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นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ 
จํากัด (มหาชน) BGRIM เปิดเผยว่า บี.กริม 

เพาเวอร์ จะลงทุนพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ระบบพลังงาน

ความร้อนร่วมโคเจนเนอเรชั่น (Combined Cycle 

Cogeneration Plants) สําหรับผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน

รายเล็ก (หรือ SPP) รวม 7 โครงการ ประกอบด้วย

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ทดแทนของเดิมเพื่อ

ต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าจํานวน 5 โครงการ และ

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ (เปลี่ยนแปลงสถานที่

ตั้งโรงไฟฟ้า) จํานวน 2 โครงการ โดยดําเนินงานผ่าน

บรษิทัย่อยของ บ.ีกรมิ เพาเวอร์ จาํนวน 6 บริษทั ได้แก่

 (1) บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 1 จํากัด 

(“BGPR1”) จํานวน 1 โครงการ

 (2) บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (ราชบุรี) 2 จํากัด 

(“BGPR2”) จํานวน 1 โครงการ

 (3) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์1 จํากัด 

(“ABP1R”) จํานวน 1 โครงการ

 (4) บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์2 จํากัด 

(“ABP2R”) จํานวน 1 โครงการ

 (5) บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (แหลมฉบัง) 1 จํา

กัด (“BPLC1R”) จํานวน 1 โครงการ และ

 (6) บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (เอไออี-เอ็มทีพี) จํา

กัด (“BPAM”) (เดิมชื่อ บริษัท โกลว์ เอสพีพี1 จํากัด)

จํานวน 2 โครงการ

(รวมเรยีกว่า “บรษิทัเจ้าของโครงการ”) โดยมปีระมาณ

การจํานวนกําลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งสุทธิรวม 980 

เมกะวตัต์(“ธรุกรรมการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า SPP”) 

ตามที่ บี.กริม เพาเวอร์ ได้แจ้งข่าวการลงนามสัญญา

ซือ้ขายไฟฟ้า(PPA) ระยะยาวกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่ง

ประเทศไทย (“กฟผ.”) เมือ่วนัที ่31 สงิหาคม 2563 ราย

ละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึงนั้น

มูลค่ารวมของเงินลงทุนในการดําเนินการก่อสร้าง

โครงการโรงไฟฟ้า SPP ข้างต้น คิดเป็นจํานวนรวมโดย

ประมาณทั้งสิ้น 39,248 ล้านบาท โดยในการก่อสร้าง 

บริษัทเจ้าของโครงการจะเข้าทําสัญญาด้านวิศวกรรม

จัดหาอุปกรณ์ และก่อสร้าง (“EPC Contracts”) 

กับบริษัท Toshiba Plant Systems & Services 

Corporation และบริษัทย่อย (“กลุ่ม Toshiba”) และ

สัญญาบริการซ่อมบํารุงและจัดหาอะไหล่ระยะยาว

เครือ่งกงัหนัก๊าซ (Long-TermService Agreement of 

Gas Turbines) (“LTSA”) กับ Siemens Limited รวม

ทั้งสัญญาอื่น ๆ ที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ การลงทุนโครงการดังกล่าวเป็นไปตามแผนการ

ลงทุนของ บี.กริม เพาเวอร์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงิน

กู้โครงการ (project finance) จากสถาบันการเงินชั้น

นาํหลายแห่ง อีกทัง้ บี.กริม เพาเวอร์ ยงัคงรักษาระดบั

ความแขง็แกร่งทางการเงนิ โดยมเีงนิสดในมอืประมาณ 

19,000 ล้านบาท และกระแสเงนิสดจากการดาํเนนิงาน

เพื่อการลงทุนโครงการต่าง ๆ และรองรับการเติบโตใน

อนาคต

บริษัทเจ้าของโครงการ จะได้เข้าลงนามในสัญญา

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการลงทุนก่อสร้างโรง

ไฟฟ้าSPP ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงสัญญาซื้อขาย

ไฟฟ้า (Power Purchase Agreement) กับ กฟผ. ดัง

นั้น บี.กริมเพาเวอร์จึงจะดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

ตามธรุกรรมการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า SPP และคาด

ว่าจะสามารถก่อสร้างแล้วเสร็จและจําหน่ายไฟฟ้าเชิง

พาณิชย์ได้ภายในปี2566 ทั้งนี้ เป็นไปตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 3/2563 เมือ่วนัที ่25 มนีาคม 

