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ECF เผยแนวโน้มธุรกิจไตรมาส 3/63 เติบโตดี ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เข้าช่วงไฮซีซั่น ออเดอร์ทะลัก เร่งแผนขยายก�าลังการผลิต ชูกลยุทธ์บริหารต้นทุน

อย่างมปีระสทิธภิาพ ลุยขยายตลาดส่งออกโตต่อเนือ่ง ขณะทีใ่นประเทศขยายช่องทางจ�าหน่ายออนไลน์และโมเดร์ินเทรดป๊ัมรายได้ พร้อมรบัรูก้�าไร

จากธุรกิจพลังงาน โรงไฟฟ้า ดันมาร์จิ้นเพิ่ม

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จ�ากัด (มหาชน) (ECF) ผู้ผลิตและ

จ�าหน่าย เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา จ�าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ในไตรมาส 

3/63 มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี เนื่องจากเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่น อีกทั้ง บริษัทมีการปรับกลยุทธ์ควบคุมค่าใช้จ่าย และบริหารจัดการต้นทุนอย่างต่อเนื่อง

ส่งผลให้ต้นทุนการจัดจ�าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลง

ส�าหรับแผนการขยายตลาดในประเทศ บริษัทมุ่งเน้นกระตุ้นยอดขายผ่านช่องทางจ�าหน่ายใหม่  อาทิ จ�าหน่ายผ่านออนไลน์ ร้านโมเดิร์นเทรดชั้น

น�าทีม่สีาขาท่ัวประเทศพร้อมกบัแผนการขยายสาขาทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่ถอืเป็นการเพิม่ช่องทางการเข้าถงึกลุม่ลกูค้าในประเทศผ่านลกูค้าของบรษิทั รวม

ถึงสร้างความหลากหลายของช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า

ขณะทีต่ลาดต่างประเทศ บรษัิทปรบักลยทุธ์การขยายฐานลกูค้า ในขณะท่ีกลุม่ลกูค้าญีปุ่น่ยงัคงมยีอดสัง่ซือ้เข้ามาต่อเนือ่ง ส่งผลให้ยอดขาย เตบิโต

ดี  โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าใหม่จากประเทศอินเดีย จีน อเมริกา มีค�าสั่งซื้อทยอยเข้ามามากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  โดยบริษัทมีความพร้อมในการเพิ่ม

ก�าลังการผลิตเพื่อรองรับค�าสั่งซื้อ ปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากยอดขายต่างประเทศอยู่ที่ 63% และในประเทศอยู่ที่ 37%

ด้านธุรกิจพลังงานทดแทนมีแนวโน้มดี เนื่องจากเริ่มรับรู้รายได้ในเชิงพาณิชย์แล้ว โดยในปีนี้คาดว่าจะเห็นการรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดว่าภายในปีนี้ จะสามารถรักษาการเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ 10-12% และรักษาอัตราก�าไรสุทธิให้อยู่ในช่วงใกล้เคียง

กันกับปีก่อนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และยังคงมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความสามารถในการท�าก�าไรในธุรกิจต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

อารักษ์ สุขสวัสดิ์ หัวเรือใหญ่ ECF 

เผย แนวโน้มธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ Q3/63 โตเพ่ิมข้ึน 

หลัง ออเดอร์ทะลัก 
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TPAC ปักธงปี64 รายได้โต 20% ลุยเพิ่มก�าลังการผลิตที่อินเดีย-UAE ต่อเนื่อง พร้อมมั่นใจปี63รายได้โตกว่าปีก่อนที่ท�าได้ 3.80 พันลบ. - ก�าไรสุ

ทธินิวไฮ ระบุโควิด-19ไม่กระทบมากนัก 

นายเควนิ คมูาร ์ชารม์า ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารกลุม่ บรษิทั พลาสตคิ และหบีหอ่ไทย จ�ากดั (มหาชน) หรอื 
TPAC เปิดเผยว่า บริษัทฯตั้งเป้ารายได้ปี 2564 เติบโต 20% โดยเป็นการเติบโตแบบ Organic Growth ซึ่งบริษัทฯมีแผนขยายก�าลังการผลิต

โรงงานท่ีประเทศอิเดียด้วยการสร้างโรงงานแห่งใหม่ในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานเดิม ขณะเดียวกันยังซื้อเครื่องจักรเพิ่มในโรงงานท่ีสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์ (UAE) ส่วนโรงงานในประเทศไทยบริษัทฯมีลูกค้าที่อยู่ระหว่างร่วมกันศึกษาออกแพคเกตจิ้งใหม่อีกหลายรายด้วยเช่นกัน

ส่วนผลประกอบการในปี 2563 บริษัทฯมั่นใจว่ารายได้จะเติบโตกว่าปีก่อนที่ท�าได้ 3,802.06  ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิท�าสถิติสูงสุดใหม่จากปีก่อน

ท�าได้ 138.84 ล้านบาท  หลังจากครึ่งปีแรก 2563 ที่ผ่านมาบริษัทฯสามารถท�ารายได้อยู่ที่ 1,992.08 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 178.79 ล้านบาท 

ซึ่งสูงกว่าผลประกอบของปี 2562 ทั้งปีแล้ว 

ด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 บรษิทัฯประเมนิว่าไม่ส่งผลกระทบมากนกัหลงัแพคเกตจ้ิงทีบ่รษิทัฯผลติส่วนใหญ่ใช้ในชวีติประจ�า

วัน ซึ่งเดือนเมษายนที่ผ่านมา โรงงานของบริษัทฯในประเทศอินเดียยังคงเปิดด�าเนินการตามปกติถงแม้รัฐบาลจะมีค�าสั่ง Full Lockdown ก็ตาม 

เนื่องจากมองว่าเป็นสินค้าที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวัน 

"ตอนนี้อินเดียเรากลับมาเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วหลังเดือน4ยอดหายไปเยอะเพราะปิดล็อคดาวน์ไป ในช่วงโควิด-19แม้ธุรกิจหลายตัวมีปัญหาแต่ของ

เราเป็นแพคเกตจ้ิงใช้ในชีวิตประจ�าวันเจอได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ต คนต้องกินต้องใช้จึงไม่กระทบมากนักแม้ปริมาณค�าสั่งซื้อขวดนมแบบแกนลอน

จะปรับตัวลดลงแต่ก็ถูกทดแทนด้วยแกนลอนในน�้ายาแอลกอฮอล์ ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่กระทบ EBITDA ของเราเล็กน้อยแต่ยังเป็นบวกอยู่" นายเควิน 

กล่าว 

TPAC ปักธงปี64 รายได้โต 20% 

ลุยเพ่ิมก�าลังการผลิตท่ีอินเดีย-UAE ต่อเน่ือง
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นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน) PTT เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ปตท. น�ามันและการค้าปลีก จ�ากัด (มหาชน) (“OR”) (บริษัทย่อยของ 

ปตท.) ได้มีมติอนุมัติให้ด�าเนินการปิด บริษัท พีทีทีออยล์เมียนมาร์

จ�ากัด (“PTTOM”) บริษัทย่อยที่ OR ถือหุ้นทั้งหมดซึ่งจดทะเบียนใน

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (“ประเทศเมียนมาร์”) ทั้งนี้ การปิด

กิจการ PTTOM ดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการปรับโครงสร้างการ

ด�าเนินธุรกิจของกลุ่ม OR เพื่อด�าเนินธุรกิจน�้ามันและค้าปลีกผ่านการ

ร่วมค้ากับพันธมิตรทางธรุกิจในประเทศเมียนมาร์

ทัง้น้ี รายการดงักล่าวไม่ใช่รายการทีเ่กีย่วโยงกนั และขนาดของรายการ

ไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและ

จ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แต่เป็นการได้มาหรือ

จ�าหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทอื่นซึ่งเป็นผลให้บริษัทอื่นนั้นมีสภาพ 

หรือสิ้นสภาพ ในการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียน หรือของ

บริษัทย่อยนั้น ซึ่งรายการดังกล่าวส่งผลให้ PTTOM สิ้นสภาพการเป็น

บริษัทย่อยของ ปตท.

บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ RATCH เปิดเผยว่า 

(“บรษิทัฯ”) ขอแจ้งให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทราบว่า บรษิทั สมาร์

ทอินฟราเนทจ�ากดั (“SIC) บรษิทัร่วมทุนระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทั เอแอลที 

เทเลคอม จ�ากดั (มหาชน) ในสดัส่วนร้อยละ 51 และ 49 ตามล�าดบั ได้ลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ ว่าด้วยการน�าโครงข่าย โทรคมนาคม

และพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตมาให้บริการและ

ใช้งานร่วมกันอย่างมปีระสิทธภิาพสงูสดุความร่วมมอืทางธุรกิจดังกล่าว เป็น

ความก้าวหน้าในการขยายโครงข่ายโทรคมนาคมของ SIC ให้ครบวงจร ภาย

ใต้โครงการ Fiber Space ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับความต้องการในการเชื่อม

ต่อบรกิาร และช่วยยกระดบัคณุภาพบรกิารด้านโทรคมนาคมของประเทศไทย 

และรองรบัความต้องการท่ีขยายตวั ของภูมิภาคอาเซียน (“AEC”) อย่างมัน่คง

และยั่งยืน

ทั้งนี้ โครงข่าย กฟผ. มีจุดเด่นด้านเสถียรภาพ เนื่องจากโครงข่ายติดตั้งอยู่

บนเสาสายส่งไฟฟ้า แรงดันสูงที่มีกระจายอยู่ทั่วประเทศประมาณ 500,000 

กิโลคอร์ /250 สถานีฐาน จึงจะท�าให้ SIC มีขีดความสามารถและศักยภาพใน

การให้บริการบริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (Operators) ในระดับ ที่แข่งขัน

ได้ดียิ่งขึ้น โดยพร้อมให้บริการลูกค้าได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563

RATCH เผย บ.ร่วมทุน 
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ กับกฟผ. 

ภายใต้โครงการ Fiber Space

PTT เผย “OR” ปิด บ.ย่อย 

พีทีที ออยล์ เมียนมาร์ ตามนโยบาย

ปรับโครงสร้างธุรกิจน�้ามัน-ค้าปลีกฯ
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นายเชดิศักดิ์ กู้เกียรตนิันท ์ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร บริษทั ไทร
ทัน โฮลดิ้ง จ�ากัด (มหาชน) TRITN เปิดเผยว่า ตามที่ บริษัทได้เข้าลงทุน
ในหุ้นสามัญของ บริษัท โกลบอลคอนซูเมอร์จ�ากัด (มหาชน) (GLOCON) จ�านวนทั้ง
สิ้น380,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 20.01ของทุนช�าระแล้ว โดยมี
มูลค่าการลงทุน 208,356,981.48 บาท มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อเป็นหลักทรัพย์
เผื่อขายนั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่11/2563 เม่ือวันท่ี23กันยายน2563ได้มีมติอนุมัติ
ให้บริษัทเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหุ้นสามัญของ GLOCON เป็นการ
ลงทุนระยะยาวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทได้มาซึ่งอ�านาจในการควบคุมกิจการของ 
GLOCON ผ่านการแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการต้ังแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด
ของ GLOCON ซึ่งจะท�าให้GLOCON มีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยให้มีผลนับแต่
วันที่1ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

 ทัง้นี ้การเปลีย่นแปลงวตัถปุระสงค์ในการลงทนุในหุน้สามญัของ GLOCON ดงักล่าวส่ง
ผลให้ธรุกรรมการ ได้มาซึง่หุน้สามัญของ GLOCON เข้าข่ายป็นรยการได้มาซ่ึงสิทรพัย์ตาม
ประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 20/2551 เรือ่งหลักกณฑ์ในการท�ารายการ
ทีม่นียัส�าคญัทีข้่ขายป็นการได้มาหรอืจ�าหน่ยไปซึง่ทรพัย์สิน และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัท
จดทะเบียนในการ ได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ส. 2547 ("ประกาศรายการได้มา
หรอืจ�าหน่ายไป") โดยมีขนาดของร ายการสูงสุดเท่ากบัร้อยละ 8.91 โดยค�านวณจากงบ
การงินรวมของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตาม
เกณฑ์การค�านวณท่ี คือ เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ และเมื่อน�าขนาดรายกา
รดังกถ่าวมาค�านวณรวมกับมูลค่าของการเข้าการายการ ได้มาซึ่งสินทัรพย์ที่เกิดขึ้นในะ
หว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา จะมีขนาครายการรวมเท่ากับร้อยละ 10.8 ซึ่งเป็นขนาดรายการ
ทีม่มีลูค่าต�า่กว่าร้อยละ 15บรษิทัจงึไม่มหีน้าท่ีท่ีจะต้องรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลกั
ทรัพย์ฯ ตามประกาศรายการได้มาหรือ จ�าหน่ายไป

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการลงทุนในหุ้นสามัญของ 
GLOCON ส่งผลให้GLOCON มีฐนะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดัน บริษัทจึงมีหน้ที่ในการ
เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ๆ ตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เร่ือง หลัเกกณฑ์ งื่อนไข และวิธีการเกี่ขวกับการเปิดเผยสารสนเทศ
และการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560

‘บมจ.ผลิตภัณฑ์ตราเพชร หรือ DRT’ ต่อยอดจุดแข็งความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
ภายใต้กลยทุธ์ ‘สวยครบเซต ตราเพชรทัง้หลงั’ เลง็แตกไลน์รุกสร้างบ้านแบบนอ็กดาวน์
ชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอยประมาณ 25 ตารางเมตร ในราคาประมาณ 3 แสนบาท เจาะกลุ่ม
ลูกค้าต้องการบ้านพักสไตล์รีสอร์ต เตรียมน�าแบบบ้านน็อกดาวน์ที่ชนะเลิศในโครงการ 
DIAMOND Design Contest 2020 มาพัฒนาเป็นบ้านตัวอย่าง เพื่อศึกษารูปแบบต่อ
ไปในอนาคต  

นายสาธติ สดุบรรทดั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บริษทั ผลติภัณฑ์
ตราเพชร จ�ากัด (มหาชน) หรือ DRT ผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบ
หลังคา ไม้สังเคราะห์ แผ่นบอร์ด ยิปซัม อิฐมวลเบา คานทับหลัง เคาน์เตอร์มวลเบา
ส�าเร็จรูปและบริการหลังการขายภายใต้ตราสินค้า ‘ตราเพชร’ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้
วางแผนต่อยอดกลยุทธ์ ‘สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง’ จากการน�าจุดแข็งสินค้าวัสดุ
ก่อสร้างที่หลากหลายสามารถน�ามาก่อสร้างบ้านได้ทั้งหลัง เพื่อขยายตลาดสู่การสร้าง
บ้านแบบนอ็กดาวน์ (บ้านชัน้เดยีว) มีพืน้ท่ีใช้สอยประมาณ 25 ตารางเมตร ประกอบด้วย 
ห้องนอน ห้องรับแขกและห้องครัว ในราคาหลังละ 3 แสนบาท เหมาะกับผู้ที่ต้องการ
บ้านพักสไตล์รีสอร์ตเพื่อการพักผ่อน พร้อมเสริมความครบวงจรด้านวัสดุก่อสร้าง รวม
ถึงน�าเทคโนโลยีด้านระบบดิจิทัล พรินท์ติ้ง เข้ามาใช้รองรับการพิมพ์ลวดลายบนบอร์ด 
เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าท่ีต้องการเพิม่ความสวยงามด้านการตกแต่งผนงั  

“เราต้องการน�าจุดแข็งและความเช่ียวชาญด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ‘ตรา
เพชร’ และการบริการติดตั้งต่อยอดสู่ธุรกิจการสร้างบ้านแบบน็อกดาวน์หลังเล็ก ขนาด
พื้นที่เริ่มต้น 25 ตารางเมตร เหมาะกับการปลูกสร้างเป็นบ้านพักตากอากาศหรือบ้าน
พักชายทะเล โดยใช้เวลาในการสั่งผลิตประกอบและติดตั้งไม่นานด้วยงบประมาณการ
ก่อสร้างที่เหมาะสม” นายสาธิต กล่าว  

ประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิาร DRT กล่าวว่า ส่วนแบบบ้านนอ็กดาวน์นัน้ บรษัิทฯ จะน�าผลงาน
ที่ชนะเลิศจากการประกวดในโครงการ DIAMOND Design Contest 2020 ที่เปิดโอกาส
ให้นิสิตศึกษาและบุคคลทั่วไปส่งผลงานออกแบบบ้านน็อกดาวน์ชั้นเดียว พื้นที่ใช้สอย 
25 ตารางเมตร (5x5 เมตร) ประกอบด้วย 1 ห้องนอน 1 ห้องรับแขก/ห้องนั่งเล่น 1 
ห้องครัว/รับประทานอาหาร (ไม่รวมห้องน�้าและที่จอดรถ) ภายใต้แนวคิด Knockdown 
Home Creates Your Happiness มาใช้เป็นโมเดลพัฒนาเป็นบ้านตัวอย่างเพื่อด�าเนิน
การก่อสร้างให้แก่ลูกค้าต่อไป   

DRT เล็งรุกตลาดบ้านน็อกดาวน์ 
ราคาเริ่มต้นประมาณ 3 แสนบาท  

TRITN เปลี่ยนวัตถุประสงค์ลงทุน

ในหุ้น GLOCON เป็นการลงทุนระยะยาว 

จากเป็นหลักทรัพย์เผื่อขาย
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บซีพีจี ียนืยนัโครงการสร้างสายส่งไฟฟ้าขนาด 

220 กิโลโวลต์ รองรับก�าลังการผลิตไฟฟ้าของ

โรงไฟฟ้าได้ถึง 500 เมกะวัตต์ เพื่อส่งไฟฟ้าที่

ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังน�้าใน สปป.ลาว ไปยัง

ประเทศเวียดนาม ด�าเนินการคืบหน้าอย่างต่อ

เนื่อง คาดสร้างเสร็จเรียบร้อยตามแผน 

นายบณัฑิต สะเพียรชยั กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ ่บรษิทั บซีพีีจ ีจ�ากดั 
(มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้

เข้าไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้า Nam 

San 3A และ Nam San 3B ก�าลังผลิตรวม 

114 เมกะวัตต์ ในเมืองเชียงขวาง สาธารณรัฐ

ประชาธปิไตยประชาชนลาว ซึง่ปัจจบุนัจ�าหน่าย

ไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าลาว (EDL) และได้ลงนาม

ในสัญญาขายไฟให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม 

(EVN) เป็นเวลา 25 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2565 

บริษัทฯ จึงได้ด�าเนินโครงการก่อสร้างสายส่ง

ไฟฟ้าขนาด 220 กิโลโวลต์ สามารถรองรับ

ก�าลัง การผลิตไฟฟ้าได้ถึง 500 เมกะวัตต์ ซึ่ง

ขณะนี้โครงการสายส่งไฟฟ้าดังกล่าว มีความ

คืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และคาดว่าจะเป็นช่อง

ทางขายไฟจาก สปป. ลาว ไปยังเวียดนามได้

ตามแผนที่วางไว้ 

โครงการสายส่งไฟฟ้าดงักล่าว นอกจากจะใช้ใน

การส่งไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังน�้า Nam 

San 3A และ Nam San 3B ก�าลังการผลิต

รวม 114 เมกะวัตต์ ของบีซีพีจีไปยังประเทศ

เวียดนาม ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า กับการ

ไฟฟ้าเวียดนามซึ่งการไฟฟ้าเวียดนามจะมีการ

รบัประกนัการรบัซือ้ไฟในรปูแบบ Take-or-Pay 

และมีการรับช�าระค่าไฟฟ้าในสกุลเงินเหรียญ

สหรัฐฯ แล้ว โครงการสายส่งฯ ยังมีศักยภาพ 

ในการรองรับโครงการโรงไฟฟ้าโครงการอื่น

ในพื้นที่ใกล้เคียงได้อีก ซึ่งเป็นโอกาสในการ

สร้างธุรกิจ การให้บริการสายส่งของบีซีพีจีใน

อนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนแผน

ยุทธศาสตร์ชาติของ สปป. ลาว ในการเป็น

แบตเตอร่ีแห่งเอเชีย และช่วยสร้างรายได้ให้ 

สปป. ลาว อีกทางหนึ่งด้วย

“บีซีพีจีเรามีการวางแผน การด�าเนินการ และ

การประเมินความเสี่ยง ในทุกโครงการที่ลงทุน 

เพื่อการเติบโตที่ย่ังยืนตลอดมา โครงการนี้

ก็เช่นเดียวกัน เราเข้าไปลงทุนใน สปป. ลาว 

สอดคล้องกบัจดุเด่นและยทุธศาสตร์ของ สปป.

ลาว ในการเป็นแหล่งผลติไฟฟ้าของเอเชยี ขณะ

ที่เรามองความต้องการ การใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มสูง

ขึ้นของประเทศเวียดนามจากการขยายตัวของ

เศรษฐกิจ โครงการผลิตไฟฟ้าใน สปป. ลาว 

เพ่ือขายไฟไปยังเวียดนาม จึงเป็นหนึ่งในการ

ด�าเนนิโครงการทีท่�าให้สามารถเพิม่เสถยีรภาพ

ด้านรายได้ และเพิม่ผลตอบแทนในการลงทนุให้

กับบริษัทฯ อย่างยั่งยืน” นายบัณฑิต กล่าวทิ้ง

ท้าย   

BCPG ยัน โครงการสร้างสายส่งขนาด 220 กิโลโวลต์ 

รองรับก�าลังการผลิตไฟฟ้า 500 เมกะวัตต์ 

คืบหน้าต่อเน่ือง 
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นายรังส ีทปีกรสขุเกษม กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต 
จ�ากัด (มหาชน) (SMART) เปิดเผย
ว่า บริษทัฯ คาดว่าผลการด�าเนนิงานครึง่ปีหลงั
ของปี 2563 มีแนวโน้มเติบโตดี กว่าครึ่งปีแรก 
โดยมองว่าในไตรมาส 2/63  ทีผ่่านมาเป็นจดุต�า่
สุดของภาวะอุตสาหกรรมโดนรวมที่ได้รับผลก
ระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้มีการ
ใช้มาตราการลอ็คดาวน์  ท�าให้ในไตรมาส 2/63 
มีงานตกค้างค่อนข้างมาก ดังนั้นงานน่าจะเร่ง
ตวัมากขึน้ในช่วงทีเ่หลอืของปี  ประกอบกบัคร่ึง
ปีหลังจะเป็นซีซั่นของธุรกิจด้วย 

ทั้งนี้ บริษัทฯ  เชื่อว่าภาพรวมยอดขายปีนี้ จะ
ท�าได้ใกล้เคยีงกบัปีก่อน  ขณะทีบ่รษิทัฯ จะเน้น
ปรับปรับประสิทธิภาพการผลิต  ส่งผลให้ก�าไร
ขัน้ต้นของบรษิทัฯ ปรบัตวัดขีึน้ตามล�าดบั  โดย
บริษัทฯ มีก�าลังการผลิตอิฐมวลเบา 4.5  ล้าน
ตารางเมตร หรือประมาณ  38 ล้านก้อนต่อปี 
ซึ่งปัจจุบันใช้ก�าลังการผลิตไปประมาณ 70%   
ท�าให้ยงัมรีมูรองรบัค�าส่ังซือ้ทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้ 

ส�าหรับการด�าเนนิงานในช่วงทีผ่่านมาบริษทัได้
ปรับกลยุทธ์เพื่อสร้างการเติบโต โดยเน้นการ
ขยายฐานลกูค้ารายย่อย ผูอ้อกแบบ ผูร้บัเหมา 
ให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ ผลักดนัสนิค้าผ่านช่อง

ทางการจ�าหน่ายให้หลากหลายมากขึน้ อาท ิโม
เดิร์นเทรด ห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และเพิ่ม
ตวัแทนจ�าหน่าย ร้านค้าวสัดกุ่อสร้าง  สามารถ
กระจายสินค้าเข้าสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดย
ปัจจุบันมีวางจ�าหน่ายในไทวัสดุจ�านวน 50 
สาขา โกลบอลเฮ้าส์ 50 สาขา และดูโฮม 5 
สาขาทั่วประเทศ   

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจโครงการเมกะโปรเจคภาครัฐ
ที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง อาทิ อาคารส�านักงาน 
งานก่อสร้างอาคารสถานีรถไฟฟ้าสายต่างๆ 
รถไฟฟ้า และรถไฟรางคู่ที่อยู่ระหว่างด�าเนิน
การ อกีทัง้โครงการระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาค
ตะวันออก EEC  ผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโต
ของเมอืง ส่งผลให้ความต้องการใช้วสัดอุฐิมวล
เบาที่ได้มาตรฐาน และประหยัดพลังงานเพิ่ม
มากขึ้น   

