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TASCO แจกปันผลระหว่างกาล 0.30 บาท/หุ้น XD 

27 ม.ค. 64 พร้อมประกาศทุ่ม 373 ลบ. ซื้อหุ้น

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง   "ไทยสเลอรี่ ซิล"  เพิ่มอีก 

37.50%  หนุนถือหุ้นเป็น 62.50% 

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จ�ากัด (มหาชน)TASCO    

เปิดเผยถึงมติคณะกรรมการ ที่มีมติอนุมัติจ่าย

ปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.30  บาท/หุ้น โดยจะ

ขึ้นเครื่องหมายวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD)  27 

ม.ค. 2564  และก�าหนดจ่ายวันที่  9 ก.พ. 2564

นอกจากนี ้นาย ชยัวัฒน ์ศรวีรรณวฒัน์   
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิปโก้
แอสฟลัท์ จ�ากัด (มหาชน) TASCO เปิด

เผยว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้ง

ที่1/2564 เมื่วันที่ 14 มกราคม 2564 มีมติอนุมัติ

ให้บรษัิทเพ่ิมสดัส่วนการถอืหุน้ในบริษัท ไทยสเลอร่ี 

ซลิ จ�ากัด(TSS) จากปัจจบุนัทีบ่ริษัทถอือยูจ่�านวน 

1,243,334 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 100 บาท คิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ25 ของจ�านวนหุ้นท่ีออกและ

จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TSS  เป็น 3,108,334 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาทคิดเป็นสัดส่วน

ร้อยละ 62.50 ของจ�านวนหุ้นที่ออกและจ�าหน่าย

ได้แล้งทั้งหมดของ TSS โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญ

จ�านวน 1,865,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 

บาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 37.50 ของ

จ�านวนหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายได้แล้งทั้งหมดของ 

TSS  จากผู้ถือหุ้นปัจจุบันรายอื่นของ TSS  ซึ่ง

ได้แก่ ครอบครัวทรัพย์สาครและบริษัทที่มีความ

เกี่ยวโยงกัน และ Colas S.A. (รวมเรียกว่า "ผู้

ขาย") ในราคาหุ้นละ 200 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 

373,000,000 บาก ("รายการซื้อหุ้น TSS")

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา

และมีความห็นว่าการข้ท�ารายการซื้อหุ้น TSS  มี

ความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ 

และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ   เนื่องจาก บริษัทฯ ได้เข้า

ลงทุนใน  TSS  ตั้งแต่ปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อขยายธุรกิจของบริษัทเข้าสู่ธุรกิจรับเหมา

ก่อสร้างในระดับภูมิภาค ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ

ของบริษัทในการเป็น "ผู้น�าในธุรกิจยางมะตอย

แบบครบวงจร และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้รับ

การยอมรับในระดับสากล" นอกจากนี้ ที่ผ่านมา

บรษิทัยงัได้รบัประโยชน์จากการน�าเสนอผลิตภัณฑ์

ต่างๆ อาทิช่น ผลติภัณฑ์มลูค่าเพิม่ (Value Added 

Products) และเทคโนโลยีไหม่ท่ีบริษัทคิดค้นและ

พฒันาขึน้  เข้าสูต่ลาดผูใ้ช้งานผ่านการด�าเนนิธรุกิจ

ของ TSS และ TSS  ซึ่งส่งผลให้อัตราก�าไรสุทธิ

ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น จากการขายผลิตภัณฑ์ที่มี

อัตราก�าไรสูง

การเพิ่มสัดส่วนการถืหุนใน TSS จากร้อยละ 25 

เป็นร้อยละ 62.50 ของจ�านวนหุ ้นที่ออกและ

จ�าหน่ายได้แล้งท้ังหมดของ TSS  จะส่งผลใบรษิทัฯ 

สามารถมุง่น้นการด�าเนินธรุกจิรับเหมากอ่สร้างได้

อย่างเต็มทีม่ากยิง่ขึน้ ซึง่เป็นส่วนส�าคัญในการส่งส

ริมการเติบโตส�าหรับธุรกิจในประเทศของบริษัท

ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าภายหลังการเพิ่ม

สัดส่วนการถือหุ้นในTSS บริษัทฯ จะเข้าไปมีส่วน

ร่วมในการบริหารจัดการ TSS มากยิ่งข้ึนเพ่ือส่ง

เสรมิศักยภาพในการแข่งขันของ TSS  ในต้านต่างๆ 

ได้แก่ (1) การลดต้นทนุและความเสีย่งในการจดัหา

วตัถดุบิทีใ่ช้ในการด�าเนนิงาน (2) การเพิม่ความน่า

เชือ่ถอืของ TSS  ในการเข้าประมลูงาน (3) การลด

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร  

เนื่องจาก TSS จะมีความน่าเชื่อถือทางการเงิน

ที่มากขึ้นจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เป็นบริษัท

จดทะบียนซึ่งมีความแข็งแกร่งทางการงิน และ 

(4) การส่งเสริมระบบการควบคุมภายในเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน

TASCO ปันผลระหว่างกาล 0.30 บาท/หุ้น  

-รุกซื้อหุ้น "ไทยสเลอร่ี ซิล" เป็น 62.50% 
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ส�าหรับความหมาะสมของราคาในการข้าซื้อหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ราคาซื้อหุ้น TSS ที่ 200 บาทต่หุ้น เป็นราคาที่สมเหตุสมผล 

เนื่องจากเป็นราคาที่ต�่ากว่าราคายุติธรรมของหุ้นที่ประเมินได้โดยวิธีการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)

ทั้งนี้ จกการพิจารณาเหตุผลและประโยชน์ทางธุรกิจที่คาคว่จะได้รับจากการข้าท�ารายการซื้อหุ้น TSSรวมถึงความเหมาะสมของราคาซื้อหุ้น ที่ประชุมคณะ

กรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าการข้าท�ารายการซื้อหุ้น TSS ดังกล่าว มีความสมหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมถึงผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ จึงมีมติ

เป็นเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทด�าเนินการข้าท�ารายการซื้อหุ้น TTSS ดังกล่าว

ส�าหรับแหล่งเงินทุที่ใช้ และความพอพียงของเงินทุนหมุนเวียน  บริษัทจะใช้เงินสดที่มาจากกระแสงินสดจากการด�าเนินงานของบริษัท และ/หรือ เงินกู้ยืมจาก

สถาบนัการงิน ทัง้นี ้ณ วนัช�าระมูลค�าสิง่ตอบแทน บรษิทัฯ พจิารณาแล้วว่าว่าการช�าระมลูค่าสิง่ตอบแทนจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องและงนิทนุหมนุเวยีน

ของบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ มีงินสดและกระแสเงินสดจากการด�าเนินงานรวมทั้งวงงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินอย่างเพียงพอ