2563 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 

11/2563 เมื่อวันที่ 17 กันยายน2563

บี.กริม เพาเวอร์เล็งเห็นว่า ธุรกรรมการลงทุนก่อสร้าง

โรงไฟฟ้า SPP มีประโยชน์กับ บี.กริม เพาเวอร์และผู้

ถอืหุน้ของ บ.ีกรมิ เพาเวอร์เนือ่งจากโครงการโรงไฟฟ้า 

SPP จาํนวน 5 โครงการ เป็นการดาํเนนิการตามเงือ่นไข

การเข้าทําสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฝพ. รวมจํานวน 

150 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี และอีก 2 โครงการ 

เป็นโครงการใหม่ที่จะสามารถขายไฟฟ้ากับ กฟผ. รวม

จํานวน 180 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยกํา

ลังการผลิตไฟฟ้าส่วนที่เหลือจะขายให้กับกลุ่มลูกค้า

อุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างรายได้ที่แน่นอนรวม

ถึงผลกําไรที่มั่นคงและต่อเนื่องให้แก่ บี.กริม เพาเวอร์

โดยจะช่วยให้บี.กริม เพาเวอร์สามารถจ่ายเงนิปันผลให้

กับผู้ถือหุ้นของ บี.กริมเพาเวอร์ได้อย่างสมํ่าเสมอ

สําหรับแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งจากกระแสเงินสดภายใน

กลุ่มบริษัทและเงินกู้จากสถาบันการเงิน ทั้งนี้การกู้

ยืมเงินดังกล่าวไม่กระทบต่อความสามารถในการจ่าย

เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บี.กริม เพาเวอร์ แต่อย่าง

ใด

BGRIM ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม 

7 โครงการ รวม 980 MW มูลค่า 3.92 หม่ืนลบ. 

คาด COD ภายในปี66
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นายเบน เตชะอบุล กรรมการ และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
บริษทั คนัทรี ่กรุป๊ ดเีวลลอปเมนทจํ์ากดั (มหาชน) CGD 

เปิดเผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวัน

ที่ 17 กันยายน 2563 (“ที่ประชุม”) โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสําคัญ 

ภายใต้ความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้ง

ที่ 7/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563อนุมัติการเข้าทํารายการที่

เกี่ยวโยงกัน ประเภทรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท ผาแดงอินดัส

ทรีจํากัด (มหาชน) PDI โดยการเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้นอายุ 120 วัน 

มูลค่าหน้าตั๋วแลกเงิน 35,000,000 บาท ในวันที่ 17 กันยายน 2563(CGD 

BE 2563/09) และตั๋วแลกเงินระยะสั้นอายุ 120 วัน มูลค่าหน้าต๋ัวแลกเงิน 

60,000,000 บาท ในวันที่21 กันยายน 2563 (CGD BE 2563/10) โดยมี

วัตถปุระสงค์การใช้เงนิเพือ่ใช้เป็นเงินทนุหมุนเวยีนในการดาํเนินงานท่ัวไปขอ

งบริษัทฯ และ/หรือ เพื่อชําระหนี้คืน (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัท ผาแดงอินดัสทรีจํากัด (มหาชน) (“บริษัท ผาแดง”) เป็นบุคคล

เกี่ยวโยงกับบริษัท เนื่องจากบริษัท ผาแดง ถือหุ้นอยู่ในบริษัท จํานวน 

188,501,700 หุ้น (ร้อยละ 2.28) และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่ราย

เดียวกันกับบริษัท คือ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์จํากัด (มหาชน) (“CGH”)

นอกจากนี้ CGH เป็นนิติบุคคลที่มีผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มเดียวกัน คือ 

กลุ่มเตชะอุบล เช่นเดียวกับบริษัท

นายสมประสงค ์ปัญจะลกัษณ ์กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั 
ไพร์ม โรด เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) RIME เปิดเผยว่า ที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กันยายน 

2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จูปิเตอร์ เพาเวอร์ 

จํากัด (“JUPITER”) จํานวน 200,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) 

ซึง่คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 100 ของทนุจดทะเบยีนและทนุจดทะเบยีนชําระแล้ว

ของ JUPITER จาก นายนพเกล้า ฤทธิ์จรูญ นายสุรดิษ สีดามาตย์และนาง

สาวพิมลักษณ์ ลักษณ์ไกรศร (รวมเรียกกันว่า “ผู้ขาย”) ด้วยมูลค่าการเข้า

ทํารายการเท่ากับ 85,000,000 บาท

โดย JUPITER มีโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดต้ัง

บนพื้นดินในระบบส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ขนาด 1 เมกะวัตต์ที่

ได้ดําเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว ภายหลังการทําธุรกรรมดังกล่าว 

JUPITER ถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

PRIME เทกโอเวอร์ โครงการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ 1 MW 

มูลค่าลงทุน 85 ลบ.

CGD ออกตั๋ว B/E วงเงินรวม 95 ลบ. 

