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บมจ.ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ หรอื WHA Group ได้รบัการ
ตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนในการออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 
มูลค่าเสนอขายรวม 4,000 ล้านบาท ถือเป็นการตอกย�้า
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นถึง
ปัจจยัพืน้ฐานทีแ่ขง็แกร่ง โครงสร้างทางการเงนิทีม่ัน่คง และ
แผนการขยายธรุกิจท่ีชดัเจน ด้าน Group CEO “จรพีร จารกุร
สกลุ” มัน่ใจครึง่ปีหลังธรุกจิเดนิหน้าอย่างต่อเนือ่ง โดยธุรกจิ
โลจิสติกส์ท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองตามธุรกิจ E-Commerce 
และ Consumer ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมจ่อขายที่ดินภาย
หลังการคลี่คลายของสถานการณ์โควิด-19 และลุยเปิดนิคม
อุตสาหกรรมแห่งที่ 10 บนพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC) จากโครงการนิคมอุตสาหกรรมทั้งหมด 12 แห่ง รวม
เวยีดนามส�าหรบัธรุกิจสาธารณปูโภคคาดว่ามกีารเตบิโตจาก
การจ�าหน่ายน�้ามากกว่าครึ่งปีแรกภายหลังจากปัญหาภัย
แล้งเริ่มคลี่คลาย และก�าลังการผลิตรวมของธุรกิจไฟฟ้าแตะ 
590 เมกะวตัต์ ภายในสิน้ปีนี ้ส�าหรบัธรุกจิดจิทัิลถอืเป็นธรุกจิ
ทีม่กีารเตบิโตอย่างดซ่ึีงได้รบัอานิสงส์จากสถานการณ์โควดิ-
19 นอกจากนี้ บริษัทได้มีการลงนามในสัญญาการให้บริการ
ดาต้าเซ็นเตอร์ในการให้บริการเช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์
จ�านวน 109 ตู้ ตลอดจนการได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ใน
การทดสอบระบบ 5G ร่วมกับผู้ใหบ้ริการเครอืข่ายชัน้น�าของ
ประเทศภายในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม นอกจากนี้บริษัทฯ 
พร้อมเตรียมเสนอขายทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์ WHART และ 
HREIT มูลค่ารวมประมาณ 4,600 ล้านบาท ในช่วงปลายปี
นี้ ซึ่งเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะ
กรรมการบรษิทั และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร
กลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ WHA Group เปิดเผย
ว่า บรษิทัฯ ได้รับการตอบรบัอย่างดจีากนกัลงทนุในการเสนอ
ขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563 มูลค่ารวม 4,000 ล้านบาท หลัง
จากที่เปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ถึง 2 
กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งแบ่งเป็น 3 ชุด โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 
จ�านวน 2,050 ล้านบาท มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อย

ละ 3.30 ต่อปี ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ส่วนชุดที่ 2 
จ�านวน 1,450 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 
3.75 ต่อปี ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 และหุ้นกู้ชุดที่ 
3 จ�านวน 500 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อย
ละ 4.20 ต่อปี ครบก�าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 ซึ่งสะท้อน
ถึงความความเชื่อมั่นของกลุ่มนักลงทุน ที่มีต่อดับบลิวเอช
เอ กรุ๊ป ทั้งนี้เป็นผลมาจากแผนการขยายธุรกิจที่มีความต่อ
เนือ่งและชดัเจน ความมุง่มัน่ในการบริหารงาน ปัจจยัพืน้ฐาน
ที่แข็งแกร่ง รวมถึงโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง ท�าให้ตอบ
โจทย์ความน่าเชื่อถือของกลุ่มนักลงทุน

ส�าหรับเม็ดเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะน�า
เงินไปช�าระคืนหน้ีเดิม และ/หรือ เงินลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจ
ของกลุ่มบริษัทฯ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือ
สนับสนุนการด�าเนินงาน

