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	 BCPG	หั่นงบลงทุนปี63	เหลือ	8	พันลบ.	จากเดิม	2	หมื่นลบ.	พร้อมชะลอการลงทุนใหม่หลังโควิด-19	ยังไม่คลี่คลาย	พร้อมคงเป้า	EBITDA	ปี63	โต	20%	หลัง

บุ๊ครายได้จากโครงการ	3A-3B	ก�าลังการผลิตรวม	114	MW

	 นายบณัฑติ	สะเพียรชยั	กรรมการผูจั้ดการใหญ	่บริษทั	บซีพีีจ	ีจ�ากดั	(มหาชน)	หรอื	BCPG	เปิดเผยว่า	บรษิทัฯปรบัลดงบลงทนุ
ปี	2563	เหลือ	8,000-15,000	ล้านบาท	จากเดิมวางไว้ที่	20,000	ล้านบาท	เนื่องจาก	การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	ส่งผลให้บริษัทฯจ�าเป็นต้องชะลอแผนการ

ลงทุนใหม่ในปีนี้ออกไปก่อนบางส่วน	 และเล่ือนไปเป็นปีหน้าแทน	 ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างท้ังในประเทศและต่างประเทศก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

ดังกล่าวเช่นกัน	

	 "แผนการลงทุนที่เราวางไว้	5	ปี	อาจต้องมีการทบทวนนิดนึง	ปีนี้เดิมทีเราวางไว้ว่าจะเป็นปีที่มีการวางงบลงทุนสูงที่สุด	เช่น	โครงการปิดแก๊ปแอดเดอร์	เราเลย

เลือ่นไปเป็นปีหน้าแทนจากผลกระทบโควดิ-19	ส่วนในปีนีโ้ครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างในญีปุ่น่กดี็เลย์	ส่วน	โซลาร์	รฟูทอ็ปท่ีไทยกไ็ด้รบัผลกระทบหลงัอปุกรณ์ท่ีต้อง

ใช้จากประเทศจีนเริ่มขนส่งเข้ามาช้าบ้าง	"	นายบัณฑิต	กล่าว	

	 อย่างไรกต็ามบรษิทัฯยงัคงมัน่ใจว่าปี	2563	ก�าไรก่อนหกัดอกเบ้ีย	ภาษ	ีค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ�าหน่าย(EBITDA)จะยงัคงเติบโตได้ตามเป็นทีว่างไว้	20%		เนือ่งจาก	

บริษัทฯจะรับรู้รายได้แบบเต็มปีจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้า	2	โครงการในประเทศลาว	ก�าลังการผลิตรวม	114	เมกะวัตต์	ได้แก่	เขื่อน	Nam	San	3A	ก�าลังการผลิต	

69	เมกะวัตต์	และNam	San	3B	ก�าลังการผลิต	45	เมกะวัตต์	

	 นอกจากนี้ทั้ง	 2	 โครงการยังสนับสนุนให้ปีนี้บริษัทฯมีการผลิตไฟอยู่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่	 2,100	 GWh	 ซึ่งเติบโต	 27%	 จากปีก่อนที่มีการผลิตไฟอยู่ที่	 1,651	 GWh	

ส�าหรับปัจจุบันบริษัทฯมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA)	841.9	เมกะวัตต์	โดยแบ่งเป็นโครงการที่เปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์	(COD)	แล้ว	451.8	เมกะวัตต์	และโครงการที่

อยู่ระหว่างการพัฒนา	390	เมกะวัตต์		โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มทยอยจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ช่วงครึ่งปีหลังของปี2564	

BCPG ห่ันงบลงทุนปี 63 เหลือ 8 พันลบ. 

จากเดิม 2 หม่ืนลบ. พร้อมชะลอการลงทุนใหม่

หลังโควิด-19 ยังไม่คล่ีคลาย
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	 NVD	รับผลงาน	H1/63	ไม่สดใส	หลัง	Q1/63	

รายได้หด	63%	รบัพิษโควดิ-19	ฉดุศก.ชะลอ	พร้อม

คาด	H2/63	ฟื้นตัวเล็กน้อย	หลังปรับกลยุทธ์ขาย

ผ่านออนไลน์-ตุน	 Backlog	 1.8	 พันลบ.	 รับรู้ปีนี้

เกือบทั้งหมด

 นายจิรเดช	นุตสถิตย์	ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน	บริษัท	
เนอวานา	ไดอิ	จ�ากัด	(มหาชน)	NVD	
เปิดเผยว่า	บริษัทฯยอมรับว่าภาพรวมผลประกอบ

การครึ่งปีแรกของปี	 2563	 จะเป็นในทิศทางที่ไม่

ดีมากนัก	 เนื่องจาก	 การแพร่ระบาดของไวรัสโค

วิด-19	 ได้ฉุดภาพรวมเศรษฐกิจชะลอตัวลง	 โดย

ไตรมาส1/2563	 บริษัทฯมีรายได้ปรับตัวลดลงถึง	

63%	เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกันของปีก่อน	และเป็น

รายได้ที่ต�่าที่สุดเมื่อเทียบกับ	2	ปีที่ผ่านมา	และยัง

ส่งผลให้ช่วงไตรมาส1มีจ�านวนลูกค้าเข้าเยี่ยมชม

โครงการปรับตัวลดลง	

	 อย่างไรก็ตามเชื่อว่าแนวโน้วผลประกอบการ

ครึ่งปีหลังจะสามารถฟื้นตัวได้เล็กน้อยจากครึ่งปี

แรกหลังบริษัทฯจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องเพนท์

เฮ้าส์ในโครงการ	บันยันทรี	 เรสซิเดนซ์	 ริเวอร์ไซด์	

กรงุเทพ	และยงัมกีารโอนกรรมสิทธิโ์ครงการ	เดอะ	

โมส	อิสรภาพต่อเนื่อง

	 ขณะที่บริษัทฯยังใช้กลยุทธ์เปลี่ยนการขาย

จากออฟไลน์สู ่ออนไลน์แทน	 โดยเม่ือวันท่ี	 25	

เมษายน	 บริษัทฯได้เปิดตัว	 NERVANA	 ONLINE	

BOOKING	 ซึ่งมีพนักงานคอยให้ค�าปรึกษาเกี่ยว

กับโครงการต่างๆที่ลูกค้าต้องการเยี่ยมชม	 และยัง

มีแคมเปญเพื่อกระตุ้นยอดขายด้วย	ซึ่งถือว่าได้รับ

กระแสตอบรับเป็นอย่างดี	

	 พร้อมกันนี้บริษัทฯจะหันมาเน้นพัฒนา

โครงการแนวราบที่มีราคาไม่เกิน	5	ล้านบาท	โดย

ใช้ประโยชน์จากโรงงานผลิตพรีคาสท์ของบริษัทฯ

เอง	ซึง่ปัจจบัุนอยูร่ะหว่างการจดัหาทีด่นิละพฒันา

ผลิตภัฑณ์ใหม่	 และอย่างน้อยคาดว่าในปีนี้จะเห็น

โครงการทาวน์เฮาส์และโครงการบ้านแฝด	

	 ส�าหรบัปัจจบุนับรษิทัฯมงีานในมอื	(Backlog)

อยู่ที่	 1,800	 ล้านบาท	 โดยส่วนใหญ่รับรู้เป็นราย

ได้ในปีนี้เกือบทั้งหมด	ส่วนที่เหลือมาจากโครงการ	

The	most	 Itsaraphap	 จะทยอยรับรู้เป็นรายได้

ในปีหน้า	 	 พร้อมกันน้ีบริษัทยังมีสินค้าเหลือขาย	

(Inventory)มูลค่ารวมกว่า	 2,741	 ล้านบาท	จาก

จ�านวน	17	โครงการ	แบ่งเป็นโครงการแนวราบ	15	

โครงการ	และโครงการรคอนโดมเินยีม		2	โครงการ	

	 ด ้านแผนเป ิดโครงการใหม ่	 3โครงการ

ในปีนี้	 ได้แก่	 โครงการ	 Nirvana	 Collection	

Krungthepkreetha	ซึ่งเป็นบ้านเดี่ยว	3	ชั้นระดับ

พรีเม่ียม	 โครงการNirvana	 Absolute	 Bangna	

และโครงการ		Nirvana	Element	Bangna	ซึ่งเป็น

โครงการบ้านเดี่ยว	 2	 ชั้นแถวบางนา	 บริษัทฯได้

เลื่อนเปิดทั้ง	3	โครงการไปเป็นไตรมาส	3/2563	-	

ไตรมาส	4/2563	จากเดิมมีแผนเปิดกลางปีนี้	หลัง

ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่เอื้ออ�านวย

	 ท้ังน้ีปัจจบัุนบริษัทฯมี	ท่ีดนิเปล่า	(Land	bank)

