




ยากที่่�จะฝืนื สำำาหรับัเศรัษฐกิจไที่ย ปีีน่�จะหดตััวเท่ี่าไรั  ตัลาดห้�นไที่ย เช่น่กัน  การัหดตััว การัที่ร้ัดตััวของรัาคา
ห้�น ยากหลักเล่�ยงได�  ที่ก้คน คงตั�องปีรับัตััว  พรั�อมรับัมอืกับสำถานการัณ์์ที่่�เกิด ท่ี่ามกลาง ตััวเลขการัแพรัร่ัะบาด
ของไวรัสัำ โควิด-19 ทัี่�วโลก และการัรัะบาดรัอบ 2 ยงัคงเกิดข้�นในหลายปีรัะเที่ศ แม�ขา่วความคืบหน�า วัคซีน่ 
ตั�านโควิด-19 เกิดข้�น เป็ีนรัะยะๆ  นั�นก็แค่  การัปีลอบอกปีลอบใจ ช่าวโลก

การัดิ�นรัน  การัปีรับัตััว  เพื�อความอยูร่ัอด ปีีน่� อาจรัอดอยา่งลำาบาก ปีีหน�า ก็คงฝืืดและหนักกว่าเดิม  หากวัคซีน่ 
ตั�านโควิด-19 ยงัไม่เกิดข้�น เป็ีนไปีตัามแผน

 สำำาหรับัตัลาดห้�นไที่ย อาจตั�องถอย ปีรับัตััวลงมา  สำู ่โลกแหง่ความจรังิ  เพื�อเปิีดที่าง เปิีดช่่องให�เก็งกำาไรัได�
กว�างกว่าน่�  สำว่นแนวรับัจะอยูท่ี่่�ใด ลงล้กเท่ี่าไรั อันน่� แล�วแต่ัผู�เล่นเป็ีนผู�กำาหนด.....บรับิที่ ข้�นยากนัก ก็ตั�องลง
 เพื�อเปิีดหน�าไพ่ใหม่ วันใด  ตัลาดหลักที่รัพัยแ์หง่ปีรัะเที่ศไที่ย กลับมาใช่� SHORT SELL แบบเดิม CEILING & 
FLOOR 30% ธ้รักรัรัม SBL และ SHORT SELL คงค้กคักอก่ครัั�ง หลังจากซีบเซีามานาน

 ท่ี่ามกลางการัเมืองไที่ย ตัอนน่�กล้่ม 'เยาวช่นปีลดแอก' (FREE YOUTH) ซี้�งปีรัะกอบด�วย นักเรัย่น  นักศก้ษา ก็
ช้่มน้มเรัย่กรั�อง   1. หย้ดคก้คามปีรัะช่าช่น   2. ย้บสำภา  3. รัา่งรัฐัธรัรัมนูญใหม่  กดดันรัฐับาลอยา่งเต็ัมกำาลัง  
ขณ์ะที่่�รัฐับาล ก็พยายามต่ัอสำู�  กรัะตั้�นเศรัษฐกิจอยา่งเต็ัมที่่�

บรัรัยากาศการัลงที่น้ในตัลาดห้�นไที่ย เดือนกันยายน 2563  เต็ัมไปีด�วยความรัะท้ี่กใจ  เขยา่ปีรัะสำาที่.....โปีรัด
ติัดตัามและพรั�อมรับัมือ.....

 ขอให�นักลงที่น้ที่ก้คนโช่คดค่รับั

 ปีรัะสำทิี่ธิ ์กรัโช่คอนันต์ั
 บรัรัณ์าธิการับรัหิารั

ศก. - หุ้้�น (ไทย) หุ้ดตััว



 แม้้ทั่่�วโลก ยั่งคงม้ีการแพร่ระบาดของไวร่ส โควิด-19เกิดข้�น  หลายัประเทั่ศ เกิดระบาดฯ รอบ2หรือระลอกทั่ี�2 
การคิดค้นว่คซีีน ต้้านไวร่ส  โควิด ก�ม้ีความ้คืบหน้า  ส่วน บจ. ก�เดินหน้า ล�ยังานอยั่างต้่อเนื�อง

WHA
ส่ง  บริษั่ทั่ยั่อยั บริษั่ทั่ ด่บบลิวเอชเอ อินด่สเต้รียัล ดีเวลลอป 

เม้นทั่์จำก่ด (ม้หาชน) จ่ดต้่�งบริษั่ทั่เพื�อการร่วม้ทั่�นก่บ บริษั่ทั่

 บางกอกอินด่สเทั่รียัลแก๊ส จำก่ด (“บีไอจี”) ผู้้้นำนว่ต้กรรม้ก๊าซี

อ�ต้สาหกรรม้ครบวงจรของประเทั่ศไทั่ยั โดยัเพื�อสร้างโรงงานผู้ลิต้ก๊าซี

อ�ต้สาหกรรม้และระบบทั่่อส่งก๊าซีในนิคม้อ�ต้สาหกรรม้อีสเทั่ิร์นซีีบอร์ด

  (ESIE) เป�นแห่งแรก เพื�อให้บริการกล�่ม้ล้กค้าทั่ี�ต้้องการใช้ไนโต้รเจน

พร้อม้ม้ีแผู้นขยัายัธุ�รกิจบริการไปยั่งนิคม้อ�ต้สาหกรรม้อื�น ๆ ของด่บบ

ลิวเอชเอในประเทั่ศไทั่ยัในระยัะยัาว

 BGC
ป่จจ�บ่นอยั้�ระหว�างเจรจา 3-4 รายัในธุ�รกิจบรรจ�ภ่ณฑ์

 โดยัคาดว�าในช�วงเดือนสิงหาคม้นี� จะสาม้ารถได�ข�อสร�ป 

2-3 รายัและ บริษั่ทั่ฯม้่�นใจยัอดขายัคร้�งปีหล่ง 2563 จะ

เต้ิบโต้กว�าคร้�งปีแรกทั่ี�ผู้�านม้า เนื�องจาก ป่จจ�บ่นกำาล่งซีื�อ

บรรจ�ภ่ณฑ์เริ�ม้กล่บม้าดีข้�น หล่งสถานการณ์การแพร�

ระบาดของไวร่สโควิด-19 เริ�ม้คลี�คลายัส�งผู้ลให�หลายั

ประเทั่ศเริ�ม้ผู้�อนคลายัม้าต้รการล�อคดาวน์

  PTG 
  คาดคร้�งปีหล่ง ปริม้าณการจำาหน�ายัน�ำาม้่น โต้ 8-12 % 

จากปีทั่ี�แล�ว- ทั่่�งปีโต้ 6-10% เพิ�ม้งบลงทั่�นเป�น 3-3.5 

พ่นลบ. จาก 2 - 2.5 พ่นลบ.  คงเป�าการขยัายัสาขาของ

สถานีบริการน�ำาม้่นและแก๊สแอลพีจีทั่ี� 50 – 100 สาขา 

คาดร่บส�วนแบ�งกำาไรจากโครงการ Palm Complex 240

-260ลบ. หน�น EBITDA โต้ 6-10%

 TPCH
  เต้รียัม้ COD โรงไฟฟ�าชีวม้วล 3 แห�ง กำาล่ง

การผู้ลิต้รวม้ 26 MW ภายัในไต้รม้าส 3/2563 

พร�อม้ล�ยัโครงการโรงไฟฟ�าช�ม้ชนต้าม้แผู้น

นโยับายัจากภาคร่ฐ และม้องหาโอกาสเข�าลงทั่�น

โครงการใหม้�ๆ หน�นการเต้ิบโต้ในอนาคต้อยั�าง

ม้่�นคงและยั่�งยัืน









































CPF ไม่่กังวลระดับราคาCPF ไม่่กังวลระดับราคา
กากถั่ั�วสหุ้รัฐขยับเหุ้ต้ัสต็ัอกถึั่งตั�นปีี 64กากถั่ั�วสหุ้รัฐขยับเหุ้ต้ัสต็ัอกถึั่งตั�นปีี 64 ด้้านราคาหมููยััง ด้้านราคาหมููยััง

คงยืันแข็็ง พืื้�นฐานแข็็งแกร่งเติิบโติติามูเป้้าหมูายัคงยืันแข็็ง พืื้�นฐานแข็็งแกร่งเติิบโติติามูเป้้าหมูายั

นายปีรัะสำทิี่ธิ ์บ้ญดวง
ปีรัะเสำรัฐิ ปีรัะธานคณ์ะ
ผู�บรัหิารั บรัษัิที่ เจรัญิ
โภคภัณ์ฑ์อาหารั จำากัด (
มหาช่น) หรัอื ซีพ่เ่อฟ เปิด
เผยว่า ขณะนี้กากถ่ัวเหลือง
ในชิคาโก สหรัฐอเมริกา มี
ระดับราคาสูงขึ้นราว 7%  แต่
ไมก่ระทบต้นทุนการผลิต
อาหารสัตว์ของบริษัทมากนัก 
เนื่องจากมีสัดสว่นการใช้น้อย
 และซีพีเอฟได้เก็บสต็อก
กากถ่ัวเหลืองไว้ใช้จนถึงต้น
ปี 2564 แล้ว ขณะท่ีแนวโน้ม
ราคาในไตรมาสแรกปีหน้า มี
ทิศทางลดลงจากผลผลิตท่ี
จะออกมามากในฤดูกาลเก็บ
เก่ียวท่ีก�าลังจะมาถึง และจีน
หยุดซื้อสะสม

“ ซีพ่เ่อฟ มก่ารัวางแผน
จัดการัธ้รักิจเป็ีนอยา่งด่
 ตัั�งแต่ัช่่วงโควิดที่่�ผา่นมา
 โดยเฉพาะอยา่งยิ�งวัตัถดิ้บ
อาหารัสำตััว์ที่่�ตั�องจัดการัสำั�ง
ซีื�อล่วงหน�าและเป็ีนรัะบบ
บนพื�นฐานการัจัดหาวัตัถดิ้บ
อยา่งยั�งยนื ขณ์ะที่่�ค่ารัะวาง
เรัอืในการัขนสำง่ยงัลดลง
อยา่งมากจากรัาคาน�ามัน

เช่ื�อเพลิงที่่�ตั�าลง สำง่ผลให�
บรัหิารัจัดการัตั�นที่น้ได�ดข่้�น
ด�วย” นายปีรัะสำทิี่ธิก์ล่าว 

ด้านสถานการณ์สุกรในขณะ
นี้ โรค PRRS ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี
บางจังหวัดชายแดนนั้น เป็น
โรคท่ีไมติ่ดต่อสูค่น และเกิด
ในฟาร์มสุกรขนาดเล็ก ไม่
กระทบถึงฟาร์มมาตรฐานท่ี
มีระบบป้องกันโรคท่ีดี และ
ไมก่ระทบปริมาณสุกร โดย
อยูใ่นการดูแลควบคุมของ
กรมปศุสัตว์ซึ่งเข้มงวดใน
ด้านความปลอดภัยในอาหาร
อยา่งเต็มท่ี ผู้บริโภคสามารถ
รับประทานเนื้อสุกรปรุงสุกได้
อยา่งมั่นใจ ระดับราคาสุกรใน
ประเทศจึงยังคงยืนแข็ง 

ขณะเดียวกันระดับราคา
สุกรในเวียดนามและจีนท่ี
ก่อนหน้านี้อ่อนตัวลง ก็มี
แนวโน้มขยับตัวสูงขึ้น ท�าให้
สถานการณ์ราคาโดยรวมอยู่
ในเกณฑ์ท่ีดี เชื่อมั่นพื้นฐาน
ของซีพีเอฟยังคงแข็งแกรง่
และเติบโตได้ตามเป้าหมายท่ี
วางไว้./



ผู้บริหาร “อินเตัอรั ์ฟารัม์า” แจง
ขายหุ้นบิ๊กล็อต 10.3 ล้านหุ้นให้
 “ธีรพงศ์ จันศิริ” บิ๊กบอสไทยยู
เนี่ยน กรุ๊ป หวังผนึกความรว่มมือ
ต่อยอดธุรกิจ ตอกย�าความเป็น
ผู้น�าด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ
และความงามของคนและสัตว์
เล้ียง ยกระดับการเติบโตสูบ่ริษัท
ชั้นน�าระดับโลก

ดรั.ที่รังว้ฒ ิศกัดิช์่ลาธรั ปีรัะธาน
เจ�าหน�าที่่�บรัหิารั บรัษัิที่ อินเตัอรั์
 ฟารัม์า จำากัด (มหาช่น) หรัอื
 IP ผู้ด�าเนินธุรกิจด้านการพัฒนา
 คิดค้น และจ�าหนา่ยผลิตภัณฑ์
เพื่อสุขภาพและนวัตกรรมความ
งามส�าหรับคน และผลิตภัณฑ์
สุขภาพส�าหรับสัตว์เล้ียงและ
ปศุสัตว์ เปิดเผยว่า เมื่อวันท่ี 8 
กันยายน 2563 ท่ีผา่นมา ได้ขาย
หุ้นบิ๊กล็อต จ�านวน 10.3 ล้านหุ้น
 หรือคิดเป็น 5% ของสิทธิออก
เสียงท้ังหมดของกิจการ ให้กับ
 นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน 
กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ TU

โดยการซื้อขายหุ้นบิ๊กล็อตใน
ครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากท่ีได้มีการ
เจรจาพูดคุยกันมาอยา่งต่อเนื่อง
 เนื่องด้วย นายธีรพงศ์ จันศิริ มี
ความสนใจและเชื่อมั่นในพื้นฐาน
ธุรกิจของ บมจ.อินเตอร์ ฟาร์ม
า ท่ีได้มุง่เน้นการคิดค้นพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆ  เพื่อสุขภาพและ
ความงามส�าหรับคนและสัตว์
เล้ียง ภายใต้การก�าหนดแนวทาง
การด�าเนินงาน และแผนการ
ขยายธุรกิจท่ีชัดเจน ด้วยกลยุทธ์
สร้างการเติบโตระยะกลาง (ปี 
2563-2565) ต่อเนื่องเฉล่ียไมต่�า
กว่า 25% ต่อปี ท้ังจาก Organic 
Growth และ Inorganic Growth 

อีกท้ังบริษัทฯ ยังมีนโยบายจ่าย
เงินปันผลไมน่้อยกว่า 50% ของ
ก�าไรสุทธิ จึงเป็นหุ้นท่ีเหมาะสม
ต่อการลงทุนระยะยาว

 ดร.ทรงวุฒิ บอกเพิ่มเติมว่า การ
เข้ามาถือหุ้นของนายธีรพงศ์ จัน
ศิริ ครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวส�าคัญ
ในการผนึกความรว่มมือต่อยอด
ธุรกิจ เพื่อตอกย�าความเป็นผู้น�า
ด้านนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและ
ความงามของคนและสัตว์เล้ียง 
ยกระดับการเติบโตสูบ่ริษัทชั้นน�า
ระดับโลกตามเป้าหมายท่ีวางไว้

“การัเปีล่�ยนแปีลงโครังสำรั�าง
การัถือห้�นจากการัเข�ามาของ
คณ้์ธร่ัพงศ ์จันศริั ิครัั�งน่� ยนืยนั
ไม่มผ่ลกรัะที่บต่ัอโครังสำรั�างการั
บรัหิารังาน การัจัดการัตัรัวจ
สำอบ ตัลอดจนนโยบายการั
ดำาเนินธ้รักิจของบรัษัิที่อยา่ง
แน่นอน” ดรั.ที่รังว้ฒกิล่าว

ท้ังนี้ปัจจุบัน บมจ.อินเตอร์ ฟาร์ม
า ด�าเนินธุรกิจด้านการพัฒนา
 คิดค้น และจ�าหนา่ยผลิตภัณฑ์
สุขภาพและนวัตกรรมความงาม
ส�าหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ส�าหรับสัตว์เล้ียงและปศุสัตว์ โดย
แบง่กลุ่มผลิตภัณฑ์เป็น 4 กลุ่ม
 ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์รักษา
สุขภาพและชะลอวัย (Wellness 
and Anti-Aging Products), 
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความ
งาม (Aesthetic Innovation 
Products), ผลิตภัณฑ์ดูแลและ
สง่เสริมสุขภาพของสัตว์เล้ียง
 (Companion Animal Health 
Products) และผลิตภัณฑ์ส�าหรับ
ปศุสัตว์ (Livestock Products)

 CEO IP ขายบ๊ิ๊�กล็็อต 10.3 ล้็านหุ้้้น CEO IP ขายบ๊ิ๊�กล็็อต 10.3 ล้็านหุ้้้น
ใหุ้้ “ธีีรพงศ์์ จัันศ๊์ร๊” หัุ้วเรือใหุ้ญ่่ ไทยยูเนี�ยนใหุ้้ “ธีีรพงศ์์ จัันศ๊์ร๊” หัุ้วเรือใหุ้ญ่่ ไทยยูเนี�ยน



นางแววตัา กล้โช่ตัธาดา รัองผู�อำานวยการัฝื่าย
การัเงินและบญัช่ ่บรัษัิที่ ที่ ่เอสำ ฟลาวมิลล์ จำากัด (
มหาช่น) TMILL 

เปิดเผยว่า บริษัทฯคาดว่าผลประกอบการครึ่งปีหลัง 2563 จะ
ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกท่ีผา่นมา เนื่องจาก
 ครึ่งปีแรกเป็นชว่งท่ีผลประกอบการของบริษัทฯโตค่อนข้างแรง
 โดยมีรายได้รวมอยูท่ี่ 717.55  ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิอยูท่ี่
 67.25 ล้านบาท 

แต่อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมั่นใจว่าภาพรวมผลประกอบ
การในปีนี้จะสามารถท�าได้เติบโตตามเป้าหมายท่ีวางไว้ว่าราย
ได้จะโต 5%   จากก�าลังการผลิตท่ีเพิ่มขึ้นแตะ80% ภายใน
สิ้นปีนี้จากปัจจุบันอยูท่ี่ 75% ซึ่งบริษัทฯจะเน้นขยายตลาดให้
สอดคล้องกับก�าลังการผลิตในปัจจุบัน

"สำำาหรับัปัีจจ้บนับรัษัิที่ฯมก่ำาลังการัผลิตัอยูท่ี่่� 500 ตัันข�าวสำาล่
/วัน ในด�านของการัโม่แป้ีงสำาลจ่ะยงัไม่มก่ารัขยายเพิ�ม แต่ั
ตัอนน่�เรัาจะเน�นไปีที่่�การัขยายตัลาดให�ตัอบรับักับกำาลังการั
ผลิตัที่่�มอ่ยู"่ นางแววตัา กล่าว 

ด้านการแพรร่ะบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทฯไมไ่ด้รับผลกระ
ทบเรื่องการน�าเข้าวัตถุดิบแต่อยา่งใด ยังสามารถน�าเข้าวัตถุดิบ
ได้ตามปกติ และบริษัทฯยังเฝ้าติดตามสถานการณ์ท้ังภายใน
ภายนอกอยา่งใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังเหตุการณ์ท่ีจะสง่ผลกระทบ
ต่อการด�าเนินธุรกิจในอนาคต 

นางแววตา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าส�าหรับค่าเงินบาทท่ีปรับตัวแข็ง
ค่าขึ้น ถือว่าเป็นปัจจัยบวกต่อบริษัทฯเนื่องจากท�าให้ต้นทุนใน
การน�าเข้าวัตถุดิบปรับตัวลดลง

TMILL  คาดผล็งาน H2/63 ตำ�ากว่า H1/63TMILL  คาดผล็งาน H2/63 ตำ�ากว่า H1/63
ท่ี่�โตแรง แต่ท้ี่�งปีีที่ำ�ได้้ต�มเปี้� พร้อมว�งเป้ี�ร�ยได้้ปีี 64 โต 5-10%  ท่ี่�โตแรง แต่ท้ี่�งปีีที่ำ�ได้้ต�มเปี้� พร้อมว�งเป้ี�ร�ยได้้ปีี 64 โต 5-10%  



 UKEM รับโควิด-19 UKEM รับโควิด-19
ฉุุด้เปี้�ร�ยได้้ปีี 63 หลุุด้เป้ี� ท่ี่�ค�ด้โต 10% เหตุด่้ม�นด์้ฉุุด้เปี้�ร�ยได้้ปีี 63 หลุุด้เป้ี� ท่ี่�ค�ด้โต 10% เหตุด่้ม�นด์้

ร่วง เน้นลุด้ค่�ใช้้จ่่�ย ร้กษ�กำ�ไรร่วง เน้นลุด้ค่�ใช้้จ่่�ย ร้กษ�กำ�ไร

UKEM รับโควิด-19 ฉุดเป้ารายได้ปี 63 
หลุดเป้า ท่ีคาดโต 10% เหตุดีมานด์รว่ง
 เน้นลดค่าใช้จ่าย รักษาก�าไร ระบุ H2/63 
ชะลอแผนขยายลงทุน แต่เล็งศึกษาธุรกิจ
ใหม่ๆ  รับกระแส New Normal

นายพร่ัพล สำว้รัรัณ์นภาศรั ่กรัรัมการั
ผู�จัดการั บรัษัิที่ ยูเน่�ยน ปิีโตัรัเคมค่อล
 จำากัด (มหาช่น) UKEM เปิดเผยว่า จาก
สถานการณ์โควิด-19 ท่ีระบาดต้ังแต่
ชว่งไตรมาสท่ี 1/63 เป็นต้นมา สง่ผล
ให้ภาพรวมอุตสาหกรรมซบเซา จาก
ดีมานด์ความต้องการท่ีลดลงตามก�าลัง
ซื้อ อยา่งไรก็ตามบริษัทคาดว่าจะยังรักษา
ระดับผลประกอบการให้มีก�าไรสุทธิได้
ใกล้เคียงกับปีก่อนท่ีท�าได้ 70.18 ล้าน
บาท จากกลุ่มฐานลูกค้าท่ีมีกระจายอยูใ่น
ทุกๆอุตสาหกรรม โดนงวด 6 เดือนแรก
ของปี63 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ 52.81 ล้าน
บาท

ด้านภาพรวมการด�าเนินงานในชว่งครึ่ง
ปีหลัง 2563 บริษัทคาดว่าจะอยูใ่นระดับ
ท่ีไมไ่ด้ดีเท่ากับชว่งครึ่งปีแรก เนื่องจาก
ใน Q3/63 เข้าสูช่ว่งฤดูฝน ซึ่งผลิตภัณฑ์
เคมีการเกษตรซึ่งถือเป็นรายได้หลักของ
บริษัท จะอยูใ่นชว่งซบเซา เนื่องจาก
เกษตรกรและผู้ผลิตไมน่ิยมใช้สารเคมี
การเกษตรในชว่งฤดูฝนเนื่องจากเมื่อฝน
ตกจะท�าให้เกิดการชะล้างสารเคมีออกไป 
ท�าให้ไมไ่ด้ประสิทธิภาพตามท่ีต้องการ

ท้ังนี้กลยุทธ์ในการด�าเนินงานครึ่งปีหลัง 
2563 บริษัทเน้นการลดค่าใช้จ่ายด้านการ
ด�าเนินงาน และพยายามระบายสินค้าคง
เหลือออกไปให้เหลือค้างน้อยท่ีสุด เพื่อน�า
กระแสเงินสดกลับเข้ามาในบริษัท อีกท้ัง
ยังเน้นการบริหารจัดการต้นทุนการผลิต
ท่ีเก่ียวข้องกับราคาน�ามันให้อยูใ่นเกณฑ์
ท่ีเหมาะสม รวมถึงเพิ่มมาร์จ้ินในสินค้า
ประเภทต่างๆให้มากขึ้น

“ในปีีน่� บรัษัิที่มองว่าเศรัษฐกิจม่
ความผนัผวนสำงูมาก ในขณ์ะที่่�ที่าง
อ้ตัสำาหกรัรัมที่่�เก่�ยวข�องกับด�าน อ้ปีโภค
 และบรัโิภค ยงัมค่วามตั�องการัที่่�ดต่่ัอ
เนื�อง ซี้�งเรัาก็จะมก่ารัเพิ�มsuppliers
 ด�านสำิ�งพิมพ์ที่่�เป็ีนตััวฉลากสำนิค�าต่ัางๆ
เข�าไปีเพิ�มเติัม”นายพร่ัพล กล่าว

นายพีรพล กล่าวเพิ่มเติมว่า ปี 2563 
บริษัทฯ ได้มีการชะลอแผนการลงทุน
ออกไปก่อน เพื่อระมัดระวังความเสี่ยงท่ี
อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งจากสถานการณ์โควิด
-19 ท่ีระบาดนั้น ได้ท�าให้รูปแบบการใช้
ชีวิตเปล่ียนไป จึงท�าให้บริษัทมีการมอง
หาการท�าธุรกิจใหม่ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับยุค
 New Normal ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งอยู่
ในระหว่างการศึกษาและมองหาในหลาก
หลายกลุ่มธุรกิจท่ีมีลูกค้าสนใจในชว่งนี้



TU มัั่�นใจัปีี 63TU มัั่�นใจัปีี 63
กำาไรดีกว่าปีีก่อนที�ทำาได้ 3.81 พันล็บิ๊.หุ้ลั็งความั่กำาไรดีกว่าปีีก่อนที�ทำาได้ 3.81 พันล็บิ๊.หุ้ลั็งความั่
ต้องการอาหุ้ารแช่่แข็งเพ๊� มั่-ล็ดต้นท้นดีเยี�ยมั่ต้องการอาหุ้ารแช่่แข็งเพ๊� มั่-ล็ดต้นท้นดีเยี�ยมั่

TU มั่นใจป ี63 ก�าไรดีกว่า
ปก่ีอนท่ีท�าได้ 3.81 พนั
ลบ.หลังความต้องการ
อาหารแชแ่ขง็เพิม่-ลดต้นทุน
ดีเย่ียม พรอ้มคาดดันบ.
ลกู TFM เขา้เทรด SET ได้
ภายในQ1/64-Q2/64
 
นายธร่ัพงศ ์จันศริั ิปีรัะธาน
เจ�าหน�าที่่�บรัหิารั บรัษัิที่
 ไที่ยยูเน่�ยน กร้ัป๊ี จำากัด (
มหาช่น)หรัอื TU เปิดเผย
ว่า บริษัทฯมั่นใจก�าไรสุทธิปี
 2563 จะดีกว่าปีก่อนท่ีท�าได้
 3,815.88 ล้านบาท โดย
ปัจจุบัน 6 เดือนแรกท่ีผา่น
มาบริษัทฯสามารถท�าก�าไร
สุทธิได้แล้ว 2,732.45  ล้าน
บาท หลังการแพรร่ะบาด
ของไวรัสโควิด-19 สง่ผลให้
ความต้องการอาหารแชแ่ข็ง
ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะชว่ง
ครึ่งปีหลังท่ีร้านอาหารเริ่ม
กลับมาเปิดด�าเนินการบ้าง
แล้ว

อีกท้ังบริษัทฯยังได้ควบคุม
ต้นทนุและค่าใช้จ่ายอยา่งต่อ
เนื่อง พร้อมปรับลดงบลงทุน
ในปีนี้เหลือ 3,400 ล้านบาท
 จากเดิมวางไว้ท่ี 4,900 ล้าน
บาท พร้อมชะลอการลงทุน
ใหม่ๆ ออกไปก่อน เนื่องจาก
ต้องการถือกระแสเงินสดไว้
ในมือให้มากท่ีสุด โดยปัจุบัน
บริษัทฯมีกระแสเงินสดในมือ 
จ�านวน 7,000 ล้านบาท และ
มีอัตราหนี้สินต่อทุน(D/E)ใน
ไตรมาส2/2563 ปรับตัวลด
ลงไปต�าสุดอยูท่ี่ระดับ 0.96 
เท่า

ท้ังนี้บริษัทฯยังคงมั่นใจว่าย

อดขายปี 2563 จะสามารถ
เติบโตได้ตามเป้าท่ีวางไว้
 5% โดยครึ่งปีแรกท่ีผา่น
มาสามารถสร้างการเติบโต
ได้แล้ว 4.5% แต่อยา่งไรก็
ตามบริษัทฯไมอ่ยากโฟกัส
เรื่องยอดขาย แต่จะเน้นการ
สร้างก�าไรสุทธิมากกว่า

ส�าหรับปัจจัยอ่ืนๆท่ีต้อง
ติดตามในชว่งครึ่งปีหลังยัง
คงเป็นสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 
พร้อมท้ังดูแลเรื่องซัพพลาย
เชนให้ดี เพื่อให้สง่มอบ
สินค้าได้ตามความต้องการ
ของตลาด

ด้านแผนการน�าบริษัท
ยอ่ย บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟี
ดมิลล์ จ�ากัด (TFM) ปัจจุบัน
อยูร่ะหว่างเตรียมกลับมา
ด�าเนินการยื่นเอกสารไฟล่ิง
ใหมอี่กครั้ง หลังจากก่อน
หน้านี้ได้ชะลอแผนออก
ไปก่อนชั่วคราว และคาด
ว่าจะน�าเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แหง่
ประเทศไทย(SET) ในต้นปี
หน้า

นายธีรพงศ์ กล่าวเพิ่มเติม
ว่า ปัจจุบันบริษัทได้ต้ังงบ
 1,000 ล้านบาท ภายใน
 3-5 ปี(2563-2567) เพื่อ
ใช้ลงทุนในสตาร์ทอัพท่ัว
โลก โดยปัจจุบันลงทุนไป
แล้วประมาณ 3-4 บริษัท
 ซึ่งสว่นใหญส่ตาร์ทอัพท่ี
บริษัทฯเข้สลงทุรจะท�าธุระ
กิจเก่ียวข้องกับอาหาร และ
 บริษัทได้ใสเ่งินลงทุนให้ราย
ละไมเ่กิน 1 ล้านบาท



EPG มั่องแนวโน้มั่ธ้ีรก๊จัปีรับิ๊ตัวดีข้�นในไตรมั่าสEPG มั่องแนวโน้มั่ธ้ีรก๊จัปีรับิ๊ตัวดีข้�นในไตรมั่าส
ต่อไปีม่้ั่งเน้นนโยบิ๊ายล็ดค่าใช้่จ่ัาย  คงเป้ีารายได้ งวดปีี 63/64  ไว้ที� 9 พันล็บิ๊. ต่อไปีม่้ั่งเน้นนโยบิ๊ายล็ดค่าใช้่จ่ัาย  คงเป้ีารายได้ งวดปีี 63/64  ไว้ที� 9 พันล็บิ๊. 

