งวัน น�ามาซึ่งการใช้งานดาต้าเซ็นเตอร์ที่
ต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้ามหาศาล และมักเป็นประเด็น
ท่ีหลายคนมองข้าม ในมุมมองของผู้เขียนเห็นว่า เมื่อ
สังคมโลกก�าลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ทุก
คนควรตระหนักถึงเหรียญอีกด้านหนึ่งของอินเทอร์เน็ต
และนวัตกรรมที่มาพร้อมกับมันด้วย... แน่นอนว่าการ
ใช้อินเทอร์เน็ตและดิจิทัลดาต้าสร้างคุณประโยชน์อย่าง
มหาศาลและจ�าเป็นต้องใช้ในการท�างาน แต่สิ่งที่ผู้เขียน
ชวนคิดคือ “ทุกครั้งที่ใช้ เราควรใช้ด้วยความตระหนักรู้ถึง
ประโยชน์และโทษภัยของมัน และพึงใช้อย่างพอดี เท่าที่
จ�าเป็น”

 โดยสรุปแล้ว หากเราไม่ร่วมมือกันเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นตั้งแต่วันนี้ 
โทษภัยของวิกฤตโลกร้อนจะมาหาเราทุกคนโดยไม่ทันตั้ง
ตัวอย่างแน่นอน เฉกเช่นเดียวกับวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้
ท่ีมาแบบเงียบเชียบ ยืดเยื้อ รุนแรง และสร้างผลกระทบ
ต่อพวกเราเป็นอย่างยิ่งครับ!

 บทความนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลซึ่ง
ไม่จ�าเป็นต้องสอดคล้องกับข้อคิดเห็นของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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BAY ประเมินสัปดาห์นี้เงินบาทซื้อขายในกรอบ 31.65-31.95 บ.ดอลล์ 

จับตา ธปท. หลังบาทแข็งค่าเร็วกว่าสกุลเงินในภูมิภาค  

 กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนว

โน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 31.65-31.95 ต่อดอลลาร์เทียบกับระดับปิดแข็งค่าที่ 31.81 ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยนักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาด

หุ้น 1.5 พันล้านบาท แต่ขายพันธบัตร 9.8 พันล้านบาท ขณะที่ในเดือนพฤษภาคม เงินบาทแข็งค่าขึ้นราว 1.7% รองจากเงินรูเปียห์อินโดนีเซียซึ่งแข็งค่า

ขึ้น 1.9% ส่วนสกุลเงินอื่นๆ ในภูมิภาคปรับตัวอ่อนค่าลงจากเดือนก่อนหน้า

 กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ กรุงศรี มองว่าตลาดจะติดตามผลการประชุมธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ขณะที่เงินยูโรแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบกว่า 2 

เดอืนเมือ่สปัดาห์ทีแ่ล้ว หลงัคณะกรรมาธกิารยโุรป (อซี)ี เปิดเผยแผนการฟ้ืนฟเูศรษฐกจิขนาด 7.5 แสนล้านยโูร เพือ่ช่วยเหลอืประเทศสมาชกิทีไ่ด้รบัผลก

ระทบจากวิกฤติไวรัสโควิด-19 และนักลงทุนจะยังคงติดตามข้อมูลการจ้างงานเดือนพฤษภาคมของสหรัฐฯ รวมทั้งสถานการณ์การประท้วงในสหรัฐฯ และ

ความสมัพันธ์ระหว่างสหรฐัฯ กับจนีจะอยูใ่นความสนใจของนกัลงทุนเช่นกนั ท้ังนี ้ประธานาธบิดทีรมัป์กล่าวว่า รฐับาลสหรฐัฯ จะเริม่ต้นกระบวนการยกเลกิ

การปฏบิติัแบบพิเศษต่อฮ่องกงเพือ่ตอบโต้จนีทีผ่่านกฎหมายความม่ันคงใหม่ในฮ่องกง อย่างไรกดี็ ตลาดคลายกงัวลท่ีทรัมป์ไม่ได้ระบุถงึการเปลีย่นแปลง

