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	 "ชูวิทย์	จึงธนสมบูรณ์	"	บิ๊กบอส	NER	มั่นใจผล

งาน	H2/63	ปรับตัวดีขึ้น	หลังจีนกลับมามีค�าสั่งซื้อ

เพ่ิมขึน้-คว้าลกูค้าใหม่	2	ราย	พร้อมคงเป้ารายได้ปี63	

โต	50%	แตะ	1.7	หมื่นลบ.	-ยอดขาย	3.65	แสนตัน

 นายชวูทิย ์จงึธนสมบูรณ ์ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส 
รบัเบอร์ จ�ากดั (มหาชน) หรือ NER เปิด
เผยว่า	 บริษัทฯมั่นใจว่าผลประกอบการครึ่งปีหลังมี

แนวโน้มปรบัตวัดขีึน้เมือ่เทยีบกับครึง่ปีแรก	เนือ่งจาก	

โรงงานของลกูค้าในประเทศจนีเริม่กลบัมาเดนิเครือ่ง

ผลติอกีคร้ัง	หลงัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโควิด-19	คลี่คลายลงส่งผลให้บบริษัทฯได้รับค�า

สั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น

 

	 อกีทัง้ยอดจ�าหน่ายรถเพือ่การพาณชิย์ในจนีเริม่

กลับมาเติบโตอีกครั้ง	 ซึ่งจากรายงานขององค์การ

ศึกษาเรื่องยางระหว่างประเทศ	 (IRSG)	 ระบุว่ายอด

จ�าหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ในประเทศจีนเดือน

เมษายนท่ีผ่านมา	 ได้ปรับเพิ่มขึ้นถึง	 31.5%	 และมี

แนวโน้มดต่ีอเนือ่งในเดอืนพฤษภาคม	ดงันัน้หากการ

ผลติรถยนต์กลับมาเตบิโตจงึเป็นผลบวกต่อการผลติ

ยางล้อด้วยเช่นกัน

	 นอกจากนี้บริษัทฯยังได้สัญญาระยะยาวจาก

ลกูค้าใหม่เพิม่เข้ามาอีก	จ�านวน	2	ราย	ได้แก่	Triangle	

tyre	ซึง่มคี�าสัง่ซือ้กบับรษิทัฯประมาณ	24,000	ตัน/ปี

และ	LLIT	ซึ่งมีค�าสั่งซื้อกับบริษัทฯประมาณ	48,000	

ตัน/ปี

	 ดังนั้นบริษัทฯยังคงมั่นใจว่ารายได้ปี	 2563	 จะ

สามารถท�าได้ตามเป้าทีว่างไว้	17,000	ล้านบาท	หรือ

เติบโต	50%	จากปีก่อนที่ท�าได้	13,107.15	ล้านบาท	

และมียอดขายอยู่ที่	 365,000	 ตัน	 ประกอบกับจะมี

การบันทึกก�าไรพิเศษจากการตั้งค่าเผื่อจะขาดทุน

เข้ามาจากไตรมาส	1/2563	ซึ่งจะช่วยให้ก�าไรสุทธิใน

ไตรมาส	2/2563	ปรับตัวดีขึ้น	และมองว่าจะขาดทุน

จากอัตราแลกเปลีย่นน้อยลง	ซึง่	ณ	เดอืน	พฤษภาคม	

2563	 ค่าเงินบาทอยู่ที่	 31	 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ	

ถือว่าค่อนข้างทรงตัวล้ว	 จากเดือนมีนาคมอยู่ที่	 32	

บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ

	 "เรามองว่าไตรมาส1	มาถงึจดุต�า่สดุแล้วในเรือ่ง

ของราคาและเศรษฐกิจโลก	 ตอนนี้เราค้าขายกับจีน

และ	 Brightstoneเป็นหลัก	 ทีนี้ปัจจุบันสถานการณ์

ในจีนเริ่มดีโควิด-19	 คลี่คลายลงจีนก็หันมาสั่งสินค้า

กับเราเยอะขึ้น	 แต่ทั้งนี้จากสถานการณที่ไม่แน่นอ

นบริษัทฯได้ปรับตัวด้วยการตั้งทีมขึ้นมาเพื่อจัดหา

วัตถุดิบเพิ่มขึ้น	 พร้อมทั้งไปเยี่ยมลูกค้าจากปกติไม่

เคยไป	เพื่อไปเช็คดูว่าลูกค้ามีของหรือไม่	เราก็เชื่อว่า

หลังจากนี้กราฟของ	 NER	 จะเป็นตัวเลขขาข้ึนครับ"	

นายชูวิทย์	กล่าว

	 ด้านความคบืหน้าโรงงานห่งใหม่ซึง่เป็นโรงงาน

ผลติยางอัดแท่งและยางอัดแท่งแบบผสม	โดยมกี�าลงั

การผลิต	172,800	ตัน/ปี	ขณะนี้ได้เริ่มมีการผลิตเป็น

ที่เรียบร้อยแล้ว	 ส่งผลให้ปัจจุบันบริษัทฯมีก�าลังการ

ผลติรวมเพิม่ขึน้เป็น	465,600	ตนั/ปี	จากก่อนหน้านี้

มกี�าลงัการผลติอยู่ที	่292,800	ตัน/ปี		อย่างไรกต็ามปี

นีบ้รษิทัฯจะมกีารเดนิเครือ่งจักรโรงงานแห่งใหม่เพยีง

แค่	 70%	 เท่านั้น	 ซึ่งเป็นไปตามออรเดอร์ในปัจจุบัน	

ส่วนปีหน้าคาดว่าจะเดินเครื่องจักร	100%	

	 ขณะที่ความคืบหน้าโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ	

2	 แห่ง	 ได้แก่	 โครงการ	 BIOGAS	 ANC	 ก�าลังการ

ผลิต	2	เมกะวัตต์	ปัจจุบันได้มีการเทสรันและเริ่มรับ

รู้รายได้เป็นที่เรียบร้อยแแล้ว	ส่วนโครงการ	BIOGAS	

HOCHREITER	ก�าลังการผลิต	 2	 เมกะวัตต์	 ปัจจุบัน

อยู่ระหว่างการเทสรันคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน

มิถุนายนนี้	 และพร้อมรับรู้เป็นรายได้เข้ามาทันทีใน

เดือนสิงหาคม	2563	

	 นายชูวิทย์	กล่าวเพิม่เตมิถงึสถานการณ์ภยัแล้ง

ว่าปัจจบุนับรษิทัฯไม่มคีวามกงัวลจากสถานการณ์ดงั

กล่าว	 เนื่องจาก	 เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคมที่ผ่านมา	

ได้มีฝนตกที่ภาคอีสานมากกว่าปกติดังนั้นภัยแแล้ง

จึงไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯมากนัก	

NER ม่ันใจผลงาน H2/63 ปรับตัวดีข้ึน 

หลังจีนกลับมามีค�าส่ังซื้อเพ่ิมข้ึน-คว้าลูกค้าใหม่ 2 ราย
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	 แปลงวอร ์แรนต ์ 	 SAWAD-W1	 คึกคัก	

“ศรีสวัสดิ์”	 ได้เงินเพ่ิมทุนกว่า	 1,789	 ล้านบาท	

หนุน	 เงินทุนแข็งแกร่ง	 กดสัดส่วนหน้ีสินต่อทุน

เหลือ	1.2เท่า	กลุ่มแก้วบุตตา	ควัก	1.3	พันล้านใช้

สิทธ	ิชีนั้กลงทนุเชือ่มัน่ธรุกจิ	ระบสุถานการณ์แพร่

ระบาดโควิด-19	แค่ผลกระทบช่วงสั้น	ลั่นพร้อมให้

ความช่วยเหลือลูกค้า

 นางสาวธิดา แก้วบุตตา 
ผู้อ�านวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 
บริษัทศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ SAWAD	กล่าวว่าบริษัท