รัศ.ดรั.เฉลย่ว วิที่รูัปีกรัณ์์ รัองปีรัะธานเจ�าหน�าที่่�
บรัหิารั บรัษัิที่ อส่ำเทิี่รัน์โพลเ่มอรั ์กร้ัป๊ี จำากัด (
มหาช่น) หรัอื EPG ผู้ผลิตและจ�าหนา่ยผลิตภัณฑ์
โพลีเมอร์และพลาสติกแปรรูปชั้นน�าของโลกเปิด
เผยว่า การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 2019 (COVID-19) สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจท่ัว
โลก เมื่อเร็วๆ นี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ
 (IMF) ได้ปรับประมาณการณ์การเติบโตเศรษฐกิจ
โลกในปี 63 ท่ีติดลบ 4.9% เนื่องจากการระบาด
ใหญข่องโรค Covid-19 สง่ผลกระทบต่อกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและคาดว่าการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ
ในชว่งครึ่งปีหลังจะค่อยเป็นค่อยไป

EPG ผา่นวิกฤตทางเศรษฐกิจต่างๆ มาหลายครั้ง
 ส�าหรับครั้งนี้ EPG สามารถรับมือได้ดีพอสมควร
 การน�านโยบายลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพ
การท�างาน หรือ นโยบาย “USE” (U: Utilization 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งคุ้มค่า
 S: Save การประหยัดค่าใช้จ่าย และ E: Efficiency 
การเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน) มาใช้บริหาร
งานภายในองค์กร เริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้นในไตรมาส
ท่ี 1 ปี 63/64 (เม.ย.63 - มิ.ย.63) โดยคาดว่า
ผลประกอบการจะดีขึ้นในไตรมาสต่อๆ ไปตาม
สถานการณ์เศรษฐกิจโลก ซึ่งในปีบัญชี 63/64 (
เม.ย.63 - มี.ค.64) บริษัทต้ังเป้ายอดขายประมาณ
 9,000 ล้านบาท รักษาระดับอัตราก�าไรขั้นต้นท่ี 
28-30% ส�าหรับการด�าเนินงานใน 3 ธุรกิจ มีดังนี้

ธุรกิจฉนวนยางกันความร้อน/เย็น ภายใต้แบรนด์
 AEROFLEX ต้ังเป้าท�าการตลาดส�าหรับสินค้าพรี
เมี่ยมเป็นหลักท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดย
เฉพาะอยา่งยิ่งในประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา
 ส�าหรับตลาดในสหรัฐอเมริกายอดขายในชว่งนี้
เริ่มปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน แต่ยัง
มีความไมแ่นน่อนเนื่องจากยังมีจ�านวนผู้ติดเชื้อ
 Covid-19 เพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง ส�าหรับตลาด
ภูมิภาคการสง่ออกยังประสบปัญหาเรื่องข้อ
จ�ากัดด้านโลจิสติกส์ในบางประเทศ และความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ก่อสร้างชะลอตัว สว่นตลาด
ในประเทศชะลอตัวตามแนวโน้มการก่อสร้างใน
ประเทศท่ีลดลง อยา่งไรก็ตามฉนวน AEROFLEX 
จัดเป็นสินค้าจ�าเป็นท่ีใช้ในระบบปรับอากาศ
 อุตสาหกรรมอาหารแชแ่ข็ง อุตสาหกรรมยา และ
คลีนรูม เป็นต้น จึงท�าให้ AEROFLEX สามารถ
รักษาสว่นแบง่การตลาดได้ดี

ธุรกิจชิ้นสว่นอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์ ภาย
ใต้แบรนด์ AEROKLAS มีสัญญาณฟื้ นตัวดีขึ้นเมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อนกลุ่มลูกค้า OEM (Original 
Equipment Manufacturer) เริ่มกลับมาสั่งซื้อ
สินค้าต้ังแต่เดือนกรกฎาคม เชน่เดียวกับบริษัท
รว่มทุนในกลุ่มชิ้นสว่นยานยนต์ได้รับค�าสั่งซื้อ
จากลูกค้ากลุ่ม OEM เชน่กัน ส�าหรับธุรกิจใน

ออสเตรเลียมีแนวโน้มการฟื้ นตัวอยา่งค่อยเป็น
ค่อยไปเนื่องจากประชากรท่องเท่ียวภายใน
ประเทศเพิ่มขึ้นและมีความต้องการใช้งานอุปกรณ์
ตกแต่งยานยนต์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดิน
ทางท่องเท่ียวแบบออฟโรด

อยา่งไรก็ตาม AEROKLAS มีจุดแข็งด้านชอ่ง
ทางการจัดจ�าหนา่ยท้ัง OEM/ ODM (Original 
Design Manufacturer) After Market และการ
สง่ออก จึงสามารถใช้ชอ่งทางดังกล่าวให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และให้เกิด Synergy ของกลุ่ม
ธุรกิจท้ังหมดของ AEROKLAS

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกภายใต้แบรนด์ EPP มุง่
เน้นขยายตลาดในกลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหารประเภท
กล่องใสอ่าหาร ถ้วยน�าด่ืม และสินค้าอุตสาหกรรม 
ด้วย EPP มีก�าลังการผลิตขนาดใหญจึ่งต้องบริหาร
จัดการกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 อีกท้ังในชว่งนี้ EPP ยังคงได้รับผลบวกจากราคา

วัตถุดิบท่ีปรับตัวลดลง นอกจากนี้ EPP ได้พัฒนา
สินค้าใหมห่ลายประเภท เชน่ กล่องใสอ่าหาร
และถ้วยน�าด่ืมรุน่ใหม/่ ถ้วยน�าด่ืมภายใต้แบรนด์
 eici ซึ่งได้รับการตอบรับท่ีดีจากตลาด รวมถึงการ
พัฒนาบรรจุภัณฑ์พลาสติกท่ีใช้วัตถุดิบประเภท
 Bio plastic และบรรจุภัณฑ์ประเภทกระดาษเพื่อ
สามารถให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์อยา่งครบวงจร
 และสินค้านวัตกรรม “หน้ากากอเนกประสงค์ EP-
Kare” เป็นต้น

ส�าหรับผลการด�าเนินงานไตรมาสท่ี 1 ปี 63/64 (
เม.ย.63 – มิ.ย.63) บริษัทมีรายได้จากการขาย
 1,952.2 ล้านบาท ลดลงจากชว่งเดียวกันของปี
ก่อน 27.0% มีอัตราก�าไรขั้นต้นท่ี 28.9% และมี
ก�าไรสุทธิ 74.6 ล้านบาท ลดลง 65.3% เป็นผลมา
จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ ของโลกต้องหยุด
ชะงักจากผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของโรค 
Covid-19 รศ.ดร.เฉลียว กล่าว



 INSET ตุิน Backlog หนากว่่า 3 พัื้นลบ. INSET ตุิน Backlog หนากว่่า 3 พัื้นลบ.
ลุยัป้ระมููลงานใหมู่เข้็าพื้อร์ติต่ิอเนื�อง ลุยัป้ระมููลงานใหมู่เข้็าพื้อร์ติต่ิอเนื�อง 
มัู�นใจผลงานป้ีน้�โติเข้็าเป้้า 10-15%มัู�นใจผลงานป้ีน้�โติเข้็าเป้้า 10-15%

INSET อนาคตดี เดินหน้ารับรู้รายได้จากงาน
ในมือท่ีมีอยูแ่ล้วกว่า 3 พันล้านบาท ประเมิน
ครึ่งปีหลังงาน Data Center และงานขยาย
โครงขา่ยรองรับระบบ 5G คึกคัก หลัง
สถานการณ์โควิด-19 ผอ่นคลาย พร้อมเดิน
หน้าประมูลงานโครงการใหมต่่อเนื่อง หนุน
การเติบโตระยะยาว ฟาก "ศักด์ิบวร พุกกะณะ
สุต" กรรมการผู้จัดการ มั่นใจผลงานปี 63 
เติบโตเข้าเป้าหมายท่ีระดับ 10-15%  

 นายศกัดิบ์วรั พ้กกะณ์ะสำต้ั กรัรัมการัผู�
จัดการั บมจ.อินฟรัาเซีที่ (INSET) เปิดเผยว่า
 ภาพรวมของผลการด�าเนินงานในครึ่งปีหลัง
จะเติบโตได้ดีกว่าครึ่งปีแรก เนื่องจากมีงานใน
มือรอรับรู้รายได้แล้วกว่า 3 พันล้านบาท ขณะ
เดียวกันมีงานบางสว่นท่ีเล่ือนรับมอบงานใน
ไตรมาส 2/2563 เข้ามาเพิ่มเติม ซึ่งจะท�าให้
บริษัทฯมีรายได้ทยอยเข้ามาต่อเนื่อง และชว่ย
ผลักดันการเติบโตในปี 2563 ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ 
 
"บรัษัิที่ฯยงัคงเป้ีารัายได�ปีีน่�เติับโตัรัะดับ
 10-15% จากปีีก่อนที่่�มร่ัายได� 1.2 พันล�าน
บาที่ เนื�องจากมก่ารัรับัรูั�รัายได�จากงานในมือ
 ขณ์ะที่่�ปัีจจ้บนัสำามารัถกลับมาดำาเนินธ้รักิจ
ได�ตัามปีกติั หลังจากสำถานการัณ์์การัแพรั่
รัะบาดของเช่ื�อไวรัสัำโควิด-19 คล่�คลาย รัวม
ถ้งการัที่่�บรัษัิที่ฯยงัมองโอกาสำเข�าปีรัะมูล
งานใหม่ๆอยา่งต่ัอเนื�อง โดยเฉพาะงาน Data 
Center และงานปีรัะเภที่การัขยายโครังข่าย
 5G ของผู�ปีรัะกอบการัโที่รัคมนาคม ซี้�งคาด
ว่าจะเหน็การัลงที่น้มากข้�น" นายศกัดิบ์วรั
กล่าว 
 
กรรมการผู้จัดการ กล่าวอีกว่า จากสถานการณ์
โควิด-19 ท่ีผา่นมา นา่จะเป็นแรงกระตุ้นการ
ขยายการลงทุนด้าน IT จากภาคเอกชนให้เพิ่ม
ขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขัน
ในยุคถัดไป ดังนั้นเมื่อการขยายการลงทุน

เพิ่มขึ้น ก็นา่จะเป็นโอกาสท่ีดีท�าให้มีปริมาณ
งานในมือสูงขึ้นอีกด้วย อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ
ยังคงนโยบายท่ีจะเพิ่มสัดสว่นรายได้ประจ�า
สม�าเสมอ เพื่อสนับสนุนการเติบโตระยะยาว
ให้มีความมั่นคง ท้ังนี้ ในปีนี้ บริษัทฯคาดว่า
จะมีสัดสว่นรายได้จะมาจากธุรกิจโครงสร้าง
พื้นฐาน และโครงขา่ยโทรคมนาคม ประมาณ
 50% ,ธุรกิจก่อสร้างศูนย์ข้อมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 40%  และธุรกิจงาน
ซอ่มบ�ารุงและบริการ ซึ่งเป็นรายได้ประจ�า 
(Recurring income) 10% 

 
อนึ่่ง บริษัทฯได้รับงานประเภทโครง
ขา่ยโทรคมนาคมขนาดใหญ ่มูลค่ารวม
 1.09 พันล้านบาท ชื่อโครงการงานติด
ต้ังวงจรกรองสัญญาณยา่นความถ่ี 850 
เมกะเฮิรตซ์ (MHz) ตามประกาศ กสทช
. เรื่องแผนความถ่ีวิทยุกิจการโทรคมนาคม

เคล่ือนท่ีสากล (International Mobile 
Telecommunication-IMT) ยา่นความถ่ี 824-
839/869-884 เมกะเฮิรตซ์   และเรื่องแผน
ความถ่ีวิทยุกิจการเคล่ือนท่ี ยา่นความถ่ี 885-
895/930-940 เมกะเฮิรตซ์ ของบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ�ากัด (มหาชน) 

ซึ่งมีคู่สัญญาหรือผู้ว่าจ้างเป็นเอกชน 2 ราย
ประกอบด้วย บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์
 คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ากัด (มหาชน
)  หรือ ICN  มูลค่างาน 521.89 ล้านบาท และ
บริษัทเทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จ�ากัด
 มูลค่างาน 566.36 ล้านบาท โดยมีลักษณะ
เป็นงานตรวจวัดสัญญาณโครงขา่ยก่อนและ
หลังติดต้ัง งานจัดหาและติดต้ังวงจรกรอง
โครงขา่ยโทรศัพท์เคล่ือนท่ียา่นความถ่ี  850 
เมกะเฮิรตซ์ และปรับแต่งโครงขา่ย และมี
ระยะเวลาของสัญญาในการด�าเนินการรวม 
420 วัน รับประกัน 5 ปี 



ผถห. MORE ไฟเข้็ยัว่เพิื้� มูทุุน ข็ายัพ้ื้พ้ื้-ออก MORE-W2ผถห. MORE ไฟเข้็ยัว่เพิื้� มูทุุน ข็ายัพ้ื้พ้ื้-ออก MORE-W2
ลงทุุนโครงการแร่กรองนำ�าไพื้โรลไซต์ิ - โครงการผลิติภััณฑ์์สมุูนไพื้รไทุยัและการตัิ�งร้าน “การบูร"ลงทุุนโครงการแร่กรองนำ�าไพื้โรลไซต์ิ - โครงการผลิติภััณฑ์์สมุูนไพื้รไทุยัและการตัิ�งร้าน “การบูร"

นายอมฤที่ธิ ์กล่อมจิตัเจรัญิ ปีรัะธานเจ�า
หน�าที่่�บรัหิารัและกรัรัมการัผู�จัดการัใหญ่
 บรัษัิที่ มอรั ์รัเ่ทิี่รัน์ จำากัด (มหาช่น) MORE 
เปดิเผยในงานประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้ง
ท่ี 1/2563 ซึ่งจัดขึ้นวันนี้ว่า   ผูถื้อหุน้ได้มี
มติอนุมติัทกุวาระการประชุม ได้แก่ อนมุติั
การเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษัิท จ�านวน 
177,250,000 บาท 

จากทุนจดทะเบียนเดิม จ�านวน
 326,543,579.75 เป็นทุนจดทะเบียน จ�านวน
 503,793,579.75 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน จ�านวน 3,545,000,000 หุ้น มูลค่า
ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อออกและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบเฉพาะเจาะจงแก่
บุคคลในวงจ�ากัด (Private Placement)เป็น
จ�านวน 3,000,000,000 หุ้น และเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ
ตามใบส�าคัญ แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น ครั้งท่ี 2 
(MORE-W2) เป็นจ�านวน 545,000,000 หุ้น
 ซึ่งจะออกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตาม
สัดสว่น การถือหุ้นโดยไมคิ่ดมูลค่า(ศูนย์บาท)

อีกท้ังยังอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท จ�านวนไมเ่กิน 3,545,000,000 หุ้น
 มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.05 บาท เพื่อเสนอขาย
ให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด (Private Placement) 
ให้แก่บุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ (“ผู้ลงทุน”) 
ประกอบด้วย 1. นายภัทรเดช พูลเกิด จ�านวน
 1,000,000,000 หุ้น 2. นายธนอรรถ ตรีธิติธัญ
 จ�านวน 1,000,000,000 หุ้น 3. นายเฉลิมพงษ์
 มหาวาณิชย์วงศ์ จ�านวน 1,000,000,000 หุ้น
 ในราคาหุ้นละ 0.50 บาท มูลค่ารวมไมเ่กิน
 1,500 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังพิจารณาการออกใบส�าคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งท่ี 2 
(MORE-W2) เป็นจ�านวนไมเ่กิน 545,000,000 
หนว่ย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
ตามสัดสว่นการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น โดยไม่
คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) โดยมีอัตราการ จัดสรร
เท่ากับ 12 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หนว่ยใบส�าคัญ
แสดงสิทธิ (ในการค�านวณสิทธิท่ีจะได้รับจัด
สรรใบส�าคัญแสดงสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่ละราย
นั้น หากเกิดเศษจากการค�านวณตามอัตราการ

จัดสรร ให้ปัดเศษนั้นท้ิง) โดยใบส�าคัญแสดง
สิทธิดังกล่าวมี อายุไมเ่กิน 2 ปี นับจากวันท่ี
ได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิและมีอัตราการใช้
สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หนว่ย ต่อหุ้น
สามัญ 1 หุ้น โดยมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 2 บาท
ต่อหุ้น (“ราคาใช้สิทธิ”) (“ใบส�าคัญแสดง
สิทธิ MORE-W2") โดยบริษัทก�าหนดให้วันท่ี5
 สิงหาคม 2563 เป็นวันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ
 MORE-W2

ส�าหรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่บุคคลในวงจ�ากัด (Private Placement) 
ในครั้งนี้ บริษัท จะได้รับเงินภายในไตรมาสท่ี
 4 ของปี 2563 โดยเงินท่ีได้จะไปลงทุน ลงทุน
ในโครงการแรก่รองน�าไพโรลไซต์ (Pyrolusite) 
1,000 ล้านบาท ,ลงทุนในโครงการผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไทยและการต้ังร้าน “การบูร" ซึ่งเป็น
ร้านขายปลีกสมุนไพรไทย 300 ล้านบาทและ
 ใช้เป็นทุนหมุนเวียนอ่ืนๆ ในกิจการ 200 ล้าน
บาท

ด้านภาพรวมผลประกอบการบริษัทฯมั่นใจผล
ประกอบการปี 2563 จะพลิกกลับมามีก�าไร
สุทธิได้ จากปีก่อนมีผลขาดทุนสุทธิ 15.77 ล้าน
บาท เนื่องจาก 2 โครงการใหมท่ี่บริษัทฯได้เดิน
หน้าลงทุนได้แก่ โครงการแรก่รองน�าไพโรล
ไซต์ และโครงการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยจะ
สามารถหนุนการเติบโตได้อยา่งมั่นคง 

ส�าหรับโครงการแรก่รองน�าไพโรลไซต์บริษัทฯ
 ได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายผลิตภัณฑ์
แรก่รองน�าไพโรลู ไซต์ (Pyrolusite) เมื่อวัน
ท่ี 5 กรกฎาคม 2563 กับ บริษัท เมย์ พลัส
 2005 จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้ถือประทานบัตรเลขท่ี
 5/2552 ท่ีขอ ผลิตแรไ่พโรลูไซต์ (Pyrolusite) 
ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม ่เป็นสัญญาซื้อขาย
แรแ่บบ Exclusive โดยเง่ือนไขในสัญญาระบุ
ว่า สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ในก�าหนดระยะ
เวลาภายใน 10 ปี หรือปริมาณสั่งซื้อจ�านวน
 400,000 ตัน 

โดยบริษัทฯมีลูกค้าท่ีเป็นเป้าหมายหลักคือ
หนว่ยงานภาครัฐ โดยปัจจุบันภาครัฐมีนโยบาย

สนับสนุนเรื่องการอุปโภคบริโภคของประชาชน
ให้มีความสะอาดและได้มาตรฐาน ท้ังนี้ปัจจุบัน
โครงการดังกล่าวได้เริ่มเปิดด�าเนินการภายใน
ไตรมาส3/2563 แล้วท่ีแรกคือ เกาะเสม็ด อีก
ท้ังบริษัทฯยังอยูร่ะหว่างศึกษาการน�าโครงการ
แรก่รองน�าไพโรลไซต์ไปใช้ในน�าปะปาบน
เกาะยาวใหญ ่และเกาะสีชัง นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังมีแผนสง่แรไ่พโรลไซต์ไปยังต่างประเทศ
ด้วยเชน่กัน ซึ่งปัจจุบันได้สง่แรไ่ปทดสอบเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว 

นอกจากนี้บริษัทฯยังมีแผนขยายการจ�าหนา่ย
แรไ่พโรลไซต์ให้แก่ผู้ท�าระบบกรองน�าด้วยเชน่
กัน ซึ่งแรตั่วนี้สามารถน�าไปทดแทน กรวด หิน
 ทราย ท่ีใช้เป็นสว่นประกอบในเครื่องกรองน�า
ได้ เนื่องจากแรไ่พโรลไซต์ มีประสิทธิภาพใน
การดักสารโลหะหนัก เชน่ สารหนู แมกกานีส 
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ด้านโครงการผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย บริษัทฯ
จะใช้เงินลงทุนประมาณ 300 ล้านบาท โดย
โครงการดังกล่าวด�าเนินงานภายใต้บริษัท มอร์
 เมดดิคัล จ�ากัด ซึ่งโครงการนี้บริษัทฯได้รว่มมือ
กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทาง
เลือก และแพทยสมาคม โดยปัจจุบันได้รว่มกัน
วิจัยและผลิตยาออกแล้ว 2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
 ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร และสเปร์นาโนจาก
กระชายขาว ซึ่งท้ังสองผลิติตภัณฑ์นี้จะชว่ย
ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19

"มั�นใจปีีน่�จะพลิกมก่ำาไรัแน่นอนจากปีีก่อน
ขาดที่น้ แต่ัจะมากจะน�อยก็ไม่สำามารัถบอก
ได� ถ�าหากดูจากผลปีรัะกอบการัที่่�ผา่นมาจะ
เหน็ว่าเรัาขาดที่น้น�อยลง เรัาเช่ื�อว่าภายใน
 2-3 ปีีข�างหน�าสำิ�งที่่�เรัาได�ลงที่น้ไปีแล�วแค่ 2 
โครังการัน่�ก็จะให�ธ้รักิจเรัาดำาเนินการัได�อยา่ง
เข�มข�นแล�วเรัาเช่ื�อว่าที่างกรัมฯยงัมส่ำม้นไพรั
อก่หลายตััวที่่�จะวิจัยและผลิตัออกมา สำว่นน�า
เป็ีนนโยบายของช่าติัในการัช่่วยให�ปีรัะช่าช่น
มก่ารัอ้ปีโภคบรัโิภคที่่�ดข่้�น เรัาก็อาจจะเข�าไปี
ช่่วย ที่ำาให�ตัอนน่�การัลงที่น้ใหม่ๆจะยงัไม่ม่
ครับัเรัาจะม้่งมั�นในการัที่ำาธ้รักิจสำองตััวน่�ก่อน
 สำว่นธ้รักิจอื�นถ�ามเ่ข�ามาและสำามารัถสำรั�าง
การัเติับโตัให�กับบรัษัิที่ฯได�อยา่งยั�งยนืเรัาก็จะ
พิจารัณ์าอก่ที่"่ นายอมฤที่ธิ ์ กล่าว



SVI ทุุ่มูเงิน 670 ลบ. SVI ทุุ่มูเงิน 670 ลบ. 
ขย�ยฐ�นก�รผลิุตท่ี่�ปีระเที่ศสโลุว�เก่ยแลุะก้มพูช้� ขย�ยฐ�นก�รผลิุตท่ี่�ปีระเที่ศสโลุว�เก่ยแลุะก้มพูช้� 

ร้บคว�มต้องก�รใช้้ผลิุตภ้ัณฑ์์อิเล็ุกที่รอนิคส์สำ�เร็จ่รูปีพุ่งร้บคว�มต้องก�รใช้้ผลิุตภ้ัณฑ์์อิเล็ุกที่รอนิคส์สำ�เร็จ่รูปีพุ่ง

บมจ.เอสวีไอ หรือ SVI ประกาศลงทุนเชิง
ยุทธศาสตร์ ขยายก�าลังการผลิตโรงงานใน
ยุโรปและอาเซียน รับดีมานด์ชิ้นสว่นอิเล็ก
ทรอนิคส์ในภาคอุตสาหกรรมพุง่ หนุนการ
เติบโตระยะยาว

บมจ.เอสวีไอ หรือ SVI ผู้ประกอบธุรกิจ
ให้บริการแบบครบวงจรในการประกอบ
ผลิตภัณฑ์ประเภทวงจรไฟฟ้า และผลิต
ภัณฑ์อิเล็กทรอนิคส์ส�าเร็จรูปให้แก่ลูกค้าใน
ภาคอุตสาหกรรม ประกาศทุ่มเงินลงทุนเชิง
ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตรวมวงเงิน 21.5 
ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 670 ล้าน
บาท ขยายฐานการผลิตท่ีประเทศสโลวา
เกียและกัมพูชา รับความต้องการใช้ผลิต
ภัณฑ์อิเล็กทรอนิคส์ส�าเร็จรูปพุง่ หนุนผล
งานปีนี้เติบโตตามแผน

นายสำมช่าย สำริัปัิีญญานนท์ี่ รัองปีรัะธาน
ฝื่ายปีฏิบติััการั บรัษัิที่ เอสำวไ่อ จำากัด
 (มหาช่น) หรัอื SVI ผู้ประกอบธุรกิจให้
บริการแบบครบวงจรในการประกอบ
ผลิตภัณฑ์ประเภทวงจรไฟฟ้า และผลิต
ภัณฑ์อิเล็กทรอนิคส์ส�าเร็จรูป ให้แก่
ลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมท่ีเป็นเจ้าของ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Original Equipment 
Manufacturer: OEM) เปิดเผยว่า บริษัทฯ
 ได้ขยายฐานก�าลังการผลิตชิ้นสว่นอิเล็ก
ทรอนิคส์ เพื่อรองรับเศรษฐกิจโลกท่ีมี
แนวโน้มจะทยอยฟื้ นตัว หลังจากการแพร่
ระบาด COVID-19 จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจ
ของ SVI เดินหน้าลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อ
เพิม่ประสิทธภิาพการผลิตจากฐานการผลิต
ท่ีกระจายอยูใ่นทวีปยุโรปและเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้

ท้ังนี้ เมื่อต้นปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้ลงทุน
ซื้อท่ีดินและอาคารผลิต เนื้อท่ีรวม 7,300 
ตารางเมตร ในประเทศออสเตรีย คิด
เป็นจ�านวน 6.5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 205 ล้านบาท และจะใช้เงิน

ลงทุนอีกประมาณ 15 ล้านเหรียญสหรัฐ
 หรือ 465 ล้านบาท เพื่อลงทุนขยายพื้นท่ี
โรงงานท่ีประเทศสโลวาเกียอีก 4,500 
ตารางเมตร จากเดิมมีพื้นท่ี 7,640 ตาราง
เมตร เพื่อใช้เป็นฐานการผลิตชิ้นสว่นท่ีต้อง
ใช้เทคโนโลยีท่ีมีความซับซ้อนในการกระ
บวนการผลิตสูง ได้แก่ ชิ้นสว่นอิเล็กทรอ
นิคส์ท่ีน�าไปใช้ในอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ อุ
ปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ท่ีใช้ในยานยนต์ และ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ท่ีใช้ในการสื่อสาร
คมนาคม ซึ่งท้ังหมดท่ีกล่าวเป็นตลาดท่ีมี
โอกาสเติบโตสูง โดยคาดว่าโครงการดัง
กล่าวจะแล้วเสร็จภายในครึ่งปีแรกของปี
 2564

นอกจากนี้ ยังได้ลงทุนขยายพื้นท่ีผลิต
สินค้าอีก 10,000 ตารางเมตร ในโรงงาน
ประเทศกัมพูชา จากเดิมมีพื้นท่ี 9,200 
ตารางเมตร เพื่อผลิตชิ้นสว่นอิเล็กทรอนิกส์
ในอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมและระบบ
เครือขา่ยไร้สายส�าหรับการสื่อสาร คาด
ว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 3 ของปี2564
 ซึ่งจะชว่ยให้บริษัทฯ ขยายฐานลูกค้าใน
ประเทศจีน ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกาได้เพิ่ม
ขึ้น นอกจากนี้ ฐานการผลิตในกัมพูชายังได้
สิทธิทางภาษีและการค้าจากสหรัฐอเมริกา

ท่ีได้เปรียบ เมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ใน
ภูมิภาค จึงเป็นฐานการผลิตท่ีสามารถ
ดึงดูดลูกค้ารายใหญไ่ด้เป็นอยา่งดี

รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ SVI กล่าวว่า
 การลงทุนในครั้งนี้ ได้ชว่ยยกระดับคุณภาพ
และความสามารถในการผลิตชิ้นสว่นอิเล็ก
ทรอนิคส์ท่ีมีความซับซ้อนในการกระบวน
การผลิต ท�าให้ SVI สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ผลิตภัณฑ์และรองรับการรุกขยาย
ตลาดไปยังกลุ่มลูกค้ารายใหม่ๆ  เพิ่มเติมใน
แต่ละภูมิภาค รวมถึงการใช้สิทธิประโยชน์
ทางภาษีจากท่ีต้ังของฐานการผลิตได้อยา่ง
เต็มท่ีเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

"ปัจจุบันเราใช้ก�าลังการผลิตเฉล่ียสูงถึง
 80% จากก�าลังการผลิตโดยรวมท้ังหมด
 เราจึงต้องวางแผนเตรียมความพร้อมด้าน
ฐานการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบ
สนองความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ชิ้นสว่น
อิเล็กทรอนิคส์ในภาคอุตสาหกรรมท่ีเพิ่ม
มากขึ้นในอนาคต ตามสัญญาณการฟื้ นตัว
ของเศรษฐกิจโลกท่ีดีขึ้น หลังสถานการณ์ 
COVID-19 คล่ีคลายในหลายประเทศ ซึ่งจะ
สนับสนุนการเติบโตของ SVI ในระยะยาว" 
นายสมชาย กล่าว



  คันทุร้� กรุ�ป้ฯ คาด้ WGE เทุรด้ติ.ค.63  คันทุร้� กรุ�ป้ฯ คาด้ WGE เทุรด้ติ.ค.63

คันทรี่ กรุ๊ปฯ เผย WGE สรุปราคาไอพีโอ
สัปดาห์หน้า-เทรดต.ค.63 งานนี้มีสว่นลดให้
นักลงทุนแน ่จุดเด่นของWGE อยูใ่นธุรกิจให้
บริการรับเหมาก่อสร้างมายาวนานกว่า10ปี-
กลุ่มลูกค้ากระจายท่ัวประเทศ ครึ่งปีแรก กวาด
ก�าไรสุทธิ 29.12 ลบ. สว่นท้ังปี62ก�าไร 114.65 
ลบ.