ทัง้นีหุ้น้กูข้องบริษทัฯ ได้รับการจัดอันดับความน่าเช่ือถอืจาก 
บรษิทั ทรสิเรทติง้ จ�ากดั ท่ีมกีารจดัอนัดับความน่าเชือ่ถอืของ
หุ้นกู้ A- เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 และได้เสนอขายหุ้นกู้
ครัง้นีเ้มือ่วนัที ่30 มิถนุายน 2563 - 2 กรกฎาคม 2563 ผ่าน
ผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายหุ้นกู้ 3 รายประกอบด้วย ธนาคาร
กสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารยูโอบี

ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่ม บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA Group) กล่าว
เพิ่มเติมว่า ส�าหรับทิศทางธุรกิจในคร่ึงหลังปี 2563 ทา
งดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ยังคงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจใน 4 กลุ่ม
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจโลจิ
สติกส์ที่สดใสตามการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce และ 
Consumer ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมเตรียมจ่อขายที่ดินภาย
หลังการคลี่คลายของสถานการณ์โควิด-19 รวมถึงการเปิด
นคิมอตุสาหกรรมแห่งท่ี 12 ซึง่เป็นโครงการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งที่ 10 บนพื้นที่เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อ
รองรบัการลงทนุท้ังจากลุม่ลกูค้าในประเทศ และต่างประเทศ 
อาทิ จีน ญี่ปุ ่น ที่ทยอยกลับมาลงทุนอีกครั้งหลังที่การ

ผ่อนคลายให้มีการเดินทางระหว่างประเทศ ซ่ึงถือว่าเป็น
สัญญาณเชิงบวกต่อภาคการลงทุน ทั้งนี้บริษัทฯ คาดว่าใน
เร็วๆนี้ จะเริ่มเห็นความชัดเจนการเซ็นสัญญาซื้อขายที่ดินอีก
ครั้ง และเชื่อว่าภาพรวมยอดขายที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม 
สามารถกลับมาเติบโตตามแผนในคร่ึงหลังของปีนี้ ส�าหรับ
ธุรกิจสาธารณูปโภคคาดว่ามีการเติบโตจากการจ�าหน่ายน�้า
มากกว่าครึ่งปีแรกภายหลังจากปัญหาภัยแล้งเริ่มคลี่คลาย 
รวมถงึการเพ่ิมข้ึนของยอดขายน�า้แก่ลกูค้ารายใหม่ ตลอดจน
การเร่งการลงทุนในโครงการ Reclaimed Water ส�าหรบัการ
ให้บริการน�้าที่มีคุณภาพสูงในช่วงครึ่งปีหลัง และในส่วนของ
ธุรกิจไฟฟ้า ก�าลังการผลิตรวมแตะ 590 เมกะวัตต์ ภายใน
สิ้นปีน้ี จากปัจจุบันซ่ึงมีก�าลังการผลิตรวมอยู่ที่ 569 เมกะ
วัตต์ ส�าหรับธุรกิจดิจิทัล จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ให้ความสนใจในดิจิทัลเพิ่มขึ้น เป็น
อานสิงส์ให้บริษทัได้รับการตอบรับอย่างดจีากลกูค้า นอกจาก
น้ี บริษทัได้มีการลงนามในสญัญาการให้บรกิารดาต้าเซ็นเตอร์
ในการให้บริการเช่าพื้นที่วางเครื่องเซิร์ฟเวอร์จ�านวน 109 ตู้ 
ตลอดจนบริษัทได้รับใบอนุญาตจาก กสทช. ในการทดสอบ
ระบบ 5G ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายช้ันน�าของประเทศ
ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของบริษัท

นอกจากนี ้บรษิทัฯ เตรยีมแผนการขายทรพัย์สนิของบรษิทัฯ 
เข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการ
เช่าดับบลวิเอชเอ พรีเม่ียม โกรท (กองทรัสต์ WHART) มลูค่า
ไม่เกิน 3,234 ล้านบาท และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย์เหมราช (กองทรัสต์ HREIT) มูลค่า
ไม่เกิน 1,357 ล้านบาท ณ ไตรมาส 1 ปี 2563 กองทรัสต์ 
WHART และกองทรัสต์ HREIT มีอัตราการเช่าที่ 91.9% และ 
95.3% ตามล�าดับ โดยคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ภายใน
ไตรมาส 4/2563 ซึ่งเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่วางไว้

WHA ปล้ืมกระแสตอบรับการออกหุ้นกู้ 4,000 ลบ. 

