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บรษัิท ดสุติธาน ีจ�ากดั (มหาชน) DTC เปิดเผยว่าตามที ่บรษิทั ดสุติธานจี�ากดั 
(มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ประกาศการหยุดการให้บริการธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยท่ีกลุ่ม
บริษัทในเครือดุสิตเป็นเจ้าของเป็นการชั่วคราว นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2563จนกว่าจะมี
ประกาศเปลีย่นแปลง ซึง่ประกอบด้วยโรงแรม 7 แห่ง ได้แก่โรงแรมดสุติธานพัีทยาและโรงแรม
ดสุติธานภีเูกต็ ซึง่หยดุให้การบรกิารทันทตีามคา สัง่ของจงัหวดั และอกี 5แห่ง ประกอบด้วย 
โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน โรงแรมดุสิตดีทูเชียงใหม่โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่โรงแรมดุสิต
ปริ๊นเซส ศรีนครินทร์และโรงแรมดุสิต สวีท ราชด�าริ กรุงเทพ ให้หยุดการรับจอง ยุติการรับ
ลกูค้าใหม่โดยมาตรการดงักล่าวเป็นมาตรการระยะสั้น แต่ทกุโรงแรมยงสัามารถให้บรกิารส่ง
อาหารหรือ Food Delivery ได้นั้น

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยเริ่ม
คลีค่ลายในทางบวก ท�าให้รฐับาลและหน่วยงานราชการต่างๆ ผ่อนปรนมาตรการควบคมุการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงการกระตนุ้การท่องเทีย่วในประเทศเพือ่ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวบริษัทฯ จึงตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว โดยทยอยเปิดให้บริการ
ธรุกจิโรงแรม ดงัน้ี เฟสแรก ได้เปิดให้บรกิารโรงแรมในประเทศไทยทีด่สุติธานเีป็นเจ้าของเอง 
จ�านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงแรมดุสิตธานีหัวหิน โรงแรมดุสิตธานีพัทยาและโรงแรมดุสิตธานีสวี
ท ราชด�าริกรุงเทพฯ ในเดือนมิถุนายน 2563

ส่วนโรงแรมทีก่ลุม่ดสิุตธานรีบับรหิารหรอืเป็นแฟรนไชส์จ�านวน 4แห่ง ซ่ึงได้แก่โรงแรมดุสติดี
ทูเขาใหญ่โรงแรมดุสิตดีทูอ่าวนาง กระบี่ โรงแรมดุสิตธานีกระบี่รวมถึงโรงแรมปทุมวัน ปริ๊น
เซส ในกรุงเทพฯ จะทยอยกลบัมาเปิดให้บรกิารอกีครั้ง เริม่ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคมนีเ้ป็นตน้ ไป

ส่วนโรงแรมท่ีเหลือในส่วนดุสิตธานีเป็นเจ้าของอีก 4แห่ง ได้แก่โรงแรมดุสิตธานีลากูน่า
ภูเก็ต โรงแรมดุสิตดีทูเชียงใหม่ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส เชียงใหม่ และโรงแรมดุสิต ปริ๊นเซส 
ศรีนครินทร์ซ่ึงมีฐานลูกค้าหลกัเป็นนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวต่างชาติน้ัน ก�าลังอยู่ระหว่าง
การเตรียมความพร้อมและรอดูสถานการณ์ให้ชดัเจนอีกคร้ัง โดยเฉพาะการคลายล็อคดาวน์
ในระยะต่อไป ข้อจ�ากัดในการเดินทาง รวมถึงสถานการณ์ของ Travel Bubble

ในขณะที่ร้านอาหารบ้านดุสิตธานีกลับมาเปิดใหบริการอย่างเตม็รูปแบบแล้วต้งัแต่เดือน
พฤษภาคมที่ผ่านมา

ส่วนการด�าเนนิการกบัโรงแรมทีบ่รษิทัฯ และกลุม่บรษิทั เป็นเจ้าของในต่างประเทศ* บริษัทฯ 
จะพิจารณาด�าเนินการตามสถานการณ์กฎหมาย และค�าสั่งของหน่วยราชการในประเทศนั้น 
ในขณะที่โรงแรมท่ีบริษัทฯ รับจ้างบริหาร สิทธิในการตัดสินใจจะเป็นของเจ้าของโรงแรมที่
บริษัทฯ รับบริหาร

หมายเหตุ *โรงแรมดุสิตธานี มะนิลา ประเทศฟิ ลิปปินส์ ปิดท�าการชั่วคราวตามมาตรการ
ของรัฐบาลฟิลิปปินส์

บริษัท ไทยเรยอน จ�ากัด (มหาชน) TR เปิดเผยว่าผลประกอบการปี 2563 สิ้น

สุดวันที่ 31 มี.ค. 2563บริษัทฯ มีผลก�าไรสุทธิส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 จ�านวน 

187 ล้านบาท เมือ่เทยีบกบัก�าไรสทุธจิ�านวน 1,577ล้านบาท ในงวดเดยีวกนัของปีก่อน ลตลง

จ�านวน 1,389 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88 โดยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญดัง

ต่อไปนี้

1) รายได้จากการขายลดลงจ�านวน 2,009 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 เน่ืองมาจากยอด

ขายและปริมาณขายที่ลดลง

2) ตันทุนขายลดลงจ�านวน 1,288 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 สาเหตุหลักเนื่องมาจาก

ปริมาณขายและต้นทุนการผลิตที่ลดลง

3) ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมอยู่ที่ 512 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนจ�านวน 

1,250 ล้านบาท ลตลงจ�านวน 738ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 59 เนือ่งมาจากผลประกอบ

การจากบริษัทร่วมบางแห่งลดลง

4)รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ลดลงจ�านวน 84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 287 เนื่องมา

จากผลขาดทุนทางภาษีในปีนี้เมื่อเทียบกับผลก�าไรทางภาษีในปีที่แล้ว

5) ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินต่างประเทศลดลง

จ�านวน 39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 สาเหตหุลกัเน่ืองมาจากการอ่อนค่าของเงนิบาท

เมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่น

6)ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้นจ�านวน 203 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ส่วนใหญ่มาจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตลาดของเงินลงทุนที่มี

ไว้เผื่อขาย

7) ผลกระทบของภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจ�านวน 41 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63 ส่วนใหญ่มา

จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าตลาดของเงินลงทุนที่มีไว้เผื่อขาย

8) อัตราก�าไรขั้นตันอยู่ที่ร้อยละ 1 ของยอดขายเมื่อเทียบกับร้อยละ 8 ของปีก่อน สาเหตุ

หลักเน่ืองมาจากยอดขายท่ีลดลงในขณะท่ีอัตราก�าไรสุทธิอยู่ท่ีร้อยละ 3 ของยอดขายเมื่อ

เทียบกับร้อยละ 17 ของปีก่อน สาเหตุหลักเน่ืองมาจากยอดขายที่ลดลงและส่วนแบ่งก�าไร

จากเงินลงทุนของบริษัทร่วมบางแห่งลดลง

TR เผยงวดปี 63(สิ้นสุด 31 มี.ค.63) 

ก�ำไรทรุด 88% เหตุยอดขำย-ปริมำณขำยลดลง

DTC ทยอยเปิดโรงแรม 

เฟสแรกเปิดให้บริการโรงแรมในไทยที่เป็นเจ้าของเอง 3 แห่ง 

หลัง COVID-19 เริ่มคลี่คลายในทางบวก
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บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

หรือ TPIPP คงเป้าหมายรายได้ปีนี้ 13,000 ล้าน

บาท หลังไตรมาส 1/63 ท�ารายได้แล้ว 2,535 ล้าน

บาท พร้อมทุ่มงบลงทุนกว่า 4,700 ล้านบาท เพื่อ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ Boiler คาดแล้วเสร็จใน

ช่วงไตรมาส 3/63 หนุนอัตราใช้ก�าลังการผลิตเพิ่ม

ขึ้นเป็นกว่า 95% และน�าไปใช้ขยายก�าลังการผลิต

เชื้อเพลิงขยะ (RDF) ใน 10 จังหวัด ช่วยลดต้นทุน 

พร้อมเดินหน้าเข้าประมูลโครงการโรงไฟฟ้าเชื้อ

เพลงิขยะ และตัง้เป้าเพิม่ก�าลงัการผลติตดิตัง้เป็นก

ว่า 520 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 จากปัจจุบันอยู่

ที่ 440 เมกะวัตต์

นายภัคพล เลี่ยวไพรัตน์  รอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบัญชี
และการเงิน TPIPP เปิดเผยว่า บริษัทฯ 

