




ส�ำนักข่ำวหุน้อินไซด์ ก้ำวปีที ่11 หลังจำกครบ
รอบ 10 ปี เมื่อวันที ่5 กรกฎำคม 2563 ณ หว้ง
เวลำนี ้เป็นควำมท้ำทำยและก้ำวยำ่งทีส่�ำคัญ  
ด้วยกำรแพรร่ะบำดของไวรสั โควิด-19 ทีเ่กิด

ขึน้ท่ัวโลก มยีอดป่วยติดเชื้อเพิ่มขึน้ สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก หลำยประเทศ ตัวเลขติดลบ แต่มคีวำมหวัง 
ปีหน้ำ เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจไทย น่ำจะพลิกกลับมำเป็นบวกได้ ในทีส่ดุ

 ตลำดหุน้ท่ัวโลก ตอนนีถื้อว่ำ ซมึซบั รำคำรบัข่ำวกำรแพรร่ะบำดของไวรสั โควิด-19 ทีเ่กิดขึน้ท่ัวโลก มยีอด
ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึน้ไปแล้ว   ดัชนหีุน้ เพิ่มขึน้ ตำมควำมคำดหวังควำมคืบหน้ำ ทดลองวัคซนี และทีผ่ำ่นมำ   
Gilead ScienceS ระบุว่ำ ยำรกัษำโรค covid-19 RemdeSiviR สำมำรถลดอัตรำกำรเสยีชวิีตได้ถึง 62%

 ผลกำรทดลองวัคซนี คงออกมำเป็นระยะ หำกออกมำเป็นบวก หรอื สำมำรถรกัษำได้  เชื่อว่ำ คงท�ำใหต้ลำด
หุน้ท่ัวโลก คลำยควำมกังวล   ไม่แน่ แนวต้ำนใหญ่ของดัชนตีลำด ก็พรอ้มถกูท�ำลำย ถกูพังลง  ด้วยอ�ำนำจเงิน
ตรำของบรรดำนักลงทนุ ก็มคีวำมเป็นไปได้  ประกอบกับ ตอนนี ้โลกใบนี ้มสีภำพคล่อง มหำศำล ด้วย ธนำคำร
กลำงของแต่ละชำติ พรอ้ม อัดฉดีเงิน กระตุ้นเศรษฐกิจทีแ่หง้เหีย่ว ติดลบ อยูใ่นเวลำนี้

 สภำพเศรษฐกิจแท้จรงิในตอนนีกั้บตลำดหุน้ เหมือนอยูกั่นคนละโลก   โดยประชำชน มคีวำมยำกล�ำบำก แต่ 
นักลงทนุในตลำดหุน้ ดูเหมือนเป็นคนมโีอกำส มโีชค...ตักตวง เสพก�ำไรจำกหุน้ได้....กำรแบง่ปัน ลดช่องว่ำง  
หำกมโีอกำส ก็ควรพรอ้มหยบิยื่นใหกั้บคนทีด้่อยโอกำส น้อยกว่ำ  จะมำกหรอืน้อย ก็ตำมก�ำลังทรพัย ์ ตำมแต่
ศรทัธำ

 ขอใหนั้กลงทนุ ทกุคน มคีวำมสขุ โชคด ี สขุภำพแข็งแรง ร�ำรวยเงินทองกัน ทกุคนครบั

ประสทิธิ ์กรโชคอนันต์
บรรณำธิกำรบรหิำร

หุ้นอินไซด์ ก้าวปีที่ 11



แม้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ยังคงพุ่งไม่ยอมหยุด แต่ส�ำหรับวิถี กำรท�ำธุรกิจของบริษัท  ย่อมมีเป้ำหมำย  ท�ำงำน เพื่อควำมอยู่
รอดและก้ำวหน้ำ  แมกกำซีนหุ้นอินไซด์รำยเดือน ประจ�ำเดือนกรกฎำคม 2563 ขอน�ำเสนอ 5 บริษัทจดทะเบียน ที่มีควำมน่ำสนใจ ดังนี้

 FPT ได้งำน
ก่อสร้ำงโครงกำรศูนย์กระจำยสินค้ำ    

ระบบจัดเก็บสินค้ำอัตโนมัติ (ASRS) เต็มรูป
แบบแห่งแรกของ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่
 ส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด หรือ “FNDT” โดย
FNDT เป็นบริษัทชั้นน�ำด้ำนอำหำรและเครื่อง

ดื่มในประเทศไทย และภูมิภำคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้  โดยมีแบรนด์ยอดนิยม อำทิ นมข้น

 ทีพอท, นมข้นคำร์เนชัน, นมแมกโนเลีย พลัส
กิงโกะ ยูเอชที, นมตรำหมี สเตอริไลส์, นมตรำ
 หมีโกลด์, และ นมปรุงแต่งอัดเม็ดแมกโนเลีย

มิลค์กี้ส์

ACG ยิ่งโลดแล่น
 ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง หรือ ACG ยิ่งโลดแล่นบน
กระดำนSET ยิ่งต้องท�ำงำนหนักต่อไป  เกม
ของAGC คือ รุกขยำยไป ยังธุรกิจ FAST 

FIT ศูนย์จ�ำหน่ำยอะไหล่รถยนต์ และให้บริกำร
ซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำรถยนต์ทุกยี่ห้อ 

ภำยในชื่อบริษัท ออโตคลิก บำย เอซีจี จ�ำกัด 
(Autoclik By ACG Co.,Ltd.)

ปูพรม ภูเก็ต.......

คันทรี่ กรุ๊ป รับงำน
ท้ำทำย

นั่นคือ  เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน บริษัท Green 

Earth Power (Thailand) Company 

Limited (กรีนเอิร์ธ พำวเวอร์ ไทยแลนด์ 

จ�ำกัด) หรือ GEP คำดว่ำจะสำมำรถยื่นไฟลิ่ง

และระดมทุนได้เร็ว ๆ นี้หรือภำยในป ี2564

TACC
 ยังคงท�ำงำนต่อเนื่อง มีกำรเปิดตัว สินค้ำใหม่คือ 

เครื่องดื่มส้มเขียวหวำน ผสมเสำวรส ซึ่งมีวิตำมิน

ซีที่มีส่วนช่วยในกำรท�ำหน้ำที่ตำมปกติของระบบ

ภูมิคุ้มกัน ช่วยให้หลอดเลือกแข็งแรง ประกอบด้วย 

เครื่องดื่มส้มเสำวรสพร้อมโยเกิร์ตรสธรรมชำติ 

(Orange Passion Yogurt Frappe)ชำส้มเสำวรส

เย็น (Orange Passion Tea) จับกลุ่มผู้บริโภคสำย

เฮลตี้

EPG ประกำศน�ำ
นโยบำย "USE"

 อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป หรือ EPG ประกำศน�ำ

นโยบำย "USE"  U: Utilization กำรใช้ประโยชน์

จำกทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงคุ้มค่ำ S : Save กำร

ประหยัดค่ำใช้จ่ำย และ E :  Efficiency กำรเพิ่ม

ประสิทธิภำพกำรท�ำงำน) มำใช้บริหำรงำนภำยใน

องค์กร เพื่อช่วยลดภำระค่ำใช้จ่ำยบำงส่วน และ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท�ำงำน





































 GULF ทุ่มเงินกว่า 1.92 - 1.95 หมื่นลบ. 
ลงทุนโรงไฟฟา้พลังงานลมในทะเล 464.8 MW 

ที่ประเทศเยอรมนี

นำงสำวยุพำพิน วังวิวัฒน์ 
กรรมกำรบรหิำรและ
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร
ด้ำนกำรเงิน บรษัิท กัลฟ์ 
เอ็นเนอรจ์ ีดเีวลลอปเมนท์ 
จ�ำกัด (มหำชน) GUlF 

เปิดเผยว่า Gulf International 
Holding Pte. Ltd. (GIH”) ซึ่ง
เป็นบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ได้
เข้าทําสัญญาซื้อขายหุ้น (Share 
Purchase Agreement) กับกลุ่ม 
Global Infrastructure Partners 
(“GIP”) เพื่อซื้อหุ้นท้ังหมดของ 
Borkum Riffgrund 2 Investor 
Holding GmbH, Frankfurt 
am Main, Germany (“BKR2 
Holding”) ซึ่งถือหุ้นในสัดสว่น
ร้อยละ 50 ในโครงการ Borkum 
Riffgrund 2 offshore Wind Farm 
GmbH & Co. oHG (“โครงการ 
BKR2") ด้วยมูลค่าการลงทุนท้ังสิ้น
ประมาณ 548 - 558 ล้านยูโร หรือ
ประมาณ 19,219 - 19,570 ล้าน
บาท โดยสว่นท่ีเหลืออีกร้อยละ 50 
ถือหุ้นโดยบริษัทในกลุ่ม grated 
A/S ("Ersted") (เดิมชื่อ DONG 
Energy) โดยสัญญามีผลใช้บังคับใน
วันท่ี 3 กรกฎาคม 2563

โครงการ BKR2 เป็นโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานลมในทะเล 
(Offshore Wind Farm) ขนาด
กําลังการผลิตติดต้ัง 464.8 เมกะ
วัตต์ (ขนาดกําลังการผลิตสง่
ออก 450.0 เมกะวัตต์) ต้ังอยูใ่น
ทะเลเหนือ (North Sea) ทาง
ตะวันตกเฉียงเหนือ ของประเทศ
เยอรมนี ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่ม
เปิดดําเนินการเชิงพาณิชย์ต้ังแต่
เดือนเมษายน 2562 โดยมีสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า (Power Purchase 
Agreement: PPA) และสัญญาบํารุง
รักษา (Operation & Maintenance 
Agreement O&M Agreement) 

กับกลุ่มบริษัท Ersted เป็นระยะ
เวลา 20 ปี จากวันท่ีเปิดดําเนิน
การ นอกจากนี้ โครงการ BKR2 ยัง
มีอัตรารับซื้อไฟฟ้าแบบ feed-in 
tariff (FiT) ท่ีรับประกันโดยรัฐบาล
ประเทศเยอรมนี เป็นระยะเวลา 
9.5 ปี หลังจากเปิดดําเนินการเชิง
พาณิชย์ และจะ ได้รับค่าไฟฟ้า
ตาม merchant price โดยมีการรับ
ประกันราคาขั้นต่ํา สําหรับปีท่ี 9.5 
- 20 จึงสง่ผลให้โครงการดังกล่าวมี 
เสถียรภาพทางรายได้ในระยะยาว

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของ
โครงการ BKR2 ท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัทฯ ในการขยาย
ธุรกิจไปยัง พลังงานหมุนเวียนใน
ต่างประเทศ โดยพิจารณาแล้ว
เห็นว่าโครงการ BKR2 มีผู้รว่มทุน
ท่ีแข็งแกรง่อยา่ง Ersted ซึ่งเป็น
บริษัท ชั้นนําท่ีมีความเชี่ยวชาญ
ด้านธุรกิจพลังงานลมในทะเล โดย
มีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม
ในทะเลติดต้ังท่ัวโลกรวม 6.8 กิกะ 
วัตต์ และอีก 3.1 กิกะวัตต์ ท่ีจะ
สร้างเสร็จภายในปี 2565 ในหลาย
ประเทศ อาทิ สหราชอาณาจักร 
ประเทศเยอรมนี ประเทศ เดนมาร์ก 
สหรัฐอเมริกา เป็นต้น นอกจากนี้ 
Ersted 

ยังมีประสบการณ์ในการดําเนิน
ธุรกิจดังกล่าวกว่า 25 ปี และเป็นผู้
ดําเนิน โครงการ BKR2 ซึ่งจะทําให้
สามารถรว่มงานด้วยกันต่อไปเพื่อ
เสริมสร้างความแข็งแกรง่ด้านธุรกิจ
พลังงานหมุนเวียนของบริษัท ฯ อีก
ท้ังเป็นการยกระดับความนา่เชื่อ
ถือและเพิ่มโอกาสในการแขง่ขัน
ในระดับสากลอีกด้วย นอกจากนี้ 
เนื่องจากเป็นโครงการท่ี เปิดดําเนิน
การแล้ว บริษัทฯ สามารถรับรู้ราย
ได้และกําไรได้ทันทีหลังจากการโอน
หุ้น ซึ่งจะชว่ยเพิ่มฐานรายได้และกํา
ไรของ บริษัทฯ ให้เติบโตขึ้นอยา่งมี
นัยสําคัญ



นำงวรรณิภำ ภักดบุีตร กรรมกำรผู้
จัดกำรใหญ่ บรษัิท โอสถสภำ จ�ำกัด 
(มหำชน) ผู้ผลิตและจําหนา่ยสินค้า
อุปโภคบริโภคชั้นนําของประเทศ 
เปิดเผยว่า ชว่งการระบาดของโค
วิด-19 นั้น ผลิตภัณฑ์ท่ีชว่ยดูแล
สุขภาพได้รับความนิยมเป็นอยา่ง
มากเนื่องจากกระแสความต่ืนตัวและ
ความใสใ่จในสุขภาพของผู้บริโภค 
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ซี-วิต เครื่อง
ด่ืมวิตามินซี 200% แคลอรีต่ํา ซึ่งมี
ยอดขายเติบโตอยา่งต่อเนื่อง ก็ได้
รับกระแสตอบรับ พร้อมแรงผลักดัน
ทะยานสูเ่ครื่องด่ืมสุขภาพยอดนิยม
ของคนไทย โดยมียอดขายทะลุ 99 
ล้านชิ้นในไตรมาส 2 และยังผลักดัน
ให้ภาพรวมตลาดฟังก์ชันนอลดริงก์ 
(Functional Drink) เติบโตสูงอยา่ง
ต่อเนื่องอีกด้วย

“ในไตรมำส 1 ทีผ่ำ่นมำ แบรนด์
ซ-ีวิตมสีว่นแบง่กำรตลำดเพิ่มขึน้
เป็น 31.3% ผลักดันใหภ้ำพรวม
ตลำดฟังก์ชันนอลดรงิก์ในไตรมำส
นีเ้ติบโตถึง 16.1% ซึง่สอดคล้อง
กับกำรคำดกำรณ์และแผนกำรเพิ่ม
ก�ำลังกำรผลิตทีไ่ด้เริม่ด�ำเนินกำร
ขยำยฐำนกำรผลิตเพิ่มทีจั่งหวัด
พระนครศรอียุธยำ เพื่อเพิ่มก�ำลัง
กำรผลิตใหทั้นกระแสตอบรบัและ
ควำมนิยมจำกผูบ้รโิภค และคำด
ว่ำยอดขำยจะเพิ่มสงูขึน้อกีใน
ไตรมำสหน้ำ” นำงวรรณิภำกล่ำว

นอกจากปริมาณความต้องการของผู้
บริโภคท่ีเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง ล่าสุด 
Kantar บริษัทชั้นนําด้านข้อมูลเชิง
ลึกและท่ีปรึกษาทางการตลาดระดับ
โลก ได้จัดอันดับ Thailand Brand 
Footprint 2020 ขึ้นโดยเครื่องด่ืม
ซี-วิต ได้รับการจัดอันดับให้เป็น
หนึ่งในแบรนด์ท่ีผู้บริโภค “เลือก
ซื้อมำกทีส่ดุ” ในกลุ่มสินค้าอุปโภค

บริโภค (FMCG) วิเคราะห์จาก 571 
แบรนด์ และครอบคลุมผู้บริโภคท่ัว
ประเทศไทย โดยซี-วิตเป็นแบรนด์ท่ี
ผู้บริโภคเลือกซื้อสูงถึง 11 ล้านครั้ง 
สูงขึ้น 5.8 ล้านครั้ง ในกลุ่มสินค้า
ประเภทเครื่องด่ืม

มร.ชิฮิโระ ครุะตะ กรรมกำรผู้
จัดกำร บรษัิท เฮ้ำส ์โอสถสภำ ฟู้ดส ์
จ�ำกัด เจ้ำของเครื่องด่ืมวิตำมินซี
แบรนด์ซ-ีวิต กล่ำวว่ำ “ต้องขอ
ขอบคณุผูบ้รโิภคทกุคนทีใ่หค้วำม
ไว้วำงใจในเครื่องด่ืมแบรนด์ซ-ี
วิต จนท�ำใหแ้บรนด์ซ-ีวิตได้รบั
กำรจัดอันดับใน Thailand Brand 
Footprint 2020  ถึงสองปีซอ้น 
นับเป็นเครื่องยนืยนัในคณุภำพ
ของผลิตภัณฑ์และเป็นควำม
ส�ำเรจ็อกีขั้นของแบรนด์ซ-ีวิตใน
ประเทศไทย”

ท้ังนี้ จากกระแสการตอบรับเป็น
อยา่งดีและเป้าหมายสําคัญท่ีจะ
ทําให้ซี-วิตเป็นเครื่องด่ืมในชีวิต
ประจําวันของคนไทย จึงมีการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ  อยู่
เสมอ เพื่อให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้า
หมายต้ังแต่เด็ก ผู้ใหญ ่ไปจนถึงผู้สูง
อายุ โดยยังคงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ท่ีมีประโยชน์จากปริมาณวิตามิน
ซี 200% ของปริมาณท่ีรา่งกาย
ต้องการต่อวัน และยังมีรสชาติอรอ่ย 
มีเอกลักษณ์ ปัจจุบัน นอกเหนือจาก
ซี-วิตในรูปแบบขวดแก้วแล้ว ยังมีรูป
แบบกล่องท่ีพกพาสะดวก เจาะกลุ่ม
ครอบครัวและเด็กๆ และยังได้มีการ
ต่อยอด ขยายจากรูปแบบเครื่องด่ืม
สูรู่ปแบบเจลล่ี ผลิตภัณฑ์ใหมล่่าสุด 
สามารถทานเป็นของว่างรองท้อง
ระหว่างมื้อ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของ
ผู้บริโภคท่ีต้องการดูแลสุขภาพได้
เป็นอยา่งดี

OSP เร่งขยายก�าลังการผลิต 
รับยอดขายพุ่ง 99 ล้านชิ้น ในไตรมาส 2/63



‘บมจ.ผลิตภัณฑ์ตรำเพชร หรอื dRT’ 
วิเครำะหต์ลำดวัสดุก่อสรำ้งไตรมำส 3 
ชะลอตัวจำกช่วงโลว์ซซีั่น ก่อนฟื้ นตัวดี
ขึน้ในไตรมำสสดุท้ำย มั่นใจผลกำรด�ำเนิน
งำนท้ังปีได้ตำมเป้ำ หลังผลงำนครึง่ปีแรก
ยงัอยูใ่นระดับทีน่่ำพอใจ พรอ้มตอกย�ำ
จุดเด่น dRT เป็นหุน้ทีใ่หผ้ลตอบแทน
จำกเงินปันผลอยำ่งสม�ำเสมอ ท่ำมกลำง
ภำวะเศรษฐกิจมแีนวโน้มหดตัวและอัตรำ
ดอกเบีย้เงินฝำกอยูใ่นระดับต�ำ

นำยสำธิต สดุบรรทัด ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บรหิำร บรษัิท ผลิตภัณฑ์ตรำเพชร จ�ำกัด 
(มหำชน) หรอื dRT 

ผู้ผลิตและจําหนา่ยผลิตภัณฑ์ระบบหลังคา 
ไม้สังเคราะห์ แผน่บอร์ด ยิปซัม อิฐมวลเบา 
คานทับหลัง เคาน์เตอร์มวลเบาสําเร็จรูป
และบริการหลังการขายภายใต้สินค้า ‘ตรา
เพชร’ เปิดเผยว่า แนวโน้มตลาดวัสดุก่อสร้าง
ในไตรมาส 3 คาดว่าจะชะลอตัวจากการเข้า
สูช่ว่งโลว์ซีซั่นหรือนอกฤดูกาลขายสินค้า 
ก่อนกลับมาฟื้ นตัวดีขึ้นในไตรมาสสุดท้าย
ของปี โดยมีปัจจัยจากกลุ่มลูกค้าโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีต้องเรง่ปิดการขายบ้านเพื่อ
ผลักดันยอดขาย เชน่เดียวกับชอ่งทางห้าง
ค้าปลีกวัสดุก่อสร้างสมัยใหม ่(โมเดิร์นเทรด) 
จะกลับมาคึกคักมากขึ้น จากความต้องการ
ซื้อวัสดุก่อสร้างไปปรับปรุงซอ่มแซมท่ีอยู่
อาศัยในชว่งปลายปี ตลอดจนการทยอยออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล เพื่อ
กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยในประเทศเพิ่มขึ้น

 

สว่นภาพรวมการดําเนินงานของ DRT ในปี 
2563 มั่นใจว่าจะรักษาอัตราการทํากําไรขั้น

ต้นได้ในระดับ 25-27% และการรักษาอัตรา
การเดินเครื่องจักรเฉล่ีย 80-90% ของกําลัง
การผลิตโดยรวม แม้ยอดขายโดยรวมชะลอ
ตัวไปบ้าง เนื่องจากในครึ่งปีแรก DRT ทําผล
งานอยูใ่นระดับเป็นท่ีนา่พอใจ ท่ามกลางภาวะ
เศรษฐกิจและตลาดวัสดุก่อสร้างได้รับผลกระ
ทบจากการแพรร่ะบาดของโรคไวรัสโคโรนา
สายพันธ์ุใหม ่(COVID-19) 

“ภำพรวมกำรด�ำเนินงำนครึง่ปีแรกของ dRT 
ยงัเป็นไปตำมเป้ำหมำย โดยช่องทำงเอเยน่ต์
หรอืรำ้นตัวแทนจ�ำหน่ำยวัสดุก่อสรำ้งรำย
ยอ่ยเป็นตัวขับเคล่ือน โดยเรำปรบักลยุทธ์
ขยำยตลำดและฐำนลกูค้ำเพิ่มเติมในช่วง
ทีเ่ศรษฐกิจชะลอตัว เพื่อชดเชยกับช่อง
ทำงหำ้งค้ำปลกีวัสดุก่อสรำ้งสมัยและลกูค้ำ
โครงกำรอสงัหำรมิทรพัยท์ีย่งัไม่ฟื้ นตัว จึง
มั่นใจว่ำจะสำมำรถผลักดันผลกำรด�ำเนิน
งำนได้ดกีว่ำภำพรวมอุตสำหกรรม” นำย
สำธิต กล่ำว

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร DRT กล่าวว่า 
บริษัทฯ ยังมุง่ตอกย�าให้ DRT เป็นหุ้นท่ีให้
อัตราผลตอบแทนท่ีดีจากเงินปันผลอยา่ง
สม่ําเสมอ แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ชะลอตัวอยา่งรุนแรงและอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากท่ีอยูใ่นระดับต่ํา โดยนับจากเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย
เมื่อปี 2548 ได้จ่ายเงินปันผลอยา่งสม่ําเสมอ 
เนื่องจาก DRT มีความแข็งแกรง่ด้านกระแส
เงินสดจากการดําเนินธุรกิจท่ีแข็งแกรง่ และ
เพียงพอต่อการลงทุนเพื่อผลักดันการเติบโต
ทางธุรกิจ 

ซึ่งปัจจุบันโครงการขยายกําลังการผลิต
เครื่องจักรในสายการผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์ 
NT-11 เพื่อขยายกําลังการผลิตสินค้ากลุ่มไม้
สังเคราะห์อีก 5.5 หมื่นตันต่อปี มีความคืบ
หน้าไปมากแล้ว โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จใน
ไตรมาสสุดท้ายปีนี้ และเริ่มเดินเครื่องจักรเชิง
พาณิชย์ได้ในต้นปี 2564 ซึ่งจะสง่ผลดีต่อการ
เติบโตของผลการดําเนินงานต่อไป 

DRT มองตลาดวัสดุก่อสร้างฟื้ นตัวไตรมาสสุดท้าย
มั่นใจปี 63 รักษาอัตราการท�าก�าไรขั้นต้นได้ในระดับ 25-27%



BGC เปิดกลยุทธ์ครึ่งปีหลัง
เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง - เล็งเติบโตจากธุรกิจใหม่ 

มุ่งสร้างความย่ังยืนรอบด้าน

บรษัิท บจี ีคอนเทนเนอร ์กล๊ำส 
จ�ำกัด (มหำชน) หรอื บจีซี ี(BGc) ผู้
ผลิตและจัดจําหนา่ยบรรจุภัณฑ์แก้ว 
ในเครือ บริษัท บางกอกกล๊าส จํากัด 
(มหาชน) เดินหน้ารุกธุรกิจ ปรับ
แผนกลยุทธ์ มุง่เน้นการบริการลูกค้า
แบบครบวงจร ควบคู่พัฒนาบุคลากร 
พร้อมมองหาโอกาสเติบโตในธุรกิจ
ใหมต่่อยอดบรรจุภัณฑ์แก้ว และ
พลังงานหมุนเวียน

นายศิลปรัตน์ วัฒนเกษตร ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร เผยว่า “จาก
วิกฤติไวรัสโควิด-19 ท่ีต่อเนื่องมา
ต้ังแต่ต้นปี สง่ผลกระทบต่อภาค
ธุรกิจ และเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศ บริษัทฯ มีลูกค้าในหลาย
กลุ่มอุตสาหกรรม ทําให้บริษัทฯ ต้อง
พร้อมรับมือในทุกสถานการณ์ รวม
ถึงวางแผนบริหารจัดการ เพื่อสนอง
ความต้องการของลูกค้าอยา่งดีท่ีสุด 

โดยในไตรมำสแรกของปี 2563 
รำยได้ของบรษัิทฯ ยงัคงเติบโตเมื่อ

เทยีบกับไตรมำสเดยีวกันของปีก่อน 
แต่ในไตรมำสที ่2 กลุ่มลกูค้ำหลัก
ของบรษัิทฯ อยำ่งธุรกิจเบยีร ์มยีอด
ขำยลดลง เน่ืองจำกผลกระทบของ
มำตรกำรป้องกันกำรแพรร่ะบำด
เชื้อไวรสัโควิด-19 ซึง่ตอนนีก็้ได้มี
กำรปลดล็อกมำตรกำรต่ำงๆ เพิ่ม
ขึน้ บรษัิทฯ คำดว่ำจะท�ำใหย้อดขำย
กลับมำดขีึน้ โดยในสว่นนีบ้รษัิทฯ จะ
ต้องคอยติดตำมและบรหิำรจัดกำร
กำรผลิตใหส้อดคล้องกับควำม
ต้องกำรของลกูค้ำอยำ่งใกล้ชิด”

เมื่อสถานการณ์ต่างๆ เริ่มมีแนวโน้ม
ดีขึ้น บีจีซีจึงเดินหน้าขยายธุรกิจ
ผา่นกลยุทธ์การให้ความสําคัญกับ
ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นการให้
บริการใน 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ (1)การ
ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ (2)
คุณภาพระดับสากล (3)การให้คํา
ปรึกษากับลูกค้าในทุกโอกาส (4)การ
จัดเก็บและการจัดสง่สินค้า ควบคู่
กับการพัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพ
รอบด้าน เพื่อสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้อยา่งครบวงจร รวมถึง
มุง่ขยายฐานการสง่ออกให้กับลูกค้าท่ี

มีอัตรากําไรดี เชน่ กลุ่มธุรกิจอาหาร
และเครื่องด่ืมท่ีมีราคาแพง กลุ่มธุรกิจ
อุตสาหกรรมยา เป็นต้น

นายศิลปรัตน์ กล่าวเสริมว่า “ใน
ชว่งครึ่งปีหลังบริษัทฯ ยังมองหา
โอกาสเติบโตท้ังในธุรกิจใหม่ๆ  ต่อย
อดจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์แก้ว และ
พลังงานหมุนเวียน โดยบริษัทฯ วาง
เป้าธุรกิจบรรจุภัณฑ์ มุง่สูก่ารเป็น 
'โทเทิล แพคเกจจ้ิง โซลูชั่น' (Total 
Packaging Solution) สว่นธุรกิจ
พลังงานหมุนเวียน ต้ังเป้าเพิ่มกําลัง
การผลิตไฟฟ้ารวม 300-400 เมกะ
วัตต์ ภายใน 5 ปี”

นอกจากนี้ บีจีซียังให้ความสําคัญต่อ
การสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจอยา่ง
รอบด้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ผา่นนวัตกรรม
และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เน้นการ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน และ
บริหารจัดการการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อการเติบโตอยา่ง
มั่นคงในระยะยาว



MK ปรับเป้ายอดขายปี 63 เป็น 3 พันลบ. 
ปักหมุดครึ่งปีหลังเปิดเพ่ิม 2 โครงการ 

มูลค่ารวมกว่า 1,700 ลบ. 