TASCO ปันผลระหว่างกาล 0.30 บาท/หุ้น  

-รุกซื้อหุ้น "ไทยสเลอร่ี ซิล" เป็น 62.50% 
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7UP กางแผนธุรกิจปี 64 คาดใช้เงินลงทุน 500-
1,000 ล้านบาท ตั้งเป้ารายได้ปี 64 เติบโตไม่น้อย
กว่า 40% หรือ แตะระดับ 2,000-2,200 ล้านบาท 
ปักหมุดธุรกิจสาธารณูปโภคกลายเป็นธุรกิจหลัก 
สร้างสัดส่วนรายได้ไม่น้อยกว่า 40% หลังจากการ
เข้าลงทนุในSAM และโกลด์ ชอร์ส เริม่ออกผล ขณะ
ที่โรงไฟฟ้าขยะ มีความคืบหน้าเริ่มก่อสร้างแล้ว 
คาดแล้วเสร็จและเริ่ม COD ต้นปี 2565 ก�าลังการ
ผลิต 8 MW

นายมนต์เทพ มะเป่ียม รักษาการ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ
เว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ 7UP เปิดเผยถึงแผนธุรกิจ
ของบริษัทในปี 2564 ว่า บริษัทฯก�าหนดงบเพ่ือ
ลงทุนในปีนี้ราว 500-1,000 ล้านบาท โดยหลักจะ
มาจากเงินทุนหมุนเวียน วงเงินกู้จากสถาบันการ
เงิน และคาดว่ารายได้ในปีนี้จะแตะระดับ 2,000-
2,200 ล้านบาท เติบโตไม่น้อยกว่า 40% จากปีที่
ผ่านมา

การเติบโตของรายได้โดยหลักจะมาจากธุรกิจ
สาธารณูปโภค ซึ่งเริ่มเห็นผลจากการได้เข้าลงทุน
ในระยะที่ผ่านมา ซึ่งไปประกอบด้วย ธุรกิจบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้าและสิ่งแวดล้อม ด�าเนินธุรกิจ
ผ่านบริษัทลูก คือบริษัท แซม วอเตอร์ซัพพลาย 
จ�ากัด (SAM) ซึ่งปัจจุบันรับผลิตน�้าสะอาดให้กับ

ฟาร์มกุ้งของบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร 
จ�ากัด(มหาชน) หรือCPF จ�านวนรวม 124,000 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และอยู่ระหว่างเจรจาด�าเนิน
การในเฟสต่อไป อีก 60,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

ธุรกิจพัฒนาระบบสาธารณูปโภคด้านการประปา 
ด�าเนนิการผ่านบรษิทัลูก บรษิทั โกลด์ ชอร์ส จ�ากดั 
หรือGS โดยอยู่ระหว่างลงนามในสัญญาขายน�้า
ประปาในจังหวดัภเูกต็ให้กับการประปาส่วนภมูภิาค
(กปภ.) อกี 40,000 ลกูบาศก์เมตรต่อวนั คาดว่าน่า
จะลงนามได้แล้วเสรจ็ภายในไตรมาส 1 ของปี 2564

"บริษัทฯคาดว่ารายได้จากธุรกิจสาธารณูปโภคจะ
กลายเป็นรายได้หลัก มีสัดส่วนเกิน 50% และยัง
มีโอกาสเติบโตได้อีกสูง โดยเฉพาะSAM นั้น จาก
ข้อมูลพบว่าในแต่ละวันCPF มีความต้องการใช้น�้า
สูงถึง 1 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ไม่นับรวมกับ

ฟาร์มเลี้ยงกุ้งในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯมองเป็น
โอกาสในการขยายธุรกิจในอนาคต รวมถึงธุรกิจ
ขายน�้าประปาเช่นกัน สามารถขยายการให้บริการ
ครอบคลุมไปยังเกาะต่าง ๆ ในประเทศ นอกเหนือ
จากภูเก็ต"

ขณะท่ีหน่วยธรุกจิอ่ืน ๆ  มคีวามคบืหน้าเช่นกัน โดย
เฉพาะธุรกิจก�าจัดขยะกากอุตสาหกรรม และโรง
ไฟฟ้าขยะซึง่ขณะนีไ้ด้เร่ิมก่อสร้างแล้วคาดว่าจะแล้ว
เสร็จและเริ่มจ่ายไฟเชิงพาณิชย์(COD) ต้นปี 2565 
ก�าลังการผลิตไฟฟ้า 8 เมกกะวัตต์ โดยมีส่วนเพิ่ม
ราคารับซื้อไฟฟ้า(แอดเดอร์) ที่ 3.50 บาท

พร้อมกันนี้บริษัทมีแผนจะขยายจ�านวนสถานีให้
บริการน�้ามัน(ปั๊ม)ภายใต้แบรนด์ PTT เพ่ิมเติม
อีก 3 สถานี และให้ความสนใจธุรกิจ Non-oil ร้า
นกาแฟอะเมซอน(Amazon) โดยบริษัทฯวางแผน
จะขยายสาขาเพิม่เตมิท้ังในสถานบีรกิารน�า้มนัและ
นอกสถานบีรกิารน�า้มนั(Stand Alone) ในปี 2564 
นี้

7UP วางเป้าปี 64 

รายได้ปีน้ีแตะ 2.2 พันลบ. 

ธุรกิจน�้าหนุน-โรงไฟฟ้าขยะเร่ิม COD ปี 65
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บริษัทหลักทรัพย์ฟลิลิป
(ประเทศไทย) ออกบทวิเคราะห์ เปิด