ให้ PDI น�าเงินเป็นเงินทุนหมุนเวียน
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QTC มองผลงาน H2/63 โตด ีหลงัตุน Backlog 340  

ลบ. หวังส่งมอบปีนี้ 300 ลบ. เตรียมประมูลงาน

ใหม่ 1,500-2,000 ลบ. หวังคว้าได้ 10%  มั่นใจ

ปี63 โกยรายได้ 1 พันลบ. ตามเป้า พร้อมวางเป้า  

รายได้พุ่งแตะ 2-3 พันลบ. ภายใน 5 ปี 

นายพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิวทีซี เอน
เนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) หรือ QTC 
เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประเมินผลการดําเนินงานช่วง

ครึ่งปีหลัง 2563 มีแนวโน้มเติบโตดี ใกล้เคียงกับ

ช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ที่บริษัทฯ ได้รับคําสั่งซื้อ

จากต่างประเทศเข้ามาจํานวนมาก ทําให้ภาพรวม

กําไรปีที่แล้วของบริษัทฯ ดีขึ้น และจากคําสั่งซื้อที่

รอการส่งมอบในปัจจบุนัของบริษัทฯ (Backlog) มี

อยู่ประมาณ 340 ล้านบาท เป็นคําสั่งซื้อจากต่าง

ประเทศถึง 200 ล้านบาท ซึ่ง Backlog  ที่มีอยู่ดัง

กล่าวบริษัทฯ จะพยามยามส่งมอบภายในปีนี้ให้ได้ 

300 ล้านบาท  

สาํหรบัภาพรวมผลประกอบการในปี 2563 บรษิทัฯ 

มัน่ใจว่ารายได้จะเติบโตตามเป้าหมายที ่1,000 ล้าน

บาท  จากปีก่อนที่มีรายได้ 986.05 ล้านบาท โดย

งวด 6 เดือนแรกบริษัทฯ ทําได้แล้ว 564.13 ล้าน

บาท เชื่อว่าคร่ึงปีหลังยังมีงานใหม่ๆ เข้ามาสนับ

สนุน Backlog ซ่ึงบริษัทฯ มีแผนเข้าประมูลงาน

ทั้งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การไฟฟ้า

นครหลวง (กฟน.) มูลค่ารวมประมาณ 1,500-

2,000 ล้านบาท คาดมโีอกาสได้งานไม่ต่ํากว่า 10% 

ของมูลค่างาน 

นายพูลพิพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ คาดว่า 

ธรุกจิหม้อแปลงไฟฟ้า มโีอกาสเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง 

โดยหน่ึงในปัจจัยหนุนคือรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ซ่ึง

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในปีหน้า และจุดชาร์จไฟฟ้า ก็มี

ความจาํเป็นทาํให้บรษัิทฯ คาดว่าจะได้รบัประโยชน์ 

ขณะท่ีในส่วนของธุรกิจพลังงาน ปัจจุบันมีธุรกิจ

ไฟฟ้าของบริษัท คิวโซลาร์ 1 จํากัด ขนาด 8.6 

เมกะวัตต์ ที่จ.ปราจีนบุรี ท่ีสนับสนุนการเติบโต 

และยังมีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติม โดยอยู่ในระหว่าง

การพิจารณาหลายโครงการ คาดว่าภายในสิ้นปีนี้

น่าจะได้รับข่าวดี   

นอกจากนี้ ธุรกิจเทรดดิ้งบริษัทฯ มีการจําหน่าย

แผงโซลาร์เซลล์ โดยทําตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้น คาดว่าปี

หน้าจะสามารถสร้างรายได้ให้บริษัทฯ อย่างมีนัย

สําคัญ 

ด้านนายเรืองชัย กฤษณเกรียงไกร 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ควิทีซ ีเอน
เนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) หรือ QTC 
เปิดเผยว่า บรษิทัฯ วางเป้าหมายการเติบโตในระยะ

ยาว โดยได้ตัง้เป้าหมายรายได้เพิม่ขึน้มาอยูท่ีร่ะดับ 

2,000-3,000  ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี โดย

สดัส่วนรายได้ คาดว่าจะมาจากธรุกจิโรงไฟฟ้า 70% 

และจากธุรกิจหม้อแปลงไฟฟ้า  30%  

สํ าหรับป ั จจุ บันบริ ษัท ฯ  มี กํ า ลั งการผลิ ต

หม้อแปลงไฟฟ้าอยู่ท่ี 6,000 เครื่อง/ปี โดย

เป็นการจําหน่ายในประเทศประมาณ 70% และ

อีก 25-30% เป็นการจําหน่ายในต่างประเทศ อาทิ 

ประเทศออสเตรเลยี, ญีปุ่่น ,ฟิลลิปปินส์, มาเลเซยี, 

สิงคโปร์ ,ปานามา 

QTC มองผลงาน H2/63 โตด ี

หลังตุน Backlog 340 ลบ. หวังส่งมอบปีน้ี 300 ลบ. 