มั่นคงฯ ปล้ืมยอดขายเติบโตต่อเนื่อง 
เพราะสินค้าตอบรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคท่ี
มุง่สู ่New Normal เชื่อมั่นโครงการแนว
ราบยังเดินหน้าต่อไปได้เพราะมี Real 
Demand ท่ีอยูใ่นตลาด ประกาศปรับเป้า
ยอดขายปี 2563 ใหม ่เพิ่ม 16% หรือ
ประมาณ 3,000 ล้านบาท ประกาศรุก
ตลาดไตรมาส 3  สง่โปรโมชั่น “โปรยก
ทัพ” ยกทัพโปรแรง ยกขบวนลดจัดหนัก 
กับข้อเสนอพิเศษมากมาย ท้ังทาวน์โฮม
และบ้านเด่ียว พร้อมวางแผนเตรียมเปิด
อีก 2 โครงการบนทําเลศักยภาพในครึ่งปี
หลังนี้ มูลค่ารวมกว่า 1,700 ล้านบาท
 
นำยศกัดินำ แม้นเลิศ รองกรรมกำร
ผูจั้ดกำรสำยงำนบรหิำรโครงกำร 
บรษัิท มั่นคงเคหะกำร จ�ำกัด (มหำชน) 
(mr. Sakdina manlerd, Senior 
executive vice President of Project 
management, m.K. Real estate 
development Plc.) หรอื mK บริษัทผู้
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เพื่อเชา่
และเพื่อการบริการ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้
พิจารณาแผนธุรกิจใหม ่โดยปรับเป้ายอด
ขายปี 2563 เป็น 3,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
430 ล้านบาท หรือคิดเป็น 16% จากเป้า
ยอดขายเดิมท่ีวางไว้ 2,600 ล้านบาท  ซึ่ง
ในชว่ง 6 เดือนแรกของปีบริษัท  มียอด
ขายและจอง Pre-Approve แล้ว คิดเป็น 
55% ของเป้ายอดขายใหมท่ี่วางไว้

 
“จากภาพรวมของตลาดอสังหาริมทรัพย์
ท่ีได้รับแรงกระแทกจากสถานการณ์ไวรัส
โควิด-19 แต่ในตลาดแนวราบถือว่าได้
รับผลกระทบค่อนข้างน้อย เนื่องจาก
ยังมีความต้องการซื้อท่ีแท้จริง (Real 
Demand) จากผู้บริโภค บวกกับ  ไลฟ์

สไตล์ของผู้คนท่ีปรับไปสู ่New Normal  
ไมว่่าจะเป็น การทํางานจากท่ีบ้าน (Work 
from Home) ท่ีกําลังได้รับความนิยม
มากขึ้นเรื่อยๆ  ซึ่งชว่ยลดเวลาและค่าใช้
จ่ายในการเดินทาง, การหันมาใสใ่จเรื่อง
สุขภาพอนามัยมากขึ้น , การเว้นระยะหา่ง
ทางสังคม ( Social distancing ) เป็นต้น 
ทําให้ผู้บริโภคเริ่มมองหาท่ีอยูอ่าศัยท่ีมี
ฟังก์ชั่นหลากหลาย มีพื้นท่ีใช้สอยกว้าง
และเป็นสัดสว่น สามารถตอบโจทย์ความ
ต้องการ โดยเป็นได้ท้ังสถานท่ีพักผอ่น 
รองรับการทํางานและการทํากิจกรรม
ต่างๆ ได้อยา่งสะดวก ทําให้ทาวน์โฮม
และบ้านเด่ียวเป็นตัวเลือกท่ีตอบโจทย์ผู้
บริโภคอยา่งแท้จริง”
 
นายศักดินา กล่าวต่อไปว่า “ด้วยไลฟ์
สไตล์ของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไป ทําให้
ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องปรับตัว
ตาม ไปด้วย ซึ่งท่ีผา่นมาบริษัทฯ ให้
ความสําคัญในการพัฒนาสินค้าเพื่อให้
สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคมา
อยา่งต่อเนื่อง อาทิ การเพิ่มฟังก์ชั่นห้อง
เอนกประสงค์ชั้นล่าง ท่ีสามารถปรับ
เปล่ียนเป็นห้องนอนผู้สูงอายุ, ห้องทํางาน, 
ห้องสันทนาการได้ตามความต้องการของ
ผู้อยูอ่าศัย ซึ่งได้รับการตอบรับท่ีดีเป็น
อยา่งมาก นอกจากนี้ยังได้มีการนําเอา
นวัตกรรม  Air Flow เข้ามาใช้กับโครงการ
บ้านเด่ียวและบ้านแฝด เพื่อชว่ยให้อากาศ
ถ่ายเทและประหยัดพลังงาน ได้อีกด้วย 
ในสว่นของพื้นท่ีสว่นกลางมีการเพิ่มต้นไม้
ท่ีมีคุณสมบัติชว่ยดักจับฝุ่นในอากาศ 
เพื่อสุขภาพท่ีดีของลูกบ้าน มาใช้ในการ
ออกแบบจัดสวน, เพิ่มพื้นท่ี Pet Zone 
สําหรับสัตว์เล้ียง, ปรับรูปแบบของห้อง
ฟิตเนสเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่อง Social 
distancing ตอบโจทย์ New Normal ”

 
สําหรับในชว่งไตรมาส 3 นี้ ทาง บมจ.
มั่นคงเคหะการ จัดแคมเปญ “โปรยกทัพ” 
ยกทัพโปรแรง ยกขบวนลดจัดหนัก กับข้อ
เสนอสุดพิเศษ สําหรับลูกค้าทาวน์โฮม รับ
คืน 100 เท่าของเงินจอง* และ สําหรับ
ลูกค้าบ้านเด่ียว รับสว่นลดพิเศษสูงสุดกว่า 
500,000 บาท โดยลูกค้าสามารถชมบ้าน
เสมือนจริงด้วยเทคโนโลยี Virtual Tour 
360 องศา  ผา่นชอ่งทาง Line Official 
: munkongfamily ไมว่่าจะเป็น “บ้าน
พร้อมอยู”่ ท้ัง บ้านเด่ียว และทาวน์โฮม
ไซส์ XL  บนทําเลศักยภาพท่ัวกรุงเทพฯ 
อาทิ  ชวนชื่น ไพร์ม วิลเลจ บางนา, ชวน
ชื่นซิต้ี วัชรพล รามอินทรา, ชวนชื่น ไพร์
ม วิลล์ กรุงเทพ ปทุมธานี, ชวนชื่น ทาวน์ 
ชัยพฤกษ์-แจ้งวัฒนะ, ชวนชื่น ทาวน์ 
วิลเลจ บางนา, ชวนชื่น ทาวน์ แก้วอินทร์-
บางใหญ,่ ชวนชื่น ทาวน์ บางใหญ,่ ชวน
ชื่น ทาวน์ ราชพฤกษ์-345, ชวนชื่น ทาวน์ 
รังสิต-คลอง 1 ฯลฯ  สามารถติดตามความ
เคล่ือนไหว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่ม
เติมได้ท่ี www.mk.co.th หรือ facebook.
com/munkongfamily หรือ โทร.1622
 
“ในช่วงครึง่ปีหลัง 2563 บรษัิทฯ มี
แผนเปิดตัว 2 โครงกำรใหม่ บนท�ำเล
ศกัยภำพ มูลค่ำโครงกำรรวม1,700 ล้ำน
บำท ได้แก่ โครงกำร ชวนชื่น พำรค์ 
ป่ินเกล้ำ-กำญจนำ และ ชวนชื่น ทำวน์ 
รงัสติ-คลอง 3 โดยตัวโครงกำรยงัคงมุ่ง
เน้นใหค้วำมส�ำคัญในกำรพัฒนำสนิค้ำ
เพื่อใหส้อดคล้องกับพฤติกรรมของผู้
บรโิภค พรอ้มท้ังมกีำรออกแบบพื้นที่
ใช้สอย และสิง่อ�ำนวยควำมสะดวกที่
ครบครนั โดยค�ำนึงถึงกำรสรำ้งสขุภำวะ
ทีด่ ี(Well-being) ใหกั้บผูอ้ยูอ่ำศยัมำก
ทีส่ดุ” นำยศกัดินำ กล่ำว 



TPS ผนึก "ซูเพิร์บ คอมพ์" ต้ัง บ.ร่วมทุน
เดอะแพรคทิเคิลซูเพิร์บโซลูชั่น ถือหุ้น 50% 

พร้อมลุยประมูลงานขนาดใหญ่ภาครัฐ-เอกชน ทันที

TPS รว่มกับ บริษัท ซู
เพิร์บ คอมพ์ จํากัด จัดต้ัง 
"เดอะแพรคทิเคิลซูเพิร์บ
โซลูชั่น" รว่มทุนถือหุ้นใน
สัดสว่น 50%     บิ๊กบอส 
"บุญสม กิจเกษตรสถาพร" 
ประกาศเดินหน้าประมูล
งานโครงการขนาดใหญ ่
ท้ังภาครัฐ-เอกชนทันที 
มั่นใจทยอยรับรู้รายได้จาก
งานในมือท่ีตุนไว้แล้วกว่า 
624 ล้านบาท ดันผลงาน
ปี 63 เติบโตเข้าเป้า 15-
20%
 
นำยบุญสม กิจเกษตร
สถำพร ประธำน
เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร 
บรษัิท เดอะแพร
คทิเคิลโซลชูั่น จ�ำกัด 
(มหำชน) หรอื TPS 
ดําเนินธุรกิจเป็นผู้ให้คํา
ปรึกษา ออกแบบ จัดหา 
ติดต้ัง จําหนา่ยผลิตภัณฑ์ 
และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้อง
กับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปิดเผย
ว่า บริษัทฯได้รว่มทุน
กับ บริษัท ซูเพิร์บ คอม
พ์ จํากัด จัดต้ังบริษัท 
เดอะแพรคทิเคิลซูเพิร์บ
โซลูชั่น จํากัด  ซึ่งมีทุนจด
ทะเบียน 1 ล้านบาท และ 
TPS จะมีสัดสว่นถือหุ้น 
50% ของทุนจดทะเบียน 
โดยการรว่มทุนในครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อเข้ารว่ม
ประมูลงานในโครงการ
ขนาดใหญท่ี่เก่ียวข้อง

กับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท้ังของภาค
รัฐและเอกชน
 
"ขณะนีบ้รษัิทฯ ได้จด
ทะเบยีนจัดต้ัง บรษัิท 
เดอะแพรคทิเคิลซูเพิรบ์
โซลชูั่น เรยีบรอ้ยแล้ว 
และมคีวำมพรอ้มที่
จะเข้ำรว่มประมูลงำน
โครงกำรขนำดใหญ่
ทันท ีโดยเฉพำะงำนของ
ภำครฐั ซึง่ยงัมโีปรเจกต์
ขนำดใหญ่ๆ จ�ำนวน
มำก และมั่นใจว่ำจะ
สำมำรถเพิ่มศกัยภำพใน
กำรแข่งขันจำกกำรได้
รบังำนใหม่ๆมำกขึน้ ซึง่
จะช่วยสนับสนุนใหร้ำย
ได้ในปีนีเ้ติบโตตำมเป้ำ
หมำยทีว่ำงไว้"
 
ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร กล่าวอีกว่า ภาพ
รวมการดําเนินธุรกิจ
ในปี 2563 ยังมีทิศทาง
ท่ีดี และบริษัทฯ ยังคง
เป้าหมายรายได้ปีนี้เพิ่ม
ขึ้น 15-20% จากปีก่อน 
เนื่องจากมีงานรอรับรู้
รายได้(Backlog)  ท่ีมี
อยูใ่นมือประมาณ 624 
ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถรับรู้รายได้ในปี 
2563 เกือบท้ังหมด รวม
ท้ังมีการเข้าประมูลงาน
ใหมอ่ยา่งต่อเนื่อง เพื่อ
รองรับการเติบโตในระยะ
ยาว



AGE ส่งซิกครึ่งปีหลังเตรียมกลับมาผงาด
จ่อรับออเดอร์ถ่านหินบิ๊กล็อต – เซ็นสัญญาขนส่งสินค้า เพ่ิม 

บมจ.เอเชยี กรนี เอนเนอจ ีหรอื aGe สง่ซิก
ครึ่งปีหลังสดใส ลูกค้ารายใหญส่ั่งซื้อถ่านหิน
ล็อตใหญ ่7 แสนตัน สว่นโลจิสติกส์ไมน่้อยหน้า 
เซ็นสัญญาขนสง่สินค้า 2 ล้านตัน พร้อมทยอย
รับมอบเรือลําเลียงครบ 36 ลํา และมีรถบรรทุก
ครบ 51 คัน ด้านผู้บริหาร “พนม ควรสถำพร” 
คาดว่าปริมาณการขายถ่านหินแตะ 3.5 ล้าน
ตัน ระบุเติบโตตามแผนเดิมท่ีต้ังเป้า พร้อมเล็ง
ปักธงตลาดต่างประเทศ เรง่ขยายฐานลูกค้าต่อ
เนื่อง   

 

นำยพนม ควรสถำพร ประธำนกรรมกำร
บรหิำร บรษัิท เอเชยี กรนี เอนเนอจ ีจ�ำกัด 
(มหำชน) หรอื aGe ผู้จัดหาและจัดจําหนา่ย
ถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) เปิดเผยถึง
ภาพรวมธุรกิจในครึ่งปีหลัง 2563 โดยคาด
ว่าภาคอุตสาหกรรมจะเริ่มฟื้ นตัวต้ังแต่กลาง
ไตรมาส 3/2563 ภายหลังการเริ่มทยอยผอ่น
คลายมาตรการการควบคุมกิจการ และกิจกรรม
ต่างๆ  ให้กลับมาดําเนินธุรกิจได้ปกติมากขึ้น 
บวกกับการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
อยา่งต่อเนื่อง

สําหรับในสว่นของ AGE ในชว่งท่ีผา่นมามีการ
ปรับกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการเพิ่มมากขึ้น     
โดยมุง่เน้นถึงผลประโยชน์และความมั่นคงด้าน
อัตราการเติบโตของธุรกิจเป็นสําคัญ ท้ังในสว่น
ของธุรกิจถ่านหิน และธุรกิจโลจิสติกส์ ได้แก่ 
การขนสง่ทางน�า - ทางบก รวมท้ังการให้บริการ
ท่าเรือและคลังสินค้าเต็มรูปแบบ

ปัจจุบันธุรกิจโลจิสติกส์ได้มีการขยายตัวอยา่ง
รวดเร็ว ล่าสุดได้มีการทําสัญญาการให้บริการ       
โลจิสติกส์กับกลุ่มลูกค้ารายใหญ ่โดยมีปริมาณ
รวม 2 ล้านตัน หรือคิดเป็นมูลค่า 340 ล้าน
บาท ซึ่งจากปริมาณการขนสง่ดังกล่าวถือว่า
เป็นไปตามนโยบายการเพิ่มจํานวนเรือลําเลียง
ในปี 2563 ซึ่งจะสง่มอบชว่งเดือนกรกฎาคมนี้
ครบ 36 ลํา และมีรถบรรทุกครบท้ังหมด 51 คัน 
พร้อมท้ังเตรียมขยายท่าเรือท่ี 4

สว่นแนวโน้มธุรกิจถ่านหิน ประธานกรรมการ
บริหาร บมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE)  
กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีกลุ่มลูกค้ารายใหญ่

ได้มีคําสั่งซื้อบิ๊กล็อต (Big Lot) จํานวน 7 แสน
ตันเข้ามา ซึ่งจะทยอยสง่มอบในครึ่งปีหลังของ
ปีนี้ ท้ังนี้บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าในการทําการ
ตลาดต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะใน
ประเทศเวียดนาม จีน และกลุ่มประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสร้าง
โอกาสการเติบโตทางธุรกิจนอกเหนือจากตลาด
ในประเทศ

 นอกจากนี้บริษัทรว่มทุนของบริษัทฯ คือบริษัท 
แอท เอนเนอจี โซลูชั่น จํากัด ซึ่งชว่งครึ่งปีหลัง
นี้คาดว่าโครงการซื้อกิจการโรงไฟฟ้าโซล่าร์
ขนาด 5 เมกะวัตต์สําเร็จและจะสามารถรับรู้
รายได้ 

นอกจากนี้ธุรกิจจําหนา่ยไอน�าท่ีอยูร่ะหว่าง
ดําเนินการก่อสร้างโครงการและติดต้ัง Boiler 
ขนาด 6 ตัน เพื่อผลิตไอน�าในกระบวนการ
ผลิตนั้น คาดว่าจะแล้วเสร็จและรับรู้รายได้ใน
ชว่งปลายปีนี้ จึงเชื่อว่าเป้ารายได้ท่ีต้ังไว้และ
ปริมาณการขายถ่านหินท่ีระดับ 3.5 ล้านตัน
สามารถทําได้ตามเป้าท่ีวางไว้



ESSO แผนปี63 เน้นลดต้นทุน เพ่ือลดแรง
กระแทกจาก COVID-19

ตั้งเป้ามีสถานีบริการน�้ามันเพ่ิมมากกว่า 670 แห่งภายในปี 63

นำยอดิศกัดิ ์แจ้งกมลกลุชัย ประธำน
กรรมกำรและกรรมกำรผูจั้ดกำร บรษัิท 
เอสโซ ่(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 
eSSo 

เปิดเผยว่า แผนดําเนินงานชว่งครึ่งปี
หลัง2563 บริษัทฯ จะมุง่เน้นกลยุทธ์การ
ให้บริการเชิงรุก เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าให้ได้
มากท่ีสุด ด้วยการขยายสถานีบริการน�ามัน
ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี ซึ่งในชว่งครึ่งปีแรก
ของปี 2563 บริษัทได้เปิดสถานีบริการเพิ่ม
เติมไปแล้วจํานวน 17 สถานี จากเดิมท่ีคาด
ว่าจะเปิดได้ 20 สถานี และในครึ่งปีหลังคาด
ว่าจะเปิดได้อีก 30สถานี เพื่อให้บรรลุเป้า
หมายภายในสิ้นปี 2563 ท่ีต้ังเป้าไว้ว่าจะ
สามารถมีสถานีให้บริการน�ามันท้ังหมดท่ัว
ไมต่่ํากว่า 670 สถานีท่ัวประเทศ

ขณะท่ี บริษัทฯ  ยังเน้นการลดต้นทุนค่า
ใช้จ่ายด้านการบริหารงานเป็นหลัก โดยมี
การนําเทคโนโลยี Digital Management 
Factoring เข้ามาชว่ยในการดําเนินงานฝ่าย
ผลิตให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยท่ีไมก่ระทบต่อการ
ดําเนินงานของพนักงาน ซึ่งในชว่งโควิด-19 
ท่ีผา่นมา บริษัทได้ให้พนักงานกว่า 95% 
ของจํานวนพนักงานราว 3,000คน ทํางาน
ท่ีบ้าน หรือ Work From Home เพื่อหลีก
เล่ียงการอยูร่วมกันของคนจํานวนมากและ
เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และ
พนักงานระดับสูงหรือหัวหน้าตําแหนง่ต่างๆ
ประมาณ 200 คน ได้ย้ายเข้ามาทํางานรวม
กันท่ีสํานักงานใหญ ่เพื่อชว่ยให้การทํางาน
หลักๆยังสามารถดําเนินการไปได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

สําหรับราคาน�ามันในปัจจุบันบริษัทฯ มอง
ว่าอุปสงค์และอุปทานมีความผันผวนอยูใ่น
ลักษณะท่ีไมส่มมดุลกว่าปกติอีกท้ังความ
ต้องการการใช้น�ามันท่ีลดน้อยลงท่ัวโลกก็

เป็นอีกปัจจัยท่ี
นา่กังวล    ขณะ
ท่ีการใช้พลังงาน
น�ามันท่ีลดลง
ของผู้บริโภค   
สอดคล้องกับ
การขยายตัวทาง
เษรษฐกิจ (GDP ) 
ท่ีหลายๆสถาบัน
ทางการเงินคาด
การณ์ว่าจะปรับ
ตัวลดลงราว -5 
ถึง -7%    ซึ่งเมื่อ
มีความต้องการใช้
ลดลงก็จะทําให้
มีการแขง่ขันใน
ตลาดเพิ่มสูงขึ้น

แต่อยา่งไรก็ตาม
บริษัทฯ ยังได้
รับข้อดีคือความ
ต้องการใช้น�ามัน
เบนซินและดีเซล
ในประเทศไทยได้
ผา่นจุดต่ําสุดไป
แล้วในชว่งเดือน
เมษายน และในชว่ง 2 เดือนท่ีผา่นมา (พ.ค. 
- มิ.ย.) บริษัทฯ เริ่มมองเห็นความต้องการ
ของการกลับมาใช้น�ามันเพิ่มมากขึ้นจาก
การครายมาตรการล็อคดาวน์ของรัฐบาล ท่ี
ทําให้หลายหลายอุตสาหกรรมและการใช้
ชีวิตของประชาชนเริ่มกลับเข้าสูภ่าวะปกติ 
ซึ่งทําให้แนวโน้มของการใช้น�ามันในชว่ง
ครึ่งปีหลังมีทิศทางท่ีดีขึ้นมากกว่าในชว่ง
ครึ่งปีแรกท่ีผา่นมา

นายอดิศักด์ิ  กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ  จะ
มีการจ่ายเงินกู้ระยะยาวตามเกณฑ์ซึ่งจะ
ครบจ่ายตามกําหนดในเดือนกรกฏาคมนี้ 

จํานวน 3,100 ล้านบาท ซึ่งเงินท่ีจะจ่ายมา
จากเงินท่ีบริษัทได้รับเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่ม
เติมจากบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันเพื่อจ่ายคืนเงิน
กู้ยืมระยะสั้นแบบหมุนเวียน และเงินกู้ยืม
ระยะยาวท่ีครบกําหนด

ท้ังนี้เงินกู้ยืมระยะยาวจากบริษัทท่ีเก่ียวข้อง
กัน (ExxonMobil Development Finance 
Company) 6,000 ล้านบาทเป็นเงินกู้ยืม
แบบไมม่ีหลักประกันในสกุลเงินบาท ชําระ
คืนต้นเงินกู้เป็นงวดงวดละ 3เดือนและชําระ
คืนหนี้แล้วเสร็จท้ังหมดภายในมิถุนายน 
2566 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมคํานวณมาจาก
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะสั้นตลาดกรุงเทพ 
(BIBOR) 



ETC พร้อมขายไอพีโอ หลัง ก.ล.ต.ไฟเขียวแล้ว 
ชูก�าไรเติบโตแรง หุ้นโรงไฟฟา้ขยะอุตสาหกรรมครบวงจร

ทั้งซัพพลายเชน 

ETC พร้อมขายไอพีโอเข้าตลาดหุ้นฯ ชูจุดเด่น 
โรงไฟฟ้าขยะสะอาดครบวงจร ท้ังซัพพลาย
เชน ตัวแรกของตลาดหุ้นไทย มั่นคงรายได้ 
กําไรเติบโตต่อเนื่อง แถมปีนี้โรงไฟฟ้าทุกโรง
จ่ายไฟเต็มปี

  นำยเอกรนิทร ์เหลืองวิรยิะ ประธำนเจ้ำ
หน้ำทีบ่รหิำรและกรรมกำรผูจั้ดกำร บรษัิท 
เอิรธ์ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จ�ำกัด (มหำชน) 
(eTc) กล่ำวว่ำ

