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TASCO เผยโรงกลัน่ ยงัท�ำงำนตำมปกต ิยงัไม่ได้ปิดโรงกลัน่-รบัน�ำ้มนัดบิได้จนถงึ สิน้เดอืนพ.ย.63-ยังมสีต๊อกน�ำ้มนัดบิเพือ่ป้อนให้โรงกล่ันในเมอืง Kemaman ประเทศ

มำเลเซีย จนถึงไตรมำส 1/64 ตอกย�้ำ อยู่ในระหว่ำง กำรหำซื้อน�้ำมันดิบจำกแหล่งอื่น ส�ำหรับกำรผลิตยำงมะตอย เพื่อทดแทนน�้ำมันดิบจำกประเทศเวเนซูเอลำ

นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิปโก้แอสฟลัท์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ TASCO ผู้ประกอบ

ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำงมะตอย เพื่อใช้ในงำนก่อสร้ำงและซ่อมบ�ำรุงทำง เปิดเผยว่ำ ขณะนี้ โรงกลั่นยังท�ำงำนตำมปกติ ยังไม่ได้ปิดโรงกลั่นแต่อย่ำงใด 

เนื่องจำกบริษัทยังสำมำรถรับน�้ำมันดิบได้จนถึง สิ้นเดือนพฤศจิกำยน 2563 และบริษัทยังมีสต๊อกน�้ำมันดิบเพื่อป้อนให้โรงกลั่นในเมือง Kemaman ประเทศมำเลเซีย 

จนถึงไตรมำส 1/2564

โดยปกติ โรงกลั่นของบริษัทนั้นจะรับน�้ำมันดิบเพื่อผลิตยำงมะตอยเพื่อจัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับตลำดต่ำงประเทศเป็นหลัก โดยคิดเป็นสัดส่วนรำวครึ่งหนึ่งของผลิตภัณฑ์

ยำงมะตอยที่ขำยทั้งหมด โดยโรงกลั่นจะปิดกำรด�ำเนินกำรเฉพำะในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สำมำรถหำน�้ำมันดิบชนิดอื่นมำแทนได้เท่ำนั้น และในกรณีนี้ผลกระทบจะเกิดที่

ตลำดต่ำงประเทศเป็นหลัก

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทอยู่ในระหว่ำงกำรหำซ้ือน�้ำมันดิบจำกแหล่งอ่ืนส�ำหรับกำรผลิตยำงมะตอย เพื่อทดแทนน�้ำมันดิบจำกประเทศเวเนซูเอลำ ทั้งจำกผู้ผลิตน�้ำมัน

โดยตรง และบรษิทั Trading Company น�ำ้มนั รวมถึงกำรพจิำรณำจดัหำยำงมะตอยจำกโรงกลัน่อืน่ๆ ในภมูภิำคส�ำหรบัสนบัสนนุธรุกจิ Trading ในตลำดต่ำงประเทศ

ของบริษัทฯ ขอเรียนย�้ำว่ำ บริษัทอยู่ในธุรกิจยำงมะตอยมำเป็นเวลำนำนกว่ำ 40 ปี เรำมีพันธมิตรที่ดีกับโรงกลั่นต่ำงๆ และบริษัท Trader ในภูมิภำค

“บริษัทฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ในกำรหำน�้ำมันดิบทดแทน และยำงมะตอยจำกแหล่งอื่นๆ เรำด�ำเนินกำรอยู่แล้ว และขณะนี้โรงกลั่นเรำยังด�ำเนินกำรตำมปกติ ธุรกิจยังเดิน

หน้ำต่อ ซึ่งเรำจะด�ำเนินกำรหำทำงออกในครั้งนี้อย่ำงดีที่สุด” นำยชัยวัฒน์ กล่ำว

TASCO เผยโรงกล่ัน ยังท�ำงำนตำมปกติ 

ยังไม่ได้ปิดโรงกล่ัน-รับน�้ำมันดิบได้จนถึง ส้ินเดือนพ.ย.63
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"ณรัล วิวรรธนไกร" ขุนศึก  SPA รับรำยได้ปี63 ปรับ

ตัวลดลงจำกปีก่อนท�ำได้ 1.40 พันลบ. รับผลกระทบ

โควิด-19 พร้อม ลุ้นทั้งปี 63 มีก�ำไร หลังผ่ำนจุดต�่ำ

สุดในQ2ไปแล้ว-ปรับกลยุทธ์เน้นลูกค้ำในปท.

นายณรลั ววิรรธนไกร กรรมการบรหิาร
และ Chief Marketing Officer บรษิทั 
สยามเวลเนสกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ SPA เปิดเผยว่ำ บริษัทฯยอมรับรำยได้ปี 

2563 จะปรับตัวลดลงจำกปีก่อนท่ีท�ำได้ 1,403.14  

ล้ำนบำท เนื่องจำก ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่

ระบำดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่ำง

ชำติโดยเฉพำะนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นลูกค้ำหลักขอ

งบริษัทฯหำยไปจ�ำนวนมำก โดยเฉพำะนักท่องเที่ยว

เที่ยวจำกประเทศจีนซึ่งถือเป็นลูกค้ำรำยหลักของบ

ริษัทฯที่เข้ำมำใช้บริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีสัดส่วน

