


ข่่าวจากปก		 	 	 	 	 	 	 	4ข่่าวจากปก		 	 	 	 	 	 	 	4
ข่่าวบริิษััทจดทะเบียน	 	 	9ข่่าวบริิษััทจดทะเบียน	 	 	9
ข่่าวการิเงิิน		 	 	 	 	 	 	 16ข่่าวการิเงิิน		 	 	 	 	 	 	 16
แม่่ม่ดพิิสดาริ		 	 	 	 	 	 19แม่่ม่ดพิิสดาริ		 	 	 	 	 	 19
สรุิปการิซ้ื้�อข่าย		 	 	 	 	 21สรุิปการิซ้ื้�อข่าย		 	 	 	 	 21



http://www.chayo555.com/en


�� www.HoonIn�ide.com 6  Augu�t 2020



�� www.HoonIn�ide.com 6  Augu�t 2020



�� www.HoonIn�ide.com 6  Augu�t 2020



https://www.utrade.co.th/


https://qualitechplc.com/


นายแพทยช์าญวิิทย ์ตัันติั�พิพัฒน์
รองประธานกรรมการ บริษััท โรง
พยาบาลบำารุงราษัฎร์ จำำากัด 
(มหาชน) BH

เปิิดเผยว่่า  เน่ื่�องจากผลกระทบท่�รุนื่แรงจากการระบาด
ใหญ่่ของโรค COVID-19 ต้ั้�งแตั้ช่่่ว่งคร่�งหล้งของไตั้รมาส 
1 ปีิ 2563รว่มถึง่การปิิดเม่องในื่ปิระเทศไทยและการหา้ม
เดินื่ทางในื่ทุกปิระเทศท้�ว่โลก บริษ้ัท โรงพยาบาลบํารุง
ราษัฎร์จําก้ด (มหาช่นื่)

รายงานื่รายได้รว่มของไตั้รมาส 2 ปีิ 2563 อย่่ท่� 2,487 
ล้านื่บาท ลดลงร้อยละ 42.8 จาก 4,348 ล้านื่บาท ในื่
ไตั้รมาส 2 ปีิ 2562 ผลกระทบของโรค COVID-19 น่ื่�  ทํา
ให้กําไรสุทธิิไตั้รมาส 2 ปีิ 2563 ลดลงร้อยละ 93.9 เป็ินื่
 44 ล้านื่บาทจาก 725 ล้านื่บาท ในื่ไตั้รมาส 2 ปีิ 2562 
ส่งผลให้อ้ตั้รากําไรสุทธิิเป็ินื่ร้อยละ 1.8 ในื่ไตั้รมาส 2 
ปีิ 2563 เท่ยบก้บร้อยละ 16.7 ในื่ไตั้รมาส 2 ปีิ 2562

สําหร้บคร่�งปีิแรกของปีิ 2563 บริษ้ัทม่รายไดร้ว่ม 6,663 
ล้านื่บาท ลดลงร้อยละ 26.6 จาก 9,082 ล้านื่บาทในื่
คร่�งปีิแรกของปีิ 2562 กําไรสุทธิิในื่คร่�งปีิแรกของปีิ
 2563 ลดลงร้อยละ 55.2 เป็ินื่ 810 ล้านื่บาท จาก 
1,806 ล้านื่บาทในื่คร่�งปีิแรกปีิ 2562 ส่งผลให้อ้ตั้รากําไร
สุทธิิเป็ินื่ร้อยละ 12.2 ในื่คร่�งปีิแรกของปีิ 2563 เท่ยบ
จากร้อยละ 19.9 ในื่คร่�งปีิแรกของปีิ2562 

BH เผยกํำำ�ไรโค้้ง 2 ุ
ทรุุด 93.9% 

จ�กํำผลกํำระทบโค้วิิด-19
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นายธรณ์์ ประจัำกษ์ัธรรม  ประธานเจ้ำาหน้าท่�บริหาร
บริษััท ไทยออพติัคอล กรุ�ป จำำากัด (มหาชน)   
TOG   เปิดเผยว่ิา  ไตัรมาสท่� 2/2563 บริษััทฯ 
และ บริษััทย่อย ม่รายได้รวิม 227 ล้านบาท  

ลดลงจากไตั้รมาสเด่ยว่ก้นื่ก้บปิีก่อนื่ 239 ล้านื่บาท หร่อร้อยละ 51.3 และ

ม่ผลขาดทุนื่สุทธิิสําหร้บงว่ด 53 ล้านื่บาท ลดลงจากปิีก่อนื่ 68  ล้านื่บาท

 หร่อร้อยละ 471.5

ในื่ช่่ว่งคร่�งปีิแรกของปีิ 2563 บริษ้ัทฯ และบริษ้ัทย่อย ม่รายได้รว่ม 693 ล้านื่

บาท ลดลงจากปีิก่อนื่ 334 ล้านื่บาท หร่อร้อยละ 32.5 และม่ผลขาดทุนื่

สุทธิิสําหร้บงว่ด 15  ล้านื่บาท ลดลงจากปิก่ีอนื่ 110  ล้านื่บาท  หร่อร้อยละ 

115.9 ปัิจจ้ยหล้กของการถึดลงด้งกล่าว่มาจากรายได้จากการขายท่�ลดลง 

เม่�อพิจารณาตั้ามรายภู่มิภูาค พบว่่าภู่มิภูาคท่�ม่รายได้การขายลดลง ได้แก่

 ยุโรปิ ร้อยละ 58 แอฟริกาและตั้ะว้่นื่ออกกลาง ร้อยละ 42 เอเช่่ยและแปิ

ซิิฟก ร้อยละ 22 โดยรายได้จากการขายท่�ลดลงน้ื่�นื่เกิดจกการหยุดช่ะง้กขอ

งกิกรรมทางเศรษัฐกิจ เน่ื่�องจากการแพร่ระบาดของเช่่�อไว่ร้สโคโรนื่า2019

 (COVID-19) 

ท่�ปิระช่มคณะกรรมการบริษ้ัท คร้�งท่� 93 (4/2563) เม่�อว้่นื่ท่�5 สิงหาคม

 2563 ม่มติั้อนุื่ม้ตั้การงดจ่ายเงินื่ปัินื่ผลระหว่างกาลงว่ดคร่�งปิแรกของปีิ 

2563 สําหร้บผลปิระกอบการระหว่่างว้่นื่ท่� 1 มกราคม - 30 มิถุึนื่ายนื่ 2563 

เน่ื่�องจาก บริษ้ัทฯ ม่ผลปิระกอบการรว่มขาดทุนื่ 15.10 ล้านื่บาท   โดยผล

การดําเนิื่นื่งานื่ปีิ 2563 บริษ้ัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินื่ปัินื่ผลอ่กคร้�งในื่ท่�

ปิระชุ่มสาม้ญ่ผ้่ถ่ึอหุ้นื่ปิระจําปีิ

TOG เผย Q2/63
พลิกํำข�ดทุน 53 ลบ. หลังเจอพิษโค้วิิด 

ท�เศรษฐกํำิจหยุดชะงักํำ
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ACG ด่ลเลอร์รายใหญ่่รถึยนื่ต์ั้ฮอนื่ด้า ม้�นื่ใจยอดขาย
รถึในื่คร่�งปีิหล้งฟ้�นื่ต้ั้ว่ อานิื่สงส์แบรนื่ด์ฮอนื่ด้าม่คว่าม
แข็งแกร่ง เป็ินื่หน่ื่�งในื่ใจของล่กค้า โช่ว์่คร่�งปีิแรกข่�นื่
แท่นื่มาร์เก็ตั้แช่ร์อ้นื่ด้บหน่ื่�งตั้ลาดรถึยนื่ต์ั้น้ื่�ง  ม่ยอด
ขายรถึยนื่ต์ั้น้ื่�งกว่่า 4.13 หม่�นื่ค้นื่ มาร์เก็ตั้แช่ร์ เพิ�ม
ข่�นื่เป็ินื่ 29.2%   