 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักผลิตและ
จําหนา่ยไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน
แบบครบวงจร คือ มีโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
อุตสาหกรรม 3 แหง่คือ ท่ีจังหวัดสระบุรี 
พระนครศรีอยุธยา และพิจิตร รวมกําลัง
การผลิต 20.4 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขาย
ไฟฟ้า 16.5 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าสว่น
ภูมิภาค ระยะเวลา 20 ปี และ มีบริษัทยอ่ย
เป็นผู้รับเหมาสร้างโรงไฟฟ้าแบบเบ็ดเสร็จ 
คือ การออกแบบวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การ
จัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า และ
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร (EPC)  
ซึ่งมีเทคโนโลยีท่ีนา่เชื่อถือและปลอดภัยต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดย ETC เป็น บริษัท
ในกลุ่ม เบตเตอร์เวิลด์ กรีน (BWG) ซึ่งเป็นก
ลุ่มผู้รับบริหารกําจัดกากอุตสาหกรรมท่ีใหญ่
ท่ีสุดของประเทศ ซึ่งมีโรงงานผลิตขยะอัด
แท่ง (RDF) อยูภ่ายในกลุ่ม ทําให้ ETC มีความ
มั่นคงด้านเชื้อเพลิง และข้อได้เปรียบต้นทุน
เชื้อเพลิง กอรปกับ มีบริษัทฯยอ่ยเป็นผู้รับ
เหมาท้ังสร้างและบริหารและดูแล ซอ่มบํารุง
โรงไฟฟ้า (O&M) จึงประหยัดค่าใช้จ่ายการ
ดูแลโรงไฟฟ้า และสามารถสร้างความเชื่อมั่น
ให้ชุมชนและทําให้การขยายธุรกิจโรงไฟฟ้า
ในอนาคตเป็นไปได้ง่าย และเป็นโรงไฟฟ้า
ขยะสะอาดท่ีครบวงจร ท้ังหว่งโซอุ่ปทาน 
(ซัพพลายเชน) อยา่งแท้จริง
 

 ETC มีผลประกอบการท่ีเติบโตอยา่งต่อเนื่อง 
โดยมีรายได้รวม 362.39  ล้านบาท และมี 
EBITDA 202.90 ล้านบาท ในปี 2562 เพิ่ม
ขึ้น จากรายได้รวม 325.24  ล้านบาท และ
มี EBITDA 224.40 ล้านบาท ในปี 2561 และ
มีกําไรสุทธิ 57.55  ล้านบาทในปี 2562 จาก

กําไรสุทธิ 66.96  ล้านบาทในปี 2561 ซึ่งผล
ประกอบการปี 2561-2562 มาจากการรับรู้
รายได้ค่าไฟฟ้าเต็มปีจากโรงไฟฟ้า ETC เพียง
โรงเดียว และล่าสุดในงวดไตรมาส 1 ปี 2563   
บริษัทฯ มีรายได้รวม 134.90 ล้านบาท และมี
กําไรสุทธิ 24.18 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากําไร
สุทธิสูง 18% ซึ่งในปี 2563 นี้ ETC คาดว่า
จะรับรู้รายได้การขายไฟฟ้าได้เต็มปีท้ัง 16.5 
เมกะวัตต์ จากโรงไฟฟ้าขยะ ETC, RH และ 
AVA ซึ่ง โรงไฟฟ้า RH และ AVA มีอัตรารับ
ซื้อไฟฟ้าแบบ FiT สูงถึง 6.83 บาท/หนว่ย ซึ่ง
เป็นอัตราการรับซื้อไฟฟ้าท่ีสูงสุดเมื่อเทียบกับ
เชื้อเพลิงประเภทอ่ืน เนื่องจากภาครัฐสง่เสริม
การใช้ขยะเป็นเชื้อเพลิงเพื่อลดปัญหาด้าน
ปริมาณขยะของประเทศ
 
"ล่ำสดุ eTc ได้รบักำรอนุมัติจำกคณะ
กรรมกำรก�ำกับและดูแลหลักทรพัย ์(กลต.) 
ใหเ้ข้ำจดทะเบยีนในตลำดหลักทรพัย ์mai 
โดยบรษัิทฯมแีผนจะเข้ำจดทะเบยีนใน
ตลำดหลักทรพัย ์mai ภำยในไตรมำส 3 ปี
นี ้ด้วยทนุจดทะเบยีน 1,120,000,000 บำท 
มจี�ำนวนหุน้ท้ังหมด 2,240,000,000 หุน้ 
ด้วยมูลค่ำทีต่รำไว้ (พำร)์ 0.50 บำทต่อหุน้ 
โดยคำดว่ำจะจ�ำหน่ำยหุน้เพิ่มทนุ (ไอพโีอ) 
จ�ำนวน 600,000,000 หุน้ และมหีุน้กรนีชูอกี 
60,000,000 หุน้ หรอืคิดเป็นสดัสว่นถึง 10% 
ของจ�ำนวนหุน้ไอพโีอ เพือสรำ้งควำมเชื่อ
มั่นใหนั้กลงทนุ ในสภำวะตลำดหุน้ผนัผวน
ในปัจจุบนั โดย eTc มแีผนจะน�ำเงินทีไ่ด้
จำกกำรเพิ่มทนุไปใช้ในกำรขยำยธุรกิจของ 
บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย รวมถึงกำรช�ำระคืน
เงินกู้ และ ใช้เป็นเงินทนุหมุนเวยีนของธุรกิจ 
โดยกำรขำยหุน้ไอพโีอของ eTc จะใหส้ทิธิ
ผูถื้อหุน้เดิมของ BWG จองซื้อหุน้สำมัญเพิ่ม
ทนุของ eTc จ�ำนวน 95,802,973 หุน้ คิด
เป็นสทิธิในกำรจองซื้อในอัตรำ 40 หุน้ BWG 
ต่อ 1 หุน้สำมัญ eTc ซึง่กำรใหส้ทิธิผูถื้อหุน้
ครัง้นีเ้ป็นกำรตอบแทนผูถื้อหุน้ของ BWG 
และ เป็นกำรเพิ่มมูลค่ำใหหุ้น้ BWG อกีด้วย"

นำงสำวป่ินมณ ีเมฆมัณฑนำ กรรมกำรผู้
จัดกำรอำวุโส สำยงำนวำณิชธนกิจ บรษัิท
หลักทรพัย ์เคทบี ี(ประเทศไทย) จ�ำกัด 
(มหำชน) ทีป่รกึษำทำงกำรเงินของ eTc 
กล่ำวว่ำ " ดิฉันมคีวำมเชื่อมั่นว่ำหุน้ไอพี

โอ eTc จะได้รบัควำมสนใจอยำ่งสงู จำก 
ท้ังนักลงทนุสถำบนัและนักลงทนุรำยยอ่ย 
เน่ืองจำกมผีลประกอบกำรทีด่ ีมอัีตรำก�ำไร
สงู และมแีนวโน้มกำรเติบโตสงูจำกกำรเต
รยีมเปิดประมูลโรงไฟฟ้ำทีใ่ช้ขยะเป็นเชื้อ
เพลิงกว่ำ 400  เมกะวัตต์ ในปลำยปีนี ้ซึง่
ตำมแผนพัฒนำพลังงำนแหง่ชำติ ปี 2561-
2580 ยงัมแีผนทีจ่ะรบัซื้อไฟฟ้ำจำกเชื้อ
เพลิงขยะอุตสำหกรรมทีป่ระมูลตกค้ำง
อกีกว่ำ 44 เมะวัตต์ ซึง่ต้องจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำ
ระบบภำยในปี 2565 จึงคำดว่ำจะมกีำร
เปิดประมูลภำยในปีนี ้โดย eTc มจุีดแข็ง
อยำ่งมำกด้ำนเชื้อเพลิงขยะ จำกบรษัิทฯ
แม่คือ กลุ่มเบตเตอรเ์วิลด์ กรนี (BWG) เป็น
ผูป้ระกอบกำรด้ำนก�ำจัดขยะอุตสำหกรรม
รำยใหญ่ทีส่ดุของประเทศ อกีท้ัง eTc มี
ประสบกำรณ์กำรด�ำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้ำขยะ
ทีด่ ีมคีณะผูบ้รหิำรและทมีงำนวิศวกรทีม่ี
ควำมรู ้ควำมเชีย่วชำญ อกีท้ังยงัมบีรษัิท
ยอ่ยเป็น บรษัิทรบัเหมำทีเ่ชีย่วชำญกำร
สรำ้งโรงไฟฟ้ำขยะแบบครบวงจร รวมถึง
บรหิำรและดูแล ซอ่มบ�ำรุงโรงไฟฟ้ำ (o&m) 
ใหม้ปีระสทิธิภำพสงู จึงเป็นหุน้โรงไฟฟ้ำ
ขยะ หุน้แรกของตลำดหุน้ไทย ทีม่อีนำคต
ไกล"
 
ETC มีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นําด้านธุรกิจ
ผลิตและจําหนา่ยพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนต่างๆ โดยไมจํ่ากัดเพียงการใช้ขยะ
เป็นเชื้อเพลิง มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
ปลอดภัยต่อชุมชน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และเติบโตอยา่งยั่งยืน ด้วยผลตอบแทนท่ี
ดีและเป็นธรรมแก่ผู้มีสว่นได้เสียในทุกภาค
สว่น ท้ังนี้ ETC มีความมุง่มั่นท่ีจะพัฒนา
องค์กรอยา่งต่อเนื่องเพื่อเป็นองค์กรชั้นนําใน
อุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า โดยสร้างวัฒนธรรม
และการพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีความ
รู้ความสามารถเพื่อรองรับการแขง่ขันท่ีมี
แนวโน้มสูงขึ้นท้ังในปัจจุบันและอนาคต รวม
ถึงมีกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจท่ีสร้างความ
มั่นคงให้องค์กรด้วยแผนงานขยายธุรกิจผลิต
และจําหนา่ยไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
อ่ืนๆท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยคํานึง
ถึงความเป็นไปได้ทางการเงิน การสร้างผล
ตอบแทนท่ีเหมาะสม และมีระดับความเสี่ยง
ท่ียอมรับได้    โดยคํานึงถึงเป้าหมายการสร้าง
ผลประกอบการท่ีดีแบบยั่งยืน



บมจ.ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) ยื่นไฟลิ่ง
เสนอขาย IPO ไม่เกิน 120 ล้านหุ้น 

บมจ.ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) หนึ่งใน
ผู้นําการผลิตและจําหนา่ยผลิตภัณฑ์ฉลาก
ฟิล์มหดรัดรูปท่ีครบวงจรให้แก่อุตสาหกรรม
สินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนําในประเทศไทย 
ยื่นแบบคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์
และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ (แบบไฟล่ิง) ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. 
เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จํานวนไมเ่กิน 120 
ล้านหุ้น พร้อมแต่งต้ัง บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ 
เอช บี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เป็น
ท่ีปรึกษาทางการเงิน เพื่อเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ชูศักยภาพการ
ดําเนินธุกิจท่ีมีระบบการพิมพ์บรรจุภัณฑ์
หดรัดรูปและบริการอยา่งครบวงจร พร้อม
ขยายไลน์การผลิตสินค้ารับความต้องการ
ลูกค้าเพิ่ม ต้ังเป้าเป็นผู้นําด้านผู้ผลิตบรรจุ
ภัณฑ์หดรัดรูปในภูมิภาคอาเซียน

นำยซุง ชง ทอย ประธำนเจ้ำ
หน้ำทีบ่รหิำร บรษัิท ชริง้เฟล็กซ ์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหำชน) 

เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นหนึ่งในผู้นําการ
ผลิตและจําหนา่ยผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหด
รัดรูปท่ีครบวงจรให้แก่อุตสาหกรรมสินค้า
อุปโภคบริโภคชั้นนําในประเทศไทย  ท่ี
มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมผลิตฉลากฟล์ิมหดรดัรูปมานาน
กว่า 12 ปี เพื่อนําเสนอสินค้าและบริการ
อยา่งครบวงจรให้แก่ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม
สินค้าอุปโภคบริโภค ต้ังแต่ การให้คําปรึกษา
เก่ียวกับบรรจุภัณฑ์ การเลือกรูปทรงบรรจุ
ภัณฑ์ และการออกแบบฉลาก ตลอดจน
บริการให้คําปรึกษาด้านเทคนิคการหดตัว
ของฉลากฟิล์ม (ชริ้ง) เพื่อให้กราฟฟิกเข้ากับ
รูปรา่งของบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น

 ท้ังนี้ บริษัทฯ แบง่การดําเนินธุรกิจเป็น 2 

กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ธุรกิจผลิตภัณฑ์ฉลาก
ฟิล์มหดรัดรูป ประกอบด้วย ระบบการ
พิมพ์กราเวียร์ ท่ีมีคุณภาพ ความละเอียด
สูง รวดเร็วและประหยัดเวลา และระบบ
การพิมพ์แบบดิจิตอล เป็นระบบพิมพ์ท่ี
ใช้เทคนิคการสร้างภาพด้วยระบบเลเซอร์ 
ทําให้ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีคุณภาพและความ
ละเอียดสูง และสามารถเปล่ียนแปลงรูป
แบบ เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า
ได้อยา่งรวดเร็ว (Made to order) และ 
2) ธุรกิจผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้แก่ กลุ่มแม่
พิมพ์ (Printing Cylinder) โดยบริษัทฯ รับ
ออกแบบและผลิตแมพ่ิมพ์ เพื่อใช้ผลิตฉลาก
หดรัดรูปในระบบการพิมพ์แบบกราเวียร์ 
และกลุ่มฟิล์มยืด (Stretch Film) ซึ่งบริษัทฯ 
ได้นําเข้าผลิตภัณฑ์ฟิล์มยืด ท่ีใช้ในการ
พันพาเลทและหอ่รัดสินค้าบนพาเลทเพื่อ
ลําเลียงขนสง่ให้กับลูกค้า รวมถึงจําหนา่ยให้
แก่ลูกค้าของบริษัทฯ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.ชริ้งเฟล็
กซ์ กล่าวว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายก้าวเป็น
ผู้นําด้านผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ ท่ีมุง่ตอบสนอง
ความพึงพอใจลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม
สินค้าอุปโภคบริโภค โดยมีแผนขยายกําลัง
การผลิตฟิล์มหดรัดรูปในกลุ่มฟิล์มใสท่ีมี
ความหดตัวสูง (POF Shrink Film) และเพิ่ม
ไลน์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  ไปสูก่ลุ่มบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดอ่อน (Flexible Packaging) 
รวมถึงบริหารจัดการกําลังการผลิตของ
เครื่องจักรผลิตฉลากฟิล์มหดรัดรูป ท่ีมีกําลัง
การผลิตรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
อยูท่ี่มากกว่า 125 ล้านเมตรต่อปี เพื่อตอบ
สนองความต้องการสินค้าใช้ฉลากฟิล์มหด
รัดรูปแก่ลูกค้า ท้ังด้านปริมาณและความ
รวดเร็วท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการ
เติบโตของบริษัทฯ ต่อไป

  ปัจจุบัน บริษัทฯ ผลิตและจําหนา่ย

ผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปแก่ผู้ผลิต
สินค้าสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญข่อง
ไทย ท้ังในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องด่ืม เครื่องสําอางและผลิตภัณฑ์
เสริมความงาม เครื่องใช้ในครัวเรือนและ
เคมีภัณฑ์ เชน่ บริษัท  โออิชิ เทรดด้ิง จํากัด 
บมจ.อิชิตัน กรุ๊ป บมจ.ศรีนานาพร มาร์เก็ต
ต้ิง บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ บริษัทเบทเต
อร์เวย์ (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ไลอ้อน 
(ประเทศไทย) จํากัด เป็นต้น   

 นายคมกฤต มีคําสัตย์ กรรมการผู้จัดการ 
สายงานตลาดทุน บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอช 
บี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะท่ี
ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า บมจ.ชริ้งเพล็
กซ์ (ประเทศไทย) ได้ยื่นแบบคําขออนุญาต
เสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบไฟล่ิง) 
ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (สํานักงาน ก.ล.ต.) 
เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
ประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 
220 ล้านบาท แบง่เป็น 440 ล้านหุ้น มูลค่า
ท่ีตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็น
ทุนท่ีออกและเรียกชําระแล้วจํานวน 160 
ล้านบาท และจะเสนอขายหุ้น IPO จํานวน
ไมเ่กิน 120 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.27 
ของจํานวนหุ้นสามัญท่ีออกและเรียกชําระ
แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ ภายหลังการออก
และเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ โดยจะนําเงินท่ีได้
ไปลงทุนก่อสร้างโรงงานแหง่ท่ี 2 พร้อมกับ
ลงทุนในเครื่องจักร รองรับการขยายธุรกิจ
ไปสูต่ลาดใหม่ๆ  เพื่อผลักดันการเติบโต
ในอนาคต สว่นท่ีเหลือจะนําไปชําระเงินกู้
สถาบันการเงินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
การดําเนินงานต่อไป





   วิจัยกรุงศรี ปรับคาดการณ์ GDP ปีนี้ 
คาดติดลบ 10.3% จากพิษโควิด-19 ก่อนฟื้ นตัว

ที่ 2.9% ในปี 2564

วิจัยกรุงศรี คาดการณ์เศรษฐกิจไทยจะหด
ตัว 10.3% ในปี 2563 จากเดิมท่ีคาดว่าจะ
ติดลบ 5% โดยมองว่าเศรษฐกิจในภาพรวม
มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นจากการชะลอตัวของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ท่ีรุนแรงและยาวนานกว่า
ท่ีคาด และผลกระทบทางลบท่ีสง่ต่อเป็น
ทอดๆ ไปยังภาคสว่นเศรษฐกิจอ่ืนๆ

ดร.สมประวิณ มันประเสรฐิ ผู้
บรหิำรสำยงำนวิจัยและหวัหน้ำทมี
เศรษฐกิจ ธนำคำรกรุงศรอียุธยำ 
จ�ำกัด (มหำชน) กล่าวว่า แม้ไทยจะไมม่ี
รายงานผู้ติดเชื้อรายใหมใ่นประเทศมากว่า 
1 เดือน และมีการผอ่นคลายมาตรการ
ล็อคดาวน์ แต่มาตรการเฝ้าระวัง เชน่ การ
รักษาระยะหา่งทางสังคม การระงับการบิน
ระหว่างประเทศ รวมท้ังการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภค ยังกดดันกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจอยา่งต่อเนื่อง สง่ผลให้วิจัย
กรุงศรีปรับคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปีนี้
และมองว่าจะหดตัว 10.3% ซึ่งต่ํากว่าชว่ง
วิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชียในปี 2541 
แต่เศรษฐกิจจะค่อยๆ ฟื้ นตัวและเติบโตท่ี 
2.9% ในปี 2564

วิจัยกรุงศรี มองว่า จํานวนผู้ติดเชื้อท่ัวโลก
ท่ีพุง่ขึ้นเกิน 10 ล้านรายและยังมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมท้ังความเสี่ยงของการ
เกิดการระบาดรอบสองในหลายประเทศ 
อาจทําให้การบังคับใช้มาตรการห้ามเท่ียว
บินระหว่างประเทศนานกว่าท่ีคาดไว้ ซึ่ง
จะสง่ผลกระทบต่อภาคการท่องเท่ียวอยา่ง
มาก ประเทศไทยพึ่งพารายได้จากการท่อง
เท่ียวในสัดสว่นสูง จึงเป็นหนึ่งในประเทศท่ี
เปราะบางมากจากผลกระทบของโควิด-19 
โดยคาดว่าจํานวนนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีมา
ไทยในปีนี้จะลดลงถึง 83% แม้จะมีการเปิด
ประเทศด้วยการท่องเท่ียวแบบจับคู่เดินทาง 
(Travel Bubble Policy) แต่คาดว่า ณ กลาง

ปี 2564 จํานวนนักท่องเท่ียว
ต่างชาติจะยังคงน้อยกว่า 1 
ล้านคนต่อเดือน

การชะลอตัวของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและผลกระทบทาง
ลบท่ีสง่ต่อไปยังภาคหลาย
สว่น อาจทําให้แรงงานในไทย
ประมาณ 80% ได้รับผลกระ
ทบในชว่งท่ีมีการระบาดหนัก
ของโควิด-19 จากเดิมคาดไว้
ท่ี 50% และในชว่งไตรมาส
สุดท้ายของปีนี้คาดว่าจะยัง
มีแรงงานท่ีได้รับผลกระทบ
ประมาณ 30% จากเดิมคาด
ไว้ท่ี 10% ซึ่งจะสง่ผลกระทบ
ต่อรายได้ของครัวเรือนและ
ความสามารถในการใช้จ่าย
ของประชาชน

ท้ังนี้ การปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายมาสูร่ะดับ
ต่ําสุดท่ี 0.5% และการผอ่น
คลายมาตรการทางการเงิน
ต่างๆ นา่จะชว่ยบรรเทาผลก
ระทบทางเศรษฐกิจได้บาง
สว่น อยา่งไรก็ตาม หลังจากพ้นชว่งเวลา
ของมาตรการชว่ยเหลือลูกหนี้รายยอ่ยและ
ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs คาดว่าหนี้สิน
ของภาคธุรกิจและหนี้สินของภาคครัวเรือน
จะเพิ่มขึ้นในเร็วๆ นี้ ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยง
ต่อการเลิกจ้างงานและภาคการเงินของ
ประเทศ

“นอกจำกกำรระบำดของไวรสัโควิด-19 
ทีค่ำดว่ำจะฉุดใหเ้ศรษฐกิจไทยหดตัว 
10.6% ในปีนี ้ควำมล่ำช้ำของกำรลงทนุ
โครงสรำ้งพื้นฐำนและปัญหำภัยแล้งจะสง่
ผลใหก้ำรเติบโตของ GdP ลดลงไปอกี 1% 
และ 0.4% ตำมล�ำดับ แม้จะมมีำตรกำร

กระตุ้นเศรษฐกิจทยอยออกมำ ซึง่คำด
ว่ำจะหนุนใหเ้ศรษฐกิจโตได้รำว 1.7% 
นโยบำยกำรเงินและกำรคลังทีป่ระกำศ
ออกมำอำจจะไม่เพยีงพอในกำรยบัยั้งกำร
ถดถอยของเศรษฐกิจ และอำจไม่มำกพอที่
จะกระตุ้นใหก้ำรเกิดกำรใช้จ่ำยของภำค
ครวัเรอืนและกำรลงทนุของภำคเอกชน 
วิจัยกรุงศรจึีงมองว่ำเศรษฐกิจไทยจะฟื้ น
ตัวในรูปแบบตัวยู (U-shaped Recovery) 
แต่มคีวำมเสีย่งเพิ่มขึน้ทีจ่ะเปลีย่นไป
เป็นกำรฟื้ นตัวแบบตัวแอล (l-shaped 
Recovery) จำกกำรระบำดของไวรสัโควิด-
19 ทีรุ่นแรงและยำวนำนเกินกว่ำทีค่ำดไว้” 
ดร.สมประวิณกล่ำว



แบงก์ซีไอเอ็มบี ไทย คาดศก.ไทย
ครึ่งปีหลัง มีสัญญาณฟื้ นตัวดีขึ้นไตรมาสต่อไตรมาส

ดร.อมรเทพ จำวะลำ ผู้
ช่วยกรรมกำรผูจั้ดกำร
ใหญ่ ส�ำนักวิจัย ธนำคำร 
ซไีอเอ็มบ ีไทย เปิดเผยว่า 
เศรษฐกิจไทย ครึ่งปีหลังนา่
จะเห็นสัญญาณการฟื้ นตัวดี
ขึ้นไตรมาสต่อไตรมาส และ
มีเรื่องท่ีนา่จับตา โดยเปรียบ
ได้กับตัวอักษรยอ่ 4 ตัว 
ได้แก่ 'R' 'E' 'S' 'T'

R ยอ่มาจาก Reshuffle 
คือ การปรับคณะรัฐมนตรี 
การเมืองมีผลต่อเศรษฐกิจ 
โดยเฉพาะทีมเศรษฐกิจหาก
ทําให้ชัดเจน ทําให้แข็งแกรง่ 
มีนโยบายท่ีทําให้เห็นว่าจะ
นําเม็ดเงิน 4 แสนล้านบาท
มาพยุงเศรษฐกิจ กระตุ้น
กําลังซื้อต่างๆให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีดีได้ อีกท้ัง
สร้างความเชื่อมั่นของเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวัน
ออก (EEC) เรื่องโครงสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจ การ
พัฒนาท่ีดีทางด้านการเมือง
จะสามารถทําให้ความเชื่อ
มั่นฟื้ นได้

E ยอ่มาจาก Exchange Rate 
อัตราแลกเปล่ียน วันนี้ค่าเงิน
บาทค่อนข้างแข็งแรงกว่า
เพื่อนบ้าน ซึ่งธนาคารแหง่
ประเทศไทยได้สง่สัญญาณ
ออกมาแล้วว่าจะไมใ่ช้การ

ลดดอกเบี้ย แต่จะดูแลค่าเงิน
ให้ผันผวนไปในทิศทางเดียว
กับภูมิภาค

S ยอ่มาจาก Second Wave 
ประเทศไทยทําได้ค่อนข้างดี
เรื่องโควิด แต่ต้องติดตามดู
กันต่อว่าถ้ามีความเสี่ยงจาก
ต่างประเทศเข้ามาลุกลาม
เป็น travel bubble และเข้า
มาสูเ่รื่องการสง่สินค้า เราจะ
รับมืออยา่งไร

T ยอ่มาจาก Trade War 
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐ
กับจีนท่ีกําลังจะตกลงกันได้ 
สุดท้ายจะเป็นอยา่งไร อยา่ง
น้อยถ้ามีความชัดเจนได้ 
การค้าการสง่ออกของไทย
กับภูมิภาคนา่จะดีขึ้น สง่ผล
ให้การสง่ออกของไทยนา่จะ
ฟื้ นตัวได้ จากตัวเลขการสง่
ออกล่าสุดท่ีติดลบถึง -22%

