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WP รับปริมาณการขายก๊าซปี63 ลดลง เหตุ Q2/63  
ได้รับผลกระทบโควิด-19 มอง Q3-Q4 ฟ้ืนตวั จากการ
เพิ่มจุดกระจายสินค้า พร้อมตั้งเป้าปี64 ปริมาณขาย 
แตะ8แสนตัน หลังเห็นสัญญาณฟื้นตัวคร่ึงหลัง63 
พร้อมเพิ่มจุดกระจายสินค้าอีก 17แห่ง 

นายนพวงศ์ โอมาธิกุล รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงินและ
บริหารองค์กร บริษัท ดับบลิวพี เอ็น
เนอร์ยี่ จ�ากัด (มหาชน) WP เปิดเผยว่า 
บริษัทฯ คาดว่าภาพรวมผลการด�าเนินงานในปี2563 
จะลดลงเมื่อเทียบกับปี2562 จากเดิมที่ตั้งเป้าว่า
จะมียอดขายก๊าซ LPG แตะที่ระดับ 800,000 ตัน 
เน่ืองจากสถานการณ์ของโรคระบาดโควดิ-19 ส่งผลก
ระทบกับยอดขายอย่างมากในช่วงไตรมาสท่ี 2/63   
ท�าให้ยอดขายลดลง 40%

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มองเห็นสัญญาณการฟื้นตัว
ของยอดขาย ในไตรมาสที่3และ4 ของปีนี้ ที่คาดว่า
จะมยีอดขายกลับคนืมาอยูท่ี ่95% จากการท่ีบรษิทัฯ 
ได้ใช้กลยุทธ์การเพิ่มจุดกระจายสินค้า กว่า17แห่ง ที่
จะช่วยอัดประจุแก๊สลงในถังและส่งสินค้ากระจายไป
ยงัทกุครวัเรือนทัว่ประเทศ โดยตัง้เป้าว่าในปี2564 จะ
สามารถกลบัมาท�าปรมิาณยอดขายก๊าซให้เตบิโตแตะ 
800,000 ตันได้

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าคลัง
เก็บและจ่ายก๊าซบางปะกง เฟส 3 ซ่ึงได้ด�าเนินการ
สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างการ
ตรวจสอบความเรียบร้อยและทดสอบระบบ คาดว่า

จะสามารถเปิดด�าเนินการได้ ในวันที่1 ม.ค. 2564 
โดยโครงการดังกล่าวมีมูลค่าการลงทุนก่อสร้างกว่า 
550 ล้านบาท และสามารถใส่ความจุบองก๊าซได้กว่า 
8,700 ตัน ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพซัพพลายเชนของ
บริษัทให้เติบโตเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ปัจจุบัน บริษัทฯมีคลังเก็บและจ่ายก๊าซ ทั้งหมด 
5 แห่งทั่วประเทศ ความจุรวม 18,341 ตัน  ประกอบ
ด้วย

 1.คลังเก็บและจ่ายก๊าซบางปะกง (ฉะเชิงเทรา) 
ครอบคลมุพืน้ทีภ่าคกลางตอนล่างและภาคตะวนัออก 
ความจุ 13,015 ตัน
 2.คลังเก็บและจ่ายก๊าซบางจะเกร็ง 
(สมุทรสงคราม) ครอบคลุมพื้นที่ภาคตกวันตกและ
ภาคใต้ตอนบน ความจุ 1,800 ตัน
 3.คลังเก็บและจ่ายก๊าซขอนแก่น ครอบคลุม
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ความจุ 1,980 ตัน
 4.คลังเก็บและจ่ายก๊าซล�าปาง ครอบคลุมพื้นที่
ภาคเหนือตอนบน ความจุ 186 ตัน
 5.คลังเก็บและจ่ายก๊าซพิจิตร ครอบคลุมพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน ความจุ 
1,360 ตัน 

ด้านแผนการลงทนุในปี2563 บรษิทัได้เริม่ด�าเนนิการ
ลงทุนธุรกิจร้านอาหารผัดไทย ร่วมกับ Wonderfruit 
International Company ภายใต้ชื่อร้าน “ผัดไทย
ไฟทะลุ” ซึ่งปัจจุบันได้เปิดด�าเนินการแล้ว 1 สาขา ที่
บริเวณตึกมหานคร มูลค่าลงทุน 18 ล้านบาท โดย
บริษัท ตั้งเป้าหมายที่จะขยายสาขาเพิ่มเติมอีก 3 

สาขา มูลค่าลงทุนรวม 50-60 ล้านบาท คาดแล้ว
เสร็จภายในสิ้นปีนี้ ประกอบด้วย หน้าร้านที่สามารถ
นั่งทานได้ 2 สาขา และ หน้าร้านส�าหรับสั่งกลับบ้าน
เท่านั้น (Take away) จ�านวน1สาขา 

นอกจากนี ้ยังมคีวามสนใจและก�าลงัเจรจากบัดลีเลอ
ร์ในธรุกจิซ่อมถงัแก๊ส ซึง่จะพยายามด�าเนนิการปิดดลี
ให้เสร็จสิ้นภายในปีนี้ โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนเบื้อง
ต้นราว 60-70 ล้านบาท

ส�าหรบัการลงทนุในปี2564 บรษิทัจะขยายจดุกระจาย
สนิค้าเพิม่เตมิ อกี 17แห่ง (ปัจจบุนัมี 17 แห่ง) รองรบั
การผลติสินค้าและกระจายสินค้าออกไปให้ทัว่ถงึกลุม่
ลูกค้ามากขึ้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการท�าปริมาณ
การขายแก๊สให้ได้ถึง 800,000 ตัน คาดว่าจะใช้เงิน
ลงทุนราว 300-400 ล้านบาท

“เรามองว่าบริษัทได้ผ่านจุดต�่าสุดไปแล้วในช่วง
ไตรมาสที่2 และการเพิ่มศักยภาพในการขยายคลัง
เก็บและจ่ายก๊าซบางปะกง เฟส 3 นี้ จะสามารถเพิ่ม
ศักยภาพของซัพพลายเชนของเราในการกระจาย
สินค้าให้ครอบคลุมและรวดเร็วทันต่อความต้องการ
ของลูกค้ามากขึ้นรวมถึงเป็นการช่วยในเรื่องการ
บริหารค่าใช้จ่ายของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของการขนส่ง รวมถึงการเพิาม
จดุกระจายสนิค้า จะช่วยหนนุให้ยอดขายของเรากลับ
มาเพิ่มขึ้นและดีใกล้เคียงกับช่วงก่อนเกิดโควิด-19 ” 
นายนพวงศ์  กล่าว

WP ต้ังเป้าปี64 ปริมาณขาย แตะ 8 แสนตัน 

หลังเห็นสัญญาณฟื้นตัวคร่ึงหลัง63 

พร้อมเพ่ิมจุดกระจายสินค้าอีก 17แห่ง 
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นาย รงัสรรค ์พวงปราง กรรมการ บรษิทั พีทจีี เอน็
เนอยี จ�ากัด (มหาชน) PTG เปิดเผยว่า ณ วันที่ 20 ตุลาคม 

