กระตุ้้�น

เทศกาลส่่งท้้ายปีีเก่่า ต้้อนรัับปีีใหม่่ ปีีฉลูู
ปีี2021 อาจไม่่คึึกคััก ด้้วยเกิิดการแพร่่
ระบาดของไวรััส โควิิด-19 รอบใหม่่ใน
ประเทศ ทำำ�ให้้ทุก
ุ ภาคธุุรกิิจ ต่่างได้้รับ
ั ผลก
ระทบมิิอาจหลีีกเลี่่�ยง แม้้ จะวััคซีีน จาก
หลายบริิษััท ซึ่่�งตอนนี้้� หลายประเทศเริ่่�มทยอย ฉีีดกัันแล้้ว แต่่กว่่าจะครบ ต้้องใช้้ระยะเวลาอีีกนาน สำำ�หรัับ
ประเทศไทย ไตรมาส2หรืือกลางปีีนี้้� คงจะมีีการนำำ�เข้้าวััคซีีน โดยจะทยอยฉีีด เริ่่�มจากแนวหน้้า สาธารณสุุข
หมอ พยาบาล
ล่่าสุุด ที่่�ประชุุมคณะรััฐมนตรีี มีีมติิเห็็นชอบในหลัักการมาตรการเยีียวยาและบรรเทาผลกระทบจากการ
ระบาดของไวรััสโควิิด-19 รอบใหม่่ มาตรการช่่วยเหลืือด้้านแรงงาน-ลดค่่าสาธารณููปโภค ค่่าไฟฟ้้า ค่่าพลัังงาน
และค่่าน้ำำ�ประปา- ผ่่อนปรนเงื่่�อนไขโครงการเราเที่่�ยวด้้วยกััน โดย ครม. มอบหมายให้้การท่่องเที่่�ยวแห่่ง
ประเทศไทย (ททท.) ให้้ผู้้�ใช้้สิท
ิ ธิิโครงการที่่�จองที่่�พัก
ั ไว้้แล้้ว สามารถเลื่่�อนการใช้้สิท
ิ ธิิไปได้้ถึึง เม.ย.64 จาก
เดิิมแค่่ ก.พ.64 พร้้อมมอบหมายให้้กระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา ไปปรัับปรุุงโครงการเราเที่่�ยวด้้วยกัันหรืือ
ขยายเวลาโครงการออกไป เพื่่� อใช้้เป็็นเครื่่� องมืือในการกระตุ้้�นการท่่องเที่่�ยวเมื่่� อสถานการณ์์เริ่่�มกลัับสู่่�ภาวะ
ปกติิ
นัับเป็็นการกระตุ้้�น เยีียวยา.............
ฝั่่� งตลาดหุ้้�นไทย ยัังคงมีีความคึึกคัักต่่อเนื่่� อง ดััวยกระแสเงิินทุุน ยัังคงไหลเข้้ามาประเทศ ผสม สภาพคล่่อง
ในประเทศ ทำำ�ให้้ราคาหุ้้�นเคลื่่� อนไหวกัันอย่่างคึึกคััก หลายตััว ราคาก็็เกิินปััจจััยพื้้� นฐาน หลัังจาก ไบเดน จะ
� 20มกราคม 2564
ได้้เป็็นประธานาธิิบดีีสหรััฐ โดยจะมีีพิธี
ิ ส
ี าบานตััวเป็็นประธานาธิิบดีีสหรััฐ ที่่�จะมีีขึ้้น
ตลาดหุ้้�นทั่่�วโลก ขานรัับและเทรดนำำ�ไป เรีียบร้้อยแล้้ว จากนี้้�ไป คงต้้องติิดตามกระแสเงิินทุุน จากตลาด
สหรััฐ จะหลั่่�งไหลมายัังตลาดเอเชีีย ตลาดหุ้้�นไทยมากน้้อยกว่่าที่่�มุ่่�งหวัังหรืือไม่่ ท่่ามกลาง คาดหวััง ดััชนีต
ี ลาด
หุ้้�นไทย น่่าจะเคลื่่� อนไหวในกรอบ 1,400-1,600 จุุด
ขอให้้นัักลงทุุนทุุกคน โชคดีี มีีกำำ�ไรกัันทุุกคนครัับ(ที่่�สำ�คั
ำ ัญ สุุขภาพร่่างกายแข็็งแรง)
ประสิิทธิ์์� กรโชคอนัันต์์
บรรณาธิิการบริิหาร

แม้การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ยังคงเกิดขึ้นทั่วโลกและหลายประเทศ เริ่มทยอยฉีดวัคซีนให้กับประชาชน
แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน ฉบับเดือนมกราคม 2564 ขอนำ�เสนออนาคตของบจ. เริ่มจาก

NOBLE เปิ�ดศั�ก้ราช
ãหม่�ปี� 2564
ก้�าวสู่�่ศวรรษที่่� 3 จ่�ลงทุ�นพั�ฒนาโครงการใหม่�11

โครงการ มููลค่่ารวมสููงสุุดเป็็นประวััติิการณ์์กว่่า 45,100 ล้้าน
บาท ตอกย้ำำ��ศัักยภาพการบริิหารงาน-แรงขัับเคลื่่�อนสำำคััญ
จากผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่และพัันธมิิตรที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญทางธุุรกิิจ
พร้�อมระบุ�มั่�นใจฐานลู�กค้�าทั้��งคนไทยและต่�างชาติ�มี�กำ�ลั�งซื้��อสู�ง
หนุุนทั้้�งปีีตั้้�งเป้้ารายได้้แตะระดัับ 11,000 ล้้านบาท ขณะที่่�ยอด
ขาย (pre-sale) แตะ 16,000 ล้้านบาท ปููทางขึ้้�นเป็็นผู้้�นำำ
ด้�านการพั�ฒนาอสั�งหาริ�มทรั�พย์�ไทยติ�ดอั�นดั�บ TOP 5 ภายใน
3 ปี�ข้�างหน้�า (ปี�2564-2566)เล็�งเข้�าSET50/100ในอนาคต

LEO มั่นใจผล
ประกอบการ

ไตรมาส 4/2563 จะเติบโตอย่างโดดเด่น
สำ�หรับปี 2564 บริษัทฯตั้งเป้ารายได้เติบโต
20-25% จากปีนี้ โดยบริษัทฯมีแผนขยาย
Self Storage แห่งที่2 ซึ่งปัจจุบันอยุ่
ระหว่างจัดหาพื้นที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
ไตรมาส 3/2564 นอกจากนี้ยังมีลานเก็บตู้
คอนเทนเนอร์แห่งที่2 ซึ่งอยุ่ระหว่างจัดหาพื้นที่
ในการก่อสร้างเช่นกันคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
ไตรมาส 4/2564

SAWAD ตั้งเป้า
พอร์ตสินเชื่อ

ปี 2564 เติบโต 20-30% โดยมาจากเศรษฐกิจ
ที่เริ่มส่งสัญญานการฟื้นตัว หลังมีวัคซีนต้าน
ไวรัสโควิด-19ออกมาแล้ว รวมถึงรัฐบาลอาจมี
การเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน

SHR วางเป้าหมาย

ในการเปิดตัวโรงแรมและรีสอร์ทใหม่อย่างน้อย6 แห่ง
ภายในปี 2564 และวางกลยุทธ์ในการดำ�เนินงานให้มี
พอร์ตเติบโตเป็น2เท่าภายใน5ปี ด้วยการวางงบลงทุน
รวม 500 -1,000ล้านบาท เพื่อขยายโรงแรมให้เพิ่ม
มากขึ้นเป็น 82 แห่ง (9,000 ห้อง) ภายในปี2568
จากปัจจุบันมีโรงแรมทั้งหมด 39 แห่ง (4,647 ห้อง)

GUNKUL เดิินเครื่่�องสตาร์์ท "โรงไฟฟ้้าโซลาร์์ฟาร์์ม มาเลฯ"
ขนาด 29.99 MW /บุ๊๊�คกำำ �ไรพิิ เศษขายโรงไฟฟ้้าญี่่�ปุ่�่น 1,091 ลบ.

บมจ.กัันกุุลเอ็็นจิิเนีียริ่ง่� (GUNKUL) กดปุ่่ม
� COD
"โรงไฟฟ้้าโซลาร์์ฟาร์์ม มาเลเซีีย" ขนาดกำำ�ลััง
การผลิิต 29.99 เมกะวััตต์์ หนุุนกำำ�ไรเพิ่ม
่� ขึ้้�น
จากการจ่่ายไฟฟ้้าเข้้าระบบ 200 เมกะวััตต์์ ซึ่่�ง
จะรัับรู้้�รายได้้เข้้ามาเต็็มปีี "โศภชา ดำำ�รงปิิยวุุฒิ์์�
" เผยรายได้้และกำำ�ไรต่่อจากนี้้�จะเติิบโตอย่่าง
มีีเสถีียรภาพมากยิ่่ง� ขึ้้�น ขณะที่�่งาน EPC ทยอย
เข้้ามาต่่อเนื่่�อง หนุุนผลงานโตทุุกไตรมาส
นางสาวโศภชา ด�ำรงปิยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด (มหาชน
) (GUNKUL) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เข้าไป
ด�ำเนินการลงทุนใน บริษัท Kenyir Gunkul
Solar SDN BHD (KGS) ซึ่งเป็นบริษัทท่ปร
ี ะกอบ
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติด
ตั้งบนพื้นดิน โดย KGS ได้ด�ำเนินการจ�ำหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ของโครงการโรงไฟฟ้า
Large Scale Solar PV (LSSPV) ขนาดก�ำลัง
การผลิต 29.99 เมกะวัตต์ ขนาดก�ำลังติดตั้งที่
39.0297 เมกะวัตต์ ณ ประเทศมาเลเซีย เมื่อวัน
ที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
LSSPV ตั้งอยู่ ณ รัฐตรังกานู ประเทศมาเลเซีย
เป็นโครงการที่ผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ให้กับการไฟฟ้ามาเลเซีย
(Tenaga Nasional Berhad : TNB) ซึ่งเป็นไป
ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าขนาด 29.99 เมกะ
วัตต์ โดยมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in
Tariff ที่ 0.38 ริงกิตมาเลเซียต่อกิโลวัตต์ช่ว
ั โมง
เป็นระยะเวลา 21 ปี นับจากวันที่เริ่มด�ำเนินการ
จ�ำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
ประธานกรรมการบริหาร กล่าวต่อว่า ที่ผา่ น
มาธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯเติบโตอย่างต่อเนื่องได้
จากโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มทั้งในและ
ต่างประเทศ รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ลม โดยปีน้บ
ี ริษัทฯ จะรับรู้รายได้เต็มปีจากการ
จ่ายไฟฟ้าเพิ่มทั้งในและต่างประเทศรวม 200
เมกะวัตต์ จากปัจจุบันได้ด�ำเนินการจ�ำหน่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ไปแล้วประมาณ 600
เมกะวัตต์ ซึ่งยังไม่รวมโครงการโรงไฟฟ้าที่จะ
ลงทุนเพิ่มในปี 2564
“จากงาน EPC ทีท
่ ยอยเข้ามาทุกไตรมาส อีก
ทั้งยังคงเดินหน้าประมูลงานอย่างต่อเนื่อง
และจากงานในมือที่มอ
ี ยู่ 8,000 ล้านบาท ซึง่
จะทยอยส่งมอบภายใน 3 ปี ท�ำให้บริษัทฯ มี
ความมั่นใจในศักยภาพการเติบโตทั้งรายได้
และก�ำไรในปี 2564 "คุณโศภชากล่าวในที่สุด
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ เพื่อทราบถึงสารสนเทศในการจ�ำหน่าย
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Iwakuni

ในประเทศญี่ปุ่น ขนาดก�ำลังการผลิตตามการ
ซื้อขายไฟฟ้า 75 เมกกะวัตต์ และตามการ
ผลิตติดตั้ง 98 เมกะวัตต์ โดยด�ำเนินการการ
ขายเงินลงทุน100% ของ East Japan Solar
13 Godo Kaisha (EJS 13) ที่ถือโดย Future
Asset Management KK (FAM) และ Gunkul
International (Mauritius) (GIM) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของ GUNKUL ด้วยมูลค่า 9,943 ล้านเยน
หรือคิดเป็นมูลค่าขายรวม 2,864 ล้านบาท และ
ก่อให้เกิดก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในงบ
การเงินไตรมาส 4/2563 เป็นมูลค่า 1,091 ล้าน
บาท (อัตรา 0.287419 เยนต่อบาท) โดยบริษัท
ได้รับช�ำระราคาเรียบร้อยแล้ว
ส�ำหรับประโยชน์จากการจ�ำหน่ายเงินลงทุนใน
โครงการโซลาร์ฟาร์ม Iwakuni ท�ำให้บริษัทฯ
สามารถบันทึกก�ำไรจากการจ�ำหน่ายเงิน
ลงทุนได้ทันที และน�ำก�ำไรที่ได้มาลงทุนส�ำหรับ
โครงการใหม่ได้มากกว่า 150 เมกะวัตต์ โดยที่
ไม่ต้องใช้เงินส่วนทุนของบริษัทฯเพิ่ม อันจะน�ำ
ไปสูเ่ ป้าหมายการเพิ่มก�ำลังการผลิตสู่ 1,000
เมกะวัตต์ในอนาคต ซึ่งในแต่ละปีบริษัทฯ ใช้
งบลงทุนประมาณ 4,000-5,000 ล้านบาท อีก
ทั้งยังสามารถได้รับผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ที่รวดเร็วจากการลงทุนโครงการใหม่ ขณะที่
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Iwakuni
ต้องใช้เวลาเกือบ 3 ปี จึงจะสามารถจ�ำหน่าย
กระแสไฟฟ้าได้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวต่อถึงแนว
โน้มผลการด�ำเนินงานปี 2563 คาดว่า ก�ำไร
จะเติบโตเกินกว่าเป้าที่ต้ังไว้และสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ จากการเติบโตในธุรกิจทุกด้าน
และทยอยรับรู้รายได้จากมูลค่างานก่อสร้างที่ได้
รับไว้แล้วกว่า 8,000 ล้านบาท ประกอบกับการ
จ�ำหน่ายเงินลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่ญ่ป
ี ุ่น
ท�ำให้บริษัทฯ มีสถานะทางการเงินที่มีศักยภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในปี 2564 ที่บริษัทฯ
มีความพร้อมในการลงทุนประมาณ 8,00010,000 ล้านบาท เนื่องจากมีกระแสเงินสดใน
มือ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการลงทุนได้มาก
ขึ้น และจะเป็นหลักประกันส�ำคัญในด้านความ
เติบโตของ GUNKUL ต่อไป
“ฝ่ายบริหารบริษัทฯ เห็นว่าการจ�ำหน่าย
โครงการดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ท้ังใน
ส่วนของการสร้างกระแสเงินสด เสริมความ
สามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุน ท�ำให้
บริษัทฯ มีโอกาส ได้รบ
ั ผลตอบแทนเงินลงทุน
้ และมากกว่า ดังนั้นก�ำไรจากการ
เร็วขึน
จ�ำหน่ายในโครงการดังกล่าว ท�ำให้บริษัทฯ ไม่
ต้องใช้สว
่ นทุนเพิ่มในการลงทุนในโครงการ
ใหม่ๆ ในอนาคต ที่ส�ำคัญสร้างผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ทเี่ ป็นประโยชน์สงู สุดต่อผูถ
้ ือหุน
้ และ
บริษัทฯ สูงกว่า”นางสาวโศภชากล่าว

NER ย้ำำ��สหรััฐฯขึ้้�นภาษีี AD
ไม่่กระทบบริิ ษััท

NER ย้�ำสหรัฐฯขึ้นภาษี AD ไม่กระทบบริษัท
ด้านปี 64 ตั้งเป้ารายได้ 22,000 ล้าน
บาท จากความต้องการใช้ยาง ประกอบ
กับโรงงานสามารถเดินเครื่องได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ พร้อมเตรียมจ�ำหน่ายแผ่น
รองพื้นในคอกของปศุสัตว์ ในช่วงไตรมาส
3/2564 ซึ่งสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่มี
อัตราก�ำไรขั้นต้นทุนในระดับสูง และมีความ
ต้องการจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ด�ำเนินธุรกิจ
ผลิตและจ�ำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง
และยางผสม เพื่อจ�ำหน่ายไปยังผู้ผลิต
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้า
คนกลาง ทั้งในและต่างประเทศ เปิดเผย
ถึง ตามที่กระทรวงพาณิชย์ สหรัฐอเมริกา
ได้ประกาศเรียกเก็บอัตราภาษีตอบโต้การ

ทุ่มตลาด(เอดี) สินค้ายางรถยนต์โดยสาร
และรถบรรทุกขนาดเล็กจากประเทศไทย
ในอัตรา 13.25-22.20 % นั้น ไม่สง่ ผกระ
ทบต่อบริษัทมากนัก เนื่องจากสินค้ายาง
รถยนต์น�ำเข้าจากประเทศไทยถูกเก็บภาษี
ในอัตรา 16 % ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่ไม่สูง
มาก อย่างไรก็ตามลูกค้าของบริษัทท่ีเป็นผู้
ส่งออกยางรถยนต์ของบริษัทบางส่วนอาจ
จะได้รับผลกระทบบ้าง
ทั้งนี้สหรัฐอเมริกา ได้มีการปรับราคาขาย
ยางรถยนต์ในประเทศขึ้น ตั้งแต่ชว
่ งเดือน
ธันวาคม 2563 แล้ว ซึ่งการปรับขึ้นนี้นา่
จะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเอง เนื่องจากความต้องการใช้
ยางล้อของสหรัฐอเมริกายังคงอยูใ่ นระดับที่
สูง

นายชูวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การขึ้นภาษีน�ำ
เข้าของสหรัฐอเมริกา อาจจะส่งผลกระทบ
ในระยะสั้น และเป็นเรื่องยากที่ย้ายฐานการ
ผลิตไปจากประเทศไทย อย่างไรก็ตามหาก
อนาคตมีการย้ายฐานก�ำลังการผลิตจริง ก็
ยังเชื่อมั่นว่าลูกค้าที่เป็นผู้ผลิตยางรถยนต์ก็
ยังจ�ำเป็นที่จะท�ำใช้วัตถุดิบในการผลิตจาก
ประเทศไทยอยู่
ส�ำหรับแนวโน้มราคาเฉลี่ยยางแผ่นรมควัน
ในปีน้น
ี า่ จะอยูใ่ นระดับ 60-75 บาทต่อ
กิโลกรัม ซึ่งความต้องการใช้ยางธรรมชาติ
ทั่วโลกยังมีมากกว่าปริมาณยางธรรมชาติท่ี
ออกมาทั่วโลก อีกท้ังคุณภาพยางธรรมชาติ
ของประเทศไทยมีคุณภาพดี และนิยมใช้
เป็นวัตถุดิบหลักของการผลิตยางล้อรถยนต์
ทั้งในและต่างประเทศ

KUN เผยปีี 63 มีีลุ้้�นรายได้้ถึึง 800 ลบ.
เหตุุ ไตรมาส 4/63 ยอดขายสุุ ดปัังทะลุุ เป้้า

KUN เผยปี63มีล้น
ุ รายได้ถึง 800 ลบ
. เหตุไตรมาส4/63ยอดขายสุดปังทะลุ
เป้า ตอนนี้มีโครงการบ้านพร้อมโอน
มูลค่า200ลบ.-Backlog 333 ลบ.ทยอยส่งมอบและรับรู้เป็นรายได้ในปี64
ทั้งหมด พร้อมประกาศปีน้รี ักษาแชมป์
ในโซนของตัวเอง-เน้นกลยุทธ์ด้านการ
บริการลูกค้า ด้านราคาขาย รวมถึงการ
พัฒนาโครงการใหม่ๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย
ขึ้น คาดQ2/64ได้ข้อสรุปโครงการที่อยู่
อาศัยแนวราบในทิศที่ 3
นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท วิลล่า คุณาลัย จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ KUN เปิดเผยว่า บริษัทฯ
ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจ
เป็นอย่างมาก ภายใต้การบริหารงานบน
ความท้าทายสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยบริษัทฯ
สามารถท�ำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
ตลอดช่วงปีท่ีผา่ นมาได้อย่างต่อเนื่อง โดย
เฉพาะอัตราการเติบโตของรายได้รวมปี
2563 ที่มีโอกาสแตะระดับ 800 ล้านบาท
จากปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้ 652.67
ล้านบาท โดยช่วง 9 เดือนแรกของปี
2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมแล้วท่ี 497.74
ล้านบาท
ขณะที่ชว
่ งไตรมาส 4/2563 เป็นช่วงไฮ
ซีซ่น
ั ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการ
โอนกรรมสิทธิ์และการขาย ทั้งนี้ การ
ท�ำโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม ซึ่งเป็น
ปัจจัยหลักในการประกอบการตัดสินใจ
ซื้อของผู้บริโภค ส่งผลให้ล่าสุดบริษัทฯมี
ยอดขาย (Presale) รวมมูลค่ากว่า 300
ล้านบาท ส่วนเฉพาะเดือนธันวาคม เพียง
เดือนเดียว บริษัทฯ มียอดขายเข้ามากว่า
130 ล้านบาท ดังนั้นจากปัจจัยดังกล่าว
ส่งผลให้บริษัทฯมีความสามารถในการ
ท�ำยอดขายในช่วงโค้งสุดท้าย 2563 ได้
เกินกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ ขณะเดียวกัน
ปัจจุบันบริษัทฯมีโครงการบ้านพร้อม
โอน (Inventory) มูลค่ารวมประมาณ

200 ล้านบาท และมียอดขายรอโอน
(Backlog) ในมือมูลค่ารวมประมาณ 333
ล้านบาท ซึ่งจะทยอยส่งมอบและรับรู้เป็น
รายได้ในปี 2564 ทั้งหมด
“ ปี 2563 เป็นปีท่ีมีความท้าทายใน
การบริหารงานอย่างมาก บริษัทฯ ต้อง
ปรับกลยุทธ์การตลาด ภายใต้วิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไป ท�ำให้เกิดแนวคิดการอยูอ
่ าศัย
ในรูปแบบใหม่ ภายใต้ EVERYTHING
AT HOME ทุกสิง่ เกิดขึ้นที่บ้าน เพื่อตอบ
โจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและ
รองรับกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดยชูจุด
เด่นเรื่องของ space (พื้นที่ใช้สอย) ที่ให้
ได้มากกว่า ทั้งในส่วนของพื้นที่สว
่ นกลาง
และพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านที่เหนือคู่แข่ง
ส่งผลให้ทุกโครงการของคุณาลัย ได้การ
ตอบรับที่ดีและประสบความส�ำเร็จด้าน
ยอดขายตลอดจนถึงปัจจุบัน” นางประวี
รัตน์กล่าว
ส�ำหรับปี2564 บมจ.วิลล่า คุณาลัย
ได้วางแผนเพื่อรับมือกับสถานการณ์
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยจะเน้นการใช้
กลยุทธ์ศึกษากลยุทธ์ค่แ
ู ข่งรายใหญ่
ภายใต้กลยุทธ์ “เกาะปีกอินทรี” โดย
น�ำพฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงกลยุทธ์
ของคู่แข่งมาประเมิน เพื่อปรับให้ตอบ
โจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคให้
มากที่สุด ขณะเดียวกันบริษัทฯ ต้องเต
รียมความพร้อมทั้งในด้านสภาพคล่อง
เงินสด ที่ขณะนี้มีอยู่ 100 ล้านบาท รวม
ถึงแผนการใช้เครื่องมือทางการเงิน
ซึ่งสามารถรองรับกับแผนการพัฒนา
โครงการในอนาคตในอีก 1-2 ปีข้างหน้า
พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังเตรียมสร้างเกราะ
ป้องกันเพื่อ “รักษาแชมป์ในโซนของ
ตัวเอง” และป้องกันไม่ให้ค่แ
ู ข่งเข้ามา
เจาะพื้นที่โซนยุทธศาสตร์หลัก เขตพื้นที่
บางบัวทอง และพื้นที่เขตปริมณฑลอื่นๆ
โดยจะเน้นกลยุทธ์ด้านการบริการลูกค้า
ด้านราคาขาย รวมถึงการพัฒนาโครงการ
ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้
บริโภคที่หลากหลายขึ้น

ส�ำหรับแผนการลงทุนพัฒนาโครงการที่
อยูอ
่ าศัยแนวราบในทิศที่ 3 นั้น ล่าสุดมี
ความชัดเจนในการลงทุนมากขึ้น โดยจะ
ลงทุนในทิศใต้ของกรุงเทพฯ ซึ่งปัจจุบัน
อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการต่างๆ และจะ
ต้องเสนอต่อท่ีผู้ถือหุ้นสามัญในช่วงเดือน
เมษายน 2564 เพื่อขออนุมัติต่อไป เบื้อง
ต้นคาดว่าสามารถสรุปรายละเอียดได้ใน
ช่วงไตรมาส 2/2564 อย่างแน่นอน
ส่วนโซนพื้นที่โครงการเดิมของบริษัทท่ี
มีการพัฒนาอยูแ
่ ล้ว 2 ทิศรอบกรุงเทพฯ
ได้แก่ ทิศตะวันตกของกรุงเทพฯ คือ
ในโซนพื้นที่บางบัวทอง และทิศตะวัน
ออกของกรุงเทพฯ คือในโซนจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ซึ่งทั้ง 2 โซนดังกล่าวถือว่า
ประสบความส�ำเร็จ พร้อมทั้งกล่าวทิ้ง
ท้ายว่า เพื่อสอดรับกับนโยบายการ
พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริ
ษัทฯให้ครบ 4 ทิศรอบกรุงเทพมหานคร
คือ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และ
ทิศตะวันตก ตามยุทธศาสตร์ท่ว
ี างไว้ จะ
ส่งผลให้ บมจ.วิลล่า คุณาลัย ก้าวสูก
่ าร
เป็น “ผู้น�ำอันดับหนึ่งด้านการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์แนวราบ” เพื่อขายใน
เขตปริมณฑลในอนาคต
นางประวีรัตน์กล่าวถึงแนวโน้มการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์
แนวราบในปี 2564 ว่า โอกาสการแข่งขัน
ทางธุรกิจจะมีความรุนแรงขึ้น เนื่องจาก
ความต้องการที่อสังหาฯ แนวราบยังคงมี
ความต้องการสูงและเป็นลูกค้าในกลุ่มที่มี
ก�ำลังซื้อที่อยูอ
่ าศัยจริง (Real Demand)
เป็นหลัก ซึ่งลูกค้าในกลุ่มนี้ ยังคงมีความ
ต้องการอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ประกอบ
การ ทั้งรายใหญ่ รายกลาง และรายเล็ก
ยังให้ความส�ำคัญกับตลาดที่อยูอ
่ าศัยใน
กลุ่มนี้อยู่ ดังนั้นเชื่อว่าหลังจากนี้จะเห็น
การแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดมาก
ขึ้น

EGCO ผนึึ ก กนอ. ตั้้� ง “นิิ ค มอุุตสาหกรรมเอ็็ ก โกระยอง”
ชูู จุุดเด่่น Smart & Green Industrial Estate รัับอีี อีีซีี

EGCO จัับมืือ การนิิคมอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย ลงนามสััญญา
ร่่วมดำำ�เนิินงานโครงการนิิคม

อุุตสาหกรรมเอ็็กโกระยอง ชููจุุด

เด่่นเป็็นนิิคมอุุตสาหกรรมอััจฉริิยะ
สีีเขีียว (Smart & Green

Industrial Estate) รองรัับการ

ลงทุุนของอุุตสาหกรรมเป้้าหมาย

S-Curve และ New S-Curve ที่่�ได้้รับ
ั
การส่่งเสริิมการลงทุุนในโครงการ

พััฒนาระเบีียงเศรษฐกิิจพิิเศษ ภาค

ทั้งพัฒนาธุรกิจร่วมกัน ตามแนวทาง
ของนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวที่เป็น
มิตรต่อสิง่ แวดล้อมและมีความรับ
ผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ซึ่ง

สอดคล้องกับความมุง่ มั่นของบริษัท
ในการด�ำเนินธุรกิจพลังงานอย่าง
ยั่งยืนในฐานะที่เป็นสมาชิกดัชนี
ความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI)”

“โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็ก

โกระยองได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่
ทีม
่ อ
ี ยูเ่ ดิม ซึ่งมีความพร้อมของ

ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติ ท่อน้�ำดิบ สายส่ง
และสถานีไฟฟ้าแรงสูง เป็นต้น

รวมถึงมีศก
ั ยภาพด้านท�ำเลทีต
่ ้ ัง

ซึ่งมีเครือข่ายเส้นทางคมนาคมที่

โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็ก

มีศก
ั ยภาพ และ

อยูใ่ นบริเวณที่

มาบตาพุด ต�ำบลห้วยโป่ง อ�ำเภอ

พื้นฐานของอีอซ
ี ไี ด้ ซึ่งเอื้อ

รวมประมาณ 621 ไร่ คาดว่าจะใช้

เดียวกัน ยังสร้างโอกาสให้บริษัทใน

สาธารณูปโภค ประมาณ 2 ปี และ

ทีเ่ กีย
่ วเนื่อง อาทิ ระบบโครง

2565 โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมาย

การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสง

S-Curve ที่ได้รับการส่งเสริมการ

น้�ำ (Solar Rooftop & Floating)

อนาคต อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ร่วมลงทุนกับพันธมิตรทีท
่ �ำธุรกิจ

การแพทย์ครบวงจร และเชื้อเพลิง

ลงทุนในนิคมฯ ในอนาคตด้วย เช่น

โกระยอง ตั้งอยูท
่ ่ีเทศบาลเมือง

สามารถใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง

เมืองระยอง จังหวัดระยอง มีพื้ นที่

ประโยชน์ต่อการลงทุน ในขณะ

ระยะเวลาพัฒนาพื้นที่และระบบ

การพัฒนาต่อยอดธุรกิจพลังงาน

สามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี

ข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid)

ธุรกิจไฟฟ้า ซึ่งยังคงเป็นธุรกิจหลัก

หลักประเภท S-Curve และ New

อาทิตย์บนหลังคาและแบบ ลอย

ที่เกี่ยวเนื่อง โดยการพัฒนานิคม

ลงทุนในอีอีซี ได้แก่ ยานยนต์แห่ง

นอกจากนี้ บริษัทยังมองเห็นโอกาส

หุน
่ ยนต์ การบินและโลจิสติกส์

พลังงานอัจฉริยะ ซึ่งจะเข้ามา

จะพัฒนาให้เป็นนิคมอุตสาหกรรม

ชีวภาพและ เคมีชีวภาพ เป็นต้น

โรงงานผลิตแบตเตอรีห
่ รือระบบกัก

ด้าน รองรับความต้องการของผู้ท่ีจะ

นายเทพรัตน์ กล่าวเสริมว่า

ตะวัันออก (อีีอีีซี)ี

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า “

เอ็กโก กรุ๊ป มุง่ มั่นขยายขอบเขตการ
ด�ำเนินธุรกิจทั้งด้านการผลิตและ

ให้บริการด้านพลังงาน ครอบคลุม

และการลงทุนใหม่ในธุรกิจพลังงาน

อุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง นับ

เป็นหนึ่งในธุรกิจ Smart Energy
Solution ที่บริษัทตั้งเป้าหมายที่

อัจฉริยะสีเขียว ที่มีความพร้อมทุก

เข้ามาลงทุนและท�ำการวิจัย พร้อม

เก็บพลังงาน รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์
Data Center ในพื้นทีโ่ ครงการ
เป็นต้น”

SUSCO คาดปีี นี้้� ยอดขายโต 20% - ตั้้� ง งบปีี นี้้� ก ว่่ า 500 ลบ.