ได้รับเงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบ

ส�าคญัแสดงสทิธิท์ีจ่ะซือ้หุน้สามัญ	หรือ	วอร์แรนต์	

SAWAD-W1	จ�านวนกว่า	1,789	ล้านบาท	ซึ่งจะส่ง

ผลให้กลุ่มศรีสวัสด์ิมีฐานทุนที่แข็งแกร่งขึ้น	 และ

ตัวเลขสัดส่วนหนี้สินต่อทุน	(D/E)	ลดลงเหลือ	1.2	

เท่าจากช่วงสิ้นสุดไตรมาสแรกปี2563	 สัดส่วนหนี้

สินต่อทุนอยู่ที่	1.3	เท่า		ขณะที่กลุ่มแก้วบุตตา	ได้

ใช้เงินกว่า	 1.3	 พันล้านบาท	 ในการใช้สิทธิแปลง

สภาพวอร์แรนต์	SAWAD-W1	เป็นหุน้สามัญจ�านวน	

28.2		ล้านหุ้น

	 “การที่นักลงทุนทั่วไปและกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่

ครอบครวัแก้วบตุตา	ใช้สทิธแิปลงสภาพวอร์แรนต์

ในครั้งนี้	 คาดว่ามาจากความเชื่อม่ันในปัจจัยพื้น

ฐานของ	 SAWAD	 ส่งผลให้บริษัทมีฐานเงินทุนท่ี

แข็งแกร่งเพียงพอการขยายธุรกิจในอนาคต	 ขณะ

ที่	D/E	ก็ลดลงด้วย“นางสาวธิดากล่าว

	 ส�าหรับใบส�าคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้นสามัญ

หรอื	วอร์แรนต์	SAWAD-W1	ได้เปิดให้ใช้สทิธติัง้แต่

วันที่	14-28	พฤษภาคม	2563	ในอัตราการใช้สิทธิ	

1	วอร์แรนต์	ต่อ	1.237	หุ้นสามัญ	โดยราคาในการ

ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญอยู่ที่	48.476	บาทต่อหุ้น

	 ผู ้อ�านวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร	 บริษัท

ศรีสวัสดิ์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	กล่าวถึง

แนวโน้มการด�าเนินธุรกิจในปีนี้ว่า	 ยังมีอัตราการ

เติบโตทีด่	ีโดยต้ังเป้าหมายว่าพอร์ตสนิเช่ือจะเติบโต

ประมาณ	 20-30%	 	 แม้ภาพรวมเศรษฐกิจจะได้

รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19		

แต่บริษัทมองว่าเป็นผลกระทบระยะส้ัน	 ซ่ึงบริษัท

ก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระ

ทบอย่างเต็มที่	

โดยบรษิทัจะเตรยีมเงนิทนุเพือ่รองรับการให้บริการ

สนิเชือ่กบัลูกค้าเก่าและใหม่	ทีต้่องการเงนิด่วนเพ่ือ

น�าไปใช้เสริมสภาพคล่องในการกลับมาของธุรกิจ	

หลังจากที่รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการผ่อนปรน

ระยะที่	3			

	 ทั้งนี้ในส่วนของสภาพคล่องนั้น	 บริษัทยัง

คงมีวงสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ที่ยังไม่ได้เบิกใช้

ประมาณ	5-6	พันล้านบาท	นอกจากนี้ยังมีเงินสด

ท่ีได้รบัจากการแปลงสภาพวอร์แรนต์	SAWAD-	W1	

กว่า	1,789	ล้านบาท	ขอให้นักลงทุนมั่นใจในความ

มั่นคงของกลุ่มศรีสวัสดิ์	โดยบริษัทคาดว่าจะน�ามา

ใช้หมุนเวียนในการท�างาน	 และน�าไปขยายกิจการ

ต่อไปตามความเหมาะสม			

	 อย่างไรก็ตามบริษัทประเมินว่าตัวเลขหนี้ที่

ไม่ก่อให้เกิดรายได้	(เอ็นพีแอล)	ในปีนี้	จะยังอยู่ใน

ระดับใกล้เคียงกับของเดิมคือ	 4-5	 %	 โดยการตั้ง

ส�ารองหน้ีเป็นไปตามข้อก�าหนดของมาตรฐานบญัชี

ใหม่	TFRS9	ซึง่ทางฝ่ายบรหิารมัน่ใจว่าเป็นระดบัที่

บริษัทสามารถบริหารจัดการได้		

SAWAD รับเงินเพ่ิมทุนจากแปลงวอร์แรนต์

SAWAD-W1 กว่า 1.78 พันลบ. 

หนุนฐานทุนแกร่งข้ึน
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 นายรังสิน กฤตลักษณ์ กรรมการ
บริหารและผู้อ�านวยการใหญ่สาย
ปฏิบัติการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป 
โฮลดิง้ส ์จ�ากดั (มหาชน) BTS	เปิดเผยว่า			

บริษัทฯ	 เร่ิมต้นปี	 2563/64	 ท่ามกลางสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	ในประเทศไทย	

ท�าให้รัฐบาลมีการออกมาตรการประกาศปิดประเทศ

และห้ามบุคคลใดทั่วประเทศออกนอกเคหะสถานใน

ช่วงเวลาที่ก�าหนด

	 ทั้งนี้ 	 ธุรกิจระบบขนส่งมวลชนและธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย์ได้รับผลกระทบจากการที่ประชาชน

ให้ความร่วมมือในการอยู่บ้านเพื่อลดการแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว	 ถึงแม้ว่าธนาคารแห่ง

ประเทศไทยจะคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในประเทศจะหด

ตัวลง	5.3%	ในปี	2563	แต่เราเชื่อมั่นว่าด้วยพื้นฐาน

ทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง	ประกอบกับรูปแบบทางธุรกิจ

และโครงสร้างรายได้ที่หลากหลายของเรา	จะช่วยให้

เราสามารถฟื้นตัวและสร้างผลประกอบการที่น่าพึง

พอใจได้ในท้ายที่สุด

	 ธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางราง	 มีความ

ก้าวหน้าเป็นอย่างมากในปีงบประมาณที่ผ่านมาและ

คาดว่าจะยังคงมีพัฒนาการต่อไปในปีงบประมาณ

ที่จะถึงนี้	 ส�าหรับโครงการ	 ส่วนต่อขยายส�ายสีเขียว

เหนือ	(หมอชิต	-	คูตต)	ที่เปิดให้บริการแล้ว	5	สถานี	

จ�ากท้ังหมด	 16	 สถ�านีนั้นคาดว่าจะเปิดให้บริการ

อีก	4	สถานี	(ถึงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ)	 ในเดือน	

มิถุนายน	2563	และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการ

สถานีท่ีเหลือได้ภายในสิ้นปี	 2563	 และจากสภาพ

การจราจรที่มีความคล่องตัวจากการที่รัฐบาลมีการ

ประกาศมาตรก�ารปิดประเทศในช่วงเดือนเมษายน	

2563	 ส่งผลให้งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าส�าย

สีชมพูและสีเหลืองนั้นมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก	

โดยบรษิทัฯ	ยงัคงตัง้เป้าทีจ่ะทยอยเปิดให้บรกิาร	บาง

ส่วนในโครงการรถไฟฟ้าทั้งสองสายหลักในเดือน

ตุลาคม	2564	นอกจากนี้	ยังเดินหน้าขยายโครงข่าย

ระบบรถไฟฟ้าอย่างต่อเนือ่ง	โดยมคีวามสนใจทีจ่ะเข้า

ประมูลโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม	(ตลิ่งชัน	–	มีนบุรี	