รำยได้จำกนกัท่องเทีย่วชำวต่ำงชำตคิดิเป็นประมำณ 

70% จำกลูกค้ำคนไทยประมำณ 30% 

อย่ำงไรก็ตำมทั้งปีนี้บริษัทฯคำดหวังว่ำผลประกอบ

กำรจะสำมำรถท�ำก�ำไรได้ หลังเชื่อว่ำธุรกิจได้ผ่ำนจุด

ต�ำ่สดุไปแล้วในไตรมำส2/2563 ทีบ่ริษทัฯมผีลขำดทุน

สทุธถิงึ 80.62 ล้ำนบำท โดยปัจจุบันธรุกจิสปำได้เร่ิม

กลับมำทยอยเปิดให้บริกำรแล้วประมำณ 70% จำก

ทั้งหมด 60 สำขำในประเทศไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็น

สำขำในห้ำงสรรพสินค้ำและสำขำแบบสแตนด์อโลน 

ส่วนสำขำในโรงแรมยังไม่พร้อมเปิดให้บริกำรซึ่งต้อง

ดทูิศทำงของนกัท่องเทีย่วกอ่น ขณะเดยีวกันบริษทัฯ

ก็ได้มีกำรปิดสำขำที่เกำะสมุยไปหลังเหลือสัญญำอยู่

แค่ 1 ปีครึ่ง ประกอบกับสำขำดังกล่ำวพึ่งพำนักท่อง

เที่ยวฝั่งยุโรปและอเมริกำซึ่งคำดว่ำจะมีกำรฟื้นตัว

ค่อนข้ำงล�ำบำก 

ส�ำหรับกลยุทธ์ในกำรปรับตัวเพื่อรับมือกับ

สถำนกำรณ์ในปัจจุบันบริษัทฯหันมำโฟกัสที่นักท่อง

เท่ียวในประเทศมำกข้ึน โดยสำขำท่ีเปิดให้บริกำรใน

ปัจจุบันมีกำรเขำมำใช้บริกำรประมำณ 40% ของ

รำยได้ก่อนเกิดสถำนกำรณ์โควิด-19 ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นลูกค้ำคนไทยทั้งจำกลูกค้ำรำยเดิมและลูกค้ำรำย

ใหม่ โดยปัจจบุนับรำิทฯมกีำรท�ำโปรโมชัน่ต่ำงๆผ่ำสือ่

ออนไลน์ยุคใหม่ให้ผู้บริโภครู้จักแบร์นดมำกขึ้น 

"ไตรมำส4จะเป็นช่วงไฮซซีัน่คนไทยเดนิทำงท่องเทีย่ว

กันเยอะ เรำก็หวังว่ำเรำจะได้รับอำนิสงค์จำกตรงนี้ 

เพรำะเรำเชื่อว่ำคนไทยยังมีก�ำลังซื้อมำกพอที่จะเข้ำ

ใช้บริกำร ยิง่ด้วยสถำนกำรณ์ในปัจจบุนัหลำยคนต้อง

ยอมจ่ำยค่ำบริกำรที่เพิ่มขึ้นมำนิดนึงแต่ว่ำปลอดภัย

กว่ำ ซึ่งเรำก็มีมำรตกำรรักษำควำมสะอำดไว้รองรับ

ลูกค้ำอย่ำงดีครับ" นำยณรัล กล่ำว 

นอกจำกนี้ บริษัทฯยังท�ำธุรกิจโดยซื้อขำยสินค้ำผ่ำน

สื่อออนไลน์( E-Commerce) ด้วยกำรน�ำผลิตภัณฑ์

เกี่ยวกับสปำ ได้แก่ DR.SPILLER และ LRL TRIPLE 

BALANCE  มำจ�ำหน่ำยผ่ำนช่องทำง Facebook ,  

Instagram ,  Line Official Account , Laz Mall 

และ Line My Shop ซึ่งถือว่ำได้รับกำรตอบรับที่ดี

และมยีอดขำยปรบัตวัเพิม่ขึน้สงูมำก โดยบรษัิทฯเช่ือ

ว่ำในอีก 3 ปีข้ำงหน้ำสัดส่วนรำยได้จำกธุรกิจโดยซื้อ

ขำยสินค้ำผ่ำนส่ือออนไลน์( E-Commerce) จะตวัเพิม่

ขึ้นมำเป็น 10% จำกปัจจุบัน 6%

ด้ำนแผนกำรเข้ำซือ้กจิกำร(M&A)ใหม่ๆ บรษัิทฯยงัคง

ชะลอออกไปก่อน แม้ปัจจุบันจะมีผู้ประกอบกำรที่ท�ำ

ธุรกิจเกี่ยวกับสปำมำยื่นข้อเสนอให้แก่บริษัทฯหลำย

รำยก็ตำม หลังมองว่ำขณะนี้ยังไม่ใช่เวลำที่เหมำะสม 

แต่อย่ำงไรกต็ำมบรษัิทฯไม่ได้ปิดกัน้แต่อย่ำงใด ยังคง

เปิดโอกำสให้แก่ผู้ที่เข้ำมำเสนอเรื่อยๆ 

ส่วนมำตรกำรของรัฐบำลที่ล่ำสุดจะเปิดประเทศให้

รับต่ำงชำติ อนุมัติวีซ่ำพิเศษ อยู่ได้ยำว 270 วันนั้น 

บริษัทฯอยู่ระหว่ำงศึกษำว่ำมำตรกำรดังกล่ำวจะส่ง

ผลบวกต่อบริษัทฯในรูปแบบใดบ้ำง ซึ่งยังไม่สำมำรถ

ประเมินผลออกมำได้ภำยในระยะเวลำอันรวดเร็ว

เนือ่งจำกมำตรกำรดงักล่ำวพึง่ออกมำเมือ่ต้นสปัดำห์

นี้

SPA รับรำยได้ปี63 

หดจำกปีก่อนท�ำได้ 1.40 พันลบ. 

รับผลกระทบโควิด-19
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นายภาคภูมิ ศรีช�านิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิโน-
ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
STEC เปิดเผยว่ำ ด้วยทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษัิทฯของ บรษิทั ซิโน-ไทย 

เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด (มหำชน) ("บริษัทฯ" หรือ "STEC") 

ครัง้ที ่4/2563 เมือ่วนัที ่10 กนัยำยน 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯเข้ำลงทุน

โดยกำรจองและซือ้หุน้เพิม่ทนุ (หุ้นฯ) ของ บรษิทั กลัฟ์ เอน็เนอร์จ ีดเีวลลอป

เมนท์ จ�ำกัด(มหำชน) โดยกำรจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมตำมสัดส่วนในอัตรำส่วน

กำรเพิ่มทุน 10 หุ้นสำมัญเดิมต่อ 1หุ้นสำมัญใหม่ รำคำขำยหุ้นละ 30 บำท 

โดยบริษัทฯ ในฐำนะผู้ถือหุ้นเดิมได้รับกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ�ำนวน20 ล้ำน