ข้อตกลงการค้าเฟสแรกกับจีน

 ส�าหรับปัจจัยในประเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แสดงความกังวลว่าในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา เงินบาทแข็งค่าเร็วกว่าสกุลเงินส่วนใหญ่

ในภูมิภาค ขณะที่ราคาทองค�าในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นมีส่วนท�าให้เงินบาทแข็งค่า โดยธปท.จะเข้ามาดูแลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทองค�ามากขึ้นเพื่อลด

ผลกระทบต่ออตัราแลกเปลีย่น อกีท้ังพร้อมพจิารณาด�าเนนิมาตรการเพ่ือไม่ให้การแข็งค่าของเงินบาทซ�า้เติมความเปราะบางของเศรษฐกจิ ท้ังนี ้เศรษฐกจิ

ไทยเดือนเมษายนหดตัวรุนแรงจากมาตรการล็อกดาวน์ จ�านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศหดตัว 100% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน การบริโภคภาคเอกชน

ทรุดตัวในทุกหมวดจากก�าลังซื้อที่อ่อนแอลงมากแม้การใช้จ่ายภาครัฐขยายตัวต่อเนื่องจากการทยอยจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส�าหรับบัญชีเดินสะพัดขาดดุลเล็กน้อย เราประเมินว่าท่าทีล่าสุดของทางการอาจช่วยชะลอการแข็งค่าของเงิน

บาทได้บ้าง แต่ภาพใหญ่ยงัอยูที่บ่รรยากาศการลงทนุในสนิทรพัย์เสีย่งซึง่หากยงัได้แรงหนนุจากการเปิดเมอืงและมาตรการพยงุเศรษฐกจิทัว่

โลก อาจกดดันให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงต่อได้ในระยะนี้
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 แม่มดน้อย ภาคพิสดาร มองตลาดหุ้นไทย ไต่ขึ้นมาต่อเนื่อง แม้ระหว่างชั่วโมงเทรด จะมี

พัก มีเหวี่ยงตัว สร้างฐาน สร้างราคาใหม่ วานนี้ ทะลุ 1,362 จุด แต่ยืนไม่ได้นาน ก็ปรับตัวลง

มา  นับว่า สอดคล้องกับตลาดเอเชีย ปรับตัวขึ้นเพิ่มขึ้น ดาวโจนส์ล่วงหน้า ลงนิดหน่อย ก็ไม่ได้

ลงหนักๆ บนข่าวสาร ที่สหรัฐ มีการประท้วง หลายแห่ง มีการปล้น ท�าให้ต้องประกาศเคอร์ฟิว

ในหลายเมือง เช่น มินนีแอโปลิส ซีแอตเติล ลอสแอนเจลีส ฟิลาเดลเฟีย และแอตแลนต้า หลัง

จาก จอร์จ ฟลอยด์ คนผิวด�าที่ถูกต�ารวจผิวขาว จับกุมจนเสียชีวิต

 ล่าสุด มีรายงานข่าว จีนอาจระงับน�าเข้าถั่วเหลืองจากสหรัฐ  เพื่อตอบโต้สหรัฐ ที่สหรัฐฯ

ยกเลิกสถานะพิเศษฮ่องกง จากกรณีนี้ อาจจะน�าไปสู่ สงครามการค้ารอบใหม่ที่เร็วขึ้นหรือไม่  

อันนี้ ต้องเฝ้าติดตาม ทรัมป์ ตอนนี้ แม่มดน้อย คงวุ่นวาย คิดว่าจะควบคุมสถานการณ์ภายใน

ประเทศของตัวเองอย่างใด

 ขณะทีต้่องมา ตดิตาม การแพร่ระบาดของโควดิ-19 รอบ2 ของแต่ละประเทศ ท่ีเร่ิมกลบัมา

ประกอบธรุกจิได้อีกครัง้...หากการแพร่ระบาดไม่มาก นบัว่า เป็นสญัญาณด ี ยิง่ วคัซนี ป้องกนั