เผยว่า บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด(มหาชน) SCC 

คาดก�าไร 4Q63 -22% q-q: ทางฝ่ายประเมินก�าไร 

4Q63 อ่อนลงจาก 3Q63 เนื่องจากไตรมาสนี้มี

การปิดซ่อมบ�ารุงโรงปิโตรเคมี ปริมาณขายลดลง 

8 หมื่นตัน หรือ -18% q-q แม้ Spread ดีขึ้นจาก

อุปสงค์ที่ฟื้นตัวดี ผลลบจากปริมาณขายกดดัน

ก�าไรปิโตรเคมี ขณะที่ วัสดุก่อสร้างยังอ่อนลงจาก

ช่วง Low Season การก่อสร้างยังซบเซา ส่วน

บรรจุภัณฑ์อ่อนลงตามฤดูกาลเช่นกัน

คงมุมมองบวกต่อก�าไรปี 64 : ธุรกิจปิโตรเคมียัง

ไปได้ดี อุปสงค์ฟื้นตัวต่อเนื่อง และอุปทานใหม่

เพิ่มน้อยกว่าปีก่อน มอง Spread ดีขึ้นต่อเนื่อง 

โดยราคาน�้ามันที่ปรับขึ้นช่วงนี้อาจทาให้ต้นทุน

ปิโตรเคมี-นาฟทาปรับขึ้น แต่อุปสงค์น�้ามันยังถูก

กดดันด้วย COVID-19 ราคาน�้ามันคงไม่ขึ้นมาก 

อีกทั้ง ปริมาณขายปิโตรเคมีปี 64 เพิ่ม 15% จาก

ก�าลังการผลิตใหม่จาก MOC และไม่มีการปิดซ่อม

บ�ารุงดังเช่นปี 63 ส่วนวัสดุก่อสร้างต้องใช้การ

บรหิารต้นทนุ เพราะการก่อสร้างยงัไม่มา อย่างไรก็

ดี ธุรกิจบรรจุภัณฑ์น่าจะเติบโตได้ราว 12% จากกา

ลงัการผลติใหม่ และการซือ้กิจการใหม่ ภาพรวมกา

ไรคาดเติบโต 6% จากแรงหนุนหลักจากปิโตรเคมี

 คงค�าแนะน�า ซื้อ : แนวโน้มปี 64 ยังฟื้นตัว

แข็งแกร่ง โดยธุรกิจปิโตรเคมียังมี Spread ต้นปี 

64 ดีต่อเนื่องจาก 4Q63

หมายเหตุ: ก�าไร = ล้านบาท, EPS = บาท

 

บริษัทหลักทรัพย์ดีบีเอสวิคเคอร์ส   
ระบุว่า  คาดก�าไรสุทธิ 4Q63 เท่ากับ 8.6 พันล้าน

บาท เติบโต +21%YoY, -11%QoQ หนุนโดยมาร์

จิ้นปิโตรเคมีที่สูงขึ้น (Spread HDPE/PP/PVC ต่อ 

Naphtha อยู่ท่ี 592/734/580 US$/ตัน เพิ่มข้ึน 

+13%/+27%/+27% QoQ, มีรายได้เงินปันผลรับ

ช่วยหนุน, มีก�าไรจากสต็อก 120 ล้านบาท และ

ธรุกจิบรรจภุณัฑ์ทีแ่ขง็แกร่ง แต่บางส่วนถกูชดเชย

ด้วยธุรกิจซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างที่ชะลอตัวลง 

และการปิดซ่อมบ�ารุงโรงงาน MOC 45 วัน ... ถ้า

ไม่รวมรายการพิเศษต่างๆ คาดว่าใน 4Q63 จะมี 

Core profit 8.5 พันล้านบาท ทรงตัว YoY แต่ลด

ลง -10%QoQ

แนวโน้มปี 64 มีปัจจัยหนุนจากธุรกิจปิโตรเคมีท่ี

ยังไปได้ดี และอุปสงค์บรรจุภัณฑ์เติบโต ซึ่งอุปสงค์

ปิโตรเคมีที่น�าไปผลิตวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

และสินค้าที่เกี่ยวกับสุขอนามัยยังคงสูงต่อเนื่อง 

ด้านอุปทานวัตถุดิบ Naphtha ก็มีเพียงพอ (ไม่มี

การปิดซ่อมบ�ารุงโรงงานใหญ่ๆ) และปริมาณขาย 

MOC เพิ่มขึ้นหลังได้ก�าลังการผลิตจากการขยาย

คอขวดมาอีก 3.5 แสนตันต่อปี โดยจะเร่ิมผลิต

ได้ใน 1H64 ด้านบรรจุภัณฑ์ก็เติบโตดีจากอุปสงค์

เพิ่ม, การขยายก�าลังการผลิต, การเข้าซื้อกิจการ 

ด้านธุรกิจซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างไม่ได้แย่ลงและ

มีโอกาสฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งธุรกิจนี้ให้

กระแสเงินสดที่ดี (Cash cow business)

คงค�าแนะน�าซ้ือ ปรับเพิ่มราคาพื้นฐานเป็น 435 

บาท โดยเลื่อนไปใช้ Valuation ปี 64 (วิธี DCF, 

WACC 8.23%, TG 1%) หรือเทียบเท่ากับ P/E ปี 

64 ที่ 15 เท่า คาดการณ์ Dividend Yield ปี 64 ไว้

ที่ 3% ต่อปี

ความเส่ียงหลัก คือ ความล่าช้าของโครงการ

ก่อสร้างขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะท�าให้อุปสงค์ซีเมนต์และ

วัสดุก่อสร้างต�่ากว่าคาด, อุปสงค์ปิโตรเคมีในจีนที่

อ่อนแอ และความผันผวนของราคาน�้ามัน

7 เซียนหุ้น ชี้ปีฉลู SCC 

ฟื้นตัวแกร่ง - Laggard ประสานเสียงซื้อ   
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บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) จ�ากัด  คาด  SCC 4Q63 จะมี

