


ในที่่�สุดุ วััคซีน่ ป้อ้งกัันไวรัสั โควิด-19 
ก็็อุุบัติัิขึ้้�น  นับัเป็็นสุญัญาณที่่�ด ่ต่ิอุ ชาวัโลก็ 
เศรษฐกิ็จโลก็  โดยติลาดหุุ้�นทัี่�วัโลก็ ต่ิางพา
กั็นป็รบััตัิวัขึ้้�นอุยา่งรัอ้นแรัง  บันควัามหุ้วััง

เศรษฐกิ็จโลก็ในปี็ 2564 จะฟื้้� นตัิวั ป็ระก็อุบักั็บัตัิวัเลขึ้เศรษฐกิ็จขึ้อุงแต่ิละป็ระเที่ศในปี็น่� ก็็ติิดลบั  
น�อุยก็ว่ัาที่่�คาดก็ารณ์กั็นไวั� 

 เมด็เงิน หุ้ลั�งไหุ้ลสุ่ต่ิลาดสุนิที่รพัยเ์สุ่�ยง (หุุ้�น)  ติลาดหุุ้�นยา่นเอุเชย่ เป็็นเป้็าหุ้มายขึ้อุงก็ระแสุที่นุ
  ค่าเงินบัาที่ แขึ้ง็ค่า  นัก็ลงที่นุต่ิางชาติิ ก็ลับัมาซี้�อุหุุ้�นอุก่็ครั�ง  นัก็ลงที่นุในป็ระเที่ศ ก็ระโดดเขึ้�าเก็็ง
ก็ำาไร อุก่็ขึ้าหุ้น้�ง ก็็เที่ขึ้ายที่ำาก็ำาไร เรย่ก็ว่ัา บัรหิุ้ารเงิน จัดก็ารก็ระสุนุ อุยา่งมป่็ระสุทิี่ธิิภาพ  ชาวัหุุ้�น
 มค่วัามสุขุึ้ แต่ิป็ระชาชน หุ้าเช�ากิ็นคำา ยงัคงลำาบัาก็  แต่ิก็็มค่วัามหุ้วััง   บันเศรษฐกิ็จแหุ้ง่ควัามเป็็น
จรงิ ยงัคงได�รบััผลก็ระที่บัจาก็ก็ารแพรร่ะบัาดขึ้อุงไวัรสัุ โควิัด-19 ที่่�เกิ็ดขึ้้�นทัี่�วัโลก็

 ติลาดหุุ้�นไที่ย ปี็ 2564 ที่กุ็คน มอุงโลก็สุวัยงาม  ด�วัย วััคซีน่   ป้็อุงกั็นไวัรสัุ โควิัด-19 จะมา
ชว่ัยพลิก็โลก็  พลิก็เศรษฐกิ็จโลก็ใหุ้�กั็บัมาบัวัก็อุก่็ครั�ง ก็ารค�าโลก็ คงสุดใสุ ด�วัย ไบัเดน เป็็น
ป็ระธิานาธิิบัดสุ่หุ้รฐั......บันควัามสุวัยงาม สุดใสุในอุนาคติ ก็็ไม่ควัรป็ระมาที่ควัามแน่นอุน 
ค้อุ ควัามไมแ่น่นอุน  วัันน่�สุขุึ้ พรุง่น่�อุาจที่กุ็ขึ้ ์ก็็ไป็ได�

 ขึ้อุใหุ้�นัก็ลงที่นุที่กุ็คน โชคด ่ ดำารงอุยา่งมสุ่ติิ ....โลก็เราน่� ไร�ควัามแน่นอุนครบัั

 พบักั็นใหุ้มปี่็ 2564
 ป็ระสุทิี่ธิิ�  ก็รโชคอุนันต์ิ

วััคซีีน





เริ่�่ม MTC
 ปริ่ะกาศไตริ่มาส 3/63   กำไริ่ส�ทธิ�แตะ 1,340
ล้้านบาท เพิ่�่มขึ้้�น 24.07% YoY  ยัังคงริ่ักษา
ริ่ะดัับน�วไฮต่อเน่่อง โดัยัพิ่อริ่์ตส�นเชื่่่อกล้ับมา
เต�บโตไดั้เก�นคาดั สูงถึ้ง 6.05% จากไตริ่มาส
ก่อน แตะ 67,000 ล้้านบาท สอดัริ่ับกับฤดัูไฮ
ซีีซีั่นแล้ะความเชื่่่อมั่นทางเศริ่ษฐก�จ   พิ่ริ่้อม
คว้า THSI ผ่่านการิ่คัดัเล้่อกเป็นหุ้�้นยัั่งยั่นปีที่

 2 ต�ดัต่อกัน

บอริ่์ดั GPSC
 ปริ่ะกาศแต่งตั�ง นายัวริ่วัฒน์ พิ่�ทยัศ�ริ่� ดัำาริ่ง
ตำาแหุ้น่งปริ่ะธิานเจ�าหุ้น�าที่บริ่�หุ้าริ่แล้ะกริ่ริ่มการิ่
ผู่�จัดัการิ่ใหุ้ญ่คนใหุ้ม่ มีผ่ล้ 1 ธิ.ค. 2563 เดั�น
หุ้น�าภาริ่ก�จขึ้ับเคล้่่อนนวัตกริ่ริ่มพิ่ล้ังงานเพิ่่่อ
ความยัั่งยั่นในริ่ะดัับสากล้ เตริ่ียัมพิ่ริ่�อมขึ้ยัายั

การิ่ล้งท�นธิ�ริ่ก�จไฟฟ�าทั�งในแล้ะต่างปริ่ะเทศ
 ริ่องริ่ับการิ่พิ่ัฒนาเทคโนโล้ยัี New S-Curve 

ตอบโจทยั์ธิ�ริ่ก�จพิ่ล้ังงานแหุ้่งอนาคต

 บมจ.ไทยัยัูเนี่ยัน 
กริ่�๊ป TU

เผ่ยั ผ่ล้ปริ่ะกอบการิ่ไตริ่มาส 3/2563 บริ่�ษัทฯ

 มีกำาไริ่ส�ทธิ�สูงถึ้ง 2 พิ่ันล้�านเป็นคริ่ั�งแริ่กใน

ปริ่ะวัต�การิ่ณ์ ยัอดัขึ้ายัเต�บโตในท�กกล้�่มธิ�ริ่ก�จ 

อาหุ้าริ่ทะเล้แชื่่แขึ้็งพิ่ล้�กฟ่�นกล้ับมา

"กำาธิริ่ ก�ตต�อ�สริ่านนท์"
 ปริ่ะธิานกริ่ริ่มการิ่บริ่�หุ้าริ่   บริ่�ษัท ว�นดั์ เอนเนอริ่์
ยัี่ โฮล้ดั��ง จำากัดั หุ้ริ่่อ WEH ริ่ะบ�เป�าหุ้มายัธิ�ริ่ก�จที่จะ
ปั�นกำาล้ังการิ่ผ่ล้�ตว�นดั์ เอนเนอริ่์ยัี่  เป็น 1,500 เมกะ
วัตต์ จากปัจจ�บันมี 717 เมกะวัตต์  ดั�วยัการิ่ขึ้ยัายั

การิ่ล้งท�นในอาเซีียัน  ซี้่งขึ้ณะนี�กำาล้ังจะโดัดัเขึ้�าไปริ่่วม
วงพิ่ล้ังงานทดัแทนที่ปริ่ะเทศเวียัดันาม   ....    เฟส

แริ่กที่เวียัดันามที่จะเขึ้�าไปล้งท�นปริ่ะมาณ  600-800  
เมกะวัตต์  แหุ้ล้่งเง�นท�นที่ใชื่�จะเป็นคริ่ั�งแริ่กที่บริ่�ษัทฯ
 ใชื่�เคริ่่่องม่อทางการิ่เง�นโดัยัว�ธิีการิ่ออกหุ้��นกู� วงเง�น

ปริ่ะมาณ 2-3 พิ่ันล้�านบาท ดัอกเบี�ยั 6-6.5%  จ่ายั
ดัอกบี�ยัท�กๆ 3 เดั่อน   โดัยัเตริ่ียัมจะออกเสนอขึ้ายั

ในเดั่อน ธิันวาคมนี�

แมกกาซีีนหุ้��นอ�นไซีดั์ ริ่ายัเดั่อน เดั่อนธิันวาคม 2563 ขึ้อใหุ้�นักล้งท�น 
ต�ดัตาม ผ่ล้งาน ขึ้อง 4 บริ่�ษัท ดั�วยัเริ่่่องริ่าว ชื่วนน่าสนใจ....

















































PTG ปัักธงปัี 64 รายได้้ PTG ปัักธงปัี 64 รายได้้ 
ปริิมาณจำำาหน่่ายน่ำ�ามัน่ โต 8-12% หลัังโควิิดคล่ั�คลัายปริิมาณจำำาหน่่ายน่ำ�ามัน่ โต 8-12% หลัังโควิิดคล่ั�คลัาย

PTG ปักัธงปั ี64 รายได้้-
ปัรมิาณจำำาหน่า่ยน่ำามนั่ โต8
-12% หลัังโควิิด้คล่ั�คลัาย
 พรอ้มทุ่่่มงบลังทุ่น่่ 4-5 พนั่
ลับ. ขยายสาขาธ่รกิจำ oil - 
non-oil ขณะทุ่่�ปัระเมนิ่Q4
/63 ปัรมิาณจำำาหน่า่ยน่ำามัน่
โต 8-12% จำากช่ว่ิงเด่้ยวิกัน่
ปัก่ีอน่ รบัไฮซ่ีซัี�น่-ค่าการ
ตลัาด้ด่้
 
น่ายพิทัุ่กษ์ รัช่กิจำปัระการ
 ปัระธาน่เจ้ำาหน่้าทุ่่�บริหาร
แลัะกรรมการผู้จัำด้การใหญ่
 บริษัทุ่ พ่ทุ่่จ่ำ เอ็น่เน่อย่ จำำากัด้
 (มหาช่น่) หรือ PTG เปัิด้เผย
ว่ิา บริษัทุ่ฯ ต้ังเปั้ารายได้้ปัี
 2564 เติบโต 8-12% จำากปัี
น่่้ทุ่่�คาด้ว่ิาจำะเติบโต 6-10% 
ซีึ�งมาจำากปัริมาณจำำาหน่า่ย
น่ำามัน่ทุ่่�คาด้ว่ิาจำะเติบโต
 8-12% หรือแตะทุ่่�ระดั้บ
 5,400-5,600 ล้ัาน่ลิัตร จำาก
ปัีน่่้คาด้ทุ่ำาได้้ 5,000 ล้ัาน่
ลิัตร เน่ื�องจำาก โด้ยมองว่ิา
สถาน่การณ์การแพรร่ะบาด้
ของโควิิด้-19 ใน่ปัระเทุ่ศ
ปัรับตัวิด่้ขึ้น่ แลัะไมไ่ด้้รับ
แรงกด้ดั้น่จำากมาตรการล็ัอค
ด้าวิน่์เหมือน่ใน่ปัีน่่้ แลัะคาด้
ว่ิาปัลัายไตรมาส3/2564 จำะ
เริ�มม่วัิคซี่น่ปั้องกัน่ออกมาใช่้
แล้ัวิ

น่อกจำากน่่้ บริษัทุ่ฯยังวิางงบ
ลังทุ่่น่ปัีหน่้า 4,000-5,000 
ล้ัาน่บาทุ่ แบง่เปั็น่ ใช่้สำาหรับ
ขยายสถาน่่บริการน่ำามัน่แลัะ
ก๊าซี LPG เพิ�มอ่ก 150-200 

สาขา จำากสิ้น่ปัีน่่้คาด้ว่ิาอยูทุ่่่�
 2,100 สาขา โด้ยใช่้งบลังทุ่่น่
ปัระมาณ 3,000-3,500 ล้ัาน่
บาทุ่ ใช่้สำาหรับขยายธ่รกิจำ
 Non-oil ปัระมาณ 1,000 
ล้ัาน่บาทุ่ สว่ิน่ทุ่่�เหลืัออ่ก 500 
ล้ัาน่บาทุ่ รองรับลังทุ่่น่ธ่รกิจำ
อื�น่

ขณะเด่้ยวิบริษัทุ่ฯม่แผน่
ขยายสมาช่ิก PT Maxcard 
ใน่ปัีหน่้าเพิ�มอ่ก 3 ล้ัาน่ราย
 เปั็น่ 18 ล้ัาน่ราย จำากสิ้น่ปัีน่่�
ทุ่่�คาด้ว่ิาจำะเพิ�มเปั็น่ 15 ล้ัาน่
ราย

ด้้าน่ผลัปัระกอบการ
ไตรมาส4/2563 คาด้ว่ิา
ปัริมาณจำำาหน่า่ยน่ำามัน่จำะ
เติบโต 8-12% เมื�อเทุ่่ยบกับ
ช่ว่ิงเด่้ยวิกัน่ของปัีก่อน่ หลััง
เข้าไฮซี่ซีั�น่ หมด้ฤดู้ฝน่แลัะ
เข้าสูฤ่ดู้การเก็บเก่�ยวิ รวิมถึง
กิจำกรรมการทุ่่องเทุ่่�ยวิมาก
ขึ้น่ ซีึ�งหน่่น่ยอด้การใช่้น่ำามัน่
ด่้เซีลัแลัะเบน่ซีิน่ปัรับตัวิเพิ�ม
ขึ้น่ รวิมถึงค่าการตลัาด้ยังคง
ด่้อยูแ่ลัะเช่ื�อว่ิาจำะด่้ไปัจำน่ถึง
ปัีหน่้า

“ในเด้อุนพฤศจิก็ายน ม่
ยอุดจำาหุ้น่ายน�ามันเติิบัโติ
มาก็ก็ว่ัา 10% จาก็เด้อุน
ติลุาคมที่่�อุย่ร่ะดับัป็ระมาณ
 340 ล�านลิติร เพราะหุ้มด
หุ้น�าฝนไป็แล�วัและเขึ้�าสุ่่
ช่วังท่ี่อุงเที่่�ยวั” นายพิทัี่ก็ษ์
 ก็ล่าวั



บอร์ด้ บมจำ. กัน่กล่ัเอ็น่จิำเน่ย่ริ�ง (GUNKUL) 
ไฟเขย่วิเขา้ซีื้อห่น้่ บรษัิทุ่ Doan Son Thuy 
Investment JSC (DST) สดั้สว่ิน่ 100% คิด้
เปัน็่มูลัค่า 1,258.58 ล้ัาน่บาทุ่ ครองสทิุ่ธิ�
โรงไฟฟา้โซีลัาร์ฟารม์เว่ิยด้น่ามกำาลัังการ
ผลิัตรวิม 50 เมกะวัิตต์ หน่น่่กำาไรต่อปัเีพิ�ม
ขึ้น่ 120 ล้ัาน่บาทุ่ “โศภช่า ด้ำารงปิัยว่ิฒิ ิ“
ระบ่การซีื้อห่น้่ DST ครั้งน่่้ หน่น่่การเติบโต
ใน่อน่าคตท้ัุ่งด้้าน่ทุ่รพัยส์นิ่ ผลักำาไร แลัะ
สรา้งผลัตอบแทุ่น่อยา่งต่อเน่ื�องใหกั้บผูถื้อ
ห่น้่ ทุ่่�สำาคัญทุ่ำาใหบ้ริษัทุ่ฯมก่ำาลัังผลิัตไฟฟา้
สะสมเพิ�มขึ้น่ตามเปัา้หมายทุ่่�ต้ังไว้ิ มั�น่ใจำนั่บ
จำากน่่้ภาพรวิมธ่รกิจำ GUNKUL เติบโตต่อ
เน่ื�องท้ัุ่งรายได้้แลัะกำาไร

น่างสาวิโศภช่า ด้ำารงปัิยว่ิฒิิ� ปัระธาน่เจ้ำา
หน่้าทุ่่�บริหาร บริษัทุ่ กัน่ก่ลัเอ็น่จิำเน่่ยริ�ง
 จำำากัด้ (มหาช่น่) (GUNKUL) เปัิด้เผยว่ิา
 คณะกรรมการบริษัทุ่ฯ อน่่มัติให้บริษัทุ่ฯ
 เข้าซีื้อห่้น่สามัญของบริษัทุ่ Doan Son 
Thuy Investment JSC (DST) สัด้สว่ิน่
 100% ซีึ�งจัำด้ต้ังขึ้น่ใน่ปัระเทุ่ศสาธารณรัฐ
สังคมน่ิยมเว่ิยด้น่าม เพื�อเข้าลังทุ่่น่ใน่
โครงการโรงไฟฟ้าพลัังงาน่แสงอาทิุ่ตย์
 Phong Dien ll กำาลัังการผลิัตรวิม 50 เมกะ
วัิตต์ ทุ่่�เมือง Hue มูลัค่าการลังทุ่่น่โครงการ
 1,258,582,550 บาทุ่ โด้ยม่อัตรารับซีื้อ

ไฟฟ้าใน่รูปัแบบ Feed-in Tariff ทุ่่� 0.0709 
เหร่ยญด้อลัล่ัาร์สหรัฐต่อหน่ว่ิย เปั็น่ระยะ
เวิลัา 20 ปัี โด้ยม่กำาหน่ด้จำำาหน่า่ยไฟฟ้าใน่
เช่ิงพาณิช่ย์ใน่วัิน่ทุ่่� 15 ธัน่วิาคม 2563

การเข้าซีื้อห่้น่สามัญของบริษัทุ่ DST ม่
วัิตถ่ปัระสงค์เพื�อต้องการลังทุ่่น่ใน่กิจำการ
โรงไฟฟ้าพลัังงาน่แสงอาทิุ่ตย์ใน่ปัระเทุ่ศ
สาธารณรัฐสังคมน่ิยมเว่ิยด้น่าม น่อกจำาก
เปั็น่การขยายฐาน่การด้ำาเน่ิน่งาน่ของบริ
ษัทุ่ฯ ใน่ภูมิภาคเอเช่่ยตะวัิน่ออกเฉ่ยงใต้
แล้ัวิ ยังเปั็น่การสง่เสริมการเติบโตท้ัุ่งใน่ด้้าน่
สิน่ทุ่รัพย์แลัะผลัปัระกอบการของบริษัทุ่ฯ

น่อกจำากน่่้ยังเปั็น่การด้ำาเน่ิน่งาน่ตาม
น่โยบายของบริษัทุ่ฯ ทุ่่�จำะขยายกำาลัังการ
ผลิัตโรงไฟฟ้าจำากพลัังงาน่ทุ่ด้แทุ่น่ท้ัุ่งใน่
ปัระเทุ่ศแลัะต่างปัระเทุ่ศ ซีึ�งบริษัทุ่ฯ เล็ัง
เห็น่ว่ิาเปั็น่กลั่่มธ่รกิจำทุ่่�ม่ศักยภาพ ควิาม
เส่�ยงจำากการด้ำาเน่ิน่งาน่ต�า ตลัอด้จำน่
สามารถสร้างแหล่ังทุ่่�มาของรายได้้ให้แก่
กลั่่มบริษัทุ่ฯ ได้้อยา่งมั�น่คงแลัะต่อเน่ื�องใน่
ระยะยาวิ สง่ผลัให้บริษัทุ่ฯ สามารถรับรู้ราย
ได้้จำากโครงการต่อปัีปัระมาณ 150 ล้ัาน่
บาทุ่ โด้ยม่ EBITDA ต่อปัีปัระมาณ 120 
ล้ัาน่บาทุ่ ตลัอด้ระยะเวิลัา 20 ปัี โด้ยเงิน่

ลังทุ่่น่น่ำามาจำากการกู้ยืมสถาบัน่แลัะเงิน่
ลังทุ่่น่ของบริษัทุ่ฯ บางสว่ิน่

“คณะก็รรมก็ารบัรษัิที่ฯ ได�พิจารณา
แล�วัเหุ้น็ว่ัาก็ารลงที่นุในกิ็จก็ารโรงไฟื้ฟื้้า
พลังงานแสุงอุาทิี่ติยท์ี่่�เวัย่ดนามเป็็นก็าร
ป็ฏิบัติัิติามนโยบัายสุง่เสุรมิใหุ้�บัรษัิที่ฯ
 ก็�าวัสุ่ค่วัามเป็็นผ่�นำาในก็ารป็ระก็อุบั
ธุิรกิ็จโรงไฟื้ฟื้้าจาก็พลังงานที่ดแที่นทัี่�ง
ในป็ระเที่ศและต่ิางป็ระเที่ศ ซี้�งเม้�อุได�
ป็ระเมินถ้งพ้�นที่่�ในก็ารก่็อุสุร�างโรงไฟื้ฟื้้า
 ผลติอุบัแที่นก็ารลงที่นุ ผลก็ารเขึ้�าศก้็ษา
ที่างด�านเที่คนิค ก็ฎหุ้มาย บัญัชแ่ละก็าร
เงินแล�วั เหุ้น็ว่ัาโครงก็ารฯ มศ่กั็ยภาพ
ในก็ารป็ระก็อุบัธุิรกิ็จเชิงพาณิชย ์โดย
สุง่เสุรมิใหุ้�บัรษัิที่ฯ มอัุ่ติราก็ารเติิบัโติทัี่�ง
ที่รพัยส์ุนิและผลก็ำาไรใหุ้�กั็บับัรษัิที่และผ่�
ถ้อุหุุ้�นอุยา่งต่ิอุเน้�อุงในอุนาคติ ที่่�สุำาคัญที่ำา
ใหุ้�บัรษัิที่ฯ มจ่ำานวันเมก็ะวััติต์ิสุะสุมเพิ�ม
ขึ้้�นติามเป้็าหุ้มายขึ้อุงบัรษัิที่ที่่�ตัิ�งไวั� และ
ยงัมโ่ครงก็ารที่่�อุย่ใ่นระหุ้ว่ัางก็ารเจรจา ซี้�ง
คาดว่ัาน่าจะจบัได�ภายในเด้อุนธัินวัาคมน่�
 อุก่็ 1 โครงก็าร โดยปี็ 2563 รายได�และก็ำา
ไรบัรษัิที่ฯ ยงัคงเป้็าติามที่่�ตัิ�งไวั�” นางสุาวั
โศภชาก็ล่าวั

GUNKUL ทุ่่�ม 1.25 พัันลบ.ซ้ื้�อหุ่้�น DST 100%GUNKUL ทุ่่�ม 1.25 พัันลบ.ซ้ื้�อหุ่้�น DST 100%
ขยายฐานโรงไฟฟา้เวีียดนาม 50 MW หุ้น่นกำำาไรต่�อปีีเพ่ั� มข้�น 120 ล�านบาทุ่ขยายฐานโรงไฟฟา้เวีียดนาม 50 MW หุ้น่นกำำาไรต่�อปีีเพ่ั� มข้�น 120 ล�านบาทุ่



NER วิางเปั้ายอด้ขายปัี 64 แตะ 2.1-2.4 
หมื�น่ลับ. หลัังอัพกำาลัังผลิัตเพิ�ม - ราคา
ยางพ่ง่-ลัูกค้าต่อคิวิสั�งออเด้อร์ พร้อมควัิก
เงิน่ 240 ลับ. ใช่้ลังทุ่่น่ธ่รกิจำแผน่่ปูัน่อน่
ใน่คอกปัศ่สัตว์ิ หวัิงเริ�มเดิ้น่เครื�องผลิัต
พร้อมขายก่อน่ Q2/64 ขณะทุ่่�สง่ซีิกผลั
งาน่ Q4/63 ส่ด้ปััง ตามราคายางปัระเมิน่
คาด้สิ้น่ปัีน่่้ ราคาเฉล่ั�ย 55-60 บ./ก.ก. 
สว่ิน่ปัี 64 คาด้เฉล่ั�ย 60-70 บ./ก.ก.

นายช่วิัที่ย ์จ้งธินสุมบ่ัรณ์ ป็ระธิานเจ�า
หุ้น�าที่่�บัรหิุ้าร บัรษัิที่ นอุรท์ี่อุสุ่ รบััเบัอุร์
 จำากั็ด (มหุ้าชน) หุ้รอุ้ NER เปัิด้เผยว่ิา
 บริษัทุ่ฯวิางเปั้ายอด้ขายปัี 2564 แตะ
ทุ่่�ระดั้บ 21,000-24,000 ล้ัาน่บาทุ่ แลัะ
ม่ปัริมาณการขายอยูทุ่่่� 410,000 ตัน่
 เน่ื�องจำาก กำาลัังการผลิัตปัรับตัวิเพิ�ม
ขึ้น่มาอยูทุ่่่�ระดั้บ 465,000 ตัน่ จำากเดิ้ม
 290,000 ตัน่ รวิมถึงปัระเมิน่ว่ิาทิุ่ศทุ่าง
ราคายางพาราจำะปัรับตัวิสูงขึ้น่มาอยูทุ่่่�
ระดั้บ 60-70 บาทุ่/กิโลักรัม จำากปัีน่่้ ราคา
เฉล่ั�ยอยูทุ่่่� 55-60 บาทุ่/กิโลักรัม หลัังม่
ควิามต้องการใช่้เพิ�มขึ้น่โด้ยเฉพาะใน่

อ่ตสาหกรรมการผลิัตถ่งมือยาง อ่กท้ัุ่ง
บริษัทุ่ฯคาด้ว่ิาอ่ตสาหกรรมการผลิัตยาง
ล้ัอรถยน่ต์จำะเห็น่สัญญาน่การฟื้ น่ตัวิทุ่่�ด่้
อก่ครั้ง โด้ยปััจำจ่ำบัน่บริษัทุ่ฯม่คำาสั�งซีื้อเข้า
มาแล้ัวิ ปัระกอบกับปััจำจ่ำบัน่บริษัทุ่ฯยังม่
คำาสั�งซีื้อจำากลัูกค้าใหมแ่ลัะลัูกค้ารายได้้
ใน่รูปัแบบระยะยาวิ(Long Term)เพิ�มขึ้น่
 
ด้้าน่งบลังทุ่่น่ปัี 2564 วิางไว้ิทุ่่� 240 ล้ัาน่
บาทุ่ เพื�อใช่้รองรับการขยายธ่รกิจำแผน่่
ปูัน่อน่ใน่คอกปัศ่สัตว์ิ ซีึ�งปััจำจ่ำบัน่ยูใ่น่ขั้น่
ตอน่การการจำด้ลิัขสิทุ่ธิ�ใน่ด้้าน่ของรูปั
ลัักษณ์ หากแล้ัวิเสร็จำขั้น่ตอน่ดั้งกล่ัาวิ
 บริษัทุ่ฯก็คาด้จำะเริ�มกระบวิน่การลังทุ่่น่
เครื�องจัำกรแลัะผลิัตเพื�อจำำาหน่า่ยได้้ทัุ่น่ทุ่่
ภายใน่ไตรมาส 2/2564 ท้ัุ่งน่่้จำากการทุ่่�
บริษัทุ่น่สำารวิจำตลัาด้ผลิัตภัณฑ์ปัระเภทุ่
แผน่่ปูัน่อน่วัิวิพบว่ิา ตลัาด้ม่ควิาม
ต้องการสูงแลัะใช่้ต้น่ทุ่่น่ผลิัตใน่ระดั้บต�า
จึำงเปั็น่สิน่ค้าทุ่่�ม่กำาไรขั้น่ต้น่ใน่ระดั้บทุ่่�สูง
 ซีึ�งเปั็น่อ่กหน่ึ�งปััจำจัำยทุ่่�ช่ว่ิยสน่ับสน่่น่การ
เติบโตของบริษัทุ่ฯใน่ปัีหน่้าด้้วิยเช่น่่กัน่

 
น่ายชู่วิิทุ่ย์ กล่ัาวิเพิ�มเติมถึงแน่วิโน่้ม
ไตรมาส 4/2563 บริษัทุ่ฯมั�น่ใจำว่ิาผลัการ
ด้ำาเน่ิน่งาน่จำะทุ่ำาจ่ำด้สูงส่ด้ของปัีน่่้ เน่ื�อง
ด้้วิยได้้จำำาหน่า่ยสิน่ค้าล่ัวิงหน่้าใน่ช่ว่ิงทุ่่�
ราคายางอยูใ่น่ระดั้บสูงส่ด้ของปัี ดั้งน่ั้น่
รายได้้ท้ัุ่งปัีปัระเมิน่ว่ิาจำะเปั็น่ไปัตามเปั้า
หมายทุ่่�วิางไว้ิ 17,000 ล้ัาน่บาทุ่
 
สำาหรับเหต่การณ์เพลิังไหม้คลัังเก็บสิน่ค้า
ของบริษัทุ่ฯใน่ช่ว่ิงเดื้อน่กัน่ยายน่ทุ่่�ผา่น่
มาน่ั้น่ บริษัทุ่ฯได้้ม่การบัน่ทึุ่กสำารองค่า
เส่ยหายไปัแล้ัวิช่ว่ิงไตรมาส 3/2563 
จำำาน่วิน่ 30.89 ล้ัาน่บาทุ่ โด้ยอาคารดั้ง
กล่ัาวิม่ปัระกัน่ภัยใน่สว่ิน่ของอาคาร
ปัระมาณ10ล้ัาน่บาทุ่แลัะปัระกัน่ภัยใน่
สว่ิน่ของสิน่ค้า 200 ล้ัาน่บาทุ่ ซีึ�งปััจำจ่ำบัน่
บริษัทุ่อยูร่ะหว่ิางการตกลังค่าสิน่ไหม
กับบริษัทุ่ปัระกัน่ภัยทุ่่�บริษัทุ่ทุ่ำาไว้ิกับ 11 
บริษัทุ่ คาด้ว่ิาจำะสามารถสร่ปัตัวิเลัขแลัะ
บัน่ทึุ่กกลัับมาใน่ช่ว่ิงไตรมาส 4/2563

NER ลั�นปีี 64 ยอดขายแต่ะ 2.1-2.4 หุ้ม้�นลบ.NER ลั�นปีี 64 ยอดขายแต่ะ 2.1-2.4 หุ้ม้�นลบ.
 หลัังอััพกำำ�ลัังกำ�รผลิัต-ลูักำค้้�ต่อัคิ้วสัั่�งอัอัเดอัร์แน่่น่ หลัังอััพกำำ�ลัังกำ�รผลิัต-ลูักำค้้�ต่อัคิ้วสัั่�งอัอัเดอัร์แน่่น่



TPCH COD โรงไฟฟา้ TPCH TPCH COD โรงไฟฟา้ TPCH 
ขน่�ด 9.2 MWดัน่กำำ�ลัังผลิัตไฟฟ�้ชีีวมวลัพ่่งแตะ ขน่�ด 9.2 MWดัน่กำำ�ลัังผลิัตไฟฟ�้ชีีวมวลัพ่่งแตะ 

89.3 MW 89.3 MW 

TPCH มาตามน่ดั้ กด้ป่ั�มจำำาหน่า่ย
ไฟฟา้เขา้ระบบเชิ่งพาณชิ่ยใ์น่
โครงการโรงไฟฟ้าช่่วิมวิลั ทุ่่พซ่ีเ่อช่
 เพาเวิอร ์1 (TPCH 1) ขน่าด้กำาลัังการ
ผลิัต 9.2 เมกะวัิตต์ หน่่น่กำาลัังการ
ผลิัตไฟฟ้าช่ว่ิมวิลัเพิ�มเป็ัน่ 89.3 เมกะ
วัิตต์ จำากเดิ้ม 80.1 เมกะวัิตต์ ฟาก
 "กน่กทิุ่พย ์จัำน่ทุ่รพ์ลัังศร"่ ปัระธาน่
คณะกรรมการบรหิาร ระบ่ เตรย่ม
 COD เพิ�มอ่ก 1 แหง่ ภายใน่สิน้่ปัน้่ี่
 สน่บัสน่น่่ผลังาน่ปีั 63 เติบโตเขา้เป้ัา
หมาย

น่างกน่กทิุ่พย์ จัำน่ทุ่ร์พลัังศร่ ปัระธาน่
คณะกรรมการบริหาร บริษัทุ่ ทุ่่พ่ซี่
 เพาเวิอร์ โฮลัด้ิ้ง จำำากัด้ (มหาช่น่
) หรือ TPCH เปัิด้เผยว่ิา บริษัทุ่ฯได้้
จำำาหน่า่ยไฟฟ้าเข้าระบบเช่ิงพาณิช่ย์
 (COD) ให้กับการไฟฟ้าสว่ิน่ภูมิภาค
 (กฟภ.) ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าช่่วิ
มวิลั ทุ่่พ่ซี่เอช่ เพาเวิอร์ 1 (TPCH 1) 
ตำาบลับ่ด่้ อำาเภอเมือง จัำงหวัิด้ยะลัา
 ขน่าด้กำาลัังการผลิัตเสน่อขาย 9.2 
เมกะวัิตต์ ไปัเร่ยบร้อยแล้ัวิ เมื�อวัิน่ทุ่่�
 27 พฤศจิำกายน่ 2563 ทุ่่�ผา่น่มา ซีึ�ง
การจ่ำายไฟฟ้าเปั็น่ไปัตามแผน่ทุ่่�วิางไว้ิ
 แลัะจำะช่ว่ิยสน่ับสน่่น่ให้ผลัปัระกอบ

การของบริษัทุ่ฯ เติบโตอยา่งต่อเน่ื�อง 
แลัะม่ควิามมั�น่คงใน่อน่าคต

“ก็าร COD โรงไฟื้ฟื้้าชว่ัมวัล TPCH 
1 จะสุง่ผลใหุ้�บัรษัิที่ฯ มข่ึ้นาดก็ำาลัง
ก็ารผลิติโรงไฟื้ฟื้้าชว่ัมวัลเสุนอุขึ้าย
รวัมอุย่ท่ี่่� 89.3 เมก็ะวััติต์ิ จาก็เดิม
 80.1 เมก็ะวััติต์ิ จาก็ก็ารขึ้ายไฟื้เขึ้�า
ระบับัทัี่�ง 8 แหุ้ง่ ป็ระก็อุบัด�วัย โรง
ไฟื้ฟื้้าชว่ัมวัล CRB, MWE, MGP, 
TSG, PGP, SGP, PTG และ TPCH 5 
ซี้�ง TPCH 1 จะเป็็นโรงไฟื้ฟื้้าแหุ้ง่ที่่�
 9 และบัรษัิที่ฯ คาดว่ัาจะสุามารถ
 COD โรงไฟื้ฟื้้าชว่ัมวัล เพิ�มอุก่็ 1 
แหุ้ง่ภายในสุิ�นปี็น่� ซี้�งมั�นใจว่ัาจะช่วัย
สุนับัสุนุนผลป็ระก็อุบัก็ารใหุ้�เติิบัโติ
ได�อุยา่งมั�นคงในระยะยาวั” นาง
ก็นก็ทิี่พยก์็ล่าวั

ด้้าน่น่ายเช่ิด้ศักดิ้� วัิฒิน่วิิจิำตรก่ลั
 กรรมการผู้จัำด้การใหญ ่บริษัทุ่ ทุ่่พ่ซี่ 
เพาเวิอร์ โฮลัด้ิ้ง จำำากัด้ (มหาช่น่) หรือ
 TPCH กล่ัาวิว่ิา ขณะน่่้โรงไฟฟ้าช่่วิ
มวิลั ทุ่่พ่ซี่เอช่ เพาเวิอร์ 2 (TPCH 2) 
ม่ขน่าด้กำาลัังการผลิัตเสน่อขาย 9.2 
เมกะวัิตต์ อยูใ่น่ขั้น่ตอน่การทุ่ด้สอบ

ขน่าน่ไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าช่่วิมวิลัเข้า
กับสายสง่ คาด้ว่ิาจำะสามารถ COD ได้้
ภายใน่ไตรมาส 4/2563 ซีึ�งเปั็น่ไปั
ตามแผน่ทุ่่�บริษัทุ่ฯ วิางไว้ิ

ขณะเด่้ยวิกัน่ บริษัทุ่ฯ วิางแผน่ใน่
การเตร่ยม COD โรงไฟฟ้าขยะสยาม
 พาวิเวิอร์ (SP) ขน่าด้กำาลัังการผลิัต
เสน่อขาย 8.0 เมกะวัิตต์ ใน่ไตรมาส
 1/2564 แลัะอยูร่ะหว่ิางด้ำาเน่ิน่การ
ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าปัระช่ารัฐ
ช่่วิมวิลั แมล่ัาน่ ขน่าด้กำาลัังการผลิัต
เสน่อขาย 2.85 เมกะวัิตต์ แลัะ โรง
ไฟฟ้าปัระช่ารัฐช่่วิมวิลั บัน่น่ังสตา 
ขน่าด้กำาลัังการผลิัตเสน่อขาย 2.85 
เมกะวัิตต์

“บัรษัิที่ฯ ตัิ�งเป้็าก็าร COD โรงไฟื้ฟื้้า
ชว่ัมวัลในปี็ 2563 ใหุ้�มก่็ำาลังก็าร
ผลิติรวัมอุย่ท่ี่่� 98.5 เมก็ะวััติต์ิ และ
ยงัคงเดินหุ้น�า COD โรงไฟื้ฟื้้าทัี่�งชว่ั
มวัล และโรงไฟื้ฟื้้าขึ้ยะ ติามแผนที่่�
วัางไวั� พร�อุมทัี่�งมอุงหุ้าโอุก็าสุก็าร
ลงที่นุในโครงก็ารใหุ้ม่ๆ เพ้�อุสุร�างผล
ติอุบัแที่นที่่�ดใ่หุ้�กั็บัผ่�ถ้อุหุุ้�น” นายเชิด
ศกั็ดิ�ก็ล่าวั



COM7 ตั่�งธงปีี 64COM7 ตั่�งธงปีี 64
กำำาไร NewHigh รับอาน่สงค์์ 5Gกำำาไร NewHigh รับอาน่สงค์์ 5G

COM7 มั�น่ใจำรายได้้ปั ี63 โตตามเป้ัา
 10% หลัังยอด้จำองไอโฟน่ 12 ทุ่ะลััก
ดั้น่ ลั่้น่ยอด้ขาย Q4/63 ทุ่ำาNewHigh
 - ต้ังเป้ัาปั ี64 รายได้้โต 10% พรอ้ม
วิางงบลังทุ่น่่ราวิ 400 ลับ. เปิัด้สาขา
มากกว่ิา 100 สาขา-ปัรับปัร่งระบบ
ซีอรฟ์แวิร ์อยูร่ะหว่ิางศกึษาลังทุ่น่่
ธ่รกิจำใหมทุ่่่�เก่�ยวิเน่ื�องกับธ่รกิจำเดิ้ม 
คาด้ชั่ด้เจำน่ Q2/64

น่ายส่ระ คณิตทุ่ว่ิก่ลั ปัระธาน่เจ้ำา
หน่้าทุ่่�บริหาร บริษัทุ่ คอมเซีเว่ิน่ จำำากัด้
 (มหาช่น่) COM7 เปัิด้เผยว่ิา บริษัทุ่ฯ
 คาด้รายได้้ปัี2563 ยังคงสามารถ
เติบโตได้้ตามเปั้าหมายเดิ้มทุ่่�วิางไว้ิ
 10% จำากแน่วิโน่้มของผลัปัระกอบ
การใน่ไตรมาสทุ่่�4/2564 ทุ่่�คาด้ว่ิาจำะ
ทุ่ำารายได้้ด่้กว่ิาไตรมาสทุ่่�3/63 แลัะ
สร้างผลังาน่ทุ่ำาNew High เติบโตด่้ขึ้น่
เมื�อกับช่ว่ิงเด่้ยวิกัน่ของปัีก่อน่ ซีึ�งมา
จำากการเปัิด้ตัวิiPhone12 ใน่วัิน่ทุ่่�20
 พ.ย.ทุ่่�ผา่น่มา ได้้รับการตอบรับทุ่่�ด่้
จำากลัูกค้ามากกว่ิา iPhone11 แม้ว่ิา
วัิน่ขายของIphone12จำะม่น่้อยกว่ิา
 แต่ยอด้จำองไอโฟน่ 12 ม่มากกว่ิา ไอ
โฟน่ 11 อยา่งเห็น่ได้้ช่ัด้

 น่อกจำากน่่้ บริษัทุ่ยังวิางแผน่การ
ด้ำาเน่ิน่งาน่ใน่ปัี 2564 โด้ยวิางเปั้า
หมายใน่การทุ่ำากำาไรส่ทุ่ธิให้ม่สถิติใหม่
 (NewHigh)ตามรายได้้ทุ่่�เติบโต อ่ก
ท้ัุ่งคาด้ว่ิาอัตรากำาไรส่ทุ่ธิจำะกลัับไปั
อยูใ่น่ระดั้บปักติทุ่่� 3% จำากไตรมาส

 3/63 ทุ่่�ปัรับตัวิขึ้น่มาอยูร่าวิ 4% จำาก
สถาน่การณ์โควิิด้-19 ทุ่่�ม่การปัรับตัวิด่้
ขึ้น่ ทุ่ำาให้สามารถกลัับมาจ่ำายค่าเช่า่
ใน่ระดั้บเดิ้ม หลัังเจ้ำาของพื้น่ทุ่่�เช่า่ได้้
ปัรับลัด้ค่าเช่า่ลังใน่ช่ว่ิงไตรมาส 2/63 
ทุ่่�ผา่น่มา

 ขณะทุ่่�คาด้ว่ิารายได้้ใน่ปัี2564 จำะ
เติบโตต่อเน่ื�อง10% จำากยอด้ขาย
 iPhone 12 ทุ่่�จำะยังขายด่้ต่อเน่ื�อง
 ปัระกอบกับเทุ่คโน่โลัย่ 5G ทุ่่�จำะเข้า
มาสน่ับสน่่น่ให้อ่ปักรณ์ITแลัะสมา
ร์ทุ่โฟน่ต่างๆ ม่การอัพเกรด้ขึ้น่ เพื�อ
รองรับควิามต้องการใช่้งาน่5Gมาก
ขึ้น่ไปัด้้วิย อ่กท้ัุ่งยังมองเห็น่การ
ซีื้อiPhone11 ทุ่่�ยังม่ต่อเน่ื�องจำาก
ลัูกค้าทุ่่�ให้ควิามสน่ใจำหลัังราคาไอโฟน่
ร่น่่เก่าๆปัรับตัวิลัด้ลังแต่ยังคงค่ณภาพ
ด่้ อ่กท้ัุ่งยังม่กลั่่มลัูกค้าใหม่ๆ ทุ่่�ไมเ่คย
ใช่้ไอโฟน่แต่ม่ควิามสน่ใจำหัน่มาลัองใช่้
แลัะเลืัอกiPhone11ทุ่่�ราคาไมสู่งมาก
 
พร้อมกัน่น่่้ บริษัทุ่ได้้วิางงบลังทุ่่น่รวิม
ใน่ปัี2564 ไว้ิทุ่่� 400 ล้ัาน่บาทุ่ โด้ย
บริษัทุ่ฯม่แผน่ขยายสาขาใหมเ่พิ�ม
อ่กไมต่�ากว่ิา 100สาขา ซีึ�งจำะเน่้น่
สาขาใน่ต่างจัำงหวัิด้ให้เพิ�มขึ้น่ หรือ
คิด้เปั็น่สัด้สว่ิน่70% แลัะเพิ�มสาขา
ใน่กร่งเทุ่พฯ อ่ก 30% โด้ยเฉล่ั�ยงบ
ลังทุ่่น่การขยายแต่สาขาจำะอยูทุ่่่�ราวิๆ
 3-10 ล้ัาน่บาทุ่/สาขา ซีึ�งจำะทุ่ำาให้
สิ้น่ปัี2564 บริษัทุ่จำะม่สาขากว่ิา 900 
สาขา แลัะจำะใช่้งบลังทุ่่น่อ่ก 40ล้ัาน่

บาทุ่ สำาหรับการทุ่ำาระบบฮาร์ด้แวิร์ 
แลัะ ซีอฟแวิร์ เพื�อฝึกอบรมบ่คคลัากร
 ให้ม่ปัระสิทุ่ธิภาพมากขึ้น่ซีึ�ง รวิมถึง
พัฒิน่าPlatform Online ทุ่่�พัฒิน่ามา
จำากเว็ิบไซีต์ www.bnn.in.th ซีึ�งบริษัทุ่
ม่แผน่เปัิด้ตัวิแอพลิัเคช่ั�น่ Banana ใน่
ไตรมาสทุ่่�1/64 โด้ยเปั็น่แพลัตฟอร์ม
ทุ่่�สร้างขึ้น่เพื�อรองรับการช่็อปัปัิ้ ง
ออน่ไลัน่์แลัะไปัรับของทุ่่�หน่้าร้าน่
ของBanana

 “เราหัน่มาใสใ่จำแลัะพัฒิน่า
แพลัตฟอร์มออน่ไลัน่์มากขึ้น่ เพราะ
ใน่ช่ว่ิงทุ่่�ก่อน่เกิด้Covid-19 เราม่ยอด้
ขายจำากออน่ไลัน่์เพ่ยง2%เทุ่่าน่ั้น่ แต่
หลัังจำากเกิด้โควิิด้เราได้้รับยอด้ขาย
ผา่น่ออน่ไลัน่์เพิ�มขึ้น่เปั็น่ 5% ซีึ�งคาด้
ว่ิาภายใน่2ปัี หลัังจำากทุ่่�เราทุ่ำาพัฒิน่า
แอพลิัเคช่ั�น่ Banana เราคาด้ว่ิาจำะ
ทุ่ำาให้ยอด้ขายออน่ไลัน่์เติบโตเพิ�มขึ้น่
เปั็น่10%“ น่ายส่ระ กล่ัาวิ
 
น่อกจำากน่่้บริษัทุ่ฯ บริษัทุ่ยังอยู่
ระหว่ิางการศึกษาลังทุ่่น่ใน่ธ่รกิจำทุ่่�ม่
ควิามเก่�ยวิเน่ื�องกัน่ โด้ยใช่้จ่ำด้แข็งใน่
ด้้าน่ฐาน่ลัูกค้าซีึ�งบริษัทุ่เปั็น่ค้าปัล่ัก
ทุ่่�ม่เครือขา่ยลัูกค้าใน่ปััจำจ่ำบัน่อยูทุ่่่�
 2 ล้ัาน่ราย แลัะม่การสั�งซีื้อสิน่ค้ากับ
บริษัทุ่ราวิ 2 ล้ัาน่ช่ิ้น่/ปัี รวิมถึงจ่ำด้แข็ง
ด้้าน่สาขาทุ่่�ครอบคลั่มทัุ่�วิปัระเทุ่ศ จำะ
สามารถช่ว่ิยต่อยอด้ธ่รกิจำยอ่ยของ
บริษัทุ่ให้เติบโตได้้ ซีึ�งคาด้ว่ิาจำะเห็น่
ควิามช่ัด้เจำน่ภายใน่ไตรมาส 2/64



BAFS ค์าดปีร่มาณเต่่มนำ�ามันปีี 64BAFS ค์าดปีร่มาณเต่่มนำ�ามันปีี 64
โต่ 24-25% แต่ะ 2.92 พัันล�านล่ต่ร หุ้ลังผ่�านจุ่ดต่ำ�าส่ดแล�วี พัร�อมกำระจุายโต่ 24-25% แต่ะ 2.92 พัันล�านล่ต่ร หุ้ลังผ่�านจุ่ดต่ำ�าส่ดแล�วี พัร�อมกำระจุาย

เสี�ยง ลงทุ่่นธ่รก่ำจุปีระกำอบรถเต่่มนำ�ามัน-รถไฟฟา้-โรงไฟฟา้เสี�ยง ลงทุ่่นธ่รก่ำจุปีระกำอบรถเต่่มนำ�ามัน-รถไฟฟา้-โรงไฟฟา้

BAFS คาด้ปัริมาณเติมน่ำามัน่
ปัี64 โต 24-25% แตะ 2.92 
พัน่ล้ัาน่ลิัตร หลัังเช่ื�อปัีน่่้ผา่น่
จ่ำด้ต�าส่ด้ไปัแล้ัวิ พร้อม วิาง
งบลังทุ่่น่ปัี 64 1.6 พัน่ลับ
. ลังทุ่่น่โครงการทุ่่อสง่น่ำามัน่
ภาคเหน่ือ-คาร์โก้ ส่วิรรณภูมิ
เฟส2 ท้ัุ่งน่่้คาด้โครงการทุ่่อ
สง่น่ำามัน่ภาคเหน่ือ คาด้แล้ัวิ
เสร็จำ 100% ใน่Q3/64 พร้อม
ม่แผน่ลังทุ่่น่ธ่รกิจำปัระกอบรถ
เติมน่ำามัน่-รถไฟฟ้า-ซีื้อโรง
ไฟฟ้า เพื�อกระจำายควิามเส่�ยง
ธ่รกิจำ
 
นายป็ระก็อุบัเก็ย่รติิ นินนาที่
 ก็รรมก็ารผ่�อุำานวัยก็ารใหุ้ญ่
 บัรษัิที่ บัรกิ็ารเช้�อุเพลิงก็าร
บันิก็รุงเที่พ จำากั็ด (มหุ้าชน
) หุ้รอุ้ BAFS เปัิด้เผยว่ิา
 บริษัทุ่ฯคาด้ว่ิาปัริมาณเติม
น่ำามัน่ปัี 2564 จำะแตะทุ่่�ระดั้บ
 2,927 ล้ัาน่ลิัตร หรือเติบโต
 24-25% จำากปัีน่่้ทุ่่�คาด้ว่ิา
จำะทุ่ำาได้้ 2,352 ล้ัาน่ลิัตร
 สอด้คล้ัองกับสมาคมขน่สง่
ทุ่างอากาศระหว่ิางปัระเทุ่ศ
 ( IATA) คาด้การณ์ไว้ิ แลัะ
บริษัทุ่ฯก็คาด้ว่ิารายได้้ปัีหน่้า
จำะเติบโตไปัใน่ทิุ่ศทุ่างเด่้ยวิ
กับปัริมาณการเติมน่ำามัน่เช่น่่
กัน่ เน่ื�องจำาก บริษัทุ่ฯมองว่ิา
ได้้ผา่น่จ่ำด้ต�าส่ด้ใน่ไตรมาส2
/2563 ทุ่่�อยูใ่น่ช่ว่ิงล็ัอคด้าวิน่์
ไปัแล้ัวิ

สำาหรับกลัย่ทุ่ธ์การด้ำาเน่ิน่
ธ่รกิจำใน่ปัี2564 บริษัทุ่ฯจำะ
พยายามลัด้ค่าใช่้จ่ำาย รวิมถึง
ช่ะลัอการลังทุ่่น่ทุ่่�ไมจ่ำำาเปั็น่
ออกไปัก่อน่เพื�อเปั็น่การ
รักษากระแสเงิน่สด้ไว้ิใน่มือ

ให้มากทุ่่�ส่ด้ พร้อมหาแหล่ัง
เงิน่ทุ่่น่รองรับเพื�อสร้างสภาพ
คล่ัอง ขณะเด่้ยวิกัน่ยังมอง
หาโอกาสใน่การขยายธ่รกิจำ
ใหมร่วิมถึงธ่รกิจำทุ่่�เก่�ยวิข้อง
ทุ่่�สามารถสร้างผลัตอบแทุ่น่
ได้้ทัุ่น่ทุ่่เพื�อเปั็น่การกระจำาย
ควิามเส่�ยงจำากธ่รกิจำหลััก