ในมือ	4	แปลง	จ�านวน	274	ไร่	ซึ่งคาดว่าสามารถ

รองรับการพัฒนาโครงการได้	มูลค่า	35,000	ล้าน

บาท	

	 ส่วนธุรกิจรับจ้างก่อสร้างปัจจุบันบริษัทฯ

รบัจ้างก่อสร้างงานท่ัวไปนอกเหนอืจากทีอ่ยูอ่าศยั	

โดยปัจจุบันบริษัทฯงานในมือ(Backlog)จากธุรกิจ

ดงักล่าว	100	ล้านบาท	โดยล่าสดุได้รบังานก่อสร้าง

สถานบีริการน�า้มนั	และเชือ่ว่าหลงัจากนีบ้รษิทัฯจะ

ได้รับงานเข้ามาเรื่อยๆ	

NVD รับผลงาน H1/63 ไม่สดใส 

หลัง Q1/63 รายได้หด 63% 

รับพิษโควิด-19 ฉุดศก.ชะลอ หวัง H2/63 เด้ง 
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 นายณัฐขจร	ญาณภิรัต	รองกรรมการผู้อ�านายการสายการเงิน	บัญชี	และเทคโนโลยีสารสนเทศ	บริษัท	สมบูรณ์	
แอ๊ดวานซ์	เทคโนโลยี	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	SAT	เปิดเผยว่า	บริษัทฯคาดว่าผลประกอบกาปี	2563		จะปรับตัวลดลง	เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้	
8,257.33	ล้านบาท	และมีก�าไร	894.64	ล้านบาท	เนื่องจากภาพรวมอุตสาหกรรมรถยนต์มีการปรับตัวลดลงตามเศรษฐกิจที่ชะลอตัวตั้งแต่ไตรมาส	4/2562	ประกอบ

กับการลดลงแรงของการชะลอค�าสั่งออเดอร์ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ในช่วงไตรมาสที่1/63	ที่ผ่านมา	

	 ทั้งนี้คาดการณ์ว่ายอดผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในปีนี้จะเหลือเพียง1.3		ล้านคัน	จากเดิมที่คาดการณ์ว่าจะท�าได้	1.9	ล้านคันในปีนี้	ประกอบกับไตรมาสที่2	มีการหยุด

งานมากกว่าปกตเินือ่งจากสถานการณ์โควดิ-19	จงึท�าให้รายได้ของบรษิทัลดลงตามภาพรวมของอตุสาหกรรมฯ	อย่างไรกต็ามในช่วงเดอืนพฤษภาคมเริม่เหน็ยอดค�า

สั่งซื้อเข้ามาแล้ว	และคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังจะเห็นค�าสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง	แต่ไม่ได้สูงกว่าปีก่อนหน้า	

	 ขณะท่ี	บรษิทัได้มกีารท�ากลยุทธ์ในการรบัมอืจากสถานการณ์ข้างต้นท้ังระยะสัน้	ระยะกลาง	และระยะยาว	โดยบรษิทัฯจะเน้นบรหิารต้นทนุให้ดขีึน้	และมองหาออเด

อร์ใหม่จากไลน์การผลติเดมิทีม่อียูร่วมถึงเน้นการส่งออกไปยงัต่างประเทศให้มากข้ึน	และมกีารผลติชิน้ส่วนใหม่ๆเพิม่เติมซึง่ปัจจบุนัได้รับงานจากลกูค้าในสหรฐัอเมรกิา

เหนือ	ซึ่งบริษัทอยู่ระหว่างด�าเนินการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เพื่อส่งมอบตามเวลาที่ก�าหนด	ท�าให้บริษัทฯ	 เชื่อว่าปีนี้ยังมีก�าไรสุทธิ	ซึ่งไตรมาสแรกที่ผ่านมา	บริษัทฯ	มี

ก�าไรสุทธิ	192.70	ล้านบาท	

	 ด้านแผนการด�าเนินงานในปีนี้	บริษัทได้วางงบลงทุน	300	-	400	ล้านบาท	เพื่อใช้ในการรองรับการผลิตออเดอร์จากค�าสั่งซื้อที่ประเทศอเมริกาเหนือและค่าใช้

จ่ายในการด�าเนินงานอื่นๆ	อย่างไรก็ตามบริษัทจะลดค่าใช้จ่ายและงบลงทุนเพื่อให้ภาพรวมผลประกอบการในปีนี้สามารถเป็นบวกได้

SAT เน้นบริหารต้นทุน หนุนท้ังปี 63 มีก�าไร 

พร้อมวางงบลงทุน 300-400 ลบ. 

ปรับปรุงการผลิต

9 www.HoonInside.com 5  June  2020



	 TPIPP	ตัง้เป้าปี63	รายได้รวมแตะ	1.3	หมืน่ลบ.	

หลังรับรู้รายได้โรงไฟฟ้าหนุน	ตั้งงบลงทุน	4.7พัน

ลบ.เน้นปรับปรุง	Boiler	13-14-15	และธุรกิจRDF			

พร้อม	 เล็งประมูลโรงไฟฟ้า	 15	 โครงการ	ลุ้นคว้า		

4	โครงการ

 นายภคพล	 เลี่ยวไพรัตน์	 รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่	 สายบัญชี
และการเงิน	บริษัท	ทีพีไอ	โพลีน	
เพาเวอร์	จ�ากัด	(มหาชน)	TPIPP	เปิด

เผยว่า	บริษัทฯ	ยังคงเป้าหมายรายได้ในปี2563	ไว้

ที่	 13,000	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีรายได้	

10,905.82	ล้านบาท	โดยในไตรมาสแรกที่ผ่านมา

บริษัทฯ	มีรายได้อยู่ที่	2,596.21	ล้านบาท		โดยการ

เติบโตปีนีม้าจากการรบัรูร้ายได้จากธรุกจิโรงไฟฟ้า

อย่างต่อเนื่อง	

	 ขณะที่ปีนี้	 บริษัทฯ	 คาดว่าจะใช้งบลงทุน	

4,700		ล้านบาท	เพื่อใช้ในการด�าเนินงานปรับปรุง

ประสทิธภิาพและตดิต้ังหม้อต้มไอน�า้	(Boiler)	ใหม่	

3	ตัว	เป็นหลัก	ได้แก่	Boiler	13	-	Boiler	14	และ	

Boiler15		ให้กับโรงไฟฟ้าขยะ	ที่คาดว่าจะสามารถ

สร้างให้แล้วเสร็จได้ภายในช่วงไตรมาสท่ี	3ปีน้ี	จาก

เดิมที่คาดว่าจะเสร็จในช่วง	Q1/63	แต่เกิดความล้า

ช้าจากปัญหาของโรคระบาดโควิด-19	

	 อย่างไรก็ตามหากกระบวนการดังกล่างเสร็จ

สิ้น	 จะส่งผลท�าให้อัตราการเดินเครื่องจักรผลิต

ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นเป็นระดับ	 95-100%	 จากเดิมอยู่

ระดับ	88.90%	และท�าให้สามารถขายไฟฟ้าได้เต็ม

ประสิทธิภาพตามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้า	 (PPA)	 ท่ี	

440	เมกะวัตต์	

	 ด้านเงินลงทุนที่เหลือจะน�าไปลงทุนในธุรกิจ

โรงไฟฟ้าเชื้อเพลงขยะ	 RDF	 (Refuse	 Derived	

Fuel)	ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงขยะจากการน�าขยะมูลฝอย