ขณะท่ีโครงการอสังหาฯภาคเอกชน คาดว่าจะ
ปรับตัวดีขึ้นจากความต้องการที่พักอาศัยยัง
คงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมาตรการการลด
หย่อนค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และค่า
จดจ�านองส�าหรบัทีอ่ยูอ่าศยัไม่เกนิ 3 ล้านบาท 
และแคมเปญกระตุ้นตลาดของผู้ประกอบการ 

อีกทั้งมุ่งเน้นการท�าตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ "อิฐ
มวลเบาประเภทตกแต่ง" พัฒนาคุณภาพและ
ลวดลายใหม่เพิม่เตมิ เพือ่รองรบัความต้องการ
กลุ ่มลูกค้า ควบคู ่กับการใช้กลยุทธ์ O2O 
(Online to Offline ) กระตุน้การสร้างยอดขาย
ให้เตบิโต และสร้างการรบัรูก้บัลกูค้าในวงกว้าง 
ผ่านสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดีย ส�าหรับการ
ขยายตลาดกลุ่มประเทศ CLMV บริษทัส่งสนิค้า
ไปจ�าหน่ายในประเทศกัมพูชาและสปป.ลาว 
เพือ่ใช้ในงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพืน้ฐาน
ของภาครัฐ  ซึ่งมีกระแสตอบรับที่ดีและมีออเด
อร์สั่งซื้อสินค้าต่อเนื่องจากตัวแทนจ�าหน่ายใน
ประเทศดงักล่าวโดยบรษิทัยงัคงเดนิหน้าเจรจา
หาพันธมิตรเป็นตัวแทนจ�าหน่าย เพื่อขยาย
ตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV อย่างต่อเนื่อง

อนึ่งผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัท
มีรายได้รวม 94.64 ล้านบาท ลดลงจากช่วง
เดยีวกนัปีก่อนทีม่รีายได้รวม 110.06 ล้านบาท 
จ�านวน 15.42 ล้านบาท หรือลดลง 14.01% 
และมีก�าไรสุทธิ 8.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดยีวกนัปีก่อนทีม่กี�าไรสทุธ ิ5.71 ล้านบาท 
จ�านวน 2.73  ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 47.90%

SMART ม่ันใจ H2/63 โตดีตามซีซั่นธุรกิจ 

ท้ังปีคาดดันยอดขายใกล้เคียงปีก่อน
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กนง. มีมติเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ที่ 0.50% ต่อปี พร้อมทั้งประเมินเศรษฐกิจไทย

ปีนี้หดตัวลดลงมาอยู่ที่ -7.8% แต่ในระยะต่อไป

เศรษฐกิจจะฟื้นตัวช้ากว่าท่ีคาดการณ์ไว้ โดยใน

ปี 2021 จะขยายตัวเพียง 3.6%

กนง. ประเมินว่าสภาพคล่องในระบบการเงินอยู่

ในระดับสูงแต่ยังกระจายตัวไม่ทั่วถึง และมีความ

กังวลต่อเงินบาทที่อาจกลับมาแข็งค่าขึ้นอย่าง

รวดเร็วซึ่งอาจส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ได้ นอกจากนี้ กนง. ยังให้ความส�าคัญต่อการ

เร่งปรบัปรงุโครงสร้างหนีข้องลกูหนีร้ายย่อยและ

ธุรกิจ การเร่งรัดการให้สินเชื่อผ่านโครงการต่าง 

ๆ รวมถึงบทบาทของมาตรการด้านการคลังที่จะ

เป็นแรงขับเคลื่อนหลัก

EIC คาด กนง. คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่

ระดับต�่าสุดในประวัติการณ์ท่ี 0.50% ในช่วงท่ี

เหลือของปีนี้ เนื่องจาก เศรษฐกิจไทยฟื้นตัว

จากจดุต�า่สดุหลงัการทยอยผ่อนคลายมาตรการ

ปิดเมืองทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้ง ภาวะการ

เงินไทยเร่ิมผ่อนคลายลงมาบ้าง ท�าให้โอกาสที่ 

กนง. จะลดดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติมมีน้อยลง 

รวมถงึเพือ่รกัษาขดีความสามารถของการด�าเนิน

นโยบายการเงิน (policy space) ไว้

การผ่อนคลายนโยบายการเงินในระยะถัดไปคาด

ว่าจะเน้นไปที่เครื่องมือนโยบายด้านอื่น ๆ มาก

ขึ้น โดยผ่านการใช้งบดุลของ ธปท. และหน่วย

งานภาครัฐอื่น ๆ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ

ด�าเนินนโยบายการเงิน 

เช่น มาตรการปล่อยสินเช่ืออัตราดอกเบ้ียต�่า 

(soft loan) โครงการค�า้ประกนัสนิเช่ือของ บสย. 

และมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ นอกจาก

นี้ EIC มองว่านโยบายทางการคลังจะมีบทบาท

มากขึ้นในระยะต่อไป โดยเป็นนโยบายท่ีเน้นไปท่ี

กลุม่ท่ีได้รบัผลกระทบจากวกิฤตรนุแรง และกลุม่

ที่สามารถช่วยเพิ่มการจ้างงานได้มากขึ้น

กนง. มมีตเิอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบีย้นโยบายที่ 

0.50% ต่อปี พร้อมทัง้ประเมนิเศรษฐกจิไทยในปี

นี้หดตัว -7.8% และจะกลับมาขยายตัวที่ 3.6% 

ในปีหน้า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบาย

การเงนิ (กนง.) วนัท่ี 23 กนัยายน 2020 กนง. มี

มตเิอกฉนัท์ให้คงอตัราดอกเบีย้นโยบายที ่0.50% 

ต่อปี โดย กนง. ประเมนิเศรษฐกจิไทยในปีนีจ้ะหด

ตวัน้อยกว่าทีป่ระมาณการไว้เดมิ แต่ในระยะต่อไป

เศรษฐกจิจะฟ้ืนตัวช้ากว่าทีค่าดการณ์ไว้ และจะใช้

เวลาไม่ต�่ากว่า 2 ปี ในการกลับสู่ระดับก่อนการ

แพร่ระบาดของ COVD-19 โดยรายละเอียดมดีงันี้

เศรษฐกิจไทยปี 2020 มีแนวโน้มหดตัวที่ -7.8% 

น้อยลงจากประมาณการเดิมเล็กน้อยที่ -8.1% 

โดย กนง. ประเมินว่า มูลค่าการส่งออกสินค้าจะ

หดตัวลดลงที ่-8.2% (จากเดมิหดตวัที ่-10.3%) 

และจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้จะอยู่ที่ 

6.7 ล้านคน ปรบัลดลงจากประมาณการครัง้ก่อน

ที่ 8 ล้านคน ส�าหรับอุปสงค์ภายในประเทศ การ

บริโภค และการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มปรับ

ดีขึ้นบ้าง โดยการบริโภคภาคเอกชนหดตัวลดลง

มาอยู่ที่ -3.5% (จากเดิมหดตัวที่ -3.6%) และ

การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มหดตัวลดลงอยู่

ที่ -11.4% (จากเดิมหดตัวที่ -13%) ส�าหรับการ

ลงทุนภาครัฐปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากมาอยู่ที่ 

8.8% (จากเดิมที่ 5.8%)

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยทั้งปี 2020 ติดลบน้อย

ลงมาอยู ่ท่ี -0.9% (จากประมาณการเดิม

หดตัวท่ี -1.7%) จากราคาพลังงานที่

ปรับเพิ่มขึ้นตามอุปสงค์ที่ขยายตัว

หลังการผ่อนคลายมาตรการ

ควบคุมการระบาด

ของ COVID-19 

โดยคาด

การณ์ค่าเฉลี่ยราคาน้�ามันดิบดูไบในปี 2020 ถูก

ปรับเพิ่มขึ้นจาก 35.1 มาอยู่ที่ 41.5 ดอลลาร์

สหรัฐต่อบาร์เรล ส่วนค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อพื้น

ฐานถูกปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันมาอยู่ที่ 0.3% (จาก

เดิม 0.0%)

ระบบการเงนิยังมเีสถยีรภาพ แม้ว่าจะเปราะบาง

มากข้ึนตามภาวะเศรษฐกิจ ธนาคารพาณิชย์มี

ระดับ เงินกองทุนและเงินส�ารองที่เข้มแข็ง แต่

ในระยะข้างหน้าต้องเตรียมรับผลกระทบจาก

สถานการณ์ COVID-19 ทียั่งไม่แน่นอน และความ

เสี่ยงที่เพิ่มขึ้นจากความสามารถในการช�าระหนี้

ของธรุกจิและครวัเรอืนทีล่ดลง นอกจากนี ้กนง. 