ม่ันใจปี63 โกยรายได้ 1 พันลบ. ตามเป้า 
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ALL มั่นใจปี63 รายได้เข้าเป้า 4 พันลบ. ลุ้นกําไร

แตะ 600 ลบ. หลัง ตุน Backlogในมือ 1.07 หมื่น

ลบ. พร้อมส่งซกิ H2/63 โตแจ่ม รบัไฮซซีัน่ เลง็เปิด 

2 โครงการใหม่ มูลค่า 3.8 พันลบ.

นายธนากร ธนวริทธ์ิ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ 
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) 
หรือ ALL เปิดเผยว่า บริษัทฯมั่นใจครึ่งปีหลัง 

2563 ผลประกอบการจะเติบโตอย่างต่อเนื่องหลัง

เข้าสู่ไฮซีซ่ันของธุรกิจ ประกอบกับบริษัทฯมีแผน

เปิด 2 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 3,800 ล้านบาท 

ได้แก่ โครงการ Charoennakhon และโครงการ 

Lasalle83  รวมถึงบริษัทฯยังมีการขยายโครงการ 

The Vision Ladprao- Nawamin เฟส3 และเปิด

ตัว The New Forum Plaza ด้วยเช่นกัน โดทั้ง 4 

โครงการนี้จะเปิดตัวในไตรมาส4/2563 

ทัง้นีบ้รษัิทฯยงัคงเป้ารายได้ปี 2563 ทีร่ะดบั 4,000 

ล้านบาท และสามารถทํากําไรสุทธิได้ 600 ล้าน

บาท โดยปัจจุบันมี ยอดขายรอโอน (Backlog) ใน

มอื 10,770 ล้านบาท โดยจะรบัรูเ้ป็นรายได้ในช่วงที่

เหลอืของปีน้ี 4,820 ล้านบาท ส่วนทีเ่หลือจะทยอย

รับรู้ไปจนถึงปี 2566

ด้านยอดขาย (Preesale) ในปีนี้บริษัทฯมั่นใจว่าจะ

สามารถทาํได้ตามเป้า 5,000 ล้านบาทเช่นกนั โดย

ครึง่ปีแรกสามารถทาํได้แล้ว 2,200 ล้านบาท  ส่วน

ที่เหลือจะมาจากโครงการที่บริษัทฯมีอยู่ในปัจจุบัน

ที่สามารถขายเพิ่มได้ประมาณ 6,550 ล้านบาท 

และจากโครงการใหม่ที่จะเปิดตัว 3,800 ล้านบาท 

ซึ่งเพียงพอที่จะเข้ามาสนับสนุนยอดขายในปีนี้ให้

เป็น ไปตามเป้า 

สําหรับกลยุทธ์ในปีนี้บริาทฯจะเน้นคอนโดมิเนียม

โลว์ไลฟ์ที่มียูนิตไม่เยอะมากนัก เนื่องจากต้องการ 

ขายเร็ว โอนเรว็ แต่ยงัคงได้ผลตอบแทนท่ีด ีพร้อม

ทั้งขยายการลงทุนไปยังแนวราบ อย่างเช่น ทาว์

นโฮม และบ้านเดี่ยว เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็มี

แผนขยายรายได้ประจาํให้เพิม่มากขึน้ และทีส่าํคญั

บริษัทฯยังคงมองหาพาร์ทเนอร์เข้ามาร่วมมือทาง

ธุรกิจอย่างต่อเน่ืองโดยเน้น Strategic partner 

เพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงและนํา Know How 

ต่างๆมาแชร์ร่วมกัน 

นายธนากรกล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทฯได้วางแผน

การเติบโตระยะเวลา 3 ปี  (ปี 2563-2565) ว่าจะ

เตบิโต2-3 เท่าต่อปี จากฐานปี 2562 ท่ีมรีายได้รวม 

2,918.22   ล้านบาท และมีอัตรากําไรสุทธิให้อยู่ใน

ระดับ 15-20% พร้อมทั้งปรับพอร์ตธุรกิจใหม่ โดย

ธรุกจิอสังหารมิทรพัย์จะลดสัดส่วนลงมาอยู่ทีร่ะดบั 

70% จากปัจจุบัน 99% รายได้ประจําปรับตัวเพิ่ม

ขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 20% จากปัจจุบัน 0% และธุรกิจ

ให้บริการเพิ่มเป็น 10% จากปัจจุบัน 1% 

"ตอนนี้กลยุทธ์เราจะโฟกัสลูกค้าที่พร้อมโอนเป็น

หลัก ยิ่งตอนนี้จากการที่มีโควิด-19 ทําให้การ

ปฏิเสธสินเชื่อน้อยลงคอนข้างมาก ตอนนี้มีแต่

ลูกค้าที่พร้อมซื้อเข้ามา" นายธนากร  กล่าว

ALL ม่ันใจปี63 รายได้เข้าเป้า 4 พันลบ.  