หุ้น คิดเป็นเงินเพิ่มทุนจ�ำนวน 600 ล้ำนบำท และในวันที่ 16 กันยำยน 2563 

บริษัทฯได้ช�ำระเงินค่ำหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่ำวแล้ว โดยบริษัทฯ มีสัดส่วนในกำร

ลงทุนเท่ำกันร้อยละ 1.88ของจ�ำนวนหุ้นสำมัญเพิ่มทุนและเมื่อเพิ่มทุนแล้ว

เสร็จในบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด(มหำชน)

บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลกำรลงทุนของบริษัทฯ ดังกล่ำวให้ตลำดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ให้นักลงทุนทรำบต่อไป

นางสาวผกาทิพย์ โลพันธ์ศรี กรรมการและรอง
กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เนาวรัตน์ พัฒนาการ 
จ�ากัด (มหาชน) NWR เปิดเผยว่ำ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

เนำวรัตน์ พัฒนำกำร จ�ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) ครั้งที 10/2563 เมื่อวันที่ 

15กันยำยน 2563 มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้ำท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยกำร

รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินในลักษณะเงินกู้ยืมจำกนำงเนำวรัตน์ กรรณ

สูต ซ่ึงเป็นมำรดำของนำยพลพฒั กรรณสูต กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่

บรหิำรของบรษิทั วงเงนิกูย้มื10 ล้ำนบำท, 2 ล้ำนบำท และ 3 ล้ำนบำท ตำม

ล�ำดับ รวมเป็นเงิน 15 ล้ำนบำท

อัตรำดอกเบี้ย ร้อยละ 4 ต่อปี ช�ำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ซึ่ง เป็นอตัรำดอก

เบียที่ต�่ำกว่ำอัตรำดอกเบี้ยเฉลี่ยองกำรกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินของบริษัทที่

ประมำณร้อยละ 4.552 โดยมีระยะเวลำกำรกู้ยืม 1 ปี

ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของกำรกู้ยืม เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร

NWR กู้เงินจำก เนำวรัตน์ กรรณสูต 

วงเงิน 15 ลบ. น�ำเงินเป็นทุนหมุนเวียนในกิจกำร

STEC จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน GULF 

ตำมที่ได้รับจัดสรรหุ้น 20 ล้ำนหุ้น 

คิดเป็นเงินเพิ่มทุน 600 ลบ.
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ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่ำ วันท่ี 31 

กรกฎำคม 2563 ได้นับ1ไฟลิง่ บรษิทั ปตท. น�ำ้มนัและ

กำรค้ำปลีก จ�ำกัด (มหำชน) OR ประกอบธุรกิจจัด

จ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีมและธรุกจิค้ำปลีกสนิค้ำ

และบริกำรอ่ืน ๆ (Non-Oil) ท้ังในและต่ำงประเทศ 

ซึ่งรวมถึงกำรจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในตลำดค้ำปลีกและตลำดพำณิชย์ 

ธุรกิจกำแฟ ร้ำนอำหำรและเครื่องดื่มอื่น ๆ ร้ำน

สะดวกซื้อ และกำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ เสนอขำยหุ้น

ไอพีโอ จ�ำนวนไม่เกิน 3,000,000,000 หุ้น คิดเป็น 

25% ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วหลัง IPO มูลค่ำที่

ตรำไว้หุน้ละ 10 บำท ประกอบด้วย จ�ำนวนหุน้สำมญั

เพิม่ทนุไม่เกนิ 2,700,000,000 หุน้ จดัสรรหุน้สำมญั

ส่วนเกนิ 300,000,000 หุน้ ส�ำหรบัทีป่รกึษำทำงกำร

เงิน ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด 

(มหำชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่ำ จ�ำกัด บริษัท

หลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ำกัด (มหำชน) บริษัทหลัก

ทรัพย์ ภัทร จ�ำกัด (มหำชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทิส

โก้ จ�ำกัด

วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน บริษัทฯ ประมำณกำรว่ำจะ

ได้รับเงินจำกกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในครั้งนี้ (ภำย

หลงัหกัค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหลกัทรพัย์) จ�ำนวน

ประมำณ [•] ล้ำนบำท โดยบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์

กำรใช้เงินดังนี้

วัตถุประสงค์กำรใช้เงิน จ�ำนวนเงินที่ใช้โดยประมำณ 

(ล้ำนบำท) ระยะเวลำที่ใช้เงินโดยประมำณ รำย

ละเอียด

1. กำรขยำยเครือข่ำยสถำนีบริกำรน�้ำมัน [•] 2564 

– 2567 บรษัิทฯ มแีผนจะขยำยเครือข่ำยสถำนบีรกิำร

น�้ำมันภำยใต้แบรนด์ “ptt station” เพื่อรองรับ

ควำมต้องกำรของผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่มี

ศักยภำพ

 2. กำรขยำยธุรกิจส�ำหรับกำรตลำดพำณิชย์ [•] 

2564 – 2567 บริษัทฯ ได้มีกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง

เพือ่สนบัสนนุตลำดพำณชิย์ในกลุม่ธุรกจิน�ำ้มนัของบ

ริษัทฯ

3. กำรลงทุนในคลังเก็บผลิตภัณฑ์และศูนย์กระจำย

สินค้ำธุรกิจน�้ำมัน [•] 2564 – 2567 บริษัทฯ มี

แผนกำรขยำยเครอืข่ำยคลงัเกบ็ผลติภัณฑ์ปิโตรเลยีม

และศูนย์กระจำยสินค้ำเพื่อสนับสนุนธุรกิจน�้ำมัน

4. กำรขยำยเครือข่ำยร้ำนค้ำปลีก [•] 2564 – 2567 

บริษัทฯ มีแผนจะขยำยเครือข่ำยร้ำนค้ำปลีกอย่ำง

ต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเติบโตของอุปสงค์

ในตลำด

5. กำรลงทุนในธุรกิจต่ำงประเทศ [•] 2564 – 2567 

บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนในต่ำงประเทศ

6. เงินทุนหมุนเวียนในกำรด�ำเนินธุรกิจ และ/หรือ

ช�ำระคืนเงินกู้ยืม(ถ้ำมี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

กิจกำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย [•] - เพื่อใช้เป็น

เงนิทนุหมนุเวียนในกำรประกอบกจิกำร และในกรณทีี่

ระยะเวลำเหมำะสมหรือเกดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ 

และบริษัทย่อย ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยอำจน�ำ

เงินไปใช้เพื่อกำรช�ำระหนี้เงินกู้จำกสถำบันกำรเงิน

หรือหนี้เงินกู้จำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ก�ำไรเบด็เสร็จรวมส�ำหรบังวดของบริษัทฯ ในงวดสำม

เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2563 มีจ�ำนวน 1,975.4 

ล้ำนบำท ลดลงจ�ำนวน 1,860.3 ล้ำนบำท หรือร้อย

ละ 48.5 จำกจ�ำนวน 3,835.7 ล้ำนบำทในงวดสำม

เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2562ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวม

ส�ำหรับงวดของบริษัทฯ ในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

2562 จ�ำนวน 10,764.6 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 

1,750.1 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 19.4 จำกจ�ำนวน 

9,014.5 ล้ำนบำท ในปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 

ก�ำไรเบด็เสรจ็รวมส�ำหรบังวดของบรษัิทฯ ในปีสิน้สดุ

วันที่ 31 ธันวำคม 2561 จ�ำนวน 9,014.5 ล้ำนบำท 

ลดลงจ�ำนวน 3,490.9 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 27.9 

จำกจ�ำนวน 12,505.4 ล้ำนบำทในปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวำคม 2560

ก.ล.ต.อนุมัตินับ1ไฟล์ล่ิง 

ปตท. น�้ำมันและกำรค้ำปลีก 

ขำยไอพีโอไม่เกิน 3 พันล้ำนหุ้น เข้ำ SET
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TFEX เพิ่ม contract series 

ของ Gold Online Futures เริ่ม 29 ก.ย. 63

ตลำดสัญญำซือ้ขำยล่วงหน้ำ เพ่ิม contract series ของ Gold Online Futures 

ให้ครอบคลุมอำยุสัญญำสูงสุด 6 เดือน เพื่อผู้ลงทุนสำมำรถสร้ำงกลยุทธ์กำร

ลงทุนและบริหำรเงินหลักประกันได้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น เริ่ม 29 ก.ย. 2563

นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ TFEX กล่ำวว่ำ TFEX จะเพิ่มสัญญำรำยไตรมำส 

(contract series) ของ Gold Online Futures อีก 1 series ท�ำให้ในแต่ละช่วง

เวลำจะมี 2 series ให้เลือกซื้อขำย คือ สัญญำที่ครบก�ำหนดอำยุ 2 ไตรมำสที่

ใกล้ที่สุด จำกเดิมที่มีเพียง 1 series ซึ่งจะท�ำให้ผู้ลงทุนสำมำรถสร้ำงกลยุทธ์

กำรลงทุนในทองค�ำได้หลำกหลำยมำกขึ้น และเพิ่มให้มี inter-month spread 

margin หรือส่วนลดเงนิประกนัส�ำหรับผู้ลงทนุท่ีถอืครอง Gold Online Futures 

จ�ำนวน 2 series ทีค่รบอำยสุญัญำต่ำงกนั และมฐีำนะตรงข้ำมกัน โดยเริม่ตัง้แต่ 

29 กันยำยน 2563 เป็นต้นไป

Gold Online Futures เป็นสินค้ำที่ได้รับควำมนิยมมำต่อเนื่องตั้งแต่เปิดซื้อขำย

ในปลำยปี 2561 ทั้งนี้ ณ สิงหำคม 2563 มีสัดส่วนกำรซื้อขำยอยู่ที่ 7.3% ของ

ปรมิำณกำรซือ้ขำยของ TFEX เพิม่ขึน้จำก 3.8% ในปีก่อนหน้ำ ด้ำนปรมิำณกำร

ซื้อขำยเฉลี่ยอยู่ที่ 34,416 สัญญำต่อวัน เพิ่มขึ้นถึง 111.3% จำกช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน ซึ่งเป็นผลมำจำกควำมผันผวนของรำคำทองค�ำอันเป็นผลมำจำก

ภำวะเศรษฐกิจโลก สงครำมกำรค้ำ และกำรระบำดของ COVID-19 ท�ำ

ให้หู้ลงทุนให้ควำมสนใจกับกำรซื้อขำยทองค�ำมำกขึ้น และเมื่อเดือน

กุมภำพันธ์ที่ผ่ำนมำ TFEX ได้ขยำยเวลำกำรซื้อขำยในช่วงกลำงคืน 

(night session) ส�ำหรบักลุม่สนิค้ำทีอ้่ำงองิกบัทองค�ำทัง้หมดถงึ

ตี 3 ส่งผลให้ Gold Online Futures มีปริมำณกำรซื้อขำยที่เพิ่ม

ขึ้นด้วย

ทั้งนี้ วันที่ 29 กันยำยน 2563 จะมี contract series ใหม่ คือ 

GOH21 สัญญำที่จะสิ้นสุดอำยุเดือนมีนำคม 2564 เพิ่มเข้ำมำ

ให้ซื้อขำย ควบคู่กับ GOZ20 สัญญำที่จะสิ้นสุดอำยุในเดือน

ธันวำคม 2563 ผู้ลงทุนสำมำรถดูรำยละเอียดเกี่ยวกับสินค้ำ 

Gold Online Futures รวมทั้งกิจกรรมสัมมนำต่ำงๆ เพิ่มเติม

ได้ที ่www.TFEX.co.th โทร 0 2009 9999 หรือติดต่อบริษัท

สมำชิก TFEX
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SCBS มองผลประชุม FOMC ล่ำสุด
จะดันยีลด์ระยะยำวขึ้นและหนุนกำรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

