
"ขจรศษิฐ ์สิง่สรรเสรญิ" บิก๊ SA พอใจราคาเปิด 7.55 บาท 
เพิ่มขึ้น 37.27% จากราคาจอง 5.50 บาท พรอ้มเผยรว่ม
บรษัิทลกู กรุงไทย ซมีโิก้ ศกึษาออกโทเคน ขณะทีเ่ล็งออก
หุ้นกู้ 2-3 พันล้านบาท บนหนี้สินต่อทุนไม่เกิน 1.7 เท่า

ด้านปี 64 ต้ังเป้ารายได้ 22,000 ล้านบาท จากความต้องการใช้ยาง ประกอบกับโรงงานสามารถเดินเครื่องได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ  พร้อมเตรียมจ�าหน่ายแผ่นรองพื้นในคอกของปศุสัตว์ ในช่วงไตรมาส 3/2564 ซึ่งสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้า
ท่ีมีอัตราก�าไรขั้นต้นทุนในระดับสูง  และมีความต้องการจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง   

นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.ไซมิส 
แอสเสท SA เปิดเผยว่า ตนพอใจกับราคาหุ้น SA เปิดซ้ือขายวันแรก
ท่ี 7.55 บาท สูงกว่าราคาจองท่ี 5.50 บาท อย่างไรก็ตามราคาถือว่า
สมเหตุสมผลกับสภาพเศรษฐกิจ

SA เทรดวันแรก
พุ่ง 37.27%

www.hooninside.com ฉบับละ 4 บาทรู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ
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NER เคาะปันผลระหว่างกาล 0.06 บาท
XD 07 ม.ค. 64 / ชูธงปี 64 รายได้พุ่งแตะ 2.2 หมื่นลบ.

แรงดี!!ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดท่ี 1,451.52 จุด บวก 35.50 จุด หรือ 
2.51% รับผลบวกจากการล็อคดาวน์เฉพาะบางพ้ืนท่ีเท่านั้นค่ะ พรุ่ง
นี้จับตากันว่าจะยืนเหนือ 1,450 จุดได้ไหม ตลาดจะให้ของขวัญวัน
คริสต์มาส หรือ คิดมาก มาลุ้นกันเจ้าค่ะ

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ "ซีพีเอฟ" (CPF) ด�าเนินธุรกิจเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร ใน 17 ประเทศท่ัวโลก ภายใต้วิสัยทัศน์ 
"ครัวของโลก" เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ฯ จ�านวน 5 รุ่น อายุ 2 ปี- 12 ปี   ให้
แก่ผู้ลงทุนท่ัวไป รวมท้ังผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้ฯ ดัง
กล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทต้ิงท่ี

Wall Street ตลาดหุ้น
เม้าท์มอยภาษาหุ้น by เจ๊เยเลน 

ณ Wall Street World

BY : เจ๊เยเลน

อ่านต่อหน้า 7อ่านต่อหน้า 5

CPF จ่อขายหุ้นกู้ ม.ค. 64
 5 รุ่น อายุ 2 ปี- 12 ปี

มั่นใจนลท. ตอบรับเยี่ยม
แรงดี!!

NER เผยว่า มติคณะกรรมการบรษัิทฯ อนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากงวด 9 เดือนปี 2563 
ในอัตรา 0.06 บ./หุ้น XD 07 ม.ค. โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด มั่นใจปี 2563 เติบโตตามเป้า

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ 
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท นอรท์อสี 

รบัเบอร ์จ�ากัด (มหาชน) หรอื NER

นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร บมจ.ไซมิส แอสเสท (SA)

ฉบับที่ 1176 วันที่ 25 ธันวาคม 2563
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NER เผยว่า มติคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลจากงวด 9 เดือนป ี2563 ในอัตรา 
0.06 บ./หุ้น XD 07 ม.ค. โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสด 
มั่นใจปี 2563 เติบโตตามเป้า ด้านปี 64 ต้ังเป้ารายได้ 
22,000 ล้านบาท จากความต้องการใช้ยาง ประกอบ
กับโรงงานสามารถเดินเครื่องได้อยา่งเต็มประสทิธิภาพ  
พร้อมเตรียมจ�าหน่ายแผ่นรองพื้นในคอกของปศุสัตว์ 
ในช่วงไตรมาส 3/2564 ซึ่งสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าท่ี
มีอัตราก�าไรขั้นต้นทุนในระดับสูง  และมีความต้องการ
จากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง   

 นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ด�าเนินธุรกิจผลิต
และจ�าหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม 
เพ่ือจ�าหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และ
กลุ่มผู้ค้าคนกลาง ท้ังในและต่างประเทศ เปิดเผยว่า 
มติคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2563 
อนมุติัการจ่ายเงินปันระหว่างกาลผลงวดด�าเนนิงานวัน
ท่ี 1 มกราคม 2563ถึงวันท่ี 30 กันยายน  2563 โดยจ่าย
ปันผลเป็นเงินสด อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.06 
บาทต่อหุ้น วันท่ีจ่ายปันผล 20 มกราคม 2564 คิดเป็น
เงิน  96,880,734.36 บาท วันท่ีไมไ่ด้รบัสทิธิปนัผล(XD) 

7 มกราคม 2564 วันก�าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล 
(Record date) 8 มกราคม 2564

ส�าหรับผลประกอบการในปี 63 บริษัทคาดว่ารายได้
จะสามารถโตตามเป้าท่ีวางไว้ท่ี 17,000 ล้านบาท จาก
โรงงานผลิตเดิมและโรงงานแห่งใหม่ สามารถผลิตได้
เป็นไปตามแผน อีกท้ังยังมีค�าสั่งซื้อจากลูกค้ารายใหญ่
ในประเทศเพิ่มขึ้น จนท�าให้ปัจจุบันก�าลังการผลิตของ
บรษัิทเกือบเต็ม 100 % แล้ว นอกจากน้ีบริษัทยังคาดว่า
จะสามารถรักษาอัตราก�าไรได้ดีจากการป้องกันความ
เสี่ยงของราคายางท่ีผันผวนด้วยวิธี matching order 
โดยเม่ือมีค�าสั่งซื้อจะสต็อกยางไว้ส่งมอบด้วยราคาท่ี
ตกลงกันในเวลาน้ัน ไม่ได้เป็นการรับค�าส่ังซ้ือมาก่อน
แล้วค่อยหาสินค้ามาส่งมอบภายหลังซ่ึงราคาอาจจะ
ไม่เท่าเดิม

ด้านเป้าหมายการเติบโตของรายได้รวมในปี 2564 
บริษัทต้ังเป้ารายได้ 22,000 ล้านบาท โดยมองว่าความ
ต้องการใช้ยางในอุตสาหกรรมยังดีต่อเน่ือง ซึ่งปัจจัย
หนุนหลายด้าน ส่วนปริมาณการขายคาดว่าจะสามารถ
ท�ายอดขายยางพาราอยู่ท่ี 410,000 ตัน จากก�าลังการ
ผลิตท้ังหมด 465,000 ตัน นอกจากน้ีราคาขายเฉล่ีย
ในปี 2564 จะสูงกว่าปี 2563 ค่อนข้างมากเน่ืองจาก

ความต้องการท่ีเพิ่มขึ้นจากการซื้อของผู้ซ้ือยาง ด้าน
สัดส่วนของยอดขายในปี 64 ทางบริษัทยังวางนโยบาย
การจ�าหน่ายสินค้าในประเทศและต่างประเทศเป็น 
50:50 ซึ่งมองว่าเปน็อัตราสว่นท่ีเหมาะสมของลกูค้าใน
ประเทศท่ีมีการเพิ่มก�าลังการผลิตจากการย้ายฐานการ
ผลิตจากประเทศจีนยา้ยมาต้ังโรงงานอยูท่ี่ประเทศไทย
เพิม่มากข้ึน  และลูกค้าต่างประเทศท่ีมีความต้องการใช้
ยางธรรมชาติอยู ่แต่ปรมิาณของผูส้ง่ออกยางธรรมชาติ
ในประเทศไทยมีปริมาณลดลง   