2563 บรษิทัฯ ได้เพิม่สัดส่วนการถอืหุน้ในบรษิทั สยามออโต้แบคส์ จ�ากดั 

("SIAM AUTOBACS") โดยการซื้อหุ้นสามัญเดิมใน SIAM AUTOBACS 

จ�านวน 6,500,003 หุ้น จากผู้ถือหุ้นของ SAM AUTOBACS ซึ่งไม่เป็น

บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนักบับรษัิท ท�าให้บรษัิทถอืหุน้ใน SIAM AUTOBACS 

จากเดิมหุ้นสามัญจ�านวน 6,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 38.26 

ของจ�านวนหุน้ทัง้หมด เป็นหุน้สามญัจ�านวน 13,000,003 หุน้ หรอืคดิ

เป็นร้อยละ 76.52 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด

ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าหลังจากที่ลงทุนเพิ่มเติมในครั้งนี้แล้วบริษัทจะ

สามารถก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น

SIAM AUTOBACS ประกอบกิจการศูนย์บริการและซ่อมบ�ารุงส�าหรับ

รถยนต์ (Car Service Center) โดยรวมถงึการสร้าง การออกแบบศนูย์

บริการ การจัดซื้อจัดจ้าง การขนส่ง การขอใบอนุญาตการท�าตลาด

โฆษณา ประชาสัมพันธ์ การขาย การบริหารจัดการศูนย์บริการ รวม

ถึงการด�าเนินธุรกิจในเรื่องอื่นใดซึ่งเกี่ยวกับกิจการดังกล่าว

‘บมจ. เซป็เป้’ หรอื SAPPE ตัง้เป้าผลการด�าเนนิงานครึง่ปีหลงัฟ้ืนตวั รบัอานสิงส์มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ หลังรัฐบาลเร่งอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบ ทยอยออกโครงการชิมช้อปใช้และ
มาตรการช้อปช่วยชาต ิหวังกระตุน้ก�าลงัซือ้ปลายปี คาดธรุกจิค้าปลกี กลุม่อาหารและเครือ่ง
ดืม่ได้รบัอานสิงส์ เดนิหน้าทยอยออกผลติภณัฑ์ใหม่ต่อเนือ่งเกาะกระแสรกัสขุภาพ โดยเฉพาะ
ตลาดเครื่องดื่ม Functional Drinks ที่มีอัตราการเติบโตที่ดี มั่นใจผลักดันรายได้ปีนี้ให้ใกล้
เคียงปีก่อน 

นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็ป
เป้ จ�ากัด (มหาชน) หรือ SAPPE เปิดเผยว่า แนวโน้มผลประกอบการครึ่งปี
หลังมีสัญญาณพื้นตัว หลังก�าลังซื้อเริ่มปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะตลาดในประเทศ ประกอบ
กับรัฐบาลเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปีน้ี ทั้งโครงการชิมช้อป
ใช้วงเงิน 4.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการจะมุ่งเน้นที่ร้านค้ารายย่อยทั่วไป ผู้
ประกอบการค้าปลีก หาบเร่และแผงลอย รวมประมาณ 80,000 ร้านค้า ครอบคลุมสินค้า
เกี่ยวกับอาหารและครื่องดื่ม  นอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอมาตรการ ‘ช้อปช่วย
ชาติ’ เพื่อกระตุ้นก�าลังซื้อและการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีทั้งทางตรงและทาง
อ้อมต่อ SAPPE อีกด้วย 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ปรับกลยุทธ์ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีราคาถูกลง เน้น
เข้าถงึผู้บรโิภคมากย่ิงขึน้เพ่ือให้สอดคล้องกบัก�าลงัซือ้ของผู้บรโิภคในภาวะเศรษฐกจิชะลอตวั 
และมแีผนพัฒนาผลติภฑัณ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะเครือ่งดืม่ Functional Drinks ซึง่ 
SAPPE เป็นผูน้�าตลาดในปัจจบุนั จากทัง้เครือ่งด่ืมแบรนด์ Beauti Drink และน�า้ผสมวติามิน 
B’lue ทีม่อัีตราเตบิโตเป็นตวัเลข 2 หลกั และยงัมแีนวโน้มการเติบโตทีดี่อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็น
ไปตามเทรนด์การดูแลรักษาสุขภาพ  

ท้ังน้ี ท่ีผ่านมาบริษทัฯ ได้น�าสนิค้า น�า้ผสมวิตามิน B’lue รส Cactus จัดแคมเปญส่งเสรมิการ
ขายร่วมกับ GARENA บริษัทเกมออนไลน์ยักษ์ใหญ่ ผ่านเกมส์ Free Fire ซึ่งได้รับการตอบ
รับที่ดี นอกจากนี้ ยังทยอยออกสินค้าใหม่ต่อเนื่อง เช่น เครื่องดื่มน�้าผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าว 
Ice Burst (น�้าแข็งเกล็ดหิมะ), เครื่องดื่มเพรียว พุดดิ้ง รสชานม และกาแฟมัคคิอาโต้ ผสม
เจลลี่บุก, เครื่องดื่ม Beauti Jelly 2 รสชาติใหม่ และ กุมิ กุมิ เยลลี่ ที่เน้นท�าตลาดผ่านช่อง
ทางร้านค้าแบบดั้งเดิม และในช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทฯ จะทยอยออกผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อ
เนื่องอีก 3-4 รายการ 

ส�าหรบัตลาดต่างประเทศ แม้จะได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 
ในบางประเทศ แต่ตลาดโซนอเมริกาและยุโรปยังคงเติบโตได้ดี ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะขยาย
สนิค้าใหม่ๆ (Non-Mogu) ไปในตลาดส่งออก อาท ิกลุม่สนิค้าในแบรนด์ Beauti Drink กาแฟ
เพรียว รวมถึง การได้รับความเชื่อมั่นจาก Danone ให้เป็นตัวแทนการส่งออกเครื่องดื่มน�้า
วิตามิน B’lue ไปยังประเทศต่างๆ เช่น กัมพูชา สปป.ลาว และเกาหลีใต้ โดยในปีนี้บริษัทฯ 
ยังตั้งเป้าท�ารายได้รวมให้ใกล้เคียงกับปีก่อน โดยปัจจุบัน SAPPE มีสัดส่วนรายได้จากต่าง
ประเทศ 55% และในประเทศ 45%  

ขณะท่ีอตัราการใช้ก�าลงัการผลติ (Utilization Rate) ปรับตวัเพ่ิมสงูขึน้สอดคล้องกับแนวโน้ม
การฟื้นตัวของยอดขาย ประกอบกับแนวโน้มวัตถุดิบมีราคาลดลง รวมทั้งบริษัทฯ สามารถ
บริหารค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน พร้อมกันนี้ บริษัทฯ จะได้รับปัจจัยบวกจากการ
ปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิต (Excise tax) เหลือ 3% จากเดิม 10% ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม
ที่ผ่านมา ส่งผลดีต่ออัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัทฯ ให้ปรับตัวดีขึ้นในครึ่งปีหลัง 

SAPPE เตรียมรับอานิสงส์กลุ่มค้าปลีก 

หลังรัฐอัดฉีดเม็ดเงินเข้าระบบกระตุ้นก�าลังซื้อปลายปี 

มั่นใจรายได้ปีนี้ใกล้เคียงปีก่อน

PTG รุกซื้อหุ้น "SIAM AUTOBACS" เพิ่ม 

ดันถือ 76.52% จากเดิม 38.26%
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บมจ.เวล เกรด เอน็จเินยีริง่ (WGE) เคาะราคาไอพโีอหุน้