นายภานุมาศ รังคกูลนุวัิฒน์ ประธาน
เจ้ำาหน้าท่�บริหาร บรษัิัท ออโตัคอรป์ โฮ
ลดิ�ง จำำากัด (มหาชน) (ACG) 

เปิิดเผยว่่า แนื่ว่โนื่ม้ผลการดําเนื่นิื่งานื่ในื่ช่่ว่งคร่�งหล้ง
ของปีิ 2563 คาดว่่าจะฟ้�นื่ต้ั้ว่ตั้ามยอดขายรถึยนื่ตั้์
ฮอนื่ด้าหล้งสถึานื่การณ์โควิ่ด-19 เริ�มคล่�คลาย อ่กท้�ง
ฮอนื่ด้าย้งได้ม่การปิร้บกลยุทธ์ิการดําเนิื่นื่งานื่หลาย
ด้านื่ เพ่�อตั้อบโจทย์คว่ามต้ั้องการของผ้่บริโภูคยุคใหม่ 
กระตุ้ั้นื่ยอดขายร้บกระแส New Normal 

ท้�งน่ื่� ฮอนื่ด้าม่การปิระเมินื่ว่่าตั้ลาดรถึยนื่ต์ั้โดยรว่ม
ในื่ปีิ 2563 ยอดขายจะอย่่ท่� 6.8 แสนื่ค้นื่ ลดลงราว่
 32% เท่ยบก้บปีิท่�ผ่านื่มา โดยในื่ส่ว่นื่ของตั้ลาด
รถึยนื่ต์ั้น้ื่�งคาดว่่าจะอย่่ท่� 3.04 แสนื่ค้นื่ ลดลงจากปีิ
ก่อนื่ 35%   

อย่างไรก็ตั้าม ในื่ส่ว่นื่ของ "ฮอนื่ด้า"ปิระเมินื่ว่่ายอด
ขายรถึยนื่ตั้น้์ื่�งจะอย่่ท่� 9.5 หม่�นื่ค้นื่ ลดลงเพ่ยง 25% 
ซ่ิ�งถ่ึอว่่าถึดถึอยนื่้อยกว่่าตั้ลาด และครองส่ว่นื่แบ่ง

การตั้ลาด (มาร์เก็ตั้แช่ร์) เพิ�มเป็ินื่ 30% จากปีิ 2562 
ซ่ิ�งตํั้�ากว่่า 28%  
 ในื่ช่่ว่งคร่�งแรกปีิ 2563 "ฮอนื่ด้า" ม่ยอดขายรถึยนื่ต์ั้
น้ื่�งกว่่า 4.13 หม่�นื่ค้นื่ มารเ์ก็ตั้แช่ร ์เพิ�มข่�นื่เป็ินื่ 29.2% 
ครองส่ว่นื่แบ่งการตั้ลาดอ้นื่ด้บ 1 สะท้อนื่ให้เห็นื่ถ่ึง
คว่ามแข็งแกร่งของแบรนื่ด์ฮอนื่ด้า  

 โดยรถึยนื่ต์ั้ท่�ขายด่สุดค่อ ซิิต่ั้� 1.69 หม่�นื่ค้นื่ ม่ส่ว่นื่
แบ่งในื่เซิกเมนื่ต์ั้ส่งสุด 39.3% ซ่ิวิ่คและซ่ิวิ่ค แฮช่แบ็ก 
8,656 ค้นื่ มาร์เก็ตั้แช่ร์ 56.7% เอช่อาร์-ว่่ 3,667 ค้นื่
 มาร์เก็ตั้แช่ร์ 33% ซ่ิอาร์-ว่่ 1,978 ค้นื่ มาร์เก็ตั้แช่ร์

 43% และแอคคอร์ด 2,270 ค้นื่ มาร์เก็ตั้แช่ร์ 45.3% 

นื่อกจากน่ื่� ACG ย้งม่แผนื่เปิิดศ่นื่ย์ซ่ิอมบํารุงภูาย
ใต้ั้ช่่�อ "ออโตั้คลิกบายเอซ่ิจ่" เพ่�อเสริมรายได้ของบ
ริษ้ัทฯ ให้เติั้บโตั้ด่ข่�นื่ เน่ื่�องจากเปิ็นื่ธุิรกิจศ่นื่ย์ซ่ิอม
บํารุงและตั้รว่จให้บริการรถึยนื่ต์ั้ทุกย่�ห้อท่�ไม่เพ่ยงแค่
เฉพาะฮอนื่ดา้เท่าน้ื่�นื่ ซ่ิ�งจะเป็ินื่การขยายฐานื่ล่กค้าให้
กว้่างมากข่�นื่และได้ร้บรายได้จากล่กค้ารถึยนื่ต์ั้หลาก
หลายย่�ห้อ หนุื่นื่ธุิรกิจเติั้บโตั้อย่างแข็งแกร่งและม้�นื่คง
ในื่อนื่าคตั้ 

ACG มั่ั�นใจยอดข�ยค้ร่�งปีีหลังฟื้้�น
"ฮอนด้�" ข่�นแท่นเบอร์หน่�งตล�ดรถยนต์นั�ง 
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นายโอภาส ศร่พยัคฆ์์ ประธานเจำา้หน้าท่�
บริหารและกรรมการผู้จัำดการ บริษััท
แอล.พ่.เอ็น.ด่เวิลลอปเมนท์ จำำากัด (
มหาชน) LPN 