ขยายปั๊๊� มน้ำำ��มััน-ขยายธุุรกิิจ Non-Oil

SUSCO คาดปีน้ี ยอดขายโต20%-ตั้งงบปีน้กว
ี ่า 500 ลบ
. ขยายปั๊ มน้�ำมัน-ขยายธุรกิจ Non-Oil พร้อมเปิดสถานี
EV Chargingอีก10สาขา จากเดิมมี 22 สาขา-คาด
ยอดขายรถยนต์กลุ่ม BEV และ PHEV 4-5หมื่นคันหรือ
โต20%,ตั้งเป้า SUSCO Smart Memberเป็น2ล้านราย
ในปีน้,ี คาดปีน้เี ปิดLawson108 ในสถานีบริการน้�ำมัน
อีก10สาขา ส่วนStarbucks เปิดอีก2สาขา
นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสโก้
จ�ำกัด (มหาชน)SUSCO เปิดเผยว่า ในปีน้ี บริษัทฯตั้งเป้า
ยอดขายเติบโต 20% จากการขยายสถานีบริการน้�ำมัน
เพิ่มอีก 20 สถานี จากปัจจุบันมีจ�ำนวน 242 สถานี โดย
จะเน้นพื้นที่ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นหลัก
และหัวเมืองใหญ่ๆ ตามแหล่งชุมชน นอกจากนั้นแล้วยัง
จะมีการปรับปรุงภาพลักษณ์ของสถานีเดิมอีก 50 แห่ง
ยิ่งไปกว่านั้น ซัสโก้ จะเพิ่มความส�ำคัญต่อธุรกิจที่ไม่ใช่
ธุรกิจน้�ำมัน (Non-Oil) มากขึ้น เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง
ให้กับสถานีบริการให้ครบวงจร โดยได้มีแผนการเพิ่ม
ร้านสะดวกซื้อลอว์สัน 108 เพิ่มร้านกาแฟ Starbucks
และ ดิโอโร่ รวมไปถึงเพิ่มพันธมิตรร้านอาหาร และ
ร้านฟาสต์ฟูดเพิ่มขึ้นด้วย เช่น KFC, Subway และร้าน
อาหารประเภทข้าวแกงอีกหลายแห่ง
"บริษัทฯตั้งเป้าใน 3 ปี จะเปิดสถานีบริการน้�ำมันให้ครบ
300 สถานี เน้นพื้นที่ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เป็นหลัก และ หัวเมืองใหญ่ๆ ตามแหล่งชุมชน"นายชัย
ฤทธิ์ กล่าวและว่า
ด้านการส่งเสริมการตลาด ซัสโก้ ตั้งเป้าเพิ่มจ�ำนวน
สมาชิก SUSCO Smart Member ที่ปัจจุบันมีสมาชิก
1.4 ล้านราย ให้เพิ่มขึ้นเป็น 2 ล้านราย ภายในปี 2564
โดยในช่วงปลายปีท่ีผา่ นมา ซัสโก้ ได้มีการปรับเปลี่ยน
มาใช้ชอ
่ งทาง Line OA @SUSCO เพื่อความสะดวกใน
การใช้งานของผู้บริโภค ซึ่งมุง่ เน้นการดูแลลูกค้าสมาชิก
ด้วยการเพิ่มมูลค่า (Privilege) ต่างๆ ทั้งจากคู่ค้าใน
สถานีบริการ อาทิ Lawson108 รวมไปถึงคู่ค้าอื่นๆ
ส่วนแคมเปญการตลาด ช่วงไตรมาส 2 และ 3 มีแผน
จัดกิจกรรมชิงโชค (Lucky Draw) เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานีบริการโฉมใหม่ ภายใต้แนวคิด SUSCO Fuel Your
Day เติมพลังให้วันของคุณ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์
กลุ่มลูกค้าคนรุน
่ ใหม่ในเมืองให้มากยิ่งขึ้น
ปัจจุบัน ซัสโก้ เปิดให้บริการร้านสะดวกซื้อ Lawson108
ในสถานีบริการน้�ำมัน จ�ำนวน 38 สาขา ปีน้ี คาดว่าจะ
เพิม
่ อีก จ�ำนวน 10 สาขา ส่วนร้านกาแฟ Starbucks มี
จ�ำนวน 1 สาขา ตั้งอยูใ่ นสถานีบริการน้�ำมันซัสโก้ สาขา
ราชพฤกษ์ โดยปีน้ี มีแผนจะเปิดเพิม
่ อีก 2 สาขา ได้แก่
สาขาหลานหลวง และสาขาศรีนครินทร์3 ในส่วนของ
ร้านอาหารฟาสต์ฟูด KFC DRIVE- THRU มีจ�ำนวน
1 สาขา ที่สถานีบริการน้�ำมันซัสโก้ สาขาประชาอุทิศ1

เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ และมีแผนจะเปิดเพิม
่ อีก จ�ำนวน
4- 5 สาขาภายในปีน้ี
"การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับ COVID-19 รอบ
ใหม่ เชื่อว่าจะส่งผลกระทบกับทุกภาคส่วนอย่างหลีก
เลี่ยงไม่ได้ ส�ำหรับผู้ประกอบการธุรกิจต้องจัดเตรียม
ความพร้อมในการดูแลพนักงาน ให้ความส�ำคัญกับการ
ป้องกัน และปรับปรุงสถานที่ท�ำงานให้เหมาะกับยุค
New Normal เตรียมความพร้อมในด้านสภาพคล่องขอ
งบริษัทฯ ให้มีอย่างเพียงพอที่จะผ่านช่วงวิกฤติน้ไี ปได้
เพื่อตอบสนองมาตรการป้องกัน COVID-19 ของภาค
รัฐ ซัสโก้ ให้ความส�ำคัญสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการรักษาสุข
อนามัย การรักษาความสะอาดของอุปกรณ์ และสถาน
ที่ รวมไปถึงบุคลากร ทั้งนี้ ซัสโก้ ได้เปิดบริการให้ลูกค้า
สามารถช�ำระค่าน้�ำมันแบบไร้การสัมผัส ซึ่งสะดวกและ
รวดเร็ว ผ่านช่องทาง E-payment ทั้ง Air Pay และ True
Money Wallet (TMN) โดยจะมีแคมเปญร่วมกับทาง
Shopee /Air Pay และ True Money Wallet (TMN) จะ
ทยอยออกมาในช่วงต้นปีน้ี" นายชัยฤทธิ์ กล่าว
บริษัทตั้งเป้าใน 3 ปี จะเปิดสถานีบริการน้�ำมันให้ครบ
300 สถานี เน้นพื้นที่ภายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เป็นหลัก และ หัวเมืองใหญ่ๆ ตามแหล่งชุมชน
ผลการด�ำเนินงานของซัสโก้ในช่วง 3 ไตรมาสของปี
2563 บริษัทฯ มีปริมาณการขายน้�ำมันรวมประมาณ
800 ล้านลิตร ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562
เป็นจ�ำนวน 238 ล้านลิตร หรือลดลงร้อยละ 23 มีรายได้
รวม 12,845 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี
2562 เป็นจ�ำนวน 8,249 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 39
โดยสาเหตุท่ีส�ำคัญคือ ปริมาณการขายที่ลดลงจากผลก
ระทบ COVID-19 และราคาขายที่ลดลงตามราคาน้�ำมัน
ในตลาดโลกที่ลดลง ส่วนผลก�ำไรสุทธิอยูท
่ ่ี 118.5 ล้าน
บาท ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2562 ที่มีก�ำไร
สุทธิหลังภาษีเงินได้จ�ำนวน 334 ล้านบาท เป็นจ�ำนวน
216 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 65
ด้านธุรกิจน้�ำมันส่งออกในปี 2563 ที่ผา่ นมา ได้รับผลก
ระทบจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19
ท�ำให้ประเทศต่าง ๆ ที่เป็นคู่ค้า ต่างก็ประสบปัญหาเช่น
เดียวกัน ส่งผลให้ยอดการใช้น้�ำมันและยอดขายลดลง
ตามไปด้วย โดยภาพรวมแล้ว
แม้ว่ายอดขายทั้งปี ลดลงประมาณ 10% แต่ก�ำไร ยัง
ใกล้เคียงกับปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงให้ความส�ำคัญ
กับธุรกิจนี้ โดยจะเน้นการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับ
ลูกค้าเพื่อการเติบโตที่ย่งั ยืน
ในส่วนของธุรกิจน้�ำมันเครื่องบิน เป็นธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากการ Lockdown ทั้งในและ
นอกประเทศ ส่งผลโดยตรงต่อปริมาณการใช้น้�ำมัน

อากาศยาน โดยในช่วงปลายเดือนมีนาคม ถึง เดือน
เมษายน ปี2563 ยอดขายน้�ำมันหายไปเกือบ 100%
นอกจากนั้น ราคาน้�ำมันอากาศยาน ยังดิ่งลงไปสูจ
่ ุดต่�ำ
สุด ท�ำให้เกิด Stock Loss เป็นมูลค่าที่สูง ท�ำให้ยอดขาย
ทั้งปี 2563 เทียบกับปี 2562 มียอดขายลดลงประมาณ
60% และนับจนถึงปัจจุบันปริมาณการขายน้�ำมันเครื่อง
บินยังกลับมาเพียง 20% เมื่อเทียบกับยอดขายเดิมก่อน
ช่วง COVID-19 เท่านั้น แต่โดยภาพรวม ธุรกิจน้�ำมัน
เครื่องบินก็ยังท�ำก�ำไรได้ในปีท่ีผา่ นมา
นายชัยฤทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ส�ำหรับเทรนด์ใหม่อย่าง
รถยนต์ไฟฟ้าที่จะเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนั้น
ปัจจุบัน SUSCO มีสถานี EV Charging ให้บริการ 22
สาขา โดยมีแนวโน้มขยายเพิ่มสาขาในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑลอีก 10 สาขา ส�ำหรับรถยนต์กลุ่ม BEV
และ PHEV คาดว่าใน 2564 นี้จะมียอดขายประมาณ
4 -5 หมื่นคัน หรือขยายตัวประมาณ 20% ซึ่งปัจจัย
สนับสนุนหลักของตลาด BEV ในอนาคต คือ การที่ภาค
รัฐและเอกชนจะสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับตลาด
ในเรื่องของการวางเครือข่ายสถานีชาร์จไฟฟ้าที่ท่ว
ั
ถึง และแก้ไขข้อจ�ำกัดในเรื่องระยะทางวิ่ง รวมไป
ถึงการให้การสนับสนุนทางด้านภาษี เป็นต้น ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก
ประมาณ 5-10 ปีข้างหน้า
   ส�ำหรับราคาน้�ำมันปี 64 คาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อยูท
่ ่ี 65-70 เหรียญ/บาร์เรล จากปัจจุบันเฉลี่ยอยูท
่ ่ี 50
เหรียญ/บาร์เรล หลังทิศทางราคาน้�ำมันฟื้นตัว และ
ผู้ผลิตน้�ำมันรายใหญ่ลดก�ำลังการผลิต อย่างไรก็ตาม
บริษัทจะต้องบริหารสต๊อกให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
เพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่สามารถเดินทางเข้ามา
ในประเทศได้ ส่งผลให้ธุรกิจน้�ำมันเครื่องบินยังไม่ฟ้ ืนตัว
นายภิมุข สิมะโรจน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซัส
โก้ จ�ำกัด (มหาชน) SUSCO กล่าวว่า กลยุทธ์ธุรกิจในปี
64 ยังมีการขยายปั๊ มน้�ำมันแต่เน้นในท�ำเลที่เหมาะสม
และขยายธุรกิจ Non-Oil ให้มากขึ้น โดยเตรียมงบไว้กว่า
500 ล้านบาท ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงสถานีเดิมให้มีภาพ
ลักษณ์ท่ท
ี ันสมัยมากขึ้นด้วย นอกจากนี้บริษัทจะมีการ
ใช้สโลแกนใหม่ Fuel Your Day เติมพลังให้วันของคุณ
ส่วนปัญหาพิษเศรษฐกิจ และ COVID-19 ที่ทุกคนเผชิญ
อยูน
่ ้ัน ก็ได้ก�ำชับทุกๆ ส่วนในองค์กรให้ปรับตัว ถึงแม้
บริษัทยังไม่มีนโยบายลดคน แต่พนักงานต้องร่วมมือกัน
ช่วยกัน ทั้งในแง่มาตรการการป้องกันด้านสาธารณสุข
และด้านการประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้ก้าวข้าม
ผ่านพ้นช่วงนี้ไปให้ได้

บิ๊๊� ก XO คาดปีีนี้้�รายได้้โต 10-15%
กำำ �ไรพุ่่�ง 20-25% ทำำ� All Time High

บิ๊๊�ก XO คาดปีีนี้้ร� ายได้้โต 10-15
%-กำำ�ไรพุ่่�ง20-25%ทำำ� All Time
High พร้้อมส่่งซิิกธุุรกิิจในไตรมาส
1/64 มีีทิิศทางที่่�ดีี จากคำำ�สั่่�งซื้้�อล่่วง
หน้้า ธ.ค.63และรอส่่งมอบถึึงก.พ
.64 เหตุุมีพื้้
ี � นที่่�ขายเพิ่ม
่� ขึ้้�น ลููกค้้าสั่่�ง
สิินค้้าเพิ่่ม
่� สิิน
� ขึ้้�น รวมไปถึึง การเพิ่ม
ค้้ารสชาติิใหม่่ๆ วางจำำ�หน่่าย โดย
เฉพาะสิินค้้ากลุ่่�มซอส ซึ่่�งเป็็นสิินค้้า
กลุ่่�มที่่�มีม
ี าร์์จิ้้�นสููง
นายจิตติพร จันทรัช กรรมการผู้
จัดการ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ XO เปิดเผยถึง
แนวโน้มธุรกิจในไตรมาส 1/64 มี
ทิศทางที่ดี จากค�ำสั่งซื้อล่วงหน้าที่
เข้ามาตั้งแต่เดือนธันวาคมของปี
63 และรอส่งมอบยาวไปจนถึง
เดือนกุมภาพันธ์แล้ว เนื่องจากเรา
มีพื้ นที่ขายเพิม
่ ขึ้น ลูกค้าสั่งสินค้า
เพิ่มขึ้น รวมไปถึง การเพิ่มสินค้ารส
ชาติใหม่ๆ วางจ�ำหน่าย โดยเฉพาะ
สินค้ากลุ่มซอส ซึ่งเป็นสินค้ากลุ่มที่
มีมาร์จิ้นสูง
บริษัทฯ ยังอยูร่ ะหว่างบุกตลาด
ในยุโรป และจีนเพิ่มเติมตามแผน
โดยวางงบลงทุนจ่ายค่าแรกเข้า
(Listing fee) ในปีน้ี และจะเริ่ม
เห็นความชัดเจนในช่วงไตรมาส
3/2564 เป็นต้นไป ซึ่งแผนดังกล่าว

จะสนับสนุนทั้งยอดขาย และก�ำไร
ให้เติบโต จาก economy of scale
จึงตั้งเป้าปี 2564 รายได้โต 1015% ส่วนก�ำไรตั้งเป้าโต 20-25%
ท�ำสถิติสูงสุดใหม่ของบริษัทฯ ต่อ
เนื่องจากปี 2563
อย่างไรก็ดี สถานการณ์ของโค
วิด-19 ที่กลับมาแพร่ระบาดใน
หลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งใน
ประเทศไทย หรือแม้ในหลาย
ประเทศจะเริม
่ ฉีดวัคซีนต้านโควิด
-19 กันแล้วก็ตาม แต่จ�ำนวนผู้ติด
เชื้อก็ยังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในยุโรป
จึงมองว่า จะยังคงส่งผลในเชิงบวก
ให้บริษัทฯ แต่ไม่ใช่ปัจจัยหลักใน
การเติบโตของ XO
ด้านบทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์
โนมูระ พัฒนสิน ระบุ XO คาดใน
ไตรมาส 1/64 ท�ำกําไรสูงสุดนับแต่
ก่อตั้งบริษัท ยังคงมุมมองบวก แนะ
นํา “ซื้อ” จาก TP21F 15.3 บาท
เนื่องจาก
1) ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ดี และสอด
รับกับกระแสการประกอบอาหาร
เองในยุโรป
2) เป็นหุ้น Export ที่ผลกระทบ

น้อยจากเงินบาทแข็ง (เทียบ สหรัฐ)
จากสัดส่วน 75% ขายเป็นเงินบาท
เทียบเงินยูโร ซึ่งได้ประโยชน์เชิง
เปรียบเทียบจากบาทอ่อนค่าด้วย
3) โอกาสจ่ายปันผลที่มากกว่าคาด
จากปัจจุบันคาด 0.36 บาท/หุ้น
(Yield 3%, Payout 50%) จาก
ฐานะการเงิน Net cash และไม่มี
แผนลงทุนใหญ่
4) ประเมินกําไรไตรมาส 4/2563
ท�ำได้ 71 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบ
กับไตรมาสที่ผา่ นมา จากคําสั่ง
ซื้อลดและปัญหาตู้คอนเทนเนอร์
ขาดแคลน แต่ไม่เป็น Downside
ต่อประมาณการ ขณะที่ คาดกําไร
จะกลับมาสูจ
่ ุดที่ดีมากและลุ้นทํา
All time high ในไตรมาส 1/2564
จากฤดูหนาว , โควิด-19 ในรอบที่
2 หรือ รอบที่ 3 ในยุโรป หนุนคําสั่ง
ซื้อกลับมาสูง
5) ราคาหุ้นปรับขึ้นมาแม้มี ความ
คืบหน้าวัคซีนโควิด-19 สะท้อนถึง
มุมมองตลาดที่ดีขึ้นจากโอกาสผล
ประกอบการยังเติบโต แม้ผา่ น โค
วิด-19 และยังซื้อขาย PER21F
15.6 เท่า ต่�ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ 21 เท่า

TPCH ตั้้� งเป้้าปีีนี้้� รายได้้โตมากกว่่า 20%
มีีกำำ �ลัั งการผลิิ ตติิดตั้้�งรวม 125 เมกะวััตต์์ พร้้อมคงเป้้าปีี65
ครอง PPA ครบ 250 เมกฯ

TPCH เปิิดแผนปีี 2564 ตั้้�งเป้้ามีี
กำำ�ลัังการผลิิตติิดตั้้�งรวม 125 เมกะ
วััตต์์ จากโรงไฟฟ้้าเดิิม และโรงไฟฟ้้า
ใหม่่ เตรีียม COD โรงไฟฟ้้าชีีวมวล ขยะเพิ่่ม
� อีีก 4 แห่่ง ภายในปีีนี้้� ฟาก "
กนกทิิพย์์ จัันทร์์พลัังศรีี" ระบุุ พร้้อม
เข้้าประมููลโรงไฟฟ้้าชุุมชนเพิ่ม
่� PPA
ได้้ตามเป้้าหมาย ประเมิิน ผลงานปีีนี้้�
เติิบโต 20% จากปีีก่่อน
นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธาน
คณะกรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี
เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน
) หรือ TPCH เปิดเผยว่า ในปี 2564
บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะมีก�ำลังการ
ผลิตติดตั้งรวมแตะระดับ 125 เมกะ
วัตต์ โดยจะมาจากโรงไฟฟ้าชีวมวล
เดิมทั้ง 9 แห่ง มีขนาดก�ำลังการผลิต
ติดตั้งรวม 99 เมกะวัตต์ ประกอบ
ด้วยโรงไฟฟ้าชีวมวล CRB , MWE ,
MGP ,TSG ,PGP, SGP, PTG ,TPCH
5 และ TPCH 1 รวมทั้งจากโรงไฟฟ้า
ชีวมวล และโรงไฟฟ้าขยะใหม่ ที่คาด
ว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง
พาณิชย์ (COD) ได้ภายในปีน้ี จ�ำนวน
4 แห่ง ซึ่งมีก�ำลังการผลิตติดตั้งรวม
26 เมกะวัตต์ ขณะเดียวกันบริษัทฯ
เตรียมเข้าร่วมประมูลโครงการโรง
ไฟฟ้าชุมชน เพื่อเพิ่มใบอนุญาตใน
การขายไฟฟ้า (PPA) ให้ได้ตามเป้า
หมายที่วางไว้

"บริษัทฯ ประเมินว่าในปี 2564 ยัง
มีการเติบโตที่ดี เนื่องจากสามารถ
รับรูร้ ายได้จากโรงไฟฟ้าชีวมวล
เดิม 9 แห่ง มีก�ำลังการผลิตรวม
อยูท
่ ี่ 99 เมกะวัตต์ รวมทั้งการเต
รียม COD โรงไฟฟ้าเพิ่มอีก 2 แห่ง
คือโรงไฟฟ้าชีวมวล TPCH 2 และ
โรงไฟฟ้าขยะ SP ภายในไตรมาส
1/2564 ส่วนโรงไฟฟ้าประชารัฐอีก
2 แห่ง อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง และ
คาดว่าจะสามารถ COD ได้ภายใน
ปีนี้ ซึง่ มั่นใจจะช่วยสนับสนุน
การเติบโตของรายได้ในปีนเี้ พิ่ม
มากกว่า 20% จากปีก่อน" นางกนก
ทิพย์กล่าว
ด้านนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี
เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
หรือ TPCH กล่าวว่า ขณะนี้ บริษัทฯ
เตรียมพร้อมที่จะ COD โรงไฟฟ้า
ชีวมวล ทีพีซีเอช เพาเวอร์ 2 (TPCH
2) ขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง 10
เมกะวัตต์ และวางแผนที่จะ COD
โรงไฟฟ้าขยะสยาม พาวเวอร์ (SP)
ขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง 10 เมกะ
วัตต์ ในส่วนของโครงการโรงไฟฟ้า
ประชารัฐชีวมวล แม่ลาน ขนาดก�ำลัง
การผลิตติดตั้ง 3 เมกะวัตต์ และ โรง
ไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล บันนังสตา

ขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง 3 เมกะ
วัตต์ ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
ซึ่งคาดว่าจะสามารถ COD ได้ในปีน้ี
เช่นกัน
"โรงไฟฟ้า TPCH 2 ขณะนี้อยูใ่ นขั้น
ตอนทดสอบเครื่องจักรและระบบโรง
ไฟฟ้าเพื่อขอขนานไฟ ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถ COD ได้ในเร็วๆ นี้ ส่วนโรง
ไฟฟ้าขยะ SP มีความคืบหน้ากว่า
90% แล้ว ซึ่งคาดว่าจะสามารถ COD
ได้ภายในไตรมาสแรกปีน้ี ซึ่งจะเป็น
ไปตามแผนงานที่วางไว้ นอกจาก
นี้ บริษัทฯ ยังได้เข้าไปศึกษาโครง
การใหม่ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่
สามารถเพิ่มรายได้ และสนับสนุน
การเติบโตได้อย่างมั่นคง ตลอดจน
สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น"
นายเชิดศักดิ์กล่าว
กรรมการผู้จัดการใหญ่กล่าวอีก
ว่า บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายจะมีใบ
อนุญาตในการขายไฟฟ้า (PPA)
ทั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล ชีวภาพ และ
โรงไฟฟ้าขยะ ให้ครบ 250 เมกะ
วัตต์ แบ่งออกเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล
ชีวภาพ 200 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้า
ขยะที่ 50 เมกะวัตต์ ภายในปี 2565
เพื่อช่วยสนับสนุนผลงานของบริ
ษัทฯ ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

WP กางแผนปีีฉลูู ทุ่่�มงบเฉีียด 500 ลบ.
เดิิ นเกมส์์ ขยัับพอร์์ ตรุุกธุุ รกิิจอาหาร-ต่่อยอดธุุ รกิิจแก๊๊ส

บมจ.ดัับบลิิวพีี เอ็็นเนอร์์ยี่่� (WP)
เปิิดเกมปีี 2564 อััดงบลงทุุน 400500 ล้้านบาท ปั้้�นธุุรกิิจอาหาร ผ่่าน
แบรนด์์ วัันเดอร์์ฟู้ด
้� พร้้อมลุุยธุุรกิิจ
เกี่่�ยวเนื่่�องแก๊๊ส LPG อาทิิ ซ่่อมและ
ผลิิตถัังแก๊๊ส หนุุนรายได้้เพิ่ม
่� สร้้าง
ฐานธุุรกิิจแข็็งแกร่่ง "ชมกมล พุ่่�ม
พัันธุ์์�ม่่วง" ประกาศนำำ�ทััพเดิินหน้้า
ลุุยต่่อยอดธุุรกิิจไม่่ยั้้�ง เพื่่�อตอกย้ำำ�
จุุดยืืน หุ้้�นผลการดำำ�เนิินงานเติิบโต
และจ่่ายปัันผลต่่อเนื่่�อง
นางสาวชมกมล พุม
่ พันธุ์มว
่ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับ
บลิวพี เอ็นเนอร์ย่ี จ�ำกัด (มหาชน
) (WP) เปิดเผยถึงกลยุทธ์ในการ
ด�ำเนินธุรกิจปี 2564 ว่ากลุ่มบริษัทฯ
ได้เตรียมงบลงทุนประมาณ 400500 ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยาย
ธุรกิจธุรกิจอาหารที่จะเป็นธุรกิจที่
ช่วยในการเพิ่ม margin ให้กับกลุ่ม
บริษัทฯในอนาคต และธุรกิจจัด
จ�ำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลัก และเป็นหัวใจ
ส�ำคัญที่ชว
่ ยในการขับเคลื่อนธุรกิจ
ของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ “เวิลด์
แก๊ส” ที่ยังคงขยายตัวได้อย่างต่อ
เนื่อง
ทั้งนี้ แบ่งเป็นใช้ส�ำหรับลงทุนธุรกิจ
ซ่อมถัง 100 ล้านบาท ลงทุนซื้อ
ถังบรรจุแก๊ส 200-300 ล้านบาท

และลงทุนในธุรกิจอาหาร 50 ล้าน
บาท ด้วยการขยายแบรนด์ วันเด
อร์ฟู้ด จากในเครือที่จัดตั้ง ได้แก่
ผัดไทยไฟทะลุ,ข้าวซอย Hungry
Rabbit,ร้านอาหาร Hyper Fine
Dining ระดับมิชลินสตาร์ 1 ดาว
ในชื่อ Table 38 และ Pi Kun โดย
มีแผนต่อยอดธุรกิจอาหารแช่แข็ง
ธุรกิจแคทเทอริง่ และการขยายแฟ
รนไชส์ไปยังประเทศในแถบเอเชีย
ส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนส�ำรอง
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่ต้ังเป้า
เติบโตทุกช่องทางในปี 2564 และ
เสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจหลัก
แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” ให้มีศักยภาพ
มากยิง่ ขึ้น
ส�ำหรับภาพรวมอุตสาหกรรม LPG
ในประเทศปี 2564 เชื่อว่า ยังคง
ทรงตัว เนื่องจากเป็นสินค้าที่ต้องใช้
และมีความจ�ำเป็นในชีวิตประจ�ำ
วัน ส่วนราคาคาดว่า ยังคงทรงตัว
ไม่หวือหวามากนัก ขณะที่แนวโน้ม
ปริมาณการขาย LPG ของบริษัทฯ
คาดว่าจะอยูใ่ นระดับ 800,000 ตัน
ขณะที่ภาพการเติบโตของผลการ
ด�ำเนินงาน ประเมินว่าจะทรงตัว
จากปี 2563 ขณะที่อัตราก�ำไรขั้น
ต้นเชื่อว่าน่าจะปรับตัวดีขึ้นจาก
สัดส่วนการขายที่เปลี่ยนแปลงไป
ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของ

จุดกระจายสินค้าที่ครอบคลุมมาก
ยิง่ ขึ้น
“กลุ่มบริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาส
ทางธุ รกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
เพื่อต่อยอดรายได้และสร้างฐาน
ธุ รกิจให้แข็งแกร่ง ตามแผนทีไ่ ด้
วางไว้ เป็นการตอกย้�ำให้เห็นว่า
กลุ่มบริษัทฯ พร้อมลุยต่อจิ๊กซอว์
ธุ รกิจ ให้ครอบคลุม ครบวงจร
จากเดิมมเี พียงธุ รกิจจัดจ�ำหน่าย
ก๊าซ LGP อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 และภาวะ
เศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยูใ่ นขณะนี้
ที่ส�ำคัญเพื่อรักษาอัตราการท�ำ
้
ก�ำไร และเพิ่มยอดขายให้มากขึน
และกระจายความเสีย
่ งของธุ รกิจ
ในอนาคต โดยังเน้นธุ รกิจทีเ่ กีย
่ ว
เนื่องกับธุ รกิจหลักทีท
่ �ำอยูค
่ ือ LPG
อาทิ การผลิตถัง และซ่อมถัง ส่วน
ธุ รกิจทีไ่ ม่ใช่ LPG คือ ธุ รกิจอาหาร
ซึง่ น่าจะเป็นอีกหนึ่งธุ รกิจหลักที่
จะสร้างรายได้ในอนาคต ซึง่ ภาพ
ของบริษัทฯ ต่อจากนีจ
้ ะเป็นใน
ลักษณะ Energy Provider และ
Energy Solution ดังนั้นจึงขอให้
ผูถ
้ ือหุน
้ เชื่อมั่นว่า WP จะสามารถ
รักษามาตรฐานการด�ำเนินธุ รกิจ
และเป็นหุน
้ ทีผ
่ ลการด�ำเนินงาน
เติบโต และปันผลได้อย่างต่อเนื่อง
” นางสาวชมกมล กล่าวในที่สด
ุ