โดยสรุป แม้ 4 คํา รวมกัน
เป็นคําว่า R E S T ท่ีแปลว่า
พักผอ่น แต่เศรษฐกิจไทย
ตอนนี้อาจจะยังไมส่ามารถ
พักผอ่นได้ อยา่งไรก็ดี ภาพ
ครึ่งหลังของปีนา่จะฟื้ นตัว
ได้ดีขึ้น แม้จะหดตัวเทียบ
กับชว่งเดียวกันของปีท่ีแล้ว 
แต่นา่จะฟื้ นตัวไตรมาสต่อ
ไตรมาส



ThaiBMA เผย H2/63 ยอดออกตราสารหนี้
ภาคเอกชน 3.23 แสนล้านบาท ลดลง 43%  

ในช่วงครึง่แรกปี 2563 ท่ำมกลำงสถำนกำรณ์
กำรระบำดของโควิด-19 ทีส่ง่ผลใหกิ้จกรรม
ทำงเศรษฐกิจชะลอตัวอยำ่งมำก แต่ตลำด
ตรำสำรหนีไ้ทยยงัคงขยำยตัวได้รอ้ยละ 1.25 
จำกกำรระดมทนุเพิ่มขึน้ของภำครฐั ในขณะ
ทีภ่ำคเอกชนชะลอกำรเสนอขำยหุน้กู้ออกไป   
ท�ำใหย้อดกำรออกตรำสำรหนีภ้ำคเอกชน
ในช่วงครึง่ปีแรกเท่ำกับ 3.23 แสนล้ำนบำท 
ลดลงรอ้ยละ 43   พรอ้มกันนี ้ThaiBma ขอ
แนะน�ำ 2 แอปพลิเคชันใหม่ ‘meBond’ และ 
‘e-Book Building’ เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก
แก่นักลงทนุและผูร้ว่มตลำด และเป็นอกีก้ำว
ในกำรพัฒนำตลำดตรำสำรหนีไ้ทยสูค่วำม
เป็นดิจิตอล
 
นายธาดา พฤฒิธาดา  กรรมการผู้จัดการ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) 
กล่าวว่า แม้เศรษฐกิจไทยจะเผชิญกับการแพร่
ระบาดของโควิด-19 เชน่เดียวกันกับท่ัวโลก 
ตลาดตราสารหนี้ไทยในครึ่งแรกปี 2563 นี้ยัง
สามารถขยายตัวได้เล็กน้อยท่ีร้อยละ 1.25 มี
มูลค่าคงค้างรวมเท่ากับ 13.69 ล้านล้านบาท 
โดยสว่นใหญเ่ป็นการเพิ่มขึ้นของพันธบัตร
รัฐบาล  ด้านปริมาณการซื้อขายในตลาดรองก็
เพิ่มขึ้นเชน่เดียวกันท่ีร้อยละ 5 จากปีท่ีผา่นมา  
อยา่งไรก็ตามสถานการณ์โควิด-19 สง่ผลให้
ภาคเอกชนต้องชะลอการเสนอขายหุ้นกู้ออกไป 
ทําให้การออกหุ้นกู้ภาคเอกชนระยะยาวในครึ่ง
ปีแรกนี้จึงมีมูลค่าลดลงร้อยละ 22 จากค่าเฉล่ีย
การออกในครึ่งแรกของ 5 ปีย้อนหลัง แต่หาก
เทียบกับการออกในชว่งเวลาเดียวกับปีท่ีแล้ว
จะลดลงถึงร้อยละ 43 เนื่องจากปีท่ีแล้วถือเป็น
ปีท่ีมียอดการออกสูงเป็นประวัติการณ์  มูลค่า
คงค้างตราสารหนี้ภาคเอกชนจึงหดตัวลงเล็ก
น้อยราวร้อยละ 0.68 จากสิ้นปีท่ีแล้ว 

 ด้านการลงทุนในตราสารหนี้จากนักลงทุนต่าง
ประเทศ (Fund flow) ในครึ่งแรกปี 2563 พบ
ว่าลดลงสุทธิ 108,460 ล้านบาท โดยเป็นการ
ขายสุทธิท้ังในตราสารหนี้ระยะยาว (61,075 
ล้านบาท) และตราสารหนี้ระยะสั้น (47,390 
ล้าน บาท) ทําให้ ณ สิ้นไตรมาส 2 นี้ นักลงทุน
ต่างชาติถือครองตราสารหนี้ไทยรวมท้ังสิ้น 
811,070 ล้านบาท หรือเท่ากับ ร้อยละ 9.07 
ของมูลค่าคงค้างพันธบัตรรัฐบาลและธปท. 
ซึ่งลดลงจากร้อยละ 10.45 เมื่อสิ้นปีท่ีผา่นมา 
ท้ังนี้ในเดือนมิถุยายน นักลงทุนต่างชาติเริ่ม
หันกลับมาซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยอีกครั้ง  หลัง
จากขายสุทธิอยา่งต่อเนื่องตลอด 5 เดือนแรก
ของปี

ด้าน Bond Yield ในชว่งครึ่งปีแรกค่อนข้าง
ผันผวน  เนื่องจากความกังวลของนักลงทุนถึง
ผลกระทบของการแพรร่ะบาดของโควิด-19 
ต่อเศรษฐกิจ  ทําให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลในชว่งกลางเดือนมีนาคมปรับเพิ่มขึ้น
ค่อนข้างมากจากการเทขายสินทรัพย์ของนัก
ลงทุน   ก่อนจะทยอยปรับลดลงในชว่งไตรมาส 
2 ทําให้เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
มีการเคล่ือนไหวในทิศทางขาลงในทุกรุน่อายุ 
โดย Bond yield อายุ 2 ปี และ 10 ปี ปรับลดลง 
69 bps. และ 18 bps. จากต้นปีมาอยูท่ี่ระดับ
ร้อยละ 0.45  และท่ีร้อยละ 1.28 ตามลําดับ ณ 
สิ้นไตรมาส 2 โดยเป็นการทําระดับต่ําสุดใหม่
ของรุน่อายุ 2 ปี

สําหรับตลาดตราสารหนี้ไทยในชว่งครึ่งหลัง
ของปี 2563 นายธาดา พฤฒิธาดา กรรมการ
ผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย คาดว่า 
บริษัทเอกชนไทยยังคงมีความต้องการระดม
ทุนผา่นการออกหุ้นกู้ระยะยาวเพื่อเตรียม
สภาพคล่องรองรับสถานการณ์ท่ีอาจไมแ่นน่อน  
โดยคาดว่าท้ังปีจะมีมูลค่าการออกหุ้นกู้ระยะ
ยาวท่ี 800,000 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก
ประมาณการเดิมท่ี 850,000 ล้านบาท และเชื่อ
ว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายท่ีระดับต่ํา
นี้ต่อไปจนถึงสิ้นปีโดยอาจใช้เครื่องมือนโยบาย
การเงินอ่ืนเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท่ีต้อง
ใช้เวลาในการฟื้ นตัว ทําให้มีโอกาสท่ีอัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะขยับต่ําลงท้ังเส้น
แต่อยูใ่นกรอบจํากัด โดยอาจมีความผันผวนได้
ในบางชว่งหากเกิดเหตุการณ์ความกังวลใหม่ๆ  
ในตลาด เชน่ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐและ
จีน 

พร้อมกันนี้  ThaiBMA  ขอแนะนํา 2 แอปพลิ
เคชันใหม ่ได้แก่ ‘MeBond’ และ ‘E-Book 
Building’ เพื่ออํานวยความสะดวกแก่นักลงทุน
และผู้รว่มตลาด   โดย ‘MeBond’ เป็นโมบาย
แอปพลิเคชันสําหรับนักลงทุนท่ัวไปเปรียบ
เสมือนสมุดอิเล็กทรอนิกส์ท่ีชว่ยบันทึกตราสาร
หนี้ท่ีนักลงทุนถือครองไว้ในท่ีเดียวกัน ชว่ยให้
นักลงทุนสามารถติดตามข้อมูลการลงทุนของ
ตนเอง และข้อมูลอ่ืนในตลาดตราสารหนี้ได้
สะดวกรวดเร็ว  มีข้อมูลครบถ้วนในแหล่งเดียว  
โดย MeBond มาพร้อมกับ 6 เมนูหลัก ได้แก่ 
พอร์ทลงทุน ท่ีให้นักลงทุนรวบรวม บันทึกหุ้น
กู้ทุกตัวในพอร์ทการลงทุนไว้ในท่ีเดียวกัน จึง
ทําให้สามารถติดตามกระแสเงินสดท่ีจะได้
รับในแต่ละงวดจากดอกเบี้ยและเงินต้นของ
ตราสารหนี้   รวมถึงแสดงอายุเฉล่ีย และอัตรา
ผลตอบแทนเฉล่ียของพอร์ท   ตราสารหนี้ออก

ใหม ่ท่ีจะนําเสนอข้อมูลตราสารหนี้ท้ังภาครัฐ
และเอกชนท่ีกําลังเสนอขายอยูใ่นตลาดแรก ให้
นักลงทุนได้เลือกค้นหา และเปรียบเทียบข้อมูล
ก่อนตัดสินใจลงทุน  ค้นหาตราสารหนี้  ชว่ย
ในการค้นหาตราสารหนี้ท่ีออกมาแล้วในตลาด
รองตามเง่ือนไขท่ีนักลงทุนสนใจ เชน่ อายุ หรือ
อันดับเครดิตท่ีต้องการ  เส้นอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาล หรือ Yield curve ท่ีนักลงทุน
จะได้ติดตามการเคล่ือนไหวของผลตอบแทน
ตราสารหนี้ได้ท้ังในปัจจุบันและข้อมูลย้อนหลัง  
รวมถึงสว่นชดเชยความเสี่ยงของหุ้นกู้ในแต่ละ
เรทต้ิง Dashboard ท่ีแสดงภาพรวมตลาด
ตราสารหนี้ระหว่างวัน  รวมถึง Fund flow 
ต่างชาติท่ีดูได้แบบ Real-time และ ขา่ว ท่ีจะ
รวบรวมขา่วสารในตลาดตราสารหนี้โดยเฉพาะ
ท่ีเก่ียวข้องกับตราสารหนี้ในพอร์ทเพื่อให้นัก
ลงทุนไมพ่ลาดทุกความเคล่ือนไหว MeBond 
จึงเป็นแอปพลิเคชั่นท่ีชว่ยนักลงทุนบริหาร
จัดการเงินลงทุนได้สะดวกขึ้น  ท่ีสําคัญข้อมูล
การลงทุนท่ีบันทึกไว้จะถูกจัดเก็บไว้เฉพาะ
ท่ี device ของนักลงทุนเท่านั้น  จึงไมต้่องเป็น
กังวลกับ Data privacy 

สําหรับ ‘E-Book Building’ เป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีใช้สํารวจความต้องการของ
นักลงทุนสถาบันในการลงทุนในตราสารหนี้ท่ี
ระดับอัตราดอกเบี้ยต่างๆ  เพื่อนํามากําหนด
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ (Coupon) ท่ีเหมาะสม 
ชว่ยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของท้ังผู้จัด
จําหนา่ยและผู้ออกตราสารหนี้  ลดภาระการ 
re-key ข้อมูล ลดระยะเวลาทํางาน  สามารถ
จําลองรูปแบบการจัดสรร พร้อมสรุปข้อมูลได้
หลากหลายมุมมอง ชว่ยให้การตัดสินใจของ
ผู้จัดจําหนา่ยและผู้ออกตราสารหนี้เป็นไปได้
อยา่งแมน่ยําและรวดเร็ว จากนั้นจัดทํารายงาน
ผลสง่ให้ผู้เก่ียวข้องได้ในทันที  

ท้ัง ‘meBond’ และ ‘e-Book Building’ 
พัฒนำขึน้โดยทมีงำนของ ThaiBma  เปิดให้
บรกิำรโดยไม่มค่ีำใช้จ่ำย  เพื่ออ�ำนวยควำม
สะดวกแก่นักลงทนุและผูร้ว่มตลำดตรำสำร
หนี ้และเป็นสว่นหน่ึงในกำรพัฒนำตลำด
ตรำสำรหนีไ้ทยสูค่วำมเป็นดิจิตอล  

ดำวน์โหลดแอป ‘meBond’ ได้แล้ววันนีท้ั้งใน
ระบบ ioS และ android เพยีงกำรพิมพ์ชื่อ 
‘meBond’ 

สว่น ‘e-Book Building’ สำมำรถเข้ำใช้งำน
ผำ่นทำงเว็บไซต์ โดยติดต่อ ThaiBma เพื่อให้
ก�ำหนดสทิธิกำรเข้ำใช้งำนโดยไม่มค่ีำใช้จ่ำย



บล. กรุงไทย ซีมิโก้ ชี้ SET ไตรมาส 3/63
ผันผวน แนะลงทุนหุ้นปลอดภัย หุ้นปันผล หุ้นที่มีแนวโน้มฟื้ นตัว

นักวิเคราะห์ บล. กรุงไทย ซีมิโก้ ให้
มุมมองการลงทุนหุ้นไทยและภาพ
เศรษฐกิจโลก ภายใต้วิกฤต COVID-19 
ในไตรมาส 3 ผา่นสัมมนาออนไลน์ 
“investment outlook 3Q20 : 
หนทำงข้ำงหน้ำยงัไม่ง่ำย” โดยคาด
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย 3Q20E ผันผวน
สูงขึ้น และเคล่ือนไหวอยูใ่นกรอบ 
1,200 - 1,450 จุด แนะลงทุน 1) หุ้น
ท่ีมีฐานะการเงินแข็งแกรง่หรือมีผลก
ระทบน้อยจาก COVID-19 : ADVANC 
CPF CHAYO GPSC 2) หุ้น Dividend 
Play : JASIF DIF INTUCH TTW และ 
3) หุ้นท่ีมีแนวโน้มฟื้ นตัวในระยะยาว : 
BEM PLANB PTT STEC  

นำยถนอมศกัดิ ์ สหรตัน์ชัย ผูช้่วย
กรรมกำรผูจั้ดกำรอำวุโส ฝ่ำย
วิเครำะหห์ลักทรพัย ์บล. กรุงไทย 
ซมีิโก้ ใหมุ้มมองไว้ว่ำ “คำดแนว
โน้มตลำดหุน้ไทย 3Q20e ผนัผวน
สงูขึน้ และเคล่ือนไหวอยูใ่นกรอบ 
1,200 – 1,450 จุด โดยเฉพำะใน
ช่วงเดือน ส.ค. – ก.ย. ต่ำงจำก 
2Q20 ทีเ่คล่ือนไหวในทิศทำงขำขึน้
จำก 1,125 จุด ไปสงูสดุที ่1,454 
จุด เน่ืองจำกมสีญัญำณเตือนจำก
หลำยปัจจัยเสีย่ง เช่น กำรปรบัลด
ประมำณกำรเติบโตเศรษฐกิจและผล
ก�ำไรบรษัิทจดทะเบยีน กำรระบำด
รอบสองของ covid-19 ทีเ่พิ่ม
ควำมเสีย่งของกำรเกิด W-Shape 

Recovery ปัญหำกำรค้ำจนีกับ
สหรฐัฯ อำจตึงเครยีดมำกขึน้ จำก
นโยบำยหำเสยีงของประธำนำธิบดี
ทรมัป์ เฟดเริม่พิจำรณำมำตรกำร 
Yield curve control เพื่อลดงบ
ประมำณใช้จ่ำย สว่น Upside Risks 
จะมำจำกพัฒนำกำรของวัคซนีรกัษำ 
covid-19 และมำตรกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจเพิ่มเติมของรฐับำล”   

สว่นกลยุทธ์ลงทุน นายถนอมศักด์ิ ได้
แนะนําว่า “หำกอิงจำกผลส�ำรวจของ
ส�ำนักวิจัยเศรษฐกิจแหง่ชำติสหรฐัฯ 
ปี 1964 - 2015 พบว่ำกำรลงทนุใน
หุน้ปันผลดแีละหุน้ทีม่สีถำนะทำงกำร
เงินแข็งแกรง่ จะใหผ้ลตอบแทนที่
ดกีว่ำกลุ่มอ่ืน ๆ ในช่วงเกิดภำวะ
เศรษฐกิจถดถอย ดังน้ัน กรุงไทย ซี
มิโก้ แนะน�ำพอรต์ลงทนุ 1) หุน้ทีม่ี
ฐำนะกำรเงินแข็งแกรง่หรอืมผีลก
ระทบน้อยจำก covid-19 2) หุน้ 
dividend Play และ 3) หุน้ทีม่แีนว
โน้มฟื้ นตัวในระยะยำว”  

ด้ำนนำยเจรญิ  เอีย่มพัฒนธรรม ผู้
อ�ำนวยกำร ฝ่ำยวิเครำะหห์ลักทรพัย ์
บล. กรุงไทย ซมีิโก้ ใหมุ้มมองกำร
ลงทนุทำงเทคนิคคอล โดยคำด
ว่ำ “ดัชนจีะยงัคงเคล่ือนไหวอยำ่ง
ผนัผวน มกีรอบด้ำนล่ำงไว้ที ่1,200 
– 1,193 จุด ด้ำนบน 1,442 – 1,450 
จุด โดยคำดว่ำดัชนถีกูขับเคล่ือนจำก

เม็ดเงินทีไ่หลเข้ำ-ไหลออกเป็นหลัก 
อยำ่งไรก็ด ีคำดว่ำดัชนจีะไม่ทรุดตัว
ลงแรง ๆ จนสรำ้งจุดต�ำใหม่ เพรำะ
สภำพคล่องในตลำดมมีำก ท�ำใหม้อง
ว่ำกำรอ่อนตัวลงของดัชน ีจะเป็น
โอกำสทยอยสะสม ซึง่เป็นลักษณะ
เหวีย่งตัวขึน้ลงสลับไปมำ”  

สว่นของกลยุทธ์การลงทุนในตราสาร
อนุพันธ์ นายภมร สุวรรณสาครกุล ผู้
อํานวยการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ 
ได้ให้กลยุทธ์ลงทุนไว้ว่า “ภาพรวม 
SET50 ฟื้ นตัวจากต้นไตรมาส 2 จาก
ระดับ 730 จุดมาเคล่ือนไหวท่ีบริเวณ 
900 จุดได้ถือเป็นการฟื้ นตัวท่ีรวดเร็ว
มาก และความผันผวนถึงแม้จะลดลง 
แต่ความเสี่ยงของ COVID-19 ยังไมไ่ด้
หมดไปและมีโอกาสท่ีดัชนีจะแกว่งตัว
รุนแรงอีกรอบ หากดัชนีหลุด 850 จุด
เราแนะนําให้เปิดสัญญา Short เพื่อ
เพิ่มโอกาสในการเก็งกําไร” 

“สว่นต้นไตรมำส 3 นี ้ทำง TFeX 
ได้ประกำศ Stock Futures 12 ตัว
ใหม่ ทีจ่ะเข้ำซื้อขำยในวันที ่13 ก.ค. 
นี ้ได้แก่ BPP eaSTW JmT m mBK 
oSP THG Toa TPiPP TQm vnT 
WHaUP ซึง่ในอดตีหุน้ทีถ่กูเลือกน�ำ
เข้ำมำเทรดใน Stock Futures จะ
ปรบัตัวขึน้ในช่วง 1 - 2 เดือนแรก” 
นำยภมร กล่ำว



บล.เอเซีย พลัส มองโค้ง 3/63 ตลาดหุ้นไทย

“ยิ่งปรับขึ้นไป ยิ่งไกลพ้ืนฐาน” 

แนะลงทุนหุ้นที่มีปัจจัยเฉพาะตัว ปันผลเด่น

สำยงำนวิจัย บรษัิทหลักทรพัย ์เอเซยี 
พลัส (aSPS) ในกลุ่มบรษัิท เอเซยี พลัส 
กรุป๊ โฮลด้ิงส ์จ�ำกัด (มหำชน) หรอื aSP 
น�ำโดย คณุเทิดศกัดิ ์ทวธีรีะธรรม รอง
กรรมกำรผูอ้�ำนวยกำร ประเมินภำพ
รวมกำรลงทนุในช่วงไตร-มำส 3 ปีนี ้
ยงัมหีลำกหลำยปัจจัยกดดันกำรลงทนุ 
โดยในต่ำงประเทศมคีวำมเสีย่งจำก
สถำนกำรณ์ผูติ้ดเชื้อ covid-19 ทีย่งั
เพิ่มขึน้ในหลำยประเทศ สง่ผลกระทบ
ต่อกิจกรรมเศรษฐกิจท่ัวโลก อำทิ กำร
เคล่ือนยำ้ยคน สิง่ของ กำรจ้ำงงำน 
และปัจจัยสงครำมกำรค้ำจนี-สหรฐัฯ 
ซึง่มแีรงกระตุ้นจำกควำมตึงเครยีด
สถำนกำรณ์จนี-ฮ่องกงทีเ่พิ่มควำมรอ้น
แรงมำกขึน้ ฯลฯ

สําหรับในประเทศ แม้สถานการณ์ 
COVID-19 มีแนวโน้มดีมากเมื่อเทียบ
กับหลายประเทศ แต่ภาพรวมเศรษฐกิจ
ไทยท้ังปี 63 บล.เอเซีย พลัส คาดหด
ตัว -8.4%yoy ขณะท่ีเม็ดเงินขับเคล่ือน
เศรษฐกิจจาก พรก. 3 ฉบับออกมา
ไมเ่ต็มท่ี โดยรวมคาดภาพเศรษฐกิจ
ไทยชว่ง 2H63 หลัง COVID-19 จะ
เปล่ียนแปลงไปเมื่อเทียบกับครึ่งปี
แรก โดยประเมินเครื่องยนต์ขับเคล่ือน
เศรษฐกิจของไทยเกือบทุกตัวท้ัง การ
ท่องเท่ียว การค้าระหว่างประเทศ การ
บริโภคในประเทศ สว่นการลงทุนเอกชน

ชะลอลงแรง คงเหลือแรงขับเคล่ือน
เพียงการใช้จ่ายภาครัฐ และการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ ่เชน่ งาน
ก่อสร้าง งานประมูลโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงขา่ยโทรคมนาม และมาตรการ
กระตุ้นการบริโภคจากภาครัฐท่ียังมีอยู่

“โดยรวมช่วง 3Q63 ตลำดหุน้ไทยยงั
เผชิญกับปัจจัยกดดันหลำยเรื่อง ท้ัง
ภำยในและภำยนอก และกำรทีปั่จจุบนั
ตลำดหุน้ไทยซื้อขำยกันที ่PeR63F 
สงูเกิน 20 เท่ำ ซึง่แพงกว่ำตลำด
หุน้อ่ืนๆ ขณะทีแ่นวโน้มกำรเติบโต 
ePS Growth 63F ของไทยลดลง 
27.5%yoy ถือว่ำต�ำสดุในภมูิภำค เชื่อ
ว่ำจะกดดันให ้Fund Flow ชะลอกำร
ไหลเข้ำ ขณะทีแ่รงขับเคล่ือนตลำดหุน้
ไทยยงัคงต้องพึง่พิง Fund Flow จำก
นักลงทนุในประเทศเป็นหลัก” คณุเทิด
ศกัดิ ์กล่ำว 

รองกรรมการผู้อํานวยการ สายงานวิจัย 
ASPS กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 63 ประเมิน
กําไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) 
ในตลาดหลักทรัพย์ไทยล่าสุด สาย
งานวิจัยประเมิน 6.88 แสนล้านบาท 
(EPS63F เท่ากับ 64 บาท/หุ้น) พิจารณา
ภาพรวมกําไรบริษัทจดทะเบียนครึ่งปี
แรก พบว่ากําไรงวด 1Q63 อยูท่ี่ 1.06 

แสนล้านบาท คิดเป็นสัดสว่น 15% ของ
ประมาณการกําไรท้ังปี 2563 สว่นงวด 
2Q63 คาดอาจไมไ่ด้ลดลง QoQ แต่ลดลง 
YoY ทําให้ 1H63 บริษัทจดทะเบียนอาจ
ทํากําไรได้เพียง 30-40% ของประมาณ
การปี 2563 ท่ีสายงานวิจัยประเมิน 6.88 
แสนล้านบาท (EPS63F เท่ากับ 64 บาท/
หุ้น) 

สง่ผลให้ชว่งท่ีเหลือของปี บริษัทจด
ทะเบียนจะต้องทํากําไรเกินกว่า 60-
70% ของประมาณการ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่ง
ท่ีท้าทายพอสมควร โดยประเมินความ
เสี่ยงกําไรบริษัทจดทะเบียนปี 2563 มี
โอกาสถูกปรับลงอีก สวนทางกับ SET 
Index ท่ีปรับขึ้น ทําให้ตลาดหุ้นไทยอยู่
ในภาวะท่ียิ่งปรับขึ้นไป ยิ่งไกลพื้นฐาน

คุณเทิดศักด์ิ กล่าวว่า กลยุทธ์การลงทุน
ไตรมาส 3 ปี 63 นี้ เนื่องจากสถานการณ์
ในปีนี้มีความเสี่ยงจากหลายปัจจัย ดัง
นั้น การลงทุนจึงต้องเน้นหุ้นรายตัวท่ีมี
ปัจจัยบวกเฉพาะตัวหนุน และกลุ่มหุ้น
ท่ีอิงกระแสการประมูลโครงการลงทุน
ของรัฐ และมาตรการกระตุ้นการบริโภค 
เลือก BGRIM, CPF, CPALL, INTUCH, 
INSET, SEAFCO โดยประเมินกรอบการ
เคล่ือนไหวของ SET Index อยูใ่นกรอบ 
1,250-1,420 จุด 



FETCO เผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน
เดือน ก.ค.63 ในอีก 3 เดือนข้างหน้าเพ่ิมขึ้น 4%

อยู่ในเกณฑ์ทรงตัวเหมือนเดือนก่อน

นำยไพบูลย ์นลินทรำงกรู ประธำน
กรรมกำรสภำธุรกิจตลำดทนุไทย 
เปิดเผยดัชนคีวำมเชื่อมั่นนักลงทนุ 
(FeTco investor confidence 
index) ประจ�ำเดือนกรกฎำคม 2563 
ว่ำ ดัชนคีวำมเชื่อมั่นนักลงทนุในอกี 3 
เดือนข้ำงหน้ำเพิ่มขึน้ 4% 

