


เทศกาลส่ง่ท้ายปีีเก่า ต้้อนรับัปีีใหม่ ่ปีีฉลู
 ปีี2021 อาจไม่คึ่ึกคัึก  ด้้วยเกิด้การัแพรั่
รัะบาด้ของไวรัสั่ โคึวิด้-19 รัอบใหม่ใ่น
ปีรัะเทศ   ทำาใหท้กุภาคึธุุรักิจ ต่้างได้้รับัผลก
รัะทบม่อิาจหลกีเลี�ยง  แม่ ้จะวัคึซีนี จาก

หลายบรัษัิัท  ซีึ�งต้อนนี� หลายปีรัะเทศเรัิ�ม่ทยอย ฉดี้กันแล้ว แต่้กว่าจะคึรับ  ต้้องใช้ร้ัะยะเวลาอกีนาน  ส่ำาหรับั
ปีรัะเทศไทย ไต้รัม่าส่2หรัอืกลางปีีนี� คึงจะม่กีารันำาเข้าวัคึซีนี โด้ยจะทยอยฉดี้ เรัิ�ม่จากแนวหน้า ส่าธุารัณส่ขุ
  หม่อ พยาบาล 

 ล่าส่ดุ้  ที�ปีรัะชุ้ม่คึณะรัฐัม่นต้รั ีม่มี่ติ้เหน็ช้อบในหลักการัม่าต้รัการัเยยีวยาและบรัรัเทาผลกรัะทบจากการั
รัะบาด้ของไวรัสั่โคึวิด้-19 รัอบใหม่ ่ม่าต้รัการัช่้วยเหลือด้้านแรังงาน-ลด้ค่ึาส่าธุารัณูปีโภคึ ค่ึาไฟฟา้ ค่ึาพลังงาน
 และค่ึานำาปีรัะปีา- ผอ่นปีรันเงื�อนไขโคึรังการัเรัาเที�ยวด้้วยกัน โด้ย คึรัม่. ม่อบหม่ายใหก้ารัท่องเที�ยวแหง่
ปีรัะเทศไทย (ททท.) ใหผู้ใ้ช้ส้่ทิธิุโคึรังการัที�จองที�พกัไว้แล้ว ส่าม่ารัถเลื�อนการัใช้ส้่ทิธิุไปีได้้ถึง เม่.ย.64 จาก
เดิ้ม่แค่ึ ก.พ.64 พรัอ้ม่ม่อบหม่ายใหก้รัะทรัวงการัท่องเที�ยวและกฬีา ไปีปีรับัปีรุังโคึรังการัเรัาเที�ยวด้้วยกันหรัอื
ขยายเวลาโคึรังการัออกไปี เพื�อใช้เ้ป็ีนเคึรัื�องม่อืในการักรัะตุ้้นการัท่องเที�ยวเม่ื�อส่ถานการัณ์เรัิ�ม่กลับสู่ภ่าวะ
ปีกติ้

 นับเป็ีนการักรัะตุ้้น  เยยีวยา.............

 ฝั่่� งต้ลาด้หุน้ไทย ยงัคึงม่คีึวาม่คึึกคัึกต่้อเนื�อง   ดั้วยกรัะแส่เงินทนุ ยงัคึงไหลเขา้ม่าปีรัะเทศ  ผส่ม่ ส่ภาพคึล่อง
ในปีรัะเทศ  ทำาใหร้ัาคึาหุน้เคึลื�อนไหวกันอยา่งคึึกคัึก   หลายตั้ว รัาคึาก็เกินป่ีจจัยพื�นฐาน  หลังจาก ไบเด้น  จะ
ได้้เป็ีนปีรัะธุานาธิุบด้สี่หรัฐั   โด้ยจะม่พีธิุสี่าบานตั้วเป็ีนปีรัะธุานาธิุบด้สี่หรัฐั ที�จะม่ขีึ�น 20ม่กรัาคึม่ 2564

 ต้ลาด้หุน้ทั�วโลก ขานรับัและเทรัด้นำาไปี เรัยีบรัอ้ยแล้ว   จากนี�ไปี  คึงต้้องติ้ด้ต้าม่กรัะแส่เงินทนุ จากต้ลาด้
ส่หรัฐั จะหลั�งไหลม่ายงัต้ลาด้เอเช้ยี ต้ลาด้หุน้ไทยม่ากน้อยกว่าที�มุ่ง่หวังหรัอืไม่ ่ ท่าม่กลาง คึาด้หวัง  ดั้ช้นตี้ลาด้
หุน้ไทย น่าจะเคึลื�อนไหวในกรัอบ 1,400-1,600 จุด้
 ขอใหนั้กลงทนุทกุคึน โช้คึด้ ีม่กีำาไรักันทกุคึนคึรับั(ที�ส่ำาคัึญ ส่ขุภาพรัา่งกายแข็งแรัง)

 ปีรัะส่ทิธิุ� กรัโช้คึอนันต์้
 บรัรัณาธิุการับรัหิารั

กระตุ้้�น





NOBLE เปิ�ดศั�ก้ราช 
ãหม่�ปี� 2564

 ก้�าวสู่�่ที่ศัวรรษที่่� 3 จ่่อลงที่�นพั�ฒนาโครงก้ารใหม่่ 11 
โครงก้าร ม่�ลค่ารวม่สู่�งสู่�ดเปิ็นปิระว�ติิก้ารณ์์ก้ว่า 45,100 ล�าน
บาที่ ติอก้ย้ำำ�าศั�ก้ย้ำภาพัก้ารบริหารงาน-แรงขั�บเคล่�อนสู่ำค�ญ
จ่าก้ผู้��ถื่อห��นใหญ่และพั�นธม่ิติรที่่�ม่่ความ่เช่�ย้ำวชาญที่างธ�รก้ิจ่

  พัร�อม่ระบ�ม่��นใจ่ฐานล�ก้ค�าที่��งคนไที่ย้ำและติ่างชาติิม่่ก้ำล�งซื้่�อสู่�ง
หน�นที่��งปิีติ��งเปิ้าราย้ำได�แติะระด�บ 11,000 ล�านบาที่ ขัณ์ะที่่�ย้ำอด
ขัาย้ำ (pre-sale) แติะ 16,000 ล�านบาที่ ปิ�ที่างขั้�นเปิ็นผู้��นำ

 ด�านก้ารพั�ฒนาอสู่�งหาริม่ที่ร�พัย้ำ์ไที่ย้ำติิดอ�นด�บ TOP 5 ภาย้ำใน
3 ปิีขั�างหน�า (ปิี2564-2566)เล�งเขั�าSET50/100ในอนาคติ

LEO ม่��นใจ่ผู้ล
ปิระก้อบก้าร

 ไติรม่าสู่ 4/2563 จ่ะเติิบโติอย้ำ�างโดดเด�น
สู่ำาหร�บปิ่ 2564 บริษ�ที่ฯติ��งเปิ�าราย้ำได�เติิบโติ
 20-25% จ่าก้ปิ่น่� โดย้ำบริษ�ที่ฯม่่แผู้นขัย้ำาย้ำ

 Self Storage แห�งที่่�2 ซื้้�งปิ�จ่จ่�บ�นอย้ำ��
ระหว�างจ่�ดหาพั่�นที่่�คาดว�าจ่ะแล�วเสู่ร�จ่ภาย้ำใน
ไติรม่าสู่ 3/2564 นอก้จ่าก้น่�ย้ำ�งม่่ลานเก้�บติ��
คอนเที่นเนอร์แห�งที่่�2 ซื้้�งอย้ำ��ระหว�างจ่�ดหาพั่�นที่่�
ในก้ารก้�อสู่ร�างเช�นก้�นคาดว�าจ่ะแล�วเสู่ร�จ่ภาย้ำใน

ไติรม่าสู่ 4/2564

  SAWAD ติ��งเปิ�า
พัอร์ติสู่ินเช่�อ

ปิ่ 2564 เติิบโติ 20-30% โดย้ำม่าจ่าก้เศัรษฐก้ิจ่

ที่่�เริ�ม่สู่�งสู่�ญญานก้ารฟ่�นติ�ว หล�งม่่ว�คซื้่นติ�าน

ไวร�สู่โควิด-19ออก้ม่าแล�ว รวม่ถื้งร�ฐบาลอาจ่ม่่

ก้ารเปิิดปิระเที่ศัร�บน�ก้ที่�องเที่่�ย้ำวด�วย้ำเช�นก้�น 

 

SHR วางเปิ�าหม่าย้ำ
 ในก้ารเปิิดติ�วโรงแรม่และร่สู่อร์ที่ใหม่�อย้ำ�างน�อย้ำ6 แห�ง

ภาย้ำในปิ่ 2564 และวางก้ลย้ำ�ที่ธ์ในก้ารดำาเนินงานให�ม่่

พัอร์ติเติิบโติเปิ�น2เที่�าภาย้ำใน5ปิ่ ด�วย้ำก้ารวางงบลงที่�น

รวม่ 500 -1,000ล�านบาที่ เพั่�อขัย้ำาย้ำโรงแรม่ให�เพัิ�ม่

ม่าก้ขั้�นเปิ�น 82 แห�ง (9,000 ห�อง) ภาย้ำในปิ่2568 

จ่าก้ปิ�จ่จ่�บ�นม่่โรงแรม่ที่��งหม่ด 39 แห�ง (4,647 ห�อง)

 แม่�ก้ารแพัร�ระบาดขัองไวร�สู่ โควิด-19 ย้ำ�งคงเก้ิดขั้�นที่��วโลก้และหลาย้ำปิระเที่ศั เริ�ม่ที่ย้ำอย้ำฉ่ดว�คซื้่นให�ก้�บปิระชาชน 
แม่ก้ก้าซื้่นห��นอินไซื้ด์ ราย้ำเด่อน ฉบ�บเด่อนม่ก้ราคม่ 2564 ขัอนำาเสู่นออนาคติขัองบจ่.  เริ�ม่จ่าก้





























  GUNKUL เดิินเคร่�องสตุ้าร์ท "โรงไฟฟา้โซลาร์ฟาร์ม มาเลฯ" GUNKUL เดิินเคร่�องสตุ้าร์ท "โรงไฟฟา้โซลาร์ฟาร์ม มาเลฯ" 

ขนาด 29.99 MW  /บุ๊๊�คกำำาไรพิิเศษขายโรงไฟฟา้ญ่ี่�ปุ่๊�น 1,091 ลบุ๊.ขนาด 29.99 MW  /บุ๊๊�คกำำาไรพิิเศษขายโรงไฟฟา้ญ่ี่�ปุ่๊�น 1,091 ลบุ๊.