คงเป้าหมายรายได้ในปีนี้ 13,000 ล้านบาท หลัง

จากผลการด�าเนินงานไตรมาส 1/2563 ท�ารายได้

แล้ว 2,535 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน 4.33% ที่มีรายได้ 2,430 ล้านบาท และมี

ก�าไรสุทธิ 967 ล้านบาท ซึ่งหากไม่นับรวมกับการ

ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทฯ จะมีผลก�าไรจาก

การด�าเนินงานปกติอยู่ที่ 1,024 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

5.15% จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนท่ีมกี�าไรจากการ

ด�าเนินงานปกติ 974 ล้านบาท และปัจจุบันยังใน

ระหว่างการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า 

ส่งผลให้อัตราการใช้ก�าลังการผลิต (Utilization 

Rate) ของโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็นไม่ต�่ากว่า 95%

ทั้งน้ี บริษัทฯพร้อมเข้าร่วมประมูลโครงการโรง

ไฟฟ้าแห่งใหม่ เพื่อเพิ่มก�าลังการผลิตติดตั้งเป็นก

ว่า 526 เมกกะวัตต์ (MW) ภายในปี 2567 จาก

ปัจจุบันอยู่ที่ 440 เมกกะวัตต์ โดยภาครัฐมีแผน

เปิดประมูลโครงการโรงไฟฟ้าจากขยะประมาณ 40 

โครงการ ก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 500 เมกกะ

วตัต์ แบ่งเป็น โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีน

แบบ VSPP ทีม่กี�าลงัการผลติตดิตัง้ต�า่กว่า 10 MW 

จ�านวน 30 โครงการ และโรงไฟฟ้าของผูผ้ลติไฟฟ้า

รายเลก็ (SPP) ท่ีมกี�าลงัการผลติตดิตัง้ 10-30 MW 

อกี 5-10 โครงการ ท้ังน้ีคาดว่าภาครัฐจะเร่ิมทยอย

เปิดประมูลโรงไฟฟ้าท้ัง 2 กลุ่มในปีน้ีได้ประมาณ 

10-12 โครงการ โดยบริษัทฯ จะเข้าร่วมประมูล

โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ VSPP และ SPP 

ดังกล่าว ซึ่งโรงไฟฟ้าเหล่านี้คาดว่าจะเปิดด�าเนิน

การเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ตั้งแต่ปี 2566

“ปัจจุบันบริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง 

มบีคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญ จงึมคีวามพร้อมเข้า

ร่วมประมูล โดยจะพิจารณาโครงการที่มีอัตราผล

ตอบแทนจากการลงทุน (IRR) เหมาะสมกับความ

เสีย่งของโครงการ เพ่ือรกัษาอตัราก�าไรข้ันต้นให้อยู่

ในระดับที่ดี” นายภัคพล กล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ ก�าลังด�าเนินการพัฒนาพ้ืนที่

ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (Southern Seaboard) ใน

ชือ่ “จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่ง

อนาคต” ในพื้นที่ อ.จะนะ จ.สงขลา ตามมติ กพต. 

และมติ ครม. ซึ่งต้องการให้พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่ง

ทะเลภาคใต้เป็น Energy Complex ที่สะอาด ทัน

สมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เหมือนที่ บมจ. 

TPI เคยพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก 

(Eastern Seaboard) มาแล้วสมัย นายกรัฐมนตรี 

พลเอก เปรม ติณสุลานนท์ และ พลเอก ชาติ

ชาย ชุณหะวัณ ซึ่งโครงการนี้จะน�าความเจริญ

มาสู่จังหวัดสงขลาและ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เป็นการสร้างงานและความมั่งคั่งให้ชาวไทย เพ่ือ

ความมัน่คงทางเศรษฐกจิและการเมอืงของประเทศ

TPIPP คงเป้าหมายรายได้ปีน้ี แตะ 1.3 หม่ืนลบ. 

พร้อมร่วมประมูลโครงการโรงไฟฟ้าแห่งใหม่ 

เพ่ือเพ่ิมก�าลังการผลิตติดต้ังเป็นกว่า 526 MW ภายในปี67
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นายฐิติศักดิ์ สกุลครู ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บีจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) B เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 อนุมัติให้ บริษัท บีจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) การเข้าท�ารายการในการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

จ�านวน 2 โครงการ โดยการซื้อหุ้น สามัญเพิ่มทุนของบริษัท GA Power Pte. Ltd. บริษัทจ�ากัดจดทะเบียนภายใต้กฎหมายประเทศสิงคโปร์ ("GAP") ทะเบียน

นิติ บุคคลเลขที่ 201526636G ด้วยเงินลงทุนไม่เกิน 160 ล้านบาท ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40.00 ของจ�านวนหุ้นที่ช�าระแล้ว

โดย GAP เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 100% และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ลงทุนในบริษัท GA Power Solar Park Huong Son Ltd., ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ERC No. 

3002119528 และ GA Power Solar Park Cam Xuyen Ltd.,ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ERC No. 3002119510 นิติบุคคลจดทะเบียนภายใต้กฎหมายประเทศ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (“ประเทศเวียดนาม”) ซึ่งเป็น บริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดหาติญ 

(Ha Tinh) ประเทศเวียดนาม ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้งรวมทั้ง 2 โครงการ จ�านวน 58.00 เมกะวัตต์

ในการนีค้ณะกรรมการบรษัิทฯ ในการประชมุครัง้ที ่7/2563 เมือ่วนัที ่29 มิถนุายน 2563 ได้มีมตเิหน็ชอบให้ เปล่ียนแปลงโครงการลงทุนในพลงังานแสงอาทิตย์ 

จังหวัดหาติญ ประเทศเวียดนามจาก 2 โครงการ จ�านวน 1 โครงการ ขนาด ก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 29.00 เมกะวัตต์ โดยได้รับหนังสืออนุมัติในหลักการ

จากการไฟฟ้าประเทศเวียดนาม (Vietnam Electricity : "EVN”) ตกลงจะรับซื้อไฟฟ้าจากทั้ง 1 โครงการ แต่อยู่ระหว่างรอสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) โดยมี

ระยะเวลาซื้อ ขายไฟฟ้า 20 ปี ให้กับ EVN และคาดว่าจะอัตรารับซื้อไฟฟ้า (Feed in Tariff หรือ FIT ) ที่ 0.0709 USD ต่อหน่วย เป็น ระยะเวลา 20 ปี โดย

จะก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มจ�าหน่ายไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายในเดือนธันวาคม 2563 ซึ่งการ เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลมาจากการปรับลดอัตรา

รับซื้อไฟฟ้า (Feed in Tariff) ของรัฐบาลเวียดนามส�าหรับโครงการที่ บริษัทฯ ลงทุน

เนื่องจากเป็นโครงการที่เริ่มลงทุนใหม่ ในการพิจารณาโครงการจึงพิจารณาจากอัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) ซึ่งอัตราผลตอบแทนการลงทุนของผู้ถือ

หุ้นมีค่าอยู่ที่ 8% และมีผลก�าไร ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาด้วยความ ระมัดระวัง รอบคอบ รวมทั้งก�าหนดนโยบายให้ฝ่ายบริหารโครงการด�าเนิน

การด้วยความละเอียดรอบคอบ และควบคุม ค่าใช้จ่ายให้ใกล้เคียงกับประมาณการ โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และอยู่ในกรอบของการลงทุน

บอร์ด B ลงมติเปล่ียนแปลงโครงการลงทุน

ในพลังงานแสงอาทิตย์ในเวียดนาม 

หลังการไฟฟ้าตกลงจะรับซื้อไฟฟ้าจากท้ัง 1 โครงการ 

ขนาด 29 เมกฯ คาด FIT ท่ี 0.0709 USD
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บอร์ด BWG อนุมัติส่ง ETC เข้าตลาดหุ้นฯ ใจป�้าให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นไอพีโอ ในอัตรา 
40:1 จากจ�านวนหุ้นไอพโีอ 600 ล้านหุน้ ชจูดุเด่น โรงไฟฟ้าขยะสะอาดครบวงจร ตวัแรกของ
ตลาดหุ้นไทย ก�าไรเติบโตแรง

นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้
จัดการ บริษัท บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
BWG เปิดเผยว่า ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตอินมุตัใิห้น�า บรษิทั เอร์ิธ เทค็ เอนไว
รอนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) (ETC) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ภายในปีนี้ และให้
สทิธผิูถ้อืหุน้เดมิของ BWG จองซ้ือหุน้สามญัเพิม่ทุน (ไอพีโอ) ของ ETC จ�านวน 95,802,973 
หุ้น คิดเป็นสิทธิในการจองซื้อในอัตรา 40 หุ้น BWG ต่อ 1 หุ้นสามัญ ETC ซึ่งการให้สิทธิผู้ถือ
หุน้ครัง้นีเ้ป็นการตอบแทนผู้ถอืหุน้ของ BWG และ เป็นการเพิม่มลูค่าให้หุ้น BWG อีกด้วย โดย
การน�า ETC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะท�าให้ กลุ่ม เบตเตอร์เวิร์ล กรีน มี บริษัท
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถึง 3 บริษัท คือ 1. บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG)  2. 
บมจ. อัคคีปราการ (AKP)  3. บมจ. เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ (ETC) ตอกย�้าถึงความเป็น
ผู้น�าอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมแบบครบวงจรของไทย

ล่าสุด บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ ETC ได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการก�ากับและดูแลหลักทรัพย์ (กลต.) ให้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai 
โดย ETC มีทุนจดทะเบียน 1,120,000,000 บาท หรือ 2,240 ล้านหุ้น ด้วยมูลค่าที่ตราไว้ 
(พาร์) 0.50 บาทต่อหุ้น ประกอบธุรกิจหลักผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน รวมท้ังธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การจัดหาเครื่องจักร
และอุปกรณ์โรงไฟฟ้า และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร จึงเป็นโรงไฟฟ้าขยะสะอาด 
ที่ครบวงจรอย่างแท้จริง โดยมีบริษัทแม่เป็นผู้จ�าหน่าย RDF และบริษัทย่อยเป็นผู้รับเหมา
ก่อสร้าง และ บริหารและดูแล ซ่อมบ�ารุงโรงไฟฟ้า (O&M) ซึ่งมีเทคโนโลยีที่น่าเชื่อถือและ
ปลอดภยัต่อชมุชนและสิง่แวดล้อม จงึสามารถสร้างความเชือ่มัน่ให้ชุมชนและท�าให้การขยาย
ธุรกิจโรงไฟฟ้าในอนาคตเป็นไปได้ง่าย

ETC ด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าทีใ่ช้เชือ้เพลงิจากขยะ (“RDF”) โดยมโีรงไฟฟ้าทีจ่่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
เชิงพาณิชย์แล้วจ�านวน 3 แห่ง รวมก�าลังการผลิตติดตั้งรวม 20.4 เมกะวัตต์  ETC มีวิสัย
ทัศน์ในการเป็นผู้น�าด้านธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนต่างๆ 
โดยไม่จ�ากัดเพียงการใช้ขยะเป็นเชือ้เพลิง มคีณุภาพระดบัมาตรฐานสากล ปลอดภยัต่อชมุชน 
เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม และเติบโตอย่างยัง่ยนื ด้วยผลตอบแทนทีด่แีละเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วน
ได้เสียในทกุภาคส่วน ทัง้นี ้ETC มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาองค์กรอย่างต่อเนือ่งเพือ่เป็นองค์กร
ชั้นน�าในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า โดยสร้างวัฒนธรรมและการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มี
ความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการแข่งขันที่มีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวม
ถงึมกีลยทุธ์ในการด�าเนนิธรุกิจทีส่ร้างความมัน่คงให้องค์กรด้วยแผนงานขยายธรุกจิผลติและ
จ�าหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยค�านึงถึงความ
เป็นไปได้ทางการเงิน การสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม และมีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
โดยค�านึงถึงเป้าหมายการสร้างผลประกอบการที่ดีแบบยั่งยืน

SUPER ปลื้ม! กระแสตอบรับหุ้นกู้วงเงิน 1,500 ล้านบาท ขายนักลงทุนสถาบันหมด

เกลี้ยง ตอกย�้าความเชื่อมั่นธุรกิจ สะท้อนถึงการมองเห็นศักยภาพและโอกาสการเติบโต 

พร้อมลุยเต็มพิกัดตลาดต่างประเทศ-ในประเทศตามแผน หนุนรายได้ปี 63 โตเกิน 20%

 

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ บริษัท ซุปเปอร์ 
เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน) (SUPER) เปิดเผยว่า 

หุ้นกู้มูลค่า 1,500 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.50% ต่อปี ที่เปิดขาย

ระหว่างวันที่ 25-26 และ 29 มิถุนายน 2563  มิถุนายน 2563ทีผ่านมา โดยเปิดจอง

ซื้อผ่าน 6 บริษัทหลักทรัพย์ชั้นน�า ได้แก่ บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) ,บล.เอเซีย พลัส 

จ�ากัด บล. กรุงไทย ซีมิโก้ จ�ากัด  บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) จ�ากัด บล.โนมูระ พัฒน

สิน จ�ากัด (มหาชน) และบล.อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการตอบ

รับที่ดีจากผู้ลงทุนสถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่ และขายหมดเกลี้ยง ถือเป็นการตอกย�้าถึง

ความเชื่อมั่นที่มีต่อธุรกิจของ

บริษัทฯ ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต 

“ ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การตอบรับหุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้  เราสามารถปิด

การขายได้อย่างรวดเร็ว ความต้องการเกินจ�านวนหุ้นนี้ที่เสนอขาย ซึ่งสะท้อนถึงความ

ความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนสถาบันที่มีต่อปัจจัยพื้นฐานธุรกิจ “ นายจอมทรัพย์กล่าว

โดย SUPER ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ที่ระดับ BBB- แนวโน้ม Positive จาก

บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด ในวันที่ 6 ธันวาคม 62 ที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทฯเตรียมน�าเงินที่

ได้ไปใช้ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม

ประธานคณะกรรมการ SUPER กล่าวอีกว่า บริษัทฯตั้งเป้าหมายรายได้ปีนี้เติบโต 20% 

เทียบปีที่ผ่านมาเนื่องจากการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ จากก�าลังการผลิตไฟฟ้า

ที่เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ ขณะเดียวกันพบว่าในตลาดอาเซียนมีความต้องการใช้

ไฟฟ้าสูงขึ้นถึง 75% ซึ่งสอดคล้องกับแผนในการขยายงาน และเป้าหมายในการเติบโต 

ด้านก�าลังการผลิตในประเทศเวียดนามในช่วงปลายปีนี้

SUPER ตั้งเป้ารายได้ปีนี้โต 20% 

-ปลื้มขายหุ้นกู้ 1,500 ลบ. หมดเกลี้ยง 

เดินหน้าสร้างรายได้ - ลุยเวียดนามเต็มพิกัด

 BWG ส่งโรงไฟฟ้า ETC เข้าตลาดฯ 

บอร์ดให้สิทธิผู้ถือหุ้นซื้อไอพีโอ 40:1
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‘พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์’ เดินหน้าตั้งทรัสต์ PROSPECT 

วงเงินรวมประมาณไม่เกิน 3,738 ลบ. คาดเข้าเทรดภายในปีนี้ 

‘พรอสเพค ดเีวลลอปเมนท์’ ในเครือ บมจ. มัน่คง
เคหะการ มองศักยภาพไทยพร้อมรับอานิสงส์
เคลื่อนย้ายฐานการผลิตด้านซัพพลายในภูมิภาค
อาเซียน ชูศักยภาพ ‘โครงการบางกอกฟรีเทรด
โซน’ ย่านบางนา กม. 23 ศนูย์กลางอตุสาหกรรม
และโลจสิตกิส์ เดนิหน้าตัง้ ‘ทรสัต์เพือ่การลงทุนใน
สิทธกิารเช่าอสงัหารมิทรพัย์พรอสเพค โลจสิตกิส์
และอนิดสัเทรยีล’ (PROSPECT) วงเงินลงทุนรวม
ทั้งสิ้นประมาณไม่เกิน 3,738 ล้านบาท เข้าลงทุน
ในสิทธิการเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนใน
โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน โชว์อัตราเช่าพื้นที่ 
ณ สิ้นไตรมาส 1/2563 อยู่ที่ 93.7% ของพื้นที่เช่า
ทั้งหมด