ดร.จิติพล พฤกษาเมธานันท์ ผู้
อ�านวยการอาวโุส บรษัิทหลกัทรพัย์ 
ไทยพาณิชย์ จ�ากัด มองผลกำรประชุม
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงินของเฟดครั้งนี้ 
สนบัสนนุกำรลงทนุในสินทรพัย์เสีย่งฝ่ังสหรฐัใน
ไตรมำสที่สี่

โดย ดร.จิติพล มองว่ำผลของกำรประชุม FOMC 
ส่วนใหญ่เป็นไปตำมที่ตลำดคำดไว้เกือบทั้งหมด 
ตั้งแต่กำร “คง” อัตรำดอกเบี้ยนโยบำยที่ระดับ 
0.00-0.25% ไปจนถึงกำรกลับมำมีมุมมองเชิง
บวกกับเศรษฐกิจสหรัฐในระยะสั้นมำกขึ้น ด้วย
กำรปรบัลดคำดกำรณ์กำรหดตวัของเศรษฐกจิลง
เหลอืเพยีง -3.7% (จำกเดมิหดตวั -6.5%) ในปีนี้ 
และกำรว่ำงงำนลดลงมำที่ระดับ 7.6% (จำกเดิม
หดตัว 9.3%) มีเพียงเงินเฟ้อ (PCE Inflation) ที่
เฟดมองว่ำจะเพิ่มขึ้นไปที่ 1.2% ในปี 2020 จำก
คำดกำรณ์เดิมที่ 0.8% 

และในครั้งนี้เฟดปรับเกณฑ์ในกำรขึ้นดอกเบี้ยไป
เป็น “จนกว่ำตลำดแรงงำนขยำยตัวถึงระดับท่ี
เฟดประเมินว่ำเป็นกำรจ้ำงงำนสูงสุด และอัตรำ
เงินเฟ้อเร่งตัวขึ้นถึง 2.0% โดยเคลื่อนไหวอยู่
เหนือระดับ 2.0% ในบำงช่วง” ถือว่ำเป็นกำร
ปรับมำใช้เป้ำหมำยเงินเฟ้อเฉลี่ยหรือ Flexible 
Average Inflation Targeting (FIAT) อย่ำงเป็น
ทำงกำรมุมมองเศรษฐกิจและทิศทำงนโยบำย
กำรเงินดังกล่ำว ส่งผลต่อมุมมอง กับตัวแปร
และสินทรัพย์ทำงกำรเงินบำงส่วน เพรำะเป็นสิ่ง
ทีต่ลำดรบัรูอ้ยูแ่ล้วจงึมกีำรปรบัคำดกำรณ์เพยีง
เล็กน้อย

ดอกเบีย้และบอนด์ยลีด์ – มองว่ำกำรใช้เป้ำหมำย 
FIAT จะท�ำให้กำร “ขึน้” ดอกเบีย้นโยบำยเกดิขึน้
ได้ยำกมำกในช่วง 5ปีข้ำงหน้ำ เพรำะเฟดจะเหลอื
เพียงกำรกลับสู่สมดุล (Normalization) เป็น
เหตุผลในกำรข้ึนดอกเบี้ยในอนำคต และในอดีต
เฟดใช้เวลำกว่ำ 7ปี (ธ.ค.2008 - ธ.ค.2015) ถึง
จะกลับมำขึ้นดอกเบี้ยได้ด้วยเหตุผลนี้ จึงคงคำด
กำรณ์บอนด์ยีลด์สหรัฐอำยุ 2ปีท่ีระดับ 0.15% 
และปรบัลดคำดกำรณ์บอนด์ยลีด์สหรัฐอำย ุ10ปี 
ลงเหลือ 0.75% ส�ำหรับปลำยปี 2020

เงินดอลลำร์ – มองว่ำนโยบำยกำรเงินไม่มีผล
กับเงินดอลลำร์เนื่องจำกดอกเบี้ยนโยบำย
อยู่ในระดับต�่ำ และในอนำคตเช่ือว่ำ
ดัชนีดอลลำร์จะถูกขับเคลื่อน

จำกทิศทำงนโยบำยกำรคลงัท่ีผ่อนคลำยและมมุ
มองกำรเปิดรับควำมเส่ียงของนกัลงทุนในตลำด
มำกกว่ำ ซึ่งทั้งสองเร่ืองจะมีควำมชัดเจนจริง
หลังจำกทรำบผลกำรเลือกตั้งใหญ่ในสหรัฐแล้ว 
จงึคงมมุมองกรอบดชันดีอลลำร์ (Dollar Index) 
ท่ีระดับ 90-95จุดในไตรมำสที่ส่ี แต่ในระยะยำว 
กำรปล่อยให้เงนิเฟ้อปรบัตัวสูงข้ึนแต่ดอกเบีย้อยู่
ในระดบัต�ำ่ จะกดดนัให้ดชันดีอลลำร์อ่อนค่ำได้อกี
รำว 7-15% ในปี 2021

สินค้ำโภคภัณฑ์ – มองว่ำ บอนด์ยีลด์ที่ต�่ำ
ยำวนำนเป็นประเด็นหนุนรำคำทองค�ำให้ซื้อขำย
ในระดับ 1700-2100 ดอลลำร์ต่อออนซ์ได้ จุดที่
ต้องระวงัไม่ใช่นโยบำยกำรเงิน แต่เป็นกำรคดิค้น
วัคซีนโควิด-19 ซึ่งถ้ำประสบควำมส�ำเร็จเร็ว 
อำจส่งผลให้ตลำดกลับไปเปิดรับควำมเสี่ยงซึ่ง
เป็นลบต่อทิศทำงรำคำทองค�ำ คงมุมมองรำคำ
ทองค�ำสิ้นปี 2020 ที่ 1850 ดอลลำร์ต่อออนซ์

ดัชนีหุ้นสหรัฐ S&P 500 – ประเมินว่ำ กำรใช้ 
FIAT คือกำรปล่อยให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงข้ึน ซ่ึง
เป็นบวกกำรลงทุนกลุ่มวัฏจักร (Cyclical) ขณะ
เดยีวกนัทศิทำงนโยบำยกำรเงนิทีน่ิง่ กจ็ะช่วยลด
ควำมไม่แน่นอนของตลำดและท�ำให้นกัลงทนุกล้ำ
ซือ้ขำยในระดบัรำคำทีส่งูอยูไ่ด้ จงึปรับเป้ำหมำย