ลุ้นก�าไร แตะ 600 ลบ. 

หลังตุน Backlog ในมือ 1.07 หม่ืนลบ. 
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SKE รับปี63รายได้ตํ่าเป้าที่คาดโต 50% รับผลกระทบโควิด-19ฉุดปริมาณใช้ NGV พร้อม มั่นใจผลงานH2/63 ดีกว่า H1/63 หลังสถานการณ์โควิด-19ดีขึ้น ขณะ

ที่หวังได้ข้อสรุปดีล M&A โรงไฟฟ้าชีวมวล-โซลาร์ฟาร์ม 3-5MW ภายในสิ้นปีนี้ คาดใช้งบ 100-120 ลบ. 

นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สากล เอนเนอยี (จํากัด) มหาชน หรือ หรือ SKE เปิด

เผยว่า บริษัทฯยอมรับว่ารายได้ปี 2563 ไม่สามารถทําได้ตามเป้าหมายที่คาดว่าจะเติบโต 50% จากปีก่อน เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกการแพร่ระบาดโค

วิด-19 ส่งผลให้ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ(NGV) ปรับตัวลดลงโดยเฉพาะในช่วงไตรมาส2/2563 ที่ผ่าน หลังรัฐบาลประกาศปิดเมือง(ล็อคดาวน์)ประชาชน

เดินทางเบาบางมาก

อยา่งไรก็ตามปัจจบุันสถานการณไ์ด้ปรับตัวดีขึ้น ประชาชนได้กลับมาเดินทางตามปกติทาํให้ปรมิาณการใช้กา๊ซธรรมชาติ(NGV)มีการปรับตวัเพิ่มขึ้นตามลําดบั 

ดังนั้นบริษัทฯจึงมั่นใจว่าผลประกอบการครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรก แต่ท้ังนี้บริษัทฯยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างใกล้ชิดซึ่งถือว่ายังคงเป็น

ปัจจัยกดดันอยู่แม้จะไม่มากเหมือนช่วงที่ผ่านมาก็ตาม 

พร้อมกันนี้บริษัทฯยังพยายามควบคุมต้นทุนรวมถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น เพื่อรักษากระแสเงินสดไว้ในมือให้มากท่ีสุดรองรับกับสถานการณ์ที่ยังคงมีความไม่

แน่นอนอยู่ในขณะนี้

ขณะที่บริษัทฯได้ศึกษาการลงทุนธุรกิจโรงไฟฟ้าทั้งในรุปแบบชีวมวล และโซลาร์ฟาร์ม เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงจากธุรกิจเดิมอย่างNGV และสร้างรายได้

ประจําให้เพิ่มมากขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯอยู่ระหว่างเจรจาเข้าซื้อกิจการ(M&A) ธุรกิจโรงไฟฟ้าคาดหวังว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นปีนี้ 3-5 เมกะวัตต์ ซึ่งคาดว่า

จะใช้เงินลงทุนประมาณ 100-120 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีกระแสเงินสดเพียงพอในการลงทุน รวมถึงบริษัทฯยังพิจารณาการออกหุ้นกู้ด้วยเช่นกัน 

"ในปีนี้ที่ผ่านมาเป็นวิกฤตที่ทุกอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบมั้งหมด รวมถึงตัวเราเองด้วยในธุรกิจที่เป็นรายได้หลักคือก๊าซธรรมชาติ แต่เราก็เชือว่าครึ่งปีแรก

เป็นจุดที่มีการใช้ปริมาณเชื้อเพลิง NGV น้อยที่สุดแล้วโดย Q2/63เรามีปริมาณการบรรจุก๊าซ NGV เฉลี่ย 350 กว่าตัน ซึ่งถือว่าน้อยมากๆ แต่สิ่งที่ทุกท่านได้

เห็นคือเรายังสามารถรักษาผลประกอบการโดยรวมได้ดี จากธุรกิจที่ได้ลงทุนไปแล้วอย่างโรงไฟฟ้า" นายจักรพงส์ กล่าว

SKE รับปี63 

รายได้ต�่าเป้าท่ีคาดโต 50% 

รับผลกระทบโควิด-19 ฉุดปริมาณใช้ NGV
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KBANK ปิดโครงการซื้อหุ้นคืน

เพื่อบริหารทางการเงินของธนาคาร 

และลดทุนช�าระแล้ว 1%  

ดร.อดศิวร์ หลายชไูทย เลขานกุารบรษิทัและรองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส ธนาคารกสกิรไทย รายงาน

ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า จากการที่ธนาคารได้ดําเนินโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินของธนาคาร จํานวน 