ระยะทาง	35.9	กโิลเมตร	28	สถาน)ี	ซึง่คาดว่าจะเปิด

ประมูลในเดือนกันยายน	2563	นี้

	 นอกจากนี	้ยังมคีวามสนใจในโครงการคมนาคม

ขนส่งขนาดใหญ่อ่ืนๆ	 ซึ่งกลุ่มกิจการร่วมค้าของเรา

ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะประมูล	2	 โครงการ	 ได้แก่	

(i)	โครงการทางหลวง	พิเศษระหว่างเมือง	เส้น	M8	

(บางปะอิน	–	นครราชสีมา)	และ	M81	(บางใหญ่	–	

กาญจนบุรี)	โดยกิจการร่วมค้าบีจีเอสอาร์	ทั้งนี้	คาด

ว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในเดือน	กรกฎาคม	

2563	และ	(ii)	 โครงการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา	

โดยกิจการร่วมค้าบีบีเอส	ทั้งนี้	คาดว่าจะสามารถลง

นามในสัญญาได้ในเดือนมิถุนายน	2563

	 ส�าหรับปี	2563/64	คาดว่าจะยังคงมีการบันทึก

รายได้จ�านวนมากจ�ากธุรกิจระบบขนส่งมวลชน	

ส่วนใหญ่มาจากการบันทึกรายได้ต่อเนื่องของงาน

ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพแูละสเีหลือง	อกี

ทั้งยังคาดว่ารายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อม

บ�ารุงจะเติบโตเพิ่มขึ้นเป็น	 5.2	 พันล้านบาท	 โดยมี

ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการรับรู้รายได้ดังกล่าว

จากการเปิดให้บรกิารห้าสถ�านแีรกของส่วนต่อขยาย

สายสีเขียวเหนือเต็มปี	 และจากการทยอยเปิดให้

บริการสถานีที่เหลือของโครงการดังกล่าว

	 ส�าหรับธุรกิจสื่อโฆษณา	ถึงแม้	VGI	คาดว่าใน

ปี	 2563/64	 นี้	 ธุรกิจส่ือโฆษณาจะได้รับผลกระทบ

จากโควิด-19	 แต่จากการมีแพลตฟอร์มทางธุรกิจที่

หลากหลาย	ไม่ว่าจะเป็นธรุกจิให้บรกิารช�าระเงนิ	และ

ธุรกิจโลจิสติกส์	ท�าให้	VGI	สามารถสร้างรายได้จาก

หลายช่องทางซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากวิกฤติการ

แพร่ระบาดของโควิด-19	ต่อภาพรวมการด�าเนินงาน

ของ	VGI	ได้	ทั้งนี้	จากมาตรการต่างๆ	ที่ภาครัฐออก

มาอย่างต่อเนื่องรวมถึงระยะเวลาในการแพร่ระบาด

ของโควิด-19	 ยังไม่ส้ินสุดลง	 ส่งผลให้	 VGI	 ยังไม่

สามารถประเมินผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นต่อผล

การด�าเนินง�านของ	 VGI	 ได้อย่างครอบคลุมและสม

เหตุสมผล	ดังนั้น	VGI	จึงยังไม่สามารถให้เป้าหมาย

ที่เป็นตัวเลขทางการเงินส�าหรับปี	2563/64	ได้อย่าง

ชัดเจนในช่วงเวลานี้	 และ	 VGI	 จะประกาศเป้าธุรกิจ

เมื่อสามารถประเมินสถานการณ์ดังกล่าวได้ชัดเจน

ขึ้นในล�าดับถัดไป

BTS คาดงวดปี 63/64 รายได้จากการให้บริการ

เดินรถและซ่อมบ�ารุงโตเพ่ิมข้ึนเป็น 5.2 พันลบ. 

/ก�าไรงวดปี 62/63 โต 184.1% 

หลังบุ๊คก�าไรขายท่ีดินเบย์วอเตอร์-ปันผล 0.15 บาท/หุ้น
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	 ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยู	ซิตี้	คาดว่า

ในปี	2563	จะเป็นปีทีท้่าทายทัง้ในสภาพเศรษฐกจิโดย

รวมและผลก�ารด�าเนินงานของยู	ซิตี้	ในส่วนของราย

ได้และความสามารถในการท�าก�าไร	 จะได้รับผลกระ

ทบจากการปิดชั่วคราวของโรงแรมที่จะกินเวลาระยะ

หนึ่ง	คาดว่าจะเห็นผลกระทบที่ชัดเจนขึ้นเมื่อภาครัฐ

ประกาศยกเลิกมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม	

(Social	 Distancing)	 อนึ่ง	 ยู	 ซิตี้จะยังคงด�าเนิน

กิจการได้ต่อไปด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ก�าลัง

พัฒนาที่เหลืออยู่

	 แม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของโควิด-19	 ดังท่ี

กล่าวมาข้างต้น	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อ

วันที่	1	มิถุนายน	2563	ยังคงอนุมัติให้บริษัทฯ	จ่าย

เงินปันผลประจ�าปี	 2562/63	 งวดสุดท้ายจ�านวนไม่

เกิน	 2,172.3	ล้านบาท	 ในจ�านวนหุ้นละ	0.15	บาท	

ทัง้นีเ้งนิปันผลดงักล่าวคาดว่าจะส�าม�ารถจ่ายให้ผูถ้อื

หุ้นของบริษัทฯ	ในเดือนสิงหาคม	2563

	 ท้ายสุดนี้	 บริษัทฯ	 ได้ให้ความช่วยเหลือต่อผู้มี

ส่วนได้เสียอย่างเต็มความสามารถ	 เพื่อให้ผ่านพ้น

วกิฤตกิารแพร่ระบาดของโควิด-19	ไปด้วยกนั	และขอ

แสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อบุคลากรทางการ

แพทย์ที่เสียสละในการตอ่สูก้ับการแพร่ระบาดของโค

วิด-19	ในครั้งนี้		

 

	 ทั้งนี้	 บริษัท	 บีทีเอส	 กรุ ๊ป	 โฮลด้ิงส์	 จ�ากัด	

(มหาชน)	 BTS	 เปิดเผยว่า	 ผลประกอบการงวดปี	

2562/263	(สิ้นสุด	31	มีนาคม		2563	)		บริษัทฯ	มี

ก�าไรสทุธิ	(หลังหักส่วนของผูถ้อืหุ้นส่วนน้อย)	จ�านวน	

8,162	ล้านบาท	เตบิโตอย่างโดดเด่นถงึ	184.1	%	หรอื

เพิ่มขึ้น	5,289	ล้านบาท		จากปีก่อน	ที่มีก�าไร	2,872		

ล้านบาท			

	 ขณะที่รายได้รวมจากการด�าเนินง�านต่อเนื่อง	

จ�านวน	42,203	3	ล้านบาท	ลดลง	10.8%	หรอื	5,096			

ล้านบาท	จาก	47,299	ล้านบาท		ในปี	2561/62	ปัจจยั

หลกัมาจากการลดลงของรายได้จากการให้บรกิารรบั

เหมาติดตั้งและก่อสร้างและจัดหารถไฟฟ้า	 จ�านวน	

10,762	ล้านบาท	ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการรับรู้รายได้

งานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ�า้สายสชีมพแูละสเีหลอืง

ท่ีลดลง	อย่างไรกด็	ีการลดลงของรายได้รวมบางส่วน

ในปีนีถ้กูชดเชยด้วย	(i)	การเพิม่ขึน้ของก�าไรจ�ากการ

ขายและปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน	 จ�านวน	

3,194	 ล้านบาท	 ส่วนใหญ่มาจากก�ารบันทึกก�าไร

จากการขายเบย์วอเตอร์	 (ii)	 การเพิ่มขึ้นของรายได้

จากการบริการและการขาย	จ�านวน	1,693	ล้านบาท	

ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการให้

บริการเดินรถ	 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเปิดให้บริการ

โครงก�ารส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้เต็มสาย	และ	(iii)	

การเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยรับ	จ�านวน	515	ล้าน

บาท

	 อัตราก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ

บริษัทฯ	 ในปี	 2562/63	 อยู่ที่	 18.5%	 เมื่อเทียบกับ	

5.9%	 ในปี	 2561/62	 โดยก�ารเพิ่มขึ้นของอัตราก�าไร

สุทธิมาจากการรับรู้รายได้ที่ลดลงในส่วนของงาน

ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าส�ายสชีมพแูละสเีหลอืง	ซึง่

มอีตัราก�าไรน้อยกว่า	รวมถงึผลการด�าเนนิงานทีด่ขีึน้

จากการให้บรกิารเดนิรถ	และการบนัทึกก�าไรจากการ

ขายที่ดินเบย์วอเตอร์

	 ขณะท่ีในในปี	2562/63	มกีารรบัรูร้ายได้จากการ

ให้บริการติดตั้งงานระบบและจัดหารถไฟฟ้าขบวน

ใหม่ภายใต้สญัญาสมัปทานส�าหรบัโครงการรถไฟฟ้า

ส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้และเหนือ	 และรายได้ค่า

ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง	

รวมจ�านวน	25.2	พันล้านบาท

	 ด้านรายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อม

บ�ารุง	จ�านวน	3,753	ล้านบาท	เติบโตอย่างโดดเด่น	

64.8%	หรือ	1,476	ล้านบาท	จากปีก่อน

	 ส่วนธุรกิจสื่อโฆษณาสร้างสถิติก�าไรสูงสุด

ที1่,424	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	29.3%	หรอื	323	ล้านบาท	

จากปีก่อน

BTS คาดงวดปี 63/64 รายได้จากการให้บริการ

เดินรถและซ่อมบ�ารุงโตเพ่ิมข้ึนเป็น 5.2 พันลบ. 

/ก�าไรงวดปี 62/63 โต 184.1% 

หลังบุ๊คก�าไรขายท่ีดินเบย์วอเตอร์-ปันผล 0.15 บาท/หุ้น
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	 นอกจากนี้	จากความส�าเร็จในการขายหุ้นสามัญทั้งหมดของที่ดินเบย์วอเตอร์	(คิดเป็นสัดส่วน	50%	ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท	เบย์วอเตอร์จ�ากัด	และโอนสิทธิ
เรียกร้องในเงินกู้ยืมทั้งหมดของบริษัทฯ	ที่มีต่อเบย์วอเตอร์)	ท�าให้บริษัทฯ	รับรู้ก�าไรหลังหักภาษีจากธุรกรรมดังกล่าวจ�านวน	2,985	ล้านบาท

	 นอกจากนี้	BTS	แจ้งจ่ายปันผล	งวด1เม.ย.62-31มี.ค.63	ในอัตราหุ้นละ	0.15	บาท	ขึ้น		XD	29	ก.ค.63	รวมทั้งมีมติออกหุ้นกู้ไม่เกิน6หมื่นล้านบาท		อายุไม่
สูงสุด	30ปี	และเพิ่มทุนขายบุคคลในวงจ�ากัด	(พีพี)	จ�านวน	1.1	พันล้านหุ้น

 นายคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จ�ากัด 
(มหาชน) BTS	 เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2563	 เพื่อพิจารณา	 และอนุมัติการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ	จ�านวนไม่เกิน	1,100,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	4	บาท	เพื่อ	เสนอขายต่อบุคคลในวงจ�ากัด	(Private	Placement)	ตามแผนการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	แบบมอบอ�านาจทั่วไป	(General	Mandate)	ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	จ�านวนไม่เกิน	4,400,000,000.00	บาท	
หรือเท่ากับ	ประมาณร้อยละ	8.36	ของทุนจดทะเบียนช�าระแล้วของบริษัทฯ	อันสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์

	 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ	แบบมอบอ�านาจทั่วไป	(General	Mandate)	จะท�าให้บริษัทฯ	มีความ	คล่องตัวในการใช้แหล่งเงินทุนเพื่อเตรียมความพร้อม
ส�าหรับแผนการลงทุนในอนาคตได้อย่างทันกาล	ซึ่งหากมีการ	จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว	จะช่วยเสริมสภาพคล่องและความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ	
และยังเป็นการ	รักษาระดับอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(Debt-to-Equity	Ratio)	ของบริษัทฯ	ให้อยู่ในระดับที่ต่�าอีกด้วย

	 นอกจากนี้	อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ	บริษัทฯ	พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ	บริษัทฯ	โดยมีวงเงินรวมกันทั้งสิ้น	ณ	ขณะใดขณะ
หนึ่ง	ไม่เกิน	60,000	ล้านบาท	(หรือสกุลเงินอื่นในจ�านวนเทียบ	เท่า)	(ซึ่งมีผลเท่ากับเป็นการเพิ่มวงเงินการออกหุ้นกู้อีกจ�านวน	30,000	ล้านบาท	จากวงเงินเดิม	
ซึ่งที่ประชุม	สามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2559	ของบริษัทฯ	ได้อนุมัติไว้จ�านวน	30,000	ล้านบาท)	อายุสูงสุดไม่เกิน30ปี	เพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุน	การขยายธุรกิจ	
การด�าเนินงานของบริษัทฯ	การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน	และความสามารถในการช�าระหนี้	 ของบริษัทฯ	 เพื่อใช้ในการช�าระหนี้	 และไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมที่บริษัทฯ	 ได้
ออกไป	และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ	บริษัทฯ

BTS คาดงวดปี 63/64 รายได้จากการให้บริการ

เดินรถและซ่อมบ�ารุงโตเพ่ิมข้ึนเป็น 5.2 พันลบ. 

/ก�าไรงวดปี 62/63 โต 184.1% 

หลังบุ๊คก�าไรขายท่ีดินเบย์วอเตอร์-ปันผล 0.15 บาท/หุ้น
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 นางสาวจินตนา กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท 
สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ SGP	เปิด

เผยว่า	 บริษัทฯคงเป้าปริมาณการจ�าหน่ายแก๊สปิโตรเลียมเหลว	 (LPG)	 ปี2563	 เติบโต	

5-6%	 หรือแตะที่ระดับ	 4,032,000	 ตัน	 โดยแบ่งเป็นในประเทศประมาณ	 1,030,000	

ตัน	Offshore	Trading	ประมาณ	1,500,000	ตัน	ประเทศจีน	1,250,000	ตัน	ประเทศ

เวียดนาม	80,000	ตัน	ประเทศสิงคโปร์	22,000	ตัน	และประเทศมาเลเซีย	150,000	ตัน	

	 ทั้งน้ีในไตรมาส	 1/2563	 ที่ผ่านมา	 บริษัทฯมีปริมาณการจ�าหน่ายแแล้วทั้งสิ้น	

854,553.50	 ตัน	 ซึ่งเติบโต	 21.2%	 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน	 และถึงแม้จะ

มีปัจจัยกดดันจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	 แต่บริษัทฯเชื่อว่าผลกระทบดัง

กล่าวเป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้น	 โดยปัจจุบันสถานการณ์ในประเทศจีนมีการปรับตัวดีขึ้น

ซึ่งวอลลุ่มจากจีนได้กลับมาอีกคร้ังส่วนประเทศอื่นๆยังคงด�าเนิการได้ตามปกติ	 ขณะที่

สถานการณ์ในประเทศก็เริม่คล่ีคลายหลงัรฐับาลเริม่ผ่อนคลายมาตรการลอ็คดาวน์แล้ว

	 "โควดิ-19มผีบกระทบกบัเราในเร่ืองยอดขายโรงงานอตุสาหกรรมบางโรงปิดท�าการ	

ศูนย์การค้าซึ่งเป็นหนึ่งเป้าหมายหลักของเราก็ปิดตัวลง	ท่องเที่ยวนี่ไม่ต้องพูดถึงแท็กซี่