นางสาวรัชนี มหัตเดชกลุ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท พรอสเพค ดี
เวลลอปเมนท์ จ�ากัด (“บริษัทฯ”) ใน
เครือ บริษัท มั่นคงเคหะการ จ�ากัด (มหาชน) ผู้
พัฒนาและบริหารเขตประกอบการอุตสาหกรรม
และเขตปลอดอากร ‘โครงการบางกอกฟรีเทรด
โซน’ ย่านบางนา-ตราด กม. 23 เปิดเผยว่า จาก
การประเมินแนวโน้มอุตสาหกรรมคลังสินค้าและ
โรงงานในประเทศไทย คาดว่าจะได้รับอานิสงส์
จากการเคลื่อนย้ายฐานการผลิตด้านซัพพลาย
เชนในอุตสาหกรรมต่างๆ จากจีนมาในภูมิภาค
อาเซียน หลังจากไทยได้แสดงศักยภาพรับมือกับ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ได้ดีเป็นอันดบัต้นๆ ของโลก และยงัมี
ปัจจยัความไม่แน่นอนด้านสงครามการค้าระหว่าง
สหรัฐอเมริกาและจีน ส่งให้ผู้ผลิตในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ต้องบรหิารความเสีย่งด้วยการกระจายฐาน
การผลิตไปยังประเทศอื่นๆ เพิ่มขึ้น จึงเชื่อว่าไทย
จะเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆ เนื่องจากอยู่ในท�าเล
ศูนย์กลางของภูมิภาคนี้และมีโครงสร้างพื้นฐาน

ที่ทันสมัยรองรับ แนวโน้มดังกล่าวเช่ือว่าจะส่ง
ผลดีกับ ‘โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน’ ที่ตั้งอยู่
ในบริเวณถนนบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 23 บน
เนื้อที่เกือบ 1,000 ไร่ อันเป็นท�าเลยุทธศาสตร์
ส�าคญัของภาคอุตสาหกรรมและโลจสิตกิส์ทัง้ทาง
บก ทางอากาศ และทางน�้า อยู่ใกล้ทางด่วนสาย
บางนา-ชลบุรีและมอเตอร์เวย์ ห่างจากสนามบิน
สวุรรณภมูเิพยีง 17 กโิลเมตร สนามบนิดอนเมอืง 
60 กิโลเมตร ท่าเรือกรุงเทพ 23 กิโลเมตร ท่าเรือ
แหลมฉบัง 90 กิโลเมตร และอยู ่ไม่ไกลจาก
นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor) หรือ EEC

บริษัทฯ พัฒนาโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน
ภายในเขตประกอบการอตุสาหกรรม ประกอบด้วย
อาคารคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า มีทั้งอาคาร
คลังสินค้าส�าเร็จรูป อาคารโรงงานส�าเร็จรูป 
อาคารโรงงานส�าเร็จรูปขนาดเล็ก และอาคาร 
Built-to-Suit ทีส่ร้างตามความต้องการของลกูค้า 
แบ่งเป็นพื้นที่เขตประกอบการทั่วไป (General 
Zone) และเขตปลอดอากร (Free Zone) ซึ่ง
ผู้ประกอบการในเขตปลอดอากรจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีต่างๆ เช่น ยกเว้นอากรขาเข้า 
ภาษมีลูค่าเพิม่ (VAT) และภาษสีรรพสามิตส�าหรบั
เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้ในการ
ผลิต ของที่น�าเข้าเพื่อการผลิตสินค้าหรือเพื่อ
พาณิชยกรรม เป็นต้น ยกเว้นอากรขาออก ภาษี
มูลค่าเพ่ิมและภาษีสรรพสามิต ส�าหรับวัตถุดิบ 
ผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นผลพลอยได้และสิง่อืน่ทีไ่ด้จากการ
ผลติ รวมถงึได้รบัยกเว้นภาษตีามกฎหมายว่าด้วย
สุราส�าหรับการน�าเข้าและผลิตในเขตปลอดอากร

นายวิชญ ศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บริษทั พรอสเพค รที แมเนจ
เมนท ์จ�ากดั ในฐานะผูจ้ดัการกองทรสัต์ กล่าว
ว่า ได้จัดตั้งทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์พรอสเพค โลจิสติกส์และอินดัส
เทรียลหรือ Prospect Logistics and Industrial 
Leasehold Real Estate Investment Trust 
(PROSPECT) (‘กองทรัสต์ฯ’) เพือ่เข้าลงทนุในสทิธิ
การเช่าช่วงที่ดินและอาคารบางส่วนในโครงการ
บางกอกฟรเีทรดโซน นบัจากวนัทีจ่ดทะเบยีนสทิธิ
การเช่าช่วง ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2582 โดยภาย
หลังการเข้าลงทุนครั้งแรก กองทรัสต์ฯ จะแต่ง
ตั้งบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด ที่มี
ประสบการณ์ในการพัฒนาและบริหารโครงการ
บางกอกฟรีเทรดโซนกว่า 10 ปี เป็นผู้บริหาร
อสังหาริมทรัพย์ต่อไป

ทัง้นี ้กองทรสัต์ฯ จะเข้าลงทนุในสทิธิการเช่าทีด่นิ
และอาคารคลงัสินค้าและโรงงาน จ�านวน 63 หลงั 
รวมทั้งส้ิน 185 ยูนิต ประกอบด้วย 1) อาคาร
คลังสินค้าส�าเร็จรูป 21 หลัง จ�านวน 100 ยูนิต 
2) อาคารโรงงานส�าเร็จรูป 30 หลัง จ�านวน 30 
ยูนิต 3) อาคารโรงงานส�าเร็จรูปขนาดเล็ก 10 
หลัง จ�านวน 53 ยูนิต และ 4) อาคาร Built-
to-Suit ท่ีสร้างตามความต้องการลูกค้า 
2 หลัง จ�านวน 2 ยูนิต รวมเนื้อที่
ประมาณ 216-0-39 ไร่ มี
พื้นที่อาคารให้เช่ารวม
ประมาณ 220,748 
ตร.ม.
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‘พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์’ เดินหน้าตั้งทรัสต์ PROSPECT 

วงเงินรวมประมาณไม่เกิน 3,738 ลบ. คาดเข้าเทรดภายในปีนี้ 

นางสาวอรอนงค์ ชัยธง ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารร่วม บริษัท พรอสเพค รีท แมเนจ
เมนท์ จ�ากัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ กล่าวเพิ่มเติม

ว่า ทรัพย์สินที่กองทรัสต์ฯ จะเข้าลงทุนครั้งแรก มีอัตราการ

เช่าพื้นที่อยู่ในระดับที่ดีมาตลอด โดยในปี 2560 – 2562 มี

อตัราเช่าพืน้ทีอ่ยูท่ี ่88.7% 96.4% และ 93.2% ของพืน้ท่ีเช่า

ทั้งหมดตามล�าดับ ส่วน ณ สิ้นไตรมาส 1/2563 มีอัตราเช่า

พื้นที่อยู่ที่ 93.7% ของพื้นที่เช่าทั้งหมด และไม่ได้รับผลกระ

ทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวหลังเกิด COVID-19 โดยมีผู้

เช่าช่วงพ้ืนทีร่ายย่อยทีม่ศีกัยภาพทางธรุกจิ ทัง้สญัชาตไิทย

และต่างชาติ และยังกระจายตัวในหลากหลายอุตสาหกรรม 

เช่น ธุรกิจการผลิตเยื่อและกระดาษ อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมรีไซเคิล ธุรกิจให้บริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น

นอกจากนี้ กองทรัสต์ฯ ได้ประมาณการเงินจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในปีแรก (First Year Yield) ตามประมาณการงบก�าไรขาดทุนตามสมมติฐานตั้งแต่ 1 

ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 สอบทานโดยผู้ตรวจสอบบัญชี ที่อัตรา 1.112 บาทต่อหน่วย หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 11.1

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด ในฐานะผู้

จดัการการจดัจ�าหน่ายและรบัประกนัการจ�าหน่าย และทีป่รกึษาทางการเงนิ กล่าวว่า PROSPECT เป็นกองทรสัต์ทีม่คีวามโดดเด่น เนือ่งจาก

เข้าลงทุนในทรัพย์สินที่มีคุณภาพ มีทั้งอาคารคลังสินค้าและโรงงาน ตั้งอยู่ในท�าเลที่เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 

ผู้เช่าช่วงพื้นที่รายย่อยมีหลากหลายสัญชาติและประกอบกิจการในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยกองทรัสต์ฯ จะเข้าลงทุนใน

ทรพัย์สนิครัง้แรก รวมมูลค่าทัง้สิน้ประมาณไม่เกิน 3,738 ล้านบาท ประกอบด้วยการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิ วงเงนิ