ORI คาด COVID-19 ระลอกใหม่่ กดดัันตลาดระยะสั้้� น
ไม่่ กระทบภาพรวมทั้้� งปีี 64 /กวาดยอดขายปีี 63
ทะลุุ เป้้า แตะ 2.56 หมื่่�นลบ.
"ออริิจิ้้�น" กวาดยอดพรีีเซลทั้้�งปีี 63 ทะลุุ
25,600 ล้้าน ชูู Key Success ปรัับตััวต่่อเนื่่�อง
ทั้้�งก่่อนและหลััง COVID-19 อาทิิ การเพิ่่ม
�
สััดส่่วนธุุรกิิจบ้้านจััดสรร การรัักษาระดัับการ
ลุุยธุุรกิิจคอนโด การวิิเคราะห์์และปรัับกลยุุทธ์์
เจาะดีีมานด์์ถููกกลุ่่�ม จนสร้้างยอดขายในกลุ่่�ม
Ready to move ได้้โดดเด่่น ด้้านโครงการใหม่่
ยอดขายแรง ไนท์์บริิดจ์์ สเปซ พระราม 4 โกย
ยอดขายแล้้ว 98% คาด COVID-19 ระลอกใหม่่
กดดัันตลาดระยะสั้้�น ไม่่กระทบภาพรวมทั้้�งปีี
64 หลัังภาคอสัังหาฯมีีประสบการณ์์แข็็งแกร่่ง
และจะมีีวััคซีีนเป็็น Game Changer เดิินหน้้า
วางแผนและปรัับตััวต่่อเนื่่�องพร้้อมรัับมืือทุุก
ความท้้าทาย
นายพีีระพงศ์์ จรููญเอก ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร บริิษััท ออริิจิ้้�น พร็็อพเพอร์์ตี้้�
จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ ORI ผู้้�พัฒ
ั นาธุุรกิิจ
อสัังหาริิมทรััพย์ค
์ รบวงจร กล่่าวว่่า ภาพรวม
ยอดขาย (Presale) ของบริิษััท ทั้้�งปีี 2563 อยู่่�
ที่่�ประมาณ 25,600 ล้้านบาท สููงกว่่าเป้้าหมาย
ของปีีนี้้�ที่�่วางไว้้ที่�่ 21,500 ล้้านบาท สวนทาง
สภาวะตลาดอสัังหาริิมทรััพย์โ์ ดยรวม
"Key Success ของธุุรกิิจตอนนี้้�คืือเรื่่�องการ
ปรัับตััว ซึ่่�งจากการปรัับตััวอย่า่ งต่่อเนื่่�องทั้้�งช่่วง
ก่่อนและหลััง COVID-19 ส่่งผลให้้ปีี 2563 ถืือ
เป็็นปีีที่�่เราทำำ�ตลาดที่่�อยู่่�อาศััยกลุ่่�ม Ready to
move ได้้ค่่อนข้้างโดดเด่่น คิิดเป็็นสััดส่่วนราว
65% ของยอดขายทั้้�งหมด ขณะเดีียวกััน ด้้วย
จุุดเข็็งของบริิษััทในการวิิเคราะห์์ตลาด ตลอด
จนการเลืือกทำำ�เลและเซ็็กเมนท์์ที่�่มีศั
ี ก
ั ยภาพ
ทำำ�ให้้เราสามารถค้้นหาเรีียลดีีมานด์์เจอ พััฒนา
สิินค้้าคุุณภาพที่่�มีทั้้
ี �ง Living Solution และ
Reaching Solution ตอบโจทย์์ความต้้องการ
และสร้้างยอดขายในกลุ่่�มโครงการเปิิดตััวใหม่่
ได้้ดีีอย่า่ งต่่อเนื่่�อง ส่่งผลให้้ยอดขายรวมทั้้�งปีี
2563 ของเราออกมาได้้เหนืือกว่่าเป้้าหมาย"
นายพีีระพงศ์์ กล่่าว
ทั้้�งนี้้� ออริิจิ้้�น พร็็อพเพอร์์ตี้้� ได้้ปรับ
ั ตััวอย่า่ ง
ต่่อเนื่่�องหลายอย่่างตั้้�งแต่่ช่ว
่ งก่่อน COVID-19
อาทิิ การปรัับสััดส่่วนธุุรกิิจมาพััฒนาโครงการ
บ้้านจััดสรรภายใต้้บริิษััท บริิทาเนีีย จำำ�กััด เพิ่่ม
�
ขึ้้�น การเปิิดตััวแบรนด์์บ้า้ นจััดสรรเซ็็กเมนท์์
ใหม่่ๆ ทั้้�งเซ็็กเมนท์์ตลาด 2-5 ล้้านบาทอย่่างแบ

รนด์์ไบรตััน (Brighton) เซ็็กเมนท์์ตลาด 7-10
ล้้านอย่่างแกรนด์์บริิทาเนีีย (Grand Britania)
และเซ็็กเมนท์์ 25 ล้้านบาทขึ้้�นไปอย่่างเบล
กราเวีีย (Belgravia)ส่่งผลให้้มีย
ี อดขายบ้้าน
จััดสรรคิิดเป็็นสััดส่่วนราว 25% ของยอดขาย
ทั้้�งหมดในปีี 2563 เข้้าถึึงกลุ่่�มลููกค้้าในตลาด
ใหม่่ๆ มากขึ้้�น
ขณะเดีียวกััน บริิษััทยังั รัักษาระดัับการพััฒนา
โครงการคอนโดมิิเนีียมในปริิมาณใกล้้เคีียงเดิิม
แต่่ใช้้หลากหลายกลยุุทธ์เ์ พื่่�อให้้เข้้าถึึงตลาด
ได้้กว้้างขึ้้�น อาทิิ การเปิิดตััวแบรนด์์ใหม่่ โซโห
แบงค็็อก (SOHO Bangkok) โครงการแรก
บนทำำ�เลรััชดา เพื่่�อขยายฐานตลาดไฮเอนด์์
เพิ่่ม
� ขึ้้�น แม้้จะเพิ่ง่� เปิิดตััวในช่่วงปลายไตรมาส
4 แต่่ก็็ได้้รับ
ั การตอบรัับที่�่ดีี มีียอดขายแล้้วก
ว่่า 60% การจัับมืือพัันธมิิตรเกาหลีีใต้้พัฒ
ั นา
โครงการไนท์์บริิดจ์์ สเปซ สุุขุุมวิิท พระราม 4
(KnightsBridge Space Sukhumvit Rama 4)
จนทำำ�ให้้กวาดยอดขายไปแล้้วถึึง 98% ด้้านแบ
รนด์์ดิิ ออริิจิ้้�น (The Origin) ก็็ใช้้กลยุุทธ์ใ์ หม่่ๆ
เช่่น Origin Next Normal ลดต้้นทุุนด้้านการ
บริิหารจััดการที่�่ไม่่กระทบต่่อตััวสิน
ิ ค้้า เพื่่�อให้้ผู้้�
บริิโภคเข้้าถึึงโครงการที่�่อยู่่�อาศััยได้้ง่่ายขึ้้�น
ขณะที่่�โครงการกลุ่่�ม Ready to move ก็็ประสบ
ความสำำ�เร็็จจากโครงการ Everyone can sell
โครงการที่่�เปิิดโอกาสให้้พนัก
ั งานเครืือออริิจิ้้�
นกว่่า 1,200 คน กลายเป็็น Micro-Influencer
สร้้างยอดขายได้้ด้้วยการเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมาย
ตััวเอง โดยโครงการดัังกล่่าวสร้้างยอดขายในปีี
นี้้�ได้้ถึึงราว 10% ของยอดขายทั้้�งปีี
นายพีีระพงศ์์ กล่่าวอีีกว่่า สำำ�หรัับปีี 2563 นั้้�น
ถืือเป็็นปีีที่�่ภาคเศรษฐกิิจและอสัังหาริิมทรััพย์มี
์ ี
การปรัับฐานครั้้�งใหญ่่จากปััจจััยที่�่ไม่่เคยเผชิิญ
มาก่่อน และน่่าจะเป็็นจุุดพัักฐานที่�่ต่ำำ�ที่�่สุด
ุ ใน
รอบหลายปีี ขณะที่�่ปีี 2564 นั้้�น สถานการณ์์
COVID-19 ระลอกใหม่่ อาจเข้้ามามีีส่ว
่ นกดดััน
ตลาดในระยะสั้้�นช่่วงต้้น-กลางไตรมาสแรก แม้้
ระยะยาวอาจจะต้้องจัับตากัันอย่่างต่่อเนื่่�อง แต่่
เชื่่�อว่่าเรื่่�องดัังกล่่าวจะไม่่ส่ง่ ผลกระทบต่่อภาพ
รวมทั้้�งปีีของธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ และภาพ
รวมทั้้�งปีี 2564 จะยัังเติิบโตได้้มากกว่่าปีี 2563
"ปีีนี้้�เรามีีตััวพลิิกเกม หรืือ Game Changer ที่�่

ชััดเจนกว่่าปีี 2563 คืือการทยอยฉีีดวััคซีีนทั่่�ว
โลกและโอกาสกลัับมาเปิิดประเทศอีีกครั้้�ง เรื่่�อง
ดัังกล่่าวจะส่่งผลทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมให้้ผู้้�
บริิโภคกลัับมามีีกำำ�ลัังซื้้�อและมีีความมั่่�นใจใน
การจัับจ่่ายใช้้สอยมากขึ้้�น ขณะเดีียวกัันทุุกภาค
ส่่วนของไทยก็็มีค
ี วามตื่่�นตััวต่่อสถานการณ์์ มีี
ความจริิงจัังต่่อการป้้องกัันและแก้้ไขปััญหาดััง
กล่่าว ออริิจิ้้�นและผู้้�พัฒ
ั นาอสัังหาริิมทรััพย์ร์ า
ยอื่่�นๆ เอง ก็็มีปร
ี ะสบการณ์์การปรัับตััวและการ
รัับมืือกัับความท้้าทายต่่างๆ ตลอดทั้้�งปีีที่�่ผ่า่ น
มา เชื่่�อว่่าทั้้�งหมดจะเป็็นปััจจััยสำำ�คััญให้้ภาพ
รวมตลาดปีี 2564 ขัับเคลื่่�อนไปได้้มากกว่่าปีี
2563" นายพีีระพงศ์์ กล่่าว
นอกจากนี้้� ธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์์ ยัังมีีโอกาสได้้
รัับปััจจััยบวกอื่่�นๆ เพิ่ม
่� เติิมในปีี 2564 อาทิิ การ
ได้้รับ
ั การจััดอัันดัับเป็็นอัันดัับ 1 ของประเทศ
ตลาดเกิิดใหม่่ (Emerging Market) จากบลููม
เบิิร์ก
์ และนโยบายไทยแลนด์์ อีีลิิท การ์์ด ที่�่
จะเข้้ามามีีส่ว
่ นสำำ�คััญในการผลัักดัันให้้ตลาด
ฮ่่องกง สิิงคโปร์์ และอีีกหลากหลายชาติิที่�่สนใจ
ซื้้�ออสังั หาริิมทรััพย์ไ์ ทยเป็็นทุุนเดิิมอยู่่�แล้้ว ยิ่่ง�
สนใจตลาดอสัังหาริิมทรััพย์ไ์ ทยมากกว่่าเดิิม
สำำ�หรัับออริิจิ้้�นเอง เตรีียมพร้้อมทั้้�งการวางแผน
และการปรัับตััวอย่า่ งต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้สอดรัับกัับ
ทุุกปัจ
ั จััยที่�่อาจจะเข้้ามาในปีี 2564
สำำ�หรัับบริิษััท ออริิจิ้้�น พร็็อพเพอร์์ตี้้� จำำ�กััด
(มหาชน) หรืือ ORI มีีโครงสร้้างธุุรกิิจหลาก
หลาย ประกอบด้้วย 1.ธุุรกิิจพััฒนาที่�่อยู่่�อาศััย
เพื่่�อการขาย (Residential Development
Business) พััฒนาคอนโดมิิเนีียมและบ้้าน
จััดสรรมาแล้้ว 81 โครงการ เช่่น แบรนด์์ พาร์์
ค ออริิจิ้้�น (PARK ORIGIN) ดิิ ออริิจิ้้�น (The
Origin) ไนท์์บริิดจ์์ (KnightsBridge), นอตติ้้�ง
ฮิิลล์์ (Notting Hill), เคนซิิงตััน (Kensington)
และ บริิทาเนีีย (BRITANIA) รวมมููลค่่าโครงการ
กว่่า 125,000 ล้้านบาท 2.ธุุรกิิจที่�่สร้้างรายได้้
ต่่อเนื่่�อง (Recurring Income Business) เช่่น
โรงแรม เซอร์์วิิส อพาร์์ตเมนท์์ ค้้าปลีีก 3.
ธุุรกิิจบริิการ (Service Business) เช่่น ธุุรกิิจ
การจััดการอสัังหาริิมทรััพย์์ ธุุรกิิจตััวแทนซื้้�อ
ขาย เช่่า อสัังหาริิมทรััพย์์ ธุุรกิิจที่�่ปรึึกษาด้้าน
อสัังหาริิมทรััพย์์ และยัังมีีวิิสัย
ั ทััศน์์ในการขยาย
ประเภทธุุรกิิจใหม่่ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้เป็็นผู้้�
ประกอบการอสัังหาริิมทรััพย์แ
์ บบครบวงจร

SUPER ปีี 64 วางเป้้าโกยรายได้้ 1 หมื่่�นลบ.

รัั บ กำำ � ลัั ง การผลิิ ต ไฟฟ้้า เพิ่่� มขึ้้� น -วิิ น ด์์ ฟ าร์์ ม ทยอย COD ภายในปีี นี้้�

นายจอมทรัพย์ โลจายะ ประธานคณะกรรมการ บริษัท
ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จ�ำกัด(มหาชน) หรือ
SUPER
เปิดเผยว่า ในปี 2564 ผลการด�ำเนินงานมีโอกาสท�ำสถิติ
สูงสุดใหม่ได้อีกครั้ง โดยบริษัทฯตั้งเป้ารายได้รวมอยูท
่ ่ี
10,000 ล้านบาท เนื่องจาก จ�ำนวนก�ำลังการผลิตกระแส
ไฟฟ้าเพิม
่ ขึ้น ทั้งจากการขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ท้ังจาก
โรงไฟฟ้าเดิม และโรงไฟฟ้าใหม่ ขณะที่โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลม (วินด์ฟาร์ม) ขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้ง 171
เมกะวัตต์ และ 250 เมกะวัตต์ อยูร่ ะหว่างการเร่งก่อสร้าง
คาดว่าจะทยอย COD ได้ภายในปี 2564
ขณะที่ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯได้เดินเครื่อง
จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)ในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนามของบริษัทย่อย
จ�ำนวน 3 โครงการ ขนาดก�ำลังการผลิตติดตั้งรวม 550
เมกะวัตต์ โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม
(EVN) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ก�ำลังการผลิตในประเทศ
เวียดนามเพิ่มขึ้นเป็น 836.72 เมกะวัตต์
ทั้งนี้ เมื่อรวมกับโครงการดังกล่าว จะท�ำให้บริษัทฯมี
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ
เชิงพาณิชย์ (COD)ให้กับการไฟฟ้าเวียดนาม (EVN) เป็น
จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 9 โครงการ ก�ำลังการผลิตรวม 836.72
เมกะวัตต์ เมื่อรวมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในประเทศไทยที่ COD แล้วจ�ำนวน 563.60 เมกะวัตต์ และ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานงานความร้อนจากขยะในไทยที่
COD อีกจ�ำนวน 18 เมกะวัตต์ท�ำให้ปัจจุบันมีก�ำลังการผลิต
กระแสไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 1,418.32 เมกะวัตต์
"การปิดดล
ี โซลาร์ฟาร์มฯ ก�ำลังการผลิต 550 เมกะวัตต์ ที่
เวียดนามในครัง้ นี้ เป็นไปตามแผนทีก
่ �ำหนดไว้ และถือเป็น
อีกก้าวส�ำคัญทีจ
่ ะช่วยผลักดันให้แนวโน้มธุรกิจเติบโตอย่าง
แข็งแกร่ง และมั่นคง ซึง่ เรายังไม่หยุดเพียงเท่านี้ ยังคงมอง
หาโอกาสการลงทุนประเทศอื่นๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดี
ได้อย่างต่อเนื่อง" นายจอมทรัพย์ กล่าว

GULF รุุกถืือหุ้้�น INTUCH เป็็ น 14.39% จาก 10%
หวัั งกิิ นปัันผลสม่ำำ� �เสมอ-ต่่ อเนื่่� องระยะยาว

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการ
บริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหาร
ด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี
เวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) GULF
เปิดเผยว่าตามที่บริษัทฯ ได้รายงานความ
คืบหน้าการลงทุนในหุ้นสามัญบริษัท อิน
ทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน) (“INTUCH”)
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้
เข้าถือหุ้นสามัญINTUCH คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 10.00 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและ
จ�ำหน่ายแล้วท้ังหมดของ INTUCH ซึ่งเป็น
ไปตามมติท่ปร
ี ะชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
แล้วนั้น
บริษัทฯ ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวัน
ที่ 6 ตุลาคม 2563 วันที่ 30 พฤศจิกายน
2563และวันที่ 29 ธันวาคม2563
ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ลงทุนในหุ้น
สามัญINTUCH เพิ่มเป็นจ�ำนวนรวมไม่
เกินร้อยละ 5.00 ของจ�ำนวนหุ้นที่ออก
และจ�ำหน่ายแล้วท้ังหมดของ INTUCH
ในวงเงินลงทุนรวมไม่เกิน 8,920 ล้าน
บาท (หรือรวมเป็นการลงทุนทั้งหมด
ในหุ้นสามัญ INTUCH เพิม
่ จากจ�ำนวน
ร้อยละ 10.00เป็นไม่เกินร้อยละ 15.00
ของจ�ำนวนหุ้นที่ออกและจ�ำหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของ INTUCH) โดยการซื้อขาย
ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(“
ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และ/หรือโดยวิธีอื่ น
ใดตามที่เห็นสมควร ภายใต้กฎหมายและ
หลักเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“
ส�ำนักงาน ก.ล.ต.”) และตลาดหลักทรัพย์ฯ
ที่เกี่ยวข้องโดย ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563
บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญใน INTUCH คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 14.39 ของ จ�ำนวนหุ้นที่

ออกและจ�ำหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของ INTUCH
ทั้งนี้ มติท่ปร
ี ะชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ ดัง
กล่าวข้างต้นได้อนุมัติ
มอบอ�ำนาจให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และ
/หรือบุคคลที่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารมอบ
หมาย มีอ�ำนาจในการ
(1) เจรจา ท�ำความ
ตกลง ก�ำหนด แก้ไข
เปลี่ยนแปลงราย
ละเอียดเงื่อนไข รวมถึง
วิธีการลงทุน ราคา การ
ซื้อและ/หรือขายหุ้น
สามัญ INTUCH และ
การด�ำเนินการใด ๆ ที่
จ�ำเป็นในการลงทุนใน
หุ้นสามัญ INTUCH การ
จัดหาแหล่งเงินทุน การ
ลงนามในสัญญา บันทึก
ข้อตกลง และเอกสาร
ต่าง ๆ (2) ลงนามในแบบ
ฟอร์ม ค�ำขอ และหลัก
ฐานต่าง ๆ ที่จ�ำป็นและ
เกี่ยวข้องกับการลงทุน
ในหุ้นสามัญ INTUCH
และ (3) ติดต่อ แจ้งขออนุญาต การขอ
ผ่อนผันกับหน่วยงานราชการ หรือหน่วย
งานก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส�ำนักงาน
ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนด
าเนินการต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นและสมควรเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ตามกรอบที่
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ
ผลประโยชน์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ
INTUCH ประกอบธุรกิจในการถือหุ้น

ในบริษัทอื่ น (Holding Company) มี
ศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดให้
แก่บริษัทฯ เนื่องจากเป็นการลงทุนใน
บริษัทท่ีเป็นผู้น�ำในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐานประเภทโทรคมนาคม
ของ ประเทศไทย และธุรกิจดังกล่าวยัง
คงมีศักยภาพการเติบโตที่สูง โดยบริษัทฯ
มั่นใจว่าการลงทุนดังกล่าวจะสามารถ
สร้างผลตอบแทนในรูปเงินปันผลให้แก่
บริษัทฯ ได้อย่างสม่�ำเสมอ และต่อเนื่องใน
ระยะยาว

TAPAC แจงงวดปีี 63 (สิ้้� นสุุด 31 ต.ค.63)
พลิิ ก ขาดทุุน 47.307 ลบ.
เหตุุ รายได้้ วููบ รัั บพิิ ษ Covid-19
นายโสฬส ตั้งในธรรม กรรมการผู้

จัดการ บริษัท ทาพาโก้ จ�ำกัด (มหาชน

) TAPAC เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท ทาพา
โก้ จ�ำกัด (มหาชน) TAPAC เปิดเผยว่า

บริษัทฯและบริษัทยอย ส�ำหรับรอบระยะ
เวลาสิ้นสุด ณวัน ที่31 ตุลาคม 2563 ต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว

นั้น บริษัทฯ ใคร่ขอชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานของบริษัท

ฯ และบริษัทย่อยประจ�ำปี 2563กล่าว

คือ บริษัทฯและบริษัทย่อยมีผลขาดทุน
สุทธิ 47.307ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีก�ำไรสุทธิ
79.227ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักและ

รายละเอียดดงัต่อไปนี้

เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกนัของปีก่อน ซึ่ง

11.27

1. บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้จาก

จากผลกระทบจาก Covid-19 และภาวะ

3. บริษัทฯ รับรู้สว
่ นแบ่งก�ำไรจากเงิน

พลาสติก,แม่พิมพ์,ธุรกิจค้าปลีกและ

กล่าวได้คลี่คลายลงในปลายไตรมาส 4

ท้งัสิ้น 1,081.05ล้านบาท ลดลงเมื่อ

2. บริษัทย่อย C4Hus AB มีรายได้ค่า

การขายสินค้าและให้บริการผลิตภัณฑ์

ขายที่ดินโดยบริษัทย่อยประเทศสวีเดน
เทียบกับ ช่วงเดียวกนัของปีก่อนซึ่งมีราย
ได้จากการขายสินค้าและให้บริการอยูท
่ ่ี
1,143.899ล้านบาท ลดลงคิดเป็นร้อย

ละ 5.49 (ลดลงจากรายได้จากการขาย
และให้บริการด้านแม่พิมพ์, รายได้จาก

การค้าปลีกเครื่องส�ำอาง และรายได้จาก
การขายที่ดินในประเทศสวีเดน) โดยมี

อัตราก�ำไรขั้นต้นอยูทู
่ ่ร้อยละ15.84ลดลง

อยูท
่ ่รี ้อยละ 25.62 โดยสาเหตุหลักเกิด

เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดัง

ก่อสร้างอยูท
่ ่ี684.485 ล้านบาท ลด

ลดจากช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งอยู่

ที่671.811ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.89
อันเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในสวีเดน
และยุโรป ขณะเดียวกัน ก็มีต้นทุนค่า

ก่อสร้างอยูท
่ ่ี624.047ล้านบาท คิดเป็น
อตัราก�ำไรขั้นต้นร้อยละ8.83ลดลงกว่า
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งอยูท
่ ่รี ้อยละ

ลงทุนในบริษัทรว
่ ม อยูท
่ ่ี 23.284ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น กว่าปีก่อน ซงอยู่

ที่15.774ล้านบาท เพิม
่ ขึ้นร้อยละ47.61
4. บริษัทฯ มีการรับรู้การขาดทุนจาก
คดีความฟ้องร้องเข้ามาในปี 31.559

ล้านบาท (คดีความเรียกเก็บค่าไฟฟ้า

ย้อนหลังกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) อัน

เนื่องจากเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563ศาล
ฎีกามีค�ำสั่งไม่รับฏีกา ท�ำให้คดีดังกล่าว
สิ้นสุด

JAK เคาะราคาไอพีี โอ 1.45 บาท/หุ้้�นเปิิดจอง 8 , 11 และ 12
ม.ค. 64 เทรด 18 ม.ค.
มั่่� นใจนลท.ตอบรัั บดีี เหตุุ พื้้� นฐานแกร่่ ง
JAK เคาะราคาไอพีีโอ 1.45 บาท/หุ้้�น เปิิด
จอง8,11และ12ม.ค.64เทรด18ม.ค./มั่่�นใจนลท
.ตอบรัับดีี เหตุุพื้้�นฐานแกร่่ง เผยมีี3โครงการอยู่่�
ระหว่่างพััฒนา มููลค่่า1.42พัันลบ. คาดพััฒนาเสร็็จ
เริ่่ม
� ส่่งมอบและทยอยรัับรู้้�รายได้้Q1/64เป็็นต้้น
ไป ส่่วนที่่�ดิิน ที่่�มวกเหล็็ก สระบุุรีี 29 ไร่่-ซอย
นวลจัันทร์์ กรุุงเทพ2ไร่่เศษ รองรัับพััฒนาใน3-5ปีี
ข้้างหน้้า
นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จ�ำกัด ใน
ฐานะผูจ
้ ัดการการจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการ
จ�ำหน่ายหุน
้ สามัญเพิ่มทุน ของบริษัท จักรไพศาล
เอสเตท จ�ำกัด (มหาชน) หรือ JAK เปิดเผยว่า
บริษัทฯ ได้ก�ำหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญให้กับ
ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จ�ำนวน 82,709,900
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ
25.85 ของจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช�ำระ
แล้วท้ังหมดของบริษัทฯ ในราคา IPO หุ้นละ 1.45
บาท ซึ่งถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้น
ฐานและศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริ
ษัทฯ โดยจะเปิดให้จองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 8, 11
และ 12 มกราคม 2564 และคาดว่าจะสามารถเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)
หมวดอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)
โดยก�ำหนดวันที่เข้าจดทะเบียนซื้อขายเป็นวัน
แรกวันที่ 18 มกราคม 2564 โดยใช้ชื่อย่อในการ
ซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "JAK" พร้อมกันนี้ ยังมีผู้รว
่ ม
จัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายอีก 3 แห่ง
ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ�ำกัด (
มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์อาร์เอชบี (ประเทศไทย
) จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก
จ�ำกัด
"เรามั่นใจว่าการเสนอขายหุน
้ สามัญเพิ่มทุนของ
JAK ในครัง้ นี้ จะได้รบ
ั การตอบรับที่ดจ
ี ากนัก
ลงทุน ด้วยราคาไอพีโอทีก
่ �ำหนดไว้เป็นระดับ
ราคาทีเ่ หมาะสมกับปัจจัยพื้นฐานทีแ
่ ข็งแกร่ง
และศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องขอ
งบริษัทฯ โดยมีจุดแข็ง คือ การน�ำเทคโนโลยี
เข้ามาเป็นส่วนส�ำคัญในกระบวนการท�ำงาน
ท�ำให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ธุรกิจมีการเติบโตของ
อัตราก�ำไรขั้นต้นในช่วง 3 ปีทผ
ี่ า
่ นมา (ปี 2560
- 2562) เฉลีย
่ สูงถึง 50% ต่อปี (CAGR) สูงกว่า
อุตสาหกรรมทีเ่ ฉลีย
่ อยูท
่ ี่ 30% จึงเชื่อมั่นว่า JAK
จะเป็นอีกหุน
้ การเติบโตทีไ่ ด้รบ
ั ความสนใจจาก
นักลงทุน" นายชนะชัย กล่าว
นายวีระพันธ์ จักรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท
จักรไพศาล เอสเตท จ�ำกัด (มหาชน) หรือ JAK เปิด

เผยว่า เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ประมาณ
120 ล้านบาท (ก่อนหักค่าธรรมเนียมการจัด
จ�ำหน่ายและรับประกันการจัดจ�ำหน่าย และค่าใช้
จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้
) บริษัทฯ จะน�ำไปใช้เป็นเงินทุนส�ำหรับการพัฒนา
โครงการ /การเข้าลงทุนในที่ดินเพื่อพัฒนา น�ำไป
ช�ำระคืนหนี้ธนาคาร และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการด�ำเนินธุรกิจ ภายในปี 2564 นอกจากนี้การ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)
จะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของบริษัทฯ ทั้งต่อ
สถาบันการเงิน คู่ค้าธุรกิจ รวมทั้งลูกค้า
"JAK ก�ำหนดราคาเสนอขายที่ 1.45 บาทต่อหุน
้
เป็นราคาทีเ่ หมาะสม โดยเม็ดเงินระดมทุนจ�ำนวน
120 ล้านบาท จะยิง่ สร้างการเติบโตทางธุ รกิจ
โดยการเสนอขายหุน
้ สามัญเพิ่มทุนครัง้ นีเ้ ชื่อว่า
เป็นการวางรากฐานที่ส�ำคัญให้กับ JAK ในการ
ก้าวสูก
่ ารเป็นบริษัทมหาชนและกลุ่มผูถ
้ ือหุน
้ ใหญ่
เชื่อมั่นในการเติบโตของบริษัทฯ พร้อมทั้งเน้น
การถือลงทุนระยะยาว โดยหวังว่าผูล
้ งทุนจอง
ซื้อหุน
้ สามัญเพิ่มทุน JAK จะได้รว
่ มเป็นเจ้าของ
บริษัททีเ่ ป็น Growth stock และเชีย
่ วชาญใน
การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์" นายวีระพันธ์ กล่าว
บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จ�ำกัด (มหาชน) ภาย
หลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน
ในครั้งนี้ บริษัทฯจะมีทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วเป็น
320 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน 320 ล้าน
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยมีนายวีระ
พันธ์ จักรไพศาล เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
ถือหุ้นสัดส่วนรวมทั้งสิ้นร้อยละ 54.17 ของทุนจด
ทะเบียนที่ช�ำระแล้ว ภายหลังเสนอขาย IPO
นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท
ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ำกัด ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงิน บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ JAK เปิดเผยว่า จุดเด่นของ
JAK เป็นบริษัทประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อขายในหลากหลายประเภท
ทั้งแนวราบและแนวสูง ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวน์
โฮม อาคารพาณิชย์ และอาคารชุด โดยบริษัทมี
บริษัทรว
่ ม คือ บริษัท เอ็ม.ที.เอส พัฒนาสินทรัพย์
จ�ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
ขายโครงการไอดิลล์ เป็นโครงการทาวน์เฮาส์ช้ัน
เดียว บ้านแฝดและอาคารพาณิชย์ ตั้งอยูท
่ ่อ�ำ
ี เภอ
พานทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่งโครงการไอดิลล์อยูบ
่ น
ท�ำเลทองที่ราคาที่ดินปรับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
โดยโครงการของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับทั้งในด้าน
คุณภาพและการบริการที่ดี ผู้บริหารอยูใ่ นพื้นที่
จริง มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ พัฒนา
โครงการประสบความส�ำเร็จมายาวนานกว่า 25
ปี และมีเป้าหมายสร้างการเติบโตให้ จักรไพศาล