โควิด-19 ประสบความส�าเร็จ ตลาดหุ้นทั่วโลก คงวิ่งกระจายคร้า

 วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,352.37 จุด เพิ่มขึ้น 9.52 จุด หรือ 0.71% มูลค่าการซื้อ

ขาย 65,154.66 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 1,398.41 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลัก

ทรัพย์ซื้อสุทธิ 416.36 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ 1,393.92 ล้านบาท นักลงทุน

ทั่วไปในประเทศขายสุทธิ 3,208.70 ล้านบาท

 วานนี้ วันแรก คุณอภิวัฒน์ ทวีศิริเวทย์ นักวิเคราะห์ทางเทคนิค บล.เมย์แบงก์ 
กมิเอ็ง ประเทศไทย แจกหุน้ทางเทคนคิผ่านรายการกล้วยหอมกบักรู ูให้ไป 2 ตวั CPALL 

แนวรับ : 70.50 / 69 แนวต้าน : 71.75 / 72.50 และ GUNKUL แนวรับ : 2.78 / 2.68 แนว

ต้าน : 2.92 / 3 

 วนันี ้ต้องจบัตามอง เกมหุน้ SUPER ยงัคงร้อนแรงต่อหรอืไม่ หลงัจาก ท่ันจอมทรัพย์ 

บอสใหญ่ SUPER ออกมาจากรัง เล่าทุกโครงการ แถม บอกต้นทุน......ผ่านสื่อกระดาษและ

ออนไลน์ ขณะที่ วานนี้ ราคาหุ้น SUPER ปิดที่ 0.90 บาท บวก 0.09 บาท คิดเป็น 11.11% 

 แม่มดน้อย ยินดีกับ ECF ด้วย ขณะนี้บริษัทฯ ได้รับอนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลการ

เสนอขายหุน้กูม้ปีระกนับางส่วนของบรษัิท อสีต์โคสท์เฟอร์นเิทค จ�ากดั (มหาชน) ครัง้ที ่1/2563 

มูลค่าเสนอขายรวมไม่เกิน 600 ล้านบาท เป็นมูลค่าที่เสนอขายไม่เกิน 400 ล้านบาท และหุ้น

กู้ส�ารองไม่เกิน 200 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่

ร้อยละ 7.25 ต่อปี ช�าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน 

ผู้ลงทุนรายใหญ่ มีหลักประกันครอบคลุมวงเงินเงินยืมสูงสุด 1.5 เท่า ระยะเวลาจองซื้อวันที่ 

8-11 มิ.ย.นี้

 ส�าหรบัการเสนอขายและออกหุน้กูข้อง ECF ในครัง้นี ้มบีรษิทัหลกัทรพัย์ เอเอสแอล บริษทั

หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป และ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัด

จ�าหน่าย ทั้งนี้ บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ 'BB+' แนวโน้ม Stable จากบริษัท 

ทริส เรทติ้งจ�ากัด

 ส�าหรับวัตถปุระสงค์การออกหุน้กู้คร้ังนี ้เพ่ือใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวียนในการด�าเนนิงาน เพิม่

สภาพคล่องให้แก่บรษิทั รองรบัการขยายธรุกจิหลกั และการลงทนุในธรุกจิพลงังานต่าง ๆ  อาทิ 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประเทศเมียนมาร์ ที่บริษัทเข้าลงทุนในสัดส่วน 20% ใน

บริษัทพลังงานเพื่อโลกสีเขียว (ประเทศไทย) จ�ากัด รวมทั้งช�าระคืนหุ้นกู้ ECF208A ซึ่งจะครบ

ก�าหนด วันที่ 16 ส.ค.63 ซื้อคืนหุ้นกู้ ECF208A จากตลาดรอง และน�าไปใช้วางเป็นประกันการ

ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563

 JKN มั่นใจปีนี้โกยรายได้รวม 2,000 ล้านบาทแน่นอน พร้อมย�้าลูกค้าไม่กล้าเบี้ยวหนี้ 

เหตุฐานลูกค้าเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ในวงการทีวีดิจิทัล ขณะที่ต่างประเทศได้เอ็กซิมแบงก์ 