อยูใ่นเกณฑ์ทรงตัวเหมือนเดือนก่อน นัก
ลงทุนคาดหวังการเติบโตของเศรษฐกิจ
ในประเทศเป็นปัจจัยหนุนมากท่ีสุด 
รองลงมาคือนโยบายภาครัฐ และการ
ไหลเข้าออกของเงินทุน อยา่งไรก็ตาม 
ความกังวลต่อผลประกอบการบริษัท
จดทะเบียนไตรมาสสองเป็นปัจจัยฉุด
ความเชื่อมั่นนักลงทุนมากท่ีสุด รองลง
มาคือการไหลเข้าออกของเงินทุน และ
นโยบายทางการเงินจากธนาคารกลาง
สหรัฐฯ รวมถึงยังคงกังวลกับการระบาด
รอบสองของ COVID-19

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO 
Investor Confidence Index) สํารวจใน
เดือนมิถุนายน 2563 ได้ผลสํารวจโดย
สรุป ดังนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุน
ในอีก 3 เดือนข้างหน้า (กันยายน 2563) 
อยูใ่นเกณฑ์ “ทรงตัว” (ชว่งค่าดัชนี 80 
- 119) โดยเพิ่มขึ้น 4% มาอยูท่ี่ระดับ 
101.19

นักลงทุนต่างชาติปรับขึ้นมาอยูใ่นระดับ 
“ร้อนแรง” ท่ี 125.00 ในขณะท่ีกลุ่ม
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ปรับขึ้นมาอยู่
ในระดับ “ทรงตัว” ท่ี 100.00 สถาบัน

ในประเทศปรับลดลงเล็กน้อยแต่ยัง
อยูใ่นระดับ “ทรงตัว” ท่ี 100.00 กลุ่ม
นักลงทุนบุคคลปรับตัวลงอยูใ่นระดับ 
“ซบเซา” ท่ี 71.79

หมวดธุรกิจท่ีนา่สนใจมากท่ีสุด คือ
หมวดอาหารและเครื่องด่ืม (FOOD)

หมวดธุรกิจท่ีไมน่า่สนใจมากท่ีสุด คือ
หมวดธนาคาร (BANK)

ปัจจัยหนุนท่ีมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทย
มากท่ีสุด คือ การเติบโตของเศรษฐกิจ
ในประเทศ

ปัจจัยฉุดท่ีมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทย
มากท่ีสุด คือ ผลประกอบการบริษัทจด
ทะเบียน

ผลสํารวจ ณ เดือนมิถุนายน 2563 ราย
กลุ่มนักลงทุน พบว่า ความเชื่อมั่นนัก
ลงทุนต่างชาติปรับขึ้นมาอยูใ่นระดับ 
“ร้อนแรง” ในขณะท่ีกลุ่มบัญชีบริษัท
หลักทรัพย์และสถาบันในประเทศอยู่
ในระดับ “ทรงตัว” ยกเว้นกลุ่มนัก
ลงทุนบุคคลท่ีปรับตัวลงอยูใ่นระดับ 
“ซบเซำ”

ในชว่งเดือนมิถุนายน 2563 SET 
Index ปรับตัวลดลงเล็กน้อยจากเดือน
พฤษภาคม โดยชว่งครึ่งเดือนแรก
ดัชนีเคล่ือนไหวอยูใ่นกรอบระหว่าง 
1,341.99—1,438.66 จุด หลังจากได้
รับแนวโน้มการผอ่นคลาย Lockdown 
ระยะท่ีสี่ รวมถึงครม. เห็นชอบ

มาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียว วงเงิน
รวม 22,400 ล้านบาท จากนั้นดัชนีปรับ
ตัวลงเล็กน้อยหลังจากกธนาคารแหง่
ประเทศไทย ปรับลดการคาดการณ์
เศรษฐกิจไทยปี 2563 ติดลบ 8.1% 
และประกาศให้ธนาคารพาณิชย์งดจ่าย
ดเงินปันผลระหว่างกาล อีกท้ังธนาคาร
กลางสหรัฐประกาศห้ามธนาคารจ่าย
เงินปันผล โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 
2563 SET index ปิดท่ี 1,339.03

นักลงทุนคาดหวังการเติบโตของ
เศรษฐกิจในประเทศเป็นปัจจัยหนุน
มากท่ีสุด รองลงมาคือนโยบายภาค
รัฐ และการไหลเข้าออกของเงิน
ทุน อยา่งไรก็ตาม ความกังวลต่อผล
ประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส
สองเป็นปัจจัยฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุน
มากท่ีสุด รองลงมาคือการไหลเข้าออก
ของเงินทุน และนโยบายทางการเงิน
จากธนาคารกลางสหรัฐฯ รวมถึงยัง
คงกังวลกับการระบาดรอบสองของ 
COVID-19

สําหรับปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีต้อง
ติดตาม ได้แก่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จากความขัดแย้งระหว่างประเทศต่าง 
ๆ อาทิ สงครามการค้าระหว่างสหรัฐ
และจีน ความขัดแย้งบริเวณชายแดน
จีน—อินเดีย การเลือกต้ังประธานาธิบดี
สหรัฐ ในสว่นของปัจจัยในประเทศท่ี
นา่ติดตามได้แก่ ผลกระทบของโควิด
ต่อเศรษฐกิจ การผอ่นคลายการลอคดา
วน์ และมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ ท้ัง
มาตรการด้านการคลัง มาตรการด้าน
สินเชื่อ และมาตรการด้านการเงิน



WHA ปลื้มกระแสตอบรับการออกหุ้นกู้ 4,000 ลบ.
นักลงทุนแห่จองล้น 

สะท้อนความเช่ือมั่นที่มีต่อบริษัทฯ

บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น หรือ WHA 
Group ได้รับการตอบรับอยา่งดีจากนักลงทุน
ในการออกหุ้นกู้ ครั้งท่ี 1/2563 มูลค่าเสนอ
ขายรวม 4,000 ล้านบาท ถือเป็นการตอกย�า
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนท่ีมีต่อบริษัทฯ 
สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยพื้นฐานท่ีแข็งแกรง่ 
โครงสร้างทางการเงินท่ีมั่นคง และแผนการ
ขยายธุรกิจท่ีชัดเจน ด้าน Group CEO “จรี
พร จำรุกรสกลุ” มั่นใจครึ่งปีหลังธุรกิจเดิน
หน้าอยา่งต่อเนื่อง โดยธุรกิจโลจิสติกส์ท่ี
เติบโตอยา่งต่อเนื่องตามธุรกิจ E-Commerce 
และ Consumer ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
จ่อขายท่ีดินภายหลังการคล่ีคลายของ
สถานการณ์โควิด-19 และลุยเปิดนิคม
อุตสาหกรรมแหง่ท่ี 10 บนพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC) จากโครงการนิคม
อุตสาหกรรมท้ังหมด 12 แหง่ รวมเวียดนาม
สําหรับธุรกิจสาธารณูปโภคคาดว่ามีการ
เติบโตจากการจําหนา่ยน�ามากกว่าครึ่งปีแรก
ภายหลังจากปัญหาภัยแล้งเริ่มคล่ีคลาย และ
กําลังการผลิตรวมของธุรกิจไฟฟ้าแตะ 590 
เมกะวัตต์ 

ภายในสิ้นปีนี้ สําหรับธุรกิจดิจิทัลถือเป็น
ธุรกิจท่ีมีการเติบโตอยา่งดีซึ่งได้รับอานิสงส์
จากสถานการณ์โควิด-19 นอกจากนี้ บริษัท
ได้มีการลงนามในสัญญาการให้บริการดาต้า
เซ็นเตอร์ในการให้บริการเชา่พื้นท่ีวางเครื่อง
เซิร์ฟเวอร์จํานวน 109 ตู้ ตลอดจนการได้
รับใบอนุญาตจาก กสทช. ในการทดสอบ
ระบบ 5G รว่มกับผู้ให้บริการเครือขา่ยชั้นนํา
ของประเทศภายในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรม 
นอกจากนี้บริษัทฯ พร้อมเตรียมเสนอขาย
ทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์ WHART และ HREIT 
มูลค่ารวมประมาณ 4,600 ล้านบาท ในชว่ง
ปลายปีนี้ ซึ่งเป็นไปตามแผนและเป้าหมายท่ี
วางไว้
 
นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธาน
คณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหารกลุ่ม บริษัท ดับบลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ WHA 
Group เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการตอบ
รับอยา่งดีจากนักลงทุนในการเสนอขายหุ้น
กู้ ครั้งท่ี 1/2563 มูลค่ารวม 4,000 ล้านบาท 
หลังจากท่ีเปิดเสนอขายระหว่างวันท่ี 30 
มิถุนายน 2563 ถึง 2 กรกฎาคม 2563 ท่ีผา่น

มา ซึ่งแบง่เป็น 3 ชุด โดยหุ้นกู้ชุดท่ี 1 จํานวน 
2,050 ล้านบาท มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย
คงท่ีร้อยละ 3.30 ต่อปี ครบกําหนดไถ่ถอนปี 
พ.ศ. 2566 สว่นชุดท่ี 2 จํานวน 1,450 ล้าน
บาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ 
3.75 ต่อปี ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 
และหุ้นกู้ชุดท่ี 3 จํานวน 500 ล้านบาท อายุ 
5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงท่ีร้อยละ 4.20 ต่อปี 
ครบกําหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2568 ซึ่งสะท้อน
ถึงความความเชื่อมั่นของกลุ่มนักลงทุน ท่ี
มีต่อดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ท้ังนี้เป็นผลมาจาก
แผนการขยายธุรกิจท่ีมีความต่อเนื่องและ
ชัดเจน ความมุง่มั่นในการบริหารงาน ปัจจัย
พื้นฐานท่ีแข็งแกรง่ รวมถึงโครงสร้างทางการ
เงินท่ีมั่นคง ทําให้ตอบโจทย์ความนา่เชื่อถือ
ของกลุ่มนักลงทุน

สําหรับเม็ดเงินท่ีได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้ง
นี้ บริษัทฯ จะนําเงินไปชําระคืนหนี้เดิม และ/
หรือ เงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของกลุ่ม
บริษัทฯ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน 
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

ท้ังนี้หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับ
ความนา่เชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทต้ิง จํากัด 
ท่ีมีการจัดอันดับความนา่เชื่อถือของหุ้นกู้ 
A- เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2563 และได้เสนอ
ขายหุ้นกู้ครั้งนี้เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2563 
- 2 กรกฎาคม 2563 ผา่นผู้จัดการการจัด
จําหนา่ยหุ้นกู้ 3 รายประกอบด้วย ธนาคาร
กสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคาร
ยูโอบี

ประธานคณะกรรมการบริษัท และประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารกลุ่ม บมจ.ดับบลิวเอชเอ 
คอร์ปอเรชั่น (WHA Group) กล่าวเพิ่มเติม
ว่า สําหรับทิศทางธุรกิจในครึ่งหลังปี 2563 
ทางดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป ยังคงเดินหน้าพัฒนา
ธุรกิจใน 4 กลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทฯ อยา่ง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะธุรกิจโลจิสติกส์ท่ีสดใส
ตามการเติบโตของธุรกิจ E-Commerce 
และ Consumer ธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม
เตรียมจ่อขายท่ีดินภายหลังการคล่ีคลายของ
สถานการณ์โควิด-19 รวมถึงการเปิดนิคม
อุตสาหกรรมแหง่ท่ี 12 ซึ่งเป็นโครงการนิคม
อุตสาหกรรมแหง่ท่ี 10 บนพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก (EEC) เพื่อรองรับการลงทุน
ท้ังจากลุ่มลูกค้าในประเทศ และต่างประเทศ 
อาทิ จีน ญี่ปุ่น ท่ีทยอยกลับมาลงทุนอีกครั้ง
หลังท่ีการผอ่นคลายให้มีการเดินทางระหว่าง
ประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อ
ภาคการลงทุน ท้ังนี้บริษัทฯ คาดว่าในเร็วๆ
นี้ จะเริ่มเห็นความชัดเจนการเซ็นสัญญาซื้อ
ขายท่ีดินอีกครั้ง และเชื่อว่าภาพรวมยอดขาย
ท่ีดินในนิคมอุตสาหกรรม สามารถกลับมา
เติบโตตามแผนในครึ่งหลังของปีนี้ สําหรับ
ธุรกิจสาธารณูปโภคคาดว่ามีการเติบโตจาก
การจําหนา่ยน�ามากกว่าครึ่งปีแรกภายหลัง
จากปัญหาภัยแล้งเริ่มคล่ีคลาย 

รวมถึงการเพิ่มขึ้นของยอดขายน�าแก่ลูกค้า
รายใหม ่ตลอดจนการเรง่การลงทุนใน
โครงการ Reclaimed Water สําหรับการ
ให้บริการน�าท่ีมีคุณภาพสูงในชว่งครึ่งปี
หลัง และในสว่นของธุรกิจไฟฟ้า กําลังการ
ผลิตรวมแตะ 590 เมกะวัตต์ ภายในสิ้นปี
นี้ จากปัจจุบันซึ่งมีกําลังการผลิตรวมอยู่
ท่ี 569 เมกะวัตต์ สําหรับธุรกิจดิจิทัล จาก
สถานการณ์โควิด-19 สง่ผลให้ผู้ประกอบการ
สว่นใหญใ่ห้ความสนใจในดิจิทัลเพิ่มขึ้น เป็น
อานิสงส์ให้บริษัทได้รับการตอบรับอยา่งดี
จากลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทได้มีการลงนาม
ในสัญญาการให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ใน
การให้บริการเชา่พื้นท่ีวางเครื่องเซิร์ฟเวอร์
จํานวน 109 ตู้ ตลอดจนบริษัทได้รับใบ
อนุญาตจาก กสทช. ในการทดสอบระบบ 
5G รว่มกับผู้ให้บริการเครือขา่ยชั้นนําของ
ประเทศภายในพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมของ
บริษัท

นอกจากนี้ บริษัทฯ เตรียมแผนการขาย
ทรัพย์สินของบริษัทฯ เข้ากองทรัสต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่
ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (กองทรัสต์ 
WHART) มูลค่าไมเ่กิน 3,234 ล้านบาท และ
กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเชา่
อสังหาริมทรัพย์เหมราช (กองทรัสต์ HREIT) 
มูลค่าไมเ่กิน 1,357 ล้านบาท ณ ไตรมาส 1 
ปี 2563 กองทรัสต์ WHART และกองทรัสต์ 
HREIT มีอัตราการเชา่ท่ี 91.9% และ 95.3% 
ตามลําดับ โดยคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้
ภายในไตรมาส 4/2563 ซึ่งเป็นไปตามแผน
และเป้าหมายท่ีวางไว้



บลจ.ไทยพาณิชย์ เสนอขาย SSF 16 กองทุน
 ครอบคลุมทุกสินทรัพย์

นำยณรงค์ศกัดิ ์ปลอดมชีัย ประธำน
เจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร บรษัิทหลักทรพัย์
จัดกำรกองทนุ ไทยพำณิชย ์จ�ำกัด

 เปิดเผยว่า จากท่ีได้เสนอขายกองทุน
ประเภท Super Savings (ชนิดเพื่อการ
ออมพิเศษ) บริษัทฯ ได้รับเสียงตอบรับ
จากนักลงทุนเป็นอยา่งดีสง่ผลให้มีมูลค่า
ทรัพย์สินสุทธิสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของ
ประเทศ (ท่ีมา: Morningstar ณ วันท่ี 30 
มิ.ย. 63) จากความสําเร็จดังกล่าวบริษัทฯ 
จึงต่อยอดด้วยด้วยการเสนอขายกองทุน 
SSF (Super Savings Fund) พร้อมกัน 16 
กองทุนครอบคลุมทุกประเภทสินทรัพย์
เพื่อเป็นการสร้างทางเลือกการลงทุนท่ี
หลากหลาย และเหมาะสมกับระดับความ
เสี่ยงท่ียอมรับได้ของแต่ละบุคคล โดยเริ่ม
เสนอขายต้ังแต่วันท่ี 1 ก.ค. 63 ท่ีผา่นมา 
แบง่ตามประเภทสินทรัพย์ท่ีลงทุน ดังนี้

กองทุนรวมตราสารหนี้ จํานวน 2 กองทุน 
ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสาร
หนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดเพื่อการออม) 
(SCBSFFPLUS-SSF) ลงทุนในเงินฝาก
และตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศ
ระยะสั้นท่ีมีคุณภาพ และกองทุนเปิดไทย
พาณิชย์ ตราสารหนี้ พลัส (ชนิดเพื่อการ
ออม) (SCBFP-SSF) ลงทุนในเงินฝาก
และตราสารหนี้ไทยและต่างประเทศท่ีมี
คุณภาพอายุเฉล่ีย 1- 3 ปี

กองทุนรวมผสม จํานวน 1 กองทุน ได้แก่ 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ทแพลน 2 
(ชนิดเพื่อการออม) (SCBSMART2-SSF) 
ลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ ความผันผวน
เป้าหมายประมาณ 5% ต่อปี

กองทุนรวมตราสารทุน จํานวน 2 กองทุน 
ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ซีเล็คท์ อิค
วิต้ี ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) (SCBSE-
SSF) ลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี 30 ตัว ท่ี
มีโอกาสสร้างผลตอบแทนเหนือตลาด 
และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นทุนปันผล 
(ชนิดเพื่อการออม) (SCBDV-SSF) ลงทุน
ในหุ้นไทยท่ีมีนโยบายจ่ายเงินปันผลอยา่ง

สม่ําเสมอ

กองทุนรวมต่างประเทศ จํานวน 3 กองทุน 
ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล ส
ตราทีจิก อินเวสเมนท์ (ชนิดเพื่อการออม) 
(SCBGSIF- SSF) ลงทุนในตราสารหนี้
เอกชนต่างประเทศท่ีมีคุณภาพ บริหารโดย 
PIMCO ผู้จัดการกองทุนระดับโลก, กองทุน
เปิดไทยพาณิชย์หุ้นยูเอส (ชนิดเพื่อการ
ออม) (SCBS&P500-SSF) เน้นสร้างผล
ตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี S&P500 ซึ่ง
เป็นดัชนีท่ีมูลค่ามากท่ีสุดของสหรัฐ (ท่ีมา: 
Investopedia ณ วันท่ี 19 พ.ค. 2563) 
และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้น Low 
Volatility (ชนิดเพื่อการออม) (SCBLEQ-
SSF) ลงทุนในหุ้นท่ัวโลกท่ีมีคุณภาพด้าน
ปัจจัยพื้นฐานดีและมีความผันผวนต่ํา

กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก จํานวน 
2 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
โกลด์ THB เฮดจ์ (ชนิดเพื่อการออม) 
(SCBGOLDH-SSF) เน้นสร้างผลตอบแทน
ใกล้เคียงกับราคาทองคําแท่งในตลาดโลก 
และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ พร็อพเพอร์
ต้ี แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล 
(ชนิดเพื่อการออม) (SCBPIN-SSF) ลงทุน
ในหนว่ย Property/REITs และ/หรือหนว่ย 
Infra ท่ีจดทะเบียนท้ังในและต่างประเทศ

กองทุน LTF เดิมท่ีนักลงทุนให้ความ
สนใจ เพื่อโอกาสการลงทุนอยา่งต่อ
เนื่องจากนโยบายเดิม จํานวน 6 กองทุน 
ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะ
ยาวปันผล 70/30 (ชนิดเพื่อการออม) 
(SCBLT1-SSF) ลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐาน
ดี 70% และตราสารหนี้คุณภาพ 30%, 
กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว 
พลัส (ชนิดเพื่อการออม) (SCBLT2-SSF) 
ลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี มีนโยบาย
จ่ายเงินปันผลสม่ําเสมอ, กองทุนเปิด
ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว (ชนิดเพื่อการ
ออม) (SCBLT3-SSF) ลงทุนในหุ้นไทย
พื้นฐานดี มีโอกาสเติบโตสูง, กองทุนเปิด
ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวอินเตอร์ (ชนิด
เพื่อการออม) (SCBLT4-SSF) ลงทุนใน

หุ้นไทยพื้นฐานดี มีโอกาสเติบโตสูง และ
หุ้นต่างประเทศไมเ่กิน 35%, กองทุนเปิด
ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาว เซ็ท อินเด็ก
ซ์ (ชนิดเพื่อการออม) (SCBLTSET-SSF) 
กองทุน SSF เดียวในประเทศไทยท่ีเน้น
สร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนี SET 
Index และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้น
ระยะยาวทาร์เก็ต (ชนิดเพื่อการออม) 
(SCBLTT-SSF) ลงทุนในหุ้นไทยพื้นฐานดี 
มีโอกาสเติบโตสูง และหุ้นท่ีมีนโยบายจ่าย
เงินปันผลสม่ําเสมอ

“ปัจจุบนักำรแพรร่ะบำดของโรค 
covid-19 เริม่อยูใ่นสถำนกำรณ์ที่
ควบคมุได้ ท�ำใหห้ลำยประเทศรวมถึง
ไทยได้มกีำรผอ่นคลำย lockdown สง่
ผลเศรษฐกิจค่อยๆ เริม่ฟื้ นตัวแต่ก็คงใช้
เวลำพอสมควรกว่ำจะกลับมำเหมือนเดิม 
กำรลงทนุด้วยเป้ำหมำยระยะยำวจึงเป็น
ตัวช่วยทีส่�ำคัญในกำรลงทนุ โดยเฉพำะ
กำรลงทนุเพื่อสทิธิประโยชน์ทำงภำษีที่
จะช่วยสรำ้งวินัยในกำรออมระยะยำวให้
กับนักลงทนุ เพรำะนอกจำกจะได้สทิธิลด
หยอ่นภำษีแล้ว กำรถือครองยำวจะช่วย
ลดโอกำสกำรขำดทนุเมื่อครบก�ำหนด
ด้วย รวมถึงกำรกระจำยกำรลงทนุใน
หลำกหลำยสนิทรพัย ์ก็จะเป็นกำรเพิ่ม
โอกำสใหผ้ลตอบแทนในระยะยำวมี
เสถยีรภำพมำกขึน้เช่นกัน” นำยณรงค์
ศกัดิ ์กล่ำว

ท้ังนี้ ผลการดําเนินงานในอดีตมิได้ยืนยัน
ถึงผลการดําเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุน
ควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข
ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษา
สิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีระบุไว้ในคู่มือ
การลงทุนของกองทุน SSF กรณีไมไ่ด้
ปฏิบัติตามเง่ือนไขทางภาษี จะไมไ่ด้สิทธิ
ประโยชน์ตามเง่ือนไขของกองทุน รวมถึง
ควรขอคําแนะนําเพิ่มเติมจากผู้ประกอบ
ธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวัน
ทําการ ได้ท่ี SCBAM Call Center โทร.02-
777-7777 กด 0 กด 6 หรือผู้สนับสนุนการ
ขายทุกราย



บลจ.วี ปิดกองทุนหุ้นจีน ส่งผลตอบแทนให้ผู้ลงทุน 7.28%
มองตลาดหุ้นจีนยังสร้างโอกาสรับผลตอบแทนน่าลงทุน 

บลจ.วี ประเมินการเติบโตของเศรษฐกิจยัง
นา่สนใจ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและ
กระแสเงินทุนไหลเข้าเอเชีย ดันตลาดหุ้น
จีนเดินหน้าบวก สง่ผลให้สามารถปิดกองทุ
นทริกเกอร์หุ้นจีน พร้อมเล็งออกกองทุนหุ้น
จีนปลาย ก.ค. นี้ มองระดับราคายังนา่ลงทุน
แนะนําจัดพอร์ตกระจายลงทุนตลาดหุ้นจีน 
ในกลุ่มธุรกิจใหม่

นำยอิศรำ พุฒตำลศร ีประธำนเจ้ำหน้ำที่
บรหิำร บรษัิทหลักทรพัยจั์ดกำรกองทนุ 
ว ีจ�ำกัด (“บลจ.ว”ี)  เปิดเผยว่า ปัจจจุ
บันเศรษฐกิจแม้จะได้รับผลกระทบจาก
ข้อพิพาททางการค้ากับสหรัฐฯ เรื่องการ
เก็บภาษีสินค้านําเข้าต้ังแต่ปีท่ีผา่นมา แต่
จากการท่ีรัฐบาลจีนได้มีมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจต่างๆ เพื่อรับมือผลกระทบจาก
สงครามการค้า ไมว่่าจะเป็นการปรับลด
ภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ , การอัดฉีด
เงินเพื่อกระตุ้นการลงทุนในสาธารณูปโภค
โครงสร้างพื้นฐานและกระตุ้นการบริโภค
ใน รวมถึงการขยายการใช้เทคโนโลยีสูเ่ขต
ชนบทของประเทศ สง่ผลให้เศรษฐกิจจีน
ยังสามารถเติบโตต่อไปได้ และเป็นโอกาส
สําหรับการจัดพอร์ตการลงทุนในตลาดหุ้น
เพื่อสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

ท้ังนี้การอัดฉีดเงิน (QE) ของธนาคารกลาง
ประเทศต่างๆจํานวนมากเพื่อกระตุ้น
สภาพคล่องและรับมือกับการระบาดของ 
COVID-19 ทําให้มีกระแสเงินลงทุนไหล
เข้าตลาดเอเชียต่อเนื่อง สง่ผลให้กองทุน
เปิด วี ไชนา่ 6M (WE-CHINA6M)  ซึ่งเป็นก
องทุน Active Management เน้นลงทุนใน
กองทุน ETF ท่ีมีนโยบายลงทุนในประเทศ
จีน สามารถสร้างผลตอบแทนท่ีกําหนด
ไว้ 6% โดยกองทุนจะรับซื้อคืนหนว่ย
ลงทุนอัตโนมัติให้กับผู้ถือหนว่ยลงทุนไปยัง
กองทุนเปิด วี มันนี่ มาร์เก็ตในวันท่ี 8 ก.ค. 
2563 ในราคารับซื้อคืน 10.7282 บาทต่อ
หนว่ย หรือ 7.28% ซึ่งผู้ถือหนว่ยสามารถ
ดําเนินการขายหนว่ยลงทุนคืนได้ต้ังแต่วันท่ี 
13 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป  

