




ตลาดหุน้ไทย เดินหน้า ท้ังดัชนตีลาด  ราคาหุน้ปรบัตัวเพิ่ม
ขึน้ สวนทางกับเศรษฐกิจไทย ทีห่ลายส�านัก หลายค่าย
ประเมิน จดีพีปีีนี ้น่าจะติดลบ  ล่าสดุ บรษัิท ศูนยวิ์จัยกสกิร
ไทย จ�ากัด ระบุว่า   แม้จดีพีไีตรมาสแรกของปี 63 จะออก

มาดกีว่าทีค่าด แต่เศรษฐกิจไทยในไตรมาสทีเ่หลือของปี คาดว่าจะใหภ้าพกิจกรรมทางเศรษฐกิจทีห่ดตัวลึกขึน้ และจากปัญหาการจ้างงาน 
ขณะทีเ่ศรษฐกิจต่างประเทศก็ยงัน่ากังวล ท้ังในประเด็นการแพรร่ะบาดของไวรสัโควิด-19 ทีท่�าใหจ้�านวนผูติ้ดเชื้อรายวันยงัอยูใ่นระดับสงู 
และประเด็นการเมืองของสหรฐัฯ ท้ังในและระหว่างประเทศ สง่ผลใหศู้นยวิ์จัยกสกิรไทยพิจารณาปรบัลดประมาณการจดีพีปีี 2563 มาที ่
-6% จากเดิมที ่-5%

 ข่าวหลายกิจการ ปิดตัวเอง  เลิกจ้างพนักงาน เกิดขึน้  คนว่างงานสงูขึน้   เพราะเศรษฐกิจไม่ด ีอันเป็นผลมาจากการแพรร่ะบาดของไวรสั 
โควิด-19 เกิดขึน้ท่ัวโลก  แม้ในตอนนีส้ถานการณ์การแพรร่ะบาดฯหลายประเทศ ก็คลีค่ลาย หลายประเทศ ก็ประกาศ คลาย Lockdown 
หลายธุรกิจ เปิดด�าเนินการอกีครัง้ เช่นเดยีวกันกับ ประเทศไทย  ตอนนี ้ก็คลาย Lockdown เข้าสู ่ระยะที3่หรอืเฟส3 และอกีไม่นาน คง
เข้าสูเ่ฟสที ่4  เศรษฐจิในประเทศ ขับเคล่ือนอาจไม่ 100% แต่ถือว่า กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ต่ืนตัว แต่ก็ไม่ได้ราบรื่น ด้วย ทกุคน ยงัคง
ระมัดระวัง การจับจ่าย การบรโิภค เพราะยงัไม่แน่ใจต่ออนาคต

แต่ก็ยงัด ีทีม่ขี่าว ความคืบหน้า การพัฒนาวัคซนี ป้องกันโควิด-19 ตอนนีเ้ฝ้ารอความส�าเรจ็ บา้งก็ว่า ปลายปี ต้นปีหน้า กลางปีหน้า.....ถือ
เป็นหยาดน�าทิพย ์ใหม้นุษยโ์ลก มคีวามหวัง

ต้นเดือนมิถนุายน 2563 ค่าเงินบาท ถือว่า แข็งค่า ตามภมูิภาค  เม็ดเงินจากต่างประเทศหรอืทนุนอก เริม่เข้ามาซื้อหุน้ในตลาดหุน้ไทย  
หลังจากเทขายออกมาอยา่งต่อเน่ือง....ทนุนอก ยกทัพ บุกตลาดหุน้ไทย สรา้งความคึกคักใหกั้บนักลงทนุในตลาดหุน้ไทย วันใด  ดัชนตีลาด
ทะล ุ1,400 จุด  นักลงทนุรายยอ่ย คงได้รบัผลตอบแทน ได้ก�าไรเข้ากระเป๋า เช่นเดยีวกับ นักลงทนุสถาบนัในประเทศ

การพุ่งขึน้ของSET ของราคาหุน้ ขณะทีอั่พไซด์มจี�ากัด ผลก�าไรของบจ.ไทยปีนี ้คงไม่ดนัีก ปันผลก็คงไม่ดเีท่ากับรอบปี 2562

 การไหลบา่ของกระแสทนุนอก รอบนี ้ ส�าหรบันักลงทนุ ก็ต้องตามน�า เกาะหุน้SET50 SET100 SETHd

 ขอใหนั้กลงทนุและผูอ่้านทกุคน โชคดคีรบั

 ประสทิธิ ์กรโชคอนันต์
 บรรณาธิการบรหิาร

ทุนนอก ยกทัพ



  แม้โควิด-19 ยังคงอาละวาดทั่วโลก การคิดค้น พัฒนา วัคซีน ป้องกันโควิด-19 ด�าเนินอย่างเป็นขั้นตอน  ตอนนี้เริ่มทดลองในคนแล้ว  หากส�าเร็จ นับเป็นข่าวดีต่อโลกของเรา 
ส�าหรับกิจการ ธุรกิจ ต้อง รุก ฝ่าฟัน ก้าวข้าม ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ไปให้ได้

 7UP
ประกาศรุก ลุยซื้อ2โรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ ที่จัง

หวดกระบี่และจังหวัดสตูล หวังช่วยสร้างรายได้

และผลก�าไรที่แน่นอนให้แก่บริษัทในระยะยาว ส่ง

ผลดีต่อผลการด�าเนินงานของบริษัท อีกทั้ง

เป็นการขยายขอบเขตงานในกลุ่มธุรกิจพลังงาน

ทดแทนเพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจให้มีความ

หลากหลายและเป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจ

ของบริษัท

BGC
 รุก-ปักธง 5 ปี ( 63-67) รายได้ทะยานแตะ 2 หมื่นลบ.จาก
การเข้าซื้อกิจการต่อเนื่อง-ธุรกิจกิจพลังงานหนุน แย้มซุ่มท�า
ดีล M&A 7-8 โครงการ ในธุรกิจบรรจุภัณฑ์อื่นๆ-ธุรกิจ
พลังงาน คาดเห็นความชัดเจนปีนี้ 1-2 โครงการ ขณะที่คาด

ผลงานQ2/63 ต่�ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน รับผลกระทบโค
วิด-19 รับทั้งปีรายได้ไม่เข้าเป้า จากเดิมคาดโต 5-10%

BAY
ภายใต้ปีก มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) รุก มุ่ง

สู่การลงทุนในต่างแดนหรือนอกประเทศ  ด้วยซื้อหุ้นในอัตราร้อย

ละ 50 ของ หุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท SB Finance 

Company Inc. ซึ่งประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยใน สาธารณรัฐ

ฟิลิปปินส์ โดยมีประมาณการมูลค่าการลงทุนเบื้องต้นเป็นจ�านวน

เงิน 1,828.2 ล้านเปโซฟิลิปปินส์ หรือคิดเป็น 1,096.9 ล้านบาท

ธนชาต
 เอสพีวี 1 พร้อมเพิ่มสัดส่วน ถือหุ้นTHANI จากปัจจุบันที่ ถือหุ้น55.4 

%  หากผู้ถือหุ้นรายอื่นสละสิทธิ์จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ตามที่   THANI ได้

ประกาศเพิ่มทุนกว่า 1.88 พันล้านหุ้น ขายRO 2 : 1 ราคา 1 บ./หุ้น นับ

เป็นการรุกที่น่าจับตามอง

































 PTG  คาด H2/63 ปริมาณน�้ามันจะกลับมาโต 15-17%

หลังมองเห็นยอดขายเดือน พ.ค. กลับมาไกล้เคียงปกติ

นายพิทักษ์ รชักิจประการ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารและกรรมการผูจั้ดการใหญ่ บรษัิท พทีี
จ ีเอ็นเนอย ีจ�ากัด (มหาชน) PTG เปิดเผยว่า 
บรษัิทฯ 

คาดว่าในครึ่งปีหลังของปี 2563 ปริมาณการ
จําหนา่ยน�ามันของบริษัท จะสามารถกลับ
มาเติบโตได้ท่ี 15 - 17% และคาดท้ังปีจะมี
ปริมาณการเติบโตของปริมาณการจําหนา่ย
น�ามันท่ี 10 - 12%   เนื่องจากบริษัทฯ  เริ่ม
มองเห็นการเติบโตของการจําหนา่ยน�ามันใน
ประเทศท่ีค่อยๆ กลับมาเติบโตต้ังแต่เดือน
พฤษภาคมท่ีเห็นการจ่ายน�ามันเริ่มกลับมา
ไกล้เคียงกับชว่งสถานการณ์ปกติแล้ว หลัง
จากท่ีสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-
19  เริ่มคล่ีคลายลงแล้ว  จากไตรมาสแรกท่ีโค
วิด-19 มีการระบาด สง่ผลให้ปริมาณการใช้
น�ามันลดลงในชว่งท่ีผา่นมา 

ขณะท่ี บริษัทฯ  ได้มีแผนการขยายสาขา ในปี 
2563 ผา่นการบริหารค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม
กับภาวะตลาด ไมใ่ห้กระทบกับรักษากระแส
เงินสดในมือด้วย โดยได้พิจารณาปรับลดการ
ลงทุนในปีนี้จาก 4,500 - 5,000 ล้านบาท คง
เหลือ 2,000 – 2,500 ล้านบาท โดยจะลด
การขยายสาขาสถานีบริการน�ามันจาก 150 - 
200 สาขา เป็น 50 - 100 สาขา และปรับลด
การขยายสาขาธุรกิจ Non-Oil จากประมาณ 
200 สาขา เป็น 100 สาขา ซึ่งบริษัทฯ ต้ังเป้า
หมายว่าจากการขยายสาขาดังกล่าวจะทําให้
ภายใน5ปี (2563-2567) 

พร้อมกันนี้ คาดว่าบริษัทฯ  จะมีสว่นแบง่การ
ตลาด ( Market Share)  ในตลาดเติบโตเป็น
อันดับท่ี3 ของกลุ่ม จากปัจจุบันมีอัตราเติบโต
ในสัดสว่นตลาดอยูท่ี่ 17% จากปีก่อนท่ีมี
สัดสว่นอยูท่ี่15.3% และในอนาคตคาดว่าจะ
มีอัตราการเติบโตในสว่นแบง่ตลาดอยา่งต่อ

เนื่อง จากการขยายสาขา และ
การประชาสัมพันธ์และทําการ
ตลาดให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์สินค้า
ของบริษัทมากยิ่งขึ้น

 นายพิทักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า 
บริษัทฯ ได้มีการวางแผนเพื่อ
รองรับสถานการณ์การระบาด
ของไวรัส COVID-19 ท่ีจะ
กระทบต่อการเติบโตของปริ
มาณการจําหนา่ยน�ามันของ
บริษัท และการเติบโตของธุรกิจ 
Non-Oil 

ท้ังธุรกิจอาหารแลเครื่องด่ืม และ
ธุรกิจร้าน สะดวกซื้อของบริษัท 
โดยการเพิ่มชอ่งทางการ ให้
บริการธุรกิจอาหารและเครื่อง
ด่ืมท้ังในสว่นของกาแฟพันธ์ุไทย 
และ Coffee World ผา่นแอปพลิ
เคชั่นสั่งอาหารออนไลน์ ต่างๆ 
เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า
รวมถึงการรักษามาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ ท้ังในสว่นของถังแก๊ส
หุงต้มท่ีจะมีความใหมแ่ละมี
ปริมาณแก๊สบรรจุเต็มถังให้กับ
ลูกค้า 

สําหรับประมาณการผลกา
รดําเนินงานในปี 2563 จาก
เป้าหมายเรื่องการขยายสถานี
บริการน�ามัน ท่ีลดลงจากผลกระทบของการ 
แพรร่ะบาดของไวรัส COVID-19 ทําให้คาด
การณ์ปริมาณการเติบโตของการจําหนา่ย
น�ามันของบริษัทอยูท่ี่ 10 - 12% จากเดิม ท่ี
คาดว่าจะเติบโต 15 - 20% อยา่งไรก็ตาม  
บริษัทฯ ปรับประมาณการผลประกอบการ

ของบริษัท โดยคาดว่าจากผลกระทบของโรค
ระบาดโควิด-19ท่ีทําให้ปริมาณการใช้น�ามัน
ลดต�าไปมาก บริษัทฯ จึงคาดว่าจะมี EBITDA 
เติบโตอยูท่ี่ 10 - 12% จากปีท่ีแล้ว และคาด
หวังว่าNet Profit  ของบริษัทจะยังอยูใ่นระ
ดับไกล้เคียงปีท่ีแล้ว จากยอดขายท่ีคาดว่าจะ
เติบโตเป็นปกติในครึ่งปีหลังของปี 2563  



"ชูวิทย ์จึงธนสมบูรณ์ " บิก๊บอส nER มั่นใจผล
งาน H2/63 ปรบัตัวดขีึน้ หลังจนีกลับมามคี�า
สั่งซื้อเพิ่มขึน้-คว้าลกูค้าใหม่ 2 ราย พรอ้มคง
เป้ารายได้ปี 63 โต 50% แตะ 1.7 หมื่นลบ. -
ยอดขาย 3.65 แสนตัน

นายชูวิทย ์จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บรษัิท นอรท์อสี รบัเบอร ์จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื nER เปิดเผยว่า บริษัทฯมั่นใจ
ว่าผลประกอบการครึ่งปีหลังมีแนวโน้มปรับตัวดี
ขึ้นเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรก เนื่องจาก โรงงานของ
ลูกค้าในประเทศจีนเริ่มกลับมาเดินเครื่องผลิต
อีกครั้ง หลังจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
ไวรัสโควิด-19 คล่ีคลายลงสง่ผลให้บบริษัทฯได้
รับคําสั่งซื้อเพิ่มมากขึ้น
 
อีกท้ังยอดจําหนา่ยรถเพื่อการพาณิชย์ในจีน
เริ่มกลับมาเติบโตอีกครั้ง ซึ่งจากรายงานของ
องค์การศึกษาเรื่องยางระหว่างประเทศ(IRSG)
ระบุว่ายอดจําหนา่ยรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ใน
ประเทศจีนเดือนเมษายนท่ีผา่นมา ได้ปรับเพิ่ม
ขึ้นถึง 31.5% และมีแนวโน้มดีต่อเนื่องในเดือน
พฤษภาคม ดังนั้นหากการผลิตรถยนต์กลับมา
เติบโตจึงเป็นผลบวกต่อการผลิตยางล้อด้วยเชน่
กัน
 
นอกจากนี้บริษัทฯยังได้สัญญาระยะยาวจาก
ลูกค้าใหมเ่พิ่มเข้ามาอีก จํานวน 2 ราย ได้แก่ 
Triangle tyre ซึ่งมีคําสั่งซื้อกับบริษัทฯประมาณ 
24,000 ตัน/ปีและ LLIT ซึ่งมีคําสั่งซื้อกับ
บริษัทฯประมาณ 48,000 ตัน/ปี
 
ดังนั้นบริษัทฯยังคงมั่นใจว่ารายได้ปี 2563 จะ
สามารถทําได้ตามเป้าท่ีวางไว้ 17,000 ล้านบาท 
หรือเติบโต 50% จากปีก่อนท่ีทําได้ 13,107.15 
ล้านบาท และมียอดขายอยูท่ี่ 365,000 ตัน 
ประกอบกับจะมีการบันทึกกําไรพิเศษจากการ
ต้ังค่าเผื่อจะขาดทุนเข้ามาจากไตรมาส 1/2563 

ซึ่งจะชว่ยให้กําไรสุทธิในไตรมาส 2/2563 ปรับ
ตัวดีขึ้น และมองว่าจะขาดทุนจากอัตราแลก
เปล่ียนน้อยลง ซึ่ง ณ เดือน พฤษภาคม 2563 ค่า
เงินบาทอยูท่ี่ 31 บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ ถือว่า
ค่อนข้างทรงตัวล้ว จากเดือนมีนาคมอยูท่ี่ 32 
บาทต่อเหรียญสหรัฐฯ
 
"เรามองว่าไตรมาส1 มาถึงจุดต�าสดุแล้วใน
เรื่องของราคาและเศรษฐกิจโลก ตอนนีเ้รา
ค้าขายกับจนีและ Brightstoneเป็นหลัก 
ทนีีปั้จจุบนัสถานการณ์ในจนีเริม่ดโีควิด-
19คลีค่ลายลงจนีก็หนัมาสั่งสนิค้ากับเราเยอะ
ขึน้ แต่ท้ังนีจ้ากสถานการณทีไ่ม่แน่นอนบ
รษัิทฯได้ปรบัตัวด้วยการต้ังทมีขึน้มาเพื่อจัดหา
วัตถดิุบเพิ่มขึน้ พรอ้มท้ังไปเยีย่มลกูค้าจาก
ปกติไม่เคยไป เพื่อไปเช็คดูว่าลกูค้ามขีองหรอื
ไม่ เราก็เชื่อว่าหลังจากนีก้ราฟของ nER จะ
เป็นตัวเลขขาขึน้ครบั" นายชูวิทย ์กล่าว
 
ด้านความคืบหน้าโรงงานหง่ใหมซ่ึ่งเป็นโรงงาน
ผลิตยางอัดแท่งและยางอัดแท่งแบบผสม โดย
มีกําลังการผลิต 172,800 ตัน/ปี ขณะนี้ได้
เริ่มมีการผลิตเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว สง่ผลให้
ปัจจุบันบริษัทฯมีกําลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 
465,600 ตัน/ปี จากก่อนหน้านี้มีกําลังการผลิต
อยูท่ี่ 292,800 ตัน/ปี อยา่งไรก็ตามปีนี้บริษัทฯ
จะมีการเดินเครื่องจักรโรงงานแหง่ใหมเ่พียงแค่ 
70% เท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามออรเดอร์ในปัจจุบัน 
สว่นปีหน้าคาดว่าจะเดินเครื่องจักร 100%

ขณะท่ีความคืบหน้าโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ 
2 แหง่ ได้แก่ โครงการ BIOGAS ANC กําลัง
การผลิต 2 เมกะวัตต์ ปัจจุบันได้มีการเทสรัน
และเริ่มรับรู้รายได้เป็นท่ีเรียบร้อยแแล้ว สว่น
โครงการ BIOGAS HOCHREITER กําลังการผลิต 
2 เมกะวัตต์ ปัจจุบันอยูร่ะหว่างการเทสรันคาด
ว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนี้ และพร้อมรับ
รู้เป็นรายได้เข้ามาทันทีในเดือนสิงหาคม 2563
 
นายชูวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมถึงสถานการณ์ภัย
แล้งว่าปัจจุบันบริษัทฯไมม่ีความกังวลจาก
สถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจาก เดือนกุมภาพันธ์-
มีนาคมท่ีผา่นมา ได้มีฝนตกท่ีภาคอีสานมากกว่า
ปกติดังนั้นภัยแแล้งจึงไมม่ีผลกระทบต่อบริษัทฯ
มากนัก

NER  ออเดอร์จีนทะลัก-ปิดดีลลูกค้าใหม่ 2 ราย 
ดันผลงาน H2/63 สวย ทั้งปีโกยรายได้ 1.7 หมื่นลบ.



CPN ปรับแผนสู้โควิด หั่นงบลงทุนปี63 เหลือ 
1.1 หมื่นลบ. จากเดิม 2.23 หมื่นลบ. พร้อม
ชะลอการลงทุนใหมท่ี่ไมจํ่าเป็น หลังสถานการณ์
ไมเ่อ้ืออํานวย  ระบุหลังคลายล็อคดาวน์ 
ประชาชนกลับเข้ามาเดินห้างสรรพสินค้าแล้ว 
40-60%    หวังชว่ยหนุนผลประกอบการครึ่งปี
หลังมีโอกาสกลับมาฟื้ นตัว  ฟาก 2 เซียนหุ้น  ยัง
คงคําแนะนําซื้อ CPN   เมย์แบงก์ฯ เคาะเป้า 66 
บาท   ขณะท่ี เคทีบีฯ  ตีราคาพื้นฐาน 58 บาท 

นายภณพินิต  อุปถัมถ์ ผูช้่วยผูอ้�านวยการสาย
งานบรหิารการเงิน บรษัิท เซน็ทรลัพัฒนา 
จ�ากัด (มหาชน) หรอื cPn

เปิดเผยว่า  จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดโรค 
COVID-19 ท่ียังมีความไมแ่นน่อนและจะสง่ผลก
ระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯในหลาก
หลายด้านนั้น บริษัทฯจึงได้ปรับลดงบลงทุนใน
ปี 2563 เหลือ 11,000 ล้านบาท จากเดิมต้ังไว้
ท่ี 22,3000 ล้านบาท เพื่อลดผลกระทบจาก
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

อีกท้ังปรับแผนการลงทุนและเป้าหมายทาง
ธุรกิจในระยะ 5 ปี (ปี 2563-2566) โดยจะ
ทบทวนแผนการพัฒนาในทุกโครงการ โดย
เฉพาะโครงการอสังหาริมทรัพย์ แบบผสม 
(Mixed-use Development) ประกอบด้วย การ
พัฒนาโครงการศูนย์การค้าใหม ่ด้วยการปรับ
ลดการเปิดศูนย์การค้าลงเหลือ12-14 โครงการ 
จากเดิมคาดเปิด 15-17  โครงการ  ปรับลดการ
เปิดอาคารสํานักงานจาก 2 เหลือเพียง 1-2 
โครงการ พร้อมปรับลดการเปิดโรงแรมจาก 10 
แหง่ เหลือเพียง 5-6 แหง่ และปรับลดการเปิด
โครงการท่ีอยูอ่าศัย เหลือ 15-20 โครงการ จาก
เดิมคาดเปิดมากกว่า 30 โครงการ 

พร้อมกันนี้บริษัทฯจะพยายามลดต้นทุนในทุกๆ
ด้าน และพยายามบริหารจัดการธุรกิจอยา่ง
ระมัดระวังรอบคอบให้ผา่นพ้นสถานการณ์ครั้ง 
นี้อยา่งดีท่ีสุด เพื่อรักษาผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
ในระยะยาวต่อไป

ท้ังนี้ล่าสุดบริษัทฯได้ทยอยเปิดศูนย์การค้าอีก
ครั้ง เมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม ท่ีผา่นมา หลัง
รัฐบาลได้ผอ่นคลายบางธุรกิจให้กลับมาดําเนิน
ธุรกิจได้ ซึ่งบริษัทฯยังคงมาตรการักษาระยะ
หา่งทางสังคม(Social Distancing) พร้อมท้ัง จัด
ทําแผนแมบ่ท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ" เพื่อยก
ระดับมาตรการความ สะอาดและความปลอดภัย
ในเชิงรุกไว้ล่วงหน้า ท่ีสามารถนํามาปฏิบัติได้
จริงกับศูนย์การค้า ร้านค้า และพนักงานทุกคน

สําหรับปัจจุบันมีประชาชนกลับเข้ามาเดินห้าง

สรรพสินค้าแล้วประมาณ 40-60% จากชว่งท่ีโค
วิด-19 ระบาดปรับตัวลดลงไปอยูท่ี่ 20-30%  ดัง
นั้นบริษัทฯจึงเชื่อว่าผลประกอบการครึ่งปีหลัง
มีโอกาสกลับมาฟื้ นตัวได้ หากสถานการณ์การ
แพรร่ะบาดของไวรัสเริ่มคล่ีคลาย 

ขณะท่ีบริษัทฯรายงานผลประกอบการไตรมาส 
1/2563 มีรายได้รวม 11,423 ล้านบาทและกําไร
สุทธิ 4,592 ล้านบาท โดยหลักมาจากรายการ
ท่ีมิได้เกิดขึ้นเป็นประจํา และมาจากการเติบโต
ของรายได้การขายอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับ
บริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
อยา่งมีประสิทธิภาพ หากไมร่วมรายการท่ีมิได้
เกิดขึ้นประจํา บริษัทฯ มีรายได้รวมและกําไร
สุทธิลดลงร้อยละ 0.5 และ 8.7 ตามลําดับจาก
ชว่งเดียวกันของปีก่อน โดยหลักมาจากผลกระ
ทบจากการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ต่อ
ธุรกิจท่ีบริษัทฯ ดําเนินการอยู ่

CPN ปรับแผนสู้โควิด ภาวนา H2/63 สู่โหมดฟื้ นตัว



TMILL ประกาศก�าไร Q1/63 พุ่งทะยาน  75.8%
โชว์อัตรากําลังการผลิตเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 76.47% 
ไร้ผลกระทบCOVID-19 -บริหารต้นทุนเยี่ยม

บรษัิท ท ีเอส ฟลาวมิลล์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื TMILL ผูผ้ลิตแป้งสาลี
รายใหญ่ของประเทศไทย   ประกาศ
ผลประกอบการไตรมาสแรกปี 63  ตุ
นก�าไรสทุธิ 43.43 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
75.8% เทยีบกับไตรมาส 1/62  ขณะ
ทีโ่ชว์อัตราก�าลังการผลิตเฉลีย่ใน
ไตรมาส 1/63 อยูท่ี ่76.47% เพิ่มขึน้ 
1.06%  หลังไรผ้ลกระทบcoVId-19  -
บรหิารต้นทนุเยีย่ม 

นางแววตา กลุโชตธาดา รองผูอ้�านวย
การฝ่ายการเงินและบญัช ี  บรษัิท ท ีเอส 
ฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน)  TMILL  

ผู้ผลิตแป้งสาลีรายใหญข่องประเทศไทย
และมีเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยท่ีสุด
ในประเทศ  เปิดเผยว่า ผลประกอบการ
ไตรมาส 1/2563   ของบริษัทฯ มีกําไร
สุทธิ 43.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.73  ล้าน
บาท  หรือคิดเป็น 75.8%เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาส 1/2562 ท่ีมีผลกําไรสุทธิ 
24.69  ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีการใช้อัต
รากําลังการผลิตเฉล่ียในไตรมาส 1/2563 
อยูท่ี่ 76.47% เพิ่มขึ้น 1.06% เมื่อเปรียบ
เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็น
ไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ และเป็นการ
สะท้อนว่าไตรมาส 1 ท่ีผา่นมาบริษัทฯ 
ไมไ่ด้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์การ
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์
ใหม ่( COVID-19 ) แต่อยา่งใด  ขณะเดียว
กันบริษัทฯ มีการบริหารจัดการต้นทุนได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ   โดยในสว่นของ
ต้นทุนของข้าวสาลีท่ีเป็นวัตถุดิบหลัก
ของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงในไตรมาส
นี้ เมื่อเทียบกับชว่งเดียวกันของปีก่อน  

เนื่องจากปัจจัยด้านราคาข้าวท่ีมีการ
ทําสัญญาซื้อต้ังแต่กลางปี  จึงสง่ผลให้
อัตราต้นทุนขายในไตรมาส 1/2563 ลด
ลง 5% และอัตรากําไรขั้นต้นในไตรมาส 
1/2563 สูงขึ้น 5% 

นอกจากนี้ ราคาน�ามันท่ีปรับตัวลดลง 
ตามสถานการณ์ราคาน�ามันดิบในตลาด
โลกท่ีปรับตัวลดลง จึงสง่ผลให้ค่าขนสง่
สินค้าลดลงตามราคาน�้ามัน ทําให้ค่าใช้
จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ  
ลดลงด้วย 
  
อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ มีรายได้จา
กการจําหนา่ยในไตรมาส 1/2563 ลด
ลง 2.5% เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน โดยท่ีรายได้จา
กการจําหนา่ยแป้งสาลีลดลง 1.1% และ
รายได้จากการจําหนา่ยรําข้าวสาลีลดลง 
1.4% ท้ังนี้ถึงแม้ปริมาณการจําหนา่ยแป้ง
สาลีและรําข้าวสาลีเพิ่มขึ้น 2.3% และ 
10.7% แต่ราคาจําหนา่ยแป้งสาลีและรํา
ข้าวสาลีเฉล่ียลดลง 3.5% และ18.5% 
เนื่องจากในชว่งท่ีผา่นมาตลาดมีการ
แขง่ขันด้านราคาสูงขึ้น ประกอบกับลูกค้า
มีต่อรองราคาโดยอ้างอิงราคาตลาดข้าว
สาลีโลกท่ีลดลง  รวมท้ังค่าเงินบาทท่ีแข็ง
ค่าในปีท่ีผา่นมา จึงทําให้บริษัทฯ มีการ
ปรับลดราคาจําหนา่ยแป้งสาลีลง

นางแววตา กล่าวเพิ่มเติมว่า  บริษัทฯ ได้
ดําเนินมาตรการป้องกันโรคCOVID-19  ท่ี
กําลังแพรร่ะบาดในปจัจุบนัอยา่งเครง่ครดั   
พร้อมตระหนักถึง ความปลอดภัยของ
พนักงานในองค์กรทุกภาคสว่น  โดยได้

สง่มอบผ้าปิดจมูกให้กับพนักงาน  รวม
ท้ังการเว้นระยะหา่งทางสังคม Social 
Distancing  เพื่อให้พนักงานได้ทราบและ
ตระหนักถึงความสําคัญในการป้องกันเฝ้า
ระวังตนเองและบุคคลใกล้ชิด 

ท้ังนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับ
ลูกค้าและผู้บริโภค ว่าสินค้าท่ีผลิตออกมา
จากทางบริษัทฯ มีความปลอดภัยและมี
มาตราฐานการป้องกันเป็นอยา่งดีซึ่งเป็น
สิ่งท่ีบริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติมาอยา่ง
ต่อเนื่อง ตาม พันธกิจท่ีว่า  “เป็นแบบ
อยา่งในการดําเนินธุรกิจตามมาตรฐาน 
คุณธรรมจริยธรรมและจิตสํานึกความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งเป็น
สิ่งท่ีบริษัทยึดถือและปฎิบัติมาอยา่งต่อ
เนื่อง



BGRIM ยอมเฉือนเป้ารายได้!! 
จากเดิมคาดโต 10-15% 

"ปรยีนาถ สนุทรวาทะ" แมทั่พหญิง 
BGRIM เผยปรับรายได้ปี63 เหลือ
เติบโตจากปีก่อนเล็กน้อย จากเดิม
คาดโต10-15%   เหตุลูกค้านิคม
อุตสาหกรรม โดนโควิดกระทบ  ระบุ 
ชว่ง เม.ย.ลูกค้านิคมฯบางรายหยุดการ
ทํางาน แต่เชื่อโดยรวมยังสดใส- พร้อม
ทุ่มงบลงทุน 5 ปี(63-67) ราว 7 - 7.5 
หมื่นลบ. รองรับขยายการลงทุนต่อเนื่อง  
ขณะท่ีล่าสุดได้ไลเซน่ส์ นําเข้า LNG 
รายท่ี 5

นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร บริษัท บีกริม เพาเวอร์ 
จํากัด (มหาชน) หรือ BGRIM เปิดเผย
ว่า บริษัทฯปรับเป้ารายได้ปี 2563เหลือ
ใกล้เคียงหรือเติบโตเล็กน้อยจากปีก่อน
ท่ีทําได้ 44,660.29 ล้านบาท จากเดิม
ต้ังเป้าเติบโต 10-15% เนื่องจาก ใน
เดือนเมษายนท่ีผา่นมามีโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรมบางรายได้หยุดการผลิต
ไป แต่ท้ังนี้ได้เริ่มกลับมาดําเนินการปก
ติแแล้วในเดือนพฤษภาคมนี้ 