ก็ยอดหายไปหมด	 ยอมรับว่าชะลอลงบ้างแต่รวมๆแล้วเช่ือว่ายังไปได้อยู่	 หลังปลาย

พฤษภาคมเริ่มมีการคลายล็อคดาวน์	 ส่วนท่ีจีนเค้าเจอโควิดตั้งแต่ไตรมาส1	 และขยาย

เวลาเทศกาลตรุษจีนออกไป	แต่ตอนนี้เริ่มกลับมาดีขึ้นแล้ว	"	นางสาวจินตนา	กล่าว	

	 ด้านธุรกิจคลังน�้ามันที่บริษัทได้ซื้อกิจการมาในปี	2562	 โดยจะมีรายได้ประมาณปี

ละ	240	ล้านบาท	ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้จากธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจ	LPG	ปัจจุบัน

ได้มีการใช้ก�าลังการผลิตเกือบเต้มคาปาซิตี้	 ซึ่งบริษัทฯคาดว่าธุรกิจดังกล่าวจะคืนทุนใน

ระยะเวลา	8-9	ปี	และบริษัทฯยังมีแผนสร้างคลังน�้ามันเพิ่มหลังปัจจุบันมีความต้องการ

ค่อนเข้างเยอะ

	 ส่วนความคืบหน้าการขออนุญาตเป็นตัวแทนผู้น�าเข้าแก๊สธรรมชาติเหลว	 (LNG)	

ปัจจบุนับรษิทัฯในขัน้ตอนการขอแบบประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อม	(EIA)	ทีช่มุชนหนอง

แฟบ	จังหวัดระยอง	คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ	1-2ปี		ซึ่งหากบริษัทฯได้รับอนุญาต

คาดว่าจะใช้งบลงทุนในการก่อสร้างโครงการดังกล่าวไม่เกิน	6,000	ล้านบาท

	 SSP	ไม่ท�าให้ผิดหวัง!	เสียบปลั๊กโรงไฟฟ้า	Yamaga	ประเทศญี่ปุ่น	ก�าลังการผลิตตาม
สัญญา	30	เมกะวัตต์	ก่อนก�าหนด	ดันก�าลังการผลิตไฟฟ้าในมือเพิ่มขึ้นเป็น	135	เมกะวัตต์	
หนุนผลงานปี	 63	 ทุบสถิติสูงสุดใหม่	 บิ๊กบอส	 "วรุตม์	 ธรรมาวรานุคุปต์"	 แย้มอยู่ระหว่าง
ศึกษาลงทุนโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม	คาดปิดจ๊อบภายในปีนี้	รองรับแผน	3-5	ปี	ข้างหน้าก�าลังการ
ผลิตแตะ	400	เมกะวัตต์

 นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.
เสรมิสรา้ง พาวเวอร์ คอรป์อเรชัน่ (SSP)	เปิดเผยว่า	เมือ่วนัที	่30	พฤษภาคม	
2563	 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	 Yamaga	 ประเทศญี่ปุ่น	 ก�าลังการผลิตตาม
สัญญา	30	 เมกะวัตต์	 ได้ขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์	 (COD)	 เร็วกว่าก�าหนด	จากเดิมคาด
ภายในเดือนกรกฎาคม	2563	เมื่อรวมกับการรับรู้รายได้เต็มปีของโซลาร์ฟาร์มเวียดนามและ
มองโกเลยี	จะท�าให้ปี	2563	มกี�าลังการผลติตามสญัญาโรงไฟฟ้าในมือจ�านวน	135	เมกะวตัต์	
ผลักดันผลการด�าเนินงานในปีนี้เติบโตอย่างก้าวกระโดด	สร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง

	 "โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	 Yamaga	 ประเทศญี่ปุ่น	 ที่สร้างเสร็จก่อน
ก�าหนด	ถอืเป็นอกีหนึง่ความส�าเรจ็	และตอกย�า้ถงึความเป็นผูเ้ชีย่วชาญด้านพลงังานทดแทน
ของ	SSP	ทีมุ่ง่เน้นพฒันาโครงการตัง้แต่ต้น	ไม่เน้นการซือ้โครงการทีเ่สรจ็แล้วมาด�าเนนิการ
ต่อ	ซึง่ท�าให้ได้ผลตอบแทนในแต่ละโรงไฟฟ้าดกีว่าอย่างชดัเจน	อย่างไรกต็าม	SSP	กไ็ม่ได้ปิด
โอกาส	หากมีโครงการที่ผลตอบแทนดี	ความเสี่ยงต�่าก็พร้อมเข้าลงทุนเช่นเดียวกัน	เพื่อเพิ่ม
แหล่งที่มาของรายได้	สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น"

 
	 นายวรุตม์	กล่าวว่า	ที่ผ่านมา	SSP	พยายามมองหาโครงการใหม่มาเติมในพอร์ตการ
ลงทุนอย่างต่อเน่ือง	 สอดคล้องกับรายได้และก�าไรท่ีเติบโตสูงมาตลอด	 โดยในปัจจุบันอยู่
ระหว่างศึกษาลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม	คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในปี	2563	เพื่อ
ไปสู่เป้าหมายก�าลังการผลิตไฟฟ้าในมือเพิ่มเป็น	400	เมกะวัตต์ภายใน	3-5	ปีข้างหน้า

	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	SSP	กล่าวอีกว่า	แนวโน้มรายได้ในช่วง	3	ปีข้างหน้า	คาด
ว่ายังมีโอกาสเติบโตอีกมาก	จากการมีโรงไฟฟ้าใหม่ๆเริ่มขายไฟมากขึ้นเรื่อยๆ	เนื่องจากฐาน
จ�านวนโรงไฟฟ้าที่ยังไม่สูง	 เมื่อมีโรงไฟฟ้าใหม่ๆ	 เริ่มด�าเนินการก็จะมีอัตราเติบโตต่อรายได้
และก�าไรมากขึ้น	 ทั้งนี้	 โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จะเข้ามาในรอบ	 3	 ปีข้างหน้า	 อาทิ	 โรงไฟฟ้า
พลังงานลมก�าลังการผลิต	48	เมกะวัตต์ในเวียดนาม	โรงไฟฟ้าพลังงานแสงแดดในญี่ปุ่นอีก	
2	โรง	ก�าลังการผลิต	26	เมกะวัตต์	และ	22	เมกะวัตต์	ตามล�าดับ	ทุกโครงการเดินหน้าปกติ
ตามแผนงาน	ไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	แต่อย่างใด	

SSP เผย โรงไฟฟ้ายามากะ COD ก่อนก�าหนด

หนุนก�าลังการผลิตตามสัญญาพุ่งแตะ 135 MW 

ดันผลงานปี 63 นิวไฮ 

SGP คงเป้าปริมาณขายปี63 โต5-6% 

แตะ 4 ล้านตัน เชื่อโควิด-19 กระทบระยะสั้น 

ครึ่งปีหลังธุรกิจส่อแววฟื้นตัว
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ศูนย์วิจัยกสิกรไทย หั่นจีดีพีไทยปี 63 เป็น -6% จากเดิมที่ -5% 

หลังคาดกิจกรรมทางเศรษฐกิจหดตัวลึกขึ้น

	 ศนูย์วิจัยกสิกรไทยเผยมมุมองเศรษฐกจิในงานแถลงข่าวประจ�าไตรมาสที	่

2	ปี	2563	โดยทบทวนประมาณการเศรษฐกิจไทยหดตัวลึกขึ้นจากเดิมที่	-5%	

มาเป็น	-6%	ขณะที่เศรษฐกิจโลกยังมีความไม่แน่นอนสูง

 นางสาวณัฐพร ตรีรัตน์ศิริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้
จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ�ากัด เปิดเผยว่า	แม้จีดีพี