ยอดจองเกินเป้า นักลงทุนแห่จองล้น 

สะท้อนความเชื่อม่ันท่ีมีต่อบริษัทฯ

9 www.HoonInside.com 8  July 2020



บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี หรือ AGE ส่งซิกครึ่งปีหลังสดใส ลูกค้ารายใหญ่สั่งซื้อถ่านหินล็อตใหญ่ 7 แสนตัน ส่วนโลจิสติกส์ไม่น้อยหน้า เซ็นสัญญาขนส่งสินค้า 2 
ล้านตัน พร้อมทยอยรับมอบเรือล�าเลียงครบ 36 ล�า และมีรถบรรทุกครบ 51 คัน ด้านผู้บริหาร "พนม ควรสถาพร" คาดว่าปริมาณการขายถ่านหินแตะ 3.5 ล้านตัน 
ระบุเติบโตตามแผนเดิมที่ตั้งเป้า พร้อมเล็งปักธงตลาดต่างประเทศ เร่งขยายฐานลูกค้าต่อเนื่อง    

นายพนม ควรสถาพร ประธานกรรมการบริหาร บรษิทั เอเชยี กรนี เอนเนอจ ีจ�ากดั (มหาชน) หรือ AGE ผูจ้ดัหาและจดัจ�าหน่าย
ถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) เปิดเผยถึงภาพรวมธุรกิจในครึ่งปีหลัง 2563 โดยคาดว่าภาคอุตสาหกรรมจะเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่กลางไตรมาส 3/2563 ภายหลังการ
เริ่มทยอยผ่อนคลายมาตรการการควบคุมกิจการ และกิจกรรมต่างๆ  ให้กลับมาด�าเนินธุรกิจได้ปกติมากขึ้น บวกกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

ส�าหรบัในส่วนของ AGE ในช่วงทีผ่่านมามกีารปรบักลยทุธ์ด้านการบรหิารจดัการเพิม่มากข้ึน โดยมุง่เน้นถงึผลประโยชน์และความมัน่คงด้านอตัราการเตบิโตของธรุกจิ
เป็นส�าคัญ ทั้งในส่วนของธุรกิจถ่านหิน และธุรกิจโลจิสติกส์ ได้แก่ การขนส่งทางน�้า - ทางบก รวมทั้งการให้บริการท่าเรือและคลังสินค้าเต็มรูปแบบ

ปัจจุบันธุรกิจโลจิสติกส์ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ล่าสุดได้มีการท�าสัญญาการให้บริการ โลจิสติกส์กับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ โดยมีปริมาณรวม 2 ล้านตัน หรือคิด
เป็นมลูค่า 340 ล้านบาท ซึง่จากปรมิาณการขนส่งดงักล่าวถอืว่าเป็นไปตามนโยบายการเพิม่จ�านวนเรอืล�าเลยีงในปี 2563 ซึง่จะส่งมอบช่วงเดอืนกรกฎาคมนีค้รบ 36 
ล�า และมีรถบรรทุกครบทั้งหมด 51 คัน พร้อมทั้งเตรียมขยายท่าเรือที่ 4

ส่วนแนวโน้มธุรกิจถ่านหิน ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ได้มีค�าสั่งซื้อบิ๊กล็อต (Big 
Lot) จ�านวน 7 แสนตันเข้ามา ซึ่งจะทยอยส่งมอบในครึ่งปีหลังของปีนี้ ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าในการท�าการตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศ
เวียดนาม จีน และกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจนอกเหนือจากตลาดในประเทศ

 นอกจากนี้บริษัทร่วมทุนของบริษัทฯ คือบริษัท แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จ�ากัด ซึ่งช่วงครึ่งปีหลังนี้คาดว่าโครงการซื้อกิจการโรงไฟฟ้าโซล่าร์ขนาด 5 เมกะวัตต์ส�าเร็จ
และจะสามารถรับรู้รายได้ นอกจากนี้ธุรกิจจ�าหน่ายไอน�้าที่อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้างโครงการและติดตั้ง Boiler ขนาด 6 ตัน เพื่อผลิตไอน�้าในกระบวนการผลิต
นั้น คาดว่าจะแล้วเสร็จและรับรู้รายได้ในช่วงปลายปีนี้ จึงเชื่อว่าเป้ารายได้ที่ตั้งไว้และปริมาณการขายถ่านหินที่ระดับ 3.5 ล้านตันสามารถท�าได้ตามเป้าที่วางไว้

