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ALL หรือ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด (มหำชน) เดินหน้ำรุกธุรกิจโตอย่ำงยั่งยืนต่อเนื่อง ตั้งเป้ำยอดขำยรวมปี 2563 แตะ 5,000 ล้ำนบำท เตรียม

แจก Warrant ในอัตรำส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทครั้งที่ 1 รำคำใช้สิทธิ 2.8 บำท

นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ ALL ผู้ประกอบ

กำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อำศัยหลำกหลำยประเภท ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำในทุกกลุ่มแบบครบวงจร (Total Real Estate Solutions) เปิดเผยว่ำ 

“จำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำสถำนกำรณ์ของทั้งประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ถึงกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ซึ่งยังคงมีกำรแพร่

ระบำดอย่ำงต่อเนือ่ง และหลำยประเทศยงัไม่สำมำรถควบคมุกำรแพร่ระบำดนีไ้ด้ ถงึแม้ว่ำในปัจจบุนั บรษิทัจะมผีลประกอบกำรทีด่แีละมสีภำพคล่องของกระแสเงนิสด

ที่เพียงพอ อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำ ด้วยสถำนกำรณ์กำรควบคุมกำรแพร่ระบำดในปัจจุบันที่ยังมีควำมไม่แน่นอน บริษัทควรที่จะต้องรักษำ

กระแสเงินสดไว้เพื่อรองรับสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่อำจจะเกิดขึ้นได้ในอนำคต และเพื่อให้บริษัทสำมำรถรักษำสภำพคล่องทำงกำรเงินส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนต่อไปในภำย

หน้ำ จึงได้อนุมัติให้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญใหม่ โดยไม่คิดมูลค่ำ (Free Warrant) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรำยในสัดส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 Free Warrant ซึ่ง

เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นทั้งในระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว เป็นกลยุทธ์ที่ผ่ำนกำรไตร่ตรองแล้ว ทั้งนี้ เพื่อรักษำประโยชน์ของผู้ถือหุ้นให้ยังได้รับผลประโยชน์ใกล้

เคียงกับนโยบำยเดิม ที่เคยสรุปไว้ว่ำหุ้นปันผลอัตรำ 3.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และปันผลเป็นเงินสด อัตรำ 0.10 บำท/หุ้น

ในขณะเดียวกัน บริษัทยังมองเป้ำยอดขำยรวมปี 2563 ที่ 5,000 ล้ำนบำท รำยได้ 4,000 ล้ำนบำท และยอดขำยรอโอน (Backlog) กว่ำ 11,500 ล้ำนบำท พร้อม

ปรบัฐำนกำรเงนิของบรษิทัให้พร้อมรบักำรเตบิโต โดย ALL-W1 นีจ้ะมรีำคำแปลงสทิธท่ีิ 2.8 บำท ก�ำหนดใช้สทิธใินระยะเวลำ 2 ปี โดยจะน�ำเข้ำพจิำรณำในกำรประชุม

สำมัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 กรกฎำคม 2563 ต่อไป”

นำยธนำกร ธนวรทิธิ ์กล่ำวต่อว่ำ “แม้สถำนกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจโลก ปี 2563 ในช่วงท่ีผ่ำนมำจะชะลอตัว ปัจจยัหลกัทีส่่งผลกระทบต่อภำพรวมในธรุกจิอสงัหำรมิทรพัย์

ยังคงเป็นเรื่องของก�ำลังซื้อของผู้บริโภค บริษัทฯ ยังมั่นใจว่ำจะไม่กระทบกับโครงสร้ำงธุรกิจพื้นฐำนที่ส�ำคัญในกำรพัฒนำโครงกำรในอนำคต หำกย้อนกลับไปดูในปี 

2562 อัตรำส่วนก�ำไรสุทธิต่อหุ้น EPS (Earnings per Share) อยู่ที่ 0.89 บำท และจำกผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทในไตรมำสที่ผ่ำนมำ เชื่อมั่นว่ำประมำณกำร EPS 

ในปี 2563 นี้ จะยังอยู่ในอัตรำใกล้เคียงเดิม”

ALL แจกวอแรนต์ให้ผถห.เดิม 4 : 1 

เพ่ือเตรียมความพร้อมขยายธุรกิจในอนาคต
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"ออรจิิน้" โชว์ตวัเลขยอดพรเีซลครึง่ปีแรก 11,200 ล้ำนบำท 

มั่นใจทั้งปี 2563 ทะลุเป้ำ 21,500 ล้ำนบำท หลังกลยุทธ์

เพ่ิมแพลทฟอร์มออนไลน์และโปรเจ็คท์ Everyone Can 

Sell หนุนยอดขำยต่อเนื่อง ธุรกิจบ้ำนจัดสรรมำแรง บริ

ทำเนยี บำงนำ กม.12 เตรยีมปิดกำรขำยหลงัเปิดตวัเพยีง

ปีครึ่ง ไตรมำส 3 จ่อเปิดบ้ำนจัดสรรระดับลักชัวรี่แบรนด์

ใหม่ "เบลกรำเวีย" โครงกำรแรก พร้อมคอนโดมิเนียมอีก 

2 โครงกำร มูลค่ำรวมกว่ำ 6,200 ล้ำนบำท

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บรษิทั ออรจิิน้ พรอ็พเพอรต์ี ้จ�ากดั 
(มหาชน) หรอื ORI ผูพั้ฒนำธรุกจิอสงัหำรมิทรพัย์

ครบวงจร กล่ำวว่ำ ไตรมำส 2/63 (เม.ย.-ม.ิย. 63) บรษิทั

สำมำรถท�ำยอดขำย (Presale) ได้กว่ำ 6,400 ล้ำนบำท 

เพิ่มสูงขึ้นจำกไตรมำส 1/63 กว่ำ 32% แบ่งสัดส่วนเป็น 

บ้ำนจัดสรร 30% และคอนโดมิเนียม 70%

ส่งผลให้ครึง่แรกของปี 2563 (ม.ค.-ม.ิย.63) บรษิทัมยีอด

ขำยสะสมแล้วกว่ำ 11,200 ล้ำนบำท แบ่งสดัส่วนเป็น บ้ำน

จัดสรร 32% และคอนโดมิเนียม 68% ซึ่งคิดเป็นกว่ำ 52% 

ของเป้ำหมำยทั้งปีที่ตั้งไว้ 21,500 ล้ำนบำท เบื้องต้นจึง

มั่นใจว่ำ ภำพรวมทั้งปี 2563 มีโอกำสอย่ำงมำกที่บริษัท

จะสำมำรถท�ำยอดขำยได้มำกกว่ำเป้ำหมำยที่ตั้งไว้

โดยสำเหตสุ�ำคญัทีผ่ลกัดนัยอดขำยของบรษัิทให้เติบโตโดด

เด่นต่อเน่ือง มำจำกกำรกลยุทธ์กำรขำยท่ีตอบสนองกับ

สถำนกำรณ์ตลำด ควบคู่ไปกับกำรปรับเดินเกมกำรตลำด

เชิงรุก เพิ่มช่องทำงขำยสินค้ำบุกแพลตฟอร์มออนไลน์

มำกขึ้น อำทิ กำรเปิด Official Store บนแพลตฟอร์ม 

Shopee และ Lazada รวมทั้งกำรผลักดันพนักงำนให้ก้ำว

สู่ Micro Influencer ขำยสินค้ำผ่ำนช่องทำงสื่อสำรส่วน

บุคคล ภำยใต้โปรเจ็คท์ Everyone can sell เพื่อเพิ่มกำร

เข้ำถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้ำหมำยโดยตรง

นำยพีระพงศ์ กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ ธุรกิจบ้ำนจัดสรร ภำยใต้