ช่วยสกรีนลูกค้าก่อนเริ่มต้นท�าธุรกิจและค�้าประกันการจ่ายเงิน วอนนักลงทุนลงทุนในหุ้น JKN 

ระยะยาวจากศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจและแผนน�าบริษัทก้าวสู่การเป็น Global Company 

ในระดับโลก  

 ACG พร้อมลุยธุรกิจใหม่  FASTFIT หรือ ศูนย์จ�าหน่ายอะไหล่รถยนต์ ให้บริการ

ซ่อมแซมและบ�ารุงรักษารถยนต์ทกุยีห้่อ เพือ่ขยาย

ฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น ด้วยเงินลงทุนที่ต�่า พร้อม

ทั้งงัดกลยุทธ์รุกตลาดออนไลน์ เพิ่มช่องทางจ�า

หน่ายเต็มสปีด หนุนผลงานปีนี้เข้าเป้าโตต่อเนื่อง   

ฟาก "ภานมุาศ รงัคกูลนวุฒัน์" ประธานเจ้าหน้าที่

บรหิาร ACG  มัน่ใจน�าพาบรษิทัฝ่าเศรษฐกจิชะลอ

ตัวจากผลกระทบวิกฤติโควิด-19 หวังภาครัฐออก

มาตรการช่วยอุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นก�าลังซื้อ

 ตลาดฯ ให้เวลา GSTEEL เพือ่ด�าเนนิการให้

มีคุณสมบัตเิพ่ือกลบัมาซือ้ขาย (Resume Stage) 

จนถงึ 31 พ.ค.64 หาก GSTEEL ไม่สามารถด�าเนนิการให้มคีณุสมบตัเิพือ่กลบัมาซ้ือขายได้ภายใน

ระยะเวลาข้างต้นตลาดหลกัทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เพือ่พจิารณาเพกิ

ถอนหลักทรัพย์ต่อไป ...นับว่า เมตตา GSTEEL มากมาย

 5 ม.ิย.บรษิทั พลงังานเพือ่โลกสเีขยีว (ประเทศไทย) จ�ากดั โดยความร่วมมอืของ 3 บรษิทั 

ผูล้งทุนหลักคือ บมจ.สแกน อนิเตอร์ (SCN), บมจ. อสีต์โคสท์เฟอร์นิเทค (ECF) และ บมจ.

เมตะ คอร์ปอเรชั่น (META) เซ็นสัญญาแต่งตั้ง บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ากัด เป็นที่

ปรึกษาทางการเงิน (FA) เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

 MONO ปิด 2บ.ย่อย บริษัท โมโน เรดิโอจ�ากัด และบริษัท โมโน เรดิโอบรอดคาซท์ 

จ�ากัด หลังขาดทุนอย่างต่อเนื่อง งานนี้ ไม่ส่งผลกระทบอันเป็นสาระส�าคัญต่อการด�าเนินงาน

และฐานะทางการเงนิของบรษิัทฯ แต่อยา่งใดเนื่องจากที่ผ่านมาบริษทัฯ ได้รบัรูแ้ละบนัทกึตัง้ค่า

เผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในงบการเงินของบริษัทย่อยและบริษัทฯ ไว้แล้ว MONO บอกมา 

หุหุ

รอย่อ

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : SCC แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 380.00 บ.
บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : AH แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 11.00 บ.

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TCAP แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 36.00 บ.
บล.ทิสโก้ : PTTGC แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 55.00 บ.
บล.ฟิลลิป : TCAP แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 45.00 บ.

17 www.HoonInside.com 2  June  2020





สรุปมูลค่าการซื้อขาย

19 www.HoonInside.com 2  June  2020



สรุปมูลค่าการซื้อขาย

20 www.HoonInside.com 2  June  2020



21 www.HoonInside.com 2  June  2020