อยา่งไรก็ตามบริษัทฯยังคงมั่นใจว่าภาพ
รวมธุรกิจจะไมไ่ด้รับผลกระทบจาก
การแพรร่ะบาดของไวรัสโควิด-19 โดย
ไตรมาส1/2563 บริษัทฯยังคงมีการ
เติบโตท่ีดีอยา่งต่อเนื่อง รวมถึงธุรกิจ
รายได้สว่นใหญม่าจากสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้าระยะยาวกับหนว่ยงานภาครัฐคิด
เป็นสัดสว่นกว่า 70% ประกอบกับปีนี้
บริษัทฯจะมีการรับรู้รายได้จากโครงการ
โซลาร์ในเวียดนาม กําลังการผลิต 677 
เมกะวัตต์เข้ามาแบบเต็มปีด้วยเชน่กัน

พร้อมกันนี้บริษัทฯยังมีลูกค้าใหมใ่น
กลุ่มอุตสาหกรรมทยอยเข้ามาอีกใน
ชว่งท่ีเหลือของปีรวม 30 เมกะวัตต์
ตามสัญญาการซื้อขายไฟ โดยใน

ไตรมาส2/2563 เข้ามาแล้ว จํานวน 14 
เมกะวัตต์ ไตรมาส3/2563 จํานวน 8 
เมกะวัตต์ และไตรมาส4/2563 จํานวน 
8 เมกะวัตต์ 

"ท่ามกลางวิกฤตโควิดเรายงัมกีาร
เติบโตทีแ่ข็งแแกรง่ เพราะ 70% ของ
เราเป็นสญัญาระยะยาวต้ังแต่ 20-
30ปีเป็นต้นไป เราจึงมคีวามมั่นคง
ทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง อกีท้ังโรง
ไฟฟ้าของเราอยูใ่นพื้นที ่strategic 
location ลกูค้าแต่ละรายค่อนข้างมี
ศกัยภาพ โดยในพื้นทีน้ั่นมอีกี 1,500 
รายทีย่งัไม่ได้เป็นลกูค้าเรา ปัจจุบนัเรา
มลีกูค้าในพื้นทีแ่ค่ 130 รายเท่าน้ัน ดัง
น้ันเราจึงมโีอกาสในการหาลกูค้าได้
อยา่งต่อเน่ือง" นางปรยีนาถ  กล่าว 

ขณะท่ีงบลงทุนระยะยาว 5 ปี(63-67) 
บริษัทฯวางไว้ จํานวน 70,000-75,000 
ล้านบาท โดยจะใช้ในปี 2563 จํานวน 
16,000-18,000 ล้านบาท เพื่อรองรับ
ขยายการลงทุนท้ังในและต่างประเทศ
อยา่งต่อเนื่อง ได้แก่ เกาหลี ,เวียดนาม, 
กัมพูชา แและมาเลเซีย สว่นในประเทศ
บริษัทฯอยูร่ะหว่างศึกษาการเข้าซื้อ
กิจการโรงไฟฟ้า  SPPเพิ่มอีก 1-3 โรง 
กําลังการผลิตรวมราว 300 เมกะวัตต์ 

ท้ังนี้บริษัทฯมีความพร้อมในเรื่องของ
งบลงทุนโดยไมจํ่าเป็นต้องหุ้นกู้แต่อยา่ง
ใด โดยปัจุบันมีกระแสเงินสดในมือ 
จํานวน 21,000 ล้านบาท แและมีการ
ประเมินกระแสเงินสดอยา่งละเอียดภาย
ใต้สมมติฐานสถานการณ์ต่างๆ มั่นใจ
แข็งแกรง่ต่อเนื่อง ดังนั้นจึงไมส่ง่ผลกระ
ทบต่อการชําระหนี้ และแผนการลงทุน 
ขณะเดียวกันบริษัทยังได้รับวงเงิน
สําหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม 
4,000 ล้านบาทรวมเป็น 9,000 ล้าน

บาท 

ด้านความคืบหน้าในการขอชิปเปอร์
ลายเซ็น 'ชิปเปอร์' นําเข้า LNG ปริมาณ 
6.5 แสนตัน ปัจจุบันอยูใ่นขั้นตอน
การพิจารณาของคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน(กกพ.) ซึ่งจะรับทราบ
ผลการพิจารณาในวันนี้ หากมีความคืบ
หน้าชัดเจนจะแแจ้งให้ทราบทันที  ท้ังนี้
การนําเข้า LNGนั้นบริษัทฯจะนําไปใช้
สําหรับโรงไฟฟ้าใหม ่STPจํานวน 5 โรง 
และไมม่ีการสง่จําหนา่ยไปยังประเทศ
อ่ืน

ขณะท่ีในวันเดียวกันนี้  นายคมกฤช 
ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
(สํานักงาน กกพ.) ในฐานะโฆษกคณะ
กรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
เปิดเผยว่า กกพ. ในการประชุมครั้ง
ท่ี 35/2563 (ครั้งท่ี 678)  ได้เห็นชอบ
ให้บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จํากัด ซึ่ง
เป็นบริษัทในกลุ่มบมจ.บี.กริม เพาเวอร์ 
(BGRIM) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหา
และค้าสง่ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นอีก 1 
ราย รวมแล้วมีผู้ได้รับใบอนุญาตจัดหา
และค้าสง่ก๊าซธรรมชาติท้ังหมด 5 ราย 
นับเป็นการสง่เสริมการแขง่ขันธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติอยา่งเป็นธรรม
    
อนึ่ง ปัจจุบันมีผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตดัง
กล่าวแล้ว 4 ราย ประกอบด้วยบมจ.
ปตท. (PTT) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่
ประเทศไทย (กฟผ.) บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอ
ร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) และบริษัท 
หินกองเพาเวอร์โฮลด้ิง จํากัด ซึ่งเป็น
บริษัทรว่มทุนระหว่าง GULF และบมจ.
ราช กรุ๊ป (RTACH) 



CBG เผย เสถียร เศรษฐสิทธิ์ หุ้นใหญ่
 ขายหุ้นออก 22.50 ล้านหุ้น ให้กลุ่มนักลงทุนใน-นอก 

คงเหลือถือหุ้น 32.12%

cBG เผย เสถยีร เศรษฐสทิธิ ์หุน้ใหญ่ ขาย
หุน้ออก 22.50 ล้านหุน้ ใหก้ลุ่มนักลงทนุ
ในประเทศ-ต่างประเทศ คงเหลือถือ
หุน้32.12% โดยน�าเงินไป สนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจในประเทศจนีผา่นบรษัิท
รว่มทนุ พรอ้ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ยงัได้แสดง
เจตนารมณ์ว่าจะคงไว้ซึง่สดัสว่นการถือหุน้
ในฐานะผูถื้อหุน้ใหญ่ รวมถึงบทบาท หน้าที่
และความ รบัผดิชอบในฝ่ายจัดการทีด่ขีองบ
รษัิทฯ ต่อไป

นายวรญัชัย เจนศริวิณิชย ์ผูอ้�านวยการ
ฝ่ายกฎหมาย / เลขานุการบรษัิท บรษัิท 
คาราบาวกรุป๊ จ�ากัด (มหาชน) (cBG)
 เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากคุณเสถียร 
เศรษฐสิทธิ์ ประธานกรรมการ และผู้ถือหุ้น

รายใหญข่องบริษัทฯ (“ผู้ถือหุ้นรายใหญ”่) 
เก่ียวกับการเข้าทํารายการขายหุ้นสามัญท่ีตน
ถือครองอยูใ่น บริษัทฯ จํานวน 22,500,000 
หุ้น (เทียบเท่าประมาณร้อยละ 2.25 ของทุน
จดทะเบียนท่ีออกและชําระแล้วของบริษัทฯ) 
ให้แก่กลุ่มนักลงทุนในประเทศ และ/หรือต่าง
ประเทศเมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2563 สง่ผล
ให้สัดสว่นการถือหุ้นท้ังทางตรง และทางอ้อม
เมื่อนับรวมกันแล้วลดลงจากร้อยละ 34.37 มา
อยูท่ี่ร้อยละ 32.12

ท้ังนี้ ผู้ถือหุ้นรายใหญพ่ิจารณาเข้าทํา รายการ
ดังกล่าว เพื่อนําเงินจากการขายสว่นใหญใ่ช้
เป็นแหล่งทุนสนับสนุนการประกอบธุรกิจใน
ประเทศจีนผา่นบริษัทรว่มทุน และในขณะ
เดียวกันก่อให้เกิดผลประโยชน์ในด้านการต่อย

อดอัตราการเติบโตของบริษัทฯในระยะยาว ผู้
ถือหุ้นรายใหญย่ังได้แสดงเจตนารมณ์ว่าจะคง
ไว้ซึ่งสัดสว่นการถือหุ้นในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ ่
รวมถึงบทบาท หน้าท่ีและความ รับผิดชอบใน
ฝ่ายจัดการท่ีดีของบริษัทฯ ต่อไป

อนึ่ง บริษัทรว่มทุนในประเทศจีนดําเนินกิจการ
อยา่งต่อเนื่องต้ังแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน โดย
เป็นการรว่มทุนสว่นบุคคล ระหว่างกลุ่มผู้ถือ
หุ้นรายใหญข่องบริษัทฯ และพันธมิตรทาง
ธุรกิจสัญชาติจีน เพื่อประกอบธุรกิจการตลาด 
ขายและจัด จําหนา่ยเครื่องด่ืมบํารุงกําลังและ
เครื่องด่ืมอ่ืนภายใต้เครื่องหมายการค้าคารา
บาวในประเทศจีนและตลาดอ่ืนท่ีกําหนด ภาย
ใต้เง่ือนไขสําคัญของเอกสารสัญญาต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้อง



HPT ประกาศหยุดกิจการชั่วคราว ต้ังแต่ 1 มิ.ย.นี ้
คาดใช้เวลา 30 วัน  หลัง C0VID-19 

แพร่ระบาดค่อนข้างมากในกลุ่มประเทศลูกค้า

HPT ประกาศหยุดกิจการชั่วคราว ต้ังแต่1 มิ.ย. นี้ 
คาดใช้เวลา 30 วัน  หลังC0VID-19 แพรร่ะบาด
ค่อนข้างมากในกลุ่มประเทศลูกค้า ด้านนิรันดร์ 
เชาว์กิตติโสภณ บิ๊กHPT แจงโควิด-19 กระทบ
แผนผลิต-สง่มอบสินค้า ถูกเล่ือนออกไปจนกว่า
สถานการณ์ดีขึ้น-ความต้องการอุปกรณ์ครัว และ
เครื่องใช้ชะลอตัว คาดQ2/63รับรู้รายได้มีแววลด
ลง

นายนิรนัดร ์เชาว์กิตติโสภณ  กรรมการผูจั้ดการ  
บรษัิท โฮม พอตเทอรี ่จ�ากัด (มหาชน) HPT   
ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจําหนา่ยเครื่อง
ใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิคประเภทไฟน์ไชน ่(Fine 
china) โดยจัดจําหนา่ยผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศ ท่ีผา่นมาบริษัทมี
การสง่ออกสินค้าโดยลูกค้าหลักได้แก่ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป และ
ทวีปออสเตรเลีย

จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ("C0VID-19)  ในปัจจุบันยังคง
มีการแพรร่ะบาดค่อนข้างมากในกลุ่มประเทศ
ลูกค้าของบริษัท ทําให้แผนการผลิต และการ
สง่มอบสินค้าถูกชะลอ หรือเล่ือนออกไปจนกว่า
สถานการณ์จะดีขึ้น

เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากเหตุดังกล่าวนั้น 
บริษัทฯ  จึงได้ประกาศหยุดการผลิตท้ังหมด
เป็นการชั่วคราว ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2563 
โดยคาดว่าจะใช้ระยะเวลาท้ังสิ้นประมาณ 30 วัน
หรือหากสถาณการณ์กลับมาเป็นปกติเร็วกว่านั้น 
บริษัทฯจะทําการแจ้งวันเปิดทําการให้ทราบต่อ
ไปโดยบริษัทฯ มั่นใจว่าได้มีการบริหารจัดการส
ต้อกสินค้าให้พียงพอต่อความต้องการของลูกค้า
ระหว่างท่ีหยุดสายงานผลิต
  
บริษัทฯเชื่อมั่นว่การดําเนินการต่างๆข้างต้น
ทําเพื่อประโยชน์ในอนาคตแก่ผู้ถือหุ้นและผู้
เก่ียวข้องได้มากกว่าท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบัน

นายนิรันดร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯได้รับผลก
ระทบท่ีได้รับจากสถานการณ์การแพร ่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ต่อบริษัท และบริษัทยอ่ย ดังนี้
 
1) ผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ บรษัิท โฮม 

พอตเทอรี ่จ�ากัด (มหาชน)
 
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจัดจําหนา่ย
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเซรามิคประ
เภทไฟน์ไช นา่ (Fine china) โดยจัดจําหนา่ย
ผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าท้ังในประเทศและต่าง
ประเทศ ท่ีผา่นมาบริษัทฯมีการ สง่ออกสินค้า 
โดยลูกค้าหลักได้แก่
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป 
และทวีปออสเตรเลีย
 
จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ("COVID-19") ในปัจจุบันยังคง
มีการแพร ่ระบาดค่อนข้างมากในกลุ่มประเทศ
ลูกค้าของบริษัท ทําให้แผนการผลิต และการสง่
มอบสินค้า ถูกชะลอ หรือ เล่ือนออกไปจนกว่า
สถานการณ์จะดีขึ้น

บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิท่ี จํากัด (บริษัท
ยอ่ย)
 
บริษัทฯดําเนินธุรกิจบริการให้คําปรึกษา และ
จําหนา่ยอุปกรณ์ครัวและเครื่องใช้ สําหรับธุรกิจ
บริการด้าน อาหาร แบบครบวงจร โดยลูกค้ากลุ่ม
เป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มธุรกิจบริการด้านอาหารใน
ประเทศไทย และในภูมิภาค อาเซียน (AEC)

จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19") สง่ผล
ต่อธุรกิจบริการ ด้านอาหารต่างๆ ในชว่ง Lock 
Down ถึงแม้จะยังคงมีการสั่งอาหารและจัดสง่
ตามบ้าน หรือสถานท่ีต่างๆ หากแต่ การเปิดดํา
เนินการของธุรกิจบริการด้านอาหารท่ีไมเ่ป็นปกติ
นี้ สง่ผลให้ความต้องการอุปกรณ์ครัว และเครื่อง
ใช้ ชะลอตามไปด้วย

จากปัญหาดังกล่าวคาดว่าการรับรู้รายได้ของบ
ริษัทฯ และบริษัทยอ่ยในชว่งไตรมาสท่ี 2/2563 
มีแนวโน้ม ท่ีลดลง ซึ่งเกิดจากข้อจํากัดดังกล่าว
ข้างต้นสง่ผลกระทบต่อการดําเนินงานของบ
ริษัทฯและบริษัทยอ่ยในชว่ง ระยะเวลาท่ีมี
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของ COVID-19

2) ผลกระทบต่อแหล่งเงินทนุและสภาพคล่องที่
ใช้ในการด�าเนินงาน

จากสถานการณ์แพรร่ะบาดของ COVID-19 เริ่ม
ต้นต้ังแต่เดือนธันวาคม 2562 ในประเทศจีน 
ซึ่งมี ผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกรวมถึง
ประเทศไทยโดยเฉพาะตลาดทุน ทําให้บริษัทฯไม่
สามารถระดมทุนจาก การเพิ่มทุนจดทะเบียนได้
สําเร็จตามแผนท่ีบริษัทฯได้รับการอนุมัติจากท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งการจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุน
ครั้งท่ี 1 (HPT-W1) กําหนดไว้วันท่ี 30 ธันวาคม 
2562 แต่ด้วยผลกระทบของสถานการณ์ดังกล่าว
ไมเ่อ้ือ ต่อการลงทุน บริษัทฯจึงไมส่ามารถเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนได้สําเร็จตามแผน อีกท้ังลูกค้าต่าง
ประเทศบางรายขอ ขยายเวลาการชําระเงินออก
ไปอีกประมาณ 30 วัน ทําให้กระแสเงินสดเข้าช้า
ลง

3) ผลกระทบต่องบการเงิน
 
แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง มาตรการผอ่น
ปรนชั่วคราวสําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี
เพื่อรองรับ ผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

กลุ่มบริษัทเลือกใช้มาตรการผอ่นปรนชั่วคราว
สําหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี ดังนี้

เลือกท่ีจะไมน่ําข้อมูลท่ีมีการคาดการณ์ไปใน
อนาคต (forward-looking information) มาใช้
ในการวัด มูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้นสําหรับวิธีการคํานวณอยา่งง่ายสําหรับ
ลูกหนี้การค้าและสินทรัพย์ ตามสัญญา
 
เลือกท่ีจะไมน่ําสถานการณ์ coVID-19 มาถือเป็น
ข้อบง่ชี้ของการด้อยค่า ตามมาตรฐานการบัญชี
ฉบับท่ี 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์
 
บริษัทฯ ไมคิ่ดว่ามูลค่าทรัพย์สินจะได้รับผลกระ
ทบอยา่งมีนัยสําคัญ เพราะเมื่อทําการวิเคราะห์
อายุของ ลูกหนี้การค้าคงเหลือแล้ว ไมพ่บลูกหนี้
การค้ารายใดท่ีเข้าเง่ือนไขท่ีจะต้องต้ังสํารองค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญตาม นโยบายการบัญชีด้าน
การสํารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของบริษัทฯ 
สว่นทรัพย์สินอ่ืนไมม่ีรายการใดท่ีจะเข้าขา่ย การ
เสื่อมสภาพ



BAFS ประเมินปริมาณใช้น�้ามันอากาศยานปี 63
ลดลง 58% อยู่ที่ 2.58 พันล้านลิตร หลังโควิด-19 กระทบ

BAFS ประเมินปรมิาณใช้น�ามันอากาศยานปี63 
ลดลง 58% อยูท่ี ่2.58 พันล้านลิตร หลังโควิด-
19 กระทบ พรอ้มเผยอยูร่ะหว่างเจรจาลงทนุ
โรงไฟฟ้าในประเทศ ลุ้นเหน็ปีนี ้20 Mw ขณะที่
เชื่อ THAI ผถห.ใหญ่ ไม่ขายหุน้ท้ิง มั่นใจยงัเอ้ือ
ประโยชน์อยู่

หม่อมหลวงณัฐสทิธิ ์ดิศกลุ รองกรรมการผูอ้�านวย
การใหญ่ บรษัิท บรกิารเชื้อเพลิงการบนิกรุงเทพ 
จ�ากัด (มหาชน) หรอื BAFS 

เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ซึ่งสง่ผลกระทบเป็นวงกว้างต่อ
ภาพรวมเศรษฐกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
โดยอุตสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงได้แก่ 
อุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมการท่อง
เท่ียว ดังนั้นในปี 2563 บริษัทฯจึงประเมินว่า
ปริมาณการใช้น�ามันท่าอากาศยานจะอยูท่ี่ 2,585 

ล้านลิตร ปรับตัวลดลงถึง 58% เมื่อเทียบกับปี 
2562 ท่ีมีปริมาณการใช้อยูท่ี่  6,100 ล้านลิตร 

ขณะท่ีปริมาณการใช้น�ามันในทุกผลิตภัณฑ์ซึ่งรวม
ถึงน�ามันท่ีใช้ในรถยนต์ของปีนี้ จะอยูท่ี่ 3,253 ล้าน
บาท หรือปรับตัวดลง 29% เมื่อเทียบกับปีท่ีผา่น
มา โดยไตรมาส2/2563จะเป็นไตรมาสท่ีได้รับผลก
ระทบจากโควิด-19มากท่ีสุด หลังรัฐบาลประกาศ
ปิดเมือง สง่ผลให้ประชาชนงดการเดินทาง อยา่งไร
ก็ตามเชื่อว่าครึ่งปีหลังปริมาณการใช้น�ามันภาคพื้น
ดินจะฟื้ นตัวจากครึ่งปีแแรก หลังมาตรการดังกล่าว
ได้ปลดล็อคเป็นท่ีเรียบร้อย และประชาชนเริ่มกลับ
มาเดินทางอีกครั้ง ท้ังนี้ปัจจุบันบริษัทฯมีสัดสว่น
รายได้จากธุรกิจน�ามันอากาศยาน 79% และจาก
ธุรกิจขนสง่ทางท่อ 21% 

สําหรับมาตรการในการรับมือจากสถานการณ์ใน
ปัจจุบันบริษัทฯจะปรับลดค่าใช้จ่ายท่ีไมจํ่าเป็น รวม
ถึงชะลอการลงทุนใหม่ๆ ออกไปก่อน พร้อมกันนี้
บริษัทฯยังรักษาสภาพคล่องทางการเงินไว้อยา่งดี  
โดยปัจจุบันมีวงเงินหมุนเวียนสํารอง จํานวน 1,390 
ล้านบาท เพื่อใช้รองรับต่อการดําเนินงาน รวมถึง
บริษัทฯยังสามารถชําระหนี้สถาบันทางการเงินและ
ลูกหนี้การค้าได้ตามปกติ 

นอกจากนี้บริษัทฯยังขอขยายเวลาชําระคืนเงินต้น
ออกไปก่อน 6 เดือน พร้อมท้ังขอวงเงินหมุนเวียน
เพิ่มเติมจากสถาบันการเงินอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่ง
เชื่อว่าจะได้รับการอนุมัติเร็วๆนี้เพื่อนํามารองรับ
สถานการณ์ปัจจุบันท่ีอยูใ่นสภาวะไมป่กติ 

ด้านกลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้ของบริษัทฯนั้น จะ
ขยายด้วยการนําธุรกิจท่ีเป็นกิจกรรมข้างเคียงขอ
งบริษัทฯไปให้บริการแก่ลูกค้านอกกลุ่มบริษัทฯ เชน่ 
การประกอบรถเติมน�ามันอากาศยาน และสง่ไป
จําหนา่ยยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยปัจจุบันมียอดคํา
สั่งซื้อ(ออเดอร์) จากประเทศลาว และประเทศเมีย
นมาร์แล้ว อีกท้ังยูร่ะหว่างทําการศึกษาเพื่อลงทุน
ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศ ท่ี
เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์(COD)แล้ว ซึ่งรูปแบบ
เป็นโซลาร์ฟาร์ม พลังงานลม และพลังงานน�า โดย
จะดําเนินการภายใต้บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ 
คอร์เปอเรชัน จํากัด โดยคาดหวังว่าจะเห็นภายในปี
นี้ 20 เมกะวัตต์ 

สว่นความคืบหน้าโครงการขยายระบบขนสง่น�ามัน
ทางท่อไปยังภาคเหนือ เฟส2 ของ บริษัท ขนสง่
น�ามันทางท่อ จํากัด หรือ FPTซึ่งเป็นบริษัทในเครือ
ของบริษัทฯนั้น ปัจจุบันมีความคืบหน้าแแล้ว 94% 
และเชื่อว่า FPT จะถึงจุดคุ้มทุนและสามารถมีกําไร
ได้ในอีก 3-4 ปีข้างหน้า หลังมีปริมาณน�ามันท่ีเพิ่ม
ขึ้นจากเฟส 2 เข้ามาสนับสนุน 

หมอ่มหลวงณัฐสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติม ถึงกรณีท่ี
มีนักลงทุนหลายท่านให้ความกังวลว่า บริษัท 
การบินไทย จํากัด (มหาชน) หรือ THAI ซึ่งเป็นผู้
ถือหุ้นรายใหญข่องบริษัทฯในสัดสว่น 22.59%  จะ
ทําการขายหุ้นออกไป หลังปัจจุบันการบินไทยอยู่
ในระหว่างเข้าสูแ่ผนฟื้ นฟูกิจการนั้น  บริษัทฯเชื่อ
ว่าการบินไทยจะไมข่ายหุ้นของบริษัทฯแนน่อน 
เนื่องจากยังเชื่อว่าหาก THAI กลับมาดําเนินธุรกิจ
ปกติบริษัทฯจะยังเอ้ือประโยชน์ให้อยู ่



AH  คาดรายได้รวมปี 63 ทรุด 40% 
ตามอุตฯรถยนต์ชะลอตัว  

AH คาดรายได้รวมปี 63 ทรุด 40% ตามอุตฯ
รถยนต์ชะลอตัว พรอ้มวางเป้าลดค่าใช้จ่าย 
50% เพื่อรกัษากระแสเงินสด รบัมือวิกฤต 
coVId-19 
 
นายเยบ็ ซู ชวน ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
บรษัิท อาปิโก ไฮเทค จ�ากัด (มหาชน) หรอื 
AH

เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของโรคระบาดโค
วิด-19 ท่ีเกิดขึ้น ทําให้สภาวะเศรษฐกิจท้ังใน
และต่างประเทศเกิดความชะลอตัว สง่ผลให้
อุตสาหกรรมยานยนต์ได้รับผลกระทบด้วย
เชน่กัน ซึ่งบริษัทฯ 

มองว่าในชว่งครึ่งปีหลังจะมีการผลิตและ
การขายรถยนต์ท่ีลดต�าลง เป็นผลมาจากการ
รักษากระแสเงินสดท้ังลูกค้าและผู้ประกอบ
การ ซึ่งโดยปกติรายได้ของบริษัทฯ จะเติบโต
ตามภาพรวมของอุตสาหกรรม ซึ่งคาดว่าจะ
กระทบรายได้รวมของบริษัทในปี2563 ลด
ลงจากปีก่อน 40%   สว่นภาพรวมกําไรใน
ปี 63  บริษัทฯ   จะประเมินอีกครั้งหลังสิ้นสุด
ไตรมาส2/63

ด้านแผนการดําเนินงานท่ามกลางสภาวะ
เศรษฐกิจท่ีชลอตัวในปีนี้ บริษัทฯ  ต้ังเป้าปรับ
ลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานท้ังหมดลดลง 
50% เพื่อรักษากระแสเงินสดในมือให้ได้มาก
ท่ีสุด สําหรับการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินท่ี
อาจเกิดขึ้น 

โดยมีการลดเงินเดือนพนักงานในสัดสว่น 
10% - 60% ตามลําดับ ยกเว้นพนักงานท่ีมี
รายได้ต�ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน รวมถึงปรับ
ลดจํานวนพนักงานลงตามกําลังงานท่ีลด
ลง ซึ่งในปีนี้บริษัทก็ได้ใช้กําลังการผลิตเพียง 
50%ของกําลังการผลิตท้ังหมดท่ีมี ซึ่งจะปรับ
เปล่ียนไปตามความต้องการของตลาดยาน
ยนต์

ขณะท่ีบริษัทฯ ยังมีเงินปันผลจากบริษัทยอ่ย
เข้ามาชว่ยเพิ่มสภาพคล่องให้กับบริษัทรวม
ท้ังยังมีการเข้าไปผอ่นผันชําระหนี้กับทาง
ธนาคารพาณิชย์ 

นายเย็บ ซู ชวน  ยังประเมินภาพรวม
อุตสาหกรรมยานยนต์ในปีนี้คาดว่าจะมีการ
ผลิตรถยนต์ลดลงค่อนข้างมาก โดยในเดือน
เมษายนต์มียอดรายได้เข้ามาน้อยท่ีสุด จึงคาด

ว่าในชว่งไตรมาสท่ี2 จะเป็นชว่งท่ีบริษัทได้
รับผลกระทบด้านรายได้มากท่ีสุด ซึ่งจากการ
ประมาณการณ์ของอุตสาหกรรมยานยนต์ใน
ปีนี้ ท่ีคาดผลิตรถยนต์ได้ประมาณ 1.33  ล้าน
คัน ลดลง30% จากปีท่ีผา่นมา ตามทิศทาง
ความต้องการของลูกค้า โดยเป็นตัวเลขท่ีอยู่
ในระดับไกลเคียงเมื่อ15ปีก่อน

อยา่งไรก็ตามตลาดรถยนต์ในประเทศจีนมี
การฟื้ นตัวขึ้นแล้วหลังจากมีการผอ่นคลาย
มาตรการล็อคดาวน์ ซึ่งคาดว่าภาพรวมตลาด
รถยนต์ในประเทศจีนจะลดลง12% ในขณะท่ี
กระแสเงินสดของบริษัทในจีนยังสามารถประ
คับประคองได้ดี 

สว่นบริษัทในประเทศมาเลเซียได้รับผลก
ระทบด้านรายได้ท่ีลดลงค่อนข้างมากจาก
มาตรการของภาครัฐบาลประเทศมาเลเซีย 
แต่อยา่งไรก็ตามกระแสเงินสดยังอยูใ่นระดับ
ท่ีแข็งแกรง่ เชน่เดียวกับประเทศโปรตุเกส 
เนื่องจากรัฐบาลโปรตุเกสได้ให้การสนัยสนุน
เงินในสัดสว่น 80%ของเงินเดือนท้ังหมดของ
พนักงาน และเงินสนับสนุนรวมถึงการผอ่นผัน
เงินกู้ยืมจากทางธนาคารในโปรตุเกสในการ
เยียวยาบริษัทท่ามกลางภาวะวิกฤติท่ีเกิดขึ้น 



VCOM ตั้งเป้ารายได้ปี63 โต 15% แตะ 2.04 พันลบ. 
หลัง ธุรกิจ IT ไร้ผลกระทบโควิด-19 พร้อมคาด 

Q2/63 พุ่งต่อ

VcoM ต้ังเป้ารายได้ปี 63 โต 15% แตะ 
2.04 พันลบ. หลัง ธุรกิจ IT ไรผ้ลกระทบโค
วิด-19 พรอ้มมั่นใจ Q2/63 ก�าไรขั้นต้น ดี
กว่า Q1/63 หลังเน้นเพิ่มรายได้จากการให้
บรกิารมากขึน้

นางทรงศร ีศรรุีง่เรอืงจิต กรรมการผู้
จัดการ บรษัิท วินท์คอม เทคโนโลย ีจ�ากัด 
(มหาชน) หรอื VcoM 

เปิดเผยว่า บริษัทฯต้ังเป้ารายได้ปี 2563 
แตะท่ีระดับ 2,045 ล้านบาท หรือเติบโต 
15% เมื่อเทียบกับปีก่อนท่ีมีรายได้ 
1,781.83 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯได้รับ
ผลบวกจากการแพรร่ะบาดของไวรัสโควิด-
19 จากพฤติกรรมการใช้ชีวิตของประชาชน
รวงถึงองค์กรต่างๆท่ีเปล่ียนไป ซึ่งหันมา
พึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น สง่ผลให้ไตรมาส1ท่ี
ผา่นมาบริษัทฯมีผลการดําเนินงานท่ีเติบโต
อยา่งก้าวกระโดดท้ังในแง่ของรายได้รวม
และกําไรสุทธิ 

ขณะท่ีรายได้ในปีนี้จะมาจากการขาย 
จํานวน 1,527 ล้านบาท และมาจากการ

บริการ จํานวน 518 ล้านบาท สว่นในชว่งท่ี
เหลือของปีบริษัทฯก็ยังเดินหน้าประมูลงาน
อยา่งต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนผลการดําเนิน
งานให้มีการเติบโต 