ที่ผ่านการคัดแยกแล้ว	มาผ่านกระบวนการแปรรูป

และจัดการต่างๆ	 และปรับปรุงคุณสมบัติทาง

กายภาพและคุณสมบัติทางเคมี	 เพื่อใช้ร่วมกับ

ถ่านหินของบริษัทเพื่อลดถ่านหินลง	 และเพื่อขาย

ให้กับโรงปูน

	 ทั้งนี้บริษัทได้เตรียมเข้าร่วมประมูลโครงการ

โรงไฟฟ้าจ�านวน	 15	 โครงการ	 ซึ่งบริษัทมีความ

สนใจอยู่ประมาณ	 4-5	 โครงการ	 และคาดว่าจะได้

งานอย่างน้อย4โครงการเนือ่งจากเป็นงานท่ีบรษิทั

มีความช�านาญและถนัดเป็นอย่างมาก

	 นอกจากนี้	 บริษัทขอชี้แจงความคืบหน้าของ

นโยบายการจ่ายเงินปันผลในปีนี้	 โดยจะพิจารณา

ในการประชมุคณะกรรมมการบริษทัฯ	(บอร์ด)		ต่อ

ไปในครัง้หน้า	เนือ่งจากปกตท่ีิมกีารจ่ายปันผลเดมิ

ในช่วงเดือน	พฤษภาคม	เดือนมิถุนายน	และเดือน

ธันวาคม	 ซ่ึงบริษัทจะกระจายปันผลใหม่ให้อยู่ใน

ระยะเวลาที่สม�่าเสมอโดยจะเริ่มจากปีนี้และใช้ในปี

ต่อๆไป	 ซึ่งต้องรอดูมติที่ประชุมบอร์ดในเดือนหน้า

อีกครั้ง	 อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงนโยบายการ

จ่ายเงนิปันผลให้กบัผูถ้อืหุ้นจากกระแสเงนิสดของ

บรษิทั	และจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ50	ของก�าไรสทุธิ

ประจ�าปี	(Net	profit)

TPIPP ต้ังเป้าปี63 

รายได้รวมแตะ 1.3 หม่ืนลบ.  

หลังรับรู้รายได้โรงไฟฟ้าหนุน
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	 บมจ.	ดับบลิวเอชเอ	ยูทิลิตี้ส์	แอนด์	พาวเวอร์	

(WHAUP)	ติดตั้ง	Solar	ให้กับบริษัท	คอนติเนนทอล	

ไทร์ส	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ผู้น�าด้านการผลิตยาง

รถยนต์ระดับโลกจากเยอรมัน	 ในนิคมอุตสาหกรรม

ดับบลิวเอชเอ	 อีสเทิร์นซีบอร์ด	 4	 ขนาดก�าลังผลิต

ไฟฟ้า	4.2	 เมกะวัตต์	คาดติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมรับรู้

รายได้	ในเดือนกุมภาพันธ์	2564		

 ดร.	นพินธ	์บญุเดชานนัทน	์ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร	 บริษัท	 ดับบลิวเอช
เอ	 ยูทิลิตี้ส์	 แอนด์	 พาวเวอร์	 จ�ากัด	
(มหาชน)	หรอื	WHAUP	เปิดเผยว่า	บริษทัฯ	

ประสบความส�าเรจ็จากการ	ให้บริการติดตัง้โครงการ	

Solar	System	แบบครบวงจร	จากกลุ่มลูกค้าในและ

นอกนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้เป็นผล

จากประสบการณ์ความเชีย่วชาญด้านสาธารณปูโภค

และพลงังานของบรษิทัฯ	รวมถึงความแขง็แกร่งของ

โครงสร้างทางธุรกิจ	 ยิ่งเป็นการตอกย�้าศักยภาพ

ความเชื่อมั่นของกลุ่มนักลงทุน	 ให้เข้ามาขยายการ

ลงทุนเพิ่มยิ่งขึ้น		

	 ล่าสุด	WHAUP	ได้มีการลงนามสัญญา	เพื่อติด

ตั้ง	Solar	System	ให้กับบริษัท	คอนติเนนทอล	

ไทร์ส	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ผู้น�าด้านการผลิตยาง

รถยนต์ระดบัโลกจากประเทศเยอรมนั	ในนคิมอตุสาห

กรรมดบับลวิเอชเอ	อสีเทร์ินซบีอร์ด	4	จงัหวดัระยอง	

ประกอบด้วยการติดตั้ง	Solar	บนหลังคาโรงงาน	2		

อาคาร	จ�านวน	27,400	ตารางเมตร	โดยอาคารแรก	

มีขนาดติดตั้ง	482	กิโลวัตต์	และอาคารที่	2	มีขนาด

ติดตั้ง	2,275	กิโลวัตต์

	 ส่วนการติดต้ังระบบผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสง

อาทิตย์บนหลังคาที่จอดรถ	(Solar	Carpark)	พื้นที่

ขนาด	8,400	ตารางเมตร	มขีนาดติดต้ัง	958	กโิลวตัต์	

และ	Solar	Floating	บนพื้นที่บ่อน�้า	จ�านวน	7,000	

ตารางเมตร	มีขนาดติดตั้ง	475	กิโลวัตต์		ทั้งนี้ขนาด

ก�าลงัผลติไฟฟ้ารวมทัง้	4	ส่วน	คดิเป็นจ�านวน	4,190	

กโิลวตัต์	หรือคดิเป็น	4.2	เมกะวตัต์	ภายใต้อายุสัญญา

ในการให้บริการ	 15	ปี	 โดยโครงการดังกล่าวคาดว่า

จะด�าเนนิการตดิต้ังแล้วเสรจ็	พร้อมทยอยรับรู้รายได้	

ภายในเดือนกุมภาพันธ์	2564

	 ท้ังนี้ภายหลังจากการติดต้ัง	 Solar	 System	

ให้กับ	 บริษัท	 คอนติเนนทอล	 ไทร์ส	 (ประเทศไทย)	

จ�ากัด	ขนาดก�าลังผลิตไฟฟ้ารวม	4.2	เมกะวัตต์	แล้ว

เสร็จ	จะส่งผลให้ยอดก�าลงัการผลติไฟฟ้าตามสดัส่วน

การถือหุ้นของ	WHAUP	เพิ่มขึ้นแตะระดับ	597	เมกะ

วตัต์	โดย	WHAUP	จะมรีายได้จากโครงการนีเ้ฉลีย่ต่อ

ปีที่จ�านวน	16.3	ล้านบาท	ทั้งนี้ภายใต้สัญญาการให้

บริการทั้งสิ้น	 15	 ปี	 WHAUP	 จะมีรายได้รวมทั้งสิ้น

ประมาณ	223	ล้านบาท	

 ด้าน	มร.วิกเนช	เดวาเซนาพาที	ผู้
จัดการโรงงาน	บริษัท	คอนติเนนทอล	
ไทร์ส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	กล่าวว่า	 เหตุ

ที่บริษัทฯ	 ติดตั้ง	 Solar	 System	 เนื่องจากมองว่า

เป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต	ให้กับบริษัทฯ	ได้มาก

ถึง	360	ล้านบาท	ภายในอายุการใช้งาน	25	ปี	และ

ยงัเป็นการช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	

(CO2	 Offset)	 ของโรงงานที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศ

ตามนโยบายลดโลกร้อน	 จากภาวะเรือนกระจก	 ซึ่ง

บริษัทฯให้ความส�าคัญต่อประเด็นดังกล่าวมาโดย

ตลอด	

	 ปัจจุบันบริษัท	 บมจ.	 ดับบลิวเอชเอ	 ยูทิลิตีส	์

แอนด์	พาวเวอร์	 มีโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์ทั้งที่เริ่มด�าเนินการผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	ไป

แล้วและอยู่ระหว่างด�าเนินการติดตั้งทั้งหมดจ�านวน	

47	 เมกะวัตต์	 โดยโครงการที่อยู่ระหว่างติดตั้ง	 28	

เมกะวัตต์	 ตามแผนจะทยอยเปิดด�าเนินการผลิต

ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์	 (COD)	 ในไตรมาส	 3/2563	 ถึง

ไตรมาส	1/2564	ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ

การให้บริการ	 และความสนใจของกลุ่มลูกค้าในนิคม

อุตสาหกรรมซึ่งให้ความสนใจพลังงานที่เป็น	Green	

Energy	 สามารถช่วยลดต้นทุน	 ประหยัดพลังงาน	

และรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น				

WHAUP คว้างานติดต้ัง Solar 

ให้ คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) 

ก�าลังผลิตไฟฟ้า 4.2 MW คาดแล้วเสร็จพร้อมรับรู้รายได้ ก.พ.64
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	 กลุ่มดุสิตธานีผนึกความร่วมมือกับ	ทาโนต้า	พาร์ทเนอร์	 บริษัทด้านการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเกาะกวม	 เพื่อขยายข้อตกลงในการด�าเนินการบริหาร	