นายสำมัฤที่ธิช์่ัย ตัั�งหะรัฐั กรัรัมการัผู�จัดการั
 บรัษัิที่ คันที่รั่� กร้ัป๊ี แอ๊ดไวเช่อรั่� จำากัด ใน
ฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน บริษัท เวล เกรด
 เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด(มหาชน) WGE ด�าเนินธุรกิจ
ให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูก
สร้างประเภทต่างๆท้ังงานภาครัฐและเอกชน
 อาทิเชน่ คอนโดมิเนียมแนวราบและแนวสูง
 โรงพยาบาล อาคารส�านักงาน ซึ่ง ครอบคลุม
ถึงงานวิศวกรรมโยธา งานระบบวิศวกรรม
ประกอบอาคารและงานภูมิสถาปัตย์ รวม
ไปถึงงานก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภค
ตามแบบท่ีลูกค้าก�าหนด เปิดเผยว่า ขณะนี้
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ได้อนุมัติให้WGE

 เสนอขายให้ประชาชนท่ัวไป จ�านวนไมเ่กิน
 160,000,000 หุ้น คิดเป็น 26.67% ของหุ้น
ท้ังหมดหลัง IPO แบง่เป็น 155,000,000 หุ้น
เสนอขายต่อประชาชน 5,000,000 หุ้นเสนอ
ขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน
บริษัท (ESOP) และคาดว่า หุ้น WGE จะเข้า
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ในเดือนตุลาคม
 2563

ส�าหรับราคาเสนอขายไอพีโอของWGE ขณะ
นี้นักวิเคราะห์จากหลายโบรกเกอร์ ก�าลัง
วิเคราะห์และประเมินราคาพื้นฐาน โดย
บริษัทฯคาดว่า ในสัปดาห์หน้า นา่จะทราบ
ราคาเบื้องต้นและสรุปราคาขายหุ้นWGE ใน
ครั้งนี้

วัตถุประสงค์เข้าระดมทุนครั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาส
การเติบโตและรองรับแผนการเข้ารับงานใหม่
ในอนาคต โดยบริษัทฯเตรียมขยายคลังสินค้า 
ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ส�าหรับใช้ในการก่อสร้าง
และใช้เป็นทุนหมุนเวียนของกิจการ

นายเกรียงศักด์ิ บัวนุม่ ประธานกรรมการ
บริหาร บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด(
มหาชน) WGE กล่าวว่า ราคาไอพีโอครั้งนี้ จะมี
สว่นลดให้กับนักลงทุนอยา่งแนน่อน ซึ่งจุดเด่น
ของWGE อยูใ่นธุรกิจให้บริการรับเหมาก่อสร้าง
มายาวนานกว่า10ปีและกลุ่มลูกค้ากระจายท่ัว
ประเทศ และคาดว่าหุ้น WGE จะเข้าซื้อขายใน
ตลาดฯในเดือนตุลาคมนี้

ผลประกอบการปี 2562 WGE มีรายได้จากงาน
ก่อสร้างและบริการ 1,506.94 ล้านบาท ก�าไร
สุทธิ 114.65 ล้านบาท ส�าหรับครึ่งปีแรกปีนี้
 มีรายได้จากงานก่อสร้างและบริการ 466.47 
ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 29.12 ล้านบาท มีมูลค่า
งานท่ียังไมร่ับรู้เป็นรายได้ 1,575.43 ล้านบาท
 ปัจจุบัน รับงานภาครัฐหรือราชการ 40% และ
ภาคเอกชน 60%

ส�าหรับการแพรร่ะบาดของไวรัส โควิด-19 นั้น
 บริษัทฯก็ได้รับผลกระทบ แต่ก็ได้มีการปรับ
ตัว หันมาเน้นงานโรงงานมากขึ้นและรับงาน
ราชการมากขึ้น





 ก.ล.ตั. รับฟังัข�อเสนอสม่าคม่บริษััทหุ้ลักทรัพย์ไทย  ก.ล.ตั. รับฟังัข�อเสนอสม่าคม่บริษััทหุ้ลักทรัพย์ไทย 
และเติร้ยัมูร่ว่มูพิื้จารณากรณ้ค่าธรรมูเน้ยัมูการและเติร้ยัมูร่ว่มูพิื้จารณากรณ้ค่าธรรมูเน้ยัมูการ

ซื�อข็ายัหุ้นกับติลาด้หลักทุรัพื้ย์ัฯซื�อข็ายัหุ้นกับติลาด้หลักทุรัพื้ย์ัฯ

ก.ล.ต. กับตลาดหลักทรพัยฯ์ เตรียม
หารอืเพื่อพิจารณากรณค่ีาธรรมเนยีม
การซื้อขายหุน้ เพื่อลดอุปสรรคของผู้
ประกอบธุรกิจหลักทรพัยแ์ละสญัญา
ซื้อขายล่วงหนา้ ตามท่ีได้รบัฟงัความคิด
เหน็และขอ้เสนอแนะของภาคธุรกิจใน
การประชุมรายไตรมาสระหว่าง ก.ล.ต
. และสมาคมบรษัิทหลักทรพัยไ์ทย เมื่อ
วันท่ี 25 สิงหาคม 2563

ตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต
.) มีนโยบายรับฟังความคิดเห็นจากผู้
ท่ีเก่ียวข้องในตลาดทุนโดยจัดประชุม
รว่มกับสมาคมต่าง ๆ เป็นประจ�าอยา่ง
ต่อเนื่อง โดยในวันท่ี 25 สิงหาคม 2563 
ก.ล.ต. ได้จัดประชุมรายไตรมาสกับ
สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ซึ่งสมา
คมฯได้น�าเสนอข้อมูลสถานการณ์การ
ประกอบธุรกิจโบรกเกอร์ของบริษัท
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 และประเด็นท่ีเก่ียวกับการเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมท่ีเก่ียวข้องกับการซื้อขาย
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 (ค่าคอมมิชชั่น) โดยให้ข้อมูลว่า แม้
ปริมาณการซื้อขายจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ค่า
คอมมิชชั่นท่ีบริษัทเรียกเก็บจากผู้ลงทุน
มีแนวโน้มลดลงอยา่งต่อเนื่อง และ
จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ในชว่งท่ีผา่นมา โบรกเกอร์ได้ลดค่า
คอมมิชชั่นให้แก่ลูกค้า สง่ผลให้รายได้
ของโบรกเกอร์ลดลง แต่ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น
เมื่อเทียบกับรายได้ค่าคอมมิชชั่น จึง
ขอให้ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แหง่
ประเทศไทย พิจารณาทบทวนประเด็น

ดังกล่าว

ก.ล.ต. เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบันของตลาดทุนไทย 
ก.ล.ต. ไมม่ีแผนท่ีจะเพิ่มอัตราการเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
จากโบรกเกอร์ ซึ่งปัจจุบันเรียกเก็บจาก
การซื้อขายหลักทรัพย์ ในอัตราร้อยละ
 0.001 ของมูลค่าการซื้อขาย และสูงสุด
ไมเ่กิน 10 ล้านบาท ส�าหรับการซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในอัตรา 0.01 
และ 0.10 บาทต่อสัญญา ขึ้นอยูกั่บ
ราคาหลักทรัพย์อ้างอิง ซึ่งใช้มาต้ังแต่ปี
 2560 และเป็นอัตราท่ีต�าเมื่อเทียบกับ
ค่าธรรมเนียมในต่างประเทศ  

ส�าหรับค่าธรรมเนียมการซื้อขายในสว่น
ท่ีตลาดหลักทรัพย์เรียกเก็บเพื่อเป็น
ค่าบริการซื้อขาย (Trading Fee) อยูท่ี่
อัตราร้อยละ 0.005 ของมูลค่าการซื้อ
ขาย และค่าการช�าระราคาและสง่มอบ
หลักทรัพย์ (Clearing Fee) อยูท่ี่อัตรา
ร้อยละ 0.001 ของมูลค่าการซื้อขาย
 รวมท้ังค่าธรรมเนียมการรักษาหลัก
ทรัพย์ในบัญชีหลักทรัพย์ 1.50 บาทต่อ
เดือนต่อมูลค่าหลักทรัพย์คงเหลือทุก
จ�านวน 1 ล้านบาท อยา่งไรก็ดี ในสว่น
ค่าธรรมเนียมท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียก
เก็บจากโบรกเกอร์เป็นเรื่องทางธุรกิจ
ระหว่างตลาดหลักทรัพย์กับโบรกเกอร์
สมาชิก ซึ่ง ก.ล.ต. ไมไ่ด้เป็นผู้ก�าหนด

ในสว่นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม
จากตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

 (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) หรือ
 TFEX ในชว่งท่ีผา่นมา ก.ล.ต. ได้จัดให้
มีการรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุง
อัตราค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจ
รายปี เพื่อให้สอดคล้องกับภาระและ
ต้นทุนการก�ากับดูแลของ ก.ล.ต. ซึ่ง
แปรผันตามปริมาณธุรกรรมการซื้อ
ขายในตลาดท่ีเพิ่มสูงขึ้นมากจากใน
อดีต และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ของตลาดทุน ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดท่ีจะ
ปรับปรุงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจาก
 TFEX เป็นอัตรา 0.05 บาทต่อสัญญา
ท่ีมีการซื้อขายใน TFEX และมีอัตราขั้น
ต�า 2 ล้านบาท ท้ังนี้ ต้ังแต่ TFEX ได้จัด
ต้ังขึ้นในปี 2547 ก.ล.ต. ไมไ่ด้มีการเก็บ
ค่าธรรมเนียมจาก TFEX เพื่อสง่เสริม
การซื้อขายในตลาด จนได้เริ่มเก็บค่า
ธรรมเนียมในปี 2554 ซึ่งโบรกเกอร์เห็น
ว่า เป็นอัตราท่ีสูงและขอให้ปรับลดลง
 เนื่องจากจะท�าให้เกิดการสง่ผา่นค่าใช้
จ่ายดังกล่าวจาก TFEX ไปยังโบรกเกอร์
และต่อไปยังผู้ลงทุน

ขณะนี้ ก.ล.ต. อยูร่ะหว่างด�าเนินการ
ทบทวนค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจาก
 TFEX โดยจะน�าข้อเสนอแนะท่ีได้จาก
การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบ
ธุรกิจและผู้ท่ีเก่ียวข้องมาประกอบการ
พิจารณา เพื่อให้ค่าธรรมเนียมอยูใ่น
ระดับท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
ต้นทุน ในขณะเดียวกันก็ไมเ่ป็นภาระ
แก่ผู้เก่ียวข้องเกินสมควร และจะยก
ประเด็นท่ีโบรกเกอร์มีข้อเสนอเรื่องค่า
ธรรมเนียมการซื้อขายดังกล่าว เพื่อ
หารือกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป  



 บล.ทิสโก�ช้ี้� กล่้ม่พลังงานถั่่วงหุ้้�นไทยขึ�นน�อยกว่าหุ้้�นโลก  บล.ทิสโก�ช้ี้� กล่้ม่พลังงานถั่่วงหุ้้�นไทยขึ�นน�อยกว่าหุ้้�นโลก 
คาด้เดื้อน ก.ยั. เจอป้ระเด็้นการเมืูองกด้ดั้นซำ�า คาด้เดื้อน ก.ยั. เจอป้ระเด็้นการเมืูองกด้ดั้นซำ�า 

บล.ทิสโก้ชี้หุน้พลังงาน และก�าไรบจ.ไทยหด
 ถ่วงใหหุ้น้ไทยปรบัตัวขึ้นนอ้ยกว่าตลาดโลก
 คาดเดือน ก.ย. ถกูกดดันต่อจากประเด็น
การเมอืง พร้อมเปดิสถิติชว่งท่ีมชุีมนมุ
การเมอืงหุน้ไทยจะลดลงเฉล่ีย 3% 

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อ�านวยการ
อาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัท
หลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด (Mr. Apichat 
Poobunjirdkul, Senior Strategist, TISCO 
Securities Co., Ltd) เปิดเผยว่า ตลาดหุ้น
โลกเดือน ส.ค. ฟื้ นตัวกลับมาเทียบเท่ากับ
ชว่งก่อนระบาด COVID-19 โดยดัชนี
 MSCI World Index ซึ่งเป็นตัวแทนดัชนี
หุ้นโลกปรับเพิ่มขึ้นจากชว่งก่อนมี COVID 
-19 ไปแล้ว 4% ขณะท่ีหุ้นไทยยังคงย�าอยู่
กับท่ี และมีทิศทางท่ีแยก่ว่าตลาดหุ้นโลก
 (Underperform) ซึ่งเป็นไปตามท่ี บล.ทิส
โก้ได้เคยประเมินไว้ โดยดัชนีหุ้นไทยปีนี้ยัง
คงต�ากว่าชว่งก่อนระบาด COVID-19 โดย
ติดลบอยู ่17% สว่นหนึ่งมาจากโครงสร้าง
ของหุ้นไทยท่ีมีน�าหนักหุ้นกลุ่มพลังงานมาก
เป็นอันดับหนึ่ง ท่ีประมาณ 22% 

“ในช่่วงที่่�ผา่นมาห้�นไที่ยปีรับัตััวเพิ�มข้�น
น�อยกว่าห้�นโลกอยา่งเหน็ได�ช่ัด สำว่นหน้�ง
เนื�องจากกล้่มพลังงานซี้�งมค่วามอ่อน
ไหวสำงูต่ัอทิี่ศที่างรัาคาน�ามันและภาวะ
เศรัษฐกิจมน่�าหนักต่ัอการัคำานวณ์ดัช่น่
ห้�นไที่ยค่อนข�างมาก แถมกว่า 70%  ของ
เศรัษฐกิจไที่ยพ้�งพิงกับภาคต่ัางปีรัะเที่ศ
 จ้งที่ำาให�ได�รับัผลกรัะที่บค่อนข�างมาก
จากวิกฤตั COVID-19 ขณ์ะที่่�ห้�นโลก
  (MSCI World Index) นั�น พบว่าห้�นกล้่ม
เที่คโนโลยส่ำารัสำนเที่ศมน่�าหนักต่ัอดัช่นม่าก
เป็ีนอันดับหน้�ง ที่่� 21% ซี้�งห้�นกล้่มน่�ได�รับั
ผลกรัะที่บน�อยมากจาก COVID-19 และ
กำาลังเติับโตัตัามเที่รันด์หลักของโลก” นาย

อภิช่าติักล่าว 

  นอกจากนี้ แนวโน้มการหั่นประมาณการ
ก�าไรบริษัทจดทะเบียนไทยท่ียังไมจ่บจะ
กดดันระดับการประเมินมูลค่าหุ้นไทยให้
ยิ่งแพงขึ้น จากการตรวจสอบประมาณการ
ก�าไรของตลาดในปีนี้และปีหน้ายังคงถูกหั่น
ลงอยู ่โดยในเดือน ส.ค.ท่ีผา่นมา ก�าไรบริษัท
จดทะเบียนไทยถูกหั่นลงอีก 3.5% และ
 4.6% มาอยูท่ี่ 59.0 บาท และ 76.7 บาท
 ตามล�าดับ นับเป็นเดือนท่ี 8 ติดต่อกัน สง่ผล
ให้ปัจจุบัน ค่าเฉล่ียอัตราราคาต่อก�าไรล่วง
หน้า (Fwd. PER) ของตลาดหุ้นไทยปีนี้ และ
ปีหน้าอยูใ่นระดับสูงท่ี 22.2 เท่า และ 17.1 
เท่า ตามล�าดับ ถือว่าแพงเมื่อเทียบกับค่า
เฉล่ียในอดีตท่ีประมาณ 15-16 เท่า 

ดังนั้น จึงไมน่า่แปลกใจท่ีตลาดหุ้นไทยไม่
แกว่งไปไหน มากว่า 3 เดือนแล้ว ซึ่งแตก
ต่างจากประมาณการก�าไรโดยรวมของ
ตลาดหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนา (MSCI DM) 
กลุ่มประเทศเกิดใหม ่(MSCI EM) และกลุ่ม
ภูมิภาคเอเชียไมร่วมญี่ปุ่น (MSCI Asia ex. 
Japan) ท่ีมีแนวโน้มปรับขึ้นเป็นเดือนท่ี 2 
ติดต่อกัน

  นายอภิชาติกล่าวอีกว่า ส�าหรับการ
ชุมนุมทางการเมืองเดือน ก.ย. นี้ คาดว่า
จะมีน�าหนักต่อดัชนีหุ้นไทยมากขึ้น และ
จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีจะถ่วงตลาดหุ้น
ไทยให้มีแนวโน้มปรับขึ้นน้อยกว่าหุ้นโลก
 (Underperform) โดยจากการเก็บสถิติพบ
ว่า ในชว่งท่ีมีม็อบ 3 ครั้งล่าสุด คือ ม็อบพัน
ธมิตรฯ ม็อบนปช. และม็อบกปปส. ดัชนี
หุ้นไทยมักจะปรับตัวลงเฉล่ีย ลบเกือบ 3% 
ซึ่งสวนทางกับตลาดหุ้นโลก ท่ีในชว่งเวลา
เดียวกันจะปรับตัวขึ้นเฉล่ีย 2%  นอกจากนี้ 

ยังพบว่า ผลตอบแทนของหุ้นไทยจะผันแปร
ไปตามระยะเวลาท่ีมีม็อบ โดยยิ่งมีม็อบนาน 
ยิ่งกดดันตลาดมาก 

  ท้ังนี้ หลังจากท่ีหุ้นไทยแกว่งตัวไมไ่ปไหน
รว่ม 3 เดือน และมูลค่าซื้อขายแผว่ลงต่อ
เนื่อง จึงเชื่อว่าจะเห็นการหมุนกลุ่มหุ้นลงทุน
ไปเรื่อยๆ (Sector Rotation) โดยมองว่า
หลังจากนี้นักลงทุนจะให้ความส�าคัญกับ
หุ้นท่ีมีแนวโน้มก�าไรเริ่มฟื้ นตัวจากไตรมาส
 2/2563 ท่ีเป็นจุดต�าสุด แต่ราคาหุ้นยังขยับ
ตัวขึ้นช้าอยู ่(Laggards) ผสานกับความ
หวังเก่ียวกับพัฒนาวัคซีนท่ีคาดจะชว่ย
กระตุ้นราคาหุ้นเหล่านี้เป็นระยะ โดยใน
เดือน ก.ย. มีปัจจัยติดตามท่ีส�าคัญคือ 1. การ
สิ้นสุดมาตรการควบคุมความผันผวนของ
ตลาดในสิ้นเดือน ก.ย. นี้ ท้ังการปรับเกณฑ์
 Ceiling & Floor จากเดิม +/- 30% เป็น 
+/- 15% และการปรับเกณฑ์ Short Sales 
เป็น “Uptick Rule” จะท�าให้ตลาดหุ้นไทย
ผันผวนมากขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นหลัง
ท่ีคาดว่าจะท�าให้ปริมาณ Short Sales กลับ
มาทยอยเพิ่มขึ้นสูร่ะดับปกติท่ีประมาณ
 5% ของมูลค่าการซื้อขายของตลาดโดย
รวม 2. ความไมแ่นน่อนของผลการเลือกต้ัง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในอดีตมักท�าให้ตลาด
หุ้นสหรัฐฯ แกว่งพักฐานในกรอบจ�ากัด

  ส�าหรับหุ้นเด่นท่ีแนะน�าในเดือน ก.ย. คือ
 AEONTS, BEM, BGC, CENTEL, CRC และ
 TU  ด้านแนวรับส�าคัญของหุ้นไทยในเดือน
 ก.ย. มองอยูท่ี่ 1,310- 1,290 จุด และมีแนว
รับถัดไปท่ี 1,270-1,280 และ 1,250 จุดตาม
ล�าดับ สว่นแนวต้านส�าคัญของเดือนนี้อยูท่ี่
 1,340 - 1,350 จุด และมีแนวต้านถัดไปท่ี 
1,380 - 1,390 จุด ตามล�าดับ 



เกจิิหุ้้�นโนมู่ระ พัฒนสิน ช้ี้�หุ้้�นไทย ก.ย.น้� เกจิิหุ้้�นโนมู่ระ พัฒนสิน ช้ี้�หุ้้�นไทย ก.ย.น้� 
เลว่ร้ายัสุด้ 1,173 จุด้ - หุ้นแซ่บ เลว่ร้ายัสุด้ 1,173 จุด้ - หุ้นแซ่บ 

BBL, BDMS, CRC, ICHI, TOA, THANIBBL, BDMS, CRC, ICHI, TOA, THANI

นายกรัภัที่รั วรัเช่ษฐ ์ผู�อำานวยการั
อาว้โสำ ฝื่ายวิจัยและบรักิารัการั
ลงที่น้ บล.โนมูรัะ พัฒนสำนิ

 เปิดเผยว่า ตลาดหุ้นไทย เดือนกันยายน
 2563 ดัชนีตลาด มีกรอบความเคล่ือนไหว
 "Sideways / Down" โดยมีแนวต้าน 
1,337/1,353 จุด แนวรับ 1,252/1,231 จุด 
กรณีแย ่1,173 จุด

*Nomura คาดว่ารัฐสภาสหรัฐฯจะออก
มาตรการการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจระยะ
ท่ี 4 ภายใน 8 ก.ย. แต่วงเงินอาจจะต�ากว่า
ท่ี Nomura คาดไว้ในชว่ง $1.5-2.0trn (
คิดเป็น 7.0-9.4% ของ GDP) เนื่องจาก
ปธน. Trump ได้ออกค�าสั่งฝ่ายบริหาร
 (executive orders) มีการให้เงินชว่ยเหลือ
ผู้ว่างงาน $400/สัปดาห์ แล้ว โดยปัจจัยท่ี
จะก�าหนดทิศทางตลาด คือวงเงินรวมของ
มาตรการ

*การประชุม ECB(10ก.ย.), FOMC(15-
16ก.ย.), BOJ (16-17ก.ย.),BOE (17ก.ย
.) และกนง.(23ก.ย.) ท้ังหมด Nomura 
คาดคงอัตราดอกเบี้ยท่ีระดับเดิม แต่แนะ
ติดตามมุมมองเศรษฐกิจ

*FTSE Rebalance ประกาศรายชื่อหุ้น
ชุดใหม ่และจะปรับน�าหนัก 18 ก.ย.นี้
 โดยประเทศไทยถูกเพิ่มน�าหนักรวม 119 
ล้านเหรียญฯ ซึ่งหุ้นไทยท่ีเข้า FTSE All 
World Index(Large + Mid Cap) : ได้แก่
 CRC(คาดเม็ดเงิน 90.5ล้านเหรียญฯ), 
BBL(NVDR คาดเม็ดเงิน 76ล้านเหรียญฯ
) และ CBG(คาด 32ล้านเหรียญฯ) ลดน�า
หนัก PTT, CPALL, SCC, AOT, ADVANC, 

BDMS, SCB, GULF, PTTEP เฉล่ีย 11ล้าน
เหรียญฯ ถึง 3 ล้านเหรียญฯต่อบริษัท

*ความไมแ่นน่อนทางการเมืองเพิ่มมากขึ้น
 หลังเกิดการชุนนุมในหลายพื้นท่ี เพื่อเรียก
ร้องให้แก้ไขรธน. จับตาการชุมนุมใหญข่อง
นักศึกษา 19 ก.ย.นี้

*เมื่อ 3 ก.ค. สภาผู้แทนราษฎร ได้ลงมติใน
วาระท่ี 1 ของรา่งพรบ.งบประมาณรายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ 2564 วงเงิน 3.3 ล้าน
ล้าน และมีก�าหนดจะพิจารณาวาระ 2 และ
 3 ต่อไป ซึ่งต้องให้เสร็จก่อน 105 วัน หรือ
 ก่อน 28 ก.ย.

นายกรภัทรกล่าวว่า เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม
 นายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ
 พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะประธาน

กรรมการประสานงานพรรครว่มรัฐบาล (
วิปรัฐบาล) เปิดเผยว่า พรรครว่มรัฐบาล
จะยื่นรา่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต่อนายชวน
 หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในวัน
อังคารท่ี 1 ก.ย.นี้ โดยสาระส�าคัญของรา่ง
แก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรครว่มรัฐบาล
 คือ ไมแ่ตะต้องหมวด 1 และหมวด 2 
รวมถึงการเสนอแก้รัฐธรรมนูญมาตรา
 256 เพื่อน�าไปสูก่ารต้ังสมาชิกสภารา่ง
รัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) จ�านวน 200 คน เพื่อ
มายกรา่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม ่พร้อม
 จับตามาตรการชั่วคราวท่ีลดความผันผวน
ของตลาด ท้ัง Plus Tick Shortsell และ
 Ceiling & Floor +/- 15% ท่ีจะถึงก�าหนด 
30 ก.ย.นี้ว่าทางการจะต่อหรือไม่

ส�าหรับหุ้นเด่น เดือนกันยายน 2563 คือ 
BBL, BDMS, CRC, ICHI, TOA, THANI



ค่ายทร้น้ต้ั� ส่องกล�องพบเดือน ก.ย. ค่ายทร้น้ต้ั� ส่องกล�องพบเดือน ก.ย. 
กรอบการเคลื�อนไหุ้วของดัชี้น้ท้� 1,270 -1,340 จ้ิดกรอบการเคลื�อนไหุ้วของดัชี้น้ท้� 1,270 -1,340 จ้ิด

เหุ้ต้ัไร�ปัีจิจัิยใหุ้ม่่กระต้ั�น-ปีระม่าณการ EPS ยังคงถูั่กปีรับลงต่ัอเนื�องเหุ้ต้ัไร�ปัีจิจัิยใหุ้ม่่กระต้ั�น-ปีระม่าณการ EPS ยังคงถูั่กปีรับลงต่ัอเนื�อง

บที่วิเครัาะห ์บจ. หลักที่รัพัยท์ี่รัน่ต่ั่�
 เปิีดเผยว่า คาดการัณ์์การัแกว่งตััว
 Sideways ถ้ง Sideways down ของ
 SET Index 

ในเดือนกันยายน หลังตลาดยังคงขาด
ปัจจัยกระตุ้นใหม ่แถมในมิติเชิงมูลค่า
 ยังมี Downside เป็นต่อ Upside 
เนื่องจากประมาณการ EPS ยังคง
ถูกปรับลงต่อเนื่อง มองกรอบการ
เคล่ือนไหวของดัชนีเดือนนี้ท่ี 1,270 
-1,340 จุด

ในเชิงกลยุทธ์ แนะกันเงินสดไว้สว่น
หนึ่ง เพื่อรอซื้อหุ้นในชว่งดัชนียอ่ตัว
หรือปรับฐาน โดยยังคงเน้นไปยังหุ้น
ขนาดกลาง-เล็กท่ีเห็นโมเมนตัมการ
เติบโตของก�าไรอยา่งต่อเนื่อง

ส�าหรับธีมการลงทุนแนะน�าประจ�า
เดือนกันยายนท่ีแนะน�าให้เข้าสะสม
ตอนดัชนีมีการยอ่ตัวลงได้แก่

1) กลุ่มบริหารหนี้ท่ีได้ประโยชน์จาก
หนี้เสียท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้น ได้แก่ JMT, 
CHAYO

2) กลุ่มบรรจุภัณฑ์ท่ีได้ประโยชน์จาก
ต้นทุนวัตถุดิบราคาถูก และอิงกับ
สินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งได้รับผลกระ
ทบน้อย หากเศรษฐกิจและก�าลังซื้อ
ยังไมฟ่ื้ นตัว ได้แก่ SFLEX, PTL, BGC, 
UTP

3) กลุ่มปั๊ มน�ามัน ซึ่งได้ประโยชน์จาก
ค่าการตลาดท่ีทรงตัวในระดับสูง ราคา
น�ามันท่ีผันผวนต�า และมาตรการ

กระตุ้นการท่องเท่ียวของภาครัฐ ได้แก่
 PTG

4) กลุ่มถุงมือยาง ท่ีมียอดการสง่ออก
แข็งแกรง่อยา่งต่อเนื่อง โดยมองว่า
สามารถหาจังหวะการเข้าซื้อได้ในชว่ง
ท่ีมีขา่วดีเรื่องวัคซีนต้าน COVID-19 
ออกมา ได้แก่ STGT

5) หุ้นอ่ืนๆท่ีมี Earnings momentum 
เชิงบวกในชว่งครึ่งปีหลัง ได้แก่ ILINK, 
PRM, TKN, TPCH

ปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้เรายังคงมีความ
เชื่อมั่นในระดับสูงว่าเม็ดเงินจะยังไม่
โยกย้ายเข้าสูต่ลาดหุ้นไทยอยา่งส�าคัญ
ในชว่งนี้ก็คือระดับ Valuation ท่ีอยู่
สูงมาก ท้ังในเชิงของ Absolute และ
 Relative โดยระดับ Forward PE ปี
หน้าท่ีล่าสุดอยูท่ี่ 17.1 เท่านั้น ต้อง
ถือว่าสูงกว่าระดับ +2SD จากค่าเฉล่ีย
 5 ปีย้อนหลังไปแล้ว นอกจากนั้น หาก
พิจารณาในมิติของ Earning yield gap 
ก็ยังคงพบว่าอยูใ่นระดับใกล้เคียงจุด
ต�าสุดในรอบ 5 ปีเชน่เดิม

ส�าหรับปัจจัยเชิงบวกท่ีคาดว่าจะชว่ย
สนับสนุนหุ้นขนาด กลาง-เล็กต่อไป
นั่นก็คือ สภาพคล่องในประเทศท่ียัง
คงอยูใ่นระดับสูง สะท้อนผา่นตัวเลข
 M2 ประจ�าเดือนก.ค.ท่ีธปท.รายงาน
ออกมาเมื่อวานนี้ พบปรับตัวสูงขึ้น
มาอยูท่ี่ระดับ 22.5 ล้านล้านบาท ถือ
เป็นจุดสูงสุดใหมข่องรอบ และคิดเป็น
อัตราการเติบโตสูงถึง 11.4% YoY ถือ
เป็นระดับสูงสุดใหมด้่วยเชน่กัน ท้ังนี้
 ย�าถึงผลการศึกษาของเราในอดีต

ท่ีพบว่า ตัวเลขดังกล่าวมักมีความ
สัมพันธ์เชิงบวกกับการมีสว่นรว่มของ
นักลงทุนท่ัวไป (Retail) ในระดับสูงถึง
 80% ซึ่งมักเป็น Leading indicator 
ต่อไปยังการปรับตัว Outperform 
ของหุ้นขนาดกลาง-เล็กอีกทอดหนึ่ง
 (Correlation = 0.86x) มองเป็นปัจจัย
เชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มนี้ต่อไป

ส�าหรับปัจจัยอ่ืนๆท่ีนา่ติดตามในเดือน
นี้ได้แก่

1) การรายงานตัวเลขภาคการผลิตท่ัว
โลก ซึ่งหากตัวเลขยังคงดีต่อเนื่อง อาจ
เป็นปัจจัยประคับประคอง Risk asset 
ท่ัวโลกได้ต่อไป

2) การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
 (Fed) ธนาคารกลางยุโรป (ECB) 
ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) และธนาคาร
แหง่ประเทศไทย (BoT) ในเดือนนี้ ซึ่ง
อาจมี Implication ต่อไปยังสภาพ
คล่องในระบบการเงินท่ัวโลก

3) ขณะท่ีปัจจัยการเมืองในประเทศ
 ติดตามประเด็นท้ังในสภาและนอก
สภา อาทิ การแก้ไขรัฐธรรมนูญและงบ
ประมาณ และการชุมนุมของกลุ่มคน
ต่างๆ

4) ความเป็นไปได้ท่ีตลท.อาจขยาย
อายุมาตรการ Uptick rule ออกไปอีก
 หากเกิดขึ้นจริงประเมินเชน่เดิมว่าจะ
ท�าให้การปรับฐานแรงๆของ SET นั้น
ยังคงเกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจากมูลค่า
การ Short sales ในตลาดนั้นหายไป
อยา่งมีนัยส�าคัญ



นักพยากรณ์เคจ้ิไอ ทำานายตัลาดหุ้้�นไทยเดือน ก.ย. นักพยากรณ์เคจ้ิไอ ทำานายตัลาดหุ้้�นไทยเดือน ก.ย. 