บมจ.กัันกัลุเอ็็นจิเนยีริ่ิ�ง (GUNKUL) กัดปุุ่�ม COD 
"โริ่งไฟฟ้าโซลาร์ิ่ฟาริ่ม์ มาเลเซยี" ขนาดกัำาลัง
กัาริ่ผลิต 29.99 เมกัะวััตต์ หนนุกัำาไริ่เพิ่ิ�มข้�น
จากักัาริ่จ่ายไฟฟา้เขา้ริ่ะบบ 200 เมกัะวััตต์ ซ้�ง
จะริ่บัร้ิ่ร้ิ่ายได้เขา้มาเต็มปุ่ ี"โศภชา ดำาริ่งปิุ่ยวุัฒิ์ิ�
" เผยริ่ายได้และกัำาไริ่ต่อ็จากันี�จะเติบโตอ็ยา่ง
มเีสถีียริ่ภาพิ่มากัยิ�งข้�น ขณะทีี่�งาน EPC ที่ยอ็ย
เข้ามาต่อ็เน่�อ็ง หนนุผลงานโตที่กุัไตริ่มาส

นางสาวัโศภชา ดำาริ่งปุ่ิยวุัฒิ์ิ ปุ่ริ่ะธานเจ้าหน้าทีี่�
บริ่ิหาริ่ บริ่ิษัที่ กัันกัุลเอ็็นจิเนียริ่ิ�ง จำากััด (มหาชน
) (GUNKUL) เปุ่ิดเผยว่ัา ตามทีี่�บริ่ิษัที่ฯ ได้เข้าไปุ่
ดำาเนินกัาริ่ลงทีุ่นใน บริ่ิษัที่ Kenyir Gunkul 
Solar SDN BHD (KGS) ซ้�งเปุ่็นบริ่ิษัที่ทีี่�ปุ่ริ่ะกัอ็บ
ธุริ่กิัจโริ่งไฟฟ้าพิ่ลังงานแสงอ็าทิี่ตย์แบบติด
ตั�งบนพิ่่�นดิน โดย KGS ได้ดำาเนินกัาริ่จำาหนา่ย
ไฟฟ้าเชิงพิ่าณิชย์ (COD) ขอ็งโคริ่งกัาริ่โริ่งไฟฟ้า
 Large Scale Solar PV (LSSPV) ขนาดกัำาลัง
กัาริ่ผลิต 29.99 เมกัะวััตต์ ขนาดกัำาลังติดตั�งทีี่� 
39.0297 เมกัะวััตต์ ณ ปุ่ริ่ะเที่ศมาเลเซีย เม่�อ็วััน
ทีี่� 31 ธันวัาคม 2563 เปุ่็นทีี่�เริ่ียบริ่้อ็ยแล้วั

ทัี่�งนี�โคริ่งกัาริ่โริ่งไฟฟ้าพิ่ลังงานแสงอ็าทิี่ตย์
 LSSPV ตั�งอ็ย้ ่ณ ริ่ัฐตริ่ังกัาน้ ปุ่ริ่ะเที่ศมาเลเซีย
 เปุ่็นโคริ่งกัาริ่ทีี่�ผลิตและจำาหนา่ยไฟฟ้าจากั
พิ่ลังงานแสงอ็าทิี่ตย์ให้กัับกัาริ่ไฟฟ้ามาเลเซีย
 (Tenaga Nasional Berhad : TNB) ซ้�งเปุ่็นไปุ่
ตามสัญญาซ่�อ็ขายไฟฟ้าขนาด 29.99 เมกัะ
วััตต์ โดยมีอั็ตริ่าริ่ับซ่�อ็ไฟฟ้าในร้ิ่ปุ่แบบ Feed-in 
Tariff ทีี่� 0.38 ริ่ิงกิัตมาเลเซียต่อ็กิัโลวััตต์ชั�วัโมง 
เปุ่็นริ่ะยะเวัลา 21 ปุ่ี นับจากัวัันทีี่�เริ่ิ�มดำาเนินกัาริ่
จำาหนา่ยไฟฟ้าเชิงพิ่าณิชย์

ปุ่ริ่ะธานกัริ่ริ่มกัาริ่บริ่ิหาริ่ กัล่าวัต่อ็ว่ัา ทีี่�ผา่น
มาธุริ่กิัจขอ็งกัลุ่มบริ่ิษัที่ฯเติบโตอ็ยา่งต่อ็เน่�อ็งได้
 จากัโคริ่งกัาริ่โริ่งไฟฟ้าโซลาริ่์ฟาริ่์มทัี่�งในและ
ต่างปุ่ริ่ะเที่ศ ริ่วัมถ้ีงโคริ่งกัาริ่โริ่งไฟฟ้าพิ่ลังงาน
ลม โดยปุ่ีนี�บริ่ิษัที่ฯ จะริ่ับร้ิ่้ริ่ายได้เต็มปุ่ีจากักัาริ่
จ่ายไฟฟ้าเพิ่ิ�มทัี่�งในและต่างปุ่ริ่ะเที่ศริ่วัม 200 
เมกัะวััตต์ จากัปุ่ัจจุบันได้ดำาเนินกัาริ่จำาหนา่ย
ไฟฟ้าเชิงพิ่าณิชย์ (COD) ไปุ่แล้วัปุ่ริ่ะมาณ 600 
เมกัะวััตต์ ซ้�งยังไมร่ิ่วัมโคริ่งกัาริ่โริ่งไฟฟ้าทีี่�จะ
ลงทีุ่นเพิ่ิ�มในปุ่ี 2564

“จากงาน EPC ที�ทยอยเข้าม่าทกุไต้รัม่าส่ อกี
ทั�งยงัคึงเดิ้นหน้าปีรัะมู่ลงานอยา่งต่้อเนื�อง
 และจากงานในม่ือที�ม่อียู ่8,000 ล้านบาท ซีึ�ง
จะทยอยส่ง่ม่อบภายใน 3 ปีี ทำาใหบ้รัษัิัทฯ ม่ี
คึวาม่ม่ั�นใจในศกัยภาพการัเติ้บโต้ทั�งรัายได้้
และกำาไรัในปีี 2564 "คุณโศภชากัล่าวัในทีี่�สุด

 นอ็กัจากันี�  บริ่ิษัที่ฯ ได้แจ้งขา่วัต่อ็ตลาดหลักั
ที่ริ่ัพิ่ย์ฯ เพิ่่�อ็ที่ริ่าบถ้ีงสาริ่สนเที่ศในกัาริ่จำาหนา่ย
โคริ่งกัาริ่โริ่งไฟฟ้าพิ่ลังงานแสงอ็าทิี่ตย์ Iwakuni 

ในปุ่ริ่ะเที่ศญี�ปุุ่�น ขนาดกัำาลังกัาริ่ผลิตตามกัาริ่
ซ่�อ็ขายไฟฟ้า 75 เมกักัะวััตต์ และตามกัาริ่
ผลิตติดตั�ง 98 เมกัะวััตต์ โดยดำาเนินกัาริ่กัาริ่
ขายเงินลงทีุ่น100% ขอ็ง East Japan Solar 
13 Godo Kaisha (EJS 13) ทีี่�ถ่ีอ็โดย Future 
Asset Management KK (FAM) และ Gunkul 
International (Mauritius) (GIM) ซ้�งเปุ่็นบริ่ิษัที่
ยอ่็ยขอ็ง GUNKUL ด้วัยม้ลค่า 9,943 ล้านเยน
 หริ่่อ็คิดเปุ่็นม้ลค่าขายริ่วัม 2,864 ล้านบาที่ และ
ก่ัอ็ให้เกิัดกัำาไริ่จากักัาริ่จำาหนา่ยเงินลงทีุ่นในงบ
กัาริ่เงินไตริ่มาส 4/2563 เปุ่็นม้ลค่า 1,091 ล้าน
บาที่ (อั็ตริ่า 0.287419 เยนต่อ็บาที่) โดยบริ่ิษัที่
ได้ริ่ับชำาริ่ะริ่าคาเริ่ียบริ่้อ็ยแล้วั

สำาหริ่ับปุ่ริ่ะโยชน์จากักัาริ่จำาหนา่ยเงินลงทีุ่นใน
โคริ่งกัาริ่โซลาริ่์ฟาริ่์ม Iwakuni ที่ำาให้บริ่ิษัที่ฯ
 สามาริ่ถีบันท้ี่กักัำาไริ่จากักัาริ่จำาหนา่ยเงิน
ลงทีุ่นได้ทัี่นทีี่ และนำากัำาไริ่ทีี่�ได้มาลงทีุ่นสำาหริ่ับ
โคริ่งกัาริ่ใหมไ่ด้มากักัว่ัา 150 เมกัะวััตต์ โดยทีี่�
ไมต้่อ็งใช้เงินสว่ันทีุ่นขอ็งบริ่ิษัที่ฯเพิ่ิ�ม อั็นจะนำา
ไปุ่ส้เ่ปุ่้าหมายกัาริ่เพิ่ิ�มกัำาลังกัาริ่ผลิตส้ ่1,000 
เมกัะวััตต์ในอ็นาคต ซ้�งในแต่ละปุ่ีบริ่ิษัที่ฯ ใช้
งบลงทีุ่นปุ่ริ่ะมาณ 4,000-5,000 ล้านบาที่ อี็กั
ทัี่�งยังสามาริ่ถีได้ริ่ับผลตอ็บแที่นจากัเงินลงทีุ่น
ทีี่�ริ่วัดเริ่็วัจากักัาริ่ลงทีุ่นโคริ่งกัาริ่ใหม ่ขณะทีี่�
โคริ่งกัาริ่โริ่งไฟฟ้าพิ่ลังงานแสงอ็าทิี่ตย์ Iwakuni 
ต้อ็งใช้เวัลาเก่ัอ็บ 3 ปุ่ี จ้งจะสามาริ่ถีจำาหนา่ย
กัริ่ะแสไฟฟ้าได้

ปุ่ริ่ะธานเจ้าหน้าทีี่�บริ่ิหาริ่ กัล่าวัต่อ็ถ้ีงแนวั
โน้มผลกัาริ่ดำาเนินงานปุ่ี 2563 คาดว่ัา กัำาไริ่
จะเติบโตเกิันกัว่ัาเปุ่้าทีี่�ตั�งไว้ัและส้งสุดเปุ่็น
ปุ่ริ่ะวััติกัาริ่ณ์ จากักัาริ่เติบโตในธุริ่กิัจทีุ่กัด้าน 
และที่ยอ็ยริ่ับร้ิ่้ริ่ายได้จากัม้ลค่างานก่ัอ็สริ่้างทีี่�ได้
ริ่ับไว้ัแล้วักัว่ัา 8,000 ล้านบาที่ ปุ่ริ่ะกัอ็บกัับกัาริ่
จำาหนา่ยเงินลงทีุ่นในโคริ่งกัาริ่โริ่งไฟฟ้าทีี่�ญี�ปุุ่�น
 ที่ำาให้บริ่ิษัที่ฯ มีสถีานะที่างกัาริ่เงินทีี่�มีศักัยภาพิ่
มากัยิ�งข้�น โดยเฉพิ่าะในปุ่ี 2564 ทีี่�บริ่ิษัที่ฯ
 มีควัามพิ่ริ่้อ็มในกัาริ่ลงทีุ่นปุ่ริ่ะมาณ 8,000-
10,000 ล้านบาที่ เน่�อ็งจากัมีกัริ่ะแสเงินสดใน
ม่อ็ ซ้�งเปุ่็นกัาริ่เพิ่ิ�มโอ็กัาสในกัาริ่ลงทีุ่นได้มากั
ข้�น และจะเปุ่็นหลักัปุ่ริ่ะกัันสำาคัญในด้านควัาม
เติบโตขอ็ง GUNKUL ต่อ็ไปุ่

“ฝั่่ายบรัหิารับรัษัิัทฯ เหน็ว่าการัจำาหน่าย
โคึรังการัดั้งกล่าว จะเป็ีนปีรัะโยช้น์ทั�งใน
ส่ว่นของการัส่รัา้งกรัะแส่เงินส่ด้ เส่รัมิ่คึวาม่
ส่าม่ารัถในการัจัด้หาแหล่งเงินทนุ ทำาให้
บรัษัิัทฯ ม่โีอกาส่ ได้้รับัผลต้อบแทนเงินลงทนุ
เรัว็ขึ�นและม่ากกว่า ดั้งนั�นกำาไรัจากการั
จำาหน่ายในโคึรังการัดั้งกล่าว ทำาใหบ้รัษัิัทฯ ไม่่
ต้้องใช้้ส่ว่นทนุเพิ�ม่ในการัลงทนุในโคึรังการั
ใหม่่ๆ ในอนาคึต้ ที�ส่ำาคัึญส่รัา้งผลต้อบแทนต่้อ
ส่นิทรัพัยท์ี�เป็ีนปีรัะโยช้น์ส่งูส่ดุ้ต่้อผูถื้อหุน้และ
บรัษัิัทฯ ส่งูกว่า”นางส่าวโศภช้ากล่าว



NER ย�าสหริ่ัฐฯข้�นภาษี AD ไมก่ัริ่ะที่บบริ่ิษัที่
   ด้านปุ่ี 64 ตั�งเปุ่้าริ่ายได้ 22,000 ล้าน
บาที่ จากัควัามต้อ็งกัาริ่ใช้ยาง ปุ่ริ่ะกัอ็บ
กัับโริ่งงานสามาริ่ถีเดินเคริ่่�อ็งได้อ็ยา่งเต็ม
ปุ่ริ่ะสิที่ธิภาพิ่ พิ่ริ่้อ็มเตริ่ียมจำาหนา่ยแผน่
ริ่อ็งพิ่่�นในคอ็กัขอ็งปุ่ศุสัตว์ั ในชว่ังไตริ่มาส
 3/2564 ซ้�งสินค้าดังกัล่าวัเปุ่็นสินค้าทีี่�มี
อั็ตริ่ากัำาไริ่ขั�นต้นทีุ่นในริ่ะดับส้ง และมีควัาม
ต้อ็งกัาริ่จากัล้กัค้าอ็ยา่งต่อ็เน่�อ็ง