ก�าไรปกตอิยูใ่นเกณฑ์ดี 9,000ล้านบาท (-8%QoQ, 

+27%YoY) แม้ว่าโรงงานปิโตรฯ MOC ปิดซ่อม

บ�ารุงถึง 45วัน แต่ได้แรงหนุนส�าคัญจากสเปรด

ปิโตรเคมีที่พุ่งสูงขึ้น  แนวโน้มผลประกอบการของ 

SCC ในอนาคต 3-5 ปีข้างหน้าจะเข้าสู่เฟสของ

การเติบโต แรงหนุนจากทั้งสามธุรกิจ คือ ธุรกิจ

ปิโตรเคม ีก�าลงัการผลติจะเพิม่ 70% เน้น HVA และ 

นวัตกรรม ธุรกิจปูนซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง 

เน้นเซอร์วสิ และ โซลชูัน่ ไปรเีทล  ธรุกจิบรรจภุณัฑ์

ครบวงจร ตั้งเป้าจะโตเป็น 2 เท่าใน 5 ปีข้างหน้า  

คาดปันผลก�าไรครึ่งปีหลัง 9.5 บาท รวมจ่าย 15 

บาท มีอัตราปันผลตอบแทน 3.7% คงแนะน�า ซื้อ 

ราคาเป้าหมาย 430 บาท บนฐาน Forward P/

E+0.5SD = 13.9 เท่า        

ไตรมาส 4Q63 มกีารปิดซ่อมบ�ารงุโรงงานปิโตรเคมี 

MOC เป็นเวลา 45 วัน ซึ่งจะท�าให้ปริมาณขาย 

Polyolefin หายไปร่วม 100,000 ตัน  จากปกติ 

450,000-470,000 ตัน  ในขณะที่สเปรดปิโตรเคมี 

4Q63 ได้เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากไตรมาสก่อน 

คือ HDPENaphtha เพิ่มขึ้น $80/ตัน  PPNaphtha 

เพ่ิมขึน้ $169/ตนั และ PVC spread เพ่ิมขึน้ $125/

ตัน แรงหนุนจากการฟื้นตัวได้ดีของตลาดจีน และ 

เอเชีย ท�าให้ก�าไรธุรกิจปิโตรเคมีจะไม่ลดลงมาก

นัก  ส่วนปูนซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง แม้ความ

ต้องการปูนซีเมนต์จะติดลบประมาณ 7-9% แต่

คาดก�าไรมีแนวโน้มจะประคองตัวได้ดีต่อเนื่อง จาก

การเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ขายสินค้าพร้อม

บริการบวกด้วยโซลูชั่น  ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบ

วงจร มีแนวโน้มจะประคองตัว แม้ว่าบริษัทย่อยใน

ต่างประเทศจะถูกกระทบจากการแพร่ระบาดของ 

Covid-19 และ ต้นทุนเศษกระดาษน�าเข้าท่ีสูงข้ึน  

รวมแล้วเราคาด4Q63จะมีก�าไรปกติอยู่ในเกณฑ์ดี 

9,000 ล้านบาท (-8%QoQ, +27%YoY) ซึง่ไม่รวม

รายการพิเศษที่อาจจะมีการตั้งส�ารองสินทรัพย์

ด้อยค่า    

แนวโน้มธุรกิจรวมในปีนี้จะดีขึ้นทั้งสามธุรกิจ คือ 

1.) ธุรกิจปิโตรเคมี ความต้องการเติบโตดีขึ้น ใน

ขณะท่ีก�าลงัการผลติใหม่ของโลกเข้ามาน้อยลง ท�า

ให้สเปรดยังอยู่ในเกณฑ์ดี  และ ยังเสริมด้วยก�าลัง

การผลิตท่ีเพ่ิม  2.) ธุรกิจปูนซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์

ก่อสร้าง แม้ความต้องการจะไม่เติบโต แต่จะเน้น 

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตลดต้นทุน มี

การขายสินค้าพร้อมบริการบวกด้วยโซลูซั่น  เน้น

ลูกค้ารีเทล  และ ตลาดบูรณะปรับปรุงซ่อมแซม

ก็เป็นตลาดที่มีการเติบโตดี  และ  3.) บรรจุภัณฑ์

ครบวงจร จะเตบิโตเด่นสดุ จากการขยายก�าลงัการ

ผลิต  และ/หรือการควบรวมกิจการ 

คาดจ่ายปันผลก�าไรครึง่ปีหลงั 9.50 บาท SCC จ่าย

เงินปันผลก�าไรครึ่งปีแรก 5.5 บาท  เราคาดครึ่งปี

หลงัจะจ่ายมากขึน้อกี 9.5 บาท รวมเป็นปันผลจ่าย 

15 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลตอบแทน 3.7%  

จากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 ไม่ได้ส่ง

ผลกระทบต่อธุรกิจมากนัก 

7 เซียนหุ้น ชี้ปีฉลู SCC 

ฟื้นตัวแกร่ง - Laggard ประสานเสียงซื้อ   
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บรษิทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (มหาชน) คาดว่าก�าไรสุทธิของ SCC 

ใน 4Q63 จะอยู่ที่ 7.8 พันล้านบาท (+11.1% YoY, 

-19.0% QoQ) โดยก�าไรที่เพิ่มขึ้น YoY จะมาจาก 

spread ปิโตรเคมทีีเ่พิม่ข้ึนเนือ่งจากตู้คอนเทนเนอร์

ขาดแคลน ในขณะทีก่�าไรทีล่ดลง QoQ จะมาจาก i) 

การปิดซ่อมบ�ารุงโรง Olefin Cracker มาบตาพุด 

(MOC) ตามแผน ii) รับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจาก SCGP 

ลดลง เราปรับเพิ่มประมาณการก�าไรปี 2563 ขึ้น

อีก 7.2% เนือ่งจากรายได้จากเงนิปันผลจาก Siam 

Kubota สูงเกินคาด และเรายังปรับเพิ่มประมาณ

การก�าไรปี 2564 ขึ้นอีก 5.1% ตามรายได้ equity 

income ในธุรกิจปิโตรเคมี (TPIA) เนื่องจากอัตรา

การใช้ก�าลังการผลิตสูงขึ้น, premium ของราคา 

polyolefin ซึง่จะส่งผลให้ก�าไรปีนีโ้ต 11.1% เราปรบั

เพิม่ค�าแนะน�าจากถอืเป็นซือ้ และปรบัเพิม่ราคาเป้า

หมาย SOTP ปี 2565 เป็น 472 บาท จากเดิม 366 

บาท เนือ่งจากธรุกิจปิโตรเคมมีแีนวโน้มดีขึน้ (ทัง้ใน

ประเทศไทย และอนิโดนเีซยี) และธรุกจิบรรจุภณัฑ์

ก็มีแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่ง

 

คาดว่าก�าไรสทุธขิอง SCC ใน 4Q63 จะอยูท่ี ่7.8 พนั

ล้านบาท (+11.1% YoY, -19.0% QoQ) โดยก�าไรที่

เพิ่มขึ้น YoY จะมาจาก spread ปิโตรเคมี (HDPE, 

PP และ PVC) ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากตู้คอนเทนเนอร์

ขาดแคลน ในขณะทีก่�าไรทีล่ดลง QoQ จะมาจาก i) 