ประมาณไม่เกิน 1,136 ล้านบาท และส่วนที่เหลือจะระดมทุนโดยการเสนอขายหน่วยทรัสต์

ปัจจุบัน กองทรัสต์ฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการ

เสนอขายหน่วยทรัสต์และแบบค�าขออนุญาตเสนอขาย

หน่วยทรสัต์ของ PROSPECT แก่ส�านกังานก�ากบัหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต.) และได้รับการ

นับหนึ่งแบบไฟล่ิงแล้ว เมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติและ

มีผลใช้บังคับ จะด�าเนินการเสนอขายหน่วยทรัสต์แก่นัก

ลงทุน และคาดว่าจะน�าหน่วยทรัสต์เข้าท�าการซื้อขาย

ในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทยได้ภายในปีน้ี
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ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

 ไม่มีหลักประกัน "EASTW" ที่ "A+" แนวโน้ม "Stable"

ทริสเรทติง้คงอันดับเครดติองคก์ร
และหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ  ไม่มีหลัก
ประกันของ บริษัท จัดการและ
พัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก 
จ�ากดั (มหาชน) ทีร่ะดบั "A+" ด้วยแนว

โน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" อันดับ

เครดิตสะท้อนถึงสถานะที่แข็งแกร่งของบริษัทใน

ฐานะผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่มีโครงข่าย

ท่อส่งน�้าดิบครอบคลุมพื้นที่ในเขตชายฝั่งทะเล

ภาคตะวันออก ตลอดจนการมีกระแสเงินสดที่

สม�่าเสมอและอัตราก�าไรที่สูง อย่างไรก็ตาม จุด

แขง็ดงักล่าวมข้ีอจ�ากดับางประการจากผลกระทบ

จากภัยแล้งและสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย

ประเด็นส�าคัญที่ก�าหนดอันดับ
เครดิต
เป็นผู้ให้บริการน�้าดิบรายส�าคัญในเขตชายฝั่ง

ทะเลภาคตะวันออก พื้นฐานธุรกิจท่ีแข็งแกร่ง

ของบริษัทเป็นผลมาจากการที่บริษัทเป็นผู้ให้

บริการน�้าดิบรายส�าคัญในเขตชายฝั่งทะเลภาค

ตะวันออก การมีโครงข่ายท่อน�้าดิบท่ีเช่ือมโยง

ถึงกันอย่างสมบูรณ์ท�าให้การส่งน�้าจากแหล่งน�้า

ต่าง ๆ  ไปยงัพืน้ทีใ่ห้บรกิารในจงัหวดัชลบุรี ระยอง 

และฉะเชิงเทราเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โครง

ข่ายที่สมบูรณ์และครอบคลุมนี้เป็นปัจจัยที่สร้าง

อุปสรรคในการเข้ามาแข่งขันของผู้ประกอบการ

รายใหม่ ๆ เนื่องจากจะต้องใช้เงินลงทุนสูงและ

ต้องได้รบัความเหน็ชอบจากหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง

อีกด้วย

ความต้องการใช้น�้าที่เพิ่มขึ้นจากการพัฒนา

โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

สืบเนื่องจากการเป็นผู้ให้บริการน�้าดิบราย

ส�าคัญในเขตชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและ

ประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 30 ปี บริษัทได้รับ

โอกาสในการเป็นผู้ให้บริการน�้าอุตสาหกรรม และ

การจัดการน�้าครบวงจรให้แก่บริษัทที่ตั้งอยู่ใน

โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในปี 

2561 บรษิทัได้ท�าสญัญาขายน�า้จ�านวน 2 ฉบับกบั 

บรษิทั กลัฟ์ พดี ีจ�ากดั และ บริษทั อมตะ วอเตอร์ 

จ�ากัด เพื่อเป็นผู้ให้บริการน�้าอุตสาหกรรมโดย

จะเริ่มให้บริการตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป 

สัญญาทัง้ 2 ฉบบันีค้าดว่าจะท�าราย

ได้ให้บริษัทเพิ่มขึ้นประมาณ 

240 ล้านบาทต่อปี

บริษัทยังชนะการประมูลเป็นผู้ให้บริการน�้า

ประปาและระบบบ�าบัดน�า้เสยีในสนามบนิอู่ตะเภา 

นอกจากนี ้บรษิทัยังหาโอกาสใหม่ ๆ  ในการทีจ่ะให้

บริการแก่พื้นที่นอกเขต EEC อีกด้วย

ผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง  
หนึ่งในปัจจัยที่ยากต่อการคาดเดาคือสภาวะ

อากาศ ในช่วงฤดูร้อนหรือฤดูแล้งคุณภาพน�้าใน

แหล่งน�้าต่าง ๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ในขณะที่

การส่งน�า้จากแหล่งน�า้ทีอ่ยูห่่างไกลยงัส่งผลท�าให้

ต้นทุนค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกด้วย ดังนั้น บริษัทจึง

พยายามแสวงหาแหล่งน�า้เพิม่เพือ่ให้เพยีงพอโดย

บริษัทได้ลงทุนสร้างแหล่งน�้าของตนเองหรือหา

แหล่งน�้าภาคเอกชนใหม่ ๆ นอกเหนือจากแหล่ง

น�า้ท่ีได้รับจดัสรรจากกรมชลประทาน แม้ว่าต้นทนุ

จะสูงกว่าก็ตาม

สภาวะภัยแล้งในประเทศไทยเริ่มทวีความรุนแรง

ขึน้ในปี 2562 ซึง่นบัได้ว่าเป็นปีท่ีมภีาวะฝนตกน้อย

ที่สุดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ปี 2562 ปริมาณน�้า

เก็บกักในอ่างเก็บน�้าในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรีและ

ระยองลดลงอย่างมากจากปี 2560-2561 ซึ่งส่ง

ผลให้ต้นทุนน�า้ดบิต่อลูกบาศก์เมตรในปี 2562เพ่ิม

ขึ้น 15% จากปี 2561 อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคง

อัตราส่วนก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนค่าเสื่อม

ราคาและค่าตัดจ�าหน่ายต่อรายได้จากการขายอยู่

ในระดับประมาณ 50% ในปี 2562 และเพิ่มขึ้นไป

อยู่ที่ระดับ 56% ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2563

ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2563 ปริมาณน�้าเก็บ

กักในอ่างเก็บน�้าที่ส�าคัญของบริษัทใน

จงัหวดัชลบรุแีละระยองมแีนวโน้ม

ทีด่ขีึน้แต่ยงัคงอยู่ในระดบัต�า่

ที่ประมาณ 23% ของ

ความจอุ่างเกบ็น�า้ 

ซึ่งต�่ากว่า

ระดบั 

48% ของความจอุ่างเกบ็น�า้ ณ วันที ่14 มถินุายน 

2562 ทั้งนี้บริษัทและหน่วยงานราชการได้มีการ

จัดท�าแผนบริหารน�้าให้เพียงพอต่อการใช้งาน 

และปัจจุบันเร่ิมเข้าสู่ฤดูฝน มีปริมาณฝนตกมาก

ขึ้น และคาดว่าปริมาณน�้าจะมีเพียงพอกับความ

ต้องการตลอดทั้งปี

มีอัตราก�าไรที่แข็งแกร่งและกระแส
เงินสดที่สม�่าเสมอ
ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทเป็นผล

มาจากการทีบ่ริษทัมกีระแสเงนิสดจากการด�าเนนิ

งานที่แน่นอนและอัตราการท�าก�าไรที่แข็งแกร่ง 

บริษทัมกี�าไรจากการด�าเนนิงานก่อนค่าเสือ่มราคา

และค่าตัดจ�าหน่ายอยู่ในระดับ 2.3-2.4 พันล้าน

บาทในระหว่างปี 2558-2562
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ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ

 ไม่มีหลักประกัน "EASTW" ที่ "A+" แนวโน้ม "Stable"