ให้ความส�าคัญต่อการเร่งปรับปรุงโครงสร้างหนี้

ของลูกหนี้รายย่อยและธุรกิจ และควรเร่งรัดการ

ให้สินเชือ่ผ่านโครงการต่าง ๆ  เพือ่แก้ปัญหาสภาพ

คล่องให้ตรงจุดและทันการณ์

SCB EIC คาด กนง. คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.50% ในช่วงที่เหลือของปีนี้ 

แต่จะมีการผ่อนคลายเพิ่มเติมผ่านเครื่องมือนโยบายด้านอื่น ๆ
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เศรษฐกิจไทยในปี 2021 มีแนวโน้มฟื้นตัวช้ากว่า

ประมาณการครั้งก่อน แต่อัตราเงินเฟ้อทั่วไป

มีแนวโน้มกลับมาอยู่ที่ขอบล่างของกรอบเป้า

หมายได้ โดย กนง. ประเมินว่า เศรษฐกิจไทย

ในปี 2021 จะขยายตัวที่ 3.6% (ปรับลดลงจาก

ประมาณการณ์เดิมที่ 5.0%) โดยมีปัจจัยส�าคัญ

มาจากจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีแนวโน้ม

ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดมาอยู่ที่ 9 ล้านคน (จากเดิม 

16.2 ล้านคน) ซ่ึงเป็นผลจากการกลับมาแพร่

ระบาดของ COVID-19 ในต่างประเทศ ส�าหรับ

อุปสงค์ภายในประเทศก็มีแนวโน้มชะลอตัวมาก

ขึ้นเช่นกัน โดย ธปท. ปรับลดการบริโภคภาค

เอกชนมาอยู่ที่ 2.0% (จากเดิมที่ 2.5%) ตาม

ตลาดแรงงานที่ยังคงอ่อนแอ การจ้างงานและ

รายได้ทีย่งัคงเปราะบางและจะใช้เวลาฟ้ืนตวันาน 

ส�าหรับการลงทุนภาคเอกชนก็ถูกปรับลดลงมา

อยู่ที่ 4.2% (จากเดิม 5.6%) ส่วนค่าเฉลี่ยอัตรา

เงินเฟ้อทั่วไปในปี 2021 มีแนวโน้มกลับมาขยาย

ตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อยมาอยูท่ีข่อบล่างของกรอบเป้า

หมาย 1.0% (จากประมาณการเดมิที ่0.9%) ตาม

การการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

กนง. ประเมินว่าสภาพคล่องในระบบการเงิน

อยู่ในระดับสูงแต่ยังกระจายตัวไม่ท่ัวถึง และมี

ความกังวลต่อเงินบาทที่อาจกลับมาแข็งค่าขึ้น

อย่างรวดเร็วซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัว

ของเศรษฐกิจในระยะถัดไป อัตราดอกเบี้ยเงิน

กู้ของธนาคารพาณิชย์และอัตราผลตอบแทน

พนัธบตัรรฐับาลทรงตวัในระดบัต�า่ ส่วนต่างของ

อัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ภาคเอกชนและ

พันธบัตรรัฐบาล (corpoate spread) เริ่มปรับ

ลดลงบ้างในกลุ่มตราสารหนี้ที่มีคุณภาพดี ด้าน

สินเชื่อระบบธนาคารพาณิชย์ขยายตัวจากสิน

เชื่อธุรกิจขนาดใหญ่และสินเชื่อรายย่อย ขณะที่

สินเชื่อธุรกิจ SMEs หดตัวน้อยลง โดยส่วนหนึ่ง

ได้รับอานิสงส์จากมาตรการสินเชื่อของภาครัฐ

และการเล่ือนก�าหนดช�าระหนี้ โดย กนง. เห็น

ว่าสภาพคล่องโดยรวมในระบบการเงินยังอยู่ใน

ระดับสูง แต่ต้องเร่งด�าเนินการให้กระจายตัวไปสู่

ภาคธรุกจิและครัวเรือนทีไ่ด้รับผลกระทบมากข้ึน 

ส่วนค่าเงินบาทเทียบกับทั้งเงินดอลลาร์สหรัฐ

และเงินสกุลภูมิภาคส่วนใหญ่ ปรับอ่อนค่าลง

นับจากการประชุมครั้งก่อน แต่ กนง. ยังกังวล

ว่าหากเงนิบาทกลบัมาแขง็ค่าข้ึนเรว็อาจส่งผลก

ระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้ จึงเห็นควร

ให้ติดตามสถานการณ์ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน

อย่างใกล้ชดิ รวมทัง้ประเมนิความจ�าเป็นของการ

ด�าเนินมาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติม

EIC คาด กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่

ระดับต�่าที่สุดในประวัติการณ์ที่ 0.50% ในช่วงที่

เหลือของปี เนื่องจาก

เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวจากจุดต�่าสุด (bottomed 

out) หลงัการทยอยผ่อนคลายมาตรการปิดเมอืง

ทั้งในและต่างประเทศ โดยดัชนีการบริโภคและ

การลงทุนภาคเอกชนรวมถึงมูลค่าการส่งออก

ที่ไม่รวมทองค�าและอาวุธในเดือนกรกฎาคมหด

ตัวลดลงจากเดือนก่อนหน้าเช่นกัน (รูปที่ 1) แต่

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มเป็นไป

อย่างช้า ๆ  สะท้อนจากตัวเลขเศรษฐกิจหลกัล่าสดุ

เริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัวท่ีชะลอลง (stalling 

economic recovery) เช่น มลูค่าการส่งออกไทย 

(ไม่รวมทองค�าและอาวุธ) ของเดือนสิงหาคมที่

ออกมาล่าสุดที่ -14.3% เป็นการหดตัวในอัตรา

ที่เท่ากับเดือนก่อน (แต่น้อยลงจากสองและสาม

เดือนก่อนหน้า) นอกจากนี้ ตัวเลขประมาณการ

เศรษฐกิจที่ ธปท. เผยแพร่ออกมาในรอบนี้ใกล้

เคียงกับที่ EIC ได้ประเมินไว้ กล่าวคือ ธปท. 

ประเมิน GDP ปี 2020 หดตัว -7.8% เท่ากับที่ 

EIC ประเมินไว้ ส่วนในปี 2021 ธปท. ประเมินว่า 

GDP จะสามารถกลับมาขยายตัวได้ที่ 3.6% ใกล้

เคียงกับที่ EIC ประเมินไว้ที่ 3.5% ด้วยมุมมอง

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยอย่างค่อยเป็นค่อย

ไปนี้ จึงท�าให้ EIC ประเมินว่าโอกาสที่ กนง. จะ

ลดดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติมมีน้อยลง เพื่อรักษา

ขีดความสามารถของการด�าเนนินโยบายการเงิน 

(policy space) ไว้

SCB EIC คาด กนง. คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.50% ในช่วงที่เหลือของปีนี้ 

แต่จะมีการผ่อนคลายเพิ่มเติมผ่านเครื่องมือนโยบายด้านอื่น ๆ
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ภาวะการเงินไทยเริ่มผ่อนคลายลงมาบ้าง ท�าให้