 นายช้วิัที่ย์ จ้งธนสมบ้ริ่ณ์ ปุ่ริ่ะธานเจ้า
หน้าทีี่�บริ่ิหาริ่ บริ่ิษัที่ นอ็ริ่์ที่อี็ส ริ่ับเบอ็ริ่์
 จำากััด (มหาชน) หริ่่อ็ NER ผ้้ดำาเนินธุริ่กิัจ
ผลิตและจำาหนา่ยยางแผน่ริ่มควััน ยางแท่ี่ง
 และยางผสม เพิ่่�อ็จำาหนา่ยไปุ่ยังผ้้ผลิต
ในอุ็ตสาหกัริ่ริ่มยานยนต์ และกัลุ่มผ้้ค้า
คนกัลาง ทัี่�งในและต่างปุ่ริ่ะเที่ศ เปุ่ิดเผย
ถ้ีง ตามทีี่�กัริ่ะที่ริ่วังพิ่าณิชย์ สหริ่ัฐอ็เมริ่ิกัา
ได้ปุ่ริ่ะกัาศเริ่ียกัเก็ับอั็ตริ่าภาษีตอ็บโต้กัาริ่

ทีุ่่มตลาด(เอ็ดี) สินค้ายางริ่ถียนต์โดยสาริ่
และริ่ถีบริ่ริ่ทีุ่กัขนาดเล็กัจากัปุ่ริ่ะเที่ศไที่ย
ในอั็ตริ่า 13.25-22.20 % นั�น ไมส่ง่ผกัริ่ะ
ที่บต่อ็บริ่ิษัที่มากันักั เน่�อ็งจากัสินค้ายาง
ริ่ถียนต์นำาเข้าจากัปุ่ริ่ะเที่ศไที่ยถี้กัเก็ับภาษี
ในอั็ตริ่า 16 % ซ้�งถ่ีอ็ว่ัาเปุ่็นอั็ตริ่าทีี่�ไมส่้ง
มากั อ็ยา่งไริ่ก็ัตามล้กัค้าขอ็งบริ่ิษัที่ทีี่�เปุ่็นผ้้
สง่อ็อ็กัยางริ่ถียนต์ขอ็งบริ่ิษัที่บางสว่ันอ็าจ
จะได้ริ่ับผลกัริ่ะที่บบ้าง

ทัี่�งนี�สหริ่ัฐอ็เมริ่ิกัา ได้มีกัาริ่ปุ่ริ่ับริ่าคาขาย
ยางริ่ถียนต์ในปุ่ริ่ะเที่ศข้�น ตั�งแต่ชว่ังเด่อ็น
ธันวัาคม 2563 แล้วั ซ้�งกัาริ่ปุ่ริ่ับข้�นนี�นา่
จะสง่ผลกัริ่ะที่บต่อ็ผ้้บริ่ิโภคในปุ่ริ่ะเที่ศ
สหริ่ัฐอ็เมริ่ิกัาเอ็ง เน่�อ็งจากัควัามต้อ็งกัาริ่ใช้
ยางล้อ็ขอ็งสหริ่ัฐอ็เมริ่ิกัายังคงอ็ย้ใ่นริ่ะดับทีี่�
ส้ง

นายช้วิัที่ย์ กัล่าวัเพิ่ิ�มเติมว่ัา กัาริ่ข้�นภาษีนำา
เข้าขอ็งสหริ่ัฐอ็เมริ่ิกัา อ็าจจะสง่ผลกัริ่ะที่บ
ในริ่ะยะสั�น และเปุ่็นเริ่่�อ็งยากัทีี่�ย้ายฐานกัาริ่
ผลิตไปุ่จากัปุ่ริ่ะเที่ศไที่ย อ็ยา่งไริ่ก็ัตามหากั
อ็นาคตมีกัาริ่ย้ายฐานกัำาลังกัาริ่ผลิตจริ่ิง ก็ั
ยังเช่�อ็มั�นว่ัาล้กัค้าทีี่�เปุ่็นผ้้ผลิตยางริ่ถียนต์ก็ั
ยังจำาเปุ่็นทีี่�จะที่ำาใช้วััตถีุดิบในกัาริ่ผลิตจากั
ปุ่ริ่ะเที่ศไที่ยอ็ย้่

สำาหริ่ับแนวัโน้มริ่าคาเฉลี�ยยางแผน่ริ่มควััน
ในปุ่ีนี�นา่จะอ็ย้ใ่นริ่ะดับ 60-75 บาที่ต่อ็
กิัโลกัริ่ัม ซ้�งควัามต้อ็งกัาริ่ใช้ยางธริ่ริ่มชาติ
ทัี่�วัโลกัยังมีมากักัว่ัาปุ่ริ่ิมาณยางธริ่ริ่มชาติทีี่�
อ็อ็กัมาทัี่�วัโลกั อี็กัทัี่�งคุณภาพิ่ยางธริ่ริ่มชาติ
ขอ็งปุ่ริ่ะเที่ศไที่ยมีคุณภาพิ่ดี และนิยมใช้
เปุ่็นวััตถีุดิบหลักัขอ็งกัาริ่ผลิตยางล้อ็ริ่ถียนต์
ทัี่�งในและต่างปุ่ริ่ะเที่ศ

NER ย้ำำ��สหรััฐฯข้ึ้�นภ�ษีี AD NER ย้ำำ��สหรััฐฯข้ึ้�นภ�ษีี AD 
ไม่่กรัะทบบริัษัีทไม่่กรัะทบบริัษัีท



KUN เผยปุ่ี63มีลุ้นริ่ายได้ถ้ีง 800 ลบ
. เหตุไตริ่มาส4/63ยอ็ดขายสุดปุ่ังที่ะลุ
เปุ่้า ตอ็นนี�มีโคริ่งกัาริ่บ้านพิ่ริ่้อ็มโอ็น
 ม้ลค่า200ลบ.-Backlog 333 ลบ.-
ที่ยอ็ยสง่มอ็บและริ่ับร้ิ่้เปุ่็นริ่ายได้ในปุ่ี64
 ทัี่�งหมด พิ่ริ่้อ็มปุ่ริ่ะกัาศปุ่ีนี�ริ่ักัษาแชมปุ่์
ในโซนขอ็งตัวัเอ็ง-เน้นกัลยุที่ธ์ด้านกัาริ่
บริ่ิกัาริ่ล้กัค้า ด้านริ่าคาขาย ริ่วัมถ้ีงกัาริ่
พิ่ัฒิ์นาโคริ่งกัาริ่ใหม่ๆ  เพิ่่�อ็ตอ็บสนอ็ง
ควัามต้อ็งกัาริ่ขอ็งผ้้บริ่ิโภคทีี่�หลากัหลาย
ข้�น คาดQ2/64ได้ข้อ็สรุิ่ปุ่โคริ่งกัาริ่ทีี่�อ็ย้่
อ็าศัยแนวัริ่าบในทิี่ศทีี่� 3
 
นางปุ่ริ่ะวีัริ่ัตน์ เที่วัอั็กัษริ่ ปุ่ริ่ะธานเจ้า
หน้าทีี่�บริ่ิหาริ่ บริ่ิษัที่ วิัลล่า คุณาลัย จำากััด
 (มหาชน) หริ่่อ็ KUN เปุ่ิดเผยว่ัา บริ่ิษัที่ฯ
 ปุ่ริ่ะสบควัามสำาเริ่็จในกัาริ่ดำาเนินธุริ่กิัจ
เปุ่็นอ็ยา่งมากั ภายใต้กัาริ่บริ่ิหาริ่งานบน
ควัามท้ี่าที่ายสถีานกัาริ่ณ์กัาริ่แพิ่ริ่ร่ิ่ะบาด
ขอ็งเช่�อ็ไวัริ่ัสโควิัด-19 โดยบริ่ิษัที่ฯ
 สามาริ่ถีที่ำาได้ตามเปุ่้าหมายทีี่�วัางไว้ั
ตลอ็ดชว่ังปุ่ีทีี่�ผา่นมาได้อ็ยา่งต่อ็เน่�อ็ง โดย
เฉพิ่าะอั็ตริ่ากัาริ่เติบโตขอ็งริ่ายได้ริ่วัมปุ่ี 
2563 ทีี่�มีโอ็กัาสแตะริ่ะดับ 800 ล้านบาที่
 จากัปุ่ี 2562 บริ่ิษัที่ฯ มีริ่ายได้ 652.67 
ล้านบาที่ โดยชว่ัง 9 เด่อ็นแริ่กัขอ็งปุ่ี 
2563 บริ่ิษัที่ฯ มีริ่ายได้ริ่วัมแล้วัทีี่� 497.74 
ล้านบาที่

ขณะทีี่�ชว่ังไตริ่มาส 4/2563 เปุ่็นชว่ังไฮ
ซีซั�นขอ็งธุริ่กิัจอ็สังหาริ่ิมที่ริ่ัพิ่ย์ ทัี่�งกัาริ่
โอ็นกัริ่ริ่มสิที่ธิ�และกัาริ่ขาย ทัี่�งนี� กัาริ่
ที่ำาโปุ่ริ่โมชั�น ลด แลกั แจกั แถีม ซ้�งเปุ่็น
ปุ่ัจจัยหลักัในกัาริ่ปุ่ริ่ะกัอ็บกัาริ่ตัดสินใจ
ซ่�อ็ขอ็งผ้้บริ่ิโภค สง่ผลให้ล่าสุดบริ่ิษัที่ฯมี
ยอ็ดขาย (Presale) ริ่วัมม้ลค่ากัว่ัา 300 
ล้านบาที่ สว่ันเฉพิ่าะเด่อ็นธันวัาคม เพิ่ียง
เด่อ็นเดียวั บริ่ิษัที่ฯ มียอ็ดขายเข้ามากัว่ัา
 130 ล้านบาที่ ดังนั�นจากัปุ่ัจจัยดังกัล่าวั
สง่ผลให้บริ่ิษัที่ฯมีควัามสามาริ่ถีในกัาริ่
ที่ำายอ็ดขายในชว่ังโค้งสุดท้ี่าย 2563 ได้
เกิันกัว่ัาเปุ่้าหมายทีี่�ตั�งไว้ั ขณะเดียวักััน
ปุ่ัจจุบันบริ่ิษัที่ฯมีโคริ่งกัาริ่บ้านพิ่ริ่้อ็ม
โอ็น (Inventory) ม้ลค่าริ่วัมปุ่ริ่ะมาณ

 200 ล้านบาที่ และมียอ็ดขายริ่อ็โอ็น 
(Backlog) ในม่อ็ม้ลค่าริ่วัมปุ่ริ่ะมาณ 333 
ล้านบาที่ ซ้�งจะที่ยอ็ยสง่มอ็บและริ่ับร้ิ่้เปุ่็น
ริ่ายได้ในปุ่ี 2564 ทัี่�งหมด

“ ปุ่ี 2563 เปุ่็นปุ่ีทีี่�มีควัามท้ี่าที่ายใน
กัาริ่บริ่ิหาริ่งานอ็ยา่งมากั บริ่ิษัที่ฯ ต้อ็ง
ปุ่ริ่ับกัลยุที่ธ์กัาริ่ตลาด ภายใต้วิัถีีชีวิัตทีี่�
เปุ่ลี�ยนไปุ่ ที่ำาให้เกิัดแนวัคิดกัาริ่อ็ย้อ่็าศัย
ในร้ิ่ปุ่แบบใหม ่ภายใต้ EVERYTHING 
AT HOME ทีุ่กัสิ�งเกิัดข้�นทีี่�บ้าน เพิ่่�อ็ตอ็บ
โจที่ย์ควัามต้อ็งกัาริ่ขอ็งผ้้บริ่ิโภคและ
ริ่อ็งริ่ับกัับสถีานกัาริ่ณ์ทีี่�เกิัดข้�น โดยช้จุด
เด่นเริ่่�อ็งขอ็ง space (พิ่่�นทีี่�ใช้สอ็ย) ทีี่�ให้
ได้มากักัว่ัา ทัี่�งในสว่ันขอ็งพิ่่�นทีี่�สว่ันกัลาง 
และพิ่่�นทีี่�ใช้สอ็ยภายในบ้านทีี่�เหน่อ็ค้่แขง่
 สง่ผลให้ทีุ่กัโคริ่งกัาริ่ขอ็งคุณาลัย ได้กัาริ่
ตอ็บริ่ับทีี่�ดีและปุ่ริ่ะสบควัามสำาเริ่็จด้าน
ยอ็ดขายตลอ็ดจนถ้ีงปุ่ัจจุบัน” นางปุ่ริ่ะวีั
ริ่ัตน์กัล่าวั