เอสเตท เป็นผู้น�ำทางด้านที่อยูอ
่ าศัยหลังแรกของ
กลุ่มคนระดับกลางถึงล่างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล จังหวัดสระบุรี และภาคตะวันออก ซึ่ง
เป็นพื้นที่ท่ีมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
การระดมทุนในครั้งนี้ จะสนับสนุนให้บริษัทฯ
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนน�ำมาพัฒนาโครงการ
ที่มีศักยภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า และ
พันธมิตร
"มั่นใจว่า JAK มีแผนการพัฒนาโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง ชัดเจน จะสนับสนุนการรับรูร้ ายได้
ของบริษัทฯ ในปี 2564 และในระยะยาว ให้
้ โดยในช่วงทีผ
เติบโตอย่างแข็งแกร่งยิง่ ขึน
่ า
่ นมา
สามารถปิดการขายโครงการได้แล้ว 21 โครงการ
และปัจจุบน
ั มีโครงการทีอ
่ ยูร่ ะหว่างเปิดขาย
จ�ำนวน 3 โครงการ อีกทั้ง มีโครงการในอนาคตที่
มีแผนพัฒนารวมมูลค่าราว 1,422 ล้านบาท ภาย
หลังการเข้ามาระดมทุน จึงมองว่าจะสนับสนุน
ฐานะการเงินที่ม่ันคง และโอกาสในการสยายปีก
้ ขณะที่ อัตราก�ำไรขั้น
โตได้อย่างรวดเร็วยิง่ ขึน
ต้นมีการเติบโตเฉลีย
่ สูงถึงกว่า 50% ต่อปีในช่วง
3 ปีทผ
ี่ า
่ นมา (ปี 2560 - 2562) ถือว่ามีความ
น่าสนใจ จากความส�ำเร็จในการเดินหน้าขยาย
้ ส�ำหรับ
โครงการและการรับรูร้ ายได้ทเี่ พิ่มขึน
ผลการด�ำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2563
บริษัทฯ มีรายได้รวม 69.93 ล้านบาท ก�ำไรสุทธิ
12.64 ล้านบาท" นายวรชาติ กล่าวทิ้งท้าย
JAK มีโครงการระหว่างการพัฒนาจ�ำนวน 3
โครงการ มูลค่าโครงการรวมราว 1,422 ล้านบาท
ได้แก่ โครงการ เฟิร์น เฟสที่ 2 มูลค่าโครงการ 413
ล้านบาท พัฒนาเป็นทาวน์โฮม ตั้งอยูท
่ ่ี ทางหลวง
สาย 7 (มอเตอร์เวย์) จ.ชลบุรี โครงการ Canna
มูลค่าโครงการ 422 ล้านบาท พัฒนาเป็นอาคาร
พาณิชย์ ทาวเฮ้าส์ และบ้านแฝดชั้นเดียว ตั้งอยู่
ที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (โรงโป๊ะ) และโครงการ
Peony & Pine (รังสิต) ซึ่งเป็นท�ำเลที่มีศักยภาพ
เพราะที่ดินติดรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีปลายทาง
บางพูน มูลค่าโครงการรวม 587 ล้านบาท เป็น
ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม สูงไม่เกิน 8 ชั้น
โดยทั้ง 3 โครงการ คาดว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จ จะ
เริ่มส่งมอบและทยอยรับรู้รายได้ต้ังแต่ไตรมาส
1/2564 เป็นต้นไป สนับสนุนรายได้ให้เติบโต
แข็งแกร่งในอนาคต
ทั้งนี้บริษัทฯ มีท่ีดินในมือรอการพัฒนาโครงการ
ในอนาคตที่บริษัทเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ท่ีดิน
แล้ว จ�ำนวน 2 แปลง ได้แก่ ที่ดินอ�ำเภอมวกเหล็ก
จังหวัดสระบุรี เนื้อที่ 29 ไร่ และที่ดินตั้งอยูท
่ ่ีซอย
นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ เนื้อที่ 2 ไร่เศษ ซึ่ง
เป็นที่ดินตั้งบนท�ำเลที่มีศักยภาพโดย JAK มีท่ีดิน
เพียงพอส�ำหรับการพัฒนาในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า

ก.ล.ต. ออกเกณฑ์์ กำำ�กัั บดููแลการออก
และเสนอขายตราสารด้้อยสิิทธิิเพื่่� อนัับเป็็ นเงิิน
กองทุุนของบริิษััทประกัันภััย
ก.ล.ต. ออกเกณฑ์เปิดทางให้บริษัท

ภัยสามารถออกและเสนอขาย

เปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้อง

ขาย "ตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็น

ระยะแรกจะสามารถเสนอขายได้ใน

สม่�ำเสมออีกด้วย

(Insurance Capital Bond)" เพื่อ

เกิน 10 ราย (PP-10) และต่อผู้ลงทุน

ประกันภัยสามารถออกและเสนอ
เงินกองทุนของบริษัทประกันภัย

เพิม
่ ทางเลือกการระดมทุนส�ำหรับ

เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของ
บริษัทประกันภัย*

Insurance Capital Bond ได้ ซึ่งใน

วงจ�ำกัด โดยเสนอขายต่อผู้ลงทุนไม่
สถาบัน (II)เท่านั้น รวมทั้งก่อนที่จะ

มายื่นค�ำขออนุญาตต่อ ก.ล.ต. บริษัท
ประกันภัยจะต้องได้รับอนุญาตจาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและ

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

.) ออกประกาศเพื่อให้บริษัทประกัน

เสนอขาย บริษัทประกันภัยจะต้อง

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต

(ส�ำนักงาน คปภ.) และภายหลังการ

กับเงินกองทุนให้ผู้ลงทุนทราบอย่าง

ทั้งนี้ การก�ำหนดเกณฑ์ดังกล่าวเป็นไป
ในแนวทางเดียวกับเกณฑ์การก�ำกับ
ดูแลการออกและเสนอขายตราสาร

ด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนของ

ธนาคารพาณิชย์ (ตราสาร Basel III)

ส�ำหรับการเสนอขายลักษณะเดียวกัน

โดยหลักเกณฑ์ข้างต้นจะมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564

ตลท. ตั้้� งเป้้ าปีี 64 Market Cap หุ้้� น
IPO ใกล้้เคีี ย งปีี ก่่ อ นที่่� 5.55 แสนลบ.
พร้้ อมคาดเปิิ ดกระดานเทรด SME ภายในช่่ วง Q/364
ตลท. ตั้งเป้าปี 64 Market Cap หุ้น IPO
ใกล้เคียงปีก่อน เหตุความสนใจระดมทุนยัง
สูง คาดเปิดกระดานเทรดSME ภายในช่วง
Q/364 ระบุรอชง ก.ล.ต. ไฟเขียว เล็งหารือ
ก.ล.ต. ออกเกณฑ์คุมหุ้น Free Float ต่�ำ
นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผูจ
้ ัดการ
หัวหน้าสายงานผูอ
้ อกหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท
.) เปิดเผยในงานแสดงทิศทางการด�ำเนิน
งานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประจ�ำปี 2564 ว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ คาด
การณ์ว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม
(Market Cap) ของหุ้น IPO ในปี2564 จะยัง
อยูใ่ นระดับทีส
่ ูงใกล้เคียงกับปีก่อน(2563) ที่
ท�ำได้ระดับ 5.55 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นอันดับ
สูงสุดล�ำดับที่ 8 ของโลก และอันดับ 2 ใน
ภูมิภาคเอเชีย รวมถึงสูงสุดในอาเซียนเป็น
ปีท่ี 2 ติดต่อกัน ทั้งนีพ
้ บว่าปัจจุบันยังคงมีผู้
ประกอบการอีกหลายรายทีต
่ ้องการเข้ามาระ
ดมทุนมนตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะเป็นการ
ขยายฐานลงทุนให้เติบโตมากขึ้น
พร้อมกันนี้ มองว่าการเข้ามาระดมทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ของผู้ประกอบการใน
ปีน้ี มีปจ
ั จัยทีช
่ วนให้เข้ามาลงทุน 3 ปัจจัย
ส�ำคัญ ได้แก่ 1.ความพร้อมด้านข้อมูลของ
บริษัททีจ
่ ะเข้ามาระดมทุน ซึ่งปัจจุบันตลาด
หลักทรัพย์ฯ มีการท�ำแนวทาง และให้ความ
รูก
้ ับบริษัททีส
่ นใจไว้ให้อยูแ
่ ล้ว และ2.ความ
ต้องการใช้เงินทุนของบริษัทว่าอยูใ่ นช่วงไหน
รวมถคง 3.ภาวะตลาดหุ้นในช่วงนั้นเป็นที่
น่าเข้าระดมทุนหรือไม่ ส่วนเป้าหมายของ
บริษัททีจ
่ ะดึงดูดเข้ามาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯจะมีการส่งเสริมการระดมทุน
ของธุรกิจใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัททีอ
่ ยูใ่ น
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ตาม
นโยบายของภาครัฐบาลทีส
่ ง่ เสริมธุรกิจเหล่า
นีใ้ ห้เติบโตมากขึ้น
ขณะทีเ่ กณฑ์การน�ำบริษัทต่างประเทศ
เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยยังคงอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานเดิม
ซึ่งจะมุน
่ เน้นเลือกกลุ่มบริษัทในแถบประเทศ
CLMV แม้ว่าในช่วงปีทผ
่ี า
่ นมาจะมีการเลื่อน
ดีลออกไปบ้าง เนื่องจากความพร้อมด้าน
ข้อมูลของบริษัททีต
่ ้องการระดมทุนทีย
่ ังล่าช้า
ประกอบกับภาวะตลาดทุนทีย
่ ังไม่แน่นอน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
ทีท
่ �ำให้การเดินทางไปตรวจสอบกิจการทีจ
่ ะ
ท�ำดีลร่วมกันนั้นเกิดความติดขัดและจ�ำเป็น
ต้องล่าช้าออกไป

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงการเปิดให้บริการ
กระดานตลาดหุ้นที่ 3 หรือกระดานซื้อขายหุ้น
ส�ำหรับธุรกิจกลุ่มSME และStart Up ซึ่งคาด
ว่าจะเริม
่ เปิดให้บริการได้ภายในช่วงQ3/64
โดยปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มก
ี ารส่ง
เรื่องให้กับส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ชว
่ ย
พิจารณาและอนุมัติ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จได้
ภายในเร็วๆนี้ อย่างไรก็ตามมองว่ารูปแบบ
ของตลาดที่ 3 อาจไม่เหมือนกับตลาด SET
และ mai และอาจมีการจ�ำกัดการเข้าลงทุน
ของผู้ลงทุนรายย่อยด้วย

ด้าน นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้
จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิด
เผยว่า การออกมาตรการก�ำกับหุ้นทีม
่ ส
ี ัดส่วน
รายย่อยน้อยกว่าเกณฑ์ (Free Float ต่�ำ) นั้น
ยอมรับว่าปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ฯ ก�ำลัง
หาแนวทางว่ามีชอ
่ งทางใดทีส
่ ามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างไรบ้าง ซึ่งวันนีย
้ ังตอบไม่ได้จะ
ใช้วิธก
ี ารการอะไร แต่ก�ำลังคิดหาวิธไี ว้ 3-4
แนวทางและจะมีการหารือร่วมกับก.ล.ต.ก่อน
ซึ่งหากได้ข้อสรุปแล้วจะรีบออกมาประกาศ
ให้ฟังอีกครั้ง พร้อมยืนยันว่าปัจจุบันเกณฑ์
ฟรีโฟลทของไทยไม่ได้แตกต่างกับตลาด
ต่างประเทศ ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการ
ก�ำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง

FETCO เผยดััชนีีความเชื่่�อมั่่�นนัักลงทุุน ในอีีก 3 เดืือน
ข้้ างหน้้าอยู่่�ที่่�ระดัับ 130.63 ปรัับตััวลดลง 19.1%
จากเดืือนก่่อนหน้้า
นายไพบููลย์์ นลิินทรางกููร ประธาน
กรรมการสภาธุุ รกิิจตลาดทุุนไทย
เปิิดเผยดััชนีค
ี วามเชื่่� อมั่่�นนัักลงทุุน
(FETCO Investor Confidence
Index) ผลสำำ�รวจในเดืือนธัันวาคม
2563 พบว่่า “ดััชนีีฯ ในอีีก 3 เดืือน
ข้้างหน้้าอยู่่�ที่่�ระดัับ 130.63 ปรัับตััว
ลดลง 19.1% จากเดืือนก่่อนหน้้าซึ่่�ง
อยู่่�ในเกณฑ์์ “ร้้อนแรงอย่่างมาก” มา
อยู่่�ในเกณฑ์์ “ร้้อนแรง” ซึ่่�งยัังสะท้้อน
ความเชื่่�อมั่่�นของนัักลงทุุนเมื่่�อเทีียบกัับ
ความเคลื่่�อนไหวของดััชนีีตลอดทั้้�งปีี
นัักลงทุุนคาดหวัังการไหลเข้้าของเงิิน
ทุุนเป็็นปััจจััยหนุุนมากที่�่สุด
ุ รองลงมา
คืือการเติิบโตของเศรษฐกิิจในประเทศ
และผลประกอบการบริิษััทจดทะเบีียน
สำำ�หรัับปััจจััยที่่�ฉุด
ุ ความเชื่่�อมั่่�นนััก
ลงทุุนมากที่่�สุด
ุ ได้้แก่่ การท่่องเที่�่ยว
รองลงมาคืือสถานการณ์์ความขััด
แย้้งระหว่่างประเทศ และการถดถอย
ของเศรษฐกิิจในประเทศ รวมถึึงการ
ระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่่”

-หมวดธุรกิจที่นา่ สนใจมากที่สุด คือ
หมวดธนาคาร (BANK)

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO
Investor Confidence Index) ส�ำรวจ
ในเดือนธันวาคม 2563 ได้ผลส�ำรวจ
โดยสรุป ดังนี้

ในช่วงครึ่งแรกของเดือนธันวาคม
2563 SET index ปรับตัวเพิม
่ ขึ้น
จากเดือนก่อนหน้า โดยเคลื่อนไหว
อยูร่ ะหว่าง 1,417—1,483 จากข่าวดี
ของการทยอยเริ่มใช้วัคซีนป้องกัน
Covid-19 ในหลายประเทศ และมี
เงินทุนไหลเข้ามายังกลุ่ม Emerging
market โดยเฉพาะในตลาดทุนไทยซึ่ง
มีสัดส่วนหุ้นที่เคลื่อนไหวตามวัฏจักร
เศรษฐกิจ (Cyclical stock) สูง ส่ง
ผลให้เงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติ
ในตลาดทุนไทยเป็นบวกสุทธิอย่าง
ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ช่วงครึ่งเดือน
หลังดัชนีผันผวนจากการระบาดของ
Covid-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย
โดย ณ สิ้นเดือนธันวาคม SET Index

-ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนัก
ลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (มีนาคม
2564) อยูใ่ นเกณฑ์ “ร้อนแรง” (ช่วงค่า
ดัชนี 120 -159) ปรับตัวลดลง 19.1%
จากเดือนก่อนหน้ามาอยูท
่ ่รี ะดับ
130.63
-ความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนทบุคคล
และกลุ่มนักลงทุนสถาบันอยูใ่ นเกณฑ์
“ทรงตัว” ในขณะที่กลุ่มบัญชีบริษัท
หลักทรัพย์และกลุ่มนักลงทุนต่าง
ประเทศอยูใ่ นเกณฑ์ “ร้อนแรง”

-หมวดธุรกิจที่ไม่นา่ สนใจมากที่สุด คือ
หมวดท่องเที่ยว (TOURISM)
-ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้น
ไทยมากที่สุด คือ การไหลเข้าของเงิน
ทุน

-ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทย
มากที่สุด คือ การท่องเที่ยว
“ผลส�ำรวจ ณ เดือนธันวาคม 2563
รายกลุ่มนักลงทุน พบว่า ความเชื่อ
มั่นนักลงทุนทุกกลุ่มปรับตัวลดลง
โดยกลุ่มนักลงทุนบุคคลปรับตัวลดลง
21% อยูท
่ ร่ี ะดับ 117.95 กลุ่มบัญชี
บริษัทหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง 23%
อยูท
่ ร่ี ะดับ 128.57 กลุ่มนักลงทุน
สถาบันในประเทศปรับตัวลดลง 24%
อยูท
่ ร่ี ะดับ 119.05 และกลุ่มนักลงทุน
ต่างชาติปรับตัวลดลง 14% อยูท
่ ่ี
ระดับ 150.00

ปิดที่ 1,449.35 ปรับตัวเพิม
่ ขึ้น 2.9%
จากเดือนก่อนหน้า
นักลงทุนคาดหวังการไหลเข้าของเงิน
ทุนเป็นปัจจัยหนุนมากที่สุด รองลงมา
คือการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ
และผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน
ส�ำหรับปัจจัยที่ฉุดความเชื่อมั่นนัก
ลงทุนมากที่สุด ได้แก่ การท่องเที่ยว
รองลงมาคือสถานการณ์ความขัด
แย้งระหว่างประเทศ และการถดถอย
ของเศรษฐกิจในประเทศ รวมถึงการ
ระบาดของ Covid-19 ระลอกใหม่
นักลงทุนสนใจลงทุนในหมวดธนาคาร
(BANK) มากที่สุด รองลงมาคือหมวด
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO) และ
หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) ขณะที่นักลงทุนเห็นว่า
หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ
(TOURISM) ไม่นา่ สนใจลงทุนมากที่สุด
รองลงมาคือหมวดแฟชั่น (FASHION)
และหมวดสื่อสิ่งพิมพ์ (MEDIA)
ปัจจัยต่างประเทศที่นา่ ติดตาม ได้แก่
การเลือกตั้งวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ซึ่ง
จะมีผลต่อการออกนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจให้สามารถผ่านสภาเป็น
ไปได้ง่าย มาตรการปิดเมืองในหลาย
พื้นที่ในยุโรปและเอเชีย ซึ่งเพิ่มความ
เสี่ยงที่เศรษฐกิจอาจกลับเข้าสูภ
่ าวะ
ถดถอยรุนแรงอีกครั้ง ส่วนของปัจจัย
ในประเทศที่ต้องติดตามได้แก่ ผลก
ระทบของการระบาดระลอกใหม่ของ
Covid-19 ที่จะส่งผลต่อการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจในประเทศโดยเฉพาะภาค
การท่องเที่ยว”

ระวััง! 'บิิ ทคอยน์์' ปรัับฐานในระยะสั้้�น
'ซีี ไอเอส' มองระยะยาว ทองคำำ� ขาขึ้้� น

นัักลงทุุนรุ่่�นใหม่่ เตืือนระยะสั้้�น 'บิิท
คอยน์์' อาจมีีการปรัับฐานลง หลัังราคา
พุ่่�งขึ้้�นมาอย่่างร้้อนแรง จนสามารถ
เอาชนะ ราคาทองคำำ� ได้้ แต่่ระยะยาว
ยัังสามารถลงทุุนได้้ เช่่นเดีียวกัันกัับ '
ทองคำำ�' อาจอาศััยช่่วงที่่�ปรับ
ั ฐานช่่วงนี้้�
เป็็นจัังหวะเข้้าเก็็บลงทุุนเพิ่่ม
� เติิม ระยะ
ยาวเชื่่�อว่่ายัังมีีแนวโน้้มขาขึ้้�น
นายณพวีร์ พุกกะมาน นักลงทุนและ
ผู้ก่อตั้ง Creative Investment Space
(CIS) สถาบันให้ความรู้ด้านนวัตกรรม
การลงทุนรูปแบบใหม่ เปิดเผยว่า จาก
การที่ราคาบิทคอยน์ ปรับตัวขึ้นแรง
อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนธันวาคม
ปีท่ีผา่ นมา จนถึงต้นปีน้ี ล่าสุด อยูท
่ ่ี
35,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือปรับเพิ่ม
ขึ้นกว่า 22% สาเหตุ คาดว่ากลุ่มนัก
ลงทุนรุน
่ ใหม่ ทั้งนักลงทุนสถาบันและ
รายย่อย มองโอกาสเข้าไปซื้อบิทคอย
น์ หลังจากที่สร้างจุดสูงสุดใหม่เหนือ
20,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2017 และ
กราฟเทคนิคเป็นขาขึ้น แต่การลงทุน
ในระยะสั้นๆ ที่ระดับราคาดังกล่าว
ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการปรับฐานลง
เพราะมีผู้ท่ีได้ก�ำไรจ�ำนวนมากแล้ว
อาจเกิดแรงเทขายท�ำก�ำไรออกมา และ
เครื่องมือทางเทคนิคยังบอกว่าราคา
เข้าสูภ
่ าวะ Overbought มาได้ระยะ
หนึ่งแล้ว ผู้ท่ีคิดจะเข้าซื้อบิทคอยน์ใน
ช่วงนี้ต้องระมัดระวังอย่างยิ่ง
ดังนั้น หากไม่หลุดลงมาต่�ำกว่าระดับ
20,000 ดอลลาร์สหรัฐ ราคาจะเข้าสู่
ช่วงขาขึ้นที่ 3 ซึ่งเป็นขาขึ้นที่ยาวนาน
ที่สุด โดยมีเป้าหมายแนวต้านตามแนว
Fibonacci 261.8 อยูท
่ ่ี 47,000 ทั้งนี้
มองโอกาสซื้อลงทุนทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว เมื่อราคาย่อตัวลง ส่วนใน

ระยะกลางและระยะยาวของบิทคอยน์
กราฟเทคนิคบ่งบอกว่า เป็นขาขึ้นค่อน
ข้างแน่ชัด

แนวต้านที่ 1,966 ดอลลาร์สหรัฐ และ
แนวต้านถัดไปที่ระดับ 2,000 ดอลลาร์
สหรัฐ"

ด้านความเคลื่อนไหวราคาทองค�ำไม่
สามารถยืนเหนือระดับ 1,900 ดอลลาร์
สหรัฐได้ และถูกเทขายลงมาจนผล
ตอบแทนติดลบ 2.3% เนื่องมาจาก
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ พลิกกลับมาแข็งค่า
ขึ้นแรงสองวันติดกัน ประกอบกับอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ
อายุ 10 ปี ดีดตัวขึ้นเหนือระดับ 1.1%
ในสัปดาห์ท่ีผา่ น ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับ
ตั้งแต่เดือนมี.ค. 2020 ท�ำให้นักลงทุน
บางส่วนหันมาย้ายพอร์ตลงทุนไปยัง
พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ แทน

ทั้งนี้ เป็นไปได้ว่า นักลงทุนที่ลงทุน
ในบิทคอยน์ และทองค�ำอาจ จะเป็น
คนละกลุ่มกัน แม้ว่าทั้งสองสินทรัพย์
จะมีคุณสมบัติท่ีเป็น Store Of Value
เหมือนกัน และถูกคาดหวังในการเป็น
ตัวแทนของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่
นักลงทุนในทองค�ำ อาจจะเป็นกลุ่ม
อนุรักษ์นิยม ซึ่งยึดติดกับทฤษฎีการ
ลงทุนเก่าที่ว่า ทองค�ำ จะเคลื่อนไหว
ผกผันกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และ
เงินเฟ้อ

อย่างไรก็ตาม มองว่าในระยะยาว
ทองค�ำ ยังคงเป็นสินทรัพย์ท่ีนา่ ลงทุน
เพราะแนวโน้มใหญ่ของดัชนีดอลลาร์
สหรัฐ ยังคงอ่อนค่า ซึ่งส่งผลดีต่อราคา
ทองค�ำ ขณะที่ การออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังของ
สหรัฐ ยังส่งผลให้แนวโน้มเงินเฟ้อปรับ
ตัวสูงขึ้น ซึ่ง ทองค�ำ จะเป็นทางเลือก
ในการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อท่ี
ดี ประกอบกับอัตราดอกเบี้ย ยังไม่เห็น
โอกาสที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงสองปีน้ี
"มองว่า การปรับตัวลดลงแรงของ
ทองค�ำ ในสัปดาห์ก่อน ถือเป็น
โอกาสในการเข้าซื้อเพื่อหวังก�ำไร
ในระยะกลางถึงยาว จากปัจจัยพื้น
ฐานเศรษฐกิจมหภาค ที่ยังหนุนราคา
ทองค�ำ ประกอบกับกราฟเทคนิค ยังไม่
เปลี่ยนแนวโน้มแต่อย่างไร หากไม่หลุด
ระดับ 1,760 ดอลลาร์สหรัฐ โดยมอง
เป้าหมายแรก หากราคาฟื้นตัว จะมี

ส่วน นักลงทุนในบิทคอยน์ น่าจะ
เป็นนักลงทุนรุน
่ ใหม่ ทั้งรายย่อยและ
สถาบัน ที่ให้น้�ำหนักกับปัจจัยเรื่อง
เทคโนโลยีท่ีมีอยูใ่ นบิทคอยน์ ซึ่ง
เหมาะสมกับการเป็นสินทรัพย์ในยุค
ดิจิทัล มากกว่าทองค�ำ ท�ำให้ชว
่ งที่ผา่ น
มาราคาบิทคอยน์ สามารถเอาชนะ
ทองค�ำในแง่ผลตอบแทนมาได้ตลอด
จากความคาดหวังว่าบิทคอยน์ จะเป็น
สินทรัพย์แห่งอนาคต ถึงอย่างไรทั้ง
สองสินทรัพย์ต่างมีอนาคตที่ดีท้ังคู่
"ทั้ง บิทคอยน์ และทองค�ำ ต่างมี
ศักยภาพในการทีจ
่ ะสร้างจุดสูงสุด
ใหม่ในแง่ของราคาได้ นักลงทุนอาจ
เลือกลงทุนในสินทรัพย์ทม
่ี ค
ี วาม
เหมาะสมกับตัวเอง ถ้ารับในความ
เสีย
่ งและความหวือหวาได้ ก็เลือก
เทรดท�ำก�ำไรในบิทคอยน์ ส่วนนัก
ลงทุนทีไ่ ม่ต้องการรับความเสีย
่ งเรื่อง
ราคามากนัก ก็เลือกลงทุนในทองค�ำ"

บล.เอเซีี ย พลััส เคาะเป้้า SET ปีีฉลูู 1,550 จุุด
เป้้าหมายถััดไป 1,626 จุุด

ทำำ �นายกำำ�ไรบจ. ที่่� 7.19 แสนลบ. กลยุุทธ์์ ต้้นปีี เน้้ นหุ้้�นใหญ่่ พื้้� นฐานแข็็ งแกร่่ ง-หุ้้�นปัันผลสูู ง
บริิษััทหลัักทรััพย์์ เอเซีีย พลััส จำำ�กััด
(ASPS) ในกลุ่่�มบริิษััท เอเซีีย พลััส ประเมิิน
ภาพรวมการลงทุุนในช่ว
่ งไตรมาส 1 ปีี
2564 คาดหวัังความต่่อเนื่่�องของ Fund
Flow ทั้้�งทางตรง-ทางอ้้อมขณะที่่�หนุุน
ตลาดหุ้้�นไทย แต่่ต้้องติิดตาม COVID-19
ระลอกใหม่่ อาจเป็็นอุุปสรรคสำำ�คััญ การก
ระจายการลงทุุนไปหุ้้�นต่่างประเทศที่่�ได้้
อานิิสงส์์จากโควิิดยัังน่่าสนใจอยู่่�
นายเทิดศักดิ์ ทวีธรี ะธรรม รองกรรมการผู้
อ�ำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส
กล่าวว่า ภาพรวมของเศรษฐกิจปี 2564
คาดจะพลิกกลับมาฟื้นตัว 4.1%yoy จาก
ฐานที่ต่�ำและทุกปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ทยอยฟื้นตัว ส่วนก�ำไรบริษัทจดทะเบียนปี
2564 ประเมินไว้ที่ 7.19 แสนล้านบาท หรือ
คิดเป็น 65.04 บาท/หุน
้ เติบโต 38.1%yoy
“อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่ปลายงวด
4Q63 และต่อเนื่องมาถึงช่วงต้น
1Q64 สถานการณ์การระบาดของไวรัส
COVID-19 ในไทยในรอบนีถ
้ ือว่ารุนแรง
กว่ารอบแรกปี 2563 ท�ำให้รฐ
ั บาลต้อง
ออกมาตรการในการควบคุมโรค โดยต้อง
ติดตามระยะเวลาว่าจะยาวนานเพียงใด
ซึ่งกระทบโดยตรงต่อกิจกรรมเศรษฐกิจ
และมีโอกาสท�ำให้เกิดการหดตัวของ GDP
อีกครั้งในงวด 1Q64 ถือเป็น Downside
ต่อประมาณการ GDP และก�ำไรบริษัทจด
ทะเบียนในปี 2564 ส่วนมาตรการฟื้นฟู
เศรษฐกิจ เชื่อว่ารัฐบาลยังต้องมีการขับ
เคลื่อนต่อเนื่องและต้องเพิม
่ น้�ำหนัก รวมถึง
วงเงินให้สูงขึ้น แต่ก็มข
ี ้อจ�ำกัดเรื่องการก่อ
หนี้ซ่งึ ถูกก�ำหนดเป็นวินัยการคลังไว้ที่ 60%
ของ GDP คิดเป็นมูลค่าเงินกู้ที่คงเหลือกู้ได้
อีก 1.7 ล้านล้านบาท นับจากสิ้นเดือน ต.ค.
2563” นายเทิดศักดิ์ กล่าว
นายเทิดศักดิ์ กล่าวเพิม
่ เติมว่า ภาพระยะ
กลาง-ยาวของปี 2564 เชื่อว่าจะเป็นปีแห่ง

