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นายนําพล มลิชัย กรรมการผู้
จัดการ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ 
จํากัด (มหาชน) COTTO เปิดเผย

ว่า ไตรมาสที่ 3 ปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จาก

การขาย 2,640 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จาก

ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระ

ทบต่อเศรษฐกจิทัง้ในและต่างประเทศ จงึทาํให้

ปรมิาณขายลดลงและราคาขายเฉลีย่ลดลงเลก็

น้อย โดยบรษิทัมีกําไรสําหรบังวด 171 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 96  เนื่องจาก (1) การควบคุม

ค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและการปรับปรุง

ประสทิธภิาพการผลิตอย่างต่อเนือ่ง (2) ต้นทนุ

พลงังานลดลงจากต้นทนุก๊าซธรรมชาตทิีล่ดลง 

ทั้งนี้ บริษัทมี EBITDA เท่ากับ 386 ล้านบาท 

เพิมขึ้นร้อยละ 52 จากไตรมาสเดียวกันของปี

ก่อน ซึ่งในปีนี้ มีค่าใช้จ่ายสําหรับแผนการออก

จากงาน ด้วยความเห็นชอบร่วมกัน 27 ล้าน

บาท หากไม่รวมรายการดังกล่าว กําไรสําหรับ

งวดจะเพิมขึ้นร้อยละ 120 EBITDA จะเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 62

สําหรับผลการดําเนินงานงวด 9 เดือนของปี 

2563 บริษัทมีรายได้จากการขาย 7,532 ล้าน

บาท ลดลงร้อยละ 12จากงวดเดียวกันของปี

ก่อน จากปริมาณขายและราคาขายเฉล่ียลด

ลง โดยมีกําไรสําหรับงวด 337 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้นร้อยละ 41 และEBITDA เท่ากับ 952 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 โดยมีรายการที่ไม่ได้เกิด

ขึน้เป็นประจาํคอื ในปีก่อนมรีายได้จากการขาย

ที่ดิน 203 ล้านบาท และมีผลกระทบการรับรู้

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังานเพมิขึน้จากการ

ปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานซึ่ง

กําหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้าง

ที่ถูกเลิกจ้างเพิมเติมจาก 300 วันเป็น400วัน 

รวมจาํนวน 124 ล้านบาท โดยในปีนีม้ค่ีาใช้จ่าย

สําหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็น

ชอบร่วมกัน 27 ล้านบาทหากไม่รวมรายการที่

ไม่ได้เกดิขึน้เป็นประจาํดงักล่าว รายได้จะลดลง

ร้อยละ 10 กาํไรสาํหรบังวดจะเพิม่ข้ึนร้อยละ38 

และ EBITDA จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 25

ต้นทนุทางการเงนิในไตรมาส 3 ปี 2563 เท่ากบั 

1 ล้านบาท ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อน

เท่ากับ 0.4 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่

ร้อยละ0.91 โดยเป็นอตัราดอกเบีย้คงท่ี และเป็น

หนีส้นิในสกลุเงนิบาท ซึง่ ณ สิน้ไตรมาส บรษิทั

ไม่มีภาระหนี้ เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการ

เงินแล้ว

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 สินทรัพย์รวม

มีมูลค่าเท่ากับ 11,243 ล้านบาท โดยเป็น

สินทรัพย์หมุนเวียน 5,129 ล้านบาท ท่ีดิน 

อาคารและอุปกรณ์ 5,192 ล้านบาท และ

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ 922 ล้านบาท หนี้

สินรวม มีมูลค่าเท่ากับ 2,519 ล้านบาท โดย

เป็นหนีส้นิหมนุเวียนจากเจ้าหนี ้การค้าและเจ้า

หนี้ หมุนเวียนอื่น ๆ 1,665 ล้านบาท และหนี้สิน

หมุนเวียนอื่น ๆ 149 ล้านบาท และหนี้สินไม่

หมุนเวียน 705 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทไม่มี

เงนิกูย้มืระยะสัน้และระยะยาวทีม่ภีาระดอกเบีย้

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ มีมูลค่าเท่ากับ 

8,724 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 100 ของ

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

COTTO เผยก�ำไร Q3/63 พุ่ง 96%  

เหตุคุมค่าใช้จ่ายอยู่หมัด 

-ต้นทุนก๊าซธรรมชาติลดลง 
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นางสาว วรรณ ีจนัทามงคล ผูช่้วยกรรมการ
ผู้จัดการ – กลุ่มบัญชีและการเงิน บริษัท 
โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) 
HMPRO เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิสําหรับ
ไตรมาส 3 ปี 2563เท่ากับ 1,400.52 ล้านบาท ลดลง 81.73 
ล้านบาท หรือ5.51% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี
ก่อน โดยมีปัจจัยหลักดังนี้