AGE ส่งซิกคร่ึงปีหลังเตรียมกลับมาผงาด 

จ่อรับออเดอร์ถ่านหินบิ๊กล็อต 

- เซ็นสัญญาขนส่งสินค้าเพ่ิม
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ทรู พร้อมเปิดขายหุ้นกู้ ระหว่างวันที่ 9-10 และ 13-14 กรกฎาคม 2563 โดยได้รับอนุมัติการออกและจ�าหน่ายหุ้นกู้ TRUE ครั้งที่ 3/2563 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่
ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ�านวน 4 ชุด อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.00-4.40% ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) โดยบริษัทฯ
และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ผู้สนใจสามารถ
จองซื้อหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายหุ้นกู้ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่ม ด้านการเงิน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น TRUE กล่าวว่า ทรู ได้รับการอนุมัติจาก
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เปิดขายหุ้นกู้ TRUE ครั้งที่ 3/2563 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และ
มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพิ่มทางเลือกให้นักลงทุนร่วมเติบโตไปกับบริษัทฯ ด้วยความแข็งแกร่งในฐานะผู้น�าบริการสื่อสารและดิจิทัลครบวงจรของไทย โดยบริการโทรศัพท์
เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช มีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นเหนือกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม สวนทางกับผู้ให้บริการรายอื่นในอุตสาหกรรมที่มีรายได้ลดลงในไตรมาส 1 ปี 
2563 พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรดิจิทัล เติมเต็มดิจิทัลคอนเวอร์เจนซ์ไลฟ์สไตล์ รับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal)

หุ้นกู้ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ครั้งที่ 3/2563 เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ จ�านวนจองซื้อขั้นต�่า 100,000 
บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยบริษัทฯและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง 
จ�ากัด ณ วันที่

23 มิถุนายน 2563 เปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 9-10 และ 13-14 กรกฎาคม 2563 จ�านวน 4 ชุด ดังนี้

หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปีหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.50% ต่อปีหุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 4 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย
คงที่ 4.15% ต่อปีหุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.40% ต่อปี

TRUE เปิดขายหุ้นกู้ คร้ังท่ี 3/2563 

วันท่ี 9-10 และ 13-14 ก.ค.63 ให้ผู้ลงทุนท่ัวไป 

จ�านวน 4 ชุด อัตราดอกเบี้ย 3.10% -4.40% ต่อปี
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FETCO เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน เดือนก.ค.63 

ในอีก 3 เดือนข้างหน้าเพิ่มขึ้น 4% อยู่ในเกณฑ์ทรงตัวเหมือนเดือนก่อน

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธาน
กรรมการสภาธรุกจิตลาดทนุไทย เปิด

เผยดชันคีวามเชือ่มัน่นกัลงทนุ (FETCO Investor 

Confidence Index) ประจ�าเดอืนกรกฎาคม 2563 

ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้าง

หน้าเพิ่มขึ้น 4% อยู่ในเกณฑ์ทรงตัวเหมือนเดือน

ก่อน นักลงทุนคาดหวังการเติบโตของเศรษฐกิจ

ในประเทศเป็นปัจจัยหนุนมากที่สุด รองลงมา

คือนโยบายภาครัฐ และการไหลเข้าออกของเงิน

ทุน อย่างไรก็ตาม ความกังวลต่อผลประกอบการ

บรษิทัจดทะเบยีนไตรมาสสองเป็นปัจจยัฉดุความ

เชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด รองลงมาคือการไหล

เข้าออกของเงินทุน และนโยบายทางการเงินจาก

ธนาคารกลางสหรัฐฯ รวมถึงยังคงกังวลกับการ

ระบาดรอบสองของ COVID-19

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor 

Confidence Index) ส�ารวจในเดือนมิถุนายน 

2563 ได้ผลส�ารวจโดยสรุป ดังนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3 