ไตรมาสแรกของปี	63	จะออกมาดกีว่าทีค่าด	แต่เศรษฐกจิไทยในไตรมาสทีเ่หลอื

ของปี	 คาดว่าจะให้ภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หดตัวลึกขึ้น	 และจากปัญหา

การจ้างงาน	ขณะที่เศรษฐกิจต่างประเทศก็ยังน่ากังวล	ทั้งในประเด็นการแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด-19	ที่ท�าให้จ�านวนผู้ติดเชื้อรายวันยังอยู่ในระดับสูง	และ

ประเดน็การเมอืงของสหรฐัฯ	ทัง้ในและระหว่างประเทศ	ส่งผลให้ศนูย์วจิยักสกิร

ไทยพิจารณาปรับลดประมาณการจีดีพีปี	2563	มาที่	-6%

	 ทั้งนี้	จากการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนจ�านวน	1,000	ตัวอย่าง	

สะท้อนให้เห็นถึงการรับรู้จากสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคต	 มีการปรับ

พฤตกิรรมในการเกบ็ออมและระมัดระวงัการใช้จ่ายมากขึน้	ซึง่ตอกย�า้ถงึการรบั

รูด้้านการใช้จ่ายครวัเรอืนทีห่ดตวัลงกว่าทีป่ระเมนิไว้เดมิ	โดยในส่วนของภาครฐั

นั้น	ด้วยระดับหนี้สาธารณะระยะสั้นที่ยังไม่น่ากังวล	ท�าให้พอมีทรัพยากรทาง

คลงัในการพิจารณาให้ความช่วยเหลอืและเยยีวยาธรุกจิทีป่ระสบปัญหาในการ

ฟื้นตัวหลังจากช่วงผ่อนคลายล็อกดาวน์นี้	

 ด้านนางสาวเกวลิน หวังพิชญสุข ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ�ากัด กล่าวเพิ่มเติมว่า	

ธุรกิจท่องเที่ยว	รถยนต์	อสังหาริมทรัพย์	ถือเป็น	3	อุตสาหกรรมส�าคัญที่คง

ต้องใช้เวลาฟ้ืนตัวนานกว่าอตุสาหกรรมอืน่	แต่หากมองจากมิติของการจ้างงาน	

ธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งมีแรงงานในห่วงโซ่มากถึง	4	ล้านคน	จะเป็นธุรกิจที่ภาครัฐ

จะพุง่เป้าหมายการเยยีวยาไปทีธ่รุกจิและลกูจ้างทีไ่ด้รบัผลกระทบดงักล่าวเป็น

อันดับต้น	ๆ	โดยต้องยอมรับว่าธุรกิจหลักของไทยอาจใช้เวลามากกว่า	1	ปีใน

การฟื้นตัวให้กลับสู่ระดับก่อนเกิดเหตุการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19

	 ส�าหรบันโยบายการเงนิยงัเป็นอกีหน่ึงเครือ่งมือทีส่�าคญั	โดย

หากมเีหตกุารณ์ฉกุเฉนิเพ่ิมเตมิ	การปรบัลดอตัราดอกเบีย้

นโยบายก็ยังสามารถท�าได้	 แต่จากสถานการณ์

ปัจจุบันยังไม่ได้แย่ถึงกับมีความจ�าเป็นต้อง

ด�าเนินนโยบายดอกเบี้ยติดลบ
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BTSGIF เตรียมน�ากระแสเงินสด

จากการด�าเนินงานไตรมาส 4 ปี 2562/2563 

จ่ายคืนเงินทุนผู้ถือหน่วย 0.130 บาทต่อหน่วย วันที่ 29 มิ.ย. นี้

	 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชน
ทางราง	 บีทีเอสโกรท	 (BTSGIF)	 เผยไตรมาส	 4	 ปี	
2562/2563	 มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ	 962.5	 ล้าน
บาท	 มีอัตราก�าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ	 98.0%	
จึงเร่งน�ากระแสเงินสดจากการด�าเนินงานไตรมาส	 4	 ปี	
2562/2563	 จ่ายคืนเงินทุนผู้ถือหน่วย	 0.130	 บาทต่อ
หน่วย	วันที่	29	มิถุนายนนี้	ขณะที่ผลการด�าเนินงาน	ทั้ง
ปี	 2562/2563	มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ	 4,730	ล้าน
บาท	 มีอัตราก�าไรจากรายได้จากการลงทุนสุทธิ	 98.2%	
จ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยได้	0.775	บาทต่อหน่วย		

 นายพรชลิต พลอยกระจ่าง 
รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real 
Estate & Infrastructure Investment 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม 
บวัหลวง จ�ากดั (กองทุนบวัหลวง)	เปิดเผย
ว่า	กองทนุรวมโครงสร้างพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทาง
ราง	บีทีเอสโกรท	(BTSGIF)	รายงานผลการด�าเนินงาน
ไตรมาสที	่4	ปี	2562/2563	หรอืงวดวนัที	่1	มกราคม	–	31	
มีนาคม	2563	มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ	เท่ากับ	962.5	
ล้านบาท	ลดลง	1.8%	จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน	
และลดลง	23.4%	จากไตรมาสก่อนหน้า	อนัเป็นผลมาจาก
รายได้รวมท่ีลดลงและค่าใช้จ่ายรวมทีเ่พิม่ขึน้	โดยไตรมาส
นี้	จ�านวนผู้โดยสารรวมอยู่ที่	 50.4	ล้านเที่ยวคน	ลดลง	
17.5%	จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน	และลดลง	19.9%	จาก
ไตรมาสก่อน	ขณะท่ีอตัราค่าโดยสารเฉลีย่อยู่ที	่28.9	บาท
ต่อเที่ยวการเดินทาง	ลดลง	0.2%	จากช่วงเวลาเดียวกัน
ของปีก่อน	และลดลง	1.3%	จากไตรมาสก่อน

	 ทัง้นี	้ไตรมาส	4	ปี	2562/2563	กองทนุรบัรูข้าดทนุ
สทุธิจากการวดัมลูค่าเงนิลงทุน	5,907.4	ล้านบาท	สาเหตุ
หลกัมาจากมีการประเมินมูลค่าใหม่	เมือ่มเีหตุการณ์ทีส่่ง
ผลกระทบอย่างมีนัยส�าคญัต่อรายได้ค่าโดยสารสทุธ	ิซึง่ก็
คือ	สถานการณ์โควิด-19

	 ในการประเมินได้ปรับปรุงสมมติฐานต่างๆ	 ให้
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ	 และสถานการณ์ปัจจุบัน
มากขึ้น	 อาทิ	 การปรับลดประมาณการอัตราการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจ	 การปรับลดอัตราเงินเฟ้อ	 การเลื่อน
การปรับปรุงสถานีสะพานตากสิน	และการชะลอการเปิด
รถไฟฟ้าสายต่างๆ	 เป็นต้น	 ส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนใน
สัญญาซื้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิตามมูลค่ายุติธรรมลด
ลง	5,890.0	ล้านบาท	ซึ่งถือเป็นการลดลงทางบัญชี	ไม่
ได้มีกระแสเงินสดออกไปจริง	นอกจากนี้	ยังมีการบันทึก
เงินลงทุนในสถานีศึกษาวิทยา	 (S4)	 จ�านวน	 17.6	ล้าน
บาท	 โดยมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซ้ือและโอนสิทธิราย
ได้สุทธิ	 ณ	 วันที่	 31	 มีนาคม	 2563	 ปรับลดลงมาอยู่ที่	
52,410.0	ล้านบาท	จาก	58,300	ล้านบาท	ณ	วันที่	31	
ธันวาคม	 2562	 และลดลงจาก	59,100.0	ล้านบาท	ณ	
วันที่	31	มีนาคม	2562