Fund Flow เพราะยังมีแรงหนุนจาก Fund
Flow ที่ไหลเข้าไทยหลายช่องทาง ทั้งการ
ลงทุนทางตรง อาทิ เงินลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ (FDI) แรงหนุนจากนโยบาย
ของนาย Joe Biden ประธานาธิบดีสหรัฐ
คนใหม่ที่ผลักดันการขึ้นภาษีนิติบุคคล และ
ค่าจ้างขั้นต่�ำในสหรัฐฯ ส่วนการลงทุนทาง
อ้อม (การลงทุนผ่านสินทรัพย์ทางการเงิน
) ในภาวะอัตราดอกเบี้ยทรงตัวในระดับ
ต่�ำ ช่วยให้เกิดการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินจาก
พันธบัตรมาสู่ตลาดหุน
้ มากขึ้นในระยะถัด
ไป รวมถึงค่าเงินบาทที่ยงั แข็งค่า หนุนให้
เกิดก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิม
่ ขึ้น รวม
ถึง Liquidity ที่ล้นระบบ (เงินฝากสูงกว่า
Market Cap ตลาดฯ) และรอจ่อเข้าตลาด
หุน
้ ถือเป็นตัวช่วยเพิม
้
่ น้�ำหนักในตลาดหุน
อีกแรง
ประเมินเป้าหมาย SET Index ภายใต้
Market Earning Yield Gap 3.7% ถึง
3.5% บนอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5%
ถือว่าอยู่ในระดับอนุรักษ์นิยมในภาวะ
Fund Flow ไหลเข้า (MEYG เคยลงไปได้ลึก
ถึง 2.6% - 2.7%) คิดเป็น P/E ที่ 23.8 เท่า
และ 25 เท่า เมื่อคูณกับ EPS64F 65.04
บาท/หุน
้ จะได้เป้าหมายแรกดัชนี 1,550
จุด (อิง Market Earning Yield Gap 3.7%)
เป้าหมาย SET Index ถัดไปที่ 1,626 จุด (
อิง Market Earning Yield Gap 3.5%)
รองกรรมการผูอ
้ �ำนวยการ สายงานวิจัย
บล.เอเซีย พลัส มองว่า กลยุทธ์การลงทุน
ในช่วงต้นปี 2564 แนะน�ำหุน
้ ขนาดใหญ่พื้น
ฐานแข็งแกร่ง และได้แรงหนุนจาก Fund
Flow อย่าง PTT, KBANK, ADVANC,
GULF และหุน
้ ปันผลสูง AP, DCC ในทาง
ตรงกันข้ามหุน
้ ที่ขยับขึ้นมาแรงจนเกิน
มูลค่าทางพื้นฐาน อย่าง MAJOR, DELTA
ต้องระมัดระวังในการซื้อขาย หรือเก็งก�ำไร
นายภาดร สุขสวัสดิ์ ผูช่
้ วยผูอ
้ �ำนวยการ

ฝ่ายที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การลงทุนและ
ผลิตภัณฑ์ บล.เอเซีย พลัส ให้มม
ุ มอง
เพิม
่ เติมว่า ปี 63 ถือเป็นปีที่ท้าทายความ
สามารถของนักลงทุน ขณะที่ทิศทางการ
ลงทุนในปี 64 เองก็อาจยังดูไม่ชัดเจนนัก
แม้จะเปิดปีมาพร้อมกับความหวังเรื่อง
วัคซีนที่คืบหน้า แต่ตัวเลขผูต
้ ิดเชื้อรอบสอง
หรือสามในบางประเทศก็ยงั คงสูงขึ้นต่อ
เนื่องตามไปด้วย
“จากการระบาดของโควิดรอบแรก เห็น
ได้ว่าหุน
้ ต่างประเทศที่ได้อานิสงส์ อย่าง
หุน
้ กลุ่มเทคโนโลยีเติบโตดีมาก การกระ
จายการลงทุนไปยังต่างประเทศครึง่ หนึ่ง
ยังเป็นการจัดพอร์ตลงทุนที่เราแนะน�ำ
และใช้กลยุทธ์ Barbell Approach สร้าง
ผลตอบแทนจากกลุ่มเทคโนโลยี ซึ่งถือ
เป็น Long-term winner ได้แก่ หุน
้ กลุ่ม
Cloud และ Cybersecurity ที่โตไปตาม
เทรนด์ Work From Home รวมถึงเทรนด์
Digitalization เช่น ETF ที่ลงทุนล้อไปกับ
บริษัทที่ประกอบธุรกิจ Cloud อย่าง First
Trust Cloud Computing ETF ที่สร้างผล
ตอบแทนได้กว่า 49% ในช่วงปีที่ผ่านมาน
อกจากนี้ เรายังแนะน�ำให้แบ่งสัดส่วนลงทุน
ในหุน
้ กลุ่ม Cyclical เช่น กลุ่มผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์หรือชิพประมวลผล อย่าง
VanEck Vectors Semiconductor ETF
รวมทั้งกลุ่มท่องเที่ยว ที่จะได้ประโยชน์เมื่อ
สถานการณ์กลับสู่ปกติ” นายภาดร กล่าว
ฝ่ายที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์การลงทุนและ
ผลิตภัณฑ์ บล.เอเซีย พลัส ยังให้น้�ำหนัก
การลงทุนต่างประเทศส่วนใหญ่อยู่ที่
อเมริกาและจีน และให้คงสภาพคล่องใน
พอร์ตราว 10-20% เพื่อเตรียมรับมือกับ
ความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า หลัง
ราคาปรับตัวขึ้นร้อนแรง ปีนอ
ี้ าจเป็นอีกปีที่
ท้าทาย แต่ภายใต้วิกฤตมักสร้างโอกาสลง
ทุนใหม่ๆ ให้กับนักลงทุนได้เสมอ นายภาดร
กล่าวทิ้งท้าย

บล.ทิิ ส โก้้ ประเมิิ น ดััชนีี หุ้้� น ไทยที่่� เ หมาะสมในปีี 64 ที่่� 1,450-1,590 จุุด
หุ้้� นเด่่ น BAM, BBL, BDMS, MTC, PTTGC, TWPC และ WHA

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อ�ำนวยการ
อาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัท
หลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ำกัด เปิดเผยว่า ผลก
ระทบ COVID-19 ท�ำให้ตลาดหุ้นไทยปีท่ี
แล้วปรับตัวลง 8% และเคลื่อนไหวแย่กว่า
ตลาดหุ้นโลก (MSCI World Index) ที่ปรับตัว
เพิ่มขึ้น 14% ส�ำหรับมุมมองหุ้นไทยในปีน้ี
บล.ทิสโก้คาดว่าหุ้นไทยมีโอกาสฟื้นตัวจาก
ปีท่ีแล้วจาก 3 ปัจจัยบวก คือ 1. การฟื้นตัว
ของตัวเลขเศรษฐกิจและก�ำไรของบริษัทจด
ทะเบียน โดยบล.ทิสโก้คาดว่าเศรษฐกิจไทย
ปีน้ีจะกลับมาเติบโต 3.4% จากปี 2564 ที่
คาดว่าเศรษฐกิจจะหดตัว 6.3%
ส่วนก�ำไรบริษัทจดทะเบียนไทยในปี 2564
คาดว่าจะฟื้นตัวแรง 34% ขณะที่ปี 2563
คาดว่าก�ำไรบริษัทจดทะเบียนไทยจะติดลบ
38% สาเหตุท่ก�ำ
ี ไรเพิ่มขึ้นแรงมาจากก�ำไร
ในกลุ่มพลังงาน และกลุ่มธนาคารพาณิชย์
ซึ่งคิดเป็นครึ่งหนึ่งของก�ำไรตลาดโดยรวม
จะเติบโต 79% และ 25% ตามล�ำดับ ขณะที่
ปี 2565 คาดก�ำไรโดยรวมจะเติบโตอีก 16%
อานิสงส์จากภาวะเศรษฐกิจที่คาดว่าจะฟื้น
ตัวได้เต็มที่หลังมีวัคซีน โดยเฉพาะภาคการ
ท่องเที่ยว
2. นโยบายการเงินยังคงอยูใ่ นระดับที่ผอ
่ น
คลายมากเมื่อเทียบกับในอดีต ธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (FED) ได้ปรับเป้าหมายนโยบาย
การเงินไปใช้ “อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย” ที่
2% ซึ่งจะท�ำให้ FED สามารถผ่อนคลาย
นโยบายการเงินได้นานกว่าในอดีต ทั้งการ
คงดอกเบี้ยในระดับต่�ำสุดเป็นประวัติการณ์
และการอัดฉีดสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง
จากการประเมินคาดว่า FED จะอัดฉีดสภาพ
คล่องในปีน้เี พิ่มขึ้นอีกไม่ต่�ำกว่า 1 ล้านล้าน
ดอลลาร์ฯ

และ 3. นโยบายด้านเศรษฐกิจของนายโจ
ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนใหม่ ที่มี
แผนการใช้จ่ายเงินจ�ำนวนมากจะกดดันเงิน
ดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มอ่อนค่าลง เป็น
ผลดีต่อตลาดหุ้นและราคาสินค้าโภคภัณฑ์
โดยรวม ขณะเดียวกัน นโยบายต่างประเทศ
ของไบเดนที่ประนีประนอมกว่าทรัมป์ และ
คาดการณ์ข้างหน้าได้ง่ายกว่าทรัมป์ น่าจะ
เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโลก และช่วยลดความ
ผันผวนของตลาดลงได้
อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ
โลกปี 2551 เป็นต้นมา ค่าอัตราส่วนราคาต่อ
ก�ำไรอนาคต (2Y Forward PER) ของตลาด
หุ้นโลกซึ่งรวมถึงตลาดหุ้นไทย มีแนวโน้ม
ปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอด และปัจจุบันมีค่า
อยูใ่ กล้เคียงกันที่ประมาณ 16-17 เท่า เพราะ
เป็นผลพวงจากการใช้นโยบายการเงินแบบ
ผ่อนคลายยาวนาน ทั้งการลดอัตราดอกเบี้ย
ลงจนถึงบางประเทศใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบ
และการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าสูร่ ะบบเป็น
จ�ำนวนมหาศาลอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมา
ก่อน เป็นการบีบบังคับให้เงินต้องแสวงหา
ผลตอบแทนด้วยการยอมรับความเสี่ยงที่
สูงขึ้น (Search for Yield) อิงจากแนวโน้ม
ค่า Forward PER ดังกล่าว และ ก�ำไรต่อหุ้น
(EPS) ของตลาดหุ้นไทยในปี 2565 บล.ทิส
โก้ประเมินดัชนีหุ้นไทยที่เหมาะสมในปี
2564 ที่ 1,450-1,590 จุด โดยในครึ่งปีหลัง
มีโอกาสสูงจะเหวี่ยงตัวขึ้นไปใกล้ ๆ ระดับ
1,600 จุด หรือเทียบเท่าตอนสิ้นปี 2562
ก่อนที่ COVID-19 จะระบาด
ทั้งนี้ แม้ บล.ทิสโก้จะมองแนวโน้มกระแส
เงินทุนไหลเข้า (Fund Flows) ปีน้ีเป็นบวก
แต่การเสนอขายหุ้น IPO ขนาดใหญ่ในช่วง

ปลายเดือน ม.ค.นี้ อาจท�ำให้ Fund Flows
สะดุดและกดดันตลาดอ่อนตัวลงชั่วคราว
จากสภาพคล่องบางส่วนที่ถูกดึงออกจาก
ตลาดไปเพื่อจองหุ้นดังกล่าว จากการศึกษา
ทิศทาง Fund Flows ทั้งของนักลงทุนต่าง
ชาติและนักลงทุนสถาบันในประเทศในช่วง
1-2 สัปดาห์ก่อนการจองซื้อหุ้น IPO ขนาด
ใหญ่ 3 ครั้งล่าสุด คือ AWC, CRC และ SCGP
ซึ่งท�ำให้กระแสเงินทุนไหลเข้าตลาดหุ้น
ติดลบ ขณะที่ความเคลื่อนไหว SET Index
ในช่วง 2-4 สัปดาห์ก่อนหุ้น IPO ขนาดใหญ่
จะเริ่มเข้ามาซื้อขายในตลาด มีโอกาสสูงถึง
83% ที่ SET Index จะปรับตัวลง โดยให้ผล
ตอบแทนติดลบเฉลี่ย 2-3%
ส�ำหรับประเด็นหุ้นที่นา่ สนใจ แนะน�ำให้
เลือกลงทุนในหุ้นวัฏจักร (Cyclical Stocks)
ที่นา่ จะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจ และแนะน�ำหาจังหวะสะสมหุ้น
ปันผล เนื่องจากภาวะอัตราดอกเบี้ยยังอยูใ่ น
ระดับต่�ำอีกนาน โดยหุ้นเด่นในเดือน ม.ค. ที่
แนะน�ำ คือ HMPRO, INTUCH, KKP, MTC,
SCC, SFLEX, TPIPL และ TVO ส�ำหรับหุ้น
เด่นน่าลงทุนในปี 2564 มีการเปลี่ยนแปลง
เล็กน้อย หลังมีราคาหุ้นบางตัว เช่น
AEONTS ราคาได้ปรับตัวขึ้นถึงเป้าหมาย
แล้ว ดังนั้น บล.ทิสโก้จึงเลือกหุ้นแนะน�ำ
ในปี 2564 เป็น BAM, BBL, BDMS, MTC,
PTTGC, TWPC และ WHA
ด้านแนวรับส�ำคัญของเดือนม.ค. 2564 อยูท
่ ่ี
1,440 จุด แนวรับถัดไปอยูท
่ ่ี 1,400 -1,390
จุด ขณะที่แนวต้านส�ำคัญอยูท
่ ่ี 1,500
-1,515 จุด และมีแนวต้านถัดไปที่ 1,5401,550 จุด ตามล�ำดับ

IAA ประเมิ น เป้ า หมาย SET สิ้ นปี 64 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,559 จุด

สูงกว่า ปี กอนที่ 1,449 จุด เฟ้น หุ้ น เด่ น ADVANCBDMS-CPALL-KBANK-PTTGC

นายสมบััติิ นราวุุฒิชั
ิ ย
ั เลขาธิิการสมาคมนััก
วิิเคราะห์์การลงทุุน (IAA) แถลงผลการสำำ�รวจ
ความเห็็นของนัักวิิเคราะห์์และผู้้�จััดการกองทุุนต่่อ
มุุมมองในด้้านการลงทุุนและคาดการณ์์ทิิศทางดััชนีี
ราคาหุ้้�นไทย (SET Index) โดยครั้้�งนี้้�มีผู้
ี ต
้� อบแบบ
สำำ�รวจทั้้�งหมด 23 บริิษััท แบ่่งเป็็นบริิษััทหลัักทรัพย์
ั ์
จำำ�นวน 18 บริิษััท บริิษััทหลัักทรัพย์
ั จั
์ ัดการกองทุุน
จำำ�นวน 3 บริิษััท และบริิษััทโกลด์์ ฟิิวส์เ์ จอร์์ส 1
บริิษััท ซึ่่�งได้้ปรับ
ั สมมติิฐานหลัักเป็็นปััจจุุบัน
ั แล้้ว
ผลสำำ�รวจโดยสรุุป ดัังนี้้�
สมมติฐาน GDP ปี 64 นั้นผู้ตอบทุกรายมองว่าเป็น
บวก มีค่าเฉลี่ยอยูท
่ ่ี 3.74%
ทางด้านสมมติฐานราคาน้�ำมัน มีค่าเฉลี่ยของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ 49.70 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
โดยแยกตามกลุ่ม มีผู้ตอบดังนี้
• 35 – 39.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 40.91
• 40 – 44.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 50.00
• 45 - 49.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 9.09

ผลส�ำรวจความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการ
กองทุนร้อยละ 60.87 มองว่าดัชนีราคาหุ้นไทยใน
ช่วงไตรมาสที่1 มีแนวโน้มไปในทิศทางบวก ใน
ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 26.09 มองไป
ในในทิศทางSideways หรือไม่เปลี่ยนแปลงไปมาก
จากสิ้นปี 2563 และร้อยละ 13.04 มองว่าตลาดจะ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางลบ
เมื่อให้มองยาวไปจนถึงสิ้นปี 2564 ปัจจัยที่มี
ผลบวกต่อดัชนีราคาหุ้นไทยในปี 2564 ได้แก่
มาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ของประเทศ
ส�ำคัญทั่วโลก ผู้ตอบแบบส�ำรวจ 95.65% เท
คะแนนให้อย่างชัดเจนว่าเป็นผลบวก รองลงมาผู้
ตอบ 91.30% คาดว่า Fund Flow จากต่างประเทศ
สูต
่ ลาดทุนไทย และ ผลประกอบการของ บจ.
78.26% ตามล�ำดับ
ส่วนปัจจัยที่จะส่งผลในด้านลบต่อตลาดทุนไทย
ในปี 2564 ได้แก่ แนวโน้มสถานการณ์โควิด-19 คิด
เป็น 78.26% รองลงมา คือปัจจัยทางด้านการเมือง
ในประเทศ 73.91% และเศรษฐกิจภายในประเทศ
52.17% ตามล�ำดับ
เป็นที่นา่ สังเกตุว่าภาวะเศรษฐกิจในประเทศนั้น
ผู้โหวตมีความเห็นต่างพอสมควร โดยมีผู้โหวต
52.17% ที่มองว่าเป็นปัจจัยลบ แต่มีผู้ตอบ
39.13% ที่มองแย้งว่าจะเป็นผลบวก
สมาคมนักวิเคราะห์ฯ ได้สอบถามความเห็นของ
นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนเกี่ยวกับ ข้อเสนอ
แนะว่าภาครัฐควรเร่งนโยบายเรื่องใดที่มีผลบวก
ต่อภาวะเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่เสนอให้ภาครัฐใช้
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะ

ยาว จ�ำนวนร้อยละ 47.62 ของผู้ตอบ ได้แก่ กระตุ้น
การใช้จ่ายภาคประชาชน และกระตุ้นการบริโภค
ผ่านโครงการช้อปช่วยชาติ ฯลฯ ทั้งนี้มีผู้ตอบร้อย
ละ 28.57 ที่เสนอให้เร่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใน
ประเทศเพื่อกระตุ้นการจ้างงาน นอกเหนือจากข้อ
เสนอดังกล่าว
ด้านการช่วยเหลือภาคธุรกิจ มีผู้ตอบร้อยละ 23.81
ข้อเสนอได้แก่ มาตรการช่วยเหลือ SME ให้สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้หรือการช่วยเหลือผู้ประกอบ
การที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ด้านการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. นัก
วิเคราะห์คาดการณ์คงที่ ปี 2564 ร้อยละ 52.17
ของผู้ตอบ และคาดว่าปรับลด 0.25% ร้อยละ
43.48 ตามล�ำดับ
คาดการณ์ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ของตลาดเฉลี่ยที่
77.46 บาท โดย แยกตามกลุ่มมีผู้ตอบดังนี้
• 60 – 69.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 16.67
• 70 – 79.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 44.44
• 80 - 89.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 33.33
• 90 - 99.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 5.56

EPS Growth ของงบปี 2564 คาดว่า EPS Growth
เฉลี่ยอยูท
่ ่รี ้อยละ 40.77 เมื่อแยกตามช่วงระดับการ
เติบโต จะอยูร่ ะหว่างร้อยละ
• 20 - 29.99 มีผู้ตอบร้อยละ 5.56

• 30 - 39.99 มีผู้ตอบร้อยละ 50.00
• 40 - 49.99 มีผู้ตอบร้อยละ 22.22
• 50 - 59.99 มีผู้ตอบร้อยละ 22.22
ส�ำหรับจุดสูงสุดของ SET Index ระหว่างปี 2564
เฉลี่ยที่ระดับ 1,631 จุด ทั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถาม
ร้อยละ 53.33 ที่คาดว่าดัชนีจะท�ำจุดสูงสุด 1,501
– 1,600 จุด และมีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 40
ที่คาดว่าจุดสูงสุดจะอยูใ่ นช่วง 1,601 – 1,700 ตาม
ล�ำดับ
เมื่อมองจุดต่�ำสุดของปี 2564 นักวิเคราะห์และผู้
จัดการกองทุนคาดการณ์จุดต่�ำสุดของดัชนีราคาหุ้น
ไทย (SET Index) ระหว่างปี มีค่าเฉลี่ยจุดต่�ำสุด ที่
1,338 จุด
ทั้งนี้นักวิเคราะห์ และผู้จัดการกองทุนคาดเป้า
หมายดัชนี ณ วันสิ้นปี 2564 มีค่าเฉลี่ยอยูท
่ ่ี 1,559
จุด ซึ่งสูงกว่าระดับดัชนี ณ วันสิ้นปี 2563 ซึ่งอยูท
่ ่ี
1,449
การจัดพอร์ตการลงทุน

ความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน
เกี่ยวกับการจัดพอร์ตการลงทุน แนะน�ำ ให้มีเงินสด
ร้อยละ12.17 ของพอร์ต และมีกองทุนตราสารหนี้
ร้อยละ16.30
ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงสูงนั้น
แนะน�ำให้แบ่งเงินลงทุนไว้ในหุ้นไทยหรือกองทุน
หุ้นไทย ร้อยละ 28.43 รองลงมา ลงทุนในหุ้นต่าง
ประเทศหรือกองทุนหุ้นต่างประเทศ ร้อยละ 28.39
ตามมาด้วย การแบ่งเงินลงทุนไว้ในทองค�ำ ร้อยละ
7.85 และ กองทุนอสังหา/REIT ร้อยละ 6.85 ตาม
ล�ำดับ
รายชื่อหุ้นที่นักวิเคราะห์แนะน�ำโดยมีจ�ำนวนส�ำนัก
วิเคราะห์แนะน�ำตรงกันตั้งแต่ 4 ส�ำนักขึ้นไป มีดังนี้
(เรียงชื่อตามอักษรย่อ)

1. ADVANC โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 3 ปัจจัย
บวกหุ้นในกลุ่มสื่อสาร คือ 1.การประกาศขอความ
ร่วมมือให้ท้ัง หน่วยงานราชการ และ บริษัทเอกชน
เริม
่ ท�ำงานที่บ้าน (WFH) เพื่อลดความเสี่ยงใน
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 รอบใหม่ของ
ภาครัฐ จะส่งผลดีต่อปริมาณการใช้งาน Data ที่
สูงขึ้น 2.ADVANC ให้ผลตอบแทนเงินปันผล ที่
ประมาณ 4.11% ประกอบกับราคามีการปรับตัวลง
มาทรงตัวในระดับที่นา่ สนใจ และ 3.เม็ดเงินลงทุน
ต่างชาติ Fund Flow มีโอกาสกลับเข้ามาลงทุน
ในประเทศไทย ซึ่ง ADVANC เป็นหุ้นแข็งแกร่ง มี
กระแสเงินสดที่ดี น่าจะเป็นหุ้นที่นักลงทุนต่างชาติ
ให้ความสนใจ
2. BDMS ประเด็นสนับสนุน จากเป็นกลุ่มโรง
พยาบาลเอกชนที่ใหญ่ท่ีสุดในไทย คาดก�ำไรมีแนว
โน้มฟื้นตัวต่อเนื่องจาก 2Q20 ที่เป็นจุดต่�ำ ด้วยการ
ควบคุมค่าใช้จ่าย เพิ่มสัดส่วนคนไข้ประกัน และ
ประเทศไทยเข้าสูส
่ ังคมผู้สูงอายุ
3. CPALL ปัจจัยสนับสนุน จากมาตรการภาครัฐยัง
มีต่อเนื่อง หนุนเม็ดเงินและก�ำลังซื้อของลูกค้า คาด
ได้ประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อม
4. KBANK โดยมองว่าปัจจัยหนุน จากส่วนต่าง
อัตราดอกเบี้ยสูง มีการบริหารจัดการและควบคุม
ความเสี่ยงที่ดี และเป็นที่สนใจของนักลงทุนต่าง
ชาติ
5. PTTGC โดยคาดว่าได้ประโยชน์จากการฟื้นตัว
ทางเศรษฐกิจหลังมีวัคซีน และมีความได้เปรียบ
ด้านต้นทุนจากการใช้ก๊าซเป็นวัตถุดิบหลักในการ
ผลิต
ส�ำหรับหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับการท่องเที่ยว อาทิ โรงแรมและสายการบิน
นอกจากนั้นยังให้หลีกเลี่ยงหุ้นบางรายที่วิ่งขึ้น
มากว่า 1,000% เนื่องจากราคาเกินมูลค่าปัจจัยพื้น
ฐานไปมาก

กกร. คาด ศก.ไทยปีี 64 ขยายตััวในกรอบ 1.5%- 3.5%

หากคุุมโควิิด-19 ภายใน 3 เดืือน
ลดลงจากประมาณการเดิิมที่่�คาดว่่าขยายตััวได้้ 2.0% - 4.0%
คณะกรรมการร่่วมภาคเอกชน 3
สถาบััน (กกร.) จััดการประชุุมประจำำ�
เดืือนมกราคม 2564 โดยมีี นายกลิิ
นท์์ สารสิิน ประธานสภาหอการค้้า
แห่่งประเทศไทย (ประธาน กกร.)
นายสุุพัน
ั ธุ์์� มงคลสุุธีี ประธานสภา
อุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย และ
นายผยง ศรีีวณิช
ิ ประธานสมาคม
ธนาคารไทยเป็็นประธานร่่วม โดยที่�่
ประชุุม กกร. มีีความเห็็นว่่า
* การแพร่ระบาดของโควิด-19 ใน
ประเทศท�ำให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ไทยหยุดชะงัก การท่องเที่ยวใน
ประเทศซึ่งเป็นเครื่องยนต์หลักของ
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจตลอดครึ่ง
หลังของปี 2563 ไม่สามารถเดินต่อ
ได้ช่ว
ั คราว หลังจากมีมาตรการเข้ม
งวดจ�ำกัดการเดินทางในหลายจังหวัด
ที่มีประชากรมากหรือเป็นจุดหมาย
ของการท่องเที่ยวในประเทศ คาดว่า
จะใช้เวลา 2-3 เดือน และยังส่งผลลบ
ต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนัก
ลงทุน ส�ำหรับกิจกรรมการผลิตในภาค
อุตสาหกรรมจะได้รับผลกระทบทาง
อ้อมจากเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้ากว่าที่
คาดไว้ เนื่องจากประเทศส�ำคัญๆ ใน
Global supply chain อย่างจีนและ
ไต้หวันยังควบคุมการระบาดได้ดี ทั้งนี้
ภาคการส่งออกในช่วงต้นปี 2564 อยู่
ภายใต้ข้อจ�ำกัดจากปัญหาขาดแคลนตู้
คอนเทนเนอร์ในการส่งออกรวมถึงค่า
เงินบาทที่ยังมีแนวโน้มแข็งค่า
* ภาครัฐควรเร่งหามาตรการควบคุม

โรคระบาดและช่วยเหลือผู้ประกอบ
การและแรงงานที่ได้รับผลกระทบ
ประการแรก ต้องเร่งควบคุมการแพร่
ระบาดและบังคับใช้มาตรการต่างๆ
ที่ประกาศออกมาอย่างเคร่งครัด ควร
จะ focus แม่นย�ำ ตรงจุด ถึงต้นตอ
การแพร่กระจายทั้งนี้ขอให้ควบคุม
ดูแลที่อยูข
่ องคนงานต่างด้าวให้เหมาะ
สมเพื่อระงับการแพร่ระบาด และเร่ง
จับผู้กระท�ำผิดทั้งบ่อนการพนัน และ
การน�ำเข้าแรงงานต่างด้าวอย่างผิด
กฎหมาย รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้
สินค้าของประเทศว่าปัญหาการแพร่
ระบาดส่วนใหญ่มาจากคนสูค
่ น ไม่ใช่
จากอาหารหรือสินค้าสูค
่ น
ประการที่สอง ขอให้ภาครัฐเร่งด�ำเนิน
การเรื่องงบประมาณช่วยเหลือ 2 แสน
ล้านบาท โดยให้ก�ำหนดวิธีการให้
ชัดเจนปฏิบัติได้เร็วและให้สง่ ผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพเพราะมีความเห็น
ว่าจะสามารถช่วยพยุงเศรษฐกิจได้
ซึ่งอาจเป็นการต่ออายุโครงการคนละ
ครึ่งและเพิ่มงบประมาณการใช้จ่าย
ต่อบุคคลเป็น 5,000 บาท มาตรการ
ลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
เช่น ลดค่าไฟ 5% รวมถึงการใช้
เครื่องมือทางการเงินอย่าง Asset
Warehousing และ บสย. อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ประการที่สาม เร่งรัดเรื่องวัคซีนให้

สามารถได้มาตามก�ำหนดเวลาและ
มีปริมาณที่เพียงพอรวมถึงก�ำหนด
วิธีการและหลักเกณฑ์ในการกระ
จายการขนส่งและฉีดวัคซีนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดล�ำดับผู้ท่ีได้รับ
วัคซีนก่อนหลังอย่างเหมาะสม
ประการที่ส่ี เร่งรัดการใช้และการ
เจรจาการค้าทวิภาคี รวมถึงการให้
สัตยาบันลงนามข้อตกลง RCEP ใน
การประชุมรัฐสภา เพื่อให้ข้อตกลง
ที่ลงนามไปเมื่อเดือน พ.ย. 63 มีผล
บังคับใช้กลางปีน้ี เพื่อให้การฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจมีแรงส่งเพิ่มในช่วงครึ่งปี
หลัง
* การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่มีแนว
โน้มว่าจะช้ากว่าที่คาดไว้เดิม รวมถึง
ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศ
และการใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีก
2 แสนล้านบาทในการพยุงเศรษฐกิจ
ที่ประชุม กกร. จึงคาดการณ์ว่า
เศรษฐกิจไทยปี 2564 จะขยายตัวได้
ในกรอบ 1.5% ถึง 3.5% หากควบคุม
การแพร่ระบาดได้ภายในระยะเวลา
3 เดือน ลดลงจากประมาณการเดิม
ที่คาดว่าขยายตัวได้ 2.0% ถึง 4.0%
เช่นเดียวกับประมาณการการส่งออก
ในปี 2564 ที่คาดว่าจะขยายตัวเพียง
3.0% ถึง 5.0% ส่วนอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปจะอยูใ่ นกรอบ 0.8% ถึง 1.0%

เจแอลแอล คาดแนวโน้้มตลาดอสัังหาฯ
ไทยครึ่่�งแรกปีี 64 จะยัังไม่่ เปลี่่�ยนจากปีีที่่�ผ่่านมา