เดือนข้างหน้า (กันยายน 2563) อยู่ในเกณฑ์ 

“ทรงตวั” (ช่วงค่าดชัน ี80 - 119) โดยเพิม่ขึน้ 4% 

มาอยู่ที่ระดับ 101.19

นักลงทุนต่างชาติปรับขึ้นมาอยู่ในระดับ “ร้อน

แรง” ที่ 125.00 ในขณะท่ีกลุ่มบัญชีบริษัทหลัก

ทรัพย์ปรบัขึน้มาอยูใ่นระดับ “ทรงตัว” ท่ี 100.00 

สถาบันในประเทศปรับลดลงเล็กน้อยแต่ยังอยู่ใน

ระดับ “ทรงตัว” ที่ 100.00 กลุ่มนักลงทุนบุคคล

ปรับตัวลงอยู่ในระดับ “ซบเซา” ที่ 71.79

หมวดธุรกิจท่ีน่าสนใจมากที่สุด คือหมวดอาหาร

และเครื่องดื่ม (FOOD)

หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากท่ีสุด คือหมวด

ธนาคาร (BANK)

ปัจจยัหนนุทีม่อิีทธพิลต่อตลาดหุน้ไทยมาก

ที่สุด คือ การเติบโตของเศรษฐกิจใน

ประเทศ

ปัจจยัฉดุท่ีมอิีทธพิลต่อตลาดหุน้ไทยมากทีสุ่ด คอื 

ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน

ผลส�ารวจ ณ เดือนมิถุนายน 2563 รายกลุ่ม

นักลงทุน พบว่า ความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติ

ปรับข้ึนมาอยู่ในระดับ “ร้อนแรง” ในขณะที่กลุ่ม

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์และสถาบันในประเทศอยู่

ในระดับ “ทรงตัว” ยกเว้นกลุ่มนักลงทุนบุคคลที่

ปรับตัวลงอยู่ในระดับ “ซบเซา”

ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 SET Index ปรับ

ตัวลดลงเล็กน้อยจากเดือนพฤษภาคม โดยช่วง

ครึ่งเดือนแรกดัชนีเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 

1,341.99—1,438.66 จุด หลังจากได้รับแนวโน้ม

การผ่อนคลาย Lockdown ระยะที่สี่ รวมถึงครม. 

เห็นชอบมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว วงเงิน

รวม 22,400 ล้านบาท จากนั้นดัชนีปรับตัวลง

เล็กน้อยหลังจากกธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับ

ลดการคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2563 ติดลบ 

8.1% และประกาศให้ธนาคารพาณิชย์งดจ่ายด

เงนิปันผลระหว่างกาล อกีทัง้ธนาคารกลางสหรฐั

ประกาศห้ามธนาคารจ่ายเงินปันผล โดย ณ สิ้น

เดือนมิถุนายน 2563 SET index ปิดที่ 1,339.03

นักลงทุนคาดหวังการเติบโตของเศรษฐกิจใน

ประเทศเป็นปัจจัยหนุนมากที่สุด รองลงมาคือ

นโยบายภาครัฐ และการไหลเข้าออกของเงินทุน 

อย่างไรก็ตาม ความกังวลต่อผลประกอบการ

บรษิทัจดทะเบียนไตรมาสสองเป็นปัจจัยฉุดความ

เชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด รองลงมาคือการไหล

เข้าออกของเงินทุน และนโยบายทางการเงินจาก

ธนาคารกลางสหรัฐฯ รวมถึงยังคงกังวลกับการ

ระบาดรอบสองของ COVID-19

ส�าหรับปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ต้องติดตาม ได้แก่ 

ผลกระทบทางเศรษฐกจิจากความขดัแย้งระหว่าง

ประเทศต่าง ๆ  อาทิ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐ

และจนี ความขัดแย้งบรเิวณชายแดนจนี—อนิเดยี 

การเลือกต้ังประธานาธบิดสีหรฐั ในส่วนของปัจจยั

ในประเทศที่น่าติดตามได้แก่ ผลกระทบของโควิด

ต่อเศรษฐกิจ การผ่อนคลายการลอคดาวน์ และ

มาตรการสนบัสนนุต่าง ๆ  ทัง้มาตรการด้านการ

คลงั มาตรการด้านสินเชือ่ และมาตรการ

ด้านการเงิน
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กรุงศรีคาดเงินบาทซื้อขายในกรอบ 30.85-31.20 