เปิิดเผยว่่า  ผลปิระกอบการไตั้รมาส 2/63 บริษ้ัทฯ ม่

กําไรสุทธิิ 153.52  ล้านื่บาท เท่ยบก้บไตั้รมาส2/62 ม่

กําไรสุทธิิ 176.73 ลบ. ลดลงร้อยละ 13.13  เกิดจาก

รายได้จากการขายท่�ลดลงร้อยละ 10.24 อ้นื่เน่ื่�องมา

จากสถึานื่การณ์โควิ่ด 19 และรายได้จากธุิรกิจบริการ

ลดลงจากช่่ว่งเว่ลาเด่ยว่ก้นื่ของปีิก่อนื่ร้อยละ 6.34

ในื่ขณะเด่ยว่ก้นื่รายได้จากการเช่่าของโครงการลุมพิน่ื่ 

ทาว่น์ื่ชิ่ปิ ร้งสิตั้-คลอง 1(เฟส 3) เพิ�มข่�นื่จากช่่ว่งเว่ลา

เด่ยว่ก้นื่ของปีิก่อนื่ร้อยละ 43 ส่ว่นื่รายได้ค่าบริหาร

เพิ�มข่�นื่ร้อยละ 2.67 

ด้านื่โครงการเปิิดตั้ว้่ใหม่ ในื่ไตั้รมาส 2 ปีิ 2563 บรษิัท้

ได้เล่�อนื่โครงการท่�จะเปิิดตั้้ว่ใหม่ออกไปิ เปิ็นื่ไตั้รมาส 

4 ปิี 2563 เพ่�อให้สอดคล้องก้บสถึานื่การณ์โคว่ิด 19

ขณะท่�ยอดขาย บรษิัท้ม่ยอดขายในื่ 6 เด่อนื่แรกของปีิ 

2563 จํานื่ว่นื่ 5,780 ล้านื่บาท  โดย ร้อยละ 66 เปิ็นื่

โครงการอาคารชุ่ดพ้กอาศ้ย ม่ยอดขายรว่ม 3,820 

ล้านื่บาท ส่ว่นื่ใหญ่่ร้อยละ 68 เป็ินื่โครงการพร้อมอย่่

ท่�สร้างแล้ว่เสรจ็ก่อนื่ปีิ 2563 มย่อดขาย 2,580 ล้านื่

บาท ร้อยละ 24 เปิ็นื่โครงการท่�เปิิดตั้้ว่ในื่ไตั้รมาส 1 

ปิี 2563ม่ยอดขาย 910 ล้านื่บาท และ

โครงการท่�เหล่อร้อยละ 8 ม่ยอดขาย

 330 ล้านื่บาท

และร้อยละ 34 เป็ินื่โครงการบ้านื่พ้ก

อาศ้ย ม่ยอดขายรว่ม 1,960 ล้านื่บาท 

ส่ว่นื่ใหญ่่ร้อยละ 42 เป็ินื่โครงการท่�เปิิด

ต้ั้ว่ในื่ไตั้รมาส 1 ปีิ 2563 ม่ยอดขาย 820 

ล้านื่บาท ร้อยละ 33 เป็ินื่โครงการ

สร้างแล้ว่เสร็จก่อนื่ปีิ 2563 ม่ยอดขาย 

650 ล้านื่บาท และโครงการท่�เหล่อร้อย

ละ 25 ม่ยอดขาย 490 ล้านื่บาท 

LPN แจงกํำำ�ไร Q2/63

วิูบ 13.13% 

เหตุโค้วิิด 19 ฉุุดร�ยได้ 
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บมจ.เอสว่่ไอ หร่อ SVI ผ้่ปิระกอบธุิรกิจให้บริการแบบ
ครบว่งจรในื่การปิระกอบผลิตั้ภู้ณฑ์์ปิระเภูทว่งจรไฟฟ้า
 และผลิตั้ภู้ณฑ์์อิเล็กทรอนิื่คส์สําเร็จร่ปิให้แก่ล่กค้าในื่
ภูาคอุตั้สาหกรรม ม้�นื่ใจปีิน่ื่�ธุิรกิจเติั้บโตั้แข็งแกร่ง ร้บ
อานิื่สงส์เศรษัฐกิจโลกท่�จะฟ้�นื่ต้ั้ว่หล้ง COVID-19 และ
ผลพลอยได้จากสงครามการค้าระหว่่างสหร้ฐฯ - จ่นื่
 ช่่ว่ยด้นื่ยอดขายชิ่�นื่ส่ว่นื่อิเล็กทรอนิื่คส์เพิ�ม ช่่จุดแข็ง
ด้านื่ฐานื่การผลิตั้และเทคโนื่โลย่ข้�นื่ส่งในื่การผลิตั้ ช่่ว่ย
สร้างม่ลค่าเพิ�มผลิตั้ภู้ณฑ์์ พร้อมขยายกําล้งการผลิตั้
โรงงานื่รองร้บด่มานื่ด์ท่�เพิ�มข่�นื่ในื่ตั้ลาดโลก ขณะท่�ผล
งานื่คร่�งปีิแรกคาดเติั้บโตั้เด่นื่และม่แนื่ว่โน้ื่มขยายต้ั้ว่ต่ั้อ
เน่ื่�องในื่คร่�งปีิหล้งของปีิน่ื่�  
   

นายสมชาย สริปัิญญานนท ์รองประธาน
ฝ่ายปฏิบัตัิการ บริษััท เอสวิ่ไอ จำำากัด (
มหาชน) หรือ SVI 

ผ่ป้ิระกอบธิรุกจิให้บรกิารแบบครบว่งจรในื่การปิระกอบ
ผลิตั้ภู้ณฑ์์ปิระเภูทว่งจรไฟฟ้า และผลิตั้ภู้ณฑ์์อิเล็ก
ทรอนื่ิคส์สําเร็จร่ปิ ให้แก่ล่กค้าในื่ภูาคอุตั้สาหกรรมท่�
เปิ็นื่เจ้าของผลิตั้ภู้ณฑ์์ตั้้นื่แบบ (Original Equipment 
Manufacturer: OEM) เปิิดเผยว่่า ภูาพรว่มอตุั้สาหกรรม
ช่ิ�นื่ส่ว่นื่อิเล็กทรอนื่ิคส์ท่�ใช่้ในื่ภูาคอุตั้สาหกรรมในื่ช่่ว่ง
คร่�งปิีแรกขยายตั้้ว่ได้ด่ โดยได้ร้บผลกระทบจากวิ่กฤตั้
 COVID-19 เพ่ยงเล็กนื่้อยและม่แนื่ว่โนื่้มเตั้ิบโตั้ได้อย่าง
ตั้่อเนื่่�องในื่ช่่ว่งคร่�งปิีหล้งจากการฟ้�นื่ตั้้ว่ของเศรษัฐกิจ
โลก หล้งนื่โยบายของร้ฐบาลและธินื่าคารกลางในื่หลาย

ปิระเทศดําเนื่นิื่มาตั้รการอด้ฉ่ดเมด็เงนิื่กระตัุ้น้ื่เศรษัฐกิจ
อย่างเตั้็มท่�  

นื่อกจากนื่่� บริษั้ทฯ ย้งได้ร้บปิระโยช่นื่์จากผลพว่ง
สงครามทางการค้าระหว่่างสหรฐ้ฯและจน่ื่ ทําให้มล่ก่ค้า
รายใหม่จาก 2 ปิระเทศด้งกล่าว่ โยกคําส้�งซิ่�อใหม่ๆ เข้า
มาให้โรงงานื่ในื่ปิระเทศไทยเปิ็นื่ผ่้ผลิตั้ ทําให้ยอดขาย
ของบริษั้ทฯ พุ่งข่�นื่ตั้้�งแตั้่ต้ั้นื่ปิีนื่่�และย้งม่แนื่ว่โน้ื่มขยาย
ตั้้ว่ตั้่อเนื่่�องในื่คร่�งปิีหล้ง ส่งผลให้บริษั้ทฯ สามารถึ
ผลิตั้สินื่ค้าได้อย่างเตั้็มกําล้งการผลิตั้จากโรงงานื่ในื่
ปิระเทศไทย รว่มถึ่งใช่้จุดแข็งด้านื่ฐานื่การผลิตั้ในื่
ภู่มิภูาคตั้่างๆ อ่ก 4 แห่ง ได้แก่ ในื่ปิระเทศออสเตั้รเตั้ร่ย  
ฮ้งการ่ สาธิารณร้ฐสโลว่้ก และก้มพ่ช่า เพ่�อตั้อบสนื่อง
คว่ามตั้้องการช่ิ�นื่ส่ว่นื่อิเล็กทรอนื่ิคส์ให้แก่ล่กค้าภูาค
อุตั้สาหกรรมได้เปิ็นื่อย่างด่ 

 รองปิระธิานื่ฝ่ายปิฏิบ้ตั้ิการ SVI กล่าว่ว่่า บริษั้ทฯ ม่
แผนื่ลงทุนื่เพิ�มปิระสิทธิิภูาพการผลิตั้ของโรงงานื่ เพ่�อ
พ้ฒนื่าคุณภูาพและคว่ามสามารถึในื่การผลิตั้ช่ิ�นื่ส่ว่นื่
อิเล็กทรอนิื่คส์ท่�ใช่้เทคโนื่โลย่ข้�นื่ส่ง ช่่ว่ยเพิ�มส่ว่นื่แบ่ง
ทางการตั้ลาดและขยายตั้ลาดไปิยง้กลุม่ล่กคา้ใหม่ๆ  ในื่
แต่ั้ละภูม่ภิูาค ได้แก่ ปิระเทศในื่แถึบยโุรปิ สหรฐ้อเมริกา
 จ่นื่ ญ่่�ปิุ่นื่ โดยมุ่งเพิ�มม่ลค่าให้แก่ผลิตั้ภู้ณฑ์์เช่ิงระบบ
 (High-End System-Build) ท่�ม่คว่ามซิ้บซิ้อนื่ในื่
กระบว่นื่การผลิตั้ส่ง รว่มถึ่งการเพิ�มกําล้งการผลิตั้
 รองร้บคว่ามตั้้องการใช่้ช่ิ�นื่ส่ว่นื่อิเล็กทรอนื่ิคส์ในื่ภูาค
อุตั้สาหกรรมท่�ส่งข่�นื่  