บริษัท บริทำเนีย จ�ำกัด ถือเป็นธุรกิจที่เข้ำมำมีบทบำท

ในกำรสร้ำงยอดขำยใหม่ให้แก่บริษัทอย่ำงมีนัยยะส�ำคัญ 

และได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง ล่ำสุด โครงกำ

รบรทิำเนยี บำงนำ กม.12 โครงกำรบ้ำนเดีย่วท่ีเปิดขำยใน

ช่วงปลำยปี 2561 ก�ำลังเข้ำสู่ช่วงโค้งสุดท้ำยของกำรขำย 

เหลืออีกเพียงประมำณ 10 ยูนิต สะท้อนถึงควำมสำมำรถ

ในกำรจัดหำท�ำเลท่ีเหมำะสม ควำมมั่นใจในคุณภำพที่ผู้

บริโภคมีต่อแบรนด์และโครงกำรบ้ำนจัดสรรในเครือออริ

จิน้ พรอ็พเพอร์ตี ้จนท�ำให้มอัีตรำกำรดดูซบัโครงกำรบ้ำน

จดัสรรท่ีเรว็กว่ำค่ำเฉลีย่ของตลำด ซึง่มกัใช้เวลำประมำณ 

3-5 ปีขึ้นไป ในช่วงไตรมำส 4 ของปีนี้ บริษัทจึงจะเปิด

โครงกำรใหม่เพิม่เตมิอีก 1 โครงกำรในท�ำเลบำงนำ ภำยใต้

ชือ่ แกรนด์ บรทิำเนยี บำงนำ กม.12 เพือ่ตอบโจทย์ควำม

ต้องกำรของผู้บริโภค

ขณะท่ีช่วงไตรมำส 3/63 บริษัทจะยงัคงให้ควำมส�ำคัญกบั

ธุรกิจบ้ำนจัดสรรอย่ำงต่อเนื่อง โดยจะเปิดโครงกำรภำย

ใต้แบรนด์ใหม่ เบลกรำเวีย (BELGRAVIA) แบรนด์บ้ำน

เดี่ยวหรูระดับรำคำ 20-35 ล้ำนบำท จ�ำนวน 1 โครงกำร 

ภำยใต้ชื่อ โครงกำรเบลกรำเวีย เอ็กซ์คลูซีฟ พูล วิลล่ำ 

บำงนำ-พระรำม9 มูลค่ำรำว 1,600 ล้ำนบำท พร้อมทั้ง

เปิดตัวโครงกำรคอนโดมิเนียมอีก 2 โครงกำร มูลค่ำรวม 

4,600 ล้ำนบำท ประกอบด้วย โครงกำรไนท์บริดจ์ สเปซ 

พระรำม 4 มูลค่ำ 2,300 ล้ำนบำท และโครงกำรดิ ออริ

จิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ รำมอินทรำ มูลค่ำ 2,300 ล้ำน

บำท รวมมูลค่ำโครงกำรที่เปิดตัวในไตรมำส 3/2563 ทั้ง

สิ้น 6,200 ล้ำนบำท

ทั้งนี้ ภำพรวมครึ่งปีหลังของปี 2563 บริษัทจะมีโครงกำร

สร้ำงเสร็จใหม่พร้อมทยอยโอนกรรมสิทธิ์เพ่ิมเติมอีก 6 

โครงกำร มูลค่ำรวมประมำณ 10,000 ล้ำนบำท เริ่มจำก

ในช่วงไตรมำส 3/2563 จ�ำนวน 2 โครงกำร ได้แก่ 1.โครง

กำรไนท์บริดจ์ ไพร์ม อ่อนนุช และ 2.โครงกำร ไนท์บริดจ์ 

คอลลำจ สุขุมวิท 107 และในช่วงไตรมำส 4/2563 อีก 

4 โครงกำร ได้แก่ 1.โครงกำร ดิ ออริจิ้น สุขุมวิท 105, 

2.โครงกำร เคนซิงตัน ระยอง, 3.โครงกำร ไนท์บริดจ์ 

เกษตร โซไซตี้ และ 4.โครงกำร ไนท์บริดจ์ สเปซ รัชโยธิน 

โดยภำพรวมเฉลี่ยมียอดขำยแล้วประมำณ 80-90% คำด

ว่ำหลงัก่อสร้ำงเสร็จแล้ว จะช่วยสร้ำงทัง้ยอดขำยใหม่และ

ยอดโอนกรรมสิทธิ์อย่ำงต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ORI มีโครงสร้ำงธุรกิจหลำกหลำย ประกอบด้วย 

1.ธุรกิจพัฒนำที่อยู ่อำศัยเพ่ือกำรขำย (Residential 

Development Business) พัฒนำคอนโดมิเนียมและบ้ำน

จัดสรรมำแล้ว 73 โครงกำร เช่น แบรนด์ พำร์ค ออริจิ้น 

(PARK ORIGIN) ดิ ออริจิ้น (The Origin) ไนท์บริดจ์ 

(KnightsBridge), นอตติ้ง ฮิลล์ (Notting Hill), เคนซิง

ตนั (Kensington) และ บริทำเนยี (BRITANIA) รวมมลูค่ำ

โครงกำรกว่ำ 114,000 ล้ำนบำท 2.ธุรกิจที่สร้ำงรำยได้

ต่อเนื่อง (Recurring Income Business) เช่น โรงแรม 

เซอร์วิส อพำร์ตเมนท์ ค้ำปลีก 3.ธุรกิจบริกำร (Service 

Business) เช่น ธุรกิจกำรจัดกำรอสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจ

ตัวแทนซื้อ ขำย เช่ำ อสังหำริมทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษำด้ำน

อสังหำริมทรัพย์ และยังมีวิสัยทัศน์ในกำรขยำยประเภท

ธุรกิจใหม่ๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นผู ้ประกอบกำร

อสังหำริมทรัพย์แบบครบวงจร

ORI โชว์พรีเซลคร่ึงปีแรก 11,200 ลบ. 

ม่ันใจท้ังปี 2563 ทะลุเป้า 21,500 ล้านบาท 
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นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) หรือ STGT 
เปิดเผยว่ำ วนันีหุ้้น STGT เข้ำซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย วนัแรกโดยรำคำหุน้เปิดทีร่ะดับ 55.25 บำท ปรบั
ตัวเพิ่มขึ้นกว่ำ 60% จำกรำคำไอพีโอ 34 บำท ซึ่งสะท้อนถึง
ควำมเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ 

ส�ำหรับปี2563 บริษัทฯต้ังเป้ำรำยได้เติบโตไม่ต�่ำกว่ำ 40% 
ซึ่งเป็นกำรเติบโตตำมยอดขำยปีในปีนี้ที่คำดว่ำอยู่ที่ 28,000 
ล้ำนชิ้น เติบโต 40%จำกปีก่อนท่ีท�ำได้ 20,000 ล้ำนชิ้น 
สะท้อนถึงควำมต้องกำรใช้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจำกเกิดกำร
แพร่ระบำดของไวรัสโควิด-19 ที่ปรับตัวขึ้นมำอยู่ที่ 40-50% 
ถือว่ำเป็นกำรเติบโต 3 เท่ำ จำกปีก่อนๆที่มีควำมต้องกำรใช้ 
12%ต่อปี นอกจำกนี้บริษัทฯยังได้ปรับรำคำขำยสินค้ำในทุก
ไตรมำสเฉลี่ยอยู่ที่ 10-15% ต่อไตรมำส ตำมควำมต้องกำร
ใช้ในปัจจุบันซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เข้ำมำช่วยสนับสนุน 

“หลังจำกจำกจบโควิด-19 เรำเช่ือว่ำพฤติกรรมของผู้
บริโภคจะเปล่ียนไป กำรใช้ถุงมือยำงไม่เพีงใช้แค่ในวงกำร
อุตสำหกรรมทำงกำรแพทย์เท่ำนั้น และคำดว่ำหลังจบโควิด
ควำมต้องกำรใช้จะโตไม่ต�ำ่กว่ำ 12%” นำงสำวจรญิญำ กล่ำว