ละ 2.30 บาท เตรยีมเปิดให้จองซือ้ระหว่างวนัท่ี  26-28 

ต.ค.63ได้ฤกษ์ดีเข้าเทรดใน SET วันที่ 3 พ.ย.นี้ บล.คัน

ทรี่ กรุ๊ป เป็นแกนน�าอันเดอร์ไรท์ ระบุเป็นราคาที่เหมาะ

สมกับปัจจัยพื้นฐาน ค�านวณค่าพีอีเรโชว์ 13.53 เท่า 

มั่นใจเปิดจองซื้อกระแสตอบรับท่วมท้น หลังโรดโชว์มี

นักลงทุนให้ความสนใจเพียบ ชูจุดเด่นผู้รับเหมาครบ

วงจร มีความคล่องตัวสูง ควบคุมต้นทุนได้ดี มีโอกาส

เติบโตโดดเด่น ฟาก"เกรียงศักดิ์ บัวนุ ่ม" ประธาน

กรรมการบรหิาร ระบ ุอยากให้ผูล้งทนุมีส่วนร่วมในการ

ถือหุ้น และเติบโตไปพร้อมๆ กับอนาคตที่สดใส 

ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลัก
ทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
CGS ในฐานะผู้จัดการการจัดจ�าหน่ายและรับประกัน

การจ�าหน่ายหุ้นสามัญของ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนีย

ริ่ง จ�ากัด (มหาชน) หรือ WGE เปิดเผยว่า บริษัทฯได้

ก�าหนดราคาเสนอขายหุน้สามัญให้กบัประชาชนเป็นครัง้

แรก(IPO) จ�านวน 160 ล้านหุน้ มลูค่าทีต่ราไว้(พาร์)หุ้น

ละ 0.50 บาท  ในราคาหุ้นละ 2.30 บาท  ซึ่งเป็นราคา

ท่ีเหมาะสมกบัปัจจยัพืน้ฐานของบริษทัฯ โดยระดับราคา

ดังกล่าวค�านวณที่ค่าพีอี เรโชว์ 13.53 เท่า ก�าหนดเปิด

ให้จองซื้อหุ้นระหว่างวันที่  26-28 ตุลาคม 2563 และ

คาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563  ใช้ชื่อ

ย่อในการซื้อขายคือ "WGE" เข้าเทรดในหมวดบริการรับ

เหมาก่อสร้าง กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง  

พร้อมกันนี้ยังมีผู้ร่วมจัดจ�าหน่ายและรับประกันการ

จ�าหน่ายอีก 3 แห่ง ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ 

ไอร่า จ�ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี 

(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ 

อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

"การก�าหนดราคาไอพีโอในที่ระดับ 2.30 บาทต่อหุ้น ซึ่ง

ถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับปัจจัยพื้น

ฐานที่แข็งแกร่ง ซึ่ง WGE เป็นหุ้นรับเหมาฯที่มีความ

น่าสนใจในการลงทุนเป็นอย่างมาก จากความสามารถ

ในการแข่งขันและมีศักยภาพที่เติบโตต่อไปอีกมากใน

อนาคต รวมถึงผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่โดดเด่น ขณะที่

ทีมท�างานล้วนเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีความมุ่งมั่นต่อ

ผลส�าเร็จในการท�างานอย่างมาก  นอกจากนี้ภายหลัง

การโรดโชว์เพือ่น�าเสนอข้อมลูไปแล้วนัน้ ปรากฎว่าได้รับ

ความสนใจอย่างคึกคัก" ดร.วีรพัฒน์ กล่าว 

นายสัมฤทธ์ิชัย ต้ังหะรัฐ กรรมการผู้
จัดการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอ
รี่ จ�ากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอ

ขายหุ้นไอพีโอของบริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 

(มหาชน) หรือ WGE กล่าวว่าจุดเด่นของ WGE คือ

การเป็นหุ ้นรับเหมาก่อสร้างแบบครบวงจร ระบบ

การท�างานมีความคล่องตัวสูง มีความสามารถในการ

ควบคุมต้นทุนได้ดีและมีความแม่นย�า ขณะเดียวกันมี

โอกาสเติบโตอย่างโดดเด่น เนื่องจากมีทีมงานวิศวกรที่

มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญยาวนานกว่า 10ปี 

"หุ้นWGE เป็นหุ้นรับเหมาฯก่อสร้างท่ีน่าจะสร้างความ

ประทับใจให้กับผู้ลงทุน เนื่องจากมีโอกาสเติบโตต่อ

เนือ่ง โดยเฉพาะมงีานในมือรอรบัรูร้ายได้(backlog)ราว 

1.5 พันล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ได้ในระยะยาว ขณะที่

ความสามารถในการท�าก�าไรก็อยู่ระดับสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ของอุตสาหกรรมอีกด้วย" นายสัมฤทธิ์ชัย กล่าว 

นายเกรยีงศกัดิ ์บวันุม่ ประธานกรรมการ
บริหาร บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนีย
ริ่ง จ�ากัด (มหาชน) หรือ WGE กล่าวว่า

บริษัทฯจะน�าเงินที่ได้จากการระดมทุนใน SET ไปใช้เป็น

ทุนหมุนเวียน โดยเฉพาะการขยายฐานทุนให้สามารถ

รบังานในโครงการขนาดใหญ่มากขึน้ และน�าไปใช้ในการ

ขยายพื้นที่คลังสินค้า และซื้อเครื่องจักร และ อุปกรณ์

ส�าหรับใช้ในงานก่อสร้าง ส่งผลให้มีศักยภาพในการับ

งานมากขึ้น เพื่อผลักดันการเติบโตในอนาคต 

"บริษัทฯมั่นใจว่า ภายหลังจากการระดมทุนในครั้งนี้ จะ

ท�าให้บริษัทฯมีศักยภาพในการท�าธุรกิจให้มีการเติบโต

มากขึ้น รวมทั้งมีความแข็งแกร่งด้านฐานะการเงิน 

และเป็นที่ยอมรับของคู่ค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ขณะ

เดียวกันท�าให้บริษัทฯมีต้นทุนในการด�าเนินธุรกิจที่ลด

ลง สนับสนุนความสามารถในการท�าก�าไรสูงขึ้น และมี

โอกาสสร้างผลตอบแทนทีด่ใีห้กบัผู้ถอืหุน้อย่างต่อเน่ือง 

จงึอยากให้ผู้ลงทนุมส่ีวนร่วมในการถอืหุน้และเติบโตไป

พร้อมกับบริษัทฯ"นายเกรียงศักดิ์กล่าวในที่สุด 

WGE เคาะราคาไอพีโอ 2.30 บาท 

เปิดให้จองซื้อ 26-28 ต.ค.63

ฤกษ์ดีเข้าเทรดใน SET วันท่ี 3 พ.ย. น้ี 
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https://www.ptgenergy.co.th/index.php
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บล.ทิสโก้ ประกาศความร่วมมือทางธุรกิจกับ 