 "แมท้ั�วิโลกจำะเกิดการแพรร่ะบาดของ COVID-19 
แต่ัธุรกิจำของเราม่อัตัราการเตัิบโตัท่�ด่ จำาก
ควิามตั้องการใช้ชิ�นส่วินอิเล็กทรอนิคส์ในภาค
อุตัสาหกรรมท่�เตัิบโตัตั่อเนื�อง โดยเราม่จำุด
แข็งด้านควิามชำานาญในการผลิตัผลิตัภัณ์ฑ์อิ
เล็กทรอนิคส์ท่�ม่ควิามหลากหลายด้วิยการใช้
เทคโนโลยก่ารผลติัขั�นสงู และควิามไดเ้ปรย่บเชงิ
การแข่งขันจำากฐานการผลิตัท่�กระจำายในหลาย
ประเทศ และการบริหารซัพพลายเชนด้านการ
ผลิตัได้อย่างม่ประสิทธิภาพ ทำาให้เราม่ข่ดควิาม
สามารถทางการแข่งขันเหนือคู่แข่ง เพื� อขยาย
ฐานลูกค้าใหม่ๆ ได้เพิ�มเตัิม" นายสมชาย กล่าวิ  

ส่ว่นื่แนื่ว่โนื่้มผลการดําเนิื่นื่งานื่ในื่คร่�งแรก (มกราคม-
มิถึุนื่ายนื่ 2563) คาดว่่าจะเตั้ิบโตั้ได้ด่ เม่�อเท่ยบก้บช่่ว่ง
เด่ยว่ก้นื่ของปิีก่อนื่ หล้งจากไตั้รมาสแรกปิีน่ื่� บริษั้ทฯ
 ม่รายได้รว่ม 3.39 พ้นื่ล้านื่บาท และม่กําไรสุทธิิ 227 
ล้านื่บาท เพิ�มข่�นื่ 173% เม่�อเท่ยบก้บช่่ว่งเด่ยว่ก้นื่ของ
ปิีก่อนื่ ซ่ิ�งม่ตั้ลาดหล้ก ได้แก่ ปิระเทศในื่กลุ่มสแกนื่
ดเินื่เว่่ย รองลงมาได้แก่ ตั้ลาดยโุรปิและสหรฐ้ฯ โดยกลุม่
ผลติั้ภู้ณฑ์์ท่�ได้เติั้บโตั้ได้ด่ ได้แก่ กลุม่อิเลก็ทรอนิื่คส์ท่�นํื่า
ไปิใช้่ในื่อตุั้สาหกรรมส่�อสารโทรคมนื่าคมและระบบเคร่อ
ข่ายไร้สายสําหร้บการส่�อสาร  ได้แก่ ผลิตั้ภู้ณฑ์์กลุ่ม
 Industrial Security Camera และระบบท่�ใช่้ส่�อสาร
ผ่านื่ดาว่เท่ยม เพ่�อใช่้ในื่เร่อเดินื่สมุทร หร่อใช่้ในื่การส่ง
ภูาพและเสย่งผ่านื่ดาว่เทย่ม รว่มถ่ึงผลติั้อปุิกรณ์ระบบ
ส่�อสารท่�ใช่้ร้บข้อม่ลผ่านื่เคเบิลใยแก้ว่นํื่าแสง ซิ่�งเปิ็นื่
ธิุรกิจใหม่ของบริษั้ทฯ โดยม่ตั้ลาดสําค้ญ่อย่่ท่�ปิระเทศ
สหร้ฐอเมริกาและญ่่�ปิุ่นื่

SVI ค้�ดผลง�น H1/63
โตดี สวินกํำระแสปีัจจัย

ลบ COVID-19
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ตลท.เผย อัตร�เงินปีันผลตอบแทน ณ สิ�นเดือน กํำ.ค้. 63 
อยู่ที�ระดับ 3.66% สูงกํำวิ่�ค้่�เฉุลี�ยของตล�ดหลักํำทรัพย์ใน

เอเชีย ซึ่่�งอยู่ที� 3.03%

ณ สิ�นื่เด่อนื่กรกฎาคม 2563 SET Index ปิิดท่�
 1,328.53 จุด ค่อนื่ข้างทรงต้ั้ว่ โดยลดลง 0.8% 
จากเด่อนื่ก่อนื่ สาเหตุั้มาจากหลายปัิจจ้ยท่�ส่งผลก
ระทบตั้่อคว่ามเช่่�อม้�นื่ผ้่ลงทุนื่ ได้แก่ คว่ามข้ดแย้ง
ระหว่่างสหร้ฐและจ่นื่ คว่ามก้งว่ลเก่�ยว่ก้บการกล้บ
มาแพร่ระบาดของไว่ร้ส COVID-19 ระลอกสอง อ่ก
ท้�งเป็ินื่ช่่ว่งเว่ลาเปิิดเผยต้ั้ว่เลขเศรษัฐกิจ รว่มถ่ึงการ
ปิระกาศผลการดําเนิื่นื่งานื่ของบริษ้ัทจดทะเบ่ยนื่ในื่
คร่�งปีิแรกทําให้ SET Index เคล่�อนื่ไหว่ในื่กรอบแคบ
 ท้�งน่ื่�แม้ว่่า SET Index ปิร้บลดลง 15.9% จากสิ�นื่
ปีิก่อนื่ แต่ั้ย้งอย่่ในื่ระด้บท่�ส่งกว่่า MSCI ASEAN ท่�
ลดลง 19.4% จากสิ�นื่ปีิก่อนื่หน้ื่า

นายศรพล ตุัลยะเสถ่ยร รองผู้
จัำดการ หัวิหน้าสายงานวิางแผน
กลยุทธ์องค์กร ตัลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย 

เ ปิิดเผยว่่า ในื่เ ด่อนื่กรกฎาคม 2563 ด้ช่น่ื่
ตั้ลาดหล้กทร้พย์ไทยค่อนื่ข้างทรงต้ั้ว่ เม่�อพิจารณา
รายอุตั้สาหกรรมเท่ยบก้บสิ�นื่ปีิ พบว่่าอุตั้สาหกรรม
บางอุตั้สาหกรรมปิร้บต้ั้ว่ด่กว่่า SET Index และม่
สองกลุ่มอุตั้สาหกรรมท่�ปิร้บต้ั้ว่เพิ�มข่�นื่อย่่ในื่แดนื่
บว่กได้แก่ กลุ่มอุตั้สาหกรรมเกษัตั้รและอุตั้สาหกรรม
อาหาร 

และกลุ่มอุตั้สาหกรรมสินื่ค้าอุปิโภูคบริโภูค และ
ในื่บางหมว่ดธุิรกิจท่�ได้ร้บอานิื่สงค์จากการฟ้�นื่ต้ั้ว่
หล้งเริ�มม่การคลายการล็อคดาว่น์ื่ อาทิ ชิ่�นื่ส่ว่นื่
อิเล็กทรอนิื่กส์ อาหารและเคร่�องด่�ม ของใช้่ส่ว่นื่ต้ั้ว่
และเว่ช่ภู้ณฑ์์ นื่อกจากน่ื่� ในื่เด่อนื่กรกฎาคมย้งม่
ส้ญ่ญ่าณการฟ้�นื่ต้ั้ว่ของหล้กทร้พย์ท่�อย่่นื่อกกลุ่ม
 SET100 ในื่ส่ว่นื่ของม่ลค่าการซ่ิ�อขายเฉล่�ยต่ั้อว้่นื่
รว่มในื่ SET และ mai ในื่เด่อนื่กรกฎาคม 2563 อย่ท่่� 
64,010 ล้านื่บาท อย่่ในื่ระด้บเด่ยว่ก้นื่ก้บช่่ว่งเด่ยว่ก้นื่
ของปีิก่อนื่ โดยในื่ช่่ว่ง 7 เด่อนื่แรกของปีิ 2563 ด้านื่
ม่ลค่าซ่ิ�อขายเฉล่�ยต่ั้อว้่นื่รว่มอย่่ท่� 67,972 ล้านื่บาท 
เพิ�มข่�นื่ 31.3% จากช่่ว่งเด่ยว่ก้นื่ของปีิก่อนื่