1. รายได้รวม จํานวน 16,019.49 ล้านบาท ลดลง355.98 
ล้านบาท หรือ 2.17% ซึ่งประกอบไปด้วย

- รายได้จากสัญญาที่ทํากับลูกค้า ซึ่งเป็นรายได้ที่ประกอบ
ไปด้วยรายได้จากการขายสนิค้า และรายได้จากการให้บรกิาร
ลูกค้า (Home Service) รวมจํานวน 15,064.31 ล้านบาท 
ลดลง 268.83ล้านบาท หรือ 1.75% ซึ่งเป็นผลมาจากยอด
ขายสาขาเดิมของธุรกิจโฮมโปรที่ลดลง โดยได้รับผลกระทบ
จากกําลงัซ้ือของผูบ้รโิภคทีน้่อยลง สําหรบัธรุกจิเมกา โฮม มี
ยอดขายสาขาเดมิลดลงเลก็น้อย ส่วนธรุกิจโฮมโปรทีป่ระเทศ
มาเลเซียมียอดขายสาขาเดิมเติบโต อย่างไรก็ตามรายได้จาก
การให้บรกิารลกูค้า (Home Service) และรายได้จากการขาย
ผ่านช่องทางออนไลน์ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
- รายได้ค่าเช่า จํานวน 487.21 ล้านบาท ลดลง 65.76 ล้าน
บาท หรือ 11.89% เป็นผลมาจากการลดค่าเช่าในพื้นที่สาขา
ของโฮมโปรและศนูย์การค้ามาร์เกต็วิลเลจให้แก่ผู้เช่าบางราย

- รายได้อื่น จํานวน 467.97 ล้านบาท ลดลง 21.40 ล้านบาท 
หรือ 4.37% โดยเป็นผลมาจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ย
รับ

2. กําไรขั้นต้นจากการขายสินค้าและการให้บริการลูกค้า 
(Home Service) รวมจํานวน 3,885.13 ล้านบาทลดลง 
77.93 ล้านบาท หรือ 1.97% เมื่อเทียบกับปีก่อน สําหรับ
อัตรากําไรขั้นต้นต่อยอดขายลดลงเล็กน้อยจาก 25.85% ใน
ปีก่อน มาอยู่ที่ 25.79% โดยเกิดจากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วน
ยอดขายกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอัตรากําไรขั้นต้นน้อยกว่าค่า
เฉลี่ยของธุรกิจโฮมโปร เช่น สินค้ากลุ่มเครื่องปรับอากาศตู้
เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัว เป็นต้น แม้ว่า

ธรุกจิเมกา โฮมและโฮมโปรทีป่ระเทศมาเลเซยีจะมอีตัรากาํไร
ขั้นต้นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

3. ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ จํานวน 135.80 ล้านบาท ลด
ลง 24.41 ล้านบาท หรือ 15.24% ปัจจัยหลักของการลดลง
เป็นผลจากการลดลงของค่าสาธารณปูโภค ค่าเสือ่มราคา ค่า
ซ่อมแซม ค่าใช้จ่ายการจดัจ้างงานจากภายนอก (Outsource) 
ของธุรกิจบริหารพื้นที่ให้เช่า

4. ค่าใช้จ่ายในการขาย จัดจําหน่าย และบริหารจํานวน 
2,892.87 ล้านบาท ลดลง 22.43 ล้านบาท หรือ0.77% เมื่อ
เทียบกับปีก่อน สาํหรับอตัราส่วนค่าใช้จ่ายต่อยอดขายมีการ
ปรบัเพิม่ขึน้จาก 19.01% ในปีก่อน มาอยู่ท่ี 19.20% จากยอด
ขายทีล่ดลง ถงึแม้ว่าค่าใช้จ่ายทีเ่ป็นตวัเงนิจะลดลงกต็าม โดย
ปัจจยัหลกัมาจากการลดลงของค่าธรรมเนียมบัตรเครดติ ค่า
เช่าผันแปร ค่าสาธารณูปโภค ค่าซ่อมแซม และค่าใช้จ่ายการ
จดัจ้างงานจากภายนอก (Outsource) อย่างไรกต็าม ค่าเสือ่ม
ราคาเพิม่ขึน้เนือ่งจากการปรบัปรุงรายการตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับที่ 16เรื่องสัญญาเช่า