ท้ัุ่งน่่้ปััจำจ่ำบัน่บริษัทุ่ฯม่แผน่
เข้าลังทุ่่น่ธ่รกิจำโรงไฟฟ้า ซีึ�ง
รูปัแบบการลังทุ่่น่จำะม่ท้ัุ่ง
ซีื้อกิจำการ(M&A)แลัะรว่ิม
ทุ่่น่(JV) ปััจำจ่ำบัน่อยูร่ะหว่ิาง
เจำรจำากับพัน่ทุ่มิตรท้ัุ่งใน่
ปัระเทุ่ศแลัะต่างปัระเทุ่ศ
 คาด้ว่ิาจำะเห็น่ควิามช่ัด้เจำน่
ใน่ปัี 2564 ซีึ�งบริษัทุ่ฯม่งบ
ลังทุ่่น่รองรับเปั็น่ทุ่่�เร่ยบร้อย
แล้ัวิ สว่ิน่ผลัตอบแทุ่น่จำาก
การลังทุ่่น่(IRR)ยังไมส่ามารถ
ปัระเมิน่ได้้ซีึ�งขึ้น่อยูกั่บแต่ลัะ
โครงการ น่อกเหน่ือจำากน่่้
บริษัทุ่ฯยังม่แผน่ขยายไปั
ยังธ่รกิจำอื�น่ๆเพิ�มเติม เช่น่่
 การปัระกอบรถเติมน่ำามัน่
 รถไฟฟ้า รถยน่ต์ภาคพื้น่ดิ้น่
 เปั็น่ต้น่

ขณะทุ่่�งบลังทุ่่น่รวิมปัี 2564 
ไว้ิทุ่่� 1,600 ล้ัาน่บาทุ่ เพื�อใช่้
ลังทุ่่น่โครงการขยายระบบ
ทุ่่อขน่สง่น่ำามัน่สายเหน่ือไปั
ยังคลัังน่ำามัน่จัำงหวัิด้ลัำาปัาง
 ม่ควิามคืบหน่้าก่อสร้างไปั
แล้ัวิกว่ิา 97% คาด้ว่ิาแล้ัวิ
เสร็จำแลัะเปัิด้ด้ำาเน่ิน่การใน่
ช่ว่ิงไตรมาส 3/2564 ท้ัุ่งน่่้
โครงการดั้งกล่ัาวิม่ IRR ทุ่่�
 8% สว่ิน่ทุ่่�เหลืัอใช่้ลังทุ่่น่ใน่
โครงการคาร์โก้ ส่วิรรณภูมิ
เฟส2



ACG ส่่งซิิก Q4/63ACG ส่่งซิิก Q4/63
ยอดขายฟื้้� น่ตัวิ รัิบอานิ่ส่งส์่ค่ายริถยน่ต์ฮอน่ด้าเปิดตัวิริถร่่ิน่ยอดขายฟื้้� น่ตัวิ รัิบอานิ่ส่งส์่ค่ายริถยน่ต์ฮอน่ด้าเปิดตัวิริถร่่ิน่

ใหม่บ่กตลัาดอ่โคคาร์ิใหม่บ่กตลัาดอ่โคคาร์ิ

ACG ด่้ลัเลัอร์รายใหญร่ถยน่ต์ฮอน่ด้้า สง่ซีกิ
แน่วิโน่ม้ผลังาน่ Q4/63 ฟื้ น่ตัวิ รับอาน่สิงส์
ค่ายรถยน่ต์ฮอน่ด้้า เตรย่มเปิัด้ตัวิ 2 ร่น่่ใหม่
 บ่กตลัาด้อ่โคคาร์ ใน่งาน่มอเตอร์เอ็กซีโ์ปั
ทุ่่�จำะจัำด้ขึ้น่ใน่ช่ว่ิงปัลัายปันี่่ ้พรอ้มแคมเปัญ
เดื้อด้! กระต้่น่ยอด้ขาย ช่งิสว่ิน่แบง่การตลัาด้
 แลัะรกัษาควิามเป็ัน่ผูน้่ำาใน่ตลัาด้รถยน่ต์น่ั�ง
โด้ยรวิมได้้อยา่งต่อเน่ื�อง

นายภานุมาศ รงัคก็ล่นุวััฒน์ ป็ระธิานเจ�า
หุ้น�าที่่�บัรหิุ้าร บัรษัิที่ อุอุโติคอุรป์็ โฮลดิ�ง
 จำากั็ด (มหุ้าชน) (ACG) ด่้ลัเลัอร์รายใหญ่
รถยน่ต์ฮอน่ด้้า เปัิด้เผยว่ิา แน่วิโน่้มผลัการ
ด้ำาเน่ิน่งาน่ใน่ไตรมาส 4/63 ของกลั่่มบริษัทุ่
คาด้ว่ิาจำะฟื้ น่ตัวิอยา่งม่น่ัยสำาคัญ สอด้คล้ัอง
กับยอด้ขายทุ่่�คาด้ว่ิาจำะเพิ�มขึ้น่ใน่ช่ว่ิงปัลัาย
ปัี หลัังค่ายรถยน่ต์ฮอน่ด้้าม่แผน่บ่กตลัาด้อ่
โคคาร์ หรือซีิต้่คาร์ แลัะได้้เปัิด้ตัวิแลัะเปัิด้
จำองรถยน่ต์สองร่น่่ใหม ่ภายใต้ธ่ม The City 
Series ซีึ�งได้้แก่ ฮอน่ด้้า ซีิต้่ อ่ : เอช่อ่ว่ิ หรือ
ร่น่่ไฮบริด้ แลัะฮอน่ด้้า ซีิต้่ แฮทุ่ช่์แบ็ก ใน่วัิน่
ทุ่่� 24 พ.ย.น่่้ แลัะเตร่ยมเปัิด้ตัวิอ่กครั้งใน่งาน่ 
Motor Expo 2020 (มหกรรมยาน่ยน่ต์ ครั้งทุ่่� 
37) ระหว่ิางวัิน่ทุ่่� 2-13 ธัน่วิาคม 2563 น่่้

โด้ยค่ายรถยน่ต์ฮอน่ด้้ายังเตร่ยมจัำด้แคมเปัญ
 แลัะโปัรโมช่ั�น่ส่ด้พิเศษมากมาย รวิมถึงการ
จัำด้โปัรโมช่ั�น่ควิบคู่กับสถาบัน่การเงิน่ใน่การ
ปัล่ัอยสิน่เช่ื�อ เพื�อกระต่้น่ยอด้ขาย ผลัักดั้น่
ตลัาด้รถยน่ต์ฟื้ น่ตัวิใน่ปัลัายปัี ซีึ�งมั�น่ใจำว่ิาจำะ
ได้้รับการตอบรับจำากผู้บริโภคเปั็น่อยา่งด่้

“แม�ว่ัาสุถานก็ารณ์ก็ารแพรร่ะบัาดขึ้อุงโค
วิัดที่่�ที่ำาใหุ้�ภาวัะเศรษฐกิ็จทัี่�งในและนอุก็
ป็ระเที่ศติก็ติำาลง แต่ิในช่วัง 10 เด้อุนที่่�ผา่น
มา สุว่ันแบัง่ที่างก็ารติลาดขึ้อุงฮอุนด�าก็็ยงั
คงเพิ�มขึ้้�นจาก็ 27.3% เป็็น 28.5% ในสุว่ัน
ขึ้อุงติลาดรถยนต์ินั�ง และคาดว่ัาทัี่�งปี็จะม่
สุว่ันแบัง่ที่างก็ารติลาดเพิ�มขึ้้�นเป็็น 29% 
จาก็ปี็ที่่�ผา่นมาอุย่ท่ี่่� 27% เท่ี่านั�น ซี้�งเน�นย�า
ถ้งควัามเป็็นแบัรนด์ชั�นนำาขึ้อุงฮอุนด�าได�
เป็็นอุยา่งด”่

“หุ้ลังจาก็สุถานก็ารณ์ก็ารแพรร่ะบัาดไวัรสัุ
โควิัด-19 เริ�มเคล่�คลาย ผ่�บัรโิภคเริ�มมค่วัาม
มั�นใจในภาวัะเศรษฐกิ็จในปี็หุ้น�า ที่ำาใหุ้�ยอุด
ขึ้ายเริ�มก็ลับัมาฟื้้� นตัิวั โดยปั็จจุบันับัรษัิที่ฯม่

สุาขึ้าใหุ้�บัรกิ็ารจำานวัน 9 สุาขึ้า เพ้�อุรอุงรบัั
ควัามติ�อุงก็ารขึ้อุงลก่็ค�า และพร�อุมใหุ้�
บัรกิ็ารลก่็ค�าได�อุยา่งครบัวังจร ทัี่�งบัรกิ็าร
ก่็อุนและหุ้ลังก็ารขึ้าย ภายใติ�ที่ม่งานที่่�ม่
คณุภาพ สุำาหุ้รบััก็ารที่่�ค่ายรถยนต์ิฮอุนด�า
 จะที่ำาก็ารเปิ็ดตัิวัรถยนต์ิอุโ่คคาร ์เราเช้�อุ
มั�นว่ัาจะได�รบััก็ารติอุบัรบััที่่�ดจ่าก็ลก่็ค�า
แน่นอุน เน้�อุงจาก็ที่่�ผา่นมา รถยนต์ิฮอุนด�า
ถ้อุเป็็นเจ�าติลาดรถยนต์ินั�ง และเที่รนด์ขึ้อุง
รถยนต์ิอุโ่คคาร ์ก็ำาลังเป็็นที่่�ยอุมรบััและได�
รบััก็ารสุนับัสุนุนจาก็ภาครฐั”

“สุำาหุ้รบััแนวัคิดมาติรก็ารโครงก็ารรถเก่็า
แลก็รถใหุ้ม่ขึ้อุงภาครฐัที่่�ก็ำาลังอุย่ร่ะหุ้ว่ัาง
ก็ารพิจารณานั�น หุ้าก็มค่วัามชัดเจนใน
ป็ระเด็นดังก็ล่าวั เช้�อุมั�นว่ัาจะมสุ่ว่ันช่วัย
ก็ระติุ�นใหุ้�เศรษฐกิ็จก็ลับัมาฟื้้� นตัิวัได�โดย
เรว็ั เพราะจะที่ำาใหุ้�เกิ็ดดม่านซีข์ึ้อุงผ่�ที่่�
ติ�อุงก็ารเป็ล่�ยนรถที่่�แที่�จรงิในติลาดอุอุก็
มา ซี้�งจะที่ำาใหุ้�ค่ายรถยนต์ิได�รบััป็ระโยชน์
อุยา่งแน่นอุน” ป็ระธิานเจ�าหุ้น�าที่่�บัรหิุ้าร
ก็ล่าวัในที่่�สุดุ



CHOW จัำบมือ “ฮาโก้ อิเลัคทริิค”CHOW จัำบมือ “ฮาโก้ อิเลัคทริิค”
ล่ัยตลัาด Solar Rooftop คริบวิงจำริล่ัยตลัาด Solar Rooftop คริบวิงจำริ

CHOW ปัรับแผน่ขยายธ่รกิจำพลัังงาน่
 ช่ว่ิง โควิิด้-19 ระบาด้ หัน่บ่กตลัาด้
 Solar Rooftop แบบครบวิงจำร หลััง
พบศักยภาพการเติบโตสูง รัฐให้การ
สน่ับสน่่น่ตามแผน่พัฒิน่าพลัังงาน่
ทุ่ด้แทุ่น่ จัำบมือพัน่ธมิตร “ฮาโก้ อิเลัค
ทุ่ริค” ผู้เช่่�ยวิช่าญด้้าน่อ่ปักรณ์ไฟฟ้า 
ลังขัน่ผ่ด้บริษัทุ่ลัูกบ่กตลัาด้เต็มตัวิ ต้ัง
เปั้าติด้ต้ังฟัน่รายได้้ 800 ลับ. ภายใน่
 5 ปัี

   

 นายอุนาวิัล จิรธิรรมศริ ิ ป็ระธิาน
ก็รรมก็ารบัรหิุ้าร บัรษัิที่ เชาว์ั สุติล่
 อิุนดัสุที่ร่� จำากั็ด (มหุ้าชน) หุ้รอุ้
 CHOW ผู้ปัระกอบธ่รกิจำผลิัตแลัะ
จำำาหน่า่ยผลิัตภัณฑ์เหล็ักแทุ่่งยาวิ
 (Steel Billet) รายใหญข่องปัระเทุ่ศ
 แลัะธ่รกิจำพลัังงาน่พลัังงาน่ทุ่ด้แทุ่น่
ปัระเภทุ่พลัังงาน่แสงอาทิุ่ตย์  เปัิด้เผย
 ว่ิาใน่ช่ว่ิงทุ่่�ปัระเทุ่ศต่างๆ ทัุ่�วิโลักได้้
รับผลักระทุ่บจำากการแพรร่ะบาด้ของ
เช่ื้อไวิรัสโควิิด้-19 ทุ่ำาให้การขยาย
ธ่รกิจำโรงฟ้าพลัังงาน่แสงอาทิุ่ตย์ใน่
ต่างปัระเทุ่ศต้องช่ลัอตัวิลัง บริษัทุ่ฯ 
จึำงได้้ปัรับแผน่การขยายธ่รกิจำ โด้ยหัน่
มาให้ควิามสำาคัญกับตลัาด้ใน่ปัระเทุ่ศ
เพิ�มมากขึ้น่ โด้ยเฉพาะธ่รกิจำรับเหมา
ติด้ต้ังระบบผลิัตพลัังงาน่แสงอาทิุ่ตย์
บน่หลัังคา (Solar Rooftop) หลััง
จำากภาครัฐให้การสน่ับสน่่น่แผน่ผลิัต

ไฟฟ้าจำากพลัังงาน่แสงอาทิุ่ตย์อยา่ง
ต่อเน่ื�อง ตามแผน่พัฒิน่าพลัังงาน่แสง
อาทิุ่ตย์เพิ�ม 6,000 MW ต้ังแต่ปัี 2558 
ถึง 2579  

   “บัรษัิที่ฯ เล็งเหุ้น็โอุก็าสุก็าร
เติิบัโติสุง่ในติลาด Solar Rooftop 
จ้งได�จับัม้อุกั็บับัรษัิที่ ฮาโก็� อิุเลค
ที่รคิ (ป็ระเที่ศไที่ย) จำากั็ด ซี้�งเป็็นผ่�
เช่�ยวัชาญด�านจัดจำาหุ้น่ายอุุป็ก็รณ์
ไฟื้ฟื้้าที่่�ได�มาติรฐานและมช่้�อุเสุย่ง
มานานก็ว่ัา 40 ปี็ จัดตัิ�งบัรษัิที่ เชาว์ั
 แอุนด์ ฮาโก็�  โซีลาร ์จำากั็ด (Chow 
and Haco Solar Co., Ltd) รว่ัมที่นุ
ในสุดัสุว่ัน 50:50 ขึ้ยายธุิรกิ็จ รบัั
เหุ้มาติิดตัิ�งระบับัโซีลารบ์ันหุ้ลังคา
รว่ัมกั็น” 

 น่ายอน่าวิิลั กล่ัาวิต่อว่ิา บริษัทุ่ เช่าว์ิ
 แอน่ด์้ ฮาโก้  โซีลัาร์ จำำากัด้ เปั็น่บริษัทุ่
รับเหมาติด้ต้ังระบบโซีลัาร์บน่หลัังคา
 ทุ่่�ม่ควิามเช่่�ยวิช่าญใน่ธ่รกิจำเปั็น่อยา่ง
ด่้ จำากปัระสบการณ์ปัระกอบธ่รกิจำ
โรงไฟฟ้าพลัังงาน่แสงอาทิุ่ตย์มาแล้ัวิ
ท้ัุ่งใน่แลัะต่างปัระเทุ่ศ ม่ควิามพร้อม
ท้ัุ่งบ่คลัากร เครื�องมือแลัะอ่ปักรณ์
ทุ่่�เก่�ยวิข้องกับระบบโซีลัาร์ ซีึ�งม่
ค่ณภาพได้้มาตรฐาน่ตามทุ่่�หน่ว่ิยงาน่
ราช่การกำาหน่ด้ ใน่ขณะเด่้ยวิกัน่ม่ทุ่่ม
งาน่การตลัาด้ทุ่่�ม่ควิามเช่่�ยวิช่าญใน่
ธ่รกิจำ ซีึ�งบริษัทุ่ฯ ม่เปั้าหมายจำะม่ราย
ได้้ 800 ล้ัาน่บาทุ่ ภายใน่เวิลัา 5 ปัี



AOT ปรัิบปริะมาณการิจำริาจำริทางอากาศ ปีงบ 64 AOT ปรัิบปริะมาณการิจำริาจำริทางอากาศ ปีงบ 64 
ค้�ดมีปริม�ณเทีี่�ยวบิิน่รวม 446,986 เทีี่�ยวบิิน่ -ผู้โดยสั่�รรวม 47.91 ล้ั�น่ค้�ดมีปริม�ณเทีี่�ยวบิิน่รวม 446,986 เทีี่�ยวบิิน่ -ผู้โดยสั่�รรวม 47.91 ล้ั�น่

ค้น่ /ปี 66 กำลัับิม�อัยู่ใน่ระดับิเดียวกัำบิปี 62 ก่ำอัน่เกิำดโค้วิด-19ค้น่ /ปี 66 กำลัับิม�อัยู่ใน่ระดับิเดียวกัำบิปี 62 ก่ำอัน่เกิำดโค้วิด-19

บริษัทุ่ ทุ่่าอากาศยาน่ไทุ่ย จำำากัด้ (
มหาช่น่) AOT เปัิด้เผยว่ิา ตามหน่ังสือ
ทุ่่�อ้างถึง บริษัทุ่ ทุ่่าอากาศยาน่ไทุ่ย
 จำำากัด้ (มหาช่น่) (ทุ่อทุ่.) ได้้รายงาน่
ข้อมูลัการวิิเคราะห์สถาน่การณ์ผลัก
ระทุ่บแลัะปัระมาณการปัริมาณ
การจำราจำรทุ่างอากาศระหว่ิาง
ปัีงบปัระมาณ2563 - 2566 อัน่เน่ื�อง
มาจำากสถาน่การณ์แพรร่ะบาด้ของโรค
ติด้เช่ื้อไวิรัสโคโรน่า 2019 (โควิิด้–19)
ให้ตลัาด้หลัักทุ่รัพย์แหง่ปัระเทุ่ศไทุ่ย
 (ตลัทุ่.) ทุ่ราบ ควิามลัะเอ่ยด้ทุ่ราบ
แล้ัวิน่ั้น่ใน่การปัระช่่มคณะกรรมการ
 ทุ่อทุ่. ครั้งทุ่่� 12/2563 เมื�อวัิน่พ่ธทุ่่� 25 
พฤศจิำกายน่ 2563

ทุ่อทุ่. ได้้รายงาน่การปัรับปัระมาณ
การปัริมาณจำราจำรทุ่างอากาศจำาก
การปัระเมิน่ผลักระทุ่บสถาน่การณ์ใน่
ปััจำจ่ำบัน่ของการแพรร่ะบาด้ของโรคโค
วิิด้-19 ระหว่ิางปัีงบปัระมาณ 2564-
2566 โด้ยใน่ปัีงบปัระมาณ 2564 คาด้
ว่ิาจำะม่ปัริมาณเทุ่่�ยวิบิน่รวิม 446,986 
เทุ่่�ยวิบิน่ แลัะม่ผู้โด้ยสารรวิม 47.91 

ล้ัาน่คน่ ปัีงบปัระมาณ 2565 คาด้ว่ิา
จำะม่ปัริมาณเทุ่่�ยวิบิน่รวิม 776,763 
เทุ่่�ยวิบิน่ แลัะผู้โด้ยสารรวิม 110.88 
ล้ัาน่คน่ แลัะคาด้ว่ิาปัริมาณการจำราจำร
ทุ่างอากาศจำะกลัับมาอยูใ่น่ระดั้บ
เด่้ยวิกับปัีงบปัระมาณ 2562 ก่อน่เกิด้
การแพรร่ะบาด้ของโรคโควิิด้-19 ใน่
ปัีงบปัระมาณ 2566

 

ท้ัุ่งน่่้ การปัรับปัริมาณจำราจำรทุ่าง
อากาศข้างต้น่ม่ควิามแตกต่างไปัจำาก
ปัระมาณการเดิ้มเฉพาะจำำาน่วิน่ผู้
โด้ยสารระหว่ิางปัระเทุ่ศทุ่่�ลัด้ลังร้อย

ลัะ 10.5 แลัะเทุ่่�ยวิบิน่ระหว่ิางปัระเทุ่ศ
ลัด้ลังร้อยลัะ 11.9 จำากปัระมาณการ
เดิ้มอัน่เน่ื�องมาจำากข้อจำำากัด้ของด่้าน่
ควิบค่มโรคใน่การคัด้กรองผู้โด้ยสาร
ระหว่ิางปัระเทุ่ศขาเข้า สว่ิน่จำำาน่วิน่
ผู้โด้ยสารภายใน่ปัระเทุ่ศเพิ�มขึ้น่ร้อย
ลัะ 16.4 แลัะเทุ่่�ยวิบิน่ภายใน่ปัระเทุ่ศ
เพิ�มขึ้น่ร้อยลัะ 20.2 จำากปัระมาณการ
เดิ้มซีึ�งเปั็น่ผลัมาจำากมาตรการผอ่น่
คลัายระยะทุ่่� 5 ตามคำาสั�งศูน่ย์บริหาร
สถาน่การณ์การแพรร่ะบาด้ของโรค
ติด้เช่ื้อไวิรัสโคโรน่า 2019 (โควิิด้ -19) 
ทุ่่� 6/2563 ซีึ�งม่ผลับังคับใช่้ต้ังแต่วัิน่
ทุ่่� 1 กรกฎาคม 2563



บอร์ิด SPCG เคาะลังท่น่โซิลัาร์ิฟื้าร์ิมใน่ EEC 500 MWบอร์ิด SPCG เคาะลังท่น่โซิลัาร์ิฟื้าร์ิมใน่ EEC 500 MW
มููลค่่า 2.3 หมู่�นลบ. พร้้อมูเพ่� มูทุุน 81.8 ล้านหุ้น ร้าค่า มููลค่่า 2.3 หมู่�นลบ. พร้้อมูเพ่� มูทุุน 81.8 ล้านหุ้น ร้าค่า 
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บอรด์้ SPCG เคาะลังทุ่่น่โครงการผลิัตไฟฟา้
พลัังงาน่แสงอาทิุ่ตย ์ใน่EEC กำาลัังการผลิัต 500 
MW มลูัค่าลังทุ่น่่ 2.3 หมื�น่ลับ. ผา่น่ เซีทุ่ เอน่เน่อ
ย ่บ.รว่ิมกับ “PEA ENCOM” เผยจำะรบัโอน่กิจำการ
ท้ัุ่งหมด้ ของ มติซูี เพาเวิอร์ (Mitsu) ทุ่่�ถือห่น้่ใน่เซีทุ่
 เอน่เน่อย ่โด้ยออกห่น้่เพิ�มทุ่น่่พพ่ ่81.80 ล้ัาน่ห่น้่
 ราคาห่น้่ลัะ 22 บาทุ่ สง่ผลัให ้ถือห่น้่เพิ�มเปัน็่ 80% 
จำาก 40% พรอ้มอน่มั่ติเพิ�มทุ่น่่General Mandate 
ไมเ่กิน่ 97,399,000 ห่น้่ ขายPP หน่น่่พัฒิน่าโครง
การฯ อยา่งมป่ัระสิทุ่ธิภาพ
 
ด้ร.วัิน่ด่้ ก่ญช่รยาคง จ่ำลัเจำริญ กรรมการผู้จัำด้การ
ใหญ ่บริษัทุ่ เอสพ่ซี่จ่ำ จำำากัด้ (มหาช่น่) SPCG เปัิด้
เผยว่ิา ทุ่่�ปัระช่่มคณ ะกรรมการบริษัทุ่ฯครั้งทุ่่�
 10/2563 เมื�อวัิน่ทุ่่� 25 พฤศจิำกายน่ 2563 ซีึ�งได้้
พิจำารณาแลัะอน่่มัติให้น่ำาเสน่อต่อทุ่่�ปั ระช่่มผู้ถือ
ห่้น่ของบ ริษัทุ่ฯ เพื�อพิจำารณาอน่่มัติการลังทุ่่น่ใน่
โครงการผลิัตไฟฟ้าพลัังงาน่แสงอาทิุ่ตย์สำาหรับใช่้
ใน่พื้น่ทุ่่�เมืองใหม ่เขตพัฒิน่าพิเศษภาคตะวัิน่ออก
 (“EEC”) กำาลัังการผลิัตติด้ต้ังรวิมไมน่่้อยกว่ิา 500 
เมกะวัิตต์ (“โครงการฯ”)ซีึ�งม่มูลัค่าการลังทุ่่น่ไม่
เกิน่ 23,000 ล้ัาน่บาทุ่ ผา่น่บริษัทุ่ เซีทุ่ เอน่เน่อย่
 จำำากัด้ (“SET Energy”)ซีึ�งเปั็น่บริษัทุ่รว่ิมทุ่่น่กับ
บริษัทุ่ พ่อ่เอ เอ็น่คอม อิน่เตอร์เน่ช่ั�น่แน่ลั จำำากัด้
 (“PEA ENCOM”)ซีึ�งจัำด้ต้ังโด้ยการไฟฟ้าสว่ิน่
ภูมิภาค (“กฟภ.”) เพื�อด้ำาเน่ิน่ธ่รกิจำการลังทุ่่น่ด้้าน่
พลัังงาน่สะอาด้แลัะพลัังงาน่ไฟฟ้าใน่รูปัแบบต่าง
 ๆ โด้ยการเข้าลังทุ่่น่ใน่โครงการฯ ม่วัิตถ่ปัระสงค์
เพื�อขับเคลืั�อน่ให้พื้น่ทุ่่� EEC ก้าวิเข้าสูก่ารเปั็น่
สังคมคาร์บอน่ต�า (Low Carbon Society) เปั็น่
เมืองพลัังงาน่สะอาด้ แลัะเปั็น่มิตรกับสิ�งแวิด้ล้ัอม
 สอด้คล้ัองกับการพัฒิน่าทุ่่�ยั�งยืน่ (Sustainable 
Development Goals: SDGs) รวิมถึงช่ว่ิยเสริม
สร้างควิามมั�น่คงด้้าน่พลัังงาน่ สน่ับสน่่น่การขับ
เคลืั�อน่เศรษฐกิจำของปัระเทุ่ศใน่ระยะยาวิ

น่อกจำากน่่้การเข้าลังทุ่่น่ใน่โครงการฯ จำะช่ว่ิยเพิ�ม
ศักยภาพใน่การสร้างรายได้้แลัะกระแสเงิน่สด้ขอ
งบริษัทุ่ฯ โด้ยการลังทุ่่น่ใน่โครงการฯ บริษัทุ่ฯอาจำ
พิจำารณาจัำด้หาเงิน่ทุ่่น่ใน่รูปัแบบ เงิน่กู้สถาบัน่
การเงิน่ (Project Finance) ทุ่่� SET Energy การ

ออกห่้น่กู้ แลัะ/หรือ การเพิ�มทุ่่น่แบบมอบอำาน่าจำ
ทัุ่�วิไปั (General Mandate) ทุ่่�บริษัทุ่ฯหากจำำาเปั็น่
 ท้ัุ่งน่่้ จำะม่การเริ�มลังทุ่่น่ใน่โครงการฯ ต่อเมื�อ SET 
Energy เข้าทุ่ำาลังน่ามใน่สัญญาซีื้อขายไฟฟ้ากับ
 PEA ENCOM ซีึ�งคาด้ว่ิาจำะแล้ัวิเสร็จำภายใน่เดื้อน่
พฤศจิำกายน่ 2563 แลัะบริษัทุ่ฯ ได้้รับอน่่มัติจำากทุ่่�
ปัระช่่มผู้ถือห่้น่ของบริษัทุ่ฯ ใน่วัิน่ทุ่่� 15 มกราคม
 2564
 
พร้อมกัน่น่่้ เห็น่ช่อบให้น่ำาเสน่อต่อทุ่่�ปัระช่่มผู้ถือ
ห่้น่ของบริษัทุ่ฯ เพื�อพิจำารณาอน่่มัติการเข้ารับโอน่
กิจำการท้ัุ่งหมด้ (Entire Business Transfer) (“การ
โอน่กิจำการท้ัุ่งหมด้”) ของบริษัทุ่ มิตซูี เพาเวิอร์
กร่๊ปั จำำากัด้ (“Mitsu”) ซีึ�งถือห่้น่ใน่ SET Energy 
จำำาน่วิน่ 400,000 ห่้น่ หรือคิด้เปั็น่สัด้สว่ิน่ร้อย
ลัะ 40 ของจำำาน่วิน่ห่้น่ทุ่่�ออกแลัะเร่ยกช่ำาระแล้ัวิ
ท้ัุ่งหมด้ โด้ยบริษัทุ่ฯ จำะด้ำาเน่ิน่การออกแลัะจัำด้สรร
ห่้น่เพิ�มทุ่่น่สามัญจำำาน่วิน่ไมเ่กิน่ 81,800,000 ห่้น่
 มูลัค่าทุ่่�ตราไว้ิห่้น่ลัะ 1.00 บาทุ่ ให้แก่ Mitsu เพื�อ
ช่ำาระมูลัค่ากิจำการท้ัุ่งหมด้ของ Mitsu ทุ่่�บริษัทุ่ฯ ได้้
มา โด้ยการเข้ารับโอน่
กิจำการคาด้ว่ิาจำะเกิด้ขึ้น่ภายใน่เดื้อน่มกราคม 2564 
ท้ัุ่งน่่้ จำะเกิด้ขึ้น่ภายหลัังจำาก SET Energyจำะต้องเ
ข้าลังน่ามใน่สัญญาซีื้อขายไฟฟ้ากับ PEA ENCOM 
แล้ัวิเสร็จำ แลัะได้้รับอน่่มัติจำาก
ทุ่่�ปัระช่่มผู้ถือห่้น่ของบริษัทุ่ฯโด้ยสัด้สว่ิน่การถือห่้น่
ของบริษัทุ่ฯ ทุ่่�เก่�ยวิข้องใน่ปััจำจ่ำบัน่ เปั็น่ดั้งต่อไปัน่่้

• บริษัทุ่ฯ ถือห่้น่สามัญใน่ SET Energy จำำาน่วิน่ 
400,000 ห่้น่ (คิด้เปั็น่สัด้สว่ิน่ร้อยลัะ 40.00)
• Mitsu ถือห่้น่สามัญใน่ SET Energy จำำาน่วิน่ 
400,000 ห่้น่ (คิด้เปั็น่สัด้สว่ิน่ร้อยลัะ 40.00)
• PEA ENCOM ถือห่้น่สามัญใน่ SET Energy 
จำำาน่วิน่ 200,000 ห่้น่ (คิด้เปั็น่สัด้สว่ิน่ร้อยลัะ20.00)

โครงสร้างการถือห่้น่ของบริษัทุ่ฯ ใน่ SET Energy 
หลัังการเข้ารับโอน่กิจำการท้ัุ่งหมด้ บริษัทุ่ฯ ถือห่้น่
สามัญใน่ SET Energy ใน่สัด้สว่ิน่ 80% แลัะ PEA 
ENCOM ถือ20.0%

การรับโอน่กิจำกำารท้ัุ่งหมด้แลัะกำารออกแลัะจัำด้สรร
ห่้น่เพิ�มทุ่่น่ของบริษัทุ่ฯ จำะด้ำาเน่ิน่การภายหลัังจำาก
ทุ่่�ได้้รับอน่่มัติจำำากทุ่่�ปัระช่่มวิิสำามัญผู้ถือห่้น่ของบริ
ษัทุ่ฯ ซีึ�งจำะเกิด้ขึ้น่ใน่เดื้อน่มกราคม ปัี 2564

ท้ัุ่งน่่้ บริษัทุ่ฯ คาด้ว่ิาจำะเริ�มด้ำาเน่ิน่การตามแผน่การ
ลังทุ่่น่โครงการฯ ภ่ยใน่ปัี 2564 แลัะคาด้ว่ิาจำะเริ�ม
กำารก่อสร้างใน่ ปัี 2564 โด้ยจำะลังทุ่่น่ตามปัริมาณ
ควิามต้องการการใช่้ไฟฟ�าใน่พื้น่ทุ่่�เมืองใหมน่่า่อยู่
อัจำฉริยะแลัะพื้น่ทุ่่� 5 ตำาบลัใน่เขตอำาเภอบำางลัะม่ง
 โด้ยคาด้การณ์ทุ่่�จำะก่อสร้างแล้ัวิเสร็จำแลัะพร้อมด้ำา
เน่ิน่กำารเช่ิงพาณิช่ย์รวิมอยา่งน่้อย 300 เมกะวัิตต์
 ภายใน่ปัี 2565 แลัะจำะพิจำารณาการลังทุ่่น่เพิ�ม
กำาลัังผลิัตติด้ต้ังอ่ก 200 เมกะวัิตต์ตามการเพิ�มขึ้น่
ของปัริมาณใช่้ไฟฟ�าทุ่่�คาด้กำารณ์ใน่พื้น่ทุ่่�ดั้งกล่ัาวิ
 ซีึ�งคาด้ว่ิาจำะก่อสร้างแล้ัวิเสร็จำแลัะพร้อมด้ำาเน่ิน่
กำารเช่ิงพาณิช่ย์ไมน่่้อยกว่ิา 500 เมกะวัิตต์ภายใน่
ปัี 2569 ท้ัุ่งน่่้บริษัทุ่ฯ จำะม่การพิจำารณาการลังทุ่่น่
ก่อสร้างตามปัริมาณการใช่้ไฟฟ้าใน่พื้น่ทุ่่�ดั้งกล่ัาวิ
 ใน่กรณ่ทุ่่�ปัริมาณกำารใช่้ไฟฟ้าใน่พื้น่ทุ่่�ดั้งกล่ัาวิม่
การเปัล่ั�ยน่แปัลัง

ขณะทุ่่�ษัทุ่ฯ จำะด้ำาเน่ิน่การเข้ารับโอน่กิจำการท้ัุ่งหมด้
 ซีึ�ง Mitsu ถือห่้น่ใน่ SET Energy ร้อยลัะ40 โด้ย
การรับโอน่กิจำกำารท้ัุ่งหมด้ม่มูลัค่ารายการท้ัุ่งสิ้น่ 
1,799,600,000 บาทุ่ โด้ยภายหลัังการ
รับโอน่กิจำการท้ัุ่งหมด้ดั้งกล่ัาวิเสร็จำสมบูรณ์
 บริษัทุ่ฯ จำะด้ำาเน่ิน่กำารออกแลัะจัำด้สรรห่้น่เพิ�มทุ่่น่
สามัญให้แก่ผู้ถือห่้น่ของ Mitsu เพื�อช่ำาระมูลัค�ากิจำ
กำารท้ัุ่งหมด้ของ Mitsu ทุ่่�บริษัทุ่ฯ ได้้มา
 
SPCG ระบ่ต่อว่ิา ทุ่่�ปัระช่่มคณะกรรมการบริษัทุ่ฯ
 เห็น่ช่อบให้น่ำาเสน่อต่อทุ่่�ปัระช่่มผู้ถือห่้น่ของบริ
ษัทุ่ฯ เพื�อพิจำารณาอน่่มัติการลัด้ทุ่่น่จำด้ทุ่ะเบ่ยน่ขอ
งบริษัทุ่ฯ แลัะแก้ไขเพิ�มเติมหน่ังสือบริคณห์สน่ธิ
ของบริษัทุ่ฯ ข้อ 4. เรื�องทุ่่น่จำด้ทุ่ะเบ่ยน่โด้ยราย
ลัะเอ่ยด้การลัด้ทุ่่น่ม่ดั้งต่อไปัน่่้



บอร์ิด SPCG เคาะลังท่น่โซิลัาร์ิฟื้าร์ิมใน่ EEC 500 MWบอร์ิด SPCG เคาะลังท่น่โซิลัาร์ิฟื้าร์ิมใน่ EEC 500 MW
มููลค่่า 2.3 หมู่�นลบ. พร้้อมูเพ่� มูทุุน 81.8 ล้านหุ้น ร้าค่า มููลค่่า 2.3 หมู่�นลบ. พร้้อมูเพ่� มูทุุน 81.8 ล้านหุ้น ร้าค่า 
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(ก) ลัด้ทุ่่น่จำด้ทุ่ะเบ่ยน่จำาก 1,016,389,000 บาทุ่
 เปั็น่ทุ่่น่จำด้ทุ่ะเบ่ยน่ 973,990,000 บาทุ่โด้ยตัด้
ห่้น่ทุ่่�ยังไมไ่ด้้ออกจำำาหน่า่ยจำำาน่วิน่ 42,399,000 
ห่้น่ มูลัค่าทุ่่�ตราไว้ิห่้น่ลัะ 1.00 บาทุ่

(ข) แก้ไขเพิ�มเติมหน่ังสือบริคณห์สน่ธิ ข้อ 4. 
เรื�องทุ่่น่จำด้ทุ่ะเบ่ยน่ เพื�อให้สอด้คล้ัองกับการลัด้
ทุ่่น่จำด้ทุ่ะเบ่ยน่
 
น่อกจำากน่่้ เห็น่ช่อบให้น่เสน่อต่อทุ่่�ปัระช่่มผู้
ถือห่้น่ของบริษัทุ่ฯ เพื�อพิจำารณาอน่่มัติเพิ�ม
ทุ่่น่จำด้ทุ่ะเบ่ยน่ของบริษัทุ่ฯ แลัะแก้ไขเพิ�มเติม
หน่ังสือบริคณห์สน่ธิของบริษัทุ่ฯ ข้อ 4. เรื�องทุ่่น่
จำด้ทุ่ะเบ่ยน่เพื�อให้สอด้คล้ัองกับการเพิ�มทุ่่น่ดั้ง
กล่ัาวิ โด้ยการเพิ�มทุ่่น่จำด้ทุ่ะเบ่ยน่เปั็น่การเพิ�ม
ทุ่่น่สำาหรับการจัำด้สรรห่้น่เพิ�มทุ่่น่เพื�อเสน่อขาย
ให้แก่บ่คคลัใน่วิงจำำากัด้ (Private Placement) 
โด้ยจัำด้สรรให้Mitsu เพื�อช่ำาระมูลัค่ากิจำการ
ท้ัุ่งหมด้ของ Mitsu แลัะการจัำด้สรรห่้น่เพิ�มทุ่่น่
แบบมอบอำาน่าจำทัุ่�วิไปั (General Mandate) 
เพื�อสน่ับสน่่น่ควิามสามารถทุ่างการเงิน่ใน่การ
พัฒิน่าโครงการฯโด้ยการแก้ไขเพิ�มเติมหน่ังสือ
บริคณห์สน่ธิของบริษัทุ่ฯ ข้อ 4. เรื�องทุ่่น่จำด้
ทุ่ะเบ่ยน่ ม่รายลัะเอ่ยด้ดั้งต่อไปัน่่้

(ก) เพิ�มทุ่่น่จำด้ทุ่ะเบ่ยน่จำาก 973,990,000 บาทุ่
 เปั็น่ทุ่่น่จำด้ทุ่ะเบ่ยน่ 1,153,189,000 บาทุ่โด้ย
การออกห่้น่สามัญเพิ�มทุ่่น่จำำาน่วิน่ 179,199,000 
ห่้น่ มูลัค่าทุ่่�ตราไว้ิห่้น่ลัะ 1.00 บาทุ่

(ข) แก้ไขเพิ�มเติมหน่ังสือบริคณห์สน่ธิ ข้อ 4. 
เรื�องทุ่่น่จำด้ทุ่ะเบ่ยน่ เพื�อให้สอด้คล้ัองกับการ
เพิ�มทุ่่น่จำด้ทุ่ะเบ่ยน่

อ่กท้ัุ่งเห็น่ช่อบให้น่ำาเสน่อต่อทุ่่�ปัระช่่มผู้ถือห่้น่
ของบริษัทุ่ฯ เพื�อพิจำารณาอน่่มัติการจัำด้สรรห่้น่
เพิ�มทุ่่น่จำำาน่วิน่ไมเ่กิน่ 81,800,000 ห่้น่ มูลัค่า
ทุ่่�ตราไว้ิห่้น่ลัะ 1.00 บาทุ่ เพื�อเสน่อขายให้แก่
บ่คคลัใน่วิงจำำากัด้ (Private Placement) โด้ย
จัำด้สรรให้ Mitsu ใน่ราคาห่้น่ลัะ 22.00 เพื�อ
ช่ำาระมูลัค่ากิจำการท้ัุ่งหมด้ของ Mitsu ท้ัุ่งน่่้
 Mitsu ไมเ่ปั็น่บ่คคลัทุ่่�เก่�ยวิโยงกัน่ตามปัระกาศ
คณะกรรมการกำากับตลัาด้ทุ่่น่ทุ่่� ทุ่จำ. 21/2551 
โด้ยราคาเสน่อขายห่้น่ออกใหมต่ามทุ่่�ระบ่ไว้ิข้าง
ต้น่ไมเ่ข้าขา่ยเปั็น่การเสน่อขายห่้น่ทุ่่�ออกใหม่
ใน่ราคาต�าเน่ื�องจำากเปั็น่ราคาทุ่่�ไมต่�ากว่ิาร้อยลัะ 
90 ของราคาซีื้อขายถัวิเฉล่ั�ยถ่วิงน่ำาหน่ักของห่้น่
บริษัทุ่ฯ ใน่ตลัาด้หลัักทุ่รัพย์แหง่ปัระเทุ่ศไทุ่ย 15 
วัิน่ทุ่ำาการก่อน่วัิน่ทุ่่�คณะกรรมการม่มติ(คำาน่วิณ
จำากราคาตลัาด้ระหว่ิางวัิน่ทุ่่� 4 พฤศจิำกายน่
 2563 ถึงวัิน่ทุ่่�24 พฤศจิำกายน่ 2563 ซีึ�งเทุ่่ากับ
 21.06 บาทุ่ต่อห่้น่ ท้ัุ่งน่่้ร้อยลัะ 90 ของราคาถัวิ
เฉล่ั�ยถ่วิงน่ำาหน่ักเทุ่่ากับ 18.95 บาทุ่ต่อห่้น่) ดั้ง
น่ั้น่ การออกแลัะเสน่อขายห่้น่สามัญเพิ�มทุ่่น่ให้
แก่บ่คคลัใน่วิงจำำากัด้ครั้งน่่้จึำงต้องได้้รับมติอน่่มัติ
จำากทุ่่�ปัระช่่มผู้ถือห่้น่ด้้วิยคะแน่น่เส่ยงไมน่่้อย
กว่ิา 3 ใน่ 4ของจำำาน่วิน่เส่ยงท้ัุ่งหมด้ของผู้ถือห่้น่
ทุ่่�มาปัระช่่มออกเส่ยง
 
พร้อมเห็น่ช่อบให้น่ำาเสน่อต่อทุ่่�ปัระช่่มผู้ถือห่้น่
ของบริษัทุ่ฯ เพื�อพิจำารณาอน่่มัติการจัำด้สรร

ห่้น่เพิ�มทุ่่น่ของบริษัทุ่ฯ แบบมอบอำาน่าจำ
ทัุ่�วิไปั (General Mandate) จำำาน่วิน่ไมเ่กิน่
 97,399,000 ห่้น่มูลัค่าทุ่่�ตราไว้ิห่้น่ลัะ 1.00 
บาทุ่ เพื�อเสน่อขายให้แก่บ่คคลัใน่วิงจำำากัด้
 เพื�อสน่ับสน่่น่ควิามสามารถทุ่างการเงิน่ใน่
การพัฒิน่าโครงการฯ แลัะเสริมสร้างควิาม
สามารถใน่การบริหารโครงสร้างเงิน่ทุ่่น่อยา่งม่
ปัระสิทุ่ธิภาพ

เห็น่ช่อบให้น่ำาเสน่อต่อทุ่่�ปัระช่่มผู้ถือห่้น่ขอ
งบริษัทุ่ฯ เพื�อพิจำารณาอน่่มัติแก้ไขเพิ�มเติม
วัิตถ่ปัระสงค์ของบริษัทุ่ฯ จำำาน่วิน่ 1 ข้อ เพื�อให้
สอด้คล้ัองกับการรับโอน่กิจำการท้ัุ่งหมด้ (Entire
Business Transfer) ซีึ�งสง่ผลัให้วัิตถ่ปัระสงค์ขอ
งบริษัทุ่ฯ ม่จำำาน่วิน่ท้ัุ่งหมด้เปั็น่ 34 ข้อพร้อมท้ัุ่ง
แก้ไขเพิ�มเติมหน่ังสือบริคณห์สน่ธิของบริษัทุ่ฯ 
ข้อ 3. เรื�องวัิตถ่ปัระสงค์ เปั็น่ดั้งต่อไปัน่่้

“ขึ้�อุ 34 ป็ระก็อุบักิ็จก็ารโอุนหุ้รอุ้รบััโอุน
กิ็จก็าร รวัมถ้งที่รพัยส์ุนิและหุ้น่�สุนิอุ้�น ๆ ที่่�
เก็่�ยวัขึ้�อุงกั็บัก็ารป็ระก็อุบักิ็จก็ารขึ้อุงบัรษัิที่
จำากั็ดอุ้�น หุ้รอุ้บัรษัิที่มหุ้าชนจำากั็ดอุ้�น”

อน่่มัติการเร่ยกปัระช่่มวิิสามัญ ผู้ถือห่้น่ ครั้งทุ่่�
 1/2564 ใน่วัิน่ศ่กร์ทุ่่� 15 มกราคม 2564เวิลัา
 09.30 น่. ณ ห้องฟูจิำ แกรน่ด์้บอลัรูม ช่ั้น่ 4 โรง
แรมน่ิกโก้ กร่งเทุ่พ เลัขทุ่่� 27 ซีอยส่ข่มวิิทุ่55 (
ทุ่องหล่ัอ) ถน่น่ส่ข่มวิิทุ่ แขวิงคลัองตัน่เหน่ือ เขต
วัิฒิน่า กร่งเทุ่พมหาน่คร 10110



BA กัดฟื้นั่ปี 64BA กัดฟื้นั่ปี 64
พยายามูทุำาให้ขาดทุุนน้อยทุ่�สุุด-ไร้้การ้ลงทุุนใหมู่พยายามูทุำาให้ขาดทุุนน้อยทุ่�สุุด-ไร้้การ้ลงทุุนใหมู่

BA กัด้ฟัน่ปัี 64 พยายามทุ่ำาให้ขาด้ทุ่่น่น่้อย
ทุ่่�ส่ด้-ไร้การลังทุ่่น่ใหม ่พร้อมเดิ้น่หน่้าลัด้
จำำาน่วิน่เครื�องบิน่ต่อเน่ื�อง คาด้ปัี65 เหลืัอ
เครื�องบิน่ไอพน่่ 15 ลัำา แย้มม่แผน่ขยายเส้น่
ทุ่างบิน่ไปัจ่ำน่ หลัังมองม่โอกาสเติบโตด่้

น่ายอน่วัิช่ ล่ัลัะวัิฒิน่์วัิฒิน่า รองกรรมการผู้
อำาน่วิยการใหญอ่าว่ิโส สายงาน่การเงิน่แลัะ
บัญช่่ บริษัทุ่ การบิน่กร่งเทุ่พ จำำากัด้ (มหาช่น่) 
หรือ BA เปัิด้เผยว่ิา บริษัทุ่ฯยอมรับว่ิาปัี 2564 
จำะยังม่ผลัขาด้ทุ่่น่ส่ทุ่ธิอยู ่หากภาครัฐยังไม่
เปัิด้ให้เดิ้น่ทุ่างระหว่ิางปัระเทุ่ศได้้ แต่อยา่งไร
ก็ตามบริษัทุ่ฯจำะพยายามทุ่ำาให้ม่ผลัขาด้ทุ่่น่
น่้อยทุ่่�ส่ด้ แลัะพยายามรักษาสภาพคล่ัองให้
มากทุ่่�ส่ด้รวิมถึงยกเลิักหรือช่ะลัอการลังทุ่่น่
โครงการต่างๆออกไปัก่อน่

น่อกจำากน่่้บริษัทุ่ฯยังได้้เจำรจำากับสถาบัน่การ
เงิน่เพื�อขอยืด้ระยะเวิลัาใน่การช่ำาระหน่่้ออก
ไปั โด้ยได้้รับควิามช่ว่ิยเหลืัอเปั็น่อยา่งด่้ ขณะ
เด่้ยวิกัน่ยังม่เดิ้น่หน่้าลัด้จำำาน่วิน่เครื�องบิน่ต่อ

เน่ื�องโด้ยคาด้ว่ิาใน่ปัี 2565 จำะเหลืัอเครื�องบิน่
ไอพน่่ปัระมาณ 15 ลัำา พร้อมกัน่น่่้ยังเดิ้น่หน่้า
ลัด้ค่าใช่้จ่ำายทุ่่�เก่�ยวิข้องกับการบิน่ด้้วิยเช่น่่
กัน่

ด้้าน่ภาพรวิมผลัปัระกอบการปัี 2563 คาด้ว่ิา
จำำาน่วิน่เทุ่่�ยวิบิน่จำะปัรับตัวิลัด้ลัง 65% แลัะ
 Load Factor ลัด้ลัง 69% ผู้โด้ยสารลัด้ลัง 
68% หลัังได้้รับผลักระทุ่บจำากโควิิด้-19 ทุ่ำาให้
เทุ่่�ยวิบิน่ช่ะลัอตัวิ โด้ยปััจำจ่ำบัน่บริษัทุ่ฯม่การ
ใช่้เครื�องบิน่เพ่ยง 10 กล่ัาลัำา จำากท้ัุ่งหมด้
 39 ลัำา เพื�อเปั็น่การลัด้ค่าใช่้จ่ำายใน่การบำาร่ง
รักษา แลัะใน่ไตรมาส 4/2563 บริษัทุ่ฯม่แผน่
ขายเครื�องบิน่ ATR72-500 ออก จำำาน่วิน่ 2 ลัำา
 สง่ผลัให้สิ้น่ปัีน่่้ จำะเหลืัอเครื�องบิน่ จำำาน่วิน่ 37 
ลัำา

อยา่งไรก็ตามบริษัทุ่ฯได้้ปัรับกลัย่ทุ่ธ์หัน่มา
เน่้น่เทุ่่�ยวิบิน่ใน่ปัระเทุ่ศมากขึ้น่ โด้ยไตรมาส
 4/2563 ม่แผน่ขยายเส้น่ทุ่างบิน่ใหม ่5 แหง่
 ได้้แก่ กร่งเทุ่พฯ-ตราด้ , กร่งเทุ่พฯ-กระบ่� , 

สม่ย-ภูเก็ต , อู่ตะเภา -ภูเก็ต , สม่ย - อู่ตะเภา
 พร้อมกัน่น่่้ยังม่แผน่ขยายเส้น่ทุ่างไปัยัง
ปัระเทุ่ศจ่ำน่หลัังมองว่ิาม่แน่วิโน่้มเติบโตด่้แลัะ
ม่ศักยภาพทุ่่�เปั็น่ปัระโยช่น่์ต่อธ่รกิจำของเรา
 แลัะน่อกเหน่ือจำากขน่สง่ผู้โด้ยสารแล้ัวิยังม่
การขายแบบเช่า่เหมาลัำาด้้วิยเพื�อรองรับน่ัก
ลังทุ่่องเทุ่่�ยวิจ่ำน่หากม่การเปัิด้ปัระเทุ่ศ โด้ย
เส้น่ทุ่างทุ่่�มองไว้ิได้้แก่ สม่ย-เฉิน่ตู แลัะ สม่ย-
ฉงช่ิ�ง