"โรงแรม	ดุสิต	บีช	รีสอร์ท	กวม"	และ	"เดอะ	พลาซ่า"	ศูนย์การค้าสุดหรูที่ตั้งอยู่เชื่อมติดกัน	ซึ่งได้เปิดบ้านต้อนรับลูกค้าและแขกที่เข้าพักเมื่อวันที่	1	มิถุนายน	2563	

ที่ผ่านมา	โดยความร่วมมือครั้งนี้นับเป็นการขยายข้อตกลงเพื่อต่อยอดความส�าเร็จของโครงการแรกที่ท�าร่วมกันคือ	"โรงแรมดุสิตธานี	กวม	รีสอร์ท"	ที่เปิดให้บริการ

ไปในปี	พ.ศ.	2558	ซึ่งตั้งอยู่ติดกับโครงการใหม่ทั้งสองแห่งนี้

 รายงานข่าวจากบริษัท	ดุสิตธานี	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	DTC	เปิดเผยว่า	โรงแรม	ดุสิต	บีช	รีสอร์ท	กวม	มีห้องพักส�าหรับบริการนักท่อง

เที่ยวรวม	604	ห้อง	พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ครบครัน		โดยก่อนหน้านี้โรงแรมดังกล่าวเปิดให้บริการภายใต้ชื่อ	โรงแรม	เอาท์ริกเกอร์	กวม	บีช	รีสอร์ท	ที่ได้รับ

การตอบรับเป็นอย่างดีมาเป็นเวลากว่า	20	ปี	ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็น	โรงแรม	ดุสิต	บีช	รีสอร์ท	กวม	โดยในส่วนของศูนย์การค้า	"เดอะ	พลาซ่า"	ประกอบด้วย	ร้าน

อาหาร	บาร์	รวมถึงร้านค้าแบรนด์เนมชั้นน�าระดับโลกกว่า	60	แห่ง	มีท�าเลที่ตั้งโดดเด่นย่านใจกลางทูมอน	ซึ่งเป็นย่านนักท่องเที่ยวที่คึกคัก	และเป็นแหล่งรวมของ

โรงแรมที่พัก	ร้านค้า	ศูนย์รวมแหล่งช้อปปิ้งชั้นน�า	และสถานบันเทิงมากมาย	ห่างจากสนามบินนานาชาติของกวมเพียง	15	นาทีโดยรถยนต์	ด้วยสถานที่ตั้งที่เชื่อม

ต่อกัน	 ท�าให้แขกท่ีเข้าพักจะได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งท่ีเดอะพลาซ่า	 และยังสามารถเข้าถึงส่ิงอ�านวยความสะดวกของท้ังสองโรงแรมได้อย่างง่ายดาย	 ซึ่งรวมถึง

ร้านอาหารขึ้นชื่อหลายแห่งในโรงแรมดุสิตธานี	กวม	รีสอร์ท	ที่มีรางวัลการันตีความอร่อย

	 กวมเป็นเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก	และอยู่ในการปกครองของสหรัฐอเมริกา	สามารถเดินทางไปที่เกาะแห่งนี้โดยเครื่องบิน	โดยใช้เวลาบินประมาณ	4	ชั่วโมงจาก

ญ่ีปุน่	หรอืเมอืงหลักๆหลายแห่งในเอเชยี	เกาะกวมมชีือ่เสยีงในเรือ่งความงดงามของทะเลสีฟ้าใส	เป็นสวรรค์ของนกัช้อปเพราะเป็นแหล่งชอ็ปป้ิงสินค้าปลอดภาษ	ีและ

มีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเสน่ห์ที่น่าค้นหาอย่างมาก	อาทิ	อาหารพื้นเมือง	และค�าทักทายพร้อมรอยยิ้มที่เป็นมิตรอย่าง	"ฮาฟ	อะเดย์"	ที่แปลว่าสวัสดีในภาษาท้องถิ่น

ของชาว	"ชามอร์โร"	ชนพื้นเมืองของเกาะกวม

	 ปัจจบัุนกลุม่ดสิุตธาน	ีบรหิารโรงแรม	รีสอร์ท	และวลิล่าหรู	ภายใต้	6	แบรนด์	ในจดุหมายปลายทางชัน้น�ากว่า	300	แห่งใน	14	ประเทศทัว่โลก	โดยบรหิารโรงแรม

ในเกาะกวมรวม	2	แห่ง	และศูนย์การค้า	1	แห่ง	คือ	ดุสิตธานี	กวม	รีสอร์ท	ที่เปิดให้บริการมาแล้ว	6	ปี,	ดุสิต	บีช	รีสอร์ท	กวม	และ	เดอะพลาซ่า	ตามล�าดับ

DTC ต่อยอดธุรกิจสู่เกาะกวม 

เดินหน้าเปิดโรงแรมแห่งท่ี 2 พร้อมศูนย์การค้าสุดหรู
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	 TQM	ตัง้ธงปี69	ยอดขายทะยานแตะ	5	หมืน่ลบ.	เลง็ขยายตลาดไปตปท.	-	ท�า

ดีล	M&A	เชื่อผลงานQ2/63	โตต่อเนื่อง	หลังออกสินค้าใหม่-ขยายฐานลูกค้ามั่นใจ

ทั้งปียอดขายเข้าเป้า	1.5	หมื่นลบ.

 ดร.นภสันนัท	์พรรณนภิา	ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร	บรษิทั	
ทีคิวเอ็ม	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	TQM	 เปิดเผยว่า	

บรษิทัฯต้ังเป้าปี	2569	จะมยีอดขายแตะทีร่ะดบั	50,000	ล้านบาท	เนือ่งจาก	บรษิทัฯ

มกีารขยายช่องทางการขายเข้าสูอ่อนไลน์	จากเดิมมีเพียงออฟไลน์เพ่ือตอบโจทย์ยคุ	

New	normal	ซึง่ช่องทางดงักล่าวท�าให้บรษิทัฯสามารถขายสนิค้าท่ีมรีาคาไม่สงูมาก

ระหว่าง	500-800ล้านบาท	ให้แก่ลูกค้าได้

	 อีกทั้งบริษัทฯยังมีแผนขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศด้วยเบื้องต้นประเทศใน

แถบ	CLMV	โดยรูปแบบการลงทุนจะเป็นลักษณะร่วมทุนกับพาร์ทเนอร์ท้องถิ่นของ

แต่ละประเทศนัน้ๆซึง่ปัจจบุนัอยูร่ะหว่างการศกึษาและคาดว่าจะเหน็ในปีนี	้1	ดลี	รวม

ถงึบรษิทัฯยงัคงมองหาโอกาสในการเข้าซ้ือกจิการ(M&A)อย่างต่อเน่ือง	ซ่ึงเป็นธรุกจิ

โบรกเกอร์ในประเทศ	 โดยปัจจุบันอยุ่ระหว่างเจรจาหลายราย	 คาดหวังเห็นความ

ชัดเจนปลายปีนี้-ต้นปีหน้า	

	 ขณะทีภ่าพรวมผลประกอบการไตรมาส2/2563	บรษิทัฯคาดว่าจะเติบโตได้ดต่ีอ

เนือ่งจากไตรมาส1ทีผ่่านมา	หลงับริษทัฯมีแผนออกผลิตภัณฑ์ใหม่อีกมากมาย	โดยใน

ปีนี้จะออกไม่ต�่ากว่า	8	รายการ	ซึ่งปัจจุบันได้ออกไปล้ว	3-4	รายการ	ได้แก่	ประกัน

โควิด-19	,ประกันไข้หวัดใหญ่	,ประกันไข้เลือดออก,	ประกันมนุษย์เงินเดือน	ซึ่งถือว่า

ได้กระแสตอบรับท่ีดีมาก	 รวมถึงไตรมาส2น้ีบริษัทฯยังขยายฐานลูกค้าในส่วนของ

ประกันโรคตามฤดูกาลและประกันบ้านด้วยเช่นกัน	

	 ดังน้ันในปี	 2563	 บริษัทฯยังคงม่ันใจว่ายอดขายรวมจะสามารถท�าได้ตามเป้า

หมายที่วางไว้	 15,000	ล้านบาท	 โดยเป้าหมายดังกล่าวไม่รวมการร่วมทุนและการ

เข้าซื้อกิจการที่อาจจะเห็นความชัดเจนในช่วงที่เหลือของปี

	 ACE	เซน็สญัญาเงนิกูฉ้ลยุ	เร่งรัดงานก่อสร้างสร้างโรงไฟฟ้าขยะชุมชนทีก่ระบีต่ามแผน	
คาดขายไฟต้นปีหน้า	เพิ่มพอร์ตไฟฟ้าเติบโตต่อเนื่อง	แบงค์มั่นใจ	ส่งซิกขยายโครงการใหม่ๆ	
พร้อมสนับสนุนเต็มที่