5. ค่าใช้จ่ายทางการเงินจํานวน 110.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
สุทธิ10.26 ล้านบาท หรือ 10.28% จากผลกระทบของ
ดอกเบีย้จ่ายท่ีเพิม่ขึน้จากการปรับปรงุรายการตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับท่ี16 เร่ืองสัญญาเช่า ในขณะ
ที่ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินทางการเงิน (Interest Bearing 
Debt)ลดลงจากการชําระหนี้ของหุ้นกู้ในไตรมาสที่ 4 ปี 
2562และไตรมาสที่ 2 ปี 2563

6. ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ จาํนวน 301.11 ล้านบาท ลดลง 46.77 
ล้านบาท หรือ 13.44% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน เป็นผล
จากกําไรก่อนหักภาษีที่ลดลง

ขณะที่ในช่วง 9 เดือนแรก บริษัทฯ มีรายได้รวมและกําไรสุทธิ
เป็นจาํนวน 45,740.09 ล้านบาท และ 3,609.72 ล้านบาท ลด
ลงจากปีก่อนหน้า 9.41% และ 18.49% ตามล าดับ ทั้งนี้ผล
กําไรดําเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีปัจจัยหลัก
มาจากการปิดสาขาท่ีประเทศไทยและมาเลเซยีในช่วงไตรมาส

ทีส่อง และไตรมาสสามถอืเป็นช่วง LowSeason ของธรุกจิค้า
ปลกี เน่ืองจากเป็นช่วงฤดูฝน สําหรับกําไรขัน้ต้นของบริษทัฯ 
ยงัคงได้รบัผลกระทบจากยอดขายกลุม่สนิค้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่
ยังคงมีการเติบโต โดยกลุ่มสินค้าดังกล่าวมีอัตรากําไรขั้นต้น
ตํ่า เช่น กลุ่มเครื่องปรับอากาศตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้
ไฟฟ้าภายในครัว เป็นต้น

บริษัทฯ ได้มีกลยุทธ์เพ่ือมุ่งเน้นพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ดาํเนินงาน การควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสทิธภิาพ เพือ่รกัษา
ผลการดําเนนิงานควบคูก่บัมาตรการรกัษาสขุภาพและความ
ปลอดภยัของพนกังานและลกูค้าเช่น การปรบัตวัเพ่ือรองรบั
พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนไป (New Normal) การ
ปรบัปรงุประสทิธภิาพของระบบOmni Channel ซึง่ยอดขาย
ผ่านช่องทางออนไลน์ของบรษิทัฯ ยงัคงมกีารเตบิโตอย่างต่อ
เน่ือง ทั้งนี้บริษัทฯ จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้น
ยอดขาย อาทิ การจดังาน HomePro Expo ครัง้ที3่1 ในเดอืน
กรกฎาคม กิจกรรมฉลองโฮมโปรครบรอบ 24 ปี กิจกรรม 
Double Day อาทิ วันที่ 9เดือน 9เป็นต้น

สําหรับการเติบโตของบริษัทย่อยในไตรมาส 3 ภาพรวม
ของธุรกิจเมกา โฮม มีการเติบโตจากสาขาใหม่ที่เปิดเมื่อปีที่
แล้วแม้ยอดขายสาขาเดิมลดลงเล็กน้อย ส่วนธุรกิจโฮมโปร
ที่ประเทศมาเลเซียหลังกลับมาเปิดดําเนินการมียอดขายที่
เติบโต โดยได้แรงหนุนจากมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน
ต่างๆของรัฐบาลให้แก่ผู้บริโภค และความต้องการที่ถูกอั้นไว้
(Pent Up Demand)

ทั้งนี้ภาพการดําเนินงานภาพรวมของบริษัทย่อยยังคงมี
ประสทิธภิาพทีด่ขีึน้จากการปรบัปรงุอัตราการทาํกาํไรข้ันต้น 
และการบริหารค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ยังไม่ได้มีการขยายสาขาใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2563 
โดยบริษัทฯ มีสาขาโฮมโปร 84 สาขา โฮมโปรเอส 9สาขา เม
กา โฮม 14 สาขา และโฮมโปรที่ประเทศมาเลเซีย 6 สาขา

HMPRO เผยQ3/63 ก�าไรวูบ 5.51% 

เหตุ รับผลกระทบก�าลังซื้อน้อยลง 

ฉุดยอดขายสาขาเดิมของธุรกิจโฮมโปรลดลง
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บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) เริ่มโครงการ

ร่วมใจจากองค์กร เพ่ือปรับลดจํานวนบุคลากรให้

สอดคล้องกบัแผนธุรกจิในอนาคต  มุง่ปรบัรปูแบบ

ธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ใหม่จากธุรกิจเดิม รวมถึง

สร้างแหล่งรายได้ใหม่เพื่อการเติบโต ให้สิทธิผู้เข้า

ร่วมโครงการฯ สูงสุด 35.33 เท่าของเงินเดือน  ยํ้า

ไม่ใช่การปลดพนกังาน แต่เป็นความสมัครใจของผู้

มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะเข้าร่วมโครงการฯ 

นายสิโรตม ์รตันามหัทธนะ กรรมการ 
และ รักษาการในตําแหน่ง กก.ผอ.
ใหญ่ บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 
เปิดเผยว่า “ภาพรวมของอุตสาหกรรมสื่อใน