23,932,600 หุ้น หรือคิดเป็น 1% ของหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของธนาคาร และได้กําหนดจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนดังกล่าวในระหว่าง

วันที่ 31 สิงหาคมถึงวันที่ 16 กันยายน 2563 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืนข้างต้น ธนาคารไม่สามารถจําหน่ายหุ้นที่

ซื้อคืน จํานวน 23,932,600 หุ้นได้ในราคาที่ต้องการ เนื่องจากภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออํานวย ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกําหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจําหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท พ.ศ. 2544 ธนาคารจึงต้องลด

ทุนโดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนและจําหน่ายไม่ได้ทั้งหมดออก  

ทีป่ระชมุคณะกรรมการธนาคาร ครัง้ที ่11/2563 เมือ่วนัที ่18 กนัยายน 2563 จงึมมีตอินมุตัใิห้ธนาคารลดทนุชาํระแล้วโดยการตดัหุน้จด

ทะเบียนที่ซื้อคืนและจําหน่ายไม่ได้ จํานวน 23,932,600 หุ้น ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้ธนาคารลดทุนตามที่กฎหมาย

กําหนด โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนและจําหน่ายไม่ได้ดังกล่าวแล้ว และธนาคารได้ดําเนินการจดทะเบียนลดทุน โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนและ

จําหน่ายไม่ได้ จํานวน 23,932,600 หุ้น และได้ดําเนินการจดทะเบียนลดทุนต่อกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 กันยายน 

2563 ทําให้ธนาคารเหลือทุนชําระแล้วจํานวน 2,369,327,593 หุ้น  

โครงการซือ้หุน้คนืของธนาคารเป็นหนึง่ในวธิกีารสากลเพ่ือบรหิารทางการเงนิ โดยลกูค้าไม่ได้รบัผลกระทบ ธนาคารดําเนนิการโดยคํานงึ

ถึงการสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสมให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อเงินกองทุนของธนาคารที่แข็งแกร่งและเพียงพอในการดําเนิน

ธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง 

15 www.HoonInside.com 21  September 2020



บล.ทิสโก้แนะทยอยสะสมหุ้น 

‘เพื่อลงทุน’ที่ดัชนี 1,250-1,280 จุด

บล.ทิสโก้แนะทยอยสะสมหุ้นเพื่อลงทุนที่ระดับ

ดัชนี 1,250 - 1,280 จุด เพราะราคาเทียบกับ

กาํไรเริม่ถกู ชีโ้อกาสดชันลีดลงตํ่ากว่า 1,250 จดุ

ยังมีน้อย ยกเว้นชุมนุมการเมืองจะรุนแรง และ

เกิดเหตุการณ์ล็อกดาวน์ประเทศอีกครั้ง 

นายอภชิาต ิผูบ้รรเจิดกุล ผูอํ้านวย
การอาวโุส สายงานวิเคราะห์เชิงกล
ยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ 
จํากัด (Mr. Apichat Poobunjirdkul, Senior 

Strategist, TISCO Securities Co., Ltd) เปิด

เผยว่า ปัจจัยที่ต้องติดตามในช่วงหลังของเดือน 

ก.ย. ยังคงอยู่ที่ปัจจัยการเมืองในประเทศ ทั้ง

การชุมนุมของกลุ่มนักศึกษาในวันที่ 19 ก.ย. 

และการประชุมสภาในวันที่ 23-24 ก.ย. ว่าจะมี

การพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนญูหรือไม่ และใน

มาตราใด ในขณะเดยีวกนัการเมอืงในต่างประเทศ

ก็มีแนวโน้มดุเดือดมากขึ้น ทั้งการหาเสียงเลือก

ตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ สถานการณ์ตึงเครียด

สหรัฐฯ-จีน และความไม่แน่นอนของผลการ

เจรจา Brexit ซึ่งเป็นปัจจัยที่สร้างความผันผวน

ในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า

นอกจากนี้ ความผันผวนของราคาน้ํามันล่าสุด

ในช่วงต้นเดือนนี้ นอกจากจะกดดันราคาหุ้น

กลุ ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีแล้ว ยังกดดันความ

เคลื่อนไหวดัชนีหุ้นไทย (SET Index) ด้วยและ

เป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจซํ้าเติมให้การหั่นประมาณ

การกาํไรบรษิทัจดทะเบยีนไทยยงัไม่สิน้สดุลง  องิ

จากการศกึษาความสมัพนัธ์ในอดตีเราพบว่า ทุก 

ๆ ราคานํา้มันดิบบาเรน์นํา้มนัดบิเบรนท์ (Brent) 