ขึ�นแบบ Sideways ขึ�นแบบ Sideways แต่ิ upside จำากัด้ - หุ้นเด็้ด้ แต่ิ upside จำากัด้ - หุ้นเด็้ด้ 

AAV,CENTEL,MINT,BDMS,CPALL,DOHOME,PTGAAV,CENTEL,MINT,BDMS,CPALL,DOHOME,PTG

บทวิเคราะห์ บมจ.หลักทรัพย์ เคจีไอ

(ประเทศไทย) เปิดเผยว่า มุมมอง

ตลาดเดือนกันยายน คาดว่าจะขึ้นแบบ

 Sideways แต่ upside จ�ากัด เพราะ

ราคาหุ้นแพง และความไมแ่นน่อน

ทางการเมือง

เราพลิกมามองบวกมากขึ้นกับแนว

โน้มดัชนี SET เดือนนี้เนื่องจากมี

ปัจจัยมหภาคจากภายนอกสนับสนุน

สองสามเรื่อง ประเด็นแรก เราเชื่อว่า

ดัชนีเศรษฐกิจท่ีส�าคัญของประเทศ

สว่นใหญจ่ะฟื้ นตัวดีขึ้นต่อเนื่อง แม้ว่า

ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 จะยังคงอยู่

ในระดับสูง ประเด็นท่ีสอง นโยบาย

เศรษฐกิจสหรัฐยังคงเอ้ือต่อสินทรัพย์

เสี่ยงโดยรวม โดย Fed ได้เปิดเผย

กรอบนโยบายการเงินใหมท่ี่จะยอมให้

เงินเฟ้อทะลุเป้า 2% ไปได้ชั่วคราว ใน

ขณะท่ีสภา congress ก็นา่จะบรรลุข้อ

ตกลงแพคเก็จบรรเทาทุกข์รอบสองได้

เมื่อกลับมาเปิ1ดประชุมสภาอีกครั้งใน

วันท่ี 8 กันยายน

นอกจากนี้ แนวโน้มการออกมาตรการ

กระตุ้นเศรษฐกิจไทยก็ยังคงเป็นบวก

 โดยคาดว่าคณะรัฐมนตรีนา่จะออก

แพคเก็จกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีก

หลังจากท่ีอนุมัติให้เพิ่มสิทธิประโยชน์

ด้านการท่องเท่ียวในประเทศไปแล้ว

 แต่อยา่งไรก็ตาม เรามองว่าตลาดมี

 upside จ�ากัดในระยะสั้น เนื่องจาก

 i) ยอดผู้ติดเชื้อ COVID-19 เรง่ตัว

ขึ้นท้ังในยุโรป และในกลุ่มประเทศ

 CLMV อยา่งเชน่ เมียนมาร์ ซึ่งเป็น

หนึ่งในคู่ค้าชายแดนท่ีส�าคัญท่ีสุดของ

ไทย ii) ความไมแ่นน่อนจากกระแส

ขา่วการเมืองไทยเก่ียวกับการแก้ไข

รัฐธรรมนูญ และการชุมนุมประท้วงต่อ

ต้านรัฐบาลของกลุ่มต่าง ๆ

หุ้นเด่นเดือนกันยายน 2563 เนื่องจาก

เรามองว่าตลาดหุ้นจะขยับขึ้นแบบ

 sideways อยูใ่นชว่งแคบ ๆ โดยจะได้

แรงกระตุ้นจากมาตรการกระตุ้นการ

ท่องเท่ียว (อนุมัติไปแล้ว) และการ

บริโภคภาคเอกชน กับการจ้างงาน (

ก�าลังรออนุมัติ) เราจึงแนะน�าให้นัก

ลงทุนเน้นไปท่ี i) หุ้นกลุ่มท่ีเก่ียวข้อง

กับการท่องเท่ียว อยา่งเชน่ AAV, 

CENTEL* และ MINT* ii) หุ้นกลุ่มโรง

พยาบาลซึ่งจะได้อานิสงส์จากแผนของ

รัฐบาลท่ีจะเปิดรับนักท่องเท่ียวและผู้

ป่วยต่างชาติ (BDMS*) iii) หุ้นท่ีจะ

ได้อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นการ

บริโภคภาคเอกชน อยา่งเชน่ CPALL* 

และ DOHOME*

เราท้ายสุดเรายังคงเน้นหุ้นท่ีผล

ประกอบการมีแนวโน้มเติบโตอยา่ง

แข็งแกรง่ YoY ใน 3Q63 อยา่งเชน่

 PTG*



หุ้ม่อหุ้้�น ฟันัินเซ้ีย ไซีรัส ทำานายหุ้้�นไทยเดือน ก.ย.หุ้ม่อหุ้้�น ฟันัินเซ้ีย ไซีรัส ทำานายหุ้้�นไทยเดือน ก.ย.
แกว่งตััว Sideways - หุ้้�นเด่น GULF, HANA, M, MTC, OSPแกว่งตััว Sideways - หุ้้�นเด่น GULF, HANA, M, MTC, OSP

บทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินัน
เซีย ไซรัส จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า
 กลยุทธ์การลงทุนเดือน ก.ย. ยังคาด
 SET Index แกว่งตัว Sideways แต่
บรรยากาศโดยรวมผอ่นคลายมากขึ้น
 ท้ังภาพเศรษฐกิจท่ัวโลกท่ีทยอยฟื้ นตัว
 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของครม.
ชุดใหม ่นโยบายการเงินท่ีผอ่นคลายท่ัว

โลกโดยยังคงดอกเบี้ยในระดับต�า รวม
ถึงความคาดหวังเชิงบวกต่อพัฒนาการ
ของวัคซีน COVID-19

อยา่งไรก็ตามความเสี่ยงท่ีต้องติดตาม
คือสถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯ-จีนท่ี
อาจตึงเครียดมากขึ้น รวมถึงปัจจัย

การเมืองในประเทศ จึงยังมองจังหวะ
พักตัวของตลาดบริเวณ 1,300+- จุดใน
การทยอยสะสมหุ้นพื้นฐาน โดยเน้นหุ้น
ท่ียัง Laggard

หุ้นแนะน�าเดือน ก.ย. ได้แก่ GULF, 
HANA, M, MTC, OSP



ฟัทิช์ี้ คงอันดับเครดิตั GPSC ท้� ‘A+(tha)’ ฟัทิช์ี้ คงอันดับเครดิตั GPSC ท้� ‘A+(tha)’ 
แนวโน�ม่เครดิตัม้่เสถ้ั่ยรภาพแนวโน�ม่เครดิตัม้่เสถ้ั่ยรภาพ

บริษัท ฟิทช์ เรทต้ิงส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ประกาศ
คงอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาว (National 
Long-term Rating) และอันดับเครดิตภายใน
ประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ไมม่ีหลักประกันและไม่
ด้อยสิทธิ ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จา
กัด (มหาชน) หรือ GPSC ท่ี ‘A+(tha)’ แนวโน้มอันดับ
เครดิตภายในประเทศระยะยาวมีเสถียรภาพ

อันดับเครดิต ‘A+(tha)’ ของ GPSC ได้รวมถึงอันดับ
เครดิตท่ีเพิ่มขึ้นหนึ่งอันดับจากอันดับเครดิตโดยล�าพัง
 (Standalone Credit Profile) ท่ี ‘a(tha)’ ฟิทช์ได้
พิจารณาความสัมพันธ์ด้านการด�าเนินงาน และด้าน
กลยุทธ์ระหว่าง GPSC และบริษัทแม ่ซึ่งได้แก่ บริษัท
 ปตท. จากัด (มหาชน) หรือ ปตท. (อันดับเครดิต
ภายในประเทศระยะยาวท่ี ‘AAA(tha)’ แนวโน้ม
เครดิตมีเสถียรภาพ) ว่าอยูใ่นระดับปานกลาง ตาม
หลักเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตของฟิทช์เรื่องความ
สัมพันธ์ระหว่างบริษัทแมกั่บบริษัทลูก (Parent and 
Subsidiary Rating Linkage Criteria)

อันดับเครดิตโดยล�าพังของ GPSC สะท้อนถึงสถานะ
ทางธุรกิจท่ีแข็งแกรง่ เนื่องจากบริษัทฯเป็นผู้ผลิต
ไฟฟ้าเอกชนรายใหญข่องประเทศมีก�าลังผลิตไฟฟ้า
คิดเป็นสัดสว่นประมาณร้อยละ 10 ของก�าลังผลิต
ท้ังหมดของประเทศ บริษัทฯมีทรัพย์สินท่ีมีคุณภาพ
ดี โดยเป็นโรงไฟฟ้าในประเทศไทยท่ีอยูภ่ายใต้การ
ก�ากับดูแล ซึ่งมีกระแสเงินท่ีสม�าเสมอ เพราะราย
ได้สว่นใหญม่าจากการขายไฟฟ้าภายใต้สัญญาขาย
ไฟฟ้าระยะยาวกับคู่ค้าท่ีมีสถานะทางธุรกิจและการ
เงินท่ีแข็งแกรง่

ฟิทช์คาดว่า ค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนจะยังอยูใ่น
ระดับสูงในชว่งห้าปีข้างหน้า ซึ่งจ�ากัดการลงลด
ของอัตราสว่นหนี้สินในระยะสองถึงสามปีข้างหน้า
 อยา่งไรก็ตาม ฟิทช์เชื่อว่า GSPC จะสามารถรักษา
อัตราสว่นหนี้สินสุทธิต่อกระแสเงินสดจากการด�าเนิน
งานก่อนการเปล่ียนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
 (FFO net leverage) ท่ีประมาณ 4 ถึง 5เท่าได้ (ณ
 สิ้นไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 เท่ากับ 4.4 เท่า) ซึ่ง
สอดคล้องกับอันดับเครดิตปัจจุบันของบริษัทฯ

ปัจจัยท่ีมีผลต่ออันดับเครดิต

ได้รับผลกระทบไมม่ากจากการแพรร่ะบาดของเชื้อโค
โรนา่ไวรัส: ฟิทช์คาดว่าก�าไรของบริษัทฯจะได้รับผลก
ระทบไมม่ากนักจากการแพรร่ะบาดฯ โดยประมาณ

ร้อยละ 73 ของรายได้จากขายไฟฟ้าและไอน�า มาจาก
สัญญาการขายไฟฟ้าระยะยาว ให้กับการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแหง่ประเทศไทย และบริษัทลูกของ ปตท. โดย
สัญญาดังกล่าวชว่ยลดความเสี่ยงในด้านปริมาณการ
ขายไฟฟ้าท่ีอาจมีการเปล่ียนแปลง โดยมีการก�าหนด
ปริมาณไฟฟ้าขั้นต�าท่ีลูกค้าต้องรับซื้อ

บริษัทฯมีก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย
 ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหนา่ย (EBITDA) 
ในชว่งหกเดือนแรกของปี 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ
 37 เมื่อเทียบกับชว่งเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบ
ริษัทฯมีการรู้รายได้เต็มระยะเวลางบการเงินจาก
 บริษัท โกลว์ พลังงาน จ�ากัด (มหาชน)(GLOW) อีก
ท้ังลูกค้าอุตสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบมาก จาก
การแพรร่ะบาดของโคโรนา่ไวรัส ซึ่งได้แก่ ผู้ผลิตใน
อุตสาหกรรมยานยนต์นั้น คิดเป็นเพียงร้อยละ 2 ของ
ยอดขายไฟฟ้าภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก

สถานะทางธุรกิจท่ีดี: บริษัทมีสถานะทางธุรกิจท่ี
แข็งแกรง่ขึ้นจากการเข้าซื้อกิจการ GLOW ในเดือน
มีนาคม 2562 ด้วยขนาดของธุรกิจท่ีใหญข่ึ้น ท�าให้มี
การกระจายตัวด้านสินทรัพย์และด้านภูมิศาสตร์ท่ีดี
ขึ้น โดยก�าลังการผลิตไฟฟ้าและไอน�าได้ของบริษัท
ได้เพิ่มขึ้นเป็น 4,747 เมกกะวัตต์ และ 2,701 ตัน
ต่อชั่วโมง จาก 1,977 เมกกะวัตต์ และ 1,760 ตัน
ต่อชั่วโมง ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 ของปี 2562 GPSC ได้
กลายเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญอั่นดับท่ี 3 ของ
ประเทศ (จากอันดับท่ี 6 ในชว่งก่อนเข้าซื้อกิจการ) 
โดยก�าลังการผลิตไฟฟ้าของบริษัทเมื่อคิดเป็นสัดสว่น
กับก�าลังผลิตท้ังหมดของประเทศ เพิ่มขึ้นเป็นร้อย
ละ10 จากร้อยละ 4

นอกจากนี้ GPSC ยังมีการกระจายตัวของเชื้อเพลิง
ท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น เนื่องจากมีโรงไฟฟ้า
ของGLOW ท่ีใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง (ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 16 ของก�าลังผลิตท้ังหมดตามสัดสว่นการถือ
หุ้นของ GPSC หลังเข้าซื้อกิจการ) โดย GPSC อยูใ่น
ระหว่างก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าใหมซ่ึ่งจะมีก�าลัง
ผลิตไฟฟ้าและไอน�าจ�านวน 250 เมกกะวัตต์ และ 
175 ตันต่อชั่วโมง ซึ่งจะเริ่มด�าเนินงานภายในปี 2566

รายได้ท่ีมั่นคง: GPSC มีรายได้ท่ีสม�าเสมอ จากการ
ท่ีสินทรัพย์สว่นใหญข่องบริษัทฯอยูใ่นอุตสาหกรรม
ไฟฟ้าของประเทศไทยท่ีอยูภ่ายใต้การก�ากับดูแล 
ฟิทช์คาดว่า บริษัทจะมี EBITDA เพิ่มขึ้นเป็น 1.8 ถึง
 1.9 หมื่นล้านบาท ในชว่งปี 2563 และ 2564 จา 1.5 
หมื่นล้านบาท เนื่องจากการรับรู้รายได้จาก GLOW 

เต็มระยะเวลางบการเงิน ก�าลังการผลิตไฟฟ้าของบ
ริษัทฯ นา่จะอยูใ่นระดับท่ีคงท่ี ในระยะสองถึงสาม
ปีข้างหน้า จากการท่ีไมม่ีโรงไฟฟ้าขนาดใหญท่ี่หมด
อายุ

การก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทน Glow Energy เฟส
 2 นา่จะมีกระทบไมม่ากนักต่อรายได้จากขายไฟฟ้า
 เนื่องจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวยังคงสามารถด�าเนิน
กิจการได้ในระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้าทดแทน
 และโรงไฟฟ้าใกล้เคียงของบริษัทฯ สามารถรองรับ
ความต้องการของลูกค้าได้ในชว่งการโอนย้ายการ
ด�าเนินงานไปยังโรงไฟฟ้าใหม ่เนื่องจากโรงไฟฟ้าขอ
งบริษัทฯมีสายสง่ท่ีเชื่อมโยงกัน

ค่าใช้จ่ายในการลงทุนท่ีสูง: ฟิทช์ คาดว่า อัตราสว่น
 FFO net leverage จะอยูท่ี่ระดับประมาณ 4 ถึง 4.3 
เท่าในปี 2563-2565 (ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 
เท่ากับ 4.4 เท่า) จากค่าใช้จ่ายในการลงทุนท่ียังคง
อยูใ่นระดับสูง ซึ่งสว่นใหญเ่ป็นการลงทุนก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าทดแทนในโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
ของ GLOW และการเชื่อมโยงโครงขา่ยโรงไฟฟ้าของ
 GSPC กับ GLOW ฟิทช์คาดว่า อัตราสว่น FFO net 
leverage อาจเพิ่มขึ้นมาอยูท่ี่ประมาณระดับประมาณ
 5 เท่าในปี 2566 จากค่าใช้จ่ายด้านการลงทุนท่ีสูงใน
โครงการ Energy Recovery Unit ท่ีประมาณ 2 หมื่น
ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม อัตราสว่นหนี้สินนา่จะค่อยๆ
 ปรับตัวลดลงหลังจากโครงการดังกล่าวเริ่มมีกระแส
เงินสดจากการด�าเนินงาน

ความสัมพันธ์กับ ปตท. ท่ีระดับปานกลาง: ฟิทช์มอง
ว่า GPSC เป็นบริษัทเดียวในกลุ่ม ปตท. ท่ีมีบทบาท
ในการกระจายรายได้ของกลุ่มไปยังธุรกิจไฟฟ้าซึ่งมี
เสถียรภาพมากกว่า นอกจากนี้ GPSC ยังเป็นผู้ผลิต
ไฟฟ้าและไอน�า รายหลักให้แก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. 
ท่ีด�าเนินธุรกิจปิโตรเคมี และโรงกล่ัน ซึ่งได้แก่ บริษัท
 พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) หรือ PTTGC 
(อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวท่ี AA+(tha) 
แนวโน้มเครดิตเป็นลบ) และ บริษัท ไออาร์พีซี จากัด
 (มหาชน) หรือ IRPC (อันดับเครดิตภายในประเทศ
ระยะยาวท่ี A-(tha) แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ
) ท้ังนี้ GPSC มีสัดสว่น EBITDA หลังจากการเข้าซื้อ
กิจการ เพิ่มขึ้นมาอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 7 ถึง 10 ของ
 EBITDA รวมของกลุ่ม แต่ยังคงอยูใ่นระดับต�ากว่า
สัดสว่น EBITDA จากธุรกิจส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม 
และธุรกิจปิโตรเคมี และโรงกล่ัน



ฟัทิช์ี้ คงอันดับเครดิตั GPSC ท้� ‘A+(tha)’ ฟัทิช์ี้ คงอันดับเครดิตั GPSC ท้� ‘A+(tha)’ 
แนวโน�ม่เครดิตัม้่เสถ้ั่ยรภาพแนวโน�ม่เครดิตัม้่เสถ้ั่ยรภาพ

การักำาหนดอันดับเครัดิตัโดยสำร้ัปี

GPSC มีสถานะทางธุรกิจท่ีแข็งแกรง่ เมื่อเทียบกับ
บริษัทในประเทศไทยอ่ืนๆ ท่ีฟิทช์จัดอันดับเครดิต โดย
มีบริษัทฯมีรายได้และกระแสเงินสดท่ีสม�าเสมอ ใกล้
เคียงกับ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด
 (มหาชน) หรือ BAFS (อันดับเครดิตภายในประเทศ
ระยะยาวท่ี ‘A-(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ
) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเติมน�ามันอากาศยานในสนามบิน
หลักของประเทศไทย และ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร
 จากัด หรือ NNEG (อันดับเครดิตภายในประเทศระยะ
ยาวท่ี ‘A-(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ) ซึ่งเป็น
ผู้ผลิตไฟฟ้าภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กใน
ประเทศไทย

โดย BAFS และ NNEG ต่างมีรายได้ท่ีสม�าเสมอ
 จากการแขง่ขันทางธุรกิจท่ีต�า และ NNEG ยังได้รับ
ประโยชน์จากสัญญาซื้อขายระยะยาวเชน่เดียวกับ
 GSPC ท้ังนี้ GPSC มีสถานะทางธุรกิจท่ีแข็งแกรง่กว่า
 BAFS เนื่องจาก GPSC มีการกระจายตัวของทรัพย์สิน
และรายได้ท่ีสูงกว่า นอกจากนี้ BAFS ยังได้รับผลก
ระทบจากอุตสาหกรรมการบินท่ีถดถอยจากการแพร่
ระบาดของเชื้อโคโรนา่ไวรัส ท�าให้รายได้อ่อนแอ่ลง 
และมีอัตราสว่นหนี้สินเพิ่มขึ้น ดังนั้น อันดับเครดิตโดย
ล�าพังของ GPSC อยูใ่นระดับท่ีสูงกว่าอันดับเครดิตของ
 BAFS

GPSC มีอัตราสว่นหนี้สินในระดับท่ีสูงกว่า NNEG โดย
ฟิทช์คาดว่าอัตราสว่น FFO net leverage ของ GPSC 
จะอยูท่ี่ระดับ 4 ถึง 5 เท่า อยา่งไรก็ตาม อันดับเครดิต
โดยล�าพังของ GPSC อยูใ่นระดับท่ีสูงกว่าอันดับเครดิต
ของ NNEG เนื่องจาก GPSC มีสถานะทางธุรกิจท่ีดีกว่า
 เนื่องจากมีการกระจายตัวของทรัพย์สินท่ีสูงกว่า และ
กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานท่ีสูง NNEG อยา่งมี
นัยส�าคัญ

เมื่อเทียบกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน
) หรือ SCC (อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวท่ี 

‘A+(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตเป็นลบ) ซึ่งเป็นผู้ผลิต
วัสดุก่อสร้างรายใหญใ่นเขตอาเซียน SCC มีสถานะทาง
ธุรกิจอ่อนแอ่กว่า GPSC เนื่องจาก บริษัทมีความเสี่ยง
จากปริมาณการขายและราคาของวัสดุก่อสร้าง โดย
เฉพาะในสว่นของปูนซีเมนต์ โดยธุรกิจปิโตรเคมีก็มี
ความผันผว่น อยา่งไรก็ตาม SCC มีธุรกิจท่ีหลากหลาย
กว่า และขนาดธุรกิจมีขนาดใหญก่ว่า GPSC มาก อีก
ท้ังมีอัตราสว่นหนี้สินท่ีต�ากว่า GPSC จึงท�าให้อันดับ
เครดิตโดยล�าพังของ GPSC อยูใ่นระดับท่ีต�ากว่าอันดับ
เครดิตของ SCC

สำมมติัฐานที่่�สำำาคัญของฟทิี่ช่ท์ี่่�ใช่�ในการัปีรัะมาณ์การั:

- รายได้รวมอยูท่ี่ระดับ 6.7-7 หมื่นล้านบาทในปี 
2563-2565 (ปี 2562 อยูท่ี่ 6.3 หมื่นล้านบาท)
- EBITDA ต่อรายได้ (EBITDA Margin) อยูท่ี่ระดับร้อย
ละ 27-28 ในปี 2563 และ 2564 (ปี 2562 อยูท่ี่ร้อยละ
 24.4)
- ค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนรวมประมาณ 3 หมื่นล้าน
บาท ในชว่งปี 2563-2565
- จ่ายเงินปันผลร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิ

ปัจจัยท่ีอาจมีผลกับอันดับเครดิตในอนาคต
ปัจจัยบวก:
- ระดับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท กับ ปตท. ท่ีเพิ่มสูง
ขึ้น
- การเพิ่มอันดับเครดิตโดยล�าพังของบริษัท ยังไมน่า่จะ
เกิดขึ้นในระยะสองถึงสามปีข้างหน้า เนื่องจากบริษัทมี
อัตราสว่นหนี้สินท่ีอยูใ่นระดับสูง หลังจากมีการเข้าซื้อ
กิจการ GLOW อยา่งไรก็ตามฟิทช์อาจพิจารณาปรับ
เพิ่มอันดับเครดิตโดยล�าพังของ GPSC หากอัตราสว่น
 FFO net leverage ลดลงต�ากว่า 4.5 เท่าอยา่งต่อ
เนื่อง

ปัีจจัยลบ:
- อัตราสว่นหนี้สินท่ีลดลงช้ากว่าท่ีฟิทช์คาด เนื่องจาก

เงินลงทุนท่ีสูงกว่าท่ีคาด หรือกระแสเงินสดจาก
การด�าเนินงานต�ากว่าท่ีคาด ซึ่งสง่ผลให้ FFO net 
leverage ของบริษัทอยูใ่นระดับสูงกว่า 5.5 เท่า อยา่ง
ต่อเนื่อง
- สถานะทางธุรกิจท่ีอ่อนแอลงจากการลงทุนใน
โครงการท่ีมีความเสี่ยงด้านการด�าเนินงานสูง
- ระดับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท กับ ปตท. ท่ีลด
น้อยลง
- อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไมม่ีหลักประกันและไมด้่อย
สิทธิอาจถูกปรับลดจากอันดับเครดิตภายในประเทศ
ระยะยาวของบริษัท หากอัตราสว่น prior-ranking 
debt to EBITDA เพิ่มขึ้นอยูใ่นระดับสูงกว่า 2.5 เท่า
อยา่งต่อเนื่อง (ณ สิ้นไตรมาสท่ี 2 ของปี 2563 เท่ากับ
 2.1 เท่า)

สำภาพคล่อง
สภาพคล่องอยูใ่นระดับท่ีแข็งแกรง่: ฟิทช์ เชื่อว่า
 บริษัทฯมีสภาพคล่องท่ีแข็งแกรง่ โดยได้รับการ
สนับสนุนจากเงินสดจ�านวน 1.7 หมื่นล้านบาท ณ สิ้น
เดือน มิถุนายน 2563 โดยบริษัทฯ มีหนี้ท่ีถึงก�าหนด
ช�าระภายใน 12 เดือนนับจากเดือนมิถุนายน 2563 อยู่
ท่ี 7.5 พันล้านบาท โดยประมาณร้อยละ 60 เป็นหนี้
ระยะสั้นท่ีใช้หมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ นอกจาก
นี้บริษัทยังมีสภาพคล่องท่ีเพิ่มขึ้น จากการเบิกเงินกู้
ยืมระยะยาว จ�านวน 3 พันล้านบาท และออกหุ้นกู้
 จ�านวนรวม 5 พันล้านบาท ในชว่งเดือนกรกฎาคม ถึง
สิงหาคม 2563

สรุปรายการปรับปรุงงบการเงินท่ีส�าคัญ
ฟิทช์ได้ปรับงบการเงินรวมของ GPSC โดยใช้วิธี
 Proportionate Consolidation ในสว่นของ รายได้
, กระแสเงินสด, เงินสด และหนี้ของ IRPC-CP ตาม
สัดสว่นการถือหุ้น IRPC-CP ของจ�านวน 51% โดย
 GPSC ฟิทช์มองว่า GPSC ไมส่ามารถเข้าถึงกระแส
เงินสดของ IRPC-CP อยา่งเต็มท่ี และมีความรับผิด
ชอบท่ีจากัดสาหรับหนี้ของ IRPC-CP ตามสัดสว่นการ
ถือหุ้นและเง่ือนไขตามสัญญาเงินกู้ของ IRPC-CP



 เจิาะความ่ท�าทายใหุ้ม่่ของหุ้น้�ครัวเรือนไทยในวิกฤติัโควิด-19 เจิาะความ่ท�าทายใหุ้ม่่ของหุ้น้�ครัวเรือนไทยในวิกฤติัโควิด-19  
จากข้็อมููลสินเชืื่�อทุ้�เข้็าร่ว่มูมูาติรการช่ื่ว่ยัเหลือจากข้็อมููลสินเชืื่�อทุ้�เข้็าร่ว่มูมูาติรการช่ื่ว่ยัเหลือ

หน้ีครัวเรอืนเปน็ปญัหาเชงิโครงสรา้งท่ีสง่
ผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทยใน
หลายปท่ีีผา่นมา กว่าหนึ่งในสามของคนไทย
มภีาระหนี้สูง และสว่นใหญเ่ปน็หนี้ท่ีไมก่่อ
ใหเ้กิดรายได้ คนไทยมหีนี้ต้ังแต่อายุยงันอ้ย
 มีหนี้นานต้ังแต่เริม่ท�างานจนเกษียณ และมี
หน้ีจนแก่ และ 84% ของครวัเรอืนก็ยงัพึ่งพา
หน้ีจากสถาบันการเงินก่ึงในระบบและนอก
ระบบเปน็สดัสว่นสงู

ภาระหนี้ท่ีสูงได้กลายเป็นปัจจัยฉุดรั้งการ
อุปโภคบริโภคและการลงทุน และท�าให้ครัว
เรือนไทยขาดภูมิคุ้มกันต่อความไมแ่นน่อน
ทางเศรษฐกิจท่ีสูงขึ้นเรื่อย ๆ วิกฤติโควิด
-19 ซึ่งสง่ผลท�าให้ครัวเรือนจ�านวนมากมี
ปัญหาในการช�าระหนี้ก็ได้ตอกย�าถึงความ
เปราะบางดังกล่าว และท�าให้ปัญหาหนี้
ครัวเรือนมีความท้าทายขึ้นมากท่ามกลาง
ความไมแ่นน่อนสูงจากความเสี่ยงท่ีจะเกิด
 second wave และการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจ
ท่ีอาจไมร่วดเร็วและท่ัวถึง ซึ่งอาจสุม่เสี่ยง
ท�าให้สถานการณ์บานปลายกลายเป็นวิกฤติ
หนี้รายยอ่ย ความท้าทายใหมน่ี้สะท้อนถึง
ความส�าคัญของขอ้มลูและความเขา้ใจเชงิลึก
ถึงปัญหาของลูกหนี้ท่ีได้รับผลกระทบในวง
กว้าง 