แม้ว่าสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 

จะส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศและ

ธุรกิจในวงกว้าง แต่คาดว่าบริษัทจะได้รับผลกระ

ทบไม่มากนัก ความต้องการน�้าในครัวเรือนยังมี

ความแน่นอนเนื่องจากน�้าเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับ

การใช้ชีวิตประจ�าวัน รวมทั้งมีราคาต�่าเมื่อเทียบ

กับสินค้าอื่น ๆ นอกจากนี้ น�้าดิบยังเป็นวัตถุดิบที่

จ�าเป็นในการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ทรสิเรทติง้

คาดว่ารายได้ของบรษิทัจะปรบัตวัลดลง 2.0% ใน

ปี 2563 และจะค่อย ๆ ฟื้นตัวขึ้นในช่วงปี 2564-

2565  

ภาระหนี้จะเพ่ิมขึ้นจากการลงทุน 
ทริสเรทติ้งคาดว่าโครงสร้างหนี้ของบริษัทจะเพิ่ม

สูงขึน้ในช่วง 3 ปีข้างหน้า บริษัทจ�าเป็นต้องลงทุน

ในการจัดหาแหล่งน�้าที่แน่นอนและเพียงพอต่อ

ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าและแก้ปัญหา

ภาวะฤดูแล้ง 

บรษิทัมีแผนการลงทนุมากกว่า 7 พนัล้านบาทใน

ช่วง 3 ปีข้างหน้า ในจ�านวนนี้ 4.4 พันล้านบาทที่

จะใช้ในปี 2563 ส่วนใหญ่เพื่อรองรับการขายน�้า

อุตสาหกรรมให้กับบริษัท กัลฟ์ พีดี จ�ากัด และ 

บริษัท อมตะ วอเตอร์ จ�ากัด เงินลงทุนส่วนท่ี

เหลือใช้ในการสร้างท่อส่งน�้าใหม่ รวมทั้งพัฒนา

สถานีสูบน�้า และเสริมประสิทธิภาพเทคโนโลยี

เพื่อการพัฒนาน�้า การลงทุนดังกล่าวจะส่งผล

ให้อัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้างเงินทุนของ

บริษัทเพิ่มสูงขึ้นจนถึงระดับ 49.0% ในช่วง 3 ปี

ข้างหน้า ในขณะทีอั่ตราส่วนเงนิทนุจากการด�าเนนิ

งานต่อเงินกู้รวมจะลดลงต�่ากว่า 20.0% และ

อัตราส่วนก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม

ราคา และค่าตัดจ�าหน่ายต่อดอกเบี้ยจ่ายจะอยู่ที่ 

7-8 เท่าในช่วงปี 2563-2565

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 โครงสร้างเงินทุน

และสภาพคล่องของบริษัทยังอยู่ในระดับดี โดย

อตัราส่วนเงนิกูร้วมต่อโครงสร้างเงินทนุอยูท่ีร่ะดบั 

40.3% อัตราส่วนเงินทุนจากการด�าเนินงานต่อ

เงินกู้รวมอยู่ที่ระดับ 23.8% (ปรับอัตราส่วน

ให้เป็นตัวเลขเต็มปีโดยใช้ข้อมูลย้อน

หลัง 12 เดือน) และอัตราส่วน

ก�าไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และ

ค่าตัดจ�าหน่ายต่อดอกเบี้ยจ่ายอยู่ที่ 12.7 เท่าใน

ไตรมาสแรกของปี 2563

สมมติฐานกรณีพ้ืนฐาน
 + รายได้คาดว่าจะเติบโตลดลง 2% ในปี 

2563 เนื่องจากภาวะภัยแล้งและสถานการณ์ 

COVID-19 และจะค่อย ๆ ปรับเพิ่มขึ้น 4% ในปี 

2564 และ 7% ในปี 2565 

 + อัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทคาดว่าจะอยู่

ที่ระดับ 43%-45% และอัตราก�าไรจากการด�าเนิน

งานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่ายของ

บริษัทคาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 51%-53% ในช่วงปี 

2563-2565

 + งบการลงทุนจะอยู่ที่ระดับ 4.4 พันล้าน

บาทในปี 2563, 1.8 พันล้านบาทในปี 2564 และ 

680 ล้านบาทในปี 2565

แนวโน้มอันดับเครดิต
แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" หรือ "คงที่" 

สะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติ้งว่า

บริษัทจะสามารถด�าเนินธุรกิจและสร้างกระแส

เงนิสดทีส่ม�า่เสมอต่อไป และคาดว่าบริษทัจะขยาย

ธุรกิจโดยการก่อหนี้อย่างระมัดระวังและมีวินัย

ปัจจัยที่อาจท�าให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

การปรับเพิ่มอันดับเครดิตจะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่

บริษัทสามารถเพิ่มกระแสเงินสดจากการด�าเนิน

งานได้เป็นอย่างมากโดยไม่ท�าให้ฐานะการเงิน

อ่อนแอลง ในขณะที่การปรับลดอันดับเครดิต

อาจเกิดจากการลงทุนเชิงรุกมากเกินไปจน

ท�าให้เกิดภาระหนี้ที่สูงขึ้นจนส่งผลให้

อัตราส่วนเงินกู้รวมต่อโครงสร้าง

เงินทุนสูงเกินกว่า 50% 

อย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่
เกี่ยวข้อง
 - วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป,  26 

กรกฎาคม 2562

 - อัตราส่วนทางการเงินที่ส�าคัญและการ

ปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวัน

ออก จ�ากัด (มหาชน) (EASTW)

อันดับเครดิตองค์กร: A+

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

EASTW226A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 

1,200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 A+

EASTW256A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 

1,200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 A+

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable
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บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง ประเมินผ่อนคลายมาตรการเฟส 5  

ยังไม่ส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างมีนัยส�าคัญ

นายธีรเศรษฐ์ พรหมพงษ์ นักกลยุทธ์ เศรษฐศาสตร์มหภาค 
บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประเมิน

ว่า จากการที่ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ชุดใหญ่ ได้พิจารณาผ่อน

คลายมาตรการระยะท่ี 5 โดยอนุญาตให้กลุ่มธุรกิจสีแดงกลับมาเปิดท�าการมีผล 1 

ก.ค.ประกอบไปด้วย 1.ผับ บาร์ คาราโอเกะ 2.ร้านเกมส์ และร้านอินเทอร์เน็ต 3.อาบ 

อบ นวด พร้อมกบัขยายระยะเวลาให้ร้านสะดวกซือ้ให้กลบัมาเปิดบรกิาร 24 ชม. และ

ศูนย์การค้าเปิดได้ตามปกติ ยิ่งไปกว่านั้น ศบค.ยังมีมติเห็นชอบให้ชาวต่างชาติเดิน

ทางเข้าประเทศ โดยมุ่งเป้าไปที่นักธุรกิจและกลุ่มผู้รับบริการทางการแพทย์ โดยมี

ประเทศเป้าหมายคือ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ จีน และฮ่องกง ภายใต้มาตรการการ

ตรวจคดักรอง COVID-19 ท่ีเข้มงวดจากประเทศต้นทาง และตรวจซ�า้อีกครัง้เมือ่เดนิ

ทางเข้าไทย รวมถึงการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด จากเจ้าหน้าที่รัฐฯ ตลอดระยะเวลา

ที่อยู่ในไทย 

แม้ว่าการผ่อนปรนระยะท่ี 5 จะเป็นส่ิงทีย่นืยันว่าแนวโน้มเศรษฐกจิไทยน่าจะผ่านพ้น

จุดต�่าสุดไปแล้ว แต่ก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกที่มาพร้อมกับความเสี่ยง เนื่องจาก 1.การ

ขยายเวลาของศูนย์การค้าให้กลับมาเปิดได้ตามปกติถึงเวลา 22.00 น.หากเปรียบ

เทียบกับการผ่อนปรนช่วงก่อนหน้า (ระยะที่ 2 เปิดท�าการ 10.00-20.00 น. ระยะที่ 

3 ขยายเวลาเปิดท�าการ 10.00-21.00 น.ซ่ึงเป็นเวลาท่ีม ีTraffic สูง) การผ่อนปรน

รอบนี้อาจหนุนให้ก�าไรของธุรกิจกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ 

2.การอนุญาตให้เปิดธุรกิจสถานบันเทิงกลางคืน ผับ บาร์ คาราโอเกะ ถือเป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ใน

ระลอกที่ 2 จากข้อสงสัยว่าแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จะสามารถท�าได้จริงในทางปฏิบัติ

หรือไม่ และมูลค่าทางเศรษฐกิจของสถานบันเทิงก็คิดเป็นสัดส่วนเพียง 1% ของ GDP ในปี 2019 เท่านั้น

  3.การอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศในลักษณะ Business Bubble ที่ยังอยู่ในวงจ�ากัด 

และยิ่งไปกว่านั้นหากมองภาพย้อนไปตั้งแต่วันแรกที่มีการเริ่มพูดถึงแนวทางการผ่อนปรน

ส�าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติในรูปแบบ Travel Bubble ช่วงปลายเดือน พ.ค. ก็พบ

ว่ามีแรงเก็งก�าไรเข้ามาในหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้อง และขายท�าก�าไรเสร็จสิ้นไปแล้ว 