ส�ำหรับเงินที่ได้จำกกำรระดมทุนในครั้งนี้บริษัทฯจะน�ำมำใช้
รองรับขยำยก�ำลังกำรผลิตในระยะยำว5-7 ปี(63-69)ซึ่งวำง
งบลงทุนไว้จ�ำนวน 11,000 ล้ำนบำท เพื่อให้ก�ำลังกำรผลิต
แตะ 70,000 ล้ำนชิ้นในปี 2569 โดยในปีนี้จะใช้เงินลงทุน
ประมำณ 3,000-4,000 ล้ำนบำท นอกจำกนี้บริษัทฯจะน�ำ
เงินระดมทนุทีไ่ด้ไปใช้ส�ำหรบัคนืเงนิกูจ้ำกสถำบนักำรเงนิโดย
ปัจจุบัน บริษัทฯมีเงินกู้จ�ำนวน 7,000 ล้ำนบำท โดยจะช�ำระ
คืนจ�ำนวน 2,100 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นเงินกู้ที่มีอัตรำดอกเบี้ย
สงูถึง 4% โดยหลงัจำกทีช่�ำระคนืล้วจะส่งผลให้อตัรำส่วนหนี้
สินที่มีภำระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing 
Debt) ปรับตัวลดลงมำอยู่ที่ 0.7-0.8 เท่ำ จำกปัจจุบันอยู่ที่ 
1.4 เท่ำ 

ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทฯมีสัดส่วนยอดขำยในประเทศ 10%  และ
ส่งออก 90% โดยเป็นอถบเอเชีย ยุโรป อมเริกำรเหนือ กลุ่ม
ลำตินอเมริกำ  ตะวันออกกลำง เป็นต้น

นำงสำวจริญญำ กล่ำวเพิ่มเติมว่ำ หลังจำกเข้ำจดทะเบียน
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ บริษัทฯ วำงแผนขยำยก�ำลังกำรผลิต
อย่ำงต่อเนื่อง จำก ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563 ที่มีก�ำลังกำร
ผลิตติดตั้งรวมประมำณ 32,619 ล้ำนชิ้นต่อปี จำกโรงงำน 3 
แห่ง จะขยำยก�ำลงักำรผลติตดิตัง้เป็นมำกกว่ำ 50,000 ล้ำน
ชิน้ต่อปีภำยในปี 2567 เป็นมำกกว่ำ 70,000 ล้ำนชิน้ภำยในปี 
2571 และเป็นประมำณ 100,000 ล้ำนชิน้ต่อปีในปี 2575 ตำม
ล�ำดบั เพือ่เพิม่ศักยภำพด้ำนกำรผลติรองรับกำรขยำยตลำด
ทัว่โลก นอกจำกน้ีมีแผนขยำยตลำดใหม่ๆ ในกลุม่ประเทศท่ีมี
โอกำสเติบโตสงู อำท ิทวปีเอเชยีแปซฟิิก แอฟริกำ อเมรกิำใต้ 
ฯลฯ ซึ่งก�ำลังพัฒนำระบบสำธำรณสุขและสุขอนำมัยและมี
แนวโน้มควำมต้องกำรใช้ถุงมือยำงเพิ่มขึ้น 

ส่วนภำพรวมกำรด�ำเนินงำนปี 2562 บริษัทฯ มีรำยได้รวม 
12,224.02 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 10.3% และมีก�ำไร
สุทธิ 613.91 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีปริมำณกำรขำยสินค้ำ
เพิ่มขึ้นจำกกำรขยำยตลำดใหม่ๆ และกำรรับรู้ก�ำไรจำกอัตรำ
แลกเปลี่ยน ขณะที่ผลกำรด�ำเนินงำนไตรมำส 1/2563 มีรำย
ได้รวม 3,873.28 ล้ำนบำท เติบโต 28.9% จำกช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน และมีก�ำไรสุทธิ 421.89 ล้ำนบำท เติบโต 184.0% 
จำกช่วงเดียวกันของปีก่อน 

“เรำมีเป้ำหมำยรักษำกำรเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ำยถุงมือยำง
รำยใหญ่ 1 ใน 3 ของโลก โดยเน้นเพ่ิมก�ำลงักำรผลติถงุมือยำง
ธรรมชำติและรกัษำสดัส่วนผลติถงุมอืยำงไนไตรล์ทีใ่ช้น�ำ้ยำง
สังเครำะห์เป็นวัตถุดิบที่เหมำะสม น�ำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมำ
ใช้ภำยในโรงงำนเพ่ือเพ่ิมประสทิธภิำพและให้ควำมส�ำคัญกบั
กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมในกระบวนกำรผลิต โดยจะยึดถือ
กำรด�ำเนินธุรกิจภำยใต้แนวคิด ‘Touch of Life’ เพรำะทุก
สัมผัสนั้นมีควำมหมำยต่อชีวิต และวิชั่นองค์กรที่ต้องกำรส่ง

มอบกำรปกป้องทุกสมัผสัด้วยควำมห่วงใย สูท่กุชีวติทัว่โลก” 
นำงสำวจริญญำ กล่ำว

ด้านนายวราห์ สุจริตกุล กรรมการบริหาร 
บริษัทหลักทรัพย์ ฟนิันซ่า จ�ากัด ในฐำนะที่
ปรึกษำทำงกำรเงินและผู้จัดกำรกำรจัดจ�ำหน่ำยและรับ
ประกันกำรจ�ำหน่ำย กล่ำวว่ำ STGT นับเป็นหุ้น IPO บริษัท
แรกที่เข้ำท�ำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลังเกิด COVID-19 และนับเป็นกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
ภำยในประเทศที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในประวัติศำสตร์ของตลำด
ทนุไทยอกีด้วย โดยในช่วงทีผ่่ำนมำได้รบัควำมสนใจอย่ำงมำก
จำกนักลงทุนสถำบันและนักลงทุนรำยย่อย เนื่องจำกเป็น
บริษัทที่มีศักยภำพทำงธุรกิจแข็งแกร่ง เป็นผู้ผลิตถุงมือยำง
ชัน้น�ำรำยใหญ่ของโลกทีม่กีำรส่งออกสนิค้ำจ�ำหน่ำยกว่ำ 140 
ประเทศท่ัวโลก และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับผลกระทบจำก
ปัจจัยโรคระบำด เนื่องจำกกำรสวมใส่ถุงมือยำงสำมำรลด
โอกำสติดเชื้อโรคจำกกำรสัมผัสได้ นอกจำกนี้ STGT ยังมีขีด
ควำมสำมำรถกำรแข่งขันด้ำนต้นทุนวัตถุดิบที่ดี เน่ืองจำกมี 
บรษิทั ศรตีรงัแอโกรอินดสัทร ีจ�ำกดั (มหำชน) หรอื STA ซึง่
เป็นผู้ผลิตน�้ำยำงธรรมชำติแบบครบวงจรรำยใหญ่ที่สุดของ
โลก เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และโรงงำนตั้งอยู่ในท�ำเลยุทธศำสตร์
ที่เป็นแหล่งเพำะปลูกยำงพำรำอีกด้วย 

ขณะที่ภำพรวมควำมต้องกำรใช้ผลิตภัณฑ์ถุงมือยำงทั่ว
โลกในช่วงที่ผ่ำนมำ มีอัตรำขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง แม้ไม่มี
กำรระบำดของโรค COVID-19 สะท้อนจำกกำรประเมิน
ควำมต้องกำรใช้ถุงมือยำงท่ัวโลกในปี 2562 โดยสมำคม
ผู้ผลิตถุงมือยำงแห่งมำเลเซีย (MARGMA) อยู่ที่ประมำณ 
300,000 ล้ำนชิ้น เติบโตเฉลี่ย 12.2% ต่อปี นับจำกปี 2559 
ที่มีควำมต้องกำรใช้ 212,000 ล้ำนชิ้น จำกกำรขยำยตัวของ
อตุสำหกรรมทำงกำรแพทย์และควำมต้องกำรใช้ผลติภณัฑ์ใน
อุตสำหกรรมต่ำงๆ แสดงถึงศักยภำพกำรเติบโตที่ดี 