"สว่นมากเราเหน็แต่ผูท้ีไ่ด้รบัปัจจัยลบ
จากโควิด แต่ของเราได้รบัผลบวกจาก
พฤติกรรม new normalหลายคนก็ท�างาน
ทีบ่า้นมากขึน้ ทีส่�าคัญคือจะต้องมอุีปกรณ์
ไอทแีละระบบSecurity ซึง่ปัจจุบนัเรามี

ระบบรองรบัต่อธุรกิจทีห่ลากหลาย หลาย
บรษัิทฯก็เริม่ปรบัตัวน�าเอาดิจิทัลเข้ามาใช้
ในองค์กรมากขึน้" นางทรงศร ี กล่าว 

ขณะท่ีบริษัทฯประเมินว่ากําไรขั้นต้น
(Gross Profit)ในไตรมาส 2/2563 จะ
ดีกว่าไตรมาส1/2563พร้อมประเมินว่า
ผลประกอบการโดยรวมจะดีต่อเนื่อง ซึ่ง
ไตรมาสนี้บริษัทฯจะเน้นเพิ่มสัดสว่นราย
ได้จากการบริการมากขึ้น หลังไตรมาสท่ี
ผา่นมาบริษัทฯเน้นสร้างรายได้จากการขาย
มากกว่า 

นางทรงศรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน
บริษัทฯอยูร่ะหว่างการเจรจากับพันธมิตร
ในเวียดนามเพิ่มเติม  เพื่อหวังเข้าไปขยาย
ธุรกิจ ท้ังนี้การลงทุนต้องขึ้นกับเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ของประเทศนั้นด้วย เนื่องจาก
เวียดนามเป็นประเทศท่ีมีผู้ประกอบการท่ี
มีความเชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยีหลายราย
เข้าไปลงทุนบ้างแล้ว บริษัทฯจึงต้องใช้ระยะ
เวลาในการเจรจาก่อน



 BCH คาดผลงานQ2/63 ดีกว่า Q1/63 
หลังมีรายได้จากบริการตรวจ โควิด-19 หนุน  ปักหมุด

ปีนี้รายได้เติบโตเลข 2 หลัก

BCH คาดผลงานQ2/63 ดีกว่า Q1/63 
หลังมีรายได้จากบริการตรวจโควิด-
19หนุน พร้อม ย�าปีนี้รายได้เติบโตเลข 2 
หลัก พร้อมมั่นใจลูกค้าประกันสังคมข้า
เป้า 9 แสนราย

นายภมูิพัฒน์ ฉัตรนรเศรษฐ ผูอ้�านวยการ
ฝ่ายการเงินและนักลงทนุสมัพันธ์ บรษัิท 
บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ�ากัด (มหาชน) 
หรอื BcH 

เปิดเผยว่า คาดว่าภาพรวมผลประกอบ
การไตรมาส2/2563 จะเติบโตได้ดีกว่า 
ไตรมาส1/2563 ถึงแม้บริษัทฯจะได้รับ
ผลกระทบเล็กน้อยจากจํานวนผู้ป่วยท่ี
ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากความกังวลเรื่อง
การแพรร่ะบาดของไวรัสโควิด-19 แต่
บริษัทฯยังมีรายได้ใหมท่ี่เก่ียวกับบริการ
ตรวจไวรัสโควิด-19 เข้ามาสนับสนุนแทน 

ท้ังนี้บริษัทฯยังคงมั่นใจว่าผลประกอบการ
ปี2563 จะมีรายได้เติบโตตัวเลข 2 หลัก 
ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของลูกค้าประกัน
สังคม โดยสิ้นปีนี้บริษัทฯคาดว่าจะอยูท่ี่ 
900,000 ราย  จากปัจจุบัน 888,000 ราย 
พร้อมท้ังเฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสอยา่งใกล้ชิด

ด้านศูนย์ให้บริการผู้มีบุตรยาก(IVF)
ยอมรับว่าไตรมาสท่ีผา่นมาได้รับผลกระ
ทบจากการแพรร่ะบาดของไวรัสโควิด-19 
สง่ผลให้กลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯจาก
ประเทศจีนปรับตัวลดลงค่อนข้างมาก ดัง
นั้นบริษัทฯจึงหันมาโฟกัสลูกค้าในประเทศ
แทน และเชื่อว่าหลังประเทศไทยคลาย
ล็อคดาว์นแล้วจะมีผู้ใช้บริการจากต่าง
ชาติกลับเข้ามาอีกครั้ง สว่นโรงพยาบาล
เวิลด์เมดิคอล ยังคงมีผลการดําเนิงานท่ีดี
ต่อเนื่อง โดยในไตรมาส1 ท่ีผา่นบริษัทฯ
มีรายได้เติบโตถึง 14% แม้คนไข้ต่างชาติ
จะปรับตัวลดลงแต่โรงพยายามดังกล่าวมี
บริการตรวจโควิด-19เข้าสง่เสริม 

สว่นความคืบหน้าโครงการ โรงพยาบาล
เกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

อรัญประเทศ ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ
เป็นท่ีเรียบร้อย คาดว่าจะถึงจุดคุ้มทุน
ภายใน 1 ปี  สว่นโรพยาบาลเกษมราษฎร์ 
ปราจีนบุรี มีความคืบหน้าในการก่อสร้าง 
67% คาดแล้วเสร็จไตรมาส4/2563 โดย
กลุ่มเป้าหมายจะเป็นคนทํางานในเขต
นิคม 304 สว่นโรงพยาบาล เกษมราษฎร์ 
Vientiane มีความคืบหน้าในการก่อสร้าง 
65% โดยเฟสแแรกจะเปิดให้บริการ 110 
เตียง คาดแล้วเสร็จไตรมาส1/2564 

ขณะท่ีโรงพยาบาลในประเทศลาว 
ปัจจุบันมีความคืบหน้าก่อสร้าง 67% แต่
ท้ังนี้การก่อสร้างในปัจจุบันได้ถูกชะลอ
ออกไปก่อนเนื่องจาก ประเทศลาวมีการ
ล็อคดาว์น สง่ผลให้การก่อสร้างอาจจะมี
การดีเลย์ไปประมาณ 1-2 เดือน 



BR คาด COVID-19
กระทบต่อยอดขายปี 63 ประมาณ 15-20%

นาย โจเซฟ สเุชาว์วณิช   รอง
ประธานกรรมการ    บรษัิท 
บางกอกแรน้ช์ จ�ากัด 
(มหาชน) BR  เปิดเผยว่า
บรษัิทฯ   ขอแจ้งผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ coVId-19 ทีม่ต่ีอ
บรษัิทฯ ดังนี้

1. ความเสีย่งและผลกระทบต่อการ
ด�าเนินธุรกิจ

สําหรับกิจการในประเทศไทย 
มาตรการการปิดสถานท่ีเชน่ภัตตาคาร
และห้องจัดเล้ียงของโรงแรม ตลอด
จนการให้บริการแบบซื้อกลับบ้าน มี
ผลกระทบต่อยอดขายสินค้าบางสว่น 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการสง่เสริมการ
ขาย ซึ่งบริษัทฯคาดว่าเป็นผลกระทบ
ในระยะสั้น

บริษัทฯมีมาตรหารป้องกันการแพร่
ระบาดของ C0VD-19 และแผนการ
ดําเนินการอยา่งต่อเนื่อง ท้ังในการเฝ้า
ระวังการระบาดของโรคและป้องกัน
ภายในบริเวณท่ีทําการ โดยจัดให้มีการ
ตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมหน้ากาก
อนามัย การใช้เจลแอลกอฮล์ฆา่เชื้อ 
การพน่ยาฆา่เชื้อสถานท่ี การกําหนด
ระยะหา่งทางสังคม การกักตัวผู้เดิน
ทางไปพื้นท่ีเสี่ยงจํานวน 14 วัน และ
การงดเดินทางไปต่างประเทศการ
ดําเนินการตามมาตรการดังกล่าว
ข้งตัาน 

ไมก่ระทบต่อการดําเนินงานและหาร
ควบคุมภายในอยา่งมีนัยสําคัญ แต่
ข้อจํากัดการเดินทางของบริษัทฯ
ยอ่ยในประเทศเนเธอร์แลนด์ ทําให้
ไมส่ามารถจัดทําและนําสง่รายงาน

ฐานะการงินและผลการดําเนิน
งานงวดไตรมาสแรกสิ้นสุดวันท่ี 31 
มีนาคม 2563 ท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ให้
แก่สํานักงาน ก.ล.ต. ได้ภายในกําหนด
ระยะเวลาวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 
จึงต้องขอผอ่นผันการนําสง่งบการเงิน
ดังกล่าวออกไปเป็นภายในวันท่ี 14 
สิงหาคม 2563 

สําหรับกิจการบริษัทยอ่ยในประเทศ
เธอร์แลนต์ด้หยุดกิจกรรมสว่นใหญ่
ชั่วคราวและไมม่ีกําหนดการท่ีชัดเจน
ว่าจะสามารถดําเนินการได้ตามปกติ
อีกเมื่อใด เนื่องจากภาวะการแพร่
ระบาดท่ียังไมส่ามารถคาดการณ์ 

2. ผลกระทบต่อแหล่งเงินทนุและ
สภาพคล่องทีใ่ช้ในการด�าเนินงาน

สถาบันการเงินยังคงให้การสนับสนุน
การดําเนินงานของบริษัทฯเป็นอยา่งดี 
โดยบริษัทฯได้รับผลกระทบต่อสภาพ
คล่องจากยอดขายท่ีลดลง ซึ่งบริษัทฯ
สามารถขอรับการสนับสนุนวงเงินสิน
เชื่อเพื่อใช้เสริมสภาพคล่องได้

3. ผลกระทบต่องบการเงิน
บริษัทฯคาดว่ามูลค่าทรัพย์สินท่ีแสดง
อยูใ่นงบการงินของบริษัทฯ จะไมไ่ด้
รับผลกระทบอยา่งมีนัยสําคัญจาก
การพิจารณาการด้อยคําของทรัพย์สิน 
การเปล่ียนแปลงขอมูลค่ยุติธรรม การ
พิจารณาต้ังสํารองต่างๆท่ีเกิดจาก
ผลกระทบของ COVD-19 แต่อยา่งใด 
สว่นของหนี้สินหรือภาระผูกพันท่ีอาจ
จะเกิดขึ้น เป็นไปตามการขอรับการ
สนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพ
คล่องในอนาคต ท้ังนี้บริษัทฯคาดว่า
สถานการณ์ COVID-19 จะสง่ผลกระ
ทบต่อยอดขายของบริษัทฯ ในปี 2563 
ประมาณ 15-20 %



TQM ตั้งธงปี 69
ยอดขายทะยานแตะ 5 หมื่นลบ.

เล็งขยายตลาดไปตปท. - ท�าดีล M&A ต่อเนื่อง

TQM ต้ังธงปี 69 ยอดขายทะยานแตะ 5 
หมื่นลบ. เล็งขยายตลาดไปตปท. - ท�าดลี 
M&A เชื่อผลงาน Q2/63 โตต่อเน่ือง หลัง
ออกสนิค้าใหม่-ขยายฐานลกูค้ามั่นใจท้ังปี
ยอดขายเข้าเป้า 1.5 หมื่นลบ.

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิาร บรษัิท ทคิีวเอ็ม คอรป์อเรชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) หรอื TQM

เปิดเผยว่า บริษัทฯต้ังเป้าปี 2569 จะมียอด
ขายแตะท่ีระดับ 50,000 ล้านบาท เนื่องจาก 
บริษัทฯมีการขยายชอ่งทางการขายเข้าสู่
ออนไลน์ 

จากเดิมมีเพียงออฟไลน์เพื่อตอบโจทย์
ยุค New normal ซึ่งชอ่งทางดังกล่าวทําให้
บริษัทฯสามารถขายสินค้าท่ีมีราคาไมสู่งมาก
ระหว่าง 500-800 ล้านบาท ให้แก่ลูกค้าได้

อีกท้ังบริษัทฯยังมีแผนขยายธุรกิจไปยังต่าง
ประเทศด้วยเบื้องต้นประเทศในแถบ CLMV 
โดยรูปแบบการลงทุนจะเป็นลักษณะรว่ม
ทุนกับพาร์ทเนอร์ท้องถ่ินของแต่ละประเทศ
นั้นๆซึ่งปัจจุบันอยูร่ะหว่างการศึกษาและ
คาดว่าจะเห็นในปีนี้ 1 ดีล รวมถึงบริษัทฯยัง
คงมองหาโอกาสในการเข้าซื้อกิจการ(M&A)
อยา่งต่อเนื่อง ซึ่งเป็นธุรกิจโบรกเกอร์ใน
ประเทศ โดยปัจจุบันอยุร่ะหว่างเจรจาหลาย
ราย คาดหวังเห็นความชัดเจนปลายปีนี้-ต้นปี
หน้า 

ขณะท่ีภาพรวมผลประกอบการไตรมาส 
2/2563 บริษัทฯคาดว่าจะเติบโตได้ดีต่อ
เนื่องจากไตรมาส 1 ท่ีผา่นมา 

หลังบริษัทฯมีแผนออกผลิตภัณฑ์ใหมอี่ก
มากมาย โดยในปีนี้จะออกไมต่�ากว่า 8 

รายการ ซึ่งปัจจุบันได้ออกไปล้ว 3-4 รายการ 
ได้แก่ ประกันโควิด-19 ,ประกันไข้หวัดใหญ ่
,ประกันไข้เลือดออก, ประกันมนุษย์เงินเดือน 
ซึ่งถือว่าได้กระแสตอบรับท่ีดีมาก รวมถึง
ไตรมาส2นี้บริษัทฯยังขยายฐานลูกค้าในสว่น
ของประกันโรคตามฤดูกาลและประกันบ้าน
ด้วยเชน่กัน 

ดังนั้นในปี 2563 บริษัทฯยังคงมั่นใจว่ายอด
ขายรวมจะสามารถทําได้ตามเป้าหมายท่ีวาง
ไว้ 15,000 ล้านบาท โดยเป้าหมายดังกล่าว
ไมร่วมการรว่มทุนและการเข้าซื้อกิจการท่ี
อาจจะเห็นความชัดเจนในชว่งท่ีเหลือของปี



"เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง" 
ยื่นไฟล่ิงขายไอพีโอ 160 ล้านหุ้นเข้า SET รองรับแผน

ขยายคลังสินค้า-ซื้อเครื่องจักร-บุกงานก่อสร้าง

"เวล เกรด เอ็นจิเนยีริง่"  (wGE) ผู้ให้บริการ
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ยื่นไฟล่ิงต่อสํานักงาน 
ก.ล.ต. เพื่อขอเสนอขายหุ้น IPO จํานวน 160 
ล้านหุ้น ราคาพาร์หุ้นละ 0.50 บาท และเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมนํา
เงินไปใช้ขยายคลังสินค้า ซื้อเครื่องจักร และ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับแผนลุยงาน
ก่อสร้าง โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม และ
งานโครงสร้างพื้นฐาน

นายสมัฤทธิช์ัย ต้ังหะรฐั กรรมการผูจั้ดการ 
บรษัิท คันทรี ่กรุป๊ แอ๊ดไวเซอรี ่จ�ากัด เป็น
ทีป่รกึษาทางการเงิน  บรษัิท เวล เกรด เอ็น
จิเนยีริง่ จ�ากัด (มหาชน) (wGE) 

ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้าง  
เปิดเผยว่า ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล
และหนังสือชี้ชวน (Filing) ของ WGE ต่อ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  เพื่อขอเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็น
ครั้งแรก (IPO) จํานวน 160 ล้านหุ้น หรือ 
26.67% ของหุ้นสามัญท่ีออกและชําระ
แล้วท้ังหมด และคาดว่าจะสามารถเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
(SET) โดยมี บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ 
จํากัด เป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน

  นายเกรียงศักด์ิ บัวนุม่ ประธานกรรมการ
บริหาร บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
(มหาชน) (WGE) กล่าวว่า เป้าหมายการ
เข้าระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์ฯในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสในการ
เติบโต และรองรับแผนการเข้ารับงานใหมใ่น
อนาคต โดยบริษัทฯเตรียมขยายคลังสินค้า 

,ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์สําหรับใช้ในงาน
ก่อสร้าง และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
กิจการ

  "ความน่าสนใจของ wGE คือ เป็นผู้
ด�าเนินธุรกิจใหบ้รกิารรบัเหมาก่อสรา้ง
อาคารและสิง่ปลกูสรา้ง ทีม่แีหล่ง
ทีม่าของรายได้ท้ังภาครฐัและเอกชน 
เช่น คอนโดมิเนยีมแนวสงูและแนว
ราบ โรงพยาบาล อาคารส�านักงาน ซึง่
ครอบคลมุถึงงานวิศวกรรมโยธา งาน
ระบบ วิศวกรรมประกอบอาคารและงาน
ภมูิสถาปัตย ์รวมถึงงานก่อสรา้งระบบ
สาธารณูปโภคตามทีล่กูค้าก�าหนด โดย
เป็นท้ังผูร้บัเหมาโดยตรง และผูร้บัเหมา
ช่วง ซึง่กลุ่มลกูค้ากระจายท่ัวประเทศ 
และทีส่�าคัญธุรกิจไม่ได้กระจุกตัวใน
กลุ่มลกูค้ากลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ช่วยกระจาย
ความเสีย่งธุรกิจ และมโีอกาสเติบโตได้
อกีมาก"

 ท้ังนี้ กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการก่อสร้าง
ในปี 2560 – 2562 จํานวน 988.14 ล้าน
บาท จํานวน 1,290.11 ล้านบาท และ
จํานวน 1,506.94 ล้านบาท ตามลําดับ หรือ
คิดเป็นอัตราการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อย
ละ 30.56 และ ร้อยละ 16.81 ในปี 2561 
และปี 2562 ตามลําดับ ขณะท่ีกําไรสุทธิใน
ปี 2560 – 2562 เท่ากับจํานวน 63.84 ล้าน
บาท จํานวน 37.68 ล้านบาท และจํานวน 
114.66 ล้านบาท ตามลําดับ

 สําหรับการดําเนินธุรกิจของ WGE ประกอบ

ด้วยงานก่อสร้างประเภทโรงพยาบาล, งาน
ก่อสร้างประเภทห้างสรรพสินค้าหรือคอม
มูนิต้ีมอลล์, งานประเภทอสังหาริมทรัพย์ 
และงานประเภทอาคารสํานักงาน นอกจาก
นี้บริษัทฯยังแสวงหาโอกาสเพื่อท่ีจะเข้า
ประมูลงานประเภทอ่ืนๆ เชน่ งานประเภท
โรงงานอุตสาหกรรม, งานก่อสร้างประเภท
โรงแรม งานก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐานท่ีอยูใ่นแผนงานของบริษัทฯ เพื่อ
รองรับการเติบโตในอนาคต รวมท้ังบริษัทฯ
ยังให้บริการงานประเภทอ่ืนท่ีเป็นสว่น
งานสนับสนุน เพื่อให้สามารถให้บริการแก่
ลูกค้าได้ครอบคลุมและครบวงจร เชน่ งาน
ปรับปรุงรีโนเวท งานตกแต่งภายใน งาน
เหล็ก และพรีคาสท์ เป็นต้น



"ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์" 
ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. แล้ว เดินหน้าเสนอขายหุ้นไอพีโอ 120 ล้านหุ้น 

พร้อมเล็งเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

"ลโีอ โกลบอล โลจิสติกส"์ ยื่นไฟล่ิง

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เสนอขายไอ

พีโอ 120 ล้านหุ้น ลุยเข้าจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 

เล็งระดมทุนเพื่อเสริมความแข็งแกรง่

ทางธุรกิจ

นายเกตติวิทย ์สทิธิสนุทรวงศ ์

ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท ลโีอ 

โกลบอล โลจิสติกส ์จ�ากัด (มหาชน) 

หรอื LEo 

เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นแบบแสดง

รายการข้อมูล (ไฟล่ิง) ต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ไปแล้ว 

เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 โดยมี

บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนีต้ี จํากัด เป็นท่ี

ปรึกษาทางการเงิน

โดย บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ 

จํากัด (มหาชน)วางแผนท่ีจะเสนอ

ขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนเป็น

ครั้งแรก หรือ IPO จํานวน 120 ล้าน

หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น 

และจะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

สําหรับบริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจให้

บริการโลจิสติกส์ครบวงจรครอบคลุม

ท่ัวโลก (End - to - End Global 

Logistics Services) ได้แก่ การรับ

จัดการขนสง่สินค้าระหว่างประเทศท้ัง

การนําเข้าและการสง่ออก (Freight 

Forwarder) โดยการขนสง่ทาง

ทะเล (Sea Freight) และทางอากาศ 

(Air Freight)  รวมท้ังการให้บริการ

สนับสนุนการให้บริการโลจิสติกส์

และการขนสง่สินค้าแบบครบวงจร 

(Integrated Logistics Services - 

ILS) และให้บริการพื้นท่ีสําหรับเก็บ

ของ (LEO Self Storage - LSS)

ขณะท่ีวัตถุประสงค์ของการระดม

ทุนในการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่

ประชาชนเป็นครั้งแรก หรือ IPO  ครั้ง

นี้ เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ

ของบริษัท และบริษัทยอ่ย รวมท้ังยัง

จะใช้เป็นงบประมาณเพื่อลงทุนใน

บริษัทอ่ืน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท



SCN - ECF - META ดัน บ.ร่วม "GEP"
 เข้าตลาดหุ้น ตั้ง คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ เป็น FA

คาดยื่นไฟลิ่งภายในปี64

Green Earth Power (Thailand) company 
Limited(กรนีเอิรธ์ พาวเวอร ์ไทยแลนด์ 
จ�ากัด) หรอื GEP แต่งต้ัง คันทรี ่กรุป๊  แอ๊ดไว
เซอรี ่   เป็นทีป่รกึษาทางการเงิน เตรยีมตัว
เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย ์คาดยื่นไฟ
ล่ิงภายในปี64 มั่นใจธุรกิจพื้นฐานด ีแนวโน้ม
การเติบโตสงู

นายออง ทีฮา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัท 
Green Earth Power (Thailand) Company 
Limited(กรีนเอิร์ธ พาวเวอร์ ไทยแลนด์ จํากัด) 
หรือ GEP เปิดเผยว่า GEP มีแผนท่ีจะเป็นผู้นํา
ธุรกิจพลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน 
ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
สะอาดและพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ เชน่ แสง
อาทิตย์และลม จําหนา่ยให้กับหนว่ยงานท้ังภาค
รัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
โดยมีความรว่มมือของผู้ลงทุนหลักคือ บมจ.
สแกน อินเตอร์ (SCN) บจก.อีซีเอฟ พาวเวอร์ 
ในฐานะบริษัทยอ่ยของ บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์
นิเทค (ECF) บมจ.เมตะ คอร์ปอเรชั่น (META) 
และบริษัท Noble Planet PTE. Ltd. (“NP”) 
โดย GEP ได้เริ่มกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าต้ังแต่
ปี 2554 ปัจจุบันบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนและ
ชําระแล้ว 215,755,800.00 บาท แบง่ออกเป็น
หุ้นสามัญจํานวน 2,157,558.00 หุ้น มูลค่าท่ี
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท

สําหรับโครงการปัจจุบันท่ีอยูภ่ายใต้การ
บริหารงานของบริษัท คือ โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์มินบู ขนาดกําลังการผลิต
ติดต้ัง 220 เมกะวัตต์ ณ เมืองมินบู ประเทศ
สาธารณรัฐแหง่สหภาพ เมียนมา ได้รับ
สัมปทานจากรัฐบาลสาธารณรัฐแหง่สหภาพ
เมียนมา เพื่อพัฒนาและดําเนินงานแบบ 
BOT (Built-Operate-Transfer) ระยะเวลา
สัญญา 30 ปี ด้วยอัตรารับซื้อค่าไฟฟ้า 0.1275 
USD / KWh แบง่เป็นระยะเวลาการดําเนิน
การก่อสร้างท้ังหมด 4 เฟส โดย 3 เฟสแรกมี
ขนาดกําลังการผลิตติดต้ังอยูท่ี่ 50 MW เฟส
สุดท้าย 70 MW ขนาดพื้นท่ีรวมโครงการ 836 
เอเคอร์ หรือเท่ากับ 2,115 ไร ่ได้รับสิทธิเชา่
พื้นท่ีจากรัฐบาลและบริษัทเอกชนในประเทศ
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา เมื่อมีการ

ผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วจะขายให้กับ Electric 
Power Generation Enterprise (“EPGE”) 
ภายใต้กระทรวงไฟฟ้าและพลังงาน รัฐบาล
สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมา

“ภาพรวมของอุตสาหกรรมพลังงาน มี
ความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะพลังงาน
หมุนเวยีนเพิ่มขึน้ในหลายประเทศ อาทิ 
ประเทศสาธารณรฐัแหง่สหภาพเมยีนมา โดย
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยม์ินบู
เป็นโครงการขนาดใหญ่ มกี�าลังการผลิตที่
สามารถตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้า
ได้ถึง 350,000,000 kwh/ปี รองรบัการใช้
ไฟฟ้าได้ถึง 200,000 ครวัเรอืน สอดคล้องกับ
ปรมิาณความต้องการใช้ไฟฟ้าทีส่งูขึน้ อกีท้ัง
การเข้าถึงการใช้ไฟฟ้าของประชาชนในเมยี
นมามเีพยีงแค่รอ้ยละ 50 ในช่วงปี 2562 และ
ต้ังเป้าการเข้าถึงไฟฟ้ารอ้ยละ 100 ภายใน
ปี 2573 ปัจจุบนัโรงไฟฟ้าในประเทศเมยี
นมาผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อการพาณิชยแ์ล้ว
จ�านวน 5,642 Mw และอยูร่ะหว่างการพัฒนา
อกี 4,940 Mw รฐับาลยงัมแีผนการพัฒนา
ขยายสายสง่กระแสไฟฟ้าเพิ่มอกีรวมกว่า 
5,302 ไมล์ท่ัวประเทศเมยีนมา

นอกจากนีแ้ล้วบรษัิทฯ ยงัมแีผนการในการมุ่ง
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
มินบูท้ังสีเ่ฟสใหส้�าเรจ็ลลุ่วง และพัฒนา
โครงการพลังงานไฟฟา้หมนุเวยีนโครงการอ่ืน 
โดยมเีป้าหมายหลักเป็นประเทศสาธารณรฐั
แหง่สหภาพเมยีนมาตลอดจนรเิริม่โครงการ
พลังงานหมุนเวยีนทีป่ระเทศอ่ืนในภมูิภาค
ด้วย

ผลการด�าเนินงานของบรษัิทล่าสดุในช่วง
ไตรมาสที ่1 ปี 2563 มกี�าไรจากการจ�าหน่าย
ไฟฟ้าในเชิงพาณิชยเ์ท่ากับ 88.58 ล้านบาท 
บรษัิทเริม่มรีายได้จากการจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชยส์�าหรบัเฟสที ่1 ขนาด 50 Mw ทีแ่ล้ว
เสรจ็ นับต้ังแต่เดือนกันยายน 2562 ทีผ่า่นมา

บรษัิทฯ จึงมแีผนทีจ่ะเตรยีมตัวส�าหรบัการ
เข้าเป็นบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย ์

เพื่อระดมทนุส�าหรบัใช้ในขยายธุรกิจและ
เป็นเงินหมุนเวยีนในการด�าเนินกิจการ ตลอด
จนพัฒนาระบบบรหิารจัดการต่างๆ ใหม้ี
ประสทิธิภาพในการท�างานมากยิง่ขึน้ เพื่อ
ก้าวสูค่วามส�าเรจ็ของพันธกิจทีต้ั่งไว้คือ 
การเป็นผูน้�าทางความคิดทีจ่ะลดการปล่อย
มลพิษเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยนื โดยแต่งต้ัง 
บรษัิท คันทรี ่กรุป๊ แอ๊ดไวเซอรี ่จ�ากัด เป็นที่
ปรกึษาทางการเงิน” นายออง ทฮีา กล่าว

ดร.ฤทธ ีกิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 
บมจ. สแกน อินเตอร ์หรอื Scn เปิดเผยว่า 
Scn เข้ามาผนึกก�าลังกับ GEP ในสดัสว่น
การลงทนุรอ้ยละ 40 เราถือเป็นผูบุ้กเบกิด้าน
พลังงานในเมยีนมา เปิดโอกาสใหเ้กิดการ
เจรญิเติบโตอยา่งก้าวกระโดดได้ในอนาคต 
ไม่ใช่เพยีงโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์หาก
แต่เป็นการเปิดโอกาสใหท้กุธุรกิจพลังงาน
ทีจ่ะเกิดขึน้ได้ในเมยีนมา นอกไปจากนี้
โครงการยงัมคีวามมั่นคงสงู เน่ืองจากสรา้ง
มาจากพื้นฐานความต้องการการใช้ไฟฟ้า
ในประเทศอยา่งแท้จรงิ ไม่ได้เป็นโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวยีนทีเ่น้นภาพลักษณ์หรอื
เน้นด้านการใช้พลังงานสะอาด อกีท้ังยงัถือ
เป็นการพัฒนาพลังงานอยา่งยั่งยนืสามารถ
ต่อยอดการพัฒนาธุรกิจทีเ่กีย่วข้องด้าน
ต่างๆ ได้อกี สรา้งโอกาสใหเ้กิดความมั่นคง
ด้านสาธารณูปโภค ทีม่นัียส�าคัญต่อการเจรญิ
เติบโตของประเทศเมยีนมา

มั่นใจว่าโรงไฟฟ้ามินบูสามารถสรา้งผล
ตอบแทนจากการลงทนุได้อยา่งดใีหกั้บ สแกน 
อินเตอร ์และผูถื้อหุน้ทกุราย รวมถึงผูท้ีก่�าลัง
จะเข้ามาเป็นผูถื้อหุน้รายใหม่ๆ อยา่งแน่นอน

ด้านนายอารกัษ์ สขุสวัสดิ ์กรรมการผูจั้ดการ 
บมจ.อสีต์โคสท์เฟอรนิ์เทค หรอื EcF เปิดเผย
ว่า บรษัิทฯ ได้เข้าลงทนุในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตยม์ินบู ขนาดก�าลังการ
ผลิตติดต้ัง 220 เมกะวัตต์ประเทศเมยีนมา 
ในสดัสว่นรอ้ยละ 20 โดยลงทนุผา่น บรษัิท 
อซีเีอฟ พาวเวอร ์จ�ากัด ในฐานะบรษัิทยอ่ย
ของบรษัิท โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่
ปัจจุบนัอยูภ่ายใต้การบรหิารงานของ GEP



SCN - ECF - META ดัน บ.ร่วม "GEP"
 เข้าตลาดหุ้น ตั้ง คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ เป็น FA