สำาหริ่ับปุ่ี2564 บมจ.วิัลล่า คุณาลัย
 ได้วัางแผนเพิ่่�อ็ริ่ับม่อ็กัับสถีานกัาริ่ณ์
ทีี่�คาดว่ัาจะเกิัดข้�น โดยจะเน้นกัาริ่ใช้
กัลยุที่ธ์ศ้กัษากัลยุที่ธ์ค้่แขง่ริ่ายใหญ่
 ภายใต้กัลยุที่ธ์ “เกัาะปุ่ีกัอิ็นที่ริ่ี” โดย
นำาพิ่ฤติกัริ่ริ่มผ้้บริ่ิโภค ริ่วัมถ้ีงกัลยุที่ธ์
ขอ็งค้่แขง่มาปุ่ริ่ะเมิน เพิ่่�อ็ปุ่ริ่ับให้ตอ็บ
โจที่ย์กัับควัามต้อ็งกัาริ่ขอ็งผ้้บริ่ิโภคให้
มากัทีี่�สุด ขณะเดียวักัันบริ่ิษัที่ฯ ต้อ็งเต
ริ่ียมควัามพิ่ริ่้อ็มทัี่�งในด้านสภาพิ่คล่อ็ง
เงินสด ทีี่�ขณะนี�มีอ็ย้ ่100 ล้านบาที่ ริ่วัม
ถ้ีงแผนกัาริ่ใช้เคริ่่�อ็งม่อ็ที่างกัาริ่เงิน
 ซ้�งสามาริ่ถีริ่อ็งริ่ับกัับแผนกัาริ่พิ่ัฒิ์นา
โคริ่งกัาริ่ในอ็นาคตในอี็กั 1-2 ปุ่ีข้างหน้า
 พิ่ริ่้อ็มกัันนี�บริ่ิษัที่ฯ ยังเตริ่ียมสริ่้างเกัริ่าะ
ปุ่้อ็งกัันเพิ่่�อ็ “ริ่ักัษาแชมปุ่์ในโซนขอ็ง
ตัวัเอ็ง” และปุ่้อ็งกัันไมใ่ห้ค้่แขง่เข้ามา
เจาะพิ่่�นทีี่�โซนยุที่ธศาสตริ่์หลักั เขตพิ่่�นทีี่�
บางบัวัที่อ็ง และพิ่่�นทีี่�เขตปุ่ริ่ิมณฑลอ่็�นๆ
 โดยจะเน้นกัลยุที่ธ์ด้านกัาริ่บริ่ิกัาริ่ล้กัค้า 
ด้านริ่าคาขาย ริ่วัมถ้ีงกัาริ่พิ่ัฒิ์นาโคริ่งกัาริ่
ใหม่ๆ  เพิ่่�อ็ตอ็บสนอ็งควัามต้อ็งกัาริ่ขอ็งผ้้
บริ่ิโภคทีี่�หลากัหลายข้�น

สำาหริ่ับแผนกัาริ่ลงทีุ่นพิ่ัฒิ์นาโคริ่งกัาริ่ทีี่�
อ็ย้อ่็าศัยแนวัริ่าบในทิี่ศทีี่� 3 นั�น ล่าสุดมี
ควัามชัดเจนในกัาริ่ลงทีุ่นมากัข้�น โดยจะ
ลงทีุ่นในทิี่ศใต้ขอ็งกัรุิ่งเที่พิ่ฯ ซ้�งปุ่ัจจุบัน
อ็ย้ร่ิ่ะหว่ัางกัาริ่ดำาเนินกัาริ่ต่างๆ และจะ
ต้อ็งเสนอ็ต่อ็ทีี่�ผ้้ถ่ีอ็หุ้นสามัญในชว่ังเด่อ็น
เมษายน 2564 เพิ่่�อ็ขอ็อ็นุมัติต่อ็ไปุ่ เบ่�อ็ง
ต้นคาดว่ัาสามาริ่ถีสรุิ่ปุ่ริ่ายละเอี็ยดได้ใน
ชว่ังไตริ่มาส 2/2564 อ็ยา่งแนน่อ็น

สว่ันโซนพิ่่�นทีี่�โคริ่งกัาริ่เดิมขอ็งบริ่ิษัที่ทีี่�
มีกัาริ่พิ่ัฒิ์นาอ็ย้แ่ล้วั 2 ทิี่ศริ่อ็บกัรุิ่งเที่พิ่ฯ
 ได้แก่ั ทิี่ศตะวัันตกัขอ็งกัรุิ่งเที่พิ่ฯ ค่อ็
ในโซนพิ่่�นทีี่�บางบัวัที่อ็ง และทิี่ศตะวััน
อ็อ็กัขอ็งกัรุิ่งเที่พิ่ฯ ค่อ็ในโซนจังหวััด
ฉะเชิงเที่ริ่า ซ้�งทัี่�ง 2 โซนดังกัล่าวัถ่ีอ็ว่ัา
ปุ่ริ่ะสบควัามสำาเริ่็จ พิ่ริ่้อ็มทัี่�งกัล่าวัทิี่�ง
ท้ี่ายว่ัา เพิ่่�อ็สอ็ดริ่ับกัับนโยบายกัาริ่
พิ่ัฒิ์นาโคริ่งกัาริ่อ็สังหาริ่ิมที่ริ่ัพิ่ย์ขอ็งบริ่ิ
ษัที่ฯให้คริ่บ 4 ทิี่ศริ่อ็บกัรุิ่งเที่พิ่มหานคริ่
 ค่อ็ ทิี่ศเหน่อ็ ทิี่ศใต้ ทิี่ศตะวัันอ็อ็กั และ
ทิี่ศตะวัันตกั ตามยุที่ธศาสตริ่์ทีี่�วัางไว้ั จะ
สง่ผลให้ บมจ.วิัลล่า คุณาลัย ก้ัาวัส้ก่ัาริ่
เปุ่็น “ผ้้นำาอั็นดับหน้�งด้านกัาริ่พิ่ัฒิ์นา
อ็สังหาริ่ิมที่ริ่ัพิ่ย์แนวัริ่าบ” เพิ่่�อ็ขายใน
เขตปุ่ริ่ิมณฑลในอ็นาคต

นางปุ่ริ่ะวีัริ่ัตน์กัล่าวัถ้ีงแนวัโน้มกัาริ่
แขง่ขันในอุ็ตสาหกัริ่ริ่มอ็สังหาริ่ิมที่ริ่ัพิ่ย์
แนวัริ่าบในปุ่ี 2564 ว่ัา โอ็กัาสกัาริ่แขง่ขัน
ที่างธุริ่กิัจจะมีควัามรุิ่นแริ่งข้�น เน่�อ็งจากั
ควัามต้อ็งกัาริ่ทีี่�อ็สังหาฯ แนวัริ่าบยังคงมี
ควัามต้อ็งกัาริ่ส้งและเปุ่็นล้กัค้าในกัลุ่มทีี่�มี
กัำาลังซ่�อ็ทีี่�อ็ย้อ่็าศัยจริ่ิง (Real Demand) 
เปุ่็นหลักั ซ้�งล้กัค้าในกัลุ่มนี� ยังคงมีควัาม
ต้อ็งกัาริ่อ็ยา่งต่อ็เน่�อ็ง สง่ผลให้ผ้้ปุ่ริ่ะกัอ็บ
กัาริ่ ทัี่�งริ่ายใหญ ่ริ่ายกัลาง และริ่ายเล็กั
 ยังให้ควัามสำาคัญกัับตลาดทีี่�อ็ย้อ่็าศัยใน
กัลุ่มนี�อ็ย้ ่ดังนั�นเช่�อ็ว่ัาหลังจากันี�จะเห็น
กัาริ่แยง่ชิงสว่ันแบง่ที่างกัาริ่ตลาดมากั
ข้�น

 KUN เผย้ำปีี 63 มี่ลุ้้�นรั�ย้ำได้�ถ้ึง 800 ลุ้บ. KUN เผย้ำปีี 63 มี่ลุ้้�นรั�ย้ำได้�ถ้ึง 800 ลุ้บ.
 เหตุุไตุรมาส 4/63 ยอดขายสุดปัังทะลุุเปั้า เหตุุไตุรมาส 4/63 ยอดขายสุดปัังทะลุุเปั้า



EGCO  ผนึก กนอ. ตุ้้�ง “นิคมอ้ตุ้สาหกรรมเอ็กโกระยอง”EGCO  ผนึก กนอ. ตุ้้�ง “นิคมอ้ตุ้สาหกรรมเอ็กโกระยอง”
ชููจุุดเด่น Smart & Green Industrial Estate รับอีอีซีีชููจุุดเด่น Smart & Green Industrial Estate รับอีอีซีี

EGCO จับมอ่็ กัาริ่นคิมอุ็ตสาหกัริ่ริ่ม
แหง่ปุ่ริ่ะเที่ศไที่ย ลงนามสัญญา
ริ่ว่ัมดำาเนินงานโคริ่งกัาริ่นคิม
อุ็ตสาหกัริ่ริ่มเอ็็กัโกัริ่ะยอ็ง ช้จุด
เด่นเปุ่น็นิคมอุ็ตสาหกัริ่ริ่มอั็จฉริ่ยิะ
สเีขยีวั (Smart & Green 
Industrial Estate) ริ่อ็งรัิ่บกัาริ่
ลงที่นุขอ็งอุ็ตสาหกัริ่ริ่มเปุ่า้หมาย         
S-Curve และ New S-Curve ทีี่�ได้ริ่บั
กัาริ่สง่เสริ่มิกัาริ่ลงที่นุในโคริ่งกัาริ่
พิ่ฒัิ์นาริ่ะเบียงเศริ่ษฐกิัจพิ่เิศษ ภาค
ตะวัันอ็อ็กั (อี็อี็ซ)ี

นายเที่พิ่ริ่ัตน์ เที่พิ่พิ่ิทัี่กัษ์ กัริ่ริ่มกัาริ่
ผ้้จัดกัาริ่ใหญ ่เอ็็กัโกั กัรุ๊ิ่ปุ่ กัล่าวัว่ัา “
เอ็็กัโกั กัรุิ่๊ปุ่ มุง่มั�นขยายขอ็บเขตกัาริ่
ดำาเนินธุริ่กิัจทัี่�งด้านกัาริ่ผลิตและ
ให้บริ่ิกัาริ่ด้านพิ่ลังงาน คริ่อ็บคลุม
ธุริ่กิัจไฟฟ้า ซ้�งยังคงเปุ่็นธุริ่กิัจหลักั
 และกัาริ่ลงทีุ่นใหมใ่นธุริ่กิัจพิ่ลังงาน
ทีี่�เกีั�ยวัเน่�อ็ง โดยกัาริ่พิ่ัฒิ์นานิคม
อุ็ตสาหกัริ่ริ่มเอ็็กัโกัริ่ะยอ็ง นับ
เปุ่็นหน้�งในธุริ่กิัจ Smart Energy 
Solution ทีี่�บริ่ิษัที่ตั�งเปุ่้าหมายทีี่�
จะพิ่ัฒิ์นาให้เปุ่็นนิคมอุ็ตสาหกัริ่ริ่ม
อั็จฉริ่ิยะสีเขียวั ทีี่�มีควัามพิ่ริ่้อ็มทีุ่กั
ด้าน ริ่อ็งริ่ับควัามต้อ็งกัาริ่ขอ็งผ้้ทีี่�จะ
เข้ามาลงทีุ่นและที่ำากัาริ่วิัจัย พิ่ริ่้อ็ม

ทัี่�งพิ่ัฒิ์นาธุริ่กิัจริ่ว่ัมกััน ตามแนวัที่าง
ขอ็งนิคมอุ็ตสาหกัริ่ริ่มสีเขียวัทีี่�เปุ่็น
มิตริ่ต่อ็สิ�งแวัดล้อ็มและมีควัามริ่ับ
ผิดชอ็บต่อ็ชุมชนและสังคม ซ้�ง
สอ็ดคล้อ็งกัับควัามมุง่มั�นขอ็งบริ่ิษัที่
ในกัาริ่ดำาเนินธุริ่กิัจพิ่ลังงานอ็ยา่ง
ยั�งย่นในฐานะทีี่�เปุ่็นสมาชิกัดัชนี
ควัามยั�งย่นดาวัโจนส์ (DJSI)”