นางสุุพิน
ิ ท์์ มีีชููชีพ
ี กรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััทที่่�ปรึึกษาและบริิการด้้าน
อสัังหาริิมทรััพย์์ เจแอลแอล
วิเคราะห์ว่า สภาพเศรษฐกิจที่ถดถอยทั้ง
ในประเทศไทยและทั่วโลก ส่งผลให้ความ
ต้องการในตลาดอสังหาริมทรัพย์กลุ่มหลัก
ทุกประเภทปรับตัวลดลงนับตั้งแต่ต้นปี
2563 แม้ในปี 2564 จะมีความคาดหวัง
สูงเกี่ยวกับการคลี่คลายของวิกฤติการณ์
โรคระบาดตามที่หลายประเทศรวมทั้ง
ประเทศไทยตั้งเป้าว่าจะมีการเริม
่ ทยอย
ใช้วัคซีน แต่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจยัง
คงต้องอาศัยเวลา ดังนั้น จึงคาดว่า ความ
ต้องการในภาคอสังหาริมทรัพย์จะยังไม่มี
การปรับตัวดีขึ้นอย่างน้อยไปจนถึงกลางปี
นี้
โอกาสส�ำหรับนักลงทุน
วิกฤตการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อ
ตลาดอสังหาริมทรัพย์มากกว่าที่หลาย
ฝ่ายเคยคาดการณ์ไว้เมื่อช่วงต้นปี 2563
ที่สถานการณ์โรคระบาดเพิ่งเริ่มขยายตัว
อสังหาริมทรัพย์กลุ่มหลักทุกประเภทล้วน
ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็น
โรงแรม ศูนย์การค้า คอนโดมิเนียม และ
ไม่เว้นแม้แต่ตลาดอาคารส�ำนักงานของ
กรุงเทพฯ ที่มีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกร่งและ
ค่าเช่าปรับเพิ่มสูงขึ้นติดต่อกันมาเป็นเวลา
หลายปี แม้ระดับความรุนแรงของผลกระ
ทบที่ได้รับอาจแตกต่างกันไป
ความผันผวนที่เกิดขึ้นในภาค
อสังหาริมทรัพย์ ท�ำให้เจ้าของและผู้
ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต้องปรับ
กลยุทธ์เพื่อหาช่องทางเพิ่มกระแสเงินสด
เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปรับตัวให้
สามารถรองรับอนาคตระยะยาวรวมไปถึง
พิจารณาทบทวนพอร์ตอสังหาริมทรัพย์
และโครงการที่มีหรือที่วางแผนไว้ ซึ่งน�ำไป
สูโ่ อกาสที่มีมากขึ้นส�ำหรับนักลงทุน
การเสนอขายโรงแรมมีให้เห็นมากขึ้น โดย
เฉพาะในหัวเมืองท่องเที่ยวที่พึ่งพาตลาด

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นหลักซึ่งได้
รับผลกระทบมากกว่าจากสถานการณ์โค
วิด และโรงแรมที่เสนอขายส่วนใหญ่เป็น
โรงแรมบริหารโดยผู้ประกอบการไทย ทั้งนี้
ส�ำหรับโรงแรมคุณภาพดีในท�ำเลชั้นดี พบ
ว่า ราคาที่เสนอขายไม่ได้ต่�ำกว่าราคาที่มี
เสนอขายในช่วงก่อนโควิดมากนัก แต่ขณะ
เดียวกัน ผู้ขายมีความยืดหยุน
่ ในการเจรจา
เรื่องราคากับผู้สนใจซื้อมากขึ้น
จึงมีความเป็นไปได้สูงขึ้นที่ราคาที่ผู้ซื้อ
และผู้ขายคาดหวัง จะขยับเข้าใกล้กันมาก
ขึ้น ซึ่งท�ำให้คาดว่า ตลาดการลงทุนซื้อขาย
โรงแรมจะเริม
่ กลับมามีกิจกรรมเพิม
่ ขึ้นใน
ระยะปานกลางเพื่อเคลียร์ยูนิตเหลือขาย
ในโครงการและเพิ่มกระแสเงินสด ผู้พัฒนา
โครงการคอนโดมีการเสนอส่วนลดส�ำหรับ
บางยูนิต รวมไปจนถึงการเสนอขายยกล็อต
ในราคาพิเศษ
มีท่ีดินมากขึ้นที่ถูกน�ำออกมาเสนอขาย
หรือให้เช่าระยะยาว ทั้งโดยบริษัทพัฒนา
โครงการคอนโดบางส่วนที่ตัดสินใจยกเลิก
แผนการเปิดโครงการเพิ่ม และเจ้าของที่ดิน
ที่ใช้ประโยชน์ไม่เต็มศักยภาพ ทั้งนี้ แม้
ราคาเสนอขายหรือให้เช่าจะยังไม่ถือได้ว่า
ต่�ำกว่าช่วงเวลาปกติมากนัก แต่มีสัญญาณ
ว่า ผู้ขายหรือผู้ให้เช่าหลายรายพร้อมปรับ
ราคาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็น
จริงในตลาดมากขึ้น
เริ่มมีการเสนอขายอาคารส�ำนักงานให้
เห็น ทั้งที่เป็นอาคารเก่าพร้อมโอกาสการ
ปรับปรุง และบางโครงการที่อยูร่ ะหว่าง
ก่อสร้าง บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ
ไทย เริ่มสนใจมองหาหุ้นส่วนที่เป็นบริษัท
/นักลงทุนต่างชาติท่ีมีความแข็งแกร่ง ทั้ง
ทางด้านการเงินและนวัตกรรม เพื่อเข้า
มาช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และลดความเสี่ยง
ในขณะที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์กลุ่ม
หลักพบกับความท้าทายมากขึ้น ยังมี
อสังหาริมทรัพย์ทางเลือกกลุ่มอื่นที่ยังมี
โอกาสเติบโต อาทิ อสังหาริมทรัพย์กลุ่ม
โลจิสติกส์ท่ีความต้องการมีศักยภาพใน

การขยายตัวสูงตามการเติบโตอย่างก้าว
กระโดดของภาคธุรกิจอีคอมเมอร์ส โดย
เฉพาะแพล็ตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์
ซึ่งมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นในการ
ใช้คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า แต่
ทั้งนี้ หากมีผู้ประกอบการรายใหม่ท่ีคิด
จะขยายการลงทุนเข้ามาในธุรกิจการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มนี้ อาจไม่ใช่
เรื่องง่ายนัก เพราะตลาดอสังหาริมทรัพย์
ประเภทนี้ มีผู้ประกอบการรายหลัก
เพียงสองรายที่มีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญสูงที่ครองส่วนแบ่งการตลาดส่วน
ใหญ่อยูก
่ ่อนแล้ว อย่างไรก็ดี โอกาสส�ำหรับ
ผู้เล่นรายใหม่ยังคงมี เนื่องจากมีผู้พัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มคลังสินค้า
/โลจิสติกส์จากต่างประเทศจ�ำนวนมาก
ขึ้นที่สนใจหาโอกาสเข้ามาลงทุนพัฒนา
โครงการ เพื่อรองรับความต้องการจาก
ลูกค้าของตนที่อยูใ่ นประเทศไทย และ
สนใจที่จะร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการชาว
ไทย
ยังมีอสังหาริมทรัพย์ทางเลือกอื่นๆ ที่มี
ศักยภาพสูงส�ำหรับการลงทุน อาทิ ดาต้า
เซ็นเตอร์ รวมไปจนถึงบ้านพักผู้สูงวัย
ระดับไฮเอนด์ส�ำหรับชาวไทยผู้มีฐานะ
และชาวต่างชาติ แม้ผู้พัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ไทยหลายรายอาจไม่มี
ประสบการณ์ตรงในการพัฒนาและบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ทางเลือกเหล่านี้ แต่มี
ความเป็นไปได้ท่ีจะสามารถร่วมลงทุนกับ
ผู้ประกอบการต่างชาติท่ีมีความเชี่ยวชาญ
และมีชอ
่ งทางในการเจาะตลาดลูกค้าจาก
ต่างประเทศ
ในภาวะที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์เกิด
ความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรวดเร็ว ตาม
พัฒนาการที่เกิดขึ้นในโลกดิจิทัลและ
เทคโนโลยี ซึ่งส่งผลให้วิถีการใช้ชีวิตของ
ผู้คนและความต้องการในการใช้ประโยชน์
อสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบ
การอสังหาริมทรัพย์ต้องจินตนาการถึง
ความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต เพื่อให้สามารถพบโอกาสใหม่ๆ ใน
การขยายธุรกิจและกระจายการลงทุน

บล.เมย์์แบงก์์ กิิมเอ็็ง : TOA: แนะนำำ� "BUY" ราคาเป้้าหมาย 40 บาท/หุ้้�น
TOA Paint (Thailand) (TOA)
BUY

Share PriceTHB 33.50

12m Price TargetTHB 40.00
(+19%)
ผู้น�ำผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว
Initiation
ประเด็นการลงทุน
TOA ผู้น�ำผลิตภัณฑ์สีและสาร
เคลือบผิวชั้นน�ำในประเทศไทย และ
อาเซียน ผลประกอบการปี 25602562 มีการเติบโต ปี2563 จะ
ประคองตัวติดลบเล็กน้อยแม้เผชิญ
กับปัจจัยลบเรื่องCovid-19 แนวโน้ม
ปี 2564-2565 จะกลับมาเติบโต จาก
การเปิดตัวโมเดลธุรกิจใหม่ MEGA
PAINT Warehouse และ ยกระดับ
บริการงานช่างมาตรฐานใหม่ WHO
Service บริษัทมีฐานะการเงินที่
แข็งแกร่ง มีเงินสดและเงินลงทุน
ระยะสั้นในมือสูง 6 พันล้านบาท เรา
เริ่มต้นแนะน�ำ ซื้อ ประเมินราคาเป้า
หมายปี 2564 เท่ากับ 40 บาท บน
ฐาน Forward P/E เฉลี่ยประมาณ 35
เท่า

ผู้น�ำผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว
ชั้นน�ำในประเทศไทย

TOA เป็นผู้น�ำผลิตภัณฑ์สีและ
สารเคลือบผิวชั้นน�ำในประเทศไทย
(ส่วนแบ่งตลาด 48.7%) และ
อาเซียน (ส่วนแบ่งตลาด 13%) มี
ประสบการณ์มากกว่า 55 ปี มี
โรงงาน 11 แห่ง ในอาเซียน คือ ไทย
เวียดนาม มาเลเซีย ลาว เมียนมา
กัมพูชา และ อินโดนีเซีย รองรับการ
เติบโตในอนาคต
ปี 2563 จะประคองตัว แนวโน้มปี
2564-2565 คาดจะกลับมาเติบโต
TOA มีสินค้าครบ มีการออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึง สินค้า
Premium สามารถจัดหาโซลูช่ัน
ให้ลูกค้า มีการขายร่วมกับเซอร์วิส
ส�ำหรับลูกค้าโครงการ น�ำหน้า
คู่แข่ง ท�ำให้ TOA สามารถแย่ง
Market share จากคู่แข่ง เราคาดผล
ประกอบการปี 2563 จะประคองตัว
ก�ำไรไม่ทรุดลงมากหนักลดลงเพียง
3% เหลือ 2,098 ล้านบาท แม้ว่าจะ
เผชิญกับปัจจัยลบ Covid-19 แนว
โน้มปี 2564-2565 คาดจะกลับมา
เติบโต มีการเปิดตัวโมเดลธุรกิจใหม่
MEGA PAINT Warehouse ศูนย์รวม
วัสดุก่อสร้างและบริการจากทีโอเอ
ครบวงจร และ ยกระดับบริการงาน
ช่างมาตรฐานใหม่ WHO Service
ด้วยโซลูช่น
ั งานการก่อสร้างและ

ซ่อมแซมบ้าน คาดจะมีก�ำไรที่เติบโต
เฉลี่ย 8%CAGR สูร่ ะดับ 2,429 ล้าน
บาท ในปี 2565
ฐานะการเงินแข็งแกร่ง คาดปันผล
เพิ่ม
TOA มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง มี
เงินสดในมือ และ เงินลงทุนระยะสั้น
สูง 6,365 ล้านบาท ผลประกอบการ
งวด 6 เดือนแรกปี 2563 จ่ายปันผล
มากขึ้นเป็น 0.27 บาท ครึ่งหลังปี
2563 คาดก�ำไรจะดีขึ้นจากครึ่งปี
แรก เราคาดจะจ่ายปันผลเพิ่มเป็น
0.28 บาท รวมจ่ายปันผลก�ำไรปี
2563 เท่ากับ 0.55 บาท คิดเป็นอัตรา
เงินปันผลตอบแทน 1.6% เพิ่มจากที่
จ่ายปันผลก�ำไรปีก่อน 0.50 บาท
ความเสี่ยง : ภาวะเศรษฐกิจ ก่อสร้าง
ในภูมิภาคและในประเทศ / ต้นทุน
วัตถุดิบหลักเป็นไปตามราคาน้�ำมัน /
ภาวะการแข่งขันกับบริษัทคู่แข่ง
Surachai
Pramualcharoenkit
co.th

surachai.p@maybank-ke.
(66) 2658 6300 ext 1470

บล.ดีีบีีเอสวิิคเคอร์์ส : PTTGC แนะนำำ� ถืือ ราคาพื้้� นฐาน ที่่� 54.00 บ.

PTTGC คำำ�แนะนำำ� ถืือ
ราคาปิิด 62.25 บาท ราคาพื้้� นฐาน 54 บาท
คาดกำำ�ไร 4Q63 สููงสุุดในปีี 63
คาดกำำ�ไรสุุทธิิ 4Q63 อยู่่�ที่่� 6.96 พัันล้้านบาท ซึ่่�งเป็็นไตรมาสที่�่ดีีที่�่สุด
ุ ในปีี 63 หนุุนโดยกำำ�ไร

จากสต็็อก (คาดไว้้ที่�่ 1.4 พัันล้้านบาท), มาร์์จิ้้�นธุุรกิิจปิิโตรเคมีีเพิ่ม
่� ขึ้้�นทั้้�งโอเลฟิินส์์และอะโร

เมติิกส์,์ ค่่าการกลั่่�นดีีขึ้�น
้ QoQ และมีีกำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยน (ประเมิินไว้้ที่�่ 976 ล้้านบาท)
ทั้้�งนี้้�ใน 4Q62 มีีกำำ�ไรสุุทธิเิ พีียง 374 ล้้านบาท และใน 3Q63 มีีกำำ�ไรสุุทธิิ 908 ล้้านบาท

แนวโน้้ม 1Q64 คาดว่่าจะเห็็นพรีีเมีียมน้ำำ�มัันดิิบเพิ่ม
่� ขึ้้�น และมาร์์จิ้้�นปิิโตรมีีอ่่อนลง ซึ่่�งพรีีเมีียม
น้ำำ�มัันดิิบได้้ขยัับขึ้้�นมาราว 1 US$/bbl ส่่วนมาร์์จิ้้�นปิิโตรเคมีีได้้รับ
ั ผลกระทบจากกำำ�ลัังการ

ผลิิตที่่�เข้้ามาเพิ่่ม
� , สิินค้้าคงคลัังของ PET/PTA ในจีีนอยู่่�ในระดัับสููง, อุุปสงค์์คอนเทนเนอร์์
กลัับสู่่�ระดัับปกติิ และต้้นทุุนวััตถุุดิิบสููงขึ้้�น

คงคำำ�แนะนำำ�ถืือ ให้้ราคาพื้้� นฐาน 54 บาท อิิงกัับ P/BV ปีี 64 ที่�่ 0.82 เท่่า (-1SD ของค่่าเฉลี่่�ย
ย้้อนหลััง 5 ปีี) ความเสี่่�ยงหลััก คืือ ความผัันผวนของราคาน้ำำ�มัันและราคาปิิโตรเคมีี
นัักวิิเคราะห์์ : ดุุลเดช บิิค : duladethb@th.dbs.com

บล.ฟิินัันเซีีย ไซรััส : ORI แนะนำำ� "BUY" ราคาเป้้าหมาย 9 บาท/หุ้้�น
ORI (ORI TB)
บมจ. ออริิจิ้้�น พร็็อพเพอร์์ตี้้�
BUY
Previous
BUY
2021 Target Price (Bt) 9.00
Price (06/01/2021)
8.00
up/downside (%)
+12.5%
กำำ�ไรเด่่น บน Downside จำำ�กััด
ยอดขายปีี 2020 ทะลุุเป้้าจบที่�่
2.6 หมื่่�นล้้านบาท (-12% Y-Y) ขณะที่�่
ปีี 2021 คาดกลัับมาโต 10% Y-Y จาก
แผนรุุกเปิิดโครงการใหม่่ถึึง 2 หมื่่�น
ล้้านบาท (+51% Y-Y) แม้้การแพร่่
ระบาด COVID-19 ส่่งผลต่่อ Sentiment
การขาย แต่่คาดกดดัันแค่่ในช่่วง 1Q21
ส่่วนธุุรกิิจโรงแรม รายได้้คิิดเป็็นสััดส่่วน
เพีียง 1% จึึงไม่่กระทบอย่่างมีีนัย
ั ต่่อ
ภาพรวม ขณะที่่�แนวโน้้มกำำ�ไร 4Q20
คาดเร่่งขึ้้�นทำำ�ระดัับสููงสุุดของปีี หนุุน
จากแผนโอนคอนโดใหม่่ 5 โครงการ เรา
คงประมาณการกำำ�ไรปกติิปีี 2020 ที่�่ 2.8
พัันล้้านบาท +4% Y-Y แข็็งแกร่่งกว่่า
กลุ่่�มฯที่่� -22% Y-Y และปีี 2021 คาด
โตต่่อเนื่่�อง +11% Y-Y บน Backlog
รองรัับยอดโอนแล้้ว 64% สููงสุุดใน
กลุ่่�มฯ ถืือว่่าเป็็นตััวเลืือกที่�่ปลอดภััย
ท่่ามกลางสถานการณ์์ที่�่ไม่่แน่่นอน ราคา
หุ้้�นเทรดบน PE2021 เพีียง 6.4x ต่ำำ�
กว่่ากลุ่่�มที่่� 9.5x จึึงยัังแนะนำำ�ซื้้�อ ราคา
เหมาะสม 9 บาท
ยอดขายปีี 2020 ดีีกว่่าเป้้า 19%
ยอดขายทั้้�งปีี 2020 จบที่�่ 2.56
หมื่่�นล้้านบาท (-12% Y-Y) สููงกว่่าเป้้า
ของบริิษััทที่่� 2.15 หมื่่�นล้้านบาทถึึง
19% เป็็นคอนโด : แนวราบที่�่ 76 :
24 โดยยอดขายของสต็็อกพร้อ
้ มโอน
คิิดเป็็นสััดส่่วน 35% จากความสำำ�เร็็จ
ของการเร่่งระบายสต็็อก และกลยุุทธ์์

Everyone can sell ส่่วนที่่�เหลืืออีีก
65% เป็็นโครงการใหม่่ หนุุนจากการ
เปิิดตััวจำำ�นวน 10 โครงการ มููลค่่ารวม
1.3 หมื่่�นล้้านบาท แบ่่งเป็็นคอนโด 53%
และแนวราบ 47% ซึ่่�งได้้รับ
ั ผลตอบรัับดีี
กว่่าคาด
ปีี 2021 รุุกเปิิดโครงการใหม่่จำำ�นวนมาก
หนุุนเป้้ายอดขายเร่่งขึ้้�น
ภาพรวมปีี 2021 ผู้้บ
� ริิหารมีีมุม
ุ
มองตลาดอสัังหาฯฟื้้�นตััวจากปีี 2020
แม้้มีส
ี ถานการณ์์ COVID-19 รอบใหม่่
แต่่คาดกดดัันแค่่ในช่่วง 1Q21 ขณะที่่�
การแข่่งขัันราคาจะผ่่อนคลายหลัังระ
บายสต็็อกไปมากในปีีก่่อน ซึ่่�งจะเป็็น
แรงหนุุนอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น เบื้้� องต้้น
บริิษััทตั้้�งเป้้ายอดขายเร่่งขึ้้�น 10% Y-Y
บนมุุมมอง Conservative หนุุนจากจาก
แผนเปิิดโครงการใหม่่รวม 2 หมื่่�นล้้าน
บาท แบ่่งเป็็นคอนโด 50% และแนวราบ
50% หลัักๆเป็็นระดัับ Mid-to-High
End ซึ่่�งได้้รับ
ั ผลกระทบจาก COVID-19
ไม่่มาก ขณะที่่�ธุุรกิิจโรงแรมที่่�เปิิดให้้
บริิการแล้้ว 2 แห่่ง ถููกบรรเทาผลกระทบ
ด้้วยสััญญาในมืือของลููกค้้าที่่�มีถึึ
ี ง 50%
ของจำำ�นวนห้้องทั้้�งหมด รวมถึึงรายได้้
จากธุุรกิิจโรงแรมคิิดเป็็นเพีียงราว 1%
ของรายได้้รวม จึึงคาดไม่่ส่ง่ ผลกระทบ
อย่่างมีีนัย
ั ต่่อภาพรวมของ ORI
โมเมนตััมงบ 4Q20 เด่่นสุุดของปีี กำำ�ไรปีี
2020-2021 ดููดีีต่่อเนื่่�อง
เราประเมิินกำำ�ไร 4Q20 เร่่งขึ้้�น
ทำำ�ระดัับสููงสุุดของปีี จากแผนโอน
กรรมสิิทธิ์์ค
� อนโดใหม่่ถึึง 5 โครงการ ซึ่่�ง
ทำำ�ยอดขายดีี ทำำ�ให้้เราคงประมาณการ
กำำ�ไรปกติิปีี 2020 ที่่� 2.8 พัันล้้านบาท
(+4% Y-Y) ส่่วนปีี 2021 คาดขยายตััวดีี
ต่่อเนื่่�อง 11% Y-Y เป็็น 3.1 พัันล้้าน
บาท หนุุนจากแผนโอนคอนโดใหม่่รวม
8 โครงการ แบ่่งเป็็น ORI 6 แห่่ง และ
JV อีีก 2 แห่่ง โดยไฮไลท์์คืือโครงการ

ใหญ่่ Park Origin Thonglor (JV) มููลค่่า
1.2 หมื่่�นล้้านบาท และ Park Origin
Phayathai มููลค่่า 4.6 พัันล้้านบาท ซึ่่�ง
มีียอดขายสููง 74-75% รวมถึึงคาดรัับ
รู้้�รายได้้จากแนวราบมากขึ้้�นตามการ
เปิิดโครงการใหม่่ ขณะที่่� Backlog (รวม
JV) ณ สิ้้น
� 3Q20 แข็็งแกร่่ง 3.8 หมื่่�น
ล้้านบาท ทยอยรัับรู้้�ถึึงปีี 2024 รองรัับ
คาดการณ์์ยอดโอนปีีนี้้�แล้้ว 64% จำำ�กััด
Downside Risk ของประมาณการ
คงคำำ�แนะนำำ�ซื้้�อ ราคาเหมาะสม 9 บาท
มีีความน่่าสนใจในฐานะเป็็น 1
ใน 4 บริิษััทของกลุ่่�มอสัังหาฯที่่�ทำำ�กำำ�ไร
4Q20 โดดเด่่น ขณะที่่�กำำ�ไรปกติิปีี 2020
เติิบโตได้้ 4% Y-Y สวนทาง COVID-19
และกลุ่่�มอสัังหาฯที่่�ลดลง 22% Y-Y และ
คาดขยายตััวต่่อเนื่่�องในปีี 2021 +11%
Y-Y บน Backlog แข็็งแกร่่งรองรัับ
ยอดโอนแล้้วมากสุุดเป็็นอัันด้้บ 1 และ
มีีฐานะการเงิินดีี ถืือว่่าเป็็นตััวเลืือกที่่�
ปลอดภััยท่่ามกลางสถานการณ์์ที่�่ไม่่
แน่่นอน ไม่่สอดคล้้องราคาหุ้้�นที่่�ซื้้�อขาย
บน PE2021 เพีียง 6.4x ต่ำำ�กว่่ากลุ่่�มฯ
ที่่� 9.5x พร้้อมคาดปัันผล Yield 6-7%
ต่่อปีี ยัังแนะนำำ�ซื้้�อ และเลืือกเป็็น Top
Pick ราคาเหมาะสม 9 บาท (อิิง PER
7.3x) อย่่างไรก็็ดีี ประเด็็นที่่�ต้้องติิดตาม
คืือผลกระทบ COVID-19 รอบใหม่่ต่่อย
อดขาย
Analyst: Thanyatorn
Songwutti
Register No.: 101203
Tel.: +662 646 9805
email: Thanyatorn.s@fnsyrus.
com
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บล.หยวนต้้า : SFLEX แนะนำำ� "BUY" ราคาเป้้าหมาย 7.75 บาท/หุ้้�น
Company Update
SFLEX

Thailand : Packaging
Action

BUY (Maintain)

TP upside (downside) +42.2%
Close Jan 07, 2021
Price (THB)

12M Target (THB)

5.45

7.75

Previous Target (THB) 7.75
Whats new?

- คาดกำำ�ไรปกติิ 4Q63 ทำำ� New High ที่�่ 41 ลบ. (+19.0% QoQ, +80.5% YoY) เนื่่�องจากเป็็นช่่วง High Season และจากการเลื่่�อนวางจำำ�หน่่ายสิินค้้าใหม่่ของลููกค้้า และได้้ประโยชน์์
จากนโยบายของรััฐ
- ปีี 2564 จะมีีรายได้้เพิ่ม
่� เติิมจากลููกค้้ารายใหม่่อีีกราว 15 รายคิิดเป็็นรายได้้ราว 240 ลบ.

- ลุ้้�นดีีล M&A กัับผู้้�ประกอบการกลุ่่�มอาหารรายใหญ่่ คาดเห็็นความชััดเจนภายใน 1Q64 นี้้�
Our view

- ยัังคงมุุมมองบวกต่่อผลดำำ�เนิินการในระยะยาวของ SFLEX คาด 1Q64 จะเติิบโตสููง YoY และปีี 2564 จะยัังสามารถเติิบโตได้้อย่า่ งต่่อเนื่่�อง จากรายได้้ที่�่เพิ่ม
่� ขึ้้�นต่่อเนื่่�องทั้้�งจาก
ลููกค้้ารายเดิิมและรายใหม่่ ประกอบกัับ NPM ที่�่ดีีขึ้�น
้ YoY
- ปีี 2564 มีี Upside จากดีีล M&A และรายได้้จากการส่่งออกที่�่เรายัังไม่่รวมไว้้ในประมาณการ
- คงคำำ�แนะนำำ� ซื้้�อ อิิงวิิธีี PEG ที่�่ 0.57 เท่่า ได้้ราคาเป้้าหมายสิ้้น
� ปีี 2564 ที่�่ 7.75 บาทต่่อหุ้้�น
STARFLEX
4Q63 ทำำ� New High, ปีี 2564 โตต่่อพร้อ
้ มลุ้้�นดีีล M&A
คาด 4Q63 โต 80% YoY, ทั้้�งปีี 2563 โต 117%

เราคาดรายได้้ที่�่ 389 ลบ. เติิบโต 4.1% QoQ เนื่่�องจากเป็็นช่่วง High Season ของธุุรกิิจ และเติิบโต 21.4% YoY เนื่่�องจากสิินค้้าใหม่่ของลููกค้้าถููกเลื่่�อนการวางจำำ�หน่่ายจากช่่วงกลาง
ปีีมาเป็็นปลายปีีแทน ประกอบกัับมาตรการของรััฐ เช่่น คนละครึ่่�ง, ช้้อปดีีมีคืื
ี น ช่่วยกระตุ้้�นยอดใช้้จ่่ายสิินค้้าอุุปโภคและบริิโภค ซึ่่�งส่่งผลโดยตรงต่่อยอดออเดอร์์ที่�่เข้้ามามากขึ้้�น และยัังมีี
ออเดอร์์เพิ่ม
่� จากลููกค้้ารายใหม่่ๆ คาด GPM ที่�่ 20.8% ลดลงเล็็กน้อ
้ ยจาก 21.4% ใน 3Q63 จากราคาต้้นทุุนที่�่สููงขึ้้�น QoQ แต่่ยังั สููงกว่่าเมื่่�อเทีียบกัับ 4Q62 ที่�่ 17.3% คาดกำำ�ไรปกติิ 4Q63
ที่่� 41 ลบ.(+19.0% QoQ, +80.5% YoY) ทำำ�ให้้ทั้้�งปีี 2563 คาดรายได้้ที่�่ 1,421 ลบ. GPM ที่�่ 21.9% กำำ�ไรปกติิที่�่ 132 ลบ. เติิบโตสููง 117% YoY
เริ่่ม
� ต้้นปีีใหม่่ได้้ดีี ถึึงแม้้มีรี าคาต้้นทุุนกดดััน

เราประเมิินว่่าผลประกอบการของ SFLEX ใน 1Q64 อาจลดลงเล็็กน้อ
้ ยถึึงทรงตััว QoQ แต่่โตได้้ YoY ปััจจััยหลัักจากมาจากราคาต้้นทุุนที่�่สููงขึ้้�นตามราคาตลาดโลก อย่่างไรก็็ตาม
บริิษััทยังั คงมีียอดออเดอร์์ที่�่เพิ่ม
่� ขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องจากความต้้องการใช้้บรรจุุภััณฑ์์ของ SFLEX เพิ่ม
่� ขึ้้�นของลููกค้้ารายเดิิม โดยกำำ�ลัังอยู่่�ในช่่วงระหว่่างการเจรจาต่่อรองราคาซึ่่�งอาจทำำ�ให้้ผลก
ระทบต่่อต้้นทุุนอาจไม่่มากนััก นอกจากนี้้�ยังั มีีออเดอร์์เพิ่ม
่� เติิมจากลููกค้้าใหม่่ๆ เช่่น ซองเข็็มฉีีดยาของบริิษััทอุุปกรณ์ท
์ างการแพทย์์จากญี่่�ปุ่่น
� (NIPRO) โดยจะเริ่ม
่� รัับรู้้�รายได้้ล็็อตแรกใน
1Q64 และกลุ่่�มสิินค้้าบริิโภค (Food) ขณะที่�่ GPM อาจลดลงเล็็กน้อ
้ ย QoQ จากราคาต้้นทุุนที่�่สููงขึ้้�น เราคาดกำำ�ไรปกติิเบื้้� องต้้น 1Q64 ที่�่ 35 - 40 ลบ.
ปีี 2564 จะเริ่ม
่� เห็็นรายได้้ส่ง่ ออก พร้้อมลุ้้�นดีีล M&A คงคำำ�แนะนำำ� ซื้้�อ