 “ด้วยแนวโน้มเศรษฐกิจจนีทีย่งัเดินหน้ำ
ต่อไปได้จำกมำตกำรของภำครฐั รวมท้ัง
ในกลุ่มธุรกิจใหม่ของจนีทีม่อุีตสำหกรรม
ด้ำนเทคโนโลยทีีเ่ติบโตอยำ่งน่ำสนใจ 

ท�ำใหก้ำรลงทนุในตลำดหุน้จนียงัมคีวำม
น่ำสนใจ ซึง่ทำง บลจ.ว ีเตรยีมทีจ่ะเปิด
ขำยกองทนุทีล่งทนุในตลำดหุน้จนี เพื่อ
สรำ้งโอกำสในกำรรบัผลตอบแทนอยำ่ง
ต่อเน่ืองจำกกำรลงทนุในหุน้จนีทีม่ี
ศกัยภำพเติบโตสงูรว่มกับผูจั้ดกำรกองทนุ
ต่ำงประเทศทีม่จุีดแข็งในด้ำนควำม
เชีย่วชำญในกำรคัดเลือกหุน้จนีโดยเฉพำะ  
เพื่อเป็นช่องทำงส�ำหรบันักลงทนุที่
ต้องกำรกระจำยกำรลงทนุในตลำดหุน้ต่ำง
ประเทศ ท้ังนี ้กองทนุอยูร่ะหว่ำงพิจำรณำ
อนุมัติจัดต้ัง ซึง่ บลจ.ว ีจะน�ำเสนอต่อผู้
ลงทนุอกีครัง้ในช่วงปลำยเดือนนี”้  นำยอิ

ศรำ กล่ำว

สําหรับผู้ท่ีสนใจสามารถติดต่อสอบถาม
เพิ่มเติมพร้อมรับหนังสือชี้ชวนได้ท่ี บริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุน วี จํากัด (“บลจ.
วี”) โทรศัพท์ 02-648-1111 หรือตัวแทน
ซื้อขายหนว่ยลงทุนของ บลจ.วี ได้แก่ บล.เค
ทีบี (ประเทศไทย), บล.หยวนต้า , บล.โน
มูระ, บล.เคจีไอ, บล.เอเชียเวลท์, บล.ฟิล
ลิป, บล.กรุงศรี, บล.เอสบีไอ ไทย ออนไลน์, 
บลน.โรโบเวลธ์, บลน.ฟินโนมินา,  บลน.
เวลท์ รีพับบลิค และ บลน.เว็ลธ์เมจิก



บลจ.กสิกรไทย ชวนกระจายลงทุน SSF
ต่อเนื่อง หลังข้ึนแท่นกองทุน SSFX ขนาด

ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม

บลจ.กสิกรไทย แนะกระจายลงทุนผา่น 4 
กองทุน SSF เพื่อหวังทํากําไรในระยะยาว แถม
รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในปีนี้ เผยกองทุน 
K SUPERSTAR SSFX ขึ้นแท่นกองทุนรวมเพื่อ
การออมแบบพิเศษท่ีมีขนาดใหญเ่ป็นอันดับ 1 
ในอุตสาหกรรม พร้อมขอบคุณลูกค้าท่ีได้ให้การ
สนับสนุนเป็นอยา่งดี ย�าบริหารจัดการเต็มท่ีให้
สมดีกรีแชมป์

นำยวศนิ วณิชยว์รนันต์ ประธำนกรรมกำร
บรหิำร บรษัิทหลักทรพัยจั์ดกำรกองทนุ กสกิร
ไทย จ�ำกัด (บลจ.กสกิรไทย) เปิดเผยว่า หลัง
จากท่ีกองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออม
พิเศษ (K-SUPSTAR-SSFX) ได้สิ้นสุดการขาย
ในวันท่ี 30 มิ.ย.ท่ีผา่นมา ถือว่าได้รับการตอบ
รับจากผู้ลงทุนเป็นอยา่งดีนับต้ังแต่วันท่ีเปิด
เสนอขายครั้งแรก จนสามารถขึ้นแท่นกองทุน
รวมเพื่อการออมแบบพิเศษท่ีมีมูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิมากท่ีสุดเป็นอันดับ 1 ในอุตสาหกรรม 
ด้วยมูลค่าท้ังสิ้น 2.13 พันล้านบาท (ข้อมูล 
Morningstar ณ วันท่ี 30 มิ.ย. 63) อยา่งไรก็
ดี ตนในฐานะตัวแทนของทีมงานทุกคน ขอ
ขอบพระคุณลูกค้าผู้ลงทุนทุกท่านท่ีได้ให้
ความไว้วางใจเลือกลงทุนในกองทุน SSFX จา
กบลจ.กสิกรไทย ท้ังนี้ ผู้ลงทุนสามารถวางใจ
ได้ว่าเงินลงทุนจะได้รับการดูแลอยา่งดีจากทีม
ผู้จัดการกองทุนหุ้นไทยท่ีมีศักยภาพสูง การัน
ตีด้วยรางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม 
ประเภทการลงทุนหุ้นไทย (Best Fund House - 
Domestic Equity) จาก Morningstar Awards 
2020 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการ
บริหารจัดการกองทุนหุ้นไทย ควบคู่กับการ
บริหารความเสี่ยงอยา่งเหมาะสม เพื่อให้ได้มา
ซึ่งผลตอบแทนอยา่งสม่ําเสมอ และสามารถ
เอาชนะตลาดในระยะยาวได้

นายวศินกล่าวต่อไปว่า สําหรับผู้ลงทุนท่ีพลาด
โอกาสการลงทุนในกองทุน SSFX ก็สามารถมา
ลงทุนต่อเนื่องได้ในกองทุนรวมเพื่อการออม 
(Super Savings Fund: SSF) เพื่อโอกาสทํา
กําไรในระยะยาว พร้อมรับสิทธิประโยชน์ทาง
ภาษีในปีนี้ โดยกองทุน SSF ของบลจ.กสิกรไทย 
มีให้เลือก 4 นโยบายท่ีครอบคลุมทุกประเภท
สินทรัพย์ ท้ังนี้ สําหรับผู้ท่ีรับความเสี่ยงได้สูง
และเชื่อมั่นในศักยภาพของตลาดหุ้นไทย ขอ
แนะนํา กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน ชนิดเพื่อ
การออม (K-STAR-SSF) ซึ่งมีนโยบายการลงทุน
เชน่เดียวกับกองทุน K-SUPSTAR-SSFX ท่ีเน้น
ลงทุนในหุ้นบริษัทชั้นนําของไทยท่ีมีศักยภาพ

เติบโตในระยะยาว ผา่นกลยุทธ์จับจังหวะซื้อ-
ขาย (Tactical Trading) เพื่อโอกาสทํากําไร
ในทุกชว่ง โดยกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นกลยุทธ์ท่ีใช้
บริหารกองทุน K-STAR-A(R) กองทุนหุ้นไทยท่ีมี
ผลการดําเนนิงานโดดเด่นจนได้รับการจัดอันดับ 
5 ดาวจาก Morningstar ในประเภท Overall 
Rating (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิ.ย. 63)
 
สําหรับผู้ลงทุนกลุ่มคนรุน่ใหมท่ี่ใสใ่จสิ่ง
แวดล้อม และต้องการมีสว่นชว่ยให้โลก
เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นผา่นการลงทุน 
ขอแนะนํา กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้น
ทุน ชนิดเพื่อการออม (K-CHANGE-SSF) ท่ี
เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทชั้นนําระดับโลกท่ีมุง่
สร้างการเปล่ียนแปลงและผลกระทบเชิงบวก
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน (Impact 
Investing) รวมถึงเป็นหุ้นท่ีมีอัตราการเติบโต
สูง (Growth Stock) โดยกองทุนมีนโยบายการ
ลงทุนเดียวกันกับกองทุน K-CHANGE-A(A) ซึ่ง
มีผลตอบแทนต้ังแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (YTD) อยู่
ท่ี 29.60% ถือว่าทําผลงานได้มากท่ีสุดเมื่อ
เทียบกับกองทุนอ่ืนภายใต้การบริหารจัดการขอ
งบลจ.กสิกรไทย (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 มิ.ย. 63)

นอกจากนี้ สําหรับผู้ท่ีรับความเสี่ยงได้ปาน
กลาง และยังมีความกังวลกับความผันผวน
ของเศรษฐกิจในชว่งนี้ ขอแนะนํา กองทุน
เปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม 
(K-GINCOME-SSF) ท่ีเน้นกระจายลงทุนใน
สินทรัพย์หลากหลายประเภทท่ัวโลกกว่า 2,500 
สินทรัพย์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละประเภท
สินทรัพย์ทําหน้าท่ีมุง่หาโอกาสการลงทุนใน
สินทรัพย์ท่ีสร้างรายรับได้อยา่งสม่ําเสมอ อีก
ท้ังกองทุนยังมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมเ่กิน
ปีละ 4 ครั้ง และสําหรับผู้ท่ีรับความเสี่ยงได้
น้อย หรือกําลังเริ่มต้นออมเงิน ขอแนะนํา กอง
ทุนเปิดเค ตราสารหนี้ พลัส ชนิดเพื่อการ
ออม (K-FIXEDPLUS-SSF) ท่ีเน้นกระจาย
ลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีระยะปานกลาง-
ยาวท้ังในและต่างประเทศ ผา่นกลยุทธ์การ
บริหารพอร์ตแบบเชิงรุก (Active Investment 
Management) โดยมีการติดตามข้อมูล
รายวันเพื่อตอบสนองได้ทันต่อเหตุการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลง

“ตลำดกำรเงินท่ัวโลกยงัคงมคีวำมผนัผวน 
โดยรำคำสนิทรพัยเ์สีย่งสว่นใหญ่ทีป่รบัตัวขึน้
ในช่วงทีผ่ำ่นมำเคล่ือนไหวบนควำมคำดหวัง

ว่ำเศรษฐกิจจะฟื้ นตัวโดยเรว็และผลประกอบ
กำรบรษัิทจดทะเบยีนจะกลับมำฟื้ นตัวในปี
หน้ำ ท่ำมกลำงควำมเสีย่งในตลำดทีย่งัมสีงู
โดยเฉพำะจำกสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำด
ของเชื้อไวรสั covid-19 ทีย่งัคงไม่สิน้สดุ 
และมบีำงประเทศกลับมำล็อกดำวน์อกีครัง้ 
นอกจำกนี ้กองทนุกำรเงินระหว่ำงประเทศ 
(international monetary Fund: imF) ปรบั
ลดคำดกำรณ์เศรษฐกิจลงอยำ่งมนัียยะ ขณะ
ทีร่ำคำหุน้ในบำงภมูิภำคค่อนข้ำงตึงตัว จึง
อำจเหน็กำรปรบัฐำนของสนิทรพัยเ์สีย่งเป็น
ระยะๆ อยำ่งไรก็ด ีสภำพคล่องในระบบทีม่สีงู
จะช่วยสนับสนุนตลำดในช่วงทีเ่ศรษฐกิจโลก
ชะลอตัวลงได้ โดยผูล้งทนุยงัควรต้องใช้ควำม
ระมัดระวังในกำรเข้ำลงทนุ และควรมกีำรก
ระจำยกำรลงทนุไปในสนิทรพัยห์ลำกหลำย
ประเภทเพื่อเป็นกำรลดควำมเสีย่งจำกควำม
ผนัผวนใหกั้บพอรต์กำรลงทนุ” นำยวศนิกล่ำว

นายวศินกล่าวเพิ่มเติมว่า กองทุน SSF สามารถ
ใช้ลดหยอ่นภาษีได้สูงสุด 30% ของเงินได้พึง
ประเมิน แต่ไมเ่กิน 200,000 บาท โดยผู้ลงทุน
ต้องถือครองหนว่ยลงทุนเป็นระยะเวลา 10 ปี
นับจากวันท่ีซื้อ นอกจากนี้ กําไรจากการขายคืน
จะได้รับการยกเว้นภาษีหากผู้ลงทุนปฏิบัติตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนด ท้ังนี้ ผู้ลงทุนท่ีสนใจกองทุน 
SSF ของบลจ.กสิกรไทย สามารถเริ่มต้นลงทุน
ได้เพียง 500 บาท ผา่นแอป K PLUS, K-My 
Funds, ธนาคารกสิกรไทย และผู้สนับสนุนการ
ขายและรับซื้อคืนหนว่ยลงทุน โดยติดต่อขอรับ
หนังสือชี้ชวนได้ตามชอ่งทางดังกล่าว หรือ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี KAsset Contact 
Center 0 2673 3888

ผู้ลงทุนโปรดทําความเข้าใจลักษณะสินค้า 
เง่ือนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษา
ข้อมูลภาษีในคู่มือการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน 
/ กองทุน K-CHANGE-SSF และ K-GINCOME-
SSF ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียนไม่
น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ 
/ กองทุน K-FIXEDPLUS-SSF ป้องกันความ
เสี่ยงด้านอัตราแลกเปล่ียนไมน่้อยกว่า 90% 
ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ และลงทุน
กระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความ
เสี่ยงท่ีผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจํานวนมาก 
ท้ังนี้ เนื่องจากกองทุนมิได้ป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปล่ียนท้ังจํานวน ผู้ลงทุนจึงอาจ
ขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 
หรือ ได้รับเงินคืนต่ํากว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้



บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : VGI แนะน�า "Fully Valued"
ราคาเป้าหมาย 7.13 บาท/หุ้น

คำด 1Q63-64 อยู่
ในเกณฑ์ย�ำแย่
 
สถานการณ์ไมส่ดใส ขอให้ลูกค้าเล่ือนยอดจอง
โฆษณาล่วงหน้า (Backlog) 50% ของปีท่ีแล้วไป
ชว่งปลายปี 63 ดีกว่าถูกยกเลิก รายได้จากท้ัง
สว่นสื่อนอกบ้าน และดิจิตัลอยูใ่นเกณฑ์ซบเซา

มีแนวโน้มว่าผลการดําเนินงาน 1Q63-64 (สิ้น
สุด มิ.ย.63) มีโอกาสจะเป็นขาดทุนหรือกําไรลด
ลงมาก เพราะยอดจองโฆษณาใหมทํ่าได้ต่ํา สว่น 
2Q63-64 (สิ้นสุด ก.ย.63) คาดว่าจะฟื้ นตัวได้
เล็กน้อยจากคลายล็อกดาวน์

ด้านแนวโน้มครึ่งหลังปีนี้ 2H63-64 ภาพการ
ฟื้ นตัวไมช่ัดเจน ขึ้นกับสถานการณ์โควิด-19 จะ
คล่ีคลายได้หรือไม ่แต่งบโฆษณาจะผูกติดกับ
เศรษฐกิจซึ่งปีนี้ไทย GDP คาดว่าจะ -8% ทีเดียว

บริษัทรว่ม Kerry กําไรเติบโตสูง แต่ถูกบดบัง
ด้วยกิจการอ่ืนๆ ในปีท่ีผา่นมา Kerry ให้กําไร
เข้ามายัง VGI สูงถึง 268 ล้านบาท (+58% 
y-o-y) และคาดว่าปีนี้จะให้กําไรสูงขึ้น อยา่งไร
ก็ตามบริษัทรว่มอ่ืนๆท่ีเป็นขาดทุนก็มีมาก เชน่ 
Rabbit Line Pay, Arrow Media ซึ่งทําโฆษณา
ประเภทสนามบิน รวมท้ังกิจการท่ีมาเลเซียซึ่ง
สถานการณ์โควิด-19 ก็ยังไมถึ่งกับหายไปคล้าย
ไทย และสว่นใหญเ่ป็นโฆษณาเก่ียวกับการเดิน
ทาง เชน่ รถไฟฟ้า กิจการเหล่านี้ เชน่ Puncake 
Berlian, VGI Global Media มาเลเซีย, Meru 

Utama และ PT Avabanindo Perkasa เป็นต้น

 

แนะนําเชิงลบคือ เต็มมูลค่า (Fully Valued) 
ราคาพื้นฐานเป็น 7.13 บาท ประเมินด้วยวิธี 
SOP (Sum of Parts) ราคาหุ้นขณะนี้ซื้อขายท่ี 
P/E ปีนี้และปีหน้าสูงมากเป็น 67.8 และ 42.6 
เท่า ตามลําดับ ท้ังๆท่ี อัตราผลตอบแทนสว่นผู้
ถือหุ้น (ROE) ต่ํา ปีนี้และปีหน้าเป็น 6.2% และ 
8.4% ตามลําดับ สําหรับอัตราผลตอบแทน
ปันผลไมสู่ง คาดว่าปีนี้เป็นเพียง 0.5% ความ
เสี่ยงคือ หากธุรกิจโฆษณาฟื้ นตัวได้ช้ากว่าคาด 
ก็อาจจะมีการปรับประมาณการและราคาพื้น
ฐานลงได้อีก

นักวิเครำะห&์กลยุทธ์ : สมบติั เอกวรรณ
พัฒนำ : sombata@th.dbs.com



บล.เคจีไอ : SMPC แนะน�า ซื้อ ราคาพ้ืนฐาน ที่ 15.00 บ.

Sahamitr Pressure Container PCL
(SMPC.BK/SMPC TB)

Outperform Initiate
Price as of 13 Jul 2020            10.00
12M target price (Bt/shr)          15.00
Unchanged/Revised up(down)(%)      N.A
Upside/downside (%)                50.0

Key messages
         
 เราเริ่มต้นดูแลหุ้น SMPC ด้วยคําแนะนําซื้อ โดยกําหนดราคา
เป้าหมายสิ้นปี 2564 ท่ี 15.00 บาท อิงจาก PER ท่ี 14.0X (ค่า
เฉล่ียในอดีต +1.0 S.D.) คิดเป็น PEG ท่ี 1.0X (อิงจาก EPS ปี 
2564) ประเด็นการลงทุนท่ีสําคัญคือผลประกอบการท่ีคาดว่า
จะฟื้ นตัวในปีนี้จากฐานท่ีต่ําในปี 2562 และปริมาณยอดขาย
ท่ีคาดว่าจะค่อยๆ เติบโตขึ้น บวกกับการท่ีบริษัทเป็นผู้ผลิต
ถังแก๊สระดับ Top 10 ของโลก นอกจากนี้ บริษัทยังจ่ายปันผล
สม่ําเสมอโดยมีนโยบายจ่ายปันผลท่ี 60% ซึ่งจะทําให้อัตรา
ผลตอบแทนจากเงินปันผลอยูท่ี่ 5.6% จากราคาปิดล่าสุด ซึ่ง
จะเป็นปัจจัยท่ีชว่ยค�าราคาหุ้นเอาไว้

Good things come in small package

event
          เริ่มดูแลหุ้น SMPC 

lmpact

ผู้ผลิตถังทนความดันต่ําระดับแนวหน้าของโลก 

SMPC เป็นผู้ผลิตถังทนความดันต่ําระดับแนวหน้าของโลก 
โดยมีกําลังการผลิตรวม 10 ล้านถังต่อปี บริษัทมีสินค้าท่ี
หลากหลาย ท้ังถังแก๊ส LPG สําหรับใช้ในครัวเรือน ถังแก๊ส 
LPG สําหรับรถยนต์ และถังทนความดันต่ําแบบอ่ืนๆ สําหรับ
ใช้ในภาคอุตสาหกรรม และลูกค้ากลุ่มท่ีมีความต้องการพิเศษ
เฉพาะ ท้ังนี้ บริษัทผา่นการรับรองมาตรฐานระดับโลก ซึ่ง
ทําให้มีความได้เปรียบในการแขง่ขัน และสามารถเปิดตลาด
ได้อยา่งกว้างขาว 

ผลกำรด�ำเนินงำนในอดตีดต่ีอเน่ือง
          SMPC มีผลการดําเนินงานในอดีตท่ีดีต่อเนื่อง รายได้โต 
16% (CAGR ในชว่ง 3 ปี ระหว่างปี 2558-2561) โดยอัตรา

กําไรขั้นต้นอยูใ่นชว่ง 21.2% - 28.6% ถึงแม้จะต้องรับความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน แต่กําไรสุทธิของ SMPC ก็ยังโตได้
ถึง 8% (CAGR ในชว่ง 3 ปี ระหว่างปี 2558-2561) เรามอง
ว่าบริษัทมีความเสี่ยงเล็กน้อยจากความผันผวนของราคา
วัตถุดิบ (แผน่เหล็กรีดร้อน) ซึ่งอยูใ่นระดับท่ีบริหารจัดการได้ 
เพราะบริษัทได้พยายามจับคู่คําสั่งซื้อให้พอดีกันกับจํานวน
วัตถุดิบโดยไมม่ีนโยบายจะเก็งกําไรราคาวัตถุดิบ 

ก�ำไรน่ำจะโตอยำ่งน่ำประทับใจแม้จะใช้สมมติฐำนแบบ
อนุรกัษ์นิยม 
         
 ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวลง และเงินบาทท่ีอ่อนค่าลง
ทําให้มีการเล่ือนคําสั่งซื้อออกไป และบีบให้ margin ในปีท่ี
แล้วลดลง ซึ่งทําให้ฐานกําไรของ SMPC ต่ําในปี 2562 เราคาด
ว่าสถานการณ์นา่จะคล่ีคลายลงหลังจากลูกค้ากลับมาสั่งซื้อ
สินค้าอีกครั้งต้ังแต่ 4Q62 เราคาดว่ากําไรของ SMPC จะโตถึง 
32% ในปีนี้ และ15% ในปี 2564 แม้ว่าเราจะใช้สมมติฐาน
แบบอนุรักษ์นิยมดังนี้ i) ปริมาณยอดขายถังแก๊สในปี 2563-
64 จะอยูท่ี่ 6.7 - 7.5 ล้านถัง คิดเป็นอัตราการใช้กําลังการ
ผลิตท่ี 67% และ 75% ตามลําดับ (ต่ํากว่าเป้าปริมาณยอด
ขายของบริษัทท่ีต้ังไว้ท่ี 7.3 - 8.4 ล้านถัง) ii) อัตรากําไรขั้น
ต้นในปี 2563-64 จะอยูท่ี่ 21.0% (+0.5 ppt จากปี 2562) 
ซึ่งค่อนข้างต่ําเมื่อเทียบในอดีตท่ี 21.2%-28.6% ระหว่างปี 
2557-2561

valuation & action
          
เนื่องจากคาดกําไรโตอยา่งนา่ประทับใจถึง 32% (ปี 2563) 
และ 15% (ปี 2564) เราจึงให้ Permium PER ท่ี 14.0X (ค่า
เฉล่ียในอดีต +1.0 S.D.) คิดเป็น PEG ท่ี 1.0X (อิงจาก EPS ปี 
2564)ได้ราคาเป้าหมายสิ้นปี 2564 ท่ี 15.00 บาท ซึ่งยังเหลือ 
upside จากราคาปิดล่าสุดอีกถึง 50% นอกจากนี้ บริษัทยัง 
i) จ่ายปันผลสม่ําเสมอโดยมีนโยบายจ่ายปันผลท่ีอัตรา 60% 
(คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปัผนลท่ี 5.6% จากราคา
ปิดล่าสุด) ii) มี ROE สูงถึง 24% และ iii) สัดสว่นหนี้สินสุทธิ
ต่อทุนต่ําเพียงแค่ 0.4X เท่านั้น ดังนั้น เราจึงเริ่มต้นดูแลหุ้น 
SMPC ด้วยคําแนะนํา "ซื้อ"

Risks

การอ่อนค่าของเงินบาท ความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์ของทางการ 
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ นโยบายการค้า ความเสี่ยง
ด้านเครดิต ความเสี่ยงจากสินค้าแทนกัน

ท่ีมา: บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ(ประเทศไทย)



บล.ฟลิลิป : SF แนะน�า ซื้อ ราคาพ้ืนฐาน ที่ 5.50 บ.