สำาหรับควิามคืบหน่้าการลังทุ่่น่ใน่สน่ามบิน่
อู่ตะเภาปััจำจ่ำบัน่เริ�มสำารวิจำพื้น่ทุ่่�สำาหรับการ
ก่อสร้างแล้ัวิต้ังแต่ต้น่เดื้อน่ต่ลัาคม 2563 ซีึ�ง
ปััจำจ่ำบัน่ได้้ม่การจัำด้ทุ่ำาปัระมาณการผู้โด้ยสาร
ใกล้ัเสร็จำแล้ัวิ แลัะอยูร่ะหว่ิางพิจำารณา
แผน่ผังเลัย์เอาท์ุ่อาคารผู้โด้ยสารหลัังใหม่
 รวิมถึงศูน่ย์ขน่สง่ภาคพื้น่ดิ้น่ โด้ยคาด้ว่ิาจำะ
ม่การแขง่ขัน่ออกแบบเสร็จำสิ้น่ปัระมาณสิ้น่ปัี
 2563 แลัะสามารถคัด้เลืัอกผู้ช่น่ะได้้ภายใน่
ไตรมาส 1/2564



BCH ตั�งเป้าปี 64 ปั� มริายได้โต 10-15%BCH ตั�งเป้าปี 64 ปั� มริายได้โต 10-15%
2 ร้พ.ใหมู่หนุน - ขอโค่วตาปร้ะกันสัุงค่มูเพ่� มู2 ร้พ.ใหมู่หนุน - ขอโค่วตาปร้ะกันสัุงค่มูเพ่� มู

BCH คาด้รายได้้ปัี 64 โต 10-15% พร้อม
คงเปั้าอิบิทุ่ด้้ามาร์จ้ิำน่ 28-30% หลัังม่ราย
ได้้จำาก 2 รพ.ใหมห่น่่น่ พร้อมวิางงบลังทุ่่น่
ปัี64 ทุ่่� 721 ลับ. ลั่ยก่อสร้างรพ. เกษม
ราษฎร์ อิน่เตอร์เน่ช่ั�น่แน่ลั เว่ิยงจัำน่ทุ่น่์
 - รพ.เกษมราฎร์ ปัราจ่ำน่บ่ร่ ใหมแ่ล้ัวิเสร็จำ
 อ่กท้ัุ่งเล็ังขอโควิต้าปัระกัน่สังคมเพิ�มอ่ก
 1 หมื�น่ราย จำาก 1.06 ล้ัาน่ราย เปั็น่ 1.07 
ล้ัาน่ราย ขณะทุ่่�มั�น่ใจำ Q4/63 รายได้้โตโด้ด้
เด่้น่ หลัังเข้าสูฤ่ดู้โรคระบาด้-ม่รายได้้จำาก
โครงการปัระกัน่สังคมหน่่น่ แต่รับรายได้้
ปัี63 ทุ่รงตัวิจำากปัีก่อน่ทุ่่�ทุ่ำาได้้ 8.99 พัน่ลับ. 
รับผลักระทุ่บโควิิด้-19 ด้้าน่โบรกฯ เช่่ยร์ซีื้อ 
BCH เปั้า 20 บ. ช่่้แน่วิโน่้มกำาไร 4Q20 คาด้
ยังแข็งแรงจำากรายได้้เงิน่สด้ทุ่่�ทุ่ยอยฟื้ น่
ตัวิอยา่งต่อเน่ื�อง

น่ายภูมิพัฒิน่์ ฉัตรน่รเศรษฐ ผู้อำาน่วิยการ
ฝ�ายการเงิน่แลัะน่ักลังทุ่่น่สัมพัน่ธ์ บริษัทุ่
 บางกอก เช่น่ ฮอสปัิทุ่อลั จำำากัด้ (มหาช่น่
) หรือ BCH เปัิด้เผยว่ิา บริษัทุ่ฯต้ังเปั้า
รายได้้ปัี 2564 จำะเติบโต 10-15% จำาก
ปัีน่่้ทุ่่�มองว่ิาม่ฐาน่ทุ่่�ต�าแล้ัวิ พร้อมรักษา
 Ebitda margin ทุ่่�ระดั้บ 28-30% โด้ย
การเติบโตของรายได้้ม่ปััจำจัำยบวิกมาจำาก
การทุ่่�บริษัทุ่ฯจำะเปัิด้ให้บริการโรงพยาบาลั
ใหม ่2 แหง่ ได้้แก่ โรงพยาบาลัเกษมราฎร์
 ปัราจ่ำน่บ่ร่ อยา่งเปั็น่ทุ่างการใน่เดื้อน่ วัิน่ทุ่่�
 1 มกราคม2564 ซีึ�งคาด้ว่ิาจำะม่ผู้ปัระตน่
เข้ามาสมัครใช่้สิทุ่ธิจำำาน่วิน่มาก แลัะโรง
พยาบาลัเกษมราษฎร์ อิน่เตอร์เน่ช่ั�น่แน่ลั

 เว่ิยงจัำน่ทุ่น่์ ทุ่่�จำะเปัิด้ให้บริการใน่ช่ว่ิง
ไตรมาส 2/2564 น่อกจำากน่่้ ปัีหน่้าบริษัทุ่ฯ
ยังเตร่ยมขอโควิต้าปัระกัน่สังคมเพิ�มอ่ก
 10,000 ราย จำากปััจำจ่ำบัน่ม่โควิต้าท้ัุ่งสิ้น่
 1,060,000 ราย ซีึ�งหากม่รายได้้สว่ิน่น่่้
เพิ�มเข้ามาก็จำะทุ่ำาให้รายได้้รวิมปัี 2564 ม่
โอกาสเติบโตมากว่ิา 10-15%

 ด้้าน่งบลังทุ่่น่ปัีหน่้าบริษัทุ่ฯวิางไว้ิทุ่่� 721 
ล้ัาน่บาทุ่เพื�อใช่้สำาหรับรองรับก่อสร้างโรง
พยาบาลัเกษมราฎร์ ปัราจ่ำน่บ่ร่ ให้แล้ัวิ
เสร็จำ จำำาน่วิน่ 131 ล้ัาน่บาทุ่ สว่ิน่ทุ่่�เหลืัอใช่้
สำาหรับก่อสร้างโรงพยาบาลัเกษมราษฎร์ 
อิน่เตอร์เน่ช่ั�น่แน่ลั เว่ิยงจัำน่ทุ่น่์ โด้ยปััจำจ่ำบัน่
ม่ควิามคืบหน่้าไปัแล้ัวิกว่ิา 90% ท้ัุ่ง 2 แหง่
 อ่กท้ัุ่งบริษัทุ่ฯยังม่แผน่ปัรับปัร่งแลัะร่โน่
เวิทุ่โรงพยาบาลัเดิ้ม เบื้องต้น่คาด้ว่ิาจำะ
ใช่้งบลังทุ่่น่ปัระมาณ 20-25 ล้ัาน่บาทุ่/
แหง่สว่ิน่ภาพรวิมผลัปัระกอบการไตรมาส
 4/2563 บริษัทุ่ฯมั�น่ใจำว่ิาจำะเติบโตได้้อยา่ง
ต่อเน่ื�องจำากไตรมาส 3/2563 แลัะเติบโต
โด้ด้เด่้น่เมื�อเทุ่่ยบกับช่ว่ิงเด่้ยวิกัน่ของปัี
ก่อน่ หลัังเข้าสูฤ่ดู้การของโรคระบาด้โด้ย
เฉพาะ โรคระบาด้ไวิรัสอาร์เอสว่ิทุ่่�เกิด้ใน่
เด็้ก น่อกจำากน่่้ยังม่ปััจำจัำยสน่ับสน่่น่จำาก
รายได้้ของผู้ปัระกัน่ตน่ ด้้วิยการให้บริการ
ฉ่ด้วัิคซี่น่ไข้หวัิด้ใหญส่ำาหรับผู้ปัระกัน่ตน่
ทุ่่�ม่อาย่ต้ังแต่ 50 ปัีขึ้น่ไปั โด้ยปััจำจ่ำบัน่
บริษัทุ่ฯม่สัด้สว่ิน่รายได้้จำากผู้ปัระกัน่ตน่ทุ่่�
ม่อาย่ 50 ปัีขึ้น่ไปัอย่ทุ่่่�ปัระมาณ 17% ของ
ผู้ปัระกัน่ตน่ท้ัุ่งหมด้

 

อ่กท้ัุ่ง บริษัทุ่ฯยังม่การให้บริการทุ่างการ
แพทุ่ย์กรณ่ผา่ตัด้แบบวัิน่เด่้ยวิกลัับ
 (One Day Surgery: ODS) เพื�อเพิ�มสิทุ่ธิ
ปัระโยช่น่์ให้แก่ผู้ปัระกัน่ตน่สามารถเข้า
ถึงบริการทุ่างการแพทุ่ย์ช่ั้น่สูงทุ่่�ม่ค่ณภาพ
ลัด้ระยะเวิลัาการรอคอยผา่ตัด้การพัก
ฟื้ น่ แลัะลัด้ค่าใช่้จ่ำายใน่การดู้แลัรักษา ซีึ�ง
จำะพร้อมให้บริการแก่ผู้ปัระกัน่ตน่ต้ังแต่
ไตรมาส 4/2563 เปั็น่ต้น่ไปั

อยา่งไรก็ตามถึงแม้ภาพรวิมไตรมาส
 4/2563 จำะเติบโตได้้อยา่งโด้ด้เด่้น่แต่ก็ไม่
สามารถสน่ับสน่่น่ให้รายได้้ท้ัุ่งปัีน่่้จำะเติบโต
ได้้ เน่ื�องจำาก 9 เดื้อน่แรกทุ่่�ผา่น่มาบริษัทุ่ฯ
ม่รายได้้รวิมปัรับตัวิลัด้ลังแล้ัวิ -1.4% เมื�อ
เทุ่่ยบกับช่ว่ิงเด่้ยวิกัน่ของปัีก่อน่ หลัังได้้รับ
ผลักระทุ่บจำากการแพรร่ะบาด้ของไวิรัส
โควิิด้-19 ดั้งน่ั้น่บริษัทุ่ฯจึำงคาด้ว่ิารายได้้ปัี 
2563 จำะสามารถทุ่ำาได้้ใกล้ัเค่ยงกับปัีก่อน่ทุ่่�
ทุ่ำาได้้ 8,998.64 ล้ัาน่บาทุ่

สว่ิน่ควิามคืบหน่้าใน่การสร้างโรงพยาบาลั
มะเร็ง ปััจำจ่ำบัน่อยูร่ะหว่ิางขั้น่ตอน่การ
ศึกษา หากม่ควิามช่ัด้เจำน่จำะแจ้ำงให้ทุ่ราบ
ทัุ่น่ทุ่่ แต่เบื้องคาด้ว่ิาจำะใช่้งบลังทุ่่น่ใน่การ
ก่อสร้างไมเ่กิน่ 100 ล้ัาน่บาทุ่



PTT เปิดตัวิธุ่ริกิจำให้บริิการิซืิ�อPTT เปิดตัวิธุ่ริกิจำให้บริิการิซืิ�อ
ขายใบรั้บร้องพลังงานหมุูนเว่ยนอย่างค่ร้บวงจร้ร้ายแร้กในปร้ะเทุศไทุยขายใบรั้บร้องพลังงานหมุูนเว่ยนอย่างค่ร้บวงจร้ร้ายแร้กในปร้ะเทุศไทุย

PTTตอกยำาควิามเป็ัน่ผูน้่ำาด้้าน่น่วัิตกรร
มพลัังงาน่แหง่อน่าคต เปัดิ้ตลัาด้ธ่รกิจำ
 ซีื้อ-ขายใบรบัรองพลัังงาน่หม่น่เว่ิยน่
 (Renewable Energy Certificate หรอื
 REC) โด้ยน่ำาเทุ่คโน่โลัยบ่ล็ัอกเช่น่
มาใช่ป้ัระโยช่น่เ์พื�อ ตอบสน่องควิาม
ต้องการการจัำด้หาพลัังงาน่หม่น่เว่ิยน่ใน่
ปัระเทุ่ศไทุ่ยแลัะภมูภิาคอาเซีย่น่อยา่ง
ครบวิงจำร สาน่ต่อพนั่ธกิจำด้้าน่ควิาม
ยั�งยนื่

น่ายวิรวัิฒิน่์ พิทุ่ยศิริ รองกรรมการ
ผู้จัำด้การใหญน่่วัิตกรรมแลัะดิ้จิำทัุ่ลั
 บริษัทุ่ ปัตทุ่. จำำากัด้ (มหาช่น่) เปัิด้เผย
ว่ิา ปัตทุ่. ได้้รับการรับรองจำาก The 
International REC Standard (I-REC 
Standard) ต้น่เดื้อน่ต่ลัาคมทุ่่�ผา่น่มา
ให้เปั็น่ตัวิแทุ่น่ให้บริการขึ้น่ทุ่ะเบ่ยน่
อ่ปักรณ์พลัังงาน่หม่น่เว่ิยน่ท้ัุ่งใน่สว่ิน่
ของการขอใบรับรองฯ แลัะการซีื้อ
ขายใบรับรองฯ ใน่รูปัแบบเบ็ด้เสร็จำใน่
ทุ่่�เด่้ยวิ (One Stop Service) รายแรก
ของปัระเทุ่ศไทุ่ย เพื�ออำาน่วิยควิาม
สะด้วิกให้แก่บริษัทุ่ผู้ปัระกอบการใน่
ปัระเทุ่ศไทุ่ยแลัะบริษัทุ่ต่างปัระเทุ่ศ
ทุ่่�ม่โรงงาน่หรือสถาน่ปัระกอบการใน่
ปัระเทุ่ศไทุ่ยแลัะ/หรือภูมิภาคอาเซี่ยน่
 รวิมถึงบริษัทุ่ทุ่่�ม่ควิามสน่ใจำม่สว่ิน่รว่ิม
ใน่การเข้าถึงพลัังงาน่สะอาด้ใน่ช่่มช่น่

 เช่น่่ โซีลัาร์ช่่มช่น่ (community solar) 
เปั็น่ต้น่ โด้ยได้้เริ�มม่ลัูกค้าใช่้บริการ
การซีื้อ – ขายพลัังงาน่หม่น่เว่ิยน่ต้ังแต่
เดื้อน่พฤศจิำกายน่ 2563 ทุ่่�ผา่น่มา ท้ัุ่งน่่้
 ปัตทุ่. ได้้พัฒิน่าแพลัตฟอร์ม ReAcc 
(Renewable Energy Acceleration 
Platform) ผา่น่การใช่้ระบบบล็ัอกเช่น่
ทุ่่�เพิ�มปัระสิทุ่ธิภาพด้้าน่ควิามปัลัอด้ภัย
ใน่การทุ่ำาธ่รกรรมทุ่างการเงิน่ รองรับ
การซีื้อขายใบรับรองพลัังงาน่หม่น่เว่ิยน่
 (Renewable Energy Certificate 
หรือ REC) การทุ่ำาสัญญาซีื้อขาย
ไฟฟ้า (Corporate Power Purchase 
Agreement หรือ CPPA) แลัะการใช่้
พลัังงาน่หม่น่เว่ิยน่กับรถยน่ต์ไฟฟ้า ซีึ�ง
การพัฒิน่าธ่รกิจำดั้งกล่ัาวิสอด้คล้ัองกับ
วิิสัยทัุ่ศน่์ของ ปัตทุ่. ใน่การน่ำาเทุ่คโน่โลัย่
ทุ่่�เกิด้จำากการผสมผสาน่ด้้วิยควิามรู้
ควิามเช่่�ยวิช่าญ น่วัิตกรรม แลัะดิ้จิำทัุ่ลั ใน่
ทุ่่กมิติของกระบวิน่การด้ำาเน่ิน่งาน่มาใช่้
ให้เกิด้ปัระโยช่น่์ หรือ Technology for 
All

“แพลัตฟอร์ม ReAcc ริเริ�มโด้ยทุ่่ม
น่วัิตกรรมของ ปัตทุ่. (PTT ExpresSo) 
แลัะเปั็น่ฝีมือของน่ักพัฒิน่า software 
คน่ไทุ่ยรว่ิมกับ องค์กรไมแ่สวิงหาผลั
กำาไรด้้าน่บล็ัอกเช่น่ใน่ภาคพลัังงาน่ระดั้บ
โลัก โด้ยแพลัตฟอร์มใหมน่่่้จำะเปั็น่หน่ึ�งใน่

กลัไกทุ่่�ช่ว่ิยขับเคลืั�อน่การเปัล่ั�ยน่แปัลัง
ด้้าน่การใช่้พลัังงาน่หม่น่เว่ิยน่ให้บรรลั่
เปั้าหมายการใช่้พลัังงาน่สะอาด้ของ
ปัระเทุ่ศไทุ่ศไทุ่ยใน่อน่าคต อ่กท้ัุ่งยังเปั็น่
ปัระโยช่น่์ใน่แง่ของการเช่ื�อมต่อสอง
ทิุ่ศทุ่างระหว่ิางบริษัทุ่ผู้ซีื้อแลัะบริษัทุ่
ผู้พัฒิน่าพลัังงาน่หม่น่เว่ิยน่ รวิมถึงสง่
เสริมให้เกิด้โอกาสใน่การลังทุ่่น่ธ่รกิจำด้้าน่
พลัังงาน่หม่น่เว่ิยน่ให้เกิด้ขึ้น่ใหมภ่ายใน่
ปัระเทุ่ศ เกิด้การสร้างงาน่สร้างรายได้้ 
กระต่้น่เศรษฐกิจำ น่ำาไปัสูก่ารพัฒิน่าอยา่ง
ยั�งยืน่รว่ิมกัน่ต่อไปั” น่ายวิรวัิฒิน่์ กล่ัาวิ

การบริหารธ่รกิจำ ReAcc ด้ำาเน่ิน่การภาย
ใต้ บริษัทุ่ อัลัฟ�าคอม จำำากัด้ ซีึ�ง ปัตทุ่. 
เปั็น่ผู้ถือห่้น่บริษัทุ่ฯ ดั้งกล่ัาวิใน่อัตราร้อย
ลัะ 100 โด้ยได้้เปัิด้ให้บริการขึ้น่ทุ่ะเบ่ยน่
อ่ปักรณ์พลัังงาน่หม่น่เว่ิยน่เพื�อขอใบรับ
รองฯ แลัะซีื้อขายใบรับรองฯ ทุ่่�สอด้คล้ัอง
กับมาตรฐาน่การปัระกาศรับรองการใช่้
พลัังงาน่ทุ่ด้แทุ่น่ระดั้บน่าน่าช่าติ หรือ
 The International REC Standard 
(I-REC Standard) แบบครบวิงจำรแล้ัวิ
 แลัะจำะเปัิด้ให้บริการแพลัตฟอร์ม ReAcc 
อยา่งเต็มรูปัแบบใน่ช่ว่ิงต้น่ปัี 2021 โด้ย
สามารถดู้ข้อมูลัหรือรายลัะเอ่ยด้เพิ�มเติม
ได้้ทุ่่� www.reacc.io



AMATA รัิบยอดขายท่�ดิน่ปี 63 ตำ�าเป้า 950 ไร่ิAMATA รัิบยอดขายท่�ดิน่ปี 63 ตำ�าเป้า 950 ไร่ิ
เหตุโค่ว่ด-19 กร้ะทุบลูกค้่าต่างชาต่เล่�อนเซ็็นสัุญญาซ่็�อทุ่�ด่นเหตุโค่ว่ด-19 กร้ะทุบลูกค้่าต่างชาต่เล่�อนเซ็็นสัุญญาซ่็�อทุ่�ด่น

น่ายวิิบูลัย์ กรมดิ้ษฐ์ กรรมการบริหารแลัะ
ปัระธาน่เจ้ำาหน่้าทุ่่�การตลัาด้ บริษัทุ่ อมตะ
 คอร์ปัอเรช่ัน่ จำำากัด้ (มหาช่น่) AMATA เปัิด้
เผยว่ิา บริษัทุ่คาด้ว่ิาภาพรวิมการขายทุ่่�ดิ้น่
ใน่ปัี2563 อาจำทุ่ำาได้้ต�ากว่ิาเปั้าหมายทุ่่�วิาง

ไว้ิทุ่่� 950 ไร ่เน่ื�องจำากได้้รับผลักระทุ่บจำาก
สถาน่การณ์การแพรร่ะบาด้ของไวิรัสโควิิด้
-19 ทุ่่�สง่ผลัให้น่ักลังทุ่่น่สว่ิน่ใหญทุ่่่�เปั็น่ช่าวิ
ต่างช่าติไมส่ามารถเดิ้น่ทุ่างเข้ามาสำารวิจำ
ทุ่่�ดิ้น่แลัะเซี็น่สัญญาซีื้อขายได้้ โด้ยใน่ช่ว่ิง 
9 เดื้อน่แรกของปัี 2563 บริษัทุ่ได้้ม่การโอน่
ทุ่่�ดิ้น่ไปัแล้ัวิ จำำาน่วิน่ 708.5 ไร่

ท้ัุ่งน่่้ปััจำจ่ำบัน่ม่ลัูกค้าต่างช่าติทุ่่�ขอเลืั�อน่
กำาหน่ด้การเซี็น่สัญญาออกไปัใน่ปัี2564
 กว่ิา 9-10 ราย ซีึ�งน่ับเปั็น่จำำาน่วิน่ทุ่่�ดิ้น่รวิม
กัน่กว่ิาหลัายร้อยไร ่ซีึ�งบริษัทุ่แลัะคู่ค้าต้อง
รอติด้ตามดู้สถาน่การณ์ของโรคระบาด้โค

วิิด้-19จำน่กว่ิาจำะม่ควิามคล่ั�คลัาย ปัระกอบ
กับการเฝ้าติด้ตาม

น่โยบายจำากภาครัฐบาลัทุ่่�จำะช่ว่ิยหน่่น่ให้
น่ักลังทุ่่น่ต่างช่าติเข้ามาปัระเทุ่ศไทุ่ยได้้

ง่ายขึ้น่ หากม่การปัรับการกักตัวิใน่รูปัแบบ
 Area Quarantine หรือการกักตัวิใน่ห้อง
พัก 10 วัิน่ ตามรูปัแบบเดิ้ม โด้ยม่การ
กำากับติด้ตามใกล้ัช่ิด้ใน่พื้น่ทุ่่�ทุ่่�กำาหน่ด้อ่ก
 4 วัิน่น่ั้น่ หากสามารถทุ่ำาได้้จำริงก็จำะเปั็น่ผลั
ด่้ต่อบริษัทุ่ทุ่่�ลัูกค้าจำะเข้ามาทุ่ำาธ่รกรรมใน่
ปัระเทุ่ศไทุ่ยได้้ใน่ระยะเวิลัาทุ่่�กระช่ับขึ้น่

พร้อมกัน่น่่้ บริษัทุ่ได้้เปัิด้เผยกลัย่ทุ่ธ์การ
ด้ำาเน่ิน่งาน่ใน่ปัี 2564 โด้ยบริษัทุ่ฯ จำะเน่้น่
การควิยค่มค่าใช่้จ่ำายด้้าน่การบริหารงาน่
ให้ลัด้ลัง ปัระกอบด้้วิย การปัรับลัด้การเดิ้น่
ทุ่างระหว่ิางปัระเทุ่ศ รวิมถึงการซีื้อทุ่่�ดิ้น่

แปัลังใหมทุ่่่�ยังไมม่่ควิามจำำาเปั็น่ออกไปัก่อน่
 เน่ื�องจำากปััจำจ่ำบัน่บริษัทุ่ยังคงม่ทุ่่�ดิ้น่เปัล่ัา
รอการพัฒิน่าอยูใ่น่มืออ่กกว่ิา 13,000 ไร่
 ซีึ�งเปั็น่พื้น่ทุ่่�ใน่น่ิคมอ่ตสาหกรรม อมตะ
ซีิต้่ ช่ลับ่ร่ ราวิๆ 3,000 ไร ่แลัะพื้น่ทุ่่�น่ิคม

อ่ตสาหกรรม อมตะซีิต้่ ระยอง อ่กมากกว่ิา 
9,000 ไร ่เปั็น่ต้น่

ท้ัุ่งน่่้ จำะให้ควิามสำาคัญกับการรักษากระแส
เงิน่สด้เปั็น่หลััก เพื�อเปั็น่การสร้างควิาม
แข็งแกรง่ทุ่างด้้าน่การเงิน่ไว้ิให้ได้้มากทุ่่�ส่ด้
เพื�อรองรับสถาน่การณ์ภาวิะเศรษฐกิจำ
ใน่อน่าคต ซีึ�งบริษัทุ่ยังคงเปั็น่หว่ิงปััจำจัำย
ภายใน่ปัระเทุ่ศด้้าน่การเมืองของไทุ่ยซีึ�ง
ยังม่ควิามอ่อน่ไหวิแลัะต้องจัำบตาดู้ควิาม
เคลืั�อน่ไหวิอยา่งใกล้ัช่ิด้ว่ิาจำะม่ทุ่างออก
อยา่งไร



ERW คาด RevPAR ปี 64 ด่ข้�น่ERW คาด RevPAR ปี 64 ด่ข้�น่
หลังกลับมูาเปิดโร้งแร้มูค่ร้บ 71 แห่ง หวังอ่ก 2-3 ป ีหลังกลับมูาเปิดโร้งแร้มูค่ร้บ 71 แห่ง หวังอ่ก 2-3 ป ี

ฟื้้� นเทุ่ากับช่วงก่อนเก่ดโค่ว่ดฟื้้� นเทุ่ากับช่วงก่อนเก่ดโค่ว่ด

ERW คาด้ RevPAR ปัี 64 ด่้ขึ้น่ หลัังกลัับ
มาเปัิด้โรงแรมครบ 71 แหง่ หวัิงอ่ก 2-3 
ปัี ฟื้ น่เทุ่่ากับช่ว่ิงก่อน่เกิด้โควิิด้ หั�น่งบ
ลังทุ่่น่เหลืัอ 500-600 ลับ. จำากต้น่ปัีต้ัง
ไว้ิทุ่่� 1.4 พัน่ลับ. เน่้น่ลังทุ่่น่อยา่งระวัิง -
รักษากระแสเงิน่สด้

น่างสาวิวิรมน่ อิงคตาน่่วัิฒิน่์ รอง
กรรมการผู้จัำด้การ แลัะปัระธาน่เจ้ำา
หน่้าทุ่่�การเงิน่ บริษัทุ่ ดิ้ เอราวัิณ กร่๊ปั 
จำำากัด้ (มหาช่น่) ERW เปัิด้เผยว่ิา บริษัทุ่ฯ
 ด้ำาเน่ิน่กลัย่ทุ่ธ์โด้ยปัรับตัวิให้เขากับ
สถาน่การณ์ทุ่่�เปัล่ั�ยน่แปัลังไปั หลัังจำาก
เกิด้การแพรร่ะบาด้ของโควิิด้-19 

โด้ย ได้้ด้ำาเน่ิน่มาตรการลัด้ต้น่ทุ่่น่ แลัะ
ควิบค่มค่าใช่้จ่ำายทุ่่�ไมจ่ำำาเปั็น่ โด้ยใน่
ไตรมาส 3/63บริษัทุ่ฯ สามารถลัด้ค่า
ใช่้จ่ำายใน่การด้ำาเน่ิน่งาน่ได้้ 46% จำาก
ไตรมาส 3/62

ท้ัุ่งน่่้ บริษัทุ่ฯ มั�น่ใจำว่ิาจำะสามารถด้ำาเน่ิน่
ธ่รกิจำภายใต้สถาณการณ์ทุ่่�ทุ้่าทุ่ายได้้
 โด้ยปััจำจ่ำบัน่บริษัทุ่ฯ ม่กระแสเงิน่สด้ใน่
มือปัระมาณ 1.4 พัน่ล้ัาน่บาทุ่ แลัะยังได้้
เงิน่สน่ับสน่่น่จำากสถาบัน่การเงิน่อ่ก 5.7 
พัน่ล้ัาน่บาทุ่ อ่กท้ัุ่งยังExplore ทุ่างเลืัอก
ทุ่างการเงิน่อื�น่ๆ ใน่ทุ่่กOptions แต่จำะดู้
โอกาสการใช่้ทุ่่�เหมาะสมกับสถาน่การณ์

ขณะทุ่่�ใน่สว่ิน่ของงบลังทุ่่น่ บริษัทุ่ฯ ได้้
ม่การปัรับลัด้งบลังทุ่่น่เหลืัอปัระมาณ
 500-600 ล้ัาน่บาทุ่ จำากช่ว่ิงต้น่ปัี2563
 ทุ่่�บริษัทุ่ฯ ต้ังงบลังทุ่่น่ไว้ิทุ่่� 1.4 พัน่ล้ัาน่

บาทุ่ โด้ยระงับการลังทุ่่น่โครงการใหม่ๆ
 ออกไปัก่อน่ แต่จำะลังทุ่่น่ใน่โครงการทุ่่�
ด้ำาเน่ิน่การอยูแ่ล้ัวิเทุ่่าน่ั้น่ ซีึ�งบริษัทุ่ฯ ม่
แผน่จำะเปัิด้โรงแรม ฮ็อปัอิน่น่์ อ่ก 5แหง่
 ใน่ปัระเทุ่ศไทุ่ย แลัะปัระเทุ่ศฟิลิัปัปัิน่ส์
 โด้ยคาด้ว่ิาจำะเปัิด้ 2 แหง่ใน่ปัระเทุ่ศไทุ่ย
ช่ว่ิงไตรมาส4/63 สว่ิน่อ่ก 3 แหง่จำะไปั
เปัิด้ใน่ปัี 2564 แบง่เปั็น่ใน่ปัระเทุ่ศไทุ่ย 1 
แหง่ แลัะใน่ปัระเทุ่ศฟิลิัปัปัิน่ส์ 2 แหง่

สำาหรับทิุ่ศทุ่างผลัปัระกอบการปัี 2564 
บริษัทุ่ฯ คาด้ภาพรวิมรายได้้ต่อห้องพัก

เฉล่ั�ย (RevPar) จำะปัรับตัวิด่้ขึ้น่เล็ักน่้อย
 เน่ื�องจำากบริษัทุ่ฯ ได้้ทุ่ยอยกลัับมาเปัิด้
ให้บริการโรงแรมครบท้ัุ่งหมด้ 71 แหง่ท้ัุ่ง
ใน่ปัระเทุ่ศไทุ่ยแลัะฟิลิัปัปัิน่ส์ โด้ยใน่สว่ิน่
ของจำำาน่วิน่น่ักทุ่่องเทุ่่�ยวิต่างช่าติ ตามทุ่่�
การทุ่่องเทุ่่�ยวิแหง่ปัระเทุ่ศไทุ่ยคาด้การณ์
ไว้ิคือ 12.5 ล้ัาน่คน่ ซีึ�งบริษัทุ่ฯ คาด้ว่ิาจำะ
เริ�มเห็น่น่ักทุ่่องเทุ่่�ยวิเริ�มกลัับเข้ามาใน่
ช่ว่ิงครึ�งปัีหลัังของปัี 2564 ทุ่ำาให้คาด้
ว่ิา RevPar ใน่ปัี64 ยังต�ากว่ิาปัี 2562 
อยา่งไรก็ตาม คาด้ว่ิาอ่ก 2-3 ปัี จำะเริ�ม
เห็น่ธ่รกิจำกลัับมาฟื้ น่ตัวิกลัับมาเทุ่่ากลัับ
ก่อน่เกิด้สถาน่การ์โควิิด้-19



AS มั�น่ใจำปี 63AS มั�น่ใจำปี 63
ร้ายได้โตกว่า 100% แย้มูกลางปี64 หวนจ่ายปันผลร้ายได้โตกว่า 100% แย้มูกลางปี64 หวนจ่ายปันผล

AS มั�น่ใจำรายได้้ปั ี63 โตกว่ิา 100% หลััง

 9 เดื้อน่แรกพ่ง่สวิย มองปั ี64 โตต่อเนื่�อง

 คาด้ปัหีน่า้ใช้่งบลังทุ่น่่ราวิ 100-150 ลับ

. ซีื้อเกมใหม-่ ปัรบัปัร่งระบบIT แยม้ปีั 64 

เปัดิ้ตัวิเกมใหม ่6-10 เกม เล็ังบ่กตลัาด้

ใหม ่อิน่โด้ฯ - เว่ิยด้น่าม คาด้กลัับมา

จ่ำายปันั่ผลัราวิกลัางปั ี64 หลัังผลังาน่โต

แกรง่

 

น่ายปัราโมทุ่ย์ ส่ด้จิำตพร ปัระธาน่เจ้ำา

หน่้าทุ่่�บริหาร บริษัทุ่ เอเช่่ยซีอฟท์ุ่

 คอร์ปัอเรช่ั�น่ จำำากัด้ (มหาช่น่) AS เปัิด้

เผยว่ิา บริษัทุ่ฯ มั�น่ใจำรายได้้ปัี 2563 จำะ

เติบโตกว่ิา100% หลัังผลัปัระกอบการ

งวิด้ 9 เดื้อน่แรกของปัี 2563 บริษัทุ่ฯ ม่

รายได้้เติบโตมากกว่ิา100% แล้ัวิ โด้ยม่

รายได้้อยูทุ่่่� 1,020.13 ล้ัาน่บาทุ่ จำากราย

ได้้ปัีก่อน่อยูทุ่่่� 767.62 ล้ัาน่บาทุ่ โด้ยใน่

ช่ว่ิงทุ่่�เหลืัอของปัีน่่้ บริษัทุ่ฯ จำะเปัิด้ตัวิ

เกมใหม ่1 เกม เปั็น่เกมบน่ PC

 

ท้ัุ่งน่่้ บริษัทุ่ฯ เช่ื�อว่ิาแน่วิโน่้มผลัปัระกอบ

การปัี 2564 รายได้้จำะยังเติบโตอยา่ง

ต่อเน่ื�อง โด้ยขณะน่่้ บริษัทุ่ฯ อยูร่ะหว่ิาง

จัำด้ทุ่ำาแผน่ธ่รกิจำปัี 2564 โด้ยเบื้องต้น่

 บริษัทุ่ฯ คาด้ว่ิาจำะเปัิด้ตัวิเกมใหม ่6-10 

เกม จำากปัี 2563 ทุ่่�เปัิด้ตัวิเกมใหมไ่ปั

ปัระมาณ 6-7 เกม โด้ยจำะทุ่ยอยเปัิด้เกม

ใหมใ่น่ไตรมาส 1/64 จำำาน่วิน่ 4 เกม แบง่

เปั็น่เกมมือถือ 2 เกม แลัะเกมบน่PC

 2 เกม อ่กท้ัุ่งใน่ปัี 2564 บริษัทุ่ฯ จำะ

บ่กตลัาด้ใหม่ๆ  มากขึ้น่ อาทิุ่ ตลัาด้ใน่

ปัระเทุ่ศอิน่โด้น่่เซี่ย แลัะตลัาด้ใน่ปัระเทุ่ศ

เว่ิยด้น่ามซีึ�งเปั็น่ตลัาด้ใหญ ่ทุ่่�คาด้ว่ิาจำะ

สามารถสร้างการเติบโตให้บริษัทุ่ฯ อยา่ง

ต่อเน่ื�อง ซีึ�งจำากการเปัิด้ตลัาด้ใหม่ๆ  ใน่

ต่างปัระเทุ่ศ จำะสง่ผลัให้สัด้สว่ิน่รายได้้

จำากตลัาด้ต่างปัระเทุ่ศปัรับตัวิเพิ�มขึ้น่

ใน่ปัี2564 จำากงวิด้ 9 เดื้อน่แรกของปัี

 2563 ทุ่่�บริษัทุ่ฯ ม่สัด้สว่ิน่รายได้้จำากต่าง

ปัระเทุ่ศกว่ิา 60% แลัะอ่ก 41% เปั็น่

ตลัาด้ใน่ปัระเทุ่ศ ขณะทุ่่�ม่สัด้สว่ิน่รายได้้

จำากเกมบน่ PC ปัระมาณ 90% แลัะเกม

มือถือปัระมาณ 10% ซีึ�งปัีหน่้าคาด้ว่ิา

สัด้สว่ิน่รายได้้จำากเกมมือถือจำะเพิ�มขึ้น่

อยา่งม่น่ัยสำาคัญ

 สำาหรับปัีหน่้า (2564) บริษัทุ่ฯ คาด้

การณ์ว่ิาจำะใช่้งบลังทุ่่น่ปัระมาณ 100-

150 ล้ัาน่บาทุ่ ซีึ�งสว่ิน่ใหญจ่ำะใช่้ใน่การ

ซีื้อเกมใหม่ๆ  รวิมท้ัุ่งคอน่เทุ่น่ท์ุ่ใหมเ่พื�อ

เปัิด้ตัวิ แลัะอ่กปัระมาณ 20-30 ล้ัาน่

บาทุ่ จำะใช่้รองรับการปัรับปัร่งระบบ IT 

เช่น่่การอัพเกรด้ระบบ ควิามเร็วิ ให้ม่

ปัระสิทุ่ธิภาพมากขึ้น่

 น่ายปัราโมทุ่ย์ กล่ัาวิเพิ�มเติมว่ิา จำากผลั

ปัระกอบการของบริษัทุ่ฯ ทุ่่�กลัับมาเติบโต

อยา่งแข็งแกรง่ ทุ่ำาให้คาด้ว่ิาจำะสามารถ

กลัับมาจ่ำายเงิน่ปััน่ผลัได้้ปัระมาณกลัาง

ปัี 2564 รวิมท้ัุ่งช่ว่ิงเวิลัาดั้งกล่ัาวิคาด้

ว่ิาจำะได้้รับเงิน่ปััน่ผลัจำากบริษัทุ่ลัูกใน่

ต่างปัระเทุ่ศ ทุ่่�จำะจ่ำายปััน่ผลัให้บริษัทุ่

ด้้วิย ขณะทุ่่�ใน่ช่ว่ิงทุ่่�ผา่น่มา ทุ่่�ปัระช่่ม

คณะกรรมการบริษัทุ่ฯ ได้้ม่มติเปัล่ั�ยน่

 น่โยบายจ่ำายเงิน่ปััน่ผลัเปั็น่จ่ำายไมต่�า

กว่ิา50% ของกำาไรส่ทุ่ธิ จำากเดิ้มทุ่่�ม่น่โย

บายจ่ำายปััน่ผลัไมต่�ากว่ิา 30% ของกำาไร

ส่ทุ่ธิ

 " ป ี2020 เราเติบโตและกลับมา

แข็งแกรง่ ดูจากตัวเลขทางการเงินที่

ออกมา ท�าให้เราสามารถมองไปข้าง

หน้าได้อยา่งมั่นใจ" นายปราโมทย์

 กล่าว



PRAPAT ปักธุงปี 64PRAPAT ปักธุงปี 64
ร้ายได้ไมู่ตำ�ากว่า 900 ลบ.เร่้งสุร้้างค่ลังสุ่นค้่า-โชว์รู้มู ,วางงบลงทุุน 50 ลบ.ร้ายได้ไมู่ตำ�ากว่า 900 ลบ.เร่้งสุร้้างค่ลังสุ่นค้่า-โชว์รู้มู ,วางงบลงทุุน 50 ลบ.

PRAPAT ปักัธงปีั64 รายได้้ไมต่�ากว่ิา 900 
ลับ. จำากปีัน่่้คาด้ทุ่ำาได้้ 880 ลับ. หลัังเรง่
สรา้งคลัังสิน่ค้า-โช่ว์ิรูม วิางงบลังทุ่น่่ 50 
ลับ. ลังทุ่น่่ระบบบัญช่-่เพิ�มกำาลัังการผลิัต
 พรอ้มเล็ังติด้ต้ังโซีลัารรู์ฟ 330 KV ต้น่
ปั6ี4 ทุ่่�โรงงาน่เขาย้อย หวัิงลัด้ต้น่ทุ่น่่

 น่ายว่ิระพงค์ ลืัอสก่ลั ปัระธาน่เจ้ำา
หน่้าทุ่่�บริหาร บริษัทุ่ พ่รพัฒิน่์เทุ่คโน่โลัย่
 จำำากัด้ (มหาช่น่) หรือ PRAPAT เปัิด้
เผยว่ิา สำาหรับแผน่การด้ำาเน่ิน่งาน่ใน่ปัี
 2564 บริษัทุ่ ฯ ต้ังเปั้ารายได้้มากกว่ิา
 900 ล้ัาน่บาทุ่ จำากปัีน่่้คาด้ทุ่ำาได้้ 880 
ล้ัาน่บาทุ่ เน่ื�องจำากบริษัทุ่ฯจำะม่การเพิ�ม
ศูน่ย์บริการเพื�อจัำด้แสด้งสิน่ค้าแลัะช่อ่ง
ทุ่างการจำำาหน่า่ยการรักษาฐาน่ลัูกค้าเดิ้ม
แลัะสร้างฐาน่ลัูกค้าใหมร่วิมถึงการขยาย
ธ่รกิจำไปัยังปัระเทุ่ศเพื�อน่บ้าน่
 
“ ในปี็ 2564 บัรษัิที่ ฯ คาดว่ัาจะ
สุามารถสุร�างรายได�เพิ�มขึ้้�นจาก็ปี็น่�ซี้�ง
คาดว่ัาจะมร่ายได�รวัมป็ระมาณ 880 
ล�านบัาที่เป็็นมาก็ก็ว่ัา 900 ล�านบัาที่
และเติิบัโติเฉล่�ยเพิ�มขึ้้�นเป็็นสุอุงหุ้ลัก็
โดยมาจาก็ก็ารเพิ�มโชว์ัร่มสุนิค�าและ
ก็ารเพิ�มตัิวัแที่นก็ารจัดจำาหุ้น่ายทัี่�งใน
และต่ิางป็ระเที่ศก็ารขึ้ยายฐานลก่็ค�า
ใหุ้ม่รวัมถ้งก็ารบัรหิุ้ารจัดก็ารต่ิางๆถ้ง
แม�ว่ัาธุิรกิ็จบัางสุว่ันจะยงัคงได�รบััผลก็
ระที่บัจาก็ก็ารแพรร่ะบัาดขึ้อุงไวัรสัุโค
วิัด -19 โดยเฉพาะในก็ลุ่มลก่็ค�าโรงแรม
และก็ลุ่มพัฒนาอุสุงัหุ้ารมิที่รพัย ์แต่ิ
คาดว่ัาในปี็หุ้น�าจะฟื้้� นตัิวัด ่"นายวัร่ะ
พงค์ ก็ล่าวั

อยา่งไรก็ตามบริษัทุ่ฯยอมรับว่ิาปัี 2563 
กำาไรส่ทุ่ธิจำะปัรับตัวิลัด้ลัง เมื�อเทุ่่ยบกับ

ปัี 2562 ทุ่่�ม่กำาไรส่ทุ่ธิ 50 ล้ัาน่บาทุ่ หลััง
ได้้รับผลักระทุ่บจำากการแพรร่ะบาด้
ของไวิรัสโควิิด้-19 โด้ยเฉพาะกลั่่มทุ่่อง
เทุ่่�ยวิทุ่่�ได้้รับผลักระทุ่บมากทุ่่�ส่ด้ แต่ท้ัุ่งน่่้
บริษัทุ่ฯเช่ื�อว่ิาปัีหน่้ากำาไรส่ทุ่ธิจำะสามารถ
กลัับมาอยูใ่น่ระดั้บใกล้ัเค่ยงปัี2562ได้้

สำาหรับกลัย่ทุ่ธ์หลัังเกิด้สถาน่การณ์
การแพรร่ะบาด้ของเช่ื้อไวิรัสโควิิด้ -19 
บริษัทุ่ฯได้้ม่การปัรับจำาก Cleaning 
Solution เปั็น่ Cleaning HYGIENE 
Solution ด้้วิยการเจำาะเข้าไปัยังตลัาด้
ใหม่ๆ  เช่น่่ ออฟฟิศ หน่ว่ิยงาน่ราช่การ
 โรงเร่ยน่ เปั็น่ต้น่ ซีึ�งปัีหน่้าบริษัทุ่ฯก็
จำะม่บริการหลัังการขาย รวิมถึงการ
พัฒิน่าผลิัตภัณฑ์ใหม่ๆ  ด้้วิยกลัย่ทุ่ธ์ PPG 
SYNERGY คือ One team One platform 
One package แลัะเน่้น่เจำาะตลัาด้ใน่
ทุ่่กภาคธ่รกิจำ ทัุ่�งใน่ปัระเทุ่ศ แลัะต่าง
ปัระเทุ่ศ

ขณะทุ่่�บริษัทุ่ฯม่แผน่ติด้ต้ังโซีลัาร์รูฟท็ุ่อ
ปับน่หลัังคาโรงงาน่ทุ่่�เขาย้อย ขน่าด้ติด้
ต้ัง 330 กิโลัวัิตต์(KV) โด้ยใช่้งบลังทุ่่น่
ปัระมาณ 8 ล้ัาน่บาทุ่ เบื้องต้น่คาด้ว่ิาจำะ
สามารถติด้ต้ังได้้ปัระมาณต้น่ปัี 2564 
เพื�อหวัิงลัด้ต้น่ทุ่่น่ใน่การผลิัต

 ท้ัุ่งน่่้ บริษัทุ่ฯ แลัะ บริษัทุ่ ยอ่ยม่
โครงสร้างรายได้้มาจำากรายได้้จำากการ
ขายคิด้เปั็น่สัด้สว่ิน่ปัระมาณ 80% ของ
รายได้้รวิม แลัะทุ่่�เหลืัออ่กปัระมาณ 20% 
มาจำากรายได้้จำากการค่าเช่า่แลัะบริการ
โด้ยม่สัด้สว่ิน่รายได้้จำากขายมาจำาก
กลั่่มธ่รกิจำหลััก 7 ปัระเภทุ่ ได้้แก่ กลั่่ม
ผลิัตภัณฑ์ซีักร่ด้กลั่่มผลิัตภัณฑ์ฆา่เช่ื้อ
กลั่่มผลิัตภัณฑ์ค้าน่ครัวิกลั่่มผลิัตภัณฑ์

แมบ่้าน่แลัะทุ่ำาควิามสะอาด้พื้น่จำากยอด้
ขายกลั่่มผลิัตภัณฑ์ทุ่่�ใช่้ใน่ครัวิเรือน่กลั่่ม
ผลิัตภัณฑ์สระว่ิายน่ำาแลัะกลั่่มผลิัตกัณฑ์
เครื�องทุ่ำาน่ำาร้อน่ปัระหยัด้พลัังงาน่

 สว่ิน่รายได้้ทุ่่�มาจำากค่าเช่า่แลัะบริการ
น่ั้น่ม่สัด้สว่ิน่รายได้้มาจำากกลั่่มธ่รกิจำ 4 
กลั่่มหลััก ได้้แก่ งาน่บริการสำาหรับกลั่่ม
ผลิัตภัณฑ์ต้าน่ครัวิงาน่บริการสำาหรับ
กลั่่มผลิัตภัณฑ์สระว่ิายน่ำางาน่บริการ
สำาหรับผลิัตภัณฑ์เครื�องทุ่ำาน่ำาร้อน่
ปัระหยัด้พลัังงาน่แลัะรายได้้บริการอื�น่

 น่ายว่ิระพงค์กล่ัาวิต่อว่ิาใน่ตอน่น่่้ บริษัทุ่
 ฯ อยูร่ะหว่ิางการก่อสร้างโช่ว์ิรูมวัิง
มะน่าวิสำาหรับการจัำด้แสด้งสิน่ค้าแลัะ
สาธิตการใช่้ผลิัตภัณฑ์โด้ยใช่้งบลังทุ่่น่
ปัระมาณ 9 ล้ัาน่บาทุ่เพื�อเจำาะกลั่่มลัูกค้า
เปั้าหมายโด้ยตรง ซีึ�งคาด้ว่ิาจำะแล้ัวิเสร็จำ
ใน่เดื้อน่ธัน่วิาคมน่่้ รวิมถึงการก่อสร้าง
คลัังสิน่ค้าขน่าด้ 5,800 ตารางเมตร เพื�อ
เปั็น่คลัังขน่ถ่ายสิน่ค้าแลัะคาด้ว่ิาจำะใช่้
เวิลัาใน่การก่อสร้าง 12-18 เดื้อน่ใช่้งบ
ลังทุ่่น่ปัระมาณ 72 ล้ัาน่บาทุ่ซีึ�งเปั็น่เม็ด้
เงิน่ทุ่่�ได้้จำากการขายห่้น่สามัญเพิ�มทุ่่น่ให้
แก่ปัระช่าช่น่ทัุ่�วิไปัเปั็น่ครั้งแรก (ไอพ่โอ)

อยา่งไรก็ด่้ใน่สว่ิน่ของเม็ด้เงิน่ดั้งกล่ัาวิ
 บริษัทุ่ ฯ ได้้น่ำามาลังทุ่่น่ใน่ระบบบัญช่่
ปัระมาน่ 20 ล้ัาน่บาทุ่ซีึ�งคาด้ว่ิาจำะเริ�ม
ด้ำาเน่ิน่การใน่ไตรมาส 4 น่่้โด้ยใช่้ระยะ
เวิลัาใน่การด้ำาเน่ิน่งาน่ปัระมาณ 12-15 
เดื้อน่จึำงจำะแล้ัวิเสร็จำแลัะอ่ก 30 ล้ัาน่บาทุ่
ได้้น่ำามาลังทุ่่น่ใน่ระบบควิบค่มการผลิัต
ซีึ�งคาด้ว่ิาจำะสามารถด้ำาเน่ิน่การได้้ใน่ช่ว่ิง
ไตรมาสแรกของปัีหน่้าแลัะใช่้ระยะเวิลัา
ใน่การคำาเน่ิน่งาน่ 12-18 เดื้อน่



BGRIM เตร่ิยมจัำบมือ 3 พััน่ธุมิตริยักษ์์ PTT- GPSC - AMATABGRIM เตร่ิยมจัำบมือ 3 พััน่ธุมิตริยักษ์์ PTT- GPSC - AMATA
ลงทุุนพัฒนาน่ค่มูฯทุ่�เมู่ยนมูาร์้ ค่าดเซ็็น MOU ต้นปี 64 ,ปี 71 ดันร้ายได้พุ่งแตะ 1.5 แสุนลบ.ลงทุุนพัฒนาน่ค่มูฯทุ่�เมู่ยนมูาร์้ ค่าดเซ็็น MOU ต้นปี 64 ,ปี 71 ดันร้ายได้พุ่งแตะ 1.5 แสุนลบ.