 โคริ่งกัาริ่นิคมอุ็ตสาหกัริ่ริ่มเอ็็กั
โกัริ่ะยอ็ง ตั�งอ็ย้ที่ี่�เที่ศบาลเม่อ็ง
มาบตาพิุ่ด ตำาบลห้วัยโปุ่�ง อ็ำาเภอ็
เม่อ็งริ่ะยอ็ง จังหวััดริ่ะยอ็ง มีพิ่่�นทีี่�
ริ่วัมปุ่ริ่ะมาณ 621 ไริ่ ่คาดว่ัาจะใช้
ริ่ะยะเวัลาพิ่ัฒิ์นาพิ่่�นทีี่�และริ่ะบบ
สาธาริ่ณ้ปุ่โภค ปุ่ริ่ะมาณ 2 ปุ่ี และ
สามาริ่ถีเปุ่ิดให้บริ่ิกัาริ่ได้ภายในปุ่ี
 2565 โดยมีอุ็ตสาหกัริ่ริ่มเปุ่้าหมาย
หลักัปุ่ริ่ะเภที่ S-Curve และ New 
S-Curve ทีี่�ได้ริ่ับกัาริ่สง่เสริ่ิมกัาริ่
ลงทีุ่นในอี็อี็ซี ได้แก่ั ยานยนต์แหง่
อ็นาคต อิ็เล็กัที่ริ่อ็นิกัส์อั็จฉริ่ิยะ
 หุน่ยนต์ กัาริ่บินและโลจิสติกัส์
 กัาริ่แพิ่ที่ย์คริ่บวังจริ่ และเช่�อ็เพิ่ลิง
ชีวัภาพิ่และ เคมีชีวัภาพิ่ เปุ่็นต้น

 นายเที่พิ่ริ่ัตน์ กัล่าวัเสริ่ิมว่ัา

“โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็ก
โกระยองได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่
ทีม่อียูเ่ดิม   ซึ่งมคีวามพรอ้มของ
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ท่อ
สง่ก๊าซธรรมชาติ ท่อน�าดิบ สายสง่
และสถานไีฟฟ้าแรงสูง เปน็ต้น
 รวมถึงมศีกัยภาพด้านท�าเลทีต้ั่ง
 ซึ่งมเีครอืขา่ยเส้นทางคมนาคมที่
มศีกัยภาพ และ     อยูใ่นบรเิวณที่
สามารถใช้ประโยชน์จากโครงสรา้ง
พื้นฐานของออีซีไีด้ ซึ่งเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการลงทุน    ในขณะ
เดยีวกัน ยังสรา้งโอกาสให้บรษัิทใน
การพัฒนาต่อยอดธุรกิจพลังงาน
ทีเ่กีย่วเน่ือง อาทิ  ระบบโครง
ขา่ยไฟฟ้าอัจฉรยิะ (Smart Grid) 
การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสง
อาทิตย์บนหลังคาและแบบ   ลอย
น�า (Solar Rooftop & Floating) 
นอกจากนี ้บรษัิทยังมองเห็นโอกาส
รว่มลงทุนกับพันธมิตรทีท่�าธุรกิจ
พลังงานอัจฉรยิะ ซึ่งจะเข้ามา
ลงทุนในนิคมฯ ในอนาคตด้วย เชน่ 
โรงงานผลิตแบตเตอรีห่รอืระบบกัก
เก็บพลังงาน รวมท้ังการจัดต้ังศูนย์
 Data Center ในพื้นทีโ่ครงการ
 เปน็ต้น”



SUSCO ค�ด้ปีีนี� ย้ำอด้ขึ้�ย้ำโต 20% - ตั�งงบปีีนี�กว่่� 500 ลุ้บ. SUSCO ค�ด้ปีีนี� ย้ำอด้ขึ้�ย้ำโต 20% - ตั�งงบปีีนี�กว่่� 500 ลุ้บ. 
ขึ้ย้ำ�ย้ำป๊ี� ม่นำ��มั่น-ขึ้ย้ำ�ย้ำธุ้รักิจ Non-Oilขึ้ย้ำ�ย้ำป๊ี� ม่นำ��มั่น-ขึ้ย้ำ�ย้ำธุ้รักิจ Non-Oil

SUSCO คาดปุ่ีนี� ยอ็ดขายโต20%-ตั�งงบปุ่ีนี�กัว่ัา 500 ลบ
. ขยายปุ่ั๊ มน�ามัน-ขยายธุริ่กิัจ Non-Oil พิ่ริ่้อ็มเปุ่ิดสถีานี
 EV Chargingอี็กั10สาขา จากัเดิมมี 22 สาขา-คาด
ยอ็ดขายริ่ถียนต์กัลุ่ม BEV และ PHEV 4-5หม่�นคันหริ่่อ็
โต20%,ตั�งเปุ่้า SUSCO Smart Memberเปุ่็น2ล้านริ่าย
ในปุ่ีนี�,คาดปุ่ีนี�เปุ่ิดLawson108 ในสถีานีบริ่ิกัาริ่น�ามัน 
อี็กั10สาขา สว่ันStarbucks เปุ่ิดอี็กั2สาขา

นายชัยฤที่ธิ� สิมะโริ่จน์ กัริ่ริ่มกัาริ่ผ้้จัดกัาริ่ บริ่ิษัที่ ซัสโก้ั 
จำากััด (มหาชน)SUSCO เปุ่ิดเผยว่ัา ในปุ่ีนี� บริ่ิษัที่ฯตั�งเปุ่้า
ยอ็ดขายเติบโต 20% จากักัาริ่ขยายสถีานีบริ่ิกัาริ่น�ามัน
เพิ่ิ�มอี็กั 20 สถีานี จากัปุ่ัจจุบันมีจำานวัน 242 สถีานี โดย
จะเน้นพิ่่�นทีี่�ภายในกัรุิ่งเที่พิ่ฯ และปุ่ริ่ิมณฑลเปุ่็นหลักั 
และหัวัเม่อ็งใหญ่ๆ  ตามแหล่งชุมชน นอ็กัจากันั�นแล้วัยัง
จะมีกัาริ่ปุ่ริ่ับปุ่รุิ่งภาพิ่ลักัษณ์ขอ็งสถีานีเดิมอี็กั 50 แหง่
 ยิ�งไปุ่กัว่ัานั�น ซัสโก้ั จะเพิ่ิ�มควัามสำาคัญต่อ็ธุริ่กิัจทีี่�ไมใ่ช่
ธุริ่กิัจน�ามัน (Non-Oil) มากัข้�น เพิ่่�อ็เสริ่ิมควัามแข็งแกัริ่ง่
ให้กัับสถีานีบริ่ิกัาริ่ให้คริ่บวังจริ่ โดยได้มีแผนกัาริ่เพิ่ิ�ม
ริ่้านสะดวักัซ่�อ็ลอ็ว์ัสัน 108 เพิ่ิ�มริ่้านกัาแฟ Starbucks 
และ ดิโอ็โริ่ ่ริ่วัมไปุ่ถ้ีงเพิ่ิ�มพิ่ันธมิตริ่ริ่้านอ็าหาริ่ และ
ริ่้านฟาสต์ฟ้ดเพิ่ิ�มข้�นด้วัย เชน่ KFC, Subway และริ่้าน
อ็าหาริ่ปุ่ริ่ะเภที่ข้าวัแกังอี็กัหลายแหง่

"บริ่ิษัที่ฯตั�งเปุ่้าใน 3 ปุ่ี จะเปุ่ิดสถีานีบริ่ิกัาริ่น�ามันให้คริ่บ
 300 สถีานี เน้นพิ่่�นทีี่�ภายในกัรุิ่งเที่พิ่ฯ และปุ่ริ่ิมณฑล
เปุ่็นหลักั และ หัวัเม่อ็งใหญ่ๆ  ตามแหล่งชุมชน"นายชัย
ฤที่ธิ� กัล่าวัและว่ัา

ด้านกัาริ่สง่เสริ่ิมกัาริ่ตลาด ซัสโก้ั ตั�งเปุ่้าเพิ่ิ�มจำานวัน
สมาชิกั SUSCO Smart Member ทีี่�ปุ่ัจจุบันมีสมาชิกั
 1.4 ล้านริ่าย ให้เพิ่ิ�มข้�นเปุ่็น 2 ล้านริ่าย ภายในปุ่ี 2564 
โดยในชว่ังปุ่ลายปุ่ีทีี่�ผา่นมา ซัสโก้ั ได้มีกัาริ่ปุ่ริ่ับเปุ่ลี�ยน
มาใช้ชอ่็งที่าง Line OA @SUSCO เพิ่่�อ็ควัามสะดวักัใน
กัาริ่ใช้งานขอ็งผ้้บริ่ิโภค ซ้�งมุง่เน้นกัาริ่ด้แลล้กัค้าสมาชิกั
 ด้วัยกัาริ่เพิ่ิ�มม้ลค่า (Privilege) ต่างๆ ทัี่�งจากัค้่ค้าใน
สถีานีบริ่ิกัาริ่ อ็าทิี่ Lawson108 ริ่วัมไปุ่ถ้ีงค้่ค้าอ่็�นๆ
 สว่ันแคมเปุ่ญกัาริ่ตลาด ชว่ังไตริ่มาส 2 และ 3 มีแผน
จัดกิัจกัริ่ริ่มชิงโชค (Lucky Draw) เพิ่่�อ็ให้สอ็ดคล้อ็งกัับ
สถีานีบริ่ิกัาริ่โฉมใหม ่ภายใต้แนวัคิด SUSCO Fuel Your 
Day เติมพิ่ลังให้วัันขอ็งคุณ เพิ่่�อ็ตอ็บสนอ็งไลฟ์สไตล์
กัลุ่มล้กัค้าคนรุิ่น่ใหมใ่นเม่อ็งให้มากัยิ�งข้�น

ปุ่ัจจุบัน ซัสโก้ั เปุ่ิดให้บริ่ิกัาริ่ริ่้านสะดวักัซ่�อ็ Lawson108 
ในสถีานีบริ่ิกัาริ่น�ามัน จำานวัน 38 สาขา ปุ่ีนี� คาดว่ัาจะ
เพิ่ิ�มอี็กั จำานวัน 10 สาขา สว่ันริ่้านกัาแฟ Starbucks มี
จำานวัน 1 สาขา ตั�งอ็ย้ใ่นสถีานีบริ่ิกัาริ่น�ามันซัสโก้ั สาขา
ริ่าชพิ่ฤกัษ์ โดยปุ่ีนี� มีแผนจะเปุ่ิดเพิ่ิ�มอี็กั 2 สาขา ได้แก่ั
 สาขาหลานหลวัง และสาขาศริ่ีนคริ่ินที่ริ่์3 ในสว่ันขอ็ง
 ริ่้านอ็าหาริ่ฟาสต์ฟ้ด KFC DRIVE- THRU มีจำานวัน
 1 สาขา ทีี่�สถีานีบริ่ิกัาริ่น�ามันซัสโก้ั สาขาปุ่ริ่ะชาอุ็ทิี่ศ1

 เขตทีุ่่งครุิ่ กัรุิ่งเที่พิ่ฯ และมีแผนจะเปุ่ิดเพิ่ิ�มอี็กั จำานวัน
 4- 5 สาขาภายในปุ่ีนี�

"กัาริ่เตริ่ียมควัามพิ่ริ่้อ็มในกัาริ่ริ่ับม่อ็กัับ COVID-19 ริ่อ็บ
ใหม ่เช่�อ็ว่ัาจะสง่ผลกัริ่ะที่บกัับทีุ่กัภาคสว่ันอ็ยา่งหลีกั
เลี�ยงไมไ่ด้ สำาหริ่ับผ้้ปุ่ริ่ะกัอ็บกัาริ่ธุริ่กิัจต้อ็งจัดเตริ่ียม
ควัามพิ่ริ่้อ็มในกัาริ่ด้แลพิ่นักังาน ให้ควัามสำาคัญกัับกัาริ่
ปุ่้อ็งกััน และปุ่ริ่ับปุ่รุิ่งสถีานทีี่�ที่ำางานให้เหมาะกัับยุค
 New Normal เตริ่ียมควัามพิ่ริ่้อ็มในด้านสภาพิ่คล่อ็งขอ็
งบริ่ิษัที่ฯ ให้มีอ็ยา่งเพิ่ียงพิ่อ็ทีี่�จะผา่นชว่ังวิักัฤตินี�ไปุ่ได้
 เพิ่่�อ็ตอ็บสนอ็งมาตริ่กัาริ่ปุ่้อ็งกััน COVID-19 ขอ็งภาค
ริ่ัฐ ซัสโก้ั ให้ควัามสำาคัญส้งสุด ไมว่่ัาจะเปุ่็นกัาริ่ริ่ักัษาสุข
อ็นามัย กัาริ่ริ่ักัษาควัามสะอ็าดขอ็งอุ็ปุ่กัริ่ณ์ และสถีาน
ทีี่� ริ่วัมไปุ่ถ้ีงบุคลากัริ่ ทัี่�งนี� ซัสโก้ั ได้เปุ่ิดบริ่ิกัาริ่ให้ล้กัค้า
 สามาริ่ถีชำาริ่ะค่าน�ามันแบบไริ่้กัาริ่สัมผัส ซ้�งสะดวักัและ
ริ่วัดเริ่็วั ผา่นชอ่็งที่าง E-payment ทัี่�ง Air Pay และ True 
Money Wallet (TMN) โดยจะมีแคมเปุ่ญริ่ว่ัมกัับที่าง
 Shopee /Air Pay และ True Money Wallet (TMN) จะ
ที่ยอ็ยอ็อ็กัมาในชว่ังต้นปุ่ีนี�" นายชัยฤที่ธิ� กัล่าวั

บริ่ิษัที่ตั�งเปุ่้าใน 3 ปุ่ี จะเปุ่ิดสถีานีบริ่ิกัาริ่น�ามันให้คริ่บ
 300 สถีานี เน้นพิ่่�นทีี่�ภายในกัรุิ่งเที่พิ่ฯ และปุ่ริ่ิมณฑล
เปุ่็นหลักั และ หัวัเม่อ็งใหญ่ๆ  ตามแหล่งชุมชน

ผลกัาริ่ดำาเนินงานขอ็งซัสโก้ัในชว่ัง 3 ไตริ่มาสขอ็งปุ่ี
 2563 บริ่ิษัที่ฯ มีปุ่ริ่ิมาณกัาริ่ขายน�ามันริ่วัมปุ่ริ่ะมาณ
 800 ล้านลิตริ่ ลดลงจากัชว่ังเวัลาเดียวักัันขอ็งปุ่ี 2562 
เปุ่็นจำานวัน 238 ล้านลิตริ่ หริ่่อ็ลดลงริ่้อ็ยละ 23 มีริ่ายได้
ริ่วัม 12,845 ล้านบาที่ ลดลงจากัชว่ังเวัลาเดียวักัันขอ็งปุ่ี
 2562 เปุ่็นจำานวัน 8,249 ล้านบาที่ หริ่่อ็ลดลงริ่้อ็ยละ 39 
โดยสาเหตุทีี่�สำาคัญค่อ็ ปุ่ริ่ิมาณกัาริ่ขายทีี่�ลดลงจากัผลกั
ริ่ะที่บ COVID-19 และริ่าคาขายทีี่�ลดลงตามริ่าคาน�ามัน
ในตลาดโลกัทีี่�ลดลง สว่ันผลกัำาไริ่สุที่ธิอ็ย้ที่ี่� 118.5 ล้าน
บาที่ ลดลงจากัชว่ังเวัลาเดียวักัันขอ็งปุ่ี 2562 ทีี่�มีกัำาไริ่
สุที่ธิหลังภาษีเงินได้จำานวัน 334 ล้านบาที่ เปุ่็นจำานวัน 
216 ล้านบาที่ หริ่่อ็ลดลงริ่้อ็ยละ 65

ด้านธุริ่กิัจน�ามันสง่อ็อ็กัในปุ่ี 2563 ทีี่�ผา่นมา ได้ริ่ับผลกั
ริ่ะที่บจากัสถีานกัาริ่ณ์กัาริ่ริ่ะบาดขอ็งไวัริ่ัส COVID-19 
ที่ำาให้ปุ่ริ่ะเที่ศต่าง ๆ ทีี่�เปุ่็นค้่ค้า ต่างก็ัปุ่ริ่ะสบปุ่ัญหาเชน่
เดียวักััน สง่ผลให้ยอ็ดกัาริ่ใช้น�ามันและยอ็ดขายลดลง
ตามไปุ่ด้วัย โดยภาพิ่ริ่วัมแล้วั
แม้ว่ัายอ็ดขายทัี่�งปุ่ี ลดลงปุ่ริ่ะมาณ 10% แต่กัำาไริ่ ยัง
ใกัล้เคียงกัับปุ่ี 2562 ซ้�งบริ่ิษัที่ฯ จะยังคงให้ควัามสำาคัญ
กัับธุริ่กิัจนี� โดยจะเน้นกัาริ่ริ่ักัษาควัามสัมพิ่ันธ์อั็นดีกัับ
ล้กัค้าเพิ่่�อ็กัาริ่เติบโตทีี่�ยั�งย่น

ในสว่ันขอ็งธุริ่กิัจน�ามันเคริ่่�อ็งบิน เปุ่็นธุริ่กิัจทีี่�ได้ริ่ับ
ผลกัริ่ะที่บโดยตริ่งจากักัาริ่ Lockdown ทัี่�งในและ
นอ็กัปุ่ริ่ะเที่ศ สง่ผลโดยตริ่งต่อ็ปุ่ริ่ิมาณกัาริ่ใช้น�ามัน

อ็ากัาศยาน โดยในชว่ังปุ่ลายเด่อ็นมีนาคม ถ้ีง เด่อ็น
เมษายน ปุ่ี2563 ยอ็ดขายน�ามันหายไปุ่เก่ัอ็บ 100% 
นอ็กัจากันั�น ริ่าคาน�ามันอ็ากัาศยาน ยังดิ�งลงไปุ่ส้จุ่ดต�า
สุด ที่ำาให้เกิัด Stock Loss เปุ่็นม้ลค่าทีี่�ส้ง ที่ำาให้ยอ็ดขาย
ทัี่�งปุ่ี 2563 เทีี่ยบกัับปุ่ี 2562 มียอ็ดขายลดลงปุ่ริ่ะมาณ 
60% และนับจนถ้ีงปุ่ัจจุบันปุ่ริ่ิมาณกัาริ่ขายน�ามันเคริ่่�อ็ง
บินยังกัลับมาเพิ่ียง 20% เม่�อ็เทีี่ยบกัับยอ็ดขายเดิมก่ัอ็น
ชว่ัง COVID-19 เท่ี่านั�น แต่โดยภาพิ่ริ่วัม ธุริ่กิัจน�ามัน
เคริ่่�อ็งบินก็ัยังที่ำากัำาไริ่ได้ในปุ่ีทีี่�ผา่นมา

นายชัยฤที่ธิ� กัล่าวัเพิ่ิ�มเติมว่ัา สำาหริ่ับเที่ริ่นด์ใหมอ่็ยา่ง
ริ่ถียนต์ไฟฟ้าทีี่�จะเริ่ิ�มเข้ามามีบที่บาที่มากัข้�นนั�น
 ปุ่ัจจุบัน SUSCO มีสถีานี EV Charging ให้บริ่ิกัาริ่ 22 
สาขา โดยมีแนวัโน้มขยายเพิ่ิ�มสาขาในเขตกัรุิ่งเที่พิ่
 และปุ่ริ่ิมณฑลอี็กั 10 สาขา สำาหริ่ับริ่ถียนต์กัลุ่ม BEV 
และ PHEV คาดว่ัาใน 2564 นี�จะมียอ็ดขายปุ่ริ่ะมาณ
 4 -5 หม่�นคัน หริ่่อ็ขยายตัวัปุ่ริ่ะมาณ 20% ซ้�งปุ่ัจจัย
สนับสนุนหลักัขอ็งตลาด BEV ในอ็นาคต ค่อ็ กัาริ่ทีี่�ภาค
ริ่ัฐและเอ็กัชนจะสามาริ่ถีเพิ่ิ�มควัามเช่�อ็มั�นให้กัับตลาด

ในเริ่่�อ็งขอ็งกัาริ่วัางเคริ่่อ็ขา่ยสถีานีชาริ่์จไฟฟ้าทีี่�ทัี่�วั
ถ้ีง และแก้ัไขข้อ็จำากััดในเริ่่�อ็งริ่ะยะที่างวิั�ง ริ่วัมไปุ่
ถ้ีงกัาริ่ให้กัาริ่สนับสนุนที่างด้านภาษี เปุ่็นต้น ซ้�งกัาริ่
เปุ่ลี�ยนแปุ่ลงอ็ยา่งมีนัยสำาคัญคาดว่ัาจะเกิัดข้�นในอี็กั
ปุ่ริ่ะมาณ 5-10 ปุ่ีข้างหน้า

  สำาหริ่ับริ่าคาน�ามันปุ่ี 64 คาดมีแนวัโน้มเพิ่ิ�มข้�น
อ็ย้ที่ี่� 65-70 เหริ่ียญ/บาริ่์เริ่ล จากัปุ่ัจจุบันเฉลี�ยอ็ย้ที่ี่� 50 
เหริ่ียญ/บาริ่์เริ่ล หลังทิี่ศที่างริ่าคาน�ามันฟื� นตัวั และ 
ผ้้ผลิตน�ามันริ่ายใหญล่ดกัำาลังกัาริ่ผลิต อ็ยา่งไริ่ก็ัตาม
 บริ่ิษัที่จะต้อ็งบริ่ิหาริ่สต๊อ็กัให้อ็ย้ใ่นริ่ะดับทีี่�เหมาะสม 
เพิ่ริ่าะนักัท่ี่อ็งเทีี่�ยวัต่างชาติยังไมส่ามาริ่ถีเดินที่างเข้ามา
ในปุ่ริ่ะเที่ศได้ สง่ผลให้ธุริ่กิัจน�ามันเคริ่่�อ็งบินยังไมฟ่ื� นตัวั

นายภิมุข สิมะโริ่จน์ ปุ่ริ่ะธานกัริ่ริ่มกัาริ่บริ่ิหาริ่ บริ่ิษัที่ ซัส
โก้ั จำากััด (มหาชน) SUSCO กัล่าวัว่ัา กัลยุที่ธ์ธุริ่กิัจในปุ่ี
 64 ยังมีกัาริ่ขยายปุ่ั๊ มน�ามันแต่เน้นในที่ำาเลทีี่�เหมาะสม 
และขยายธุริ่กิัจ Non-Oil ให้มากัข้�น โดยเตริ่ียมงบไว้ักัว่ัา
 500 ล้านบาที่ ซ้�งริ่วัมถ้ีงกัาริ่ปุ่ริ่ับปุ่รุิ่งสถีานีเดิมให้มีภาพิ่
ลักัษณ์ทีี่�ทัี่นสมัยมากัข้�นด้วัย นอ็กัจากันี�บริ่ิษัที่จะมีกัาริ่
ใช้สโลแกันใหม ่Fuel Your Day เติมพิ่ลังให้วัันขอ็งคุณ

สว่ันปุ่ัญหาพิ่ิษเศริ่ษฐกิัจ และ COVID-19 ทีี่�ทีุ่กัคนเผชิญ
อ็ย้น่ั�น ก็ัได้กัำาชับทีุ่กัๆ สว่ันในอ็งค์กัริ่ให้ปุ่ริ่ับตัวั ถ้ีงแม้
บริ่ิษัที่ยังไมม่ีนโยบายลดคน แต่พิ่นักังานต้อ็งริ่ว่ัมม่อ็กััน
ชว่ัยกััน ทัี่�งในแง่มาตริ่กัาริ่กัาริ่ปุ่้อ็งกัันด้านสาธาริ่ณสุข
 และด้านกัาริ่ปุ่ริ่ะหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ เพิ่่�อ็ให้ก้ัาวัข้าม
ผา่นพิ่้นชว่ังนี�ไปุ่ให้ได้



บิ�ก XO ค�ด้ปีีนี�รั�ย้ำได้�โต 10-15%บิ�ก XO ค�ด้ปีีนี�รั�ย้ำได้�โต 10-15%
กำ�ไรัพุ่้่ง 20-25% ทำ� All Time Highกำ�ไรัพุ่้่ง 20-25% ทำ� All Time High