ดัชนีหุ้นสหรัฐ S&P 500 ปลำยปี 2020 ขึ้นมำ
ที่ 3456 จุด

โดยสรุป ดร.จิติพล พฤกษำเมธำนันท์ ผู้อ�ำนวย
กำรอำวุโส จำก SCBS มองผลกำรประชุมคณะ
กรรมกำรนโยบำยกำรเงินของเฟดครั้งนี้ “เป็น
บวกมำกกว่ำลบ” ส�ำหรับนักธุรกิจและนักลงทุน
ไทย 

แม้ว่ำประเด็นดังกล่ำวจะท�ำให้ดอลลำร์มีโอกำส
อ่อนค่ำ (เงินบำทแข็ง) ในระยะยำว แต่จะเร่ง
ให้นักธุรกิจทั่วโลกเปลี่ยนไปใช้สกุลเงินท้องถิ่น
ของประเทศคู่ค้ำจริงในกำรท�ำธุรกรรมมำกขึ้น 
ซึ่งจะลดควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจำก
ดอลลำร์ลงได้อย่ำงมำก ในขณะเดียวกันเมื่อ
ควำมเสี่ยงกำรแข็งค่ำของดอลลำร์และควำม
กังวลเรื่องกำรเปลี่ยนแปลงดอกเบี้ยนโยบำย
สหรัฐในอนำคตหมดไป กำรฟ้ืนตัวของตลำดกำร
เงินและเศรษฐกิจใน Emerging Markets ก็จะ
สำมำรถเกดิข้ึนได้เร็ว ท�ำให้กำรลงทุนกลุม่วฏัจกัร 
(Cyclical) และกลุ่มมูลค่ำ (Value) ฟื้นตัวขึ้น
พร้อมกับเศรษฐกิจโลกในปี 2021 กำรประชุม 
FOMC ครั้งถัดไปวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2020
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ส.อ.ท. เผยดัชนีอุตฯ ขยับขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 หลังปลดล็อกเฟส 6  

เอกชนวอนรัฐออกมำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม ยืดช�ำระเงินกู้ SMEs ไปอีก 2 ปี 

นายสพัุนธุ ์มงคลสธีุ ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
(ส.อ.ท.) เปิดเผยผลกำรส�ำรวจดัชนีควำม

เชือ่มัน่ภำคอตุสำหกรรมในเดอืนสงิหำคม 2563 

อยูท่ีร่ะดับ 84.0 ปรบัตวัเพิม่ขึน้จำกระดบั 82.5 

ในเดือนกรกฎำคม 2563 โดยค่ำดัชนีฯ ปรับตัว

เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 เนื่องจำกหน่วย

งำนภำครฐั เอกชนและประชำชน ได้ร่วมมอืกนั 

ท�ำใหส้ำมำรถควบคมุกำรแพรร่ะบำดของไวรสั

โควิด-19 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งกำร

ผ่อนคลำยมำตรกำรควบคุมโรคท�ำให้กิจกรรม

ทำงเศรษฐกิจภำยในประเทศสำมำรถด�ำเนิน

กำรตำมปกต ิขณะทีภ่ำคกำรผลติขยำยตวัเพิม่

ขึน้จำกเดอืนก่อนหน้ำตำมควำมต้องกำรสนิค้ำ

ที่เพิ่มข้ึน ส�ำหรับอุตสำหกรรมส�ำคัญที่ส่งผล

ดีต่อค่ำดัชนีฯ ได้แก่ รถยนต์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ 

เครื่องจักรกล อำหำร และสินค้ำวัสดุก่อสร้ำง 

เป็นต้น อย่ำงไรกต็ำม แม้ว่ำดชันีฯ ปรับตัวเพิม่

ขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับต�่ำกว่ำ 100 เนื่องจำกผู้

บริโภคมีควำมระมัดระวัง ในกำรใช้จ่ำยและมี

กังวลเกี่ยวกับภำวะเศรษฐกิจที่ยังเปรำะบำง 

ขณะที่ผู้ประกอบกำร SMEs ประสบปัญหำ 

สภำพคล่องและกำรเข้ำถึงสินเชื่อ รวมทั้งบำง

ส่วนได้รับสินเชื่อไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำร

ใช้หมุนเวียนในกิจกำร

จำกกำรส�ำรวจผู ้ประกอบกำร 1,215 รำย 

ครอบคลุม 45 กลุ่มอุตสำหกรรมทั่วประเทศ

ในเดือนสิงหำคม 2563 พบว่ำ ปัจจัยที่ส่งผล

ให้ผู้ประกอบกำรมีควำมกังวลเพ่ิมขึ้น ได้แก่ 

สภำวะเศรษฐกจิโลก ร้อยละ 69.2, สถำนกำรณ์

ทำงกำรเมืองในประเทศ ร้อยละ 54.0, อัตรำ

แลกเปล่ียน (มุมมองผู ้ส่งออก) โดยอัตรำ

แลกเปลี่ยนอ้ำงอิงค่ำเงินบำทเทียบกับ

ดอลลำร์สหรัฐฯ ร้อยละ 45.1 

และอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 25.3 ตำม

ล�ำดับ ส่วนปัจจัยที่ส่งผลให้ผู้ประกอบกำรมี

ควำมกงัวลลดลง คอื รำคำน�ำ้มนั ร้อยละ 37.2 

ส�ำหรับดัชนีฯ คำดกำรณ์ 3 เดือนข้ำงหน้ำ อยู่

ที่ระดับ 94.5 โดยเพิ่มขึ้นจำก 93.0 ในเดือน

กรกฎำคม 2563 ทั้งนี้ ผู้ประกอบกำรคำดว่ำ

ภำคกำรผลิตจะมีสัญญำณกำรปรับตัวดีขึ้น 

อย่ำงไรกต็ำมแม้ว่ำ ค่ำดชันฯี จะปรบัตัวเพิม่ขึน้

แต่ยังอยู่ภำยใต้ควำมกังวลต่อกำรระบำดของ

ไวรัสโควิด-19 ระลอกท่ี 2 ท้ังในประเทศและ

ต่ำงประเทศ ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ

ต่อภำคกำรผลิตและกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ไทย ดังนั้น มำตรกำรกระตุ้นกำรบริโภคภำยใน