จับตาสถานการณ์โควิด-19 หลังผู้ติดเชื้อในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) มีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่า มีแนวโน้ม

เคลื่อนไหวในกรอบ 30.85-31.20 ต่อดอลลาร์เทียบกับระดับปิดอ่อนค่าที่ 31.13 ต่อดอลลาร์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 2 สัปดาห์  

ทั้งนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 4.4 พันล้านบาท แต่ซื้อพันธบัตร 900 ล้านบาท

กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ กรุงศรี มองว่า ตลาดยังกังวลเกี่ยวกับจ�านวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่สูงขึ้นต่อเนื่องในสหรัฐฯ และแนวโน้มที่บางรัฐอาจต้องด�าเนิน

มาตรการล็อคดาวน์รอบใหม่ แม้ข้อมลูเศรษฐกจิของสหรฐัฯ และยโุรปออกมาสดใสเกินคาด ส่งผลให้นกัลงทนุเข้าซือ้สนิทรพัย์เสีย่งเมือ่สปัดาห์ทีผ่่านมา ข้อมลู

การจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4.8 ล้านต�าแหน่งในเดือนมิถุนายนดีกว่าที่ตลาดคาดไว้และเป็นสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่วนอัตราการ

ว่างงานลดลงสูร่ะดับ 11.1% จาก 13.3% ในเดอืนพฤษภาคม อย่างไรกด็ ีก่อนหน้านีป้ระธานธนาคารกลางสหรฐัฯ (เฟด) กล่าวว่าเศรษฐกจิยงัเผชญิกบัความ

ไม่แน่นอนสูงอย่างมีนัยส�าคัญ ขณะที่เฟดเปิดเผยรายงานผลการประชุม และระบุว่าเฟดสนับสนุนการส่งสัญญาณชี้น�าทิศทางนโยบายล่วงหน้าแบบชัดเจน 

(Forward Guidance) ให้แกส่าธารณชน ทั้งเรื่องอตัราดอกเบี้ยและการซือ้พนัธบตัร โดยเฟดประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะตกต�่าทีสุ่ดนับตั้งแต่สงครามโลก

ครั้งที่ 2 และเฟดจะยังไม่ถอนมาตรการกระตุ้นในเร็วๆ นี้ เรามองว่าในภาวะที่ตัวเลขเศรษฐกิจส่วนใหญ่ปรับตัวดีกว่าที่นักลงทุนคาดไว้และเฟดยังคงให้ค�ามั่น

เรื่องการสนับสนุนเศรษฐกิจและตลาดการเงินอย่างเต็มที่อาจท�าให้การปรับฐานของสินทรัพย์เสี่ยงล่าช้าออกไปและจ�ากัดการแข็งค่าของเงินดอลลาร์

ส�าหรับปัจจัยในประเทศ ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป (CPI) ในเดือนมิถุนายนลดลง 1.57% จากช่วงเดียวกันปีก่อน แต่ลดลงน้อยกว่าเดือนก่อนหน้า ขณะที่

กระทรวงพาณชิย์ให้เหตผุลว่าเกดิจากมาตรการบางส่วนของภาครฐัโดยเฉพาะการลดค่าไฟฟ้าและน�า้ประปาสิน้สดุลง รวมทัง้ราคาสนิค้าหมวดพลังงานและ

อาหารสดแม้จะลดลงต่อเนื่องแต่ลดลงในอัตราที่ช้าลง ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งไม่รวมอาหารสดและพลังงาน ลดลง 0.05% จากช่วง

เดียวกันปี 2562 ซึ่งเป็นการติดลบครั้งแรกในรอบ 10 ปี 8 เดือน เรามองว่าแม้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปได้ผ่านจุดต�่าสุดไปแล้วแต่เงินเฟ้อพื้นฐานที่ทรุดลงสะท้อน