บิก๊ั XO คาดปุ่นีี�ริ่ายได้โต 10-15
%-กัำาไริ่พิุ่ง่20-25%ที่ำา All Time 
High พิ่ริ่อ้็มสง่ซิกัธุริ่กิัจในไตริ่มาส 
1/64 มทิีี่ศที่างทีี่�ดี จากัคำาสั�งซ่�อ็ล่วัง
หนา้ ธ.ค.63และริ่อ็สง่มอ็บถ้ีงกั.พิ่
.64 เหตมุพีิ่่�นทีี่�ขายเพิิ่�มข้�น ลก้ัค้าสั�ง
สนิค้าเพิ่ิ�มข้�น ริ่วัมไปุ่ถ้ีง กัาริ่เพิ่ิ�มสนิ
ค้าริ่สชาติใหม่ๆ  วัางจำาหนา่ย โดย
เฉพิ่าะสนิค้ากัลุ่มซอ็ส ซ้�งเปุ่น็สนิค้า
กัลุ่มทีี่�มมีาร์ิ่จิ�นสง้
 
นายจิตติพิ่ริ่ จันที่ริ่ัช กัริ่ริ่มกัาริ่ผ้้
จัดกัาริ่ บริ่ิษัที่ เอ็็กัโซติค ฟ้้ด จำากััด
 (มหาชน) หริ่่อ็ XO เปุ่ิดเผยถ้ีง
 แนวัโน้มธุริ่กิัจในไตริ่มาส 1/64 มี
ทิี่ศที่างทีี่�ดี จากัคำาสั�งซ่�อ็ล่วังหน้าทีี่�
เข้ามาตั�งแต่เด่อ็นธันวัาคมขอ็งปุ่ี
 63 และริ่อ็สง่มอ็บยาวัไปุ่จนถ้ีง
เด่อ็นกัุมภาพิ่ันธ์แล้วั เน่�อ็งจากัเริ่า
มีพิ่่�นทีี่�ขายเพิ่ิ�มข้�น ล้กัค้าสั�งสินค้า
เพิ่ิ�มข้�น ริ่วัมไปุ่ถ้ีง กัาริ่เพิ่ิ�มสินค้าริ่ส
ชาติใหม่ๆ  วัางจำาหนา่ย โดยเฉพิ่าะ
สินค้ากัลุ่มซอ็ส ซ้�งเปุ่็นสินค้ากัลุ่มทีี่�
มีมาริ่์จิ�นส้ง

บริ่ิษัที่ฯ ยังอ็ย้ร่ิ่ะหว่ัางบุกัตลาด
ในยุโริ่ปุ่ และจีนเพิ่ิ�มเติมตามแผน
 โดยวัางงบลงทีุ่นจ่ายค่าแริ่กัเข้า
 (Listing fee) ในปุ่ีนี� และจะเริ่ิ�ม
เห็นควัามชัดเจนในชว่ังไตริ่มาส 
3/2564 เปุ่็นต้นไปุ่ ซ้�งแผนดังกัล่าวั

จะสนับสนุนทัี่�งยอ็ดขาย และกัำาไริ่
ให้เติบโต จากั economy of scale 
จ้งตั�งเปุ่้าปุ่ี 2564 ริ่ายได้โต 10-
15% สว่ันกัำาไริ่ตั�งเปุ่้าโต 20-25% 
ที่ำาสถิีติส้งสุดใหมข่อ็งบริ่ิษัที่ฯ ต่อ็
เน่�อ็งจากัปุ่ี 2563

อ็ยา่งไริ่ก็ัดี สถีานกัาริ่ณ์ขอ็งโค
วิัด-19 ทีี่�กัลับมาแพิ่ริ่ร่ิ่ะบาดใน
หลายปุ่ริ่ะเที่ศทัี่�วัโลกั ริ่วัมทัี่�งใน
ปุ่ริ่ะเที่ศไที่ย หริ่่อ็แม้ในหลาย
ปุ่ริ่ะเที่ศจะเริ่ิ�มฉีดวััคซีนต้านโควิัด
-19 กัันแล้วัก็ัตาม แต่จำานวันผ้้ติด
เช่�อ็ก็ัยังเพิ่ิ�มข้�นโดยเฉพิ่าะในยุโริ่ปุ่
 จ้งมอ็งว่ัา จะยังคงสง่ผลในเชิงบวักั
ให้บริ่ิษัที่ฯ แต่ไมใ่ชปุ่่ัจจัยหลักัใน
กัาริ่เติบโตขอ็ง XO

ด้านบที่วิัเคริ่าะห์ บริ่ิษัที่หลักัที่ริ่ัพิ่ย์
 โนม้ริ่ะ พิ่ัฒิ์นสิน ริ่ะบุ XO คาดใน
ไตริ่มาส 1/64 ที่ำากัำาไริ่ส้งสุดนับแต่
ก่ัอ็ตั�งบริ่ิษัที่ ยังคงมุมมอ็งบวักั แนะ
นำา “ซ่�อ็” จากั TP21F 15.3 บาที่
 เน่�อ็งจากั

1) ยังเปุ่็นอุ็ตสาหกัริ่ริ่มทีี่�ดี และสอ็ด
ริ่ับกัับกัริ่ะแสกัาริ่ปุ่ริ่ะกัอ็บอ็าหาริ่
เอ็งในยุโริ่ปุ่

2) เปุ่็นหุ้น Export ทีี่�ผลกัริ่ะที่บ

น้อ็ยจากัเงินบาที่แข็ง (เทีี่ยบ สหริ่ัฐ) 
จากัสัดสว่ัน 75% ขายเปุ่็นเงินบาที่
เทีี่ยบเงินย้โริ่ ซ้�งได้ปุ่ริ่ะโยชน์เชิง
เปุ่ริ่ียบเทีี่ยบจากับาที่อ่็อ็นค่าด้วัย

3) โอ็กัาสจ่ายปุ่ันผลทีี่�มากักัว่ัาคาด
 จากัปุ่ัจจุบันคาด 0.36 บาที่/หุ้น
 (Yield 3%, Payout 50%) จากั
ฐานะกัาริ่เงิน Net cash และไมม่ี
แผนลงทีุ่นใหญ่

4) ปุ่ริ่ะเมินกัำาไริ่ไตริ่มาส 4/2563 
ที่ำาได้ 71 ล้านบาที่ ลดลงเม่�อ็เทีี่ยบ
กัับไตริ่มาสทีี่�ผา่นมา จากัคำาสั�ง
ซ่�อ็ลดและปุ่ัญหาต้้คอ็นเที่นเนอ็ริ่์
ขาดแคลน แต่ไมเ่ปุ่็น Downside 
ต่อ็ปุ่ริ่ะมาณกัาริ่ ขณะทีี่� คาดกัำาไริ่
จะกัลับมาส้จุ่ดทีี่�ดีมากัและลุ้นที่ำา
 All time high ในไตริ่มาส 1/2564 
จากัฤด้หนาวั , โควิัด-19 ในริ่อ็บทีี่�
 2 หริ่่อ็ ริ่อ็บทีี่� 3 ในยุโริ่ปุ่ หนุนคำาสั�ง
ซ่�อ็กัลับมาส้ง

5) ริ่าคาหุ้นปุ่ริ่ับข้�นมาแม้มี ควัาม
ค่บหน้าวััคซีนโควิัด-19 สะท้ี่อ็นถ้ีง
 มุมมอ็งตลาดทีี่�ดีข้�นจากัโอ็กัาสผล
ปุ่ริ่ะกัอ็บกัาริ่ยังเติบโต แม้ผา่น โค
วิัด-19 และยังซ่�อ็ขาย PER21F 
15.6 เท่ี่า ต�ากัว่ัาค่าเฉลี�ยทีี่� 21 เท่ี่า



TPCH ต้ั้�งเปุ่้าปุ่ีน่� รายได้โตั้มากำกำว่่า 20%TPCH ต้ั้�งเปุ่้าปุ่ีน่� รายได้โตั้มากำกำว่่า 20%
ม่กำำาล้งกำารผลิตั้ติั้ดต้ั้�งรว่ม 125 เมกำะว้่ตั้ต์ั้ พิร้อมคงเปุ่้าปุ่ี65 ม่กำำาล้งกำารผลิตั้ติั้ดต้ั้�งรว่ม 125 เมกำะว้่ตั้ต์ั้ พิร้อมคงเปุ่้าปุ่ี65 

ครอง PPA ครบุ๊ 250 เมกำฯ ครอง PPA ครบุ๊ 250 เมกำฯ 

TPCH เปุ่ดิแผนปีุ่ 2564 ตั�งเปุ่า้มี
กัำาลังกัาริ่ผลิตติดตั�งริ่วัม 125 เมกัะ
วััตต์ จากัโริ่งไฟฟ้าเดิม และโริ่งไฟฟา้
ใหม ่เตริ่ยีม COD โริ่งไฟฟา้ชวีัมวัล - 
ขยะเพิ่ิ�ม อี็กั 4 แหง่ ภายในปุ่นีี� ฟากั "
กันกัทิี่พิ่ย ์จันที่ริ่พ์ิ่ลังศริ่"ี ริ่ะบุ พิ่ริ่อ้็ม
เข้าปุ่ริ่ะมล้โริ่งไฟฟา้ชุมชนเพิ่ิ�ม PPA 
ได้ตามเปุ่า้หมาย ปุ่ริ่ะเมนิ ผลงานปุ่นีี�
เติบโต 20% จากัปุ่ก่ีัอ็น

นางกันกัทิี่พิ่ย์ จันที่ริ่์พิ่ลังศริ่ี ปุ่ริ่ะธาน
คณะกัริ่ริ่มกัาริ่บริ่ิหาริ่ บริ่ิษัที่ ทีี่พิ่ีซี
 เพิ่าเวัอ็ริ่์ โฮลดิ�ง จำากััด (มหาชน
) หริ่่อ็ TPCH เปุ่ิดเผยว่ัา ในปุ่ี 2564 
บริ่ิษัที่ฯ ตั�งเปุ่้าหมายทีี่�จะมีกัำาลังกัาริ่
ผลิตติดตั�งริ่วัมแตะริ่ะดับ 125 เมกัะ
วััตต์ โดยจะมาจากัโริ่งไฟฟ้าชีวัมวัล
เดิมทัี่�ง 9 แหง่ มีขนาดกัำาลังกัาริ่ผลิต
ติดตั�งริ่วัม 99 เมกัะวััตต์ ปุ่ริ่ะกัอ็บ
ด้วัยโริ่งไฟฟ้าชีวัมวัล CRB , MWE , 
MGP ,TSG ,PGP, SGP, PTG ,TPCH 
5 และ TPCH 1 ริ่วัมทัี่�งจากัโริ่งไฟฟ้า
ชีวัมวัล และโริ่งไฟฟ้าขยะใหม ่ทีี่�คาด
ว่ัาจะสามาริ่ถีจ่ายไฟฟ้าเข้าริ่ะบบเชิง
พิ่าณิชย์ (COD) ได้ภายในปุ่ีนี� จำานวัน
 4 แหง่ ซ้�งมีกัำาลังกัาริ่ผลิตติดตั�งริ่วัม
 26 เมกัะวััตต์ ขณะเดียวักัันบริ่ิษัที่ฯ
 เตริ่ียมเข้าริ่ว่ัมปุ่ริ่ะม้ลโคริ่งกัาริ่โริ่ง
ไฟฟ้าชุมชน เพิ่่�อ็เพิ่ิ�มใบอ็นุญาตใน
กัาริ่ขายไฟฟ้า (PPA) ให้ได้ตามเปุ่้า
หมายทีี่�วัางไว้ั

"บรัษัิัทฯ ปีรัะเม่ินว่าในปีี 2564 ยงั
ม่กีารัเติ้บโต้ที�ด้ ีเนื�องจากส่าม่ารัถ
รับัรูัร้ัายได้้จากโรังไฟฟ้าช้วีม่วล
เดิ้ม่ 9 แหง่ ม่กีำาลังการัผลิต้รัวม่
อยูท่ี� 99 เม่กะวัต้ต์้ รัวม่ทั�งการัเต้
รัยีม่ COD โรังไฟฟ้าเพิ�ม่อกี 2 แหง่
 คืึอโรังไฟฟ้าช้วีม่วล TPCH 2 และ
โรังไฟฟ้าขยะ SP ภายในไต้รัม่าส่ 
1/2564 ส่ว่นโรังไฟฟ้าปีรัะช้ารัฐัอกี
 2 แหง่ อยูร่ัะหว่างการัก่อส่รัา้ง และ
คึาด้ว่าจะส่าม่ารัถ COD ได้้ภายใน
ปีีนี� ซีึ�งม่ั�นใจจะช้่วยส่นับส่นุน
การัเติ้บโต้ของรัายได้้ในปีีนี�เพิ�ม่
ม่ากกว่า 20% จากปีีก่อน" นางกนก
ทิพยก์ล่าว