ปัจจบุนั โดยเฉพาะส่ือด้ังเดิมมอีตัราการเตบิโตของ

รายได้ที่ ลดน้อยลง ซึ่งเป็นผลมาจาก Disruptive 

technology และพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีห่นัมาใช้

สื่อออนไลน์มากขึ้น ทําให้รายได้จากธุรกิจโทรทัศน์

และวทิยขุอง  อสมท ลดลง  ซึง่ส่งผลให้ อสมท เริม่

มีผลการดําเนินงานขาดทุนตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้น

มา ในปีนี้ อสมท จึงได้เริ่มดําเนินโครงการร่วมใจ

จากองค์กร (Mutual Separation Plan :MSP) 

ประจําปี 2563  โดยที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.

อสมท ครัง้ที ่13/2562 เมือ่วนัท่ี 22 กันยายน 2563  

ได้มมีตเิหน็ชอบให้ อสมท ดําเนนิโครงการดงักล่าว

ตามความสมัครใจและความประสงค์ร่วมกันของ

พนักงาน และ บมจ.อสมท เพื่อปรับลดจํานวน

บคุลากรให้สอดคล้องกบัการดําเนนิธรุกจิในอนาคต

และสถานะทางการเงินขององค์กร โดยพนักงาน

ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการร่วมใจจาก

องค์กร ต้องเป็นพนักงานที่มีอายุระหว่าง 45 ปีบริ

บูรณ์ ถึง 59 ปีบริบูรณ์ มีอายุงานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้น

ไป และไม่อยู่ระหว่างถูกสอบสวนทางวินัยร้ายแรง 

สามารถย่ืนใบสมคัรเพือ่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ต้ังแต่

วันที่ 7 ตุลาคม – 22 ตุลาคม 2563 และจะพ้นจาก

การเป็นพนกังาน อสมท  ในวันท่ี 1 มกราคม 2564 

สิทธิประโยชน์ที่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับ คือ 

1. ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษได้รับตามจํานวนปี

ที่ปฏิบัติงาน แต่สูงสุดไม่เกิน 22 เท่าของเงินเดือน

สดุท้าย 2.เงนิชดเชยในการทาํงานตามตามประกาศ

คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ตาม

ระยะเวลาการปฏิบตังิาน (ประมาณ 10-13.33 เท่า

ของเงินเดือน เดือนสุดท้าย) 3.เงินกองทุนสํารอง

เล้ียงชีพ  ตามข้อบังคับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

เป็นต้น 

“ขณะนี้มีพนักงานยื่นความประสงค์เข้าร่วม

โครงการกว่า 300 คน โดยหลังจากนี้ อสมท จะ

คัดเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ 

เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป และขอยืนยันว่า

โครงการดังกล่าว ไม่ใช่การปลดพนักงาน แต่เป็น

ความสมคัรใจของพนกังานท่ีมคีวามประสงค์จะเข้า

ร่วมโครงการฯ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลัก

เกณฑ์ทีกํ่าหนดไว้ การดําเนนิโครงการดงักล่าวเป็น

ไปตามมติของคณะกรรมการ บมจ.อสมท ไม่ใช่มติ

ของกระทรวงการคลงัตามท่ีปรากฎในข่าวแต่อย่าง

ใด อย่างไรก็ตามหากมองในระยะยาว อสมท มอง

ว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อผู้เข้าร่วมโครง

การฯ และบมจ.อสมท โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะ

ได้รับสิทธิประโยชน์ที่สูง ในขณะเดียวกันองค์กรจะ

สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ได้อย่างมีนัย

สาํคญัในเวลาอันรวดเรว็ ซ่ึงจะส่งผลต่อการลดการ

ขาดทุน”นายสิโรตม์ กล่าว

ภายหลังการดําเนินโครงการร่วมใจจากองค์กรเสร็จ

สิน้ในปลายปี 2563 อสมท ได้เตรียมปรบัโครงสร้าง

องค์กรและกระบวนการทํางานให้มีความคล่องตัว 

สามารถรองรับการดําเนินธุรกิจในอนาคตได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยทิศทางการดําเนินงานของ อ

สมท ในปี 2564 จะมุง่ปรบัรปูแบบการดําเนนิธรุกจิ

เพือ่เสรมิความแขง็แกร่งให้กบัธุรกจิเดิม เพ่ือรกัษา

รายได้และเรตติง้ และสร้างแหล่งรายได้ใหม่เพ่ือการ

เติบโต เช่น การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด  เช่น ที่ดินย่านรัชดา-พระราม 9 รวมทั้งเดิน

หน้าพัฒนาโครงการธุรกิจดิจิทัลให้มีผลกําไร 

MCOT ระบุโครงการ “ร่วมใจจากองค์กร” 

ไม่ใช่การปลดพนักงาน เผยมีพนักงานย่ืนเข้าร่วมกว่า 300 คน   

-แผนปี 64 มุ่งปรับรูปแบบการด�าเนินธุรกิจ
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นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ราช กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) RATCH เปิดเผยว่า 

เมือ่วนัที ่26 ตลุาคม 2563บรษิทั ราช-ลาว เชอร์วสิ จาํกดั (บรษิทัย่อย

ที่บริษัทฯ ถือหุนทั้งจํานวนใน สปป.ลาว) ได้ลงนามในบันทึกช้อตกลง

ความร่วมมอื (Memrandm of Undesaming: 'MOU') กบับรษิทั สักสดิ 

ที่ปรึกษาและการค้า จํากัด และรัฐบาล สปป.ลาว เพื่อสํารวจที่ดิน และ

ศกึษาความป็นไปได้ในการปลกูไม้อตุสาหกรรม ประเภทไม้กระถนิณรงค์ 

และไม้โตเร็วสําหรับก่อสร้างโรงงานเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (Wood 

Pellet) เขตเมืองตะโอ้ย เมืองสะหม้วย แขวงสาละวัน ใน สปป.ลาว

โดยผลการสาํรวจทีด่นิและผลการศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการดงั

กล่าว จะนําไปใช้เพือ่ประโยชน์ในการยืน่ขอสมัปทานโครงการปลกูไม้อตุ

สหกรรมดังกล่าว ต่อไป

นาย ยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอส
ไอเอสบี จํากัด (มหาชน) หรือ SISB เปิดเผยว่า บริษัทฯประเมิน

ว่ารายได้ปี 2564 จะเติบโต 5-10% เนื่องจากคาดว่าจะมีปริมาณของนักเรียน

ใหม่ท่ีเพิม่เข้ามาถงึ 200 ราย โดยในปีหน้าบรษิทัคาดว่าอตัราจาํนวนนกัเรยีน

จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 70% จากปัจจุบันอยู่ที่ 65% ประกอบกับค่าเทอมที่

คาดว่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นจากจํานวนนักเรียนที่มีการขยายตัวรวมถึงการ

เพิ่มระดับชั้นของนักเรียนเดิม 

 ด้านความคบืหน้าในการเข้าซ้ือกจิการ(M&A) สถานศกึษาในประเทศเวยีดนาม

ปัจจุบันบริษัทฯได้ยกเลิกแผนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยหลังประเมินมูลค่า

สินทรัพย์แล้วพบว่ามีมูลค่าที่สูงจนเกินไป แต่ทั้งนี้บริษัทฯยังคงเปิดโอกาสใน

การเข้าซื้อกิจการในต่างประเทศต่อเนื่องโดยปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาสถาน

ศึกษาในสปป.ลาวแทน

ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพื้นที่  14.8 ไร่ กับ  บริษัท พร็อพ

เพอร์ตี้ เพอร์เฟค จํากัด (มหาชน) หรือ PF เพื่อรองรับแผนขยายสาขาเพิ่ม

เติมในทําเลแจ้งวัฒนะ ถนนหอการค้าไทย เพื่อตอบสนองความต้องการการ

ศึกษาในหลักสูตรนานาชาติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนเปิดโรงเรียน

แห่งที่ 5 ซึ่ง สามารถรองรับจํานวนนักเรียนได้รวมทั้งสิ้น 1,500-1,600 คน 

โดยจะทยอยเปิดให้บริการ 2 เฟส รองรับนักเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยม

ปลาย ซึ่งเฟส 1 จะเปิดดําเนินการในเดือนสิงหาคม2565

SISB ปักหมุดปี64 รายได้โต 5-10% 

ตามปริมาณนักเรียนใหม่ที่เพิ่มขึ้น

RATCH เซ็นMOU กับ สักสิด-รัฐบาล สปป.ลาว 

ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 

Wood Pellet ใน สปป.ลาว
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บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จํากัด 