Jefferies ให้บริการท่ีปรึกษาการลงทุนแก่นัก

ลงทุนสถาบันของ Jefferies ทั่วโลก โดยเริ่มให้

บริการตั้งแต่วันนี้ (21 ตุลาคม 2563) เป็นต้นไป

 

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธาน
เจ้ าห น้ า ที่ บ ริหาร  บริษั ทหลัก
ทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด (Mr.Paiboon 

Nalinthrangkurn, Chief Executive Officer of 

TISCO Securities Company Limited) เปิดเผย

ว่า บล.ทิสโก้ ได้ประกาศความร่วมมือในการเป็น

พันธมิตร (Co-Brand Alliance) กับ Jefferies 

Hong Kong Limited ซึ่งภายใต้ความร่วมมือ

นี้ บล.ทิสโก้ จะท�าหน้าที่ให้บริการด้านงานวิจัย

หลักทรัพย์ (Research) ของบริษัทจดทะเบียน 

(Listed Companies) ในไทย รวมถงึเป็นท่ีปรึกษา

แก่นกัลงทนุสถาบนั ทีต้่องการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ในประเทศไทย 

ทั้งนี้ Jefferies Hong Kong Limited เป็นผู้ให้

บริการด้านวาณิชธนกิจระดับโลก ครอบคลุม

บริการวาณิชธนกิจ หลักทรัพย์ ตราสารหนี้ 

การบริหารจัดการความมั่งคั่ง รวมถึงบริการ

ที่ปรึกษาด้านการควบรวมและซื้อกิจการ ซ่ึงมี

ฐานลกูค้าสถาบันกระจายอยูท่ั่วโลก โดยปัจจบัุน 

Jefferies มีความร่วมมือในลักษณะเดียวกันนี้

ไปทั่วภูมิภาคเอเชีย เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย เวียดนาม ศรีลังกา เกาหลีใต้ ไต้หวัน 

เป็นต้น จงึมงีานวิจยัทีค่รอบคลมุหลกัทรัพย์มาก

ถึง 1,500 บริษัทในเอเชีย และประมาณ 3,000 

บริษัททั่วโลก  รวมท้ังมีอัตราการเติบโตของ

ธุรกิจรวดเร็วที่สุดในเอเชีย

ขณะที่บล.ทิสโก้เป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นน�าใน

ประเทศไทย มุ ่งเน้นในการเป็นที่ปรึกษาการ

ลงทุนเพื่อสนับสนุนการลงทุนแก่ลูกค้าบุคคล

และสถาบันมาอย่างยาวนาน โดยคุณภาพของ 

“งานวิจัย” เป็นสิ่งที่บล.ทิสโก้ให้ความส�าคัญมา

โดยตลอด ส่งผลให้งานวิจัยของบริษัทได้รับการ

ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและใน

ระดับภูมิภาค ปัจจุบันงานวิจัยของบล.

ทสิโก้ครอบคลมุบริษทัจดทะเบียนในประเทศไทย 

123 บริษัท คิดเป็น 75% ของมูลค่าหลักทรัพย์

ตามราคาตลาด (Market Capitalization)

นายไพบูลย์ กล่าวว่า “จากความร่วมมือครั้งนี้ 

เชื่อมั่นว่าจะส่งผลดีต่อบล.ทิสโก้ในเวทีระดับโลก 

เนื่องจากพันมิตรของเรา เป็นสถาบันการเงินที่

มีชื่อเสียงในหลายประเทศทั่วโลก จึงมั่นใจว่าเรา

และ Jefferies จะสามารถสนับสนุนการเติบโต

ซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี รวมถึงในอนาคตยัง

อาจจะมคีวามร่วมมอืในด้านอืน่ๆ เพ่ือสร้างความ

แข็งแกร่งในธุรกิจนี้อย่างต่อเนื่อง” 

Murray Wilson, President of Jefferies Asia 

กล่าวว่า “เรายินดีที่จะผนึกก�าลังกับทิสโก้ ใน

ภารกจิทีมุ่ง่เน้นการพฒันาและขยายบรกิารด้าน

งานวิจัยหลักทรัพย์ และซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลกูค้าของ Jefferies 

ซึง่เรามฐีานลกูค้านกัลงทนุสถาบนัท่ัวโลก เรารอ

คอยที่จะได้ร่วมงานกับทีมงานของทิสโก้”

ความน่าสนใจของตลาดหุ้นไทยในช่วงหลายปี

ท่ีผ่านมา ถือเป็นหนึ่งในตลาดหุ้นที่มีความโดด

เด่น ในแง่ของอตัราเงนิปันผลท่ีอยู่ในระดบัสูงเม่ือ

เทียบกบัค่าเฉลีย่ในภูมภิาค นอกจากนียั้งมสีภาพ

คล่องสูงโดยมมีลูค่าซือ้ขายเฉลีย่ต่อวนัเป็นอนัดบั 

1 ของอาเซียน ขณะที่บริษัทจดทะเบียนไทยมี

ความโดดเด่นระดับโลกด้านความยั่งยืน โดยในปี 

2562 บริษัทจดทะเบียนไทยจ�านวน 20 บริษัท

ได้รับคัดเลือกเข้าค�านวณในดัชนี Dow Jones 

Sustainability Indices (DJSI) มากที่สุดใน

ภูมิภาคอาเซียน โดยมี 7 บริษัท ได้คะแนนสูงสุด

เป็นที่ 1 ของโลก

Jefferies Hong Kong Limited เป็นบริษัทย่อย

ของ Jefferies Group LLC วาณิชธนกิจชั้นน�า

ระดับโลกที่ให้บริการมายาวนานเกือบ 60 ปี  มี

ส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สหรัฐอเมริกา (นิวยอร์ก)   

มีความเชี่ยวชาญด้านการเป็นที่ปรึกษาการเงิน  

โดยให้บริการแก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชนในหลายประเทศ ครอบคลุมด้านวาณิช

ธนกิจ ท่ีปรึกษาการลงทุน บริการซื้อขายหลัก

ทรัพย์ งานวิจัยหลักทรัพย์ และ บริหารความ

มั่งคั่ง ในสหรัฐฯ ยุโรป และเอเชีย โดย Jefferies 

Group LLC เป็นบริษัทย่อยของ Jefferies 

Financial Group Inc. (JEF) ที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ NYSE.

บล.ทิสโก้ ผนึกพันธมิตรใหม่ Jefferies 

เสริมแกร่งบริการลูกค้าสถาบันทั่วโลก
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นางสาวขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของไทยในไตรมาส 3 ปี 2563 
ทยอยฟ้ืนตวัอย่างช้า ๆ  กลบัมาบางส่วน หลงัผลกระทบ
จากมาตรการปิดเมืองในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-
19 คลี่คลายลง อย่างไรก็ดี ระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในภาพรวมยังอยู่ต�่ากว่าช่วงก่อนโควิด-19 อย่างมาก 
โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและการส่งออกสินค้า ส่วน
การใช้จ่ายของภาคเอกชนมีสัญญาณอ่อนแอต่อเนื่อง
ท่ามกลางความเปราะบางของรายได้และภาวะการมงีาน
ท�าซึ่งลดทอนผลบวกจากมาตรการกระตุ้นของทางการ
ขณะที่เศรษฐกิจไทยยังคงมีแนวโน้มหดตัวลงตลอดช่วง
ครึ่งหลังของปี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ธนาคารและบริษัทยอ่ยถือ
ปฏิบัตติามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วกับ
เครื่องมือทางการเงิน (รวมถึง TFRS 9) ซึ่งมีผลต่อการ
จัดประเภทรายการใหม่ การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการ
เงินและหนี้สินทางการเงิน การตั้งด้อยค่าของสินทรัพย์
ทางการเงิน และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมทั้ง
ได้แสดงรายการในงบการเงินตามข้อก�าหนดในประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งงบการเงินและอัตราส่วน
ทางการเงินบางรายการไม่สามารถเปรียบเทียบได้กับปี
ก่อน