SF - ซื้อ TP'64 : 5.50
 ผลกำรด�ำเนินงำน 2Q63 คำดติดลบครัง้
แรก
 งบรวม 2Q63e 1Q63 2Q62 % y-y % 
q-q 6m63e 6m62 % y-y
 ก�ำไร -59 304 357 n.m. n.m. 245 624 
-60.8
 ePS -0.03 0.14 0.29 n.m. n.m. 0.11 
0.29 -60.8
 ผลด�ำเนินงำน 2Q63 คำดติดลบครัง้แรก 
นับต้ังแต่เข้ำตลำด:
 
ด้วยผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของ covid-19 ทีส่ง่ผลต่อกำร
ประกำศปิดหำ้ง ในช่วงเดือน เม.ย. - กลำง
เดือน พ.ค. 63 ทำใหท้ำงฝ่ำยคำดผลด�ำเนิน
งำน 2Q63 ของ SF มโีอกำสติดลบ (เบื้องต้น
คำดอยูท่ี ่-59 ลบ.) ซึง่พลิกจำกก�ำไรสทุธิ 
2Q62 และ 1Q63 ที ่357 ลบ. และ 304 ลบ. 
ตำมลำดับ หลังบรษัิทไม่เรยีกเก็บค่ำเช่ำสถำน
ทีท่ีถ่กูรฐัสั่งปิด และใหส้ว่นลดสงูถึง 50-60% 
แก่ผูเ้ช่ำทีไ่ด้รบัผลกระทบ กดดันรำยได้ค่ำ
เช่ำและค่ำบรกิำรทีล่ดลง ขณะทีค่่ำใช้จ่ำยแม้
จะลดลงได้จำกค่ำใช้จ่ำยสำธำณูปโภคทีล่ด
ลงตำมกำรใช้งำน แต่ก็ยงัมำกกว่ำรำยได้ทีห่ำ
มำได้
 
ปรบัประมำณกำรก�ำไรและรำคำพื้นฐำน แต่
ยงัแนะน�ำ "ซื้อ":
 
เพื่อสะท้อนผลด�ำเนินงำน 2Q63 ทีค่ำดติดลบ 
และผลด�ำเนินงำนช่วง 2H63 ทีย่งัดูท้ำทำย
จำกสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดล่ำสดุทีเ่กิด
ขึน้ในไทย (ทหำรอยีปิต์+คณะทตู) เบื้อง
ต้นทำงฝ่ำยจึงปรบัลดก�ำไรจำกกำรด�ำเนิน
งำนปี 63 ลงเหลือ 200 ลบ. ก่อนกลับสูร่ะดับ
ปกติเฉลีย่ 550 ลบ./ปี ในปี 64-65 และด้วย
รำคำหุน้ทีป่รบัลงมำมำกจนยงัม ีUpside 
เหลือจำกรำคำพื้นฐำนปี 64 ใหม่ที ่5.50 บำท 
จึงแนะน�ำ "ซื้อ"

หมำยเหต:ุ ก�ำไร = ล้ำนบำท, ePS = บำท

 ญำนินท์ อภิชำติสกลุวงศ,์ นักวิเครำะห์
กำรลงทนุด้ำนหลักทรพัย ์#41993



บล.คิงส์ฟอร์ด : ADVANC แนะน�า ซื้อ ราคาพ้ืนฐาน ที่ 220.00 บ.

earning Preview i advanc
 Stock Rating      BUY
 current Price    THB 186.00
 Target Price    THB 220.00
 Sector     icT
 advanc inFo SeRvice

 รำยได้บรกิำรจะกลับมำขยำยตัวในช่วงครึง่ปีหลัง แต่กำรแข่งขันยงัสงู
 + คำดก�ำไรสทุธิไตรมำส 2 ไว้ที ่6 พัน ลบ. ลดลง -21%YoY, -9.9%QoQ
 + outlook ในช่วงทีเ่หลือของปี 2563 และแนวโน้มอุตสำหกรรม
 + แนะน�ำ "ซื้อ" โดยมรีำคำเป้ำหมำยปี 2563 ที ่220 บำท
 + คำดก�ำไรสทุธิ 2Q63 ที ่6 พัน ลบ. -21%YoY, -9.9%QoQ
 
เช่นเดยีวกับ operator รำยอ่ืนๆ ในช่วงไตรมำส 2 น่ำจะเป็นจุดต�ำสดุของปี 2563 โดยผลกระทบจำกกำรระบำดของโควิด-19 และ
กำรปิด lockdown ท�ำใหย้อดผูใ้ช้งำนในธุรกิจมือถือท้ังในกลุ่มเติมเงินทีจ่ะเกิดกำร inactive และกลุ่มรำยเดือนทีล่ดกำรใช้จ่ำย
โดยมกีำรปรบัลดแพ็กเก็จลง ซึง่ก็จะท�ำให ้aRPU เฉลีย่ของไตรมำสนีล้ดลงอยำ่งมนัียส�ำคัญ นอกจำกน้ันในสว่นของมำตรกำรของ
ภำครฐัไม่ว่ำจะเป็นกำรใหใ้ช้ internet 10 GB ฟรแีละกำรใหโ้ทร 100 นำทฟีรจีะท�ำใหบ้รษัิทเสยีโอกำสในกำรสรำ้งรำยได้จะกำร 
Top up ในภำวะปกติของลกูค้ำ แต่ในด้ำนทีม่ ีPositive impact ก็มอียูบ่ำ้งน้ันก็จะคือลกูค้ำในธุรกิจ Broadband ทีเ่พิ่มขึน้โดยยอด
ผูใ้ช้งำนในช่วงไตรมำส 2 ยงัมแีนวโน้มทีจ่ะขยำยตัวได้ต่อ (ต่ำงจำกจ�ำนวนผูใ้ช้งำนมือถือทีล่ดลงชั่วครำว) โดยกำรออกแพ็กเก็จ 
WFH ซึง่มรีะดับรำคำทีต่�ำกว่ำในช่วงปกติช่วยกระตุ้นยอดขำยและควำมนิยมของลกูค้ำทีเ่ลือกใช้บรกิำรแบบ convergence ใน
ช่วงทีม่กีำร lockdown โดยแพ็กเก็จดังกล่ำวจะมกีำรใหบ้รกิำรเสรมิด้วย Home entertainment จำก aiS Play ดังน้ันจ�ำนวนผู้
ใช้งำนก็จะเพิ่มขึน้ด้วย ในด้ำนกำรแข่งขันในธุรกิจมือถือในช่วงกลำงไตรมำส 2 มกีำรน�ำแพ็กเก็จ Fix Speed Unlimited ออกไป
ช่วงหน่ึงแต่พึง่จะน�ำกลับเข้ำมำใหม่ในช่วงปลำยไตรมำส น่ันแสดงใหเ้หน็ถึงภำวะกำรแข่งขันในกลุ่มทีล่ดควำมรอ้นแรงลงไปบำ้ง 
ส�ำหรบัรำยได้บรกิำรในไตรมำสนีเ้รำประเมินไว้ทีร่ะดับ 3.5 หมื่น ลบ. -5.84%YoY, -3.35%QoQ สว่นต้นทนุกำรยงัทรงตัวท้ัง YoY 
และ QoQ ตำมกำรลงทนุโครงข่ำยยงัเพิ่มขึน้ สว่น eBiTda เรำประเมินไว้ที ่1.85 หมื่น ลบ. -3.2%YoY, -5.4%QoQ (Pre-TFRS 
16)
 
+ outlook ในช่วงทีเ่หลือของปี 2563 และแนวโน้มอุตสำหกรรม
 
จำกกำรใหข้้อมูลของทำงบรษัิทพบว่ำในช่วงเดือนมิถนุำยนยอดกำรใช้งำนรวมถึง active User/new User ค่อยๆเพิ่มขึน้ตำม
กิจกรรมกำรเศรษฐกิจทีเ่รง่ตัวขึน้หลังกำรคลำย lockdown แต่ประเด็นทีจ่ะยงัเป็นแรงกดดันต่อกำรขยำยตัวของรำยได้บรกิำรใน
ช่วงทีเ่หลือของปีคือวคำมเคยชินต่อกำรใช้งำนทีร่ะดับโปรโมชั่นทีไ่ม่สงู หรอืควำมเคยชินต่อโปรชั่นทีม่รีำคำถกูในช่วงของครึง่ปี
แรกซึง่ได้รบัผลกระทบจำกโควิด-19 ควำมท้ำทำยของอุตสำหกรรมในกลุ่มสื่อสำรและ advanc คือกำรท�ำกำรตลำดเพือกระตุ้น
ยอดกำรใช้งำนโดยโอกำสทีจ่ะเรง่ยอดใช้งำนคือช่วงกำรเปิดตัวอุปกรณ์ Handset ของค่ำยใหญ่ไม่ว่ำจะเป็น apple, Samsung, 
Huawei และอ่ืนๆทีก่�ำลังจะเปิดตัวอุปกรณ์ 5G ในช่วงปลำยปี (ประมำณปลำย 3Q หรอืต้น 4Q) ซึง่หำกลกูค้ำใหก้ำรตอบรบัทีด่ก็ี
จะเป็นตัวช่วยส�ำคัญในกำร Uplift aRPU ขึน้มำได้ อยำ่งไรก็ตำมกำรแข่งขันด้ำนรำคำก็อำจจะกลับมำด้วยเช่นกัน ซึง่ประเด็นนีย้งั
ต้องติดตำมและประเมินสถำนกำรณ์กันต่ออยำ่งใกล้ชิด อยำ่งไรก็ตำมรำคำยงัใหน้�ำหนักของกำรฟื้ นตัวของรำยได้บรกิำรทีเ่พิ่มขึน้
มำกกว่ำ
 
+ แนะน�ำ "ซื้อ" มรีำคำเป้ำหมำยปี 2563 ที ่220.00 บำท
 
ส�ำหรบัคำดกำรณ์ก�ำไรสทุธิท้ังปี 2563 เรำประเมินไว้ทีร่ะดับ 2.7 หมื่น ลบ. และ 3.2 หมื่น ลบ. ชะลอตัวลง -12%YoY ในปี 2563 
แต่จะกลับมำขยำยตัวโดดเด่น +17.5%YoY ในปี 2564 และประเมินมูลค่ำเหมำะสมของ advanc ในปี 2563 ที ่220.00 บำท 
(dcF method, Wacc 7.47%, Terminal Growth 1.50%) รำคำเป้ำหมำยม ีUpside จำกรำคำปัจจุบนัเพยีง +18.28% เรำจึงปรบั
ค�ำแนะน�ำจำกเดิมที ่"ถือ" เป็น "ซื้อ" โดยเรำมมีุมมองเชิงบวกต่อ 2H63 หลังจำกผำ่นจุดต�ำสดุในช่วง 2Q63 มำ
 Piyatat Pasommanatsakul
 Registration no. 081741



บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : DCC แนะน�า ซื้อ ราคาพ้ืนฐาน ที่ 2.80 บ.

dynasty ceramic (dcc)
 BUY
 Share PriceTHB 2.24
 12m Price TargetTHB 2.80 (+25%)
 Previous Price TargetTHB 2.30
 ก�ำไร 2Q63 จะโตสงู ปรบัประมำณกำรขึน้
 Results Preview
 ประเด็นกำรลงทนุ
 
คาดกําไร 2Q63 จะโตสูง 420 ล้านบาท (+14%QoQ, +103%YoY) แรง
หนุนจากยอดขายท่ีเพิ่ม และ ต้นทุนพลังงานท่ีลดลง กําไรปีนี้มีแนวโน้มจะ
เติบโตสูง ปรับประมาณการเพิ่มขึ้น แรงหนุนต้นทุนพลังงานท่ีลดลง การ
ออกผลิตภัณฑ์ใหมท่ี่มีกําไรดี และ สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี DCC เป็น
หุ้นปันผลดี เราคาด DCC จะจ่ายปันผลประมาณ 70-80% ของกําไร หรือ 
ประมาณ 0.12 บาท จึงมีอัตราเงินปันผลตอบแทนท่ีดี 5.6% เราแนะนํา ซื้อ 
ประเมินราคาเป้าหมาย 12 เดือนข้างหน้า เท่ากับ 2.80 บาท
 
คำดก�ำไร 2Q63 จะโตสงู 420 ล้ำนบำท (+14%QoQ, +103%YoY)
 
ยอดขาย 2Q63 ของ DCC คาดจะเติบโตต่อเนื่อง ได้แรงหนุนจาก สาขาตลาด
นัดกระเบื้องของ DCC จํานวน 203 สาขา ไมไ่ด้ถูกปิดเหมือนโมเดิร์นเทรด 
ในชว่ง Covid-19 ระบาด รวมถึง การออกผลิตภัณฑ์ใหม ่กระเบื้องขนาด
ใหญซ่ึ่งมีราคาสูงขึ้น และ กําไรดี คาดยอดขาย 2,356 ล้านบาท (+8%QoQ, 
+15%YoY) อัตรากําไรขั้นต้นคาดจะปรับเพิ่มขึ้นเป็น 41.1% จาก 39.5% ใน
ไตรมาสก่อน และ 39.2% ในปีก่อน จาก ต้นทุนพลังงาน (21% ของต้นทุน
การผลิต) ท่ีปรับลดลงรว่ม 20% ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารคาดจะ
ควบคุมได้ดี 439 ล้านบาท (+2%QoQ, -3%YoY) ตามต้นทุนขนสง่ท่ีปรับ
ลดลงตามราคาน�ามันดีเซล และ การลดค่าใข้จ่าย ดังนั้น สุทธิแล้ว คาดกําไร 
2Q63 จะเติบโตสูง 420 ล้านบาท (+14%QoQ, +103%YoY) มากกว่าท่ีเรา
ได้ออกบทวิเคราะห์คาดหมายเมื่อวันท่ี 22 มิ.ย. ท่ีประเมินกําไรไว้เท่ากับ 290 
ล้านบาท

 
แนวโน้มผลประกอบการปีนี้จะเติบโตสูง ปรับประมาณการขึ้น
 
แผนงาน DCC ในปีนี้ คือ 1.) ออกผลิตภัณฑ์ใหม ่3 สินค้า ท่ีมีกําไรดีขึ้น 
คือ กระเบื้องปูพื้นขนาดใหญ ่60*120ซม, เพื่อทดแทนนําเข้าซึ่งมีราคาสูง 
กระเบื้องบุผนังขนาดใหญ ่30*50ซม. และ กระเบื้องกันล่ืน 2.) ลดค่าใช้จ่ายท่ี
ไมจํ่าเป็น คาดประหยัดได้ประมาณ 70 ล้านบาท และ 3.) เพิ่มประสิทธิภาพ
การดําเนินงาน นอกจากนี้ DCC ยังได้ผลบวกของต้นทุนพลังงานท่ีลดลง ดัง
นั้น ปี 2563 DCC จึงมีแนวโน้มจะเติบโตสวนภาวะรวม เราปรับประมาณการ 
ยอดขาย และ กําไร เพิ่มขึ้น คาดยอดขายปี 2563 เท่ากับ 8,474 ล้านบาท 
เติบโต 4.4%YoY และ คาดจะมีกําไรสุทธิ 1,340 ล้านบาท เติบโต 37.7%YoY
 
หุน้ปันผลด ีเพิ่มเป้ำหมำยเป็น 2.80 บำท
 
เราคาด DCC จะจ่ายปันผลประมาณ 70-80% ของกําไร หรือ ประมาณ 0.12 
บาท จึงมีอัตราเงินปันผลตอบแทนท่ีดี 5.6% จากประมาณการท่ีปรับเพิ่มขึ้น 
ทําให้ราคาเป้าหมาย 12 เดือนข้างหน้าเพิ่มเป็น 2.80 บาท จาก 2.30 บาท 
บนฐานค่าเฉล่ีย 10 ปีของ Dividend Yield - 2SD = 4% เราแนะนํา ซื้อ
 
ควำมเสีย่ง : ควำมต้องกำรชะลอตัว / ปัญหำภัยแล้ง / ต้นทนุพลังงำนและ
ค่ำขนสง่

 Surachai Pramualcharoenkit
 surachai.p@maybank-ke.co.th
 (66) 2658 6300 ext 1470



บล.หยวนต้า : EA แนะน�า TRADING ราคาพ้ืนฐาน ที่ 43.00 บ.

company Update
EA

Thailand : Power & Utility  
Action
TRADING (Maintain)
TP upside (downside) (11.3%)
Close Jul 14, 2020
Price (THB)           48.50
12M Target (THB)      43.00
Previous Target (THB) 43.00

What's new?
          - กําไรปกติใน 2Q63 คาดทรงตัว QoQ แม้จะเป็นชว่ง High season ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แต่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ Lockdown ทําให้คําสั่งซื้อและ
ราคาของหนว่ยธุรกิจ B100 ลดลง และเติบโตเล็กน้อย YoY เนื่องจากมาตรการสนันสนุน B10 และ B20 ของภาครัฐทําให้ราคาขายเฉล่ียของ B100 ปรับตัวขึ้นYoY และได้แรง
หนุนจากHNM 10
          - แนวโน้มผลประกอบการใน 2H63 คาดเติบโต HoH เป็นชว่ง High season ของโรงไฟฟ้าพลังงานลมและเริ่มรับรู้รายได้ 3 หนว่ยธุรกิจใหม ่ 

our view
          - เรายังคงประมาณการกําไรปกติปี 2563 ท่ี 6,521 ลบ. (+11.4%YoY) ได้แรงหนุนจาก 1) รับรู้รายได้โรงไฟฟ้าครบทุกโครงการเต็มปีเป็นปีแรก 2) หนว่ยธุรกิจ Bio - 
PCM คาดเริ่มรับรู้รายได้ใน 3Q63 3) ทยอยสง่มอบ EV - Car ใน 4Q63 และ 4) เริ่มรับรู้รายได้โรงแบตฯ ขนาด 1 GWh คาดใน 4Q63
          - เรามีมุมมองบวกต่อการเข้าลงทุนใน NEX เพื่อเป็นการขยายหนว่ยธุรกิจ E - Bus อยา่งไรก็ตาม ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาราว 24% MTD สูงกว่าค่าเฉล่ียกลุ่มท่ีราว -2% 
ถึง +6% ซึ่งเรามองเป็นโอกาสในการลดน�าหนักการลงทุน ในเชิงกลยุทธ์ รอเข้าสะสมเมื่อหุ้นมีการพักตัว

eneRGY aBSolUTe
ฉะลอ QoQ แต่ยงัเติบโต YoY
กําไรปกติทรงตัว QoQ แต่หนุมานชว่ยหนุนเติบโต YoY
          คาดรายได้ใน 2Q63 อยูท่ี่ 4,346 ลบ. ลดลง 8.2%QoQ แม้จะเป็นชว่ง High season ของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แต่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ Lockdown 
ทําให้คําสั่งซื้อและราคาขายเฉล่ียในหนว่ยธุรกิจ B100 ฉะลอลง QoQ แต่เติบโต 20.2%YoY เนื่องจากมาตรการสนันสนุน B10 และ B20 ของภาครัฐทําให้ ราคาขายเฉล่ียของ 
B100 ปรับตัวขึ้น YoY และรับรู้รายได้โรงไฟฟ้าโครงการหนุมาน โครงการ HNM 10 (80MW) ท่ี COD ไปเมื่อกลางเดือน เม.ษ. 62 สง่ผลให้อัตรากําไรขั้นต้น (GPM) ใน 2Q63 
อยูท่ี่ 47.2% เพิ่มขึ้นจาก 43.6% ใน 1Q63 ด้วยค่าแสงของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีดีขึ้น แต่ลดลงจาก 54.0% ใน 2Q62 เพราะสัดสว่นการขายจากหนว่ยธุรกิจ B100 
มากขึ้นซึ่งมีมาร์จ้ินน้อยกว่าหนว่ยธุรกิจพลังงานหมุนเวียน สว่น SG&A คาดท่ี 284 ลบ. ทรงตัว QoQ แต่ลดลงเล็กน้อย YoY เนื่องจากมีค่าใช้จ่าย R&D ของหนว่ยธุรกิจใหมร่าว 
38 ลบ. ใน 2Q62 สง่ผลให้กําไรปกติของ EA ใน 2Q63 คาดอยูท่ี่ 1,350 ลบ. (-0.9%QoQ, +2.5%YoY) ซึ่งคิดเป็น 42% ของประมาณการกําไรปกติท้ังปี 2563

3 หน่วยธุรกิจใหม่เตรยีมเรง่เครื่องใน 2H20
         
 แนวโน้มกําไรปกติใน 2H63 คาดจะเติบโต HoH ได้แรงหนุนจากเป็นชว่ง High season ของโรงไฟฟ้าพลังงานลมใน 3Q63 ซึ่งบริษัทมีกําลังผลิตท่ีมาจากพลังงานลม 386 
MW (หรือคิดเป็นสัดสว่นท่ี 58%) และเริ่มรับรู้รายได้ 3 หนว่ยธุรกิจใหม ่ประกอบด้วย 1) ธุรกิจ Bio - PCM ขนาด 65 ตันต่อวัน ซึ่งเล่ือนการสง่มอบจาก 2Q63 เป็น 3Q63 แต่
ไมก่ระทบประมาณการกําไรปกติของเรา เนื่องจากเราให้ U-rate ท่ี Conservative ท่ีเพียง 25% เท่านั้นและมีคําสั่งซื้อในต่างประเทศท่ีรองรับแล้ว 2) เริ่มรับรู้รายได้หนว่ย
ธุรกิจ EV - Car จํานวน 180 คันใน 4Q63 และจะทยอยสง่มอบท่ีเหลือในปี 2564 และ 3) หนว่ยธุรกิจแบตเตอรี่ Phase 1 ขนาด 1 GWh คาดจะเริ่มรับรู้รายได้ใน 4Q63 

รำคำรอ้นแรงจนไม่เหลือ Upside...คงค�ำแนะน�ำ "TRadinG"
          
เรายังคงประมาณการกําไรปกติท้ังปี 2563 ท่ี 6,521 ลบ. (+11.4% YoY) ทําระดับสูงสุดใหม ่ยังคงเติบโตจากการ 1) รับรู้รายได้โรงไฟฟ้าทุกโครงการเต็มปีเป็นปีแรก รวม
ขนาด 664 MW 2) เริ่มรับรู้รายได้หนว่ยธุรกิจ Bio - PCM ท่ีมีมาร์จ้ินสูงใน 3Q63 3) เริ่มทยอยสง่มอบ EV - Car ราว 5,000 คัน ต้ังแต่ 4Q63 และ 4) โรงงานแบตเตอรี่ Phase 
1 ขนาด 1GWh คาดจะเริ่มรับรู้รายได้ใน 4Q63 เรายังคงราคาเหมาะสมปี 2563 ท่ี 43.00 บาทต่อหุ้น มี Upside จาก 1) Bio - PCM Phase 2 อีกขนาด 65 ตันต่อวัน คาดจะ
เริ่มก่อสร้างภายในปี 2564 2) โรงแบตฯ อีกขนาด 47 GWh และ 3) หนว่ยธุรกิจ EV-Car, E-bus และ E-ferry ท่ียังไมร่วมไว้ในประมาณการ เบื้องต้น เรามีมุมมองบวกต่อการ
เข้าลงทุน NEX ซึ่งเป็นการต่อยอดในหนว่ยธุรกิจ E-bus อยา่งไรก็ตาม ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาราว 24% MTD สูงกว่าค่าเฉล่ียกลุ่มท่ีราว -2% ถึง +6% ซึ่งเรามองเป็นโอกาสใน
การลดน�าหนักการลงทุน ในเชิงกลยุทธ์ รอเข้าสะสมเมื่อหุ้นมีการพักตัว
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บล.กรุงศรี : ERW แนะน�า ถือ ราคาพ้ืนฐาน ที่ 3.50 บ.

THe eRaWan GRoUP 
(eRW TB/ eRW.BK)

Hold  (from Sell)
Target price Bt3.50 (-1.7%)  Price Bt3.56

คำดกำรณ์ผลประกอบกำร 2Q20F-โรงแรมรำ้ง
         
 เราคาดว่า ERW จะรายงานขาดทุนปกติใน 2Q20F ท่ีราว 
Bt603m โดยมีปัจจัยหลักจากการปิดโรงแรมจะกระทบอัตรา
การเข้าพักของท้ังพอร์ตโฟลิโอลดลงไปใกล้ระดับ 10% ใน 
2Q20 จาก 75% ใน 2Q19 หักล้างผลการประหยัดต้นทุนใน
ไตรมาสเดียวกันไป ซึ่งทําให้เราคาดว่ารายได้จากโรงแรมใน 
2Q20 จะอยูท่ี่ราว Bt61m (-95.4% yoy และ -94.7% qoq) 
ซึ่งสะท้อนการปิดโรงแรมเต็มเดือนในเมษายนและการฟื้ นตัว
เพียงเล็กน้อยจากการเปิดโรงแรมอีกครั้งต้ังแต่กลางพฤษภาคม
เนื่องจากการขาดนักท่องเท่ียวระหว่างประเทศสง่ผลมากกว่า
การฟื้ นตัวของนักท่องเท่ียวในประเทศ หากมองต่อไปข้างหน้า 
เราเชื่อว่า valuation ปัจจุบันของ ERW ท่ี 18.4x (+1 SD 5-yr 
fwd EV/EBITDA) ได้รวมผลกระทบจากกําไรท่ีอ่อนแอเข้าไป
แล้ว ดังนั้นเราจึงปรับคําแนะนําเป็น ถือ จาก ขาย และคง
ประมาณการเดิมของเราไว้

คำดว่ำ eRW จะรำยงำนขำดทนุปกติใน 2Q20F ที ่Bt603m 
เน่ืองจำกกำรปิดโรงแรม
          
เราคาดว่า ERW จะรายงานขาดทุนปกติใน 2Q20F ท่ีราว 
Bt603m พลิกจากกําไรราว Bt10m ใน 2Q19 และแยก่ว่า
ขาดทุน Bt103m ใน 1Q20 โดยปัจจัยกดดันกําไรสุทธิ yoy มาจาก 1).  การลด
ลงอยา่งมากของรายได้ เนื่องจากการฟื้ นตัวท่ีจํากัดของอัตราการเข้าพักสําหรับ
โรงแรม (ไมร่วม Hop Inn) ท่ีราว 1-2% และเฉล่ียทุกโรงแรมท่ีราว 10% จาก
การเปิดโรงแรมบางสว่นต้ังแต่กลางพฤษภาคม 2). การประหยัดต้นทุนท่ีทําได้
จํากัดและต้นทุนคงท่ีท่ีสูง (ค่าเสื่อมราคาและเงินเดือนพนักงาน) ได้ทําให้ SG&A 
to sales เพิ่มขึ้นสูร่ระดับ 222% ใน 2Q20 เทียบกับชว่งปกติท่ีราว 26%

กำรฟื้ นตัวของอัตรำกำรเข้ำพักทีจ่�ำกัดใน 2Q20 จำกกำรเปิดโรงแรมอกีครัง้ 
ต้ังแต่กลำงพฤษภำคม
          
เราคาดว่ารายได้จากโรงแรมของ ERW จะเข้ามาอยูท่ี่ Bt61m (-95.4% yoy 
และ -94.7% qoq) โดยมีปัจจัยกดดันจากการปิดโรงแรมเต็มเดือนในเมษายน 
และการเปิดโรงแรมแค่บางสว่นต้ังแต่ 17 May 20 และเปิดเต็มท่ีในมิถุนายน 
ยกเว้นในสว่นระดับหรูและ Hop Inn ในฟิลิปินส์ท่ียังคงปิดอยู ่ซึ่งทําให้อัตรา
การเข้าพักลดลงเข้าใกล้ระดับ 10% ใน 2Q20 พร้อมกับอัตราการเข้าพักของ 
Hop Inn ท่ีเพิ่มขึ้นสูร่ะดับราว 60% ในมิถุนายนและ 23.3% ในภาพรวม 2Q20 
เราคาดว่าโรงแรมในสว่นหรูและ Hop Inn ฟิลิปปินส์จะเปิดอีกครั้งในกันยายน 
2020 (หนึ่งเดือนหลังจาก travel bubble ได้เริ่มมีผลในสิงหาคม 2020) และ
กรกฎาคมตามลําดับ  