นื่อกจากน่ื่� เริ�มเห็นื่ส้ญ่ญ่าณคว่ามเช่่�อม้�นื่ท่�ด่ข่�นื่
 ส้งเกตั้จากผ้่ลงทุนื่ต่ั้างช่าติั้ท่�ม่แนื่ว่โน้ื่มขายสุทธิิในื่
ตั้ลาดหล้กทร้พย์ไทยลดลง อ่กท้�งเริ�มม่กิจกรรม IPO 
อ่กคร้�ง โดยในื่เด่อนื่น่ื่�ม่หล้กทร้พย์เข้าจดทะเบ่ยนื่
ซ่ิ�อขายใหม่ 2 หล้กทร้พย์ ได้แก่ บมจ. ศร่ตั้ร้ง
โกลฟส์ (STGT) และ บมจ. ซิิลิคอนื่ คราฟท์
 เทคโนื่โลย่ (SICT) ม่ม่ลค่าระดมทุนื่ 

(IPO) รว่ม 15,043 ล้านื่บาท อ่กท้�งม่ม่ลค่าการซ่ิ�อ
ขายรว่มถ่ึง 81,441 ล้านื่บาท หร่อคิดเป็ินื่ 6.46% 
ของม่ลค่าการซ่ิ�อขายรว่มของเด่อนื่น่ื่�

ภาวิะตัลาดหลักทรัพย์ไทย

• ด้ช่น่ื่ตั้ลาดหล้กทร้พย์ไทย (SET Index) ณ สิ�นื่
เด่อนื่กรกฎาคม 2563 SET Index ปิิดท่� 1,328.53 
จุด ลดลง 0.8% จากเด่อนื่ก่อนื่ และลดลง 15.9% 
จากสิ�นื่ปีิก่อนื่ ซ่ิ�งอย่่ในื่ระด้บท่�ส่งกว่่า MSCI ASEAN 
ท่�ลดลง 19.4% จากสิ�นื่ปีิก่อนื่

• เม่�อพิจารณารายอุตั้สาหกรรมเท่ยบก้บสิ�นื่ปีิ พบ
ว่่าม่บางอตุั้สาหกรรมปิร้บต้ั้ว่ด่กว่่า SET Index และ
ม่สองกลุ่มอุตั้สาหกรรมท่�ปิร้บต้ั้ว่เพิ�มข่�นื่อย่่ในื่แดนื่
บว่กได้แก่ กลุ่มอุตั้สาหกรรมเกษัตั้รและอุตั้สาหกรรม
อาหาร และกลุ่มอุตั้สาหกรรมสินื่ค้าอุปิโภูคบริโภูค

• นื่อกจากน่ื่�ในื่เด่อนื่กรกฎาคมย้งเป็ินื่เด่อนื่แรกท่�
เริ�มเห็นื่ส้ญ่ญ่าณการฟ้�นื่ต้ั้ว่ของหล้กทร้พย์ท่�อย่่นื่อก 
SET100 และในื่บางหมว่ดธิรุกิจท่�ได้ร้บอานื่สิงค์จาก
การฟ้�นื่ต้ั้ว่หล้งเริ�มม่การคลายการล็อคดาว่นื่์ อาทิ
 ชิ่�นื่ส่ว่นื่อิเล็กทรอนื่ิกส์ อาหารและเคร่�องด่�ม และ
เคร่�องใช้่ส่ว่นื่ต้ั้ว่และเว่ช่ภู้ณฑ์์

• ม่ลค่าการซ่ิ�อขายเฉล่�ยต่ั้อว้่นื่รว่มในื่ SET และ mai 
ในื่เด่อนื่กรกฎาคม 2563 อย่ท่่� 64,010 ล้านื่บาท และ
ในื่ช่่ว่ง 7 เด่อนื่แรกของปีิ 2563 ม่ลค่าซ่ิ�อขายเฉล่�ย
ต่ั้อว้่นื่รว่มอย่่ท่� 67,972 ล้านื่บาท เพิ�มข่�นื่ 31.3% 
จากช่่ว่งเด่ยว่ก้นื่ของปีิก่อนื่

• เม่�อพิจารณาการซ่ิ�อขายตั้ามปิระเภูทผ้่ลงทุนื่ผ้่
ลงทุนื่ในื่ปิระเทศม่ส้ดส่ว่นื่ม่ลค่าการซ่ิ�อขายส่งสุด
ต่ั้อเน่ื่�องเป็ินื่เด่อนื่ท่� 5 โดยอย่่ท่� 48.03% ของ
ม่ลค่าการซ่ิ�อขายรว่ม นื่อกจากน่ื่� ผ้่
ลงทุนื่ต่ั้างปิระเทศม่แนื่ว่โน้ื่มขาย
หุ้นื่ไทยลดลง โดยในื่เด่อนื่น่ื่�ผ้่
ลงทุนื่ต่ั้างปิระเทศขาย
สุทธิิเพ่ยง 9,938 
ล้านื่บาท
ซ่ิ�ง

เป็ินื่ม่ลค่าขายสุทธิิท่�ตํั้�าท่�สุดในื่รอบ 7 เด่อนื่

• Forward และ Historical P/E ของตั้ลาดหล้กทร้พย์
ไทย ณ สิ�นื่เด่อนื่กรกฏาคม 2563 อย่่ท่�ระด้บ 21.4 
เท่า และ 19.1 เท่าตั้ามลําด้บ ส่งกว่่าค่าเฉล่�ยของ
ตั้ลาดหล้กทร้พย์ในื่เอเช่่ยซ่ิ�งอย่่ท่�ระด้บ 16.3 เท่า 
และ 17.5 เท่าตั้ามลําด้บ

• อ้ตั้ราเงินื่ปัินื่ผลตั้อบแทนื่ ณ สิ�นื่เด่อนื่กรกฏ
าคม 2563 อย่่ท่�ระด้บ 3.66% ส่งกว่่าค่าเฉล่�ยของ
ตั้ลาดหล้กทร้พย์ในื่เอเช่่ยซ่ิ�งอย่่ท่� 3.03%

ภูาว่ะตั้ลาดส้ญ่ญ่าซ่ิ�อขายล่ว่งหน้ื่า

• ในื่เด่อนื่กรกฎาคม 2563 ตั้ลาดส้ญ่ญ่าซ่ิ�อขาย
ล่ว่งหน้ื่าม่ปิริมาณการซ่ิ�อขายเฉล่�ยต่ั้อว้่นื่ 397,340 
ส้ญ่ญ่า ลดลง 20.3% จากเด่อนื่ก่อนื่ ท่�สําค้ญ่
จากSingle Stock Future และ SET 50 Index 
Futures และในื่ช่่ว่ง 7 เด่อนื่แรกของปิ ี2563 ปิริมาณ
การซ่ิ�อขายเฉล่�ยต่ั้อว้่นื่อย่่ท่� 484,269 ส้ญ่ญ่า เพิ�ม
ข่�นื่ 21.75% จากช่่ว่งเด่ยว่ก้นื่ของปีิก่อนื่

�� www.HoonIn�ide.com 6  Augu�t 2020



KBANK เผย ยอดใช้จ่�ยผ่�นบัตรเค้รดิตบวิกํำ 30-40%
หลังค้ล�ยล็อค้โค้วิิด-19

ธินื่าคารกสิกรไทยเผยยอดใช้่จ่ายผ่านื่บ้ตั้รเครดิตั้
ม่แนื่ว่โนื่้มด่ข่�นื่ หล้งภูาคร้ฐม่เริ�มทยอยปิลดล็อค 
ต้ั้�งแต่ั้พฤษัภูาคมเปิ็นื่ต้ั้นื่มา และการออกมาตั้รการ
กระตุ้ั้นื่การท่องเท่�ยว่ ส่งผลให้ล่กค้าเริ�มกล้บมาจ้บ
จ่ายผ่านื่บ้ตั้รเพิ�ม 30-40% โดยเฉพาะกรุงเทพฯ 
ปิริมณฑ์ลและจ้งหว้่ดท่องเท่�ยว่หลายจุด ด้นื่ยอดใช้่
จ่ายผ่านื่บ้ตั้รกรกฎาคมส่งข่�นื่กล้บไปิเท่ยบเท่ายอด
มกราคม ช่่คว่ามพร้อมท้�งสิทธิิปิระโยช่น์ื่ จ้ดโปิรโม
ช้่�นื่ภูายใต้ั้โครงการรว่มใจเท่�ยว่ไทย มอบแพคเกจ
ท่�พ้กราคาพิเศษัและส่ว่นื่ลดสําร้บบริการรถึเช่่าในื่
 14 จ้งหว้่ดท่องเท่�ยว่ ให้เล่อกผ่อนื่ชํ่าระผ่านื่แอปิ K 
PLUS และเปิล่�ยนื่คะแนื่นื่สะสมร้บสิทธิิปิระโยช่น์ื่ท่�คุ้ม
ค่า พร้อมรองร้บการใช้่จ่ายของล่กค้าเพ่�อซ่ิ�อสินื่ค้า
และท่องเท่�ยว่ ท่�กําล้งกล้บมาฟ้�นื่ฟ่ 