 นางสาวจิรฐา	ทรงเมตตา	ประธานกรรมการบรหิาร	บริษทั	แอบ๊
โซลูท	 คลีน	 เอ็นเนอร์จี้	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 หรือ	ACE	 บริษัทผู้ผลิตและ
จ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศไทย	 และเป็นผู้น�าด้านพลังงาน
สะอาดของไทย	(The	Clean	Energy	Leader)	เปิดเผยว่า	“บริษัทฯมีความยินดีที่ได้ลงนาม
สัญญากู้เงินมูลค่า	807.40	ล้านบาท	เพื่อใช้ส�าหรับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน	
เทศบาลเมืองกระบี่	จังหวัดกระบี่	กับ	ธนาคารไทยพาณิชย์	จ�ากัด	(มหาชน)	ที่เป็นพันธมิตร
ทางธุรกิจที่ส�าคัญซึ่งให้การสนับสนุนทางด้านการเงินและแหล่งเงินทุนให้แก่กลุ่มบริษัทมา
โดยตลอด	 รวมทั้งยังพร้อมให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีต่อเนื่องไปในอนาคต	 ท�าให้แผนการ
ขยายก�าลังการผลิตของกลุ่มบริษัทเป็นไปโดยราบรื่น

	 โรงไฟฟ้าขยะชุมชน	ที่จังหวัดกระบี่แห่งนี้	คาดว่าจะเริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้า	(SCOD)	ให้การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ในไตรมาส	 1	 ปีหน้า	 (2564)	 ในอัตราฟีดอินทารีฟ	 (FiT)	 5.08	 บาท/	
หน่วย	ซึ่งจะได้	FiT	Premium	อัตรา	0.70	บาท/หน่วย	ส�าหรับ	8	ปีแรกด้วย	โดยจะใช้ขยะ
ชมุชนจากเทศบาลเมืองกระบ่ี	เป็นเชือ้เพลงิในการเผาไหม้โดยใช้เทคโนโลยขีัน้สงู	ซึง่สามารถ
แปลงขยะเป็นพลงังานไฟฟ้า	โดยนอกจากไม่เกดิกลิน่	หรอืควนัในการเผาไหม้แล้วยงัเป็นการ
ช่วยก�าจัดขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ	และปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	ท�าให้
เป็นที่คาดการณ์ว่าในอนาคตจะเกิดโรงไฟฟ้าขยะชุมชนแบบเดียวกันกับที่จังหวัดกระบี่นี้อีก
เป็นจ�านวนมากทั่วประเทศ	 ซึ่งบริษัทก็มีความพร้อมสูงสุดในการเข้าร่วมประมูลและพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตดังกล่าว

 นายธนะชยั	บณัฑติวรภมู	ิประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร	บริษทั	แอบ๊
โซลูท	คลีน	เอ็นเนอร์จี้	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	ACE	กล่าวเสริมว่า	“ล่าสุด	
กลุม่บริษทัยังได้รับแจ้งจากเทศบาลเมืองกระบ่ีว่าโครงการโรงไฟฟ้าขยะกระบีไ่ด้รบัความเหน็
ชอบจากกระทรวงมหาดไทยให้เพิม่ก�าลงัการผลติจาก	5	MW	เป็น	6	MW	ซึง่จะท�าให้ปรมิาณ
ขยะที่สามารถก�าจัดได้ต่อวันเพิ่มมากขึ้น	ซึ่งจะส่งผลดีทั้งต่อการแก้ไขปัญหาขยะของจังหวัด
กระบี่และยังท�าให้กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการก�าจัดขยะที่เพิ่มมากขึ้นด้วย”

	 ปัจจุบัน	 ACE	 มีโรงไฟฟ้าท่ีเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วก�าลังการผลิตติดตั้งรวม	
213.01	เมกะวตัต์	และมีเป้าหมายระยะยาว	ทีจ่ะเพ่ิมก�าลงัการผลติ	ติดตัง้รวมมากกว่า	1,000	
เมกะวัตต์	ภายในปี	2567	จากโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา	โครงการที่อยู่ระหว่างรอการ
พัฒนาและโครงการในอนาคต	ท้ัง	โรงไฟฟ้าชมุชนและโรงไฟฟ้าขยะ	อนัจะส่งผลให้	ACE	เตบิโต
อย่างก้าวกระโดด	และต่อเนื่องในช่วง	5	ปีนี้	

ACE เตรียม COD โรงไฟฟ้าขยะชุมชนจ.กระบี่ ต้นปี64 

หลังเซ็นสัญญาเงินกู้ 807.40 ลบ. ฉลุย 

แย้มแบงก์ส่งซิก หนุนลุยโครงการใหม่

TQM ตั้งธงปี69 ยอดขายทะยานแตะ 5 หมื่นลบ. 

เล็งขยายตลาดไปตปท. - ท�าดีล M&A ต่อเนื่อง

13 www.HoonInside.com 5  June  2020



http://www.dodbiotech.com/


ตลท. เซ็น MOU กับก.ล.ต. เชื่อมต่อข้อมูลระบบ Prof. Link 

ยกระดับการพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพตลาดทุน 

เริ่มให้บริการ ก.ค. นี้

	 ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ลงนาม	 MOU	 ร่วมกับ	
ก.ล.ต.	 เชื่อมต่อข้อมูลของผู้ถือใบอนุญาตผู้แนะน�า
การลงทุน	 (Investment	 Consultant:	 IC)	 ผู้
วางแผนการลงทุน	 (Investment	 Planner:	 IP)	
และนักวิเคราะห์การลงทุน	(Investment	Analyst:	
IA)	กว่า	80,000	ราย	ผ่านระบบข้อมูลการอบรม
ของผู้ถือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตลาดทุน	 หรือ
ระบบ	 “Prof.	 Link”	 (Professional	 Link	 Digital	
Platform)	ยกระดบัและเพ่ิมประสทิธภิาพการพัฒนา
ความรูผู้ป้ระกอบวชิาชพีในตลาดทุน	สร้างบคุลากร
คณุภาพ	เพ่ือประโยชน์ผูล้งทนุ	และเพ่ิมความสะดวก
ให้อุตสาหกรรม	โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ	ก�าหนดเริ่ม
ให้บรกิารระบบ	Prof.	Link	ในเดอืนกรกฎาคม	2563	
เป็นต้นไป

 นางสาวรื่นวดี	สุวรรณมงคล	
เลขาธิการ	ส�านักงานคณะกรรมการ	
ก�ากับหลักทรัพย์	และตลาด
หลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	กล่าวว่า	ผู้แนะน�าการ
ลงทุน	 ผู้วางแผนการลงทุน	 และนักวิเคราะห์การ
ลงทุน	 เป็นบุคลากรที่มีบทบาทส�าคัญในตลาดทุน	
แนวทางการก�ากับดูแลของ	 ก.ล.ต.	 จึงมุ่งไปที่การ
ด�ารงคุณสมบัตติามเกณฑ์ทีก่�าหนด	และการมีความ
รู้ด้านการลงทุนและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้
ค�าแนะน�าที่เหมาะสมและให้ข้อมูลที่มีคุณภาพแก่ผู้
ลงทุน	ขณะที่ระบบ	Prof.	Link	จะเป็นแพลตฟอร์ม
ที่จะช่วยยกระดับกระบวนการต่ออายุใบอนุญาตให้
แก่ผู้ประกอบวิชาชีพให้เป็นดิจิทัลทั้งระบบ	เป็นการ
พัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ	 โดยอ�านวยสะดวก
และลดภาระของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด	 และส่งเสริม
การพัฒนาศกัยภาพผูป้ระกอบวชิาชพีเพ่ือประโยชน์
ต่อผู้ลงทุนและตลาดทุนไทยยิ่งขึ้นต่อไป

	 “ก.ล.ต.	ยินดีสนับสนุนระบบ	Prof.	Link	โดย
เปิดให้เชือ่มต่อข้อมลูใบอนญุาตตามความประสงค์
ของผู ้ถือใบอนุญาตได้แบบอัตโนมัติ	 และ
เชื่อมต่อข้อมูลผลการอบรมหลักสูตร
ต่ออายุใบอนุญาตจากสถาบันฝึก