บริษัทุ่ บ่.กริม เพาเวิอร์ จำำากัด้
 (มหาช่น่) หรือ BGRIM  ซ่ีม่ทุ่ำาด่้
ลัลังทุ่่น่ครึ�งใหญ ่งาน่น่่้จัำบมือ 3 
พัน่ธมิตรยักษ์ใหญ ่PTT- GPSC - 
AMATA  รว่ิมลังทุ่่น่พัฒิน่าน่ิคมฯทุ่่�
เม่ยน่มาร์ คาด้เซี็น่ MOU ต้น่ปัี 64   
พร้อมวิางเปั้าหมายปัี 71 ดั้น่รายได้้
พ่ง่แตะ 1.5 แสน่ลับ.  หลัังลั่ยธ่รกิจำ
ไฟฟ้าใน่ปัระเทุ่ศ-ต่างปัระเทุ่ศต่อ
เน่ื�อง    

 น่ายฮาราลัด์้ ลิังค์  ปัระธาน่
กรรมการ  บริษัทุ่ บ่.กริม เพาเวิอร์
 จำำากัด้ (มหาช่น่) หรือ BGRIM 
เปัิด้เผยว่ิา  บริษัทุ่ฯ ม่แผน่ลังทุ่่น่
พัฒิน่าน่ิคมอ่ตสาหกรรมใน่ปัระเทุ่ศ
เม่ยน่มา  รว่ิมกับพัน่ธมิตร 3 ราย
 ได้้แก่ บริษัทุ่ ปัตทุ่. จำำากัด้ (มหาช่น่
) หรือ PTT , บริษัทุ่ อมตะ คอร์ปัอ
เรช่ัน่ จำำากัด้ (มหาช่น่) หรือ AMATA 
แลัะ บริษัทุ่ โกลับอลั เพาเวิอร์ ซีิน่
เน่อร์ย่� จำำากัด้ (มหาช่น่) หรือ GPSC 
ซีึ�งเช่ื�อว่ิาควิามรว่ิมมือจำากพัน่ธมิตร
ทุ่่�แข็งแรง่จำะสน่ับสน่่น่ให้การ
พัฒิน่าน่ิคมอ่ตสาหกรรมได้้อยา่งม่
ปัระสิทุ่ธิภาพ   โด้ยบริษัทุ่ฯ  คาด้ว่ิา
จำะลังน่ามบัน่ทึุ่กควิามเข้าใจำ( MOU) 
ใน่ต้น่ปัี 2564 เพื�อพัฒิน่าน่ิคม
อ่ตสาหกรร

 พร้อมกัน่น่่้ บริษัทุ่ฯ  ยังม่การ
ลังทุ่่น่ทุ่ำาระบบกักเก็บพลัังงาน่
 (Energy Storage System: ESS) 
ท้ัุ่งโรงไฟฟ้าเดิ้มทุ่่�ม่อยูแ่ล้ัวิ แลัะ

โรงไฟฟ้าใหมทุ่่่�เตร่ยมพัฒิน่า ซีึ�ง
ปััจำจ่ำบัน่บริษัทุ่ฯก็เตร่ยมเซี็น่สัญญา
ทุ่ำาระบบกักเก็บพลัังงาน่ (Energy 
Storage System: ESS)  ขน่าด้
 50 เมกะวัิตต์ ทุ่่�อู่ตะเภา ถือว่ิาเปั็น่
โครงการขน่าด้ใหญ ่

 อ่กท้ัุ่งบริษัทุ่ฯยังเจำรกากับการ
ไฟฟ้าปัระเทุ่ศเกาหล่ั (KEPCO) 
เพื�อรว่ิมกัน่ทุ่ำาน่ำามัน่ไร้มลัพิษจำาก
สาหรา่ย คาด้ว่ิาเดื้อน่ก่มภาพัน่ธ์
จำะเห็น่ควิามช่ัด้เจำน่ แลัะยังทุ่ำา
ไฮโด้รเจำน่เพื�อลัด้การปัล่ัอยคารบ์อน่
 โด้ยต้ังเปั้าใน่อน่าคตทุ่ำาให้โรงไฟฟ้า
ของบริษัทุ่ฯไร้มลัพิษ 

 ท้ัุ่งน่่้กลั่่มบ่กริมต้ังเปั้ารายได้้รวิม
ปัี 2571 แตะทุ่่�ระดั้บ 150,000 ล้ัาน่
บาทุ่ จำากปัีน่่้คาด้ทุ่ำาได้้ 60,000 ล้ัาน่
บาทุ่ โด้ยการเติบโตจำะมาจำากธ่รกิจำ
ไฟฟ้าเปั็น่หลััก ซีึ�งปััจำจ่ำบัน่ม่สัด้สว่ิน่
รายได้้กว่ิา 70%  โด้ยบริษัทุ่ฯให้
ควิามสำาคัญการเข้าลังทุ่่น่โครงการ
โรงไฟฟ้าใน่ปัระเทุ่ศเว่ิยด้น่ามเปั็น่
หลััก เพราะม่โอกาสเติบโตสูง โด้ยทุ่่�
ผา่น่มาได้้ม่การลังทุ่่น่ทุ่ำาโรงไฟฟ้า
พลัังงาน่ลัม แลัะโครงการพลัังงาน่
แสงอาทิุ่ตย์(โซีลัาร์) ใน่เว่ิยด้น่าม
 กำาลัังการผลิัตรวิม 667 เมกะวัิตต์
ไปัแล้ัวิ ม่การจ่ำายไฟฟ้าเข้าระบบ 
(COD)  ช่ว่ิงกลัางปัี 2562 

 น่อกจำากน่่้ใน่ปัี 2564 คาด้ว่ิา

จำะทุ่ยอยเห็น่ควิามช่ัด้เจำน่การเข้า
ลังทุ่่น่ใน่เว่ิยด้น่ามมากขึ้น่ ซีึ�งทุ่่�ผา่น่
มาบริษัทุ่ฯได้้ลังน่ามสัญญาควิาม
รว่ิมมือกับ บริษัทุ่ ปัิโตร เว่ิยด้น่าม
 เพาเวิอร์ (Petrovietnam Power 
Corporation) เพื�อรว่ิมศึกษาแลัะ
พัฒิน่าโครงการโรงไฟฟ้าขน่าด้
กำาลัังการผลิัต 3,000 เมกะวัิตต์ โด้ย
ใช่้ก๊าซีธรรมช่าติเหลัวิ (LNG) เปั็น่
เช่ื้อเพลิัง รวิมถึงโครงการน่ำาเข้า
แลัะจำำาหน่า่ย LNG เพื�อใช่้เปั็น่เช่ื้อ
เพลิังสำาหรับโรงงาน่ผลิัตไฟฟ้าใน่
ปัระเทุ่ศเว่ิยด้น่าม 

 ขณะทุ่่�บริษัทุ่ฯยังม่แผน่ศึกษา
แลัะพัฒิน่าโครงการโรงไฟฟ้าแหง่
ทุ่่� 2 ขน่าด้กำาลัังการผลิัต 3,000 
เมกะวัิตต์ โด้ยใช่้ก๊าซีธรรมช่าติ
เหลัวิ (LNG) เปั็น่เช่ื้อเพลิัง ซีึ�งโรง
ไฟฟ้าแหง่ทุ่่�2น่่้บริษัทุ่ฯจำะศึกษาแลัะ
พัฒิน่าเอง  

   ขณะเด่้ยวิกัน่ยังอยูร่ะหว่ิาง
เจำรจำากับพัน่ธมิตรทุ่่�สหรัฐอเมริกา
เพื�อรว่ิมกัน่ศึกษาพัฒิน่าโครงการ
โรงไฟฟ้าขน่าด้กำาลัังการผลิัต 2,000 
เมกะวัิตต์ โด้ยใช่้ก๊าซีธรรมช่าติเหลัวิ 
(LNG) เปั็น่เช่ื้อเพลิังทุ่่�เว่ิยด้น่ามด้้วิย
เช่น่่กัน่  ขณะทุ่่�ปัระเทุ่ศมาเลัเซี่ย
บริษัทุ่ก็ม่โอกาสทุ่่�จำะเข้าไปัรว่ิมทุ่่น่
โรงไฟฟ้าก๊าซีธรรมช่าติคาด้ว่ิาจำะ
เห็น่ควิามช่ัด้เจำน่เร็วิๆน่่้ 



WP ผน้่ก “วัิน่เดอร์ิฟ้ื้ด้ อิน่เตอร์ิเน่ชัั่�น่แน่ลั”WP ผน้่ก “วัิน่เดอร์ิฟ้ื้ด้ อิน่เตอร์ิเน่ชัั่�น่แน่ลั”
บุกธุุร้ก่จอาหาร้ ค่าดสุร้้างกำาไร้ปีละกว่า 10% ของกำาไร้ร้วมู พร้้อมูปักธุงเพ่� มูเป็น 40% ใน 5 ปีบุกธุุร้ก่จอาหาร้ ค่าดสุร้้างกำาไร้ปีละกว่า 10% ของกำาไร้ร้วมู พร้้อมูปักธุงเพ่� มูเป็น 40% ใน 5 ปี

WP ผนึ่ก “วัิน่เด้อรฟ์ูด้้ อิน่เตอร์
เน่ช่ั�น่แน่ลั” บ่กธ่รกิจำอาหาร คาด้สร้าง
กำาไรปีัลัะกว่ิา 10% ของกำาไรรวิม
 พรอ้มปักัธงเพิ�มเป็ัน่ 40% ใน่ 5 ปีั
   -คงเป้ัาปัรมิาณขายแก๊ส LPG ปีั64
 ทุ่่� 8 แสน่ตัน่ พร้อมวิางงบ 400-500 
ลับ.ขยายธ่รกิจำต่อเน่ื�อง

น่ายน่พวิงศ์ โอมาธิก่ลั รองปัระธาน่
เจ้ำาหน่้าทุ่่�บริหาร สายงาน่การเงิน่
แลัะบริหารองค์กร บริษัทุ่ ดั้บบลิัวิพ่
 เอ็น่เน่อร์ย่� จำำากัด้ (มหาช่น่) WP เปัิด้
เผยว่ิา  สำาหรับปัี 2564 บริษัทุ่ยัง
คงเปั้าปัริมาณจำำาหน่า่ย แก๊ส LPG อยู่
ทุ่่�ปัระมาณ 800,000 ตัน่ จำาก ปัีน่่้ทุ่่�
คาด้ทุ่ำาได้้ ปัระมาณกว่ิา 700,000 ตัน่
 อยา่งไรก็ตามบริษัทุ่เช่ื�อว่ิาสถาน่การณ์
ใน่ปัีหน่้าไมป่ัรับตัวิแยล่ังแลัะก็ไมด่่้ขึ้น่
จำากปัีน่่้เทุ่่าไหรน่่ัก หลัังสถาน่การณ์การ
แพรร่ะบาด้ของไวิรัสโควิิด้-19 ยังไม่
สามารถคล่ั�คลัายได้้ 

 “ธ่รกิจำแก๊สปัีหน่้าน่า่จำะเหมือน่
ปัีน่่้ ถ้าหากยังไมม่่การเปัิด้ปัระเทุ่ศ
โด้ยปััจำจ่ำบัน่ยอด้ขายภาคครัวิเรือน่ใน่
จัำงหวัิด้ทุ่่องเทุ่่�ยวิหายไปัเยอะมากสว่ิน่
ธ่รกิจำโรงแรมแลัะห้างสรรพสิน่ค้าก็ม่
การใช่้แก๊สไมถึ่ง 50% สว่ิน่ใน่ปัั๊ มน่่�ไม่
ต้องพูด้ถึง แต่อยา่งไรก็ตามถึงยอด้ขาย
เราตก แต่มาร์เก็ตแช่ร์เราก็เพิ�มขึ้น่เปั็น่
 18% จำากเดิ้มอยูทุ่่่� 17%” น่ายน่พวิงศ์ 

กล่ัาวิ

 ขณะทุ่่�ล่ัาส่ด้บริษัทุ่ได้้จัำบมือ “วัิน่
เด้อร์ฟู้ด้ อิน่เตอร์เน่ช่ัน่แน่ลั” ซีึ�งก่อ
ต้ังโด้ยเช่ฟมิช่ลิัน่สตาร์ “แอน่ด้่้ ยัง
เอกสก่ลั” ลั่ยธ่รกิจำอาหารเต็มตัวิภาย
ใต้แบรน่ด์้ “วัิน่เด้อร์ฟู้ด้” ขยายโอกาส
ทุ่างธ่รกิจำแลัะสร้างรายได้้จำากช่อ่งทุ่าง
ใหม ่ ซีึ�งคาด้ว่ิา ธ่รกิจำอาหารจำะม่การ
เติบโตได้้ด่้กว่ิาธ่รกิจำหลัักทุ่่�ทุ่ำาอยูใ่น่
ปััจำจ่ำบัน่ ปัระเมิน่แล้ัวิว่ิาจำะม่อัตราผลั
ตอบแทุ่น่จำากการลังทุ่่น่(IRR) ไมต่�ากว่ิา
 20% เมื�อเทุ่่ยบกับธ่รกิจำหลัักทุ่่�ทุ่ำาได้้
เพ่ยง 12% 

 สำาหรับปัีหน่้าบริษัทุ่วิางงบลังทุ่่น่
รวิมปัระมาณ 400 - 500 ล้ัาน่บาทุ่ เพื�อ
ใช่้สำาหรับลังทุ่่น่ธ่รกิจำซีอ่มถัง 100 ล้ัาน่
บาทุ่ ใช่้สำาหรับซีื้อถังบรรจ่ำ แก๊ส 200 - 
300 ล้ัาน่บาทุ่ แลัะใช่้สำาหรับลังทุ่่น่ใน่
ธ่รกิจำอาหาร 50 ล้ัาน่บาทุ่สว่ิน่ทุ่่�เหลืัอ
ใช่้สำาหรับเปั็น่เงิน่ทุ่่น่สำารอง

 อยา่งไรก็ตาม ธ่รกิจำอาหารใน่ปัีหน่้า
บริษัทุ่จำะเน่้น่ขยาย แบรน่ด์้ “วัิน่เด้อร์
ฟู้ด้” ด้้วิยการขยายร้าน่อาหารแบรน่ด์้
เดิ้มใน่เครือทุ่่�จัำด้ต้ัง ได้้แก่ ผัด้ไทุ่ยไฟ
ทุ่ะลั่, ข้าวิซีอย Hungry Rabbit, ร้าน่
อาหาร Hyper Fine Dining ระดั้บ
มิช่ลิัน่สตาร์ 1 ด้าวิใน่ช่ื�อ Table 38 

แลัะPi Kun (ปัีก่น่) 
 รวิมถึงต่อยอด้ธ่รกิจำอื�น่ ทุ่่�เก่�ยวิเน่ื�อง
กับธ่รกิจำเดิ้มใน่ธ่รกิจำอาหารเช่น่่ ธ่รกิจำ
อาหารแช่แ่ข็ง ธ่รกิจำแคทุ่เทุ่อริ�งแลัะ
การขยายแฟรน่ไช่ส์ไปัยังต่างปัระเทุ่ศ
 เบื้องต้น่บริษัทุ่มองใน่เอเช่่ยเปั็น่อัน่ดั้บ
แรกโด้ย เริ�มทุ่่�ปัระเทุ่ศจ่ำน่ก่อน่ ซีึ�งหาก
ปัระสบควิามสำาเร็จำแล้ัวิบริษัทุ่จำะขยาย
ไปัยังอเมริกาเปั็น่อัน่ดั้บถัด้ไปั

 ท้ัุ่งน่่้บริษัทุ่ฯเช่ื�อมั�น่ว่ิาวัิน่เด้อร์ฟู้ด้
จำะสามารถสร้างผลักำาไรได้้ปัีลัะ กว่ิา
 10% ของกำาไรรวิมของบริษัทุ่ฯ แลัะ
สร้างการเติบโตได้้ตามเปั้าหมายทุ่่�
บริษัทุ่วิางไว้ิได้้ใน่ด้้วิยสัด้สว่ิน่ของกำาไร 
40% ของบริษัทุ่ ภายใน่ 5 ปัี(68)

 พร้อมกัน่น่่้ปััจำจ่ำบัน่บริษัทุ่อยู่
ระหว่ิางเจำรจำากับพัน่ธมิตรใน่การขยาย
ธ่รกิจำอาหารอยา่งต่อเน่ื�อง ขาด้ควิาม
ช่ัด้เจำน่ภายใน่ปัีหน่้า อยา่งไรก็ตามเบื้อง
ต้น่จำะเปั็น่การรว่ิมทุ่่น่(JV) ระหว่ิาง
บริษัทุ่ วัิน่เด้อร์ฟู้ด้ โฮลัด้ิ้ง จำำากัด้ แลัะ
บริษัทุ่พัน่ธมิตรแลัะใน่อน่าคตหาก
ธ่รกิจำอาหารม่การเติบโตจำน่ถึงขั้น่ต้อง
ใช่้เงิน่ระด้มทุ่่น่จำำาน่วิน่มากใน่การขยาย
บริษัทุ่ก็ม่แผน่จำะน่ำา ธ่รกิจำอาหารเข้า
ระด้มทุ่่น่ใน่ตลัาด้หลัักทุ่รัพย์ต่อไปั 



MCS ตั�งเป้าริายได้ปี 64 ไม่ตำ�ากว่ิา 5 พััน่ลับ.MCS ตั�งเป้าริายได้ปี 64 ไม่ตำ�ากว่ิา 5 พััน่ลับ.
  ค่าดฟื้นักำาไร้ 1.15 พันลบ. หลังตุน Backlog ในมู่อ 1.7 แสุนตัน ทุยอยร้ับรู้้ถึึงปี 65ค่าดฟื้นักำาไร้ 1.15 พันลบ. หลังตุน Backlog ในมู่อ 1.7 แสุนตัน ทุยอยร้ับรู้้ถึึงปี 65  

MCS ต้ังเปัา้รายได้้ปั ี64 ไมต่�ากว่ิา
 5พนั่ลับ. คาด้ฟนั่กำาไร1.15 พัน่ลับ
. หลัังต่น่Backlogใน่มอื 1.7 แสน่ตัน่
 ทุ่ยอยรบัรู้ถึงปีั 65     พรอ้มคาด้ราย
ได้้ปั6ี3  พ่ง่กว่ิา 4 พนั่ลับ.  โกยกำาไร 1 
พนั่ลับ.   หลัังสง่มอบงาน่ทุ่่�เหลืัอของ
ปันี่่้อ่ก 1 หมื�น่ตัน่ 

  น่ายไน่ยวิน่ ช่ิ ปัระธาน่เจ้ำาหน่้าทุ่่�
บริหาร บริษัทุ่ เอ็ม.ซี่.เอส.สต่ลั จำำากัด้
 (มหาช่น่) MCS เปัิด้เผยว่ิา บริษัทุ่
ว่ิา บริษัทุ่คาด้ว่ิาภาพรวิมของผลั
การด้ำาเน่ิน่งาน่ใน่ไตรมาส 4/2563 
จำะเติบโตด่้ขึ้น่เมื�อเทุ่่ยบกับไตรมาส
 3/2563 แลัะเทุ่่ยบกับช่ว่ิงเด่้ยวิกัน่
ของปัี 2562 เน่ื�องจำากบริษัทุ่ฯ ยัง
เหลืัอปัริมาณสง่มอบเหล็ักโครงสร้าง
(Backlog)อ่กปัระมาณ 10,000 ตัน่
 ด้้วิยราคาขายเฉล่ั�ย 250,000 เยน่/
ตัน่ ซีึ�งจำะเปั็น่การอ้างอิงตามอัตรา
แลักเปัล่ั�ยน่ทุ่างการเงิน่ใน่ระดั้บ 30 
บาทุ่เทุ่่ยบกับเงิน่ 100 เยน่ 

 ขณะทุ่่�คาด้ว่ิารายได้้รวิมของ
บริษัทุ่ใน่ปัี 2564 จำะทุ่ำาสถิติสูงส่ด้
ใหม ่หรือเติบโตแตะทุ่่�ระดั้บ 5,000 
ล้ัาน่บาทุ่ โด้ยคาด้ว่ิาจำะม่กำาไรส่ทุ่ธิ
จำะเติบโตมาทุ่่� 1,150 ล้ัาน่บาทุ่ ตาม
ปัริมาณการขายโครงสร้างเหล็ักทุ่่�
คาด้จำะเพิ�มขึ้น่มาทุ่่� 90,000 ตัน่ ด้้วิย
ราคาขายเฉล่ั�ยไมน่่้อยกว่ิา 250,000 
เยน่ต่อตัน่ อ้างอิงจำากค่าเงิน่บาทุ่ทุ่่�
ระดั้บ 29.50 บาทุ่/ค่าเงิน่เยน่ 100 
เยน่ จำากปัีน่่้ทุ่่�น่า่จำะม่ปัริมาณการขาย

โครงสร้างเหล็ักอยูทุ่่่� 60,000 ตัน่

 พร้อมกัน่น่่้บริษัทุ่ฯ ยังม่งาน่ใน่มือ
 (Backlog) อยูทุ่่่� 1.7 แสน่ตัน่ ซีึ�งจำะ
เปั็น่โครงการขน่าด้ใหญใ่น่ปัระเทุ่ศ
ญ่�ป่ั�น่เปั็น่หลััก คาด้ว่ิาจำะสามารถ
ทุ่ยอยสง่มอบงาน่ได้้ไปัจำน่ถึงปัี 2565 
ขณะทุ่่�ใน่ปัีหน่้าคาด้ว่ิาจำะสามารถ
สง่มอบงาน่ได้้ราวิ 50,000-60,000 
ตัน่ โด้ยหลัักจำะเปั็น่งาน่ก่อสร้างตึก
ทุ่่�ใหญทุ่่่�ส่ด้ใน่ปัระเทุ่ศญ่�ป่ั�น่ หรือ
 The Toranomon Azabudai Project 
เปั็น่ต้น่ ซีึ�งใน่ปัระเทุ่ศญ่�ป่ั�น่ยังม่การ
ลังทุ่่น่โครงการขน่าด้ใหญอ่ยา่งต่อ
เน่ื�อง เปั็น่โอกาสทุ่่�ด่้ใน่การทุ่่�บริษัทุ่จำะ
ได้้รับงาน่อ่กมากมาย 

 โด้ยปััจำจ่ำบัน่บริษัทุ่ฯ ม่การเดิ้น่
เครื�องกำาลัังการผลิัตใน่ปัระเทุ่ศไทุ่ย
อยูทุ่่่� 50,000 ตัน่ต่อปัี จำากกำาลัังการ
ผลิัตทุ่่�รองรับได้้ท้ัุ่งหมด้ 70,000 ตัน่
ต่อปัี, บริษัทุ่ยอ่ย M.C.S. Steel-
Xiamen Co.,Ltd. ปัระเทุ่ศจ่ำน่ ม่กำาลััง
การผลิัตอยูทุ่่่� 15,000-20,000 ตัน่
ต่อปัี แลัะบริษัทุ่ยอ่ย M.C.S.-Japan 
Co.,Ltd. ปัระเทุ่ศญ่�ป่ั�น่ ม่กำาลัังการ
ผลิัตอยูทุ่่่� 15,000 ตัน่ต่อปัี ซีึ�งใน่ปัี
หน่้ายังไมม่่แผน่ลังทุ่่น่ขยายกำาลัังการ
ผลิัตดั้งกล่ัาวิ เน่ื�องจำากยังสามารถ
รองรับงาน่ได้้อยู ่

 ขณะทุ่่�ใน่ปัี 63 คาด้ว่ิารายได้้
จำะเติบโตราวิ 4,000 ล้ัาน่บาทุ่ แลัะ

กำาไรส่ทุ่ธิเติบโตเปั็น่ 1,000 ล้ัาน่บาทุ่
 จำาก 9 เดื้อน่ทุ่่�ผา่น่มาม่รายได้้แล้ัวิทุ่่�
 3,520.36 ล้ัาน่บาทุ่ แลัะกำาไรส่ทุ่ธิทุ่่�
 730 ล้ัาน่บาทุ่ ตามการสง่มอบงาน่ใน่
ช่ว่ิงทุ่่�เหลืัอของปัีอ่ก 10,000 ตัน่ จำาก
 9 เดื้อน่ สง่มอบงาน่ไปัแล้ัวิ 50,000 
ตัน่

 ด้้าน่ข้อมูลัล่ัาส่ด้ ณ เดื้อน่ ต.ค
.2563 บริษัทุ่ม่งาน่ทุ่่�อยูใ่น่มือเตร่ยม
รับรู้รายได้้ (Backlog) อยูทุ่่่� 220,000 
ตัน่ โด้ยสว่ิน่ใหญจ่ำะเปั็น่งาน่ใน่
ปัระเทุ่ศญ่�ป่ั�น่ ซีึ�งได้้ม่ปัริมาณสง่
มอบเหล็ักโครงสร้างไปัแล้ัวิปัระมาณ
 50,000 ตัน่ หากรวิมกับไตรมาส
 4/2563 จำะทุ่ำาให้ใน่ปัี 2563 ม่
ปัริมาณสง่มอบเหล็ักโครงสร้างรวิม
เกือบ 60,000 ตัน่ ซีึ�งจำะช่ว่ิยหน่่น่
ภาพรวิมท้ัุ่งปัี 2563 ทุ่ำาสถิติสูงส่ด้ใหม่
(น่ิวิไฮ) ม่รายได้้รวิมมากกว่ิา 4,000 
ล้ัาน่บาทุ่ แลัะกำาไรส่ทุ่ธิปัระมาณ 
1,000 ล้ัาน่บาทุ่

 ขณะทุ่่�ใน่ช่ว่ิง 9 เดื้อน่แรก บริษัทุ่
ม่รายได้้รวิมแล้ัวิ 3,520.36 ล้ัาน่บาทุ่
 แลัะม่กำาไรส่ทุ่ธิ 730.35 ล้ัาน่บาทุ่ 
โด้ยเปั็น่ไปัตามราคาขายเฉล่ั�ยเพิ�มขึ้น่
มาอยูใ่น่ระดั้บสูง  แบ็กล็ัอกสว่ิน่ใหญ่
เปั็น่งาน่ซีับซี้อน่ใน่ทุ่่กโครงการ แลัะ
ไมซ่ีับซี้อน่อยูด้่้วิย ปััจำจ่ำบัน่โครงการ
ขน่าด้ใหญส่ามารถทุ่ำาราคาขายเฉล่ั�ย
สูงทุ่่�ระดั้บ 300,000 เยน่ต่อตัน่ รวิม
ถึงสง่ออกไปัปัระเทุ่ศญ่�ป่ั�น่เปั็น่สว่ิน่
ใหญ ่แลัะม่กำาไรค่อน่ข้างด่้



PTTEP ตั�งงบลังท่น่ 5 ปี (64-68)  ไว้ิท่� 23,637 ล้ัาน่เหร่ิยญฯPTTEP ตั�งงบลังท่น่ 5 ปี (64-68)  ไว้ิท่� 23,637 ล้ัาน่เหร่ิยญฯ
ค่าดยอดขายปิโตร้เล่ยมูเฉล่�ยโตเฉล่�ย  6%/ปี  พร้้อมูมูองโอกาสุลงทุุนพลังงานหมุูนเว่ยนค่าดยอดขายปิโตร้เล่ยมูเฉล่�ยโตเฉล่�ย  6%/ปี  พร้้อมูมูองโอกาสุลงทุุนพลังงานหมุูนเว่ยน

 นายพงศธิร ที่วัสุ่นิ   ป็ระธิานเจ�าหุ้น�าที่่�
บัรหิุ้าร  บัรษัิที่ ป็ติที่. สุำารวัจและผลิติปิ็
 โติรเลย่ม จำากั็ด (มหุ้าชน) หุ้รอุ้ PTTEP   
เปัดิ้เผยว่ิา  แผน่การด้ำาเน่นิ่งาน่ปัระจำำาปีั
 2564 ของ ปัตทุ่.สผ. แลัะบรษัิทุ่ยอ่ย ตาม
แน่วิคิด้การพัฒิน่าอยา่งยั�งยนื่ซีึ�งปัระกอบ
ด้้วิย 3 องค์ปัระกอบหลััก ได้้แก่ การ
พฒัิน่าสูอ่งค์กรแหง่ควิามเปัน็่เลิัศ (High 
PerformanceOrganization – HPO) กา
รกำากับด้แูลักิจำการทุ่่�ด่้ การบรหิารควิาม
เส่�ยง แลัะการกำากับการปัฏิิบติัตามกฎเกณฑ์
 (Governance, Risk Management and 
Compliance - GRC) แลัะการสร้ างคณ่ค่าใน่
ระยะยาวิใหแ้ก่ผูม้ส่ว่ิน่ได้้เสย่ (Stakeholder 
Value Creation – SVC) โด้ยมป่ัระมาณ
การรายจ่ำายรวิมท้ัุ่งสิน้่ 4,196 ล้ัาน่ด้อลัลัาร์
สหรฐัอเมรกิา (ด้อลัลัาร์ สรอ.)แบง่เปัน็่ราย
จ่ำายลังทุ่น่่ (Capital Expenditure) 2,588 
ล้ัาน่ด้อลัลัาร์ สรอ.
แลัะรายจ่ำายด้ำาเน่นิ่งาน่ (Operating 
Expenditure) 1,608 ล้ัาน่ด้อลัลัาร์ สรอ.แผน่
การด้ำาเน่นิ่งาน่ใน่ปั ี2564จำะให้ควิามสำาคัญ
กับแผน่งาน่หลััก ดั้งน่่้

 1. การรักษาปัริมาณการผลิัตจำาก
โครงการผลิัตหลัักทุ่่�สำาคัญ ได้้แก่ โครงการ
เอส 1 โครงการบงกช่ โครงการอาทิุ่ตย์
 โครงการใน่มาเลัเซี่ย แลัะโครงการซีอติก้า
 รวิมถึงการเตร่ยมควิามพร้อมสำาหรับการด้ำา
เน่ิน่การโครงการ จ่ำ 1/61 (แหล่ังเอราวัิณ
) แลัะ จ่ำ 2/61 (แหล่ังบงกช่) ให้เปั็น่ไปัตาม
แผน่ทุ่่�วิางไว้ิ โด้ยได้้จัำด้สรรรายจ่ำายลังทุ่่น่จำำา
น่วิน่ 1,943 ล้ัาน่ด้อลัลัาร์ สรอ. เพื�อสน่ับสน่่น่
กิจำกรรมดั้งกล่ัาวิ

 2. การเพิ�มปัริมาณการผลิัตใน่อน่าคต
 โด้ยม่ง่เน่้น่แลัะผลัักดั้น่ 2 โครงการหลัักทุ่่�
อยูใ่น่ระหว่ิางการพัฒิน่า ได้้แก่ โครงการ
โมซีัมบิก แอเร่ย วัิน่ แลัะ โครงการแอลัจ่ำเร่ย
 ฮาสสิ เบอร์ ราเคซี ให้สามารถเริ�มการผลิัต
ได้้ตามแผน่ แลัะการเรง่การพัฒิน่าโครงการ
มาเลัเซี่ย ซีาราวัิก เอสเค 410 บ่ ซีึ�งปัระ
สบควิามสำาเร็จำใน่การเจำาะสำารวิจำ เพื�อให้

สามารถเข้าสูข่ั้น่ตอน่ของการตัด้สิน่ใจำลังทุ่่น่
ขั้น่ส่ด้ทุ้่าย (Final Investment Decision)
โด้ยบริษัทุ่ได้้จัำด้สรรรายจ่ำายลังทุ่่น่ใน่สว่ิน่น่่้
เปั็น่จำำาน่วิน่เงิน่ท้ัุ่งสิ้น่ 493 ล้ัาน่ด้อลัลัาร์ สรอ.
 
3. การเรง่กิจำกรรมการสำารวิจำเพื�อค้น่หา
ทุ่รัพยากร (Contingent Resources) เพื�อ
รองรับการเติบโตใน่ระยะยาวิ โด้ยได้้จัำด้สรร
รายจ่ำายลังทุ่่น่จำำาน่วิน่ 152 ล้ัาน่ด้อลัลัาร์ สรอ
. ซีึ�งสว่ิน่ใหญเ่ปั็น่รายจ่ำายใน่การเจำาะหลั่ม
สำารวิจำแลัะปัระเมิน่ผลัสำาหรับโครงการสำารวิจำ
ใน่ปัระเทุ่ศมาเลัเซี่ย แลัะเม็กซีิโก

 เพื�อการด้ำาเน่ิน่งาน่ตามแผน่ข้างต้น่ ปัตทุ่
.สผ. ได้้จัำด้ทุ่ำาปัระมาณการรายจ่ำายสำาหรับ
แผน่การลังทุ่่น่ 5 ปัี (ปัี 2564 – 2568) ตาม
รายลัะเอ่ยด้ดั้งน่่้
  รายจ่ำายลังทุ่่น่ (Capital Expenditure)
 ปัี2564 = 2,588 ล้ัาน่ด้อลัลัาร์ สรอ.
 ปัี2565 = 3,035 ล้ัาน่ด้อลัลัาร์ สรอ.
 ปัี2566 = 2,975 ล้ัาน่ด้อลัลัาร์ สรอ.
 ปัี2567 = 3,083 ล้ัาน่ด้อลัลัาร์ สรอ.
 ปัี2568 = 2,339 ล้ัาน่ด้อลัลัาร์ สรอ.
 ปัี2564-2568 = 14,020 ล้ัาน่ด้อลัลัาร์ 
สรอ.

 รายจ่ำายด้ำาเน่ิน่งาน่ (Operating 
Expenditure)
 ปัี2564 = 1,608 ล้ัาน่ด้อลัลัาร์ สรอ.
 ปัี2565 = 2,582 ล้ัาน่ด้อลัลัาร์ สรอ.
 ปัี2566 = 1,804 ล้ัาน่ด้อลัลัาร์ สรอ.
 ปัี2567 = 1,851 ล้ัาน่ด้อลัลัาร์ สรอ.
 ปัี2568 = 1,772 ล้ัาน่ด้อลัลัาร์ สรอ.
 ปัี2564-2568 = 9,617 ล้ัาน่ด้อลัลัาร์ 
สรอ.

 รายจ่ำายรวิมท้ัุ่งสิ้น่ (Total Expenditure)
 ปัี2564 = 4,196 ล้ัาน่ด้อลัลัาร์ สรอ.
 ปัี2565 = 5,617 ล้ัาน่ด้อลัลัาร์ สรอ.

 ปัี2566 = 4,779 ล้ัาน่ด้อลัลัาร์ สรอ.
 ปัี2567 = 4,934 ล้ัาน่ด้อลัลัาร์ สรอ.
 ปัี2568 = 4,111 ล้ัาน่ด้อลัลัาร์ สรอ.
 ปัี2564-2568 = 23,637 ล้ัาน่ด้อลัลัาร์ 
สรอ.

 จำากแผน่งาน่ดั้งกล่ัาวิ สง่ผลัให้ ปัตทุ่.สผ. 
คาด้การณ์ตัวิเลัขปัระมาณการขายปัิโตรเล่ัยม
เฉล่ั�ยต่อวัิน่จำากโครงการปััจำจ่ำบัน่ ระหว่ิาง
ปัี 2564 -2568 โด้ยม่อัตราการเติบโตของ
ปัริมาณการขายโด้ยเฉล่ั�ยต่อปัีแบบทุ่บต้น่
 (Compound Annual Growth Rate : CAGR) 
ใน่ช่ว่ิง 5 ปัี ปัระมาณร้อยลัะ 6 ดั้งรายลัะเอ่ยด้
ต่อไปัน่่้
 
 ปัริมาณการขายปัิโตรเล่ัยมเฉล่ั�ย 
 ปัี2564 = 375 พัน่บาร์เรลัเทุ่่ยบเทุ่่า
น่ำามัน่ดิ้บต่อวัิน่
 ปัี2565 = 436 พัน่บาร์เรลัเทุ่่ยบเทุ่่า
น่ำามัน่ดิ้บต่อวัิน่
 ปัี2566 = 446 พัน่บาร์เรลัเทุ่่ยบเทุ่่า
น่ำามัน่ดิ้บต่อวัิน่
 ปัี2567 = 466 พัน่บาร์เรลัเทุ่่ยบเทุ่่า
น่ำามัน่ดิ้บต่อวัิน่
 ปัี2568 = 462 พัน่บาร์เรลัเทุ่่ยบเทุ่่า
น่ำามัน่ดิ้บต่อวัิน่

 น่อกจำากน่่้ ปัตทุ่.สผ. ยังให้ ควิามสำาคัญ
กับการปัรับตัวิเพื�อพร้ อมรับมือกับสภาพกา
รด้ำาเน่ิน่ธ่รกิจำสำารวิจำแลัะผลิัตปัิโตรเล่ัยมทุ่่�
เปัล่ั�ยน่แปัลังไปั โด้ยศึกษาโอกาสการลังทุ่่น่
ใน่ธ่รกิจำใหม ่อาทิุ่การพัฒิน่าโครงการ Gas to 
Power ใน่ปัระเทุ่ศเม่ยน่มา เพื�อต่อยอด้แลัะ
สร้ างมูลัค่าเพิ�มให้กับแหล่ังก๊าซีธรรมช่าติทุ่่�
บริษัทุ่ม่การลังทุ่่น่อยูแ่ล้ัวิ แลัะการขยายธ่รกิจำ
 AI & Robotics Venture (ARV) รวิมถึงการ
แสวิงหาโอกาสการลังทุ่่น่ใน่โครงการพลัังงาน่
หม่น่เว่ิยน่ เพื�อสร้างมูลัค่าทุ่่�ยั�งยืน่ให้แก่ผู้ม่
สว่ิน่ได้้เส่ยทุ่่กฝ�าย 





 ก.ล.ต. เตรียมปัรับปัรุง พ.ร.บ.  ก.ล.ต. เตรียมปัรับปัรุง พ.ร.บ. 
หลัักทรัิพัย์ฯ ใน่ส่่วิน่ท่�เก่�ยวิกับตริาส่าริหน่่� ให้หลัักทรัิพัย์ฯ ใน่ส่่วิน่ท่�เก่�ยวิกับตริาส่าริหน่่� ให้

ส่อดคล้ัองกับส่ภาวิการิณ์ปัจำจ่ำบัน่ส่อดคล้ัองกับส่ภาวิการิณ์ปัจำจ่ำบัน่

ก.ลั.ต. เปิัด้รบัฟงัควิามคิด้เห็น่
หลัักการเพื�อเตรย่มเสน่อแก้ไข
พระราช่บญัญติัหลัักทุ่รัพยแ์ลัะ
ตลัาด้หลัักทุ่รัพย ์พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ
. หลัักทุ่รพัยฯ์) ใน่สว่ิน่ทุ่่�เก่�ยวิกับ
ตราสารหน่่ ้เพื�อเพิ�มควิามยดื้หย่น่่ใน่
การระด้มทุ่น่่ของผูอ้อกแลัะเสน่อขาย 
แลัะเพิ�มควิามค่้มครองผูถื้อห่น้่กู้

ด้้วิยสำาน่ักงาน่คณะกรรมการกำากับ
หลัักทุ่รัพย์แลัะตลัาด้หลัักทุ่รัพย์ (
ก.ลั.ต.) ได้้พิจำารณาทุ่บทุ่วิน่ พ.ร.บ
. หลัักทุ่รัพย์ฯ แลัะพบว่ิา บทุ่บัญญัติ
บางสว่ิน่ทุ่่�เก่�ยวิกับตราสารหน่่้อาจำไม่
สอด้คล้ัองกับสภาวิการณ์ปััจำจ่ำบัน่ อาทิุ่
 การกำาหน่ด้มูลัค่าขั้น่ต�าของห่้น่กู้ ซีึ�ง
อาจำเปั็น่อ่ปัสรรคต่อการเข้าถึงตลัาด้
ตราสารหน่่้ของผู้ลังทุ่่น่รายยอ่ยทุ่่�ม่
เงิน่ลังทุ่่น่จำำาน่วิน่น่้อย ข้อห้ามเก่�ยวิ
กับการหักกลับลับหน่่้ (set-off) ทุ่่�อาจำ

เปั็น่การเพิ�มขั้น่ตอน่แลัะค่าใช่้จ่ำายโด้ย
ไมจ่ำำาเปั็น่ ใน่กรณ่ทุ่่�ม่การออกห่้น่กู้ใหม่
เพื�อต่ออาย่ห่้น่กู้เดิ้ม (rollover) แลัะ
การปัรับโครงสร้างหน่่้ (refinance) 
รวิมถึงข้อจำำากัด้เก่�ยวิกับการแต่งต้ังผู้
แทุ่น่ผู้ถือห่้น่กู้ทุ่่�ต้องแสด้งควิามจำำาน่ง
ต้ังแต่ขออน่่ญาตไมส่ามารถแต่งต้ัง
เพิ�มภายหลัังได้้ แลัะไมม่่บทุ่บัญญัติ
รองรับการแต่งต้ังผู้แทุ่น่ผู้ถือพัน่ธบัตร
ทุ่่�ออกโด้ยหน่ว่ิยงาน่ของรัฐทุ่่�รัฐบาลั
มิได้้คำาปัระกัน่ ซีึ�งจำะเปั็น่กลัไกช่ว่ิย
เพิ�มควิามค่้มครองผู้ถือห่้น่กู้หรือ
พัน่ธบัตรดั้งกล่ัาวิ

ก.ลั.ต. จึำงม่แน่วิคิด้ทุ่่�จำะเสน่อแก้ไข
 พ.ร.บ. หลัักทุ่รัพย์ฯ ตามรายลัะเอ่ยด้
 ดั้งน่่้ (1) การยกเลิักการกำาหน่ด้มูลัค่า
ขั้น่ต�าของห่้น่กู้ (100 บาทุ่ต่อหน่ว่ิย
) แต่ผู้ออกตราสารหน่่้ต้องกำาหน่ด้ให้
มูลัค่าของห่้น่กู้ทุ่่�เสน่อขายม่มูลัค่าเทุ่่า

กัน่ (2) การอน่่ญาตให้สามารถหักกลับ
ลับหน่่้ได้้ สำาหรับกรณ่การออกห่้น่กู้
ใหมเ่พื�อต่ออาย่ห่้น่กู้เดิ้มแลัะการปัรับ
โครงสร้างหน่่้ (3) ผู้ออกตราสารหน่่้
สามารถแต่งต้ังผู้แทุ่น่ผู้ถือห่้น่กู้ภาย
หลัังได้้รับอน่่ญาตออกห่้น่กู้ได้้ แลัะ (4) 
การเพิ�มบทุ่บัญญัติรองรับผู้แทุ่น่ผู้ถือ
พัน่ธบัตรทุ่่�ออกโด้ยหน่ว่ิยงาน่ของรัฐ
ซีึ�งรัฐบาลัมิได้้คำาปัระกัน่

 ท้ัุ่งน่่้ ก.ลั.ต. ได้้เผยแพรเ่อกสารรับ
ฟังควิามคิด้เห็น่ใน่เรื�องดั้งกล่ัาวิไว้ิ
ทุ่่�เว็ิบไซีต์ ก.ลั.ต. https://www.
sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.
aspx?SECID=680 ผู้ทุ่่�เก่�ยวิข้องแลัะผู้
สน่ใจำสามารถแสด้งควิามคิด้เห็น่ได้้ทุ่่�
เว็ิบไซีต์ หรือทุ่าง e-mail : kruaonn@
sec.or.th, pattarav@sec.or.th หรือ
 chavisa@sec.or.th จำน่ถึงวัิน่ทุ่่� 30 
ธัน่วิาคม 2563



ก.ล.ต. เตรียมออกปัระกาศยกเวั้นให้บริษัท ก.ล.ต. เตรียมออกปัระกาศยกเวั้นให้บริษัท 
ใน่กลั่่มตลัาดหลัักทริัพัย์ออกกฎเกณฑ์บางปริะเภทได้ใน่กลั่่มตลัาดหลัักทริัพัย์ออกกฎเกณฑ์บางปริะเภทได้

โดยไม่ต้องขอควิามเห็น่ชั่อบจำากคณะกริริมการิกำากับตลัาดท่น่โดยไม่ต้องขอควิามเห็น่ชั่อบจำากคณะกริริมการิกำากับตลัาดท่น่

ก็.ล.ติ. เปิ็ดรบััฟื้ังควัามคิดเหุ้น็รา่ง
ป็ระก็าศก็ารยก็เวั�นก็ฎเก็ณฑ์ที่่�ไม่ติ�อุงขึ้อุ
ควัามเหุ้น็ชอุบัจาก็คณะก็รรมก็ารก็ำากั็บั
ติลาดที่นุ (ก็.ติ.ที่.) สุำาหุ้รบัับัรษัิที่ในก็ลุ่ม
ติลาดหุ้ลัก็ที่รพัยแ์หุ้ง่ป็ระเที่ศไที่ย ได�แก่็
 ศ่นยซ์ี้�อุขึ้ายสุญัญาซี้�อุขึ้ายล่วังหุ้น�า สุำานัก็
หุ้กั็บัญัชสุ่ญัญาซี้�อุขึ้ายล่วังหุ้น�า สุำานัก็หุ้กั็
บัญัชหุ่้ลัก็ที่รพัย ์และศ่นยร์บััฝาก็หุ้ลัก็ที่รพัย์
 เพ้�อุใหุ้�เกิ็ดควัามยด้หุ้ยุน่ในก็ารป็ฏิบัติัิงาน
 โดยยงัสุามารถบัรรลเุป้็าหุ้มายเร้�อุงก็าร
คุ�มครอุงผ่�ลงที่นุ ก็ารมต่ิลาดที่นุที่่�เป็็นธิรรม
 มป่็ระสุทิี่ธิิภาพ โป็รง่ใสุ หุ้ลก่็เล่�ยงก็ารก็ด่กั็น
ก็ารแขึ้่งขึ้ัน และก็ารลดควัามเสุ่�ยงขึ้อุงระบับั
โดยรวัม

สุำานัก็งานคณะก็รรมก็ารก็ำากั็บัหุ้ลัก็ที่รพัย์
และติลาดหุ้ลัก็ที่รพัย ์(ก็.ล.ติ.) เติรย่มอุอุก็
ป็ระก็าศติามที่่�ได�รบััควัามเหุ้น็ชอุบัจาก็
 ก็.ติ.ที่ ในก็ารยก็เวั�นก็ฎเก็ณฑ์สุำาหุ้รบััศ่นย์
ซี้�อุขึ้ายสุญัญาซี้�อุขึ้ายล่วังหุ้น�า สุำานัก็หุ้กั็
บัญัชสุ่ญัญาซี้�อุขึ้ายล่วังหุ้น�า สุำานัก็หุ้กั็บัญัช่
หุ้ลัก็ที่รพัย ์และศ่นยร์บััฝาก็หุ้ลัก็ที่รพัย ์ซี้�ง
เป็็นบัรษัิที่ในก็ลุ่มติลาดหุ้ลัก็ที่รพัยแ์หุ้ง่
ป็ระเที่ศไที่ยที่่�ไม่ติ�อุงขึ้อุควัามเหุ้น็ชอุบั
จาก็ ก็.ติ.ที่. โดยใหุ้�ย้�นรา่งก็ฎเก็ณฑ์นั�นต่ิอุ
สุำานัก็งานล่วังหุ้น�าอุยา่งน�อุย 10 วัันที่ำาก็าร
 พร�อุมรายงานผลก็ารรบััฟื้ังควัามคิดเหุ้น็ขึ้อุง
รา่งก็ฎเก็ณฑ์ดังก็ล่าวัจาก็ผ่�มสุ่ว่ันได�สุว่ันเสุย่
 (ถ�าม)่ ก่็อุนนำาอุอุก็ใช�บังัคับั ซี้�งสุรุป็ก็ฎเก็ณฑ์
ที่่�เขึ้�าขึ้่ายก็รณข่ึ้�างติ�น ได�แก่็

(1) ก็ฎเก็ณฑ์ที่่�ก็ำาหุ้นดสุาระใหุ้�สุอุดคล�อุง
กั็บัพระราชบัญัญัติิหุ้ลัก็ที่รพัยแ์ละ
ติลาดหุ้ลัก็ที่รพัย ์พ.ศ. 2535 หุ้รอุ้พระราช
บัญัญัติิสุญัญาซี้�อุขึ้ายล่วังหุ้น�า พ.ศ. 2546 
หุ้รอุ้ก็ฎเก็ณฑ์ที่่�ก็ำาหุ้นดโดยคณะก็รรมก็าร
 ก็.ล.ติ. คณะก็รรมก็ารก็ำากั็บัติลาดที่นุ หุ้รอุ้
สุำานัก็งาน หุ้รอุ้
(2) ก็ฎเก็ณฑ์ที่่�ป็รบััป็รุงโดยยงัคงสุาระสุำาคัญ
ขึ้อุงก็ฎเก็ณฑ์เช่นเดย่วักั็บัก่็อุนก็ารป็รบััป็รุง
 ในลัก็ษณะก็ารจัดหุ้มวัดหุ้ม่่ใหุ้ม่ หุ้รอุ้เพ้�อุ
แก็�ไขึ้ขึ้�อุที่่�ขึ้าดติก็บัก็พรอุ่งระหุ้ว่ัางก็ารยก็
รา่ง

ทัี่�งน่� ก็.ล.ติ. ได�เผยแพรเ่อุก็สุารรบััฟื้ังควัาม
คิดเหุ้น็เก็่�ยวักั็บัก็ารอุอุก็ป็ระก็าศยก็เวั�นก็ฎ
เก็ณฑ์ดังก็ล่าวั ไวั�ที่่�เว็ับัไซีต์ิ ก็.ล.ติ. https://
www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.
aspx?SECID=676 ผ่�ที่่�เก็่�ยวัขึ้�อุงและผ่�สุนใจ
สุามารถแสุดงควัามคิดเหุ้น็ได�ที่่�เว็ับัไซีต์ิ
 หุ้รอุ้ที่าง e-mail sarochac@sec.or.th 
หุ้รอุ้ sarochat@sec.or.th จนถ้งวัันที่่� 11 
ธัินวัาคม 2563



ก.ล.ต. เตรียมปัรับปัรุง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. เตรียมปัรับปัรุง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ 
ให้ม่ควิามยืดหย่่น่แลัะทัน่ส่มัยยิ�งข้�น่ ริองรัิบเทคโน่โลัย่ใหม่ให้ม่ควิามยืดหย่่น่แลัะทัน่ส่มัยยิ�งข้�น่ ริองรัิบเทคโน่โลัย่ใหม่

ก.ลั.ต. เปัดิ้รับฟงัควิามคิด้เหน็่เก่�ยวิกับ
การปัรบัปัร่ง พ.ร.บ. หลัักทุ่รัพย์ฯ ให้
มค่วิามยืด้หย่น่่ ทัุ่น่สมัย แลัะไมเ่ป็ัน่
อ่ปัสรรคใน่ทุ่างปัฏิิบติั เพื�อรองรบัการใช่้
เทุ่คโน่โลัยใ่หม ่ๆ ใน่การระด้มทุ่่น่ การ
ซีื้อขาย การช่ำาระราคา แลัะการสง่มอบ
หลัักทุ่รพัย์

สำาน่ักงาน่คณะกรรมการกำากับหลััก
ทุ่รัพย์แลัะตลัาด้หลัักทุ่รัพย์ (ก.ลั.ต.) อยู่
ระหว่ิางเสน่อปัรับปัร่งพระราช่บัญญัติ
หลัักทุ่รัพย์แลัะตลัาด้หลัักทุ่รัพย์ พ.ศ. 
2535 (พ.ร.บ.หลัักทุ่รัพย์ฯ) ใน่ปัระเด็้น่
ต่าง ๆ เพื�อให้ม่ควิามยืด้หย่น่่ ทัุ่น่สมัย
 แลัะไมเ่ปั็น่อ่ปัสรรคใน่ทุ่างปัฏิิบัติ แลัะ
ให้รองรับรูปัแบบใหม ่ๆ ของการระด้ม
ทุ่่น่ การซีื้อขาย การช่ำาระราคาแลัะสง่
มอบหลัักทุ่รัพย์ทุ่่�ม่การน่ำาเทุ่คโน่โลัย่
มาปัระย่กต์ใช่้ ซีึ�งจำะช่ว่ิยสง่เสริมการ
แขง่ขัน่  รวิมท้ัุ่งปัรับปัร่งการกำากับดู้แลั
ใน่เรื�องเด่้ยวิกัน่ให้ม่ควิามสอด้คล้ัองกัน่
 เพิ�มปัระสิทุ่ธิภาพ แลัะม่การค่้มครองผู้
ลังทุ่่น่ทุ่่�เหมาะสมยิ�งขึ้น่  ก.ลั.ต. จึำงเปัิด้
รับฟังควิามคิด้เห็น่ต่อหลัักการปัรับปัร่ง
 พ.ร.บ.หลัักทุ่รัพย์ฯ โด้ยแบง่ออกเปั็น่ 6 
สว่ิน่ ซีึ�งสร่ปัเปั็น่สาระสำาคัญ ดั้งน่่้