พร้อมกันน้ีในปี 2564 บริษัทยังมีแผนการลงทุน
เครื่องจักรแผ่นรองพื้นในคอกของปศุสัตว์  ท่ีได้มีการ
พัฒนาสูตรร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)  
ประมาณ 240 ล้านบาท โดยจะติดต้ังเครื่องจักรแล้ว
เสร็จในชว่งไตรมาส 2/2564 และเร่ิมจ�าหนา่ยได้ในชว่ง
ไตรมาส 3/2564 ท�าให้ปี 2564 จะมีรายได้จากส่วนนี้
เข้ามาเสริม ซ่ึงสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าท่ีมีอัตราก�าไร
ข้ันต้นทุนในระดับสูง ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการจดสิทธิ
บัตรด้านรูปลักษณ์ ส่วนในเร่ืองของประสิทธิภาพเป็น
ไปตามมาตรฐาน และมีความต้องการจากลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่อง

ฉบับที่ 1176 วันที่ 25 ธันวาคม 2563

NER เคาะปันผลระหว่างกาล 0.06 บาท
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"ขจรศษิฐ ์สิง่สรรเสรญิ" บิก๊ SA พอใจราคาเปดิ 7.55 

บาท เพ่ิมข้ึน 37.27% จากราคาจอง 5.50 บาท 

พร้อมเผยร่วมบริษัทลูก กรุงไทย ซีมิโก้ ศึกษาออก

โทเคน ขณะท่ีเล็งออกหุ้นกู้ 2-3 พันล้านบาท บนหนี้

สินต่อทุนไม่เกิน 1.7 เท่า

 นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไซมิส แอสเสท SA 
เปิดเผยว่า ตนพอใจกับราคาหุ้น SA เปิดซื้อขาย

วันแรกท่ี 7.55 บาท สูงกว่าราคาจองท่ี 5.50 บาท 

อย่างไรก็ตามราคาถือว่าสมเหตุสมผลกับสภาพ

เศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19ท่ี

เกิดขึ้นในขณะนี้

ส�าหรับผลประกอบการไตรมาส4/63คาดว่าจะดี

กว่าไตรมาส3/63 แต่ไม่มากนัก เพราะได้รับผลกระ

ทบจากโควิด-19

ขณะน้ีบริษัทฯได้ร่วมศึกษากับบริษัทลูก เคที ซีมิโก้ 

เพ่ือออกโทเคน เพื่อซื้อขายในตลาดสิงคโปร์ โดยจะ

น�าเงินมาขยายธุรกิจ

นอกจากน้ี บริษัทฯมีเป้าหมายท่ีจะระดมทุนในการ

ออกหุ้นกู้ มูลค่าประมาณ2-3 พันล้านบาท เพื่อน�า

มาใช้ขยายธุรกิจ เพราะเงินระดมทุนจากไอพีโอมี

ไม่มากนัก

“การออกหุ้นกู้  บนเ ง่ือนไข สัดส่วนหนี้สินไม่

เกิน1.7เท่า”นายขจรศิษฐ์กล่าวและว่า การจ่าย

เงินปันผล ส�าหรับงบปี2563 บริษัทฯจะมีการจ่าย

เงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น แต่ข้ึนอยู่กับคณะกรรมกา

รบริษัทฯ เปิดมา10ปีไม่เคยปันผล เราจะมีการจ่าย

เงินปันผลเป็นครั้งแรกของบริษัท ปัจจุบันมีก�าไร

สะสมประมาณ800ล้านบาท” นายขจรศิษฐ์ กล่าว

อนึ่ง SA  ด�าเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท้ัง

โครงการแนวราบและแนวสูงในรูปแบบ Branded 

Residence ซึ่งเป็นการให้บริการหลังการขายด้วย

การน�าบริการของโรงแรมชั้นน�าท่ีมีชื่ อเสียงจาก

ต่างประเทศ 63 บริษัทพัฒนาโครงการมาแล้วท้ัง

สิ้น(ต้ังแต่ก่อต้ังบริษัท) ท้ังหมด 20 โครงการ มูลค่า

รวม 4.6 หมื่นล้านบาท

 

 โดยมีโครงการท่ีอยู่ในระหว่างการขายท้ังหมด 11 

โครงการ มูลค่า 3.8 หมื่นล้านบาท ซึ่ง ณ ปลาย ก.ย. 