นางสาวิพรพิมล ปฐมศักดิ� ผู้ช่วิย
กรรมการผู้จัำดการ ธนาคารกสิกรไทย 
เปิดเผยว่ิา  จำากสถานการณ์์โควิิด-19

 ในื่ช่่ว่งการล็อคดาว่นื่์ เด่อนื่กุมภูาพ้นื่ธิ์-เมษัายนื่
 2563 ท่�ปิระช่าช่นื่และภูาคธุิรกิจไม่สามารถึทํา
กิจกรรมได้ตั้ามปิกติั้ ส่งผลกระทบต่ั้อภูาพรว่มการ
ใช้่จ่ายผ่านื่บ้ตั้รเครดิตั้ของธินื่าคารในื่ช่่ว่งท่�ผ่านื่มา 
อย่างไรก็ตั้าม สถึานื่การณ์ได้ปิร้บต้ั้ว่ด่ข่�นื่ หล้งจาก
ท่�ร้ฐบาลเริ�มม่การผ่อนื่คลายในื่เด่อนื่พฤษัภูาคม 
เป็ินื่ต้ั้นื่มา โดยอนื่ญุ่าตั้ใหร้้านื่อาหาร กิจการคา้ปิล่ก
-ส่ง ห้างสรรพสินื่ค้าทยอยเปิิดให้บริการ ทําให้การใช้่
จ่ายผ่านื่บ้ตั้รเครดิตั้ของปิระช่าช่นื่เริ�มปิร้บต้ั้ว่เพิ�มข่�นื่  

สําหร้บธินื่าคารกสิกรไทย พบว่่ายอดใช้่จ่ายผ่านื่บ้ตั้ร
เครดิตั้กสิกรไทยเริ�มม่แนื่ว่โน้ื่มกล้บมาเป็ินื่บว่ก โดยม่
ยอดรว่มการใช้่จ่ายผ่านื่บ้ตั้รเครดิตั้กสิกรไทยในื่เด่อนื่
พฤษัภูาคมท่�ปิระมาณ 20,000 ล้านื่บาท  ขยายต้ั้ว่
จากเด่อนื่เมษัายนื่ถ่ึง 30% ในื่จํานื่ว่นื่น่ื่�เป็ินื่การใช้่
ชํ่าระท่�หน้ื่าร้านื่จํานื่ว่นื่ 15,700 ล้านื่บาท ขยายต้ั้ว่
ถ่ึง 38% เม่�อเท่ยบก้บเด่อนื่เมษัายนื่ แนื่ว่โน้ื่มการใช้่
จ่ายผ่านื่บ้ตั้รได้ขยายต้ั้ว่ต่ั้อเน่ื่�อง ในื่ช่่ว่ง 2-3 เด่อนื่
น่ื่� โดยเด่อนื่กรกฎาคมม่ยอดส่งข่�นื่มาอย่่ท่�ปิระมาณ 
27,000 ล้านื่บาท ส่งเก่อบเท่ยบเท่าก้บยอดใช้่บ้ตั้ร
ในื่เด่อนื่มกราคม ท่�เป็ินื่ช่่ว่งก่อนื่เกิดวิ่กฤตั้โคว่ิด-19 
ในื่ไทย และปิกตั้ิจะเปิ็นื่เด่อนื่ท่�คนื่ไทยม่การใช่้จ่าย
ผ่านื่บ้ตั้รเครดิตั้ส่งท่�สุดเด่อนื่หน่ื่�งในื่ในื่รอบปีิ แสดง
ให้เห็นื่ว่่า กลุ่มล่กค้าผ้่ถ่ึอบ้ตั้รของธินื่าคารเริ�มม่
คว่ามม้�นื่ใจในื่การใช้่จ่ายใกล้เค่ยงก้บภูาว่ะ
ปิกติั้แล้ว่ 

ท้�งน่ื่� เม่�อสํารว่จด่ในื่แง่พ่�นื่ท่�ท่�ม่การใช่้จ่าย พบว่่า
 นื่อกจากในื่กรุงเทพฯ และปิริมณฑ์ลจะม่ล่กค้า
กล้บมาใช่้จ่ายด่ข่�นื่แล้ว่ ในื่พ่�นื่ท่�ต่ั้างจ้งหว้่ดบาง
จ้งหว้่ดเริ�มม่การใช้่จ่ายผ่านื่บ้ตั้รท่�ด่ข่�นื่ในื่ช่่ว่งเด่อนื่
พฤษัภูาคมเป็ินื่ต้ั้นื่มา อาทิ ปิระจว่บค่ร่ข้นื่ธ์ิ เพช่รบุร่ 
นื่ครราช่ส่มา จ้นื่ทบุร่ ปิราจ่นื่บุร่ และตั้าก ซ่ิ�งคาดว่่า
ส่ว่นื่หน่ื่�งเกิดจากการใช้่จ่ายด้านื่การท่องเท่�ยว่ของ
คนื่ไทยในื่ปิระเทศ สําหร้บจ้งหว้่ดท่องเท่�ยว่สําค้ญ่
แห่งอ่�นื่ อาทิ เช่่ยงใหม่ เช่่ยงราย ภู่เก็ตั้ ย้งรอการฟ้�นื่
ต้ั้ว่ ซ่ิ�งคาดว่่าจะได้ร้บผลบว่กมากข่�นื่จากมาตั้รการ
กระตุ้ั้นื่การท่องเท่�ยว่ในื่ปิระเทศของร้ฐบาลในื่ช่่ว่ง
เด่อนื่กรกฎาคม-ตุั้ลาคมน่ื่� โดยศ่นื่ย์วิ่จ้ยกสิกรไทย
ปิระเมินื่ว่่า มาตั้รการด้งกล่าว่ทําให้ม่เม็ดเงินื่รายได้
ส่ว่นื่เพิ�มในื่ตั้ลาดท่องเท่�ยว่ไทยได้อ่กราว่ 41,000 
ล้านื่บาท ซ่ิ�งจะช่่ว่ยกระจายรายได้และช่่ว่ยเศรษัฐกิจ
ของปิระเทศให้หมุนื่เว่่ยนื่เพิ�มข่�นื่  