คาดยื่นไฟลิ่งภายในปี 64

สําหรับธุรกิจพลังงานทดแทน ECF ในปีนี้เห็น
การรับรู้สว่นแบง่กําไรอยา่งชัดเจนมากขึ้น 
โดยท่ีผา่นมารับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าพลังงาน
ชีวมวลภาคใต้ขนาด 7.5 เมกะวัตต์ ขณะท่ีโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มินบู ท่ีเฟสแรก 
(50 MW) สามารถจําหนา่ยไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
COD และเริ่มรับรู้สว่นแบง่กําไรงวดแรกเข้ามา
เต็มในไตรมาส 4/62 สว่นเฟสท่ี 2 3 และ 4 อยู่
ระหว่างวางแผนเพื่อก่อสร้างให้ครบโดยเร็ว
ท่ีสุด นอกจากนี้ ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าท้ังใน
และต่างประเทศท่ีอยูร่ะหว่างการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการเข้าลงทุน

นายศุภศษิฏ์ โภคินจารุรศัมิ ์ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิาร บมจ. เมตะ คอรป์อเรชั่น หรอื 
META กล่าวว่า META ถือเป็นผู้เริ่มบุกเบิกการ
เข้าลงทุนใน GEP เพื่อเข้ามาพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มินบู ในเมียนมา 
นอกจากเป้าหมายทางธุรกิจแล้วยังมีเป้าหมาย
ท่ีต้องการให้ชาวเมียนมามีไฟฟ้าใช้เพื่อการ

ดํารงชีวิตตลอดจนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ นอกไปจากนี้โครงการมินบูยังเป็น
โครงการท่ีมีศักยภาพสูง เป็นโรงไฟฟ้าโรงแรก
และใหญท่ี่สุดในเมียนมา ท้ังนี้ META ยังเป็น
ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ามินบูท่ี ซึ่ง
กําลังดําเนินการก่อสร้างเฟส 2, 3 และ 4 ตาม
ลําดับ ความสําเร็จในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์มินบูเฟสท่ี 1 ท่ีผา่นมา 
แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทฯ เมตะ ใน
การรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาดใหญ ่มั่นใจ
ว่าในอนาคตจะมีสว่นรว่มเป็นกําลังสําคัญ
ในการพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนใน
ภูมิภาคต่อไป

ขณะที ่ดร. วรีพัฒน์ เพชรคปุต์ กรรมการ
บรษัิท คันทรี ่กรุป๊ แอ๊ดไวเซอรี ่จ�ากัด ใน
ฐานะทีป่รกึษาทางการเงิน กล่าวว่า GEP 

มีแผนท่ีจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

ขณะนี้ อยูร่ะหว่างการดําเนินการปรับ
โครงสร้างทางการเงิน โครงสร้างการดําเนิน
ธุรกิจ ให้มีความเหมาะสมเป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ และอยูใ่นระหว่างการเตรียมแบบแสดง
รายการข้อมูล (Filing) เพื่อยื่นคําขออนุญาต
ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยคาดว่าจะ
สามารถยื่นไฟล่ิงได้ภายในปี 2564

“GEP เป็นบรษัิททีม่พีื้นฐานทีด่ ีมศีกัยภาพ
ในการเติบโต ด้วยการด�าเนินงานจากทมีผู้
บรหิารทีม่คีวามรู ้ความเข้าใจ มศีกัยภาพ 
และประสบการณ์ในด้านธุรกิจพลังงาน และ
มกีารพัฒนาธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง การระดม
ทนุเข้าตลาดหลักทรพัยจ์ะช่วยเพิ่มศกัยภาพ
และโอกาสทางธุรกิจของบรษัิท ใหส้ามารถ
เติบโตได้อยา่งก้าวกระโดด สามารถแข่งขัน
ได้ รองรบัการขยายตัวของธุรกิจพลังงาน
หมุนเวยีน ซึง่มคีวามต้องการเพิ่มสงูขึน้เป็น
อยา่งมาก” ดร.วรีพัฒน์ กล่าว





สภาพัฒน์ เผย GDP ไตรมาส 1/63
หด -1.8% ต�่าสุดในรอบ 6 ปี

สภาพัฒน์ เผย Gd ไตรมาส 1/63 ปรบัตัว
ลดลง 1.8% เทยีบกับการขยายตัว 1.5%  
ในไตรมาสก่อนหน้า (YoY)  ตามภาพรวม
เศรษฐกิจชะลอตัว  ลดลงครัง้แรกนับต้ังแต่
ไตรมาส 1 ในปี 57 ที ่GdP อยูท่ีร่ะดับ 
-0.4% หรอืเป็นการลดลงต�าสดุในรอบ 6 ปี  
คาดท้ังปี 63  ลดลง -6 ถึง -5%

ศ.พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติแถลง
ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ใน
ไตรมาสแรกของปี 2563ปรับตัวลดลงร้อยละ 1.8 
เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 1.5 ในไตรมาสก่อน
หน้า (%YoY) และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออก
แล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสแรกของปี 2563 ลด
ลงจากไตรมาสท่ีสี่ของปี 2562 ร้อยละ 2.2 

 (QoQ_SA)

ด้านการใช้จ่าย การบริโภคภาคเอกชนชะลอ
ตัว การใช้จ่ายภาครัฐ การลงทุนภาครัฐและภาค
เอกชนปรับตัวลดลง การสง่ออกรวมปรับตัวลดลง
ตามการสง่ออกบริการท่ีปรับตัวลดลงมาก ในขณะ
ท่ีการสง่ออกสินค้ากลับมาขยายตัว การบริโภค
ภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 3.0 ชะลอตัวลงจาก
ร้อยละ 4.1 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลง
ของการใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนและก่ึงคงทน 
สอดคล้องกับการชะลอตัวของฐานรายได้ท่ีสําคัญ 
ๆ ในระบบเศรษฐกิจและการลดลงของความเชื่อ
มั่นผู้บริโภค ในขณะท่ีการใช้จ่ายในหมวดสินค้า
ไมค่งทนและหมวดบริการขยายตัวในเกณฑ์ดี โดย
การใช้จ่ายในหมวดสินค้าคงทนลดลงร้อยละ 8.8 
ตามการลดลงของปริมาณการจําหนา่ยรถยนต์

นั่งสว่นบุคคล หมวดสินค้าก่ึงคงทนลดลงร้อยละ 
4.4 สอดคล้องกับการลดลงของดัชนีปริมาณค้า
ปลีกสินค้าก่ึงคงทนและดัชนีปริมาณการนําเข้า
สินค้าหมวดสิ่งทอเครื่องนุง่หม่ ในขณะท่ีการใช้
จ่ายหมวดสินค้าไมค่งทนขยายตัวร้อยละ 2.8 โดย
ได้รับปัจจัยสนับสนุนสว่นหนึ่งจากการเตรียมการ
ของภาคครัวเรือนเพื่อรองรับการระบาดของโรค
โควิด 19 ซึ่งสง่ผลให้การใช้จ่ายสินค้าอาหารและ
เครื่องด่ืมหลายรายการขยายตัว และการใช้จ่าย
ในหมวดบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3 สอดคล้องกับ
การเพิ่มขึ้นของปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือน

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเก่ียวกับภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวมอยูท่ี่ระดับ 49.7 เทียบกับระดับ 
56.8 ในไตรมาสก่อนหน้า การใช้จ่ายเพื่อการ
อุปโภคของรัฐบาลลดลงร้อยละ 2.7 เทียบกับการ
ลดลงร้อยละ 0.9 ในไตรมาสก่อนหน้า อัตราการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวมอยูท่ี่ร้อยละ 25.3 
(สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 22.3 ในไตรมาส
เดียวกันของปีงบประมาณก่อน) การลงทุนรวม
ลดลงร้อยละ 6.5 เทียบกับการขยายตัวร้อย
ละ 0.8 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนภาค
เอกชนลดลงร้อยละ 5.5 เทียบกับการขยายตัว
ร้อยละ 2.6 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลจากการ
ลดลงของการลงทุนในเครื่องมือเครื่องจักรและ
การลงทุนในสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 5.7 และร้อยละ 
4.3 ตามลําดับ และการลงทุนภาครัฐลดลงร้อยละ 
9.3 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 5.1 ในไตรมาส
ก่อนหน้า โดยการลงทุนของรัฐบาลลดลงร้อยละ 
22.1 สอดคล้องกับความล่าช้าของการประกาศ
ใช้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจํา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขณะท่ีการลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจขยายตัวร้อยละ 12.1 อัตราการเบิก

จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนอยูท่ี่ร้อยละ 10.5 
เทียบกับอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 4.3 ในไตรมาสก่อน
หน้า และร้อยละ 18.2 ในชว่งเดียวกันของปีก่อน

ในด้านภาคต่างประเทศ การสง่ออกสินค้ามี
มูลค่า 60,867 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อย
ละ 1.5 เทียบกับการลดลงร้อยละ 4.9 ในไตรมาส
ก่อนหน้า โดยปริมาณการสง่ออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 
1.9 ในขณะท่ีราคาสง่ออกลดลงร้อยละ 0.4 กลุ่ม
สินค้าสง่ออกท่ีมูลค่าขยายตัว เชน่ น�าตาล (ร้อย
ละ 16.2) คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 11.0) ชิ้นสว่น
และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 15.0) เครื่อง
ปรับอากาศ (ร้อยละ 14.8) ชิ้นสว่นเครื่องใช้ไฟฟ้า 
(ร้อยละ 12.4) และอาหารสัตว์ (ร้อยละ 10.6) 
เป็นต้น กลุ่มสินค้าสง่ออกท่ีมูลค่าลดลง เชน่ ข้าว 
(ลดลงร้อยละ 25.0) ยางพารา (ลดลงร้อยละ 2.7) 
มันสําปะหลัง (ลดลงร้อยละ 19.0) รถยนต์นั่ง (ลด
ลงร้อยละ 11.1) รถกระบะและรถบรรทุก (ลด
ลงร้อยละ 27.4) เคมีภัณฑ์ (ลดลงร้อยละ 14.0) 
ปิโตรเคมี (ลดลงร้อยละ 10.7) และผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม (ลดลงร้อยละ 4.4) เป็นต้น การสง่ออก
สินค้าไปยังตลาดอาเซียน (9) และตะวันออกกลาง 
(15) ขยายตัว ขณะท่ีการสง่ออกไปยังสหรัฐฯ จีน 
ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป (15) และออสเตรเลียปรับ
ตัวลดลง เมื่อหักการสง่ออกทองคําท่ียังไมข่ึ้นรูป
ออกแล้ว มูลค่าการสง่ออกลดลงร้อยละ 3.1 และ
เมื่อคิดในรูปของเงินบาท มูลค่าการสง่ออกสินค้า
ขยายตัวร้อยละ 0.5 สว่นการนําเข้าสินค้า มีมูลค่า 
52,817 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 0.9 
เทียบกับการลดลงร้อยละ 7.6 ในไตรมาสก่อน
หน้า โดยปริมาณการนําเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ1 ใน
ขณะท่ีราคานําเข้าลดลงร้อยละ 0.9
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ด้านการผลิต การผลิตสาขาท่ีพักแรมและบริการด้าน
อาหาร สาขาอุตสาหกรรม สาขาเกษตรกรรม สาขา
การขนสง่ และสาขาก่อสร้างปรับตัวลดลง ขณะท่ีการ
ผลิตสาขาการขายสง่และการขายปลีก สาขาไฟฟ้าและ
ก๊าซ สาขาการเงินและการประกันภัย และสาขาข้อมูล
ขา่วสารขยายตัว โดยสาขาเกษตรกรรม ลดลงร้อยละ 
5.7 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 2.5 ในไตรมาสก่อน
หน้า เนื่องจากการลดลงของผลผลิตพืชเกษตรสําคัญ
ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ผลผลิตพืชผลสําคัญท่ี
ลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือก (ลดลงร้อยละ 29.4) ข้าวโพด
เล้ียงสัตว์ (ลดลงร้อยละ 29.2) อ้อย (ลดลงร้อยละ 12.7) 
ปาล์มน�ามัน (ลดลงร้อยละ 19.1) มันสําปะหลัง (ลดลง
ร้อยละ 5.4) และกลุ่มไม้ผล (ลดลงร้อยละ 0.4) เป็นต้น 
ผลผลิตพืชผลสําคัญท่ีขยายตัว ได้แก่ ยางพารา (ร้อย
ละ 1.1) ด้านผลผลิตหมวดประมงลดลงร้อยละ 8.3 ขณะ
ท่ีผลผลิตหมวดปศุสัตว์ขยายตัวต่อเนื่องในเกณฑ์ดีร้อย
ละ 3.6 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 เรง่
ขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 3.5 ในไตรมาสก่อนหน้า 
และเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสท่ี 4 ติดต่อกัน โดยดัชนี
ราคาสินค้าเกษตรท่ีเพิ่มขึ้น ได้แก่ ปาล์มน�ามัน (ร้อย
ละ 123.2) กลุ่มไม้ผล (ร้อยละ 23.4) ข้าวเปลือก (ร้อย
ละ 6.7) และอ้อย (ร้อยละ 17.3) อยา่งไรก็ตาม ดัชนี
ราคาสินค้าเกษตรสําคัญบางรายการปรับตัวลดลง เชน่ 
ยางพารา (ลดลงร้อยละ 9.0) มันสําปะหลัง (ลดลงร้อย
ละ 11.8) และข้าวโพดเล้ียงสัตว์ (ลดลงร้อยละ 10.0) 
เป็นต้น การเพิ่มขึ้นของดัชนีราคาสินค้าเกษตร สง่ผล
ให้ ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมกลับมาขยายตัวร้อย
ละ 2.0 สาขาการผลิตอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 2.7 ต่อ
เนื่องจากร้อยละ 2.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมท่ีมีสัดสว่นการสง่ออกในชว่งร้อยละ 30 – 
60 ลดลงร้อยละ 19.0 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการ
ผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ (สัดสว่นสง่ออกน้อยกว่า
ร้อยละ 30) ลดลงร้อยละ 2.2 

ในขณะท่ีดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการสง่
ออก (สัดสว่นสง่ออกมากกว่าร้อยละ 60) ขยายตัวร้อย
ละ 0.8 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสําคัญ ๆ ท่ีลดลง เชน่ 
การผลิตยานยนต์ (ลดลงร้อยละ 18.8) การผลิตน�าตาล 
(ลดลงร้อยละ 37.7) และการผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 
(ลดลงร้อยละ 4.3) เป็นต้น ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
สําคัญ ๆ ท่ีเพิ่มขึ้น เชน่ การผลิตเครื่องจักรอ่ืน ๆ ท่ีใช้
งานท่ัวไป (ร้อยละ 13.0) การผลิตคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพว่ง (ร้อยละ 6.9) และการผลิตสัตว์น�าและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น�าสด แชเ่ย็นหรือแชแ่ข็ง (ร้อยละ 12.7) 
เป็นต้น อัตราการใช้กําลังการผลิตเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 
66.7 ลดลงจากร้อยละ 70.8 ในไตรมาสเดียวกันของปี
ก่อน สาขาท่ีพักแรมและบริการด้านอาหาร ลดลงร้อยละ 
24.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 6.8 ในไตรมาสก่อน
หน้า เนื่องจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด 19 สง่ผลให้
จํานวนนักท่องเท่ียวต่างประเทศและรายรับจากนักท่อง
เท่ียวลดลงมาก โดยในไตรมาสนี้มีจํานวนนักท่องเท่ียว
ต่างประเทศ 6.69 ล้านคน ลดลงร้อยละ 38.0 ซึ่งเป็นการ
ลดลงครั้งแรกในรอบ 13 ไตรมาส (นับต้ังแต่ไตรมาสท่ีสี่
ของปี 2559) เมื่อรวมกับการลดลงของนักท่องเท่ียวชาว
ไทย สง่ผลให้ในไตรมาสนี้มีรายรับรวมจากการท่องเท่ียว 
0.515 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 38.2 ประกอบด้วย 
(1) รายรับจากนักท่องเท่ียวต่างประเทศ 0.332 ล้านล้าน
บาท ลดลงร้อยละ 40.4 โดยรายรับจากนักท่องเท่ียว
จากประเทศสําคัญท่ีลดลง ประกอบด้วย รายรับจากนัก

ท่องเท่ียวจีน มาเลเซีย อินเดีย และเกาหลีใต้ ตามลําดับ 
และ (2) รายรับจากนักท่องเท่ียวชาวไทย 0.183 ล้าน
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 33.6 อัตราการเข้าพักเฉล่ียอยูท่ี่
ร้อยละ 51.50 ลดลงจากร้อยละ 71.26 ในไตรมาสก่อน
หน้า และลดลงจากร้อยละ 78.62 ในไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน สาขาการขนสง่และสถานท่ีเก็บสินค้า ลดลง
ร้อยละ 6.0 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.9 ในไตรมาส
ก่อนหน้า ตามการลดลงของบริการขนสง่ผู้โดยสารเป็น
สําคัญ โดยบริการขนสง่ทางอากาศลดลงร้อยละ 20.8 
บริการขนสง่ทางบกและท่อลําเลียงลดลงร้อยละ 4.2 
และบริการสนับสนุนการขนสง่ลดลงร้อยละ 2.4 อยา่งไร
ก็ตาม บริการขนสง่ทางน�าขยายตัวร้อยละ 2.2 และ
บริการไปรษณีย์ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 สาขาข้อมูล
ขา่วสารและการสื่อสาร ขยายตัวร้อยละ 4.4 ชะลอลง
จากขยายตัวร้อยละ 10.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ตาม
การชะลอตัวของบริการโทรคมนาคมและบริการการ
จัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการให้คําปรึกษาเก่ียว
กับคอมพิวเตอร์เป็นสําคัญ และสาขาการเงินและการ
ประกันภัย ขยายตัวร้อยละ 4.5 เรง่ขึ้นจากการขยายตัว
ร้อยละ 3.4 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นผลมาจากการขยาย
ตัวในเกณฑ์สูงจากสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่ออุปโภค
บริโภคของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตท่ีมิใช่
สถาบันการเงิน และผลประกอบการของกลุ่มธนาคาร
พาณิชย์ปรับตัวดีขึ้น สว่นด้านการประกันภัยโดยรวม
ขยายตัวเรง่ขึ้น 

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจยังอยูใ่นเกณฑ์ดี โดยอัตราการ
ว่างงานยังอยูใ่นระดับต�าท่ีร้อยละ 1.0 อัตราเงินเฟ้อ
ท่ัวไปเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 0.4 บัญชีเดินสะพัดเกินดุล 9.5 
พันล้านดอลลาร์ สรอ. (295.8 พันล้านบาท) หรือคิดเป็น
ร้อยละ 7.1 ของ GDP เงินทุนสํารองระหว่างประเทศ 
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 อยูท่ี่ 226.5 พันล้านดอลลาร์ 
สรอ. และหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 มี
มูลค่าท้ังสิ้น 7,018.7 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.0 
ของ GDP

ขณะท่ีเศรษฐกิจไทยปี 2563 คาดว่าจะปรับตัวลดลงใน
ชว่งร้อยละ (-6.0) - (-5.0) เนื่องจาก (1) การปรับตัวลด
ลงรุนแรงของเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก (2) การ
ลดลงรุนแรงของจํานวนและรายได้จากนักท่องเท่ียวต่าง
ประเทศ (3) เง่ือนไขและข้อจํากัดท่ีเกิดจากการระบาด
ของโรคโควิด 19 ในประเทศ และ (4) ปัญหาภัยแล้งโดย
คาดว่ามูลค่าการสง่ออกสินค้าจะปรับตัวลดลงร้อยละ 
8.0 การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมปรับตัวลด
ลงร้อยละ 1.7 และร้อยละ 2.1 ตามลําดับ อัตราเงินเฟ้อ
ท่ัวไปเฉล่ียอยูใ่นชว่งร้อยละ (-1.5) - (-0.5) และบัญชี
เดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 4.9 ของ GDP

รายละเอียดของการประมาณการเศรษฐกิจในปี 2563 
ในด้านต่าง ๆ มีดังนี้ 

1.การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบรโิภค การใช้จ่ายเพื่อ
การอุปโภคและบรโิภคภาคเอกชน คาดว่าจะลดลงรอ้ย
ละ 1.7 เทยีบกับการขยายตัวรอ้ยละ 4.5 ในปี 2562 
และการขยายตัวรอ้ยละ 3.5 ในการประมาณการเดิม 
ตามแนวโน้มการลดลงของฐานรายได้ทีส่�าคัญ ๆ ใน
ระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในด้านการสง่ออกและการ

ท่องเทีย่ว ซึง่สง่ผลกระทบต่อการจ้างงาน และความ
เชื่อมั่นผูบ้รโิภค รวมท้ังการปรบัเปลีย่นพฤติกรรม
ของผูบ้รโิภคและมาตรการควบคมุและป้องกันการ
ระบาดของภาครฐั อยา่งไรก็ตาม การบรโิภคภาค
เอกชนมแีนวโน้มทีจ่ะเริม่ปรบัตัวดขีึน้อยา่งช้า ๆ ใน
ช่วงทีเ่หลือของปี ตามแนวโน้มการลดลงของจ�านวน
ผูติ้ดเชื้อรายใหม่ รวมท้ังการผอ่นคลายมาตรการปิด
สถานทีแ่ละจ�ากัดการเดินทางของภาครฐั และปัจจัย
สนับสนุนจากมาตรการช่วยเหลือเยยีวยาของภาครฐั 
การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคภาครฐับาล คาดว่าจะขยาย
ตัวรอ้ยละ 3.6 เรง่ขึน้จากการขยายตัวรอ้ยละ 1.4 ใน
ปี 2562 และเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 2.6 ในการประมาณ
การครัง้ก่อน สอดคล้องกับการปรบัเพิ่มอัตราเบกิจ่าย
งบรายจ่ายประจ�าภายใต้งบประมาณประจ�าปี 2563 
รวมท้ังแรงขับเคล่ือนเพิ่มเติมจากการใช้จ่ายภายใต้
พระราชก�าหนดใหอ้�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
แก้ไขปัญหา เยยีวยา และฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสงัคม ที่
ได้รบัผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 ท้ังในสว่นของแผนงานด้าน
สาธารณสขุเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค และ
แผนงานเพื่อฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสงัคม 

2.การลงทนุรวม คาดว่าจะลดลงรอ้ยละ 2.1 เทยีบกับ
การขยายตัวรอ้ยละ 2.1 ในปี 2562 และการขยาย
ตัวรอ้ยละ 3.6 ในการประมาณการครัง้ก่อน โดยการ
ลงทนุภาครฐั คาดว่าจะขยายตัวรอ้ยละ 5.6 เรง่ขึน้
จากรอ้ยละ 0.2 ในปี 2562 และเพิ่มขึน้จากรอ้ยละ 
4.8 ในการประมาณการครัง้ก่อน โดยเป็นผลจากการ
เบกิจ่ายงบลงทนุภายใต้งบเหล่ือมปีทีม่แีนวโน้มสงูกว่า
สมมติฐานการประมาณการครัง้ก่อน และการเพิ่มขึน้
ของวงเงินภายใต้พระราชก�าหนดเงินกู้ฯ ในสว่นของ
แผนงานเพื่อฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสงัคม สว่นการลงทนุ
ภาคเอกชน คาดว่าจะลดลงรอ้ยละ 4.2 ปรบัลดลงจาก
การขยายตัวรอ้ยละ 2.8 ในปี 2562 และการขยายตัว
รอ้ยละ 3.2 ในการประมาณการครัง้ก่อน สอดคล้อง
กับการปรบัตัวลดลงของอัตราการใช้ก�าลังการผลิต
ในภาคอุตสาหกรรม การสง่ออก การบรโิภคภายใน
ประเทศ และความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ

3.มูลค่าการสง่ออกสนิค้าในรูปเงินดอลลาร ์สรอ. 
คาดว่าจะลดลงรอ้ยละ 8.0 เทยีบกับการลดลงรอ้ย
ละ 3.2 ในปี 2562 และเป็นการปรบัลดจากการขยาย
ตัวรอ้ยละ 1.4 ในการประมาณการครัง้ทีผ่า่นมา โดย
เป็นผลจากการปรบัลดประมาณการปรมิาณการสง่
ออกสนิค้าจากเดิมทีค่าดว่าจะขยายตัวรอ้ยละ 1.5 
เป็นการลดลงรอ้ยละ 6.0 สอดคล้องกับการปรบัลด
สมมติฐานเศรษฐกิจและปรมิาณการค้าโลกจากการ
ขยายตัวรอ้ยละ 3.2 และรอ้ยละ 2.4 เป็นการลดลงรอ้ย
ละ 2.8 และรอ้ยละ 10.0 ตามล�าดับ และการปรบัลด
สมมติฐานราคาสนิค้าสง่ออกซึง่คาดว่าจะลดลงเล็ก
น้อยรอ้ยละ 0.1 เป็นการลดลงรอ้ยละ 2.0 ตามการ
ปรบัลดสมมติฐานราคาน�ามันดิบดูไบ เมื่อรวมกับการ
สง่ออกบรกิารทีค่าดว่าจะปรบัตัวลดลงตามการปรบัลด
สมมติฐานจ�านวนนักท่องเทีย่วต่างชาติจาก 39.8 ล้าน
คน เป็น 12.7 ล้านคน คาดว่าจะสง่ผลใหป้รมิาณการ
สง่ออกสนิค้าและบรกิารลดลงรอ้ยละ 17.3 เทยีบกับ
การขยายตัวรอ้ยละ 0.9 ในการประมาณการครัง้ก่อน
หน้า และการลดลงรอ้ยละ 2.6 ในปี 2562



สภาพัฒน์ เผย GDP ไตรมาส 1/63
หด -1.8% ต�่าสุดในรอบ 6 ปี

ด้านการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคในชว่งท่ีเหลือ
ของปี 2563 ควรให้ความสําคัญกับ (1) การประสาน
นโยบายการเงินการคลังเพื่อประคับประคองเศรษฐกิจ
ในชว่งการลดลงอยา่งรุนแรงของรายได้จากการท่อง
เท่ียว และเศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก รวมท้ังเพื่อ
ชว่ยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการลดลงของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าภาค
ธุรกิจมีความพร้อมในการกลับมาดําเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจหลังการระบาดของโรคโควิด 19 และเง่ือนไข
ข้อจํากัดต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจผอ่นคลายลง (2) 
การผอ่นคลายมาตรการปิดสถานท่ีและข้อจํากัดการเดิน
ทางควบคู่ไปกับการดําเนินมาตรการป้องกันและควบคุม
การระบาดของโรคโควิด 19 อยา่งรัดกุม และดําเนิน
มาตรการเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนให้พฤติกรรมในการ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนและภาค
ธุรกิจสามารถปรับตัวเข้าสูร่ะดับใกล้เคียงภาวะปกติ รวม
ท้ังสามารถปรับตัวสอดคล้องกับมาตรการควบคุมและ
ป้องกันการระบาดของภาครัฐ และการเปล่ียนแปลงของ
พฤติกรรมผู้บริโภคและรูปแบบการประกอบธุรกิจท่ีเกิด
จากการระบาดของโรคโควิด 19 (3) การให้ความสําคัญ
กับการขับเคล่ือนภาคการสง่ออกสินค้าเพื่อไมใ่ห้การสง่
ออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมปรับตัวลดลงรุนแรง
มากเกินไป

 รวมท้ังเพื่อชว่ยลดผลกระทบจากการลดลงของรายได้
จากการท่องเท่ียว โดยให้ความสําคัญกับกลุ่มสินค้าท่ีได้
รับประโยชน์จากมาตรการกีดกันทางการค้าในชว่งท่ีผา่น
มาและได้รับประโยชน์เพิ่มเติมจากการระบาดของโรค
โควิด 19 ในต่างประเทศ ซึ่งทําให้ความต้องการสินค้า
บางรายการปรับตัวเพิ่มขึ้น เชน่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
และอุปกรณ์สํานักงานและอิเล็กทรอนิกส์สําหรับการ
ทํางานท่ีบ้าน และวัตถุดิบสําหรับการประกอบอาหาร
ท่ีบ้าน (4) การเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้กรอบต่าง ๆ 
ของภาครัฐ ประกอบด้วย (i) การเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2563 ให้ได้ไมต่�ากว่าร้อย
ละ 90.2 ของวงเงินงบประมาณ โดยเบิกจ่ายรายจ่าย
ประจําและรายจ่ายลงทุนได้ไมต่�ากว่าร้อยละ 99.0 และ
ร้อยละ 55.0 ตามลําดับ (ii) การเบิกจ่ายงบประมาณ
เหล่ือมปีไมต่�ากว่าร้อยละ 90.0 (iii) การเบิกจ่ายงบลงทุน
รัฐวิสาหกิจไมต่�ากว่าร้อยละ 75.0 และ (iv) การเรง่รัด
การเบิกจ่ายงบประมาณภายใต้กรอบพระราชกําหนดให้
อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา 
และฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ (5) การขับเคล่ือนการ
ฟื้ นฟูเศรษฐกิจภายใต้พระราชกําหนดเงินกู้ เพื่อเยียวยา
และฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสังคมท่ีได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคโควิด 19 ควบคู่ไปกับการขับเคล่ือนการ
สร้างศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวภาย
ใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจําปีและกรอบงบลงทุน
รัฐวิสาหกิจอยา่งต่อเนื่อง และ (6) การเตรียมการรองรับ
ความเสี่ยงสําคัญ ๆ ท่ีอาจจะสง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ไทยเพิ่มเติมในชว่งท่ีเหลือของปีและในระยะปานกลาง 

ด้านนายมานะ นิมิตรวานิช นักวิเคราะห์ ศูนย์วิจัย 
Krungthai COMPASS  เปิดเผยว่า เศรษฐกิจไทย
ไตรมาสแรกหดตัว 1.8% โดยมองว่า เศรษฐกิจไทยเข้า
สูภ่าวะถดถอยอยา่งเต็มตัว ซึ่งการติดลบในไตรมาสแรก
เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของผลกระทบจากการแพรร่ะบาด 

COVID-19 เท่านั้น

Krungthai COMPASS ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยในปี 
2020 จะติดลบถึง 8.8% โดยการหดตัวจะหดตัวรุนแรง
สุดในไตรมาสสองก่อนท่ีจะหดตัวน้อยลงในไตรมาสท่ี
เหลือตามลําดับ

การหดตัวท่ีต�ากว่าตลาดคาดในไตรมาสแรกทําให้คาด
ว่า กนง. จะคงดอกเบี้ยท่ีระดับ 0.75% ในการประชุมวัน
ท่ี 20 พ.ค. แต่ในปีนี้คาดว่า กนง. จะปรับลดดอกเบี้ยลง
อยา่งน้อย 1 ครั้ง ซึ่งมีโอกาสสูงท่ีจะเกิดขึ้นในไตรมาส
สอง

จีดีพีไตรมาส 1 ปี 2020 ติดลบ 1.8% จากการลงทุน-
บริโภคหดตัว ขณะท่ีผลของ COVID-19 ยังไมช่ัดเจนใน
ไตรมาสนี้

 สภาพัฒน์ฯ รายงานตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในไตรมาส 1/2020 อยูท่ี่ -1.8%YoY หรือ-2.2%QoQ 
จากประเด็นหลักๆ ได้แก่
 