มี Backlog ราว 9.4 พันล้านบาท ในช่วงปี 60-62 

บริษัทมีรายได้จากการด�าเนินงานเท่ากับ 1,393 

ล้านบาท, 1,960 ล้านบาท และ 3,477 ล้านบาท 

ตามล�าดับ โตเฉล่ีย CAGR เท่ากับ 58% ต่อปี ต่อ

เนื่อง ขณะท่ีงวด 9 เดือนปี 63 บริษัทมีรายได้จาก

การด�าเนินงานและก�าไรเท่ากับ 1,949 ล้านบาท 

-21.8%YoY และ 284 ล้านบาท -15.3%YoY ตาม

ล�าดับ เนื่องจากผลกระทบของสถานการณโ์ควิด-19 

ส่งผลให้การโอนกรรมสิทธิ์ล่าช้าออกไป

SA เทรดวันแรก พุ่ง 37.27%
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บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ "ซีพีเอฟ" (CPF) 

ด�าเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบ

ครบวงจร ใน 17 ประเทศท่ัวโลก ภายใต้วิสัยทัศน์ 

"ครัวของโลก" เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ฯ 

จ�านวน 5 รุ่น อายุ 2 ปี- 12 ปี   ให้แก่ผู้ลงทุนท่ัวไป 

รวมท้ังผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ ่

โดยหุ้นกู้ฯ ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่า

เชื่อถือจากทริสเรทต้ิงท่ี A+ คาดเสนอขายภายใน

เดือนมกราคม 2564 ผ่านสถาบันการเงิน 7 แห่ง 

ประกอบด้วย ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ 

ธ.ออมสิน ธ.ซีไอเอ็มบี (ไทย) ธ.ทหารไทย และ บล. 

เกียรตินาคินภัทร มั่นใจได้รับการตอบรับท่ีดีจากผู้

ลงทุน

 นายไพศาล จิระกิจเจริญ ประธานผู้
บริหารฝ่ายการเงิน เปิดเผยว่า บริษัทมีแผน

งานในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อช�าระหน้ีท่ี

ครบก�าหนดในปี 2564  การออกหุ้นกู้ครั้งน้ีจะมี

การเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนท่ัวไป รวมท้ังผู้ลงทุน

สถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยบริษัทหวัง

ว่าคนท่ีพลาดการลงทุนครั้งท่ีแล้วจะมีโอกาสเข้ามา

จองซ้ือในครั้งนี้ เงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้

ในครั้งนี้จะใช้คืนหนี้ท่ีครบก�าหนดและใช้เป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนรวมถึงเพื่อรองรับการขยายธุรกิจใน