	 นายพรชลิต	 กล่าวว่า	 ส�าหรับภาพรวมทั้ง
ปี	 2562/2563	 กองทุน	 BTSGIF	 มีรายได้รวม	
4,818.7	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	4.3%	จากปีก่อน
หน้า	 เนื่องจากการบริหารต้นทุนอย่าง

มีประสิทธิภาพท�าให้รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซื้อ
และโอนสิทธิรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น	 และดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้น	
ส�าหรับรายได้ค่าโดยสารทั้งปี	2562/2563	อยู่ที่	6,814.2	
ล้านบาท	 ลดลง	 2.1%	 จากปีก่อน	 สาเหตุหลักมาจาก
สถานการณ์โควิด-19	ทีเ่กิดขึน้ตัง้แต่ปลายเดอืน	มกราคม	
2563	เป็นต้นมา	ท�าให้จ�านวนผู้โดยสารรวมลดลง	1.7%	
เป็น	236.9	ล้านเท่ียวคน	(รวมผูโ้ดยสารเดนิทางฟรเีนือ่ง
ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกรัชกาลที่	10	วันที่	5-6	
พฤษภาคม	และ	12	ธนัวาคม	2562	จ�านวน	2.1	ล้านเท่ียว
คน)	ส่งผลให้อัตราค่าโดยสารเฉลี่ยทั้งปี	2562/2563	ลด
ลง	0.4%	จากปีก่อน		

	 เมื่อรวมแล้ว	 ทั้งปี	 2562/2563	 กองทุน	 BTSGIF	
มีรายได้จากการลงทุนสุทธิ	 4,730.0	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	
4.5%	 จากปีก่อน	 เป็นผลจากรายได้รวมที่เพิ่มขึ้น	 รวม
ถึงค่าใช้จ่ายรวมท่ีลดลง	 และมีอัตราก�าไรจากรายได้จาก
การลงทุนสุทธิเป็น	98.2%	เพิ่มขึ้นจาก	97.9%	ในปีก่อน	
ขณะเดยีวกนักองทุนรับรู้ขาดทุนสทุธจิากการวัดมลูค่าเงนิ
ลงทนุจ�านวน	6,729.8	จากการประเมนิมลูค่าใหม่	รวมถงึ
การบันทึกเงนิลงทุนในสถานีศึกษาวิทยา	(S4)	รวม	40.0	
ล้านบาท

	 ทัง้นี	้กองทุนมีเงนิสดจากการด�าเนินงาน	รอบระยะ
เวลาบัญชี	ตั้งแต่วันที่	 1	มกราคม	-	31	มีนาคม	2563	
จ�านวน	 944.96	 ล้านบาท	 แต่จากการขาดทุนอันเน่ือง
มาจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน	5,890.0	ล้านบาท	ที่เป็น
รายการทางบัญชี	 ท�าให้กองทุนไม่สามารถจ่ายเงินออก
มาในรูปแบบเงินปันผลได้	 ดังนั้นบริษัทจัดการจะน�าเงิน	
752.44	 ล้านบาท	 ไปด�าเนินการจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยใน
รูปแบบการคืนเงินทุน	0.130	บาทต่อหน่วย	ด้วยการลด
มูลค่าที่	ตราไว้	จาก	10.081	บาทต่อหน่วย	เหลือ	9.951	
บาทต่อหน่วย	โดยก�าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน
หน่วยลงทุนเพื่อก�าหนดสิทธิในการรับคืนเงินทุนวันที่	15	

มิถุนายน	 2563	 และจ่ายคืนเงินทุนวันท่ี	 29	 มิถุนายน	
2563

	 เมื่อรวมการจ ่ายเงินคืนทุนในไตรมาส	 4	 ป ี	
2562/2563	 ท�าให้ตลอดทั้งปี	 2562/2563	 กองทุน	
BTSGIF	 จ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนเท่ากับ	 0.775	
บาทต่อหน่วย	แบ่งเป็น	การจ่ายเงินปันผลอัตรา	0.284	
บาทต่อหน่วย	และการจ่ายคืนเงินทุนอัตรา	0.491	บาท
ต่อหน่วย	ทั้งนี้	มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
ที่กองทุนลงทุนในปัจจุบันจะลดลงตามอายุของสิทธิใน
รายได้สุทธิตามสัญญาสัมปทานท่ีจะหมดอายุในปี	 2572	
และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิในการรับประโยชน์จาก
รายได้สทุธดิงักล่าวทีก่องทุนได้ลงทุน	มลูค่าหน่วยลงทนุ
จะลดลงจนถึงศูนย์บาท

	 นายพรชลติ	กล่าวว่า	กองทุนบัวหลวง	ยงัเช่ือมัน่ว่า	
ระบบขนส่งมวลชนทางราง	BTS	เป็นทางเลือกที่รวดเร็ว	
สะดวกสบาย	 ส�าหรับผู้โดยสารในกรุงเทพมหานคร	 และ
ด้วยแนวโน้มการเดินทางที่มีโอกาสเติบโตได้ต่อเนื่องจาก
การขยายตัวของชุมชนเมืองโดยเฉพาะกรุงเทพฯ	 ที่มี
ประชากรหนาแน่นมากและจะหนาแน่นเพิม่ขึน้ทุกปีโดยที่
ยงัไม่รวมกับจ�านวนนักท่องเท่ียวต่างชาตทิีจ่ะเดนิทางมา
เทีย่วไทยเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งเมือ่ผ่านพ้นสถานการณ์โค
วิด-19	ไปแล้ว	ดังนั้นกองทุน	BTSGIF	ก็ยังมีศักยภาพใน
การเติบโตได้ต่อเนื่องในระยะยาว		

	 ผู้ลงทุนต้องท�าความเข้าใจ	ลักษณะสินค้า	เงื่อนไข
ผลตอบแทน	 และความเสี่ยง	 ก่อนตัดสินใจลงทุนผล
การด�าเนนิงานในอดตี	มไิด้เป็นสิง่ยนืยนัถงึผลการ
ด�าเนินงานในอนาคต
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	 แม่มดน้อย	ภาคพสิดาร	วนันี	้ตลาดหุน้ไทย	ไปต่อ	ฝ่าต้าน	อยูท่ี่อ�านาจเงนิของกระแส

เงินทุนจากต่างประเทศ	2	วันที่ผ่านมา	ยอมรับว่า	ต่างชาติ	เดินหน้าซื้อสุทธิอย่างต่อเนื่อง	

ท�าให้ดัชนีตลาด	 	 ราคาหุ้นมาร์เก็ตแคปใหญ่	 หลายๆตัว	 ปรับตัวขึ้น	 ส่งผลให้หุ้นเก็งก�าไร

หลายตัว	เปิดเกมเล่นตาม	กระแสมา	ก็เคาะซิ่งกันไป	แบบว่า	ลูกตาม	ลูกมั่วเยอะ	เมื่อต่าง

ชาติ	ซื้อหุ้นแบบนี้	ก็ต้อง	โหนกระแสหุ้นใหญ่ไป	ตามน�้ากันไป

	 ขณะที่ปัจจัยที่ต้องติดตาม	แบบไม่นับ	ค่าเงินบาท	นั่นคือ	สถานการณ์การประท้วง

ในสหรัฐอย่างใกล้ชิด	หลังประธานาธิบดีโดนัลด์	ทรัมป์	ได้ประกาศว่าจะส่งกองก�าลังทหาร

เข้าควบคุมเหตุการณ์จลาจล	และข้อพิพาทระหว่างสหรัฐกับจีน

	 วนัองัคารทีผ่่านมา	ดชันตีลาดปิดท่ีระดบั	1,374.18	จุด	เพิม่ข้ึน	21.81	จุด	หรือ	1.61%	