              (1) การแก้ไขเพื�อรองรับการ
ออกเสน่อขายโทุ่เคน่ดิ้จิำทัุ่ลั โด้ยปัรับปัร่ง
บทุ่น่ิยามของ "หลัักทุ่รัพย์" ใน่มาตรา 4 
ให้ยืด้หย่น่่แลัะครอบคลั่มถึงสิน่ทุ่รัพย์
อื�น่ ๆ ทุ่่�ม่ลัักษณะ (substance) เหมือน่
หรือคล้ัายกับหลัักทุ่รัพย์ แลัะปัรับปัร่ง
ถ้อยคำาใน่มาตราต่าง ๆ ใน่ พ.ร.บ. หลััก
ทุ่รัพย์ฯ เพื�อให้รองรับการซีื้อขายหลััก
ทุ่รัพย์แบบดิ้จิำทัุ่ลั

             (2) การแก้ไขใน่ปัระเด็้น่ศูน่ย์ซีื้อ
ขายหลัักทุ่รัพย์ โด้ยปัรับปัร่งบทุ่บัญญัติ
ทุ่่�เก่�ยวิข้องกับการจัำด้ต้ัง ค่ณสมบัติของ
ผู้ขอรับอน่่ญาต การปัระกอบธ่รกิจำ แลัะ
การเลิักศูน่ย์ซีื้อขายหลัักทุ่รัพย์ โด้ย
ศูน่ย์ซีื้อขายหลัักทุ่รัพย์จำะรองรับการ
ซีื้อขายหลัักทุ่รัพย์แลัะโทุ่เคน่ดิ้จิำทัุ่ลัทุ่่�ม่
ลัักษณะคล้ัายกับหลัักทุ่รัพย์ น่อกจำาก
น่่้ ได้้ปัรับปัร่งค่ณสมบัติของกรรมการ
 ผู้บริหารแลัะผู้ถือห่้น่รายใหญข่องศูน่ย์
ซีื้อขายหลัักทุ่รัพย์ สำาน่ักหักบัญช่่แลัะ
ศูน่ย์รับฝากหลัักทุ่รัพย์ให้สอด้คล้ัอง
กับบ่คลัากรใน่ธ่รกิจำหลัักทุ่รัพย์ เพื�อ
ปัระโยช่น่์ของผู้ใช่้บริการ

             (3) การแก้ไขเพื�อเพิ�มควิาม
ช่ัด้เจำน่ใน่การค่้มครองทุ่รัพย์สิน่ของ
ผู้ฝากหรือลัูกค้าของผู้ฝากหลัักทุ่รัพย์
กรณ่ศูน่ย์รับฝากหลัักทุ่รัพย์ล้ัมลัะลัาย
 แลัะเพิ�มควิามช่ัด้เจำน่ใน่สิทุ่ธิควิามเปั็น่
เจ้ำาของหลัักทุ่รัพย์ของผู้ฝากหลัักทุ่รัพย์
หรือลัูกค้าของผู้ฝากหลัักทุ่รัพย์

              (4) การแก้ไขเพื�อยกระดั้บ
การกำากับดู้แลัตลัาด้หลัักทุ่รัพย์ให้เปั็น่
มาตรฐาน่สากลั โด้ยให้อำาน่าจำคณะ
กรรมการ ก.ลั.ต. กำาหน่ด้เกณฑ์ปัระกอบ
ธ่รกิจำเพื�อให้ตลัาด้หลัักทุ่รัพย์เกิด้ควิาม
ช่ัด้เจำน่ใน่การปัฏิิบัติหน่้าทุ่่� เพื�อบรรลั่
ภารกิจำแลัะควิามคาด้หวัิงตามกฎหมาย 
รวิมถึงลังโทุ่ษเมื�อฝ�าฝืน่กฎเกณฑ์หรือคำา
สั�ง

              (5) การแก้ไขเพื�อยกระดั้บการ
กำากับดู้แลัผู้สอบบัญช่่ทุ่่�ตรวิจำสอบงบ
การเงิน่ของตลัาด้หลัักทุ่รัพย์แลัะศูน่ย์

ซีื้อขายหลัักทุ่รัพย์ โด้ยกำาหน่ด้ให้ผู้สอบ
บัญช่่ต้องได้้รับควิามเห็น่ช่อบจำาก ก.ลั.ต
. แลัะต้องสังกัด้ใน่สำาน่ักงาน่สอบบัญช่่ทุ่่�
ได้้รับควิามเห็น่ช่อบจำาก ก.ลั.ต. ท้ัุ่งน่่้ ผู้
สอบบัญช่่ดั้งกล่ัาวิต้องไมเ่ปั็น่กรรมการ
 ผู้จัำด้การ พน่ักงาน่ หรือลัูกจ้ำางของ
ตลัาด้หลัักทุ่รัพย์หรือศูน่ย์ซีื้อขายหลััก
ทุ่รัพย์ แล้ัวิแต่กรณ่

              (6) การแก้ไขเพื�อขยายขอบเขต
มาตรการปั้องกัน่การกระทุ่ำาอัน่ไมเ่ปั็น่
ธรรมให้ครอบคลั่มการซีื้อขายหลัักทุ่รัพย์
ใน่ทุ่่กช่อ่งทุ่างการซีื้อขาย (trading 
platform/venue)

น่อกจำากน่่้ ก.ลั.ต. ได้้เสน่อปัรับปัร่ง
บทุ่บัญญัติใน่พระราช่บัญญัติสัญญา
ซีื้อขายล่ัวิงหน่้า พ.ศ. 2546 ใน่สว่ิน่ทุ่่�
เก่�ยวิข้องกับกรรมการ ผู้บริหาร แลัะผู้ถือ
ห่้น่รายใหญข่องศูน่ย์ซีื้อขายสัญญาซีื้อ
ขายล่ัวิงหน่้าแลัะสำาน่ักหักบัญช่่สัญญา
ซีื้อขายล่ัวิงหน่้าให้ม่ควิามสอด้คล้ัองกับ
บ่คลัากรใน่ธ่รกิจำสัญญาซีื้อขายล่ัวิงหน่้า

ท้ัุ่งน่่้ ก.ลั.ต. ได้้เผยแพรเ่อกสารรับฟัง
ควิามคิด้เห็น่ใน่เรื�องดั้งกล่ัาวิไว้ิทุ่่�เว็ิบไซีต์
 ก.ลั.ต. https://www.sec.or.th/TH/
Pages/PB_Detail.aspx?SECID=674  
ผู้เก่�ยวิข้องแลัะผู้ทุ่่�สน่ใจำสามารถ
แสด้งควิามคิด้เห็น่ได้้ทุ่่�เว็ิบไซีต์
 หรือทุ่าง e-mail: thitika@sec.or.th, 
patarasaya@sec.or.th, sarochac@
sec.or.th, sarochat@sec.or.th หรือ
 thanapatk@sec.or.th จำน่ถึงวัิน่ทุ่่� 24 
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บล.ทิสโก้ชีี้�หุ้นไทยอาจพักฐานระยะสั�น บล.ทิสโก้ชีี้�หุ้นไทยอาจพักฐานระยะสั�น 
แต่มองเป็ันจังหวัะสะสมเพิ� ม คาด้ตลาด้มีโอกาสปัรับข้ึ้�นต่อต้นปีัหน้าแต่มองเป็ันจังหวัะสะสมเพิ� ม คาด้ตลาด้มีโอกาสปัรับข้ึ้�นต่อต้นปีัหน้า

บลั.ทิุ่สโก้ช่่้ตลัาด้ห่น้่ไทุ่ยเริ�มแพงเมื�อ
เทุ่่ยบกับภูมภิาค แลัะม่โอกาสพกั
ฐาน่ใน่ระยะสั้น่ แต่มองเป็ัน่จัำงหวิะ
สะสมเพิ�มรบัเงิน่ทุ่่น่ต่างช่าติไหลัเขา้
ใน่ช่ว่ิง 2-3 เดื้อน่ขา้งหน่า้ พรอ้มเปัดิ้ 
3 เปัดิ้วิิธ่เลืัอกห่น้่เด่้น่น่า่ลังทุ่น่่

น่ายอภิช่าติ ผู้บรรเจิำด้ก่ลั ผู้อำาน่วิย
การอาว่ิโส สายงาน่วิิเคราะห์เช่ิงกลั
ย่ทุ่ธ์ บริษัทุ่หลัักทุ่รัพย์ ทิุ่สโก้ จำำากัด้
 (Mr. Apichat Poobunjirdkul, 
Senior Strategist, TISCO 
Securities Co., Ltd) เปัิด้เผยว่ิา
 ใน่ช่ว่ิงทุ่่�ผา่น่มาตลัาด้ห่้น่ไทุ่ยปัรับ
ตัวิเพิ�มขึ้น่แบบ “พลิักหน่้ามือเปั็น่
หลัังมือ” เพราะได้้รับปััจำจัำยบวิก
สองปัระเด็้น่คือ 1. น่ายโจำ ไบเด้น่
 ช่น่ะการเลืัอกต้ังสหรัฐฯ ตามทุ่่�
ปัระเมิน่ไว้ิ ซีึ�งน่โยบายของ “ไบเด้น่
” คาด้จำะเปั็น่ผลัด่้ต่อการค้า รวิม
ถึงเศรษฐกิจำโลัก 2. ควิามคืบหน่้า
ของวัิคซี่น่ปั้องกัน่ COVID -19 ใกล้ั
ควิามจำริงมากขึ้น่ แลัะผลัการทุ่ด้ลัอง
ม่ปัระสิทุ่ธิภาพปั้องกัน่ COVID-19 
ได้้สูงกว่ิา 90% โด้ยหากการคิด้ค้น่
วัิคซี่น่สำาเร็จำจำะทุ่ำาให้การสง่ออก
แลัะการทุ่่องเทุ่่�ยวิกลัับมาฟื้ น่ตัวิ ซีึ�ง
ไทุ่ยเปั็น่หน่ึ�งใน่ปัระเทุ่ศทุ่่�จำะได้้รับ
ปัระโยช่น่์จำากปัระเด็้น่ดั้งกล่ัาวิ 

“จาก็สุอุงปั็จจัยขึ้�างติ�นหุ้นุนใหุ้�
ก็ระแสุเงินที่นุต่ิางป็ระเที่ศไหุ้ลเขึ้�า
ไที่ย และนัก็ลงที่นุต่ิางชาติิพลิก็
ก็ลับัมาซี้�อุสุทุี่ธิิเป็็นครั�งแรก็ในรอุบั
 16 เด้อุน สุง่ผลใหุ้�ดัชนหุุ่้�นไที่ย 
(SET Index) วิั�งขึ้้�น 4 สุปั็ดาหุ้ติ์ิดต่ิอุ

กั็นติลอุดทัี่�งเด้อุน พ.ย. และดัชนหุุ่้�น
ไที่ยป็รบััขึ้้�นก็ว่ัา 200 จุด ที่ะลรุะดับั
 1,400 จุดไป็ได� ซี้�งดัชนดั่งก็ล่าวัด่
ก็ว่ัาที่่� บัล.ทิี่สุโก็�ป็ระเมินไวั�ว่ัาดัชน่
สุิ�นปี็จะอุย่ท่ี่่� 1,370 จุด” นายอุภิ
ชาติิก็ล่าวั  

ท้ัุ่งน่่้ บลั.ทิุ่สโก้มองว่ิาใน่ช่ว่ิง 2-3 
เดื้อน่ข้างหน่้าตลัาด้ห่้น่ไทุ่ยม่โอกาส
ปัรับขึ้น่อ่ก โด้ยคาด้ว่ิาน่ักลังทุ่่น่ต่าง
ช่าติม่โอกาสซีื้อส่ทุ่ธิอ่ก 4-5 หมื�น่
ล้ัาน่บาทุ่ ซีึ�งจำากการศึกษาควิาม
เคลืั�อน่ไหวิของ SET Index แลัะ
ทิุ่ศทุ่างการลังทุ่่น่ของน่ักลังทุ่่น่ต่าง
ช่าติพบว่ิา เม็ด้เงิน่ต่างช่าติทุ่่�ไหลัเข้า
 แลัะไหลัออกทุ่่ก ๆ 1 หมื�น่ล้ัาน่บาทุ่
 จำะม่ผลัให้ SET Index เปัล่ั�ยน่แปัลัง
ขึ้น่ หรือลังราวิ 29 จ่ำด้ เพราะฉะน่ั้น่
หากเม็ด้เงิน่ต่างช่าติไหลัเข้าตามทุ่่�
ปัระเมิน่ไว้ิ ม่โอกาสจำะได้้เห็น่ SET 
Index ทุ่่�ระดั้บ 1,520-1,540 ใน่ช่ว่ิง
เวิลัา 2-3 เดื้อน่ข้างหน่้า 
อยา่งไรก็ตาม แม้ตลัาด้ห่้น่ไทุ่ยยัง
ได้้อาน่ิสงส์จำากแน่วิโน่้มกระแสเงิน่
ทุ่่น่ไหลัเข้า แต่ระหว่ิางทุ่างม่โอกาส
สูงทุ่่�จำะเกิด้การพักฐาน่ใน่ระยะสั้น่
 เน่ื�องจำาก SET Index ณ ปััจำจ่ำบัน่
ทุ่่�ขึ้น่มาอยูทุ่่่�บริเวิณ 1,410 จ่ำด้ สง่
ผลัให้ราคาห่้น่เริ�มแพงเมื�อเทุ่่ยบกับ
ภูมิภาคอ่กครั้ง โด้ยปััจำจ่ำบัน่ห่้น่ไทุ่ย
ม่ระดั้บ Fwd. PER ปัี 21F สูงกว่ิา 
18 เทุ่่า ขณะทุ่่� Forward PER ของ
ตลัาด้ห่้น่ภูมิภาคน่่้ (MSCI Asia ex. 
JP) ทุ่่�อยูทุ่่่� 15.4 เทุ่่า น่อกจำากน่่้ ทุ่าง
ปััจำจัำยเทุ่คน่ิคยังเกิด้สัญญาณเช่ิงลับ
ด้้วิย ท้ัุ่งภาวิะ “Overbought” แลัะ

 “Negative Divergence”  เพราะ
ฉะน่ั้น่ จึำงแน่ะน่ำาน่ักลังทุ่่น่ไมต้่องร่บ
ร้อน่ไล่ัซีื้อ แต่ควิรรอให้ตลัาด้ปัรับ
ฐาน่ลังมาก่อน่  แลัะต้องเลืัอกลังทุ่่น่
ห่้น่เปั็น่รายตัวิมากขึ้น่

  สำาหรับห่้น่ทุ่่�น่า่สน่ใจำใน่เดื้อน่ ธ.ค
. น่่้ น่อกจำากจำะเปั็น่ห่้น่ขน่าด้ใหญ่
แล้ัวิ ควิรเลืัอกห่้น่ทุ่่�ม่ค่ณสมบัติ 3 
ปัระการ คือ 1. “Underperform” 
โด้ยราคาห่้น่ใน่ปัีน่่้ต้องปัรับตัวิลัง
มามากกว่ิา SET Index ทุ่่�ปัรับลัง
 10% แลัะปััจำจ่ำบัน่ยังขึ้น่น่้อยอยู่
 2. “Underowned” คือห่้น่ทุ่่�ต่าง
ช่าติลัด้สัด้สว่ิน่การถือครองห่้น่ลัง
มากจำากปัีทุ่่�แล้ัวิแลัะปััจำจ่ำบัน่ยังคง
ถือครองห่้น่ต�ากว่ิาค่าเฉล่ั�ยของปัี
น่่้ 3. “Undervalued” ห่้น่ทุ่่�ราคา
ปััจำจ่ำบัน่ยังม่โอกาสปัรับขึ้น่หากเทุ่่ยบ
กับมูลัค่าทุ่่�เหมาะสมทุ่่� บลั.ทิุ่สโก้
ปัระเมิน่ น่อกจำากน่่้ ควิรเปั็น่ห่้น่ทุ่่�
คาด้จำะม่ปััจำจัำยบวิกสน่ับสน่่น่เฉพาะ
ตัวิ เช่น่่ BAM, BJC, CPN, SCC แลัะ
 STEC แลัะ/หรือ ห่้น่ทุ่่�ม่การจ่ำาย
ปััน่ผลัด่้ เช่น่่ KKP, RATCH แลัะ TVO 

  โด้ยสร่ปั ห่้น่เด่้น่เดื้อน่ ธ.ค. คือ
 BAM, BJC, CPN, KKP, RATCH, 
SCC, STEC แลัะ TVO สำาหรับแน่วิรับ
 แลัะแน่วิต้าน่สำาคัญของ SET Index 
เดื้อน่น่่้อยูทุ่่่� 1,390-1,400, 1,365-
1,370 แลัะ 1,450, 1,480 จ่ำด้ ตาม
ลัำาดั้บ  



กกร. คาด้การณ์์เศรษฐกิจไทยปีั 63 ดี้ข้ึ้�นกกร. คาด้การณ์์เศรษฐกิจไทยปีั 63 ดี้ข้ึ้�น
ปรัิบจ่ำด่พ่ัขยับข้�น่ -7.0% ถ้ง -6.0% ส่่งออก -8.0% ถ้ง -7.0%ปรัิบจ่ำด่พ่ัขยับข้�น่ -7.0% ถ้ง -6.0% ส่่งออก -8.0% ถ้ง -7.0%

คณะกรรมการรว่มภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร
.) จัดการประชุมประจ�าเดือนธันวาคม 2563 โดย
มนีายสุพนัธ์ุ มงคลสุธ ีประธานสภาอุตสาหกรรม
แหง่ประเทศไทย นายกลินท์ สารสิน ประธานสภา
หอการค้าแหง่ประเทศไทย และนายผยง ศรวีณิช
 ประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นประธานรว่ม
 ณ โรงแรมคอนราด เรสซเิดนซ ์กรุงเทพฯ โดยท่ี
ประชุม กกร. มคีวามเหน็ว่า

• เศรษฐกิจโลกและไทยในไตรมาสท่ีสีป่ี 2563 
แผว่ลงเมื่อเทียบกับไตรมาสท่ีสาม ความคืบหน้า
ของการพฒันาวัคซนีโควิด-19 และผลการเลือก
ต้ังประธานาธิบดีสหรฐัฯ ท่ีเป็นบวกต่อมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจและนโยบายการค้าของสหรฐัฯ
  เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นต่อการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจโลกในช่วงโค้งสุดท้ายของไตรมาสท่ีสี่
 อยา่งไรก็ดี การฟื้ นตัวมสีัญญาณแผว่ลง นอกจากนี ้
การส่งออกของไทยยงัได้รบัผลกระทบทางอ้อมจาก
มาตรการควบคมุการแพรร่ะบาดของโควิด-19 ท่ี
เข้มงวดขึ้นภายหลังจากการกลับมาระบาดท่ีรุนแรง
ขึ้นในหลายประเทศ

• เศรษฐกิจไทยคาดว่าปรบัตัวดีขึ้นในปี 2564 แต่ยงั
ไมก่ลับสู่ภาวะปกติ ภาคการส่งออกของไทยมแีนว
โน้มฟื้ นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีคาดว่าจะปรบั
ตัวดีขึ้น ในหลังจากมกีารใช้วัคซนีในวงกว้างในช่วง
ครึง่หลังของปี นอกจากนี ้เศรษฐกิจโลกยงัน่าจะได้
รบัปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรฐัฯ
 และเศรษฐกิจจีนท่ีขยายตัวต่อเน่ือง อยา่งไรก็ดี
 เศรษฐกิจไทยจะยงัไมก่ลับสู่ภาวะปกติ เน่ืองจาก
ภาคการท่องเท่ียวท่ีมสีัดส่วนกว่ารอ้ยละ 10 ของ
 GDP ยงัฟื้ นตัวได้อยา่งจ�ากัด รวมถึงตลาดแรงงาน
ยงัคงเปราะบาง

• ภาครฐัยงัต้องเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือน
เศรษฐกิจในปี 2564 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และก�าลังซื้อของครวัเรอืนท่ีมคีวามต่อเน่ืองยงัคง
มคีวามจ�าเป็นในการประคับประคองเศรษฐกิจ
ประเทศ นอกจากนี ้การลงทนุของภาครฐัใน
โครงสรา้งพื้นฐานท่ีส�าคัญจะเป็นแรงสนับสนุนการ
เติบโตของเศรษฐกิจและสรา้งความเชื่อมั่นของนัก
ลงทนุ รวมถึง ยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจไทยในระยะยาว

• ส�าหรบัประมาณการเศรษฐกิจปี 2563 กกร. ปรบั
คาดการณ์เศรษฐกิจในปี 2563 ดีขึ้น โดยท่ี GDP ปี
 2563 จะหดตัวในกรอบ -7.0% ถึง -6.0% ขณะ
ท่ีการส่งออกจะหดตัวในกรอบ -8.0% ถึง -7.0% 
ส่วนอัตราเงินเฟอ้ท่ัวไปคาดว่าจะหดตัวอยูใ่นกรอบ
 -1.0% ถึง -0.9%   

• ส�าหรบัปี 2564 แมเ้ศรษฐกิจไทยจะได้รบัแรง
สนับสนุนจากเศรษฐกิจโลกท่ีฟื้ นตัว แต่ยงัคงมี
ปัจจัยเสีย่งท่ีเศรษฐกิจไทยต้องเผชิญในระยะข้าง
หน้า ท่ีประชุม กกร. จึงคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทย
ปี 2564 จะขยายตัวได้ในกรอบ 2.0% ถึง 4.0% 
ขณะท่ีการส่งออกจะขยายตัวในกรอบ 3.0% ถึง 
5.0% ส่วนอัตราเงินเฟอ้ท่ัวไปคาดว่าจะอยูใ่นกรอบ
 0.8% ถึง 1.2%  

• มาตรการช่วยเหลือผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรม
ท่องเท่ียว สมาคมโรงแรมไทยได้มาเสนอใน ท่ี
ประชุม กกร. ขอใหภ้าครฐัพจิารณาข้อเสนอ 2 
มาตรการ  1. มาตรการสินเชื่อดอกเบีย้ต�า (Soft 
Loan) ส�าหรบักรณหีนีค้งเหลือเดิมปรบัลดอัตรา
ดอกเบีย้เป็นคงท่ี 2%  พรอ้มท้ังพกัการช�าระเงิน
ต้นและดอกเบีย้เป็นระยะเวลา 2 ปี และขอวงเงิน
สนับสนุนเพิม่สภาพคล่องใหแ้ก่ธุรกิจไทย อนุมติั
ปล่อยสินเชื่อได้ไมเ่กินรายละ 60 ล้านบาท/โรงแรม
 ในอัตราดอกเบีย้ 2% ปลอดการช�าระเงินต้นและ
ดอกเบีย้เป็นระยะเวลา 2 ปี  เมื่อครบก�าหนดแล้วให้
แปลงเป็นสินเชื่อระยะยาวดอกเบีย้ต�าผอ่นช�าระกับ
ธนาคารพาณิชย ์หากลูกค้ามหีลักประกันไมพ่อ ขอ
ให ้บสย. หรอืรฐับาลเป็นผูจั้ดต้ังกองทนุค�าประกัน
 และไมจ่�ากัดสิทธิส�าหรบัโรงแรมขนาดใหญท่ี่มี
วงเงินรวมเกิน 500 ล้านบาท 2. มาตรการสนับสนุน
เงินเดือนค่าจ้างรอ้ยละ 50 Co-payment เพื่อรกัษา
การจ้างงาน สนับสนุนใหน้ายจ้างหรอืเจ้าของสถาน
ประกอบการจ้างพนักงานเดิมจ�านวน 200,000 
คน (จ�านวนไมเ่กิน 30% ของจ�านวนพนักงาน
ปัจจุบนั) ระยะเวลาด�าเนินโครงการ 1 ปี  

• กกร.ได้มกีารหารอืเรื่อง ปัญหาขาดแคลนตู้สินค้า
อยา่งรุนแรง  โดยคาดว่าปัญหาการขาดแคลนตู้จะ
คล่ีคลายในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2564  ซึ่งส่งผลก
ระทบต่ออัตราค่าระวางเรอื และต้นทนุสินค้าของ
ประเทศไทยด้วย โดย กกร.มขี้อเสนอ ดังนี ้
1 การแก้ปัญหาระยะสั้น เสนอใหส้มาคมผูส้่งออก

สินค้าประเภทต่างๆ ประสานเจรจากับสายเดิน
เรอืต่างๆ โดยตรง เพื่อจัดท�าสัญญาการใช้บรกิาร
 (Service Contract) ท่ีระบุข้อตกลงในเรื่องค่า
ระวางเรอืและการจัดสรรระวางเรอืและจ�านวนตู้
สินค้าท่ียอมรบัได้ท้ังสองฝ่าย
2 ส่งเสรมิใหส้ายเดินเรอืน�าเรอืแมข่นาดใหญข่อง
เส้นทางหลัก เช่น สายเอเชยี-ยุโรป สายเอเชยี-
อเมรกิา สายเอเชยี-ตะวันออกกลาง ฯลฯ เข้ามาเปิด
บรกิารว่ิงตรง (Direct call service) ท่ีท่าเรอืแหลม
ฉบงัใหม้ากขึ้น โดยเสนอใหก้รมเจ้าท่า ปรบัปรุงกฎ
ระเบยีบการน�ารอ่งเรอืเข้าเทียบท่าเรอืแหลมฉบงัท่ี
ได้จ�ากัดความยาวเรอืตลอด  ไว้ท่ี 300 เมตร ใหเ้พิม่
ขึ้นเป็น 400  เมตร
3 ขอเสนอใหภ้าครฐั สนับสนุนส่งเสรมิการน�าตู้
คอนเทนเนอรเ์ปล่าเข้ามาในประเทศไทย โดยการ
ปรบัลดอัตราค่าภาระขนถ่ายและค่าภาระหน้า
ท่าส�าหรบัการน�าเข้าตู้เปล่า เพื่อลดต้นทนุการน�า
เข้าตู้เปล่าเข้ามา ซึ่งจะสรา้งแรงจูงใจใหส้ายการ
เดินเรอืน�าเข้าตู้เปล่าเข้ามาเก็บไว้ในประเทศไทย
มากขึ้น และยงัจะช่วยสรา้งงานและสรา้งรายได้
ใหแ้ก่ภาคธุรกิจการบรกิารซอ่มแซมบ�ารุงรกัษาตู้
คอนเทนเนอรใ์นประเทศไทยอีกด้วย

• กกร.ได้มกีารหารอืถึงการใช้แอพพลิเคชันด้าน
การท่องเท่ียวแบบครบวงจร อาทิ จองโรงแรม
 ท่ีพกัภายในประเทศ จองต๋ัวเครื่องบนิ และรา้น
อาหาร ซึ่งขณะนีม้แีอพพลิเคชัน TAGTHAi (
ทักทาย) โดยเป็นแอพพลิเคชัน ท่ีหอการค้าไทย
และสภาหอการค้าแหง่ประเทศไทย ได้พฒันารว่ม
กับพนัธมติรหลายภาคส่วนท้ังภาครฐัและเอกชน
 ท่ีประชุม กกร. จึงเหน็ควรสนับสนุนและรว่ม
มอืกัน โปรโมท ต่อยอดใหม้กีารใช้แอพพลิเคชัน
 TAGTHAi อยา่งแพรห่ลาย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ รวมท้ัง เป็นการเพิม่ประสิทธิภาพ
และพฒันาการท่องเท่ียวใหเ้ติบโตได้อยา่งยั่งยนื

• กกร. ขอขอบคณุภาครฐัท่ีเรื่มมกีารศกึษาความ
รว่มมอืการค้าระหว่างประเทศ (FTA Thai-EU) 

• ท้ังนีข้อใหภ้าครฐัมมีาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
อยา่งต่อเน่ือง รวมถึงใหม้กีารใช้จ่ายของภาครฐั
และเรง่เบกิจ่ายงบประมาณภาครฐัอยา่งต่อเน่ือง



ดี้ลอยท์ เผยปีั 63 ปัระเทศไทยเป็ันด้าวัเด่้นดี้ลอยท์ เผยปีั 63 ปัระเทศไทยเป็ันด้าวัเด่้น
มูลค่าหุ้นไอพีโอรวัม 3.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ มูลค่าหุ้นไอพีโอรวัม 3.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ 
สูงกว่ัาห้าปัระเทศในเซีาท์อีสท์เอเชีี้ยรวัมกันสูงกว่ัาห้าปัระเทศในเซีาท์อีสท์เอเชีี้ยรวัมกัน

ด่้ลัอยท์ุ่ได้้เปัิด้เผยข้อมูลัล่ัาส่ด้ซีึ�งช่่้ให้เห็น่ว่ิาตลัาด้
ทุ่่น่ใน่ภูมิภาคเซีาท์ุ่อ่สท์ุ่เอเช่่ยยังคงแข็งแกรง่
ทุ่่ามกลัางวิิกฤติแลัะควิามไมแ่น่น่่อน่มากมายใน่ปัี
 2563 น่ับต้ังแต่วิิกฤตการณ์การระบาด้ของโควิิด้
-19 ควิามตึงเคร่ยด้ใน่สงครามการค้าระหว่ิางจ่ำน่
แลัะสหรัฐอเมริกา รวิมไปัถึงผลักระทุ่บจำากการ
เลืัอกต้ังปัระธาน่าธิบด่้สหรัฐฯ สง่ผลัให้ภาพรวิม
ระยะเวิลัา 10 เดื้อน่ครึ�งของ ปัี 2563 ห่้น่ไอพ่โอ
ของบริษัทุ่ใน่ภูมิภาคจำำาน่วิน่ 100 บริษัทุ่ ทุ่่�ม่การ
เสน่อขายต่อสาธารณะ สามารถระด้มทุ่่น่ได้้เปั็น่
มูลัค่ารวิม 6.44 พัน่ล้ัาน่เหร่ยญสหรัฐ

แม้ว่ิาจำำาน่วิน่ไอพ่โอรวิมจำะลัด้ลังร้อยลัะ 38 จำาก
 161 บริษัทุ่ ใน่ปัี 2562 แลัะ มูลัรวิมห่้น่รวิมลัด้
ลังร้อยลัะ 12 จำาก 7.34 พัน่ล้ัาน่เหร่ยญสหรัฐ
 แต่มูลัค่ารวิมของตลัาด้ไอพ่โอกลัับสูงขึ้น่ร้อยลัะ
 3 หรือเทุ่่ากับ 25.96 พัน่ล้ัาน่เหร่ยญสหรัฐ ใน่ปัี
 2563 น่ับเปั็น่ขา่วิด่้ทุ่่�ตลัาด้ทุ่่น่ใน่เซีาท์ุ่อ่สท์ุ่เอเช่่ย
ยังคงม่ผลัการด้ำาเน่ิน่งาน่ทุ่่�ด่้ ทุ่่ามกลัางเศรษฐกิจำ
โลักทุ่่�ม่ควิามผัน่ผวิน่

ปัระเทุ่ศไทุ่ยยังคงรั้งตำาแหน่ง่ผู้น่ำาทุ่่�สามารถระด้ม
ทุ่่น่ได้้สูงส่ด้ใน่ตลัาด้เซีาท์ุ่อ่สท์ุ่เอเช่่ยเปั็น่ปัีทุ่่�สอง
ติด้ต่อกัน่ โด้ย บริษัทุ่ เซี็น่ทุ่รัลั ร่เทุ่ลั คอร์ปัอเรช่ั�น่
 จำำากัด้ (มหาช่น่) แลัะ บริษัทุ่ เอสซี่จ่ำ แพคเกจำจ้ิำง
 จำำากัด้ (มหาช่น่) ของปัระเทุ่ศไทุ่ย อยูใ่น่ตำาแหน่ง่
ทุ่่�หน่ึ�งแลัะสองใน่กระด้าน่ผู้น่ำาห่้น่ไอพ่โอของภูมิ
ภาคเซีาท์ุ่อ่สท์ุ่เอเช่่ย สามารถระด้มทุ่่น่ได้้เปั็น่
จำำาน่วิน่เงิน่รวิม 1.77 พัน่ล้ัาน่เหร่ยญสหรัฐ แลัะ
 1.27 พัน่ล้ัาน่เหร่ยญสหรัฐ ตามลัำาดั้บ มูลัค่า
กว่ิาครึ�งหน่ึ�งของมูลัค่าห่้น่ไอพ่โอรวิมท้ัุ่งหมด้ทุ่่�
สามารถระด้มทุ่่น่ได้้ใน่ตลัาด้เซีาท์ุ่อ่สท์ุ่เอเช่่ย
 แลัะจำากการเติบโตต่อเน่ื�องของเศรษฐกิจำ ค่าเงิน่
ทุ่่�ม่ควิามแข็งแกรง่ อัตราด้อกเบ่้ยต�า แลัะสภาพ
คล่ัองของเศรษฐกิจำใน่ปัระเทุ่ศ สง่ผลัให้ไอพ่โอใน่
ตลัาด้หลัักทุ่รัพย์แหง่ปัระเทุ่ศไทุ่ยสามารถระด้ม
ทุ่่น่ได้้ม่มูลัค่าสูงถึง 3.94 พัน่ล้ัาน่เหร่ยญสหรัฐ ณ
 วัิน่ทุ่่� 15 พฤศจิำกายน่ 2563 ถือเปั็น่ 61% ของ
ทุ่่น่ทุ่่�ระด้มได้้ใน่ปัี 2563 ทุ่ำาให้ปัระเทุ่ศไทุ่ยเปั็น่
ด้าวิเด่้น่ของภูมิภาค น่ับเปั็น่ปัีทุ่่� 4 ติด้ต่อกัน่ทุ่่�
ปัระเทุ่ศไทุ่ยสามารถระด้มทุ่่น่จำากไอพ่โอทุ่่�เข้า
ตลัาด้ ได้้สูงกว่ิา 2 พัน่ล้ัาน่เหร่ยญสหรัฐ แลัะเปั็น่
ครั้งแรกน่ับต้ังแต่ปัี 2558 ทุ่่�ม่มูลัค่าการระด้มทุ่่น่
ทุ่ะลั่ 3 พัน่ล้ัาน่เหร่ยญสหรัฐ

นางวิลาสิน ีกฤษณามระ Disruptive Events 
Advisory Leader ดลีอยท์ ประเทศไทย กล่าวว่า
 “ตลาดไอพโีอของประเทศไทยมศีกัยภาพและ
แข็งแกรง่มากทีสุ่ดตลาดหน่ึงในภูมิภาคเซาท์
อสีท์เอเชยี เปน็ผลจากความสามารถของบรษัิท
ของไทยเอง และได้แรงสนับสนุนจากนักลงทุน

ทีม่คีวามสนใจในธุรกิจด้านอุปโภคบรโิภค ท�าให้
ตลาดไอพโีอในประเทศไทยยังคงดึงดูดนักลงทุน
และผู้จัดการกองทุนได้”

ด้้าน่ตลัาด้หลัักทุ่รัพย์เบอร์ซีาของมาเลัเซี่ย กลั่่ม 
Mr D.I.Y. Group (M) Berhad สามารถระด้มทุ่่น่ได้้
 326 ล้ัาน่เหร่ยญสหรัฐ ถือเปั็น่บริษัทุ่ทุ่่�ม่มูลัค่าใน่
การเข้าตลัาด้สูงส่ด้ใน่สามปัี ใน่ขณะทุ่่�บริษัทุ่เข้า
ตลัาด้ใหมม่่จำำาน่วิน่ลัด้ลังเหลืัอเพ่ยง 18 บริษัทุ่ใน่
ปัีน่่้ เทุ่่ยบกับ 30 บริษัทุ่ ใน่ปัีก่อน่ โด้ยใน่ปัี 2563 
ตลัาด้หลัักทุ่รัพย์มาเลัเซี่ย สามารถระด้มทุ่่น่ได้้ม่
มูลัค่ารวิม 481 ล้ัาน่เหร่ยญสหรัฐ เพิ�มขึ้น่จำากปัี 
2562 ทุ่่�ม่มูลัค่า 447 ล้ัาน่เหร่ยญสหรัฐ

มร. หว่ิอง คา ช่่น่ Disruptive Events Advisory 
Leader ด่้ลัอยท์ุ่ มาเลัเซี่ย กล่ัาวิว่ิา “ตัวิเลัข
ปัริมาณการซีื้อขายห่้น่เพิ�มขึ้น่จำากปัระมาณร้อย
ลัะ 86% แลัะ 208% ใน่ไตรมาสทุ่่� 2 แลัะ 3 ของ
ปัี 2563 เมื�อเทุ่่ยบกับไตรมาสเด่้ยวิกัน่ใน่ปัีก่อน่
 ปัริมาณการซีื้อยังคงม่มูลัค่าสูง โด้ยน่ักลังทุ่่น่สว่ิน่
ใหญใ่ห้ควิามสน่ใจำใน่ห่้น่ทุ่่�เก่�ยวิกับ เทุ่คโน่โลัย่
 แลัะ เฮลัท์ุ่แคร์”

AREIT, Inc ทุ่รัสต์เพื�อการลังทุ่่น่ใน่
อสังหาริมทุ่รัพย์ REIT (Real Estate Investment 
Trust) บริษัทุ่แรกทุ่่�เข้าตลัาด้หลัักทุ่รัพย์ฟิลิัปัปัิน่ส์
 ด้้วิยมูลัค่าห่้น่ไอพ่โอ 255 ล้ัาน่เหร่ยญสหรัฐ
 ใน่เดื้อน่สิงหาคม 2563 คิด้เปั็น่ร้อยลัะ 31 ของ
การระด้มทุ่่น่ห่้น่ไอพ่โอใน่ตลัาด้หลัักทุ่รัพย์
ของฟิลิัปัปัิน่ส์ น่อกเหน่ือจำากบริษัทุ่ Converge 
Information and Communications 
Technology Solutions Inc, ทุ่่�สามารถระด้มทุ่่น่
ได้้ 523 ล้ัาน่เหร่ยญสหรัฐ หรือร้อยลัะ 65 ของทุ่่น่
ห่้น่ไอพ่โอใน่ตลัาด้

ใน่ปัี 2563 ม่บริษัทุ่ ไอพ่โอ จำำาน่วิน่ 46 บริษัทุ่
ทุ่่�เข้าตลัาด้หลัักทุ่รัพย์อิน่โด้น่่เซี่ย เปั็น่ถือเปั็น่
จำำาน่วิน่ไอพ่โอทุ่่�มากทุ่่�ส่ด้ ใน่เซีาท์ุ่อ่ทุ่ส์เอเช่่ยใน่
ปัีน่่้ เปั็น่ผลัจำากการทุ่่�บริษัทุ่ขน่าด้เล็ัก แลัะขน่าด้
กลัาง จำำาน่วิน่มากทุ่่�เข้าตลัาด้ หลัังจำากทุ่่�ม่การ
ผอ่น่คลัายกฎระเบ่ยบใน่การเข้าตลัาด้หลัักทุ่รัพย์
อิน่โด้น่่เซี่ย ใน่ปัี 2560

ทุ่างด้้าน่ของสิงค์โปัร์ Nanofilm Technologies 
International Limited (Nanofilm 
Technologies) บริษัทุ่สัญช่าติสิงค์โปัร์ ระด้ม
ทุ่่น่ได้้ 345 ล้ัาน่เหร่ยญสหรัฐ ถือว่ิามากทุ่่�ส่ด้ใน่
กระด้าน่หลัักซีึ�งโด้ยปักติบริษัทุ่ทุ่่�ครองกระด้าน่ใน่
ระยะหลัังจำะเปั็น่ REITs ทุ่่�จำด้ทุ่ะเบ่ยน่ใน่ตลัาด้

ณ วัิน่ทุ่่� 15 พฤศจิำกายน่ 2563 ตลัาด้หลัักทุ่รัพย์
สิงค์โปัร์ สามารถระด้มทุ่่น่ห่้น่ไอพ่โอได้้ 852 
ล้ัาน่เหร่ยญสหรัฐ จำาก จำำาน่วิน่ ไอพ่โอทุ่่�เข้า
ตลัาด้ท้ัุ่งหมด้ 8 บริษัทุ่ ซีึ�งน่อกจำาก Nanofilm 
Technologies ก็ยังรวิมถึง ไอพ่โอ REIT อ่ก 2 
บริษัทุ่ใน่กระด้าน่หลัักทุ่่�สามารถระด้มทุ่่น่ได้้ถึง
 479 ล้ัาน่เหร่ยญสหรัฐ แลัะอ่ก 5 บริษัทุ่ทุ่่�ทุ่ำาการ
ซีื้อขายบน่กระด้าน่ Catalist ทุ่่�สามารถระด้มทุ่่น่
ได้้ 29 ล้ัาน่เหร่ยญสหรัฐ เทุ่่ยบกับ 2.26 พัน่ล้ัาน่
เหร่ยญสหรัฐ จำากจำำาน่วิน่ 11 ไอพ่โอ ใน่ปัีทุ่่�แล้ัวิ

มิส เทุ่ ฮว่ิ ลิัง Disruptive Events Advisory 
Leader ด่้ลัอยท์ุ่ เซีาท์ุ่อ่สท์ุ่ เอเช่่ย แลัะสิงค์โปัร์
 พูด้ถึง ผลักระทุ่บของโควิิด้-19 ทุ่่�ม่ต่อตลัาด้ทุ่่น่
ว่ิา “ ใน่ช่ว่ิงวิิกฤติเช่น่่น่่้ บริษัทุ่ยังสามารถเติบโต
ได้้โด้ยการปัรับโมเด้ลัธ่รกิจำ ธ่รกิจำเฮลัธ์แคร์ได้้ผลัก
ระทุ่บใน่แง่บวิกจำากวิิกฤติโควิิด้-19 น่ักลังทุ่่น่เอง
ก็ม่การตอบรับกับตลัาด้แลัะม่การปัรับตัวิสำาหรับ 
next normal เราเห็น่ปัริมาณการซีื้อขายทุ่่�เพิ�มขึ้น่
ใน่ช่ว่ิงล็ัอกด้าวิน่์ เทุ่คโน่โลัย่ม่สว่ิน่ช่ว่ิยอยา่งมาก 
แลัะการทุ่ำาไอพ่โอโรด้โช่ว์ิแบบเวิอร์ช่วิลั ก็ช่ว่ิยให้
บริษัทุ่สามารถเข้าถึงน่ักลั่งทุ่่น่ได้้มากยิ�งขึ้น่”

สำาหรับบางปัระเทุ่ศ REITs ยังคงดึ้งดู้ด้น่ักลังทุ่่น่
ได้้ด่้ เน่ื�องจำากม่ควิามผัน่ผวิน่ต�า อัตราเงิน่ปััน่ผลั
สูงแลัะสามารถเข้าถึงอสังหาริมทุ่รัพย์ทุ่่�ม่ค่ณภาพ
สูง สถาน่พยาบาลั รวิมถึงสิน่ทุ่รัพย์ทุ่่�เก่�ยวิกับ
 e-commerce หรือ ดิ้จิำทัุ่ลัได้้ REITs ใน่เซีาท์ุ่อ่ส
ท์ุ่ เอเช่่ย ยังม่โอกาสสูงใน่การเติบโต จำากแน่วิ
โน่มการเติบโตของปัระช่ากรแลัะสังคมเมืองใน่
ภูมิภาคน่่้

มิส เทุ่ ฮว่ิ ลิัง Disruptive Events Advisory 
Leader ด่้ลัอยท์ุ่ เซีาท์ุ่อ่สท์ุ่ เอเช่่ย แลัะสิงค์โปัร์
 เช่ื�อว่ิาปัี 2564 เซีาท์ุ่อ่ทุ่ส์ เอเช่่ยก็จำะยังคงเติบโต
ต่อไปั แลัะตลัาด้จำะกลัับตัวิเปั็น่ขาขึ้น่ทัุ่น่ทุ่่ทุ่่�ม่
วัิคซี่น่ปั้องกัน่โควิิด้-19 ทุ่่�ปัลัอด้ภัยแลัะได้้ผลั
 “โควิิด้ทุ่ำาให้บริษัทุ่ต่างๆ ต้องทุ่บทุ่วิน่วิิธ่การ
ด้ำาเน่ิน่ธ่รกิจำแลัะการคาด้การณ์การเติบโตของ
ธ่รกิจำ อ่กท้ัุ่งยังต้องมองหาโอกาสใน่การระด้มทุ่่น่
จำากตลัาด้หลัักทุ่รัพย์เพื�อสร้างควิามเติบโตของ
ธ่รกิจำ เพื�อคงควิามสามารถแขง่ขัน่ต่อไปัได้้ใน่
สถาน่การณ์อัน่ทุ้่าทุ่ายน่่้ ถึงโควิิด้จำะยังไมจ่ำบแลัะ
เราต้องอยูใ่น่ภาวิะน่่้ต่อไปัอ่กระยะหน่ึ�ง แต่ตลัาด้
เซีาท์ุ่อ่สท์ุ่ เอเช่่ยก็ยังคงม่ควิามหลัากหลัายแลัะน่า่
ดึ้งดู้ด้สำาหรับน่ักลังทุ่่น่”

หมายเหต่ : ข้อมูลั ณ วัิน่ทุ่่� 15 พฤศจิำกายน่ 2563 
ไมร่วิมข้อมูลั ไอพ่โอ ใน่ช่ว่ิง 16 พฤศจิำกายน่ ถึง
 31 ธัน่วิาคม 2563
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ตลัาด้สัญญาซีื้อขายล่ัวิงหน่้า
 (TFEX) เตร่ยมเปัิด้เทุ่รด้สิน่ค้า
ใหม ่Japanese Rubber Futures 
ยางพาราล่ัวิงหน้่าทุ่่�ซ้ืีอขายตามราคา
ยางพาราใน่ตลัาด้ JPX (TOCOM) 
เริ�มซีื้อขาย 30 พฤศจิำกายน่ 2563

นางสุาวัรนิใจ ชาครพิพัฒน์
 ก็รรมก็ารผ่�จัดก็าร บัรษัิที่
 ติลาดสุญัญาซี้�อุขึ้ายล่วังหุ้น�า
 (ป็ระเที่ศไที่ย) จำากั็ด (มหุ้าชน
) กล่ัาวิว่ิา TFEX จำะเริ�มซีื้อขาย
สิน่ค้าใหม ่Japanese Rubber 
Futures (JRF) หรือ ยางพารา
ล่ัวิงหน่้าทุ่่�อ้างอิงกับราคา RSS3 ทุ่่�
ซีื้อขายใน่ตลัาด้หลัักทุ่รัพย์ญ่�ป่ั�น่
 (Japan Exchange Group: JPX) 
หรือตลัาด้ TOCOM เดิ้ม ใน่วัิน่ทุ่่� 30 
พฤศจิำกายน่ 2563 น่่้

 Japanese Rubber Futures จำะซีื้อ
ขายเปั็น่สก่ลัเงิน่เยน่ต่อกิโลักรัม แต่
ช่ำาระราคาแลัะคำาน่วิณกำาไรขาด้ทุ่่น่
เปั็น่เงิน่บาทุ่ โด้ยกำาหน่ด้ให้ราคา
ยางทุ่่�เปัล่ั�ยน่แปัลังไปัทุ่่กๆ เยน่ ม่ค่า
เทุ่่ากับ 300 บาทุ่ ใน่ลัักษณะเด่้ยวิ
กับ Gold Online Futures ทุ่ำาให้ซีื้อ

ขายได้้โด้ยไมต้่องกังวิลัเรื�องควิาม
เส่�ยงจำากอัตราแลักเปัล่ั�ยน่ สะด้วิก
กว่ิาการไปัเปัิด้บัญช่่ซีื้อขายใน่ต่าง
ปัระเทุ่ศ ผู้ลังทุ่่น่สามารถซีื้อขาย
 Japanese Rubber Futures ใน่
 TFEX ได้้ต่อเน่ื�องต้ังแต่ 9.15-16.55 
น่. ท้ัุ่งน่่้ Japanese Rubber Futures 
ม่ขน่าด้สัญญาเทุ่่ยบเทุ่่ากับยางหน่ัก
 1 ตัน่ แลัะช่ำาระราคาเปั็น่เงิน่สด้ไมม่่
การสง่มอบ

 “ยางพาราเปน็สินค้าเกษตรที่
มคีวามส�าคัญของประเทศไทย
 โดยไทยเปน็ผู้สง่ออกยางแผน่รม
ควันชั้น 3 (RSS3) อันดับหน่ึงของ
โลก ดังน้ัน การเคล่ือนไหวของ
ราคายางจึงมคีวามส�าคัญอยา่ง
มากต่อผู้ประกอบการ ทีผ่า่นมา
ราคายางพารามคีวามผันผวนสูง
 (ประมาณ 29% ในป ี2563) การ
มเีครื่องมือบรหิารความเสีย่งจึง
จ�าเปน็ในการด�าเนินธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ในด้านผู้
ลงทุน ความผันผวนก็อาจถือเปน็
โอกาสในการสรา้งผลตอบแทน
ได้ ส�าหรบัผู้ลงทุนและผู้ประกอบ
การในไทยน้ัน ต่างคุ้นเคยกับการ
ใช้ยางพาราล่วงหน้าในตลาด JPX 

หรอื TOCOM เดิมของญีปุ่น่ ในการ
จัดการความเสีย่งหรอืการท�าก�าไร
จากราคายาง ดังน้ัน Japanese 
Rubber Futures ซึ่งอ้างอิงกับ
ราคายางในตลาดดังกล่าวน่าจะ
ตอบโจทย์กลุ่มผู้เกีย่วข้องในไทยที่
คุ้นเคยกับการซื้อขายยางในตลาด
ญีปุ่น่ได้ อกีท้ังยังไมม่คีวามเสีย่ง
จากอัตราแลกเปลีย่น ง่ายต่อการ
ซื้อขาย และไมม่ขี้อกังวลเรื่องการ
สง่มอบสินค้าจรงิ” นางสาวรนิใจ
กล่าว

 เพื�อเตร่ยมควิามพร้อมใน่การซีื้อ
ขาย TFEX ได้้รว่ิมกับบริษัทุ่สมาช่ิก
จัำด้สัมมน่าให้ควิามรู้เก่�ยวิกับสิน่ค้า
 กลัย่ทุ่ธ์การเทุ่รด้ แลัะเครื�องมือซีื้อ
ขายแก่ผู้ลังทุ่่น่อยา่งต่อเน่ื�อง รวิมท้ัุ่ง
จัำด้กิจำกรรมแขง่ขัน่เทุ่รด้ด้้วิยพอร์ต
จำำาลัองเพื�อให้ผู้ลังทุ่่น่ได้้ทุ่ด้ลัองเทุ่รด้
สิน่ค้าใหมก่่อน่เริ�มซีื้อขายจำริง ผู้ทุ่่�
สน่ใจำสามารถติด้ต่อบริษัทุ่สมาช่ิก
 TFEX หรือดู้รายลัะเอ่ยด้เก่�ยวิกับ
สิน่ค้า กิจำกรรม สัมมน่า แลัะโปัรโม
ช่ั�น่ต่าง ๆ ได้้ทุ่่� www.TFEX.co.th 
โทุ่ร. 0 2009 9999



BAY คาด้ GDP ปีั 64 โต 3.3%BAY คาด้ GDP ปีั 64 โต 3.3%
 จำากปีน่่� - 6.4% มองการิส่่งออกปีหน้่าโต 4.4%  จำากปีน่่� - 6.4% มองการิส่่งออกปีหน้่าโต 4.4% 