ได้ออกบทวิเคราะห์ประเมิน SET Index มี

โอกาสหลุดระดับ 1200 จุดมากขึ้นเรื่อยๆ จาก

ปัจจัยกดดันจากภายนอกล่าสุดที่เกิดขึ้น (ราย

ละเอยีดด้านล่าง) ด้วยเหตุนี ้จงึนาํมาสูก่ลยทุธ์

การลงทุนของเราที่แนะนํามาตลอดก่อนหน้า

นี้ นั่นก็คือให้ใช้จังหวะดังกล่าวเป็นโอกาสใน

การทยอยเข้าสะสมหุ้นขนาดใหญ่แนะนํา 6 ตัว

ของเรา ซึ่งได้แก่ SCC, DELTA, CPF, HMPRO, 

STGT, BAM เนือ่งจากประเมนิ Downside ของ 

SET Index เริ่มจํากัดท่ีบริเวณดังกล่าวแล้ว 

โดยยังคงมองกรอบแนวรับสําคัญที่บริเวณ 

1170 จุดเช่นเดิม (อิง Forward PE กรณีล่าง

ของเราที่ 14.6 เท่า)

- COVID-19: หนึง่ในปัจจัยทีเ่ราแนะนาํให้จบัตา

อย่างใกล้ชิดในสัปดาห์น้ี ล่าสุดเป็นประเด็น

กดดันตลาดหุน้สหรัฐฯอย่างรนุแรงเมือ่คนื หลงั

จาํนวนผูต้ดิเชือ้ใหม่ทาํระดับสงูสดุใหม่อย่างต่อ

เน่ือง จนทําให้จํานวน Active case ของทัง้โลก 

ณ ขณะนี้ทําจุดสูงสุดด้วยเช่นกัน (รูปที่ 1)

- Negatives: มองการระบาดของ COVID-19 

ที่ยังคงยืดเยื้อจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อ

สินทรัพย์และกลุ่มหุ้นต่างๆดังต่อไปนี้

1) คาดราคาน้ํามันดิบจะยังคงมี Upside ที่

จาํกดัต่อไป จาก run rate ของกลุ่มโรงกลัน่จะ

อยู่ในระดับตํา่ด้วยเช่นกนั อปุสงค์ต่อผลติภณัฑ์

ปิโตรเลียมต่างๆมีแนวโน้มจะยังคงอยู่ในระดับ

ตํ่า โดยเฉพาะเช้ือเพลิงอากาศยานที่การฟื้น

ตัวน่าจะยังคงถูกจํากัด จากจํานวนเท่ียวบิน 

Commercial flight ต่างๆทียั่งไม่น่าจะสามารถ

กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

2) คาดหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวทั้งหลาย

ไม ่ ว ่ าจะ เป ็นสนามบิน สาย

การบิน หรือโรงแรมต่างๆ จะยังคงปรับตัว 

Underperform ตลาดต่อไป จาก Valuation 

ที่แพงและสะท้อนผลการดําเนินงานไป 2-3 ปี

ล่วงหน้าแล้ว ประเมินการฟื้นตัวมีโอกาสล่าช้า

มากขึน้ไปอกี จากการจํากดัการเดนิทางในต่าง

ประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น และการเปิดรับนักท่อง

เทีย่วท่ีดเูหมอืนจะยงัทาํได้ยาก เรายงัคงแนะนํา 

‘Underweight’ ในหุน้เหล่านีต่้อไป และประเมนิ

ว่ากลุ่มนี้มีโอกาสตกเป็นเป้าหมายของการทํา

ธุรกรรมชอร์ตเซลอีกครั้ง

- Distancing: ประเมนิเหตกุารณ์ล่าสดุเป็นการ

ตอกยํ้าความกังวลให้กับผู้คนในสหรัฐฯบาง

ส่วนได้ต่อไป ท้ังน้ี ถึงแม้เราจะเช่ือว่าการ 

Lockdown อย่างจรงิจงัรอบ 2 ในสหรฐัฯคงจะ

ไม่เกิดขึ้น แต่นโยบาย Social distancing โดย

การให้ทํางานจากบ้านหรอืเรยีนออนไลน์น้ันน่า

จะมีอยูต่่อไป เพือ่ป้องกนัความเสีย่งการติดเชือ้

ที่อาจเพิ่มขึ้น

- Beneficiaries: ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของ

เราไปยังยอดการส่งออกสินค้าของไทยไปยัง

สหรฐัฯในช่วงที่สหรฐัฯมีการ Lockdown อยา่ง

เข้มข้นตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงพฤษภาคม

น้ัน จะพบว่ามีหลายหมวดสินค้าที่มีการ

ขยายตัวอย่างน่าสนใจ ซึ่งน่าจะเป็นสินค้าที่ได้

ประโยชน์จาก หากธีม Social distancing ใน

สหรัฐฯยังคงดํารงอยู่ต่อไป ได้แก่

1) อาหารทะเลกระป๋อง/แปรรูป อาหารสัตว์

เลี้ยง มองหุ้นที่เกี่ยวข้องได้แก่ ASIAN

2) ฟิลม์ที่ใช้ผลิตสินค้าจําพวกบรรจุภัณฑ์

อาหาร มองหุ้นที่เกี่ยวข้องได้แก่ PTL

3) ถงุมอืยางทีใ่ช้ในบรกิารสาธารณสขุ มองหุ้น

ที่เกี่ยวข้องได้แก่ STGT

น้กวิเคราะห์ ณัฐชาต เมฆมาสิน ผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จํากัด