อบรมมาที่	ก.ล.ต.	ได้อีกด้วย	ซึ่งจะท�าให้ผู้ประกอบ
วิชาชีพ	ที่มีอยู่กว่า	 80,000	 รายในปัจจุบัน	 และผู้
ที่เกี่ยวข้องท้ังหมด	 ได้รับความสะดวกมากขึ้น	 โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง	 ผู้ลงทุนจะมั่นใจว่าได้รับบริการจาก
ผู้ประกอบวิชาชีพที่ได้พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง	
ทั้งนี้	 การสนับสนุนระบบ	 Prof.	 Link	 สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์	 ก.ล.ต.	 ในการพัฒนาตลาด
ทุนไทยสู่การเปลี่ยนผ่านไปสู ่ยุคดิจิทัล	 (digital	
transformation)”	นางสาวรื่นวดี	กล่าว

 นายภากร	 ปีตธวัชชัย	 กรรมการ
และผู้จัดการ	 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	 กล่าวว่า	 ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ให้
ความส�าคัญกับการพัฒนามาตรฐานความรู้ของผู้
ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน	 เนื่องจากผู้ประกอบ
วิชาชีพที่มีความรู้ที่ดี	 เป็นบุคลากรคุณภาพ	 จะมี
ส่วนส�าคัญในการยกระดับคุณภาพบริการให้ค�า
แนะน�าการลงทุน	สร้างความเชือ่มัน่ให้ผูล้งทนุในการ
ลงทุน	 ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริม
การเติบโตอย่างยั่งยืนของตลาดทุนไทย

	 “ระบบ	 Prof.	 Link	 เป็นนวัตกรรมตลาดทุน
ที่พัฒนาขึ้นจากผลงานของพนักงานตลาดหลัก
ทรพัย์ฯ	ทีไ่ด้รับรางวัลจากการประกวดในโครงการ	
SET	 Innovation	 Awards	 ปี	 2562	 โดย
เป็น	 digital	 platform	 ที่ยกระดับ
กระบวนการอบรมเพื่อต่ออายุใบ
อนุญาต	 ให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นดิจิทัลทั้ง
ระบบ	เพิ่มความ
สะดวกแก่
ทั้งผู้

ถือใบอนุญาตและต้นสังกัด	 ลดการใช้กระดาษ	 ลด
เวลาการท�างานและความซ�้าซ้อน	 รวมถึงลดความ
เสีย่งจากการขาดต่ออายใุบอนญุาต	ตลอดจนรองรบั
การอบรมผ่าน	 e-Learning	 “ห้องเรียนผู้ประกอบ
วิชาชีพ”	โดย	Prof.	Link	จะเริ่มให้บริการอย่างเป็น
ทางการในเดือนกรกฎาคม	2563”	นายภากรกล่าว

	 ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้	ก.ล.ต.	จะ
เปิดให้	Prof.	Link	สามารถเชือ่มต่อข้อมลูใบอนญุาต
ตามความประสงค์ของผู้ถือใบอนุญาตได้แบบ
อตัโนมตั	ิรวมถงึ	เปิดให้เชือ่มต่อข้อมลูผลการอบรม
หลักสูตรต่ออายุใบอนุญาตจากสถาบันฝึกอบรมไป
ยังส�านักงาน	ก.ล.ต.	โดยระบบ	Prof.	Link	จะเป็น
ศูนย์กลางข้อมูลการอบรมของผู้ถือใบอนุญาต	 ซึ่ง
ได้แก่	ผูแ้นะน�าการลงทนุ	(Investment	Consultant:	
IC)	 ผู้วางแผนการลงทุน	 (Investment	 Planner:	
IP)	 และนักวิเคราะห์การลงทุน	 (Investment	
Analyst:	IA)	ที่มีอยู่กว่า	80,000	ราย	ให้เป็นข้อมูล
ที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน	 ตอบโจทย์ผู้ท่ีเก่ียวข้อง
ทกุส่วนในระบบการจดัการใบอนุญาต	ของตลาดทนุ	
โดยช่วยลดความเสี่ยงในการขาดต่ออายุใบอนุญาต	
เพิ่มความสะดวก	ลดขั้นตอน	และเวลาท�างาน	โดย
ขั้นตอนการเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดภายใต้ระบบ	
Prof.	 Link	 ได้ออกแบบให้สอดคล้องเป็นไปตาม
ข้อก�าหนดของ	พ.ร.บ.	คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลทีจ่ะมผีลบังคบัใช้ในอนาคตด้วย
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บล.ทิสโก ้ยก ADVANC , BDMS , CPALL , KBANK , 

PTTGC , SCB, SCC ,CK , STEC หุ้นเด็ดรับเงินต่างชาติไหลเข้า   

ชี้ฝรั่งเข้าซื้อเก็งเศรษฐกิจ- ก�าไรบจ.ฟื้นช่วงครึ่งปีหลัง 

	 บล.ทิสโก้เปิดชื่อ	9	หุ้นเด่นที่คาดว่าจะได้รับ

ความสนใจ	ในสายตานักลงทุนต่างชาติ	หลังเริ่ม

เห็นสัญญาณเม็ดเงินไหลเข้า	 3	 วันท�าการติดต่อ

กนั	ชีฝ้ร่ังเข้ามาเก็งเศรษฐกจิ	-	ก�าไรบจ.	ทีอ่าจฟ้ืน

ตัวในช่วงครึ่งปีหลัง	 รับอานิสงส์ปลดล็อกดาวน	์	

ดอกเบ้ียลดและสภาพคล่องสูง	แต่โอกาสการปรบั

ขึน้ของดชันเีริม่น้อยเพราะเข้าใกล้เป้าหมายปลาย

ปีที่	1,420	จุด	

 นายอภิชาติ	 ผู้บรรเจิดกุล	 ผู้
อ�านวยการอาวุโส	สายงานวิเคราะห์
เชงิกลยทุธ์	บรษิทัหลักทรัพย	์ทสิโก้	
จ�ากัด	(Mr.	Apichat	Poobunjirdkul,	Senior	

Strategist,	TISCO	Securities	Co.,	Ltd)	เปิดเผย

ว่า	 นับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันนี้	 (YTD)	 นักลงทุน

ต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยกว่า	 1.9	 แสนล้านบาท	

แต่ล่าสุดเริ่มเห็นสัญญาณบวกจากเม็ดเงินต่าง

ประเทศไหลเข้า	โดยนักลงทุนต่างชาติพลิกมาซื้อ

สุทธิอย่างมีนัยส�าคัญ	 3	 วันติดต่อกันตั้งแต่วันที	่

29	พฤษภาคม	ถึงวันที่	2	มิถุนายน	2563	รวม

กว่า	8,900	ล้านบาท	นับเป็นการซื้อสุทธิ	3	วัน

ติดต่อกันครั้งแรกในรอบ	5	เดือน

	 จากการตรวจสอบเงินทุนต่างประเทศ	

(Foreign	 Funds	 Inflow)	ที่ไหลเข้าตลาดหุ้นใน

ภูมิภาคนี้มีทิศทางเป็นบวกเกือบทุกตลาดเหมือน

ประเทศไทย	โดยในสัปดาห์นี้	(WTD)	เม็ดเงินต่าง

ชาติไหลเข้าสุทธิแล้วกว่า	 3,400	 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ	นบัเป็นการไหลเข้าสงูสดุในรอบ	22	สปัดาห์	

หรอืประมาณ	6	เดือน	โดยเงนิทนุต่างประเทศไหล

เข้าตลาดหุน้อินเดยีมากทีส่ดุ	1,900	ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ	 ตามด้วยตลาดหุ้นไต้หวัน	 และตลาดหุ้น

เกาหลีใต้ที่	1,100	ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	และ	178	

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 ตามล�าดับ	 ขณะที่ตลาดหุ้น

อินโดนีเซียมีเม็ดเงินไหลเข้า	 166	 ล้านดอลลาร์

สหรัฐฯ	 ตลาดหุ้นไทยมีเม็ดเงินไหลเข้า	 110	 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ	และตลาดหุ้นฟิลิปปินส์มีเม็ดเงิน

ไหลเข้า	 21	 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 มีเพียงตลาด

หุ้นมาเลเซียเท่านั้นที่มีเม็ดเงินไหลออก	 86	 ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ	