STGT ปล้ืมเทรดวันแรกทะยานฟ้า 

พร้อมต้ังเป้ารายได้ปี63 โตไม่ต�่ากว่า 40%
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TSR ประเมินผลงำนครึ่งแรกปีนี้สัญญำณดี โดยเฉพำะไตรมำส 2/63 ยอดขำยออนไลน์ของสินค้ำเครื่องใช้ไฟฟ้ำและเครื่องกรองน�้ำแตะนิวไฮ เนื่องจำกสถำนกำรณ์โค

วิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคหันมำใส่ใจสุขภำพ ดันควำมต้องกำรสินค้ำเพิ่มขึ้น ขณะที่มีทีมขำยตรง ช่วยสนับสนุน "เอกรัตน์ แจ้งอยู่" ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

ระบุครึ่งปีหลังเดินหน้ำรุกธุรกิจ  เครื่องท�ำน�้ำแข็ง หนุนรำยได้ปีนี้โต 10% จำกปีก่อน

นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เธียรสุรัตน์ จ�ากัด(มหาชน) หรือ TSR เปิดเผยว่ำ ภำพรวมกำรด�ำเนินธุรกิจ

ช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ยังคงมีทิศทำงที่ดีและสำมำรถเติบโตได้ต่อเน่ือง แม้จะต้องเผชิญกับภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจำกผลกระทบกำรแพร่ระบำดของโรคไวรัส 

โคโรนำ 2019 (COVID-19) เนื่องจำกในช่วงไตรมำส 2/2563 พฤติกรรมผู้บริโภคมีกำรเปลี่ยนแปลงโดยหันมำให้ควำมส�ำคัญในกำรดูแลสุขภำพมำกขึ้น ส่งผลให้ยอด

ขำยเครื่องใช้ไฟฟ้ำและเครื่องกรองน�้ำ โดยเฉพำะในส่วนของกำรจ�ำหน่ำยผ่ำนระบบออนไลน์ยอดขำยท�ำสถิติสูงสุด ขณะเดียวกันมีทีม Direct Sales ขำยเครื่องกรอง

น�้ำ SAFE บริกำรถึงบ้ำน ในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ลูกค้ำสำมำรถเลือกกำรผ่อนช�ำระภำยใต้โปรแกรมผ่อนสบำย ท�ำให้ได้รับควำมสนใจมำกขึ้นด้วย

"ครึง่ปีแรกธรุกจิยงัมทีศิทำงทีด่ ีแม้จะเกดิสถำนกำรณ์โควดิ-19 แต่เมือ่คลำยลอ็คดำวน์เริม่กลบัมำดขีึน้ทนัที ยอดขำยออนไลน์สำมำรถท�ำสถติสิงูสดุต่อเนือ่ง เพรำะผู้

บริโภคใส่ใจสุขภำพท�ำให้ควำมต้องกำรใช้เครื่องกรองน�้ำดื่มที่มีคุณภำพเติบโตได้ดี รวมทั้งบริษัทฯ มีทีมขำยตรงคอยให้ค�ำแนะน�ำ และสำมำรถผ่อนช�ำระ ช่วยลดภำระ

ค่ำใช้จ่ำยในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัวได้อีกด้วย"

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร TSR มั่นใจว่ำในปีนี้รำยได้จะเติบโตได้ตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ระดับ 10% เนื่องจำก เตรียมจะเพิ่มจ�ำนวนทีมขำยอีก 30 ทีม จำกปัจจุบันอยู่

ที่ประมำณ 250 ทีม รวมทั้งจะขยำยสำขำเพิ่มอีก 8 แห่ง ให้ครอบคลุมทุกภูมิภำค ขณะเดียวกันก็เพิ่มสินค้ำใหม่ที่มีรำคำย่อมเยำ เข้ำมำเป็นทำงเลือกให้กับผู้บริโภค 

เช่น เครื่องกรองน�้ำแบรนด์ SAFE รุ่น RO2 และเครื่องกรองน�้ำแบรนด์ SURE รุ่น Bright เพื่อเป็นกำรขยำยตลำดเจำะไปที่ลูกค้ำที่ฐำนกว้ำงขึ้น

นอกจำกนี้ กำรที่บริษัทร่วมทุน คือ บริษัท อัลไพน์ วอเตอร์ จ�ำกัด ที่ กลุ่ม TSR ถือหุ้นในสัดส่วน 55% ก็เตรียมน�ำชุดเครื่องท�ำน�้ำแข็งมำจ�ำหน่ำยและให้เช่ำ คำดว่ำ

น่ำจะได้รับกำรตอบรับที่ดีจำกลูกค้ำ เนื่องจำกมีประสิทธิภำพในกำรผลิตน�้ำแข็งที่มีควำมสะอำด สร้ำงควำมมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค ร้ำนค้ำไม่ต้องกังวลเรื่องน�้ำแข็งขำด 

Stock ประหยัดเวลำ รวมถึงมีบริกำรหลังกำรขำยที่ดี และรำคำเหมำะสม  โดยจะมีบริษัทย่อย TSRL เป็นผู้สนับสนุนในกำรปล่อยสินเชื่อ กลุ่มเป้ำหมำยลูกค้ำหลัก 

คือ ร้ำนอำหำร โรงแรม ส�ำนักงำน หรือ ครัวเรือน เป็นต้น

TSR ส่งซิกผลงานคร่ึงแรกปี 63 สัญญาณดี 

ยอดขายออนไลน์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า-เคร่ืองกรองน�้าแตะนิวไฮ 

รุกธุรกิจเคร่ืองท�าน�้าแข็ง หนุนรายได้ปีน้ีโตเข้าเป้า 10%
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คัดหุ้นเด่น ADVANC-CK -CPALL-PF  -INTUCH

นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ
สมาคมนักวเิคราะห์การลงทนุ (IAA) 
แถลงผลกำรส�ำรวจควำมเหน็ของนกัวเิครำะห์และ

ผู้จัดกำรกองทุนต่อมุมมองในด้ำนกำรลงทุนและ

คำดกำรณ์ทศิทำงดชันรีำคำหุน้ไทย (SET Index)  