พัร้ิอมการิลังท่น่จำากรัิฐ-เอกชั่น่หน่่น่พัร้ิอมการิลังท่น่จำากรัิฐ-เอกชั่น่หน่่น่

ด้ร.สมปัระวิิณ มัน่ปัระเสรฐิ ผูช้่ว่ิย
กรรมการผูจั้ำด้การใหญ ่ผูบ้ริหารสาย
งาน่วิิจัำยแลัะหวัิหน่า้ทุ่่มวิิจัำยเศรษฐกิจำ
 ธน่าคารกร่งศรอ่ย่ธยา (BAY) เปัดิ้เผยว่ิา
 ธน่าคารได้้มก่ารคาด้การณก์ารเติบโต
ของGDPปัระเทุ่ศไทุ่ยใน่ปีั 2564 เติบโต
ทุ่่� 3.3% พรอ้มท้ัุ่งปัรบัเพิ�มการเติบโต
ของ GDP ใน่ปั2ี563 อยูทุ่่่� -6.4% จำาก
เดิ้มทุ่่�คาด้ไว้ิ 10.3% โด้ยมองว่ิาการสง่
เสรมิการกระต่้น่เศรษฐกิจำ แลัะการใช่้
จ่ำายของภาครฐัมก่ารเรง่ตัวิข้ึน่ สง่ผลั
ใหภ้าพรวิมการเติบโตเศรษฐกิจำใน่Q3
/2563 แลัะการสง่ออกสนิ่ค้าด่้กว่ิาทุ่่�คาด้
ไว้ิ ซีึ�งเช่ื�อว่ิาเศรษฐกิจำจำะสามารถกลัับมา
เปัน็่บวิกได้้ใน่ช่ว่ิงไตรมาส 2/64

ขณะทุ่่�องค์การการค้าโลัก (WTO) คาด้
การณ์ว่ิาการเติบโต ของยอด้สง่ออก
โลักจำะกระเต้ืองขึ้น่เปั็น่บวิก 7.2% ใน่ปัี
 2564 จำากคาด้การณ์ทุ่่� -9.2% ใน่ปัี
 2563 น่อกจำากน่่้ ยังม่โอกาสการเติบโต
ใน่ระยะปัาน่กลัางจำากภูมิภาคอาเซี่ยน่ทุ่่�
กำาลัังขยายควิามสัมพัน่ธ์ทุ่างเศรษฐกิจำ
แลัะแน่วิโน่้มการพึ�งพากัน่ภายใน่
ภูมิภาคมากขึ้น่ (Regionalization)

พร้อมกัน่น่่้ บริษัทุ่ยังมองว่ิาการสง่ออก
จำะเปั็น่ตัวิกระต่้น่ทุ่่�สำาคัญใน่การสร้าง
การเติบโตของ GDP จำากผลัปัระโยช่น่์
ทุ่่�จำะได้้รับจำากการลังทุ่่น่ภาคเอกช่น่
ใน่อ่ตสาหกรรมทุ่่�เก่�ยวิข้องกับการสง่
ออก ปัระกอบกับแน่วิโน่้มเช่ิงบวิกจำาก
เศรษฐกิจำใน่อาเซี่ยน่ ด้้วิยปััจำจัำยหน่่น่
จำากการปัระสาน่ควิามรว่ิมมือแลัะการ
เปัิด้เสร่ด้้าน่การค้าแลัะการลังทุ่่น่ทุ่่�จำะ
ม่การพึ�งพากัน่ภายใน่ภูมิภาคมากขึ้น่
 (Regionalization) ซีึ�งจำะช่ว่ิยสน่ับสน่่น่
ภาคสง่ออกแลัะ ภาคการผลิัตของ
ปัระเทุ่ศใน่ระยะปัาน่กลัาง

ดั้งน่ั้น่ ธน่าคารจึำงได้้ปัรับเพิ�มคาด้การณ์

การเติบโตของสง่ออกปัี 2563 จำาก
 -12.5% เปั็น่ -7.5% แลัะ ปัระเมิน่สง่
ออกใน่ปัี 2564 จำะเติบโตทุ่่� 4.5% โด้ย
ม่ปััจำจัำยหน่่น่จำากการฟื้ น่ตัวิขึ้น่ใน่ปัีน่่้
แลัะ แน่วิโน่้มเติบโตต่อเน่ื�องด้้วิยเหต่ผลั
 ได้้แก่

1.อ่ปัสงค์ทุ่่�เพิ�มสูงขึ้น่สำาหรับผลิัตภัณฑ์ทุ่่�
เก่�ยวิข้องกับการปั้องกัน่การแพรร่ะบาด้
ของโควิิด้-19 อ่ปักรณ์ทุ่างการแพทุ่ย์
แลัะผลิัตภัณฑ์ทุ่่�เก่�ยวิข้องกับ น่โยบาย
การทุ่ำางาน่จำากทุ่่�บ้าน่ (Work From 
Home) แลัะ
2.สัญญาณการฟื้ น่ตัวิตามวัิฏิจัำกร ของ
ภาคการผลิัตโลักจำากการเติบโตของ
เศรษฐกิจำใน่ปัระเทุ่ศกลั่่มอ่ตสาหกรรม
หลัักทุ่่�ม่การออกมาตรการกระต่้น่
เศรษฐกิจำขน่าด้ใหญ่

อยา่งไรก็ตาม ยังม่ควิามกังวิลัต่อ
สถาน่การณ์การเมืองภายใน่ปัระเทุ่ศทุ่่�
ม่ควิามยืด้เยื้อแลัะคาด้ว่ิาจำะเปั็น่ปััจำจัำย
กด้ดั้น่GDPใน่ปัระเทุ่ศต่อไปัถึงปัี2564
 ใน่ระดั้บปัาน่กลัางจำากสถาน่การณ์
การช่่มน่่มดั้งกล่ัาวิมองว่ิายังอยูใ่น่การ
ควิบค่มได้้แลัะยังไมไ่ด้้สร้างควิามร่น่แรง
 หรือเกิด้การจำลัาจำลั ซีึ�งมองว่ิาปััจำจัำยน่่้
ปััจำจัำยการเมืองใน่ระดั้บน่่้จำะฉ่ด้รั้งการ
เติบโตของGDP อยูทุ่่่� 0.6-1.0% แต่หาก
ม่การยกระดั้บควิามร่น่แรงมากขึ้น่ก็จำะ
ยิ�งสง่ผลักระทุ่บให้การเติบโตลัด้ลังไปั
อ่ก

ด้้าน่การเติบโตของกลั่่มทุ่่องเทุ่่�ยวิมอง
ว่ิายังคงน่า่เปั็น่หว่ิง โด้ยธน่าคารได้้คาด้
การณ์ว่ิาจำำาน่วิน่น่ักทุ่่องเทุ่่�ยวิต่างช่าติ
จำะลัด้ลังมาทุ่่� 4.0 ล้ัาน่คน่ใน่ปัี 2564 
จำาก 6.7 ล้ัาน่คน่ ใน่ปัี 2563 จำากควิาม
กังวิลัของสถาน่การณ์แพรร่ะบาด้โค
วิิด้-19 แม้จำะม่ขา่วิด่้เก่�ยวิกับควิาม คืบ

หน่้าของการพัฒิน่าวัิคซี่น่ก็ตาม แต่แน่วิ
โน่้มการเพิ�มขึ้น่ของจำำาน่วิน่ผู้ติด้เช่ื้อทุ่่�
เปั็น่น่ักทุ่่องเทุ่่�ยวิต่างช่าติจำะยังจำะขยับ
ตัวิเลัขต่อเน่ื�องจำน่ถึงไตรมาส 4/2564 
ทุ่่ามกลัางวัิคซี่น่ทุ่่�ผลิัตออกมาให้ใช่้กัน่ได้้
อยา่งทัุ่�วิถึงแล้ัวิ

น่อกจำากน่่้ ธน่าคารได้้ม่การปัรับเพิ�ม
คาด้การณ์การเติบโตของการลังทุ่่น่ภาค
เอกช่น่ปัี 2563 เปั็น่ -11% แลัะคาด้การ
เติบโตปัี 2564 ทุ่่� 3.2% อ่กท้ัุ่งปัรับเพิ�ม
คาด้การณ์การเติบโตของการลังทุ่่น่ภาค
รัฐปัี 2563 มาทุ่่� 12.5% แลัะคาด้ว่ิา จำะ
เติบโตทุ่่� 10.5% ใน่ปัี 2564 จำากการเรง่
เบิกจ่ำายงบปัระมาณของภาครัฐบาลั ซีึ�ง
รัฐบาลัม่แผน่ทุ่่�จำะจัำด้ต้ังคณะกรรมการ
เพื�อเรง่การเบิกจ่ำายงบปัระมาณ ขณะทุ่่�
ควิามล่ัาช่้าของการ ผา่น่รา่งกฎหมายงบ
ปัระมาณปัี 2563 กลัับกลัายเปั็น่ปััจำจัำย
บวิกสำาหรับอัตราการขยายตัวิของการ
ลังทุ่่น่ภาครัฐใน่ปัี 2564 เน่ื�องจำากฐาน่
การคำาน่วิณทุ่่�ต�าเมื�อเทุ่่ยบกับปัีก่อน่หน่้า

รท้ัุ่งน่่้ บริษัทุ่ได้้ปัรับเพิ�มคาด้การณ์การ
เติบโตของการบริโภคภาคเอกช่น่ปัี
 2563 จำาก -4.2% เปั็น่ -1.1% แลัะคาด้
ว่ิาจำะเติบโตทุ่่� 2.5% ใน่ปัี 2564 โด้ยการ
ใช่้จ่ำายของผู้บริโภคใน่ปัี 2563 จำะหด้
ตัวิน่้อยกว่ิาทุ่่�คาด้การณ์ไว้ิก่อน่หน่้าน่่้
 ด้้วิยปััจำจัำยหน่่น่จำากมาตรการให้เงิน่ช่ว่ิย
เหลืัอวิงเงิน่มากกว่ิา 4 แสน่ล้ัาน่บาทุ่ใน่
ช่ว่ิงQ2-Q3/2563 แลัะมาตรการสง่เสริม
การใช่้จ่ำายใน่ปัระเทุ่ศ เปั็น่เงิน่ปัระมาณ
 1 แสน่ล้ัาน่บาทุ่ใน่Q4/2563 ซีึ�งเช่ื�อว่ิา
ใน่ปัีหน่้าจำะม่การออกมาตรการกระต่้น่
เศรษฐกิจำเพิ�มเติม ด้้วิยงบปัระมาณ
พิเศษของรัฐบาลัวิงเงิน่ 2 แสน่ล้ัาน่บาทุ่
 ทุ่่�จำะช่ว่ิยให้เกิด้กำาลัังซีื้อเพิ�มมากขึ้น่ 
เปั็น่ปััจำจัำยหน่่น่การบริโภคภาคเอกช่น่ให้
เติบโตต่อเน่ื�อง



 ตลท.เผย Q3/63 บจ. ตลท.เผย Q3/63 บจ.
ม่ยอดขายแลัะกำาไริส่่ทธิุฟื้้� น่ตัวิหลัังมาตริการิผ่อน่คลัายม่ยอดขายแลัะกำาไริส่่ทธิุฟื้้� น่ตัวิหลัังมาตริการิผ่อน่คลัาย

ไตรมาส 3/2563 บริษัทุ่จำด้ทุ่ะเบ่ยน่
ใน่ตลัาด้หลัักทุ่รัพย์แหง่ปัระเทุ่ศไทุ่ย
ม่ยอด้ขายแลัะกำาไรส่ทุ่ธิเพิ�มขึ้น่จำาก
ไตรมาสก่อน่หน่้า หลัังมาตรการ
ควิบค่มการแพรร่ะบาด้ไวิรัส
 COVID-19 ผอ่น่คลัายลัง แต่ผลั
ปัระกอบการ 9 เดื้อน่แรก ยังคงลัด้ลัง
จำากแรงกด้ดั้น่ทุ่่�ผา่น่มา 

น่ายแมน่พงศ์ เสน่าณรงค์ รอง
ผู้จัำด้การ หัวิหน่้าสายงาน่ผู้ออก
หลัักทุ่รัพย์ ตลัาด้หลัักทุ่รัพย์แหง่
ปัระเทุ่ศไทุ่ย เปัิด้เผยว่ิา บจำ. จำำาน่วิน่
 697 บริษัทุ่ หรือคิด้เปั็น่ 94.3% จำาก
ท้ัุ่งหมด้ 739 บริษัทุ่ (ไมร่วิมบริษัทุ่ใน่
กลั่่มทุ่่�เข้าขา่ยอาจำถูกเพิกถอน่ หรือ
 NC บริษัทุ่ทุ่่�แก้ไขการด้ำาเน่ิน่งาน่ไม่
ได้้ตามกำาหน่ด้ หรือ NPG กองทุ่่น่
รวิมอสังหาริมทุ่รัพย์ กองทุ่่น่รวิม
โครงสร้างพื้น่ฐาน่) น่ำาสง่ผลัการ
ด้ำาเน่ิน่งาน่งวิด้ 9 เดื้อน่แรกของปัี
 2563 แลัะไตรมาส 3/2563 สิ้น่ส่ด้
วัิน่ทุ่่� 30 กัน่ยายน่ 2563 พบว่ิา บจำ. 
ทุ่่�รายงาน่ผลักำาไรส่ทุ่ธิม่จำำาน่วิน่ 483 
บริษัทุ่ สัด้สว่ิน่คิด้เปั็น่ 69.3% ของ 
บจำ. ทุ่่�น่ำาสง่งบการเงิน่ท้ัุ่งหมด้ 

ผลัการด้ำาเน่ิน่งาน่ใน่ไตรมาส
 3/2563 ด่้ขึ้น่จำากไตรมาสก่อน่หน่้า
 โด้ย บจำ. ม่ยอด้ขายรวิม 2,495,389 
ล้ัาน่บาทุ่ เพิ�มขึ้น่ 8.6% ม่กำาไรจำาก
การด้ำาเน่ิน่งาน่หลััก 216,831 ล้ัาน่
บาทุ่ เพิ�มขึ้น่ 46.2% แลัะม่กำาไร
ส่ทุ่ธิ 137,576 ล้ัาน่บาทุ่ เพิ�มขึ้น่
 24.4% อ่กท้ัุ่งม่ควิามสามารถการ
ทุ่ำากำาไรด่้ขึ้น่ คือ ม่อัตรากำาไรขั้น่ต้น่

 (Gross profit margin) 23.5% จำาก
 22.2% ม่อัตรากำาไรจำากการด้ำาเน่ิน่
งาน่หลััก (Core profit margin) 
8.7% จำาก 6.5% แลัะม่อัตรากำาไร
ส่ทุ่ธิ (Net profit margin) 5.5% 
จำาก 4.8% ซีึ�งผลัการด้ำาเน่ิน่งาน่
ของ บจำ. สอด้คล้ัองกับรายงาน่การ
เติบโตของเศรษฐกิจำไทุ่ย (Real GDP 
Growth Rate) ใน่ไตรมาส 3/2563 
ทุ่่� 6.5% เมื�อเทุ่่ยบกับไตรมาสก่อน่
หน่้า ตามรายงาน่ของสำาน่ักงาน่สภา
พัฒิน่าการเศรษฐกิจำแลัะสังคมแหง่
ช่าติ

“ มาตรการปอ้งกันการแพรร่ะบาด
ไวรสั COVID-19 ทีผ่อ่นคลายชว่ย
ให้ บจ. เกือบทุกหมวดธุรกิจฟื้ น
ตัวดขีึ้น มยีอดขายและก�าไรสุทธิ
ปรบัดขีึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า โดย
เฉพาะกลุ่มอาหาร สินค้าเวชภัณฑ์
 และบรรจุภัณฑ์ทีเ่ข้ามามบีทบาท
ในชวิีตประจ�าวันมากขึ้น นอกจาก
นี ้ยังพบว่า ม ีบจ. บางแหง่ในหมวด
ธุรกิจสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ได้ขยาย
ไปสูธุ่รกิจด้านดิจิทัล (Digital 
platform) การจัดเก็บข้อมูลและ
จัดการฐานข้อมูลออนไลน์ (Cloud 
storage and Data center) ที่
ตอบสนองวิถชีวิีตแบบใหม ่(New 
normal) เติบโตได้ดเีชน่กัน ส�าหรบั
หมวดธุรกิจควรติดตามใกล้ชิด คือ
 หมวดธุรกิจด้านการเงินซึ่งมภีาระ
การต้ังส�ารองส�าหรบัหนีเ้สยีเพิ่ม
ขึ้น และธุรกิจทีพ่ึ่งพิงนักท่องเทีย่ว
ต่างประเทศ เชน่ หมวดขนสง่ และ
หมวดท่องเทีย่วและสันทนาการ ” 
นายแมนพงศ ์กล่าว

 

อยา่งไรก็ด่้ ผลักระทุ่บของสงคราม
ราคาน่ำามัน่แลัะโรคระบาด้ไวิรัส
 COVID-19 ได้้สง่ผลัการด้ำาเน่ิน่งาน่
ใน่ช่ว่ิง 9 เดื้อน่แรกของปัี 2563 บจำ. 
ม่ยอด้ขายรวิม 7,539,285 ล้ัาน่บาทุ่
 ลัด้ลัง 15.1% โด้ยม่กำาไรจำากการ
ด้ำาเน่ิน่งาน่หลััก (Core profit) อยูทุ่่่�
 494,119 ล้ัาน่บาทุ่ ลัด้ลัง 28.4% 
แลัะม่กำาไรส่ทุ่ธิ 327,429 ล้ัาน่บาทุ่
 ลัด้ลัง 51.1% จำากช่ว่ิงเด่้ยวิกัน่ของ
ปัีก่อน่ โด้ยม่อัตรากำาไรขั้น่ต้น่ลัด้
ลังจำาก 21.3% เปั็น่ 20.5% ม่อัตรา
กำาไรจำากการด้ำาเน่ิน่งาน่หลัักลัด้ลัง
จำาก 8.4% เปั็น่ 5.4% แลัะม่อัตรา
กำาไรส่ทุ่ธิลัด้ลังจำาก 7.8% เปั็น่ 3.7% 
สำาหรับฐาน่ะการเงิน่ของกิจำการ ณ
 สิ้น่ไตรมาส 3/2563 บจำ. ไทุ่ยม่หน่่้
สิน่เพิ�มขึ้น่ต่อเน่ื�อง ทุ่ำาให้อัตราสว่ิน่
หน่่้สิน่ต่อทุ่่น่ (ไมร่วิมอ่ตสาหกรรม
การเงิน่) ปัรับสูงขึ้น่มาอยูทุ่่่� 1.63 เทุ่่า
 เพิ�มขึ้น่จำากช่ว่ิงเด่้ยวิกัน่ใน่ปัีก่อน่ทุ่่�
 1.35 เทุ่่า

ด้้าน่ผลัการด้ำาเน่ิน่งาน่ของ บจำ. ใน่
ตลัาด้หลัักทุ่รัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 
ช่ว่ิง 9 เดื้อน่แรกของปัี 2563 ม่ยอด้
ขายรวิม 121,613 ล้ัาน่บาทุ่ ลัด้ลัง 
8.5% ม่กำาไรจำากการด้ำาเน่ิน่งาน่หลััก
 4,640 ล้ัาน่บาทุ่ ลัด้ลัง 5.6% แลัะ
ม่กำาไรส่ทุ่ธิ 2,613 ล้ัาน่บาทุ่ ลัด้ลัง 
69.4% จำากช่ว่ิงเด่้ยวิกัน่ใน่ปัีก่อน่



กูรูทิสโก้คาด้ ปีั 64 เศรษฐกิจกูรูทิสโก้คาด้ ปีั 64 เศรษฐกิจ
ด้อกเบี�ยโลกปัรับข้ึ้�นรับวััคซีีน COVID ชีี้�หุ้นกลุ่ม 'ด้อกเบี�ยโลกปัรับข้ึ้�นรับวััคซีีน COVID ชีี้�หุ้นกลุ่ม '
วััฏจักรเศรษฐกิจ' เตรียมกลับมาโด้ด้เด่้นอีกครั�งวััฏจักรเศรษฐกิจ' เตรียมกลับมาโด้ด้เด่้นอีกครั�ง

กรููทิุ่สโก้ช้่่ปั ี2564 เศรษฐกิจำโลักเตรย่ม
ปัรบัตัวิด่้ขึ้น่รบัขา่วิวัิคซีน่่ COVID -19  
ปัระสบควิามสำาเรจ็ำ แลัะอัตราด้อกเบ่้ย
เปัล่ั�ยน่ทิุ่ศเป็ัน่ขาขึ้น่ หน่น่่ห่น้่กล่่ัม
วัิฏิจัำกรเศรษฐกิจำ เช่น่่ สนิ่ค้าฟ่�มเฟอืย 
สนิ่ค้าอ่ตสาหกรรม กลัับมาบูมอ่กครั้ง 

 

น่ายคมศร ปัระกอบผลั หัวิหน่้าศูน่ย์
วิิเคราะห์เศรษฐกิจำแลัะกลัย่ทุ่ธ์ทิุ่สโก้
 (Mr.Komsorn Prakobphol, Head 
of Economic Strategy Unit, TISCO 
Economic Strategy Unit : TISCO 
ESU) เปัิด้เผยว่ิา ใน่ปัี 2563 ทุ่่�กำาลัังจำะ
ผา่น่ไปัเปั็น่ปัีของห่้น่เทุ่คโน่โลัย่อยา่ง
แทุ้่จำริง เพราะถึงแม้เศรษฐกิจำโลักจำะ
หด้ตัวิอยา่งร่น่แรงจำากผลักระทุ่บของ
 COVID-19 แต่ราคาห่้น่กลั่่มเทุ่คโน่โลัย่
 (Tech) กลัับพ่ง่ขึ้น่อยา่งมาก โด้ยน่ับ
ต้ังแต่ต้น่ปัีห่้น่โทุ่คโน่โลัย่ช่ั้น่น่ำาอยา่ง 
Amazon, Amazon แลัะ Netflix ได้้ปัรับ
ตัวิขึ้น่มาแล้ัวิกว่ิา 50% ใน่ขณะทุ่่�ดั้ช่น่่
ตลัาด้ห่้น่สหรัฐฯ (S&P500) ปัรับตัวิขึ้น่
มาเพ่ยง 10% ซีึ�งหมายควิามว่ิาใน่ปัีน่่้
ห่้น่สว่ิน่ใหญใ่น่ตลัาด้แทุ่บไมป่ัรับตัวิขึ้น่
เลัยใน่ปัีน่่้

"คงปัฏิิเสธไมไ่ด้้ว่ิาห่้น่กลั่่มเทุ่คโน่โลัย่
เปั็น่ผู้ช่น่ะอยา่งแทุ้่จำริงจำากการแพร่
ระบาด้ของ COVID-19 โด้ยห่้น่เหล่ัาน่่้
น่อกจำากจำะไมไ่ด้้รับผลักระทุ่บเช่ิงลับ
จำาก COVID-19 แล้ัวิ ยังได้้อาน่ิสงส์
จำากการเรง่ให้เกิด้การเปัล่ั�ยน่พฤติกรรม
ของผู้บริโภคให้หัน่มาใช่้เทุ่คโน่โลัย่ใน่

ช่่วิิตปัระจำำาวัิน่แลัะการทุ่ำางาน่มากขึ้น่
 ท้ัุ่งการซีื้อขายออน่ไลัน่์ บริการควิาม
บัน่เทิุ่งผา่น่เทุ่คโน่โลัย่สตร่มมิ�ง รวิมถึง
เทุ่คโน่โลัย่ทุ่่�ช่ว่ิยใน่การทุ่ำางาน่ทุ่างไกลั
แบบ Work from Home ซีึ�งทุ่ำาให้กิจำการ
เหล่ัาน่่้ม่แน่วิโน่้มเติบโตสูงขึ้น่ใน่ระยะ
ยาวิ" น่ายคมศรกล่ัาวิ 

ท้ัุ่งน่่้ น่อกการเปัล่ั�ยพฤติกรรมของผู้
บริโภคซีึ�งเปั็น่ปััจำจัำยหลัักใน่การผลััก
ดั้น่ราคาห่้น่แล้ัวิ อัตราด้อกเบ่้ยทุ่่�ลัด้ลัง
อยา่งรวิด้เร็วิทุ่่ามกลัางการผอ่น่คลัาย
น่โยบายการเงิน่ของธน่าคารกลัางทัุ่�วิ
โลัก ก็เปั็น่อ่กปััจำจัำยบวิกต่อราคาห่้น่กลั่่ม
เทุ่คโน่โลัย่อ่กด้้วิย เน่ื�องจำากตามหลััก
การการคำาน่วิณมูลัค่าโด้ยวิิธ่การคิด้ลัด้
กระแสเงิน่สด้ (Discounted Cash Flow 
(DCF) ทุ่ำาให้การลัด้ลังของด้อกเบ่้ยสง่
ผลับวิกต่อห่้น่ทุ่่�ม่การเติบโตของกระแส
เงิน่สด้ใน่อน่าคตสูง เน่ื�องจำากอัตราคิด้
ลัด้ทุ่่�ลัด้ลังจำะสง่ผลัให้กระแสเงิน่สด้ใน่
อน่าคตม่มูลัค่าสูงขึ้น่ 

ซีึ�งห่้น่ใน่กลั่่มเทุ่คโน่โลัย่เปั็น่ห่้น่ทุ่่�น่ัก
ลังทุ่่น่มองถึงการเติบโตของกำาไรใน่
ระยะยาวิ ไมถู่กกระทุ่บมากน่ักจำากภาวิะ
เศรษฐกิจำปััจำจ่ำบัน่ ดั้งน่ั้น่ การลัด้ลังของ
ด้อกเบ่้ยทุ่ำาให้มูลัค่าปััจำจ่ำบัน่ (Present 
Value) ของกระแสเงิน่สด้ใน่อน่าคต
เพิ�มขึ้น่ จึำงทุ่ำาให้ห่้น่ใน่กลั่่มน่่้ ม่ราคาพ่ง่
ขึ้น่อยา่งรวิด้เร็วิ ดั้งจำะเห็น่ได้้จำากมูลัค่า
 (Valuation) ของห่้น่กลั่่มเทุ่คโน่โลัย่ทุ่่�
ปัรับตัวิสูงขึ้น่อยา่งมากเมื�อเทุ่่ยบกับใน่

อด่้ต ใน่ขณะทุ่่�ห่้น่กล่ั่มอื�น่ๆ กลัับเทุ่รด้ทุ่่� 
Valuation ทุ่่�ต�าลัง

อยา่งไรก็ตาม ภาวิะเศรษฐกิจำแลัะการ
ลังทุ่่น่ทุ่่�จำะเปัล่ั�ยน่ไปัใน่ปัีหน่้า อาจำทุ่ำาให้
ห่้น่กลั่่มเทุ่คโน่โลัย่ไมไ่ด้้เปั็น่ผู้น่ำาตลัาด้
ขึ้น่อ่กต่อไปั โด้ยศูน่ย์วิิเคราะห์เศรษฐกิจำ
แลัะกลัย่ทุ่ธ์ทิุ่สโก้มองว่ิาใน่ปัีหน่้า อัตรา
ด้อกเบ่้ย (Bond yield) ใน่ตลัาด้จำะกลัับ
มาเปั็น่ขาขึ้น่ ตามการฟื้ น่ตัวิของตัวิเลัข
เศรษฐกิจำ แลัะควิามช่ัด้เจำน่จำากการ
เลืัอกต้ังสหรัฐฯ รวิมท้ัุ่งขา่วิด่้จำากการค้น่
พบวัิคซี่น่ปั้องกัน่ COVID -19 ได้้สำาเร็จำ 
ซีึ�งจำะเริ�มแจำกจ่ำายใน่ปัีหน่้า

ท้ัุ่งน่่้ อัตราด้อกเบ่้ยระยะยาวิทุ่่�เพิ�ม
ขึ้น่ตามการฟื้ น่ตัวิของเศรษฐกิจำ จำะ
เปั็น่ปััจำจัำยบวิกต่อห่้น่วัิฏิจัำกร (Cyclical 
Stocks) ทุ่่�ราคาเคลืั�อน่ไหวิตามวัิฏิจัำกร
เศรษฐกิจำ เช่น่่ กลั่่มสิน่ค้าอ่ตสาหกรรม
 (Industrials), สิน่ค้าฟ่�มเฟือย
 (Consumer Discretionary) แลัะสิน่ค้า
วัิสด้่ (Materials) น่อกจำากน่่้ Valuation 
ของห่้น่เหล่ัาน่่้ทุ่่�ยังถูกกว่ิาเมื�อเทุ่่ยบ
กับตลัาด้โด้ยรวิม ก็จำะเปั็น่อ่กหน่ึ�ง
ปััจำจัำยทุ่่�หน่่น่ให้ห่้น่เหล่ัาน่่้กลัับมาให้ผลั
ตอบแทุ่น่สูงกว่ิาห่้น่กล่ั่มทุ่่�ได้้ปัระโยช่น่์
จำาก COVID-19 (Tech, Healthcare) 
แลัะกลั่่มทุ่่�ได้้ปัระโยช่น่์จำากด้อกเบ่้ยต�า
 (Consumer staples แลัะ Utilities) ทุ่่�
น่ำาตลัาด้ขึ้น่ใน่ปัีน่่้



ศูนย์วิัจัยกสิกรไทย มองตลาด้ที�อยู่อาศัยปีั 2564ศูนย์วิัจัยกสิกรไทย มองตลาด้ที�อยู่อาศัยปีั 2564
ผ่านจุด้ตำ�าสุด้ แต่ยังคงเผชิี้ญควัามท้าทายผ่านจุด้ตำ�าสุด้ แต่ยังคงเผชิี้ญควัามท้าทาย

ศนู่ยวิ์ิจัำยกสกิรไทุ่ย  เปัดิ้เผยว่ิา ทิุ่ศทุ่างตลัาด้ทุ่่�อยูอ่าศัยใน่ปัี
 2564 น่า่จำะผา่น่จ่ำด้ต�าสด่้มาแล้ัวิ แต่แน่วิโน่ม้ขา้งหน่า้ยงัคง
เผชิ่ญกับควิามทุ้่าทุ่ายต่างๆ อาทิุ่ การฟื้ น่ตัวิของเศรษฐกิจำ
 กำาลัังซีื้อท้ัุ่งช่าวิไทุ่ยแลัะต่างช่าติ แลัะสถาน่การณโ์ควิิด้-19 
ท้ัุ่งใน่แลัะต่างปัระเทุ่ศ น่อกจำากน่่้ แรงกด้ดั้น่จำากจำำาน่วิน่ทุ่่�อยู่
อาศยัสะสมรอขายทุ่่�ทุ่รงตัวิอยูใ่น่ระดั้บสงู โด้ยเฉพาะอยา่ง
ยิ�งทุ่่�อยูอ่าศยัปัระเภทุ่ทุ่าวิน์่เฮ้าสท่์ุ่�มจ่ำำาน่วิน่สะสมเรง่ตัวิสงูขึ้น่
 สง่ผลัทุ่ำาใหผู้ป้ัระกอบการยงัระมดั้ระวัิงใน่การเปัดิ้โครงการ
เพิ�มเติม ด้้วิยปัจัำจัำยดั้งกล่ัาวิ ศนู่ยวิ์ิจัำยกสกิรไทุ่ย มองว่ิา ใน่ปัี
 2564 การเปัดิ้โครงการทุ่่�อยูอ่าศยัใหมใ่น่เขตกร่งเทุ่พฯแลัะ
ปัรมิณฑลั น่า่จำะอยูทุ่่่�ปัระมาณ 7.2-7.5 หมื�น่หน่ว่ิย หรอืหด้
ตัวิปัระมาณรอ้ยลัะ 1.4 ถึงขยายตัวิเล็ักน่อ้ยรอ้ยลัะ 2.7 ขณะ
ทุ่่�ยอด้โอน่กรรมสทิุ่ธิ�ใน่เขตกร่งเทุ่พฯแลัะปัริมณฑลั คาด้ว่ิา
ทุ่รงตัวิอยูร่ะดั้บใกล้ัเค่ยงกับปัท่ีุ่�ผา่น่มาโด้ยคาด้ว่ิาจำะมจ่ำำาน่วิน่
 1.85 – 1.89 แสน่หน่ว่ิย หรือหด้ตัวิปัระมาณรอ้ยลัะ 1.1 ถึง
ขยายตัวิเล็ักน่อ้ยรอ้ยลัะ 1.1 อยา่งไรก็ด่้ยงัคงต้องติด้ตาม
น่โยบายกระต่้น่เศรษฐกิจำของภาครฐั ทุ่่�อาจำเขา้มาช่ว่ิยสรา้ง
บรรยากาศเช่งิบวิกต่อธ่รกิจำทุ่่�อยูอ่าศยัใน่ระยะขา้งหน้่า

 ตลัาด้อสังหาริมทุ่รัพย์ทุ่่�อยูอ่าศัยเริ�มม่ขา่วิด่้ เมื�อบริษัทุ่ผู้
พัฒิน่าวัิคซี่น่ปั้องกัน่การติด้โรคโควิิด้ 2 ราย ม่ผลัทุ่ด้ลัองทุ่่�ม่
ควิามคืบหน่้าอยา่งมาก ขณะทุ่่�รายงาน่ตัวิเลัขเศรษฐกิจำไทุ่ย
ใน่ไตรมาส 3 ของปัี 2563 ของ สำาน่ักงาน่สภาพัฒิน่าการ
เศรษฐกิจำแลัะสังคมแหง่ช่าติ (สศช่.) ม่การฟื้ น่ตัวิด่้กว่ิาทุ่่�คาด้ 
อยา่งไรก็ด่้ ตลัาด้อสังหาริมทุ่รัพย์ทุ่่�อยูอ่าศัยยังต้องใช่้เวิลัาอ่ก
สักระยะกว่ิาทุ่่�จำะฟื้ น่ตัวิ

ดั้งน่ั้น่ ใน่ช่ว่ิงทุ่่�เหลืัอของปัี 2563 ผู้ปัระกอบการพัฒิน่าทุ่่�อยู่
อาศัยยังให้ควิามสำาคัญกับการทุ่ำาตลัาด้เพื�อกระต่้น่เรง่สร้าง
ยอด้ขายท้ัุ่งกลั่่มลัูกค้าใน่ปัระเทุ่ศแลัะช่าวิต่างช่าติทุ่่�ให้ควิาม
สน่ใจำใน่ตลัาด้ทุ่่�อยูอ่าศัยของไทุ่ยอยา่งต่อเน่ื�อง สว่ิน่หน่ึ�ง
มาจำากตลัาด้ยังไมม่ั�น่ใจำว่ิารัฐบาลัจำะม่การต่ออาย่มาตรการ
ลัด้ค่าธรรมเน่่ยมการโอน่แลัะค่าจำด้จำำาน่องทุ่่�อยูอ่าศัยทุ่่�จำะสิ้น่
ส่ด้ลังใน่วัิน่ทุ่่� 24 ธัน่วิาคม 2563 โด้ยเฉพาะการเรง่ระบาย
ทุ่่�อยูอ่าศัยทุ่่�สร้างเสร็จำรอขาย ทุ่่�ม่การปัรับลัด้ราคา การแจำก
ของสมน่าค่ณ เพื�อเรง่กระต่้น่การตัด้สิน่ใจำซีื้อทุ่่�อยูอ่าศัยของ
ผู้บริโภคทุ่่�ม่ควิามพร้อมทุ่างการเงิน่ แม้จำะกระทุ่บต่อผลักำาไร
ของผู้ปัระกอบการบางราย แต่เปั็น่การรักษาระดั้บสภาพ
คล่ัองให้กับธ่รกิจำ ทุ่ำาให้ผู้ปัระกอบการพัฒิน่าทุ่่�อยูอ่าศัยสว่ิน่
ใหญป่ัรับเลืั�อน่แผน่การเปัิด้โครงการทุ่่�อยูอ่าศัยใหมไ่ปัยังปัี
หน่้า สำาหรับทิุ่ศทุ่างตลัาด้อสังหาริมทุ่รัพย์ทุ่่�อยูอ่าศัยใน่ปัี 
2564 ศูน่ย์วิิจัำยกสิกรไทุ่ยมองว่ิา

ธุิรกิ็จอุสุงัหุ้ารมิที่รพัยท์ี่่�อุย่อุ่าศยัปี็ 2564 ยงัคงที่รงตัิวัอุย่ใ่น
ระดับัใก็ล�เคย่งกั็บัปี็ที่่�ผา่นมา

แน่วิโน่้มของตลัาด้ทุ่่�อยูอ่าศัยใน่ปัี 2564 ยังม่หลัายปััจำจัำยทุ่่�
ต้องติด้ตาม โด้ยเฉพาะปััจำจัำยโควิิด้-19 ท้ัุ่งใน่แลัะต่างปัระเทุ่ศ
ทุ่่�จำะเปั็น่ตัวิแปัรสำาคัญ ซีึ�งหากทุ่างการไทุ่ยสามารถบริหาร
จัำด้การไมใ่ห้เกิด้การระบาด้ของโรคโควิิด้ใน่ปัระเทุ่ศ กอปัร
กับสถาน่การณ์การระบาด้ใน่ต่างปัระเทุ่ศไมไ่ด้้ยกระดั้บ
ร่น่แรงอยา่งม่น่ัยสำาคัญน่ั้น่ น่า่จำะช่ว่ิยให้เศรษฐกิจำไทุ่ยยัง
สามารถรักษาระดั้บการฟื้ น่ตัวิได้้ ซีึ�งจำะม่ผลัใน่ด้้าน่บวิกต่อ
ควิามต้องการซีื้อทุ่่�อยูอ่าศัย แลัะการลังทุ่่น่ของผู้ปัระกอบ
การพัฒิน่าอสังหาริมทุ่รัพย์ทุ่่�อยูอ่าศัย ให้ม่ภาพทุ่่�ไมแ่ยไ่ปักว่ิา
ใน่ปัี 2563

• การลังทุ่่น่โครงการทุ่่�อยูอ่าศัยใหมป่ัี 2564: ผู้ปัระกอบการ
ยังเผช่ิญกับโจำทุ่ย์ทุ่่�ซีับซี้อน่เน่ื�องจำากจำำาน่วิน่ทุ่่�อยูอ่าศัยสะสม
รอขายยังทุ่รงตัวิสูงใน่หลัายปัระเภทุ่แลัะราคา

การลังทุ่่น่เปัิด้โครงการทุ่่�อยูอ่าศัยใหมใ่น่ปัี 2564 คาด้ว่ิาจำะ
ยังต�ากว่ิาระดั้บศักยภาพ เน่ื�องจำากตลัาด้ทุ่่�อยูอ่าศัยม่ปััจำจัำย
เฉพาะทุ่่�สั�งสมมาน่าน่อยา่งจำำาน่วิน่ทุ่่�อยูอ่าศัยสะสมรอขายทุ่่�
ยังทุ่รงตัวิระดั้บสูงเมื�อเทุ่่ยบกับควิามสามารถใน่การระบาย
ทุ่่�อยูอ่าศัยของผู้ปัระกอบการ โด้ย ณ สิ้น่ปัี 2563 คาด้ว่ิา

จำำาน่วิน่ทุ่่�อยูอ่าศัยรอขายสะสมอยูทุ่่่�ปัระมาณ 2.17 แสน่
หน่ว่ิย น่อกจำากน่่้ เมื�อพิจำารณาตามปัระเภทุ่ของทุ่่�อยูอ่าศัย
 พบว่ิา ทุ่่�อยูอ่าศัยทุ่่กปัระเภทุ่ม่จำำาน่วิน่ทุ่่�อยูอ่าศัยรอขาย
ทุ่รงตัวิสะสมทุ่รงตัวิระดั้บสูง โด้ยใน่กลั่่มคอน่โด้มิเน่่ยมแลัะ
ทุ่าวิน่์เฮ้าส์ม่สัด้สว่ิน่ของจำำาน่วิน่ทุ่่�อยูอ่าศัยรอขายสะสม
คิด้เปั็น่สัด้สว่ิน่สูงถึงร้อยลัะ74 ของจำำาน่วิน่ทุ่่�อยูอ่าศัยรอ
ขายท้ัุ่งหมด้ โด้ยเฉพาะทุ่่�อยูอ่าศัยปัระเภทุ่ทุ่าวิน่์เฮ้าส์ทุ่่�ใน่
ระยะหลัังม่จำำาน่วิน่รอขายสะสมเรง่ตัวิขึ้น่อยา่งม่น่ัยสำาคัญ
 เน่ื�องจำากผู้ปัระกอบการหลัายราย อยา่งเช่น่่ผู้ปัระกอบการ
พัฒิน่าทุ่่�อยูอ่าศัยท้ัุ่งรายใหญแ่ลัะกลัางจำากเดิ้มทุ่่�เคยให้ควิาม
สำาคัญกับการพัฒิน่าตลัาด้คอน่โด้มิเน่่ยมได้้ปัรับแผน่การ
ลังทุ่่น่หัน่มาเปัิด้ทุ่าวิน่์เฮ้าส์พร้อมกัน่ ทุ่ำาให้ตลัาด้ทุ่าวิน่์เฮ้าส์
เริ�มม่ควิามเส่�ยงจำากอ่ปัทุ่าน่เหลืัอขายสะสมเพิ�มขึ้น่
ด้้วิยจำำาน่วิน่ทุ่่�อยูอ่าศัยสะสมรอขายทุ่่�สูงดั้งกล่ัาวิ สง่ผลัทุ่ำาให้
ผู้ปัระกอบการยังต้องเผช่ิญกับควิามยากลัำาบากใน่การทุ่ำา
ตลัาด้มากขึ้น่กว่ิาใน่ปัีทุ่่�ผา่น่มา เน่ื�องจำาก ใน่ปัี 2564 ปััจำจัำย
แวิด้ล้ัอมตลัาด้อสังหาริมทุ่รัพย์ทุ่่�อยูอ่าศัยม่ควิามเส่�ยงสูง
มากขึ้น่ จำากภาวิะเศรษฐกิจำทุ่่�ยังฟื้ น่ตัวิระดั้บต�า ซีึ�งม่ผลัต่อ
กำาลัังซีื้อแลัะควิามสามารถใน่การเข้าถึงสิน่เช่ื�อของผู้บริโภค 
น่อกจำากน่่้ ควิามทุ้่าทุ่ายใน่การดึ้งดู้ด้กำาลัังซีื้อใหม่ๆ  เน่ื�องจำาก
กลั่่มเปั้าหมายถูกดู้ด้ซีับไปัใน่ช่ว่ิงหลัายปัีทุ่่�ผา่น่มาจำากการ
ทุ่ำาตลัาด้อยา่งหน่ักของผู้ปัระกอบการแลัะมาตรการกระต่้น่
ตลัาด้ทุ่่�อยูอ่าศัย รวิมถึงกำาลัังซีื้อของช่าวิต่างช่าติน่า่จำะยังไม่
กลัับมา

ขณะเด่้ยวิกัน่การลังทุ่่น่โครงการใหมใ่น่ปัี 2564 ผู้ปัระกอบ
การยังเผช่ิญข้อจำำากัด้จำากการทุ่่�สถาบัน่การเงิน่ให้ควิาม
ระมัด้ระวัิงใน่การปัล่ัอยสิน่เช่ื�อเพื�อพัฒิน่าทุ่่�อยูอ่าศัย ดั้งน่ั้น่ 
จึำงเปั็น่โจำทุ่ย์ทุ่่�ซีับซี้อน่สำาหรับผู้ปัระกอบการพัฒิน่าทุ่่�อยูอ่าศัย
ใน่การทุ่ำาตลัาด้ ภายใต้สถาน่การณ์ทุ่่�ผู้ปัระกอบการบางราย
ยังจำำาเปั็น่ต้องเปัิด้โครงการใหม ่เพื�อบริหารจัำด้การรายได้้ใน่
ระยะ 1-2 ปัีข้างหน่้า

ศูน่ย์วิิจัำยกสิกรไทุ่ย มองว่ิา การเปัิด้โครงการทุ่่�อยูอ่าศัยใหมใ่น่
เขตกร่งเทุ่พฯแลัะปัริมณฑลั คงจำะทุ่รงตัวิอยูร่ะดั้บใกล้ัเค่ยง
กับปัี 2563 โด้ยน่า่จำะอยูทุ่่่�ปัระมาณ 7.2- 7.5 หมื�น่หน่ว่ิย หรือ
หด้ตัวิปัระมาณร้อยลัะ 1.4 ถึงขยายตัวิเล็ักน่้อย 2.7 (YoY) 
แลัะคาด้ว่ิาจำะเปั็น่การเปัิด้ตัวิโครงการใน่กลั่่มคอน่โด้มิเน่่ยม
หลัังจำากผู้ปัระกอบการช่ะลัอการเปัิด้โครงการ เพื�อระบาย
สิน่ค้าค้างขายแลัะรักษาสภาพคล่ัองทุ่างการเงิน่ใน่ปัี 2563 
โด้ยโครงการทุ่่�อยูอ่าศัยเปัิด้ใหมส่ว่ิน่ใหญจ่ำะยังเน่้น่ไปัยัง
กลั่่มลัูกค้าระดั้บกลัาง ซีึ�งเปั็น่ฐาน่ลัูกค้าทุ่่�ม่ขน่าด้ใหญใ่น่
ตลัาด้ อยา่งไรก็ด่้ เน่ื�องจำากปััจำจัำยแวิด้ล้ัอมตลัาด้ยังม่ควิามไม่
แน่น่่อน่สูง ทุ่ำาให้แผน่การลังทุ่่น่โครงการทุ่่�อยูอ่าศัยใหมค่งจำะ
ม่การปัรับเปัล่ั�ยน่ตามสถาน่การณ์ทุ่่�เกิด้ขึ้น่
น่อกจำากน่่้ ศูน่ย์วิิจัำยกสิกรไทุ่ย เห็น่ว่ิา การเปัิด้โครงการทุ่่�อยู่
อาศัยใหมใ่น่ระยะข้างหน่้า ผู้ปัระกอบการคงต้องทุ่ำาควิาม
เข้าใจำกับตลัาด้ให้มากขึ้น่ เน่้น่กลั่่มตลัาด้ผู้ซีื้อช่าวิไทุ่ยเพื�อ
อยูอ่าศัยจำริง (Real Demand) ทุ่่�ยังคงม่กำาลัังซีื้อ แลัะม่ควิาม
ต้องการเฉพาะ จึำงอาจำต้องให้ควิามสำาคัญกับการออกแบบทุ่่�
แตกต่าง โด้ยชู่จ่ำด้เด่้น่ใน่เรื�องของควิามค่้มค่าต่อพื้น่ทุ่่�ทุ่่�เพิ�ม
มากขึ้น่ รวิมถึงการปัรับลัด้ขน่าด้ของโครงการ โด้ยเลืัอกเปัิด้
โครงการทุ่่�สอด้คล้ัองกับควิามต้องการใน่พื้น่ทุ่่�เพื�อลัด้ควิาม
เส่�ยงแลัะปัิด้การขายเร็วิขึ้น่ หล่ักเล่ั�ยงทุ่ำาเลัทุ่่�ม่การแขง่ขัน่
แลัะจำำาน่วิน่เหลืัอขายสูงใน่หลัายปัระเภทุ่แลัะระดั้บราคา
 เช่น่่ น่น่ทุ่บ่ร่-บางบัวิทุ่อง รังสิต-ปัทุ่่มธาน่่ บางน่า-เทุ่พารักษ์
 เปั็น่ต้น่ น่อกจำากน่่้ ใน่ระยะหลัังผู้ปัระกอบการบางรายเริ�ม
หัน่ไปัจัำบกลั่่มผู้บริโภคใน่บริเวิณเขตพื้น่ทุ่่�รอบน่อกทุ่่�ม่สว่ิน่ต่อ
รถไฟฟ้าสายใหมม่ากขึ้น่ แลัะม่จำำาน่วิน่สะสมเพิ�มขึ้น่ ทุ่ำาให้ผู้
ปัระกอบการทุ่่�ม่แผน่จำะเปัิด้โครงการใน่พื้น่ทุ่่�ดั้งกล่ัาวิคงต้อง
ปัระเมิน่สถาน่การณ์ตลัาด้เช่น่่กัน่

• กิจำกรรมการซีื้อขายทุ่่�อยูอ่าศัยของผู้บริโภคใน่ปัระเทุ่ศยัง
ทุ่รงตัวิ ... ขณะทุ่่�กลั่่มผู้ซีื้อต่างช่าติอาจำยังม่ข้อจำำากัด้ใน่เรื�อง
การเดิ้น่ทุ่างแลัะปััจำจัำยทุ่างด้้าน่เศรษฐกิจำ
สำาหรับกิจำกรรมการซีื้อทุ่่�อยูอ่าศัยใน่ปัี 2564 คาด้ว่ิาน่า่จำะใกล้ั

เค่ยงกับปัี 2563 เน่ื�องจำากปััจำจัำยเศรษฐกิจำทุ่่�กำาลัังอยูใ่น่ช่ว่ิง
ฟื้ น่ตัวิจำากผลักระทุ่บการระบาด้ของโควิิด้-19 สง่ผลัให้กำาลััง
ซีื้อน่า่จำะยังไมก่ลัับมา ปัระกอบกับควิามกังวิลัต่อควิามมั�น่คง
ใน่อาช่่พ โด้ยเฉพาะใน่กลั่่มผู้เริ�มทุ่ำางาน่ (First Jobber) ซีึ�ง
ถือเปั็น่อ่กกลั่่มลัูกค้าสำาคัญของผู้ปัระกอบการทุ่่�อยูอ่าศัย ทุ่่�คง
ต้องใช่้ระยะเวิลัาอ่กสักพักกว่ิากำาลัังซีื้อแลัะควิามเช่ื�อมั�น่ของ
ผู้บริโภคกลั่่มดั้งกล่ัาวิจำะกลัับมา

ขณะทุ่่�กลั่่มผู้ซีื้อช่าวิต่างช่าติ ซีึ�งถือเปั็น่อ่กกลั่่มทุ่่�ม่ควิาม
สำาคัญใน่ตลัาด้ทุ่่�อยูอ่าศัยของไทุ่ย เน่ื�องจำากม่สัด้สว่ิน่มูลัค่า
การโอน่กรรมสิทุ่ธิ�สูงถึงปัระมาณ 1 ใน่ 5 ของยอด้โอน่ท้ัุ่ง
ปัระเทุ่ศ สำาหรับการโอน่กรรมสิทุ่ธิ�ของต่างช่าติใน่ปัี 2564 
แม้สถาน่การณ์โควิิด้-19 ใน่ปัระเทุ่ศจำะด่้ขึ้น่ แลัะกลั่่มผู้
ปัระกอบการจำะพยายามเรง่ทุ่ำาตลัาด้เพื�อดึ้งดู้ด้น่ักลังทุ่่น่ต่าง
ช่าติท้ัุ่งกลั่่มผู้ซีื้อรายยอ่ย รวิมถึงกลั่่มน่ักลังทุ่่น่ทุ่่�ซีื้อแบบเหมา
 (Big Lot) ผา่น่ท้ัุ่งตัวิแทุ่น่ทุ่่�เปั็น่เอเยน่่ต์ใน่ปัระเทุ่ศปัลัาย
ทุ่าง แลัะช่อ่งทุ่างออน่ไลัน่์ แต่คาด้ว่ิาจำำาน่วิน่ช่าวิต่างช่าติ
ทุ่่�จำะเข้ามาซีื้อใน่ระยะข้างหน่้าก็ยังคงม่จำำากัด้ เน่ื�องจำากข้อ
จำำากัด้ใน่การเดิ้น่ทุ่างระหว่ิางปัระเทุ่ศ ปัระกอบกับการแพร่
ระบาด้ซีำาใน่ปัระเทุ่ศสำาคัญของโลัก ซีึ�งคาด้ว่ิาจำะสง่ผลัต่อ
เน่ื�องกับควิามเช่ื�อมั�น่แลัะควิามสามารถของผู้ซีื้อช่าวิต่างช่าติ
 น่อกจำากน่่้ยังม่ปัระเด็้น่เรื�องการแขง่ขัน่ของตลัาด้ทุ่่�อยูอ่าศัย
ใน่แต่ลัะปัระเทุ่ศทุ่่�น่า่จำะสง่ผลัต่อการตัด้สิน่ใจำซีื้อทุ่่�อยูอ่าศัย
ของช่าวิต่างช่าติอ่กด้้วิย

จำากเหต่ผลัดั้งกล่ัาวิ ทุ่ำาให้ศูน่ย์วิิจัำยกสิกรไทุ่ย มองว่ิาอัตรา
การจำองซีื้อทุ่่�อยูอ่าศัยใน่เขตกร่งเทุ่พฯแลัะปัริมณฑลัใน่ปัี
 2564 จำะม่จำำาน่วิน่อยูทุ่่่�ปัระมาณ 7.1 – 7.6 หมื�น่หน่ว่ิย หรือ
หด้ตัวิปัระมาณร้อยลัะ 5.3 ถึงขยายตัวิเล็ักน่้อย 1.3 (YoY) 
ขณะทุ่่�ยอด้โอน่กรรมสิทุ่ธิ�ใน่เขตกร่งเทุ่พฯแลัะปัริมณฑลั จำะ
ทุ่รงตัวิอยูร่ะดั้บใกล้ัเค่ยงกับปัีทุ่่�ผา่น่มาโด้ยคาด้ว่ิาจำะม่จำำาน่วิน่
 1.85 – 1.89 แสน่หน่ว่ิย หรือหด้ตัวิปัระมาณร้อยลัะ 1.1 ถึง
ขยายตัวิเล็ักน่้อย 1.1 (YoY) อยา่งไรก็ด่้ ยังคงต้องติด้ตาม
ควิามคืบหน่้ามาตรการกระต่้น่เศรษฐกิจำของภาครัฐทุ่่�จำะช่ว่ิย
หน่่น่ตลัาด้ทุ่่�อยูอ่าศัยอยา่งมาตรการช่ว่ิยเหลืัอ/แบง่เบาภาระ
การซีื้อทึุ่�อยูอ่าศัย ขณะทุ่่�การกระต่้น่ตลัาด้อสังหาริมทุ่รัพย์ใน่
กลั่่มช่าวิต่างช่าติยังคงต้องติด้ตามรายลัะเอ่ยด้เน่ื�องจำากเปั็น่
ปัระเด็้น่ทุ่่�ม่หลัายหน่ว่ิยงาน่เก่�ยวิข้อง

โด้ยสร่ปั ศูน่ย์วิิจัำยกสิกรไทุ่ย คาด้ว่ิาสถาน่การณ์ตลัาด้
อสังหาริมทุ่รัพย์ใน่ปัี 2564 เปั็น่การปัรับตัวิใน่ทิุ่ศทุ่างทุ่่�ค่อย
เปั็น่ค่อยไปั เน่ื�องด้้วิยปััจำจัำยแวิด้ล้ัอมของตลัาด้ทุ่่�อยูอ่าศัยยัง
ไมเ่อ้ือ ทุ่ำาให้ผู้ปัระกอบการยังต้องระมัด้ระวัิงการลังทุ่่น่ เช่น่่
เด่้ยวิกับกิจำกรรมการซีื้อขายทุ่่�อยูอ่าศัยยังม่ข้อจำำากัด้สูง ทุ่ำาให้
ผู้ปัระกอบการยังคงต้องทุ่ำาการตลัาด้อยา่งหน่ัก

น่อกจำากน่่้ ตลัาด้อสังหาริมทุ่รัพย์คงจำะม่อ่ณหภูมิการแขง่ขัน่
ทุ่่�ร่น่แรง โด้ยเฉพาะเมื�อผู้ปัระกอบการรายใหญต่่างเปัิด้
กลัย่ทุ่ธ์เช่ิงร่กอยา่งหน่ักใน่ทุ่่กกลั่่มลัูกค้า ทุ่ำาให้ผู้ปัระกอบ
การรายกลัาง แลัะรายเล็ักคงต้องปัรับตัวิใน่การทุ่ำาธ่รกิจำ เพื�อ
ให้สามารถแขง่ขัน่ได้้ใน่ตลัาด้ โด้ยตัวิแปัรสำาคัญของควิาม
สำาเร็จำของโครงการทุ่่�จำะเกิด้ขึ้น่น่อกจำากจำะอยูทุ่่่�ตัวิสิน่ค้า
 แลัะทุ่ำาเลัแล้ัวิ ยังต้องอาศัยศักยภาพเฉพาะตัวิใน่ด้้าน่การ
บริหารจัำด้การใน่มิติหลัายๆ ด้้าน่ เช่น่่ การบริหารต้น่ทุ่่น่ ใน่
ภาวิะทุ่่�ยอด้ขายยังต�า ขณะทุ่่�ต้น่ทุ่่น่การทุ่ำาธ่รกิจำคงตัวิสูง ไม่
ว่ิาราคาวัิสด้่ก่อสร้าง ราคาทุ่่�ดิ้น่ ภาษ่ทุ่่�ดิ้น่แลัะสิ�งปัลัูกสร้าง
ทุ่่�คาด้จำะกลัับมาจัำด้เก็บเต็มรูปัแบบ การบริหารต้น่ทุ่่น่ให้ต�า
กว่ิายอ่มหมายถึงการต้ังราคาได้้ต�ากว่ิาคู่แขง่ หรือม่มาร์จิำน่
กำาไรทุ่่�สูงกว่ิาคู่แขง่ รวิมถึงการน่ำาเทุ่คโน่โลัย่มาปัรับใช่้ให้
เข้าถึงกลั่่มลัูกค้าเปั้าหมาย แลัะการจัำด้การบริหารต้น่ทุ่่น่ให้ม่
ปัระสิทุ่ธิภาพ เช่น่่ การบริหารทุ่รัพยากร แลัะพื้น่ทุ่่� โด้ยอาจำ
น่ำาเทุ่คโน่โลัย่ด้้าน่การวิิเคราะห์ข้อมูลัเข้ามาช่ว่ิยปัระเมิน่ผลั
 ปัระกอบกับการปัรับรูปัแบบไปัทุ่ำาการตลัาด้ผา่น่ช่อ่งทุ่าง
ออน่ไลัน่์มากยิ�งขึ้น่ รวิมถึงการน่ำาเทุ่คโน่โลัย่การสร้างสภาพ
แวิด้ล้ัอมเสมือน่จำริงท้ัุ่งใน่รูปัแบบ 2 มิติ แลัะ 3 มิติ เพื�อช่ว่ิย
ดึ้งดู้ด้แลัะเข้าถึงกลั่่มผู้บริโภคจำำาน่วิน่มากได้้อยา่งรวิด้เร็วิขึ้น่



บล.ดี้บีเอสวิัคเคอร์ส : AEONTS แนะนำา ซ้ี�อ ราคาพ้�นฐาน ที� 210.00 บ.บล.ดี้บีเอสวิัคเคอร์ส : AEONTS แนะนำา ซ้ี�อ ราคาพ้�นฐาน ที� 210.00 บ.