งานวิจัยนี้เปิดมิติใหมใ่นการเรียนรู้ผลกระ
ทบจากวิกฤติโควิด-19 เพื่อสร้างความเข้าใจ
ถึงสถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยในอนาคต
 โดยศึกษาคุณลักษณะของบัญชีและผู้กู้ท่ีเข้า
มาตรการชว่ยเหลือด้านสินเชื่อต้ังแต่เดือน
เมษายนเป็นต้นมากว่า 8.1 ล้านบัญชี คิด
เป็นมูลหนี้ท้ังหมด 2.2 ล้านล้านบาท (หรือ
ประมาณ 70% ของตัวเลขจ�านวนบัญชีท่ี
เข้ามาตรการจากธนาคารแหง่ประเทศไทย
 ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563) ซึ่งผู้วิจัยได้
สร้างสมมติฐานเพื่อแยกแยะบัญชีดังกล่าว
จากฐานข้อมูลเชิงสถิติจากเครดิตบูโร
 ท่ีครอบคลุมสินเชื่อรายยอ่ยจากสถาบัน
การเงิน 102 แหง่ โดยในข้อมูลไมไ่ด้มีการ
รายงานสถานะการเข้ามาตรการจากสถาบัน
การเงินแต่อยา่งใด big data ข้างต้นแสดงให้
เห็นว่า

ความเข้มข้น หรือ intensity ของการเข้า
มาตรการสูงในวงกว้าง จากข้อมูลล่าสุด ณ
 สิ้นเดือนมิถุนายน พบว่า สินเชื่อสว่นใหญ ่
(59.7%) เข้ามาตรการในเดือนเมษายน โดย

 42.4% เข้ามาตรการครบ 3 เดือนในเดือน
มิถุนายน ขณะเดียวกันก็มีบัญชีกว่า 16.6% 
ท่ีเข้ามาตรการแล้วออกไปก่อนครบ 3 เดือน
 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของ
สถานการณ์ท่ีไมเ่ท่ากันของผู้กู้แต่ละกลุ่ม
 โดยข้อมูลในเดือนกรกฎาคมจะชว่ยฉายภาพ
ให้เราเข้าใจสถานการณ์ได้ชัดเจนมากขึ้นเมื่อ
มาตรการระยะแรกเริ่มหมดไป

เมื่อพิจารณาลักษณะการเข้ามาตรการของ
บัญชีท้ังหมด พบว่า 70.5% เป็นการเล่ือน
ช�าระซึ่งสว่นหนึ่งอาจสะท้อนถึงการมีปัญหา
ในการช�าระหนี้ของลูกหนี้ในวงกว้าง 25.8% 
เป็นการลดอัตราการช�าระ และ 3.7% เข้า
มาตรการส�าหรับหนี้เสีย (ปรับโครงสร้างหนี้
 หรือคลินิกแก้หนี้) และผู้กู้สว่นใหญ ่(76.1%) 
มีสินเชื่อเข้ามาตรการเพียง 1 บัญชี แต่ก็มี
ผู้กู้อีก 7.3% ท่ีเข้ามากกว่า 2 บัญชี และอีก
 4.9% ยังได้สินเชื่อใหมเ่พื่อเป็นสภาพคล่อง
ฉุกเฉินด้วย 

สินเชื่อท่ีเข้ามาตรการชว่ยเหลือมีลักษณะ
กระจุกตัว ท�าให้บางพื้นท่ีนา่เป็นหว่ง โดย
เฉพาะในภาคอีสานตะวันออกท่ีมีสัดสว่น
สินเชื่อเข้ามาตรการสูงถึง 40-60% ซึ่งสว่น
ใหญเ่ป็นสินเชื่อสว่นบุคคล (ซึ่งมีจ�านวน
บัญชีมาก) และสินเชื่อบ้าน (ซึ่งมีขนาดมูล
หนี้สูง) และสว่นใหญก็่เป็นการเข้ามาตรการ
ในลักษณะเล่ือนการช�าระเป็นหลัก ในขณะ
ท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคใต้
และเหนือตอนบนก็มีสัดสว่นสินเชื่อท่ีเข้า
มาตรการส�าหรับหนี้เสียสูงกว่าพื้นท่ีอ่ืน ๆ 

ความเสี่ยงของพอร์ตสินเชื่อรายยอ่ยของ
สถาบันการเงินต่อสินเชื่อท่ีเข้ามาตรการแตก
ต่างกันมาก โดยกลุ่ม Non-bank มีสัดสว่น
สินเชื่อในพอร์ตเข้ามาตรการมากท่ีสุด 10 
อันดับแรก (37-75%) และสว่นใหญเ่ป็นสิน
เชื่อเชา่ซื้อ และเข้ามาตรการในลักษณะลด
อัตราการช�าระ แต่ก็มีความหลากหลายสูง
เพราะเป็นกลุ่มท่ีมีสัดสว่นต�าสุด 10 อันดับ
สุดท้ายด้วย สว่นกลุ่มธนาคารพาณิชย์มี
สัดสว่น 3-25% และสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจของรัฐมีสัดสว่น 10-35% (ไมร่วมสินเชื่อ
เกษตร)

ผู้กู้ท่ีเข้ามาตรการมีภาระหนี้สูงและคุณภาพ
ด้อยกว่าผู้กู้ท่ีไมไ่ด้เข้าอยา่งมีนัยส�าคัญ เรา

พบว่าผู้กู้ท่ีเข้ามาตรการมีมูลหนี้และจ�านวน
บัญชีสินเชื่อในพอร์ตสูงกว่าผู้กู้ท่ีไมไ่ด้เข้า
 โดยผู้กู้ท่ีเข้ามาตรการส�าหรับหนี้เสียมีภาระ
หนี้มากท่ีสุด (มูลหนี้เฉล่ีย 1.7 ล้านบาทจาก
 6 บัญชี) รองลงมาคือผู้กู้ท่ีเล่ือนช�าระ (เฉล่ีย 
0.9 ล้านบาทจาก 6 บัญชี) และผู้กู้ท่ีลดอัตรา
การช�าระ (เฉล่ีย 1.1 ล้านบาทจาก 5 บัญชี) 
โดยผู้กู้ท่ีมีหลายบัญชีสว่นใหญย่ังใช้สถาบัน
การเงินเพียง 1-2 แหง่ นอกจากนี้ ผู้กู้ท่ี
เข้ามาตรการยังมีประวัติการช�าระหนี้ใน 12 
เดือนท่ีผา่นมาด้อยกว่า และมีอายุมากกว่าผู้
กู้ท่ีไมไ่ด้เข้าอยา่งมีนัยส�าคัญด้วย 

ภูมิทัศน์จากข้อมูลสินเชื่อท่ีเข้ามาตรการ
ชว่ยเหลือข้างต้นได้แสดงให้เห็นถึงความ
เสี่ยงในวงกว้างและความแตกต่างของความ
เปราะบางท้ังในระดับผู้กู้ พื้นท่ี และสถาบัน
การเงินเมื่อมาตรการชว่ยเหลือระยะแรก
 ๆ ได้สิ้นสุดลง และสะท้อนให้เห็นถึงความ
ท้าทายของนโยบายแก้หนี้ในอนาคต ซึ่งต้อง
ให้ความส�าคัญกับการมุง่เป้าความชว่ยเหลือ
 การบริหารจัดการคุณภาพสินเชื่อในเชิงรุก
เพื่อป้องปรามไมใ่ห้บัญชีหนี้ดีจ�านวนมาก
กลายเป็นหนี้เสีย และการ “prepare for the 
worst” จากความไมแ่นน่อนท่ีสูงขึ้นของ
สถานการณ์สินเชื่อรายยอ่ยจ�านวนมหาศาล
เหล่านี้

งานวิจัยนี้ยังได้พยายามท่ีจะสร้างฉากทัศน์
ของปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยในอนาคต โดย
น�าข้อมูลข้างต้นไปเชื่อมโยงเข้ากับข้อมูล
หลากหลายมิติท่ีแสดงถึงแนวโน้มการฟื้ นตัว
ทางเศรษฐกิจของผู้กู้กลุ่มต่าง ๆ ของประเทศ
 และศึกษาประสิทธิผลของมาตรการแก้หนี้
ท่ีผา่นมา เพื่อสะท้อนนัยต่อการวางนโยบาย
แก้หนี้ครัวเรือนไทยในอนาคตอีกด้วย 
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคประจ�าเดือนสิงหาคม 2563 จากการ
ออกแบบสอบถามตัวอยา่งจากประชาชน ท่ัว
ประเทศเป็นจ�านวน 2,242 คน แยกเป็นกลุ่ม
ตัวอยา่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ร้อยละ
 40.3 และต่างจังหวัดร้อยละ 59.7 โดยกลุ่ม
ตัวอยา่งเป็นเพศชาย และเพศหญิงประมาณร้อยละ 
49.6 และ 50.4 ตามล�าดับ

การอ่านค่าดัชนี  ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะมี
ค่าอยูร่ะหว่าง 0-200 ซึ่งสามารถแปลความหมายได้
ดังนี้
1) ถ้าดัชนีอยูใ่นระดับท่ีสูงกว่า 100 แสดงว่าผู้
บริโภคมีความเห็นว่าภาวการณ์ด้านนั้นๆ จะดีขึ้น
หรือ อยูใ่นระดับดี
2) ถ้าดัชนีอยูใ่นระดับ 100 แสดงว่าผู้บริโภคมีความ
เห็นว่าภาวการณ์ด้านนั้นๆ ไมเ่ปล่ียนแปลงหรือ
ทรงตัวในระดับปานกลาง
3) ถ้าดัชนีอยูใ่นระดับท่ีต�ากว่า 100 แสดงว่าผู้
บริโภคมีความเห็นว่าภาวการณ์ด้านนั้นๆ จะแยล่ง
หรืออยูใ่นระดับไมดี่

ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคใน
เดือนสิงหาคม 2563

ในเดือนสิงหาคม 2563 มีปัจจัยหลายด้านท่ีเป็น
ปัจจัยบวกและปัจจัยลบท่ีสง่ผลกระทบต่อความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภค ส�าหรับปัจจัยท่ีเป็นปัจจัยบวก
 ได้แก่

1. คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็น
เอกฉันท์ ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ี 0.50% 
ต่อปี โดยประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มทยอย
ฟื้ นตัวตามการผอ่นคลายมาตรการควบคุมการ
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศและการทยอย
ฟื้ นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ัวโลก แต่ยังต้อง
ระวังความเสี่ยงจากโอกาสเกิดการระบาดระลอกท่ี
สอง

2. รัฐบาลมีมาตรการผอ่นปรนระยะท่ี 5 หลังจากท่ี
ได้มีการผอ่นปรนต้ังแต่ระยะท่ี 1-4 มาอยา่งต่อเนื่อง
 เพื่อให้กิจการห้างร้านต่างๆ ได้กลับมาเปิดด�าเนิน
ธุรกิจและประชาชนสามารถออกมาท�ากิจกรรม
ต่างๆ ได้หลากหลายขึ้น ภายใต้วิถี "New Normal"

3. รัฐบาลด�าเนินมาตรการดูแลและเยียวยาผลก
ระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เพื่อชว่ยเหลือ
ประชาชนท่ัวไป และผู้ประกอบการ

4. ราคาน�ามันดีเซลขายปลีกในประเทศ มีการปรับ
ตัวลดลง ประมาณ 0.30 บาทต่อลิตร จากระดับ
 22.59 บาทต่อลิตร ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 มา
อยูท่ี่ระดับ 22.29 บาทต่อลิตร ณ สิ้นเดือนสิงหาคม
 2563

ส�าหรับปัจจัยลบในเดือนสิงหาคม 2563 ได้แก่

1. ความวิตกกังวลต่อการแพรร่ะบาดของไวรัส
 COVID-19 สง่ผลกระทบต่อการด�าเนินชีวิตของ
ประชาชน การท�าธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศในอนาคตโดยเฉพาะในภาคการท่องเท่ียว
 และบริการต่างๆ แม้ว่าสถานการณ์ตัวเลขของผู้ติด
เชื้อมีแนวโน้มท่ีดีขึ้น

2. ความกังวลเก่ียวกับสถานการณ์ทางด้านการเมือง 
ตลอดจนการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มเยาวชน ท่ี
อาจสง่ผลประเทศไทยจะต้องเผชิญกับปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมืองเหมือนอดีตท่ีผา่นมา

3. ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาติ (สศช.) เผยอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ในไตรมาส 2/63 หดตัว
 12.2% เทียบชว่งเดียวกันปีก่อน ลดลงต่อเนื่องจาก
ไตรมาส 1/63 ท่ีติดลบ 2% สาเหตุมาจากภาคการ
สง่ออกและบริการ รวมท้ังการบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชนปรับลดลง จากผลกระทบของโควิด-19 
ขณะท่ีการใช้จ่ายภาครัฐยังขยายตัว

4. ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาติ (สศช.) ปรับลดประมาณการตัวเลข
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ปี 2563 คาด
ว่า จะติดลบ 7.8%-7.3% มีค่ากลางอยูท่ี่ติดลบ 
7.5% ลดลงจากประมาณการครั้งก่อนท่ีติดลบ 6%-
5% เนื่องจากปัจจัยกดดันจากรายได้จากนักท่อง
เท่ียวต่างชาติปรับลดลง ภาวะถดถอยรุนแรงของ
เศรษฐกิจและปริมาณการค้าโลก ผลกระทบโควิด
-19 ในประเทศ และปัญหาภัยแล้ง

5. รัฐบาลขยายระยะเวลาการใช้ พ.ร.ก. บริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อบริหารจัดการ
และควบคุมสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรัส

 COVID-19

6. ราคาพืชผลทางการเกษตรยังทรงตัวอยูใ่นระดับ
ต�า สง่ผลให้รายได้ของเกษตรกรโดยสว่นใหญย่ัง
ทรงตัวอยูใ่นระดับต�า ท�าให้ก�าลังซื้อท่ัวไปในต่าง
จังหวัดขยายตัวไมม่ากนัก

7. ผู้บริโภคมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจชะลอตัวลง
 ตลอดจนปัญหาค่าครองชีพและราคาสินค้าท่ียัง
ทรงตัวอยูใ่นระดับสูง รวมถึงผู้บริโภคยังรู้สึกว่าราย
ได้ในปัจจุบันไมส่อดคล้องกับค่าครองชีพท่ีปรับตัว
สูงขึ้น

8. การสง่ออกของไทยในเดือนกรกฎาคม 2563 มี
มูลค่า 18,819.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อย
ละ 11.37 ขณะท่ีการน�าเข้ามีมูลค่า 15,476.21 
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 26.38 สง่ผลให้
ดุลการค้าเกินดุล 3,343.25 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
 ท�าให้ในชว่ง 7 เดือนของปี 2563 สง่ออกได้รวม
 133,162.43 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 
7.72 และมีการน�าเข้ารวม 119,118.23 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 14.69 สง่ผลให้เกินดุลการค้า
รวม 14,044.20 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

9. ระดับราคาน�ามันขายปลีกในประเทศปรับตัว
เพิ่มขึ้น โดยราคาน�ามันขายปลีกแก๊สโซฮอล ออก
เทน 91 (E10) และแก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (E10) 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 0.70 บาทต่อลิตร จาก
ระดับ 21.28 และ 21.55 บาทต่อลิตร ณ สิ้นเดือน
กรกฎาคม 2563 ตามล�าดับ มาอยูท่ี่ระดับ 21.98 
และ 22.25 บาทต่อลิตร ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 
ตามล�าดับ

10. SET Index ในเดือนสิงหาคม 2563 ปรับตัว
ลดลง 17.87 จุด โดยปรับตัวลดลงจาก 1,328.53 จุด
 ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 เป็น 1,310.66 จุด ณ 
สิ้นเดือนสิงหาคม 2563

11. เงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากระดับ
 31.417 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นเดือน
กรกฎาคม 2563 เป็น 31.217 บาทต่อดอลลาร์
สหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2563 โดยสว่นหนึ่ง
เป็นผลจากความกังวลเก่ียวกับ การแพรร่ะบาด
ของ COVID-19 แต่ก็ยังสะท้อนว่ามีเงินทุนจากต่าง
ประเทศสุทธิไหลออกจากประเทศไทย



หุ้อการค�าไทย เผยความ่เชืี้�อมั่�นของผู�บริโภค เดือน ส.ค. 63 หุ้อการค�าไทย เผยความ่เชืี้�อมั่�นของผู�บริโภค เดือน ส.ค. 63 

ป้รับตัิว่ด้้ข้็�นต่ิอเนื�องเป็้นเดื้อนทุ้� 4ป้รับตัิว่ด้้ข้็�นต่ิอเนื�องเป็้นเดื้อนทุ้� 4

การแปลผลดัชนคีวามเชื่อมั่นของผูบ้รโิภคประจ�าเดือน
สงิหาคม 2563

จากผลของการส�ารวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน
สิงหาคม 2563 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวม
แทบทุกรายการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 4 หลัง
จากท่ีรัฐบาลได้ด�าเนินการผอ่นคลายให้ธุรกิจสามารถ
กลับมาด�าเนินการได้ (reopen) ในระยะท่ี 1 ถึง 5 ใน
เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา ประกอบกับการท่ีรัฐบาลออก
มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์
 COVID-19 ท้ังมาตรการด้านการเงินและการคลัง เพื่อชว่ย
เหลือประชาชนท่ัวไปและผู้ประกอบการโดยท่ัวไป อยา่งไร
ก็ตาม ผู้บริโภคยังมีความกังวลสูงเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจ
และการว่างงานในอนาคตท่ีเกิดจากผลกระทบเชิงลบจาก
 COVID-19 ส�าหรับรายละเอียดของการปรับตัวของดัชนี
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนสิงหาคม 2563 มีดังนี้

1. ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเก่ียวกับเศรษฐกิจโดย
รวมในเดือนสิงหาคม 2563 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
เก่ียวกับเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือน
ท่ี 4 โดยปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 42.6 ในเดือนท่ีผา่นมา สู่
ระดับ 43.6 ท้ังนี้ในเดือนสิงหาคม 2563 กลุ่มตัวอยา่งเห็น
ว่า ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมอยูใ่นระดับท่ีดี ปานกลาง และ
แยป่ระมาณ 3.5% 36.7% และ 59.8% ตามล�าดับ ขณะ
ท่ีเดือนกรกฎาคม ผู้บริโภคมีความเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจ
โดยรวมอยูใ่นระดับท่ีดี ปานกลาง และแยป่ระมาณ 3.2% 
36.1% และ 60.7% ตามล�าดับ การท่ีดัชนียังคงอยูใ่นระดับ
ท่ีต�ากว่า 100 อยา่งมากแสดงว่า ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น
ต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม เนื่องมาจากผู้บริโภคยังมีความ
กังวลเก่ียวกับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจ
ไทยท่ีอาจปรับตัวเข้าสูภ่าวะถดถอยเนื่องจากวิกฤต
 COVID-19 ท่ัวโลก

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเก่ียวกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 4 โดยปรับตัวดีขึ้นจาก
ระดับ 29.9 ในเดือนก่อน สูร่ะดับ 30.8 ท้ังนี้ในเดือน
สิงหาคม 2563 ผู้บริโภคเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจอยูใ่นระดับ
ท่ีดี ปานกลาง และแยป่ระมาณ 1.6% 27.6% และ 70.8% 
ตามล�าดับ ขณะท่ีเดือนกรกฎาคม ผู้บริโภคเห็นว่าภาวะ
เศรษฐกิจอยูใ่นระดับท่ีดี ปานกลาง และแยป่ระมาณ 1.4% 
27.0% และ 71.6% ตามล�าดับ การท่ีดัชนีมีค่าอยูใ่นระดับ
ต�ากว่า 100 แสดงให้เห็นว่า โดยภาพรวมแล้วผู้บริโภคสว่น
ใหญม่ีความรู้สึกว่าภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีภาวะท่ีแย่
มาก

ส�าหรับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเก่ียวกับเศรษฐกิจ
ในอนาคต (ใน 6 เดือนข้างหน้า) ของเดือนสิงหาคม 2563 
ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 4 โดยปรับตัวดีขึ้นจาก
ระดับ 55.3 มาอยูท่ี่ระดับ 56.5 ในเดือนสิงหาคม 2563 ผู้
บริโภคเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจในอนาคตอยูใ่นระดับท่ีดี ปาน
กลาง และแยป่ระมาณ 5.3% 45.8% และ 48.9% ตาม
ล�าดับ ขณะท่ีในเดือนกรกฎาคม ผู้บริโภคมีความเห็นว่า
ภาวะเศรษฐกิจในอนาคตอยูใ่นระดับท่ีดี ปานกลาง และแย่
ประมาณ 5.0% 45.2% และ 49.8% ตามล�าดับ

2. ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเก่ียวกับโอกาสหางาน
ท�าโดยรวม ในเดือนสิงหาคม 2563 ดัชนีความเชื่อมั่นของ
ผู้บริโภคเก่ียวกับโอกาสหางานท�าโดยรวมปรับตัวดีขึ้นต่อ
เนื่องเป็นเดือนท่ี 4 โดยปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 48.4 สูร่ะดับ
 49.1 ในเดือนสิงหาคม 2563 ผู้บริโภคเห็นว่าโอกาสใน
การหางานท�าโดยรวมอยูใ่นระดับท่ีดี ปานกลาง และแย่
ประมาณ 3.9% 41.3% และ 54.8% ตามล�าดับ ขณะท่ีใน
เดือนกรกฎาคม ผู้บริโภคมีความเห็นว่าโอกาสในการหา
งานท�าโดยรวมอยูใ่นระดับท่ีดี ปานกลาง และแยป่ระมาณ
 3.6% 41.1% และ 55.2% ตามล�าดับ การท่ีดัชนีมีค่าต�า
กว่าระดับ 100 แสดงว่าผู้บริโภคยังขาดความเชื่อมั่นเก่ียว
กับภาวะการจ้างงานโดยรวมโดยเหน็ว่าโอกาสในการหางาน

ท�าจะแยล่งตามภาวะเศรษฐกิจถดถอยลงจาก COVID-19

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเก่ียวกับโอกาสในการหา
งานท�าในปัจจุบันของเดือนสิงหาคม 2563 ปรับตัวดีขึ้นต่อ
เนื่องเป็นเดือนท่ี 4 โดยปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 38.2 ใน
เดือนก่อนสูร่ะดับ 39.0 ในเดือนสิงหาคม 2563 ผู้บริโภค
เห็นว่าโอกาสในการหางานท�าอยูใ่นระดับท่ีดี ปานกลาง
 และแยป่ระมาณ 2.0% 35.0% และ 63.0% ตามล�าดับ
 ขณะท่ีในเดือนกรกฎาคม ผู้บริโภคมีความเห็นว่าโอกาสใน
การหางานท�าอยูใ่นระดับท่ีดี ปานกลาง และแยป่ระมาณ
 1.7% 34.8% และ 63.5% ตามล�าดับ การท่ีดัชนีความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคเก่ียวกับโอกาสในการหางานท�าใน
ปัจจุบันเคล่ือนไหวต�ากว่าระดับ 100 แสดงว่า ผู้บริโภคเห็น
ว่าโอกาสในการหางานท�าในปัจจุบันยังไมดี่นัก และรู้สึก
ว่า การจ้างงานในปัจจุบันอยูใ่นสถานการณ์ท่ีไมป่กติตาม
ความเสี่ยงของภาวะเศรษฐกิจท่ีย�าแยล่งอยา่งรวดเร็วเพราะ
 COVID-19

ส�าหรับดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเก่ียวกับโอกาสในการ
หางานท�าในอนาคต (ใน 6 เดือนข้างหน้า) ปรับตัวดีขึ้นต่อ
เนื่องเป็นเดือนท่ี 3 โดยปรับตัวดีขึ้นจาก 58.6 เป็น 59.3 ใน
เดือนสิงหาคม 2563 ผู้บริโภคเห็นว่าโอกาสในการหางานท�า
ในอนาคตอยูใ่นระดับท่ีดี ปานกลาง และแยป่ระมาณ 5.8% 
47.7% และ 46.5% ตามล�าดับ ขณะท่ีในเดือนกรกฎาคม
 ผู้บริโภคมีความเห็นว่า โอกาสในการหางานท�าในอนาคต
อยูใ่นระดับท่ีดี ปานกลาง และแยป่ระมาณ 5.5% 47.6% 
และ 46.9% ตามล�าดับ การท่ีดัชนีทรงตัวอยูใ่นระดับต�ากว่า
 100 แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคสว่นใหญเ่ห็นว่าภาวะการจ้าง
งานในอนาคตจะไมดี่ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีอาจเข้าสูภ่าวะ
เศรษฐกิจถดถอยในอนาคต

3. ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเก่ียวกับรายได้ในอนาคต
ในเดือนสิงหาคม 2563 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเก่ียว
กับรายได้ในอนาคตปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็น เดือนท่ี 4 โดย
ปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 59.3 สูร่ะดับ 60.4 และยังคงเป็นการ
ปรับตัวลดลงกว่าระดับ 100 ต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 20 ท้ังนี้ใน
เดือนสิงหาคม 2563 ผู้บริโภคเห็นว่ารายได้ในอนาคตของ
ตน (ใน 6 เดือนข้างหน้า) จะปรับตัวดีขึ้น ไมเ่ปล่ียนแปลง
 และแยล่ง ประมาณ 6.3% 47.8% และ 45.9% ตามล�าดับ
 ขณะท่ีเดือนกรกฎาคม ผู้บริโภคมีความเห็นว่า รายได้ใน
อนาคตของตนจะปรับตัวดีขึ้น ไมเ่ปล่ียนแปลง และแยล่ง 
ประมาณ 6.0% 47.3% และ 46.7% ตามล�าดับ

การท่ีผู้บริโภคสว่นใหญป่ระมาณ 93.7% เห็นว่าราย
ได้ในชว่ง 6 เดือนข้างหน้าจะอยูใ่นระดับแยล่งและไม่
เปล่ียนแปลง แสดงว่าผู้บริโภคยังคงเห็นว่ารายได้ของตน
ในอนาคตอยูใ่นระดับท่ีเหมาะสมต่อการจับจ่ายใช้สอยใน
ระดับท่ีต�าลง การท่ีดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเก่ียวกับ
รายได้ในอนาคตอยูห่า่งจากระดับ 100 อยา่งมากและต�า
สุดเป็นประวัติการณ์ แสดงว่า ผู้บริโภคขาดความมั่นใจใน
รายได้ในอนาคตของตนในระดับปกติ สง่ผลให้ผู้บริโภคจะ
ระมัดระวังการจับจ่ายใช้สอยอยา่งมากในชว่ง 3-6 เดือน
ข้างหน้า

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ในเดือนสิงหาคม 2563

จากผลของการส�ารวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน
สิงหาคม 2563 เมื่อน�าดัชนีประเภทต่างๆ มาค�านวณโดย
แบง่ตามระยะเวลาของการวิเคราะห์ ผลปรากฏว่าดัชนี
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคแบง่ตามระยะเวลาปรับตัวดีขึ้น
ต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 4 โดยดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
ในปัจจุบันปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 34.0 มาอยูท่ี่ระดับ 34.9 
ขณะท่ีดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในอนาคต (ในระยะ 6 
เดือนข้างหน้า) ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 4 โดยปรับ
ตัวดีขึ้นจากระดับ 57.7 มาอยูท่ี่ระดับ 58.7 สง่ผลให้ดัชนี

ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (Consumer Confidence Index: 
CCI) ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 4 โดยปรับตัวดีขึ้น
จากระดับ 50.1 เป็น 51.0

สรุปผลการส�ารวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจ�า
เดือนสิงหาคม 2563

ผลของการส�ารวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน
สิงหาคม 2563 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวม
แทบทุกรายการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนท่ี 4 หลัง
จากท่ีรัฐบาลได้ด�าเนินการผอ่นคลายให้ธุรกิจสามารถ
กลับมาด�าเนินการได้ (reopen) ในระยะท่ี 1 ถึง 5 ต้ังแต่
เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมา ประกอบกับการท่ีรัฐบาลออก
มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากสถานการณ์
 COVID-19 ท้ังมาตรการด้านการเงินและการคลัง เพื่อชว่ย
เหลือประชาชนท่ัวไปและผู้ประกอบการโดยท่ัวไป อยา่งไร
ก็ตาม ผู้บริโภคยังมีความกังวลสูงเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจ
และการว่างงานในอนาคตท่ีเกิดจากผลกระทบเชิงลบจาก
 COVID-19

ท้ังนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นเก่ียวกับเศรษฐกิจโดยรวม ดัชนี
ความเชื่อมั่นเก่ียวกับโอกาสหางานท�าโดยรวม และดัชนี
ความเชื่อมั่นเก่ียวกับรายได้ในอนาคตอยูท่ี่ระดับ 43.6 49.1 
และ 60.4 ตามล�าดับ โดยปรับตัวดีขึ้น ทุกรายการเมื่อเทียบ
กับดัชนีในเดือนกรกฎาคม 2563 ท่ีอยูใ่นระดับ 42.6 48.4 
และ 59.3 ตามล�าดับ อยา่งไรก็ตาม ดัชนียังอยูใ่นระดับต�า
กว่าปกติ (ท่ีระดับ 100) แสดงว่าผู้บริโภคยังไมม่ีความมั่นใจ
เก่ียวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โอกาสในการหางานท�า 
และรายได้ในอนาคตอยา่งมาก เพราะมีความกังวลในวิกฤต
 COVID-19 ในประเทศไทยและท่ัวโลก สง่ผลกระทบให้
เศรษฐกิจไทยและการจ้างงานถดถอยลง ซึ่งจะท�าให้รายได้
ในอนาคตของผู้บริโภคลดลงในท่ีสุด