ธนาคารและบรษิทัย่อยมกี�าไรสทุธสิ�าหรบังวด 9 เดอืน ปี 
2563 จ�านวน 16,229 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิส�าหรับ
ไตรมาส 3 ปี 2563 จ�านวน 6,679 ล้านบาท

ผลการด�าเนินงานส�าหรับงวด 9 เดือน ปี 2563 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวด 9 เดือน ปี 2562 ธนาคารและ
บริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิจ�านวน 16,229 ล้านบาท ลด
ลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนจ�านวน 13,695 ล้าน
บาท หรือ 45.77% ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ธนาคารและ
บริษัทย่อยใช้หลักความระมัดระวังอย่างต่อเนื่องในการ
พจิารณาส�ารองผลขาดทนุด้านเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
(Expected credit loss) เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของ
ปีก่อนจ�านวน 17,692 ล้านบาท หรือ 70.24% โดยการ
ค�านงึถงึปัจจยัต่าง ๆ  อย่างรอบคอบจากความไม่แน่นอน
ของสภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวลงจากสถานการณ์การ
ระบาดของโควดิ-19 ประกอบกบัมาตรการของทางการที่
ให้สถาบนัการเงินให้ความช่วยเหลอืลกูค้าทีไ่ด้รบัผลกระ
ทบ ท�าให้ยังคงต้องมีการติดตามดูแลคุณภาพหนี้อย่าง
ใกล้ชิด แม้ว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นจ�านวน 5,301 
ล้านบาท หรือ 6.87% ส่วนใหญ่เกิดจากการเติบโตของ
สนิเชือ่ รวมท้ังการรบัรูร้ายได้ดอกเบีย้และค่าธรรมเนยีม
รบัเกีย่วกับการให้สินเชือ่ด้วยวธิดีอกเบีย้ท่ีแท้จรงิ (EIR) 
ซึ่งเป็นการปฏิบัติตาม TFRS 9 ประกอบกับการปรับลด
อัตราเงินน�าส่งกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินลง และการลดลงของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
จากเงินรับฝาก เป็นผลมาจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย
ที่ลดลง ท�าให้อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ที่

ก่อให้เกิดรายได้สุทธิ (Net interest margin: NIM) อยู่
ที่ระดับ 3.34% นอกจากนี้ รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลง
จ�านวน 8,085 ล้านบาท หรือ 19.41% ส่วนใหญ่เกิด
จากค่าธรรมเนียมรับเกี่ยวกับการให้สินเชื่อลดลงจาก
การเปลี่ยนไปแสดงเป็นรายได้ดอกเบี้ย และรายได้จาก
การจ�าหน่ายหลักทรัพย์ที่ลดลง ส�าหรับค่าใช้จ่ายจาก
การด�าเนนิงานอืน่ ๆ  ลดลงจ�านวน 1,829 ล้านบาท หรอื 
3.55% ส่วนใหญ่เกดิจากการลดลงของค่าใช้จ่ายเกีย่วกบั
พนักงาน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์ 
และค่าใช้จ่ายกิจกรรมทางการตลาด ในขณะที่ค่าใช้จ่าย
ในการจดัการหนีเ้พิม่ขึน้ ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจาก
การด�าเนินงานอื่น ๆ ต่อรายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ 
(Cost to income ratio) อยู่ที่ระดับ 42.87%

ผลการด�าเนนิงานส�าหรบัไตรมาส 3 ปี 2563 เมือ่เปรยีบ
เทียบกับไตรมาส 2 ปี 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมี
ก�าไรสุทธิจ�านวน 6,679 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาส
ก่อนจ�านวน 4,504 ล้านบาท หรือ 207.01% เกิดจาก
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นจ�านวน 173 ล้านบาท หรือ 
0.64% ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของรายได้ดอกเบ้ีย
รับจากเงินให้สินเชื่อ และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากเงินรับ
ฝาก ท�าให้อตัราผลตอบแทนสนิทรพัย์ทีก่่อให้เกดิรายได้
สุทธิ (Net interest margin: NIM) อยู่ที่ระดับ 3.17% 
ในขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลงจ�านวน 4,593 ล้าน
บาท หรือ 32.60% ส่วนใหญ่เกิดจากการปรับมูลค่า
ยุติธรรม (Mark to market) ของเงินลงทุน ซึ่งเป็นไป
ตามภาวะตลาด ส�าหรับค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานอืน่ 
ๆ เพิ่มขึ้นจ�านวน 651 ล้านบาท หรือ 4.12% ส่วนใหญ่
เกิดจากการเพิ่มขึ้นของประมาณการค่าใช้จ่ายพนักงาน 
ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายจากการด�าเนนิงานอืน่ ๆ  ต่อ
รายได้จากการด�าเนินงานสุทธิ (Cost to income ratio) 

ในไตรมาสนี้อยู่ที่ระดับ 44.75% นอกจากนี้ ธนาคารและ
บริษัทย่อยตั้งส�ารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้น (Expected credit loss) ลดลงจ�านวน 9,377 
ล้านบาท หรือ 46.44% หลัก ๆ เกิดจากในไตรมาสก่อน
ได้ตั้งส�ารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
(Expected credit loss) ในระดับที่สูง จากการประเมิน
และเตรียมความพร้อมตามหลกัความระมดัระวงัอย่างต่อ
เนื่องเพื่อรองรับความไม่แน่นอนของสภาวะเศรษฐกิจที่
หดตัวลงจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 รวม
ถึงมาตรการของทางการที่ให้สถาบันการเงินให้ความ
ช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ธนาคารและบริษัทย่อยมี
สินทรัพย์รวมจ�านวน 3,545,648 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
สิน้ปี 2562 จ�านวน 251,759 ล้านบาท หรอื 7.64% ส่วน
ใหญ่เป็นการเตบิโตของสินเชือ่ ส�าหรับเงนิให้สินเช่ือด้อย
คุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อ (%NPL gross) ณ วันที่ 30 
กันยายน 2563 อยู่ที่ระดับ 3.95% โดยธนาคารได้มีการ
ติดตามให้ความช่วยเหลือ รวมทั้งควบคุมดูแลคุณภาพ
สินเชื่อของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อย่าง
ใกล้ชิด ขณะที่สิ้นปี 2562 อยู่ที่ระดับ 3.65% อัตราส่วน
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเงิน
ให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Coverage ratio) ณ วันที่ 30 
กันยายน 2563 อยู่ที่ระดับ 161.12% โดยสิ้นปี 2562 อยู่
ทีร่ะดบั 148.60% ส�าหรบัอตัราส่วนเงนิกองทนุทัง้สิน้ต่อ
สนิทรัพย์เสีย่งของกลุม่ธรุกจิทางการเงนิธนาคารกสกิร
ไทยตามหลักเกณฑ์ Basel III ณ วันที่ 30 กันยายน 
2563 อยู่ที่ 18.45% โดยมีอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 
1 อยู่ที่ 15.74% 

KBANK เผยงวด 9 เดือนปี 63 มีก�าไร 1.62 พันลบ.  