การปิดซ่อมบ�ารุงโรง Olefin Cracker มาบตาพุด

(MOC) ตามแผนนาน 45 วัน ซ่ึงท�าให้ปริมาณ 

polyolefin ลดลง 120-130kt และ ii) รบัรูส่้วนแบ่ง

ก�าไรจาก SCG Packaging (SCGP.TB/SCGP BK)* 

ลงลงหลังขายหุ้น IPO ในเดือนตุลาคม 2563

ปรับเพิ่มประมาณการก�าไรปี 2563 ขึ้นอีก 7.2% 

เนื่องจากรายได้จากเงินปันผลจาก Siam Kubota 

สงูเกนิคาด และเรายงัปรบัเพิม่ประมาณการก�าไรปี 

2564 ขึ้นอีก 5.1% ตามรายได้ equity income ใน

ธรุกิจปิโตรเคมี (TPIA) เน่ืองจากอัตราการใช้ก�าลัง

การผลิตสูงขึ้น, premium ของราคา polyolefin 

นอกจากนี้ เรายังปรับลดส่วนแบ่งก�าไรจาก SCGP 

หลังขายหุน IPO ตั้งแต่ 4Q63 ด้วย 

คาดว่าก�าไรสุทธิในปี 2564 จะโต 11.1% เนื่องจาก

รายได้ equity income จาก Chandra Asri 

Petrochemical (TPIA IJ) ซึ่งจะได้อานิสงส์จาก 

i) ราคา polyolefin มี premium สูงขึ้นเนื่องจาก

ต้นทุนค่าขนส่งแพงขึ้น (อินโดนีเซียเป็นประเทศที่

น�าเข้า polyolefins สุทธิ และ ii) อุปสงค์เติบโต

อย่างแข็งแกร่ง

ปรับเพิ่มค�าแนะน�าจากถือเป็นซื้อ และปรับเพ่ิม

ราคาเป้าหมาย SOTP ปี 2565 เป็น 472 บาท จาก

เดมิ 366 บาท เนือ่งจากธรุกจิปิโตรเคมมีแีนวโน้มดี

ขึ้น (ทั้งในประเทศไทย และอินโดนีเซีย) และธุรกิจ

บรรจุภัณฑ์ก็มีแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่ง

Risks ความล่าช้าของโครงการก่อสร้างภาครัฐ, 

ต้นทุนพลังงานอยู่ในขาขึ้น, ความผันผวนของ 

spread เคมีภัณฑ์ 

7 เซียนหุ้น ชี้ปีฉลู SCC 
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บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) คาดก�าไร 4Q63 ที่ 8.9 พันล้านบาท -8% QoQ เพราะเป็น Low season ของวัสดุก่อสร้าง, ได้รับผลก

ระทบจากน�้าท่วม, และโรงงานปิโตรเคมีหยุดซ่อมบ�ารุงใหญ่ ทั้งนี้ เทียบกับ 4Q62 ก�าไร +26% YoY จาก Spread ปิโตรเคมีที่พุ่งขึ้น

งบ 4Q63 ที่ไม่ได้ลดลงอย่างที่กังวลก่อนหน้า เราปรับก�าไรปี 2563 ขึ้น 6% เป็น 3.5 หมื่นล้านบาท (+9% YoY) แต่ยังคงประมาณการปี 2564 ที่ 3.7 หมื่น

ล้านบาท (+6% YoY) 

มองว่าหุ้นยังมีปัจจัยการเติบโตที่เตรียมทยอยรับรู้ในช่วง 1  3 ปีข้างหน้าจาก 1) การขยายก�าลังผลิตอีก 66% ของธุรกิจปิโตรเคมี 2) เป้าหมายการเติบโต

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์อีกเท่าตัว และ 3) การขยายสู่ผลิตภัณฑ์-บริการขั้นปลายของธุรกิจวัสดุก่อสร้าง 

แนะน�า ซื้อ ราคาเหมาะสม 440.00 บาท จากราคาหุ้นที่ยัง Laggard, ทิศทางก�าไรขยายตัว, และเป็นเป้าหมายของกระแสเงินทุนต่างชาติ 

ส�าหรับแนวโนม้ 1Q64 เราประเมนิวา่ผลประกอบการจะอยูใ่นเกณฑ์ดี หนนุจากอุปสงค์วัสดกุอ่สรา้งทีฟ้ื่นตัวตามฤดกูาล โรงงานปิโตรเคมีกลบัมาผลติตามปกติ

หลังผ่านช่วงปิดซ่อมบ�ารุงใหญ่ใน 4Q63 มองข้ามไปปี 2564  2566 หุ้นยังมีหลายปัจจัยการเติบโต 1) การขยายก�าลังผลิตปิโตรเคมีจาก 5 ล้านตันเป็น 8.3 

ล้านตัน ภายใต้โครงการ MOC debottleneck 3.5 แสนตัน ช่วงกลางปี 2564 และ Longson 2.95 ล้านตัน ช่วงกลางปี 2566 2) การเติบโตของธุรกิจบรรจุ

ภัณฑ์ด้วยเป้าหมายรายได้อีกเท่าตัวภายใน 5 ปี ซึ่งการ Spin off ท�าให้บริษัทฯ มีความพร้อมรองรับโอกาส M&A 3) การปรับแผนธุรกิจวัสดุก่อสร้างเน้นการ

ค้าปลีก  โซลูชั่นหนุนอัตราก�าไรให้สูงขึ้น 

ปรับไปใช้ราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2564 ที่ 440.00 บาท อ้างอิง PBV ที่ 1.6x (เท่าเดิม) คงค�าแนะน�า ซื้อ จาก 1) ราคาหุ้นยัง Laggard โดยนับตั้งแต่จุดเริ่มต้น

ของการปรับตัวขึ้นของตลาดวันที่ 30 ต.ค. SET +29% และหุ้นกลุ่มปิโตรเคมี (PTTGC IRPC IVL) เฉลี่ย +70% ขณะที่ SCC +15% นอกจากนี้ ราคาปัจจุบัน

ยังซื้อขายบน PBV 1.5x  นับว่ามีส่วนลดจากค่าเฉลี่ย 10 ปีกว่า -1.5 SD เทียบกับค่าเฉลี่ยกลุ่มปิโตรเคมีที่ซื้อขายระดับ -1.0SD ถึงค่าเฉลี่ย 2) ทิศทางก�าไร

อยู่ในระดับดี และมีหลายปัจจัยการเติบโตที่รออยู่ในระยะยาว 3) เป็นหุ้น Big cap. ที่เป็นเป้าหมายของกระแสเงินทุนต่างชาติ ซึ่งมีแนวโน้มไหลเข้าตลาดหุ้น

ไทยครั้งแรกในรอบ 4 ปี 4) คาดการณ์เงินปันผลงวด 2H63 ที่ 8.50 บาท/หุ้น คิดเป็น Yield 2.2% 5) ประเด็นลบจากราคาน�้ามันซึ่งกดดันราคาหุ้นในช่วงที่

ผ่านมาเริ่มจ�ากัดแล้ว เพราะราคาน�้ามันในปัจจุบัน ท�าให้ซาอุฯ ไม่มีความจ�าเป็นต้องลดการผลิตเพิ่มเติม (บริษัทฯ จะรายงานงบวันที่ 27 ม.ค. 2564) 

7 เซียนหุ้น ชี้ปีฉลู SCC 

ฟื้นตัวแกร่ง - Laggard ประสานเสียงซื้อ   

เคจีไอ เคาะเป้าสูงสุด 472 บาท
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บริษทัหลกัทรัพยท์รีนตีี ้แนะน�า "ซือ้" SCC  
ราคาเป้าหมาย 430 บาท/หุ้นประเมินก�าไรสุทธิใน 
4Q20 ของ SCC จะอยู่ที่ 8.9 พันล้านบาท +26% 
YoY, -8% QoQ  ด้วยผลการปิดซ่อมปิโตรเคมีเป็น
ระยะเวลา 45 วันและ ธุรกิจปูนซีเมนต์ปริมาณขาย
ลดลงผลของน�้าท่วม
   
แม้ว่าผลประกอบการจะชะลอตัวใน 4Q20 แต่จะ
ฟื้นตัวแรงใน 1Q21 จากปริมาณการขายที่กลับมา
เป็นปกติ