Trinity ประเมิน SET Index หลุดระดับ 1200 จุด 

แนะเก็บ SCC, DELTA, CPF, HMPRO, STGT, BAM
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ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กร
และหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
ชุดปัจจุบันของ บริษัทบริหารสินทรัพย์ 
กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ที่ระดับ 
A- ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต Stable หรือ คงที่ พร้อม
ทั้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุด
ใหม่ในวงเงินไม่เกิน 1 หมื่นล้านบาทของบริษัทท่ีระดับ 
A- ด้วยเช่นกัน โดยอันดบัเครดติของหุน้กูช้ดุใหม่ใช้แทน
อันดับเครดิตหุ้นกู้เดิมที่ได้รับการจัดอันดับเม่ือวันที่ 17 
กนัยายน 2563 เน่ืองจากบรษิทัมคีวามประสงค์ทีจ่ะเพิม่
วงเงนิรวมของหุน้กูเ้ป็น 1 หมืน่ล้านบาท จากเดมิไม่เกนิ 
5 พนัล้านบาท อนัดบัเครดติสะท้อนถงึความชํานาญและ
ความเป็นผูน้าํในตลาดบรหิารสนิทรพัย์ด้อยคณุภาพของ
บรษิทั บรษิทัจะนาํเงนิทีไ่ด้จากการออกหุน้กูช้ดุใหม่ไปใช้
ในการดําเนินงานและขยายธุรกิจ

อันดับเครดิตพิจารณาถึงรายได้หลักของบริษัทที่ค่อน
ข้างม่ันคงและแข็งแกร่ง ตลอดจนระดับการก่อหน้ีที่ต่ํา
และการกระจายตัวที่ดีของแหล่งเงินทุนด้วย จุดแข็งดัง
กล่าวถูกลดทอนบางส่วนจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งโดย
หลักคือความเสี่ยงในด้านการกําหนดราคาซื้อสินทรัพย์
และการกระจกุตวัในภาคอสงัหารมิทรพัย์ อย่างไรกต็าม 
ทริสเรทติ้งมองว่าความเชี่ยวชาญของบริษัทในการตั้ง
ราคาซื้อและการกระจายตัวของประเภทสินทรัพย์และ
สถานที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์จะช่วยลดทอนความ
เสี่ยงดังกล่าวลงได้มาก

ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 กําไรสุทธิของบริษัทอยู่ที่ 
835 ล้านบาท ลดลง 79% เมือ่เทยีบกับช่วงเดยีวกนัของ
ปีก่อน และต่ํากว่าประมาณการท่ีทรสิเรทต้ิงคาดไว้ กาํไร
ที่ลดลงเกิดจากรายได้ดอกเบี้ยซึ่งมีการปรับเป็นเกณฑ์
เงินสดปรับตัวลดลง เงินสดรับจากทั้งธุรกิจบริหาร
จัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPLs) และทรัพย์สินรอ
การขาย (NPAs) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 อยู่ที่ 5.9 
พนัล้านบาท ลดลง 46% จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน ซึง่
มีสาเหตสุ่วนหนึง่มาจากการมเีงนิสดรบัจากการชาํระหนี้
ของลูกหนี้รายใหญ่รายหนึ่งในไตรมาสแรกของปี 2562 
นอกเหนือจากนั้น บริษัทได้รับผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โรคโควดิ 19) ใน
ไตรมาสที ่2 ของปี 2563 ทําให้เงนิสดรบัจากการติดตาม
หนี้และรายได้ดอกเบี้ยซึ่งมีปรับเป็นเกณฑ์เงินสดนั้นลด
ลง เนื่องจาก 1) กรมบังคับคดีต้องปิดทําการชั่วคราว
ในเดือนเมษายนและพฤษภาคม 2563 ทําให้การบังคับ
หนี้และคดีต่าง ๆ หยุดชะงักไป 2) มาตรการช่วยเหลือ
ลูกหนี้ที่ให้ลูกหนี้งดชําระทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยส่งผล
ต่อเงินสดรับและรายได้ดอกเบี้ยของบริษัท ทริสเรทต้ิง
คาดว่าผลประกอบการและเงินสดรับของบริษัทจะปรับ
ตวัดขีึน้ในครึง่หลงัของปี 2563 จากการทีบ่รษิทักลบัมา
ดําเนินธุรกิจได้ตามปกติ