ลดลง 45.77% เหตุแบงกตั้งส�ารอง 
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ธนาคารกรุงไทยและบริษัทย่อยมีก�าไรจากการ

ด�าเนินงานช่วง 9 เดือนปี 2563 เท่ากับ 54,149 

ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน ขณะที่ไตรมาส 3 ก�าไรจากการ

ด�าเนินงาน เท่ากับ 16,572 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 16.0 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 

โดยเป็นผลจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้นจาก

รายได้ดอกเบ้ียพิเศษ ค่าใช้จ่ายการด�าเนินงาน

ลดลง โดยธนาคารได้ตั้งส�ารองเพื่อเสริมระดับ 

Coverage ratio รองรับผลกระทบจากภาวะ

เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้
จดัการใหญ่ ธนาคารกรงุไทย เปิดเผย

ว่า ธนาคารและบรษิทัย่อยมกี�าไรจากการด�าเนนิ

งานส�าหรบัไตรมาส 3/2563 เท่ากบั 16,572 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.0 จากไตรมาสเดียวกัน

ของปีก่อน โดยเป็นผลจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่

เพิ่มขึ้นจากรายได้ดอกเบี้ยพิเศษ นอกเหนือจาก

การบริหารจัดการทางการเงิน ท่ามกลางสภาวะ

ดอกเบีย้ขาลง ประกอบกบัรายได้จากการด�าเนนิ

งานอื่นๆ เพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการด�าเนิน

งานลดลง เนือ่งจากมค่ีาใช้จ่ายพเิศษจากการตัง้

ส�ารองผลประโยชน์พนักงาน ในไตรมาส 3/2562 

ส่งผลให้ Cost to Income ratio ลดลงเป็นร้อย

ละ 45.3 จากร้อยละ 53.0 ในไตรมาส 3/2562

ธนาคารได้ตั้งส�ารองผลขาดทุนด้านเครดิตที่

คาดว่าจะเกิดขึ้น จ�านวน 12,414 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 103.6 เมื่อเทียบกับการต้ังส�ารองใน

ไตรมาสเดียวกันของปี 2562 ส่งผลให้ก�าไรสุทธิ

ส่วนที่เป็นของธนาคาร ลดลงเป็น 3,057 ล้าน

บาท หรือลดลงร้อยละ 51.9

ธนาคารมีก�าไรจากการด�าเนินงาน 9 เดือนปี 

2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.4 จากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน เนื่องจากมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเท่ากับ 

68,023 ล้านบาท ขยายตัวข้ึนร้อยละ 0.6 

ท่ามกลางสภาวะดอกเบี้ยนโยบายที่ถูกปรับ

ลดจนต�่าสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีสาเหตุหลัก

จากการได้รับรายได้ดอกเบี้ยพิเศษ นอกเหนือ

จากการบริหารจัดการทางการเงิน จึงช่วยลด

ผลกระทบจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงได้ 

นอกจากนี้ รายได้จากการด�าเนินงานอื่นเติบโต

ร้อยละ 13.3 และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานลด

ลงร้อยละ 13.8 จากรายการพิเศษส�ารองด้อย

ค่าทรัพย์สินรอการขายฯ และการตั้งส�ารองผล

ประโยชน์พนักงานในปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ Cost 

to Income ลดลงเป็นร้อยละ 42.2 จากร้อยละ 

48.8 ในช่วงเดียวกันของปี 2562

จากการพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบ 

ประมาณการภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอย่าง

รุนแรงและมีความไม่แน่นอน ที่อาจส่งผลต่อ

คุณภาพสินเชื่อ ธนาคารจึงได้ตั้งส�ารองผล

ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จ�านวน 

35,649 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 87.7 จากค่าใช้

จ่ายส�ารองในช่วงเดยีวกนัของปี 2562 ส่งผลให้มี

ก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของธนาคาร เท่ากับ 13,279 

ล้านบาท ลดลงร้อยละ 39.2

ทั้งนี้ อัตราส่วน Coverage Ratio เพิ่มระดับขึ้น

เป็นร้อยละ 135.6 จากร้อยละ 131.8 ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 มี NPLs Ratio-Gross ที่ร้อยละ 

4.21 ลดลงจากร้อยละ 4.33 โดยธนาคารยงัคงให้

ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง โดย

ค�านึงถึงเกณฑ์ของธปท.ในการผ่อนปรนการจัด

ชั้นลูกหนี้ที่เข้าร่วมโครงการชั่วคราว

ณ 30 กันยายน 2563 ธนาคารมียอดสินเชื่อและ

ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ 2,149,620 ล้านบาท โดย

ธนาคาร (งบการเงินเฉพาะ) มีอัตราส่วนเงิน

กองทุนชั้นที่ 1 ร้อยละ 15.01 และอัตราส่วนเงิน

กองทนุทัง้ส้ินต่อสินทรพัย์ถ่วงน�า้หนกัตามความ

เสี่ยงที่ร้อยละ 18.42 ซึ่งอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง

เมื่อเทียบกับเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคม 2563 ธนาคารและบริษัท

ย่อย ได้จัดตั้งบริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย 

จ�ากดั (Infinitas by Krungthai) เป็นบรษิทัย่อย

เพิ่มเติม เพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการ

เงินดิจิทัลรูปแบบใหม่ ให้บริการด้านการพัฒนา 

Innovation & Digital Platform เพือ่เข้าสู ่Open 

Banking, Virtual Digital Banking Service 

รวมถึง New Business Model อย่าง

เต็มรูปแบบ

KTB เผย ไตรมาส 3/63 ก�าไรจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น 16%  

รับรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น
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ในไตรมาส 3 ปี 2563 เศรษฐกิจไทยปรับตัวดีขึ้นเล็ก
น้อยจากไตรมาสก่อน หลังรัฐบาลได้ทยอยผ่อนคลาย
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) การส่งออกและ
การน�าเข้าสนิค้าของไทยได้ผ่านจดุต�า่สดุ หลงัจากธรุกจิ
ทั่วโลกเริ่มกลับมาเปิดกิจการ ส�าหรับภายในประเทศ 
การผลิตภาคอุตสาหกรรม การบริโภคภาคเอกชน การ
ลงทุนภาคเอกชน ตลอดจนการท่องเท่ียวในประเทศ
ค่อย ๆ  ปรบัตวัดขีึน้ หลงัจากประชาชนเริม่กลบัไปใช้ชวีติ
ตามปกต ิโดยรฐับาลได้เร่งใช้จ่ายและออกมาตรการเพิม่
เตมิ เพือ่กระตุน้เศรษฐกจิในปีนี ้ท�าให้การใช้จ่ายและการ
ลงทุนภาครัฐขยายตัวและเป็นแรงขับเคลื่อนส�าคัญ

ในการฟ้ืนเศรษฐกจิ อย่างไรกต็าม การระบาดรอบทีส่อง
ในหลายประเทศ ยงัเป็นปัจจยัเสีย่งหลกัของประเทศไทย
ในระยะต่อไป