ยังคงประมาณการก�าไรปี 2020 ที่ 3.5 หมื่นล้าน
บาท แต่ประมาณการก�าไรปี 2021 ขึ้น +11% เป็น 
3.9 หมืน่ล้านบาท จากมมุมองการฟ้ืนตวัของราคา
ปิโตรเคมีที่ดีกว่าคาด

ประเมินก�าไรสุทธิใน 4Q20 ของ SCC จะอยู่ที่ 8.9 
พันล้านบาท +26% YoY, -8% QoQ โดยการปรับ
เพ่ิมขึน้ YoY เป็นผลจากส่วนต่าง HDPE-Naphtha 
ปรับเพ้ิมขึ้นจาก 4Q19 ที่ USD300/ton มาเป็น 
USD600/ton ใน 4Q20 ในขณะที่ผลก�าไรอ่อนตัว 
QoQ จากใน 4Q20 นีบ้รษิทัมกีารปิดซ่อมปิโตรเคมี
เป็นระยะเวลา 45 วัน ซึ่งส่งผลต่อปริมาณการ
ขาย 1-1.2 แสนตันหรือคิดเป็นประมาณ 20% ของ
ปริมาณขายต่อไตรมาส ส่วนธุรกิจปูนซีเมนต์เรา
ประเมนิ EBITDA จะอยูร่าว 4.8 พนัล้านบาท -14% 
YoY, -7% QoQ จากสถานการณ์การลงทุนใน

ประเทศทีย่งัไม่ฟ้ืนตัว ประกอบกบัมภีาวะน�า้ท่วมใน
หลายจังหวัดส่งผลต่อปริมาณการขายปูนซีเมนต์ 

คงประมาณการก�าไรปี 2020 แต่ปรับปี 2021 ชึ้น 
11% จากปิโตรดีฟื้นเร็วกว่าคาด

ยังคงประมาณการก�าไรปี 2020 ที่ 3.5 หมื่นล้าน
บาท แต่ประมาณการก�าไรปี 2021 ขึ้น +11% เป็น 
3.9 หมื่นล้านบาท (เดิม 3.5 หมื่นล้านบาท บน
สมมติฐานส่วนต่างราคา USD500/ton) จากมุม
มองการฟื้นตัวของราคาปิโตรเคมีที่ดีกว่าคาด โดย
ส่วนต่างราคา HDPE-Naphtha ปรับเพิ่มมายื่นอยู่
ทีร่ะดบั USD550-600/ton และด้วยการฟ้ืนตวัของ
เศรษฐกิจในหลายประเทศโดยเฉพาะจีน และการ
เพิ่มขึ้นของ supply ที่ไม่ได้มีมากขึ้น เราจึงเชื่อว่า
ส่วนต่างราคาจะอยู่ในระดับดังกล่าวได้ตลอดทั้งปี 

แม้ 4Q20 จะอ่อนตวัแต่จะกลบัฟ้ืนตวัแกร่งใน 1Q21

แม้ว่าผลประกอบการจะชะลอตัวใน 4Q20 แต่จะฟ้ืน
ตัวแรงใน 1Q21 จากปริมาณการขายที่กลับมาเป็น
ปกติ ในขณะที่ส่วนต่างราคาของ HDPE-Naphtha 
ยังทรงแข็งแกร่งในระดับ USD550-600/ton 

ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 430.00 บาท 

ปรบัราคาเป้าหมายข้ึนเป็น 430.00 บาท อิง SOPT 

หรือเทียบเท่า EV/EBITDA ที่ 10 เท่า และปรับค�า
แนะน�าขึน้เป็น ซือ้ โดยเราประมาณการก�าไรปี 2021 
ขึน้ 11% จากธรุกจิปิโตรเคมทีีฟ้ืนตวัได้เรว็และดีกว่า
คาด 

ความเส่ียง:  ความเส่ียงจากการระบาด COVID-19 
ระลอกใหม่

บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง ระบุว่า ราคา
หุน้ไ SCC   ได้สะท้อนก�าไรท่ีอ่อนตวัแล้ว   คาดก�าไร
สุทธิ 4Q20 ที่ 9.1 พันล้านบาท (เพิ่ม 28%YoY 
แต่ลดลง 7%QoQ) YoY ที่เพิ่มขึ้นมาจากก�าไรจาก
สต๊อกและอตัราแลกเปลีย่น ส�าหรบัก�าไรหลกัคาดที่ 
8.5 พนัล้านบาท (ทรงตัว YoY แต่ลดลง 10%QoQ) 
QoQ ทีล่ดลง เป็นเพราะธรุกจิเคมคีอลและแพคเกจ
จิ้งที่อ่อนตัวลง และในมุม YoY ที่ก�าไรยืนได้เพราะ
ธรุกิจซเีมนต์และเคมคีอลทีด่ขีึน้ช่วยพยงุธุรกิจแพค
เกจจิ้งท่ีอ่อนตัวลง ... อย่างไรก็ดีเราคาดจะเห็น
ก�าไรหลักที่ดีขึ้น QoQ ใน 1Q21 ได้ปัจจัยหนุนจาก
ทกุหน่วยธรุกจิทัง้ซเีมนต์ เคมคีอล และแพคเกจจิง้
ที่จะดีขึ้นตามปัจจัยฤดูกาล 

  Fundamental: เราปรับราคาเป้าหมายไป
เป็นฐานปี 2021 ได้ราคาเป้าหมาย DCF ท่ี 460 
บาท คงค�าแนะน�า ซื้อ

7 เซียนหุ้น ชี้ปีฉลู SCC 

ฟื้นตัวแกร่ง - Laggard ประสานเสียงซื้อ   

เคจีไอ เคาะเป้าสูงสุด 472 บาท
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กบข. เผยผลการด�าเนินงานปี 2563 สามารถ

สร้างผลตอบแทนกองทุนส่วนสมาชิกสูง

ถึง 4.79% ผลตอบแทนแผนหลัก 4.93% 

ท่ามกลางความผันผวนสืบเนื่องจากวิกฤติโค

วดิ-19 ตอกย�า้ความส�าเร็จจากกลยทุธ์กระจาย

การลงทุนไปหลากหลายสินทรัพย์ทั้งในและ

ต่างประเทศ และประสิทธิภาพของ 8 โมเดล

ลงทุน

นายอาคม เตมิพิทยาไพสฐิ รฐัมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่า ผล