มูลค่าการซื้อขาย	70,987.07	ล้านบาท	สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ	1,049.62	ล้านบาท	

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ	972.98	ล้านบาท	นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ	2,089.51	

ล้านบาท		นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ	4,112.11	ล้านบาท

 ESSO	ลิ่ง	อย่างสวยงาม	ยืนปิดที่	6.70	บาท	บวก	0.85	บาท	คิดเป็น	14.53%	

นานมากแล้ว	ไม่ได้เห็น	เกมหุ้น	ESSO	ดุเดือด	วันนี้	เป็นอะไรที่ต้อง	ติดตามกันต่อไป...จับ

เสือใส่ถังพลังสูง	หุหุ

 TRC	เผยอยู่ระหว่างรอผลประมูลงานใหม่	มูลค่ารวม	1.19	หมื่นลบ.	มั่นใจได้งาน	

80%	ดัน	Backlog	แตะ	1	หมื่นลบ.	พร้อมคงเป้ารายได้ปี63	แตะ	4.5-4.8	พันลบ.	หลัง

ตุน	Backlog	ในมือ	8.6	พันลบ.	ภาสิต	ลี้สกุล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	กล่าว	....อิอิ

	 บอร์ด	SMT	ไฟเขียว	“วิรัตน์	ผูกไทย”	นั่งเก้าอี้	CEO	คนใหม่	เตรียมเร่งเครื่องลุย

แผนขยายตลาดผู้น�าการให้บรกิารผลติช้ินส่วนอเิลก็ทรอนกิส์	(Electronics	Manufacturing	

Services	หรือ	EMS)	ทั่วโลก	ด้านผลงาน	Q2/63	ส่งซิกพลิกกลับมามีก�าไร	มองงบครึ่งปี

หลังสวย	สถานะการเงินแข็งแกร่งจ่ายคืนหุ้นกู้และตั๋ว	B/E	จ�านวน	257	ลบ.	ไม่มีปัญหา

 SSP	เสยีบปลัก๊โรงไฟฟ้า	Yamaga	ประเทศญีปุ่น่	ก�าลงัการผลติตามสัญญา	30	เมกะ

วัตต์	ก่อนก�าหนด	ดันก�าลังการผลิตไฟฟ้าในมือเพิ่มขึ้นเป็น	135	เมกะวัตต์	หนุนผลงานปี	

63	ทุบสถิติสูงสุดใหม่	บิ๊กบอส	“วรุตม์	ธรรมาวรานุคุปต์”	แย้มอยู่ระหว่างศึกษาลงทุนโรง

ไฟฟ้าเพิ่มเติม	คาดปิดจ๊อบภายในปีนี้	รองรับแผน	3-5	ปี	ข้างหน้าก�าลังการผลิตแตะ	400	

เมกะวัตต์	

	 “ดู	เดย์	ดรีม”หรือ	DDD	เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่	“IONIE”	เครื่องฟอกอากาศแบบ

พกพาจากประเทศเกาหลี	 พร้อมส่งซิกปี	 2563	 เตรียมรับรู้รายได้	 “คิวรอน”	 เข้ามาช่วย

สนับสนุนผลการด�าเนินงานให้	เติบโตกว่าปีก่อน

	 กลุ่มบริษัทคันทร่ีกรุ๊ป	 ประกอบด้วย	 บมจ.	 คันทร่ี	 กรุ๊ป	 โฮลดิ้งส์	 (CGH)	 และ	

บล.	คันทรี่	กรุ๊ป	(CGS)	ร่วมกับกลุ่มบริษัท

ผาแดงอินดัสทรี	 (PDI)	 จัดท�าโครงการเพ่ือ

สังคม	 “ปันน�้าใจช่วยภัยโควิด-19”	 เพื่อร่วม

เป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์ไวรัสโควิด	 19	 โดยจัดเตรียมถุง

ยังชีพปันน�้าใจ	 จ�านวนกว่า	 10,000	 ชุด	 น�า

ไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบความเดือดร้อนทั้ง

ในกรุงเทพฯ	 และชุมชนต่างๆ	 ที่อยู่ใกล้โรงงาน

ในจังหวัดต่างๆ	 	 โดยจัดสรรงบประมาณกว่า	

5.5	ล้านบาท	และเงินบริจาคสมทบส่วนหนึ่งจากผู้บริหารและพนักงาน	 เพื่อส่งต่อปัจจัย

และสิ่งของจ�าเป็นบรรเทาความเดือดร้อนต่อเนื่องเป็นระยะเวลา	 2	 	 เดือน	 (พฤษภาคม-

มิถุนายน)	เพื่อให้ทุกคนสามารถก้าวผ่านวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน

	 สุวัชชัย		พิทักษ์วงศาภรณ์		กรรมการผู้จัดการบริษัท	แอตลาส	ออยล์	จ�ากัด	และ

กรรมการผู้จัดการบริษัท	 โอลิมปัส	 ออยล์	 จ�ากัด	 (บริษัทในเครือ	พีทีจี	 เอนเนอยี	 จ�ากัด	

(มหาชน)	หรือ	PTG)	ได้รับมอบน�้าดื่มเทสโก้	จ�านวน	8,400	ขวด	จาก	นางสาว	จุฬาภ

รณ์	ตันประสาท		ผู้จัดการอาวุโส	บริษัท	เอก-ชัย	ดิสทริบิวชั่น	ซิสเทม	จ�ากัด	หรือ	“เทสโก้	

โลตัส"	เพื่อร่วมโครงการ	“พีที	ตู้ปันสุข	ปันน�้าใจ”	ณ	สถานี	LPG	PT	วังทองหลาง3	เมื่อ

เร็วๆนี้

 DEMCO จรดปากกาเซน็รับงานก่อสร้าง	ตดิตัง้และทดสอบระบบไฟฟ้า	“โกลบอล	

เพาเวอร์	ซินเนอร์ยี่”	 (GPSC)	มูลค่ากว่า	 132.68	ล้านบาท		บิ๊กบอส	“พงษ์ศักดิ์	ศิริ

คุปต์”	มองแนวโน้มผลงานครึ่งปีหลังโตแกร่ง	Backlog	แน่นกว่า	3,707	ล้านบาท	พร้อม

ลุยประมูลงานภาครัฐและเอกชน	ระบุยังมีอีกหลายโครงการที่ลุ้นคว้ามาประดับพอร์ตเพิ่ม

 ไพบลูย์ นลนิทรางกูร	ประธานกรรมการสภาธรุกจิตลาดทนุไทย	เผย	ทศิทาง

การลงทนุในอกี	3	เดอืนข้างหน้า	นกัลงทุนคาดหวงัการเตบิโตของเศรษฐกจิในประเทศเป็น

ปัจจัยหนุนมากที่สุด	รองลงมาคือนโยบายภาครัฐและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนใน

ไตรมาสสอง	 รวมถึงการคลี่คลายของสถานการณ์โรคระบาดและการค้นพบวัคซีนป้องกัน	

COVID-19	อย่างไรก็ตาม	ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนเป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนัก

ลงทุนมากที่สุด	 รองลงมาคือการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ	 และภาคการท่อง

เที่ยวที่ยังไม่ฟื้นตัว	รวมถึงความกังวลหาก	COVID-19	เกิดการแพร่ระบาดรอบสอง	

	 ส�าหรับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม	 ได้แก่	 การขยายตัวของเศรษฐกิจประเทศ

คูค้่าส�าคญั	การควบคมุการระบาดของโควดิในช่วงการผ่อนคลายให้กจิกรรมทางเศรษฐกิจ

เดินหน้า	ผลของมาตรการการเงินการคลัง	และสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน

  อ�านาจเงิน

บล.ทิสโก้	:	VGI	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	8.60	บ.
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	IMPACT	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	19.50	บ.
บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	SCC	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	380.00	บ.
บล.เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	:	AH	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	11.00	บ.
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