	 ส�าหรับสาเหตุที่เงินทุนต่าง

ชาติไหลกลับเข้ามาซื้อหุ้นในภูมิภาคนี้อีกครั้ง	

มองว่าเป็นผลจากนักลงทุนคาดหวังการฟื้นตัว

ทางเศรษฐกิจและก�าไรของบริษัทจดทะเบียนใน

ช่วงคร่ึงปีหลัง	 จากการทยอยคลายล็อกดาวน์	

ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง	 และสภาพ

คล่องในระบบทีเ่พิม่ข้ึนมหาศาลจากการอัดฉดีเงิน

เข้าสู่ระบบของธนาคารกลางหลักในต่างประเทศ	

ท�าให้นักลงทุนกลับมาแสวงหาการลงทุนที่ให้ผล

ตอบแทนสูงขึ้น	(Search	for	Yield)

	 "สัญญาณบวกเงินทุนต่างประเทศไหลเข้า

หุ้นทั่วภูมิภาค	เป็นความเสี่ยงด้านบวก	(Upside	

Risk)	ต่อตลาดหุ้นในระยะสัน้	โดยจากการประเมนิ

ของบล.ทิสโก้พบว่า	 เม็ดเงินต่างชาติที่ไหลเข้า	

หรือไหลออก	 ทุกๆ	 1	 หมื่นล้านบาท	 จะมีผลให้

ดัชนีหุ้นไทยเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลง	ราว	29	จุด	

เพราะฉะนั้นหากเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้ารอบนี้

มีความต่อเนื่อง	 คาดจะผลักดันให้ดัชนีหุ้นไทยมี

โอกาสปรับตัวข้ึนทดสอบ	 1,390-1,400	 จุดได้ไม่

ยาก	 ซึ่งเป็นการปิดช่อง	 (GAP)	 ทางเทคนิคอีก	

1	GAP	อย่างไรก็ดี	ต้องใช้ความระมัดระวังในการ

ลงทุนเพิ่มขึ้นอีก	 เพราะ	 บล.ทิสโก้มองว่าโอกาส

การปรับข้ึนหลังจากนี้น่าจะมีจ�ากัดแล้ว	 จาก

ระดับการประเมินมูลค่าหุ้นที่ตึงตัวมาก	โดยระดับ

ดัชนีปัจจุบันเริ่มเข้าใกล้เป้าหมายหุ้นไทยสิ้นปีนี้ที่	

บล.ทิสโก้ประเมนิว่าจะดชันส้ิีนปีจะอยู่ที	่1,420	จดุ	

และหากใช้วิธีค�านวณเป้าหมายโดย	 Bottom-up	

จะได้เป้าหมายดัชนีปลายปี	 2563	ที่	 1,433	จุด"	

นายอภิชาติกล่าว	

	 ส�าหรบัหุ้นทีค่าดว่าจะเป็นเป้าซือ้คนืของ

นกัลงทนุต่างชาติ	มองควรมคีณุสมบัติ

ดังต่อไปนี้	1.	เป็นหุ้นขนาดใหญ่มี

สภาพคล่องในการซื้อขาย

สูง	 ซ่ึงเราจะให้ความ

ส�าคัญกับหุ้น

ที่อยู่ใน	

SET100	 และ	 MSCI	 Global	 Standard	 Index	

2.	 เป็นหุ้นที่ต่างชาติลดการถือครองลงในปีนี้	

(Under-owed)	เมือ่เทยีบกับปลายปีทีแ่ล้ว	และที่

ส�าคญัเพิง่เริม่มสัีญญาณบวกจากแรงซือ้ต่างชาติ

เข้ามาอย่างมนียัส�าคญัสัปดาห์นี	้และ	3.	ระดบัการ

ประเมินมูลค่าหุ้นไม่แพง	 โดยราคาหุ้นปัจจุบันยัง

มีโอกาสปรับขึ้นเมื่อเทียบกับมูลค่าเหมาะสมตาม

ปัจจัยพื้นฐาน

	 จากการพิจารณาหุ้นตามเกณฑ์คุณสมบัติ

ทั้งหมดข้างต้น	 มองหุ้นที่คาดว่าจะเป็นเป้าซื้อ

คืนของนักลงทุนต่างชาติ	 คือ	 SET50	 แนะน�า	

ADVANC	 (ค�าแนะน�า	 "ซ้ือ",	 เป้าพ้ืนฐาน	 208	

บาท),	BDMS	("ซือ้",เป้าพืน้ฐาน	25	บาท),	CPALL	

("ซื้อ",เป้าพื้นฐาน	86	บาท),	KBANK	("ซื้อ",เป้า

พื้นฐาน	118	บาท),	PTTGC	("ซื้อ",เป้าพื้นฐาน	55	

บาท),	SCB	("ซื้อ",เป้าพื้นฐาน	96	บาท)	และ	SCC	

("ซือ้",เป้าพืน้ฐาน	372	บาท)	และ	SET100	แนะน�า	

CK	("ซือ้",เป้าพืน้ฐาน	23.8	บาท),	STEC	("ซือ้",เป้า

พื้นฐาน	22	บาท)			
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	 แม่มดน้อย	ภาคพสิดาร	เหน็บรรยากาศการซือ้ขายตลาดหุน้ไทย	วานนี	้สดุแซ่บ	ความ
เชื่อมั่นนักลงทุน	 กลับมาเต็มที่แล้ว	 Fund	 flow	หนุน	 ฝั่งศูนย์วิจัยกสิกรไทย	 มองช่วงที่
เหลือของปีนี้		ค่าเงินบาทแข็งค่าที่	31-31.50	บาท/ดอลล์สหรัฐ		ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ
และธุรกิจ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	เปิดเผย	ผลส�ารวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน
พ.ค.	63	อยู่ที่	48.2	จาก	47.2	ในเดือนเม.ย.63	เป็นการฟื้นตัวครั้งแรกในรอบ	15	เดือน	
หลังจากเริ่มผ่อนคลายธุรกิจบางส่วนได้	 ส่วนดัชนีความเช่ือมั่นต่อเศรษฐกิจโดยรวมเดือน	
พ.ค.	อยู่ที่	40.2	จากเดือน	เม.ย.63	ที่อยู่ในระดับ	39.2	
	 กระทรวงคลัง	 ได้สั่งให้	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 (ททท.)	 ไปท�ามาตรการ
กระตุ้นไทยเที่ยวไทย	มาเสนอหาข้อสรุปอีกครั้ง	ในสัปดาห์หน้า	,ศบค.รายงานพบผู้ติดเชื้อ	
Covid-19	รายใหม่	เพิ่มขึ้นอีก	17	ราย	ผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมดมาจากต่างประเทศและ
อยู่ในการกักตัวหรือ	State	Quarantine	อยู่แล้ว
	 มาที่ปัจจัยนอกประเทศ	 บ้าง	 รัฐบาลเยอรมนีได้ตกลงที่จะออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจวงเงิน	1.30	แสนล้านยูโร	(1.46	แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ)	ส�าหรับปีงบประมาณ	
2563/2564	 เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19	 ,ส�านัก
การบินพลเรือนแห่งประเทศจีน	 (CAAC)	 ระบุ	 จีน	 จะเริ่มอนุญาตให้สายการบินต่างชาต	ิ
สามารถบินเข้าสู่น่านฟ้าของจีนแผ่นดินใหญ่ได้แล้ว	 ตั้งแต่วันท่ี	 8	 มิ.ย.เป็นต้นไป	 ขณะที่	
สหรฐั	ห้ามสายการบนิของจนีเดนิทางเข้าสูส่หรฐันบัตัง้แต่วนัท่ี	16	ม.ิย.นีเ้ป็นต้นไป	ส�าหรับ
หลายประเทศ	ก็เริ่มให้มีการค้า	การขายกันภายในประเทศแล้ว
	 สรุป	ตัวแปรเชิงลบ	ที่มีผลต่อตลาดหุ้นแบบแรงๆ	ยังไม่มี...นอกจาก	นักลงทุน	 จะ
ขายท�าก�าไร	ปรับฐาน...หุหุ
	 วานนี้	ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ	1,411.01	จุด	เพิ่มขึ้น	36.83	จุด	หรือ	2.68	%	มูลค่า
การซื้อขาย	 122,562.18	 ล้านบาท	 สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ	 3,879.95	 ล้านบาท	
บญัชบีรษิทัหลกัทรัพย์ซือ้สทุธ	ิ1,476.71	ล้านบาท	นกัลงทนุต่างประเทศซือ้สทุธ	ิ2,469.57				
ล้านบาท		นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ	7,826.23	ล้านบาท
	 วนันี	้หุน้แบงก์ใหญ่	KBANK	SCB	BBL	ยงัเดินหน้าต่อ	จากวานนี	้ด้วยกระแส
ทนุนอก	ยงัหลัง่ไหลเข้ามา	ด้วยราคาหุน้ตอนนี	้ยงัมรีาคาถกูและต�า่กว่า	มลูค่าหุน้ทางบญัชี
และที่ผ่านมา	ต่างชาติหรือทุนนอก	ก็ได้ขายหุ้นออกมายาวนานมากแล้ว	อิอิ
	 ดร.นภัสนันท์	พรรณนิภา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	ทีคิวเอ็ม	คอร์ปอเรชั่น	
จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	TQM	ตั้งธงปี69	ยอดขายทะยานแตะ	5	หมื่นลบ.	เล็งขยายตลาด
ไปตปท.	-	ท�าดลี	M&A	เชือ่ผลงาน	Q2/63	โตต่อเนือ่ง	หลงัออกสินค้าใหม่-ขยายฐานลกูค้า
มั่นใจทั้งปียอดขายเข้าเป้า	1.5	หมื่นลบ.
 SAT	เน้นบริหารต้นทุน	หนุนทั้งปี	63	มีก�าไร	พร้อมวางงบลงทุน	300-400	ลบ.	
ปรับปรุงการผลิต
	 กูรู	บล.ทิสโก้	มองหุ้นที่คาดว่าจะเป็นเป้าซื้อคืนของนักลงทุนต่างชาติ	คือ	SET50	