ในครึ่งหลังของปี 2563 นี้ โดยครั้งนี้มีผู้ตอบแบบ

ส�ำรวจทั้งหมด 20 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทหลัก

ทรพัย์จ�ำนวน 15 บรษิทั บรษิทัหลกัทรพัย์จดักำร

กองทุนจ�ำนวน 4 บริษัท และบริษัทโกลด์ ฟิวส์

เจอร์ส 1 บริษัท ซึ่งได้ปรับสมมติฐำนหลักเป็น

ปัจจุบันแล้ว ผลส�ำรวจโดยสรุป ดังนี้

สมมติฐำนด้ำน GDP ในปีนี ้มค่ีำเฉล่ียกำรขยำยตวั

ที่ -7.21% ส่วนสมมติฐำน GDP ปี 64 นั้นผู้ตอบ

ทุกรำยมองว่ำเป็นบวกเฉล่ียอยู่ท่ี 4.24% และไม่มี

ผู้ตอบที่มองแย้งว่ำ GDP ปี 64 จะติดลบ

ทำงด้ำนรำคำน�้ำมัน ผู้ตอบแบบสอบถำมได้ปรับ

ใช้สมมติฐำน รำคำน�้ำมันดิบเฉลี่ยของปี 2563 ที่ 

41.13 เหรียญสหรัฐต่อบำร์เรล โดยแยกตำมกลุ่ม 

มีผู้ตอบดังนี้

• 35 – 39.99 บำท มีผู้ตอบร้อยละ 10.53

• 40 – 44.99 บำท มีผู้ตอบร้อยละ 63.16

• 45 - 49.99 บำท มีผู้ตอบร้อยละ 26.32

ส�ำหรับปัจจัยที่มีผลบวกต่อดัชนีรำคำหุ้นไทยใน

ครึ่งหลังของปี 2563 ได้แก่ มำตรกำรผ่อนคลำย

เชิงปริมำณ (QE) ของประเทศส�ำคัญทั่วโลก ผู้

ตอบแบบส�ำรวจ 95% เทคะแนนให้อย่ำงชัดเจนว่ำ

เป็นผลบวก รองลงมำผูต้อบ 70% คำดว่ำทศิทำง

อัตรำดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกำ (FED)  และผู้

ตอบ 50% คำดว่ำทศิทำงอตัรำดอกเบีย้ในประเทศ 

จะส่งผลบวก ส่วนปัจจัยอื่นๆ ไม่มีปัจจัยใดที่มีผู้

ตอบถึง 50% ที่ระบุว่ำเป็นบวก 

ส่วนปัจจยัท่ีจะส่งผลในด้ำนลบต่อตลำดทนุไทยใน

ครึ่งหลังของปี 2563 ได้แก่ ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ

ต่ำงประเทศทั้ง อเมริกำ ยุโรป เอเชีย รองลง

มำ คือปัจจัยด้ำนผลประกอบกำรของบจ. และ

สถำนกำรณ์แพร่ระบำดไวรัสโควิด 19 เป็น

ปัจจัยที่มีเสียงโหวต 80% ขึ้นไป และ

เศรษฐกิจภำยในประเทศ 75% ตำมล�ำดับ

เป็นที่น่ำสังเกตุว่ำปัจจัยทำงด้ำนกำรเมืองใน

ประเทศนั้นไม่มีผลมำกนักต่อทิศทำงรำคำหุ้นใน

ช่วงครึ่งหลังของปีนี้ โดยมีผู้ตอบเพียง 10% ที่

มองว่ำจะเป็นผลบวก และมีผู้ตอบ 35% ที่มอง

แย้งว่ำจะเป็นผลลบ

สมำคมนักวิเครำะห์ฯ ได้สอบถำมควำมเห็นของ

นักวิเครำะห์และผู ้จัดกำรกองทุนเกี่ยวกับ ข้อ

เสนอแนะว่ำภำครัฐควรเร่งนโยบำยเรื่องใดที่มี

ผลบวกต่อภำวะเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่เสนอให้ภำค

รัฐใช้นโยบำยกำรคลัง โดยเฉพำะกำรช่วยเหลือ

ประชำชนให้มีก�ำลังซื้อ จ�ำนวน 47.06% ของผู้

ตอบ ได้แก่ ชดเชยรำยได้ กำรลดภำษเีงนิได้บคุคล

ธรรมดำ ฯลฯ ส่วนด้ำนกำรช่วยเหลือภำคธุรกิจ มี

ผู้ตอบ 41.18% ข้อเสนอได้แก่ กำรลดภำษีเงินได้

นติบุิคคลลง หรอืกำรชดเชยอืน่ๆ ท่ีเป็นรปูธรรมให้

ผูป้ระกอบกำรทีไ่ด้รบัผลกระทบ นอกเหนอืจำกข้อ

เสนอดังกล่ำว มีผู้ตอบ 35.29% ที่เสนอให้ภำครัฐ

เร่งโครงกำรลงทุนภำครัฐ มำตรกำรส่งเสริมกำร

ท่องเที่ยวภำยในประเทศเพื่อกระตุ้นกำรจ้ำงงำน

ด้ำนกำรปรับอตัรำดอกเบีย้นโยบำยของ กนง. นกั

วิเครำะห์คำดกำรณ์ว่ำจะปรับลด 0.25% ในครึ่ง

หลังของปี 2563 ร้อยละ 60 ของผู้ตอบ และคำด

ว่ำคงที่ ร้อยละ 40 ตำมล�ำดับ 

คำดกำรณ์ก�ำไรสุทธต่ิอหุ้น (EPS) ของตลำดเฉลีย่

ที่ 65.44 บำท ลดจำกกำรส�ำรวจครั้งก่อน 79.70 

โดย แยกตำมกลุ่มมีผู้ตอบดังนี้

• 60 – 64.99 บำท มผีูต้อบร้อยละ 23.53

• 65 – 69.99 บำท มีผู้ตอบร้อยละ 

64.71

• 70 - 74.99 บำท มีผู้

ตอบร้อยละ 11.76

EPS 

Growth ของงบปี 2563 คำดว่ำ EPS Growth 

เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ -22.30 เมื่อแยกตำมช่วงระดับ

กำรเติบโต จะอยู่ระหว่ำงร้อยละ 

•   -1  ถึง  -9.99   มีผู้ตอบร้อยละ 11.76

•   -10 ถึง -19.99  มีผู้ตอบร้อยละ 11.76

•   -20 ถึง -29.99  มีผู้ตอบร้อยละ 64.71

•   -30 ถึง -39.99  มีผู้ตอบร้อยละ 11.76

 ควำมเห็นของนักวิเครำะห์และผู้จัดกำร

กองทุนร้อยละ 45 มองว่ำดัชนีรำคำหุ้นไทยใน

ช่วงไตรมำสที่3 มีแนวโน้มไปในทิศทำงลบ ใน

ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถำมร้อยละ 35 มองไปใน

ในทิศทำงSideways หรือไม่เปล่ียนแปลงไปมำก

จำกไตรมำส 2 และร้อยละ20 มองว่ำตลำดจะ

เปลี่ยนแปลงในทิศทำงบวก
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ทัง้นีน้กัวเิครำะห์ และผูจ้ดักำรกองทุนคำดว่ำดชันี

รำคำหุ้นไทย ณ สิ้นไตรมำสท่ี 3 จะเฉล่ียอยู่ท่ี 

1,347 จุด 

ส�ำหรับปัจจัยที่มีผลต่อกำรขับเคลื่อนตลำด

ในไตรมำส 3 นั้นนักวิเครำะห์ส่วนใหญ่มองว่ำ 

สถำนกำรณ์แพร่ระบำด COVID-19 รวมถึงควำม

เสีย่งของกำรเกดิ Second Wave เป็นปัจจยัล�ำดบั

แรกที่มีอิทธิพลต่อทิศทำงรำคำหุ้นไทยระยะสั้น 

รองลงมำคือ มำตรกำรกระตุ้นเศรษฐกิจของภำค

รัฐและผลประกอบกำร ตำมล�ำดับ

ส�ำหรับจุดสูงสุดของ SET Index ในช่วง ก.ค. 

ถึงสิ้นปี 2563 เฉลี่ยที่ระดับ 1,448 จุด ทั้งนี้มีผู้

ตอบแบบสอบถำมร้อยละ 72.22 ที่คำดว่ำดัชนี

จะท�ำจุดสูงสุด 1,401 – 1,500 จุด  และมีผู้ตอบ

แบบสอบถำมร้อยละ 22.22 ที่คำดว่ำจุดสูงสุดจะ

อยู่ในช่วง 1,301 – 1,400 ตำมล�ำดับ

คำดกำรณ์จุดต�่ำสุดของดัชนีรำคำหุ้นไทย (SET 

Index) ระหว่ำงปีนับจำกนี้มีค่ำเฉลี่ยจุดต�่ำสุด ที่ 

1,236 จุด 

ท้ังนี้นักวิเครำะห์ และผู้จัดกำรกองทุนคำดเป้ำ

หมำยดัชนี ณ วันสิ้นปี 2563 มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 