Company Update AEONTS คำาแน่ะน่ำา
 ซีื้อ

 ราคาปัิด้ 167.00 บาทุ่ ราคาพื้น่ฐาน่ 
210.00 บาทุ่ (เดิ้ม 141.00 บาทุ่)

 พร้อมจำะกลัับมาสูค่วิามสด้ใส

  คาด้การณ์กำาไร 3Q64 (ก.ย.-พ.ย
.63) ลัด้ลัง เปั็น่ 930 ล้ัาน่บาทุ่ (-6.1% 
y-o-y; -3.7% q-o-q) เพราะอัตราผลั
ตอบแทุ่น่ (Yields) ทุ่่�ลัด้ลัง ตามสภาพ
แวิด้ล้ัอมทุ่างธ่รกิจำทุ่่�ยังไมเ่อ้ืออำาน่วิย 
พอร์ตม่การหด้ตัวิลัง หากเปั็น่ไปัตามคาด้
 กำาไรใน่รอบ 9M63 จำะเปั็น่ 76% เทุ่่ยบ
กับปัระมาณการท้ัุ่งปัี

  ใน่ภาพรวิมผลัการด้ำาเน่ิน่งาน่ยัง
ขึ้น่กับเรื�องการเก็บหน่่้แลัะการบริหาร

จัำด้การเก่�ยวิกับต้น่ทุ่่น่ คาด้ว่ิายอด้สิน่เช่ื�อ
ยังหด้ตัวิลัง 1% q-o-q แลัะเปั็น่ไตรมาส
ทุ่่�สามแล้ัวิ ทุ่่�เปั็น่เช่น่่น่่้ ผลักระทุ่บจำากโค
วิิด้-19 แลัะล็ัอกด้าวิน่์ การจัำบจ่ำายใช่้สอย
ทุ่่�ลัด้ลัง คาด้ว่ิา Yields ใน่ 3Q64 จำะปัรับ
ลังเปั็น่ 20%

  แน่วิโน่้มม่ศักยภาพทุ่่�ด่้ทุ่างธ่รกิจำ
 จำากการขยายตัวิของสิน่เช่ื�อ (Credit 
Line) โด้ยเฉพาะลัูกค้ากลั่่มทุ่่�ม่รายได้้ต�า
กว่ิา3 หมื�น่บาทุ่ต่อเดื้อน่ ซีึ�งคิด้เปั็น่ 70% 
จำากพอร์ตท้ัุ่งหมด้ แลัะสามารถเพิ�ม
วิงเงิน่การกู้ได้้ช่ั�วิคราวิใน่ช่ว่ิง 1 ส.ค.63-
31ธ.ค.64) เปั็น่ 2 เทุ่่าจำากเงิน่เดื้อน่ จำาก
แต่เดิ้มทุ่่� 1.5 เทุ่่า

  คงคำาแน่ะน่ำา ซีื้อ แต่ปัรับราคาพื้น่
ฐาน่ใหมข่ึ้น่เปั็น่ 210.00 บาทุ่ โด้ยได้้ม่

การปัรับปัระมาณการปัี 64-65 ให้ด่้ขึ้น่
โด้ยรวิมคาด้การณ์กำาไรปัี 64 (สิ้น่ส่ด้ ก.พ
.64) แลัะ 65 (สิ้น่ส่ด้ ก.พ.65) ม่อัตรา
การเปัล่ั�ยน่แปัลังเปั็น่ -20%/+5%เทุ่่ยบ
 y-o-y น่ั�น่คือ สามารถจำะกลัับมาฟื้ น่ตัวิ
ได้้ใน่อน่าคต เมื�อสถาน่การณ์ต่างๆด่้ขึ้น่
 แลัะใช่้ Forward P/BV ปัี 65(สิ้น่ส่ด้
 ก.พ.65) เพิ�มขึ้น่เปั็น่ 2.8 เทุ่่า ซีึ�งคิด้เปั็น่ 
+1 SD จำากค่าเฉล่ั�ย P/BV 5 ปัี ซีึ�งปััจำจ่ำบัน่
ตลัาด้ฯรับควิามเส่�ยงได้้มากขึ้น่ (Risk 
Appetite)

 

น่ักวิิเคราะห์ : ธน่ิน่่ สถิรเรืองช่ัย : 
thaninees@th.dbs.com

 suttatip.p@maybank-ke.co.th

 (66) 2658 6300 ext 1430



บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : SABINA แนะนำา ซ้ี�อ ราคาพ้�นฐาน ที� 25.00 บ.บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : SABINA แนะนำา ซ้ี�อ ราคาพ้�นฐาน ที� 25.00 บ.

Sabina (SABINA)
 ฟื้ น่ตัวิได้้ด่้กว่ิาคาด้
 TP Revision
 ปัระเด็้น่การลังทุ่น่่

เราปัรบัปัระมาณการกำาไรขึ้น่สะทุ้่อน่ถึงยอด้ขายฟ้ืน่
ตัวิด่้กว่ิาทุ่่�คาด้ ท้ัุ่งการขายทุ่างหน้่าร้าน่ แลัะ NSR ขณะ
ทุ่่�อัตรากำาไรมแ่น่วิโน้่มฟื้ น่ตัวิจำากการเพิ�มสดั้สว่ิน่สนิ่ค้า
น่ำาเขา้ซีึ�งมต้่น่ทุ่น่่ต�ากว่ิาการผลิัตเอง คาด้ว่ิากำาไร 4Q63 
เพิ�มขึ้น่ QoQ แต่ยงัลัด้ลัง YoY ก่อน่ทุ่่�จำะกลัับมาเติบโต
อยา่งมนั่่ยสำาคัญใน่ปั ี2564 เราคงคำาแน่ะน่ำา ซีื้อ โด้ย
ปัรบัราคาเปัา้หมาย (DCF) เพิ�มจำาก 24.30 บาทุ่ เปัน็่ 25 
บาทุ่
 
ปัรบัเพิ�มปัระมาณการกำาไร
 
เราปัรบัปัระมาณกำาไรปีั 2563-2564 ขึ้น่ 8% แลัะ 3% 
ตามลัำาดั้บ สะทุ้่อน่ถึงยอด้ขายสิน่ค้าแบรน่ด์้ทุ่างหน่า้
รา้น่ แลัะ Non Store Retailing (NSR) ฟื้ น่ตัวิด่้กว่ิาทุ่่�
คาด้ โด้ยเฉพาะ NSR ซีึ�งคาด้ว่ิาสัด้สว่ิน่ยอด้ขายจำะเพิ�ม
จำาก 10% ใน่ปีั 2562 มาเป็ัน่ 20% ใน่ปีั 2563 แลัะ
 21% ใน่ปีั 2564 โด้ยเราปัระเมิน่กำาไรปีัน่่้ลัด้ลัง 31% 
ก่อน่ทุ่่�จำะฟื้ น่ตัวิ 35% ใน่ปีั 2564 จำากยอด้ขายเติบโต 
แลัะอัตรากำาไรขั้น่ต้น่ฟื้ น่ตัวิจำากการน่ำาเขา้สิน่ค้ามาขาย
มากขึ้น่ เพื�อทุ่ด้แทุ่น่การผลิัตเองซีึ�งลัด้กำาลัังการผลิัตไปั 
25% ต้ังแต่ปั ี2563
 
ยอด้ขายแลัะอัตรากำาไร 4Q63 จำะฟื้ น่ตัวิด่้ขึ้น่ QoQ
 
ยอด้ขายทุ่างหน่า้ร้าน่ฟื้ น่ตัวิ แลัะมก่ารเปิัด้ตัวิสนิ่ค้าใหม ่

Level Bra ใน่ 4Q63 สว่ิน่โครงการช่อ้ปัด่้มคื่น่ คาด้ว่ิาจำะ
ผลัักดั้น่ยอด้ขายใน่ช่ว่ิงปัลัายปั ีขณะทุ่่�แคมเปัญ 11.11 
ได้้รบัการตอบรับด่้ โด้ย SABINA เปัน็่แบรน่ด์้ขายด่้ทุ่่�สด่้
ของ Lazada สำาหรบักล่่ัมสิน่ค้าแฟช่ั�น่ อ่กท้ัุ่งแคมเปัญ
 12.12 มแ่น่วิโน้่มจำะทุ่ำายอด้ขายได้้ด่้ต่อเน่ื�อง เรายงัคาด้
ว่ิาอัตรากำาไรจำะฟ้ืน่ตัวิจำากการเพิ�มสัด้สว่ิน่การน่ำาเขา้
สนิ่ค้าซีึ�งมต้่น่ทุ่น่่ต�ากว่ิาการผลิัตเอง แลัะค่าใช่จ่้ำายด้้าน่
พน่กังาน่ลัด้ลังจำากจำำาน่วิน่พน่กังาน่ลัด้ลัง 473 คน่ หรอื
 10.4% เมื�อเทุ่่ยบกับต้น่ปั ีเราจึำงปัระเมนิ่ว่ิากำาไรสทุ่่ธ ิ
4Q63 จำะเติบโต QoQ แต่ลัด้ลังเล็ักน่อ้ย YoY
 
ฐาน่ะการเงิน่แขง็แกรง่ จ่ำายเงิน่ปันั่ผลัสม�าเสมอ
 
SABINA เน่น้่การขายผา่น่ทุ่าง NSR ซีึ�งคาด้ว่ิาจำะเติบโต
สงู โด้ยคาด้ว่ิาสัด้สว่ิน่ยอด้ขายจำะเพิ�มเปัน็่ 30% ใน่ 3 
ปัขีา้งหน่า้ สว่ิน่การขายผา่น่ทุ่างหน้่าร้าน่ยงัคงมค่วิาม
สำาคัญแลัะสรา้งยอด้ขายหลัักให้บริษัทุ่แมว่้ิาใน่ปัหีน่า้
จำะมก่ารลัด้จำำาน่วิน่สาขา 10-20 จ่ำด้ บริษัทุ่ยงัมฐ่าน่ะ
การเงิน่แขง็แกรง่ อัตราสว่ิน่หน่ื้สนิ่ส่ทุ่ธต่ิอทุ่น่่ 0.1 เทุ่่า 
ขณะทุ่่�เงิน่ลังทุ่น่่ (CAPEX) ไมเ่กิน่ 10 ล้ัาน่บาทุ่/ปีั ทุ่ำาให้
สามารถจ่ำายเงิน่ปันั่ผลัได้้สม�าเสมอ อัตราผลัตอบแทุ่น่
ปัระมาณ 5%
 
ควิามเส่�ยง: โควิิด้-19 ระบาด้รอบ 2 เศรษฐกิจำช่ะลัอ 
ต้น่ทุ่น่่ผลิัตสงูขึ้น่ การน่ำาเขา้สิน่ค้ามป่ัญัหา

 Suttatip Peerasub
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บล.ฟลิลิปั : AAV แนะนำา ทยอยซ้ี�อ ราคาพ้�นฐาน ที� 2.38 บ.บล.ฟลิลิปั : AAV แนะนำา ทยอยซ้ี�อ ราคาพ้�นฐาน ที� 2.38 บ.

เอเช่ย่ เอวิิเอช่ั�น่  AAV
 ด่้ขึ้น่เรื�อย ๆ จำากตลัาด้ใน่ปัระเทุ่ศฟื้ น่ ปีั
หน่า้รอต่างปัระเทุ่ศกลัับ

 3Q63 ขาด้ทุ่น่่ปักติฟื้ น่ตัวิขึ้น่มาก q-q 
ตามจำำาน่วิน่ผูโ้ด้ยสารทุ่่�เพิ�มขึ้น่
 3Q63 ขาด้ทุ่น่่สทุ่่ธิ 1,837 ล้ัาน่บาทุ่
 เพิ�มขึ้น่ 340.9% y-y จำากผูโ้ด้ยสาร -64.8% 
เหลืัอ 1.86 ล้ัาน่คน่ มเ่พย่งนั่กทุ่่องเทุ่่�ยวิไทุ่ย
 เพราะยงัไมม่ก่ารเปัดิ้บนิ่ระหว่ิางปัระเทุ่ศ 
รายได้้เฉล่ั�ย/ตั�วิ/คน่ -31.6% เหลืัอ996 บาทุ่
 จำากการแขง่ขนั่ทุ่่�สงูหลัังสายการบิน่กลัับ
มาใหบ้ริการมากขึ้น่รายได้้บริการ -77.5% 
y-yเหลืัอ 2,122 ล้ัาน่บาทุ่ ต้น่ทุ่น่่ -53.3% 
ตามเทุ่่�ยวิบิน่ทุ่่�ลัด้ลัง, การใช้่มาตรฐาน่บัญช่่
ใหม ่TFRS 16 แลัะมาตรการช่ว่ิยเหลืัอจำาก
 AOT ลัด้ค่าขึ้น่ลัง/จำอด้เครื�องบนิ่ SG&A 
-57% จำากการควิบคม่ค่าใช่จ่้ำายทุ่่�ไมจ่ำำาเป็ัน่
ใหเ้หมาะกับรายได้้ ขาด้ทุ่น่่อัตราแลักเปัล่ั�ยน่
 735 ล้ัาน่บาทุ่ จำากปีัก่อน่ 80 ล้ัาน่บาทุ่ จำาก
เงิน่บาทุ่ทุ่่�อ่อน่ค่าลัง ซีึ�งสว่ิน่ใหญจ่ำากหน่ส่ิน้่
สญัญาเช่า่เครื�องบิน่ทุ่่�เปัน็่ด้อลัลัาร์สหรฐัฯ
แลัะมข่าด้ทุ่น่่จำากตราสารอน่พั่น่ธอ่์ก 108 
ล้ัาน่บาทุ่จำากการทุ่ำา hedging น่ำามัน่ ตาม
มาตรฐาน่บญัช่่ใหม ่TFRS 15ต้น่ทุ่น่่การเงิน่
 +107.1% y-y ผลัจำาก TFRS 16 แต่หาก
เทุ่่ยบ q-q ขาด้ทุ่น่่ส่ทุ่ธเิพิ�มขึ้น่เพราะ 2Q63 
มก่ำาไรอัตราแลักเปัล่ั�ยน่ 1,814 ล้ัาน่บาทุ่
 แลัะมข่าด้ทุ่น่จำากตราสารอน่พั่น่ธ ์170 ล้ัาน่
บาทุ่ หากไมน่่บัรวิมเรื�องอัตราแลักเปัล่ั�ยน่
แลัะตราสารอน่พ่นั่ธ ์ขาด้ทุ่น่่ปักติ 3Q63 จำะ
ด่้ข้ึน่มากเปัน็่ 994 ล้ัาน่บาทุ่จำาก 2Q63 ทุ่่�
ขาด้ทุ่น่่ 2,823 ล้ัาน่บาทุ่ ตามผูโ้ด้ยสารทุ่่�
เพิ�มขึ้น่มากจำาก 0.28 ล้ัาน่คน่ใน่ 2Q63

 4Q63 ยังขาด้ทุ่น่่ต่อเน่ื�องแต่ด่้ขึ้น่ q-q 
จำากตลัาด้ใน่ปัระเทุ่ศฟื้ น่ แต่ยงัไมม่ร่ะหว่ิาง
ปัระเทุ่ศ

 4Q63 คาด้ยังขาด้ทุ่น่่อยู ่เพราะมเ่พย่ง
ตลัาด้ใน่ปัระเทุ่ศ แม้จำะฟื้ น่ตัวิขึ้น่ q-q แต่
เทุ่่ยบ y-y ยังคงลัด้ลังโด้ยมป่ัจัำจัำยเขา้มา

ช่ว่ิย คือ 1) มาตรการกระต้่น่ทุ่่องเทุ่่�ยวิภาค
รฐั เราเทุ่่�ยวิด้้วิยกัน่ ปัระกาศวัิน่หย่ด้เพิ�ม
 แลัะยังไมส่ามารถเดิ้น่ทุ่างไปัต่างปัระเทุ่ศ
 จึำงหนั่มาทุ่่องเทุ่่�ยวิใน่ปัระเทุ่ศ 2) ได้้รบัการ
ช่ว่ิยเหลืัอจำากรฐัโด้ยลัด้ภาษ่สรรพสามติ
น่ำามนั่เครื�องบนิ่จำาก 4.726 บาทุ่ เหลืัอ 0.20 
บาทุ่ ต้ังแต่ 10 เม.ย. 63 30 เม.ย. 2564 3) 
มาตรการช่ว่ิยเหลืัอจำาก AOT ใน่การลัด้ค่า
ขึ้น่ลัง-จำอด้เครื�องบนิ่แลัะค่าเช่า่สำาน่กังาน่
จำน่ถึง ม.่ค. 2565 4) การขยายฐาน่บิน่ไปั
ยงัสน่ามบิน่ส่วิรรณภมิูเริ�ม 25 ก.ย. 63 ซีึ�ง
บนิ่อยู ่5เสน้่ทุ่าง แลัะม่เพย่งไทุ่ยเว่ิยด้เจ็ำทุ่
ทุ่่�เปัน็่สายการบิน่ต้น่ทุ่น่่ต�ารว่ิมบนิ่อยูด้่้วิย
ทุ่ำาใหก้ารแขง่ขัน่ทุ่่�ส่วิรรณภมิูม่น่อ้ยแลัะช่ว่ิย
เพิ�มสว่ิน่แบง่ตลัาด้ใน่ปัระเทุ่ศ รวิมถึงเพิ�ม
บรกิารคารโ์ก้ 5) Rebrand เวิปัAirasia.com 
โด้ยเพิ�มฟงัก์ช่ั�น่ใช่ง้าน่มากขึ้น่เพื�อใหบ้รกิาร
 OTA (online travel agency) เช่น่่เด่้ยวิกับ
เอ็กซีพ์เ่ด่้ย, อโกด้้า หรือ ทุ่ราเวิลัโลัก้า จำอง
ตั�วิสายการบนิ่ จำองโรงแรม หรอืทัุ่ง้ 2 อยา่ง
(SNAP) แลัะบรกิารอื�น่ ๆ เช่น่่ กิจำกรรมเก่�ยวิ
กับการทุ่่องเทุ่่�ยวิ ส่ขภาพ สปัา แลัะปัระกัน่
ภัย เปัน็่ต้น่ ซีึ�งได้้รบัการตอบรบัค่อน่ขา้งด่้
 โด้ยเดื้อน่ ต.ค. ม่ผูจ้ำอง SNAP กว่ิา 7,000 
Room Night 6) แม้สายการบนิ่ต่าง ๆ ได้้
เพิ�ม capacity ใกล้ัเค่ยงก่อน่ COVID-19 แต่
เพราะเป็ัน่ high season การเดิ้น่ทุ่างสงู
ขึ้น่ทุ่ำาให้การแขง่ขัน่ด้้าน่ราคาลัด้ลัง รายได้้
เฉล่ั�ย/ตั�วิ/คน่จำะด่้ขึ้น่ q-q โด้ยท้ัุ่งปั ีAAV คาด้
จำะมผู่ใ้ช้่บรกิารทุ่่�9.3 ล้ัาน่คน่ -58% y-y (
ใน่ปัระเทุ่ศ -40%, ระหว่ิางปัระเทุ่ศ -84%) 
ทุ่างฝ�ายคาด้รายได้้เฉล่ั�ย/ตั�วิ/คน่14% y-y 
จึำงมร่ายได้้บรกิาร -65% เป็ัน่ 14,072 ล้ัาน่
บาทุ่ แลัะคาด้ขาด้ทุ่น่่ส่ทุ่ธท่ิุ่� 4,708 ล้ัาน่
บาทุ่

 ปั ี2564 จำะเหน็่รายได้้แหล่ังอื�น่เพิ�ม

 ใน่ปีั 2564 จำะเห็น่รายได้้จำากแหล่ังอื�น่
เขา้มาเสริมรายได้้จำากค่าโด้ยสาร คือ 1) 
รายได้้คารโ์ก้ จำากการเพิ�มฐาน่การบนิ่มาทุ่่�
สน่ามบิน่ส่วิรรณภมิูทุ่่�ให้บรกิารคารโ์ก้ราวิ
 90% ของปัระเทุ่ศ โด้ยจำะใหเ้ทุ่เลัพอรต์(

บรษัิทุ่รว่ิมทุ่น่่) เปัน็่ผูด้้ำาเน่นิ่งาน่แลัะรบัรู้ราย
ได้้เปัน็่ Revenue Sharing แลัะ 2) airasia.
com จำะขยายการให้บรกิารด้้าน่ OTA มาก
ขึ้น่แลัะไปัสู ่e-Commerce ทัุ่ง้ เปัน็่หน่า้รา้น่
ขายสิน่ค้า - ขน่สง่ - deliveryแลัะ Fintech 
ใน่การช่ำาระค่าบรกิาร โด้ยแอรเ์อเช่ย่กร๊่ปั
คาด้หวัิงใน่ 5 ปีัจำะม่รายได้้ 50% แลัะอ่ก 50
%มาจำากธ่รกิจำสายการบนิ่ ซีึ�ง AAV จำะได้้
ปัระโยช่น์่ด้้วิย

 ปั ี2564 ด่้ขึ้น่จำากตลัาด้ใน่ปัระเทุ่ศฟื้ น่
 โด้ยล้่ัน่ต่างปัระเทุ่ศกลัับมาครึ�งปั ีหลััง ราคา
พื้น่ฐาน่ 2.38บาทุ่ แน่ะน่ำา ทุ่ยอยซีื้อ

 จำากคาด้การณข์อง ทุ่ทุ่ทุ่. โด้ยม่
 scenario ของการฟื้ น่ตัวิน่กัทุ่่องเทุ่่�ยวิไทุ่ย
ใน่ช่ว่ิงต้น่ปั ี2564  เม.ย. 64คน่ไทุ่ยจำะมก่าร
เดิ้น่ทุ่าง 99  125 ล้ัาน่ครั้ง จำากปั ี2563 ทุ่่�
 90 ล้ัาน่ครั้ง ใน่ขณะทุ่่�น่กัทุ่่องเทุ่่�ยวิต่างช่าติ
น่า่จำะเริ�มกลัับมาใน่ช่ว่ิงครึ�งปัหีลััง 2564 ซีึ�ง
 ทุ่ทุ่ทุ่. คาด้ถ้าเริ�ม 3Q63 จำะม่น่กัทุ่่องเทุ่่�ยวิ
ต่างช่าติเขา้ปัระเทุ่ศ 12.5 ล้ัาน่คน่ แต่ถ้าเปัน็่
 4Q63 จำะอยูทุ่่่� 6.1 ล้ัาน่คน่ อิงค่าเฉล่ั�ยจำาก
ตัวิเลัขขา้งต้น่ คาด้ AAVจำะม่ผูโ้ด้ยสารใน่ปีั 
2564 ทุ่่� 12.63 ล้ัาน่คน่ +36% y-y แต่ก็ยงั
ม่ควิามเส่�ยงหากเกิด้การระบาด้ของCOVID
-19 ใน่ปัระเทุ่ศระลัอก 2 แลัะการกลัับมา
ของน่กัทุ่่องเทุ่่�ยวิต่างช่าติช่า้กว่ิาทุ่่� ทุ่ทุ่ทุ่
. คาด้การณโ์ด้ยยงัไมร่วิมธ่รกิจำคาร์โก้แลัะ
 airasia.com เพื�อรอด้ขูอ้มลูัทุ่่�ช่ดั้เจำน่ก่อน่
 คาด้รายได้้จำะเพิ�มขึ้น่เปัน็่20,662 ล้ัาน่บาทุ่ 
แลัะขาด้ทุ่น่่ส่ทุ่ธลิัด้ลังเหลืัอ 1,851 ล้ัาน่บาทุ่
 อิง P/B เฉพาะกิจำการเฉล่ั�ย 3 ปีัยอ้น่หลัังทุ่่�
 1.14 เทุ่่า ลับด้้วิย 1SD แม้ฟื้ น่ตัวิด่้แต่ก็ยงั
ไมพ่ลิักม่กำาไร ซีึ�งเทุ่่ยบเทุ่่า P/B ทุ่่� 0.90 เทุ่่า
 ราคาพื้น่ฐาน่อยูทุ่่่� 2.38 บาทุ่ แน่ะน่ำา ทุ่ยอย
ซีื้อ

 สยาม ติยาน่น่ท์ุ่
 น่กัวิิเคราะหก์ารลังทุ่น่่ด้้าน่หลัักทุ่รพัย ์
#17970
 โทุ่ร: 66 2 635 1700 # 483



บล.ทิสโก้ : TFG แนะนำา ซ้ี�อ ราคาพ้�นฐาน ที� 6.60 บ.บล.ทิสโก้ : TFG แนะนำา ซ้ี�อ ราคาพ้�นฐาน ที� 6.60 บ.

บมจำ. ไทุ่ยฟูด้้ส์ กร่ป๊ั

          Rating BUY (Unchanged)
          12mth price target (THB) Bt6.60 (From Bt5.40)
          Current price (01/12/2020) 4.90
          Upside/Downside 35%
          CG rating 4
          ESG rating -
          Thai CAC Certified
          
ขยายกำาลัังการผลิัตรองรบัธ่รกิจำสก่ร 
          
สร่ปัปัระช่่มน่กัวิิเคราะห ์(01/12/20)
          
บรษัิทุ่วิางเปัา้หมายรายได้้ปั ี2021 เพิ�มขึ้น่ +10% จำากการสง่
ออกไก่แปัรรูปั
          การคาด้ปัรมิาณยอด้ขายไก่เพิ�มขึ้น่ +5% แลัะธ่รกิจำสก่รเพิ�มขึ้น่ 15% โด้ยคาด้ราคาไก่จำะทุ่รงตัวิใกล้ัเค่ยงกับปั ี2020 แต่ราคาสก่รคาด้จำะลัด้ลัง
 เน่ื�องจำาก supply ใน่ปัระเทุ่ศจ่ำน่เริ�มฟื้ น่ตัวิ หลัังจำากผลักระทุ่บจำากโรค ASF ทุ่่�ระบาด้ใน่ช่ว่ิงปัท่ีุ่�ผา่น่มาสง่ผลัให ้supply ทุ่่�จ่ำน่แลัะเว่ิยด้น่ามลัด้ลังไปั 30-
40% อยา่งไรก็ตาม ใน่ปีัน่่้ supply จ่ำน่ได้้ฟื้ น่ตัวิกลัับมาได้้แล้ัวิปัระมาณ 10% 

          บรษัิทุ่ต้ังเปัา้หมายการสง่ออกไก่ปัหีน้่าเพิ�มขึ้น่ +8% อยูทุ่่่� 65,000 ตัน่ จำากปีั 2020 น่่ค้าด้ทุ่่� 60,000 ตัน่ โด้ยใน่ปีัหน่า้คาด้สง่ออกใน่สว่ิน่ของไก่
แปัรรูปัปัร่งสก่ไปัทุ่่�ญ่�ป่ั�น่เพิ�ม ด้้าน่ปัระเทุ่ศจ่ำน่แลัะย่โรปัคาด้ปัรมิาณการสง่ออกปัหีน่า้ทุ่รงตัวิ

          บรษัิทุ่จัำด้ต้ังบรษัิทุ่ยอ่ย Money Hub มแ่ผน่เปิัด้ธ่รกิจำใหมใ่หบ้รกิารสนิ่เช่ื�อแก่พน่กังาน่แลัะลักูค้าของบรษัิทุ่โด้ยคาด้จำะเริ�มปัหีน่า้โด้ยอยูร่ะหว่ิางขอ
ใบอน่ญ่าตวิางเปัา้หมายรายได้้ 100 ล้ัาน่บาทุ่ จำากวิงเงิน่ให้สนิ่เช่ื�อ 500-600 ล้ัาน่บาทุ่ ปัจัำจ่ำบัน่บรษัิทุ่มพ่น่กังาน่ใน่เครือกว่ิา 18,000 คน่

          งบลังทุ่่น่ปั ี2021 ต้ังเปัา้หมาย 2,500 ล้ัาน่บาทุ่ จำากการขยายกำาลัังการผลิัตใน่ปัระเทุ่ศ 2,000 ล้ัาน่บาทุ่ แลัะทุ่่�ปัระเทุ่ศเว่ิยด้น่าม 500 ล้ัาน่บาทุ่ โด้ย
ใน่ปัระเทุ่ศไทุ่ยจำะขยายกำาลัังการผลิัตฟารม์สก่ร โรงช่ำาแหลัะสก่รเพิ�มขึ้น่กำาลัังการผลิัต +15% แลัะขยายธ่รกิจำอาหารสตัว์ิรองรบัปัรมิาณการขยายเล้่ัยง
สก่รทุ่่�เพิ�มข้ึน่ คาด้จำะด้ำาเน่นิ่งาน่ได้้ใน่ 4Q21 แลัะจำะขยายธ่รกิจำ food ไส้กรอก ไปักับช่อ่งทุ่างจำำาหน่า่ยของสาขาทุ่่�มอ่ยู ่

          แผน่ขยายกำาลัังการผลิัตสก่รใน่เว่ิยด้น่ามเพิ�มกำาลัังการผลิัตเทุ่่าตัวิ ปัจัำจ่ำบัน่บรษัิทุ่เล้่ัยงสก่ร 7,500 ตัวิ/เดื้อน่ คาด้จำะเพิ�มขึ้น่เปัน็่ 15,000 ตัวิ/เดื้อน่
ใน่ 2Q21 เป็ัน่ต้น่ไปั แลัะบรษัิทุ่มแ่ผน่บ่กตลัาด้ไก่ทุ่่�ปัระเทุ่ศเว่ิยด้น่ามใน่ 2H21
          
ปัรบัปัระมาณการเพิ�มขึ้น่ จำากธ่รกิจำสก่รด่้กว่ิาทุ่่�คาด้
          ภาพรวิมกำาไรสทุ่่ธ ิ9M20 อยูทุ่่่� 2,312 ล้ัาน่บาทุ่ เพิ�มขึ้น่ 63%YoY จำากธ่รกิจำสก่รทุ่่�เพิ�มขึ้น่เปัน็่หลัักท้ัุ่งราคาขายแลัะปัริมาณทุ่่�เพิ�มขึ้น่
 แลัะต้น่ทุ่่น่ท้ัุ่งข้าวิโพด้อาหารสตัว์ิแลัะกากถั�วิเหลืัองลัด้ลังทุ่ำาใหม้าร์จ้ิำน่เพิ�มขึ้น่ แน่วิโน้่มกำาไรสทุ่่ธ ิ4Q19F คาด้ปัระมาณ 700 ล้ัาน่บาทุ่ เพิ�มขึ้น่
 YoYจำากธ่รกิจำสก่รเปัน็่หลััก แต่ลัด้ลัง QoQ เน่ื�องจำากราคาขายสก่รทุ่่�ลัด้ลังเปัน็่หลััก เราปัรบัปัระมาณการกำาไรสทุ่่ธปิั ี2020F เพิ�มขึ้น่จำากคาด้การณ์เดิ้ม
 17% อยูทุ่่่� 2845 ล้ัาน่บาทุ่ (+98%YoY) จำากธ่รกิจำสก่รทุ่่�ด่้กว่ิาทุ่่�คาด้ แต่คาด้กำาไรสทุ่่ธปิัหีน่า้ใกล้ัเค่ยงเดิ้มอยูทุ่่่� 2908 (+2%YoY) จำากคาด้ปัริมาณการ
สง่ออกเพิ�มข้ึน่ ราคาไก่ใกล้ัเค่ยงเดิ้มแต่ราคาสก่รคาด้ลัด้ลัง -7% คาด้รายได้้อาหารสตัว์ิเพิ�มขึ้น่ 20% จำากการจำำาหน่า่ยภายน่อกเพิ�มขึ้น่แลัะจำากการขยาย
เครอืขา่ย contract farming เรายังคงคำาแน่ะน่ำา ซ้ืีอ ราคาเปัา้หมายใหมอ่ยูทุ่่่� 6.6 บาทุ่ จำาก 5.4 บาทุ่ อ้างอิง PER-0.5STDV ทุ่่� 14X 
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บล.หยวันต้า : AH แนะนำา ซ้ี�อ ราคาพ้�นฐาน ที� 26.50 บ.บล.หยวันต้า : AH แนะนำา ซ้ี�อ ราคาพ้�นฐาน ที� 26.50 บ.

Company Update
AH

Thailand : Automotive
Action
BUY (Maintain)
TP upside (downside) 44%
Close Dec 03, 2020
Price (THB)             18.40
12M Target (THB)        26.50
Previous Target (THB)   26.50

Whats new?
          - เราคาด้ 4Q63 ยังม่แน่วิโน่้มฟื้ น่ตัวิต่อเน่ื�องจำากท้ัุ่งตลัาด้ใน่ปัระเทุ่ศ แลัะตลัาด้ต่างปัระเทุ่ศทุ่่�ค่ายรถกลัับมาผลิัคเพิ�มขึ้น่
          - เราคาด้กำาไรปัี  2564 เติบโตก้าวิกระโด้ด้ตามอ่ตสาหกรรมผลิัตรถทุ่่�ฟื้ น่ตัวิ แลัะรับผลับวิกจำากการทุ่่�บริษัทุ่คู่แขง่ปัิด้ตัวิไปัใน่ช่ว่ิง COVID ได้้ออร์เด้อร์ใหมเ่พิ�ม 300 
ล้ัาน่บาทุ่

Our view
          - ผลัปัระกอบการของ AH ผา่น่จ่ำด้ต�าส่ด้ไปัแล้ัวิ ซีึ�งเริ�ม Turnaround ใน่ 2H63   แลัะเติบโตโด้ด้เด่้น่ใน่ปัี 2564    
          - เราคงคำาแน่ะน่ำา ซีื้อ โด้ยคงมูลัค่าพื้น่ฐาน่ปัี 64 ทุ่่� 26.50 บาทุ่ 
          - ราคาห่้น่ถือว่ิายังถูกโด้ยซีื้อขายทุ่่� P/BV ราวิ  0.67x ของปัระมาณการปัี 2564  ต�ากว่ิาค่าเฉล่ั�ยของกลั่่มทุ่่� 0.9x             

AAPICO HITECH 

แน่วิโน่้มสด้ใส...เข้าช่ว่ิงวัิฏิจัำกรกำาไรขาขึ้น่        

คาด้ 4Q63 ยังเติบโตโด้ด้เด่้น่ YoY 
          คาด้แน่วิโน่้มผลัปัระกอบการ 4Q63 ฟื้ น่ตัวิต่อเน่ื�อง YoY ตามอ่ตสาหกรรมผลิัตรถยน่ต์ของปัระเทุ่ศ ทุ่่�คาด้ปัรับเพิ�ม 24%QoQ เปั็น่ 4.4 แสน่คัน่  จำากการทุ่่�ค่าย
รถยน่ต์กลัับมาผลิัตเปั็น่ปักติ หลัายค่ายม่การออกโมเด้ลัใหม ่รวิมถึงม่การจัำด้งาน่มอเตอร์โช่ว์ิ ช่ว่ิยกระต่้น่ยอด้ขายใน่ปัระเทุ่ศ  โด้ย AH ให้ข้อมูลัว่ิายอด้ขายเพิ�มขึ้น่ตาม
อ่ตสาหกรรม โด้ยเฉพาะกลั่่มลัูกค้า น่ิสสัน่แลัะอ่ซูีซ่ี ทุ่่�ม่คำาสั�งซีื้อเพิ�มขึ้น่    ขณะทุ่่�ธ่รกิจำต่างปัระเทุ่ศฟื้ น่ตัวิต่อเน่ื�อง ท้ัุ่งธ่รกิจำของบริษัทุ่รว่ิม ทุ่่� โปัรต่เกส ทุ่่�กลัับมาผลิัต
ปักติ  แลัะธ่รกิจำจำำาหน่า่ยรถยน่ต์ทุ่่�มาเลัเซี่ย ทุ่่�ยังม่ปััจำจัำยสน่ับหน่่น่ด้้าน่การลัด้ภาษ่จำากรัฐบาลั สว่ิน่ปัระสิทุ่ธิภาพใน่การทุ่ำากำาไรด่้ขึ้น่ เน่ื�องจำากบริษัทุ่รว่ิม SGAH ทุ่่�พลิัก
กลัับมาม่กำาไร หลัังปัรับโครงสร้างธ่รกิจำตัด้ท้ิุ่งธ่รกิจำทุ่่�ม่ผลัขาด้ทุ่่น่ทุ่่�อเมริกา  สำาหรับผลักระทุ่บจำากสถาน่การณ์ค่าเงิน่บาทุ่ทุ่่�แข็งค่า คาด้ว่ิาจำะกระทุ่บกำาไรของบริษัทุ่บ้าง
แต่ไมม่าก เน่ื�องจำากบริษัทุ่ยังได้้ทุ่ำาปัระกัน่ควิามเส่�ยงจำากอัตราแลักเปัล่ั�ยน่ไว้ิ   

ปัี 64  65 โตตามอ่ตสาหกรรม แลัะได้้ออร์เด้อร์ใหม ่แทุ่น่คู่แขง่ทุ่่�ล้ัมหายไปักับ COVID
          ปัี 2564 เราคาด้กำาไรปักติจำะเติบโต 872%YoY เปั็น่  799 ล้ัาน่บาทุ่ โด้ยยอด้ขายฟื้ น่ตัวิตามอ่ตสาหกรรม จำากสถาน่การณ์ COVID-19 ทัุ่�วิโลักคล่ั�คลัายไปัใน่ทุ่างทุ่่�ด่้
ขึ้น่ การผลิัตของอ่ตสาหกรรมจำะปัรับสูร่ะดั้บปักติ  ปัระเมิน่ยอด้ผลิัตรถยน่ต์ของอ่ตสาหกรรมปัรับเพิ�ม 12%YoY เปั็น่ 1.57 ล้ัาน่คัน่   แลัะรับผลับวิกจำากการทุ่่�บริษัทุ่ช่ิ้น่
สว่ิน่คู่แขง่ปัิด้ตัวิไปัใน่ช่ว่ิง COVID-19 สง่ผลัให้บริษัทุ่ได้้ออร์เด้อร์ใหมเ่ข้ามาราวิ 300 ล้ัาน่บาทุ่  เปั็น่ออร์เด้อร์ใน่ปัระเทุ่ศ 200 ล้ัาน่บาทุ่ แลัะออร์เด้อร์ต่างปัระเทุ่ศ 100 
ล้ัาน่บาทุ่  ขณะทุ่่�ใน่ปัี 2565 จำะได้้ออร์เด้อร์ใหมเ่พิ�มเข้ามาอ่ก 1,500 ล้ัาน่บาทุ่  หน่่น่ให้ผลัปัระกอบการเติบโตต่อเน่ื�อง

คงคำาแน่ะน่ำา ซีื้อ  
          เรามองว่ิาผลัปัระกอบการของ AH ผา่น่จ่ำด้ต�าส่ด้ไปัแล้ัวิ ขณะทุ่่�ผลัปัระกอบการเข้าสูช่่ว่ิง turnaround แลัะจำะกลัับมาเติบโตโด้ด้เด่้น่ใน่ปัี 2564  น่อกจำากน่่้ยังม่
ปัระเด็้น่บวิก จำากการทุ่่�น่ิสสัน่ย้ายฐาน่การผลิัตจำากอิน่โด้น่่เซี่ยมายังปัระเทุ่ศไทุ่ย โด้ย AH ม่สัด้สว่ิน่รายได้้จำากน่ิสสัน่ สำาหรับการผลิัตช่ิ้น่สว่ิน่ OEM ราวิ 4% ซีึ�งมองว่ิาม่
โอกาสได้้ออร์เด้อร์มากขึ้น่ สว่ิน่ปัระเด็้น่ EV-CAR มองเปั็น่บวิกต่อบริษัทุ่มากกว่ิาเปั็น่ลับ ซีึ�งเริ�มม่ออเด้อร์เข้ามาบางสว่ิน่ แต่เช่ื�อว่ิาจำำาน่วิน่ออเด้อร์จำะเพิ�มขึ้น่ต่อเน่ื�องใน่
อน่าคตสอด้คล้ัองกับปัริมาณการใช่้รถยน่ต์ EV ทุ่่�จำะแพรห่ลัายขึ้น่ เราคงมูลัค่าพื้น่ฐาน่ ปัี 2564 ทุ่่� 26.50 บาทุ่ อิง PE เฉล่ั�ย 5ปัี ทุ่่�  10.7x  เรามองว่ิาราคาห่้น่ถือว่ิายังถูก
โด้ยซีื้อขาย P/BV เพ่ยง 0.67x ของปัระมาณการปัี 2564 ต�ากว่ิาค่าเฉล่ั�ยของกลั่่มทุ่่� 0.9x            
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บล.เคจีไอ : TOP แนะนำา ซ้ี�อ ราคาพ้�นฐาน ที� 61.00 บ.บล.เคจีไอ : TOP แนะนำา ซ้ี�อ ราคาพ้�นฐาน ที� 61.00 บ.