การเพิ่มขึ้นของ NPLs และ NPAs ในตลาดจาก
สภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอ น่าจะเป็นโอกาสที่บริษัทจะ
สามารถซื้อสินทรัพย์เพื่อบริหารของบริษัทมากยิ่ง
ขึ้น อย่างไรก็ตาม หากบริษัทมีการเพิ่มการ
ซื้อสินทรัพย์มากจนทําให้ภาระหนี้สิน

เพิ่มข้ึนในระยะยาวต่อเน่ือง ก็อาจเป็นผลลบกับอันดับ
เครดิตของบริษัทได้เช่นกัน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 2.26 เท่า เพิ่มขึ้นจากสิ้น
ปี 2562 ที่ 2.21 เท่า โดยหลังจากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่
มูลค่า 1 หมื่นล้านบาท จะทําให้อัตราส่วนเพิ่มขึ้นอยู่ที่
ประมาน 2.5 เท่า

แนวโน้มอันดับเครดิต
แนวโน้มอนัดบัเครดิต Stable หรือ คงท่ี สะท้อนถงึความ
คาดหมายของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะรักษาผลประกอบ
การทางการเงินที่แข็งแกร่งและดูแลให้ระดับการก่อหนี้
อยู่ในระดับตํ่าเอาไว้ได้

ปัจจัยที่อาจทําให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง
อนัดับเครดติและ/หรือแนวโน้มอนัดับเครดิตอาจปรับเพ่ิม
ขึ้นได้หากผลประกอบการทางการเงินของบริษัทปรับ
ตวัดขีึน้อย่างมัน่คงและอตัราส่วนหน้ีสนิต่อทุนอยูต่ํา่กว่า 
1.5 เท่าอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

อันดบัเครดติและ/หรอืแนวโน้มอนัดบัเครดติอาจปรับลด
ลงหากสถานะในการก่อหนีข้องบรษิทัเพ่ิมขึน้อย่างมนียั
สาํคญัจากการขายธรุกจิในเชงิรุกโดยมีอตัราส่วนหน้ีสนิ
ต่อทุนสูงกว่า 2.75 เท่าอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลา
หนึง่ หรือผลประกอบการทางการเงนิของบริษทัถดถอย
ลงอย่างมีนัยสําคัญ

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง
- การจดัอนัดบัเครดติสถาบนัการเงนิทีไ่ม่ใช่ธนาคาร, 17 
กุมภาพันธ์ 2563

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากัด 
(มหาชน) (BAM)

อันดับเครดิตองค์กร: A-
อันดับเครดิตตราสารหนี้:
BAM211A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 
ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 A-
BAM216A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 
ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 A-
BAM219A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 
ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 A-
BAM226A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 
1,400 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 A-
BAM227A: หุน้กู้ไม่ด้อยสทิธ ิไม่มีหลกั
ประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอน
ปี 2565 A-
BAM239A: หุ ้นกู ้ไม่
ด ้อยสิทธิ ไม ่มี
หลกัประกนั 
3,800 

ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 A-
BAM23DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,100 
ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 A-
BAM246A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,400 
ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 A-
BAM247A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,500 
ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 A-
BAM256A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 370 ล้าน
บาท ไถ่ถอนปี 2568 A-
BAM259A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,200 
ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 A-
BAM276A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 
ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570 A-
BAM279A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 5,000 
ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570 A-
BAM286A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,400 
ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571 A-
BAM297A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 5,000 
ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2572 A-
BAM317A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,500 
ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2574 A-
BAM347A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 
ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2577 A-
หุ ้นกู ้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 
10,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 10 ปี A-
แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 1 หมื่นลบ. 

BAM ที่ระดับ A- แทนที่หุ้นกู้ไถ่ถอนภายในระยะเวลา 10 ปีชุดเดิม
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อินไซด์ Business
 "สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์" คว้าโปรเจ็กต์ใหญ่ 

คุมงานก่อสร้าง สวนป่า "เบญจกิติ" ระยะที่ 2–3

TNP ต้อนรับ SET ในโอกาสเยือน จ.เชียงราย 

ร่วมทอดผ้าป่าต้นไม้ และเยี่ยมชมธุรกิจ

"PTG" แสดงความยินดีกับ PRAPAT 
ในโอกาสเข้าซื้อขายหลักทรัพย์วันแรก
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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