ปรบัค�ำแนะน�ำขึน้เป็น ถือ จำก valuation ในปัจจุบนัได้รวมผลกำรด�ำเนิน
งำนทีอ่่อนแอเข้ำไปแล้ว 
          
จากมาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียวและการเปิดโรงแรมอีกครั้งในกลาง
พฤษภาคม ได้ชว่ยสร้างแนวโน้มเชิงบวกให้กับภาคการท่องเท่ียวไทย เราเชื่อ
ว่าด้วยมุมมองต่อผลการดําเนินงานและ valuation ปัจจุบันของ ERW ท่ี 18.4x 
fwd EV/EBITDA (ใกล้เคียง +1 SD 5ของค่าเฉล่ีย 5 ปี) ได้รวมความคาดหวังเชิง
บวกของเราเก่ียวกับการเรง่ตัวของการฟื้ นตัวของนักท่องเท่ียวใน 2021 จาก
การค้นพบวัคซีนเข้าไปแล้ว ดังนั้นจากการท่ีราคาปรับลดลงมามากกว่า SET 
ราว 8% ใน 20 วันหลังสุด เราได้ปรับคําแนะนําของเราขึ้นเป็น ถือ จาก ขาย ใน
ขณะท่ีเรายังคงประมาณการเดิมของเราไว้     

          ekasit KUnadiReKWonG
          Fundamental investment analyst on securities
          +662 659 7000 ext 5010
          ekasit.kunadirekwong@krungsrisecurities.com   



บล.ทิสโก้ : AOT แนะน�า ซื้อ ราคาเป้าหมาย 69 บาท/หุ้น

aoT ได้จัดกำรประชุมนักวิเครำะหช์ีแ้จงกำรแก้ไข
สมัปทำนของ King Power
 
AOT ได้มีการจัดประชุมผู้บริหารพร้อมท้ังชี้แจงการแก้ไขสัมปทานของ King Power ซึ่งอยูเ่พียงขั้นตอนของหลัก
การเท่านั้น และยืนยันว่าจะไมก่ระทบต่อการการันตีขั้นต่ํา และสุดท้ายคือ การพิจารณาหนี้เสียของ BA
 
บอรด์อนุมัติในหลักกำรยดืระยะเวลำ
 
AOT ได้ยืนยันว่า บอร์ดได้อนุมัติใน 1) ต่ออายุการเชา่ Duty Free จาก มี.ค. 2031 เป็น มี.ค. 2032 และ 2) การพัก
ชําระค่าเชา่ของกลุ่มค้าปลีกจาก ก.ย. 2020 - มี.ค. 2022 เป็น ก.ย. 2021 - มี.ค. 2022 และสัมปทานใหมจ่ะมีผล
ในเดือน เม.ย. 2022 แต่ AOT ได้มีการยกเว้นค่าเชา่ของ King Power ไปจนถึงปี 2022 แล้ว ทําให้มาตรการนี้จะไม่
กระทบต่อ King Power นอกจากนี้ AOT ยังมีสิทธิ์ในการยกเลิกการยกเว้นของ King Power (โอกาสการฟื้ นตัวนัก
ท่องเท่ียวท่ีเร็วกว่าคาดต่ํา)
 
กำรต้ังส�ำรองหนีเ้สยีของ Ba จ�ำกัด
 
AOT รายงานว่า หนี้เสียของ BA ค่อนข้างจํากัด โดยมีหนี้สินอยูร่าว 700 ล้านบาท และท่ีเหลือเป็นข้อพิพาท
ของการใช้ท่ีดินของ AOT ท่ียังไมไ่ด้รับรู้รายได้ และแม้ว่าหาก AOT ต้องมีการต้ังสํารองใน Q4 แต่เราเชื่อว่าผล
ประกอบการจะยังคงต่ําสุดใน FY3Q20 เนื่องจากนักท่องเท่ียวท่ีเพิ่มขึ้นในอนาคต
 
เราแนะนําให้ "ซื้อ" โดยมีมูลค่าท่ีเหมาะสม 69 บาท (DCF) โดยมีความเสี่ยงคือ นักท่องเท่ียวท่ีน้อยกว่าคาด, การ
ยกเว้นการการันตีขั้นต่ํา และ OPEX กับ CAPEX ท่ีแยก่ว่าคาด
 
ทีม่ำ : ส�ำนักวิจัย บรษัิทหลักทรพัย ์ทิสโก้ จ�ำกัด 



บล.ทรีนีตี้ : AP แนะน�า ซื้อ ราคาพ้ืนฐาน ที่ 6.30 บ.

เอพ ี(ไทยแลนด์) - aP

คําแนะนํา: ซื้อ
ราคาเป้าหมาย: 6.30 บาท
Upside/Downside: +5.88%
Median Consensus: 7.00 บาท

ยอดโครงกำรแนวรำบถือว่ำกลับมำเป็นปกติ
          - ยังคงคาดการณ์กําไรปี 2563 ท่ี 2.89 พันล้านบาทหลังจากท่ีสถานการณ์ยอดขายกลับสูป่กติอยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะโครงการแนวราบ
          - ยอด Presales 1H63 อยูท่ี่ 1.5 หมื่นล้านบาท ปรับตัวลดลง 27.45% แต่ยอด Presales จากโครงการแนวราบท่ีเติบโตได้ดีท่ี 13.51% YoY 
          - ระดับ P/E อยูต่่ํากว่าค่าเฉล่ีย 5 ปี และผลประกอบการ 2Q63 ท่ีคาดว่าแข็งแกรง่สวนทางตลาด จะเป็น Catalyst ในการลงทุน  
          - ยังคงเลือกเป็น Top Pick ของกลุ่มท่ีราคาเป้าหมายใหม ่6.30 บาท     

companyUpdate 
          คาดยอดโอนใน 2Q63 โดดเด่น และอาจเป็น New High เนื่องจาก Demand การโอนโครงการแนวราบท่ีแข็งแกรง่ และการปรับตัวในการขายอยา่ง
รวดเร็วชว่ง Lock Down 
          ยอด Site Visit ได้ปรับตัวอ่อนสุดในชว่งปลายเดือนมี.ค. 2563 และได้เคยฟื้ นตัวอยา่งรวดเร็ว จากชว่ง Pre COVID-19 ท่ีมียอด Visit 700 ราย/วัน 
เพิ่มเป็น 1,266 ราย/วันในชว่งเดือนพ.ค. 2563 ซึ่งถือว่าเป็นยอดท่ีเติบโตได้ดีกว่าสถานการณ์ปกติ โดยยอดขายโครงการท่ีพร้อมโอนมีความต้องการสูง
ขึ้นอยา่งต่อเนื่อง
          Presales ใน 2Q63 อยูท่ี่ 9.04 พันล้านบาท จากโครงการแนวราบท่ี 7.7 พันล้านบาท และจากคอนโดท่ี 1.32 พันล้านบาท สง่ผลให้ 1H63 มียอด 
Presales สะสมอยูท่ี่ 1.5 หมื่นล้านบาท ปรับตัวลดลง 27.45% YoY และนับเป็น 45% ของเป้าหมายท่ี 3.35 หมื่นล้านบาท โดยท่ีใน 1H63 มีการเปิดตัว
โครงการใหมไ่ป 14 โครงการ มูลค่ารวม 1.55 หมื่นล้านบาท (โครงการบ้านเด่ียว 10 โครงการ และโครงการทาวน์โฮม 4 โครงการ)  
          AP จะเริ่มขยายตลาดไปยังต่างจังหวัด โดยท่ีในชว่ง 2H63 จะมีการเปิดตัวโครงการภายใต้แบรนด์ใหม ่ชื่อ "อภิทาวน์" ท่ีจะผสมผสานโครงการ
แนวราบอยา่ง บ้านเด่ียว ทาวน์โฮมและบ้านแฝดในโครงการเดียวกัน โดยท่ีจะเริ่มต้นใน 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย อยุธยา ขอนแก่น ระยอง และ
นครศรีธรรมราช  

ยงัแข็งแกรง่ท่ำมกลำงตลำดทีอ่่อนแอ
          เรายังคงคาดการณ์กําไรปี 2563 ท่ี 2.8 พันล้านบาท เนื่อง AP ได้ผา่นไตรมาสท่ีอ่อนแอท่ีสุดของปีไปแล้วใน 1Q63 และการเปิดตัวโครงการแนว
ราบอีก 26 โครงการในชว่งท่ีเหลือของปี จะเป็นการชว่ยหนุนยอดโอนของ AP และคาดว่า Gross Margin จะสูงกว่าโครงการท่ีอยูใ่น Inventory ในขณะท่ี
ยอด Site Visit ได้เริ่มฟื้ นตัวอยา่งแข็งแกรง่ในชว่งปลายเดือนเม.ย.-พ.ค. 2563 และยอด Presales ได้ฟื้ นตัวตามมา โดยเฉพาะกลุ่มแนวราบท่ีมียอดขาย
ใน 1H63 อยูท่ี่ 1.28 หมื่นล้านบาท เติบโต 13.51% YoY ซึ่งเป็นการเติบโตท่ามกลางตลาดท่ีอ่อนแอของท้ังตลาดอสังหาริมทรัพย์เองและภาคครัวเรือนท่ีมี
การใช้จ่ายอยา่งระมัดระวัง โดยท่ี New Normal จาก COVID-19 สง่ผลให้ผู้บริโภคได้เปล่ียนพฤติกรรม และเริ่มมีความต้องการท่ีอยูอ่าศัยแนวราบมากกว่า
คอนโด เพื่อเป็นการ Social Distancing และเนื่องจากยอดขายโครงการแนวราบสามารถรับรู้เป็นรายได้ทันทีเนื่องจากเป็นโครงการ Pre-built พร้อม
โอน เราจึงยังคงคาดการณ์ยอดโอนและกําไรของปี 2563 อยา่งไรก็ดี เราเชื่อว่า Demand ของกลุ่มคอนโดจะกลับมาโดดเด่นอีกครั้งหลังจากท่ี COVID-19 
คล่ีคลายลง และกลุ่มลูกค้าต่างชาติสามารถกลับมาเดินทางและซื้ออสังหาริมทรัพย์ในประเทศได้ ในปัจจุบันมี AP มียอด Backlog รวมอยูท่ี่ 4.29 หมื่น
ล้านบาท โดยท่ีเป็นสัดสว่นของปี 2563 ท่ี 1.56 หมื่นล้านบาท และยอด Backlog ของกลุ่มแนวราบท่ี 1.32 หมื่นล้านบาท ท่ีจะสามารถโอนในปี 2563 ได้
ท้ัง 100% ด้านยอด Presales โครงการท่ีเป็นคอนโดใน 1H63 อยูท่ี่ 2.27 พันล้านบาท แม้ว่าจะมีการปรับตัวลดลง 76% YoY แต่ยังถือว่าเป็นยอดท่ีทําได้ดี 
เนื่องจาก AP ไมไ่ด้ทําการเปิดตัวโครงการคอนโดใหมเ่ลย 

ปลอดภัยเมื่อเทยีบกับกลุ่ม ยงัคงแนะน�ำ "ซื้อ" ทีร่ำคำเป้ำหมำย 6.30 บำท
          เรายังคงแนะนํา "ซื้อ" ท่ีราคาเป้าหมาย 6.30 บาท จากการอิงค่าเฉล่ีย P/E ท่ี 7X โดย AP ยังถือว่าปลอดภัย เนื่องจากมี Backlog จากการรว่มทุนท่ี
แข็งแกรง่ และโครงการของ AP ยังถือว่าได้รับการตอบรับท่ีดีโดยเฉพาะโครงการแนวราบ เรายังคงเลือก AP เป็น Top Pick ของกลุ่ม และ AP ยังคงจ่าย
เงินปันผลต่อเนื่อง และคาดว่าจะมี Dividend yield ท่ี 7.6% 

ปัจจัยเสีย่ง
          อัตราการแขง่ขันการเปิดโครงการใหมสู่ง, ยอดปฏิเสธสินเชื่อจากธนาคารท่ีเป็นตัวกดดันยอดขาย, ความเชื่อมั่นผู้บริโภคท่ียังไมฟ่ื้ นตัวเต็มท่ี สง่
ผลให้ลูกค้าเล่ือนการซื้อไปในอนาคต, ราคาท่ีดินในบริเวณเขตธุรกิจ (CBD) ปรับตัวสูงขึ้นอยา่งต่อเนื่อง สง่ผลให้ต้นทุนโครงการสูงขึ้นเชน่กัน, AP ยังมี
โครงการใน Inventory ท่ีอาจมีการใช้ Pricing ในการกระตุ้นยอดโอน ซึ่งจะเป็นการกดดันอัตราการทํากําไรขั้นต้น, มาตรการ LTV และ COVID-19 ท่ี
กดดันตลาดโดยรวม

          วฤณ มหาดํารงค์กุล
          เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 081151
          v-rin@trinitythai.com   



บล.กสิกรไทย : TOP แนะน�า ซื้อ ราคาพ้ืนฐาน ที่ 57.50 บ

คงค�ำแนะน�ำ "ซื้อ" รำคำเป้ำหมำย
ที ่57.50 บำท จำกกำรฟื้ นตัวของ 
market GRm และก�ำไรครึง่ปีหลัง
ถึงปี 64 ปัจจุบนัหุน้ซื้อขำยกันที ่
PBv 0.75 เท่ำซึง่ถือว่ำไม่แพง 

          
คำดก�ำไรสทุธิไตรมำส 2 ปรบัดขีึน้ YoY QoQ เป็น 

2.56 พันลบ. ภำพรวมไตรมำส 3 จะดยีิง่ขึน้จำก GRm 
ทีค่่อยๆ ปรบัดขีึน้และก�ำไรพิเศษเพิ่มเติมจำกสต็อก

น�ำมัน 
          

คำดก�ำลังกำรกล่ันสว่นเกินจะปรบัลดลงสูร่ะดับในปี 62 
ท�ำให ้Singapore GRm ทีม่โีอกำสฟื้ นตัวสูร่ะดับรำวๆ 5 

ดอลลำรฯ์/บำรเ์รลในปี 64 

          ทีม่ำ: บรษัิทหลักทรพัย ์กสกิรไทย จ�ำกัด 



สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ ฉบับเดือน ก.ค. 63 พร้อมขอต้อนรับเข้าสู่
ไตรมาส 3/63  ที่ต้องบอกว่าคนไทยอย่าการ์ดตกนะคะ 

เพราะว่าเห็นสถานการณ์โควิด-19  ที่ระบาดหนักในหลายประเทศ  โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา  ที่ยอดผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นมากๆ   ส่วนในประเทศพบเพียงผู้ที่
เดินทางกลับจากต่างประเทศ  ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศยังเป็นศูนย์ ท�าให้เรายังต้องรักษามาตรฐานนี้เอาไว้ต่อไป  ส่วนภาวะเศรษฐกิจแน่นอนว่ารอบนี้
เจ็บหนักกว่าต้มย�ากุ้ง ตามที่หลายสถาบันทั้งในและต่างประเทศที่พูดเป็นเสียงเดียวกัน  ดังนั้น ทีมข่าวหุ้นอินไซด์ก็ขอให้คุณผู้อ่านทุกท่านใช้ชีวิตด้วย

ความรัะมัดระวัง ท่องไว้ว่าเงินสดส�าคัญที่สุด อย่าใช้จ่ายฟุม่เฟอืยนะคะ 

ด้านภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนมิถุนายน 2563 SET Index ปิดที่ 1,339.03 จุด ลดลง 0.3% จากเดือนก่อน ทั้งนี้หากพิจารณาผลตอบแทน
ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐจะเพ่ิมขึ้น 2.8% โดยในเดือนมิถุนายนเมื่อพิจารณารายอุตสาหกรรมเทียบกับส้ินปีก่อนพบว่าเกือบทุกอุตสาหกรรมปรับตัวดี

กว่า SET Index ยกเว้น กลุ่มธุรกิจการเงิน และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ 
หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิด
เผยว่า ในเดือนมิถุนายน 2563 ดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์ไทยค่อนข้างทรงตัว แต่เมื่อ
พิจารณามูลค่าซื้อขายเฉลี่ยรายวันพบว่ามี
ความคึกคักมาก 

โดยมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมของ SET และ mai 
อยู่ที่ 77,359 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 27.8% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน และเป็นเดือนที่มีมูลค่าซื้อขาย
เฉลี่ยต่อวันที่สูงที่สุดในรอบ 30 เดือน และสูงสุดเป็น
อันดับสองในประวัติการณ์ ส่งผลให้ในครึ่งแรกของ
ปี 2563 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมอยู่ที่ 68,617 
ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 38.2% จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน โดยมูลค่าการซื้อขายที่เพ่ิมขึ้นมาจากผู้ลงทุน
ในประเทศเป็นหลัก ซึ่งในเดือนมิถุนายนนี้มีสัดส่วน
มูลค่าการซื้อขายสูงกว่าผู้ลงทุนประเภทอื่นๆ ต่อ
เนื่องเป็นเดือนที่ 4 อยู่ที่ 48.76% ของมูลค่าการซื้อ
ขายรวม

 นอกจากนี้ เริ่มเห็นสัญญาณความเชื่อมั่นที่ดีขึ้น 
สังเกตจากผู้ลงทุนต่างชาติที่มีแนวโน้มขายสุทธิ
ในตลาดหลักทรัพย์ไทยลดลงและกลับมาเป็นผู้ซื้อ
สุทธิในตลาดตราสารหนี้ อีกทั้งบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์กลับมามีกิจกรรมการระดมทุนใน
ตลาดแรกและเริ่มทยอยน�าหุ้น IPO เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป ซึ่ง
ตลาดหลักทรัพย์ไทยยังคงเป็นผู้น�าของภูมิภาคใน
ด้านมูลค่าการระดมทุนในตลาดแรก (IPO) ในช่วง 6 
เดือนแรกของปี 2563

เดือนมิถุนายน 2563  ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 
22,381 ล้านบาทในตลาดหลักทรัพย์ไทยซึ่งเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันกับตลาดอื่นในภูมิภาค ท�าให้ใน
ครึ่งแรกปี 2563 ผู้ลงทุนต่างประเทศเป็นผู้ขายสุทธิ 
215,736 ล้านบาท ขณะที่ผู้ลงทุนกลุ่มอื่นเป็นผู้ซื้อ
สุทธิ

 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวมใน SET และ mai ใน

เดือนมิถุนายน 2563 ปรับเพ่ิมขึ้นไปอยู่ที่ 77,359 
ล้านบาท เพ่ิม 27.8% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
ซึ่งถือเป็นเดือนที่มีมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่สูง
ที่สุดในรอบ 30 เดือน และสูงสุดเป็นอันดับสองใน
ประวัติการณ์
ขณะที่ผู้ลงทุนในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขาย
สูงกว่าผู้ลงทุนประเภทอื่นๆ ต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 
โดยอยู่ที่ 48.76% ของมูลค่าการซื้อขายรวม

Forward และ Historical P/E ของ
ตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 2563 
อยู่ที่ระดับ 20.5 เท่า และ 18.7 เท่าตามล�าดับ สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 
15.5 เท่า และ 16.0 เท่าตามล�าดับ

อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ ส้ินเดือนมิถุนายน 
2563 อยู่ที่ระดับ 3.70% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 3.15%

ต้อนรับสู่ไตรมาส 3/63



CAZ  แจกข่าวดี  รับไตรมาส 3/63
 

ส่วนแวดวงบริษัทจดทะเบียน เริ่มที่มิสเตอร์ ซุง ซัก ฮอง แห่ง CAZ แจกข่าวดี  รับ
ไตรมาส 3/63 คว้างานโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติ
เหลว หนองแฟบ  ที่ตั้งโครงการ นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง  มูลค่า

โครงการ 401 ล้านบาท โดยระยะเวลาก่อสร้าง 11 เดือน

ปักธงยอดขาย 3 ปี เหยียบ 1.20 แสนลบ. เดินหน้าเปิดอีก 12 โครงการใหม่ มูลค่า 
1.6 หมื่นลบ. -บริหารสต็อกดีเยี่ยม พร้อม อัพเป้ายอดโอนปี 63 รอบ 2 เป็น 4.2 หมื่น
ลบ. จากเดิม 3.9 หมื่นลบ. หลัง H1/63 ท�าได้แล้ว 2.52 หมื่นลบ. โต 152% จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน

หลังจากประสบความส�าเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้มูลค่า 2 หมื่นล้านบาท แก่ผู้ลงทุน
สถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา พ่ี PTT เตรียม
เสนอขายหุ้นกู้  2 รุ่น ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ประกอบด้วยหุ้นกู้เพ่ืออนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมหรือกรีนบอนด์ อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 7 ปี 
อัตราดอกเบี้ย 2.85% ต่อปี ก�าหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน 

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เดิมที่ครบก�าหนดไถ่ถอนในปี 2559-2562 ในวันที่ 20 
กรกฎาคม (เฉพาะหุ้นกู้อายุ 7 ปี) และผู้ลงทุนประชาชนทั่วไประหว่างวันที่ 21-23 
กรกฎาคม (ส�าหรับหุ้นกู้ทั้ง 2 รุ่น) ผ่านธนาคารพาณิชย์ 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร
กรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ เผย
อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ที่ระดับ AAA(tha) จัดอันดับโดยบริษัท ฟทิช์ เรทติ้งส์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นอันดับสูงสุดของตราสารหนี้ในประเทศไทย  ปตท. มั่นใจ
ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่เสนอขายโดยบริษัทที่มี

ความมั่นคงและได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่น่าพอใจ 

"อภิชาติ จูตระกูล" บิ๊กบอส  SIRI

 DEMCO รับงานใหม่ถี่ยิบ
ด้าน DEMCO รับงานใหม่ถี่ยิบ ล่าสุดคว้าโครงการ GIS and Ductbank 
Distribution Network Project มูลค่ารวม 719 ล้านบาท จากบริษัท 
บางกอก โคเจนเนอเรชั่น จ�ากัด ประเภทงานก่อสร้างสถานีไฟฟา้แรงสูง 

แบบใช้ฉนวนก๊าซ และวางเครือข่ายระบบจ�าหน่าย งานวางท่อร้อยสายลอด
ใต้พ้ืนถนนในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง กับโครงการ

สัญญาจ้างจัดหาอุปกรณ์พร้อมก่อสร้างงานสถานีไฟฟา้ และเคเบิ้ลใต้ดิน 
230 เควี  มูลค่าโครงการ 153 ล้านบาท ฟาก "พงษ์ศักดิ์ ศิริคุปต์" ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร มั่นใจผลงานครึ่งปีหลังโตต่อเนื่อง จากการทยอยรับรู้งาน
ในมือที่ตุนไว้แล้วกว่า 3,700 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าประมูลงานใหม่จาก

ภาครัฐ มูลค่าประมาณ 5 หมื่นล้านบาท หนุนการเติบโตรอบใหม่

 PTT เตรียมเสนอขายหุ้นกู้  2 รุ่น 



บริษัท สกาย ไอซีที จ�ากัด (มหาชน) 
SKY

 
 มอบชุดอุปกรณ์กล้องตรวจวัดอุณหภูมิอัตโนมัติ มูลค่า 400,000 บาท แก่
โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา จังหวัดชลบุรี เพ่ือช่วยดูแลสุขภาพอนามัย
ให้กับนักเรียนและบุคลากรทุกท่านให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยอุปกรณ์ชุดนี้
ประกอบด้วยกล้องที่ท�างานร่วมกับระบบจดจ�าใบหน้า จัดเก็บเป็น Database 

เพ่ือท�าเป็นสรุปรายงานให้สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้

เซต New high รุกแต่งตั้งตัวแทนจ�าหน่ายเพ่ิมเติมในทวีปยุโรปและเอเชีย เดินเกม
เปิดร้านค้าในเว็บไซต์อี-คอมเมิร์ชชื่อดัง amazon.com เพ่ือขยายช่องทางออนไลน์

ในสหรัฐฯ และรุกจ�าหน่ายสินค้าในเว็บไซต์ jd.com เพ่ือขยายฐานลูกค้าในจีน ส่วนใน
ไทยเตรียมขยายตลาดต่างจังหวัดผ่านร้านค้าแบบดั้งเดิมและร้านขายยา หลังขยาย
ช่องทางจ�าหน่ายในโมเดิร์นเทรดและร้านสะดวกซื้อชั้นน�าในช่วง 5 เดือนแรกที่ผ่านมา 

TNR เดินหน้าตั้งเป้าดันยอดขายถุงยาง
อนามัยเฉพาะแบรนด์ ‘PLAYBOY’

  บริษัท ออริจิ้น คอนโดมิเนียม จ�ากัด 
ในเครือ บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้

เปิดตัวครึ่งปีหลังด้วยโปรโมชันครื้นเครง บันเทิงใจ รับเดือน 7 ภายใต้แคมเปญ “ออริจิ้น รวมฮิต 
FREE ALL” ยกขบวนพาเหรด 7 โครงการคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ท�าเลเด่นใกล้รถไฟฟา้ มัดรวม
ความฟนิมอบส่วนลดสูงสุดถึง 7 แสนบาท* ในราคาเริ่มต้นเบาๆ เพียง 1.79 ล้านบาท* จองเพียง 
5,000 บาท รับสิทธิพิเศษฟรีข้อเสนอต่างๆให้ได้เพลิดเพลินใจอีกเพียบ* อาทิ ฟรีค่าใช้จ่าย ณ วัน
โอน, ฟรีเฟอร์นิเจอร์ Built-in, ฟรีเครื่องใช้ไฟฟา้สูงสุด 5 รายการ, และฟรีข้อเสนอพิเศษของแต่ละ

โครงการ อย่าพลาด! โปรรวมฮิตจัดหนักแบบไม่มีกั๊กถึงแค่สิ้นเดือน ก.ค. 

นี้เท่านั้น ลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้า คลิก! https://bit.ly/38n0Nni  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม  
โทร 020 300 000

  




