ปีี 2564 จะสามารถเติิบโตได้้ต่่อเนื่่�อง โดยปััจจััยหลัักคืือรายได้้ที่�่สููงขึ้้�นจากออเดอร์์ที่�่เพิ่ม
่� มากขึ้้�น และลููกค้้ารายใหม่่ที่�่จะเน้้นในกลุ่่�มสิินค้้าบริิโภค (Food) คาดจะเป็็นรายใหญ่่ในกลุ่่�ม
อาหารอย่่างน้้อย 2 ราย และกลุ่่�ม High Margin มากขึ้้�น ประกอบกัับ GPM คาดจะดีีขึ้�น
้ เป็็น 24.7% จากการบริิหารพอร์์ตสิินค้้าอย่่างมีีประสิิทธิภ
ิ าพ และกำำ�ลัังการผลิิตที่่�สููงขึ้้�นลดต้้นทุุน
คงที่�่ต่่อหน่่วย ขณะที่�่ SG&A ต่่อยอดขายรวมคาดจะยัังรัักษาระดัับที่�่ 10% ต่่อยอดขายรวมได้้ คาดกำำ�ไรปกติิปีี 2564 ของ SFLEX ที่�่ 204 ลบ. (+54.5%YoY) เป็็นระดัับสููงสุุดใหม่่ และยััง
มีี Upside ของการเติิบโตแบบ inorganic อย่่างน้้อย 2 ดีีลในปีี 2564 โดยเป็็นดีีลร่่วมทุุนกัับพัันธมิิตรผู้้�ประกอบการกลุ่่�มสิินค้้าบริิโภครายใหญ่่ในประเทศ คาดจะเห็็นความชััดเจนภายใน
1Q64 นี้้� และอีีกดีีลเป็็นการเจรจาลงทุุนในประเทศเวีียตนามโดยอาจจะเริ่ม
่� เห็็นรายได้้จากต่่างประเทศในปีี 2564 นี้้�ซึ่่�งจะช่่วยต่่อยอดและเพิ่ม
่� ศัักยภาพให้้บริิษััทได้้อย่า่ งมากในอนาคต เรา
ยัังคงประเมิินมููลค่่าพื้้� นฐานปีี 2564 ที่�่ราคา 7.75 บาท อิิงวิิธีี PEG ที่�่ 0.57 เท่่า
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บล.ทรีีนีีตี้้� : IP แนะนำำ� "ถืือ" ราคาเป้้าหมาย 15.30 บาท/หุ้้�น
Stock Comment
อิินเตอร์์ ฟาร์์มา - IP
คำำ�แนะนำำ�: ถืือ
ราคาปิิด: 15.10 บาท
ราคาเป้้าหมาย: 15.30 บาท
หมวดอุุตสาหกรรม/ธุุรกิิจ: MAI
IP ผนึึก TU ก่่อตั้้�งบริิษััทร่ว
่ มทุุน หนุุนการเติิบโตระยะกลาง
IP ผนึึก TU ก่่อตั้้�งบริิษััทร่ว
่ มทุุน บริิษััท อิินเตอร์์ฟาร์์มา-ซีีวิิต้้า จำำ�กััด
จากข่่าวแจ้้งตลาดฯวัันนี้้� (7 ม.ค. 2564) บริิษััท อิินเตอร์์ ฟาร์์มา จำำ�กััด (มหาชน) (IP) และ บริิษััท ไทยยููเนี่่�ยน อิินกรีีเดีียนท์์ จำำ�กััด
ซึ่่�งเป็็นบริิษััทในเครืือของ บมจ.ไทยยููเนี่่�ยน กรุ๊๊�ป (TU) ร่่วมลงทุุนภายใต้้ชื่� อ
่ บริิษััท อิินเตอร์์ฟาร์์มา-ซีีวิิต้้า จำำ�กััด ด้้วยทุุนจดทะเบีียน
จำำ�นวน 20 ล้้านบาท โดย IP ถืือหุ้้�นสััดส่่วน 50.99995% ของจำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งหมด บริิษััท ไทยยููเนี่่�ยน อิินกรีีเดีียนท์์ จำำ�กััด ถืือหุ้้�นสััดส่่วน
49% และนายตฤณวรรธน์์ ธนิิตนิิธิพั
ิ น
ั ธ์์ ถืือหุ้้�นสััดส่่วน 0.00005% เพื่่�อดำำ�เนิินการวิิจััยและพััฒนา (R&D) รวมไปถึึงการผลิิตและ
จำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสุข
ุ ภาพ ตอบรัับกระแสความต้้องการของผู้้บ
� ริิโภคที่่�หัน
ั มาดููแลใส่่ใจเรื่่�องสุุขภาพมากขึ้้�น
การร่่วมทุุน ผสานจุุดแข็็ง หนุุนการเติิบโตระยะกลางของ IP
- มุุมมองของผู้้บ
� ริิหาร ดร.ตฤณวรรธน์์ ธนิิตนิิธิพั
ิ น
ั ธ์์ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร IP มองว่่าการจดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทร่ว
่ มลงทุุน
ครั้้�งนี้้� เป็็นการผสานจุุดแข็็งของทั้้�ง 2 บริิษััท ช่่วยสร้้างการเติิบโตระยะกลางที่่�บริิษััทฯวางไว้้ คืือเติิบโตไม่่น้อ
้ ยกว่่าปีีละ 25% คาดจะผลััก
ดัันยอดขายรวมแตะ 2,000 ล้้านบาท ภายในปีี 2567
- โดยทาง IP มีีความเชี่่�ยวชาญด้้านผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร ส่่วน TU เป็็นผู้้�นำ�ธุ
ำ ุรกิิจอาหารทะเล ซึ่่�งจะสามารถต่่อยอดไปสู่่�
ผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสุข
ุ ภาพต่่างๆ เป็็นโอกาสจากกระแสรัักสุข
ุ ภาพ เนื่่�องจากผู้้บ
� ริิโภคในปััจจุุบัน
ั ให้้ความสำำ�คััญกัับสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�
ดีี
แนะนำำ� ถืือ ราคาเป้้าหมาย 15.30 บาท ราคาพุ่่�งราว 18% ใน 1 สััปดาห์์รับ
ั ข่่าวดีี
- ฝ่่ายวิิเคราะห์์ฯ มีีมุม
ุ มองเชิิงบวกต่่อประเด็็นการร่่วมทุุนดัังกล่่าว เนื่่�องจากเป็็นการต่่อยอดธุุรกิิจ เสริิมจุุดแข็็งซึ่่�งกัันและกััน โดย
แหล่่งเงิินทุุนของ IP มาจากเงิินหมุุนเวีียนในบริิษััท ไม่่กระทบต่่อผู้้�ถืือหุ้้�น กลัับเป็็นปััจจััยเชิิงบวกหนุุนในระยะกลางถึึงยาว อย่่างไรก็็ตาม
เรายัังไม่่ทราบรายละเอีียดเชิิงลึึกเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์ เป้้าหมาย อััตรากำำ�ไร รวมถึึงระยะเวลาที่่�จะเริ่่ม
่ มทุุนนี้้� จึึง
� ดำำ�เนิินการของบริิษััทร่ว
ยัังคงประมาณการเดิิมไว้้ คาดกำำ�ไรปีี 2563 และ 2564 ที่่� 76 ล้้านบาท และ 127 ล้้านบาท คิิดเป็็นการเติิบโตเฉลี่่�ย CAGR ปีี 2562-2565
ราว 55.1% ต่่อปีี โดยจะอััพเดทรายละเอีียดอีีกครั้้�งหากมีีข้อมูู
้ ลเพิ่่ม
� เติิมจากบริิษััท
- แนะนำำ� ถืือ (จากเดิิม ซื้้�อ) ราคาเป้้าหมาย 15.30 บาท (อ้้างอิิงวิิธีี DCF และ PE 25 เท่่า) ราคาเต็็มมููลค่่า มองว่่าราคาหุ้้�นปััจจุุบัน
ั
สะท้้อนปััจจััยบวกจากข่่าวดีีดัังกล่่าว โดยราคาปรัับตััวแรงขึ้้�นมาราว 18% ภายใน 1 สััปดาห์์
ความเสี่่�ยง: ดีีลล่่าช้้า, การนำำ�เข้้าสิินค้้าล่่าช้้า, การแข่่งขัันด้้านราคา
เกษ ตวงทอง
เลขทะเบีียนนัักวิิเคราะห์์: 045626
kate@trinitythai.com

บล.เคจีีไอ : ERW แนะนำำ� "Neutral" ราคาเป้้าหมาย 3.60 บาท/หุ้้�น
The Erawan Group
(ERW.BK/ERW TB)

Neutral Maintained

Price as of 07 Jan 2021

12M target price (Bt/shr)

3.86

3.60

Unchanged/Revised up(down)(%)
Upside/downside (%)

(6.9)

Unchanged

Key messages

เราคาดว่่า ERW จะขาดทุุนสุุทธิที่
ิ �่ 350 ล้้านบาทใน 4Q63F จากที่่�มีกำ
ี ำ�ไรสุุทธิิ 176 ล้้านบาทใน 4Q62 เพราะถููกกดดัันจาก RevPar รวมที่่�ลดลง 68% YoY และอััตรากำำ�ไร
ที่�่ลดลง อย่่างไรก็็ตาม RevPar มีีแนวโน้้มติิดลบลดลง QoQ เนื่่�องจากผลการดำำ�เนิินงานของโรงแรมต่่าง ๆ ดีีขึ้�น
้ และประเทศไทยเข้้าสู่่�ช่่วง high season ใน 4Q ถึึงเราจะเชื่่�อ
ว่่าการที่่� COVID-19 กลัับมาระบาดรอบนี้้�จะไม่่ส่ง่ ผลกระทบรุุนแรงเท่่ากัับใน 2Q63 แต่่เราก็็ยังั มีีมุม
ุ มองที่่�ระมััดระวัังกัับ ERW เนื่่�องจากบริิษััทยังั มีีความเสี่่�ยงทางการเงิินสููง เรา
ยัังคงคำำ�แนะนำำ�ถืือ และให้้ราคาเป้้าหมายที่่� 3.60 บาท
ประมาณการ 4Q63F: จะมีีผลขาดทุุนลดลง
Event

ประมาณการ 4Q63F

Impact
คาดว่่าจะขาดทุุนสุุทธิที่
ิ �่ 350 ล้้านบาทใน 4Q63F

เราคาดว่่า ERW จะรายงานขาดทุุนสุุทธิที่
ิ �่ 350 ล้้านบาทใน 4Q63F ดีีขึ้�น
้ จากที่่�ขาดทุุนสุุทธิิ 514 ล้้านบาทใน 3Q63 แต่่แย่่ลงจากกำำ�ไรสุุทธิิ 176 ล้้านใน 4Q62 โดยปััจจััย
สำำ�คััญที่่�ช่ว
่ ยให้้ขาดทุุนน้้อยลง QoQ ได้้แก่่ i) RevPar รวมติิดลบน้้อยลงที่่� -68% YoY (จาก 3Q63 ที่่� -75% YoY) และ ii) EBIT margin ติิดลบลดลงเหลืือ -40.4% (จาก 3Q63
ที่�่ -101%) เนื่่�องจากการประหยััดต่่อขนาด ทั้้�งนี้้� โรงแรมในเครืือของ ERW กลัับมาเปิิดให้้บริิการครบทุุกแห่่งแล้้วตั้้�งแต่่เดืือนสิิงหาคม 2563 ซึ่่�งทั้้�งรายได้้และประสิิทธิภ
ิ าพใน
การดำำ�เนิินงานก็็ทยอยปรัับตััวดีีขึ้�น
้ ในช่่วง 4Q63F
RevPar รวมจะลดลง 68% YoY ใน 4Q63F โดยคาดว่่า Hop Inn จะ outperform

เราคาดว่่า RevPar จะลดลง 68% YoY ใน 4Q63F เนื่่�องจาก i) occupancy ลดลงเหลืือ 39% (จากใน 4Q62 ที่่� 70%) และ ii) ARR ลดลง 25% YoY แต่่อย่า่ งไรก็็ตาม เรา
คาดว่่า RevPar ใน 4Q63F จะติิดลบลดลงจาก -75% YoY ใน 3Q63 และ -94% YoY ใน 2Q63 เนื่่�องจากผลการดำำ�เนิินงานของโรงแรมทุุกกลุ่่�มดีีขึ้�น
้ โดยเฉพาะ Hop Inn ซึ่่�ง
คาดว่่า RevPar จะติิดลบเพีียงแค่่ -6% YoY เท่่านั้้�นใน 4Q63F
ปรัับลดประมาณการปีี 2564F ลง 25%

เราปรัับลดประมาณการปีี 2564F ลง 25% เพื่่�อสะท้้อนถึึงสมมติิฐานจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิล่่าสุุด (ที่่� 8 ล้้านคนในปีี 2564F) และมุุมมองที่่�อนุรัุ กษ์
ั ์นิย
ิ มมากขึ้้�นต่่อ
แนวโน้้มการฟื้้�นตััวของผลการดำำ�เนิินงานใน 1H64F
คาดว่่าสััดส่่วน D/E จะเพิ่่ม
� เป็็น 3.6x ใน 2564F ซึ่่�งทะลุุเกิินเพดาน debt covenant

เราคาดว่่าสััดส่่วน D/E จะเร่่งตััวขึ้�น
้ ต่่อเนื่่�องจาก 3.2x ในปีี 2563F เป็็น 3.6x ในปีี 2564F ซึ่่�งทะลุุเกิิดเพดาน debt covenant ที่่� 2.5x ดัังนั้้�น เราจึึงยัังคงมองว่่า ERW มีี
ความเสี่่�ยงที่่�จะต้้องเพิ่่ม
� ทุุนอยู่่�
Valuation & Action

จากประเด็็นความเสี่่�ยงทางการเงิินที่่�ค้้างคาอยู่่� ทำำ�ให้้เรายัังคงคำำ�แนะนำำ�ถืือ ERW โดยให้้ราคาเป้้าหมายที่่� 3.60 บาท อิิงจาก EV/EBITDA ที่่� 12.9x เท่่ากัับค่่าเฉลี่่�ยระยะ
ยาว -0.5 S.D. ทั้้�งนี้้� เราได้้หัก
ั discount ของ EBITDA ไปหนึ่่�งปีี โดยใช้้ WACC ที่่� 9.3%
Risks

จำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิต่ำำ�กว่่าที่่�คาดไว้้
Napat Vorajanyavong

66.2658.8888 Ext. 8857
napatv@kgi.co.th

บล.จีีเอ็็มโอ-แซด คอม : AS แนะนำำ� "Buy" ราคาเป้้าหมาย 8.30 บาท/หุ้้�น
AS

ASIA SOFT
Rating: Buy

Sector: Media & Publishing
Last Price (Bt)

5.95

Upside (%)

39.5

Target Price (Bt)

8.30

หุ้้�นเกมส์์ที่�่ยังั ไม่่ได้้พรีเี มี่่�ยมของหุ้้�นเกมส์์
เริ่่ม
� ต้้นแนะนำำ� ซื้้�อ ราคาเหมาะสมอยู่่�ที่�่ 8.30 บาท

เราเริ่่ม
่ นลด 25%) เราชื่่�นชอบ AS ด้้วยเหตุุผลหลััก
� ต้้นออกบทวิิเคราะห์์ AS ด้้วยคำำ�แนะนำำ� ซื้้�อ ราคาเหมาะสมปีี 21 ที่�่ 8.30 บาท อิิง PE Multiple ที่่� 20.30 เท่่า (เราเลืือกใช้้ค่่า PER ของกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเกมส์์ในต่่างประเทศ โดยให้้ส่ว
4 ข้้อ 1) มองเป็็นผู้้ไ� ด้้ประโยชน์์จากการระบาดของ COVID-19 จากพฤติิกรรมของผู้้บ
� ริิโภคที่�่เปลี่่�ยนไป 2) อยู่่�ในอุุตสาหกรรมเกมส์์ SEA ที่่�มีแ
ี นวโน้้มเติิบโตในระยะยาว 3) มีีกลยุุทธ์รุ์ ุกเข้้าสู่่�เกมส์์ Mobile ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มที่่�เติิบโตแรงและลงทุุนต่ำำ�
กว่่าเดิิม 4) ปััจจุุบัน
ั ซื้้�อขายด้้วย PER ต่ำำ�กว่่า PEER ในต่่างประเทศมาก มองว่่าผลการดำำ�เนิินงานที่่�สม่ำำ�เสมอในอนาคตจะหนุุนให้้ราคาหุ้้�นมีีโอกาสปรัับเพิ่่ม
� ขึ้้�นไปซื้้� อขายที่่�ระดัับพรีีเมี่่�ยมเหมืือนหุ้้�นเกมส์์ในต่่างประเทศ
มองเป็็นผู้้ไ� ด้้ประโยชน์์จากการระบาดของ COVID-19

ข้้อมููลจากข่่าวการให้้สัม
ั ภาษณ์์ของผู้้บ
� ริิหาร True Digital Group เปิิดเผยว่่าภายหลัังการระบาดของ COVID ทั่่�วโลกมีี Gamer เพิ่่ม
� ขึ้้�นราว 36.9% และมีีการ Download game เพิ่่ม
� ขึ้้�น 20% เราเชื่่�อว่่าการ Work At Home, ปิิดสถาน
ศึึกษาเพื่่�อเรีียนผ่่านออนไลน์์ รวมถึึงการทำำ�กิิจกรรมในที่�่ปิด
ิ รวมถึึงสถานที่�่ที่�่มีค
ี นหนาแน่่นมีีความเสี่่�ยงต่่อการติิดโรค ช่่วยให้้ Game กลายเป็็นความบัันเทิิงหลัักของหลายๆคนทั่่�วโลกในปีี 20 เราคาดว่่าพฤติิกรรมการเล่่นเกมส์์จะต่่อเนื่่�องไป
ในปีี 21 สำำ�หรัับการระบาดในประเทศไทยที่�่รุุนแรงขึ้้�นในช่่วงปลายปีี 20 เรามองเป็็นแรงหนุุนให้้อุุตสาหกรรมเกมส์์ในไทยในช่่วง 4Q20-1Q21 สำำ�หรัับมาเลเซีียและฟิิลิิปปิน
ิ ส์์ เรายัังมองว่่าการระบาดของ COVID-19 จะยัังเป็็นแรงหนุุนต่่อ
เนื่่�องในปีี 21
ได้้แรงหนุุนจากอุุตสาหกรรมเกมส์์ที่�่เติิบโต

Newzoo ประเมิินการเติิบโตของอุุตสาหกรรมเกมส์์ทั่่�วโลก CAGR +9.4% (2018-2023) เรามองบวกต่่อ AS ที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของอุุตสาหกรรมเกมส์์ นอกจากนี้้� เราเชื่่�อว่่า อุุตสาหกรรมเกมส์์ใน SEA มีีโอกาสเติิบโตในระยาวจากปััจจััย
สนัับสนุุน i) สััดส่่วน Gamer ของประชากรอิินโดนีีเซีียอยู่่�ที่�่ 20% ต่ำำ�กว่่าประเทศอื่่�นใน SEA (40%-59%) เรามองว่่ามีีช่อ
่ งว่่างที่่�เปิิดให้้กัับการเติิบโตในอนาคต ii) มืือถืือ Gaming มีีราคาถููกลง รวมถึึงการพััฒนาเครืือข่่าย 5G เปิิดโอกาสให้้กัับ
การเติิบโตของ Mobile Game จากประสบการณ์์การเล่่นที่�่ดีีขึ้�น
้ จากประสิิทธิภ
ิ าพที่�่สููงขึ้้�นของมืือถืือและเครืือข่่าย ทั้้�งนี้้� AS ตั้้�งเป้้าขยายงานเข้้าสู่่�โอกาสในตลาดอิินโดนีีเซีียและเวีียดนามและ Mobile Game มากขึ้้�นใน 2021
ความเสี่่�ยง: การไม่่ประสบความสำำ�เร็็จของเกมส์์, การไม่่ได้้เป็็นเจ้้าของลิิขสิิทธิ์์,� การเปลี่่�ยนแปลงข้้อกฎหมายจากภาครััฐ
AS ผู้้ใ� ห้้บริิการเกมส์์ออนไลน์์ รายเก๋๋าในไทย

บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้บริิการเกมส์์ออนไลน์์ ก่่อตั้้�งมาตั้้�งแต่่ปีี 2001 มีีเกมส์์ที่�่ได้้รับ
ั ความนิิยมได้้แก่่ Ragnarok (2003), Yulgang, Maple Story (2005) ,Audition (2006),CABAL (2007), Dragon Nest (2012),Special Force Tales
Runner (2016), TS Online (2019), MU (2020) ให้้บริิการมากกว่่า 100 เกมส์์ใน 19 ปีี ปััจจุุบัน
ั ให้้บริิการในไทย,สิิงคโปร์์,มาเลเซีีย,ฟิิลิิปิน
ิ ส์์,เวีียดนาม และอิินโดนีีเซีีย ใน 2 Platform คืือ PC และ Mobile ใน 4Q20 บริิษััทให้้บริิการเกมส์์
PC 24 เกมส์์ และเกมส์์ Mobile 6 เกมส์์ รายได้้หลัักจากการให้้บริิการเกมส์์ของบริิษััทมาจากการขายไอเทมในเกมส์์ แนวเกมส์์ที่�่ AS เลืือกมาให้้บริิการส่่วนใหญ่่จะอยู่่�ในหมวด MMORPG ซึ่่�งเป็็นกลุ่่�มที่่�ทำำ�เงิินสููงสุุดเมื่่�อเทีียบกัับเกมส์์หมวดอื่่�น
(ข้้อมููลจาก Appannie Jan-OCT 2020 หมวดเกมส์์ MMORPG มีีส่ว
่ นแบ่่งยอดดาวน์์โหลด 5% ขณะที่่�มีี ส่่วนแบ่่งยอดรายได้้ 43%) รายได้้ของบริิษััทใน 3Q20 มาจากเกมส์์ PC 80% และ Mobile 20% และหากแยกตามประเทศ รายได้้จาก
ธุุรกิิจเกมส์์มาจากต่่างประเทศ 63% และภายในประเทศ 37%
รุุกเกมส์์ Mobile มากขึ้้�น สบายกระเป๋๋าและโตเร็็ว

เรามองบวกต่่อทิิศทางของบริิษััทที่�่จะเน้้น ให้้บริิการเกมส์์ Mobile มากขึ้้�น เราชอบเกมส์์ Mobile จาก i) ค่่าลิิกขสิิทธิเิ กมส์์ต่ำำ�กว่่าเกมส์์ PC อย่่างมีีนัย
ั สำำ�คััญ (ระดัับแสนเหรีียญต่่อเกมส์์ เทีียบกัับระดัับล้้านเหรีียญต่่อเกมส์์) ช่่วยลด
ความผัันผวนของผลประกอบการในอนาคตจากการตั้้�งด้้อยค่่าลิิกขสิิทธิเิ กมส์์ที่�่จ่่ายล่่วงหน้้าในกรณีีที่�่เกมส์์ไม่่ประสบความสำำ�เร็็จ และช่่วยเพิ่่ม
� โอกาสให้้กัับบริิษััทได้้ปล่่อยเกมส์์ได้้มากขึ้้�นด้้วยเม็็ดเงิินลงทุุนที่่�เท่่าๆกััน ทำำ�ให้้สามารถบริิหาร
ความเสี่่�ยงของ Portfolio ได้้อย่า่ งมีีประสิิทธิภ
ิ าพ ii) การเติิบโตของเกมส์์ Mobile สููงที่�่สุด
ุ เมื่่�อเที่�่ยบกัับ Platform อื่่�น ทั้้�งนี้้� NEWZOO ประเมิินว่่าในปีี 20 Platform ที่่�รายได้้เติิบโตสููงสุุดคืือ Mobile +25.6% YoY ตามมาด้้วย Console
+21% YoY และ PC +6.2% YoY เรามองว่่าการเข้้าไปสู่่�เกมส์์ Mobile ที่�่มีก
ี ารเติิบโตที่�่สููงกว่่า PC ที่่�บริิษััทมีฐ
ี านอยู่่�เดิิมจะช่่วยเร่่งการเติิบโตให้้กัับรายได้้ของบริิษััทได้้มากขึ้้�น ในปีี 21 บริิษััทเตรีียมเปิิดให้้บริิการ Mobile เกมส์์ ที่่�เป็็น IP ใหญ่่
ทั้้�งไทย ( Real Yulgang) ในช่่วงปลาย1Q21 ,ฟิิลลิิปิน
ิ ส์์ (IP ใหญ่่อยู่่�ระหว่่างเจรจา), สิิงคโปร์์ (IP ใหญ่่ยังั ไม่่เปิิดเผย) และใน 1Q21 มีีแผนให้้บริิการ FlyFF Mobile ใน อิินโดนีีเซีีย,มาเลเซีีย,ฟิิลิิปิน
ิ ส์์ และเวีียดนาม
คาดผลดำำ�เนิินงาน 4Q20 อ่่อนตััวลง QoQ แต่่ยังั โตเด่่น YoY

คาดผลการดำำ�เนิินงาน 4Q20 รายงานกำำ�ไรสุุทธิที่
ิ �่ระดัับ 61 ล้้านบาท -41%QoQ แต่่เติิบโต+310%YoY เราคาดว่่าผลการดำำ�เนิินงานยัังคงเติิบโตเด่่น YOY หนุุนหลัักจากผลกระทบจาก COVID-19 ทำำ�ให้้รายได้้จากสิิงคโปร์์จะยัังคงเด่่น
ต่่อเนื่่�องจาก 2Q20-3Q20 ที่่�มีกร
ี ะแสการกลัับมาเล่่นเกมส์์ Maple Story เราประเมิินรายได้้จากสิิงคโปร์์จะ +252%YoY โดยเราประเมิินรายได้้รวมหดตััวลง 14%QoQ จากที่่�เรามองว่่าหลัังจากที่่�สถานการณ์์ COVID เริ่่ม
� คลี่่�คลายจะส่่งผลให้้
พฤติิกรรมการจ่่ายเงิินซื้้�อไอเทมในเกมส์์เริ่ม
่� ลดลง อย่่างไรก็็ดีี ด้้วยการอััพเดต Patch ใหม่่ในหลายเกมส์์ช่ว
่ ง 4Q20 รวมถึึงกิิจกรรมการตลาดช่่วงคริิสต์์มาสและปีีใหม่่จะสามารถชะลอแนวโน้้มของรายได้้ที่�่ลดลง QoQ เราประเมิินอััตรากำำ�ไร
ขั้้�นต้้นที่่�ระดัับ 56% ใกล้้เคีียงกัับ 3Q20 ด้้วยรายได้้ที่�่ยังั อยู่่�ในระดัับสููง แม้้ว่่ากำำ�ไรจะอ่่อนตััวลง QoQ แต่่เราชื่่�นชอบต่่อผลการดำำ�เนิินงานที่่�แข็็งแรงเมื่่�อเทีียบ YoY โดยเราคาดว่่าผลการดำำ�เนิินงานใน 4Q20 จะสููงกว่่าผลการดำำ�เนิินงานของปีี
19
คาดกำำ�ไรสุุทธิปี
ิ ี 21 อ่่อนตััวเมื่่�อเทีียบกัับปีี 20

เราประเมิินกำำ�ไรสุุทธิปี
ิ ี 21 ของบริิษััทจะรายงานที่�่ระดัับ 206 ล้้านบาท หดตััว 32% YoY เราประเมิินด้้วยมุุมมองที่่�อนุรัุ กษ์
ั ์นิย
ิ ม เราคาดว่่ากระแสความนิิยมของเกมส์์ Maple Story ในสิิงคโปร์์จะค่่อยๆจางลง หลัังจากที่่�มีก
ี ารคลายล็็อก
ดาวน์์ รวมถึึงมีีการเตรีียมฉีีดวััคซีีนให้้ประชาชนสิิงคโปร์์และผู้้�พำ�นั
ำ ก
ั ยาวโดยไม่่คิิดค่่าใช้้จ่่าย เราคาดว่่ากิิจกรรมอื่่�นๆจะแย่่งเวลาของ Gamer ไป แม้้ว่่า AS จะมีีแผนเปิิดเกมส์์ใหม่่ 1 PC + 3 Mobile ซึ่่�งเป็็น IP (Intellectual Property) เกมส์์
ใหญ่่ 1 เกมส์์ ในสิิงคโปร์์ เราประเมิินรายได้้จากสิิงคโปร์์หดตััวราว 21% YoY ด้้านรายได้้จากประเทศไทยเราประเมิินว่่าจะหดตััว 6% YoY เรามองว่่าสถานการณ์์การระบาดของ COVID ในไทยจะหนุุนรายได้้รวมถึึงคาดว่่า Yulgang Mobile ที่่�
มีีแผนเปิิดตััวใน 1Q21 มีีโอกาสที่่�จะประสบความสำำ�เร็็จสููง จากฐานกลุ่่�มผู้้เ� ล่่นเดิิมของเกมส์์ PC จำำ�นวนมาก เรามองมีีโอกาสที่่�จะได้้รับ
ั ความนิิยมเช่่นเดีียวกัับ Ragnarok M ของค่่ายอื่่�น เรามองว่่าสมมติิฐานของเราค่่อนข้้างอนุุรักษ์
ั ์นิย
ิ ม จาก
ที่่�เราประเมิินรายได้้ของบริิษััทหดตััวแรงในสิิงคโปร์์ ขณะที่�่ยังั ไม่่มีแ
ี นวโน้้มการอ่่อนตััวของรายจากสิิงคโปร์์ในช่่วงต้้น 4Q20 แม้้ว่่าเราจะประเมิินกำำ�ไรหดตััวใน 21 แต่่เรายัังชื่่�นชอบแนวโน้้มของผลประกอบการที่่�สามารถกลัับมาทำำ�กำำ�ไรได้้
ต่่อเนื่่�องและมองกำำ�ไรปีี 21 จะเป็็นฐานกำำ�ไรใหม่่ของบริิษััท
Valuation