นอกจากนี ้รฐับาลและธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
ได้ออกมาตรการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อผ่อนคลาย
ผลกระทบเชิงลบทางเศรษฐกิจต่อประชาชนและผู้
ประกอบการในหลายภาค ซึ่งได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 แม้ว่าบางมาตรการในการ
ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้จะทยอยสิ้นสุดลง ธปท. ได้
หารือกับสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง ในการดูแลลูก
หนี้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับ
ลูกหนี้แต่ละประเภท โดยธนาคารยังคงให้ความส�าคัญ
ในการดูแลกระบวนการอ�านวยสินเชื่อและบริหารความ
เสี่ยงด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ รวมทั้งติดตาม
สถานการณ์ลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างใกล้ชิด และให้ความ
ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกว่าโควิด-19 จะคลี่คลาย 
พร้อมเป็น "เพื่อนคู่คิด" เพื่อให้สามารถก้าวข้ามวิกฤตนี้
ไปด้วยกัน

ก�าไรสทุธขิองธนาคารกรงุเทพและบรษิทัย่อย ใน 9 เดอืน
ของปี 2563 มีจ�านวน 14,783 ล้านบาท

ธนาคารกรุงเทพและบริษัทย่อยรายงานก�าไรสุทธิ
ส�าหรับ 9 เดือนของปี 2563 จ�านวน 14,783 ล้านบาท 
ซึง่ได้รวมผลประกอบการของธนาคารเพอร์มาตา ตัง้แต่
วันที่ธนาคารเข้าถือหุ้นเม่ือวันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 
โดยก�าไรสุทธิลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุ
หลักเนื่องจากการตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นเพิ่มข้ึน เพื่อเป็นเงินส�ารองส�าหรับความไม่
แน่นอนจากภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวจากผลกระทบของ
สถานการณ์ โควดิ-19 ตามแนวทางการด�าเนนิธรุกจิด้วย
ความรอบคอบและระมัดระวัง

รายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารเพิ่มข้ึนร้อยละ 7.2 
จากช่วงเดียวกันของปี 2562 เป็นผลจากการรวมราย
ได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารเพอร์มาตา โดยมีส่วน
ต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 2.28 รายได้ที่มิใช่
ดอกเบี้ยลดลงสาเหตุหลักจากการลดลงของรายได้ค่า
ธรรมเนยีมและบรกิารสทุธแิละรายได้จากเงนิลงทนุ 
ส�าหรับค่าใช้จ่ายจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 17.6 เป็นผลจากการรวมค่าใช้จ่ายของธนาคาร
เพอร์มาตา และประมาณการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการควบ
รวมสาขาในประเทศอินโดนีเซีย ขณะที่อัตราส่วนค่าใช้
จ่ายต่อรายได้จากการด�าเนินงานอยู่ที่ร้อยละ 52.0

ท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจที่หดตัวทั่วโลก 
ธนาคารกรุงเทพยังคงยึดมั่นแนวทางการด�าเนินธุรกิจ 
ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ ควบคู่กับการด�ารง
ฐานะการเงนิ สภาพคล่อง และเงนิกองทุนให้อยูใ่นระดับ
ที่แข็งแกร่ง เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินที่ยั่งยืน 
และเตรยีมพร้อมการรองรับการด�าเนินธรุกจิตามบริบท
ใหม่ (New Normal)

ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อ
จ�านวน 2,367,296 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 
0.6 จากสิน้เดอืนมิถนุายน 2563 จากสนิเชือ่ลกูค้าธรุกจิ
และลูกค้าบุคคล ส�าหรับอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อที่มีการ
ด้อยค่าด้านเครดิตต่อเงินให้สินเชื่อรวมอยู่ท่ีร้อยละ 4.1 
ขณะทีธ่นาคารยงัคงรกัษาความมัน่คงของอตัราส่วนค่า
เผ่ือผลขาดทนุด้านเครดิตต่อเงนิให้สนิเชือ่ทีม่กีารด้อยค่า
ด้านเครดิตที่ร้อยละ 178.0 ทั้งนี้ ธนาคารยังคงให้ความ
ส�าคญัในการดูแลกระบวนการอ�านวยสินเชือ่และบริหาร
ความเสี่ยง ควบคู่กับการด�ารงค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

ด้านเงินกองทุนและสภาพคล่อง ณ วันที่ 30 กันยายน 
2563 ธนาคารมเีงนิรบัฝากจ�านวน 2,821,883 ล้านบาท 
ลดลงร้อยละ 1.1 จากสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 ส�าหรับ
อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากอยู่ที่ร้อยละ 83.9 
สะท้อนถึงสภาพคล่องที่เพียงพอในการรองรับความไม่
แน่นอนทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ในวันที่ 23 กันยายน 
2563 ธนาคารออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิที่สามารถนับ
เป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคารภายใต้หลักเกณฑ์ 
Basel III จ�านวน 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อเสริม
สร้างโครงสร้างเงนิกองทนุของธนาคารให้มคีวามเหมาะ
สมมากย่ิงขึน้ โดย ณ สิน้เดือนกนัยายน 2563 ธนาคารมี
อตัราส่วนเงนิกองทนุท้ังสิน้ อตัราส่วนเงนิกองทนุชัน้ที ่1 
และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงของธนาคารและบริษัทย่อยอยู่ที่ร้อย
ละ 17.6 ร้อยละ 15.1 และร้อยละ 14.2 ตามล�าดับ ซึ่ง
อยู่ในระดบัทีส่งูกว่าอตัราส่วนเงนิกองทนุขัน้ต�า่ตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยก�าหนด

การเข้าถือหุ้นและการเข้าลงทุนเพิ่ม
เติมของธนาคารกรุงเทพ

เมื่อวันท่ี 7 ตุลาคม 
2563 ธนาคารได้
ด�าเนินการ
จัดท�า

ค�าเสนอซือ้เพ่ือเสนอซือ้หุน้ของธนาคารเพอร์มาตาจากผู้
ถอืหุน้รายย่อย (Mandatory Tender Offer - MTO) ตาม
กฎเกณฑ์ของประเทศอนิโดนเีซยี เสร็จสิน้เรยีบร้อย โดย
ธนาคารถอืหุน้ในธนาคารเพอร์มาตาทัง้สิน้ร้อยละ 98.71 
ของหุน้ทีอ่อกและช�าระแล้วของธนาคารเพอร์มาตา และ
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ธนาคารกรุงเทพเข้าถือหุ้น
สามัญในบริษัท บีเอสแอล ลีสซิ่ง จ�ากัด เพิ่มเติม จาก
เดิมมีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 35.9 เป็นร้อยละ 90.0 
ท�าให้บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทย่อย

การน�ามาตรฐานกลุ่มเครื่องมือทางการเงินฉบับใหม่มา
ถือปฏิบัติ

ธนาคารและบริษัทย่อยได้น�ามาตรฐานกลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงนิฉบับใหม่ (ฉบับท่ี 9) มาถอืปฏบิตักัิบงบการ
เงินส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 
2563 เป็นต้นไป โดยไม่ปรบังบการเงนิเปรยีบเทยีบย้อน
หลงั การเปลีย่นแปลงทีส่�าคัญ ได้แก่ การจดัประเภทและ
การวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน

การค�านวณการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินโดย
ใช้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected 
Credit Loss) การบัญชีป้องกันความเสี่ยง และการรับรู้
รายได้ดอกเบีย้เงนิให้สนิเชือ่โดยใช้วิธอีตัราดอกเบีย้ทีแ่ท้
จริง (Effective Interest Rate: EIR)

BBL เผย 9 เดือนแรกปี 63 ก�าไรลดลงมาที่ 1.47 หมื่นลบ. 