ตอบแทนการลงทุนของ กบข. ในปี 2563 ที่

ผ่านมาถือว่าน่าช่ืนชม กบข. สามารถท�าผล

ตอบแทนให้กองทุนส่วนสมาชิกสูงถึง 4.79% 

และ 4.93% ส�าหรับแผนหลัก ซึ่งสมาชิกกว่า 

90% อยู่ในแผนนี้

"ส่วนตัวผมมั่นใจใน กบข. อยู่แล้ว ผมเป็น

สมาชิกตั้งแต่ท�างานอยู่สภาพัฒน์ฯ เกษียณ

แล้วผมก็ยังใช้บริการออมต่อกับ กบข. ยอด

เงินของผมใน กบข. ก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้ง ๆ ที่

ผมไม่ได้ส่งเงินสะสมเพิ่มเพราะเกษียณแล้ว ใน

ส่วนการก�ากับดูแล ผมมั่นใจในคณะกรรมการ 

กบข. ท่ีมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน

กรรมการ ผมเชื่อว่าทุกท่านดูแล กบข. อย่าง

มืออาชีพ"นายอาคมฯ กล่าว

ดา้นนายกฤษฎา จนีะวจิารณะ ปลดั
กระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่า การ

ด�าเนินงานของ กบข. ในปี 2563 ชนะทุกกลุ่ม

ตัวชี้วัดที่คณะกรรมการก�าหนด ไม่ว่าจะเป็น

ตัวชี้วัดด้านสมาชิก ด้านองค์กร และที่ส�าคัญ

ที่สุดคือด้านการลงทุน ขณะท่ีกระทรวงการ

คลังให้การสนับสนุนการบริหารกองทุน กบข.

ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสกระจายการลงทุนให้ 

กบข.

"อยากให้สมาชิก กบข. ใช้บริการออมเพิ่มและ

เลอืกแผนลงทนุกบั กบข. ตามหลกัการลงทนุที่

ดี อายุน้อยก็อาจจะเลือกแผนที่มีความเสี่ยงได้

มากกว่าคนทีอ่ายมุาก เพราะอกีหลายปีกว่าจะ

เกษียณ สามารถรับความเสี่ยงได้มากกว่า แต่

ทีส่�าคญัคอืควรออมเพิม่ด้วย เพราะนอกจากจะ

ได้ประโยชน์ทวค่ีาเงนิออมแล้วยงัลดหย่อนภาษี

ได้อีกด้วย ผมเองออมเพิ่มเต็มอัตรากับ กบข. 

มานานแล้ว" นายกฤษฎาฯ กล่าว

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการ
คณะกรรมการกองทุนบ�าเหน็จ
บ�านาญขา้ราชการ หรือ กบข.เปิดเผย

ว่า ปี 2563 เป็นปีที่ท้าทาย กบข. เป็นอย่าง

มาก วิกฤติโควิด-19 ท�าให้เกิดภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอยรุนแรง หน่วยงานภาครัฐและธนาคาร

กลางเกือบทุกประเทศออกมาตรการการคลัง

และการเงินเพื่อเยียวยาและลดผลกระทบ ส่ง

ผลให้เกดิสภาพคล่องล้นระบบ ขณะทีม่าตรการ

ล็อคดาวน์ท�าให้เศรษฐกิจหยุดชะงัก ถือเป็น

ปรากฏการณ์ใหม่ที่โลกลงทุนไม่เคยสัมผัสมา

ก่อน เพื่อให้การตัดสินใจลงทุนมีความแม่นย�า 

น�าข้อมูลจากทุกมิติมาประกอบการตัดสินใจ 

กบข. จึงพัฒนา 8 โมเดลลงทุนน�ามาใช้งาน

ร่วมกับประสบการณ์ของทีมลงทุน ท�าให้เกิด

ความมั่นใจในการท�าTacticalด้านการลงทุน

ในหลายจังหวะท่ีมีโอกาส ผลตอบแทนการ

ลงทุนที่ดีในปีที่ผ่านมาคือการย�้าให้เห็นว่าการ

บริหารการลงทุนของ กบข. ด�าเนินมาอย่างมี

ประสิทธิภาพ

คลังม่ันใจ กบข. โชว์ผลงานปี 63 สร้างผลตอบแทน

กองสมาชิก 4.79% แผนหลัก 4.93% แม้มีวิกฤตโควิด-19
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ก.ล.ต. ประกาศการเข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุน

มาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน

ที่ เกี่ยวข ้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD 

supporter) อย่างเป็นทางการ เพื่อสร้าง

ความตระหนักและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจน�า

ปัจจัยด้านความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศไป

ผนวกเข้ากบักลยทุธ์และการบรหิารความเสีย่ง

ในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนเปิดเผยข้อมูล

ตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยยกระดับตลาด

ทุนไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับ

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

 

ตามที่คณะกรรมการดูแลเสถียรภาพทางการ

เงิน (Financial Stability Board: FSB) ซึ่งตั้ง

คณะท�างานเพ่ือพัฒนากรอบการเปิดเผยข้อมูล

ความเสีย่งทางการเงนิทีเ่กีย่วข้องกบัสภาพภมูิ

อากาศ (Task Force on Climate-Related 

Financial Disclosure: TCFD) โดยการริเริ่ม

ของภาคเอกชนนานาประเทศ และได้ออกแนว

ปฏิบัติ (TCFD Recommendations) เพื่อช่วย

ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงจากสภาพ

ภมูอิากาศต่อผูล้งทนุและผูม้ีส่วนเกีย่วข้อง น�า

ไปวิเคราะห์ความสามารถด้านการรับมือกับ

ความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศ และเปรียบ

เทียบในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันได้ รวมถึง

เป็นกลไกตลาดให้เกิดการขับเคลื่อนการลงทุน

ในธุรกิจคาร์บอนต�่า พร้อมกับเชิญชวนให้ภาค

รฐัและเอกชนนานาประเทศร่วมเป็นผูส้นบัสนนุ 

นั้น

นางสาวรืน่วด ีสวุรรณมงคล เลขาธกิาร 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
กล่าวว่า ก.ล.ต. ได้ประกาศการเข้าร่วมเป็นผู้

สนับสนุนมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการ

เงินที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD 

supporter) อย่างเป็นทางการ เม่ือวันที่ 30 

ธันวาคม 2563 ซึ่งนับเป็นหน่วยงานภาครัฐ

แห่งแรกของไทยที่ร่วมเป็นผู้สนับสนุน

ดงักล่าว* ถอืเป็นก้าวส�าคญัทีแ่สดงให้ผูล้งทนุ

ทั่วโลกเห็นว่า ตลาดทุนไทยมีพัฒนาการท่ี

สอดคล้องกับกระแสโลกที่ให้ความส�าคัญกับ

การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

อากาศ ต้ังแต่การยกระดับการเปิดเผยข้อมูล

ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล 

(Environmental, Social and Governance: 