ปัญหาด้านก�าลังซื้อ โดยประสิทธิผลของมาตรการด้านการเงินและการคลังจะเป็นตัวแปรส�าคัญต่อการพยุงเศรษฐกิจและคุณภาพการฟื้นตัวในระยะถัดไป
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แม่มดน้อย ภาคพิสดาร เชื่อว่า บรรยากาศในตลาดหุ้นไทย วันนี้ คงแกว่งตัวไปมา ตาม
ตลาดต่างประเทศ ตามตลาดล่วงหน้า พลังส�าหรับการขับเคลื่อนให้ดัชนีตลาดไปต่อ ทะลุ 
1,400 จุด ต้องอาศัยนักลงทุนประเภทสถาบัน ส�าหรับรายย่อย น่าจะเป็น ตีหัวเข้าบ้าน
มากกว่า เพราะ SET บวก ก็ต้องขาย ลง ค่อยทยอยซื้อ ท่ามกลางจ�านวนผู้ติดเชื้อโควิด
รายวันทั่วโลก ยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

ดังนั้น การแกว่งๆตัวของหุ้น ของ SET เป็นจุดทดสอบก�าลังใจ หุหุ

วานนี้ ดัชนีตลาดปิดที่ระดับ 1,373.22 จุด เพิ่มขึ้น 0.95 จุด หรือ 0.07% มูลค่าการซื้อ
ขาย 81,868.19 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 20.64 ล้านบาท บัญชีบริษัท
หลักทรัพย์ขายสุทธิ 284.21 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ 1,387.92 ล้านบาท 
นักลงทุนทั่วไปในประเทศขายสุทธิ 1,124.35 ล้านบาท

KTB ไถ่ถอนตราสารด้อยสิทธิสกุลเงินริงกิตมาเลเซียก่อนวันครบก�าหนดไถ่ถอน จ�านวน 
1,000,000,000 ริงกิตมาเลเซีย ...การใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนครบก�าหนดไถ่ถอนดัง
กล่าวข้างต้นน้ัน ธนาคารได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 
9 เมษายน 2563

CAZ ได้งานก่อสร้างท่าเทยีบเรอืและสถานรีบั-จ่ายก๊าซธรรมชาตเิหลว หนองแฟบ ในนคิม
อุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง มูลค่า 401 ลบ. โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง 11 เดือน

บมจ.เอเชีย กรนี เอนเนอจี หรอื AGE ส่งซกิ
ครึ่งปีหลังสดใส ลูกค้ารายใหญ่สั่งซื้อถ่านหิน
ล็อตใหญ่ 7 แสนตัน ส่วนโลจิสติกส์ไม่น้อยห
น้า เซ็นสัญญาขนส่งสินค้า 2 ล้านตัน พร้อม
ทยอยรับมอบเรือล�าเลียงครบ 36 ล�า และมี
รถบรรทุกครบ 51 คัน ด้านผู้บริหาร “พนม 
ควรสถาพร” คาดว่าปริมาณการขายถ่านหิน
แตะ 3.5 ล้านตัน ระบุเติบโตตามแผนเดิมที่
ตัง้เป้า พร้อมเลง็ปักธงตลาดต่างประเทศ เร่ง
ขยายฐานลูกค้าต่อเนื่อง   

นู๋รนิใจ ชาครพพิฒัน์ เอ็มด ีตลาดสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า (TFEX) เผย เพิม่ 12 หุน้อ้างอิง

ใหม่ของ Stock Futures เริ่มซื้อขาย 13 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป เพิ่มทางเลือกในการสร้าง
ผลตอบแทนและใช้บริหารพอร์ตได้ทกุสภาวะตลาด ส�าหรับ 12 หุน้อ้างองิใหม่ ประกอบด้วย 
BPP, EASTW, TPIPP และ WHAUP จากหมวดพลงังานและสาธารณปูโภค JMT จากหมวด
เงินทุนและหลักทรัพย์ M และ OSP จากหมวดอาหารและเคร่ืองดืม่ MBK จากหมวดพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ THG จากหมวดการแพทย์ TOA จากหมวดวัสดุก่อสร้าง TQM จากหมวด
ประกันภัยและประกันชีวิต และ VNT จากหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 