ความจ�าเป็นของการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

เพื่อผ่อนคลายภาวะการเงินเพิ่มเติมมีน้อยลง 

โดยความผันผวนของตลาดการเงินโลกปรับลด

ลงจากความกังวล (risk-off sentiment) ของ

นักลงทุนที่ลดลง ด้านเงินทุนเคล่ือนย้ายมีแนว

โน้มไหลกลับเข้าตลาดพันธบัตรรัฐบาลไทยบ้าง

หลังจากที่เงินทุนไหลออกไปมากจากทั้งตลาด

หุ้นและตลาดพันธบัตรในช่วงสองไตรมาสแรก 

นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินไทยใน

ช่วงที่ผ่านมาก็ปรับลดลงมาตามการลดอัตราด

ออกเบี้ยนโยบายของ ธปท. (รูปที่ 2) อีกทั้งยัง

มีมาตรการสนับสนุนการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ย

ต�่าและการสนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้ 

อย่างไรกด็ ียงัต้องจบัตามองภาวะการเงนิในด้าน

การระดมทุนภาคเอกชนท่ีพบว่า การระดมทุน

ผ่านทั้งตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้

ปรับลดลงมาก โดยตราสารทุนออกใหม่ในช่วง 

7 เดือนแรกหดตัวถึง -54%YOY ส่วนตราสาร

หนี้ออกใหม่ 8 เดือนแรกหดตัวที่ -38.7%YOY 

โดยเฉพาะตราสารหนี้ออกใหม่ที่มีการจัดอันดับ

ความน่าเชื่อถือต�่ากว่า investment grade และ

ไม่มีการจัดอันดับ หดตัวถึง -60%YOY อีกท้ัง 

อัตราการปล่อยสินเชื่อให้แก่ธุรกิจ SMEs ยังคง

หดตวัแม้ภาครฐัจะมนีโยบายออกมาสนบัสนุนบ้า

งก็ตาม โดยสิินเชื่อท่ีให้้แก่่ธุุรกิิจ SME ขนาดเล็็

กมาก (วงเงิินน้อยกว่า 20 ล้้านบาท) นัับตั้งแต่่

ส้ินปีี 2019 ถงึไตรมาส 2 ปีน้ีหดตัวัลง -2.6%YTD

การผ่อนคลายนโยบายการเงินในระยะถัดไปคาด

ว่าจะเน้นไปที่เครื่องมือนโยบายด้านอื่น ๆ มาก

ขึ้น โดยผ่านการใช้งบดุลของ ธปท. เพื่อช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินนโยบายการเงิน 

โดยในช่วงกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมา นาย

วิรไท สันติประภพ (ผู้ว่าการปัจจุบันซึ่งจะหมด

วาระในเดือนนี้) ได้ให้สัมภาษณ์กับส�านักข่าว 

bloomberg ว่าอัตราดอกเบีย้นโยบายปัจจบุนัอยู่ 

ณ ระดับที่ค่อนข้างต�่าแล้ว การลดดอกเบี้ยเพิ่ม

เติมอาจมีประสิทธิผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจลด

ลง นอกจากนี้ ตลาดการเงินไม่ได้มีปัญหาด้าน

การขาดสภาพคล่อง แต่สิ่งที่น่ากังวลคือการล้ม

ละลายของภาคธรุกจิ ดงันัน้ การด�าเนนินโยบาย

การเงินที่ตรงจุดและเฉพาะเจาะจง (direct and 

target) จงึเหมาะสมส�าหรับสถานการณ์ปัจจบัุน 

โดย EIC มองว่า ธปท. จะเน้นผ่อนคลายนโยบาย

การเงินผ่านมาตรการท่ีใช้งบดุลของ ธปท. 

และหน่วยงานภาครัฐอ่ืน ๆ รวมถึงมาตรการ

ด้านอื่น ๆ มากขึ้น เช่น ส่งเสริมการเข้าร่วม

มาตรการสินเช่ืออัตราดอกเบี้ยต�่า (soft loan) 

ให้แก่ธรุกจิทีป่ระสบปัญหาโดยเฉพาะกลุม่ SMEs 

และมาตรการสนับสนุนการปรับโครงสร้าง

หนี้ที่ได้มีออกมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น 

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ระยะที่ 1-2  มาตรการ

ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยวิธีการรวมหนี้ (debt 

consolidation) โครงการ DR BIZ ที่บรรเทา

ภาระหนี้โดยรวมและลดเวลาติดต่อเจ้าหนี้หลาย

ราย รวมถงึโครงการค�า้ประกนัสนิเชือ่ Soft Loan 

พลัส (Portfolio Guarantee Scheme ระยะ

พิเศษ) ที่เพิ่งประกาศออกมาล่าสุด โดยบรรษัท

ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

ค�้าประกันสูงสุด 30% และจะค�้าประกันสินเชื่อ

ต่อเนื่องจากโครงการ Soft Loan ของ ธปท. ไป

อีกเป็นระยะเวลา 8 ปี เริ่มค�้าประกันตั้งแต่ปีที่ 3 

จนถึงปีที่ 10 

นอกจากนี้ EIC มองว่านโยบายทางการคลังจะ

มีบทบาทมากขึ้นในระยะต่อไป โดยเป็นนโยบาย

ที่เน้นไปที่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต

รุนแรง และกลุ่มที่สามารถช่วยเพิ่มการ

จ้างงานได้มากข้ึน โดยจากข้อมูล

ส�ารวจภาวะการท�างานของ

ประชากร (Labor force 

su r v e r y )  ใ น

ไตรมาสที่ 

2/2020 พบว่าตลาดแรงงานไทยได้รับผลกระ

ทบจาก COVID-19 ค่อนข้างรุนแรง โดยอัตรา

การว่างงานปรับสูงขึ้นอย่างมีนัย (จาก 0.98% 

ณ สิ้นปี 2019 มาที่ 1.95% ) โดยกลุ่มที่มีอัตรา

การว่างงานสูงกระจกุตัวอยู่ในกลุม่อาย ุ15-24 ปี 

(โดยมีอัตราการว่างงานสูงถึง 8.6%) นอกจาก

นี้ ในกลุ่มผู้มีงานท�ายังมีชั่วโมงการท�างานลด

ลงอย่างมีนัยเช่นกัน (จากราว 42.7 ช่ัวโมงต่อ

สัปดาห์ ในปี 2019 มาที่ 38.1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ในไตรมาส 2 ปีนี)้ และยังพบอกีว่าจ�านวนลกูจ้าง

ทีร่ะบวุ่ามงีานท�าแต่ท�างาน 0 ชัว่โมงและไม่มรีาย

ได้ (furloughed workers) ปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่าง

มาก (หากนบัรวมแรงงานกลุม่นีเ้ข้ากบัผูว่้างงาน 

อตัราการว่างงานจะสูงถงึ 7.4%) ด้วยเหตนุี ้การ

ด�าเนินนโยบายทางการคลังที่มุ่งเน้นไปที่ภาค

ส่วนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตรุนแรง รวมถึง

ส่งเสริมการจ้างงานจึงมีความจ�าเป็นอย่างมาก

SCB EIC คาด กนง. คงดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.50% ในช่วงที่เหลือของปีนี้ 
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อย่างไรก็ดี หากเศรษฐกิจไทยปรับแย่ลงกว่าคาดมากหรือภาวะการเงินไทยปรับตึงตัวขึ้นเร็ว EIC เชื่อว่า ธปท. พร้อมพิจารณาผ่อนคลายนโยบายการเงิน

เพิม่เตมิ และอาจปรบัการสือ่สารให้ชดัเจนขึน้ (forward guidance) โดยหากเศรษฐกจิไทยปรับแย่ลงกว่าที ่ธปท. คาดไว้มากกอ็าจท�าให้โอกาสในการผ่อน

คลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมมีสูงขึ้น โดยอาจพิจารณาใช้มาตรการต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น

1. การปรบัการสือ่สารต่อสาธารณชนให้ชดัเจนขึน้ โดยหนึง่ในเคร่ืองมอืที ่กนง. สามารถน�ามาประยกุต์ใช้ได้ คอื การพจิารณาใช้ outcome-based forward 

guidance ดังที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (US Federal Reserve) ได้น�ามาใช้ล่าสุด ซึ่งเป็นการให้แนวทางหรือก�าหนดเกณฑ์ขั้นต�่าของเครื่องชี้ทางเศรษฐกิจ

ที่จะต้องบรรลุเป้าหมายก่อนที่ธนาคารกลางจะสามารถขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายได้

2. การเข้าซื้อสินทรัพย์ทางการเงิน (quantitative easing) และการใช้มาตรการ Bond Stabilization Fund (BSF) โดยมาตรการเหล่านี้จะช่วยเพิ่มสภาพ

คล่องในช่วงที่ตลาดเกิดความกังวลสูง (panic) หรือในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินไทยปรับสูงขึ้นอย่าง

รวดเร็ว ซึ่งในช่วงที่เกิดความผันผวนสูงในตลาดการเงินของไทย (มีนาคม-เมษายน 2020) ที่ผ่านมา ธปท. ได้มีจัดตั้ง BSF เพื่อดูและเสถียรภาพในตลาด