นื่างสาว่พรพิมล กล่าว่ตั้อนื่ท้ายว่่า ธินื่าคารกสิกร
ไทยพร้อมรองร้บคว่ามต้ั้องการจ้บจ่ายใช้่สอยและ
การท่องเท่�ยว่ท่�ทยอยกล้บมา ด้ว่ยการมอบสิทธิิ
ปิระโยช่น์ื่ให้แก่ล่กค้าผ้่ถ่ึอบ้ตั้รเครดิตั้กสิกรไทย
 ผ่านื่โปิรโมช้่�นื่ส่ว่นื่ลดในื่ร้านื่ค้าและร้านื่อาหารช้่�นื่
นํื่า การใช้่คะแนื่นื่สะสมของบ้ตั้รเท่าราคาแลกร้บ
ส่ว่นื่ลดส่งสุดถ่ึง 15% รว่มท้�งการจ้ดโปิรโมช้่�นื่ภูาย
ใต้ั้โครงการรว่มใจเท่�ยว่ไทยของธินื่าคาร มอบแพค
เกจท่�พ้กราคาพิเศษัและส่ว่นื่ลดสําหร้บบริการรถึ
เช่่าในื่ 14 จ้งหว้่ดท่องเท่�ยว่ทุกภู่มิภูาคท้�ว่ปิระเทศ 
นื่อกจากน่ื่� ย้งม่บริการผ่อนื่ชํ่าระยอดใช้่จ่ายในื่อ้ตั้รา
ดอกเบ่�ยพิเศษัท่�ขอร้บบริการได้สะดว่กผ่านื่แอปิ K 
PLUS การเปิล่�ยนื่คะแนื่นื่สะสมในื่บ้ตั้รเป็ินื่การซ่ิ�อ
สินื่ค้า หร่อโอนื่คะแนื่นื่ไปิย้งแบรนื่ด์พ้นื่ธิมิตั้รเพ่�อร้บ
สิทธิิปิระโยช่น์ื่ท่�คุ้มค่า  ท้�งน่ื่� ณ เด่อนื่มิถุึนื่ายนื่ 2563 
ธินื่าคารกสิกรไทย ม่จํานื่ว่นื่บ้ตั้รเครดิตั้กสิกรไทย
รว่มท้�งสิ�นื่ 3 ล้านื่บ้ตั้ร และเป็ินื่ผ้่นํื่าอ้นื่ด้บ
หน่ื่�งด้านื่ยอดใช้่จ่ายผ่านื่บ้ตั้รส่งสุด 
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ปิร้บครม.เร่ยบร้อยแล้ว่ ในื่หลว่ง  โปิรดเกลา้ฯ  แต่ั้งต้ั้�งร้ฐมนื่ตั้ร่ใหมแ่ทนื่ตํั้าแหนื่ง่ท่�ว่่างและเพิ�มเติั้ม
บางตํั้าแหน่ื่ง เพ่�อคว่ามเหมาะสมและบ้งเกิดปิระโยช่น์ื่ต่ั้อการบริหารราช่การแผ่นื่ดินื่ ด้งต่ั้อไปิน่ื่� นื่าย
ดอนื่ ปิรม้ตั้ถ์ึวิ่น้ื่ย เป็ินื่รองนื่ายกร้ฐมนื่ตั้ร่อ่กตํั้าแหน่ื่ง นื่ายสุพ้ฒนื่พงษ์ั พ้นื่ธ์ิม่เช่าว์่ เป็ินื่รองนื่ายก
ร้ฐมนื่ตั้ร่และรมว่.พล้งงานื่ นื่ายอนุื่ช่า นื่าคาศ้ย เป็ินื่ร้ฐมนื่ตั้ร่ปิระจําสําน้ื่กนื่ายกร้ฐมนื่ตั้ร่ นื่ายปิร่ด่
 ดาว่ฉาย เป็ินื่รมว่.คล้ง นื่ายเอนื่ก เหล่าธิรรมท้ศน์ื่ เป็ินื่รมว่.อุดมศ่กษัา วิ่ทยาศาสตั้ร์ วิ่จ้ยและ
นื่ว้่ตั้กรรม  นื่ายสุช่าติั้ ช่มกลิ�นื่ เป็ินื่รมว่.แรงงานื่ นื่างนื่ฤมล ภิูญ่โญ่สินื่ว้่ฒน์ื่ เป็ินื่รมช่.แรงงานื่

 แม่มดน้ื่อย ภูาคพิสดาร เห็นื่คว่ามพยายามของ SET พยายามย่นื่เหน่ื่อ 1,340 จุด แต่ั้แข้งขาอ่อนื่
แรง ทําให้น้ื่กลงทนุื่ น้ื่กเก็งกําไรเทขายหุ้นื่ ส่งผลให้ด้ช่น่ื่ฯลงปิิดท่� 1,333.22 จุด น้ื่บว่่า เลข สว่ยงาม
 ม่ลุ้นื่  สําหร้บว้่นื่พรุ่งน่ื่� ว้่นื่ศุกร์  ....บรรยากาศคงไม่ค่กค้ก  ด้ว่ยน้ื่กลงทุนื่  รอด่ผลปิระกอบการ
ไตั้รมาส 2/63 ของบริษ้ัทจดทะเบ่ยนื่ท่�จะปิระกาศออกมามากมายในื่ส้ปิดาห์หน้ื่า  ขณะท่� สหร้ฐ-
จ่นื่ ตั้อนื่น่ื่�แยกเข่�ยว่....หุหุ

ว่านื่น่ื่� ด้ช่น่ื่ตั้ลาดปิิดท่�ระด้บ 1,333.22 จุด ลดลง 4.13 จุด หร่อ 0.31 % ม่ลค่าการซ่ิ�อขาย 55,061.31 
ล้านื่บาท สรุปิสถึาบ้นื่ในื่ปิระเทศซ่ิ�อสุทธิิ 551.79  ล้านื่บาท บ้ญ่ช่่บริษ้ัทหล้กทร้พย์ซ่ิ�อสุทธิิ  64.73 
ล้านื่บาท น้ื่กลงทุนื่ต่ั้างปิระเทศ ซ่ิ�อสุทธิิ 608.11 ล้านื่บาท  น้ื่กลงทุนื่ท้�ว่ไปิในื่ปิระเทศขายสุทธิิ
1,224.63   ล้านื่บาท
 

ศรพล ตุั้ลยะเสถ่ึยร รองผ้่จ้ดการ ห้ว่หน้ื่าสายงานื่ว่างแผนื่
กลยุทธ์ิองค์กร ตั้ลาดหล้กทร้พย์แห่งปิระเทศไทยเผย ณ สิ�นื่
เด่อนื่กรกฎาคม 2563 SET Index ปิิดท่� 1,328.53  จุด ค่อนื่
ข้างทรงต้ั้ว่ โดยลดลง 0.8% จากเด่อนื่ก่อนื่ สาเหตุั้มาจากหลาย
ปัิจจ้ยท่�ส่งผลกระทบตั้อ่คว่ามเช่่�อม้�นื่ผ้่ลงทนุื่ ได้แก่ คว่ามข้ดแยง้
ระหว่่างสหร้ฐและจ่นื่ คว่ามก้งว่ลเก่�ยว่ก้บการกล้บมาแพร่ระบาด
ของไว่ร้ส COVID-19 ระลอกสอง 

อ่กท้�งเปิ็นื่ช่่ว่งเว่ลาเปิิดเผยตั้้ว่เลขเศรษัฐกิจ รว่มถึ่งการปิระกาศผลการดําเนิื่นื่งานื่ของบริษ้ัทจด
ทะเบ่ยนื่ในื่คร่�งปิีแรกทําให้ SET Index เคล่�อนื่ไหว่ในื่กรอบแคบ ท้�งนื่่�แม้ว่่า SET Index ปิร้บลดลง 
15.9% จากสิ�นื่ปิีก่อนื่ แตั้่ย้งอย่่ในื่ระด้บท่�ส่งกว่่า MSCI ASEAN ท่�ลดลง 19.4% จากสิ�นื่ปิีก่อนื่หนื่้า

อ้ตั้ราเงินื่ปิันื่ผลตั้อบแทนื่ ณ สิ�นื่เด่อนื่กรกฏาคม 2563 อย่่ท่�ระด้บ 3.66% ส่งกว่่าค่าเฉล่�ยของ
ตั้ลาดหล้กทร้พย์ในื่เอเช่่ยซิ่�งอย่่ท่� 3.03%

 ก.ล.ตั้. ปิร้บปิรุงหล้กเกณฑ์์โครงการทดสอบและพ้ฒนื่านื่ว้่ตั้กรรมเพ่�อสน้ื่บสนุื่นื่การให้บริการในื่
ตั้ลาดทุนื่ (Regulatory Sandbox) โดยเพิ�มปิระเภูทธุิรกิจท่�เข้าโครงการได้ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม
ในื่ตั้ลาดทนุื่ ซ่ิ�งจะช่่ว่ยสง่เสริมผ้่ปิระกอบธิรุกิจท่�ม่นื่ว้่ตั้กรรมสามารถึทดสอบการทําธิรุกิจก้บล่กค้า
ได้จริงตั้ามหล้กเกณฑ์์และเง่�อนื่ไขท่�เหมาะสมก้บช่่ว่งทดสอบ เพ่�อพ้ฒนื่าและเพิ�มปิระสิทธิิภูาพของ
ตั้ลาดทุนื่ไทย   