 - ภาคการผลิตหดตัวท้ังในและนอกภาคเกษตร การ
ผลิตภาคเกษตรลดลง 5.7% หดตัวต่อเนื่องตามการลด
ลงของผลผลิตพืชหลัก สว่นหนึ่งเป็นผลมาจากปัญหาภัย
แล้ง สําหรับการผลิตภาคนอกเกษตรพลิกกลับมาหดตัว 
1.4% โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีปรับตัวลดลง 1.9% 
เชน่เดียวกับกลุ่มบริการท่ีลดลง 1.1%

 - การลงทุนรวมชะลอลงจากผลของกระบวนการ
งบประมาณล่าช้า โดยการลงทุนภาคเอกชนลดลง 5.5% 
เป็นผลจากการลงทุนด้านการก่อสร้างและเครื่องมือ
เครื่องจักรท่ีลดลง 4.3% และ 5.7% ตามลําดับ สว่นการ
ลงทุนภาครัฐลดลง 9.3% เป็นผลจากการก่อสร้างรัฐบาล
ท่ีได้รับผลกระทบจากความล่าช้าของกระบวนการงบ
ประมาณประจําปี 2563 ซึ่งสง่ผลมายังการลงทุนโดย
รวม

 - การบริโภคเอกชนขยายตัวชะลอลงอยูท่ี่ 3.0% 
จากกลุ่มสินค้าคงทน และกลุ่มสินค้าก่ึงคงทนท่ีลดลง 
ขณะท่ีหมวดสินค้าไมค่งทนและกลุ่มบริการขยายตัวได้ดี
ท่ี 2.8% และ 9.3% ตามลําดับ
 
 - การสง่ออกสินค้าพลิกกลับมาขยายตัว 2% 
จากมาตรการ WFH จากการระบาดของ COVID-19 
ทําให้หลายประเทศใช้มาตรการทํางานท่ีบ้าน (Work 
form Home: WFH) สง่ผลให้ความต้องการสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์เก่ียวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆ 
เพิ่มสูงขึ้น อยา่งไรก็ดี การสง่ออกสินค้ากลุ่มยานพาหนะ 
เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีหดตัว เชน่เดียวกับ
สินค้าเกษตรท่ีลดลงตามการสง่ออกข้าวเป็นสําคัญ

COVID-19 เขยา่เศรษฐกิจท่ัวโลกให้ “หยุดชะงัก” อยา่ง 
”ท่ัวถึง” จนทําให้เกิดปรากฎการณ์ท่ีอุปทานหยุดชะงัก 
(Supply Shock) อันเนื่องจากการยับยั้งการแพรร่ะบาด

ผา่นการชัตดาวน์เมือง และ Social Distancing ทําให้
สายพานการผลิตและการจ้างงานต้องหยุดลงอยา่ง
กระทันหัน และสง่ผา่นผลกระทบกลับมายังอุปสงค์
โดยรวมท่ีอ่อนแออยูก่่อนแล้วให้หดตัวอยา่งรวดเร็ว 
ด้านเคนเนธ โรกอฟฟ์ อดีตหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์
ประจํากองทุนการเงินระหว่างประเทศ ชี้ให้เห็นว่า การ
ท่ีไมส่ามารถออกไปทํางานได้ และหว่งโซอุ่ปทานโลก
ท่ีชะงักงัน ทําให้ Supply side เสียหายไมน่้อยไปกว่า
ฝั่ ง Demand side ซึ่งแตกต่างจากวิกฤตการเงินโลก
ในชว่งปี 2008 ท่ีเกิดจากความต้องการปล่อยกู้สินเชื่อ
อสังหาริมทรัพย์แก่ลูกค้าอยา่งไมเ่หมาะสม (Demand 
Shock) ดังนั้น Krungthai COMPASS จึงประเมิน
เศรษฐกิจไทยจาก Supply side โดยท่ี

ภาคบริการจะได้รับผลกระทบหนักสุดจากมาตรการ
จํากัดการเดินทางและการปรับตัวเข้าสูช่ีวิตวิถีใหมม่าก
ขึ้น (New Normal) สะท้อนจากข้อมูลในเดือน เม.ย. 
ซึ่งเป็นชว่งท่ีเกือบทุกประเทศได้รับผลกระทบจาก 
COVID-19 พบว่า ชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้าไทยเหลือ
เพียง 3.4 หมื่นคนหรือลดลงถึง 99.1%YoY (ข้อมูลจาก 
ก.ท่องเท่ียวฯ) ท้ังนี้ คาดว่าจํานวนรายได้จากการท่อง
เท่ียวจากนักท่องเท่ียวต่างชาติจะเสียหายราว 1.2 ล้าน
ล้านบาท กระทบจีดีพีปีนี้ลดลงกว่า 8.0% ซึ่งประเมินว่า
นักท่องเท่ียวท้ังปี 2020 จะอยูท่ี่ 8.1 ล้านคน หรือหดตัว 
79.6%YoY นอกจากนี้ ภาพรวมการท่องเท่ียวในประเทศ
จะยังคงซบเซาต่อไป แม้ว่าจะเริ่มคลายล็อคมาตรการ
ต่างๆ มากขึ้น โดยคาดว่า รายได้จากการท่องเท่ียวใน
ประเทศ กระทบต่อจีดีพีราว 3.7% และจะสร้างความ
เสียหายต่ออุตสาหกรรมท่องเท่ียวและท่ีเก่ียวเนื่อง

ตลาดอสังหาฯ ซบเซาต่อเนื่องกระทบไมน่้อยกว่า 0.7% 
ของจีดีพี ท่ีผา่นมา ตลาดอสังหาฯ ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการ LTV ท่ีเข้มงวด ประกอบกับเศรษฐกิจปีนี้ท่ี
หดตัวอยา่งหนักจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 
ขณะท่ีในฟากฝั่ งของโครงการท่ีอยูอ่าศัยเปิดขายใหม่
ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในไตรมาส 1/2020 ลดลง 
40.4%YoY โดยเฉพาะอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมท่ีลด
ลงถึง 42.9% (ข้อมูลจาก REIC) ทําให้คาดว่ายอดโอนอ
สังหาฯ ปี 2020 ติดลบ 19.2% ท้ังในสว่นคอนโดมิเนียม
และบ้านเด่ียวท่ีจะหดตัวถึง 21.8% และ 17.0% ตาม
ลําดับ

ภาคการผลิตหดตัวจากอุตสาหกรรมรถยนต์ท่ีคาดว่า
จะฉุดเศรษฐกิจราว 3.4% ของจีดีพี โดยการผลิตใน
อุตสาหกรรมรถยนต์มีความเชื่อมโยงกับภาคการผลิ
ตอ่ืนๆ อยา่งมาก
(รูปท่ี 3) ซึ่งผลจาก COVID-19 กดดันให้ยอดการผลิต
รถยนต์ในปี 2020 มีแนวโน้มลดลงกว่า 37.9% และ
กระทบไปยังการผลิตในอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ตามไปด้วย

ภัยแล้งซ�าเติมผลผลิตเกษตรเสียหายราว 0.5% ของจีดี
พี โดยคาดว่าภัยแล้งจะลากยาวไปจนถึงกลางปีนี้ ทําให้
ผลผลิตออกสูต่ลาดลดลง ประกอบอุปสงค์ท่ีชะลอตัว
ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีถดถอย ทําให้ราคาสินค้าเกษตรถูก
กําหนดโดยกลไกของตลาดโลกชะลอลง และ สง่ผลต่อ
เนื่องกลับไปยังรายได้เกษตรกรต่อไป



บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง คัด
 SPRC , TASCO , JMT ,CBG

หุ้นดีที่มีโอกาสไปต่อ  

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง  ออกบทวิเคราะห์
หลักทรัพย์  เปิดเผยว่า  การแพรร่ะบาด
ของ COVID-19 สง่ผลกระทบต่อการชะลอ
ตัวอยา่งรุนแรงของเศรษฐกิจไทยปีนี้ สะท้อน
จากกําไรบริษัทจดทะเบียนไทยในชว่ง 1Q63 
ท่ีลดลงมากถึง -59% เมื่อเทียบกับปีก่อน 
และ GDP ไทยในชว่ง 1Q63 ก็กลับมาหดตัว 
-1.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน ต�าสุดในรอบ 6 ปี 

แต่อยา่งไรก็ดีหากพิจารณาแนวโน้มในชว่ง
ถัดไป แม้ว่าสัญญาณเศรษฐกิจ 2Q63 จะ
ยังคงอ่อนแอแต่เชื่อว่าบางบริษัทอาจเริ่มมี
พัฒนาการท่ีดีขึ้น ดังนั้นในชว่งปีนี้นา่จะเป็น
ชว่งท่ีเหมาะสมในการค้นหาหุ้นท่ีนา่สนใจ
ท่ีคาดว่าจะได้ไปต่อ "SPRC, TASCO, JMT, 
CBG" หลังจากงบกําไร 1Q63 รายงานเสร็จ
สิ้นแล้ว ท้ังหมดจึงนํามาสูบ่ทวิเคราะห์เชิงกล
ยุทธ์การลงทุน "คุณได้ไปต่อ"

ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ให้
ความเห็นว่า COVID-19 กระทบกําไรรวม 
1Q63 หดตัว -59% เมื่อเทียบกับปีก่อน 

การแพรร่ะบาดของ COVID-19 ในชว่ง 
1Q63 สง่ผลกระทบอยา่งหนักต่อแทบทุก
อุตสาหกรรม จากการรวบรวมข้อมูลกําไรใน
ชว่ง 1Q63 ของทุกบริษัทใน SET พบว่าเหลือ
เพียง 1.1แสนล้านบาทเท่านั้น (-50% QoQ, 
-59%YoY) ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีกําไรหด
ตัวมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ พลังงาน รอง
ลงมาคือปิโตรเคมี และวัสดุก่อสร้าง โดยกําไร
รวมไตรมาส 1 ปี 63 ต�ากว่าท่ีตลาดประเมิน
ไว้ราว 12% ซึ่งอาจเห็นการปรับประมาณลง
อีกเล็กน้อย

สําหรับราคาหุ้นจะถูกหรือแพงนั้น ขึ้นอยูกั่บ
สไตล์การลงทุน จากกําไรท่ีอ่อนแอและต�า
คาด สง่ผลให้นักวิเคราะห์ยังมีโอกาสปรับลด
คาดการณ์กําไรรวมของบริษัทจดทะเบียน
ใน SET โดยล่าสุดกําไรตลาดปีนี้ ตลาดคาด
ลดลงสูร่ะดับ 70 บาท ต่อหุ้น ซึ่ง ณ ระดับ 
SET ปัจจุบัน คิดเป็น PE ราว 18.2 เท่า เทียบ
เคียง PE เฉล่ียย้อนหลัง 10 ปี+2SD ซึ่งถือว่า
เป็นระดับท่ีค่อนข้างตึงตัว แต่อยา่งไรก็ดีมุม
มองของนักลงทุนระยะกลาง-ยาว อาจมอง

ข้ามกําไรปีนี้ ซึ่งถือว่าเป็นปีท่ีไมป่กติ (กําไร
ต�าจาก COVID-19) โดยคาดกําไรในปีถัดไปมี
โอกาสจะปรับตัวขึ้นอยา่งมีนัยยะสําคัญ หลัง 
COVID-19 คล่ีคลาย โดยหากมีมุมมองเชน่
นี้ SET ในปัจจุบันก็ยังไมแ่พงนัก และถือเป็น
จังหวะในการทยอยสะสม   

โดยการค้นหาหุ้นเด่นท่ีนา่จะไปต่อ จากงบ
การเงิน 1Q63 ท่ีรายงานเสร็จสิ้นแล้ว เราคาด
ว่ากลุ่มท่ีราคาหุ้นมีโอกาสไปต่อ นา่ทยอย
สะสม คือ หุ้นท่ีกําไร 1Q63 อ่อนแอมาก แต่
คาดจะเป็นจุดต�าสุดของปี และกําไรจะกลับ
มาเรง่ตัวเด่นต้ังแต่ 2Q63 เป็นต้นไป โดยกลุ่ม
อุตสาหกกรรมท่ีใกล้เคียงเง่ือนไขนี้ ได้แก่ 
กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี สว่นหุ้นท่ีผลการ
ดําเนินงาน 1Q63 ขยายตัวโดดเด่น และอาจ
อ่อนตัวลงบ้างในชว่ง 2Q63 แต่จะกลับมาเรง่
ตัวขึ้นเด่นในชว่งครึ่งหลังของปี   

จากการคัดกรองจากธีมการลงทุนดังกล่าว 
จะได้ 4 หุ้น ท่ีนา่ทยอยสะสม ได้แก่ SPRC , 
TASCO , JMT และ CBG  



ตลท. - TFEX เตรียมขยายเวลาหลักเกณฑ์ชั่วคราว 

Short Sell, Ceiling & Floor

และหลักเกณฑ์ Daily Price Limit รับฟงัความเห็นถึง 25 พ.ค. นี้

“ตลาดหลักทรพัยฯ์ และ TFEX เตรยีม
ขยายเวลาหลักเกณฑ์ชั่วคราว Short 
Sell, ceiling & Floor และหลักเกณฑ์
การเปลีย่นแปลงราคาซื้อขายสงูสดุใน
แต่ละวัน (daily Price Limit) เปิดรบัฟัง
ความคิดเหน็ถึง 25 พ.ค. นี”้

ตามท่ีตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) ได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ราคาเส
นอขายชอร์ต (Short Sell) โดยกําหนดให้สมาชิก
เสนอขายชอร์ตได้เฉพาะในราคาท่ีสูงกว่าราคาซื้อ
ขายครั้งสุดท้าย (Uptick) และปรับปรุงหลักเกณฑ์
ราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต�าสุด (Ceiling & 
Floor) โดยลดอัตราราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและ
ต�าสุดของหลักทรัพย์ลงจาก +/- 30% เป็น +/-
15% เป็นการชั่วคราว เพื่อลดผลกระทบจากความ
ผันผวนของตลาดอันเนื่องมาจากสถานการณ์การ
แพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)

สําหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (“TFEX”) ได้
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปล่ียนแปลงราคาซื้อขาย

สูงสุดในแต่ละวัน (Daily Price Limit) ของ SET50 
Index Futures, SET50 Index Options, Single 
Stock Futures และ Sector Futures เป็นการ
ชั่วคราว เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์ใน TFEX 
สอดคล้องกับสินค้าอ้างอิง

หลักเกณฑ์ชั่วคราวดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต้ังแต่
กลางเดือนมีนาคม สิ้นสุดไมเ่กิน 30 มิถุนายน 
2563 อยา่งไรก็ตาม ความผันผวนของตลาดใน
ปัจจุบันยังคงสูงกว่าชว่งต้นปี 2563 ก่อนเกิด

สถานการณ์ COVID-19 ประกอบกับยังคงมี
สถานการณ์ COVID–19 อยู ่และมีความผันผวน
ของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเกิดขึ้นอยา่งต่อเนื่อง 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ TFEX จึงเห็นควรขยาย
ระยะเวลาการปรับปรุงหลักเกณฑ์ท่ีใช้บังคับ
เป็นการชั่วคราวดังกล่าวจากเดิมท่ีจะสิ้นสุดไมเ่กิน
วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 ออกไปเป็นสิ้นสุดไมเ่กิน
วันท่ี 30 กันยายน 2563

ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ TFEX จึงเปิดรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้ท่ีเก่ียวข้อง โดยได้เผยแพร่
เอกสารรับฟังความคิดเห็นไว้ท่ีเว็บไซต์ตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ  https://www.set.or.th/th/regulations/
consult/market_consultation_p1.html  และ
เว็บไซต์ TFEX  https://www.tfex.co.th/th/
rules/market_consultation_p1.html หัวข้อ 

“การขยายระยะเวลาการปรบัปรุงหลักเกณฑ์
ราคาเสนอขายชอรต์ หลักเกณฑ์ราคาเสนอซื้อ
ขายสงูสดุและต�าสดุ (ceiling & Floor) และหลัก
เกณฑ์การเปลีย่นแปลงราคาซื้อขายสงูสดุใน
แต่ละวัน (daily Price Limit) เป็นการชั่วคราว”

ผู้ท่ีเก่ียวข้องสามารถแสดงความคิดเห็นผา่นทาง
อีเมล MarketSupervisionPolicyDepartment@
set.or.th จนถึงวันท่ี 25 พฤษภาคม 2563



ส.นักวิเคราะห์ ให้ข้อคิดก่อนลงทุน หุ้นยื่นฟื้ นฟูกิจการ

สมาคมนักวิเคราะหก์ารลงทนุ -
ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย  ให"้ข้อคิด
ก่อนลงทนุ หุน้ยื่นฟื้ นฟูกิจการ"   หวังใหผู้้
ลงทนุมคีวามรูค้วามเข้าใจถึงการลงทนุในส
ถาณการณ์ปัจจุบนัมากยิง่ขึน้

 ในชว่งเศรษฐกิจตกต�า และมีแนวโน้มยืด
เยื้อยาวนาน ยอ่มต้องมีบางกิจการท่ีประสบ
ปัญหาผลขาดทุนท่ีรุนแรง  และหากมีฐานะ
ทางการเงินท่ีอ่อนแออีกด้วย กระท่ัง มีหนี้
สินล้นพ้นตัว หรือ ไมส่ามารถชําระหนี้ตาม
กําหนดได้ สถานะดังกล่าวหากปล่อยไปเรื่อย
คงเข้าสูภ่าวะล้มละลาย ซึ่งเมื่อถึงจุดนั้นเจ้า
หนี้อาจได้เงินคืนไมค่รบ ขณะท่ี ผู้ถือหุ้นซึ่งจะ
ได้รับคืนเงินลําดับหลังสุด ถัดจากเจ้าหนี้ทุก
ประเภท ก็คงไมไ่ด้อะไรเลย หุ้นยอ่มไมเ่หลือ
มูลค่าอีกต่อไป

อยา่งไรก็ตาม หากตัวธุรกิจยังมีศักยภาพซอ่น
อยู ่เจ้าหนี้หรือตัวบริษัทธุรกิจเอง คงไมย่อม
ล้มละลาย แต่ขอเดินเข้าสูก่ารยื่นขอต่อศาล
ล้มละลายเพื่อขอฟื้ นฟูกิจการ ผู้เป็นเจ้าหนี้คง
ต้องประเมินภาพว่า จะได้คืนเงินมากกว่าสูตร
ปล่อยให้ล้มหรือไม ่

ในกลุ่มของผู้ถือหุ้นนั้น การท่ีบริษัทไปยื่นขอ
ฟื้ นฟูกิจการ ก็ชว่ยเพิ่มโอกาสให้หุ้นสามัญยัง
เหลือมูลค่าอยู ่ สว่นจะมีมูลค่ามากหรือน้อย 
คงขึ้นกับองค์ประกอบของการยื่นขอฟื้ นฟู
กิจการ และสภาวะทางธุรกิจท่ีจะทําในวันข้าง
หน้า

สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน มีข้อคิด
ประกอบการลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทท่ีมี
การยื่นขอฟื้ นฟูกิจการ ดังนี้

1. จะมีการขอลดหนี้ ลดดอกเบี้ย ยืดเวลาจ่าย
หนี้ท่ีเหลือ หรือแปลงหนี้มาเป็นหุ้น มากน้อย
แค่ไหน ถ้าได้ลดหนี้มากๆ มูลค่าหุ้นก็คงจะมี
มากขึ้น  แต่ถ้าลดหนี้น้อย มูลค่าหุ้นก็จะมีน้อย
ลงไป

ยกตัวอยา่งเชน่ สมมุติ กิจการมีทรัพย์สิน 
1,000 ล้านบาท มีหนี้สิน 960 ล้านบาท เป็น
สว่นของผู้ถือหุ้น 40 ล้านบาท(มูลค่าตามราคา
พาร์ท้ังหมด 100 ล้านบาท แต่มีขาดทุนสะสม 
60 ล้านบาท) ทุกวันนี้มีผลขาดทุนอยูทุ่ก
ไตรมาส คาดว่าปล่อยไปเรื่อย ถึงปลายปี ทุน
จะติดลบเป็น -150ล้านบาท ดังนั้นจึงมีการขอ
ฟื้ นฟูกิจการ

สมมุติต่อไปว่า หากเจ้าหนี้ ยอมลดหนี้ ให้ 200 
ล้านบาท สว่นของหนี้ ก็จะเหลือ 760 ล้าน
บาท ขณะท่ีสว่นของทุนก็จะงอกจากคาด
การณ์ท่ี -150 ล้านบาท เพิ่มมาเป็นบวก 50 
ล้านบาทแทน เป็นต้น 
จากการคาดหมายทํานองนี้ จึงอาจมีปราก
ฎการณ์ ท่ีบรรดานักลงทุนเข้าเก็งกําไรหุ้น
ในชว่งสั้น สว่นราคาจะไปถึงแค่ไหน ขึ้นกับ
จินตนาการหรือสมมุติฐานของบรรดานัก
ลงทุนนั่นเอง แต่ในระยะยาวเมื่อข้อเท็จจริง
ปรากฎ ราคาหุ้นก็จะอยูใ่นระดับท่ีเหมาะสม
กับข้อเท็จจริงเอง 

2. จะมีการลดทุนของผู้ถือหุ้นมากน้อยเพียง
ใด ในการฟื้ นฟูนั้น ทางเจ้าหนี้ต่างๆคงไมย่อม
ให้มีสูตรลดหนี้ ลดประโยชน์ของเจ้าหนี้เพียง
ฝั่ งเดียวอยา่งแนน่อน ท้ังนี้เพราะโดยสิทธิ
ตามกฎหมายแล้ว หากปล่อยล้มละลาย ขาย
ทรัพย์สิน เจ้าหนี้จะได้รับเงินก่อนผู้ถือหุ้นอยู่
แล้ว ถ้าเจ้าหนี้ได้ไมค่รบ ผู้ถือหุ้นก็จะไมเ่หลือ
อะไรเลย

ดังนั้น เจ้าหนี้ ยอ่มต้องได้เห็นการลดทุนของผู้
ถือหุ้นด้วย ซึ่งต้องมากพอสมควร หากเราย้อน
ดูการเคสการฟื้ นฟูกิจการอ่ืนๆ ในอดีต  อาจ
จะลดจํานวนหุ้น หรือลดพาร์ของหุ้น เชน่ 10 
บาท เหลือ 1 บาท ซึ่งการลดหุ้นหรือลดพาร์ 
แม้จะไมไ่ด้ทําให้สว่นของทุนโดยรวมลดหาย
ไป แต่ก็ทําให้มูลค่าตามพาร์โดยรวมลดต�าไป
ใกล้สถานะธุรกิจ ซึ่งก็มักตามมาด้วยการต้อง
เพิ่มทุน เพิ่มจํานวนหุ้น  อาจจะชําระเป็นใน
ราคาพาร์ใหม ่1 บาทหรือสูงกว่าพาร์ใหม ่1 
บาทบ้าง เชน่ 2 บาท เป็นต้น แต่คงไมไ่ด้เรียก
ชําระในราคาสูง

กรณนีี ้ผูล้งทนุหุน้เดิมคงต้องคาดคะเนใหด้ ี

อาจมีการขอให้เจ้าหนี้ ต้องแปลงหนี้บางสว่น
มาเป็นหุ้นแทน ซึ่งขึ้นกับการเจรจาต่อรอง 
และท่ีแน่ๆ  ต้องเป็นระดับท่ีเจ้าหนี้พอยอมรับ
ได้ ซึ่งเมื่อลดพาร์แล้ว จะแปลงหนี้มาเป็นหุ้น
ท่ีราคาเท่ากับหรือสูงกว่าพาร์ใหมบ่้างก็คงพอ
ไหว แต่หากเป็นราคาพาร์เดิม นา่จะคุยยาก

3. จะมีการเพิ่มทุนใหมจ่ริงๆ เท่าไร ท้ังนี้
เพราะชว่งสตาร์ทกิจการรอบใหมต่ามแผน
ฟื้ นฟู จากเดิมท่ีธุรกิจมีความฝืดเคืองอยูม่าก 
จึงต้องใช้กระแสเงินสดเข้ามาหล่อเล้ียงและ
หมุนเฟืองการทํางานไปข้างหน้า การเพิ่มทุน
ใหม ่เพื่อเอาเงินเข้ามาจริงๆก็อาจเกิดขึ้น คง
ต้องมีผู้ถือหุ้นหน้าใหมเ่พิ่มเข้ามา อาจมีบาง
สว่นให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งท้ังหมดนั้น ต้อง

ไมใ่ชท่ี่ราคาสูงเกินไป เพราะคงไมม่ีผู้ถือหุ้น
ยอมชําระเงินซื้อหุ้นในราคาสูงแน่

4. การปรับปรุงกิจการขนานใหญ ่จะมีอะไร
บ้าง ท่ีจะทําให้อนาคตของบริษัท สามารถทํา
กําไรมาจ่ายคืนหนี้ และตอบแทนผู้ถือหุ้น โดย
เฉพาะอยา่งยิ่งบรรดา ผู้ถือหุ้นรายใหม ่ท่ีต้อง
พิจารณาชั่งใจว่าจะมาเสี่ยงถือหุ้นด้วยหรือไม่

หากมีการปรับปรุงขนานเล็กเกินไป โอกาส
ความสําเร็จวันข้างหน้าคงเลือนลาง ดังนั้นผู้
ลงทุนหุ้น คงต้องพิจารณาและวิเคราะห์ดูว่า 
การปรับปรุงกิจการขนานใหญท่ี่ว่านั้น เพียง
พอหรือไม ่ในด้านต่างๆ เชน่
: ประเภทธุรกิจหรือสินค้าท่ีจะทํา จะเหมือน
เดิม หรือเพิ่มผลิตภัณฑ์ หรือลดผลิตภัณฑ์ไหน
ท่ีไมม่ีกําไร ฟังดูสมเหตุสมผลหรือไม่
: มีการปรับปรุงทีมบริหาร ท่ีมีศักยภาพและมี
ความนา่เชื่อถือ ท่ีจะบริหารให้กิจการมีกําไรได้
สําเร็จ
: มีการลดต้นทุน ลดขนาดองค์กรในสว่นท่ีเกิน
จําเป็น ทําได้เต็มท่ีเพียงพอหรือไม ่

5. ทรัพย์สินท่ีมีอยู ่บางสว่นอาจด้อยค่า หรือ
ราคาตกจากท่ีลงบัญชีไว้ก็เป็นได้ ไมว่่าจะ
เป็นลูกหนี้การค้า สินค้าคงคลัง ท่ีดินอาคาร 
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์วัสดุ หรือเงินลงทุนใน
กิจการอ่ืน ฯลฯ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง หากเป็น
สว่นเกิน ท่ีบริษัทจะขายท้ิงออกไป ราคาท่ีได้
อาจต�าลง 

กรณีท่ีด้อยค่า หรือราคาต�าลงกว่าท่ีบันทึก
บัญชีไว้ ผลขาดทุนตรงนี้ ก็จะเข้ามาหักลบให้
สว่นของทุนลดต�าลงไปอีก ซึ่งเป็นประเด็นท่ี
วิเคราะห์ล่วงหน้าได้ยาก แต่ต้องเผื่อใจไว้ด้วย

6. โอกาสสําเร็จในการฟื้ นฟูกิจการ จนเจริญ
รุง่เรือง และออกจากแผนได้ เป็นอีกเรื่อง
สําคัญ ท่ีนักลงทุนในหุ้นต้องวิเคราะห์ให้ดี ซึ่ง
เคสเดิมๆท่ีเคยทําแผนฟื้ นฟูกิจการนั้น มีท้ัง
ท่ีประสบความสําเร็จ และท่ีไมป่ระสบความ
สําเร็จตามแผน มีท้ังท่ีสําเร็จอยา่งรวดเร็ว และ
ท่ีต้องใช้เวลายาวนานมาก

ดังนั้น การลงทุนในหุ้นท่ีเข้าสูแ่ผนฟื้ นฟูกิจการ 
จึงมีท้ังโอกาสและความเสี่ยงท่ีสูงกว่า การ
ลงทุนในหุ้นโดยท่ัวไป ผู้ลงทุนจึงต้องมีความ
พร้อมและติดตามข้อมูล ตลอดจนคิดวิเคราะห์
อยา่งรอบด้าน



 ตลท.เผย Q1/63 ก�าไรบจ. ทรุด 60.5%
หลังศก.ชะลอตัว-สงครามราคาน�้ามันกระทบรุนแรง  

ด้านบจ. mai  ก�าไรหดหาย  58.58%

ตลท. เผยหลักทรพัยจ์ดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รายงาน
ยอดขายในไตรมาส 1 ปี 2563 รวม 2.68 ล้าน
ล้านบาท ลดลง 4.3% จากช่วงเดยีวกันในปี
ก่อน ขณะทีม่กี�าไรสทุธิ 98,524 ล้านบาท ลด
ลง 60.5% จากช่วงเดยีวกันในปีก่อน โดยหมวด
ธุรกิจทีไ่ด้รบัผลกระทบรุนแรงจากสงคราม
ราคาน�ามัน ได้แก่ หมวดธุรกิจพลังงานและ
สาธารณูปโภค และหมวดธุรกิจปิโตรเคมแีละ
เคมภัีณฑ์ ซึง่หากไม่รวม 2 หมวดดังกล่าว จะมี
ก�าไรสทุธิลดลงเพยีง 25.2%

 ด้านบจ. ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รายงาน
ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563 มียอดขาย
รวม 42,132 ลบ. ลดลง 1.56% กําไรสุทธิรวม 
717 ลบ. ลดลง 58.58% จากชว่งเดียวกันของปี
ก่อน โดยกลุ่มทรัพยากร เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ี
ยังคงมียอดขายและกําไรสุทธิเติบโต

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้า
สายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แหง่ประเทศไทย เปิดเผยว่า หลักทรัพย์จด
ทะเบียนจํานวน 671 หลักทรัพย์ หรือคิดเป็น 
97.25% จากท้ังหมด 690 หลักทรัพย์ (ไมร่วม
หลักทรัพย์ท่ีขอผอ่นผันสง่งบการเงินไตรมาส 
1 ปี2563 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน บริษัทในกลุ่มท่ีเข้าขา่ย
อาจถูกเพิกถอน หรือ NC และบริษัทท่ีแก้ไขการ
ดําเนินงานไมไ่ด้ตามกําหนด หรือ NPG) นําสง่
ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563 สิ้นสุดวัน
ท่ี 31 มีนาคม 2563 พบว่าหลักทรัพย์ท่ีรายงาน
ผลกําไรสุทธิมีจํานวน 470 หลักทรัพย์ คิดเป็น 
70.0% ของหลักทรัพย์จดทะเบียนท่ีนําสง่งบการ
เงินท้ังหมด 

โดยผลการดําเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2563 หลัก
ทรัพย์จดทะเบียนมียอดขายรวม 2.68 ล้านล้าน
บาท ลดลง 4.3% โดยมีกําไรจากการดําเนินงาน
หลัก (Core operating profit) 124,929 ล้าน
บาท ลดลง 52.6% และมีกําไรสุทธิ 98,524 
ล้านบาท ลดลง 60.5% จากชว่งเดียวกันของปี
ก่อน ปัจจัยข้างต้นทําให้ดัชนีชี้วัดความสามารถ
การทํากําไรลดลงจากชว่งเดียวกันของปีก่อน
ในทางเดียวกัน โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น (Gross 

profit margin) ลดลงจาก 22.2% เป็น 18.9% มี
อัตรากําไรจากการดําเนินงานหลัก (Core profit 
margin) ลดลงจาก 9.4% เป็น 4.7% และมีอัตรา
กําไรสุทธิ (Net profit margin) ลดลงจาก 8.9% 
เป็น 3.7%

"ในไตรมาส 1 ปี 2563 หลักทรพัยจ์ดทะเบยีน
ไทยได้รบัผลกระทบท้ังจากภายนอกและ
ภายในประเทศ โดยเศรษฐกิจโลกทีช่ะลอตัวต่อ
เน่ืองจากปลายปี 2562 ท�าใหเ้กิดปัญหาอุปทาน
น�ามันล้นตลาดและเกิดสงครามราคาน�ามัน
จากกลุ่มผูค้้าน�ามันรายใหญ่ ท�าใหห้ลักทรพัย์
ในหมวดธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค 
และหมวดธุรกิจปิโตรเคมแีละเคมภัีณฑ์ได้รบั
ผลกระทบค่อนข้างมาก ขณะทีเ่ศรษฐกิจไทย
ทีซ่บเซา ท�าใหก้ารบรกิารจัดการยอดขายและ
ต้นทนุการตลาดเป็นเรื่องทีท่�าได้ค่อนข้างยาก 
จึงกระทบต่อก�าไรจากการด�าเนินงานหลัก
และก�าไรสทุธิใหป้รบัลดลงเมื่อเทยีบกับช่วง
เดยีวกันในปีก่อน" นายแมนพงศ ์กล่าว

จากผลประกอบการท่ีอ่อนตัวลง บริษัทจด
ทะเบียนจึงมีการจัดหาสภาพคล่องสํารองมากขึ้น 
มีการใช้หนี้สินเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทําให้อัตราสว่น
หนี้สินต่อทุน (ไมร่วมอุตสาหกรรมการเงิน) ปรับ
สูงขึ้นมาอยูท่ี่ 1.53 เท่า ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2563 
สูงขึ้นจาก 1.27 เท่า ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2562

หมวดธุรกิจท่ีมีผลการดําเนินงานเติบโตได้ดี คือ 
หมวดธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม ท่ีได้ผลบวกท้ัง
ด้านยอดขายและอัตรากําไรท่ีสูงขึ้น เชน่ อาหาร
สด และปศุสัตว์ รวมถึงเครื่องด่ืม และหมวดธุรกิจ
เงินทุนและหลักทรัพย์ซึ่งเติบโตจากสินเชื่อสว่น
บุคคล และหมวดธุรกิจบรรจุภัณฑ์ท่ีได้ผลบวก
จากต้นทุนวัตถุดิบลดลง

 ด้านผลการดําเนินงานของหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) มี
ยอดขายรวม 42,132 ล้านบาท ลดลง 1.56% มี
กําไรจากการดําเนินงานหลัก 1,455 ล้านบาท ลด
ลง 27.5% และมีกําไรสุทธิ 717 ล้านบาท ลดลง 
58.58 % จากชว่งเดียวกันในปีก่อน

 ด้านนายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ ตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า บริษัท
จดทะเบียน (บจ.) ใน mai จํานวน 153 บริษัท 
คิดเป็น 91% จากท้ังหมด 169 บริษัท (ไมร่วม
บริษัทในกลุ่มท่ีเข้าขา่ยอาจถูกเพิกถอน หรือ NC 
บริษัทท่ีปิดงบไมต่รงงวด บริษัทท่ีสง่งบไมทั่น
ตามกําหนด และบริษัทท่ีขอผอ่นผันการนําสง่งบ
การเงินจากสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019) นําสง่ผลการดําเนินงาน
งวดไตรมาส 1 ปี 2563 สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
2563 โดยมียอดขายรวม 42,132 ล้านบาท ลดลง 
1.56% จากชว่งเดียวกันของปีก่อน ต้นทุนรวม 
33,348 ล้านบาท ลดลง 0.84% โดยมีอัตรากําไร
ขั้นต้นลดลงจาก 21.42% มาอยูท่ี่ 20.85% กําไร
จากการดําเนินงาน (Operating Profit) 1,455 
ล้านบาท ลดลง 27.51% สง่ผลให้มีกําไรสุทธิรวม 
717 ล้านบาท ลดลง 58.58% อยา่งไรก็ดี บจ. ท่ี
รายงานผลกําไรสุทธิมีจํานวน 102 บริษัท คิด
เป็น 67% ของบริษัทท่ีนําสง่ผลการดําเนินงาน
ท้ังหมด

"ผลการด�าเนินงานไตรมาสแรก ปี 2563 ของ 
บจ. mai ปรบัตัวลดลงจากภาวะเศรษฐกิจที่
ชะลอตัว จากการแพรร่ะบาดของโควิด-19  
ยอดขายลดลง ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร
เพิ่มขึน้ สง่ผลใหค้วามสามารถในการท�าก�าไร
ลดลง โดยกลุ่มอุตสาหกรรมทีย่งัคงมกีารเติบโต
ท้ังยอดขายและก�าไรสทุธิ คือกลุ่มอุตสาหกรรม
ทรพัยากร
 
เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงิน ณ ไตรมาสแรก 
ปี 2563 บจ. mai มสีนิทรพัยร์วม 272,427 ล้าน
บาท โครงสรา้งเงินทนุรวมยงัอยูใ่นเกณฑ์ทีแ่ข็ง
แรง โดยมอัีตราสว่นหนีส้นิต่อทนุอยูท่ี ่1.10 เท่า 
ขณะทีส่ิน้ปี 2562 อยูท่ีร่ะดับ 1.03 เท่า" นาย
ประพันธ์กล่าว

ปัจจุบันมี บจ. ใน mai 169 บริษัท (ข้อมูล ณ วัน
ท่ี 21 พฤษภาคม 2563) ดัชนี mai ปิดท่ีระดับ 
275.03จุด มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 
(market capitalization) อยูท่ี่ 188,076.02 ล้าน
บาท มูลค่าการซื้อขายเฉล่ีย 590.09 ล้านบาทต่อ
วัน



กูรูทิสโก้แนะลงทุนเดือน มิ.ย.
ถือเงินสดรอจังหวะตลาดปรับฐาน 

ดาวเด่น AMATA, BCH, CK, KBANK, SCCC และ TVO

บล.ทิสโก้ชีหุ้น้ไทยระยะนีว่ิ้งขึน้แบบไม่
ยั่งยนื เหตพุอีสีงู-ตัวช่วยประคองตลาดใกล้
หมด-ดัชนพีุ่งแรงพักฐานน้อย แนะทยอย
ขายกระชับพอรต์-ถือเงินสดเพิ่มเพื่อรอ
จังหวะตลาดปรบัฐาน เน้นหุน้ขนาดใหญ่ถึง
กลางทีย่งั Laggards และกลุ่มทีม่แีนวโน้ม
ก�าไรโตสวนตลาดในช่วง 2 ปีข้างหน้า คาด
ตลาดปีนีก้�าไรลดลงกว่า 30% 

นายอภิชาติ ผูบ้รรเจิดกลุ ผูอ้�านวยการ
อาวุโส สายงานวิเคราะหเ์ชิงกลยุทธ์ บรษัิท
หลักทรพัย ์ทิสโก้ จ�ากัด (Mr. Apichat 
Poobunjirdkul, Senior Strategist, 
TISco Securities co., Ltd) 

เปิดเผยว่า การประชุมธนาคารกลางต่าง
ประเทศหลายแหง่ในเดือน มิ.ย. นี้ มีโอกาส
ผอ่นคลายการเงินเพิ่มเติม โดยเฉพาะการ
อัดฉีดสภาพคล่องเข้าสูร่ะบบสําหรับธนาคาร
กลางสหภาพยุโรป (ECB) และธนาคารกลาง
อังกฤษ (BOE) ผสานกับการทยอยคลาย
ล็อกดาวน์ท่ัวโลก จะเป็นจิตวิทยาทางบวก
ต่อการลงทุนโดยรวม สว่นธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (FED) จะใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ย
ติดลบหรือไม ่บล.ทิสโก้มองว่า ณ ขณะนี้ยัง
ไมม่ีความจําเป็น ท้ังนี้ขึ้นอยูกั่บสถานการณ์
การแพรร่ะบาดและการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งต้องติดตามการสง่สัญญาณของประธาน 
FED อยา่งใกล้ชิด 

สําหรับไทยการคลายล็อกดาวน์เฟส 3 ใน
ชว่งต้นเดือน มิ.ย. นี้ จะเป็นผลดีต่อเนื่องต่อ
แนวโน้มการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจและกําไร
บริษัทจดทะเบียนในชว่งครึ่งปีหลัง หนุน SET 
Index มีโอกาสแกว่งซิกแซกขึ้นทดสอบระดับ 
1,360 จุด ซึ่งเป็นกรณีดีท่ีได้ประเมินไว้แล้ว
หลังประเทศไทยควบคุมการแพรร่ะบาด 
COVID-19 ได้ดีมาก โดยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่

ในเดือนท่ีแล้ว เฉล่ียเพียง 4 คนต่อวัน เทียบ
กับค่าเฉล่ีย 43 คนต่อวันในเดือน เม.ย. รวม
ถึงยังมีความหวังเก่ียวกับวัคซีนท่ีมีความคืบ
หน้า 

อยา่งไรก็ดี บล.ทิสโก้ยังคงมุมมอง SET 
Index ว่ิงขึ้นแบบไมย่ั่งยืน จาก 3 เหตุผล
หลัก คือ (1) ระดับการประเมินมูลค่าหุ้นไทย
จะตึงตัวมาก โดยคิดเป็นอัตราราคาต่อกําไร
ล่วงหน้า 2 ปี (2Y Forward PER) ท่ี 15.8 
เท่า (เหตุผลท่ีใช้ PER 2 ปีล่วงหน้า เพราะ
นักลงทุนหลายท่านอาจมองข้ามกําไรปีนี้ไป
แล้ว) เป็นระดับเดียวกับ Forward PER ท่ี
เคยขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในชว่งปลาย
ปี 2560 และหลังจากนั้นอีกไมก่ี่เดือนก็กลาย
เป็นจุดพีคของ SET Index ในชว่งต้นปี 2561 
ก่อนท่ีจะปรับตัวลงในท่ีสุด นอกจากนี้ เรา
มองระดับการประเมินมูลค่าหุ้นไทยจะสูง
ขึ้นอีกแม้ SET Index จะไมไ่ด้ปรับตัวขึ้นเลย
ก็ตาม เนื่องจากประมาณการกําไรของตลาด
โดยรวมยังมีแนวโน้มปรับตัวลง

(2) ตัวชว่ยต่างๆ ท่ีเคยประคับประคอง
สถานการณ์ในชว่งก่อนหน้านี้จะเริ่มสิ้น
สุดลงในเดือน มิ.ย. อาทิ การใช้ พ.ร.ก.ฉุก
เฉินฯ ท่ีคาดว่าจะไมต่่ออายุอีก, การปิด
นา่นฟ้า, เม็ดเงินไหลเข้าจากกองทุนเพื่อ
การออมระยะยาวแบบพิเศษ (SSFX) และ
มาตรการชั่วคราวของตลาดหลักทรัพย์แหง่
ประเทศไทยท่ีออกมาควบคุมความผันผวน
ของตลาด หากไมม่ีการขยายเวลาการใช้
มาตรการออกไป โดยเฉพาะในประเด็นการ
ปรับเกณฑ์การขายชอร์ต (Uptick Rule) ท่ี
ทําให้มูลค่าการขายชอร์ตลดลง เหลือเพียง 
1% ของมูลค่าซื้อขายรวมของตลาด หรือ
ประมาณ 1 หมื่นล้านบาทต้นๆ ในเดือน พ.ค. 
เทียบกับมูลค่าการขายชอร์ตเฉล่ียในปี 2562 
ท่ีอยูท่ี่ประมาณ 5% ของมูลค่าซื้อขายรวม

ของตลาด หรือราว 5.5 หมื่นล้านบาทต่อ
เดือน 

(3) SET Index ขึ้นรอบนี้มีการพักตัวน้อย
มาก นับจากจุดต�าสุดท่ีบริเวณ 970 จุด ฟื้ น
ตัวขึ้นมาเกือบ 40% แล้ว แต่ยังไมเ่ห็น SET 
Index สัปดาห์ไหนปรับฐานลงอยา่งมีนัย
สําคัญท่ีปกติจะมีการพักฐานระหว่างทางไม่
ต�ากว่า 5%

อยา่งไรก็ตาม ด้วยระดับการประเมินมูลค่า
หุ้นไทยในปัจจุบันท่ีตึงตัวมากขึ้น บล.ทิส
โก้จึงมองภาวะตลาดชว่งนี้เป็นเพียงการเท
รดด้ิง-เก็งกําไรระยะสั้นเท่านั้น โดยแนะนํา
นักลงทุนควรทยอยขายกระชับพอร์ตและ
ถือเงินสดเพิ่มเพื่อรอจังหวะตลาดปรับฐาน  
สําหรับหุ้นแนะนําในเดือน มิ.ย. ต้องเลือก
ลงทุนอยา่งพิถีพิถัน เน้นหุ้นพื้นฐานดีขนาด
ใหญถึ่งขนาดกลางท่ีราคายังปรับตัวขึ้นน้อย
กว่าตลาด (Laggards) 

และท่ีสําคัญยังมี Upside นา่สนใจ แนะนํา 
AMATA, CK, KBANK, SCCC ผสานกับหุ้น
ท่ีแนวโน้มกําไรยังเติบโตได้ท้ัง 2 ปีข้างหน้า 
ท่ามกลางวิกฤติ COVID-19 สวนทางกําไร
ตลาดปีนี้ท่ีคาดว่าจะลดลงกว่า 30% แนะนํา 
BCH, TVO เพราะฉะนั้น หุ้นเด่นท่ีแนะนําใน
เดือน มิ.ย. คือ AMATA, BCH, CK, KBANK, 
SCCC และ TVO ด้านแนวรับและแนวต้าน
สําคัญของ SET Index เดือนนี้อยูท่ี่ 1,320, 
1,300, 1,270-1,280 และ 1,360, 1,390-
1,400 จุด ตามลําดับ โดยมีปัจจัยเสี่ยงท่ี
ต้องติดตาม คือ (1) พัฒนาการของความขัด
แย้งระหว่างสหรัฐฯ-จีนระลอกใหม ่และ (2) 
โอกาสเกิดการผิดนัดชําระหนี้-การล้มละลาย
ของบริษัทท่ีไมส่ามารถปรับตัวให้รอดพ้น
จากวิกฤติ COVID-19 ได้ 



 ก.ล.ต. ให้ข้อมูลผู้ลงทุนเกี่ยวกับการ
ขึ้นเครื่องหมายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก.ล.ต. ให้ข้อมูลผู้ลงทุนเก่ียวกับการขึ้น
เครื่องหมายบนหลักทรัพย์จดทะเบียนตามข้อ
บังคับตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อ
คุ้มครองผู้ลงทุน ยืนยันหากพบการซื้อขายผิด
ปกติ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประสาน
งานกันอยา่งใกล้ชิด

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้ข้อมูลเก่ียวกับการ
ขึ้นเครื่องหมายบนหลักทรัพย์จดทะเบียนตาม
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย เพื่อ
คุ้มครองผู้ลงทุน 

โดยตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยจะขึ้น
เครื่องหมายไว้บนหลักทรัพย์จดทะเบียน เพื่อ
เตือนผู้ลงทุนให้เพิ่มความระมัดระวังในการ
พิจารณาลงทุน แต่ผู้ลงทุนยังสามารถซื้อขาย
หลักทรัพย์นั้นได้ เชน่ เครื่องหมาย NP (Notice 
Pending) ในกรณีท่ีอยูร่ะหว่างรอข้อมูลสําคัญ 

หรือเครื่องหมาย C (Caution) ในกรณีท่ีบริษัท
จดทะเบียนเข้าลักษณะตามหลักเกณฑ์ท่ี
กําหนด* เชน่

• สว่นของผูถื้อหุน้มค่ีาน้อยกว่ารอ้ยละ 50 ของ
ทนุช�าระแล้วหกัสว่นต�ามูลค่าหุน้

• ยื่นค�ารอ้งขอฟื้ นฟูกิจการตามกฎหมายว่าด้วย
ล้มละลายและศาลรบัค�ารอ้งขอไว้แล้ว หรอื ถกู
เจ้าหนีย้ื่นฟ้องล้มละลายตามกฎหมายว่าด้วย
ล้มละลายและศาลรบัค�าฟ้องไว้แล้ว

• บรษัิทจดทะเบยีนมสีนิทรพัยท้ั์งหมดหรอื
เกือบท้ังหมดในรูปของเงินสดหรอืหลักทรพัย์
ระยะสั้น (cash company)

ขณะท่ีการขึ้นเครื่องหมาย H (Trading Halt) 

และเครื่องหมาย SP (Trading Suspension) 
เป็นการสั่งพักการซื้อขาย เมื่อมีเหตุการณ์
กระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน เชน่ บริษัท
ไมเ่ปิดเผยข้อมูลท่ีกระทบต่อฐานะการเงิน ไมน่ํา
สง่งบการเงิน หรืองบการเงินไมถู่กต้อง** และ
จะเข้าเกณฑ์ในการพิจารณาเหตุเพิกถอนหาก
บริษัทจดทะเบียนมีปัญหาฐานะการเงิน หรือ ไม่
ปฏิบัติตามเกณฑ์อันมีผลกระทบร้ายแรง เชน่ 
สว่นของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์
 
สําหรับกรณีท่ีมีการซื้อขายผิดปกติ ตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ทําหน้าท่ีเป็นด่านแรกในการตรวจ
สอบและหากพิจารณาว่าอาจเข้าขา่ยการกระ
ทําความผิดก็จะรวบรวมข้อมูลสง่ให้ ก.ล.ต. เพื่อ
ตรวจสอบในเชิงลึกและดําเนินการกับผู้กระทํา
ผิดตามกฎหมายต่อไป ท้ังนี้ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์ฯ มีการประสานงานกันอยา่งใกล้ชิด 
เพื่อสร้างความโปรง่ใสและความเชื่อมั่นต่อผู้
ลงทุน



ศูนย์วิจัยกสิกรไทย หั่นจีดีพีไทยปี 63  
เป็น -6% จากเดิมที่ -5%

 หลังคาดกิจกรรมทางเศรษฐกิจหดตัวลึกขึ้น

ศูนยวิ์จัยกสกิรไทยเผยมุมมองเศรษฐกิจใน
งานแถลงข่าวประจ�าไตรมาสที ่2 ปี 2563 
โดยทบทวนประมาณการเศรษฐกิจไทยหด
ตัวลึกขึน้จากเดิมที ่-5% มาเป็น -6% ขณะ
ทีเ่ศรษฐกิจโลกยงัมคีวามไม่แน่นอนสงู

นางสาวณัฐพร ตรรีตัน์ศริกิลุ ผูช้่วย
กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท ศูนยวิ์จัยกสกิร
ไทย จ�ากัด เปิดเผยว่า แม้จีดีพีไตรมาส
แรกของปี 63 จะออกมาดีกว่าท่ีคาด แต่
เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ีเหลือของปี คาด
ว่าจะให้ภาพกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีหดตัว
ลึกขึ้น และจากปัญหาการจ้างงาน ขณะท่ี
เศรษฐกิจต่างประเทศก็ยังนา่กังวล ท้ังใน
ประเด็นการแพรร่ะบาดของไวรัสโควิด-19 
ท่ีทําให้จํานวนผู้ติดเชื้อรายวันยังอยูใ่นระดับ
สูง และประเด็นการเมืองของสหรัฐฯ ท้ัง
ในและระหว่างประเทศ สง่ผลให้ศูนย์วิจัย
กสิกรไทยพิจารณาปรับลดประมาณการจีดี
พีปี 2563 มาท่ี -6%

ท้ังนี้ จากการสํารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนจํานวน 1,000 ตัวอยา่ง สะท้อน
ให้เห็นถึงการรับรู้จากสถานการณ์ท่ีไม่
แนน่อนในอนาคต มีการปรับพฤติกรรมใน
การเก็บออมและระมัดระวังการใช้จ่ายมาก
ขึ้น ซึ่งตอกย�าถึงการรับรู้ด้านการใช้จ่ายครัว
เรือนท่ีหดตัวลงกว่าท่ีประเมินไว้เดิม โดยใน

สว่นของภาครัฐนั้น ด้วย
ระดับหนี้สาธารณะระยะ
สั้นท่ียังไมน่า่กังวล ทําให้
พอมีทรัพยากรทางคลังใน
การพิจารณาให้ความชว่ย
เหลือและเยียวยาธุรกิจท่ี
ประสบปัญหาในการฟื้ น
ตัวหลังจากชว่งผอ่นคลาย
ล็อกดาวน์นี้ 

ด้านนางสาวเกวลิน หวัง
พิชญสุข ผู้ชว่ยกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัย
กสิกรไทย จํากัด กล่าว
เพิ่มเติมว่า ธุรกิจท่องเท่ียว 
รถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ 
ถือเป็น 3 อุตสาหกรรม
สําคัญท่ีคงต้องใช้เวลาฟื้ น
ตัวนานกว่าอุตสาหกรรม
อ่ืน แต่หากมองจากมิติ
ของการจ้างงาน ธุรกิจ
ท่องเท่ียวซึ่งมีแรงงานใน
หว่งโซม่ากถึง 4 ล้านคน จะเป็นธุรกิจท่ีภาค
รัฐจะพุง่เป้าหมายการเยียวยาไปท่ีธุรกิจ
และลูกจ้างท่ีได้รับผลกระทบดังกล่าวเป็น
อันดับต้น ๆ โดยต้องยอมรับว่าธุรกิจหลัก
ของไทยอาจใช้เวลามากกว่า 1 ปีในการฟื้ น
ตัวให้กลับสูร่ะดับก่อนเกิดเหตุการณ์การ
ระบาดของไวรัสโควิด-19

สําหรับนโยบายการเงินยังเป็นอีกหนึ่งเครื่อง
มือท่ีสําคัญ โดยหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเพิ่ม
เติม การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็ยัง
สามารถทําได้ แต่จากสถานการณ์ปัจจุบัน
ยังไมไ่ด้แยถึ่งกับมีความจําเป็นต้องดําเนิน
นโยบายดอกเบี้ยติดลบ



บล.ทิสโก้  ยก ADVANC , BDMS , CPALL 
KBANK , PTTGC , SCB, SCC ,CK , STEC

หุ้นเด็ดรับเงินต่างชาติไหลเข้า ช้ีฝรั่งเข้าซื้อเก็งเศรษฐกิจ
 ก�าไรบจ.ฟื้ นช่วงครึ่งปีหลัง 

บล.ทิสโก้เปิดชื่อ 9 หุน้เด่นทีค่าดว่าจะได้รบั
ความสนใจ ในสายตานักลงทนุต่างชาติ หลัง
เริม่เหน็สญัญาณเม็ดเงินไหลเข้า 3 วันท�าการ
ติดต่อกัน ชีฝ้รัง่เข้ามาเก็งเศรษฐกิจ - ก�าไรบจ. 
ทีอ่าจฟื้ นตัวในช่วงครึง่ปีหลัง รบัอานิสงสป์ลด
ล็อกดาวน์  ดอกเบีย้ลดและสภาพคล่องสงู แต่
โอกาสการปรบัขึน้ของดัชนเีริม่น้อยเพราะเข้า
ใกล้เป้าหมายปลายปีที ่1,420 จุด 

นายอภิชาติ ผูบ้รรเจิดกลุ ผูอ้�านวยการ
อาวุโส สายงานวิเคราะหเ์ชิงกลยุทธ์ บรษัิท
หลักทรพัย ์ทิสโก้ จ�ากัด (Mr. Apichat 
Poobunjirdkul, Senior Strategist, TISco 
Securities co., Ltd) เปิดเผยว่า นับต้ังแต่ต้น
ปีถึงปัจจุบันนี้ (YTD) นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ
หุ้นไทยกว่า 1.9 แสนล้านบาท แต่ล่าสุดเริ่มเห็น
สัญญาณบวกจากเม็ดเงินต่างประเทศไหลเข้า 
โดยนักลงทุนต่างชาติพลิกมาซื้อสุทธิอยา่งมีนัย
สําคัญ 3 วันติดต่อกันต้ังแต่วันท่ี 29 พฤษภาคม 
ถึงวันท่ี 2 มิถุนายน 2563 รวมกว่า 8,900 ล้าน
บาท นับเป็นการซื้อสุทธิ 3 วันติดต่อกันครั้งแรก
ในรอบ 5 เดือน

จากการตรวจสอบเงินทุนต่างประเทศ (Foreign 
Funds Inflow) ท่ีไหลเข้าตลาดหุ้นในภูมิภาค
นี้มีทิศทางเป็นบวกเกือบทุกตลาดเหมือน
ประเทศไทย โดยในสัปดาห์นี้ (WTD) เม็ดเงิน
ต่างชาติไหลเข้าสุทธิแล้วกว่า 3,400 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ นับเป็นการไหลเข้าสูงสุดใน
รอบ 22 สัปดาห์ หรือประมาณ 6 เดือน โดยเงิน
ทุนต่างประเทศไหลเข้าตลาดหุ้นอินเดียมาก
ท่ีสุด 1,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตามด้วยตลาด
หุ้นไต้หวัน และตลาดหุ้นเกาหลีใต้ท่ี 1,100 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐฯ และ 178 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
ตามลําดับ ขณะท่ีตลาดหุ้นอินโดนีเซียมีเม็ด
เงินไหลเข้า 166 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ตลาดหุ้น
ไทยมีเม็ดเงินไหลเข้า 110 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
และตลาดหุ้นฟิลิปปินส์มีเม็ดเงินไหลเข้า 21 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  มีเพียงตลาดหุ้นมาเลเซีย
เท่านั้นท่ีมีเม็ดเงินไหลออก 86 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ 

สําหรับสาเหตุท่ีเงินทุนต่างชาติไหลกลับเข้ามา
ซื้อหุ้นในภูมิภาคนี้อีกครั้ง มองว่าเป็นผลจากนัก

ลงทุนคาดหวังการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจ
และกําไรของบริษัทจดทะเบียนในชว่ง
ครึ่งปีหลัง จากการทยอยคลายล็อกดาวน์ 
ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยท่ีลดลง และ
สภาพคล่องในระบบท่ีเพิ่มขึ้นมหาศาล
จากการอัดฉีดเงินเข้าสูร่ะบบของ
ธนาคารกลางหลักในต่างประเทศ ทําให้
นักลงทุนกลับมาแสวงหาการลงทุนท่ีให้
ผลตอบแทนสูงขึ้น (Search for Yield)

"สญัญาณบวกเงินทนุต่างประเทศไหล
เข้าหุน้ท่ัวภมูิภาค เป็นความเสีย่งด้าน
บวก (Upside Risk) ต่อตลาดหุน้ใน
ระยะสั้น โดยจากการประเมินของบล.
ทิสโก้พบว่า เม็ดเงินต่างชาติทีไ่หลเข้า 
หรอืไหลออก ทกุๆ 1 หมื่นล้านบาท 
จะมผีลใหดั้ชนหีุน้ไทยเปลีย่นแปลง
ขึน้หรอืลง ราว 29 จุด เพราะฉะน้ัน
หากเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้ารอบนีม้ี
ความต่อเน่ือง คาดจะผลักดันใหดั้ชนี
หุน้ไทยมโีอกาสปรบัตัวขึน้ทดสอบ 
1,390-1,400 จุดได้ไม่ยาก ซึง่เป็นการ
ปิดช่อง (GAP) ทางเทคนิคอกี 1 GAP 
อยา่งไรก็ด ีต้องใช้ความระมัดระวังใน
การลงทนุเพิ่มขึน้อกี เพราะ บล.ทิสโก้
มองว่าโอกาสการปรบัขึน้หลังจากนีน่้า
จะมจี�ากัดแล้ว จากระดับการประเมิน
มูลค่าหุน้ทีตึ่งตัวมาก โดยระดับดัชนี
ปัจจุบนัเริม่เข้าใกล้เป้าหมายหุน้ไทยสิน้
ปีนีท้ี ่บล.ทิสโก้ประเมินว่าจะดัชนสีิน้ปีจะอยู่
ที ่1,420 จุด และหากใช้วิธคี�านวณเป้าหมาย
โดย Bottom-up จะได้เป้าหมายดัชนปีลายปี 
2563 ที ่1,433 จุด" นายอภิชาติกล่าว 

สําหรับหุ้นท่ีคาดว่าจะเป็นเป้าซื้อคืนของนัก
ลงทุนต่างชาติ มองควรมีคุณสมบัติดังต่อไป
นี้ 1. เป็นหุ้นขนาดใหญม่ีสภาพคล่องในการซื้อ
ขายสูง ซึ่งเราจะให้ความสําคัญกับหุ้นท่ีอยูใ่น 
SET100 และ MSCI Global Standard Index 
2. เป็นหุ้นท่ีต่างชาติลดการถือครองลงในปีนี้ 
(Under-owed) เมื่อเทียบกับปลายปีท่ีแล้ว และ
ท่ีสําคัญเพิ่งเริ่มมีสัญญาณบวกจากแรงซื้อต่าง
ชาติเข้ามาอยา่งมีนัยสําคัญสัปดาห์นี้ และ 3. 
ระดับการประเมินมูลค่าหุ้นไมแ่พง โดยราคาหุ้น

ปัจจุบันยังมีโอกาสปรับขึ้นเมื่อเทียบกับมูลค่า
เหมาะสมตามปัจจัยพื้นฐาน

จากการพิจารณาหุ้นตามเกณฑ์คุณสมบัติ
ท้ังหมดข้างต้น มองหุ้นท่ีคาดว่าจะเป็นเป้า
ซื้อคืนของนักลงทุนต่างชาติ คือ SET50 
แนะนํา ADVANC (คําแนะนํา "ซื้อ", เป้าพื้น
ฐาน 208 บาท), BDMS ("ซื้อ",เป้าพื้นฐาน 25 
บาท), CPALL ("ซื้อ",เป้าพื้นฐาน 86 บาท), 
KBANK ("ซื้อ",เป้าพื้นฐาน 118 บาท), PTTGC 
("ซื้อ",เป้าพื้นฐาน 55 บาท), SCB ("ซื้อ",เป้าพื้น
ฐาน 96 บาท) และ SCC ("ซื้อ",เป้าพื้นฐาน 372 
บาท) และ SET100 แนะนํา CK ("ซื้อ",เป้าพื้น
ฐาน 23.8 บาท), STEC ("ซื้อ",เป้าพื้นฐาน 22 
บาท)  



ตลท.เผย CRC, DIF  เข้าท�าเนียบ FTSE SET Large Cap Index 

ACE,BAM,IMPACT,LH,MINT,TQM 

เข้า FTSE SET Mid Cap Index มีผล 22 มิ.ย. นี ้

ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และ ฟุต
ซี ่รสัเซล (FTSE Russell) ประกาศผลการ
ทบทวนรายชื่อหลักทรพัยชุ์ดใหม่ทีจ่ะใช้ใน
การค�านวณ FTSE SET Index Series มผีล
วันที ่22มิถนุายน 2563 เป็นต้นไป สรุปได้
ดังนี้

- ดัชนี FTSE SET Large Cap Index มี 2 หลัก
ทรัพย์ใหมท่ี่เข้ารว่มคํานวณ
- ดัชนี FTSE SET Mid Cap Index มี 6 หลัก
ทรัพย์ใหมท่ี่เข้ารว่มคํานวณ
- ดัชนี FTSE SET Shariah Index มี 9 หลัก
ทรัพย์ใหมท่ี่เข้ารว่มคํานวณ

หลักทรัพย์ท่ีเข้าใหม ่(Addition)
FTSE SET Large Cap Index
- บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC)
- กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 
ดิจิทัล (DIF)

FTSE SET Mid Cap Index
- บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี (ACE)
- บมจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ 
(BAM)
- ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อิม
แพ็คโกรท (IMPACT)
- บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH)
- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)

- บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น (TQM)

FTSE SET Shariah Index
- บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จ้ี (ACE)
- บมจ. เอเชียน อินซูเลเตอร์ (AI)
- กองทุนรวมสิทธิการเชา่อสังหาริมทรัพย์ 
CPN คอมเมอร์เชียล โกรท (CPNCG)
- บมจ. โรงพยาบาลพระรามเก้า (PR9)
- บมจ. ซาบีนา่ (SABINA)
- บมจ. เอสพีซีจี (SPCG)
- บมจ. ไทยออยล์ (TOP)
- บมจ. ทีทีซีแอล (TTCL)
- บมจ. ยูนิเวนเจอร์ (UV)

หลักทรัพย์ท่ีออก (Deletion)
FTSE SET Large Cap Index
- บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH)
- บมจ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT)

FTSE SET Mid Cap Index
- กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม 
ดิจิทัล (DIF)

FTSE SET Shariah Index
- บมจ. อาปิโก ไฮเทค (AH)

- บมจ. แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี 
(AIT)
- บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล (BCH)
- บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG)
- กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนสง่
มวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF)
- บมจ. ไดนาสต้ีเซรามิค (DCC)
- บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�าภาค
ตะวันออก (EASTW)
- บมจ. เอสโซ ่(ประเทศไทย) (ESSO)
- บมจ. นามยง เทอร์มินัล (NYT)
- บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC)
- บมจ. พฤกษา โฮลด้ิง จํากัด (PSH)
- ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา่
อสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท (SPRIME)
- บมจ. โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC)

ติดตามรายละเอียดเก่ียวกับดัชนีชุด FTSE SET 
Index Series และหลักเกณฑ์ในการคํานวณ 
ได้ท่ีเว็บไซต์ www.ftse.com/products/
indices/set และ https://www.set.or.th/th/
products/index/ftse_set_p1.html

การทบทวนหลักทรัพย์ท่ีใช้ในการคํานวณดัชนี
ชุด FTSE SET Index Series จัดทําขึ้นปีละ 2 
ครั้ง ตามหลักเกณฑ์ท่ีมีการกําหนดไว้เป็นการ
ล่วงหน้า โดยมีกําหนดทบทวนรายชื่อหลัก
ทรัพย์ครั้งต่อไปในเดือนธันวาคม 2563



บล.ทิสโก้ : S แนะน�า ซ้ือ ราคาพ้ืนฐาน ที่ 2.20 บ.