ดังนั้นจึงให้น�้าหนักการปลดล็อครอบน้ีเป็นเพียง Neutral ไม่ส่งผลกระ

ทบต่อหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหน่ึงอย่างมีนัยส�าคัญ แต่ในทางกลับกัน

ประเด็นที่มองเป็นเชิงบวกคือ การควบคุมการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 ที่ท�าได้ดีอย่างต่อเนื่อง หลังไม่พบผู้

ติดเชื้อภายในประเทศติดต่อกัน 35 วัน ซึ่งจะ

เป็นปัจจยัส�าคัญทีห่นนุให้ตลาดหุน้ไทย

คงรอบการฟื้นตัวได้ในระยะสั้น 
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บลจ.ทิสโก้ส่งทริกเกอร์ฟันด์ ‘ไชน่าเทคฯ’ ถึงเป้า 
รับกระแสหุ้นเทคโนโลยีจีนบูม

บลจ.ทิสโก้โชว์ฝีมือบริหารกองทุนเปิด ทิสโก้ ไช
น่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1 ถึงเป้าหมาย 5% 
ชี้โอกาสการเติบโตหุ้นเทคโนโลยีจีนยังมีอีกมาก 
รับกระแส New Normal หลัง COVID และยังเป็น
หนึ่งในหุ้นเมกะเทรนด์ของโลก 

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อ�านวย
การสายการตลาดและที่ปรึกษาการ
ลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน ทิสโก้ จ�ากัด (Mr. Saharat 
Chudsuwan, Head of Marketing and Wealth 
Advisory, Mutual & Private Fund Business, 
TISCO Asset Management Co., Ltd.) เปิดเผย
ว่า แม้ช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นทั่วโลกจะปรับลง
อย่างรุนแรงรับข่าว COVID -19 แพร่ระบาด แต่
จะเหน็ได้ว่าหุน้กลุ่มเทคโนโลยีจนีกลบัฟ้ืนตวัอย่าง
รวดเร็ว โดยตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (26 มิถุนายน 
2563) ดัชนี AlphaShares China Technology 
ซึ่งเป็นดัชนีสะท้อนผลการด�าเนินงานของธุรกิจ
ด้านเทคโนโลยีในประเทศจีน ฮ่องกง และมาเก๊า 
ปรับเพิ่มขึ้นถึง 27% เพราะได้รับปัจจัยหนุนจาก
กระแส New Normal ในช่วงที ่COVID -19 ระบาด
ส่งผลให้ผู้คนหันมาใช้เทคโนโลยีอ�านวยความ
สะดวกให้ชีวติมากขึน้ และยังหนนุให้คนทีไ่ม่คุน้เคย
กับเทคโนโลยีลองใช้งานเพิ่มขึ้นด้วย จึงอาจเรียก
ได้ว่า COVID -19 เป็นตัวเร่งให้นักลงทุนเห็นภาพ 
‘เมกะเทรนด์’ ในกลุ่มเทคโนโลยีเร็วขึ้น

จากปัจจัยหนุนดังกล่าวจึงส่งผลให้กองทุน
เปิด ทิสโก้ ไชน่า เทคโนโลยี ทริกเกอร์ 5M#1 
(TCTEC5M1) ความเสี่ยงระดับ 7 (ความเสี่ยงสูง) 
ถึงเป้าหมาย 5% มีมูลค่า NAV เท่ากับ 10.6410 
บาทต่อหน่วย ในวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นับ
เป็นกองทนุทีถึ่งเป้าหมายเป็นกองทนุสองของปีนี้ 
และเป็นทริกเกอร์ฟันด์ล�าดับที่ 104 ที่บลจ.ทิสโก้
บรหิารให้ถึงเป้าหมาย จากทรกิเกอร์ฟันด์หุน้ไทย
และหุ้นต่างประเทศที่ออกโดย บลจ.ทิสโก้จ�านวน
ทั้งหมด 131 กองทุน

“ก่อนหน้านี ้บลจ.ทสิโก้มองว่าหุน้กลุม่เทคโนโลยี
จีนมีโอกาสเติบโตได้ในระยะยาว และเป็นหนึ่ง
ในกลุ่มหุ้นเมกะเทรนด์ของโลก จึงตัดสินใจเปิด
กองทุนทริกเกอร์ที่ลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีของ
จีนเพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ลงทุนในธุรกิจ
ท่ีมีศักยภาพ แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีความเสี่ยงจาก
การเมืองระหว่างจีนกับสหรัฐฯ แต่ท้ายที่สุด
กองทุน TCTEC5M1 ก็ถึงเป้าหมาย หลัง
จากนี้ บลจ.ทิสโก้ก็ยังเชื่อว่าหุ ้น
เทคโนโลยีจีนมีศักยภาพในการ

เตบิโตอกีมาก เพราะปัจจบัุนผูบ้ริโภคทัว่โลกหนัมา
พึง่พาเทคโนโลยีในเกอืบทกุกจิกรรมของชวีติ โดย
ม ีCOVID -19 เป็นตวัผลกัให้คนมาลองใช้ และเปิด
ใจกับเทคโนโลยีต่างๆ มากขึ้น หนุนให้ผลประกอบ
การบริษทัเทคโนโลยใีนจนีมโีอกาสเตบิโตอย่างโดด
เด่น ซึ่งเมื่อช่วงต้นปี 2563 ที่ผ่านมา บลจ.ทิสโก้
ได้น�าเสนอกองทนุทีเ่น้นลงทนุในหุน้เทคโนโลยีจนี
มีนโยบายการลงทุนคล้ายกับกองทุนทริกเกอร์
ที่เพิ่งถึงเป้าหมาย โดยสามารถซื้อขายได้ทุกวัน 
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนได้อย่าง
ต่อเนื่อง และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาว
ไปกับเมกะเทรนด์ด้านเทคโนโลยีของจีน และมอง
ว่าในอนาคตจีนจะเติบโต และเป็นผู้น�าทางด้าน
เทคโนโลยีของโลกได้ในที่สุด” นายสาห์รัชกล่าว 

ส�าหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยี
ของจีน สามารถลงทุนได้ในกองทุนเปิด ทิสโก้ 
ไชน่า เทคโนโลยี อิควิตี้ (TCHTECH) ความเสี่ยง
ระดับ 7 (ความเส่ียงสูง) มีนโยบายเน้นลงทุน
ในหุ้นสามัญของบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวข้อง
กับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในประเทศจีน ฮ่องกง 
และมาเก๊า ผ่านกองทุนอีทีเอฟ Invesco China 
Technology (กองทุนหลัก)  ซึ่งจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัย์นวิยอร์ก ทัง้นี ้กองทนุ TCHTECH 
ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมจึงมีความ
เสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจ�านวนมาก 

และตั้งแต่ปี 2551 จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2563 
บลจ.ทิสโก้ออกทริกเกอร์ฟันด์ที่ลงทุนทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศทัง้หมด 131 กองทนุ โดย
ไม่มกีองทนุทีอ่ยู่ในระหว่างก�าหนดเวลาการลงทนุ 
และกองทุนที่ถึงเป้าหมายและเลิกโครงการแล้ว 
104 กองทุนในจ�านวนนี้ถึงเป้าหมายในก�าหนด
เวลาการลงทุน 75 กองทุนและถึงเป้าหมายนอก
ก�าหนดเวลาการลงทุน 29 กองทุน ส่วนกองทุน
ที่ไม่ถึงเป้าหมายในก�าหนดเวลาการลงทุน 27 
กองทนุนัน้ ยังอยู่ในระหว่างลงทนุเกินกว่าก�าหนด
เวลาการลงทุน 7 กองทุน ไม่ถึงเป้าหมายและเลิก
กองทุนแล้ว 20 กองทุน อย่างไรก็ตาม หน่วย
ลงทุน TCTEC5M1 ได้สับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิด 
ทสิโก้ พนัธบตัรระยะสัน้ (TISCOSTF) โดยอตัโนมตัิ
ตามเงือ่นไขการเลกิกองทนุเรยีบร้อยแล้ว ผลการ
ด�าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่ง
ยืนยันถึงผลการด�าเนินงานในอนาคต 

ทัง้นี ้กองทนุ TCHTECH  ลงทุนในต่างประเทศจงึมี
ความเสีย่งด้านอตัราแลกเปล่ียน กองทนุจงึมนีโย
บายป้องกนัความเสีย่งตามดลุยพนิิจของผูจ้ดัการ
กองทุน ผู้สนใจลงทุนควรท�าความเข้าใจลักษณะ
สินค้าเงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อน
การตัดสินใจลงทุน สามารถติดต่อสอบถามราย
ละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. ทิสโก้ 
หรอื ธนาคารทสิโก้ทกุสาขา หรอื TISCO Contact 
Center โทร. 02-633-6000 กด 4 
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แม่มดน้อยภาคพิสดาร บินส�ารวจ SET วิ่งไต่เส้น 1,340 จุด เชื่อว่าแรงหนุนส่วนหนุนคง