1,383 จุด ซึ่งมำกกว่ำผลส�ำรวจของไตรมำส 2 ที่

ผ่ำนมำ ซึ่งอยู่ที่ 1,276 จุด

ควำมเห็นของนักวิเครำะห์และผู้จัดกำรกองทุน

เกี่ยวกับกำรจัดพอร์ตกำรลงทุน มีควำมเห็นว่ำ

ร้อยละ 23.71 แนะน�ำลงทุนหุ้นไทยหรือกองทุน

หุ้นไทย รองลงมำ ร้อยละ 19.71 มองว่ำลงทุน

ในกองทุนตรำสำรหนี้และร้อยละ 18.53 แนะน�ำ

ลงทุนในหุ้นต่ำงประเทศ/กองทุนหุ้นต่ำงประเทศ 

ตำมล�ำดับ

5 หุ้นเด่น

รำยชื่อหุ้นที่นักวิเครำะห์แนะน�ำโดย

มีจ�ำนวนส�ำนักวิเครำะห์แนะน�ำตรงกันต้ังแต่ 5 

ส�ำนักขึ้นไป มีดังนี้  

1.ADVANC  โดยมีปัจจัยบวก 3 ปัจจัยคือ 1)

บริษทัมฐีำนะกำรเงนิทีแ่ขง็แกร่งท�ำให้ยงัสำมำรถ

จ่ำยปันผลได้อย่ำงต่อเนื่องโดยปัจจุบันเงินปันผล

อยู่ที่ระดับ 3-4% 2)กำรเพิ่มขึ้นของกำรใช้งำน

บริกำรอินเตอร์เน็ต WiFi ในช่วงไวรัส COVID-19 

ระบำด เพิ่มขึ้นมำกถึง 41.5% หลังหลำยธุรกิจให้

พนกังำน Work From Home 3)เป็นหุ้นใหญ่ทียั่งมี

กำรปรบัตวัข้ึนไปไม่มำกในช่วงทีผ่่ำนมำ ADVANC 

มกีำรปรับตวัข้ึนจำกจดุต�ำ่สดุทีร่ำคำ 156.50 บำท 

มำทรงตัวอยู่ที่ระดับรำคำ 185.00 บำท 

2.CK มีประเด็นสนับสนุนจำก ภำพรวมกำร

ก่อสร้ำงในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 มีกำร

ชะลอกำรประมูลโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่

ออกไปหลำยโครงกำรเนื่องจำกกำรแพร่กระจำย

ของไวรัส COVID-19 แต่หลังจำกจ�ำนวนผู้ติด

เชื้อรำยใหม่ภำยในประเทศ เริ่มลดลงจนกระทั่ง

เป็น 0 รำยอย่ำงต่อเนื่อง ท�ำให้ภำครัฐเริ่มมี

กำรกลับมำเปิดประมูลโครงกำรใหญ่ๆหลำย

โครงกำรได้แก่ โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีส้ม ช่วง

บำงขุนนนท์-มีนบุรี (สุวินทวงศ์) มูลค่ำ 1.1 แสน

ล้ำนบำท,โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสม่ีวงใต้ (เตำปนู-

รำษฎร์บูรณะ) มูลค่ำกว่ำ 8 หมื่นล้ำนบำท และ 

ยังมีโครงกำรรอกำรเปิดประมูลงำนเดินรถของ

รถไฟฟ้ำสำยสม่ีวง  (รำษฎร์บรูณะ-คลองบำงไผ่) 

รถไฟฟ้ำสำยสส้ีมตะวนัตก (บำงขุนนนท์-ศูนย์

วัฒนธรรม) เป็นมูลค่ำงำนก่อสร้ำง 

9.6 หมื่นล้ำนบำท ซึ่งส่งผล

บวกต่อหุน้ในกลุม่รบัเหมำ

ก่อสร้ำง

3.CPALL โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกเป็น

ผู้น�ำร้ำนค้ำสะดวกซื้อซึ่งจะฟื้นตัวได้ดีที่สุด และ

ได้ประโยชน์จำกมำตรกำรกระตุ้นท่องเที่ยวใน

ประเทศ ผสำนกับกำรขยำยสำขำอย่ำงต่อเนื่อง 

จะกลับมำหนุนก�ำไรปีหน้ำโต 2 หลัก +14% 

4.CPF โดยมีปัจจัยหนุนจำกรำคำเนื้อสัตว์สูง

จำกควำมต้องกำรทีเ่พิม่ข้ึน ชดเชยเงนิบำทแขง็ได้

5.INTUCH โดยมีปัจจัยสนับสนุนจำกปันผล

สูงและกระแสเงินสดมั่นคง

ส�ำหรบัหุ้นทีค่วรหลีกเลีย่ง ได้แก่ ธรุกจิทีเ่กีย่วข้อง

กับกำรท่องเที่ยว อำทิ โรงแรมและสำยกำรบิน
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บล.ทิสโก้ เปิดกลยุทธ์การลงทุนครึ่งปีหลัง คาดยังผันผวนต่อเนื่องจาก 4 ปัจจัยลบ 

ชี้ดัชนีที่ 1,250-1,300 จุดน่าทยอยสะสม 

บล.ทิสโก้คำดหุ้นไทยครึ่งปีหลังยังผันผวนต่อ จำก 
4 ปัจจัยลบ คือ กำรแพร่ระบำด COVID รอบใหม่, 
ควำมขัดแย้งจีน - สหรัฐฯ, ควำมเสี่ยง บจ.ผิดนัด
ช�ำระหนี้ และรำคำน�้ำมันผันผวน ช้ีดัชนีที่ 1,250-
1,300 จุดน่ำทยอยสะสม 

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อ�านวย
การอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิง
กลยทุธ์ บริษทัหลักทรพัย์ ทสิโก ้จ�ากดั 
(Mr. Apichat Poobunjirdkul, Senior Strategist, 
TISCO Securities Co., Ltd) เปิดเผยว่ำ ดัชนีหุน้ไทย
ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 แกว่งตัวผันผวนมำก
ถึง 630 จุด หรือกว่ำ 40% โดยขึ้นไปท�ำจุดสูงสุดที่ 
1,604 จุดเมื่อวันที่ 3 มกรำคม ก่อนปรับตัวลงท�ำ
จุดต�่ำสุดที่ 969 จุดเมื่อวันที่ 13 มีนำคม นอกจำกนี้ 
ยงัได้เห็นกำรประกำศใช้มำตรกำรเซอร์กติเบรกเกอร์
ถึง 3 ครั้งในเดือนมีนำคมหลังดัชนีหุ้นไทยปรับตัว
ลงแรงเพรำะเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจทัว่โลกเข้ำสู่
ภำวะถดถอย เนือ่งจำกได้รบัผลกระทบจำกกำรแพร่
ระบำดของ COVID-19 

ส�ำหรับกำรลงทุนต่อจำกนี้ บล.ทิสโก้มองว่ำ ในช่วง
คร่ึงปีหลังตลำดหุ้นไทยจะยังคงผันผวนสูงจำก 4 
ประเด็นหลัก คอื 1. ควำมไม่แน่นอนของสถำนกำรณ์
แพร่ระบำด COVID-19 ระลอกใหม่ในต่ำงประเทศ ซึง่
อำจท�ำให้กำรฟ้ืนตวัทำงเศรษฐกจิล่ำช้ำออกไป หรอื
ต�ำ่กว่ำทีป่ระเมนิไว้ 2. ควำมขดัแย้งระหว่ำงสหรัฐฯ - 
จนีทีอ่ำจกลบัมำปะทขุึน้ 3. ในช่วงปลำยปีน้ีมีโอกำส
ทีบ่รษิทัต่ำงๆ จะผดินดัช�ำระหนี ้หรือล้มละลำย หลัง
จำกที่มำตรกำรช่วยเหลือต่ำง ๆ สิ้นสุดลง และ 4. 
ควำมผันผวนของรำคำน�้ำมัน ซึ่งจะมีผลกระทบ
อย่ำงมีนัยส�ำคัญต่อก�ำไรของบริษัทจดทะเบียนไทย 
และแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ซึ่งอำจมี
ผลกระทบต่อควำมเคลือ่นไหวของอตัรำผลตอบแทน
ตรำสำรหนี้ (Bond Yield)