อนาคต  โดยหุ้นกู้ท่ีเสนอขายให้แก่    ผู้ลงทุนท่ัวไปมี 

4 รุ่น คือ  หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.99% ต่อปี 

หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี หุ้นกู้อายุ 

10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 12 

ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี ส�าหรับหุ้นกู้อายุ 2 ปี

เป็นรุ่นท่ีจ�าหน่ายให้กับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ

ผู้ลงทุนรายใหญ่ ท้ังนี้อัตราดอกเบ้ียท่ีแน่นอนของ

หุ้นกู้อายุ 2 ปีจะท�าการแจ้งให้ทราบอีกคร้ัง  หุ้นกู้

ท้ังหมดช�าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน คาดว่าจะเสนอ

ขายให้ผู้ลงทุนภายในเดือนมกราคม 2564  โดยหุ้น

กู้ฯ ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก

บริษัท ทริสเรทต้ิง จ�ากัด เมื่อวันท่ี 8 ธันวาคม 2563 

ท่ี A+ ซ่ึงสะท้อนถึงความเป็นผูน้�าของบริษัทในธุรกิจ

เกษตรอุตสาหกรรมและอาหารและการมีฐานะการ

เงินท่ีแข็งแกร่งของบริษัทได้เป็นอย่างดี

"ซีพีเอฟ" เป็นผู้ผลิตด้านเกษตรอุตสาหกรรม

และอาหารครบวงจร (Feed-Farm-Food) ใน 17 

ประเทศท่ัวโลก โดยจ�าแนกประเภทธุรกิจหลักได้

เป็น 3 ประเภท คือ 1.ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) 

2.ธุรกิจผลผลิตจากการเล้ียงสัตว์และแปรรูปเนื้อ

สัตว์ (Farm and Processing) และ 3.ธุรกิจอาหาร 

(Food) ด้วยวิสัยทัศน์ท่ีมุ่งสู่การเป็น "ครัวของโลก" 

ซีพีเอฟจึงได้ขยายธุรกิจไปยังประเทศต่างๆ เพ่ือ

ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ท่ีทันสมัย สนับสนุนการผลิต

และการแปรรูปเนื้อสัตว์อย่างมีคุณภาพ ขยายการ

ผลิตอาหารพร้อมรับประทานเพื่อให้สอดคล้องกับ

พฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ตลอดจนเพิ่ม

มูลค่าให้กับธุรกิจ  รวมไปถึงการคิดค้นนวัตกรรม

ด้านเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้ได้มาซึ่งระบบการผลิตท่ีปลอดภัย  มีสินค้า

ท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจและพฤติกรรม

ของผู้บริโภคท่ัวโลกท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ได้ และยังให้ความส�าคัญในการใช้ทรัพยากรอย่าง

เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับ

ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับแนวหน้า

ของอุตสาหกรรม และสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือ

หุ้นอย่างเหมาะสมด้วยความใส่ใจในผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกภาคส่วน

ฉบับที่ 1176 วันที่ 25 ธันวาคม 2563

CPF จ่อขายหุ้นกู้ ม.ค. 64
 5 รุ่น อายุ 2 ปี- 12 ปี

มั่นใจนลท. ตอบรับเยี่ยม
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท

"ซีพีเอฟ" มีความแข็งแกร่งทางด้านฐานะการเงิน 

โดยผลประกอบการงวด 9 เดือน ปี 2563  บริษัทฯ มี

รายได้จากการขาย 439,745 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 12% 

จากงวดเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากราคาสุกร

ในภูมิภาคเอเชียปรับตัวสูงขึ้นจากภาวะขาดแคลน

สุกรเนื่องจากการระบาดของโรค ASF และมีก�าไร

สุทธิ 19,614 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 36% จากงวด

เดียวกันของปีก่อนท่ีมีก�าไรสุทธิ 14,445 ล้านบาท

ส�าหรับผลการด�าเนินงานของซีพีเอฟในปี 2564 

นั้น บริษัทคาดว่าผลการด�าเนินงานยังคงดีอย่างต่อ

เนื่องจากปีน้ีจากการลงทุนในธุรกิจสุกรในประเทศ

จีนและแคนาดาท่ีมีแนวโน้มเติบโต และประเทศ

เวียดนามท่ีมีการลงทุนในธุรกิจไก่ครบวงจรเพื่อ

ส่งออกซึ่งจะเริ่มด�าเนินการในปีหน้า   รวมท้ังการ

ลงทนุด้านนวัตกรรมเพื่อเพิม่มลูค่าสนิค้าและพฒันา

ประสิทธิภาพการผลิต  อันจะส่งผลให้บริษัทมีความ

สามารถในการแข่งขันท่ีดีข้ึนด้วยต้นทุนท่ีต�าลง จึง

ม่ันใจว่าผลการด�าเนนิงานจะยงัดีต่อเน่ืองและฐานะ

การเงินแข็งแกร่งขึ้น

นอกจากน้ี ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 บริษัทฯ ยัง

สามารถบรหิารจัดการธุรกิจท่ามกลางวิกฤตได้อยา่ง

โดดเด่น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ

ก่อเกิดความส�าเร็จท่ีส�าคัญ พร้อมๆ ไปกับการช่วย

เหลือสังคม ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนจากโครงการส่ง

อาหารจากใจร่วมต้านภัยโควิด-19 รวมถึงสามารถ

ป้องกันโควิด-19 ในกลุ่มพนักงานของบริษัทฯ ได้

เป็นอย่างดี  ส่งผลให้สายพานการผลิตของบริษัทฯ 

เดินต่อได้โดยไม่สะดุด ไม่ก่อให้เกิดปัญหาการ

ขาดแคลนอาหาร ขณะเดียวกัน ซพีเีอฟยงัรว่มฟื้ นฟู

และขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการให้

ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการขนาดย่อม หรือ 

SMEs รวม 6,000 ราย ผ่านโครงการ F.T.I.  Faster 

Payment ด้วยการปรับลดระยะเวลาเครดิตเทอม

ลงเหลือไม่เกิน 30  วัน เพ่ือช่วยเสริมสภาพคล่อง

ผู้ประกอบการรายย่อย  และยังให้ความร่วมมือกับ

ภาครัฐจ้างงานแรงงานจบใหม่เพิ่มอีกถึง 8,000 

อัตรา   เพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยใหเ้ดินหนา้อยา่งไม่

สะดุด ก้าวข้ามวิกฤติโควิด-19 ได้อย่างมั่นคง  และ

เพื่อสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งต่อระบบเศรษฐกิจ

สถาบันการเงินผู้จัดจ�าหน่าย มั่นใจว่า หุ้นกู้ฯ "ซีพี

เอฟ" ท่ีจะเสนอขายภายในเดือนมกราคม 2564 จะ

ได้รับการตอบรับท่ีดีจากผู้ลงทุนเหมือนเช่นทุกครั้ง

ท่ีผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงเวลาท่ีผู้ลงทุนมองหา

การลงทุนในสินทรัพย์มั่นคงท่ีให้ผลตอบแทนท่ีน่า

พอใจ  ซึ่งหุ้นกู้ฯ  "ซีพีเอฟ" สามารถตอบสนองความ

ต้องการของผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นผล

ประกอบการและฐานะการเงินท่ีแข็งแกร่ง โอกาส

การเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารในตลาดโลกท่ี 

"ซีพีเอฟ" ยังคงความเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมนี้ได้

อย่างเข้มแข็ง รวมถึงการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ส�าหรับผู้ลงทุนท่ีสนใจจองซ้ือหุ้นกู้  บมจ.เจริญ

โภคภัณฑ์อาหาร หรือซีพีเอฟ (CPF) สามารถจอง

ซื้อขั้นต�า 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท 

โดยศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี www.sec.or.th 

หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการ

จ�าหน่าย

ฉบับที่ 1176 วันที่ 25 ธันวาคม 2563

CPF จ่อขายหุ้นกู้ ม.ค. 64
 5 รุ่น อายุ 2 ปี- 12 ปี

มั่นใจนลท. ตอบรับเยี่ยม
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 แรงดี!!ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดท่ี 1,451.52 จุด บวก 35.50 จุด 
หรอื 2.51% รบัผลบวกจากการล็อคดาวน์เฉพาะบางพื้นท่ีเท่านั้น
ค่ะ พรุ่งนี้จับตากันว่าจะยืนเหนือ 1,450 จุดได้ไหม ตลาดจะให้
ของขวัญวันคริสต์มาส หรือ คิดมาก มาลุ้นกันเจ้าค่ะ

 อัพเดทสถานกาณ์ไวรัสโควิด-19 ในบ้านเราเจ้าค่ะ โดย 67 
ราย ติดในประเทศ 58 โยงคลัสเตอร์สมุทรสาคร 55 ราย แรงงาน
ต่างด้าวติดเช้ือเพิ่มเป็น 1,273 ราย ตัวเลขยังต�า 100 เจ้าค่ะ โดย
มี 8 ราย พบในสถานกักกันท่ีรัฐจัดให้ ทุกรายเข้าสถานกักกันท่ี
รัฐจัดให้ (State Quarantine) เจ้าค่ะ