การปรับตัวดีขึ้นของดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทุก
รายการในเดือนนี้สง่ผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
 (Consumer Confidence Index: CCI) ปรับตัวขึ้นต่อ
เนื่องเป็นเดือนท่ี 4 โดยปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 50.1 เป็น
 51.0 การท่ีดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวมยังคง
เคล่ือนไหวคงอยูต่�ากว่าระดับ 100 แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภค
ยังคงเห็นว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมนา่จะปรับตัวเข้า
สูภ่าวะถดถอยจากวิกฤต COVID-19 ท่ัวโลก อาจสง่ผลกระ
ทบในเชิงลบอยา่งมากต่อก�าลังซื้อภายในประเทศ ภาคการ
ท่องเท่ียว ภาคการสง่ออก ธุรกิจโดยท่ัวไป และการจ้างงาน
ในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภค
ท้ังในปัจจุบันและในอนาคตอยา่งต่อเนื่อง

ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในปัจจุบันปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง
เป็นเดือนท่ี 4 จากระดับ 34.0 มาอยูท่ี่ 34.9 แสดงว่า ภาวะ
เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันแยม่ากในมุมมองของผู้บริโภค และ
ดัชนีความเชื่อมั่นในอนาคตก็ปรับตัวขึ้นเป็นเดือนท่ี 4 เชน่
เดียวกัน โดยปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 57.7 มาอยูท่ี่ระดับ 
58.7 ซึ่งอยูใ่นระดับต�ากว่าค่าปกติ (คือ 100) สะท้อนให้เห็น
ว่าผู้บริโภคยังขาดความเชื่อมั่นอยา่งมากเก่ียวกับเศรษฐกิจ
ไทยในอนาคต

แม้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะปรับตัวดีขึ้นทุก
รายการจากมาตรการผอ่นคลายให้ธุรกิจเปิดด�าเนินการได้
หลายสถานประกอบการมากขึ้น และมีมาตรการเยียวยา
และฟื้ นฟูเศรษฐกิจออกมาต่อเนื่อง แต่การท่ีดัชนีความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคสว่นใหญย่ังทรงตัวต�า ดังนั้นคาดว่าผู้
บริโภคยังคงชะลอการใช้จ่ายอยา่งมากไปอยา่งน้อยจนถึง
ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2453 จนกว่าสถานการณ์ COVID-19 จะ
คลายตัวลงและมีการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
อยา่งกว้างขวาง พร้อมกับรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของท่ีเปน็รูปธรรมชัดเจนในการพลิกฟื้ นเศรษฐกิจ
หลัง COVID-19 เพื่อฟื้ นความเชื่อมั่นของผู้บริโภค



 บล.ทิสโก� :  HOTEL ราคาปีรับตััวเพิ� ม่ขึ�นเร็วเกินไปี  บล.ทิสโก� :  HOTEL ราคาปีรับตััวเพิ� ม่ขึ�นเร็วเกินไปี 

ปีรับัตััวเพิ�มข้�นเรัว็เกินไปีแนะนำาให�
 "Underweight"
          

เรามีมุมมองเชิงลบต่อกลุ่มโรงแรม แม้ว่าจะได้
ปัจจัยบวกต่อการกลับมาเปิดโรงแรม, อัตราการ
เข้าพักท่ีเพิ่มขึ้น, ความคืบหน้าของวัคซีนก็ตาม
 แต่ผลประกอบการจะยังขาดทุนต่ออีกหลาย
ไตรมาส โดยเรายังคงค�าแนะน�าเดิม แต่มองว่า
 AWC และ ERW มีความเสี่ยงจากการพึ่งพา
ลูกค้าต่างชาติในกรุงเทพฯ เรายังคงแนะน�า
ให้ "ขาย" MINT จากผลขาดทุนท่ีต่อเนื่องไป
อีกหลายไตรมาส และสุดท้าย CENTEL จะได้
ประโยชน์จากการด�าเนินงานของร้านอาหารท่ี
กลับมาก�าไร

          

เน้นตลาดในประเทศไปจนถึงกลางปี 2021F

 การฟื้ นตัวของโลกจาก COVID-19 จะต้องรอ
การกระจายของวัคซีน และการฟื้ นตัวของไทย

ต้องไปจนถึงกลางปี 2021F และการเข้าพัก
ของโรงแรมจะค่อนข้างจ�ากัดจาก 1) กลุ่มนัก
ท่องเท่ียวในประเทศ 2) การเป็นสถานท่ีกักตัว
ชั่วคราวชว่ยลดผลกดดันของ RevPar โดยรวม
แล้ว เราคาดนักท่องเท่ียวปี 2020 - 2022F ท่ี
 6.8 ล้านคน, 12.1 ล้านคน และ 34.6 ล้านคน
ตามล�าดับ ลดลงจากเดิมท่ี 7.4, 13.6 และ 36.1 
ล้านคนตามล�าดับ

          

การกระตุ้นการท่องเท่ียวเป็นปัจจัยบวกระยะ
สั้น

แม้ว่าอัตราการเข้าพักจะเพิ่มขึ้นในเดือน ก.ค. 
การกระตุ้นของภาครัฐฯ จะมีผลลดลงในอนาคต
 ท�าให้เราปรับลดการท่องเท่ียวลง ในขณะท่ีภาค
รัฐต้ังเป้าไว้ท่ี 3.75 หมื่นล้านบาท แต่เราคาดไว้ท่ี 
4.5 พันล้านบาท เท่านั้น แต่รายได้กระจายไปยัง
ท่ัวทุกกลุ่ม

          

การปรับประมาณการในปี 2020 - 2021F

เราปรับ RevPar ลงส�าหรับปี 2020 -2021F โดย
เราคาดว่า RevPar ในปีนี้จะอยูท่ี่ 50 - 70% 
จากปี 2019 เท่านั้น หลังจากท่ีค่าห้องลดลง 20 
-30% รวมไปถึงอัตราการเข้าพักท่ีลดลงส�าหรับ
ปี 2021F เราปรับ RevPar ลงจากการกลับมา
ของนักท่องเท่ียวท่ีเล่ือนออกไปเป็น 2H21F 

เราแนะน�าให้ "ขาย" AWC และ ERW โดยมี
มูลค่าท่ีเหมาะสม 3.20 บาท และ 2.60 บาทตาม
ล�าดับ

          

ท่ีมา : ส�านักวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด 
ประจ�าวันท่ี 9 ก.ย. 2563



บล.เม่ย์แบงก์ กิม่เอ็ง  : CPALL  แนะนำาซีื�อ ราคาเป้ีาหุ้ม่าย 79 บาท/หุ้้�นบล.เม่ย์แบงก์ กิม่เอ็ง  : CPALL  แนะนำาซีื�อ ราคาเป้ีาหุ้ม่าย 79 บาท/หุ้้�น

กำาไรัค่อยๆ ฟื� นตััวดข่้�น

แม้ปรับลดประมาณการสะท้อน SSSG ฟื้ นตัว
ช้ากว่าคาด แต่แนวโน้มก�าไรเป็นทิศทางขาขึ้น
ต้ังแต่ 3Q63 เป็นต้นไป เนื่องจาก SSSG ติดลบ
น้อยลงและอัตราก�าไรฟื้ นตัว รวมท้ังอาจได้
อานิสงส์ทางอ้อมจากมาตรการกระตุ้นการ
บริโภค อีกท้ังการขยายสาขายังเป็นไปตามเป้า
หมาย สว่นการลงทุนในเทสโก้คาดว่าสามารถ
น�ามาจากเงินกู้ แนะน�า ซื้อ ราคาเป้าหมายใหม่
 (DCF, WACC 7.2%, G.4%) 79 บาท ปรับลง
จาก 83 บาท 

ปีรับัลดปีรัะมาณ์การั แต่ักำาไรัผา่นจ้ดตั�าสำด้
แล�ว
          
เราปรับลดประมาณการก�าไรปี 2563-2564 
ลง 14% และ 12% ตามล�าดับ เนื่องจากการ
ฟื้ นตัวของ SSSG ช้ากว่าคาดจากการอุปโภค
บริโภคและนักท่องเท่ียวต่างชาติลดลง โดย
 SSSG ใน 3Q63 คาดว่าติดลบประมาณ
 15% จากติดลบ 20% ใน 2Q63 อยา่งไรก็ดี
  มาตรการกระตุ้นการบริโภคและการเดินทาง
ท่องเท่ียวในประเทศมากขึ้นคาดว่าจะชว่ยให้
 SSSG ติดลบน้อยลงตามล�าดับ โดยยอดขาย
สินค้าพร้อมรับประทาน (RTE) และขนมฟื้ นตัว

ขึ้น ขณะท่ีบริษัทยอ่ยคือ MAKRO มีแนวโน้ม
เติบโตดีขึ้นจากการท่ีลูกค้า HORECA กลับมา
เปิดด�าเนินธุรกิจ ราคาเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น และ
อาจได้ผลบวกจากมาตรการ "คนละครึ่ง" จาก
กลุ่มร้านค้าโชหว่ยซึ่งมาซื้อสินค้าเพื่อไปขาย
ต่อ 

การัซีื�อเที่สำโก�ยงัคาดว่าจะเสำรัจ็ภายปีีน่� โดย
ใช่�เงินกู�
          
การซื้อเทสโก้อยูร่ะหว่างรอการพิจารณาจาก
คณะกรรมการแขง่ขันการค้า ซึ่งคาดจะเสร็จ
ภายในปีนี้ โดย CPALL มีการเตรียมแหล่งเงิน
ทุน 3 พันล้านเหรียญฯ จากการกู้เงินซึ่งสว่น
ใหญเ่ป็น USD และบางสว่นเป็นเงินบาท เบื้อง
ต้นเราประเมินว่าอัตราสว่นหนี้สินสุทธิต่อทุน
จะเพิ่มจาก 0.9 เท่า เป็น 1.3-1.4 เท่า ซึ่งยังอยู่
ภายใต้ Bond Covenant ท่ี 2 เท่า สว่นการท�า
สัญญาแฟรนไชส์หลักส�าหรับด�าเนินการร้านเซ
เว่นฯ ในกัมพูชาและลาวคาดว่าใช้เงินลงทุนไม่
มาก เนื่องจากการขยายสาขาจะเป็นแบบค่อย
เป็นค่อยไป ซึ่งยังไมส่ง่ผลกระทบอยา่งมีนัยยะ
ต่อผลประกอบการของ CPALL 

ESG : ความท้าทายจากการท�าธุรกิจท่ี
เก่ียวข้องกับคนจ�านวนมาก

          
CPALL เป็นองค์กรขนาดใหญท่ี่มีการด�าเนิน
ธุรกิจหลากหลายซึ่งมีการใช้บุคคลากรจ�านวน
มาก จึงจ�าเป็นต้องมีมาตรการด้านความ
ปลอดภัยและสง่เสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี บริษัท
จัดหาวัตถุดิบหลักและสินค้าจากหลายแหล่ง
 ซึ่งต้องมีการจัดการหว่งโซอุ่ปทาน (Supply 
chain) อยา่งมีประสิทธิภาพและตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ อีกท้ังต้องมีมาตรการบริหาร
จัดการด้านพลังงานไฟฟ้าจากใช้ไฟฟ้ามาก
จากการมีสาขากว่า 12,000 สาขา 

ความเสำ่�ยง: การัรัะบาดของโควิด-19 รัอบ
 2 SSSG ฟื� นตััวช่�ากว่าคาด นักท่ี่องเที่่�ยวต่ัาง
ช่าติัลดลง อากาศเยน็หรัอืฝืนตักมากกว่า
ปีกติั 

          Suttatip Peerasub
          suttatip.p@maybank-ke.co.th
          (66) 2658 6300 ext 1430

 ที่่�มา: บรัษัิที่หลักที่รัพัย ์เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง (
ปีรัะเที่ศไที่ย) จำากัด ปีรัะจำาวันที่่� 9 ก.ย. 2563
   



บล. ด้บ้เอส วิคเคอร์ส : RBF  แนะนำา ถืั่อ  ราคาเป้ีาหุ้ม่าย 9.50 บาท/หุ้้�นบล. ด้บ้เอส วิคเคอร์ส : RBF  แนะนำา ถืั่อ  ราคาเป้ีาหุ้ม่าย 9.50 บาท/หุ้้�น

ในเชิงประเมินมูลค่าหุ้นเริ่มสูง
         
 ปัจจุบันกลยุทธ์การขยายธุรกิจไปยังต่าง
ประเทศเป็นไปตามแผน นั่นคือ โรงงานท�า
เกล็ดขนมปัง (Breadcrumb) ท่ีอินโดนีเซีย 
Shift 1 ได้เริ่มแล้ว และ Shift 2 จะเริ่มได้ราว
ปลาย ก.ย.นี้ จะเป็นการทดแทนน�าเข้าจาก
ไทย สว่นท่ีเวียดนามโรงงานท�าเกล็ดขนมปัง
จะเริ่มได้ราวเดือน ต.ค.63
          
ยังคงมีการค้นคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ี
สร้างสรรค์อยา่งต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนผล
การด�าเนินงานในชว่งครึ่งหลังปีนี้ (2H63) 
อยา่งเชน่กรณีการผลิตวัตถุดิบบางสว่นเอง
 แทนท่ีปกติจะน�าเข้าจากต่างประเทศ เพื่อดึง

อัตราก�าไรให้สูงขึ้น และเราเห็นว่าสินค้าบาง
ประเภทมีโอกาสจะสร้างยอดขายได้ดี เชน่
 การลดปริมาณน�าตาล หรือเครื่องปรุงรสท่ี
ชว่ยประหยัดเวลา เชน่ ลดเวลาจากการต้อง
ไปยา่งเป็นต้น

เราคาดว่าผลการด�าเนินงานใน 2Q63 ท่ีไม่
สดใสนัก เป็นจุดต�าสุดของปีนี้ได้ผา่นไปแล้ว
 ปัจจุบันเริ่มกลับมารีโอเพนเมือง โรงแรม
 2 แหง่กลับมาเปิดให้บริการ อีกท้ังบริษัท
พยายามเพิ่มยอดขายท้ังในสว่นเครื่องปรุงรส
 และสินค้าประเภทเคลือบ (Food Coating) 
รวมท้ังการประหยัดต้นทุน-ค่าใช้จ่าย และ
การขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ
ปรับลดค�าแนะน�าเป็น ถือ จากเดิม ซื้อ แม้

ปัจจัยพื้นฐานแข็งแกรง่ แต่ราคาหุ้นเริ่มเข้าสู่
เกณฑ์สูง คงราคาพื้นฐานไว้ท่ี 9.50 บาท ซึ่ง
ประเมินด้วยวิธี DCF (WACC 8%, TG 2.5%) 
ราคาหุ้นขณะนี้ซื้อขายด้วย P/E ปี 64 ท่ี 35 
เท่า และมี PEG ท่ีระดับ 1.5 เท่าแล้ว ราคา
ปิดมีสว่นลด (Downside) ได้ 10%

นักวิเคราะห์ : Thailand Research Team / 
นันทิกา  เวียงเพิ่ม : nantikaw@th.dbs.com

  ท่ีมา: บจ.หลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (
ประเทศไทย) ประจ�าวันท่ี 9 ก.ย. 2563



บล.เคท้บ้ (ปีระเทศไทย) : EPG  แนะนำาถั่ือ ราคาเป้ีาหุ้ม่าย 5 บาท/หุ้้�นบล.เคท้บ้ (ปีระเทศไทย) : EPG  แนะนำาถั่ือ ราคาเป้ีาหุ้ม่าย 5 บาท/หุ้้�น

มีโอกาสฟื้ นตัวเร็วใน 2HFY21E
          เรายังคงแนะน�า "ถือ" และราคาเป้าหมายท่ี 5.00 บาท อิง FY21E PER ท่ี 20 เท่า
 (-1SD below 4-yr average PER) โดยเรามีมุมมองเป็นกลางจากงาน SET Opportunity 
Day ซึ่ง EPG ยังคง guidance ใกล้เคียงเดิม โดยมีประเด็นส�าคัญ ดังนี้ 1) ยังคงประเมิน
รายได้ปี FY21E ท่ี 9 พันล้านบาท -12% YoY โดยสว่นใหญล่ดลงจาก Aeroklas สว่น
 Aeroflex และ EPP จะทรงตัว YoY, 2) คงเป้าหมายอัตราก�าไรขั้นต้นปี FY21E ท่ี 28%-
30% โดยมีโอกาสท�าได้ใกล้เคียง 30% มากกว่า และ 3) ประเมินก�าไรสุทธิ 1QFY21 เป็น
จุดต�าสุด และทยอยดีขึ้นในชว่งท่ีเหลือของปีนี้ จากการฟื้ นตัวของท้ัง 3 ธุรกิจหลัก และ
ยังได้ประโยชน์จากต้นทุนวัตถุดิบท่ีถูกลง ท้ังนี้เรายังคงประเมินก�าไรสุทธิ FY21E ท่ี 700 
ล้านบาท -30% YoY โดยก�าไรสุทธิ 2QFY21E เริ่มฟื้ นตัวสูร่ะดับ 150-180 ล้านบาท จาก 
1QFY21 ท่ีก�าไร 76 ล้านบาท สว่นก�าไร 3Q-4QFY21E จะมีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง
          ราคาหุ้นปรับตัวลงและ underperform SET -4% ในชว่ง 3 เดือนท่ีผา่นมา จากก�าไร
สุทธิ 1QFY21 ท่ีปรับตัวลดลงมาก แต่ราคาหุ้น outperform SET +3% ในชว่ง 1 เดือนท่ี
ผา่นมา จากแนวโน้มอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีเริ่มดีขึ้น ท้ังนี้ เรายังแนะน�า "ถือ" จากแนว
โน้มก�าไรสุทธิ 2QFY21E ท่ียังอยูใ่นเกณฑ์ต�า อยา่งไรก็ตามเราเริ่มมีมุมมองเป็นบวกมาก
ขึ้นส�าหรับก�าไร 2HFY21E และมีโอกาสปรับค�าแนะน�าขึ้น หากผลประกอบการ 2QFY21E 
ออกมาดีกว่าท่ีเราคาด 

Event: SET Opportunity Day
          ยังคงประเมินก�าไรสุทธิ 1QFY21 เป็นจุดต�าสุด เรามีมุมมองเป็นกลางจากงาน SET 
Opportunity Day โดยภาพรวม EPG ยังคง guidance ใกล้เคียงเดิม โดยมีประเมินส�าคัญ
 ดังนี้
          1) EPG ยังคงประเมินรายได้ปี FY21E (ending Mar 2022) ท่ี 9 พันล้านบาท -12% 
YoY โดยจะเป็นการลดลงจากธุรกิจ Aeroklas เป็นหลักท่ี -25% YoY ตามยอดขายรถยนต์
ท่ีชะลอตัว สว่นธุรกิจ Aeroflex และ EPP ประเมินว่าจะทรงตัวจากปีก่อน
          2) ยังคงเป้าหมายอัตราก�าไรขั้นต้นปี FY21E ท่ี 28%-30% โดย EPG ยังประเมินว่า
จะมีโอกาสท�าได้ใกล้เคียง 30% มากกว่า (FY20E อยูท่ี่ 29.1%) จากต้นทุนวัตถุดิบท่ีต�าลง 
และการบริหารต้นทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
          3) EPG ประเมินก�าไรสุทธิ 1QFY21 (Apr-Jun 2021) เป็นจุดต�าสุดและจะทยอยฟื้ น
ตัวต่อเนื่องในชว่งท่ีเหลือของปีนี้ในทุกกลุ่มธุรกิจ 

Implication
          คงประมาณการก�าไรสุทธิปี FY21E ลดลง -30% YoY โดยจะทยอยฟื้ นตัวใน
 2QFY21E เรายังคงประเมินก�าไรสุทธิปี FY21E ท่ี 700 ล้านบาท (-30% YoY) โดยก�าไร
สุทธิ 1QFY21 ค่อนข้างต�าคิดเป็น 11% จากท้ังปี ซึ่งเราประเมินว่าจะเป็นจุดต�าสุด และจะ
ทยอยฟื้ นตัวในชว่งท่ีเหลือของปีนี้จากการปรับตัวดีขึ้นในทุกกลุ่มธุรกิจ ท้ังนี้ เราประเมิน
ก�าไรสุทธิ 2QFY21E จะอยูท่ี่ 150-180 ล้านบาท ดีขึ้นจาก 1QFY21 ท่ีมีก�าไร 76 ล้านบาท
 แต่ลดลงจาก 2QFY20 ท่ีมีก�าไร 327 ล้านบาท โดยก�าไรท่ีดีขึ้น QoQ จะเป็นผลจากธุรกิจ
 Aeroklas ท่ีดีขึ้นมากสุดจากฐานต�าในไตรมาสก่อน ตามภาพรวมยอดผลิตรถยนต์ท่ีมี
ทิศทางฟื้ นตัวขึ้น สว่น EPP จะดีขึ้นตามการบริโภคท่ีกลับมา ขณะท่ี Aeroflex ยังทรงตัว 
ส�าหรับก�าไรสุทธิ 3Q-4QFY21E จะดีขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งจะเริ่มกลับมาทรงตัว YoY ได้

Valuation/Catalyst/Risk
          เรายังคงราคาเป้าหมายท่ี 5.00 บาท อิง FY21E PER ท่ี 20 เท่า (-1SD below 4-yr 
average PER) โดยมี key risk จากก�าไร 2QFY21E ท่ียังอยูใ่นเกณฑ์ต�า แต่ประเมินว่าได้
ผา่นจุดต�าสุดไปแล้วใน 1QFY21 และแนวโน้มจะดีขึ้นต่อเนื่องในชว่งท่ีเหลือของปีนี้

          Analyst: Amnart Ngosawang (Reg. No. 029734)

          ท่ีมา: บล.เคทีบ ี(ประเทศไทย) จ�ากัด ประจ�าวันท่ี 9 ก.ย. 2563



บล.หุ้ยวนตั�า  :  SAWAD  แนะนำา "TRADING" ราคาเป้ีาหุ้ม่าย 60 บาท/หุ้้�นบล.หุ้ยวนตั�า  :  SAWAD  แนะนำา "TRADING" ราคาเป้ีาหุ้ม่าย 60 บาท/หุ้้�น

รัะยะสำั�นน่าสำนใจ แต่ัรัะยะยาวอ่อนไหวต่ัอ Regulatory Risk

ทิศทางผลด�าเนินงานใน 3Q63 มแีนวโนม้ฟื้ นตัวดีขึ้น หนนุด้วย 3 ปจัจัยหลักคือ 1) การให้สนิเชื่อใหมใ่นเดือน ก.ค.-ส.ค
. ฟ้ืนตัวข้ึนมาเทียบกับ 2Q63 หลังเขา้สูช่ว่ง High Season ของธุรกิจ 2) รายได้ค่าธรรมเนียมนายหนา้ขายประกันภัยปรบั
ตัวดีข้ึนตามการใหส้นิเชื่อหลังปลดล็อคดาวน ์และ 3) การต้ังส�ารองของ SAWAD มีแนวโนม้ลดต�าลงใน 2H63 เพราะใน
 1H63 บรษัิทได้ต้ังส�ารองพิเศษ Management Overlay ไปแล้ว พรอ้มระบุว่าการต้ังส�ารองปกติของบรษัิทในกรณท่ีีไมม่ี
การ Write-off จะอยูท่ี่ไตรมาสละ 40-50 ลบ. (การต้ังส�ารองตาม ECL Model) ต�ากว่าท่ีเราและตลาดประเมิน (เราคาด
ไตรมาสละ 120-130 ลบ.) 
          
ผบห. ประเมนิผลกระทบจากมาตรการลดเพดานดอกเบีย้ของสนิเชื่อจ�าน�าทะเบยีนรถจาก 28% เหลือ 24% และสนิ
เชื่อนาโนไฟแนนซ์จาก 36% เหลือ 33% กระทบผลด�าเนนิงานเพยีงเล็กนอ้ยเนื่องจากมีสดัสว่นของสนิเชื่อท่ีต้องปรบั
ลดดอกเบี้ยลงไมม่าก (สินเชื่อจ�าน�าทะเบยีนรถกลุ่ม High Risk ในรุน่ท่ีมกีารแขง่ขนัต�า และสนิเชื่อนาโนท่ีคิดเปน็เพยีง
 7-10% ของพอรต์รวม) อีกท้ังมาตรการดังกล่าวมผีลเฉพาะกับสนิเชื่อใหมท่ี่เริม่ปล่อยต้ังแต่วันท่ี 1 ส.ค. เปน็ไป (ไมม่ผีล
ต่อสญัญาสนิเชื่อเดิม) นอกจากนี้หากผลิตภัณฑ์หลักของบรษัิทถกูแทรกแซงจาก ธปท. มากขึ้น บรษัิทจะหนัมารุกตลาดสนิ
เชื่อ Land for Cash เพิม่เต่ิม ซึ่งยงัสามารถคิดดอกเบีย้ได้สงู (สงูสดุ 36% ต่อป)ี ม ีLTV ต�า และการแขง่ขนัไมส่งูนกั 
          
ประเด็นการแขง่ขนัจากแบงก์ออมสิน ผบห. ระบุว่าอยูร่ะหว่างติดตามแผนธุรกิจเพิม่เติมเพราะยงัไมเ่หน็การท�าตลาดใน
พื้นท่ีท่ีบรษัิทให้บรกิาร ท้ังนี ้ผบห. ยังไมกั่งวลต่อการแขง่ขนัในตลาดมากนักเพราะคาดฐานลูกค้าไมน่า่จะทับซอ้นกัน อีก
ท้ังบรษัิทมีข้อได้เปรยีบจากจ�านวนสาขาท่ีครอบคลมุกว่าและความสมัพนัธใ์กล้ชดิกับลกูค้า รวมถึงกระบวนการติดตาม
และจัดเก็บหนี้ท่ีมีประสทิธภิาพ

Our Take
          
เรามมีมุมองบวกเล็กนอ้ยหลังจบการประชุม โดยคาด SAWAD จะมีก�าไรท่ีพลิกกลับมาโตท้ัง QoQ และ YoY หนุนด้วย
การเติบโตของสินเชื่อท่ีเรง่ตัวขึ้นในชว่งปลายป ีบวกกับรายได้ค่าธรรมเนียมขายประกันท่ีเพิม่ขึ้นชว่ยชดเชยรายได้
ค่าธรรมเนยีมติดตามหนี้ท่ีลดลงในชว่งท่ีผอ่นคลายการติดตามลกูหนี้ท่ีได้รบัผลกระทบจาก COVID-19 นอกจากนี้
บรษัิทมแีผนลดค่าใชจ่้ายในการด�าเนนิงานด้วยการน�าเทคโนโลยีมาทดแทนพนกังาน Back Office ท�าใหค้าด Cost to 
Income Ratio จะทยอยลดลง อีกท้ังการต้ังส�ารองมโีอกาสต�ากว่าท่ีเราประเมินไว้ก่อนหนา้ เพราะจะไมม่กีารต้ังส�ารอง
 Management Overlay เชน่ใน 1H63 ท�าใหค้าดท้ังป ี2563 บริษัทจะมีก�าไรสทุธ ิ4,247 ลบ. โต 13.1%YoY ตามประมาณ
การเดิม
          
แมเ้ราคาดผลด�าเนนิงานของบรษัิทจะปรบัตัวดีขึ้นในชว่งท่ีเหลือของป ีอีกท้ังราคาหุน้ปจัจุบนัม ีUpside ราว 35.6% จาก
มลูค่าพื้นฐานป ี2563 ท่ี 60 บาท (วิธ ีGGM) แต่เราคงค�าแนะน�าเพียง "Trading" เนื่องจากบริษัทยงัมคีวามเสี่ยงท่ีการให้
สนิเชื่อผา่น BFIT จะถกู ธปท. เขา้มาควบคมุดอกเบีย้เชน่เดียวกับผลิตภัณฑ์สนิเชื่อประเภทอ่ืน ซึ่งอาจสง่ผลกระทบต่อ
ศกัยภาพท�าก�าไรให้แยล่งจากประมาณการ อีกท้ังยังอยูร่ะหว่างรอความชัดเจนของแผนธุรกิจและกลุ่มลกูค้าเปา้หมายของ
ธนาคารออมสนิ ซึ่งมแีผนเขา้มารุกตลาด Non-Bank ในชว่งต้นป ี2564 

          Research Analysts:
          Trin Sittisawad FRM
          Tel.    662 009 8068
          E-Mail  Trin.S@yuanta.co.th
          ID      091364

          ท่ีมา: บจ.หลักทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) ประจ�าวันท่ี 9 ก.ย. 2563 



บล.ทิสโก�  :  PRM  แนะนำาซืี�อ ราคาเป้ีาหุ้ม่าย 11.50 บาท/หุ้้�นบล.ทิสโก�  :  PRM  แนะนำาซืี�อ ราคาเป้ีาหุ้ม่าย 11.50 บาท/หุ้้�น

2H20 ยงัเป็ีนช่ว่งที่่�ดข่องบรัษัิที่
          
จากการจัด Conference call กับทางผูบ้รหิารของ PRM บรษัิทยงัคงม่ันใจต่อการเติบโตในชว่งครึ่งปหีลัง จากการฟื้ นตัวของ
ธุรกิจขนสง่ในประเทศ และธุรกิจ FSU ท่ียงัมคีวามต้องการต่อเน่ืองจากลกูค้า โดยมีประเด็นส�าคัญดังต่อไปน้ี
          
1) ธุรกิจขนสง่น�ามนัในประเทศเริม่ฟื้ นตัว (สดัสว่น 35% ของรายได้รวม) จากการเดินทางในประเทศท่ีมากขึ้น ท�าใหมี้ความ
ต้องการใชน้�ามนัดีเซล เบนซนิ แต่ส�าหรับน�ามันเชื้อเพลิงอากาศยานยงัคงไมฟ่ื้ นตัว (คิดเปน็สดัสว่น 20% ของปริมาณการขนสง่
ท้ังหมด) บรษัิทพยายามรักษาอัตราการใช้เรอืท่ี 90% โดยใชเ้รอืของบรษัิทเอง 31 ล�า ซึ่งมอัีตราก�าไรท่ีสูงกว่าการจ้างเรอืขา้ง
นอก ท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นยงัคงอยูใ่นระดับมากกว่า 20%
          