มาจากการท�าราคาปิดงวดสิ้นไตรมาส (Window Dressing) ส่วนปัจจัยหนุนในประเทศใน

มุมมองของแม่มดน้อยมองว่าคงมีแค่ปัจจัยบวกเฉพาะตัว เช่นการผ่อนคลายมาตรการใน

ระยะที่ 5 ในกลุ่มเสี่ยงสูง รวมทั้ง ล่าสุด ครม. เคาะงบประมาณ 22,400 ล้านบาทให้การ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อด�าเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมภาคการท่องเที่ยว

จ�านวน 2 โครงการ คือ "เราเท่ียวด้วยกนั-เท่ียวปันสขุ"ช่วยค่าตัว๋เครือ่งบิน-ท่ีพกั-ค่าอาหาร 

เปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ 15 ก.ค. นี้ ส่งสัยแม่มดน้อยต้องชวนเพื่อนสาว ไปเที่ยวด้วยกันแล้ว

ล่ะคระอิอิอิ

ด้าน"ธรีเศรษฐ์ พรหมพงษ์" กูรู แห่ง บล.เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ให้
ความเห็นว่า แม้ว่าการผ่อนปรนระยะที่ 5 จะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยน่าจะ

ผ่านพ้นจดุต�า่สดุไปแล้ว แต่ก็ถอืว่าเป็นปัจจยับวกทีม่าพร้อมกบัความเสีย่ง เนือ่งจาก 1.การ

ขยายเวลาของศนูย์การค้าให้กลบัมาเปิดได้ตามปกตถึิงเวลา 22.00 น.หากเปรยีบเทยีบกบั

การผ่อนปรนช่วงก่อนหน้า (ระยะที่ 2 เปิดท�าการ 10.00-20.00 น. ระยะที่ 3 ขยายเวลา

เปิดท�าการ 10.00-21.00 น.ซึ่งเป็นเวลาที่มี Traffic สูง) การผ่อนปรนรอบนี้อาจหนุนให้

ก�าไรของธุรกิจกลับมาเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ 2.การอนุญาตให้เปิดธุรกิจสถานบันเทิง

กลางคืน ผับ บาร์ คาราโอเกะ ถือเป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในระลอก

ที่ 2 จากข้อสงสัยว่าแนวทางการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) จะสามารถ

ท�าได้จริงในทางปฏิบัติหรือไม่ และมูลค่าทางเศรษฐกิจของสถานบันเทิงก็คิดเป็นสัดส่วน

เพียง 1% ของ GDP ในปี 2019 เท่านั้น 3.การอนุญาตให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ

ในลักษณะ Business Bubble ที่ยังอยู่ในวงจ�ากัด และยิ่งไปกว่านั้นหากมองภาพย้อนไป

ตัง้แต่วนัแรกทีม่กีารเริม่พดูถงึแนวทางการผ่อนปรนส�าหรบันกัท่องเทีย่วต่างชาตใินรูปแบบ 

Travel Bubble ช่วงปลายเดือน พ.ค. ก็พบว่ามีแรงเก็งก�าไรเข้ามาในหุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 

และขายท�าก�าไรเสร็จสิ้นไปแล้ว ดังนั้นจึงให้น�้าหนักการปลดล็อครอบนี้เป็นเพียง Neutral 

ไม่ส่งผลกระทบต่อหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างมีนัยส�าคัญ แต่ในทางกลับกันประเด็นที่มอง

เป็นเชิงบวกคือ การควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ท�าได้ดีอย่างต่อเนื่อง หลังไม่

พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศติดต่อกัน 35 วัน ซึ่งจะเป็นปัจจัยส�าคัญที่หนุนให้ตลาดหุ้นไทย

คงรอบการฟื้นตัวได้ในระยะสั้น 

วานนี้ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,339.03 จุด เพิ่มขึ้น9.27จุด หรือ 0.70% มูลค่าการซื้อขาย  

58,589.45 ล้านบาทสรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 3,511.43 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลัก

ทรัพย์ขายสุทธิ 12.60 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 1,173.69 ล้านบาท นัก

ลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ  2,325.14 ล้านบาท

หุ้นน้องใหม่ บมจ. ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) หรือ STGT  ที่เตรียมเข้าซื้อขายวันแรก

ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในวนัที ่2 กรกฎาคมนี ้พร้อมน�าเงนิจากการระดมทนุใช้

ขยายและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาระบบไอที ช�าระเงินกู้สถาบันการเงินและ

เป็นเงินทุนหมุนเวียน พร้อมชูแผนขยายก�าลังการผลิตติดตั้งอย่างต่อเนื่องจากปัจจุบัน

ประมาณ 32,619 ล้านชิ้นต่อปี เป็นประมาณ 100,000 ล้านชิ้นต่อปีภายในปี 2575 STGT

ขณะที ่BWG เตรียมส่ง บริษัท เอิร์ธ เทค็ เอนไวรอนเมนท์ จ�ากดั (มหาชน) ETC เข้าตลาด

หุ้นฯ ใจป�้าให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นไอพีโอ ในอัตรา 40:1 จากจ�านวนหุ้นไอพีโอ 600 

ล้านหุ้น ชูจุดเด่น โรงไฟฟ้าขยะสะอาดครบวงจร ตัวแรกของตลาดหุ้นไทย ก�าไรเติบโตแรง

"จอมทรัพย์ โลจายะ " บิ๊กบอส SUPER ออกอาการปลื้มปลิ่มกับกระแสตอบรับหุ้นกู้

วงเงิน 1,500 ล้านบาท ขายนกัลงทุนสถาบันหมดเกลีย้ง ตอกย�า้ความเช่ือมัน่ธรุกจิ สะท้อน

ถึงการมองเห็นศักยภาพและโอกาสการเติบโต พร้อมลุยเต็มพิกัดตลาดต่างประเทศ-ใน

ประเทศตามแผน หนุนรายได้ปี 63 โตเกิน 20%

TPIPP คงเป้าหมายรายได้ปีนี ้13,000 ล้านบาท หลงัไตรมาส 1/63 ท�ารายได้แล้ว 2,535 

ล้านบาท พร้อมทุ่มงบลงทุนกว่า 4,700 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ Boiler คาด

แล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 3/63 หนุนอัตราใช้ก�าลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 95% และน�าไป

ใช้ขยายก�าลังการผลิตเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ใน 10 จังหวัด ช่วยลดต้นทุน พร้อมเดินหน้า

เข้าประมลูโครงการโรงไฟฟ้าเชือ้เพลงิขยะ และตัง้เป้าเพ่ิมก�าลงัการผลติติดต้ังเป็นกว่า 520 

เมกะวัตต์ ภายในปี 2567 จากปัจจุบันอยู่ที่ 440 เมกะวัตต์

"กิจจา ศรีพัฑฒางกุระ" บิ๊ก RATCH แจกข่าว โรงไฟฟ้าไตรเอนเนอจี้ ขนาดก�าลังการ

ผลิต 720 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรี 

ด�าเนินการโดยบริษัท ผลิตไฟฟ้า ราชบุรี จ�า

กัด (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นทั้งจ�านวน) 

ได้สิ้นสุดสัญญาซ้ือขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย และยุติการเดิน

เครื่องเพ่ือจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตั้งแต่วันที่ 30 

มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

KCE ปิด 22.80 บาท พุ่ง 6.05% เทพหุ้น 

บวัหลวง ชีส้ญัญาณทางเทคนคิ ทรงก�าลังมา 

แนะน�า ซื้อเพิ่ม โซนซื้อ 21.5 บาทเป้าหมาย 23.5 บาท Stop loss < 21.2 บาท คร่ะ........ 

ไต่เส้น

บล.เมย ์แบงก ์ กิมเอ็ง : TASCO แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่  28.00 บ.
บล.ดีบี เอสวิคเคอร ์ส : BDMS แนะน�า ซ้ือ ราคาพ้ืนฐาน ท่ี 25.00 บ.
บล.ดีบี เอสวิคเคอร ์ส : BCH แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่  17.00 บ.

บล.ดีบี เอสวิคเคอร ์ส : TASCO แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่  28.00 บ.
บล.ฟ ิลลิป : BTS แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่  12.90 บ.
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