“ยังคงมองว่ำตลำดหุ้นไทยจะผันผวนสูงในช่วงครึ่ง
ปีหลัง เพรำะมีปัจจัยควำมไม่แน่นอนรออยู่ แต่
ส�ำหรับนักลงทุนที่รอจังหวะเข้ำซื้อหุ้นไทยนั้นมอง
ว่ำกรอบดัชนีที่ 1,250-1,300 จุดเป็นระดับดัชนีที่ไม่
แพง และเป็นจังหวะที่น่ำทยอยสะสมอีกครั้ง โดยมี
ธมีหุ้นเด่นทีน่่ำลงทนุในช่วงครึง่ปีหลงัคอื กลุ่มหุน้ท่ี
คำดว่ำจะได้รับผลกระทบน้อยจำก COVID-19 หรือ
มีควำมเสี่ยงต�่ำหำกเกิดกำรแพร่ระบำดระลอก 2 
รวมทั้งมีควำมปลอดภัยจำกควำมตึงเครียด
ระหว่ำงสหรัฐฯ - จีนที่อำจกลับมำปะทุ

ขึ้นในช่วงก่อนกำรเลือกตั้งประธำนำธิบดี คือ BAM, 
CBG และ CPALL ผสำนกบัหุน้ท่ีคำดว่ำจะได้ประโยชน์
กำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรด�ำเนินชีวิตแบบ 
New Normal แนะน�ำ TRUE และแนวโน้มกำรลงทุน
โครงสร้ำงพื้นฐำนภำครัฐที่คำดว่ำจะกลับมำเร่งตัว
ขึ้นเพื่อกระตุ้นกำรฟื้นตัวทำงเศรษฐกิจ แนะน�ำ CK 
และ SCC ดังนัน้ 6 หุน้เด่นครึง่ปีหลงั คอื BAM, CBG, 
CK, CPALL, SCC และ TRUE” นำยอภิชำติกล่ำว   

ส�ำหรับหุ้นเด่นในเดือนกรกฎำคม บล.ทิสโก้แนะน�ำ
หุ้นที่ได้ประโยชน์จำกกำรสัญจรที่ฟื้นตัวหลังคลำย
ล็อกดำวน์ กำรเปิดเทอม กำรกระตุ้นกำรท่องเที่ยว
ภำยในประเทศ คือ BEM และ PTG และหุ้นแนวโน้ม
ก�ำไรไตรมำส 2/2563 ออกมำดี มีเงินปันผลระหว่ำง
กำล แนะน�ำ CBG, DCC, SCC และ TVO เพรำะฉะนั้น 
หุ้นเด่นที่แนะน�ำในเดือนกรกฎำคม คือ BEM, CBG, 
DCC, PTG, SCC และ TVO ด้ำนแนวรับหุ้นไทยใน
เดือนกรกฎำคม มีแนวรับแรกอยู่ท่ี 1,305 จุดและ
แนวรับถัดไปที่ 1,300, 1,280 จุด และ 1,260 จุด 
ตำมล�ำดับ ส่วนต้ำนแรกของหุ้นไทยอยู่ที่ 1,350 จุด 
และแนวต้ำนถัดไปที่ 1,380 จุดตำมล�ำดับ 

นอกจำกนี้ ยังพบประเด็นที่น่ำสนใจส�ำหรับกำร
ลงทุนในหุ้นคือ แนวโน้มกำรลงทุนในวิถีปกติใหม่ 
(New Normal) ซึ่งหลังจำกนี้ผู้ลงทุนอำจจะต้อง
ยอมรับรำคำหุ้นที่แพงขึ้น ควำมเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น และ

คำดหวังผลตอบแทนที่ลดลง เพรำะคำดว่ำธนำคำร
กลำงทัว่โลกน่ำจะใช้นโยบำยกำรเงนิแบบผ่อนคลำย 
ผ่ำนกำรลดอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยให้อยู่ในระดับ
ต�่ำมำก และอัดฉีดสภำพคล่องผ่ำนกำรผ่อนคลำย
กำรเงินเชิงปริมำณ (QE) เพื่อประคับประคองและ
ฟื้นฟูเศรษฐกิจจำกผลกระทบ COVID-19 ส่งผล
ให้สินทรัพย์ลงทุนหลักของโลกแพงขึ้นทั้งตลำด
ตรำสำรหนี้ และตลำดหุ้น

“กำรใช้นโยบำยกำรเงินแบบผ่อนคลำยยำวนำน ส่ง
ผลให้แนวโน้มอตัรำผลตอบแทนพนัธบตัรรฐับำลทัว่
โลกลดต�่ำลงจนบำงประเทศถึงขั้นกลับมำติดลบอีก
ครั้ง นอกจำกจะสะท้อนรำคำพันธบัตรอยู่ในระดับ
สูงมำกแล้ว อีกนัยหนึ่งยังสะท้อนว่ำ “เงินไม่มีที่ไป” 
ซึ่งมองว่ำจะเป็นกำรบีบบังคับให้มีควำมจ�ำเป็นต้อง
โยกเมด็เงนิออกจำกตลำดพนัธบตัรสูต่ลำดสนิทรพัย์
อืน่ๆ ด้วยกำรยอมรบัควำมเสีย่งทีส่งูขึน้เพือ่แสวงหำ
ผลตอบแทนที่ดีกว่ำเดิม (Search for Yield) โดย
เฉพำะตลำดหุ้นที่ได้รับอำนิสงส์จำกแรงขับเคลื่อน
ด้ำนสภำพคล่องที่เพิ่มขึ้นอย่ำงมำกในช่วงหลำยปี
ทีผ่่ำนมำ ท�ำให้นกัลงทนุต้องยอมรบัรำคำหุน้ท่ีแพง
ข้ึน ยอมรับควำมเสี่ยงจำกกำรลงทุนท่ีเพิ่มขึ้น ไป
พร้อมๆ กับกำรคำดหวังผลตอบแทนที่ลดลง” นำย
อภิชำติกล่ำว 
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แม่มดน้อยภำคพสิดำร มองดทู้องฟ้ำมเีมฆหมอก เป็นสญัญำณของสำยฝนท่ีก�ำลงัจะโปรย
ปลำยลงมำ แต่ภำวะตลำดหุ้นไทยวันนี้มีแสงสีเขียว แบบได้แรงซื้อหุ้นบิ๊กแค็ป พี่ใหญ่ พี่
เบิ้ม SCC  - PTT ท�ำหน้ำที่ดัน SET วิ่งขึ้นอย่ำงสดใส ตำมเซนติเมนท์ที่ไฟเซอร์อิงค์มีควำม
คืบหน้ำทดสอบวัคซีนต้ำนไวรัสโควิด -19  แม่มดน้อยเอำใจช่วยให้พัฒนำวัคซีนได้ในเร็ววัน
ด้วยเถิดค่ะ 
 
วำนนี้ดัชนีตลำดหุ้นไทยปิดที่ 1,374.13 จุด เพิ่มขึ้น 24.69 จุด หรือ 1.83% มูลค่ำกำรซื้อ
ขำย  84,485.85 ล้ำนบำทสรุปสถำบันในประเทศซื้อสุทธิ 6,817.72 ล้ำนบำท บัญชีบริษัท
หลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 1,201.38 ล้ำนบำท นักลงทุนต่ำงประเทศขำยสุทธิ 613.50 ล้ำนบำท  
นักลงทุนทั่วไปในประเทศขำยสุทธิ 7,405.60 ล้ำนบำท

สุดว้ำว สุดแจ่ม สุดปัง!! ต้องยกให้ IPO น้องใหม่ STGT โชว์ปิดเทรดวันแรกที่ 60.50 
บำท เพิ่มขึ้น 26.50 บำท หรือ 77.94% จำกรำคำขำย IPO ที่ 34 บำท/หุ้น ด้วยมูลค่ำซื้อ
ขำย 17,255.29 ล้ำนบำท โดยเปิดตลำดที่ 55.25 บำท รำคำขึ้นสูงสุด 60.75 บำท และ
ลงต�่ำสุด ที่ 55.25 บำท 
        