GULF ทุ่มเงินกว่า 1.92-1.95 หม่ืนลบ. ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมใน
ทะเล ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง 464.8 เมกะวัตต์ ที่ประเทศเยอรมนี งานนี้ถือหุ้น 50%    
โครงการ BKR2 เป็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเล (Offshore Wind Farm) ตั้งอยู่
ในทะเลเหนือ (North Sea) ทางตะวันตกเฉียงเหนือ ของประเทศเยอรมนี เริ่มเปิดด�าเนิน
การเชิงพาณิชย์ตั้งแต่เดือนเมษายน 2562 โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase 
Agreement: PPA) และสัญญาบ�ารุงรักษา (Operation & Maintenance Agreement 
O&M Agreement) กับกลุ่มบริษัท Ersted เป็นระยะเวลา 20 ปี จากวันที่เปิดด�าเนินการ 

โครงการ BKR2 ยังมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ feed-in tariff (FiT) ที่รับประกันโดยรัฐบาล
ประเทศเยอรมนี เป็นระยะเวลา 9.5 ปี หลังจากเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์ และจะ ได้รับ
ค่าไฟฟ้าตาม merchant price โดยมีการรับประกันราคาขั้นต�่า ส�าหรับปีที่ 9.5 - 20 จึง
ส่งผลให้โครงการดังกล่าวมี เสถียรภาพทางรายได้ในระยะยาว

ดีแทค จัดแคมเปญ ‘ใจดีช่วยค่ายา’ ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องซื้อยารักษาโรค ในยามที่
เกดิเจบ็ป่วย ให้เข้าถงึร้านยาคณุภาพท่ีมใีบอนญุาต และมเีภสชักรประจ�าตลอดเวลาเปิดร้าน 
ได้ทั่วถึงทุกที่ในประเทศไทย โดยแคมเปญนี้ ส�าหรับลูกค้าดีแทคทั้งระบบเติมเงิน และราย
เดือน สามารถซื้อคูปองช่วยจ่ายค่ายาในราคา 89 บาทและ 150 บาท สามารถน�าไปซื้อยา
ที่ร้านขายยาที่ร่วมโครงการ ได้ในมูลค่าสูงสุด 300 บาท  เพียงแค่โชว์ข้อความ SMS จาก
โทรศัพท์มือถือที่ร้านขายยา ก็รับยากลับบ้านได้เลย เริ่มตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563 
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dtac.co.th/s/Evoucher
 
พร้อมกันนี้ดีแทคยังเปิดรับสมัครร้านขายยาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายร้าน
ขายยาคุณภาพ ที่มีเภสัชกรให้ค�าปรึกษา โดยมีเป้าหมายให้ครอบคลุม 1 ต�าบล 1 ร้านยา 
ให้ลูกค้าได้ไปใช้บริการได้ทั่วถึงใกล้บ้านทั่วประเทศ ร้านขายยาที่สนใจ สามารถติดต่อร่วม
รายการ ใจดี ช่วยค่ายาได้ที่ http://bit.ly/arincare / โทร. 064-226-6888

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ SCM เดินหน้าสวนวิกฤตโควิด -19 
ทุ่มงบกว่า 115 ล้านบาท ร่วมลงทุนโรงงานผลิตสินค้าภายใต้ชื่อ “บริษัท เอสซีเอ็ม อินโน
เวทฟี จ�ากดั” หรือ SMI เพือ่ขยายไลน์การผลติรองรับต่อความต้องการของตลาดทีเ่พิม่สงู
ขึ้น ด้วยเทคโนโลยีล�้าสมัยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาด ตอกย�้าความ
เป็นผูน้�าธรุกจิจ�าหน่ายสนิค้าในกลุม่ผลติภณัฑ์อุปโภคและบริโภคทัง้ภายในประเทศและต่าง
ประเทศในรูปแบบ Multi-level Marketing

แกว่งๆ

บล.ทิสโก ้  : TVO แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่  32.25 บ.

บล.ทิสโก ้  : GULF แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่  25.00 บ.

บล.เมย ์แบงก ์ กิมเอ็ง : TPIPP แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่  5.00 บ.

บล.ดีบี เอสวิคเคอร ์ส : SAWAD แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่  57.00 บ.
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