เหตุตั้งผลขาดทุนด้านเครดิตฯ รองรับความไม่แน่นอนจากภาวะเศรษฐกิจหดตัว
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ธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิ 
(งบการเงนิรวมก่อนสอบทาน) ในไตรมาส 3 ของ
ปี 2563 จ�านวน 4,641 ล้านบาท ลดลง 69% จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการตั้งเงิน
ส�ารองปกตทิีส่งูขึน้ในไตรมาสนี ้และการเทยีบกบั
ฐานที่สูงในช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายการ
ก�าไรพเิศษคร้ังเดยีวจากการขายหุน้ในบรษิทัไทย
พาณิชย์ประกันชีวิต หากไม่รวมรายการพิเศษ
ดังกล่าว ก�าไรสุทธิลดลง 56% จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน ทัง้นี ้ก�าไรจากการด�าเนนิงานยงัอยูใ่น
ระดบัใกล้เคยีงกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ส�าหรบั
เก้าเดือนแรกของปี 2563 ธนาคารมีก�าไรสุทธิ
จ�านวน 22,252 ล้านบาท ลดลง 36% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน

ในไตรมาส 3 ของปี 2563 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
มีจ�านวน 23,724 ล้านบาท ลดลง 9% จากช่วง
เดยีวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการลดลง
ของรายได้ดอกเบี้ยหลังจากที่ธนาคารได้ขายหุ้น
ของบริษัทไทยพาณิชย์ประกันชีวิตในปีที่ผ่านมา
และการหดตัวของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ 
ซึง่เป็นผลส่วนใหญ่จากการปรับลดอัตราดอกเบ้ีย
นโยบายหลายครั้งในช่วงคร่ึงแรกของปี ในขณะ
ท่ีสินเชื่อโดยรวมขยายตัว 1% จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน และ 3% จากสิ้นปี 2562

รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยมีจ�านวน 10,761 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หากไม่
รวมก�าไรพเิศษครัง้เดยีวจากการขายหุน้ในบรษิทั
ไทยพาณิชย์ประกันชีวิตในปีก่อน กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปภาย
หลังการผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง ท�าให้ราย
ได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยประเภทเกิดประจ�า (recurring) 
ในไตรมาส 3 ของปี 2563 เริ่มมีสัญญาณปรับ
ตัวดีขึ้นโดยเพิ่มขึ้น 10% จากไตรมาสก่อน และ
เพิ่มขึ้น 7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานมจี�านวน 15,747 ล้าน
บาท ลดลง 10% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
เป็นผลจากการที่ธนาคารสามารถควบคุมค่าใช้
จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อม
เศรษฐกิจที่ยากล�าบาก อย่างไรก็ตามรายได้รวม
ของธนาคารยงัคงได้รับผลกระทบของการแพร่
ระบาดโควิด-19 ส่งผลให้อัตราส่วนค่าใช้

จ่ายต่อรายได้ของธนาคารในไตรมาส 3 ของปี 
2563 ปรับสูงขึ้นเป็น 46%

นอกจากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อด้อยคุณภาพ
ตามปกต ิธนาคารได้ท�าการประเมนิคณุภาพของ
พอร์ตสินเชื่อทั้งหมดอย่างรอบคอบ เพื่อท�าการ
จัดชั้นลูกหนี้เชิงคุณภาพในกลุ่มลูกค้าที่มีความ
เสี่ยงสูง และมีแนวโน้มสูงที่จะฟื้นตัวไม่ได้ภายใต้
โครงการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิ ส่งผลให้
อัตราส่วนสนิเชือ่ด้อยคณุภาพ (NPL) ณ ส้ินเดอืน
กนัยายน 2563 อยูท่ี ่3.32% เพิม่ขึน้จาก 3.05% 
ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563

เพื่อรองรับความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและ
คุณภาพสินเชื่อที่อาจด้อยลงจากผลกระทบของ
การแพร่ระบาดโควิด-19 ในไตรมาส 3 ของปี 
2563 ธนาคารได้ต้ังเงินส�ารองจ�านวน 12,955 
ล้านบาท โดยอตัราส่วนค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสูญต่อ
สนิเชือ่ด้อยคุณภาพของธนาคารยงัอยู่ในระดบัสงู
ที่ 146% ในขณะที่เงินกองทุนตามกฎหมายของ
ธนาคารยังอยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 18.7%
 
นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารและประธานกรรมการ
บรหิาร ธนาคารไทยพาณชิย ์กล่าวว่า 
"แม้ว่าเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศได้ผ่านจดุต�า่

สุดแล้วและข้อมลูล่าสุดแสดงให้เห็นสัญญาณการ
เร่ิมฟื้นตัว แต่ทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ยังคงมีความไม่แน่นอนและมีความแตกต่างใน
แต่ละภาคส่วน ตั้งแต่การเริ่มระบาดของโควิด-
19 ธนาคารได้ให้การช่วยเหลือลูกค้าแล้วกว่า 
1.1 ล้านราย คิดเป็นยอดสินเชื่อภายใต้โครงการ
ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน รวมประมาณ 
840,000 ล้านบาท โดยในไตรมาส 3 ลูกค้าส่วน
ใหญ่ของธนาคารสามารถกลับมาช�าระหนี้ได้
ตามปกติภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ และ
ส�าหรับลูกค้าที่ยังได้รับผลกระทบอยู่ ธนาคาร
ยังคงให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้
ลูกค้าผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนนี้ 
นอกจากนีธ้นาคารได้เปิดตัวแพลตฟอร์มออนไลน์ 
www.SCBShopDeal.com เพือ่ให้การสนบัสนนุผู้
ประกอบการในกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและธนาคาร
อยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมในการเปิด
ตัวเชิงพาณชิย์ของแพลตฟอร์มการจดัส่งอาหาร 
ROBINHOOD เรว็ๆ นี ้ในขณะเดยีวกนัธนาคารยงั
คงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาความสามารถ
ด้านดจิทิลัและการสร้างพนัธมติรทางธรุกจิ เพือ่
เร่งการพัฒนารูปแบบในการท�าธุรกิจใหม่ด้าน
ดิจิทัล และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป"

SCB เผยก�าไร Q3/63 ทรุด 69% 

จากช่วงเดียวกันของปีก่อน หลังตั้งเงินส�ารองปกติสูงขึ้น

17 www.HoonInside.com 22  October  2020



อินไซด์ Business
WGE 

เคาะราคาขายหุ้นไอพีโอ 2.30 บาท/หุ้น
เคทีซมีอบสิทธิพิเศษ

ส�าหรับสมาชิกรักการอ่านที่ "ร้านนายอินทร์"

วาโกม้อบบาลานซิ่งบราพร้อมเต้านมเทียม 
แก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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