ESG) ของบริษัทจดทะเบียนในการเปิดเผย

ข้อมูลในแบบรายงานเดียว (แบบ 56-1 One 

Report) โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐาน

ที่ส�าคัญในการเสริมสร้างความสามารถของ

ภาคธุรกิจให้บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่มี

นยัส�าคญั และโอกาสทางธรุกจิทีเ่กดิจากสภาพ

ภูมิอากาศ เช่น น�้าท่วม ภัยแล้ง และนโยบาย

ภาครฐัในอนาคตทีอ่าจมผีลต่อการใช้เช้ือเพลงิ

ฟอสซิล เป็นต้น

นอกจากนี ้ยงัช่วยยกระดบัตลาดทุนไทยในการ

ตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ควบคู่

ไปกบัการมส่ีวนร่วมจากการท่ีประเทศไทยร่วม

เป็นภาคีความตกลงปารีสในการลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 – 25 ภายในปี 

2030 รวมถึงการช่วยให้บรรลุเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

"การด�าเนินการตามแนวทางของ TCFD** 

จะช่วยให้บริษัทสามารถวิเคราะห์และจัดท�า

กลยุทธ์ที่ตอบโจทย์ความท้าทายจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนเป็น

ข้อมูลให้กับผู้ลงทุนในการพิจารณาการลงทุน 

น�าไปสู่การเตบิโตอย่างยัง่ยนืของบรษิทั ตลาด

ทุน เศรษฐกิจ และประเทศ โดย ก.ล.ต. มี

แผนที่จะสนับสนุนบริษัทที่สนใจเปิดเผยข้อมูล

ตามแนวทางของ TCFD อย่างต่อเนื่อง ซึ่งใน

ไตรมาส 1 ปี 2564 ก.ล.ต. จะร่วมกับกองทุ

นพรอสเพอริตี้ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร 

ภายใต้โครงการ ASEAN Low Carbon Energy 

Programme (ALCEP) และบริษัท อีวาย คอร์

ปอเรท เซอร์วิสเซส จ�ากัด (สิงคโปร์) จัดงาน

สมัมนาออนไลน์ ครัง้ที ่2 ในหวัข้อ "Deep Dive 

into Climate Risk Disclosure" เพือ่ช่วยเตรยีม

ความพร้อมให้บรษิทัจดทะเบียนท่ีสนใจการเปิด

เผยข้อมูลตามแนวทางของ TCFD" เลขาธิการ 

ก.ล.ต. กล่าว

ก.ล.ต. ร่วมเป็นผู้สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน

ท่ีเก่ียวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD supporter)
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ธปท. คาดการณ์ผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ไม่รุนแรงเท่าการระบาดระลอกแรกจากการมีบท

เรียนและการปรับตัวของทุกภาคส่วน พร้อมเน้นย�้ามาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางต้องทันการณ์และตรงจุด

นางสาวชญาวดี ชัยอนันต์ ผู้อ�านวยการอาวุโส ฝ่ายเศรษฐกิจมหภาค ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิด

เผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ในไทย ที่แม้จะกระจายเป็นวงกว้างและเร็วกว่าการระบาดระลอกแรก แต่พบว่าความ

รุนแรงของโรคน้อยกว่า ขณะท่ีความพร้อมด้านสาธารณสุขมีมากขึ้น รวมท้ังพัฒนาการของวัคซีนและแผนการได้รับวัคซีนของไทยเริ่มมีความ

ชัดเจน ท�าให้ ธปท. คาดการณ์ผลกระทบจากของการระบาดของโควิด 19 ระลอกใหม่ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะไม่รุนแรงเท่าการระบาดระลอก

แรก สะท้อนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ลดลงน้อยกว่า นอกจากนี้ภาครัฐมีมาตรควบคุมการแพร่ระบาดในครั้งนี้เข้มงวดน้อยกว่า และภาคการส่ง

ออกสินค้าที่ยังขยายตัวได้ตามเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า

อย่างไรกดี็ การฟ้ืนตวัในระยะต่อไปจะต่างกนั ทัง้ในเชงิพืน้ที ่กลุม่ธรุกจิ และกลุม่แรงงาน โดยพืน้ท่ีท่ีอยูภ่ายใต้มาตรการควบคมุเข้มงวด 28 จงัหวดั 

ซึ่งครอบคลุมสัดส่วนกิจกรรมทางเศรษฐกิจสูงเกินครึ่งของประเทศจะได้รับผลกระทบมากที่สุด ขณะที่ด้านกลุ่มธุรกิจจะมีกลุ่มที่เปราะบางเพิ่มเติม

จากรายได้ที่ลดลงในช่วงนี้ โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจภาคบริการ นอกจากนี้ บางกลุ่มที่มีฐานะการเงินอ่อนแออยู่ก่อนแล้ว เช่น ธุรกิจในภาคการท่อง

เทีย่ว จะได้รับผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่นีเ้พิม่เตมิ ส่วนผลกระทบด้านแรงงาน คาดว่ากลุ่มแรงงานในพ้ืนทีส่แีดงทีม่มีาตรการการควบคุม

เข้มงวด มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบประมาณ 4.7 ล้านคน โดยส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างรายวันและผู้มีอาชีพอิสระ ที่จะมีชั่วโมงการท�างานลดลง

และมีรายได้ลดลงมาก

ในระยะข้างหน้า แนวโน้มเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่นอน โดยมีปัจจัยมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 การกระจายวัคซีนในไทยและ

แผนการเปิดรับนักท่องเท่ียวต่างชาติ รวมถึงมาตรการภาครัฐที่จะช่วยพยุงเศรษฐกิจ อีกท้ังในปัจจุบัน หลายภาคธุรกิจและครัวเรือนมีฐานะการ

เงินท่ีเปราะบางมากขึ้นจากการระบาดระลอกแรก ท�าให้ความสามารถในการรองรับแรงกระแทกทางเศรษฐกิจน้อยลง ดังนั้น การช่วยเหลือภาค

ธุรกิจและแรงงานอย่างทันการณ์เป็นเรื่องจ�าเป็นเร่งด่วน และต้องเน้นการเข้าถึงกลุ่มเปราะบางให้ท่ัวถึงและตรงจุดมากท่ีสุด ซ่ึงภาครัฐได้ทยอย

ออกมาตรการช่วยเหลือ รวมถึง ธปท. ที่ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว

ธปท. คาดโควิด 19 ระลอกใหม่แม้ส่งผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ไม่เท่าระลอกแรกแต่ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางยังมีความจ�าเป็นเร่งด่วน
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อินไซด์ Business
บล.บัวหลวง 

เปิดตัวโครงการพัฒนาชุมชน 
"ไผ่ขวาง สร้างสุข"

การบินไทย PATA และ NIDA 
ร่วมมือเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวไทย

เคทีซี ร่วมกับ "Sephora Online" 
มอบความสะดวก

พร้อมสิทธิพิเศษสวยสุดคุ้ม

บมจ.ไทยฟูด้ส์ กรุ๊ป 
จัดกิจกรรมเพ่ือสังคม

ในโครงการ "อิ่มนี้เพ่ือน้อง"
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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