พันธบัตรเอกชน และมีการเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลในปริมาณมากมาบ้างแล้ว 

3. การลดอัตราดอกเบีย้นโยบายเพิม่เตมิ โดย ธปท. ยงัเปิดโอกาสในการลดอัตราดอกเบีย้นโยบายอยู่ ซึง่หากภาวะการเงนิปรบัตึงตัวข้ึนมากและเศรษฐกจิ

มีแนวโน้มกลับมาหดตัวมากกว่าที่คาด กนง. ก็ยังสามารถลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้อีก 1 ครั้ง (25 bps) โดยที่อัตราดอกเบี้ยยังไม่ปรับถึง 0% ทั้งนี้ 

EIC มองว่า 

ด้วยสถานการณ์และความเสี่ยงในปัจจุบันนี้ มีโอกาสค่อนข้างน้อยที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพิ่มเติม

4. การด�าเนินมาตรการ Yield Curve Control (YCC) โดยผู้ว่าการ ธปท. ได้ระบุไว้ว่าในสถาการณ์ปัจจุบันยังไม่มีความจ�าเป็น แต่หากอัตราผลตอบแทน

พนัธบตัรรฐับาลไทยโดยเฉพาะพนัธบตัรระยะยาวปรบัสงูขึน้อย่างรวดเรว็ ซึง่อาจส่งผลให้ความชนัของเส้นอตัราผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลปรบัชันขึน้

มาก (steepening yield curve) จนกระทบต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ EIC มองว่า ธปท. กอ็าจพจิารณาใช้มาตรการดงักล่าวเพือ่ดแูลอตัราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาลได้ 

บทวิเคราะห์จากเว็บไซต์ EIC : https://www.scbeic.com/th/detail/product/7070
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นายณรงคศ์กัดิ ์ปลอดมชียั ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์
จดัการกองทนุ ไทยพาณชิย ์จ�ากดั 

เปิดเผยว่า จากที่บริษัทได้น�าเสนอขายกองทุน 

คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น เมื่อช่วงก่อนหน้านี้ ได้มีนัก

ลงทุนให้ความสนใจเป็นจ�านวนมาก เนื่องจาก

เป็นกองทุนที่เพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนตาม

ราคาทองค�าโลกจากการลงทุนในสัญญาวอร์

แรนต์ที่อ้างอิงกับ ETF SPDR Gold Shares จาก

ราคาทองค�าขาขึ้น พร้อมโอกาสรับผลตอบแทน

ซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่ากับเงินต้นเมื่อทองค�าปรับ

ตัวลง บริษัทฯ จึงได้เสนอขายกองทุนเปิดไทย

พาณชิย์ คอมเพลก็ซ์รเีทิร์น 1YF (SCB Complex 

Return 1YF : SCBCR1YF) ห้ามขายผู้ลงทุนราย

ย่อย อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์ความต้องการ

ของนักลงทุน โดยกองทุนมีอายุ 1 ปี มูลค่า

โครงการ 4,000 ล้านบาท เปิดขายหน่วยลงทุน

ครั้งเดียวระหว่างวันที่ 22 - 28 กันยายน 2563 

ด้วยเงินลงทุนขั้นต�่า 500,000 บาท

ส�าหรับกองทุนนี้มีกลยุทธ์การลงทุนแบ่งเป็น 2 

ส่วน ได้แก่ ส่วนที ่1 น�าเงนิต้นประมาณ 98% ของ

ทรัพย์สินกองทุนไปลงทุนในตราสารหนี้และเงิน

ฝากทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการจัดอันดับ

ความน่าเช่ือถือระดับลงทุนได้ขึ้นไป เมื่อครบ

ก�าหนดอายุกองทุนจะได้รับเงินลงทุนคืนพร้อม

ผลตอบแทนซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่ากับเงินต้น การ

ลงทนุส่วนนีม้คีวามผนัผวนต�า่ช่วยลดความเสีย่ง

การขาดทุนเงินต้นได้ โดยเบ้ืองต้นคาดว่าพอร์ต

การลงทุนในส่วนนี้จะประกอบไปด้วย เงินฝาก

ธนาคาร Doha Bank (DOHA) - กาตาร์, เงนิฝาก

ธนาคาร Ahli Bank (AHL) - กาตาร์, ตราสาร

หนี้ธนาคาร Al Khaliji Bank (ALK) - กาตาร์, 

ตราสารหนี้ธนาคาร The Commercial Bank 

(CBQ) - กาตาร์ ตราสารหนี้ธนาคาร Qatar 

National Bank (QNB) -กาตาร์ และตราสารหนี้ 

China Merchants Bank (CMB) - จนี ซึง่กองทุน

จะเข้าท�าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกัน

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจ�านวน

ส่วนท่ี 2 ประมาณ 2% ของทรัพย์สินกองทุน 

จะน�าไปลงทุนในสัญญาวอร์แรนต์ที่อิงกับผล

ตอบแทนของ ETF - SPDR Gold Shares จด

ทะเบียนและซื้อขายในสหรัฐอเมริกา เน้นสร้าง

ผลตอบแทนให้สอดคล้องกบัราคาทองค�า LBMA 

Gold Price PM ทีไ่ด้รับการประเมนิจาก London 

Bullion Market Association (LBMA) ผู้น�าของ

โลกในการซื้อขายก�าหนดมาตรฐานรูปแบบและ

แหล่งท่ีมาของโลหะรวมถึงทองค�า โดยสัญญา

วอแรนต์ดงักล่าวมลีกัษณะการจ่ายผลตอบแทน

แบบ Shark fin ซึ่งเป็นส่วนสร้างผลตอบให้

กับกองทุน โดยแบ่งการจ่ายผลตอบแทนเป็น 

3 กรณี คือ กรณีที่ 1 จ่ายผลตอบแทน 60% 

ของผลตอบแทนของ ETF เมื่อ ETF ปรับตัวขึ้น

ระหว่าง 0 ถึง 15% กรณีที่ 2 จ่ายผลตอบแทน

ชดเชยประมาณ 0.25% เมื่อ ETF ปรับตัวขึ้นเกิน 

15% ระหว่างอายุกองทุน และกรณีที่ 3 ไม่จ่าย

ผลตอบแทนหาก ETF ปรับตัวลงต�่ากว่าราคา ณ 

วนัลงทนุเมือ่ครบก�าหนดอายกุองทุน โดย ETF - 

SPDR Gold Shares มีผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี

จนถงึปัจจบัุนอยูท่ีเ่ฉลีย่ 15.87% ต่อปี ย้อนหลงั 

3 เดือนอยู่ที่ 9.78% ต่อปี และย้อนหลัง1 ปีอยู่ที่ 

24.99% ต่อปี (ที่มา Bloomberg ข้อมูล ณ วัน

ที่ 30 มิถุนายน 2562)

นายณรงค์ศักดิ ์กล่าวว่า ทองค�าถอืเป็นสนิทรพัย์

ทางเลือกที่สามารถน�ามาผสมไว้ในพอร์ตการ

ลงทนุเพือ่เป็นการช่วยกระจายความเสีย่งในการ

ลงทุนได้ เนื่องจากทองนั้นเป็นสินทรัพย์ที่มักจะ

ท�าได้ดีในช่วงท่ีตลาดมีความผันผวนสูง หรือ

มีความกังวลด้านเศรษฐกิจอย่างเช่นใน

ปัจจุบัน ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนา

วัคซีนเพื่อป้องการแพร่

ระบาดของ COVID-19 

รอบสอง แต่ก็ยัง

อยู่ในระยะ

ทดสอบ โดยอาจจะใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะ

ผ่านการอนมุติัให้ใช้งานจรงิ รวมถงึจ�านวนผูป่้วย

ที่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายๆ ประเทศ จึง

มองว่าความผนัผวนระยะส้ันยังคงมต่ีอไป ดงันัน้

กองทุน SCBCR1YF ที่มีรูปแบบการลงทุนเพ่ือ

เพิม่โอกาสรับผลตอบแทนจากราคาทองค�าขาขึน้ 

พร้อมลดความเสี่ยงขาดทุนเงินต้นเมื่อทองค�า

ปรับตัวลง จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกการลงทุนที่

น่าสนใจดีกว่าการลงทุนในทองค�าโดยตรง

ผูล้งทนุควรท�าความเข้าใจลกัษณะสินค้า เงือ่นไข

ผลตอบแทนและความเส่ียง และควรขอค�าแนะน�า

เพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนท�าการลงทุน

ก่อนตดัสนิใจลงทนุ สนใจสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิ

และรบัหนงัสือชีช้วนได้ทกุวนัท�าการ ได้ที ่SCBAM 

Call Center โทร.02-777-7777 กด 0 กด 6 หรือ

ผูส้นบัสนนุการขายทุกราย หรอื https://scbam.