2) ธุรกิจ FSU ยังคงแขง็แกรง่และมคีวามอ่อนไหวต่อความผนัผวนของราคาน�ามนันอ้ยลง จากเรอืท้ังหมด 8 ล�า เปน็การจัดเก็บ
น�ามนัดิบ 2 ล�า และอีก 6 ล�าเป็นการจัดเก็บน�ามันเตาเพื่อรองรบัการใชน้�ามนั Low sulfur ตาม IMO2020 ซึ่งบรษัิทมองว่านา่จะ
ยงัมคีวามต้องการนี้ต่อเนื่องไปยงัปหีนา้
          
3) เนน้การรกัษาประสทิธภิาพการด�าเนินงานและอัตราก�าไร : อัตราก�าไรขั้นต้นคาดจะยงัคงอยูร่ะดับสูงจาก 25.7% ใน 2Q20 
จากการบริหารจัดการต้นทนุน�ามันโดยการซื้อน�ามันท่ีอยูใ่นระดับต�าเก็บไว้ใชง้าน และอัตราการใชเ้รอืแต่ละประเภทท่ีมากกว่า
 90%
          
4) ขายเรอื Offshore 2 ล�า (ต้ังค่าเผื่อด้อยค่าไปแล้วใน 2Q20 จ�านวน 78 ล้านบาท) เน่ืองจากลกูค้ามกีารยกเลิกการใชง้าน
 อยา่งไรก็ตาม บริษัทต้ังค่าเผื่อด้อยค่าใน 2Q20 เปน็ชว่งท่ีราคาเศษเหล็กอยูใ่นระดับต�า แต่ปจัจุบนัราคาเศษเหล็กปรบัตัวสงูขึ้น 
ดังนั้น ถ้าบริษัทมกีารขายเรอืจริง จะท�าให้มกี�าไรเขา้มาบางสว่น
          
5) แผนการเพิม่กองเรือป ี2020 เนน้การขยายเรือขนสง่ในประเทศ โดยบริษัทมีแผนเพิม่เรอืขนสง่ในประเทศ 1 ล�าซึ่งคาดจะรบั
เรอืเสร็จในเดือน ก.ย. นี ้และเรือ FSU อีก 2 ล�า ซึ่งอยูร่ะหว่างกระบวนการจัดหาเรอื ซึ่งท้ัง 2 ล�ามีลูกค้าจองใชง้านแล้วและอยู่
ระหว่างการเจรจาและเลือกจุดในการสง่มอบเรอื ส�าหรบัปี 2021 บริษัทมีแผนการท่ีเพิม่กองเรอืธุรกิจอ่ืนมากขึ้น อาทิ เรอืขนสง่
ระหว่างประเทศ เป็นต้น
          
เรายงัคงมมุมองเปน็บวกต่อ PRM และยงัคงแนะน�า "ซื้อ" เรามองว่าผลการด�าเนินงานในครึ่งปหีลังจะเติบโต HoH และท้ังปี
 2020F จะเติบโต 54% YoY และ 21% YoY ในปี 2021F จาก 1) การรับรูผ้ลจากการปรบัอัตราค่าบรกิารเรอื FSU เต็มไตรมาส
ใน 3Q20 และต่อเนื่องไปยงักลางปหีนา้ 2) เราคาดอัตราก�าไรขั้นต้นยงัมแีนวโนม้ท่ีสงู โดยคาดส�าหรบัท้ังปอียูท่ี่ 39.7% เพิม่ขึ้น
จาก 31.7% ในป ี2019 ตามการปรบัอัตราค่าบรกิาร ต้นทนุพลังงานท่ียังอยูร่ะดับต�ากว่าปท่ีีแล้ว และ 3) แผนการเพิม่กองเรอื
ของบรษัิทท่ีจะเพิม่ท้ังในธุรกิจขนสง่ในประเทศ เรอื FSU และแผนท่ีจะเติบโตผา่นการเพิม่และขยายธุรกิจเรอือ่ืนๆ นอกจากนี้
 เรามองว่าระดับราคาหุน้ของ PRM ในปัจจุบนัซื้อขายอยูท่ี่ -0.5 SD ของค่าเฉล่ียในอดีตท่ี PER 20 เท่า ดังน้ัน ยงัคงนา่สนใจใน
การลงทนุ

          Sirilak Konwai
          (ID: 051012)
          (66) 2633 6422
          Sirilakk@tisco.co.th
                    
          ท่ีมา: ส�านกัวิจัย บรษัิทหลักทรพัย ์ทิสโก้ จ�ากัด ประจ�าวันท่ี 10 ก.ย. 2563



 บล.เคท้บ้ (ปีระเทศไทย) :  BAM  แนะนำาซืี�อ  ราคาเป้ีาหุ้ม่าย 25 บาท/หุ้้�น บล.เคท้บ้ (ปีระเทศไทย) :  BAM  แนะนำาซืี�อ  ราคาเป้ีาหุ้ม่าย 25 บาท/หุ้้�น

คาดกำาไรัสำท้ี่ธิจะกลับมาดข่้�น 2H20E และต่ัอเนื�องปีี 2021E
         

เราปรับค�าแนะน�าขึ้นเปน็ "ซื้อ" จากเดิม "ถือ" และปรับราคาเปา้หมายข้ึนเป็น
 25.00 บาท จากเดิม 22.00 โดยเรา rollover ราคาเป้าหมายไปเปน็ป ี2021E 
แต่ยงัคงอิง PBV เดิมท่ี 2.0x (Average PBV) เรามีมมุมองเป็นบวกมากข้ึน
ต่อการประชุมนกัวิเคราะหว์านนี้ (9 ก.ย.) จาก 1) ผลการด�าเนนิงานได้ผา่น
จุดต�าสุดใน 2Q20 แล้ว, 2) ผลการด�าเนนิงานจะกลับมาดีขึ้นใน 3Q20E จาก
สถานการณก์รมบงัคับคดีท่ีดีขึ้น, ยอดขาย NPA ท่ีดีขึ้นภายหลังการออกบูธ
จ�าหนา่ยได้ และมเีสยีงตอบรบัท่ีดี และคาดว่าจะต่อเนื่องไป 4Q20E จากลูกหนี้
ท่ีขอรบัการชว่ยเหลือกลับมาช�าระได้ตามสัญญาในเดือน ก.ย. และ 3) บริษัทคง
เปา้การซื้อหนี้เสยีป ี2020 ท่ี 1.0 หมื่นล้านบาท และต่อเนื่องไปป ี2021 (คิด
เปน็อัตราการขยายตัวในระยะยาวท่ี +5-7%) จาก NPLs ในระบบท่ีสูง ท้ังนี้เรา
คงประมาณการก�าไรสทุธปีิ 2020E/21E ท่ี 2.32 และ 4.67 พนัล้านบาท (-65% 
YoY / +101% YoY) และยงัไมไ่ด้รวมรายได้ท่ีจะเพิม่ขึ้นจากการรบัรู ้DTA ไม่
เกิน 2.5 พนัล้านบาท จากท้ังหมด 4.9 พนัล้านบาทใน 2H20E 

          

ราคาหุน้ปรับตัวลง และ underperform SET -9% ในชว่ง 1 และ 3 เดือนท่ีผา่น
มา จากผลการด�าเนนิงาน 2Q20 ท่ีออกมาต�ากว่าตลาดคาด อยา่งไรก็ตามจาก
ผลการด�าเนินงานได้ผา่นจุดต�าสดุแล้ว และแนวโนม้ผลการด�าเนินงานท่ีจะดีข้ึน
ใน 2H20E และต่อเนื่องไปปี 2021E หรือคิดเป็นอัตราการขยายตัวในระยะยาว
ท่ี 2020E-22E EPS CAGR ท่ี 48.6% หนนุโดยการซื้อ NPLs/NPA เข้ามาบริหาร
ท่ีต้นทนุถกูลง ตามภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว และ NPLs ในอุตสาหกรรมท่ีปรบั
ตัวเพิม่ขึ้น เราจึงแนะน�า "ซื้อ"

Event: Analyst meeting
          
ผูบ้รหิารมั่นใจผลการด�าเนนิงาน 2H20E จะกลับมาดีขึ้น เรามมีมุมองเปน็บวก
มากขึ้นจากการประชุมนกัวิเคราะหว์านนี้ (9 ก.ย.) โดยมปีระเด็นส�าคัญ คือ

          

1) ผูบ้รหิารชี้แจงผลการด�าเนนิงาน 2Q20 ท่ีออกมาต�ากว่าคาด เกิดจาก Cash 
collection ท่ีต�ากว่าเปา้ -15% ท�าใหบ้รษัิทรบัรูร้ายได้ดอกเบ้ีย (ไมร่วมยอดค้าง
รบั) นอ้ยลง ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายในการด�าเนนิงานยงัเท่าเดิม นอกจากนีบ้ริษัทได้
ชี้แจงว่า Cash collection ท่ีรับรู ้สว่นใหญม่าจากรายยอ่ย ในขณะท่ีลูกค้าราย
ใหญไ่ด้ชะลอการซื้อทรัพย ์และเริม่กลับมาเจรจาใน 3Q20 จ�านวน 4-5 ราย โดย
ราคาทรัพยท่ี์เจรจานั้นมลูค่าไมต่�ากว่า 100 ล้านบาท/ราย

          

2) คาด Cash collection ใน 2H20E จะดีขึ้น จากการประมลูบังคับทรพัยท่ี์กรม
บงัคับคดีกลับมาเปน็ปกติ, ลกูค้ารายใหญท่ี่กลับมาเจรจาซื้อ, เพิม่ชอ่งทางขาย
 NPA ท้ัง online และ offline และลกูหนี้ท่ีเขา้รบัการชว่ยเหลือจะเริม่กลับมา
ช�าระต้ังแต่ ก.ย.

          

3) บริษัทยงัคงเปา้ยอดซื้อ NPLs/NPA ป ี2020 ท่ี 1.0 หมื่นลบ. และต่อเนื่องปี
 2021 คิดเปน็อัตราการขยายตัวท่ี +5-7% YoY (1H20 = +3% YoY) หนุนโดย
 NPLs ในระบบท่ียังอยูร่ะดับสงู และประเมนิว่าสถาบันการเงินจะเริม่ทยอยขาย
หนี้เสยีจาก COVID-19 ในชว่ง 1Q-2Q21

          

4) คาดจะสามารถรับรูร้ายได้จาก DTA บางสว่นในปี 2020 โดย ณ ปจัจุบนัอยู่
ระหว่างการสง่เอกสารใหผู้้สอบบญัชปีระมาณ 50% จากยอด DTA รวมท่ี 4.9 
พนัลบ.  

Implication
          

คงประมาณการก�าไรสุทธปิ ี2020E/21E ท่ี  -65%/+101% เราคงประมาณ
การก�าไรสุทธปิ ี2020E/21E ท่ี 2.32 และ 4.67 พนัล้านบาท (-65% YoY / 
+101% YoY) โดยเราประเมินว่าบริษัทมคีวามสามารถในการเข้าซื้อหนี้มาบริ
หารป ี2020E/21E ท่ี 1.0 และ 1.15 หมื่นล้านบาท จาก NPLs ในระบบท่ียงัสูง
 โดยประเมนิว่าสถาบันการเงินจะทยอยขายหนี้เสียจาก COVID-19 ออกมาใน
ชว่งต้นป ี2021E ภายหลังการส้ินสุดระยะชว่ยเหลือ 6 เดือน (เม.ย.-ก.ย. 2020) 
นอกจากนีเ้ราประเมินว่าบริษัทมแีหล่งเงินทนุ และสถานะการเงินท่ีแข็งแกรง่
 (D/E ratio ท่ี 2.2-2.3x ต�ากว่า covenant ท่ี 2.5x) ซึ่งเพียงพอต่อการเขา้ซื้อ 
NPLs มาบริหารเพิม่ข้ึนในอนาคต

          ด้านผลการด�าเนินงาน 2H20E คาดจะขยายตัว  +78% HoH จาก 1) 
สถานการณ์กรมบังคับคดีท่ีดีข้ึน, 2) ยอดขาย NPA ท่ีดีข้ึนภายหลังการออกบูธ
จ�าหนา่ยได้ และมเีสยีงตอบรบัท่ีดี, 3) ลูกหนี้ท่ีขอรบัการชว่ยเหลือกลับมาช�าระ
ได้ตามสญัญาในเดือน ก.ย. และ 4) รบัรูร้ายได้จาก DTA ไมเ่กิน 2.5 พันล้านบาท
 จากท้ังหมด 5.0 พนัล้านบาทใน 2H20E (ยงัไมร่วมในประมาณการก�าไรสุทธปิี
 2020E) 

Valuation/Catalyst/Risk
         

 ปรบัราคาเป้าหมายข้ึนเปน็ 25.00 บาท จากเดิม 22.00 บาท โดยเรา rollover 
ไปราคาเป้าหมายป ี2021E แต่ยงัคงอิง PBV เดิมท่ี 2.0x (Average PBV) ท้ังนี้
เราประเมินว่าผลการด�าเนินงานได้ผา่นจุดต�าสดุใน 2Q20 แล้ว และจะกลับ
มาขยายตัวต่อเนื่องคิดเปน็ 2020E-22E EPS CAGR ท่ี 48.6% จาก 1) โอกาส
ในการเข้าซื้อ NPLs/NPA มาบรหิารเพิม่ข้ึนในต้นทนุท่ีลดลง โดยเฉพาะชว่ง
ปลายป ี2020E ถึงต้นป ี2021E ท่ีสภาพเศรษฐกิจชะลอถึงหดตัว และการสิน้สดุ
มาตรการชว่ยเหลือลกูหนี้ COVID-19 ท�าให้สถาบันการเงินต่างๆเรง่ขายหนีเ้สยี
ออกมา และ 2) บรษัิทมฐีานเงินทนุท่ีแขง็แกรง่ และ D/E ต�า

          Analyst: Jutamas Temwattnangkul, CPA (Reg. no. 099971)

          ท่ีมา: บล.เคทีบ ี(ประเทศไทย) จ�ากัด ประจ�าวันท่ี 10 ก.ย. 2563



บล. ด้บ้เอส วิคเคอร์ส : HUMAN แนะนำา ซืี�อ  ราคาเป้ีาหุ้ม่าย 10 บาท/หุ้้�นบล. ด้บ้เอส วิคเคอร์ส : HUMAN แนะนำา ซืี�อ  ราคาเป้ีาหุ้ม่าย 10 บาท/หุ้้�น

Long-term outlook 
remains intact 
          

รายได้ถึงจุดต�าสดุแล้วใน 2Q63 โดยจ�านวน
พนักงานของบรษัิทลูกค้า HUMAN ใน
กลุ่มธุรกิจโรงแรม อาหาร & เครื่องด่ืมลด
ลงเพราะการ Lockdown ในชว่งโควิด-19 
ระบาดในไทย ทางบริษัทได้ชว่ยเหลือลกูค้า
ด้วยการใหส้ว่นลดค่าบรกิาร ซึ่งจะจบใน
เดือนก.ย.นี ้เราคาดว่าจ�านวนพนักงานท่ีใช้
บรกิาร HR Platform ของบริษัทจะฟื้ นตัว
หลังปลด Lockdown แล้ว

         

 ยงัคงเดินหนา้ขยายฐานลกูค้าด้าน HR 
Solution โดยบริษัทเสียลกูค้ารายใหญท่ี่มี
พนักงานกว่า 1 หมื่นคนไปใน 1Q63 แต่คาด
ว่าจะได้ลกูค้าใหมท่ี่มพีนกังานกว่า 5 พนั
คนเขา้มาใน 2H63 และอาจได้ลกูค้าท่ีเปน็
บรษัิทขนาดเล็กเขา้มาด้วย

          

ซอฟท์แวร ์Humantrix เวอร์ชั่นใหม ่น�า
เสนอโมดูลท่ีเปน็ฟงัก์ชั่นเก่ียวกับ HR มาก
ขึ้น คาดว่าจะจูงใจใหล้กูค้าเดิมมา Upgrade 
การใชบ้ริการ ท�าให้รายได้ท่ีไมป่ระจ�าเพิม่

ขึ้นในระยะส้ัน และรายได้ประจ�าดีขึ้นใน
ระยะยาวเพราะสามารถคิดค่าใชบ้รกิารราย
เดือนสงูขึ้นได้

          

มกีารรแีบรนด์ซอฟท์แวร ์& เพิม่คณุภาพ
สนิค้าหลังจากซื้อ TigerSoft มาแล้ว 1 ปี
 โดยเพิม่ web-based, ปรบัฟังก์ชั่นและ
รูปลักษณใ์หด้ทัูนสมยั รวมถึงเพิม่เติม
ผลิตภัณฑ์และบรกิารใหด้นูา่สนใจมากขึ้น
ส�าหรับกลุ่มลกูค้า SME นอกจากน้ันยงัมี
แผนท่ีจะเปิดตัวโมเดลลิสซิง่ด้วย ซึ่งคาดว่า
เหล่านี้จะท�าใหบ้รษัิทมีรายได้ประจ�ามากขึ้น
ในระยะยาว

          

จะต้ังบรษัิทรว่มทนุ (JV) ในปลายก.ย.หรอื
ต้นต.ค.63 โดยเป็น Flexi-benefit JV ซึ่ง
จะท�าให้ขยายงานไปยงัลูกค้ากลุ่มพนกังาน
ท่ีแตกต่างและหลากหลายอาชพีมากขึ้น
 ซึ่งจะเป็นแพลทฟอรม์ท่ีครอบคลมุเรื่อง
ประกัน, ผลิตภัณฑ์เพื่อการลงทนุ, บรกิาร
 Wellness, สขุภาพ, วางแผนเกษียณสุข
, ผลิตภัณฑ์เพื่อจัดการด้านภาษี ท�าให้
เปล่ียนรูปแบบบริการจาก B2B เปน็ B2C ใน
อนาคต

         

 มีแผนเปดิตัวแพลทฟอรม์การปล่อยกู้ P2P 
ซึ่งขณะน้ีท�าก�าลังเจรจากับเจ้าของทุนท่ีจะ
มาปล่อยกู้ โดยทาง HUMAN พัฒนาแพลท
ฟอรม์ และยงัไมแ่นน่อนว่าจะรว่มลงทุน
ด้วยหรอืไม ่เราคาดว่าแผนงานนี้ยังต้องลง
รายละเอียดและใชเ้วลาอีกพอควร จึงไมไ่ด้
รวมไว้ประมาณการก�าไรและราคาพื้นฐาน

          

แนะน�าซื้อ HUMAN ใหร้าคาพื้นฐาน 10 
บาท (DCF, WACC 9.5%, TG 2.0%)  บริษัท
ต้ังเปา้หมายเปน็ผูใ้หบ้รกิาร HR Solution 
อันดับ 1 ของไทยในอีก 2 ปีขา้งหนา้ และ
เปน็อันดับ 1 ในเอเชยี สว่นโซลชูั่นด้านการ
เงิน มีเปา้หมายเปน็ผูใ้หบ้รกิารด้าน ERP 
และงานด้านบญัช ีท่ีดีท่ีสดุและใหญท่ี่สดุใน
ประเทศไทย 

Phanthila THARACHATR, CFA +66 
26577827; phanthilat@th.dbs.com

ท่ีมา: บจ.หลักทรพัย ์ดีบเีอส วิคเคอรส์ (
ประเทศไทย) ประจ�าวันท่ี 10 ก.ย. 2563

  



 บล.ด้บ้เอส วิคเคอร์ส : AS เพชี้รในตัม่...หุ้้�นเกม่ส์ท้�ซืี�อขายท้� P/E เพ้ยง 7 เท่า  บล.ด้บ้เอส วิคเคอร์ส : AS เพชี้รในตัม่...หุ้้�นเกม่ส์ท้�ซืี�อขายท้� P/E เพ้ยง 7 เท่า 

เพช่รัในตัม...ห้�นเกมสำท์ี่่�ซีื�อขายที่่� P/E เพย่ง 7 เท่ี่า
         
บริษัทเอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น เป็นผู้ให้บริการเกมส์
ออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มบริษัทฯ เปิด
ให้บริการเกมส์ออนไลน์ครั้งแรกในไทยเมื่อปี 2546 
ด้วยเกมส์ "Ragnarok Online" และในปี 2551 ได้
เปิดให้บริการ "MapleStory" ซึ่งได้รับการตอบรับ
ดีในประเทศสิงคโปร์ ในปี 2562 ท่ีผา่นมา  มีเกมส์
ออนไลน์ท้ังหมดท่ีเปิดให้บริการท้ังบนแพลตฟอร์ม
พีซีและโมบายรวม 32 เกมส์ ใน 5 ประเทศ คือ ไทย
 สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย การให้
บริการเกมส์ออนไลน์ถือเป็นธุรกิจหลัก โดยในชว่ง 3 
ปีท่ีผา่นมา สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ เฉล่ีย 93% 
ของรายได้ท้ังหมด
          
รายได้ของบริษัทมาจากการท่ีผู้เล่นเติมเงินเข้าเกมส์
บนแพลตฟอร์ม PC และมือถือ ผา่นบริการต่าง ๆ
 เชน่ บัตรเติมเงินล่วงหน้าท่ีออกโดยบริษัทฯ, บัตร
เติมเงินโทรศัพท์,บัตรเดบิตและบัตรเครดิต Visa 
และ MasterCard และ การเติมเงินผา่นธนาคารทาง
ออนไลน์ โดยกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วยบริษัทต่าง ๆ
 รวม 10 บริษัท และต้ังเป้าหมายระยะยาวท่ีจะสร้าง
รายได้มากกว่า 2 พันล้านบาทภายในปี 2566 ซึ่งถือว่า
สูงเมื่อเทียบกับรายได้ปี 2562 ท่ี 767 ล้านบาท และ
ครึ่งปี 2563 ท่ีมีรายได้ 644 ล้านบาท 
          
สิง่ท่ีนา่ต่ืนเต้น คือ ก�าไรไตรมาส 2 ท่ีผา่นมากลับมาโต
 478%YoY และยังมโีอกาสเติบโตต่อเนื่อง โดยต้ังแต่
ป ี2560 เปน็ต้นมาผลประกอบการของบรษัิทเริม่
กลับมามีก�าไรและฟื้ นตัวต่อเนื่อง ซึ่งในชว่งหลายปท่ีี
ผา่นมาบริษัท ได้ท�าการลดต้นทนุ โดยการลดจ�านวน
พนกังานลงจากระดับ 1,000 คน เหลือเพยีง 350 คน 
ท�าให้ต้นทนุของบรษัิทค่อนขา้งต�าและมปีระสทิธภิาพ
มาก และหากพิจารณาในป ี2562 ปท่ีีผา่นมาในราย
ละเอียด พบว่าผลประกอบการบรษัิทเริม่ฟื้ นตัวโดด
เด่นแล้ว แต่มผีลขาดทนุจากคดีความ 55.1 ล้านบาท
ในไตรมาส 1 /2562 ท�าใหก้�าไรสทุธท้ัิงปเีหลือเพยีง
 4.35 ล้านบาท หากไมน่บัรวมผลขาดทนุดังกล่าว
ผลประกอบการบริษัทเริม่ฟื้ นตัวโดดเด่นมากมีก�าไร
 59.45 ล้านบาท อยา่งไรก็ตาม ผลประกอบการใน
ไตรมาส 2 ป ี2563 ออกมาเติบโตค่อนข้างโดดเด่น
มากมกี�าไรสทุธถึิง 117.8 ล้านบาท โต 478%YoY 
เทียบกับก�าไรสทุธท้ัิงป ี2560 ท่ี 12.64 ล้านบาท และ
ท้ังป ี2561 ท่ี 14 ล้านบาท และท้ังป ี2562 ท่ี 4.35 
ล้านบาท(มีผลขาดทนุจากคดีความ 55.1 ล้านบาท) 
ถือว่าเติบโตสงูมาก 
         
 การเติบโตไตรมาส 2 เกิดขึ้นท้ังในและต่างประเทศ
 การเติบโตของรายได้เกิดขึ้นในทุกประเทศท่ีบริษัท
เข้าไปท�าธุรกิจตามรูปด้านล่าง และเป็นการเติบโตใน
สัดสว่นท่ีสูง และธรรมชาติของธุรกิจนี้ท่ีการเพิ่มขึ้น
ของต้นทุนน้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้มาก สง่ผล
ให้อัตราก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 10% เป็น 26% หาก

เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีกับปีก่อน ในขณะท่ี
อัตราก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 52% เป็น 59% เพิ่มขึ้น
เร็ว ในขณะท่ีทางด้านสัดสว่นรายได้ของบริษัทล่าสุด
 การเติบโตในต่างประเทศค่อนข้างเรง่ตัวมากขึ้น
 สัดสว่นรายได้ในต่างประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 60% ของ
รายได้รวม จากเดิมท่ีมีสัดสว่นเพียง 40% ภาพรวม
เป็นการเติบโตท้ังภูมิภาคตามกราฟด้านล่าง 
          
สาเหตุผลผลประกอบการท่ีกลับมาเติบโตโดดเด่น
  เป็นผลจากการเปิดตัวเกมส์ใหมใ่นชว่งครึ่งปีแรก 5 
เกมส์ และจะมีการเปิดตัวในครึ่งปีหลังอีก 5 เกมส์ ซึ่ง
แม้ว่าสว่นหนึ่งของการเติบโตของรายได้เป็นผลจาก
สถานการณ์โควิค19 ท่ีคนอยูบ่้านกันมากขึ้น มีการ
ผอ่นคลายโดยการเล่นเกมส์แทนการออกไปนอกบ้าน
 แต่สิ่งหนึ่งท่ีมองข้ามไมไ่ด้เป็นเรื่องเทรนด์ของยูทูป
เบอร์และนักพากษ์เกมส์ท่ีเพิ่มขึ้นมาก เป็นแรงกระตุ้น
ท�าให้เกิดการเล่นเกมส์เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเราคาดว่าเป็น
แนวโน้มท่ีต่อเนื่อง และท�าให้ผลประกอบการบริษัท
ยังมีโมเมนต้ัมต่อเนื่องได้ตลอดท้ังปีนี้ 
         
 เบื้องต้นคาดรายได้ในครึ่งปีหลังใกล้เคียงกับครึ่งปี
แรก แม้ว่าจะลดระดับลงบ้างหลังจากท่ีรายได้ขึ้นไป
สูงสุดในไตรมาส 2 แต่ชดเชยจากไตรมาสหนึ่งท่ีราย
ได้ยังไมสู่งมาก และเชื่อว่ารายได้ยังคงมีแนวโน้มดี
ต่อในครึ่งปีหลัง โดยไตรมาสสุดท้ายมักจะเป็นชว่งท่ี
ดีท่ีสุดของปี เบื้องต้นประเมินรายได้ในครึ่งปีหลังใกล้
เคียงกับครึ่งปีแรก จากการเติบโตในต่างประเทศท่ียัง
คงสูง ในขณะท่ีการเติบโตในประเทศอินโดนีเซียยังมี
โอกาสเติบโตอีกมากจากฐานท่ีต�า รวมถึงเกมส์ใหมท่ี่
เปิดตัวเพิ่ม 5 เกมส์ในครึ่งปีหลัง 
          
อัตราก�าไรคาดว่ายังคงทรงตัวในระดับสูงตามรายได้ท่ี
เพิ่มขึ้น โดยหากใช้สมมติฐานเบื้องต้นอัตราก�าไรขั้น
ต้นท่ี 54% ต�ากว่าไตรมาส 2 ท่ี 59% และสมมติฐาน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารท่ี 34% ของยอด
ขาย ผลประกอบการในครึ่งปีหลังคาดว่าจะอยูท่ี่ 120 
ล้านบาทใกล้เคียงกับครึ่งปีแรกท่ี 138 ล้านบาท และ
ประเมินก�าไรท้ังปีไว้ท่ี 258 ล้านบาท หรือ คิดเป็น
ก�าไรต่อหุ้นท่ี 0.629 บาทต่อหุ้น หากเป็นไปตามท่ี
เราประเมินเบื้องต้นไว้นี้ ตอนนี้บริษัทซื้อขายท่ีระดับ
 PE ท่ีเพียง 6.96 เท่า ถือว่าต�ามากเมื่อเทียบกับ PE 
ของ SET หรือ หุ้นกลุ่มธุรกิจเกมส์ใกล้เคียงกันในต่าง
ประเทศอยา่ง NetEase ท่ีซื้อขายท่ี PE 17.61 เท่า
 หรือ Sea Ltd ท่ีท�าธุระกิจเกมส์และ Shopee ด้วย แต่
ยังไมม่ีก�าไร ไมส่ามารถหา PE ได้ หรือ หุ้น Gravity ท่ี
ซื้อขายท่ี PE 38 เท่า 
          
ความเสี่ยงของบริษัทและราคาหุ้น อยูท่ี่รายได้ไมไ่ด้
เพิ่มขึ้นอยา่งท่ีประเมินไว้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยท่ีกดดัน
อัตราก�าไรให้น้อยกว่าเดิม รวมถึงการท่ีราคาหุ้นปรับ
ตัวมาระดับหนึ่งตามผลประกอบการท่ีดีไปแล้ว สว่น
ความเสี่ยงของธุรกิจ เป็นเรื่องของผู้พัฒนาเกมส์อาจ
จะพึ่งพิงผู้ให้บริการเกมส์ อยา่ง AS น้อยลง และให้
บริการเกมส์เอง 
          
เรายงัไมไ่ด้ออกบทวิเคราะห์อยา่งเปน็ทางการ แต่
เปน็การประเมินแนวโน้มผลประกอบการเบื้องต้นหลัง
จากท่ีเข้าพบกับผู้บรหิาร  แต่ภาพรวมถือว่าบรษัิทยงั
ซื้อ-ขายท่ีระดับ PE ต�ามากพอควร หากผลประกอบ
การเป็นไปตามสมมติฐานทางการเงินท่ีเราประเมนิไว้
     

          นักวิเคราะห์ : พงศ์ภัทร  สิริพิพัฒน์ : 
pongpats@th.dbs.com
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 บล.เคท้บ้ (ปีระเทศไทย) : RS  แนะนำาซืี�อ  ราคาเป้ีาหุ้ม่าย 25 บาท/หุ้้�น บล.เคท้บ้ (ปีระเทศไทย) : RS  แนะนำาซืี�อ  ราคาเป้ีาหุ้ม่าย 25 บาท/หุ้้�น