+ S : ปรบัประมาณการสะท้อนความล่าช้าในการก่อสรา้ง

 ผลของ coVId-19 ท�าใหก้ารก่อสรา้งและการโอนล่าช้า

ผู้บริหารกล่าวว่างานในมือกว่า 45% จะเล่ือนไปยังปีหน้าจากความล่าช้าในการก่อสร้าง ในขณะท่ีอัตรากําไรจะลดลงเนื่องจากกลุ่มท่ีพักอาศัย
ท่ีอ่อนแอลง โดยเราคาดว่าผลประกอบการและรายได้จะลดลงในปี 2020 - 2022F แต่แนะนําให้ "ซื้อ" โดยมีมูลค่าท่ีเหมาะสม 2.20 บาท และ
ด้วยการผอ่นคลายล็อคดาวน์และเคอร์ฟิว ทําให้กลุ่มพาณิชย์มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีงานในมือหนุนรายได้

เราคาดผลประกอบการ 2Q20F อ่อนแอลง QoQ แต่ 2H20F ดขีึน้

เศรษฐกิจท่ีอ่อนแอลง ทําให้นักลงทุนต่างชาติชะลอการโอนโครงการลงจากการห้ามเดินทางระหว่างประเทศ ทําให้เป้ายอดโอนโครงการลดลง 
ในขณะท่ีกลุ่มโรงแรมได้รับผลกระทบแรงใน 2Q20F เราคาดผลประกอบการ 2Q20F จะอ่อนแอลง แต่ฟื้ นตัวขึ้นใน 2H20F จากการผอ่นคลาย
การล็อคดาวน์

ปรบัรายได้และผลประกอบการปี 2020 -22F ลง

เราปรับรายได้ปี 2020 - 2022F ลง 31 - 42% เพื่อสะท้อนความล่าช้าในการก่อสร้างและโอนโครงการ โดยอุปสงค์ของการจองโครงการท่ีลด
ลง ทําให้เราปรับอัตรากําไรขั้นต้นและ SG&A ต่อยอดขายลง ทําให้เราปรับผลประกอบการลง 78%, 46% และ 41% สําหรับปี 2020 - 2022F 
ตามลําดับ

เราแนะนําให้ "ซื้อ" โดยมีมูลค่าท่ีเหมาะสม 2.20 บาท (SOTP) ลดลงจากเดิมท่ี 3.30 บาท โดยมีความเสี่ยงคือ การฟื้ นตัวของการท่องเท่ียวท่ีแย่
กว่าคาด, ความล่าช้าในการทํา M&A, ยอดขาย และอัตราการเชา่ท่ีอ่อนแอกว่าคาด

 Market Insight
 E- mail :tiscoresearch@tisco.co.th



บล.เคจีไอ : WHA แนะน�า "Neutral" ราคาเป้าหมาย 3.50 บาท/หุ้น

key messages

เรายังคงมองว่าแนวโน้มการย้ายฐานการผลิต และ E-commerce จะชว่ย
หนุนธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมและ logistic ของ WHA เราให้ Premium PER 
กับธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม และขยับไปใช้ราคาเป้าหมายสิ้นปีหน้าเพื่อ
สะท้อนถึงแนวโน้มการฟื้ นตัวของธุรกิจ ท้ังนี้ เนื่องจากเหลือ upside ถึง
ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2564 ของเราท่ี 3.50 บาทอีกไมม่ากแล้ว เราจึงยังคง
คําแนะนํา "ถือ"

 พรอ้มฟื้ นตัว
 Event
 อัพเดตแนวโน้มบรษัิท และปรบัประมาณการ
 lmpact
 ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมจะได้อานิสงสจ์ากการยา้ยฐานการผลิต

ยอดขายทีดิ่น : เนื่องจากสํานักงานการบินพลเรือนแหง่ประเทศไทย 
(CAAT) ประกาศขยายเวลาห้ามเท่ียวบินระหว่างประเทศเดินทางเข้ามา
ประเทศไทยชั่วคราวไปจนถึงวันท่ี 30 มิ.ย. 63 เราจึงคิดว่า เป้ายอดขาย
ท่ีดินของบริษัทในประเทศไทยท่ี 1,200 ไรเ่ป็นความท้าทาย ในขณะท่ีการ
ใช้มาตรการ lockdown ในเวียดนามก็อาจจะทําให้กระบวนการสง่มอบ
ท่ีดินจากรัฐบาลเวียดนามล่าช้าออกไป เราคาดโมเมนต้ัมยอดขายท่ีดินจะ
กลับมาเป็นบวกในปี 2564 จากการย้ายฐานการผลิตเนื่องจากลูกค้าจีนคิด
เป็น 9% ของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมท้ังหมด และ คิดเป็น 58% ของยอด
ขายท่ีดินของ WHA ในชว่งปี 2562-1Q63 ดังนั้น เราจึงยังคงสมมติฐาน
ยอดขายท่ีดินในประเทศไทยในปีนี้เอาไว้ท่ี 500 ไร ่แต่ปรับเพิ่มสมมติฐาน
ยอดขายท่ีดินในประเทศไทยในปี 2564 เป็น 1,100 ไร ่ในขณะเดียวกัน เรา
ก็ปรับลดสมมติฐานยอดขายท่ีดินในเวียดนามปีนี้เหลือศูนย์ (จาก 100 ไร)่ 
และปีหน้าเป็น 100 ไร ่(จาก 200 ไร)่

ยอดโอนทีดิ่น : เราคงสมมติฐานยอดโอนท่ีดินในปี 2563 ไว้ท่ี 388 ไร ่หลัง
จากท่ีโอนได้ 60 ไรใ่น 1Q63 ท้ังนี้ เนื่องจากใน 21Q63 มี backlog อยู ่340 
ไร ่เราคาดว่าบริษัทจะสามารถโอนท่ีดินได้ตามสมมติฐานของเราหลังจาก
ท่ีมีการยกเลิกคําสั่งห้ามเท่ียวบินระหว่างประเทศท้ังหมดเดินทางเข้ามา
ประเทศไทย
 
ธุรกิจการ logistic จะได้อานิสงสจ์ากกระแส E-commerce

เราคาดว่าธุรกิจ logistic จะได้อานิสงส์จากกระแส E-commerce เพรา
ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกคาดว่า E-commerce ในประเทศไทยจะโต 24.3% 
CAGR (2562-2567) ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตของภูมิภาคท่ี 14.9% ใน
ขณะท่ี 3PL และ E-commerce คิดเป็น 52% ของธุรกิจ logistic ท้ังหมด 
ดังนั้น เราจึงยังงสมมติฐาน pre-lease built-to-suit warehouse เอาไว้ท่ี 
200,000 ตรม.

ปรับเพิ่มประมาณการกําไรปี 2563 ขึ้นอีก 13% แต่ปรับลดประมาณการ
กําไรปี 2564 ลง 10%

เราปรับเพิ่มประมาณการกําไรปี 2563 ขึ้นอีก 13% เพื่อสะท้อนถึง i) 
ยอดโอนท่ีดินท่ีลดลง 5% ในปี 2563 และ 2% ในปี 2564 จากนิคม
อุตสาหกรรมในเวียดนาม และ ii) การปรับเพิ่มประมาณการยอดขาย
สินทรัพย์ให้กองทุนจาก 90,000 ตรม. เป็น 170,000 ตรม. หลังจากท่ีผู้ถือ
หุ้นของ HREIT และ WHART อนุมัติให้ลงทุนเพิ่มได้ (คาดว่าจะทําธุรกรรม
เรียบร้อยใน 4Q63) ดังนั้น เราจึงคาดว่ากําไรของ WHA จะลดลง 27% YoY 
ในปี 2563 และเพิ่มขึ้น 26% ในปี 2564

Valuation & Action

เราขยับไปใช้ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2564 ท่ี 3.50 บาท โดย re-rate PER 
ของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมจาก12.0x เป็น 18.0x เพื่อสะท้อนแนวโน้มท่ี
เป็นบวก แต่เนื่องจาก upside จํากัด คงคําแนะนํา "ถือ" WHA

 Risks

ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ (geopolitical risk) เศรษฐกิจชะลอตัวลง ภัย
ธรรมชาติ การซื้อท่ีดิน การกระจุกตัวของกลุ่มอุตสาหกรรม เงินทุนไมเ่พียง
พอ

 chananthorn Pichayapanupat, cFA
 66.2658.8888 Ext.8849
 chananthornp@kgi.co.th



บล.ทรีนีตี้ : IVL แนะน�า ซื้อ ราคาเป้าหมาย 41 บ.

อินโดรามา เวนเจอรส์ -  IVL

ค�าแนะน�า: ซื้อ
ราคาเป้าหมาย: 41 บาท
Upside/downside: +33%
Median consensus: 30 บาท

คาด spread 2Q20E ยงัแข็งแกรง่ +20% QoQ ต้นทนุ paraxylene ลดลงจากโรงกล่ันเริม่กลับมาผลิต
          - แนะน�า ซื้อ ราคาเป้าหมายปี 2021E ที ่41.00 บาท อิง EV/EBITdA ทีค่่าเฉลีย่ 9.5 
          - ปัจจุบนัราคาหุน้เทรด EV/EBITdA ทีร่ะดับ +1Sd ที ่11.2 เท่า แต่ถ้าคิดเป็น EV/EBITdA ปี 2021E จะอยูเ่พยีง 8 เท่า ต�ากว่าค่า
เฉลีย่ที ่9.5 เท่า
          - แนวโน้มผลประกอบการ 2Q20E จะฟื้ นตัวอยา่งโดดเด่นจาก demand PET ทีเ่พิ่มขึน้ในช่วงทีเ่กิดการ lockdown และเป็นช่วง 
หน้ารอ้นในแถบเอเชยี และ spread ทีย่งัแข็งแกรง่ดกีว่า 1Q20
          - โรงกล่ันเริม่กลับมา operate เพิ่มขึน้ ซึง่จะช่วยท�าให ้supply ของ paraxylene เพิ่มมากขึน้ ท�าใหต้้นทนุของผูผ้ลิต PET ลดลง
          - ประเมินว่า 2Q20E น่าจะมกี�าไรปกติ 2,500-3,000 ล้านบาทได้ (ไม่รบัรวมผลของ Stock gain/loss

คาด 2Q20E ผลด�าเนินงานปกติยงัดต่ีอจากธุรกิจ PET

 แนวโน้ม 2Q20E เราประเมินธุรกิจ PET จะยงัดต่ีอจาก demand ทีเ่พิ่มขึน้จาก coVId-19 ทีท่�าใหม้กีารบรโิภคน�าด่ืมในขวดพลาสติก
มากขึน้ โดย PET integrated spread ทีย่งัแข็งแกรง่ โดย QTd ยงัคงอยูท่ีร่ะดับ USd260/ton +20% QoQ จาก 1Q20 ที ่USd205/ton

 ซึง่เราเชื่อว่าในกลุ่มปิโตรเคม ีPET แนวโน้มน่ายงัคงดต่ีอหลังจาก โรงกล่ันเริม่กลับมา operate เพิ่มขึน้ ซึง่จะช่วยท�าให ้supply ของ 
paraxylene เพิ่มมากขึน้ ท�าใหต้้นทนุของผูผ้ลิต PET ลดลง เราประเมินว่า 2Q20E น่าจะมกี�าไรปกติ 2,500-3,000 ล้านบาทได้ (ไม่รบั
รวมผลของ Stock gain/loss) เราประเมินก�าไรสทุธิ 2020E ที ่7,242 ล้านบาท +38% YoY

เสรจ็สิน้การเข้าซื้อธุรกิจ PET ทีบ่ราซลิ

IVL ได้รายงานการเข้าซื้อกิจการเสรจ็สิน้ในธุรกิจ rPET ประเทศบราซลิ มกี�าลังการผลิตรวมประมาณ 9,000 ตันต่อปี หรอืคิดเป็น
ประมาณ 0.1% ของก�าลังการผลิตรวมของ IVL ซึง่ไม่มนัียส�าคัญต่อผลประกอบการของบรษัิท แต่อยา่งไรก็ดถืีอเป็นการก้าวสูธุ่รกิจ 
recycle PET ทีด่เีป็นไปตามเป้าหมายของบรษัิททีจ่ะเพิ่มสดัสว่น recycle PET หรอื rPET ใหเ้พิ่มขึน้ 

ราคาเป้าหมายปี 2021E ที ่41.00 บาท 
          
ประเมินราคาเป้าหมายปี 2021E ที ่41.00 บาท แนะน�า ซื้อ แนวโน้มผลประกอบการ 2Q20E จะฟื้ นตัวอยา่งโดดเด่นจาก demand 
PET ทีเ่พิ่มขึน้ในช่วงทีเ่กิดการ lockdown และเป็นช่วง หน้ารอ้นในแถบเอเชยี และ spread ทีย่งัแข็งแกรง่ ปัจจุบนัราคาหุน้เทรด EV/
EBITdA ทีร่ะดับ +1Sd ที ่11.2 เท่า แต่ถ้าคิดเป็น EV/EBITdA ปี 2021E จะอยูเ่พยีง 8 เท่า ต�ากว่าค่าเฉลีย่ที ่9.5 เท่า

          ความเสีย่ง: ความเสีย่งจาก Supply ทีล้่นตลาด ในขณะที ่demand ลดลงจากเศรษฐกิจ

          เอกรนิทร ์ วงษ์ศริ,ิ cFA
          เลขทะเบยีนนักวิเคราะห:์ 055680
          ekkarin@trinitythai.com



บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : PSL แนะน�า ซื้อ ราคาพ้ืนฐาน ที่ 7.24 บ.

Precious Shipping (PSL)

BUY
Share PriceTHB 5.25
12m Price TargetTHB 7.24 (+38%)
Previous Price TargetTHB 7.94

เจอจุดต�าสุด จึงผอ่นคลายขึ้นมาก

company Update
          
ทีตั่วอุตสาหกรรม และทีตั่วบรษัิทเอง เราคงค�าแนะน�า ซื้อ
          
ในการนําเสนอข้อมูลผา่นกิจกรรม Logistic Day ของ MKET ทําให้เราเชื่อว่า จุดต�าสุดของอุตสาหกรรมเรือเทกองได้ผา่นไปแล้วใน
ไตรมาส 1 แม้ปีนี้ PSL ยังคงถูกกดดันจากตลาดเรือเทกอง ท่ีอุปทานรวมขยายตัวมากกว่าอุปสงค์ซึ่งต้องสะดุดเพราะ COVID-19 ใน 
1H63 แต่การผอ่นคลาย Lockdown ท่ัวโลก และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน รวมถึงการได้อนุมัติขยายอายุหุ้นกู้ตามเสนอ ทําให้ 
PSL จะกลับมามีโมเมนตัมนา่สนใจในไตรมาส 4 ขณะท่ีปัจจุบัน หุ้นซื้อขายท่ี P/BV 0.7 เท่า ซึ่งเทียบเท่ากับปีท่ีเกิดวิกฤติการเงินในปี 
2551 แล้ว 

จุดต�าสดุในอุตสาหกรรมผา่นไปแล้ว แต่ปี 2563 ยงัเป็นภาวะอุปทานสว่นเกิน
          
ผู้บริหารมองว่า การฟื้ นเศรษฐกิจจีนด้วยมาตรการการคลัง จะชว่ยกระตุ้นความต้องการใช้เหล็ก (Steel) ได้กว่า 6.6 แสนล้านเหรียญ 
ซึ่งจะเข้ามาผลักดันอุปสงค์ในเรือสินค้าเทกองต้ังแต่ปลายไตรมาส 3 - ต้นไตรมาส 4 และตลอดปี 2564 แต่ทว่าในปี 2563 อุตสาหกรรม
ยังคงอยูใ่นแรงกดดันอยูดี่ เพราะอุปทานเรือเทกองโลกปีนี้ ผบห.คาดจะขยายตัว +3.14% YoY ( vs Clarksons +2.7%) เป็น 900 ล้าน
เดทเวตต้ัน สุทธิแล้วจากความล่าช้าสง่มอบเรือ การทําลายเรือท่ีมากเป็นประวัติการณ์ (Scraping) ซึ่งจะเห็นว่า ก็ยังเป็นการขยายตัว
ท่ีมากกว่า การขยายตัวของอุปสงค์รวมท่ี +1.2% YoY (Ton-Miles basis)

ไตรมาส 1 ผดิหวัง แต่เรามองว่า จะดขีึน้ไตรมาส 2
          
PSL ขาดทุน 117 ลบ. ในไตรมาส 1/63 พลิกจากกําไร 25 ลบ. ในไตรมาส 4/62 และขาดทุนเพิ่มขึ้นจาก 83 ลบ. ในไตรมาส 1/62 ค่า
ระวางเฉล่ียท่ี 8,398 เหรียญ/ ลํา/ วัน ลดลง 21% QoQ และ 9.4% YoY แต่ก็สูงกว่าค่าเฉล่ียตลาด 19% โดยไตรมาสนี้ อุตสาหกรรม
เรือเทกองได้รับผลกระทบจากฤดูกาล (หยุดตรุษจีน) และ COVID-19 โดยจีนหยุดการผลิตในเดือน ม.ค.-ก.พ. และฟื้ นตัวเดือน มี.ค. สง่
ผลให้ดัชนีค่าระวางเรือเทกอง (BDI) ไตรมาส 1/63 เฉล่ีย 592 จุด หดตัว 62% QoQ และ 26% YoY อยา่งไรก็ดี BDI อ่อนตัวลงอีกครั้ง
ในเดือน เม.ย. เมื่อเกิดการ Lockdown ท่ัวโลก และเริ่มกลับมาฟื้ นอีกครั้งในสัปดาห์สุดท้ายของ พ.ค. เมื่อเริ่มมีการเปิดประเทศอีกครั้ง 
ล่าสุด BDI ฟื้ นตัวแล้ว 14.6% จากค่าเฉล่ียไตรมาส 1/63 แม้จะยังอยูใ่นระดับต�าไมเ่พียงพอต่อการกลับมามีกําไร (ราว 1,500-2,000 
จุด) แต่ก็เพียงพอกับการออกจากจุดต�าสุดของวิกฤติครั้งนี้ เราคาดว่า PSL จะรายงานขาดทุนลดลงจากไตรมาสแรก

ค�าแนะน�าการลงทนุ - คงค�าแนะน�า ซื้อ
          
จากผลกระทบ COVID-19 ท่ีมากกว่าคาด เราปรับสมมติฐานค่าระวางเรือลง 14% เป็น 9,398 เหรียญ/ ลํา/ วัน และใสผ่ลกระทบจาก
อัตราดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 150bps หลังผู้ถือหุ้นกู้ 1.9 พัน ลบ. อนุมัติขยายอายุออกไป 1.5 ปี สง่ผลให้ปีนี้ PSL จะขาดทุนต่อเป็นปีท่ี 2 
แต่ด้วยฐานทุน 1.2 หมื่น ลบ. D/E 1.15 เท่า EBITDA 1.6 พัน ลบ. เรามองว่า PSL จะเอาตัวรอดในปีนี้ยากนี้ได้ ซึ่งเมื่ออิงกับ P/BV 1.0 
ค่าเฉล่ียกลุ่ม ราคาเหมาะสมใหมล่ดลง 8% เหลือ 7.24 บาท

          Jaroonpan Wattanawong
          jaroonpan.w@maybank-ke.co.th
          (66) 2658 6300 ext 1404



บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : WHA แนะน�า ถือ ราคาพ้ืนฐาน ที่ 3.23 บ.

wHA ค�าแนะน�า ถือ (ปรบัลดจาก 
ซื้อ)

ราคาปิด 3.24 บาท ราคาพื้นฐาน 3.23 บาท

หุ้นสะท้อนขา่วฟื้ นตัวแล้ว

คาดว่างวด 2Q63 ดีขึ้นกว่า q-o-q ในเรื่องยอด
ขาย-ยอดโอนท่ีดิน มูลค่าเงินลงทุน และมีกําไร
อัตราแลกเปล่ียน

 

แต่ปรับยอดขายนิคมฯปีนี้ลงเป็น 653 ไร ่
จากเดิม 816 ไร ่และมูลค่าขายสินทรัพย์เข้า 
WHART น้อยกว่าคาด ยังผลให้ปรับลดกําไรหลัก
ปีนี้ลง 15% เมื่อเทียบ y-o-y ปีนี้กําไรต�าลง 16% 
แล้วไปฟื้ นตัวได้ 27% ในปี64

 

แนวโน้มการย้ายฐานการผลิตจากสงครามการ
ค้าและไทยมีชื่อเสียงจากการป้องกับโควิด-19 
จะดีกับบริษัทในระยะยาว

 

ปรับลดเป็น ถือ หลังราคาหุ้นปรับขึ้นมาใกล้ราคา
พื้นฐานซึ่งประเมินด้วย P/E เฉล่ีย 5 ปี ท่ี 14.0 
เท่า กับEPS ปี 64 ผนวกกับคาดการณ์อัตราผล
ตอบแทนปันผลปีนี้ท่ี 2.3% คาดว่าบริษัทจะไมม่ี
ปัญหาเรื่องการชําระหนี้แต่อยา่งใด

 

คาด 2Q63 ฟื้ นตัวจาก 1Q63 ท่ีเป็นฐานต�า ใน
งวด 1Q63 ท่ีผา่นมาบริษัทมียอดขายนิคมฯเพียง 
51 ไร ่ถือว่าน้อยมากเทียบกับ y-o-y ท่ีทําได้ 97 
ไร ่และเป้าขายตลอดปีนี้ท่ี 1,400 ไร ่แบง่เป็น
ไทย 1,200 ไร ่และเวียดนาม 200 ไร ่อยา่งไร
ก็ตามบริษัทมีลูกค้าท่ีสนใจซื้อต้ังแต่ปีท่ีแล้วราว 
100 ไร ่แต่ยังไมส่ามารถท่ีจะมาลงนามในสัญญา
ได้ จากการล็อกดาวน์ แต่บริษัทคาดว่าจะเล่ือน
มาเป็น มิ.ย.63 อีกท้ังยอดโอนนิคมฯ 1Q63 อยู่
ท่ีราว 74 ไร ่เทียบกับ y-o-y ท่ีทําได้ 126 ไร ่แต่
บริษัทเปิดเผยว่ามียอดโอนท่ีค้างอยูร่าว 242 ไร ่
ท่ีจะเริ่มโอนได้ต้ังแต่ 2Q63 เป็นต้นไป ด้านยอด
ขายรอโอน (Backlog) ณ สิ้น1Q63 เป็น 348 ไร ่
ท่ีมูลค่า 1,260 ล้านบาท

 

มูลค่าเงินลงทุนสูงขึ้น และคาดว่าจะมีกําไรอัตรา

แลกเปล่ียนใน 2Q63 สําหรับเงินลงทุนต่างๆเชน่ 
WHAUP,WHART,HREIT ก็มีมูลค่ากระเต้ืองดีขึ้น
มากในปัจจุบัน หลังจากในชว่ง 1Q63 ปรับลง
ไปลึก ซึ่งในเวลานั้นมีความกังวลต่อโรคโควิด-
19 เป็นอยา่งสูง อีกท้ังคาดว่าจะกลับมามีกําไร
อัตราแลกเปล่ียนในบริษัทรว่มซึ่งทําธุรกิจโรง
ไฟฟ้าและมีหนี้สกุลต่างประเทศ เพราะเงินบาท
ท่ีกลับมาแข็งค่ามากขึ้น ล่าสุดเป็น 31.34 บาท 
เทียบกับสิ้น 1Q63 ท่ี 32.77 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐ หลังจากในงวด 1Q63 มีขาดทุนอัตราแลก
เปล่ียน ผลพวงจากเงินบาทท่ีอ่อนค่าอยา่งมาก
ในชว่งเวลานั้นคาดว่าธุรกิจการปล่อยเชา่คลัง
สินค้าและโรงงาน จะดีขึ้นใน 2Q63 หลังจากใน
งวด 1Q63 มียอดการขอเชา่สุทธิท่ี32,426 ตรม. 
เป็นการปรับลง 40% y-o-y แต่บริษัทคาดว่า
ในงวด 2Q63 นี้จะสามารถเพิ่มการขอเชา่สุทธิ
เพิ่มถึง 100,000ตารางเมตร รวมเป็น 132,426 
ตรม. คิดเป็น 53% จากเป้ารวมปีนี้ท่ี 250,000 
ตรม. ท้ังนี้อุตสาหกรรมท่ีมีความต้องการสูงคือ 
E-Commerce ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตแบบ New 
Normal ด้านประเภทอุตสาหกรรมท่ีสนใจจะมา
ซื้อนิคมฯไนไทยลําดับต้นๆคือ อิเล็กทรอนิกส์ 
คอนซูเมอร์ และ ออโต้

 

ปรับลดประมาณการกําไรหลักปีนี้ลง 15% เดิม
เรามีสมมุติฐานให้ยอดขายนิคมฯปีนี้เป็น 816 
ไร ่เท่ากับปี 62 ท่ีทําได้และต�ากว่าเป้าบริษัทท่ี 
1,400 ไร ่แต่จากสถานการณ์ท่ีไทยเปิดให้คนต่าง
ประเทศเข้ามาได้ล่าช้า 

จึงปรับลดยอดขายปีนี้ลง20% เป็น 653 ไร ่
แม้ว่าฤดูกาลไฮซีซันการขายนิคมฯจะอยูใ่นชว่ง
ไตรมาส 4 ก็ตาม สว่นยอดขายในปี 64 ยังคง
ให้เท่าเดิมเป็น 857 ไร ่ถือว่าเพิ่มขึ้นจากปี 63 
เนื่องจากสถานการณ์ในตอนนั้นควรจะเข้าสูภ่าว
ปกติมากขึ้นแล้ว นอกจากนี้มูลค่าขายสินทรัพย์
เข้า WHART น้อยกว่าท่ีคาดไว้เป็น 3,230 ล้าน
บาท (129,000 ตรม.) จากเดิมท่ีคาดไว้เท่ากับ
ปีท่ีแล้วคือ 4,880ล้านบาท จึงทําให้กําไรจาก
สว่นนี้ปรับลดลงด้วย ท้ังนี้การขายสินทรัพย์
จะแบง่รูปแบบการขายคือ การขายของบริษัท
เองสว่นหนึ่ง และขายในนามบริษัทรว่มทุน ซึ่ง
กําไรจะไปถูกบันทึกเป็นสว่นหนึ่งของกําไรตาม
สว่นได้เสีย (Equity Income)โดยในปีนี้จะมีการ

ขายสินทรัพย์เพิ่มเติมเข้าสู ่HREIT เพิ่มเติมอีก 
50,000 ตรม. โดยมีการขายในชว่ง 4Q63 ท้ังสอง
รายการ

 

บริษัทได้ประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิตมา
ไทยและเวียดนาม ซึ่งมีแรงจูงใจมาจากสงคราม
การค้าจีน-สหรัฐ อีกท้ังไทยและเวียดนามต่าง
ก็มีชื่อเสียงจากการป้องกับโควิด-19 ก็จะดีกับ
บริษัทในระยะยาว ประกอบกับไทยมีนโยบาย
ระเบียงเศรษฐกิจ (EEC) ท่ีขณะนี้รัฐเรง่ลงทุน
โครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ ่ภายในระยะ
เวลา 5 ปี เชน่ การก่อสร้างไฮสปีดเทรนเชือม
สามสนามบิน และการพัฒนา-บริหารสนามบินอู่
ตะเภา การให้สิทธิประโยชน์ต่างๆแก่ผู้มาลงทุน 
สว่นWHA เองก็มีท่ีดินรอพัฒนา (Land Bank) ใน
เขต EEC ราว 10,000 ไร ่ท่ึจะสามารถจําหนา่ย
ได้มากกว่า 10 ปีปรับลดเป็น ถือ จากเดิม ซื้อ 
หลังราคาหุ้นปรับขึ้นมาใกล้ราคาพื้นฐานซึ่ง
ประเมินด้วย P/E เฉล่ีย 5 ปี ท่ี 14.0 เท่า กับEPS 
ปี 64 และคิดเป็นสว่นลด 23% จาก NAV ท่ี 4.17 
บาท ผนวกกับคาดการณ์อัตราผลตอบแทน
ปันผลปีนี้และปีหน้าท่ี2.3%/2.9% ด้านคาด
การณ์อัตราการเติบโตกําไรหลักปีนี้และปี 64 
เป็น -17%/+26% ตามลําดับ แสดงว่าราคาหุ้น
สะท้อนการฟื้ นตัวสูงในปี 64 ไปพอควรแล้ว ทาง
ด้านการเงินคาดว่ากลุ่มบริษัทจะไมม่ีปัญหาเรื่อง
การชําระหนี้แต่อยา่งใด

จากฐานะการเงินท่ีอยูใ่นเกณฑ์ดี โดยในปีนี้
บริษัทมีหุ้นกู้จํานวน 4 พันล้านบาท ท่ีจะครบ
กําหนด Rollover หุ้นกู้สว่นใหญเ่ป็นขอ WHAUP 
3.6 พันล้านบาท และของ WHA 400 ล้านบาท
และบริษัทเตรียมวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการ
เงินแล้วจํานวนกว่า 8 พันล้านบาทเพื่อรองรับ
กรณีท่ีไมส่ามารถ Rollover ได้

 
นักวิเคราะห&์กลยุทธ์ : สมบติั เอก
วรรณพัฒนา : sombata@th.dbs.
com



บล.คิงส์ฟอร์ด : WHA แนะน�า ถือ ราคาพ้ืนฐาน ที่ 3.10 บ.