PLE แจกข่ำวดี เข้ำลงนำมสญัญจ้ำงก่อสร้ำง "โครงกำรพฒันำพืน้ทีห่มอน 33 เขตพำณชิย์
สวนหลวง-สำมย่ำน"กบั จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั มลูค่ำรวม  2,957 ล้ำนบำท (รวม VAT) 
โดยมีพื้นที่ก่อสร้ำง รวม 154,400 ตำรำงเมตร และระยะเวลำก่อสร้ง 1,020 วัน นับจำกวัน
ที่มีหนังสือส่งมอบพื้นที่และเจ้งเริ่มปฏิบัติงำน (34 เดือน)

"พีระพงศ์ จรูญเอก" บิ๊ก ORI ประกำศยอดพรีเซลครึ่งปีแรก 11,200 ล้ำนบำท มั่นใจทั้ง
ปี 2563 ทะลุเป้ำ 21,500 ล้ำนบำท หลังกลยุทธ์เพิ่มแพลทฟอร์มออนไลน์และโปรเจ็คท์ 
Everyone Can Sell หนุนยอดขำยต่อเนื่อง ธุรกิจบ้ำนจัดสรรมำแรง บริทำเนีย บำงนำ 
กม.12 เตรียมปิดกำรขำยหลังเปิดตัวเพียงปีครึ่ง ไตรมำส 3 จ่อเปิดบ้ำนจัดสรรระดับลักชัว
รี่แบรนด์ใหม่ "เบลกรำเวีย" โครงกำรแรก พร้อมคอนโดมิเนียมอีก 2 โครงกำร มูลค่ำรวม
กว่ำ 6,200 ล้ำนบำท

"ซิลิคอน คราฟท์" IPO น้องใหม่ แว่วว่ำเตรียมตัวขำย IPO  อย่ำง ขมักเขม้น ล่ำสุด
นัดเหยีย่วข่ำวมำพบปะ พดูคยุ น�ำทมีโดย บอสใหญ่"มำนพ ธรรมสริอินนัต์ " แย้มว่ำ บริษทัฯ 
เตรียมเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้กับประชำชนเป็นครั้งแรก (IPO) จ�ำนวน 100 ล้ำนหุ้น  
ซึ่งคิดเป็นร้อยละ25 ของจ�ำนวนหุ้นสำมัญท่ีออกและช�ำระแล้วท้ังหมดของบริษัทฯ โดยมี
บริษัท ฟินเน็กซ์ แอดไวเซอรี่ จ�ำกัด เป็นที่ปรึกษำด้ำนกำรเงิน และบริษัทไอร่ำ จ�ำกัด ผู้

จัดกำรกำรจัดจ�ำหน่ำยและรับประกันกำรจ�ำหน่ำย คำดว่ำจะเสนอขำยหุ้น IPO และเข้ำซื้อ
ขำยในตลำดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ประมำณปลำยเดือนกรกฎำคมนี้

"ซิลิคอน ครำฟท์" เป็นผู้ประกอบกำร ด้ำนธุรกิจกำรออกแบบและพัฒนำผลิตภัณฑ์วงจร
รวมเต็มรูปแบบ หรือไมโครชิพ ซ่ึงมีกำรวิจัยและพัฒนำออกแบบและส่งมอบวงจรรวม 
(Integrates Circuit Design : IC) โดยกำรว่ำจ้ำงผลติเพือ่จ�ำหน่ำยภำยใต้เคร่ืองหมำยกำรค้ำ 
“SIC” ซึ่งสินค้ำของบริษัทสำมำรถแบ่งเป็นได้ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. ไมโครชิฟส�ำหรับระบบ
กญุแจส�ำรองอเิลก็ทรอนกิส์ของยำนยนต์ 2) ไมโครชิฟส�ำหรบัระบบทะเบยีนสตัว์ (Animal 
Tag และ3) ไมโครชิพส�ำหรับระบบเข้ำ-เอกสถำนที่ (Access Control) และระบบกำรอ่ำน
ข้อมูล (Interrogator) 

JMART น�ำหุ้นเพิ่มทุน JMART-W3 และ JMART-W4 เริ่มซื้อขำยบนกระดำนวันที่ 3 
กรกฎำคมนี้ สะท้อนควำมเชื่อมั่นกลุ่มธุรกิจแข็งแกร่งด้วยพลัง Synergy ที่สำมำรถต่อย
อดกำรเติบโตในธุรกิจกำรเงิน ธุรกิจค้ำปลีก และ ธุรกิจพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ มองระยะ
ยำวขับเคลื่อนกำรเติบโตด้วยเทคโนโลยี เป็นผู้น�ำในกำรพัฒนำนวัตกรรมใหม่ๆ วำงหมำก
มุ่งดิจิทัลและไฟแนนซ์

เฮียชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ซีอีโอคนเก่ง NER น�ำส่งตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์แผ่นรองพื้นใน
คอกของปศุสัตว์ให้แก่ พญำเย็น แดรี่ฟำร์ม 
จังหวัดนครรำชสีมำ และ ก้ำวแรกฟำร์ม 
จังหวัดลพบุรี เพื่อทดลองใช้ ก่อนน�ำมำ
ปรับขนำดและสภำพกำรใช้งำนจริงโดย
ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวเป็นกำรพัฒนำสูตรร่วม
กบั มหำวทิยำลยัสงขลำนครินทร์ (มอ.) จำก
ผลิตภัณฑ์ยำงธรรมชำติตั้งต้น (STR) ของ
บริษัท ส่งให้โรงงำนอ่ืนผลิตตำมสูตรที่ทำง 
มอ. ก�ำหนดไว้ ทั้งนี้บริษัทคำดว่ำในปี 2565 
จะสำมำรถส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลีย
และนิวซีแลนด์ได้ ซึ่งบริษัทคำดว่ำสินค้ำใหม่

จะให้อัตรำก�ำไรขั้นต้น (มำร์จิ้น) สูงถึง 25% ดังนั้นจะช่วยพลักดันให้ควำมสำมำรถในกำร
ท�ำก�ำไรเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ส�ำนักงำนก.ล.ต.รำยงำนกำรจ�ำหน่ำย หุ้นของ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน) 
TU โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดกำรกองทุนรวมบัวหลวง จ�ำกัด ซึ่งเป็นกำรจ�ำหน่ำย เมื่อ
วันที่ 29 มิถุนำยน 2563 ที่ผ่ำนมำ จ�ำนวนหลักทรัพย์ที่จ�ำหน่ำย คิดเป็น 0.0712% ของ
สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของกจิกำร ส่งผลให้จ�ำนวนหลกัทรัพย์ภำยหลงักำรจ�ำหน่ำย คดิเป็น 
4.9357% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจกำร

สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) มอบ 5 หุ้นเด่นADVANC CK CPALL 
CPF  INTUCH รักชอบตัวไหนเชิญเลือกได้ตำมสะบำยค่ะ ส่วนหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยงคือ ธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรท่องเที่ยว อำทิ โรงแรมและสำยกำรบิน ทรำบแล้วเปลี่ยนคร่ะ คุคิๆ 

  เมฆหมอก

บล.ทิสโก ้  : JWD แนะน�ำ ซื้อ รำคำพื้นฐำน ที่  10.00 บ.

บล.ดีบี เอสวิคเคอร ์ส : PTTEP แนะน�ำ ซื้อ รำคำพื้นฐำน ท่ี 101.00 บ.

บล.เมย ์แบงก ์ กิมเอ็ง : STGT แนะน�ำ ซื้อ รำคำพื้นฐำน ที่  56.00 บ.

บล.ทิสโก ้  : TASCO แนะน�ำ ซื้อ รำคำพื้นฐำน ที่  32.00 บ.
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