Thai Oil 
(TOP.BK/TOP TB)*

Outperform Maintained
Price as of 3 Dec 2020             51.75
12M target price (Bt/shr)          61.00
Unchanged/Revised up(down)(%)      17.3
Upside/downside (%)                17.9

Key messages
          เราคาด้ว่ิากำาไรส่ทุ่ธิของ TOP ใน่ปัี 2564 จำะฟื้ น่ตัวิขึ้น่อยา่งม่น่ัยสำาคัญมาอยูทุ่่่� 8.5 พัน่ล้ัาน่บาทุ่ จำากทุ่่�คาด้ว่ิาจำะขาด้ทุ่่น่ส่ทุ่ธิ 4.3 พัน่ล้ัาน่บาทุ่ใน่ปัี 2563 เน่ื�องจำาก i) 
คาด้ว่ิาจำะม่กำาไรจำากสต็อกน่ำามัน่ 2.6 พัน่ล้ัาน่บาทุ่ จำากขาด้ทุ่่น่จำากสต็อกน่ำามัน่ถึง 8.1 พัน่ล้ัาน่บาทุ่ใน่ปัีน่่้ แลัะ ii) base GRM จำะพ่ง่สูงขึ้น่ YoY จำาก US$0.3/bbl เปั็น่ US$3.3/
bbl ใน่ปัี 2564 น่อกจำากน่่้ เราปัรับเพิ�มราคาเปั้าหมายปัี 2564 เปั็น่ 61.00 บาทุ่ จำากเดิ้มทุ่่� 52.00 บาทุ่ อิงจำาก EV/EBITDA ทุ่่�เพิ�มขึ้น่จำาก 6.5x เปั็น่ 7.0x เพื�อสะทุ้่อน่ถึงการ
ปัรับเพิ�มปัระมาณการกำาไรปัี 2564 น่อกจำากน่่้ เรายังคาด้ว่ิาผลัปัระกอบการใน่ 4Q63 จำะด่้ขึ้น่อยา่งม่น่ัยสำาคัญ เน่ื�องจำากจำะม่กำาไรพิเศษ 5.6 พัน่ล้ัาน่บาทุ่ จำากการขายห่้น่
 8.91% ใน่ Global Power Synergy Public (GPSC.BK/GPSC TB)* ดั้งน่ั้น่เราจึำงยังคงคำาแน่ะน่ำาซีื้อ TOP แลัะเพิ�ม TOP เข้ามาใน่รายการห่้น่เด่้น่ของเราใน่กลั่่มพลัังงาน่สำาหรับ
ปัี 2564 เน่ื�องจำากเราม่ม่มมองเปั็น่บวิกกับแน่วิโน่้มของตลัาด้โรงกลัั�น่

ห่้น่แถวิหน่้าใน่กลั่่มโรงกลัั�น่

Event
          ปัรับปัระมาณการ แลัะปัรับเพิ�มราคาเปั้าหมาย

Impact

ปัรับลัด้ปัระมาณการปัีน่่้ลัง แต่ปัรับเพิ�มปัระมาณการปัีหน่้าขึ้น่
          เราปัรับลัด้ปัระมาณการปัี 2563 ลังอ่ก 198% เปั็น่ขาด้ทุ่่น่ส่ทุ่ธิ 4.3 พัน่ล้ัาน่บาทุ่ เน่ื�องจำากเราปัรับสมมติฐาน่ผลัขาด้ทุ่่น่จำากสต็อกน่ำามัน่ใน่ปัีน่่้เพิ�มขึ้น่ ตามการปัรับลัด้
สมมติฐาน่ราคาน่ำามัน่ดิ้บดู้ไบใน่ปัีน่่้จำากเดิ้ม US$45/bbl เหลืัอ US$42/bbl แต่ยังคงสมมติฐาน่ราคาน่ำามัน่ดิ้บดู้ไบปัี 2564 เอาไว้ิเทุ่่าเดิ้มทุ่่� US$53/bbl โด้ยเราคาด้ว่ิาบริษัทุ่จำะ
ม่ผลัขาด้ทุ่่น่จำากสต็อกน่ำามัน่ใน่ปัีน่่้ 8.1 พัน่ล้ัาน่บาทุ่ จำากเดิ้มทุ่่�คาด้ว่ิาจำะขาด้ทุ่่น่จำากสต็อกน่ำามัน่แค่ 6.1 พัน่ล้ัาน่บาทุ่ แต่อยา่งไรก็ตาม เราปัรับเพิ�มปัระมาณการกำาไรจำากสต็
อกน่ำามัน่ใน่ปัีหน่้าขึ้น่จำากเดิ้มอ่ก 27% เปั็น่ 2.6 พัน่ล้ัาน่บาทุ่ ใน่ขณะเด่้ยวิกัน่เราปัรับลัด้ปัระมาณการ base GRM ของ TOP ใน่ปัีน่่้ลังจำากเดิ้มทุ่่� US$1.0/bbl เหลืัอ US$0.3/
bbl เน่ื�องจำากคาด้ว่ิา spread ของน่ำามัน่เบน่ซีิน่, น่ำามัน่เครื�องบิน่ แลัะน่ำามัน่ด่้เซีลัใน่ปัีน่่้จำะลัด้ลังเหลืัอ US$4.5/2.3/6.0/bbl จำากผลักระทุ่บของวิิกฤติ COVID-19 แต่เรายังคง
ปัระมาณการ base GRM ปัี 2564 เอาไว้ิเทุ่่าเดิ้มทุ่่� US$3.3/bbl ท้ัุ่งน่่้ หลัังจำากทุ่่�ปัรับเพิ�มปัระมาณการกำาไรจำากสต็อกน่ำามัน่ปัีหน่้าแล้ัวิ เราจึำงปัรับเพิ�มปัระมาณการกำาไรส่ทุ่ธิปัี 
2564 ขึ้น่อ่ก 4% เปั็น่ 8.5 พัน่ล้ัาน่บาทุ่ 

คาด้ว่ิาผลัปัระกอบการจำะพลิักฟื้ น่ครั้งใหญใ่น่ปัี 2564F
          เราคาด้ว่ิากำาไรส่ทุ่ธิของ TOP ใน่ปัี 2564 จำะฟื้ น่ตัวิขึ้น่อยา่งม่น่ัยสำาคัญมาอยูทุ่่่� 8.5 พัน่ล้ัาน่บาทุ่ จำากทุ่่�คาด้ว่ิาจำะขาด้ทุ่่น่ส่ทุ่ธิ 4.3 พัน่ล้ัาน่บาทุ่ใน่ปัี 2563 เน่ื�องจำากจำะม่
กำาไรจำากสต็อกน่ำามัน่แลัะ base GRM สูงขึ้น่ เราคาด้ว่ิาจำะม่กำาไรจำากสต็อกน่ำามัน่ 2.6 พัน่ล้ัาน่บาทุ่ใน่ปัีหน่้า จำากขาด้ทุ่่น่จำากสต็อกน่ำามัน่ถึง 8.1 พัน่ล้ัาน่บาทุ่ใน่ปัีน่่้ เน่ื�องจำาก
คาด้ว่ิาราคาน่ำามัน่ดิ้บดู้ไบจำะเพิ�มขึ้น่ YoY จำาก US$42/bbl ใน่ปัี 2563 เปั็น่ US$53/bbl ใน่ปัี 2564 น่อกจำากน่่้ เรายังคาด้ว่ิา base GRM ของ TOP จำะพ่ง่สูงขึ้น่ YoY จำาก 
US$0.3/bbl เปั็น่ US$3.3/bbl ใน่ปัี 2564 เน่ื�องจำาก spread ของน่ำามัน่เบน่ซีิน่, น่ำามัน่เครื�องบิน่ แลัะน่ำามัน่ด่้เซีลัเพิ�มขึ้น่เปั็น่ US$9.0/6.0/12.0/bbl ใน่ปัีหน่้า เพราะ i) อ่ปัสงค์
เพิ�มขึ้น่จำากสถาน่การณ์ COVID-19 ทุ่่�คล่ั�คลัายลังไปัจำากการน่ำาวัิคซี่น่มาใช่้ใน่วิงกว้ิางใน่ปัีหน่้า โด้ยเฉพาะอยา่งยิ�งอ่ปัสงค์น่ำามัน่เครื�องบิน่ ทุ่่�คาด้ว่ิาจำะฟื้ น่ตัวิขึ้น่ปัระมาณ
 1.3MBD YoY หลัังจำากทุ่่� IATA คาด้ว่ิาอ่ปัสงค์การเดิ้น่ทุ่างทุ่างอากาศทัุ่�วิโลักจำะโตถึง 50% YoY ใน่ปัี 2564 แลัะ ii) ม่การปัิด้โรงกลัั�น่ แลัะปัรับเปัล่ั�ยน่มาเปั็น่ terminal หรือ
โรงงาน่ผลิัต biofuel ปัระมาณ 1.9MBD ใน่ปัี 2563-64 น่อกจำากน่่้ เรายังคาด้ว่ิา spread ของ PX จำะเพิ�มขึ้น่ 20% YoY เปั็น่ US$206/ton แลัะ spread ของ BZ จำะฟื้ น่ตัวิขึ้น่ 
17% YoY เปั็น่ US$96/ton เน่ื�องจำากอ่ปัทุ่าน่ PX ใหมใ่น่ปัี 2564 จำะอยูทุ่่่�แค่ 2.5MTA จำากทุ่่�ม่อ่ทุ่าน่ใหมถึ่ง 7.8MTA ใน่ปัี 2563

Valuation & Action 
          เราปัรับเพิ�มราคาเปั้าหมายปัี 2564 เปั็น่ 61.00 บาทุ่ จำากเดิ้มทุ่่� 52.00 บาทุ่ อิงจำาก EV/EBITDA ทุ่่�เพิ�มขึ้น่จำาก 6.5x เปั็น่ 7.0x เพื�อสะทุ้่อน่ถึงการปัรับเพิ�มปัระมาณการ
กำาไรปัี 2564 น่อกจำากน่่้ เรายังคาด้ว่ิาผลัปัระกอบการใน่ 4Q63 จำะด่้ขึ้น่อยา่งม่น่ัยสำาคัญ เน่ื�องจำากจำะม่กำาไรพิเศษ 5.6 พัน่ล้ัาน่บาทุ่ จำากการขายห่้น่ 8.91% ใน่ Global Power 
Synergy Public (GPSC.BK/GPSC TB)* ดั้งน่ั้น่เราจึำงยังคงคำาแน่ะน่ำาซีื้อ TOP แลัะเพิ�ม TOP เข้ามาใน่รายการห่้น่เด่้น่ของเราใน่กลั่่มพลัังงาน่สำาหรับปัี 2564 เน่ื�องจำากเราม่ม่ม
มองเปั็น่บวิกกับแน่วิโน่้มของตลัาด้โรงกลัั�น่

Risks
          ควิามผัน่ผวิน่ของราคาน่ำามัน่ดิ้บ, GRM แลัะ spread ของปัิโตรเคม่

          Kaweewit Thawilwithayanon
          66.2658.8888 Ext. 8847
          kaweewitt@kgi.co.th



บล.กรุงศรี : EPG แนะนำา ซ้ี�อ ราคาพ้�นฐาน ที� 7.60 บ.บล.กรุงศรี : EPG แนะนำา ซ้ี�อ ราคาพ้�นฐาน ที� 7.60 บ.

EASTERN POLYMER
 (EPG TB/ EPG.BK)
 BUY
 Target price Bt7.60 (+24.6%) Price Bt6.10
 มองบวิก
 คาด้การณ์ใหมจ่ำากบริษัทุ่ม่แน่วิโน่้มเปั็น่บวิก แม้ว่ิาจำะดู้อน่่รักษ์น่ิยมใน่ ม่มมองของเรา เราคาด้จำะเห็น่การฟื้ น่ตัวิของสว่ิน่แบง่จำาก
กิจำการรว่ิม

 ค้าแลัะกำาไรพิเศษ 40ลับ. ทุ่่�จำะรับรู้ใน่ 3QFY21 จำากโครงการรัฐบาลั สหรัฐฯ บรรเทุ่าผลักระทุ่บของ Covid คงคำาแน่ะน่ำา ซีื้อ ราคา เปั้า
หมาย 7.6 บาทุ่ต่อห่้น่ ปััน่ผลัระหว่ิางกาลัขึ้น่เครื�องหมาย XD 0.09 บาทุ่ต่อห่้น่ใน่วัิน่ทุ่่� 27 พ.ย.

 ปัรับคาด้การณ์ยอด้ขายของบริษัทุ่เล็ักน่้อย แต่เปัล่ั�ยน่อัตรากำาไรขั้น่ต้น่สูง
 EPG ม่การปัรับคาด้การณ์ยอด้ขายสำาหรับปัี FY21 (เม.ย. 20- ม่.ค. 21) สูร่ะดั้บ -10% ถึง -12% yoy จำาก -12% yoy คาด้รายได้้ฉน่วิน่
ยางลัด้ลัง 10% yoy จำากการก่อสร้างทุ่่�ช่ะลัอตัวิลัง จำากเดิ้มทุ่รงตัวิ yoy ใน่คาด้การณ์ครั้งก่อน่หน่้า รายได้้จำากช่ิ้น่สว่ิน่ยาน่ยน่ต์จำะลัด้ลัง
เพ่ยง 15% yoy จำาก -25% ได้้รับแรงหน่่น่จำากการฟื้ น่ตัวิของภาคการผลิัตยาน่ยน่ต์แลัะยอด้ขายยาน่ยน่ต์ใน่ปัระเทุ่ศ คาด้การณ์รายได้้
บรรจ่ำภัณฑ์จำะทุ่รงตัวิ yoy ฝ�ายบริหารปัรับคาด้การณ์อัตรากำาไรขั้น่ต้น่สำาหรับท้ัุ่งสามธ่รกิจำขึ้น่สูร่ะดั้บ 41-43% สำาหรับธ่รกิจำฉน่วิน่ยาง (
จำาก 40%), 26-28% สำาหรับช่ิ้น่สว่ิน่ยาน่ยน่ต์ (จำาก 23%), แลัะ 18-20% (จำาก 16%) โด้ยสมมติฐาน่ของเราม่ม่มมองเช่ิงบวิกมากกว่ิาใน่
แง่ของรายได้้ แต่อน่่รักษ์น่ิยมกว่ิาใน่แง่อัตรากำาไรขั้น่ต้น่

 การฟื้ น่ตัวิของสว่ิน่แบง่กำาไรจำากกิจำการรว่ิมค้า รายได้้พิเศษ 40ลับ. จำากโครงการรัฐบาลัสหรัฐฯ ทุ่่�บรรเทุ่าผลักระทุ่บของ Covid

 EPG เริ�มเห็น่คำาสั�งซีือทุ่่�แข็งแกรง่ใน่ธ่รกิจำช่ิ้น่สว่ิน่ยาน่ยน่ต์ พน่ักงาน่จำำาเปั็น่ทุ่่�จำะต้องทุ่ำางาน่ล่ัวิงเวิลัา (over-time) ต้ังแต่ส.ค. จำน่ถึงช่ว่ิง
ปัีใหม ่กิจำการรว่ิมค้า (SumirikoEastern Rubber แลัะ Zeon Advanced Polymix) จำะม่สว่ิน่แบง่กำาไรมากขึ้น่จำากการด้ำาเน่ิน่งาน่ทุ่่�เริ�มฟื้ น่
ตัวิ คาด้ว่ิา EPG จำะม่กำาไร 21ลับ. ใน่ 2QFY21 จำากกำาไร 40-50ลับ. ต่อไตรมาสใน่อด่้ต น่อกจำากน่่้ EPG จำะม่กำาไรพิเศษ 40ลับ. (US$1.3m) 
จำากโครงการบรรเทุ่าผลักระทุ่บ Covid-19 ของรัฐบาลัสหรัฐฯทุ่่�จำะรับรู้ใน่ 3QFY21 โด้ยEPG ได้้บัน่ทึุ่กกำาไรพิเศษ 40ลับ. จำากรัฐบาลั
ออสเตรเล่ัยใน่ 2Q

 คงคำาแน่ะน่ำา ซีื้อ ราคาเปั้าหมาย 7.6 บาทุ่ต่อห่้น่ ปััน่ผลัระหว่ิางกาลัขึ้น่เครื�องหมาย XD 0.09บาทุ่ต่อห่้น่ใน่วัิน่ทุ่่� 27 พ.ย

 เราเช่ื�อว่ิาแน่วิโน่้มการฟื้ น่ตัวิเพิ�งจำะเริ�มขึ้น่ แลัะเห็น่อัพไซีด์้จำากปัระมาณการกำาไรใน่ปัีFY21-22F ราคาเปั้าหมาย 7.6 บาทุ่ต่อห่้น่ 
เทุ่่ยบเทุ่่า 27x/20x FY21/22F PE แลัะเงิน่ปััน่ผลัระดั้บ 2.8%/2.8% ตามลัำาดั้บ

 Naphat CHANTARASEREKUL
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บล.ธนชี้าต : BAM คำาแนะนำาและราคาพ้�นฐาน Under Reviewบล.ธนชี้าต : BAM คำาแนะนำาและราคาพ้�นฐาน Under Review

Fundamental Story

 Bangkok Commercial Asset Pcl (BAM TB)  U.R., Price Bt22.3, TP U.R

 Results Comment

 กำา ไรอ่อน่แออยา่งมาก

 BAM รายงาน่กำาไร 3Q20 ทุ่่�อ่อน่แอมากทุ่่� 298 ลับ. ลัด้ลัง 66% y-yแต่เพิ�มขึ้น่ 120% q-q

 การติด้ตามหน่่้ปัรับตัวิด่้ขึ้น่จำาก 2Q20 แต่ใน่อัตราทุ่่�ช่า้กว่ิาทุ่่�คาด้
 ใน่ขณะเด่้ยวิกัน่ BAM ก็ใช่ส้ทิุ่ธปิัระโยช่น่ท์ุ่างภาษ่รอการตัด้บญัช่ใ่น่ไตรมาสน้่่

 การต้ังสำารองเพิ�มขึ้น่อยา่งมาก y-y เปัน็่ผลัมาจำากการปัฏิิบติัตามมาตรฐาน่การบญัช่ฉ่บบัทุ่่� 9 เนื่�องจำาก BAM ต้องรบัรู ้รายได้้จำากเงิน่
กู้ยืม จำำา น่วิน่เงิน่ทุ่่�ได้้รบัด่้ขึ้น่ q-q แต่ไมม่ากเทุ่่าทุ่่�เราคาด้ไว้ิ

 BAM ได้้รบั NPL จำำา น่วิน่ 1.6 พัน่ลับ. ใน่ไตรมาสน่่ ้การซีื้อสนิ่ทุ่รพัยร์วิมใน่ 9M20 อยูทุ่่่� 9.3 พัน่ล้ัาน่บาทุ่

 เราต้องทุ่บทุ่วิน่คาด้การณ์แลัะราคาเป้ัาหมายของเราอ่กครั้ง

 Sarachada Sornsong | Email: Sarachada.sor@thanachartsec.co.th



บล.เคทีบี (ปัระเทศไทย) : BJC แนะนำา ซ้ี�อ ราคาพ้�นฐาน ที� 43.00 บ.บล.เคทีบี (ปัระเทศไทย) : BJC แนะนำา ซ้ี�อ ราคาพ้�นฐาน ที� 43.00 บ.

Berli Jucker 

Sector: Commerce

          

Bloomberg ticker    BJC TB

Recommendation      BUY(previously HOLD)

Current price       Bt36.50

Target price        Bt43.00 (previously Bt33.00 )

Upside/Downside     +17%

แน่วิโน่้มการจัำบจ่ำายใช่้สอยฟื้ น่ตัวิด่้ขึ้น่

          เราปัรบัคำาแน่ะน่ำาขึ้น่เปัน็่ ซีื้อ จำากเดิ้ม ถือ แลัะราคาเปัา้หมาย 43.00 บาทุ่ อิง Core 2021E PER ทุ่่� 36x (ค่าเฉล่ั�ยยอ้น่หลััง 5 ปั)ี ปัรับเพิ�มข้ึน่จำากเดิ้มทุ่่�
 33.00 บาทุ่ อิง Core 2020E PER ทุ่่� 28x (-1SD ค่าเฉล่ั�ยยอ้น่หลััง 5 ปั)ี โด้ยเราปัรบัไปัใช่เ้ปัา้หมายปัหีน่า้รวิมถึงrerate กลัับไปัซีื้อขายทุ่่�ระดั้บ PER ก่อน่โควิิด้
 การฟื้ น่ตัวิของ BJC ค่อน่ขา้งใช่เ้วิลัา เน่ื�องจำากยังต้องค่อยๆ ปัรับแลัะบริหาร   product mix   เราปัรับปัระมาณกำาไรส่ทุ่ธใิน่ปั ี2020E ลังเล็ักน่อ้ย 4% อยูทุ่่่� 4.1 
พนั่ล้ัาน่บาทุ่ (-44% YoY) จำากการคาด้ว่ิา SSSG ของ BIG C จำะยงัอยูร่ะดั้บติด้ลับ -16% YoY จำากเดิ้มทุ่่�คาด้ว่ิาจำะอยู ่-12% YoY ท้ัุ่งน่่้เราคาด้ว่ิา ผลัปัระกอบการ
จำะฟื้ น่ตัวิขึ้น่ใน่ 4Q20E จำากการเขา้สูช่่ว่ิงฤด้กูาลัจัำบจ่ำายใช้่สอย การเดิ้น่ทุ่างทุ่่องเทุ่่�ยวิของปัระช่าช่น่ทุ่่�จำะมม่ากข้ึน่รวิมถึงได้้รบัปัระโยช่น่จ์ำากมาตรการสนั่บสน่น่่
จำากภาครฐั เช่น่่ ช่อ็ปัด่้มคื่น่ ขณะทุ่่�ใน่ปีั 2021E เราคาด้ว่ิา บรษัิทุ่จำะยงัคงมก่ำาไร 4.9 พัน่ล้ัาน่บาทุ่ (+19% YoY) เพราะกำาลัังซีื้อมแ่น่วิโน่ม้ปัรบัตัวิด่้ขึ้น่ รวิมถึง
การจัำด้เตรย่มงบปัระมาณจำากภาครฐัซีึ�งจำะสง่ผลัด่้ต่อธ่รกิจำเวิช่ภัณฑ์ อ่กท้ัุ่งคาด้ว่ิาการทุ่่องเทุ่่�ยวิใน่ปัระเทุ่ศมแ่น่วิโน้่มฟื้ น่ตัวิข้ึน่ใน่ปัหีน่า้

          ราคาห่น้่ปัรบัตัวิข้ึน่ outperform SET 5% ใน่ 1 เดื้อน่ เพราะกำาลัังซีื้อเริ�มฟื้ น่ตัวิกลัับมา ปัจัำจ่ำบัน่ BJC เทุ่รด้ทุ่่� 2021E Core PER ทุ่่� 30x ต�ากว่ิาค่าเฉล่ั�ย
ยอ้น่หลััง 5 ปั ีทุ่่� 36x โด้ยม ่key catalyst คือ การเข้าสู ่festive season แลัะได้้รบัการสนั่บสน่น่่จำากมาตรการกระต่้น่ของภาครัฐ

Event: Company update

          ธ่รกิจำบรรจ่ำภัณฑ์แลัะmodern retail เริ�มมก่ารฟื้ น่ตัวิขึ้น่  ใน่ธ่รกิจำบรรจ่ำภัณฑ์ (14% ของยอด้ขาย) บรษัิทุ่มย่อด้จำำาหน่า่ยบรรจ่ำภัณฑ์กระปัอ๋งใหกั้บกลั่่ม
ลักูค้าใหมคื่อสนิ่ค้ากาแฟกระปัอ๋ง แลัะเบ่ยรไ์ซีสข์น่าด้ 500 มลิัลิัลิัตร ซีึ�งยงัสามารถเติบโตได้้ด่้ ขณะทุ่่�ธ่รกิจำบรรจ่ำภัณฑ์กระปัอ๋งใน่เว่ิยด้น่ามฟื้ น่ตัวิข้ึน่หลัังจำาก
ได้้รบัผลักระทุ่บจำาก second wave ของโควิิด้-19 ใน่ 3Q20 อัตรากำาไรข้ัน่ต้น่มแ่น่วิโน้่มฟื้ น่ตัวิข้ึน่จำากการปัรับปัร่งการผลิัตแลัะควิบคม่ต้น่ทุ่่น่ สว่ิน่ธ่รกิจำบรรจ่ำ
ภัณฑ์ขวิด้แก้วิคาด้ว่ิาจำะมย่อด้ขายเพิ�มขึ้น่จำากกลั่่มเครื�องดื้�มวิิตามิน่แลัะสิน่ค้าแอลักอฮอล์ัทุ่่�มแ่น่วิโน่ม้เติบโตสงู แต่อัตรากำาไรข้ัน่ต้น่จำะถูกกระทุ่บเล็ักน่อ้ยจำาก
การปัดิ้ซีอ่มเตาเผาซีึ�งเปัน็่ไปัตามแผน่เปัน็่เวิลัา 2 เดื้อน่ใน่ 4Q20 ขณะทุ่่�กล่่ัมค้าปัล่ัก modern retail (67% ของยอด้ขาย) SSSG ใน่ดื้อน่ตค.คาด้ว่ิาจำะอยูใ่น่
ระดั้บปัระมาณ -14-16% ด่้ขึ้น่มาจำาก -17.8%  ใน่ 3Q21 แลัะเริ�มมส่ดั้สว่ิน่สิน่ค้ากล่่ัมแฟช่ั�น่ทุ่่�มอั่ตรากำาไรสูงเข้ามาเพิ�มข้ึน่จำากไตรมาสก่อน่ โด้ยคาด้อัตรากำาไร
ขั้น่ต้น่ไตรมาสส่�ฟื้ น่ขึ้น่มาอยูทุ่่่� 18.9% จำาก 9M20 ทุ่่� 18.7%    

          ปัรบักำาไรสทุ่่ธ ิ2020E ลังเล็ักน่อ้ย 4% การฟื้ น่ตัวิของ BJC ค่อน่ขา้งใช่เ้วิลัา เน่ื�องจำากยงัต้องค่อยๆ ปัรบัแลัะบริหาร   product mix   เราปัรับปัระมาณ
กำาไรสทุ่่ธใิน่ปั ี2020E ลังเล็ักน่อ้ย 4% อยูทุ่่่� 4.1 พนั่ล้ัาน่บาทุ่ (-44% YoY) จำากการคาด้ว่ิา SSSG ของ BIG C จำะยงัอยูร่ะดั้บติด้ลับ -16% YoY จำากเดิ้มทุ่่�คาด้ว่ิา
จำะอยู ่-12% YoY ท้ัุ่งน่่้เราคาด้ว่ิา ผลัปัระกอบการจำะฟื้ น่ตัวิขึ้น่ใน่ 4Q20E จำากการเข้าสูช่่ว่ิงฤด้กูาลัจัำบจ่ำายใช่ส้อย การเดิ้น่ทุ่างทุ่่องเทุ่่�ยวิของปัระช่าช่น่ทุ่่�จำะม่
มากขึ้น่รวิมถึงได้้รบัปัระโยช่น่จ์ำากมาตรการสน่บัสน่น่่จำากภาครฐั เช่น่่ ช่อ็ปัด่้มคื่น่ ขณะทุ่่�ใน่ปีั 2021E เราคาด้ว่ิา บริษัทุ่จำะมก่ำาไร 4.9 พัน่ล้ัาน่บาทุ่ (+19% YoY) 
เพราะกำาลัังซีื้อมแ่น่วิโน่ม้ปัรบัตัวิด่้ขึ้น่ รวิมถึงการจัำด้เตรย่มงบปัระมาณจำากภาครัฐซีึ�งจำะสง่ผลัด่้ต่อธ่รกิจำเวิช่ภัณฑ์ อ่กท้ัุ่งคาด้ว่ิาการทุ่่องเทุ่่�ยวิใน่ปัระเทุ่ศมแ่น่วิ
โน่ม้ฟื้ น่ตัวิขึ้น่ใน่ปัหีน่า้

  

Valuation/Catalyst/Risk

          ราคาเปัา้หมาย 43.00 บาทุ่ อิง Core 2021E PER ทุ่่� 36x (ค่าเฉล่ั�ยยอ้น่หลััง 5 ปั)ี ปัรับเพิ�มข้ึน่จำากเดิ้มทุ่่� 33.00 บาทุ่ อิง Core 2020E PER ทุ่่� 28x (-1SD 
ค่าเฉล่ั�ยยอ้น่หลััง 5 ปั)ี โด้ยเราปัรบัไปัใช่เ้ป้ัาหมายปัหีน่า้รวิมถึงกลัับไปัซีื้อขายทุ่่�ระดั้บ PER ก่อน่โควิิด้ โด้ยม ่key catalyst คือ มาตรการกระต่้น่จำากภาครัฐ ขณะ
ทุ่่�ควิามเส่�ยงคือ ต้องระวัิง second wave ของ โควิิด้-19  

          Analyst: Athipu  Visavaveja, (Reg. no. 00254



บล.จีเอ็มโอ-แซีด้ คอม : SONIC แนะนำา ซ้ี�อ ราคาพ้�นฐาน ที� 1.69 บ.บล.จีเอ็มโอ-แซีด้ คอม : SONIC แนะนำา ซ้ี�อ ราคาพ้�นฐาน ที� 1.69 บ.

SONIC
SONIC INTERFREIGHT

Rating: BUY
Industry: Services

Last Price (Bt)     1.32
Target Price (Bt)   1.69
Upside (%)          28.0

3Q20 กำาไรปักติพ่ง่ทุ่ำา All time High!!! จำากรายได้้ขน่สง่โตทุ่่ก
แบบ

กำาไรปักติ 3Q20 ทุ่ำาสถิติสูงส่ด้ทุ่่� 14 ลับ. +110%QoQ +57%YoY
          SONIC รายงาน่กำาไรปักติทุ่่� 14 ลับ. +110%QoQ +57%YoY โด้ยเปั็น่ผลัจำาก 1)การเติบโตของรายได้้หลัักทุ่่�สามารถฟื้ น่ตัวิได้้จำากใน่ไตรมาสก่อน่ทุ่่�ได้้รับ
ผลักระทุ่บจำากการ Lock Down ท้ัุ่งน่่้รายได้้หลัักปัรับตัวิเพิ�มขึ้น่มาอยูทุ่่่� 299 ลับ. +5%QoQ +6%YoY จำากการขน่สง่ท้ัุ่ง 3 แบบฟื้ น่ตัวิ โด้ยรายได้้จำากการขน่สง่
ทุ่างเรืออยูทุ่่่� 185 ลับ. +1%QoQ +3%YoY (ปัรับตัวิขึ้น่ได้้น่้อยคาด้เกิด้จำากเกิด้ปััญหาขาด้ Supply ตู้คอน่เทุ่น่เน่อร์ใน่อ่ตสาหกรรม) รายได้้จำากการขน่สง่ทุ่างบก
อยูทุ่่่� 89 ลับ. +7%QoQ +4%YoY (ปัรับตัวิขึ้น่ได้้ด่้หลัังคลัายมาตรการ Lock Down ใน่ 2Q20 รวิมท้ัุ่งการเพิ�มจำำาน่วิน่รถใน่ช่ว่ิงปัีทุ่่�ผา่น่มา) แลัะรายได้้จำากการ
ให้บริการขน่สง่ทุ่างอากาศอยูทุ่่่� 22 ลับ. +33%QoQ +63%YoY (คาด้เปั็น่ผลัจำากการขน่สง่ทุ่างเรือทุ่่�ช่ะงักทุ่ำาให้ลัูกค้าบางสว่ิน่สง่สิน่ค้าทุ่างอากาศแทุ่น่เปั็น่การ
ช่ั�วิคราวิ) 2)อัตรากำาไรขั้น่ต้น่ปัรับตัวิด่้ขึ้น่ตาม Demand ทุ่่�เพิ�มขึ้น่ โด้ยเฉพาะการขน่สง่ทุ่างเรือทุ่่� Low Supply ใน่ช่ว่ิงทุ่่�ผา่น่มา แลัะ 3)ค่าใช่้จ่ำายใน่การขายแลัะ
บริหาร (ไมร่วิมรายการพิเศษ) อยูทุ่่่� 45 ลับ. ทุ่รงตัวิ QoQ -2%YoY จำากการควิบค่มค่าใช่้จ่ำาย
ท้ัุ่งน่่้บริษัทุ่ม่ค่าใช่้จ่ำายพิเศษจำากคด่้ควิามราวิ 2.4 ลับ. ซีึ�งบัน่ทึุ่กใน่ค่าใช่้จ่ำายใน่การบริหาร สง่ผลัให้กำาไรส่ทุ่ธิอยูทุ่่่� 12 ลับ. +73%QoQ +35%YoY

คาด้กำาไรเติบโตต่อเน่ื�อง 4Q20 - 2021
          เราคาด้ว่ิารายได้้แลัะกำาไรของบริษัทุ่จำะเติบโตได้้อยา่งต่อเน่ื�องจำาก 1)การขน่สง่ทุ่างเรือทุ่่�ยัง Low Supply ทุ่ำาให้บริษัทุ่สามารถปัรับเพิ�มราคาได้้ อยา่งไร
ก็ตามเราคาด้ว่ิาปััญหาดั้งกล่ัาวิจำะลัด้ลังใน่ช่ว่ิง 2021 สง่ผลัให้บริษัทุ่ม่ Volume จำากการขน่สง่ทุ่างเรือเพิ�มมากขึ้น่จำาก Demand ทุ่่�ยังตกค้าง 2)การขน่สง่ทุ่าง
บกคาด้ว่ิาจำะม่ Demand เพิ�มขึ้น่ต่อเน่ื�องจำากการสง่ออก - น่ำาเข้าทุ่่�เพิ�มขึ้น่ QoQ รวิมท้ัุ่งการขน่สง่ข้ามช่ายแด้น่ทุ่่�ม่ Demand สูงขึ้น่ แลัะ 3)การขน่สง่ทุ่างอากาศ
คาด้เพิ�มสูงขึ้น่ใน่ 4Q20 เน่ื�องจำากไมส่ามารถสง่สิน่ค้าทุ่างเรือได้้ ทุ่ำาให้ลัูกค้าบางสว่ิน่ต้องปัรับมาใช่้การขน่สง่ทุ่างอากาศทุ่่�ม่ค่าใช่้จ่ำายสูงกว่ิาเปั็น่การช่ั�วิคราวิ 
โด้ยคาด้ว่ิารายได้้สว่ิน่น่่้จำะลัด้ลังใน่ปัี 21 หลัังการขน่สง่ทุ่างเรือกลัับมาเปั็น่ปักติ
โด้ยเราคาด้ว่ิากำาไรส่ทุ่ธิใน่ 4Q20 จำะทุ่ำาจ่ำด้สูงส่ด้ใหมทุ่่่� 16 ลับ. +39%QoQ +21%YoY รวิมท้ัุ่งกำาไรส่ทุ่ธิปัี 21 จำะทุ่ำาจ่ำด้สูงส่ด้ใหมเ่ช่น่่เด่้ยวิกัน่ทุ่่� 56 ลับ. 
+17%YoY

แน่ะน่ำา ซีื้อ ราคาเหมาะสม 1.69 บาทุ่ Upside 28% 
          แน่ะน่ำา ซีื้อ SONIC ราคาเหมาะสมปัี 21 ทุ่่� 1.69 บาทุ่ (อิงค่าเฉล่ั�ย PE ย้อน่หลัังต้ังแต่เข้าตลัาด้ +1S.D. ทุ่่� 16.6 เทุ่่า) ราคาปััจำจ่ำบัน่ซีื้อขายทุ่่�ระดั้บ Trailing 
PE 16.2 เทุ่่า ต�ากว่ิา Trailing PE ของ WICE ทุ่่� 20.5 เทุ่่า แลัะ Trailing PE ของ III ทุ่่� 20.1 เทุ่่า
          ควิามเส่�ยง: การ Lock Down ปัิด้ปัระเทุ่ศ, การติด้เช่ื้อของพน่ักงาน่ขับรถ, การขาด้แคลัน่ตู้คอน่เทุ่น่เน่อร์, ลัูกค้าปัิด้กิจำการไมส่ามารถช่ำาระหน่่้
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สวััสดีีค่่ะ กลัับมาพบกับแมกกาซีีนหุ้้�นอิินไซีด์ี  ฉบับเดืีอินธัันาวัาค่ม ส่งท้�ายปี ี2563  
ซ่ี�งเปีน็เดืีอินที้�เรายังต้�อิงเฝ้า้ติ้ดีต้ามสถานการณ์์โค่วิัดี-19 

อย่่างใกล้้ชิิดหลั้งพบ  2  หญิิงไทย่ ลั้กล้อบเข้้าไทย่ด้วย่ช่ิองทางธรรมชิาติิ หลั้งไปทำางานท่�เม่ย่นมา ติิดเช้ิ�อโควิด -19 ด้านภาวะติล้าด

ห้้นไทย่ยั่งอย่่่ในทิศทางท่�สดใส  เร่ย่กได้ว่าห้้นไทย่ แรล้ล่้�บวกอย่่างต่ิอเน้�อง  วอล่้้มเทรดคึกคักช่ิวงปล้าย่ปี  ติามความค้บหน้าข้องวัคซ่ีน

สร้างความหวังต่ิอการฟื้้� นตัิวข้องเศรษฐกิจแล้ะกำาไรบริษัทจดทะเบ่ย่น บวกกับ Fund Flow กลั้บมาไหล้เข้้าติล้าดห้้นไทย่อ่กครั�ง  

ทั้�งนี� นายศรพลั ต้้ลัยะเสถียร รอิงผู้้�จััดีการ
 หัุ้วัหุ้น�าสายงานวัางแผู้นกลัย้ท้ธ์ัอิงค์่กร
 ต้ลัาดีหุ้ลัักท้รัพย์แหุ่้งปีระเท้ศไท้ย เปิีดีเผู้ยว่ัา ณ์
 สิ�นเดืีอินพฤศจิักายน 2563 SET Index ปิีดีที้�
 1,408.31 จ้ัดี เพิ�มข่ึ้�น 17.85% จัากเดืีอินก่อินซ่ี�ง
ปีรับเพิ�มข่ึ้�นส้งส้ดีขึ้อิงปี ี2563 แลัะปีรับเพิ�มข่ึ้�น
ส้งที้�ส้ดีเมื�อิเที้ยบกับต้ลัาดีหุ้ลัักท้รัพย์อืิ�นๆ

ในเอเซ่ีย่ ทั�งน่�หากพิจารณากล่้้มหลั้กทรัพย์่ท่�ปรับ
ตัิวด่กว่า SET Index ได้แก่ หลั้กทรัพย์่ข้นาดใหญ่ิ
 (SET50 แล้ะ SET100) ในหมวดธ้รกิจพลั้งงาน
แล้ะสาธารณ่ปโภค ปิโติรเคม่แล้ะเคม่ภัณฑ์์ แล้ะ
ธนาคาร จากการท่�ธ้รกิจม่ความมั�นคงแล้ะราคา
หลั้กทรัพย์่ปรับตัิวล้ดล้งมากในช่ิวงก่อนหน้าทำาให้
ได้รับความสนใจโดย่เฉพาะจากผู้่้ล้งท้นต่ิางชิาติิ

โดย่ณ สิ�นเด้อนพฤศจิกาย่น 2563 SET Index 
ปดิท่� 1,408.31 จ้ด เพิ�มขึ้�น 17.85% จากเด้อนก่อน
 ซึี�งปรับเพิ�มขึ้�นส่งส้ดข้องป ี2563 แล้ะปรับเพิ�ม
ขึ้�นส่งท่�ส้ดเม้�อเท่ย่บกับติล้าดหลั้กทรัพย์่อ้�นๆ ใน
เอเซ่ีย่ แล้ะหากพิจารณากล่้้มหลั้กทรัพย์่ท่�ปรับ
ตัิวด่กว่า SET Index ในเด้อนพฤศจิกาย่น ได้แก่
 หลั้กทรัพย์่ข้นาดใหญ่ิ (SET50 แล้ะ SET100) ใน

หมวดธ้รกิจพลั้งงานแล้ะสาธารณ่ปโภค ปโิติรเคม่
แล้ะเคม่ภัณฑ์์ แล้ะธนาคาร  

เม้�อพิจารณาราย่อ้ติสาหกรรมเท่ย่บกับสิ�นปี
 2562 พบว่าหล้าย่อ้ติสาหกรรมปรับตัิวด่กว่า
 SET Index โดย่เฉพาะในอ้ติสาหกรรมท่�ม่ความ
เช้ิ�อมโย่งกับการส่งสินค้าออกไปยั่งต่ิางประเทศ 
อาทิเช่ิน กล่้้มเกษติรแล้ะอ้ติสาหกรรมอาหาร กล่้้ม
เทคโนโล้ย่่ กล่้้มสินค้าอ้ปโภคบริโภค แล้ะกล่้้ม
สินค้าอ้ติสาหกรรม

ม่ล้ค่าการซ้ี�อข้าย่เฉล่้�ย่ต่ิอวันรวมใน SET แล้ะ
 mai ในเด้อนพฤศจิกาย่น 2563 อย่่่ท่� 90,084 
ล้้านบาท ซึี�งเปน็ค่าเฉล่้�ย่ราย่เด้อนท่�ส่งท่�ส้ดเปน็
ประวัติิการณ์ ทำาให้ในช่ิวง 11 เด้อนแรกข้องปี
 2563 ม่ล้ค่าซ้ี�อข้าย่เฉล่้�ย่ต่ิอวันรวมอย่่่ท่� 65,917 
ล้้านบาท เพิ�มขึ้�น 22.8% จากช่ิวงเด่ย่วกันข้องปี
ก่อน 

ผู้่้ล้งท้นต่ิางชิาติิม่สถานะเปน็ผู้่้ซ้ี�อส้ทธิเปน็เด้อน
แรกในรอบ 16 เด้อน ด้วย่ม่ล้ค่า 32,506 ล้้านบาท
 (1.08 พันล้้าน USD) ซึี�งคิดเปน็ม่ล้ค่าเงินท้นไหล้

เข้้าส่งท่�ส้ดใน ASEAN อ่กด้วย่ ทำาให้ใน 11 เด้อน
แรกข้องป ี2563 ผู้่้ล้งท้นต่ิางชิาติิม่สถานะข้าย่
ส้ทธิในติล้าดหลั้กทรัพย์่ไทย่ 2.65 แสนล้้านบาท
 จากท่�ข้าย่ส้ทธิ 2.98 แสนล้้านบาท ในเด้อนก่อน
หน้า

ในเด้อนพฤศจิกาย่น 2563 ม่กิจกรรม IPO อย่่าง
ต่ิอเน้�อง โดย่ม่บริษัทเข้้าจดทะเบ่ย่นซ้ี�อข้าย่ใหม่ใน
 SET 4 บริษัท ใน mai 2 บริษัท ทำาให้ใน 11 เด้อน
แรกข้องป ี2563 SET ม่ม่ล้ค่าระดมท้น (IPO) 
ส่งท่�ส้ดเม้�อเท่ย่บกับติล้าดหลั้กทรัพย์่อ้�นๆ ใน
 ASEAN

Forward แล้ะ Historical P/E ข้อง
ติล้าดหลั้กทรัพย์่ไทย่ ณ สิ�นเด้อนพฤศจิกาย่น 
2563 อย่่่ท่�ระดับ 26.3 เท่า แล้ะ 24.0 เท่าติามล้ำาดับ
 ส่งกว่าค่าเฉล่้�ย่ข้องติล้าดหลั้กทรัพย์่ในเอเช่ิย่ซึี�ง
อย่่่ท่�ระดับ 18.5 เท่า แล้ะ 22.2 เท่าติามล้ำาดับ อัติรา
เงินปนัผู้ล้ติอบแทน ณ สิ�นเด้อนพฤศจิกาย่น
 2563 อย่่่ท่�ระดับ 3.00% ส่งกว่าค่าเฉล่้�ย่ข้อง
ติล้าดหลั้กทรัพย์่ในเอเช่ิย่ซึี�งอย่่่ท่� 2.50%

แรลัลีั�บวัก



บอิสใหุ้ญ่่ ใจัถ่ง  แหุ่้ง NER 

ส่่วนแวดวงบริิษััทจดทะเบียนเดือนนี� มีีข่่าวความีคืบหน้าทางธุุริกิิจมีาอัพเดทอย่างต่่อเนื�อง   เริิ�มีจากิเฮีีย
ชููวิทย์ จึงธุนส่มีบูริณ์์   บอส่ใหญ่่ ใจถึึง   แห่ง NER   อัพเดทริาคายางที�ปรัิบตั่วเพิ�มีขึ่�นชู่วงนี�ว่า   ส่่งผลดี

เป็นอย่างมีากิต่่อบริิษััทฯ   เพริาะชู่วงนี�ลูกิค้ามีีกิาริสั่�งสิ่นค้าเป็นจำานวนมีากิ เพริาะได้มีีกิาริปริะเมิีนว่าริาคา
ยางอาจจะปรัิบตั่วเพิ�มีขึ่�นสู่งกิว่านี� แต่่ทางบริิษััทก็ิยังคงข่ายสิ่นค้าปกิติ่ต่ามีสิ่นค้าที�มีีอยู่ ซึึ่�งหากิทิศทาง
ริาคายางยังมีีกิาริปรัิบตั่วสู่งขึ่�นอย่างต่่อเนื�อง ผลปริะกิอบกิาริข่องบริิษััทจะมีีกิาริปรัิบตั่วเพิ�มีขึ่�นต่ามีไป

ด้วย

บอส่ใหญ่่  NER  ริะบุว่าส่าเหตุ่ที�ริาคายางมีีกิาริปรัิบตั่วเนื�องจากิริาคายางมีีกิาริปรัิบตั่วต่ามีต่ลาดล่วง
หน้าที�ปรัิบตั่วสู่งขึ่�นต่่อเนื�อง อันมีีผลมีาจากิความีต้่องกิาริใชู้ยางแผ่นริมีควันในอุต่ส่าหกิริริมีกิาริผลิต่ที�
มีีปริิมีาณ์เพิ�มีขึ่�นและความีต้่องกิาริในกิาริข่ายยางแผ่นริมีควันลดลงในชู่วงนี� เนื�องจากิทางภาคใต้่เกิิด

วิกิฤต่ส่ถึานกิาริณ์์นำ�าท่วมีและนำ�าป่าไหลหลากิในหลายพื�นที�จึงไม่ีส่ามีาริถึกิรีิดยางได้ ปริะกิอบกิาริริะบาด
ข่องโควิดที�กิลับมีาอีกิครัิ�งทำาให้เพื�อนบ้าน ทำาให้ไม่ีมีีแริงงานกิรีิดยางเข้่ามีาในปริะเทศไทย

"อดิศริ ธุนนันท์นริาพูล"     หัวเรืิอใหญ่่    LH    แจ้งข่่าว  Land and Houses U.S.A. 
Inc. ซึึ่�งเป็นบริิษััทย่อยที�บริิษััทฯ ถืึอหุ้นร้ิอยละ 100 ได้ข่ายอพาร์ิทเม้ีนท์ที�ชืู�อThe Mode 

Residence ในรัิฐแคลิฟอร์ิเนียให้กัิบบุคคลที�ไม่ีมีีความีสั่มีพันธ์ุกัิบบริิษััทฯ ในริาคา
 80.05ล้านดอลลาร์ิส่หรัิฐ หรืิอคิดเป็นเงินไทยปริะมีาณ์ 2,415.59 ล้านบาท (ที�อัต่ริา

แลกิเปลี�ยน 1 ดอลลลาร์ิส่หรัิฐ = 30.176 บาท)   ส่่วผลให้มีีกิำาไริจากิกิาริข่ายทรัิพย์สิ่น
ก่ิอนหักิภาษีัเงินได้จำานวนปริะมีาณ์ 13.77 ล้านดอลลาร์ิส่หรัิฐ หรืิอคิดเป็นเงินไทย

ปริะมีาณ์415.52 ล้านบาท ซึึ่�งบริิษััทฯ จะรัิบรู้ิกิำาไริในไต่ริมีาส่ที� 4 ปี 2563

ZEN เปิดเกิมีรุิกิส่ต่รีิทฟู�ดเต็่มีสู่บ ส่่ง ‘เขี่ยง’ ป้� นโมีเดลใหม่ี ‘ริถึเข็่น’ รุิกิข่ยายแฟ

รินไชูส์่อาหาริไทยส่ไต่ล์ “จัดจ้าน ถึึงเครืิ�อง ถึึงใจ” ข่ยายพื�นที�ต่่างจังหวัด ข่านรัิบ

ต่ลาดส่ต่รีิทฟู�ด ปีหน้าที�มีีอัต่ริากิาริเติ่บโต่ 5 - 6% หรืิอมีีมูีลค่าต่ลาดริวมีกิว่า

 340,000 ล้านบาท ชููโลว์คอส่ต์่โมีเดลลงทุนต่ำ�า คืนทุนเร็ิว 1 -2 ปี หวังเป็นโมีเดล

ข่นาดเล็กิเข้่าถึึงชุูมีชูนและข่ยายฐานลูกิค้าได้คริอบคลุมียิ�งขึ่�น ปริะเดิมีเปิดส่าข่า

ต้่นแบบย่านท่าพริะ และเปิดให้บริิกิาริที�จังหวัดสุ่ริาษัฎร์ิธุานี มัี�นใจโมีเดลริถึเข็่นจะ

ส่ร้ิางอาชีูพแก่ิคนในท้องถิึ�น

หัุ้วัเรือิใหุ้ญ่่    LH

เต้รียมใหุ้�บริการ IT Solution

"สิ่ทธิุเดชู มัียลาภ"   บิ�กิบอส่  SKY เต่รีิยมีให้บริิกิาริ IT Solution ใหม่ี

 เพื�อรุิกิต่ลาด B2B ต่อบโจทย์ไลฟส์่ไต่ล์ให้กิาริใชู้ชีูวิต่ส่ะดวกิส่บายมีากิ

ขึ่�น ด้วยเทคโนโลยีที�ทันส่มัีย มัี�นใจผลักิดันให้ส่กิายแข็่งแกิร่ิงยิ�งขึ่�นทั�ง

ในด้านศักิยภาพทางธุุริกิิจและกิาริพัฒนาองค์กิริ ชููผลกิาริดำาเนินงาน 9 

เดือน มัี�นใจทั�งปีทำาริายได้ริวมีไม่ีต่ำ�ากิว่า 3 พันล้านบาท

ZEN เปีดิีเกมร้กสต้รีท้ฟู้้ด้ีเต็้มส้บ ส่ง ‘เขีึ้ยง’ 



TK หุ้้�นพื�นฐานอินาค่ต้สดีใสเติ้บโต้
แข็ึ้งแกร่งต้ลัอิดี 18 ปีี

 
ล่าสุ่ดยื�นแบบริายงานกิาริเปลี�ยนกิาริถึือคริองหลักิทริัพย์และสั่ญ่ญ่าซึ่ื�อข่าย
ล่วงหน้ากิับต่ลาดหลักิทริัพย์แห่งปริะเทศไทย หลังแมี่ทัพใหญ่่แห่งวงกิาริเชู่า

ซึ่ื�อริถึจักิริยานยนต่์ในปริะเทศไทย นางส่าวปฐมีา พริปริะภา กิริริมีกิาริผู้จัดกิาริ
 บริิษััท ฐิต่ิกิริ จำากิัด (มีหาชูน) ซึ่ื�อหุ้นบิ�กิล็อต่ TK 2 ริอบในไต่ริมีาส่เดียว โดย

เข่้าซึ่ื�อริอบแริกิที�ริาคาเฉลี�ย 7.00 บาท จำานวน 2,183,700 หุ้น และล่าสุ่ดเชู่าซึ่ื�อ
ริอบที� 2 ที�ริาคาเฉลี�ย 7.75 บาท เพิ�มีอีกิจำานวน 893,900 หุ้น ริวมีถึือคริองหุ้น

 TK หลัง 2 บิ�กิล็อต่ จำานวน 30,644,267 หุ้น ริาคาเฉลี�ย 7.22 บาทต่่อหุ้น แส่ดง
ให้เห็นถึึงความีมีั�นใจในศักิยภาพกิาริดำาเนินธุุริกิิจ โดยเฉพาะโอกิาส่กิาริข่ยาย

ต่ัวในต่่างปริะเทศ

  "ส่มีปริะส่งค์ ป้ญ่จะลักิษัณ์์"  เอ็มีดี PRIME   แจกิข่่าวที�ปริะชูุมีคณ์ะกิริริมีกิาริบริิหาริ คริั�งที� 13/2563ซึ่ึ�งปริะชูุมี
เมีื�อวันที� 2 ธุันวาคมี 2563ได้มีีมีต่ิอนุมีัต่ิให้บริิษััท ไพริ์มี โซึ่ลาริ์เอ็นเนอริ์ยี�คอริ์ปอเริชูั�น จำากิัด (“PSE”)ซึ่ึ�งเป็นบริิษััท

ย่อยข่องบริิษััทฯ เข่้าซึ่ื�อหุ้นส่ามีัญ่จำา นวน 42,500 หุ้น (มีูลค่าที�ต่ริาไว้หุ้นละ 10ดอลล่าริ์ไต่้หวัน) คิดเป็นสั่ดส่่วน
ริ้อยละ 85 ข่องทุนจดทะเบียนข่องบริิษััท Jinaili Energy Co., Ltd.(“JINAILI”) ซึ่ึ�งเป็นบริิษััทที�จดทะเบียนจัดต่ั�ง

ข่ึ�นในปริะเทศไต่้หวัน จากิบริิษััท KWE Corporation(“KWE”) ด้วยมีูลค่ากิาริเข่้าทำาริายกิาริเท่ากิับ 425,000 ดอล
ล่าริ์ไต่้หวัน เพื�อส่ริ้างโอกิาส่ทางธุุริกิิจในปริะเทศไต่้หวัน โดยภายหลังกิาริทำาธุุริกิริริมีดังกิล่าวJINAILI ถึือเป็น

บริิษััทย่อยข่องบริิษััท

เอ็ิมดีี PRIME 

CHOW  ไม่ไดี�หุ้ายไปีไหุ้นนะค่ร�า
"อนาวิล จิริธุริริมีศิริิ"  บิ�กิบอส่ CHOW  ไม่ีได้หายไปไหนนะคร้ิา ล่าสุ่ด  จริดปากิกิาลงนามีในสั่ญ่ญ่าร่ิวมี

กัิบ บริิษััท ฮีาโก้ิ  อิเลคทริิค (ปริะเทศไทย) จำากัิด  ผู้จัดจำาหน่ายอุปกิริณ์์ไฟฟ�าคริบวงจริจัดตั่�งบริิษััท
 เชูาว์ แอนด์ ฮีาโก้ิ  โซึ่ลาร์ิ จำากัิด ข่ยายธุุริกิิจรัิบเหมีาติ่ดตั่�งริะบบผลิต่พลังงานแส่งอาทิต่ย์บนหลังคา 

(Solar Rooftop) ร่ิวมีกัิน   แม่ีมีดน้อยข่อริอติ่ดต่ามีความีคืบหน้าต่่อไปคร้ิา...........




