link/CR1YF 

บลจ.ไทยพาณิชย์ เสนอขายต่อเนื่องกับกองทุน "คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น 1YF" 

เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากราคาทองค�าขาขึ้น และปกป้องเงินต้นจากขาลง
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แม่มดน้อย ภาคพิสดาร ขอบอก ยามนี้ ตลาดหุ้นไทย ถ้ายืนเหนือ 1,240 จุด ลุ้นเด้ง 
ถ้าหลุด ก็ไหลลงยาว คงต้องปิดจอ พักจอเทรดหุ้นไว้ ส�าหรับนักลงทุนที่ไม่ใช่สายเดย์
เทรด ส�าหรับนักซิ่ง สายเดย์ ก็ต้องลิ่วล้อ ตามเส้นเทคนิคไป...แม่มดน้อย ฟังทั่นสุ
พัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน มองว่า เศรษฐกิจไทย  
มีโอกาสกลับเข้าสู่ภาวะปกติในอีก 2 ปีข้างหน้าก่อนจะฟื้นตัวในปี 2566 บนสมมติฐาน
การมวีคัซนีต้านโควดิ-19 และไทยสามารถควบคมุการแพร่ระบาดได้ด ีซึง่ก็จะนบัว่าเร็ว
กว่าเมื่อเทียบกับช่วงวิกฤติต้มย�ากุ้งที่ใช้เวลาถึง 5 ปี 

ส่งสญัญาณกนัแบบนี ้ไม่ทราบว่า  แบงก์ชาต ิคดิเหน็ประการใด  แต่ส่วนตวัของแมม่ด
น้อย ต้องประหยดั ใช้จ่ายอย่างระมดัระวงั....เงินทองหายาก ในตลาดหุน้ มีแต่ดดูทรพัย์  
เหอะๆ

วานนี้ ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,247.46 จุด ลดลง 16.55  จุด หรือ 1.31% มูลค่าการ
ซ้ือขาย 56,230.84 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ 2,605.89 ล้านบาท 
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 330.03 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ  
1,282.89ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 4,218.81  ล้านบาท 

SMART เผยทศิทางธรุกิจไตรมาส 3/63 แนวโน้มด ีนโยบายการลงทนุโครงการภาค
รัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ หนุนความต้องการอิฐมวลเบา-บล็อกมวลเบาตกแต่งในประเทศ
เพิ่ม ชูกลยุทธ์ขยายช่องทางจัดจ�าหน่ายทุกช่องทาง พร้อมพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ปั๊ม
ยอดขาย เจาะกลุ่มลูกค้าสถาปนิก ผู้รับเหมารายย่อย ด้านตลาดต่างประเทศเดินหน้า
เพิ่มพันธมิตร ขยายฐานลูกค้าในกลุ่ม CLMV 

อาร์นี ออตตาวา ซาอ์ริมาอ์ หรือ นาย Aarni Otava Saarimaaชาวฟินแลนด์ (บิตคอย
น์) แจ้ง ก.ล.ต. 21ก.ย.63 ได้ขายหุ้น MORE จ�านวน 0.4593% ของสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของกิจการ ยังคงเหลืออีก 4.8232% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ 

CPW มั่นใจครึ่งปีหลังโตกว่าคร่ึงปีแรก รับสินค้าใหม่เปิดตัว และเป็นไฮซีซั่นธุรกิจ 
เดินหน้าขยายฐานกลุ่มสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ และ 5G เข้ามาหนุนความแรงของสินค้า
เทคโนโลยใีห้ได้รบัการตอบรบัมากขึน้ ขณะที ่จบัตา iPhone รุ่นใหม่เปิดตัว หนุนแนวโน้ม

ไตรมาส 4 โดดเด่น ล่าสุดผนึก AIS เป็นพันธมิตร ปั้นแบรนด์ร้าน “เอ สโตร์ A-Store 
by AIS” จ�าหน่ายสินค้าเทคโนโลยีล�้าสมัย ขยายฐานลูกค้ากลุ่มมหาวิทยาลัย ปัจจุบัน
มเีข้าร่วมมากกว่า 11 มหาวิทยาลยั และเตรียมเปิดสาขาแรกให้บริการในไตรมาส 4 ปีน้ี
 

ชาติศิริ โสภณพนิช เอ็มดีใหญ่ BBL 
เผยแบงก์กรุงเทพ สาขาฮ่องกง ขาย
หุน้กูด้้อยสทิธทิีน่บัเป็นเงนิกองทุนช้ันท่ี 
1 มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้รวม 750,000,000 
ดอลลาร์สหรฐัฯ ให้กบัผูล้งทนุสถาบนัใน
ต่างประเทศ โดยมอีตัราผลตอบแทนเร่ิม
ต้นร้อยละ 5.000 ต่อปีจนถงึวนัท่ีผูอ้อก
ตราสารสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนตราสาร
ก่อนก�าหนดครั้งแรก จากนั้นอัตราผล
ตอบแทนจะถูกปรับตามอัตราอ้างอิง
ทุกๆ 5 ปี ตามรายละเอียดที่ก�าหนดไไว้

ในข้อหนดสิทธิของตราสาร การช�าระผลตอบแทนปีละ 2ครั้ง ทุกวัน ที่23 มีนาคม และ 
23 กันยายน ของทุกปี เริ่มต้นช�าระผลตอบแทนงวดแรกในวันที่ 23 มีนาคม 2564 โดย
ธนาคารมีสิทธิเต็มที่ในการยกเลิกการจ่ายผลตอบแทนเมื่อใดก็ไดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

18ก.ย.63 ส�านักงานประกันสังคม เก็บหุ้น BBL 0.0194% ส่งผลให้ถือหุ้น BBL รวม
เป็น 5.0102%

RATCH เผย บริษัท สมาร์ทอินฟราเนทจ�ากัด (“SIC) บริษัทร่วมทุนระหว่าง
บริษัทฯ และบริษัท เอแอลที เทเลคอม จ�ากัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 51 และ 49 
ตามล�าดับ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ ว่าด้วยการน�าโครงข่าย 
โทรคมนาคมและพืน้ทีใ่นการตดิตัง้อปุกรณ์โครงข่ายโทรคมนาคมของการไฟฟ้าฝ่ายผลติ
แห่งประเทศไทย (“กฟผ.”) ที่มีอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตมาให้บริการและใช้งานร่วม
กนัอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุความร่วมมอืทางธรุกจิดงักล่าว เป็นความก้าวหน้าในการ
ขยายโครงข่ายโทรคมนาคมของ SIC ให้ครบวงจร ภายใต้โครงการ Fiber Space ซึ่ง
พฒันาข้ึน   เพือ่รองรับความต้องการในการเชือ่มต่อบริการ และช่วยยกระดับคุณภาพ
บริการด้านโทรคมนาคมของประเทศไทย และรองรับความต้องการที่ขยายตัว ของ
ภูมิภาคอาเซียน (“AEC”) อย่างมั่นคงและยั่งยืน

TRITN เปลีย่นวัตถุประสงค์ลงทนุในหุน้ GLOCON เป็นการลงทนุระยะยาว จาก
เป็นหลกัทรัพย์เผือ่ขาย  เรียกว่า คมุ ยดึทัง้หมด ผ่านการแต่งต้ังหรือถอดถอนกรรมการ 
ตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดของ GLOCON ซึ่งจะท�าให้ GLOCON มีฐานะเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท โดยให้มีผลนับแต่วันที่1ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

พักจอ

บล.ฟิลลิป : STGT แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ท่ี 87.00 บ.

บล.ดีบี เอสวิคเคอร ์ส : BKER แนะน�า ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่  7.45 บ.

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : BTS แนะน�า ถือ ราคาพื้นฐาน ที่  10.80 บ.

บล.ดีบี เอสวิคเคอร ์ส : WHA แนะน�า Fully Valued ราคาพื้นฐาน ที่  3.11 บ.
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