เราเลืือกใช้้วิิธีปร
ี ะเมิินราคาเหมาะสมด้้วย PE Multiple โดยใช้้ Prospective PE ที่�่ 20.30 เท่่า เราเลืือกใช้้ PER ของกลุ่่�ม Electronic Gaming & Multimedia Industry ของตลาดสหรััฐ (ใช้้ตััวแทน 86 หลัักทรัพย์
ั จ
์ ากการจััดกลุ่่�มของ
YCHART) ที่่�ระดัับ 27.05 เท่่ามาให้้ส่ว
่ นลด 25% จากที่�่เรามองว่่า AS มีีผลการดำำ�เนิินงานในอดีีตที่่�อ่่อนแอจึึงสมควรให้้ส่ว
่ นลดเมื่่�อเทีียบกัับกลุ่่�ม อย่่างไรก็็ตาม เราเชื่่�อว่่า PER ระดัับ 20.30 เท่่าไม่่ได้้สููงเกิินไปเมื่่�อเทีียบกัับหุ้้�นในอุุตสาหกรรม
เกมส์์ที่�่ซื้้�อขายกัันที่่�เฉลี่่�ย 5 ปีีที่�่ PER ราว 14-103 เท่่า (เราเลืือกใช้้สมมติิฐานจำำ�นวนหุ้้�นที่�่สะท้้อนการใช้้สิทธิ
ิ ิ AS-W2 ทั้้�งหมด และ AS-WB อีีก 4,608,211 หน่่วยในปีี 21 ) ทั้้�งนี้้� เราเชื่่�อว่่าผลการดำำ�เนิินงานที่่�สามารถทำำ�กำำ�ไรในระดัับสููงได้้
อย่่างสม่ำำ�เสมอในปีี 2021 จะช่่วยลดความแตกต่่างของ PER เมื่่�อเทีียบกัับ PEER
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บล.ทิิสโก้้ : RBF แนะนำำ� "ซื้้�อ" ราคาเป้้าหมาย 11.10 บาท/หุ้้�น

RBF : ตามติิดการเติิบโต YoY
ยัังคงเติิบโตในธุุรกิิจอาหารและเครื่่�องดื่่�มได้้

เราคาด RBF จะสามารถทำำ�กำำ�ไรสุุทธิิ Q4 ได้้ราว 131 ล้้านบาท หรืือเพิ่ม
่� ขึ้้�น 32% YoY ด้้วยปััจจััยอย่่างการเพิ่่ม
�
กำำ�ลัังการผลิิตในต่่างประเทศ การเติิบโตของธุุรกิิจอาหารและเครื่่�องดื่่�มภายในประเทศ และอััตราค่่าใช้้จ่่ายดำำ�เนิินงาน
ต่่อยอดขายที่่�ต่ำำ�ลง อย่่างไรก็็ดีี คาดกำำ�ไรลดลง 7% QoQ เนื่่�องจากการออกผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ๆ ที่�่ลดลง ในหมวดสารปรุุง
แต่่งรสและกลิ่่�น คาด EPS จะเพิ่่ม
� ขึ้้�น 13.5% ในช่่วง 2021F และ 11.4% ในช่่วง 2022F จาก 1) การเพิ่ม
�่ กำำ�ลัังการ
ผลิิตในเวีียดนาม และการเข้้าสู่่�เฟส 2 ของโครงการขยายกำำ�ลัังการผลิิตเกล็็ดขนมปัังในอิินโดนีีเซีียในช่่วงกลางปีี 2022
2) นวััตกรรมอาหารรููปแบบใหม่่ เช่่น ผลิิตภััณฑ์์ที่�่ทำำ�จากพืืช/ไร้้กลููเตน/คาร์์โบไฮเดรตต่ำำ�, อาหารเสริิม และการผลิิต
รสชาติิแบบพิิเศษ
เราคาดผลประกอบการที่่� 131 ล้้านบาท (+32% YoY, -7% QoQ)

เราคาดรายได้้ในช่่วง Q4 จะอยู่่�ที่่� 815 ล้้านบาท เพิ่ม
่� ขึ้้�น 6.4% YoY เนื่่�องจากการเพิ่ม
่� กำำ�ลัังการผลิิตเกล็็ดขนมปััง
ในเวีียดนามและอิินโดนีีเซีีย คาดอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นที่�่ 40.1% เพิ่ม
่� จาก 36.0% ในช่่วง 4Q19 อานิิสงค์์จากการจััดซื้้�อ
วััตถุุดิิบในกลุ่่�มธุุรกิิจกลุ่่�มเคลืือบอาหาร แต่่ลดลง 41.2% จาก 3Q20 เนื่่�องจาก รายได้้ที่�่ลดลงในส่่วนของสารปรุุงแต่่ง
รส และหากไม่่มีค่
ี ่าใช้้จ่่ายในการ IPO เรามอง SG&A ต่่อยอดขายจะลดลงเหลืือราว 19.8% จาก 20.7% ในช่่วง 4Q19
ลดคาดการณ์์กำำ�ไร 2020F ลง 1.8% จากยอดขายต่่างประเทศที่�่ลดลง

เราปรัับประมาณการณ์์กำำ�ไร 2020F ลง 1.8% เนื่่�องจากการส่่งออกญี่่�ปุ่่น
� และรััสเซีียที่�่ต่ำำ�กว่่าคาด และการเลื่่�อน
การเพิ่่ม
ั ปััจจััยบวกเทรนด์์การ
� กำำ�ลัังการผลิิตในเวีียดนาม (จาก 2Q20 เลื่่�อนไป 4Q20) เราประเมิิน RBF จะยัังได้้รับ
บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป (มุ่่�งเน้้นความคุ้้�มค่่า, อาหารสุุขภาพ และความสะดวกสบาย) รวมถึึงความพยายามในการ
เจาะตลาดผู้้บ
� ริิโภค (ด้้วยแบรนด์์ของตััวเอง)
ประเมิินมููลค่่าเหมาะสมที่่� 11.1 บาท (DCF) แนะนำำ�ให้้ ซื้้�อ

เราประเมิินมููลค่่าเหมาะสมที่่� 11.1 บาท ด้้วย WACC 8.1%, TG 3% โดยที่�่มีปั
ี จ
ั จััยสำำ�คััญได้้แก่่ 1) การควบรวม
กิิจการ 2) การปรัับตััวดีีขึ้�น
้ และการถอนทุุนของธุุรกิิจโรงแรม ปััจจััยเสี่่�ยงได้้แก่่ 1) สััดส่่วนกำำ�ไรผัันผวน 2) ความหลาก
หลายของรายได้้ที่�่ต่ำำ� (ในเชิิงของกลุ่่�มผู้้บ
� ริิโภค) 3) การพึ่่�งพา R&D ที่�่มากขึ้้�น

บล.ฟิิลลิิป : EKH แนะนำำ� ทยอยซื้้�อ ราคาพื้้� นฐาน ที่่� 5.50 บ.
EKH เอกชััยการแพทย์์ TP64: 5.50
จากวิิกฤติิเป็็นโอกาส

ตรวจ COVID-19 มากกว่่า 3 พัันราย: นัับตั้้�งแต่่ 20 ธ.ค. เป็็นต้้นมา หรืือพบผู้้�ติิดเชื้้�อ COVID-19 จำำ�นวนมากใน
จ.สมุุทรสาคร (ตลาดกุ้้�ง) ส่่งผลให้้ผู้ที่
้� �่มีค
ี วามเกี่่�ยวข้้องหรืือใกล้้ชิด
ิ กัับผู้้�ติิดเชื้้�อฯเข้้ารัับการตรวจเพิ่่ม
� มากต่่อเนื่่�องทั้้�งจาก
เข้้าตรวจ Drive Thru ที่�่รพ. และออกไปตรวจนอกสถานที่่�หรืือตามโรงงานต่่างๆ (รองรัับได้้สููงสุุด 600-700 รายต่่อวััน
) YTD ให้้บริิการไปแล้้วมากกว่่า 3 พัันราย (ค่่าบริิการรายละ 4,150 บ.) คาดรัับรู้้เ� ป็็นรายได้้ 4Q63 ราว 15 ลบ. และส่่วน
ใหญ่่ลููกค้้าชำำ�ระเงิินเองและบริิษััทประกัันรัับผิิดชอบบางส่่วนทำำ�ให้้ได้้มาร์์จิ้้�นสููง
	ผู้้เ� ข้้าใช้้รพ.ไม่่ได้้ลดลงอย่่างมีีนัย
ั : แม้้ช่ว
่ งที่�่มีก
ี ารระบาดหนัักทำำ�ให้้จำำ�นวนผู้้�ป่่วยนอกลดลงบ้้าง กอปรกัับตรงช่่วงวััน
หยุุดยาว แต่่ได้้รับ
ั ชดเชยจากเข้้ารัับรัักษาโรคติิดเชื้้�อทางเดิินหายใจ (ARI) และ COVID-19 ที่่�เพิ่่ม
� มากขึ้้�นส่่งผลให้้อััตรา
ครองเตีียงแตะที่่� 80-90%
	ราคาปััจจุุบัน
ั แนะนำำ� ทยอยซื้้�อ: ทางฝ่่ายมองเป็็นบวกต่่อประมาณการ ปรัับกำำ�ไรปีี 63 และ 64 ขึ้้�นเล็็กน้อ
้ ย ราคาพื้้� น
ฐาน 5.50 บ. แนะนำำ� ทยอยซื้้�อ
หทััยชนก มููลวงศ์์, นัักวิิเคราะห์์การลงทุุนด้้านหลัักทรัพย์
ั ์ #64324

บล. คิิงส์์ฟอร์์ด : PTTEP แนะนำำ� "Trading BUY" ราคาเป้้าหมาย 109 บาท/หุ้้�น
Earnings Preview |PTTEP
Stock Rating
Current Price
Target Price
Sector

Trading BUY
THB 100.00
THB 109.00
Energy & Utilities

PTT Exploration and Production
คาดกำำ�ไรสุุทธิ4
ิ Q63 ลดลงจากราคาขายและรายการพิิเศษ
คาดการณ์์กำำ�ไรสุุทธิงิ วด4Q63 อยู่่�ที่่�4.1พัันล้้านบาทลดลง QoQ, YoY
ประเมิินราคาน้ำำ�มัันทยอยฟื้้�นตััวแม้้มีแ
ี รงกดดัันจากการแพร่่ระบาดรอบใหม่่
แนะนำำ� ซื้้�อเก็็งกำำ�ไรประเมิินราคาเหมาะสมปีี 64 ที่่�109.00 บาท(DCF)
ผลการดำำ�เนิินงาน 4Q63 ชะลอตััวจากการปรัับราคาขายก๊๊าซฯ
ฝ่่ายวิิจััยคาดผลประกอบการ4Q63ของ PTTEP จะมีีกำำ�ไรสุุทธิิ 4.1พัันล้้านบาท ปรัับตััวลดลง-43%QoQ,65%YoYโดยหากไม่่รวมรายการ Non-recurringขาดทุุนจากธุุรกรรมป้้องกัันความเสี่่�ยงด้้านราคาน้ำำ�มััน ผลกระทบจากอััตราแลกเปลี่่�ยนของ
ค่่าเงิินริิงกิิตมาเลเซีีย และขาดทุุนจากการด้้อยค่่าสิินทรััพย์รว
์ มทั้้�งสิ้้น
� ราว80 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐกำำ�ไรปกติิจะอยู่่�ที่�่5.6พัันล้้านบาท-8%QoQ,51%YoYถููกกดดัันจากราคาขายปิิโตรเลีียมเฉลี่่�ย (ASP) ลดลง-4%QoQ, -23%YoYอยู่่�ที่�่US$37.3/BOEแม้้ราคาขาย Liquid จะปรัับเพิ่ม
่� ขึ้้�น
+2%QoQ, -31%YoYตามทิิศทางน้ำำ�มัันดิิบแต่่ราคาขาย Gasลดลง-8%QoQ, -17%YoYที่�่ US$5.7/MMBTUเนื่่�องจากมีี Lag-time ของปรัับ
ราคาขาย ส่่วนปริิมาณขายเฉลี่่�ยคาดเพิ่่ม
� ขึ้้�น+10%QoQ, -4%YoYที่�่ 378KBOED ดีีกว่่าที่�่คาดไว้้จากความต้้องการใช้้หลัังคลาย Lockdown ส่่ง
ผลให้้การเรีียกรัับก๊๊าซฯ จากแหล่่งบงกช และ Contract 4 เพิ่ม
่� ขึ้้�น ขณะที่�่ต้้นทุุนการผลิิตต่่อหน่่วยคาดเพิ่ม
่� ขึ้้�นเล็็กน้อ
้ ย QoQ อยู่่�ที่�่ US$30/
BOEจากค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงาน การสำำ�รวจ และ G&Aทำำ�ให้้คาด EBITDAMargin อยู่่�ที่�่68%ลดลงจาก3Q63 ที่�่ระดัับ71%ซึ่่�งถ้้าหากเป็็นไป
ตามคาด รวมกำำ�ไรสุุทธิทั้้
ิ �งปีี 63 จะอยู่่�ที่่� 2.4 หมื่่�นล้้านบาท -50%YoY ใกล้้เคีียงกัับประมาณการทั้้�งปีีที่�่เราคาดไว้้
แนวโน้้มผลประกอบการปีี 64 ฟื้้�นตััวตามทิิศทางราคาน้ำำ�มััน
สถานการณ์์แพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19 ล่่าสุุดยัังน่่าเป็็นห่่วงเนื่่�องจากตััวเลขผู้้�ติิดเชื้้�อและยอดผู้้เ� สีียชีีวิิตเพิ่ม
่� สููงขึ้้�นทั่่�วโลกอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง โดยการระบาดรอบใหม่่ของหลายประเทศนำำ�ไปสู่่�การกลัับไปใช้้มาตรการ Lockdown ส่่งผลให้้ความต้้องการใช้้น้ำำ�มัน
ั ฟื้้�นตััวช้า้ กว่่า
คาดอย่่างไรก็็ตามตลาดให้้น้ำำ�หนัักไปที่่�ความสำำ�เร็็จของการพััฒนาวััคซีีนซึ่่�งได้้เริ่ม
่� แจกจ่่ายให้้กัับประชาชนไปบ้้างแล้้ว รวมถึึงแรงกดดัันทาง
ฝั่่�งอุุปทานที่�่ลดลงจากผลการประชุุมOPEC+ล่่าสุุดวัันที่่� 4-5 ม.ค.มีีมติิคงการลดปริิมาณผลิิตน้ำำ�มัันที่�่ระดัับ7.2 ล้้านบาร์์เรลต่่อวัันไปจนถึึง
สิ้้น
่� ตั้้�งแต่่เดืือน ก.พ.-มีี.ค.เพื่่�อชดเชยส่่วนที่�่อนุญ
ุ าตให้้
� เดืือนก.พ.แต่่ซาอุุดิิอาระเบีียสมััครใจปรัับลดกำำ�ลัังการผลิิตลง 1 ล้้านบาร์์เรลต่่อวัันเริ่ม
รััสเซีียและคาซััคสถานเพิ่่ม
� ปริิมาณผลิิตน้ำำ�มัันรวมกัันครั้้�งละ75,000 บาร์์เรลต่่อวัันในเดืือนก.พ.และมีี.ค.ส่่งผลให้้ราคาน้ำำ�มัันดิิบมีีแนวโน้้ม
ทยอยปรัับตััวขึ้�น
้ ต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งเบื้้� องต้้นเรายัังคงสมมติิฐานราคาน้ำำ�มัันดิิบดููไบเฉลี่่�ยปีี 64 ที่�่ US$53/bbl +26%YoY ราคาขายก๊๊าซ US$5.6/
MMBTU -11%YoY Unit Cost US$30/BOEทรงตััว ปริิมาณขาย 375KBOED +7%YoYและประเมิินกำำ�ไรสุุทธิปี
ิ ี 64 ที่�่ 2.9 หมื่่�นล้้านบาท
+16%YoY
แนะนำำ� ซื้้�อเก็็งกำำ�ไร ประเมิินราคาเหมาะสมปีี 64 ที่่�109 บาท
ทั้้�งนี้้�เราประเมิินราคาเหมาะสมปีี 64 ด้้วยวิิธีี DCF ที่�่109.00 บาทแนะนำำ� ซื้้�อเก็็งกำำ�ไร ตามสถานการณ์์ราคาน้ำำ�มััน โดยประเมิิน
Sensitivity ของราคาน้ำำ�มัันดิิบดููไบทุุก US$1/bbl ที่่�ปรับ
ั เพิ่ม
่� ขึ้้�นจะทำำ�ให้้กำำ�ไรสุุทธิปี
ิ ี 64 เพิ่ม
่� ขึ้้�น +2.7% และราคาเหมาะสมเพิ่ม
่� ขึ้้�น 2.00บาท
ส่่วนในระยะยาวมองบวกต่่อโครงการ Gas to Power มููลค่่า 2 พัันล้้านดอลลาร์์สหรััฐในเมีียนมาเป็็นการลงทุุนตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ�จนถึึงการผลิิต
ไฟฟ้้า 600MW จะตััดสิินใจลงทุุน FID ปีี 65 ซึ่่�งประโยชน์์ที่�่ได้้มาจากการ Feed Gas ค่่าท่่อฯ และขายไฟฟ้้า ยัังไม่่ถููกรวมในประมาณการ
Nopporn Chaykaew
Fundamental Analyst Registration No.043964
E-mail: nopporn.ch@kfsec.co.th

สวััสดีีปีฉ
ี ลูู
สวััสดีีค่่ะ กลัับมาพบกัับแมกกาซีีนหุ้้�นอิินไซด์์ ฉบัับเดืือนมกราคม ประเดิิมศัั กราชใหม่่ 2564 ปีีฉลูู ก่่อน
อื่่�นต้้องกล่่าวคำำ�ว่่าสวััสดีีปีใี หม่่ 2564 กัับแฟนคลัับหุ้้�นอิินไซด์์ทุก
ุ ท่่าน ขออำำ�นาจคุุณพระศรีีรััตนตรััย
และสิ่่�งศัั กดิ์์�สิิทธิ์�ใ์ นสากลโลก จงดลบัันดาลให้้ท่่านและครอบครััวจงมีีแต่่ความสุุขความเจริิญ คิิดหวัังสิ่่�ง
ใดขอให้้สมความมุ่่�งมาดปรารถนา สุุขภาพพลานามััยแข็็งแรงสมบููรณ์์ ปราศจากโรคภััยไข้้เจ็็บ และฝ่่า
ภััยโรคระบาดโควิิด-19 ไปด้้วยกัันให้้ได้้นะคะ

เจ้้า ไวรััสโควิิด-19 ที่่�กลัับมาระบาด
รอบใหม่่ตั้ง
้� แต่่ช่่วงปลายปีี 2563 ที่่�
ผ่่านมา ซ้ำำ��เติิมภาวะเศรษฐกิิจเข้้าไป
อีีก ยัังไงทีีมข่่าวหุ้้�นอิินไซด์์ขอให้้นััก
ลงทุุนทุุกท่่าน ติิดตามสถานการณ์์
รอบด้้าน และลงทุุนด้้วยความระมััด
วััง ในช่่วงที่่�ภาวะตลาดหุ้้�นยัังมีีความ
ผัันผวนสููงเช่่นนี้้�ค่่ะ
ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ เปิิดเผยปีี 2563
มููลค่่าหลัักทรััพย์์ตามราคาตลาด
รวมของหลัักทรััพย์์ IPO 5.55 แสน
ล้้านบาท สููงสุุดเป็็นอัันดัับ 8 ของ
โลก อัันดัับ 2 ในเอเชีีย และสููงสุุดใน
อาเซีียนเป็็นปีีที่�่ 2 ติิดต่่อกััน (อัันดัับ 2
ในเอเชีีย และสููงสุุดในอาเซีียน ไม่่นัับ
รวม cross-border products) โดย
บมจ. เซ็็นทรััล รีีเทล คอร์์ปอเรชั่่�น

(CRC) เป็็นหลัักทรััพย์์ที่่�มีีมููลค่่าระดม
ทุุนใหญ่่ที่่�สุุดเป็็นประวััติิการณ์์ และมีี
มููลค่่าเสนอขายในกลุ่่�มค้้าปลีีกสููงสุุด
เป็็นอัันดัับ 2 ของโลก
ด้้านสภาพคล่่องของตลาดหลััก
ทรััพย์์ฯ ครองอัันดัับหนึ่่�งในภููมิิภาค
อาเซีียนติิดต่่อกัันตั้้ง
� แต่่ปีี 2555 โดย
ในปีี 2563 มีีวัันที่่�มููลค่่าซื้้�อขายเกิิน
1 แสนล้้านบาท ถึึง 22 วััน และวัันที่่�
ซื้้�อขายสููงสุุดอยู่่�ที่่� 1.7 แสนล้้านบาท
และโดยเฉลี่่�ยมีีมููลค่่าซื้้�อขายต่่อวััน
67,334.80 ล้้านบาท
สำำ�หรัับตลาดสััญญาซื้้�อขายล่่วงหน้้า
(TFEX) เผยภาพรวมตลาดทั้้�งปีี 2563
ซื้้�อขายรวม 120 ล้้านสััญญา เฉลี่่�ย
วัันละ 494,624 สััญญา เพิ่่� มขึ้้�น 15%

โดยสิินค้้าที่่�ได้้รัับความสนใจเพิ่่� มมาก
ขึ้้�นคืือ Gold Online Futures และ
USD Futures ในขณะที่่�สิินค้้าหลััก
อย่่าง SET50 Futures และ Stock
Futures ยัังได้้รัับความนิิยมในการ
สร้้างผลตอบแทนและบริิหารพอร์์ตใน
ช่่วงภาวะตลาดผัันผวนตลอดปีีที่�ผ่
่ ่าน
มา ส่่วนปีี 2564 TFEX จะพัั ฒนาสิินค้้า
ใหม่่และเพิ่่� มสภาพคล่่องสิินค้้าเดิิม
โดยเฉพาะ SET50 Options รวมทั้้�ง
เน้้นการส่่งเสริิมความรู้้�ทางออนไลน์์
และสนัับสนุุนการพัั ฒนาเครื่่�องมืือ
ใหม่่ ๆ ที่่�จะช่่วยให้้การซื้้�อขายสะดวก
และง่่ายขึ้้�น

"ชููวิทย์
ิ ์ จึึงธนสมบููรณ์์" บิ๊๊�กบอส NER
� ภาษีี AD ไม่่กระทบ
"ชููวิิทย์์ จึึงธนสมบููรณ์์" บิ๊๊ก
� บอส NER ย้ำำ��สหรััฐฯขึ้้น
บริิษััท ด้้านปีี 64 ตั้้�งเป้้ารายได้้ 22,000 ล้้านบาท จากความต้้องการใช้้ยาง
ประกอบกัับโรงงานสามารถเดิินเครื่่�องได้้อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพ พร้้อม
เตรีียมจำำ�หน่่ายแผ่่นรองพื้้� นในคอกของปศุุสััตว์์ ในช่่วงไตรมาส 3/2564
ซึ่่�งสิินค้้าดัังกล่่าวเป็็นสิินค้้าที่่�มีีอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นทุุนในระดัับสููง และมีีความ
ต้้องการจากลููกค้้าอย่่างต่่อเนื่่�อง

JMART แย้้มแผนโตรัับเปิิดศัั กราชปีีฉลูู
ส่่งสััญญาณ

ธุุรกิิจการเงิินภายใต้้การบริิหารทั้้�ง เจเอ็็มทีี และซิิงเกอร์์ ยัังโดดเด่่น ล่่าสุุด
ประกาศ แปลงสภาพใบสำำ�คััญแสดงสิิทธิิที่่�จะซื้้�อหุ้้�นสามััญของ JMT-W2
เพิ่่� มเติิมอีีก 250 ล้้านบาท รวมทั้้�ง แปลงสภาพ SINGER-W1 ที่่�ถืือไว้้ทั้้�งหมด
มููลค่่า 189 ล้้านบาท เพื่่� อสร้้างฐานเงิินทุุนที่่�แข็็งแกร่่งในการขยายพอร์์ต ดััน
กำำ�ไรปีี 64 ทะยานต่่อ ไม่่ทำำ�ให้้นัักลงทุุนผิิดหวััง แย้้ม สถานการณ์์โควิิด-19
บริิษััทฯ ยัังคงเชื่่�อมั่่�นในศัักยภาพของพลัังในเครืือ สะท้้อนความสำำ�เร็็จจาก
วิิกฤติิในช่่วงที่่�ผ่่านมา กลุ่่�มเจมาร์์ท สร้้างโอกาสในการโต คาดทำำ� All time
high ได้้ตามแผน

เจ๊๊แอนจัักรพงษ์์ จัักราจุุฑาธิิบดิ์์� แห่่ง JKN

ว้าวๆ RT คว้างานใหม่ 8 โครงการ งานทางหลวง

ประเมินตลาดจ�ำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ปี 64 ยังแรงต่อเนื่อง
หลัง COVID-19 แพร่ระบาดระลอกใหม่ ชูจุดแข็งด้าน CEO
Branding ปั้ นคอนเทนต์รายการแนวไลฟ์สไตล์ออกอากาศ
ผ่านทีวีดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์ หวังเสริมความหลาก
หลายด้านลิขสิทธิ์คอนเทนต์มากขึ้น ขณะที่ตลาดต่างประเทศ
มั่นใจฮอตไม่เลิก หลังช่อง 8 ไว้ใจให้ JKN น�ำทัพลิขสิทธิ์คอน
เทนต์ออกไปจ�ำหน่ายทั่วโลก คาดดันสัดส่วนรายได้จากต่าง
ประเทศเพิ่ ม

งานท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน มูลค่ารวม 280 ล้านบาท ดัน
Backlog แตะ 4,644 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าประมูลงานภาค
รัฐ-เอกชนต่อเนื่อง รักษามูลค่า Backlog ไม่ต�่ำกว่า 4,000
ล้านบาท ล่าสุดส่งมอบงานโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้ำเขื่อน
คลองตรอนให้ กฟผ.เรียบร้อย คาดผลงานปี 63 ท�ำนิวไฮ โต
20% รายได้ทะลุ 2,800 ล้านบาท

EKH ยิ้้�มรัับวิิกฤติิโควิิด-19 ระลอกใหม่่
ดัันยอดผู้้�ใช้้บริิการเข้้ารัับการตรวจไวรััสโควิิด-19 คึึกคัักต่่อเนื่่�อง ขณะผู้้�ป่่วย
ในและผู้้�ป่่วยนอกจากการติิดเชื้้�อ RSV ในเด็็ก ยัังคงทยอยเข้้ารัับบริิการไม่่
ขาดสาย มั่่�นใจหนุุนผลการดำำ�เนิินงานไตรมาส4/2563 สดใส ด้้าน "นายแพทย์์
อำำ�นาจ เอื้้�ออารีีมิต
ิ ร" เดิินหน้้าปรัับปรุุง และเพิ่่� มพื้้� นที่่�การให้้บริิการในศููนย์์
เฉพาะทางตามแผนอย่่างเข้้มข้้น เพื่่� อรองรัับผู้้�ใช้้บริิการมากขึ้้�นในอนาคต

หุ้้�น TRUBB วิ่่ง
� ๆๆ
หลัังประกาศตั้้�ง บริิษััทย่่อยแห่่งใหม่่ "บริิษััท บริิษััท ไทยรัับเบอร์์โกลฟส์์
จำำ�กััด" เพื่่� อประกอบธุุรกิิจ เป็็นผู้้�ผลิิตถุุงมืือยาง ประเภทที่่�ใช้้ในทางการ
แพทย์์และเอนกประสงค์์ เพื่่� อขายในประเทศและส่่งออกต่่างประเทศ
หลัังความต้้องการสิินค้้าเพิ่่� มมากขึ้�น
้ จากสถานการณ์์โรคระบาดไวรััส
COVID-19 และความตระหนัักและการให้้ความสำำ�คััญด้้านสาธารณสุุข
ของประชาชนมีีมากขึ้�น
้ รวมถึึงโอกาสการเติิบโตของธุุรกิิจจากการ
จำำ�หน่่ายสิินค้้าให้้แก่่ลููกค้้าในต่่างประเทศ อีีกทั้้�ง วััตถุดิ
ุ ิบที่่�ใช้้ในการผลิิต
เป็็นวััตถุุดิิบที่่�จััดหาได้้จาก TRUBB ซึ่�ง
่ เป็็นการเพิ่่� มมููลค่่าในกัับวงจร
ธุุรกิิจน้ำ��ำ ยางของ TRUBB เป็็นอย่่างมากอีีกด้้วย

ดร. อารัักษ์์ สุุธีีวงศ์์ ผู้้�จััดการใหญ่่ แห่่ง SCB
� วัันที่่� 8 มกราคม 2564 บริิษััท เอสซีีบีี เท็็นเอกซ์์ จำำ�กััดซึ่่ง
� เป็็นบริิษััท
แจ้้งตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ว่่า เมื่่อ
ย่่อยและบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของธนาคาร ได้้จดทะเบีียนจััดตั้้�งบริิษััทย่่อยแห่่งใหม่่กับ
ั กรม
พัั ฒนาธุุรกิิจการค้้ากระทรวงพาณิิชย์์ ในชื่่�อบริิษััท โทเคน เอกซ์์ จำำ�กััด (Token X Co., Ltd.) (“บริิษััทฯ
”) โดยบริิษััทฯ มีีทุุนจดทะเบีียนจำำ�นวน50,000,000 บาท และมีีวััตถุุประสงค์์หลัักเพื่่� อประกอบธุุรกิิจ
ผู้้�ให้้บริิการระบบเสนอขายโทเคนดิิจิทั
ิ ัล (ICO Portal) ถืือเป็็นบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจทางการเงิินของ
ธนาคาร ที่่�ถืือหุ้้�นร้้อยละ 100 โดยบริิษััท เอสซีีบีี เท็็นเอกซ์์ จำำ�กััด

กระแสตอบรัับดีีเยี่่�ยม
สำำ�หรัับหุ้้�นไอพีี โอน้้องใหม่่ JAK
กระแสตอบรับดีเยี่ยม ส�ำหรับหุ้นไอพี โอน้องใหม่ "จักรไพศาล เอสเตท" หรือ
JAK โดยไอพี โอ 82,709,900 หุ้น มีนักลงทุนจองซื้อเข้ามาอย่างล้นหลาม
สะท้อนความเชื่อมั่น ในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ท่ม
ี ีประสบการณ์ในการ
พั ฒนาโครงการ ทั้งประเภทแนวราบและโครงการคอนโดมีเนียมแบบ Low Rise
บนท�ำเลศักยภาพในเขตภาคอุสาหกรรม และมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อีกทั้ง ความโดดเด่นในการน�ำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนส�ำคัญในกระบวนการ
ท�ำงาน ท�ำให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมก้าวสู่
การเป็นหุ้นอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ที่เติบโตต่อเนื่องในอนาคต และผู้ถือ
หุ้นที่แข็งแกร่ง มั่นใจจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนต่อเนื่อง ในวันที่เข้า
ซื้อขายวันแรกใน mai วันที่ 18 มกราคมนี้