ทีเ่ปลีย่นแปลง 1 ดอลลาร์สหรฐัฯ จะมผีลให้ดชันี

หุ้นไทยเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันประมาณ 

10 จุด และภาพรวมกําไรของบริษัทจดทะเบียน

เปลี่ยนแปลงกว่า 2,800 ล้านบาท หรือคิดเป็น

กําไรต่อหุ้น (SET EPS) ที่ประมาณ 30 สตางค์

ต่อหุ้น

อย่างไรกต็าม บล.ทสิโก้ยงัคงมมุมองโซนดชันีหุน้

ไทยท่ีบรเิวณ 1,250-1,280 จดุเป็นระดบัดชันท่ีีน่า

ทยอยซื้อสะสม  “เพื่อการลงทุน” ซึ่งอิงมาจาก 

1. ระดับค่าเฉลี่ยอัตราราคาต่อกําไรล่วงหน้า 12 

เดอืน (12 m Fwd. PER) ทีปั่จจบุนัขยบัขึน้มาอยู่

ที ่16-17 เท่า จากเดมิประมาณ 15-16 เท่าในช่วง

ปลายปีท่ีแล้ว ซึ่งจะได้ดัชนีท่ีเหมาะสมในช่วง 3 

เดือนข้างหน้า หรือในไตรมาส 4/2563 ที่ 1,221-

1,297 จุด และควรจะอยู่สูงกว่าระดับ 1,300 จุด

ขึ้นไปในช่วงไตรมาส 1 ปีหน้า และ 2. การพักตัว

ทางเทคนคิตามหลกั "Fibonacci Retracement" 

โดยปัจจุบันดัชนีหุ้นไทยกําลังมีแนวโน้มพักตัวที่

ระดบั 38.2% หรอืคดิเป็นระดับดชันทีีท่ี ่1,269 จดุ  

ท้ังน้ี สําหรับโอกาสที่ดัชนีหุ้นไทยจะหลุดต่ํากว่า

ระดบั 1,250 จดุลงมาเคลือ่นไหวทีบ่รเิวณ 1,200 

จดุต้นๆ บล.ทสิโก้มองว่ายงัมคีวามเป็นไปได้น้อย

อยู ่ยกเว้นการชมุนมุทางการเมอืงมคีวามรนุแรง

จนถึงขั้นนองเลือด และ/หรือเกิดการแพร่ระบาด

รอบ 2 ภายในประเทศ จนทําให้รัฐบาลต้องกลับ

มาใช้มาตรการล็อกดาวน์อีกครั้ง

ด้วยภาวะตลาดมีแนวโน้มแกว่งซึมลง ขณะที่

มูลค่าซื้อขายถดถอยลงเรื่อย ๆ จึงเชื่อว่าจะเห็น

การโยกเมด็เงนิเวยีนกลุม่ลงทนุไปเร่ือย ๆ  เรามอง

หุ้นทีน่่าสะสม “เพือ่การลงทนุ” จะเน้นหุน้ทีร่าคา

หุ้นยังปรบัขึ้นนอ้ยกวา่ตลาด (Laggard) แต่แนว

โน้มกําไรครึง่ปีหลังจะฟ้ืนตวัขึน้ หุน้เด่นทีช่อบ คอื  

AEONTS, BAM, BDMS, BEM, CPALL, KTC, MTC 

และ WHA และทยอยเก็บหุ้นปันผลท่ีคาดจะให้

อัตราเงินปันผล (Div. Yield) เฉลี่ยมากกว่า 4% 

ต่อปี แนะนํา DCC, EASTW, INTUCH, LH, QH, 

NYT, PROSPECT, RATCH และ TVO (หมายเหตุ 

: PROSPECT กลุม่ทสิโก้เป็นทีป่รกึษาการเงนิและ

ผู้จัดจําหน่าย)

สําหรับประเด็นหุ้นเก็งกําไรระยะสั้นได้แก่ 1. หุ้น

รับอานิสงส์ข่าววัคซีนและการเริ่มเปิดรับนักท่อง

เที่ยวแบบพิเศษ (STV) ได้แก่  AOT, BDMS, 

CENTEL และ SPA 2. หุ้นเก็งประเด็น Window 

Dressing – BCH, BGRIM, BJC, CBG, EPG, 

GULF และORI และ 3. หุ้นที่ประเมินเบื้องต้นว่า

งบ 3Q20F จะออกมาดทีัง้ YoY และ QoQ – BGC, 

DELTA, KCE, KTC, MTC, PRM และ SYNEX
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แม่มดน้อย ภาคพิสดาร มองการเมืองไทย การชุมนุมการเมือง เสาร์ 19 