น้ื่องใหม่ IIG เทรดว้่นื่แรก บนื่กระดานื่ MAI เปิิด-ปิิด บว่ก 200% จากราคาจอง 6.60 บาท/หุ้นื่ 
ปิิดท่� 19.80 บาท บว่ก 13.20 จุด  คิดเป็ินื่ 200.00%  พรุ่งน่ื่� ว้่นื่ท่�2 IIG จะเปิิดลิ�ง หร่อไม่  โปิรด
ติั้ดตั้าม ค่ะ

 CK เผยบริษ้ัทเตั้ร่ยมคว่ามพร้อมในื่ทุกด้านื่เพ่�อเดินื่หน้ื่าอย่างแข็งแกร่งในื่ช่่ว่งคร่�งหล้งปีิ 2563 
ในื่การปิระม่ลโครงการพ้ฒนื่าสาธิารณ่ปิโภูคขนื่าดใหญ่่ท้�งในื่ปิระเทศและตั้่างปิระเทศ ซ่ิ�งคาดว่่า
จะกล้บมาเริ�มปิระม่ลตั้ามแผนื่อ่กคร้�งหล้งจากวิ่กฤตั้โควิ่ด-19 เริ�มคล่�คลาย ม้�นื่ใจในื่จุดแข็งท่�โดด
เด่นื่ท้�งจากศ้กยภูาพการผน่ื่กกําล้งของบริษั้ทในื่เคร่อ พร้อมปิระสบการณ์และคว่ามเช่่�ยว่ช่าญ่อ้นื่
ยาว่นื่านื่ด้านื่วิ่ศว่กรรมและเทคโนื่โลย่การก่อสร้างระด้บส่งในื่เมกะโปิรเจกต์ั้ท่�หลากหลาย ตั้ลอดจนื่
แผนื่คว่ามต่ั้อเน่ื่�องทางธุิรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) ท่�ช้่ดเจนื่และพร้อมปิร้บต้ั้ว่อย่าง
รว่ดเร็ว่เพ่�อการดําเนิื่นื่ธุิรกิจในื่ร่ปิแบบท่�เปิล่�ยนื่ไปิส่่ New Normal อย่างไม่สะดุด โดยต้ั้�งเป้ิารายได้
ปีิ 2563 ท่� 20,000 ล้านื่บาท   
 
KBANK  เผยยอดใช่จ่้ายผ่านื่บ้ตั้รเครดติั้ม่แนื่ว่โน้ื่มด่ข่�นื่ หล้งภูาคร้ฐม่เริ�มทยอยปิลดลอ็ค ต้ั้�งแตั้่
พฤษัภูาคมเปิ็นื่ต้ั้นื่มา และการออกมาตั้รการกระตุ้ั้นื่การท่องเท่�ยว่ ส่งผลให้ล่กค้าเริ�มกล้บมาจ้บ
จ่ายผ่านื่บ้ตั้รเพิ�ม 30-40% โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ปิริมณฑ์ลและจ้งหว้่ดท่องเท่�ยว่หลายจุด ด้นื่ยอด
ใช้่จ่ายผ่านื่บ้ตั้รกรกฎาคมส่งข่�นื่กล้บไปิเท่ยบเท่ายอดมกราคม ช่่คว่ามพร้อมท้�งสิทธิิปิระโยช่น์ื่ จ้ด
โปิรโมช้่�นื่ภูายใต้ั้โครงการรว่มใจเท่�ยว่ไทย มอบแพคเกจท่�พ้กราคาพิเศษัและส่ว่นื่ลดสําร้บบริการรถึ
เช่่าในื่ 14 จ้งหว้่ดท่องเท่�ยว่ ให้เล่อกผ่อนื่ชํ่าระผ่านื่แอปิ K PLUS และเปิล่�ยนื่คะแนื่นื่สะสมร้บสิทธิิ
ปิระโยช่น์ื่ท่�คุ้มค่า พร้อมรองร้บการใช้่จ่ายของล่กค้าเพ่�อซ่ิ�อสินื่ค้าและท่องเท่�ยว่ ท่�กําล้งกล้บมาฟ้�นื่ฟ่ 
 
 EIC ปิระเมินื่ เศรษัฐกิจไทยท่�ม่แนื่ว่โน้ื่มฟ้�นื่ต้ั้ว่อย่างช้่า ๆ  ปิระกอบก้บคว่ามเส่�ยงในื่ระยะต่ั้อไปิย้งม่
อย่่ มาก ทําให้ กนื่ง. น่ื่าจะย้งคงอ้ตั้ราดอกเบ่�ยนื่โยบายไว้่ท่�ระด้บตํั้�าท่�สุดในื่ปิระว้่ติั้ศาสตั้ร์ 0.5% ต่ั้อ
ไปิอย่างน้ื่อยจนื่ถ่ึงสิ�นื่ปีิ 2020 โดย กนื่ง. จําเป็ินื่ต้ั้องร้กษัาข่ดคว่ามสามารถึในื่การลดอ้ตั้ราดอกเบ่�ย
นื่โยบาย (policy space) ไว้่ เพ่�อเตั้ร่ยมร้บม่อ ก้บเหตุั้การณ์ท่�ไม่คาดคิด อ่กท้�งย้งต้ั้องพิจารณาถ่ึง
การส่งผ่านื่ของอ้ตั้ราดอกเบ่�ยนื่โยบายและเคร่�องม่อเพ่�อการออมของ ไทยท่�ม่อย่่จําก้ด

 EIC ระบุว่่า  การผ่อนื่คลายนื่โยบายการเงินื่ในื่ระยะถ้ึดไปิ จะห้นื่มาพ่�งเคร่�องม่อเชิ่งนื่โยบายอ่�นื่ ๆ
 ท่�ไม่ใช่่อ้ตั้ราดอกเบ่�ยนื่โยบาย (non-policy rate measures) มากข่�นื่ เช่่นื่ การเร่งร้ดการให้สินื่
เช่่�อผ่านื่โครงการสินื่เช่่�อดอกเบ่�ยตํั้�า (soft loan) การคํ�าปิระก้นื่สินื่เช่่�อโดยบรรษั้ทปิระก้นื่สินื่เช่่�อ
อุตั้สาหกรรมขนื่าดย่อม (บสย.) การสน้ื่บสนุื่นื่สินื่เช่่�อโดยสถึาบ้นื่การเงินื่ เฉพาะกิจของร้ฐ หร่อ
การปิร้บลดอ้ตั้รานํื่าส่งเงินื่สมทบกองทุนื่ฟ้�นื่ฟ่ฯ (Financial Institutions Development Fund: 
FIDF fee) เป็ินื่ต้ั้นื่

บล.ฟิลลิปิ :   CK   แนื่ะนํื่าซ่ิ�อ  ราคาเป้ิาหมาย 23  บาท 

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : SYNTEC  แนื่ะนํื่า ถ่ึอ  ราคาเป้ิาหมาย 1.75 บาท 

บล.ด่บ่เอส วิ่คเคอร์ส :  THCOM  ระว้่งการแกว่่งหร่อพ้กต้ั้ว่ของราคาหุ้นื่ในื่ระยะส้�นื่

บล.ด่บ่เอส วิ่คเคอร์ส :BH แนื่ะนํื่า ถ่ึอ ราคาเป้ิาหมาย 112 บาท (เดิม 118 บาท)

 บล.เคจ่ไอ : JMT  แนื่ะนํื่า Outperform  ราคาเป้ิาหมาย 40 บาท/หุ้นื่

ยืนไมั่่ไหวิยืนไมั่่ไหวิ
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