ประเทศ รวมทั้งกำรเสริมสภำพคล่องให้กับผู้

ประกอบกำรจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อกำรฟื้นตัว

ทำงเศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 2563

ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ 

1. ออกมำตรกำรกระตุน้เศรษฐกจิเพิม่เตมิ รวม

ทั้งกำรเสริมสภำพคล่องให้กับผู้ประกอบกำร

2. ขยำยระยะเวลำมำตรกำรช่วยเหลือผู ้

ประกอบกำรท่ีได้รบัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์

โควิด-19  โดยเฉพำะ SMEs เช่น ยืดกำรช�ำระ

เงินกู้ไปอีก 2 ปี (ปี 2564-2565) 

3. ขอให้ผู้ประกอบกำรสำมำรถหักค่ำใช้จ่ำย

ภำษีนิติบุคคลได้ 2 เท่ำ ส�ำหรับค่ำใช้จ่ำยที่เกิด

ขึ้นจำกกำรอบรมหรือกิจกรรม Outing ของ

บริษัทเพื่อสนับสนุนกำรท่องเที่ยวในประเทศ
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แม่มดน้อย  ภำคพิสดำร วันนี้ ตลำดหุ้น บรรยำกำศกำรลงทุน กำรซื้อขำยในตลำดหุ้น
ไทย คงไม่คึกคักมำกนัก  นักลงทุน ยังคงชะลอลงทุน เพื่อรอดูสถำนกำรณ์กำรชุมนุม
ทำงกำรเมือง ในวันเสำร์ที่ 19 กันยำยนและจะมีกำรเคลื่อนไปที่ท�ำเนียบรัฐบำล ในวัน
อำทติย์ที ่20 กนัยำยนนี ้ แม่มดน้อย เชือ่ว่ำ นกัลงทนุหลำยคน คงรอดมูอ็บคร้ังนี ้ ยคุ
นี้ไม่จ�ำเป็นต้องร่วม ....ติดตำมกำรถ่ำยทอดสด ผ่ำนสื่ออินเทอร์เน็ต

เฟด มมีตคิงอตัรำดอกเบีย้ระยะสัน้ทีร่ะดับ 0.00-0.25% และส่งสัญญำณว่ำจะคงอตัรำ
ดอกเบีย้จนถงึปี 2566 หลงัประชมุ ทำง เจอโรม พำวเวล ประธำน ธนำคำรกลำงสหรัฐ 
(เฟด) ได้แสดงควำมกงัวลเกีย่วกับทศิทำงเศรษฐกจิและสถำนกำรณ์ตลำดแรงงำนของ
สหรัฐ กิจกรรมทำงเศรษฐกิจของสหรัฐยังคงอยู่ในระดับต�่ำกว่ำช่วงก่อนเกิดกำรแพร่
ระบำดของไวรัสโควิด-19 และทิศทำงเศรษฐกิจในวันข้ำงหน้ำยังคงมีควำมไม่แน่นอน
ที่สูงมำก  เล่นเอำ ตลำดทั่วโลกปรับตัวลง  หุหุ

วำนนี้ ดัชนีตลำดหุ้นไทยปิดที่ 1,284.40 จุด ลดลง 9.08 จุด หรือ 0.70% มูลค่ำกำร
ซื้อขำย 46,006.90  ล้ำนบำท สรุปสถำบันในประเทศซื้อสุทธิ 29.39  ล้ำนบำท บัญชี
บริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 74.83 ล้ำนบำท นักลงทุนต่ำงประเทศขำยสุทธิ  2,112.25 
ล้ำนบำท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ  2,008.03 ล้ำนบำท
 
ก.ล.ต.อนุมัตินับ1ไฟล์ลิ่ง ปตท. น�้ำมันและกำรค้ำปลีก หรือ OR ขำยไอพีโอไม่เกิน 3 
พันล้ำนหุ้น  แบ่งเป็น ขำยประชำชนทั่วไป ไม่เกิน 2.7 พันล้ำนหุ้นและ กรีน๙ 300 ล้ำน
บำท  เข้ำ SET งำนนี้ OR จะระดมทุน น�ำขำยหุ้นไอพีโอ ไปใช้ ขยำยเครือข่ำยสถำนี
บริกำรน�้ำมันภำยใต้แบรนด์ “ptt station” เพื่อรองรับควำมต้องกำรของผู้บริโภคให้
ครอบคลมุทกุพ้ืนทีท่ีม่ศีกัยภำพ -บรษัิทฯ มีแผนกำรขยำยเครอืข่ำยคลงัเกบ็ผลติภณัฑ์
ปิโตรเลียมและศูนย์กระจำยสินค้ำเพ่ือสนับสนุนธุรกิจน�้ำมัน เป็นต้น ส�ำหรับ FA OR 
ประกอบด้วย ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ำกัด (มหำชน) บริษัทหลัก
ทรัพย์ ฟินันซ่ำ จ�ำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จ�ำกัด (มหำชน) บริษัทหลักทรัพย์ 
ภัทร จ�ำกัด (มหำชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ำกัด

"ไมโครลสิซิง่" หรอื MICRO เคำะรำคำขำยไอพโีอ 2.65 บำทต่อหุน้ เปิดจอง
ซื้อ 21-23 กันยำยนนี้ ดีเดย์เข้ำซื้อขำยใน SET 1 ตุลำคม 63 โดยมี บริษัท ที่ปรึกษำ 
เอเซีย พลัส จ�ำกัด เป็นที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และมี บล.เอเซีย พลัส เป็นแกนน�ำกำร
เสนอขำยหลักทรัพย์ พร้อมด้วยผู้ร่วมจัดจ�ำหน่ำยและรับประกันกำรจ�ำหน่ำย 6 แห่ง 
มัน่ใจก�ำหนดรำคำไอพโีอเหมำะสมกับปัจจัยพืน้ฐำนทีแ่ข็งแกร่ง คู่แข่งทำงตรงน้อย และ
มคีวำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรเติบโตกว่ำ 52% ในช่วงครึง่ปีแรก ประกอบกบั ศกัยภำพ