 สาเหตุท่ีตลาดบ้านเรากลับมาว่ิงแรงวันนี้ จากท่ีคาดว่าจะ
ล็อคดาวน์ท้ังหมดซึ่งส่งผลให้ตลาดหุ้นร่วงมาแรงเมื่อวานนี้โดย
สรุป ศบค. แบ่งโซนล็อกดาวน์ พ้ืนท่ีเสี่ยงสูงไปต�า 30 จังหวัด 
แบ่งโซนดังน้ีเจ้าค่ะ

 • พื้นท่ีสีแดง (1 จังหวัด) คือ สมุทรสาคร
 • พื้นท่ีสีส้ม (4 จังหวัด) คือ กรุงเทพ สมุทรสงคราม ราชบุรี 
นครปฐม
 • พื้นท่ีสเีหลือง (25 จังหวัด) คือ สระบุรี สมทุรปราการ สุพรรณบุรี 
นนทบุรี ปทุมธานี อุตรดิตถ์ ฉะเชิงเทรา ก�าแพงเพชร เพชรบูรณ์ 

อยุธยา ภูเก็ต เพชรบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี กระบี่ ขอนแก่น 
ชัยนาท อุดรธานี พิจิตร นครศรีธรรมราช สุราษฏ์ธานี ประจวบ 
ชัยภูมิ นครสวรรค์ อ่างทอง
 • พื้นท่ีสีเขียว คือ จังหวัดท่ียังไม่มีผู้ติดเชื้อ

ถือได้ว่าปลดล็อคคลายกังวลเรื่องล็อคดาวน์กันไปเจ้าค่ะ

 ปิดท้ายส�าหรับหุ้นเม้าท์มอยส�าหรับหุ้นในกระแส 2 ตัวดัง
เจ้าค่ะส�าหรับ KEX ท่ีเข้าเทรดวันแรกยืนเหนือจองท่ี 51.25 บาท 
บวก 83.04% ท�าไฮสูงสุดท่ี 73.00 บาท ทรงนี้เรียกได้ว่าคนได้ 
IPO น่ายินดีเจ้าค่ะ ส่วนรายย่อยท่ีกระโดดเข้าไปในช่วงเปิดแล้ว
ออกไม่ทันมีแต่รถแดงขึ้นดอยจอดรอนะเจ้าคะ

        อีกตัวแน่นอนเจ้าค่ะส�าหรับหุ้น DELTA ช่วยลาก SET ในวัน
นี้ปิดท่ี 536 บาท บวก 27.62% ท�า ATH ใหม่ท่ี 544 บาท งานนี้
ต้องยกให้คนใจถึงทีเดียวเจ้าค่ะ ส่วนเจ๊ขอนั่งข้างขอบสนาม นั่ง
ชมอย่างเดียวพอเจ้าค่ะ แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเจ้าค่ะ

By เจ๊เยเลน ณ Wall Street

*****การลงทนุมคีวามเสีย่ง ผูล้งทนุโปรดศกึษาข้อมูลก่อนตัดสิน
ใจลงทุนโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยตัวท่านเอง
*****ดูกราฟดูเทคนิคประกอบการตัดสินใจนะคะ บางตัวอาจ
ซิ่งบางตัวไม่ซิ่งไม่หลุดแนวรับก็ถือได้น่า จะให้ซิ่งปรู๊ดปร๊าดทุก
ตัวคงไม่ได้***ขอให้นักลงทุนทุกท่านประสบความส�าเร็จค่า
ปล.ส�าคัญสุดอย่าลืมวางแผนจุด cut loss นะคะ

Wall Street ตลาดหุ้น
https://t.me/QueenWallstreet

แรงดี!!
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รู้ลึกรู้จริง คลุกวงในหุ้น สไตล์กล้วยๆ ฉบับละ 4 บาท
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