แนะน�า	ADVANC	(ค�าแนะน�า	“ซื้อ”,	เป้าพื้นฐาน	208	บาท),	BDMS	(“ซื้อ”,เป้าพื้นฐาน	25	
บาท),	CPALL	(“ซ้ือ”,เป้าพืน้ฐาน	86	บาท),	KBANK		(“ซ้ือ”,เป้าพืน้ฐาน	118	บาท),	PTTGC	
(“ซื้อ”,เป้าพื้นฐาน	55	บาท),	SCB	(“ซื้อ”,เป้าพื้นฐาน	96	บาท)	และ	SCC	(“ซื้อ”,เป้าพื้น
ฐาน	372	บาท)	และ	SET100	แนะน�า	CK	(“ซื้อ”,เป้าพื้นฐาน	23.8	บาท),	STEC	(“ซื้อ”,เป้า
พื้นฐาน	22	บาท)
	 ช่วงนี	้“สมพล	ธนาด�ารงศกัดิ”์	บิก๊บอส	บมจ.ฟอร์จนูพาร์ท	อนิดัสตรี	้หรอื	FPI	เริม่มี

รอยยิ้มให้ได้เห็นกันชัดๆ	หลังจากที่รัฐบาลผ่อน
คลายมาตรการควบคมุต่างๆ	ท�าให้อตุสาหกรรม
ยานยนต์	 กลับมาเดินเครื่องผลิตกันได้อีกครั้ง		
แถม	มสีญัญาณดีๆ 	ให้ได้ลุน้กนัต่อไป	โดยเฉพาะ	
FPI	ล่าสดุมอีอเดอร์จากลกูค้า	OEM	เข้ามาให้ได้
ชื่นอกชื่นใจ	งานนี้	เฮียพอล	คนขยัน	เดินหน้า
ลุยผลิตสินค้า	 พร้อมส่งมอบได้อย่างรวดเร็ว
ทันใจ	แบบนี้	คงได้ลุ้นยอดขายตีกลับมาคึกคัก	
หนุนอนาคตสดใส	แน่นอนคร้าา
	 กูรู	บล.เอเซีย	พลัส	แนะน�า	“ซื้อ”หุ้น	

INSET	คาดปี	63	ก�าไรโต	22%	รับอานิสงส์งานประมูล	ICT	ภาครัฐและเอกชน	เริ่มคัมแบ็ค	
หลงัสถานการณ์โควดิ-19	เริม่ดขีึน้	หนนุให้บรษัิทฯมโีอกาสได้รบังานเพิม่เรว็ๆนี	้ขณะที	่PER	
ยังต�า่	10	เท่า	ราคาปัจจบัุนม	ีUpside	และ	Yield	สงู	เมือ่เทียบคูแ่ข่งในตลาด	แถม	Backlog	
ยังแน่นกว่า	2	พันล้านบาท	
 RS	ประเมินเป้ารายได้ใหม่ส�าหรับปี	2563	อยู่ที่	4,250	ล้านบาท	เติบโตกว่า	20%	
จากปีก่อน	โดยปรบัให้สอดคล้องกบัสถานการณ์	รวมไปถงึการท�างานทีไ่ม่เคยหยดุนิง่	และ
มีจิตวิญญาณของนักสร้างสรรค์	ที่ไม่ยึดติดกับกรอบเดิมๆ	พร้อมปรับตัวตลอดเวลา	และ
มุง่มัน่ในการเตมิเตม็ความสขุให้แก่ผูค้นมาทกุยุคสมยั	จะส่งผลให้ธรุกจิแขง็แกร่งและเติบโต
อย่างต่อเนื่อง	ท�ารายได้	10,000	ล้านบาท	ในปี	2565	ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	ชวนผูล้งทนุและผูส้นใจเข้าร่วมสมัมนา
ออนไลน์	2	หลักสูตร	โดยไม่มีค่าใช้จ่าย	ได้แก่	หลักสูตร	“เงินทองต้องวางแผน”	ในวันเสาร์
ที่	20	มิ.ย.	63	เวลา	10:00-12:00	น.	โดย	ดร.	อัจฉรา	โยมสินธุ์	เรียนรู้วิธีวางแผนการ
เงินอย่างเป็นระบบ	พร้อมเทคนคิจดัการเงินในช่วงวกิฤตอย่างไร..ให้ชวิีตรอด	และหลักสตูร	
“วางแผนเกษียณ	สไตล์มนุษย์เงินเดอืน”	ในวนัอาทติย์ท่ี	21	ม.ิย.	63	เวลา	10:00-12:00	น.	
โดย	คุณวิโรจน์	ตั้งเจริญ	ชวนรู้จักแหล่งออมเงิน	พร้อมเคล็ดลับเพิ่มเงินออมในกองทุนส�า
รองเลี้ยงชีพ	(PVD)	สร้างความมั่นคงทางการเงินยามเกษียณ	ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน
และอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	www.set.or.th/education	หรือสอบถาม	SET	Contact	
Center	0-2009-9999
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ลงนาม	MOU	ร่วมกับ	ก.ล.ต.	เชื่อมต่อข้อมูล
ของผูถ้อืใบอนญุาตผู้แนะน�าการลงทุน	(Investment	Consultant:	IC)	ผูว้างแผนการลงทนุ	
(Investment	Planner:	IP)	และนักวิเคราะห์การลงทุน	(Investment	Analyst:	IA)	กว่า	
80,000	ราย	ผ่านระบบข้อมลูการอบรมของผูถ้อืใบอนญุาตประกอบวิชาชพีตลาดทุน	หรือ
ระบบ	“Prof.	Link”	(Professional	Link	Digital	Platform)	ยกระดบัและเพิม่ประสทิธิภาพ
การพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน	 สร้างบุคลากรคุณภาพ	 เพื่อประโยชน์ผู้
ลงทุน	 และเพิ่มความสะดวกให้อุตสาหกรรม	 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ก�าหนดเริ่มให้บริการ
ระบบ	Prof.	Link	ในเดือนกรกฎาคม	2563	เป็นต้นไป

		ความเชื่อมั่น

บล.ทิสโก้	:	VGI	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	8.60	บ.

บล.ทิสโก้	:	PREB	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	6.60	บ.

บล.ทิสโก้	:	BTS	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	13.00	บ.

บล.ทิสโก้	:	BTSGIF	แนะน�า	ถือ	ราคาพื้นฐาน	ที่	9.00	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	RJH	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	28.00	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	BTS	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	12.80	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	VGI	แนะน�า	Fully	Valued	ราคาพื้นฐาน	7.13	บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส	:	STI	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	7.46	บ.

บล.ฟิลลิป	:	RJH	แนะน�า	ซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	26.00	บ.

บล.ฟิลลิป	:	ACE	แนะน�า	ทยอยซื้อ	ราคาพื้นฐาน	ที่	4.26	บ.
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