กำรเตบิโตในอนำคต ตัง้เป้ำพอร์ตสนิเชือ่เช่ำซือ้แตะ 5,000 ล้ำนบำทในปี 65 หนนุควำม
เชื่อมั่นนักลงทุนระยะยำว

แบงก์กสิกรไทย ออกหุ้นกู้ระยะสั้นอ้ำงอิงอัตรำดอกเบี้ย Thai Overnight 
Repurchase Rate (THOR) มูลค่ำเสนอขำยรวมทั้งสิ้น 1,000 ล้ำนบำท อำยุหุ้นกู้
ประมำณ 3 เดือน อัตรำดอกเบี้ย Compounded THOR + 0.4075%  โดยมี กบข. เป็น
ผู้ลงทุนหลัก (Cornerstone Investor) ซึ่งได้เขำ้ท�ำกำรปิดควำมเส่ียงอัตรำดอกเบี้ย
ด้วย นบัเป็นกำรออกหุน้กูแ้ละกำรเข้ำท�ำธรุกรรมบรหิำรควำมเส่ียงอตัรำดอกเบีย้ THOR 
ธุรกรรมแรกของประเทศ  

ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพิ่ม contract series ของ Gold Online 
Futures ให้ครอบคลมุอำยสุญัญำสงูสดุ 6 เดือน เพือ่ผูล้งทนุสำมำรถสร้ำงกลยุทธ์กำร
ลงทุนและบริหำรเงินหลักประกันได้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น เริ่ม 29 ก.ย. 2563 

หลักทรัพย์บัวหลวง จัดงำน PTT Group Luncheon Talk ปีที่ 14 เมื่อเร็ว ๆ 
นี้ นำยพิเชษฐ สิทธิอ�ำนวย กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำร บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวงจ�ำกัด 
(มหำชน) พร้อมด้วย นำยชำติศริิ โสภณพนชิ กรรมกำรผูจั้ดกำรใหญ่ ธนำคำรกรงุเทพ 
จ�ำกดั (มหำชน) ให้กำรต้อนรบั นำยอรรถพล ฤกษ์พบิลูย์ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและ
กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหำชน)ในโอกำสน�ำคณะผู้บริหำรระดับ
สูงกลุ่มบริษัท ปตท.ร่วมเสวนำเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่กลุ่มผู้จัดกำรกองทุนใน
งำน PTT Group Luncheon Talk  ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 14 ณ โรงแรม ดิ แอทธิ
นี โฮเทล แบงค็อก กรุงเทพฯ

TASCO เผยโรงกลั่น ยังท�ำงำนตำมปกติ ยังไม่ได้ปิดโรงกลั่น-รับน�้ำมันดิบได้จนถึง 
สิ้นเดือนพ.ย.63-ยังมีสต๊อกน�้ำมันดิบเพื่อป้อนให้โรงกลั่นในเมือง Kemaman ประเทศ
มำเลเซีย จนถึงไตรมำส 1/64 ตอกย�้ำ อยู่ในระหว่ำง กำรหำซื้อน�้ำมันดิบจำกแหล่งอื่น 
ส�ำหรับกำรผลิตยำงมะตอย เพื่อทดแทนน�้ำมันดิบจำกประเทศเวเนซูเอลำ

ใกล้โค้งสุดท้ำยปลำยปีกนัแล้ว... เชือ่ว่ำหลำยภำคอตุสำหกรรมก�ำลงัต่อสูก้บัเศรษฐกจิ
ของประเทศอย่ำงหนัก เช่นเดียวกับนำยใหญ่ดีลเลอร์รถยนต์ฮอนด้ำ บมจ.ออโตคอร์ป 
โฮลดิ้ง (ACG) อย่ำง “ภำนุมำศ รังคกูลนุวัฒน์” ซึ่งแผนรับมือโค้งสุดท้ำยปลำยปี

นี ้ยงัคงลยุสร้ำงอำณำจกัรศนูย์ฮอนด้ำ
ภำยใต้แบรนด์ฮอนด้ำมะลิวัลย์ ผนวก
กับกำรก่อสร้ำงธุรกิจใหม่ Fastfit “ออ
โตคลิกบำยเอซีจี” ซึ่งแว่วว่ำ..ก็มีควำม
คบืหน้ำไปมำก ก็แหม..ถึงแม้ช่วงน้ีอำจ
จะยังไม่ปัง แต่ถือเป็นจังหวะที่ดีในกำร
ตั้งไข่ เร่งสร้ำงเร่งท�ำ.. พอธุรกิจฟื้นตัว
ปุ๊บ เชื่อเลยว่ำ กลุ่มออโตคอร์ป พร้อม
ผงำดแน่นอนจร้ำ 

 รอดูม็อบ

บล.ทิสโก้ : PLANB แนะน�ำ ซื้อ รำคำพื้นฐำน ที่ 6.70 บ.

บล.ทิสโก้ : SISB แนะน�ำ ซื้อ รำคำพื้นฐำน ที่ 11.00 บ.

บล.ทิสโก้ : RATCH แนะน�ำ ซื้อ รำคำพื้นฐำน ที่ 73.00 บ. 

บล.ทิสโก้ : BBL แนะน�ำ ซื้อ รำคำพื้นฐำน ที่ 129.00 บ. 

บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส : OSP แนะน�ำ ซื้อ รำคำพื้นฐำน ที่ 45.00 บ.

บล.ฟิลลิป : AP แนะน�ำ ซื้อ รำคำพื้นฐำน ที่ 8.00 บ.

บล.ฟิลลิป : TISCO แนะน�ำ ซื้อ รำคำพื้นฐำน ที่ 75.00 บ.
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