กนัยายน เป็นจดุเริม่ต้น ของอนาคตประเทศ โดยเฉพาะอาย ุ18-25 ปี ทีต้่องการ

เปลี่ยนแปลงหลังจากนี้ หากต้องการเปลี่ยนแปลง ต้องใช้เวลาอีกนาน สําหรับ

สงัคมไทย จากโลกกึง่เก่า/ใหม่ สูโ่ลกใหม่โลกแห่งความจริงและโลกอดุมคต ิคนละ

ใบ ตลาดหุ้นไทยก็เช่นกัน เทรดหุ้นจําลองและซื้อขายหุ้นด้วยเงินของนักลงทุน

เอง มันคนละอารมณ์เลย คุณหนูๆทั้งหลาย

วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,288.39 จุด เพิ่มขึ้น 3.99 จุด หรือ 

0.31% มูลค่าการซื้อขาย 49,975.26 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ   

491.55 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 588.46 ล้านบาท นักลงทุน

ต่างประเทศขายสุทธิ 1,183.31 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ  

1,086.40 ล้านบาท

วันนี้ วันจันทร์ วันแรกของสัปดาห์ ตลาดหุ้นไทย คงแกว่ง...ตามตลาดต่าง

ประเทศ ยามนี้ เทรดตามกระแส โหนรายตัวดีที่สุดคร้า

IIG ยังคงสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ ราคาหุ้นสูงเสียดฟ้า ทะลุชั้นอวกาศ แม่มด

น้อยเห็นแล้ว ก็รู้สึกอึ้งไปเหมือนกัน สงสัย คุมเกมได้อยู่หมัด บวก กําไรไตรมาส 

3/64 คงออกมาถล่มทลาย อิๆ 

ALL มั่นใจปี63 รายได้เข้าเป้า 4 พันลบ. ลุ้นกําไรแตะ 600 ลบ. หลัง ตุน 

Backlog ในมือ 1.07 หมื่นลบ. พร้อมส่งซิก H2/63 โตแจ่ม รับไฮซีซั่น เล็งเปิด 

2 โครงการใหม่ มูลค่า 3.8 พันลบ.

ในท่ีสุด W ก็ปิดการขายหุ้น RO ไปอย่างสบายใจ สะท้อนจากราคาหุ้น 

Wคึกคักสุดๆ แม่มดน้อยเห็นแล้วก็ขอร่วมดีใจด้วยคน ....W มีเงิน ขยายธุรกิจ 

โดมิโน พิซซ่า โปรดติดตามค่ะ

"เฮียพูลพิพัฒน์ ตันธนสิน" บิ๊ก QTC มองผลงาน H2/63 โตดี หลังตุน  

Backlog 340 ลบ. หวังส่งมอบปี

นี้ 300 ลบ. เตรียมประมูลงานใหม่ 

1,500-2,000 ลบ. หวังคว้าได้ 10%  

มัน่ใจปี63 โกยรายได้ 1 พนัลบ. ตาม

เป้า พร้อมวางเป้า รายได้พุ่งแตะ 

2-3 พันลบ.  ภายใน 5 ปี 

"กนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ" มือการ

เงิน ILM ยอมรับรายได้ปี 63 ลดลงจากปีก่อนที่ทําได้ 9,902.68 ล้านบาท  

หลัง การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ส่งผลให้บริษัทฯต้องปิดสาขาไปถึง 2 

เดือนในไตรมาส 2/2563 ที่ผ่านมา ตามมาตรการล็อคดาวน์ของทางภาครัฐแต่

ยอดขายฝ่ังออนไลน์คร่ึงปีแรกโตถงึ 375% เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน  

แม่มดน้อย ยินดีกับบริษัท สามารถเทลคอม จํากัด (มหาชน) รับ
มอบรางวลั Industry Outstanding Award BFSI 2020 รางวลัสําหรบัพนัธมติร

ที่มียอดขายสูงสุดในกลุ่ม Banking Industry ของ Huawei  โดยมี Mr. Kevin 

Cheng (ซ้าย) President of Huawei Thailand EBG เป็นผู้มอบรางวัล ในงาน 

Huawei Partner summit 2020 เมื่อเร็วๆ นี้

  เพ่ิงเริ่มต้น

บล.เมย ์แบงก ์ กิมเอ็ง : TOP แนะนํา ถือ ราคาพื้นฐาน ที่  44.00 บ.
บล.เมย ์แบงก ์ กิมเอ็ง : BJC แนะนํา ซื้อ ราคาพ้ืนฐาน ที่  46.00 บ.

บล.คิงส ์ฟอร ์ด : DTAC แนะนํา ซื้อเมื่ออ ่อนตัว ราคาพื้นฐาน ท่ี 45.00 บ.
บล.ดีบี เอสวิคเคอร ์ส : TPRIME แนะนํา ซื้อ ราคาพ้ืนฐาน ที่  14.20 บ.

บล.ดีบีเอสวิคเคอร ์ส : ANAN แนะนํา Ful ly Valued ราคาพื้นฐาน ที่  1.22 บ.
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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