Opportunity Day I WHA
 Stock Rating   HOLD
 Current Price    THB 3.24
 Target Price    THB 3.10
 Sector    Property Development
 WHA CORPORATION
 เป้าหมายในการขายท่ีดินค่อนข้างท้าทาย, ลุ้นการฟื้ นตัวชว่งปลายปี

 + ผูบ้รหิารต้ังเป้าการขายทีดิ่นที ่1.4 พันไร,่ คาดธุรกิจ Recurring ฟื้ น 2H63
 + ตลาดเก็งก�าไรประเด็น EEc ขึน้มามากแล้ว เพิ่มความระมัดระวัง
 + แนะน�า "ถือ" โดยมรีาคาเป้าหมายปี 2563 ที ่3.10 บาท
 + ผูบ้รหิารคงเป้าขายทีดิ่น 1.4 พันไร,่ คาดธุรกิจ Recurring ฟื้ นใน 2H63

 หลังจบไตรมาส 1 ท่ีผา่นมาผลการดําเนินงานของ WHA ท้ังกลุ่ม (ยกเว้นธุรกิจไฟฟ้า) ออกมาต�ากว่าคาด โดยธุรกิจหลักอยา่งนิคม
มียอดขายท่ีดินเพียง 51 ไร ่สว่นยอดโอนทําได้เพียง 67 ไร ่ซึ่งยังถือว่าหา่งไกลกับเป้าหมายท่ีวางไว้ค่อนข้างมาก สืบเนื่องจากปีก่อนท่ี 
WHA ทํา Presale ไว้ค่อนข้างต�าและปัจจุบันมี Backlog เพียง 348 ไร ่สว่น LOI อยูท่ี่ 242 ไร ่สําหรับธุรกิจนิคมปัจจุบันลูกค้าชาวต่าง
ชาติยังไมส่ามารถเดินทางเข้ามาในไทยได้ โดยการเดินทางระหว่างประเทศอยา่งเร็วคาดว่าจะกลับมาได้ในชว่งไตรมาสท่ี 3 (หากไมเ่กิด
การระบาดระลอกท่ี 2) ดังนั้นเป้าหมายของการขายท่ีดินในปีนี้จึงมีความท้าทายมาก 

สว่นธุรกิจในกลุ่ม Recurring ยอดการใช้งานสาธารณูปโภคมีโอกาสฟื้ นตัวในชว่งครึ่งปีหลัง โดยลูกค้าท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมต่างๆนา่จะ
เริ่มกลับมา Operate โรงงานมากขึ้นสง่ผลให้การใช้น�าและไฟฟ้าค่อยๆฟื้ นตัวขึ้นต้ังแต่ไตรมาส 3 เป็นต้นไป แต่ประเด็นท่ีเรายังหว่ง
คือเรื่องปัญหาภัยแล้งอยา่งในชว่งไตรมาส 1 ท่ีผา่นมาภาครัฐได้ขอความรว่มมือให้ผู้ประกอบการในนิคมลดการใช้น�าลงกว่า 10% 
เป็นการจํากัดรายได้ของธุรกิจน�าอีกทางหนึ่ง นอกจากนั้นธุรกิจน�าในวียดก็มีปัญหาในเรื่องความล่าช้าในการขยายท่อสง่น�า แต่สําหรับ
ธุรกิจท่ียังอยูใ่นทิศทางท่ีดีคือกลุ่มโลจิสติกโดยพื้นท่ีให้เชา่ ณ สิ้นไตรมาส 1 ขยับขึ้นมาอีกราว 3.2 หมื่น ตร.ม. ทําให้ ณ สิ้นไตรมาส 1 
WHA มีพื้นท่ีภายใต้การบริหารรวมท่ี 2.39 ล้าน ตร.ม. โดยลูกค้ากลุ่มท่ีเพิ่มขึ้นมาอยา่งโดดเด่นคือกลุ่ม E-Commerce

 + ตลาดเก็งก�าไรประเด็น EEc ขึน้มามากแล้ว เพิ่มความระมัดระวัง

ในชว่งสั้นเราเห็นราคาของหุ้นในกลุ่มนิคมท้ัง AMATA และ WHA ฟื้ นตัวขึ้นมาต่อเนื่องรับปัจจัยท้ังประเด็นความคืบหน้าของโครงการ
ในแถบ EEC ยกตัวอยา่งเชน่โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาท่ีกลุ่ม BBS มีโอกาสจะได้เซ็นต์สัญญาในเดือน มิ.ย. นี้ซึ่งอาจจะนําไป
สูก่ารอนุมัติโครงการอ่ืนๆ ในโซน EEC เพิ่มเติม ขณะเดียวกันการทยอยคลายล็อคดาว์นของภาครัฐก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยบวก อยา่งไร
ก็ตามสําหรับ WHA ในปีนี้ยังถือเป็นปีแหง่ความยากลําบากอีกปีหนึ่งเพราะธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดมากท่ีสุด
คือธุรกิจนิคมจากการจํากัดการเดินทางข้ามประเทศทําให้นักลงทุนไมส่ามารถเดินทางเข้ามาได้และอีกสถิติหนึ่งท่ีต้องติดตามคือยอด
การขอ BOI โดยในชว่งไตรมาส 1 ยอดการขอรับการสง่เสริมการลงทุนอยูท่ี่ 378 โครงการ ขยายตัวเล็กน้อย 3%YoY แต่เงินทุนลดลง
มาท่ีระดับ 7.1 หมื่น ลบ. -44%YoY โดยเงินลงทุนท่ีลดลงอยา่งมีนัยสําคัญมาจากอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ยาน
ยนต์และชิ้นสว่น และอุตสาหกรรมปิโตรเคมีภัณฑ์ โดยในไตรมาส 2 ยอดการขอ BOI นา่จะลดลงต่อและทําจุดต�าสุดด้วย ดังนั้นในระยะ
สั้นท่ีเราเห็นราคาห้นฟื้ นตัวขึ้นมารับปัจจัยบวกต่างๆ เราจึงให้เพิ่มความระมัดระวังแรงขายทํากําไรด้วยเชน่กัน เพราะอยา่งลืมว่าแนว
โน้มผลการดําเนินงานในไตรมาส 2 และต้นไตรมาส 3 มีโอกาสชะลอตัวลงอยู่

+ แนะน�า "ถือ" โดยมรีาคาเป้าหมายปี 2563 ที ่3.10 บาท

คงประมาณการกําไรสุทธิของปี 2563-2564 ท่ีระดับท่ี 2.4 พัน ลบ.และ 3.1 พัน ลบ ชะลอตัว -25%YoY แต่กลับมาขยายตัวโดดเด่น 
+30%YoY ในปี 2564 เพื่อสะท้อนผลของกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อยอดขาย/โอนท่ีดิน และรายได้กลุ่ม Recurring 
โดยเฉพาะธุรกิจน�าในเวียดนาม และประเมินมูลค่าเหมาะสมของ WHA ในปี 2563 ท่ี 3.10 บาท ด้วยวิธี SOTP ปัจจุบันราคาปรับตัวขึ้น
มาเต็มมูลค่าแล้ว เราจึงคงคําแนะนําไว้เป็น "ถือ"

 Piyatat Pasommanatsakul
 Registration no. 081741



บล.ฟลิลิป : VGI แนะน�า ทยอยซื้อ ราคาเป้าหมาย 8.20 บ.

วจีไีอ - VGI           
THAILAnd | SET | MEdIA | coMPAnY UPdATE 

          ทยอยซื้อ (ปรับขึ้นจากถือ)
          ราคาปิด (บาท) 7.75 
          ราคาพื้นฐาน (บาท) 8.20 (+6.37%)
          
ปี 2564 ปีแหง่การประคองตัว 
          
ปี 2563 มบีนัทึกรายการพิเศษสทุธิเป็นบวก ท�าใหก้�าไรสทุธิโตได้ด ี
          
ภาพรวมท้ังปี 2563 รายได้ +10.8% y-y ท่ี 4,000 ล้านบาท โดยการเติบโตท่ีไมม่ากสว่นหนึ่งมาจากผลกระทบของ COVID-19 ในชว่งปลาย 
4Q63 โดยรายได้ 4 กลุ่ม คือ 1) สื่อบนระบบขนสง่ -9.2% จากผลกระทบของการเปล่ียนป้ายภาพนิ่งเป็นดิจิทัลใน 4 สถานีรถไฟฟ้า รวมถึง
อัตราการขายท่ีลดลง 2) สื่อในอาคารและอ่ืน ๆ -9.9% จํานวนอาคารเพิ่มจาก 180 ตึก เป็น 186 ตึก แต่ Utilization rate ลดลง 3) สื่อนอก
อาคาร +11.1% ซึ่งเป็นตัวแทนขายสื่อให้กับ MACO มี Utilization rate สูงขึ้นของป้ายขนาดกลาง-เล็ก และ 4) สื่อดิจิทัล +117.5% จาก VGI 
Digital Lab ท่ีเป็นชว่งเริ่มต้นมีโฆษณาทางออนไลน์ดี และกลุ่มแรบบิท กรุ๊ปท่ีเติบโต ต้นทุน +33.3% จากกลุ่มดิจิทัลท่ีมีอัตรากําไรขั้นต้นไมสู่ง 
และสื่อบนระบบขนสง่และอาคารท่ีอัตรากําไรขั้นต้นลดลง SG&A ปรับตัวขึ้นมาก 40.2% เนื่องจากบันทึกหนี้สงสัยจะสูญจากลูกค้าท่ีได้รับผลก
ระทบ COVID-19 ท่ี 204 ล้านบาท และด้อยค่าเงินลงทุนในแอโร มีเดียฯ 116 ล้านบาท รวมถึงอ่ืน ๆ ทําให้มีค่าใช้จ่ายพิเศษเข้ามา 407 ล้าน
บาท อยา่งไรก็ตาม ได้มีการเปล่ียนสถานะของ MACO จากบริษัทยอ่ยเป็นบริษัทรว่มจึงมีกําไรจากการเปล่ียนสถานะท่ี 550 ล้านบาท และสว่น
แบง่กําไรจากบริษัทรว่มโต 253% เป็น 131 ล้านบาท หลักจากการดําเนินงานของเคอรี่ฯท่ีดีขึ้น ชดเชยขาดทุนจากบริษัทรว่มอ่ืน ๆ จึงทําให้
กําไรสุทธิ +29.3% ท่ี 1,424 ล้านบาท หากไมร่วมรายการพิเศษท้ังหมด กําไรจะ +16.3% ท่ี 1,281 ล้านบาท 
          
1Q64 คาดการด�าเนินงานจะอ่อนตัวลงมาก จากผลกระทบของ coVId-19 
          
COVID-19 สง่ผลให้การเดินทางและคนมาทํางานลดลง ทําให้ผู้ลงโฆษณาปรับลดการใช้สื่อบนระบบขนสง่มวลชนและในอาคารสํานักงาน
ลง เห็นได้จากรายงานของนีลเส็นฯ ใน เม.ย. เม็ดเงินโฆษณาในอุตสาหกรรมของสื่อบนระบบขนสง่มวลชน -29.9%, In Store -50.6% และ 
Outdoor -2.8% คาดจะกระทบแรงต่อสื่อบนระบบรถไฟฟ้าบีทีเอสและในอาคารสํานักงานท่ีมีรายได้คิดเป็น 69% ของรายได้รวม (ไมร่วมราย
ได้ตัวแทนขายให้ MACO) ในขณะท่ีการเป็นตัวแทนขายให้ MACO ได้สิ้นสุดสัญญาไปแล้ว รายได้สว่นนี้คาดจะหายไป สว่นรายได้จากดิจิทัล
คาดยังโตได้ในอัตราท่ีชะลอลง แม้ DAAT รายงานการใช้งบโฆษณาของสื่อออนไลน์ใน เม.ย. +23.0% แต่เนื่องจากรายได้ดิจิทัลของ VGI มีงาน
โครงการอยูด้่วย ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจาก COVID-19 สว่น backlog ท่ีมีอยูคิ่ดเป็น 50% ของรายได้ปีก่อน คาดจะถูกใช้ใน 2H64 เป็น
สว่นใหญ ่และอาจไมม่าเป็นรายได้ได้ท้ังหมด ถือว่ายังเป็นความเสี่ยงอยู ่จึงคาด 1Q64 จะได้รับผลกระทบหนักสุดและการดําเนินงานจะอ่อนตัว
ลงมาก

คาดหวังการฟื้ นตัวใน 2H64 หลังภายในประเทศคลีค่ลายลง 
          
การดําเนินงานคาดจะฟื้ นตัวดีขึ้นเป็นลําดับจาก 1Q64 โดยเฉพาะใน 4Q64 หลังธุรกิจต่าง ๆ กลับมาดําเนินงานใกล้เคียงปกติและ COVID-19 
คล่ีคลาย แต่การฟื้ นตัวอาจจํากัด จากเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวและ GDP ของประเทศติดลบ ทําให้บริษัทต่าง ๆ ยังต้องควบคุมค่าใช้จ่าย อีกท้ังยัง
ต้องเฝ้าระวังการระบาดรอบ 2 และนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ จึงยังมีความไมแ่นน่อนต่อรายได้และกําไรในปี 2564 จึงเป็นปีท่ีท้าทายและต้อง
ประคองตัวให้ผา่นวิกฤตชว่งนี้ ก่อนกลับมาเติบโตอีกครั้งในปี 2565 ท่ีจะได้ประโยชน์จากพื้นท่ีสื่อท่ีเพิ่มขึ้นบนระบบบีทีเอสหลังเปิดใช้สายสี
เขียวไปถึงคูคตท่ีมีขบวนรถไฟฟ้าเพิ่ม ขึ้นและการฟื้ นตัวจาก COVID-19 
          
ประเมินราคาพื้นฐานในปี 2564 ที ่8.20 บาท ปรบัค�าแนะน�าขึน้เป็น "ทยอยซื้อ"
          
ปรับคาดการณ์รายได้ปี 2564 ลงเป็น 3,154 ล้านบาท -21.1% y-y หลักจากธุรกิจสื่อท่ีรายได้หดตัวลงตามการปรับลดการใช้เม็ดเงินโฆษณา
ในอุตสาหกรรม และคาดการณ์กําไรท่ี 750 ล้านบาท -47.3% y-y บนวิธี SOTP ราคาพื้นฐานอยูท่ี่ 8.20 บาท ราคาได้ปรับตัวลงมาเมื่อเทียบกับ
ราคาพื้นฐานใหมย่ังพอมี upside อยู ่ปรับคําแนะนําขึ้นจาก "ถือ" เป็น "ทยอยซื้อ" 
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บล.หยวนต้า : TNH แนะน�า ซื้อ ราคาพ้ืนฐาน ที่ 35.80 บ.

company Update
TnH
Thailand : Healthcare

Action
BUY  
TP upside (downside) 19%
Close June 08, 2020
Price (THB)            30.00
12M Target (THB)       35.80
Previous Target (THB)  38.00

what's new?
          - TNH รายงานกําไร 3Q63 ท่ี 36 ล้านบาท 
-42%QoQ และ -56% YoY 
          - ลดประมาณการกําไรปี 2563 ลง 16% จาก
ผลกระทบจาก COVID-19 ท่ีรุนแรงมากกว่าท่ีเราคาด
ไว้
          - เดือน พ.ค.63 เริ่มเห็นสัญญาณฟื้ นตัว หลังรัฐ
คลายมาตรการ Lockdown
          - คงมุมมองบวกระยะยาว จากแผนต่อยอด
โครงการ TNH2    

our view
          - คงคําแนะนํา "ซื้อ" ปี 63 แม้จะถูกกระทบจาก 
COVID-19 ทําให้คาดกําไรปรับลดลง 18%YoY แต่
คาดจะเห็นการฟื้ นตัวในปี 64 และระยะยาวเติบโต
ตามแผนต่อยอดโครงการ TNH2
          - คาดผลประกอบการผา่นจุดแยสุ่ดไปแล้ว 
ขณะท่ีราคาหุ้นซื้อขายท่ี P/E ปี 63 ท่ี 21x ต�ากว่าค่า
เฉล่ียอุตสาหกรรม รพ.ท่ี 27 x   

THAI nAkARIn HoSPITAL
ผา่นช่วงทีแ่ยส่ดุไปแล้ว 
 
coVId-19 ฉุดก�าไร 3Q63 ลดลง QoQ ,YoY    
          
บริษัทรายงานกําไรสุทธิ 3Q63 (สิ้นสุด 30 เม.ย 63) 
ท่ี 36 ล้านบาท (-42%QoQ ,-56%YoY)  ต�ากว่า
ประมาณการของเรา 20%  โดยไตรมาสนี้ได้รับผลก
ระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรัส COVID-19 ใน
ชว่ง มี.ค. - เม.ย. ซึ่งทําให้ลูกค้าบางสว่นมีความกังวล
ในการเข้ามารักษาท่ีโรงพยาบาลว่าจะมีโรคติดต่อ 
และผลจากนโยบายของรัฐท่ีออก พ.ร.ก ฉุกเฉิน ทําให้
ประชาชนออกจากบ้านน้อยลง  สง่ผลให้รายได้จาก
การให้บริการปรับลดลง 18%YoY เหลือ 424 ล้าน
บาท  ขณะท่ีประสิทธิภาพในการทํากําไรปรับลดลง 
จากผลของรายได้ท่ีลดลง  โดย EBITDA Margin ปรับ
ลดลงจาก 3Q62 ท่ี 22.4% เหลือ 13.4% 

ปรบัลดประมาณการจากผลกระทบ coVId-19 ที่
แรงกว่าคาด 
          
ด้วยผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรัส 
COVID-19 ต่อผลประกอบการ ท่ีรุนแรงกว่าท่ีเรา
คาดไว้ โดยจํานวนคนไข้ OPD และ IPD -15%YoY 
และ 22%YoY ต�ากว่าท่ีเราคาดท่ี -5% และ10% 
YoY ตามลําดับ   และกําไรสุทธิ 9เดือนคิดเป็น 65% 
ของประมาณการเดิมท้ังปี  ทําให้เรามีการปรับลด
ประมาณการกําไรปี 2563 ลงจากเดิม 16% เหลือ 
261 ล้านบาท (-18%YoY) โดยปรับลดสมมติฐาน 
จํานวนผู้ป่วย OPD และ IPD ปีนี้ จากเดิมท่ีคาด  
-0.5%YoY และ -1.5%YoY เป็น  -6%YoY  และ 
-8%YoY  ตามลําดับ  สง่ผลให้รายได้จากการให้
บริการปรับลดลงจากเดิม 6% เป็น 2,042 ล้านบาท  
และปรับลดสมมติฐานอัตรากําไรขั้นต้นจากเดิมท่ี 

26.4% เหลือ 25.1%  สําหรับปี 2564 เราปรับลด
ประมาณการกําไรลง 8% จากเดิมเหลือ 301 ล้านบาท 
(+15%YoY) จากการปรับลดสมมติฐานรายได้ลง 4% 
และปรับลดอัตรากําไรขั้นต้นจากเดิม  26.9% เหลือ 
26.6% ดังแสดงในตารางหน้าถัดไป                 

คงค�าแนะน�า "ซื้อ" 
          
เรามองว่าผลประกอบการผา่นชว่งแยท่ี่สุดไปแล้ว ใน
เดือน พ.ค.เริ่มเห็นสัญญาณฟื้ นตัวหลังรัฐบาลผอ่น
คลายมาตรการ lockdown เฟส3 ทําให้คนไข้กลับมา
ใช้บริการมากขึ้น และเราคาดกําไรจะกลับมาเติบโต
ในปี 2564 ราว 15%YoY ขณะท่ีระยะยาวคาดเติบโต
ตามแผนในการเปิดโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ท่ีจะ
ชว่ยเพิ่มความสามารถในการให้บริการผู้ป่วย OPD 
จากเดิม 2,000 คนต่อวัน เป็น 3,000 คนต่อวัน และ
การให้บริการ IPD จากเดิม 190 เตียงต่อวันไปเป็น 
300 เตียงต่อวัน โดยจะเริ่มสร้างในปี 2564  และเปิด
ให้บริการในปี 2566 ซึ่งได้รวมไว้ในประมาณการแล้ว  
ท้ังนี้ ราคาหุ้นปัจจุบัน ถือว่า Undervalue และถูกสุด
เมื่อเทียบกับค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมโรงพยาบาล โดย
ราคาปัจจุบัน ซื้อขายท่ี P/E ปี 2563 และปี 2564 
ท่ี 21x และ 18x เทียบกับค่าเฉล่ียอุตสาหกรรมโรง
พยาบาลท่ี  27x  และ 24x ตามลําดับ  อยา่งไรก็ตาม 
ผลจากการปรับลดประมาณการ และปรับไปใช้ราคา
เป้าหมายของปี 2564 สง่ผลให้มูลค่าพื้นฐานลดลง
เหลือ 35.80 จากเดิมท่ี 38.00 บาท โดยใช้วิธี DCF 
(อิงสมมติฐาน WACC ท่ี 6.4% และ LT growth ท่ี 
1%)
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สวัสดีค่ะ  กลับมาพบกับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์  ฉบับเดือนมิถุนายน  2563
เรียกได้ว่าวันเวลา ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เผลอแปปเดียวก็จะผ่านครึ่งปีแรกอันทรหดแล้ว

เพราะเจอทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่องจากปีก่อนจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีนที่ไฟสงครามยังครุกรุ่นอยู่เป็นระยะๆ 
ซ�้าเติมด้วยไวรัสโควิด-19 ที่หนักหนาสาหัส ระบาดทั่วโลก  ท�าเอาแต่ละประเทศบอบช�้าไปตามๆ กัน ตามมาด้วยสงครามราคาน�้ามันป่วน
โลกใบกลมๆ  ที่วุ่นวายอยู่แล้วให้วุ่นวายยิ่งกว่าเดิม ขออย่างเดียวอย่า(วายวอด) ก็พอค่ะ อย่างไรก็ตามทีมข่าวหุ้นอินไซด์ขอให้นักลงทุน

ทุกท่าน ติดตามสถานการณ์รอบด้าน และลงทุนด้วยความระมัดวัง ในช่วงที่ภาวะตลาดหุ้นยังมีความผันผวนสูงเช่นนี้ค่ะ 

ทั้งนี้ภาพรวมตลาดหุ้นไทย  ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม 2563 SET Index ปิดที่ 1,342.85  จุด เพ่ิมขึ้น 3.2% จากเดือนก่อน มูลค่าซื้อขาย
เฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai  อยู่ที่ 65,031 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 22% จากค่าเฉลี่ยทั้งปี 2562 ด้านผู้ลงทุนต่างชาติมีสถานะขาย

สุทธิ 31,580 ล้านบาทในตลาดหลักทรัพย์ไทย ซึ่งลดลงจากเดือนก่อนและเป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดในเอเชีย

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้
จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผน
กลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

 เปิดเผยว่า ในเดือนพฤษภาคม 2563 
ตลาดหลักทรัพย์ไทยฟื้ นตัวต่อเนื่องจากเดือน
ก่อนสอดคล้องกับทิศทางของตลาดส่วนใหญ่
ในเอเชีย 

ประกอบกับสถานการณ์ COVID-19 ในประเทศ
ที่ดีขึ้นรวมถึงการผ่อนคลายกิจกรรมและ
กิจการต่างๆ ในระยะที่ 2-3 ตลอดจนการปรับ
เพ่ิมจ�านวนหุ้นไทยในดัชนี MSCI 

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยภายนอกที่ผู้ลงทุนควร
ติดตามที่ส�าคัญได้แก่ ความขัดแย้งทาง

ภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐอเมริกา และจีนซึ่ง
อาจขยายขอบเขตไปเป็นสงครามการค้ารอบที่ 
2 ท่ามกลางความพยายามในการฟื้ นเศรษฐกิจ
โลกภายหลัง COVID-19
ในเดือนพฤษภาคม 2563 ผู้ลงทุนต่างชาติ
ขายสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย 31,580 ล้าน
บาท   ด้านมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ 
SET และ mai ในเดือนพฤษภาคม 2563 อยู่
ที่ 65,031 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 22% จากค่าเฉลี่ย
ทั้งปี 2562
 
Forward และ Historical P/E ของ
ตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม 
2563 อยู่ที่ระดับ 19.8 เท่า และ 18.5 เท่าตาม
ล�าดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์
ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 14.5 เท่า และ 15.2 เท่า
ตามล�าดับ

 อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ ส้ินเดือน
พฤษภาคม 2563 อยู่ที่ระดับ 3.68% สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่
ที่ 3.32%  ขณะที่มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาดรวมของ SET และ mai ณ ส้ินเดือน
พฤษภาคม 2563 อยู่ที่ 14.6 ล้านล้านบาท ลด
ลง 13.6% จากส้ินปี 2562

ตลท.ระบุว่า   ใน 5 เดือนแรกของปี 2563 
มูลค่าการระดมทุนครั้งแรก (IPO) ของไทยอยู่
ที่ระดับ 56,127 ล้านบาท ในขณะที่การเสนอ
ขายหุ้นเพ่ิมทุน (SPO) มีมูลค่ารวม 15,125 
ล้านบาท
 
ด้านภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ใน
เดือนพฤษภาคม 2563 ตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 
318,201 สัญญา ซึ่งลดลง 12.9% จากเดือน
ก่อน

ทรหด



ยักษ์ใหญ่ IVL ส่งบริษัท 
IndoramaVentures Polimeros SA

 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม ได้เข้าซื้อกิจการในอัตราร้อยละ 100 ของบริษัท AG 

Resinas Ltda. (AG Resinas) ในประเทศบราซิล ซึ่งดําเนินการแปรรูป PET ที่ใช้
แล้ว (post-consumer PET) ให้เป็นเกล็ดและเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (Recycled 

Poyethylene Terephthalate: rPET) ด้วย กําลังการผลิตรวมทั้งหมดโดยประมาณ
อยู่ที่ 9,000 ตันต่อปี โดยโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานจัดหาขวดพลาสติก PET 
ที่ใช้ แล้วขนาดใหญ่ ซึ่งจะทําให้เกิดข้อได้เปรียบทางด้านการขนส่ง (logistics) โดย
การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้ถือเป็นกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืน

ในระยะยาวของไอวีแอล อีกทั้ง ยังช่วยส่งเสริมธุรกิจ PET ในประเทศบราซิล และ
เป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างธุรกิจรีไซเคิลได้โดยทันที พร้อมกับโอกาส ที่จะ

ขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต

ประกาศยอดขายโครงการแนวราบ เดือน พ.ค. พุ่งกว่า  2,300 ลบ. สูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ และเพ่ิมขึ้นกว่า 100% เมื่อเทียบกับยอดขายในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว 
ด้านแผนการเปิดตัวโครงการแนวราบ ทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาค ในครึ่งปี
แรกบริษัทฯ ได้ทําการเปิดตัวโครงการแนวราบไปแล้ว 9 โครงการ มูลค่ารวม 7,000 
ล้านบาท และช่วงครึ่งปีหลังเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ 16 โครงการ คิดเป็นมูลค่า
รวม 13,000 ล้านบาท โดยยังคงแผนการเปิดตัวโครงการแนวราบทั้งปีไว้ตามเดิมที่        

25 โครงการ มูลค่ารวม 20,000 ล้านบาท 

12.4599% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลมีจํานวนหลักทรัพย์ภายหลัง
การได้มา คิดเป็น 12.4602% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ด้าน  QTC ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นในครั้งนี้บริษัทไม่มีแผนที่จะ
เปลี่ยนแปลงการประกอบธุรกิจหลักหรือโครงสร้างการจัดการของบริษัท ทั้งนี้ หาก
ต่อไปในอนาคต มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องโครงสร้างการบริหารงานหรือนโยบายการ

ดําเนินงาน บริษัทจะแจ้งให้นักลงทุนทราบต่อไป  

ขณะที่ภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นครั้งนี้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ยังคงถือหุ้น
ในระดับเดิม ยกเว้นนางพรภิญโญ งานสันติกุล ลดการถือหุ้นเหลือ 0.0004% จาก
เดิม 12.46% ขณะที่นายอภิชาติ สระมูล เข้ามาถือหุ้น 12.46% จากเดิม 0.0002% 

ส่วน Mr. Litsamy Latsavong ยังคงถือหุ้น 12.46% ,Mr.Phoukhaokham 
Pravoraxay คงถือหุ้น 11.73% และกลุ่มตันธนสิน ยังคงถือหุ้น 13.28% 

"ไตรเตชะ ตั้งมติธรรม" 
แม่ทัพ SPALI 

 "พีระพงศ์ จรูญเอก" บิ๊ก ORI
โชว์ตัวเลขยอดขายพฤษภาคม 2563 พุ่งแรงต่อเนื่องแตะ 2,400 ล้านบาท 
รวมยอดสะสม 5 เดือนกวาดไป 9,000 ล้านบาท โตแกร่ง 18% เทียบช่วง
เดียวกันปีก่อน สวนกระแสตลาดชะลอจากพิษ COVID-19 หลังปรับกลยุทธ์

เดินเกมการตลาดเชิงรุก บุกแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมป้ันพนักงานสู่ 
Micro Influencer เพ่ิมโอกาสเข้าถึงและตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคยุค 

New Normal มั่นใจทั้งปีทําได้ทะลุเป้า 21,500 ล้านบาท

 "อภิชาติ สระมูล"  คว้าหุ้น  QTC 


