เข�าสำูช่่่วงเวลาเก็บเก่�ยว 
          
เราคงค�าแนะน�า "ซื้อ" และคงราคาเป้า
หมายท่ี 25.00 บาท อิง 2021E PER 33.0x 
(เทียบเท่า -0.5SD below 3-yr average 
PER) เราประเมินผลประกอบการ 3Q20E 
ขยายตัว YoY, QoQ จาก 1) รายได้ Media 
ท่ีฟื้ นตัวจากเมด็เงินโฆษณาท่ีกลับมา
ฟื้ นตัวในเดือน ก.ค. (+14% MoM) และ
รบัรู้รายได้จากการขายลิขสทิธิต่์อเนื่อง
, 2) Commerce เดือน ก.ค. - ส.ค. ราย
ได้ inbound & outbound ขยายตัวต่อ
เนื่องจากก�าลังซื้อท่ีกลับมาฟื้ นตัวและการ
ออกผลิตภัณฑ์ใหม ่และ 3) gross profit 
margin ขยายตัว จาก commerce ท่ีขยาย
ตัว ส�าหรบั 4Q20E เราคาดการเติบโตของ
ก�าไรยงัดีต่อเนื่อง จาก High season อีก
ท้ังยงัมแีผนท่ีจะออกผลิตภัณฑ์ใหมเ่พื่อ
เจาะกลุ่ม Mass ในชว่ง festive season 
คือ รังนกพรอ้มด่ืม ซึ่งเราเชื่อว่าจะได้รบั
การตอบรับท่ีดีจากตลาด อีกท้ัง RS คาดว่า
จะสามารถสรุปดีล M&A อยา่งนอ้ย 1 ดีล
ภายใน 4Q20E นอกจากนี้ เราเชื่อมั่นว่า
กลยุทธ์ของธุรกิจ RS ท่ีได้วางรากฐานมา
 จะเริม่เขา้สูช่ว่งเก็บเก่ียวในปีนี้ ดังนั้น เรา
คงประมาณก�าไรสุทธปิ ี2020E ท่ี 607 ล้าน
บาท (+67% YoY) ส�าหรับป ี2021E เราเชื่อ
ว่าเป็นปทีองของ RS เราประเมินก�าไรสทุธิ
ท่ี 751 ล้านบาท (+24% YoY) 
         
ราคาหุน้ outperform SET +7% ใน
 1 เดือนจากก�าไร 2Q20 ท่ีดี หุน้ RS จัด
เปน็หนึ่งในหุน้ก�าไรแกรง่ท่ีนา่จับตามอง
ของกลุ่ม commerce โดยปัจจุบนัเทรดท่ี
 2021E PER = 25.5x เทียบกับก�าไรสทุธิ
ท่ีเติบโตสูง (2019-22E = 34% CAGR) และ
เทียบกับ peer ในกลุ่ม Commerce ท่ีเทรด
ท่ี 2021E PER 23.6x โดยก�าไรยังมโีอกาส
เติบโตต่อเนื่องและยงัมี upside จาก M&A

Event: Company Update  
          แนวโน้มผลประกอบการ 3Q20E 
ขยายตัว YoY, QoQ และโมเมนตัมการ
เติบโตยังต่อเนื่องใน 4Q20E เราประเมินผล
ประกอบการ 3Q20E ขยายตัว YoY, QoQ 

จาก 1) รายได้ Media ท่ีฟื้ นตัว YoY, QoQ 
จากเมด็เงินโฆษณาท่ีกลับมาฟื้ นตัวในเดือน 
ก.ค. (+14% MoM) และรับรูร้ายได้จากการ
ขายลิขสทิธิต่์อเน่ือง, 2) รายได้ Commerce 
ท�าสถิติสงูสุดใหม ่โดยในเดือน ก.ค. - ส.ค
. รายได้ inbound & outbound ขยายตัว
ต่อเนื่อง จากก�าลังซื้อท่ีกลับมาฟื้ นตัว และ
การออกผลิตภัณฑ์ใหม ่เชน่ collagen, 
pro -biotic (3Q20), รับรูร้ายได้จาก
 CoolAnything เต็มไตรมาสและรบัรูร้าย
ได้ท่ีเพิม่ขึ้นจากรายการ entertainmerce 
เชน่ นายจ๋าทาสมาแล้ว เพื่อเจาะกลุ่ม
 community ใหญข่องคนรกัสตัว์เล้ียง ซึ่ง
จะมีการจ�าหนา่ยอาหารสตัว์เล้ียงในรายการ
 และรายการ ราคาพารวย จะมกีารน�าสินค้า
ของ RS Mall มาขายในรายการในราคา
พเิศษ "เคาะแล้วขาย" ส�าหรบัเดือน ก.ย
. เราคาดว่ารายได้จะดีขึ้น MoM จากการ
จัด Birthday Sale ซึ่งชว่ยกระตุ้นก�าลังซื้อ
 และ 3) gross profit margin ขยายตัว จาก 
commerce ท่ีขยายตัว 
          
ส�าหรับ 4Q20E เราคาดว่าโมเมนตัมการ
เติบโตของรายได้และก�าไรยังดีต่อเน่ือง
 จาก High season ของกลุ่ม Commerce 
อีกท้ังยงัมแีผนท่ีจะออกผลิตภัณฑ์ใหมเ่พื่อ
เจาะกลุ่ม Mass ในชว่ง festive season 
คือ รงันกพรอ้มด่ืม ซึ่งเราเชื่อว่าจะได้รบั
การตอบรบัท่ีดีจากตลาด อีกท้ัง RS คาดว่า
จะสามารถสรุปดีล M&A อยา่งน้อย 1 ดีล
ภายใน 4Q20E 

Implication
         
 คงประมาณการก�าไรสทุธปิ ี2020E/21E 
เราเชื่อมั่นว่าผลประกอบการ 2H20E จะ
ขยายตัว +97%YoY, +6%HoH จากก�าลัง
ซื้อและเม็ดเงินโฆษณาท่ีฟื้ นตัว เราคง
ประมาณการก�าไรสทุธปิ ี2020E/21E  โดย
เราประเมนิก�าไรสทุธปิ ี2020E ท่ี 607 
ล้านบาท (+67% YoY) บนสมมติฐาน
 1) รายได้รวมขยายตัว +9% YoY จาก
 commerce +21% YoY จากรายได้
 inbound และ outbound ท่ีขยายตัวต่อ
เนื่อง, media +7% YoY จากรายได้ชอ่ง 8 

ท่ีฟื้ นตัวและรายได้ลิขสิทธิท่ี์เพิม่ขึ้น ด้าน
 music & other -34% YoY จากผลกระทบ
ของ COVID-19 และ2) GPM ปรับตัวเพิม่
ขึ้นเปน็ 52.3% จากสัดสว่นรายได้ธุรกิจ
 commerce ท่ีปรบัตัวเพิม่ขึ้นGPM ของ
ธุรกิจส่ือปรบัตัวดีขึ้น และได้ประโยชนจ์าก
 ม.44 โดย Amortization, ค่า USO Fee ท่ี
ลดลงและค่า MUX ลดลง 
ส�าหรบัปี 2021E เราเชื่อว่าเปน็ปทีองของ
 RS เราประเมนิก�าไรสทุธท่ีิ 751 ล้านบาท
 (+24% YoY) หนุนโดย 1) รายได้รวมขยาย
ตัว +13% YoY โดยรายได้จาก commerce 
+14% YoY จากเศรษฐกิจท่ีฟื้ นตัว สง่ผล
ใหก้�าลังซื้อเพิม่ขึ้น, การออกผลิตภัณฑ์ใหม่
, รบัรูร้ายได้จากชอ่งทีวีดิจิทัลอ่ืนๆ และแอ
พลิเคชั่น CoolAnything เปล่ียนคนฟงั
เปน็คนซื้อเต็มป,ี รายได้จาก Media ขยาย
ตัว +11% YoY จากเมด็เงินโฆษณาท่ีฟื้ น
ตัว และรายได้จากการขายลิขสิทธิใ์ห ้OTT 
platform ท่ียงัดีต่อเน่ือง, รายได้จาก music 
& others +16% YoY จากรายได้ events 
ฟื้ นตัว และ 2) GPM ขยายตัวต่อเนื่อง YoY 
จากธุรกิจ commerce และ media อีกท้ังยัง
รบัรูค่้า MUX ท่ีได้รบัการยกเว้นเต็มปลีดลง

Valuation/Risk
          
คงราคาเปา้หมายป ี2021E ท่ี 25.00 บาท
 อิง 2021E PER 33.0x (เทียบเท่า -0.5SD 
below 3-yr average PER) เราเชื่อมั่นว่า
ผลประกอบการ RS ได้ผา่นจุดต�าสดุไป
แล้วในป ี2019 และเราเชื่อม่ันว่าโมเมนตัม
ของก�าไรอยูใ่นทิศทางขาขึ้น โดยแนวโน้ม
ก�าไรสทุธปิ ี2020E -22E จะท�าสถิติสงูสดุ
ใหมอ่ยา่งต่อเน่ือง โดยม ี2019 - 22E EPS 
CAGR ท่ี 34%  อีกท้ัง RS ยงัม ีUpside จาก 
M&A, รายได้ commerce ท่ีดีกว่าคาด

   Analyst: Jacqueline Nham, (Reg. no. 
112603)
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สวััสดีีแฟนคลัับแมกกาซีีนหุ้้�นอิินไซีด์ีทุ้กทุ่าน วัันเวัลัาผ่่านไปอิย่่างรวัดีเร็วั  เผ่ลัอิแปป๊เดีีย่วัเราพัับกันเดืีอินกันย่าย่นแลั�วั
  เดืีอินนี�ฝนคงเทุลังมาอิย่่างไม่ขาดีสาย่  ก่อินเข�าส่่ฤด่ีกาลัใหุ้ม่  อิย่่างไรแลั�วัทีุมข่าวัหุ้้�นอิินไซีด์ีขอิใหุ้�ค้ณผ่่�อ่ิานทุ้กทุ่าน

รักษาส้ขภาพัใหุ้�แข็งแรงดี�วัย่นะคะ   ส่วันข่าวัสารในแวัดีวังตลัาดีทุ้นคงผั่นแปรไปตามปจัจัย่(น่าจะลับมากกว่ัา) โดีย่เฉพัาะ
แรงกดีดัีนจากควัามไม่แน่นอินทุางการเมือิงแลัะนโย่บาย่เศรษฐกิจหุ้ลัังรัฐมนตรีว่ัาการกระทุรวังการคลัังประกาศลัาอิอิก
จากตำาแหุ้น่ง รวัมถึึงสถึานการณ์ทัุ�งจากโรคระบาดีทัุ�วัโลัก ,ทิุศทุางการเมือิงสหุ้รัฐฯ ,การพััฒนาวััคซีีนทีุ�จะส่งผ่ลัต่อิการ

เคลืั�อินไหุ้วัขอิงตลัาดีหุ้้�น แลัะอัิตราแลักเปลีั�ย่น 

สำำ�หรัับภ�พรัวมภ�วะตล�ดหลักทรััพย์์เดือนสิำงห�คม 2563 SET Index ปิดิท่� 1,310.66 จุุด ปิรัับลดลง 1.3% จุ�กเดือนก่อน
 โดย์ม่หล�ย์ปิจัุจัุย์ท่�ส่ำงผลกรัะทบกับคว�มเชืื่�อมั�นผ้�ลงทุน ได�แก่ คว�มขััดแย์�งรัะหว่�งสำหรััฐและจุ่น คว�มกังวลเก่�ย์วกับก�รั
แพร่ัรัะบ�ดขัองไวรััสำ COVID-19 รัะลอกสำอง รัวมถึึงเหตุก�รัณ์์ก�รัชุื่มนุมท�งก�รัเมืองในปิรัะเทศ ทำ�ให� SET Index ปิรัับ

ลดลง 17.0% จุ�กสิำ�นปิก่ีอน แต่ยั์งอย่้์ในรัะดับท่�ส้ำงกว่� MSCI ASEAN ท่�ลดลง 19.9% จุ�กสิำ�นปิก่ีอนหน��

ดี�านนาย่ศรพัลั ต้ลัย่ะเสถีึย่ร รอิงผ่่�จัดีการ หัุ้วัหุ้น�าสาย่
งานวัางแผ่นกลัย้่ทุธ์์อิงค์กร ตลัาดีหุ้ลัักทุรัพัย์่แหุ่้ง

ประเทุศไทุย่ เปิดีเผ่ย่ว่ัา ในเดืีอินสิงหุ้าคม 2563 ดัีชนี
ตลัาดีหุ้ลัักทุรัพัย์่ไทุย่ค่อินข�างทุรงตัวั เมื�อิพิัจารณา
ราย่อ้ิตสาหุ้กรรมเทีุย่บกับสิ�นป ีพับว่ัาอ้ิตสาหุ้กรรม

บางอ้ิตสาหุ้กรรมปรับตัวัดีีกว่ัา SET Index แลัะมีกล่้ัม
อ้ิตสาหุ้กรรมเกษตรแลัะอ้ิตสาหุ้กรรมอิาหุ้ารทีุ�ปรับตัวั

เพิั�มขึ�นอิย่่่ในแดีนบวัก 

นอกจุ�กน่� ในเดือนสิำงห�คมย์ังม่สัำญญ�ณ์ก�รัฟื� นตัว
ขัองบรัิษัทจุดทะเบ่ย์นท่�ปิรัะก�ศผลปิรัะกอบก�รัไตรัม�สำ
 2 ท่�ด่กว่�นักวิเครั�ะห์ค�ดก�รัณ์์ได�แก่ กลุ่มชื่ิ�นส่ำวน
อิเล็กทรัอนิกส์ำ กลุ่มอ�ห�รัและเครัื�องดื�ม และในบ�ง
กลุ่มธุรักิจุในภ�คบรัิก�รัท่�ได�อ�นิสำงค์จุ�กก�รัพัฒน�
วัคซ่น COVID-19 ท่�อ�จุจุะนำ�ไปิส่้ำก�รัเปิิดปิรัะเทศรัับนัก
ท่องเท่�ย์วต่�งชื่�ติได�เรั็วขัึ�น ในส่ำวนขัองม้ลค่�ก�รัซื�อ
ขั�ย์เฉล่�ย์ต่อวันรัวมใน SET และ mai ในเดือนสิำงห�คม
 2563 อย์้่ท่� 56,512 ล��นบ�ท และห�กพิจุ�รัณ์�ในชื่่วง 8 
เดือนแรักขัองปิี 2563 ม้ลค่�ซื�อขั�ย์เฉล่�ย์ต่อวันรัวมอย์้่ท่�
 66,566 ล��นบ�ท เพิ�มขัึ�น 24.3% จุ�กชื่่วงเด่ย์วกันขัอง
ปิีก่อน โดย์ผ้�ลงทุนบุคคลในปิรัะเทศม่สัำดส่ำวนม้ลค่�ก�รั

ซื�อขั�ย์ส้ำงสุำดต่อเนื�องเปิ็นเดือนท่� 6 อย์้่ท่� 44.09% ขัอง
ม้ลค่�ก�รัซื�อขั�ย์รัวม

ในเดือนสิำงห�คม 2563 ม่กิจุกรัรัม IPO อย์่�งต่อเนื�อง
 ม่หลักทรััพย์์เขั��จุดทะเบ่ย์นซื�อขั�ย์ใหม่ใน SET 2 หลัก
ทรััพย์์ ได�แก่ กองทุนรัวมโครังสำรั��งพื�นฐ�นโรังไฟฟ�้
 กลุ่มนำ��ต�ลครับุรั่, ทรััสำต์เพื�อก�รัลงทุนในสิำทธิก�รัเชื่่�
อสัำงห�รัิมทรััพย์์ พรัอสำเพค โลจุิสำติกส์ำและอินดัสำเทรั่ย์ล
, และใน mai 2 หลักทรััพย์์ ได�แก่ บมจุ. เอิรั์ธ เท็ค เอน
ไวรัอนเมนท์ และ บมจุ. ไอแอนด์ไอ กรัุ๊ปิ ม่ม้ลค่�รัะดมทุน 
(IPO) รัวม 6,975 ล��นบ�ท 

ตลท.รัะบุว่� เมื�อเท่ย์บกับสิำ�นปิี พบว่�อุตสำ�หกรัรัมบ�ง
อุตสำ�หกรัรัมปิรัับตัวด่กว่� SET Index และม่กลุ่ม
อุตสำ�หกรัรัมเกษตรัและอุตสำ�หกรัรัมอ�ห�รัท่�ปิรัับตัว
เพิ�มขัึ�นอย์้่ในแดนบวก นอกจุ�กน่� ในเดือนสิำงห�คม กลุ่ม
ชื่ิ�นส่ำวนอิเล็กทรัอนิกส์ำ กลุ่มอ�ห�รัและเครัื�องดื�ม และใน
บ�งกลุ่มธุรักิจุในภ�คบรัิก�รัท่�ได�อ�นิสำงค์จุ�กก�รัพัฒน�
วัคซ่น COVID-19 ท่�อ�จุจุะนำ�ไปิส่้ำก�รัเปิิดต�อนรัับนักท่อง
เท่�ย์วต่�งชื่�ติได�รัวดเรั็วขัึ�น

ม้ลค่�ก�รัซื�อขั�ย์เฉล่�ย์ต่อวันรัวมใน SET และ mai ใน
เดือนสิำงห�คม 2563 อย์้่ท่� 56,512 ล��นบ�ท และห�ก
พิจุ�รัณ์�ในชื่่วง 8 เดือนแรักขัองปิี 2563 ม้ลค่�ซื�อขั�ย์
เฉล่�ย์ต่อวันรัวมอย์้่ท่� 66,566 ล��นบ�ท เพิ�มขัึ�น 24.3% 
จุ�กชื่่วงเด่ย์วกันขัองปิีก่อน โดย์ผ้�ลงทุนบุคคลในปิรัะเทศ
ม่สัำดส่ำวนม้ลค่�ก�รัซื�อขั�ย์ส้ำงสุำดต่อเนื�องเปิ็นเดือนท่� 6 
โดย์อย์้่ท่� 44.09% ขัองม้ลค่�ก�รัซื�อขั�ย์รัวม

 Forward และ Historical P/E ขัองตล�ดหลักทรััพย์์
ไทย์ ณ์ สิำ�นเดือนสิำงห�คม 2563 อย์้่ท่�รัะดับ 22.2 
เท่� และ 21.8 เท่�ต�มลำ�ดับ ส้ำงกว่�ค่�เฉล่�ย์ขัอง
ตล�ดหลักทรััพย์์ในเอเชื่่ย์ซึ�งอย์้่ท่�รัะดับ 17.2 เท่� และ
 18.6 เท่�ต�มลำ�ดับ

อัตรั�เงินปิันผลตอบแทน ณ์ สิำ�นเดือนสิำงห�คม 2563 
อย์้่ท่�รัะดับ 3.64% ส้ำงกว่�ค่�เฉล่�ย์ขัองตล�ดหลักทรััพย์์
ในเอเชื่่ย์ซึ�งอย์้่ท่� 2.89%

ผั่นแปร



  เกาะติดีหุ้้�น บมจ.กันก้ลัเอ็ินจิเนีย่ริ�ง (GUNKUL) 
กัันไว้้ให้้ดีี เพราะนาทีีนี� เรียกัได้ีว่้าน่าจัับตาสุุดีๆ เน่�องจัากัมีีศัักัยภาพเต็มีร้อยในกัารรับ
งานทัี�งในและต่างประเทีศั ขณะทีี�ปัจัจััยพ่�นฐานยังแข็งแกัร่งไม่ีเสุ่�อมีคลาย ผลประกัอบ
กัารโตชนิดีแบบห้ยุดีไม่ีได้ี สุมีทีบด้ีว้ยโครงกัารให้ม่ีๆ ห้ลั�งไห้ลเข้าต่อเน่�อง…เรียกัได้ีว่้า 

เข้าสุ่่ยุครุ่งเร่องสุุดีๆ สุ่ว้นใครยังไม่ีมีีหุ้้นติดีพอร์ต จััดีไปอย่าให้้เสีุยคร้า

สุ่งสุารแจ้ังข่าว้  บริษััทีฯ มีีกัลุ่มีผ้่ถ่ือหุ้้นให้ม่ีช่�อ บริษััที เมีซ่่า ไทีย จัำากััดี (Mesa Thai 
Pte. Ltd.)  เข้าซ่่�อหุ้้นจัำานว้น 893 ล้านหุ้้น รว้มี 21.4%   ทีำาให้้ เมีซ่่า ไทีย กัลายเป็น
ผ้่ถ่ือหุ้้นอันดัีบ 2 ของบริษััทีรองจัากับริษััที เคพีเอ็น แลนด์ี จัำากััดี  โดียระบุว่้า “กัารทีี�
เมีซ่่า ไทีย เข้ามีาเป็นสุ่ว้นห้น่�งของผ้่ถ่ือหุ้้นห้ลักัของไรมีอน แลนด์ี จัะช่ว้ยเสุริมีคว้ามี
แข็งแกัร่งในกัารครองตำาแห้น่งผ้่นำาในกัารพัฒนาอสัุงห้าริมีทีรัพย์ระดัีบลักัซ์่ชัว้รี� และ
คว้ามีร่ว้มีม่ีอดัีงกัล่าว้จัะช่ว้ยเปิดีโอกัาสุในกัารขยายธุุรกิัจัไปสุ่่กัลุ่มีธุุรกิัจัให้ม่ี ๆ ใน

อนาคต”

ซ่่�งเป็นเจ้ัาของ และประธุานกัรรมีกัารบริห้ารของกัลุ่มีบริษััที พอนเทีียค แลนด์ี จัำากััดี
 (Pontiac Land Pte. Ltd.)  มีีธุุรกิัจัในเคร่อมีากัมีาย ประกัอบด้ีว้ยกัารให้้บริกัารอาคาร

สุำานักังาน โรงแรมี และรีสุอร์ที รว้มีถ่ืงโครงกัารกัารพัฒนาทีี�พักัอาศััย และศ่ันย์กัารแพทีย์
 อาทิี ริทีซ์่-คาร์ลตัน มิีลเลนเนีย สิุงคโปร์ (Ritz-Carlton Millenia Singapore), คอน

ราดี เซ่นเทีนเนียล สิุงคโปร์ (Conrad Centennial Singapore), รีเจันท์ี ซิ่ดีนีย์ (Regent 
Sydney), มิีลเลนเนีย ทีาว้เว้อร์ (Millenia Tower), เซ่นเทีนเนียล ทีาว้เว้อร์ (Centennial 

Tower), แคมีเดีน เมีดิีคอล เซ็่นเตอร์ ในสิุงคโปร์ (Camden Medical Centre, Singapore), 
53 เว้สุท์ี 53 ในนิว้ยอร์กั (53 West 53, New York) และ ดีอะ โคลอนนาดีด์ี ในสิุงคโปร์ 

(The Colonnade, Singapore)

ดี�าน "กฤษณ์ ณรงค์เดีช"  ประธ์านคณะกรรมการ  RML

 "เบน เตชะอ้ิบลั" แหุ่้ง CGD
ประกัาศัพร้อมีเปิดีตัว้ 2 โรงแรมีริมีแม่ีนำ�าเจ้ัาพระยา “โรงแรมีคาเพลลา
 กัรุงเทีพ” ในเด่ีอนตุลาคมี และ “โรงแรมีโฟร์ซี่ซั่�นส์ุ กัรุงเทีพฯ ริมีแม่ีนำ�า
เจ้ัาพระยา” ในเด่ีอนพฤศัจิักัายนนี�  เผยล่กัค้าจัองคิว้จััดีงานล่ว้งห้น้ากัว่้า
 50 งาน มีียอดีจัองห้้องพักัและร้านอาห้ารต่อเน่�อง ตอกัยำ�าคว้ามีเช่�อมัี�น
ล่กัค้าทีี�มีีต่อแบรนด์ีโรงแรมีชั�นนำาระดัีบโลกั "เบน เตชะอุบล" ยำ�าสุถืานะ

ทีางกัารเงินแข็งแกัร่ง สุถืาบันกัารเงินพร้อมีสุนับสุนุน สุ่ว้นกัารดีำาเนินธุุรกิัจั
มีีศัักัยภาพมุ่ีงเติบโต

สำาหุ้รับ บริษัทุ เมซ่ีา ไทุย่ จำากัดี โดีย่ มร. ควีั ลีัอิอิง 
เต็ก (Mr. Kwee Liong Tek)



แม้ีว่้าธุุรกิัจัโรงแรมีและกัารท่ีองเทีี�ยว้จัะได้ีรับผลกัระทีบจัากั โควิ้ดี-19 อย่างจััง แต่ก็ัไม่ี
สุามีารถืห้ยุดียั�งทีีมีบริห้ารและกัรรมีกัารของกัลุ่มี “ด้ีสิตธ์านี” ทีี�ไม่ียอมีจัำานนกัับไว้รัสุ

 เพราะยังผน่กักัำาลังกัันสุ้่เต็มีพิกััดี ทัี�งกัารเดิีนห้น้าขยายธุุรกิัจัในประเทีศักัับโรงแรมีอาศััย
 กัรุงเทีพฯ ไชน่าทีาว้น์ ทีี�จัะเปิดีให้้บริกัารกัลางเด่ีอนกัันยายนนี� และในต่างประเทีศั ทีี�ล่าสุุดี
 “ศุัภจีั สุุธุรรมีพันธ์ุุ” ซี่อีโอกัลุ่มีดุีสิุตธุานี ได้ีลงนามีเข้าบริห้ารโรงแรมีในกััลกััตตา ประเทีศั
อินเดีีย ทีี�คาดีว่้าจัะเปิดีดีำาเนินกัารได้ีในไตรมีาสุทีี� 2 ปี 2565 ไม่ีนับรว้มีทีี�ช่ว้งนี� ซี่อีโอกัลุ่มีดุี

สิุตฯ คิว้แน่นเอี�ยดี 

เพราะได้ีรับเชิญข่�นเว้ทีีเสุว้นา-สัุมีมีนาอย่างต่อเน่�อง เพ่�อเป็นตัว้แทีนของธุุรกิัจัโรงแรมี ทีี�
คอยอัพเดีทีสุถืานกัารณ์ของธุุรกิัจั รว้มีถ่ืงสุะท้ีอนแนว้คิดีให้ม่ีๆ เพ่�อสุ้่ภาว้ะวิ้กัฤติ กัับสิุ�งทีี�

ธุุรกิัจัโรงแรมีต้องปรับตัว้เพ่�อคว้ามีอย่่รอดีอย่างยั�งย่น เรียกัว่้าแทีบจัะย่นห้น่�งในทุีกัเว้ทีี และ
ยำ�าชัดีว่้า ยุทีธุศัาสุตร์ธุุรกิัจัของ "ดุีสิุตธุานี" ภายใต้กัารนำาทัีพของ "ศุัภจีั" เป็นอะไรทีี�ห้้ามีกัระ

พริบตาเลยทีีเดีียว้ 

 SVI ผ้่ประกัอบธุุรกิัจัให้้บริกัารแบบครบว้งจัรในกัารประกัอบผลิตภัณฑ์์ประเภทีว้งจัร
ไฟฟา้ และผลิตภัณฑ์์อิเล็กัทีรอนิคส์ุสุำาเร็จัร่ปให้้แก่ัล่กัค้าในภาคอุตสุาห้กัรรมี ประกัาศั

ทุ่ีมีเงินลงทุีนเชิงยุทีธุศัาสุตร์ด้ีานกัารผลิตรว้มีว้งเงิน 21.5 ล้านเห้รียญสุห้รัฐ ห้ร่อ
ประมีาณ 670 ล้านบาที ขยายฐานกัารผลิตทีี�ประเทีศัสุโลว้าเกีัยและกััมีพ่ชา รับคว้ามี

ต้องกัารใช้ผลิตภัณฑ์์อิเล็กัทีรอนิคส์ุสุำาเร็จัร่ปพุ่ง ห้นุนผลงานปีนี�เติบโตตามีแผน

ช่ว้งนี�ห้ากัใครทีี�เป็นแฟนพันธ์ุแท้ีของ AGE  จัะเห็้นได้ีว่้าบอสุให้ญ่ “พันม ควัรสถึาพัร
” มีีกัารเก็ับหุ้้นเข้าพอร์ตเพิ�มีเติมี งานนี�เม่ี�อได้ีสุอบถืามีไปยังบิ�กับอสุ จ่ังได้ีคว้ามีว่้า…

จัริงๆ แล้ว้ไม่ีมีีอะไรในก่ัอไผ่ เป็นเพียงกัารปรับกัารถ่ือหุ้้นในกัลุ่มี ของครอบครัว้เท่ีานั�น
 และสัุดีสุ่ว้นกัารถ่ือหุ้้นโดียรว้มีของ กัลุ่มี”คว้รสุถืาพร”ยังคงเห้ม่ีอนเดิีมี พร้อมีตอกัยำ�า
คร่�งปีห้ลังธุุรกิัจัถ่ืานหิ้น และโลจิัสุติกัส์ุ สุ่อแว้ว้ฟ้� นตัว้จัากัคร่�งปีแรกั ได้ียินอย่างนี�แล้ว้ 

เอาเป็นว่้าเห้ล่า FC ของ AGE คงใจัช่�นข่�นเยอะ เพราะคร่�งปีห้ลังมีีดีีกัว่้าทีี�คิดีเยอะ 

ปิดีท้ีายทีี� หุ้้น IPO น้องให้ม่ี ไมีโครลิสุซิ่�ง ห้ร่อ MICRO แว่้ว้ว่้าเตรียมีเสุนอขายหุ้้น
ไอพีโอ 235 ล้านหุ้้น เข้าจัดีทีะเบียนใน SET ภายในปีนี� ช่จุัดีแข็งธุุรกิัจัให้้บริกัารสิุน
เช่�อเช่าซ่่�อรถืบรรทุีกัม่ีอสุอง กัารันตีด้ีว้ยผลงานเติบโตต่อเน่�องในช่ว้ง 3 ปีทีี�ผ่านมีา
 (2560-2562) คิดีเป็นอัตรากัารเติบโตของรายได้ีร้อยละ 24.4 และอัตรากัารเติบโต
ของกัำาไรสุุทีธิุ (CAGR) ทีี�สุ่งถ่ืงร้อยละ 30.6 ต่อปี แสุดีงถ่ืงคว้ามีสุามีารถืในกัารทีำา

กัำาไรทีี�ดีี 






