 ด้านนายเชิดศักัดิ� วััฒิ์นวิัจิตริ่กัุล
 กัริ่ริ่มกัาริ่ผ้้จัดกัาริ่ใหญ ่บริ่ิษัที่ ทีี่พิ่ีซี
 เพิ่าเวัอ็ริ่์ โฮลดิ�ง จำากััด (มหาชน) 
หริ่่อ็ TPCH กัล่าวัว่ัา ขณะนี� บริ่ิษัที่ฯ
 เตริ่ียมพิ่ริ่้อ็มทีี่�จะ COD โริ่งไฟฟ้า
ชีวัมวัล ทีี่พิ่ีซีเอ็ช เพิ่าเวัอ็ริ่์ 2 (TPCH 
2) ขนาดกัำาลังกัาริ่ผลิตติดตั�ง 10 
เมกัะวััตต์ และวัางแผนทีี่�จะ COD 
โริ่งไฟฟ้าขยะสยาม พิ่าวัเวัอ็ริ่์ (SP) 
ขนาดกัำาลังกัาริ่ผลิตติดตั�ง 10 เมกัะ
วััตต์ ในสว่ันขอ็งโคริ่งกัาริ่โริ่งไฟฟ้า
ปุ่ริ่ะชาริ่ัฐชีวัมวัล แมล่าน ขนาดกัำาลัง
กัาริ่ผลิตติดตั�ง 3 เมกัะวััตต์ และ โริ่ง
ไฟฟ้าปุ่ริ่ะชาริ่ัฐชีวัมวัล บันนังสตา

 ขนาดกัำาลังกัาริ่ผลิตติดตั�ง 3 เมกัะ
วััตต์ ขณะนี�อ็ย้ร่ิ่ะหว่ัางกัาริ่ก่ัอ็สริ่้าง
 ซ้�งคาดว่ัาจะสามาริ่ถี COD ได้ในปุ่ีนี�
เชน่กััน

"โริ่งไฟฟ้า TPCH 2 ขณะนี�อ็ย้ใ่นขั�น
ตอ็นที่ดสอ็บเคริ่่�อ็งจักัริ่และริ่ะบบโริ่ง
ไฟฟ้าเพิ่่�อ็ขอ็ขนานไฟ ซ้�งคาดว่ัาจะ
สามาริ่ถี COD ได้ในเริ่็วัๆ นี� สว่ันโริ่ง
ไฟฟ้าขยะ SP มีควัามค่บหน้ากัว่ัา 
90% แล้วั ซ้�งคาดว่ัาจะสามาริ่ถี COD 
ได้ภายในไตริ่มาสแริ่กัปุ่ีนี� ซ้�งจะเปุ่็น
ไปุ่ตามแผนงานทีี่�วัางไว้ั นอ็กัจากั
นี� บริ่ิษัที่ฯ ยังได้เข้าไปุ่ศ้กัษาโคริ่ง
กัาริ่ใหม่ๆ  ทัี่�งภาคริ่ัฐและเอ็กัชน ทีี่�
สามาริ่ถีเพิ่ิ�มริ่ายได้ และสนับสนุน
กัาริ่เติบโตได้อ็ยา่งมั�นคง ตลอ็ดจน
สริ่้างผลตอ็บแที่นทีี่�ดีให้กัับผ้้ถ่ีอ็หุ้น" 
นายเชิดศักัดิ�กัล่าวั

กัริ่ริ่มกัาริ่ผ้้จัดกัาริ่ใหญก่ัล่าวัอี็กั
ว่ัา บริ่ิษัที่ฯ ยังคงเปุ่้าหมายจะมีใบ
อ็นุญาตในกัาริ่ขายไฟฟ้า (PPA) 
ทัี่�งโริ่งไฟฟ้าชีวัมวัล ชีวัภาพิ่ และ
โริ่งไฟฟ้าขยะ ให้คริ่บ 250 เมกัะ
วััตต์ แบง่อ็อ็กัเปุ่็นโริ่งไฟฟ้าชีวัมวัล 
ชีวัภาพิ่ 200 เมกัะวััตต์ และโริ่งไฟฟ้า
ขยะทีี่� 50 เมกัะวััตต์ ภายในปุ่ี 2565 
เพิ่่�อ็ชว่ัยสนับสนุนผลงานขอ็งบริ่ิ
ษัที่ฯ ให้เติบโตอ็ยา่งแข็งแกัริ่ง่



WP กำางแผนปุ่ีฉลู  ทุ่๊่มงบุ๊เฉ่ยด 500 ลบุ๊.WP กำางแผนปุ่ีฉลู  ทุ่๊่มงบุ๊เฉ่ยด 500 ลบุ๊.
เดินเกำมส์์ขย้บุ๊พิอร์ตั้ร๊กำธุ๊รกิำจอาหาร-ต่ั้อยอดธุ๊รกิำจแกำ�ส์เดินเกำมส์์ขย้บุ๊พิอร์ตั้ร๊กำธุ๊รกิำจอาหาร-ต่ั้อยอดธุ๊รกิำจแกำ�ส์

บมจ.ดับบลิวัพิ่ ีเอ็็นเนอ็ริ่ย์ี� (WP) 
เปิุ่ดเกัมปุ่ ี2564 อั็ดงบลงที่นุ 400-
500 ล้านบาที่ ปุ่ั� นธุริ่กิัจอ็าหาริ่ ผา่น
 แบริ่นด์ วัันเดอ็ริ่ฟ้้์ด พิ่ริ่อ้็มลยุธุริ่กิัจ
เกีั�ยวัเน่�อ็งแก๊ัส LPG อ็าทิี่ ซอ่็มและ
ผลิตถัีงแก๊ัส หนนุริ่ายได้เพิ่ิ�ม สริ่า้ง
ฐานธุริ่กิัจแข็งแกัริ่ง่ "ชมกัมล พิุ่ม่
พิ่นัธุม์ว่ัง" ปุ่ริ่ะกัาศนำาทัี่พิ่เดินหนา้
ลยุต่อ็ยอ็ดธุริ่กิัจไมย่ั�ง เพิ่่�อ็ตอ็กัย�า
จุดย่น หุน้ผลกัาริ่ดำาเนนิงานเติบโต
และจ่ายปัุ่นผลต่อ็เน่�อ็ง

นางสาวัชมกัมล พิุ่ม่พิ่ันธ์ุมว่ัง 
ปุ่ริ่ะธานเจ้าหน้าทีี่�บริ่ิหาริ่ บริ่ิษัที่ ดับ
บลิวัพิ่ี เอ็็นเนอ็ริ่์ยี� จำากััด (มหาชน
) (WP) เปุ่ิดเผยถ้ีงกัลยุที่ธ์ในกัาริ่
ดำาเนินธุริ่กิัจปุ่ี 2564 ว่ัากัลุ่มบริ่ิษัที่ฯ
 ได้เตริ่ียมงบลงทีุ่นปุ่ริ่ะมาณ 400-
500 ล้านบาที่ เพิ่่�อ็ใช้ในกัาริ่ขยาย
ธุริ่กิัจธุริ่กิัจอ็าหาริ่ทีี่�จะเปุ่็นธุริ่กิัจทีี่�
ชว่ัยในกัาริ่เพิ่ิ�ม margin ให้กัับกัลุ่ม
บริ่ิษัที่ฯในอ็นาคต และธุริ่กิัจจัด
จำาหนา่ยก๊ัาซปุ่ิโตริ่เลียมเหลวั (LPG) 
ซ้�งถ่ีอ็เปุ่็นธุริ่กิัจหลักั และเปุ่็นหัวัใจ
สำาคัญทีี่�ชว่ัยในกัาริ่ขับเคล่�อ็นธุริ่กิัจ
ขอ็งบริ่ิษัที่ฯ ภายใต้แบริ่นด์ “เวิัลด์
แก๊ัส” ทีี่�ยังคงขยายตัวัได้อ็ยา่งต่อ็
เน่�อ็ง

ทัี่�งนี� แบง่เปุ่็นใช้สำาหริ่ับลงทีุ่นธุริ่กิัจ
ซอ่็มถัีง 100 ล้านบาที่ ลงทีุ่นซ่�อ็
ถัีงบริ่ริ่จุแก๊ัส 200-300 ล้านบาที่

 และลงทีุ่นในธุริ่กิัจอ็าหาริ่ 50 ล้าน
บาที่ ด้วัยกัาริ่ขยายแบริ่นด์ วัันเด
อ็ริ่์ฟ้้ด จากัในเคริ่่อ็ทีี่�จัดตั�ง ได้แก่ั
 ผัดไที่ยไฟที่ะลุ,ข้าวัซอ็ย Hungry 
Rabbit,ริ่้านอ็าหาริ่ Hyper Fine 
Dining ริ่ะดับมิชลินสตาริ่์ 1 ดาวั
ในช่�อ็ Table 38 และ Pi Kun โดย
มีแผนต่อ็ยอ็ดธุริ่กิัจอ็าหาริ่แชแ่ข็ง
 ธุริ่กิัจแคที่เที่อ็ริ่ิ�งและกัาริ่ขยายแฟ
ริ่นไชส์ไปุ่ยังปุ่ริ่ะเที่ศในแถีบเอ็เชีย
 สว่ันทีี่�เหล่อ็ใช้เปุ่็นเงินทีุ่นสำาริ่อ็ง
 เพิ่่�อ็ริ่อ็งริ่ับกัาริ่ขยายธุริ่กิัจทีี่�ตั�งเปุ่้า
เติบโตทีุ่กัชอ่็งที่างในปุ่ี 2564 และ
เสริ่ิมควัามแข็งแกัริ่ง่ขอ็งธุริ่กิัจหลักั
 แบริ่นด์ “เวิัลด์แก๊ัส” ให้มีศักัยภาพิ่
มากัยิ�งข้�น

สำาหริ่ับภาพิ่ริ่วัมอุ็ตสาหกัริ่ริ่ม LPG 
ในปุ่ริ่ะเที่ศปุ่ี 2564 เช่�อ็ว่ัา ยังคง
ที่ริ่งตัวั เน่�อ็งจากัเปุ่็นสินค้าทีี่�ต้อ็งใช้
 และมีควัามจำาเปุ่็นในชีวิัตปุ่ริ่ะจำา
วััน สว่ันริ่าคาคาดว่ัา ยังคงที่ริ่งตัวั
 ไมห่ว่ัอ็หวัามากันักั ขณะทีี่�แนวัโน้ม
ปุ่ริ่ิมาณกัาริ่ขาย LPG ขอ็งบริ่ิษัที่ฯ 
คาดว่ัาจะอ็ย้ใ่นริ่ะดับ 800,000 ตัน

ขณะทีี่�ภาพิ่กัาริ่เติบโตขอ็งผลกัาริ่
ดำาเนินงาน ปุ่ริ่ะเมินว่ัาจะที่ริ่งตัวั
จากัปุ่ี 2563 ขณะทีี่�อั็ตริ่ากัำาไริ่ขั�น
ต้นเช่�อ็ว่ัานา่จะปุ่ริ่ับตัวัดีข้�นจากั
สัดสว่ันกัาริ่ขายทีี่�เปุ่ลี�ยนแปุ่ลงไปุ่
 ซ้�งเปุ่็นผลมาจากักัาริ่ขยายตัวัขอ็ง

จุดกัริ่ะจายสินค้าทีี่�คริ่อ็บคลุมมากั
ยิ�งข้�น

“กลุ่ม่บรัษัิัทฯ ยงัคึงม่องหาโอกาส่
ทางธุุรักิจใหม่่ๆ อยา่งต่้อเนื�อง
 เพื�อต่้อยอด้รัายได้้และส่รัา้งฐาน
ธุุรักิจใหแ้ข็งแกรัง่ ต้าม่แผนที�ได้้
วางไว้ เป็ีนการัต้อกยำาใหเ้หน็ว่า
กลุ่ม่บรัษัิัทฯ พรัอ้ม่ลยุต่้อจ๊ิกซีอว์
ธุุรักิจ ใหค้ึรัอบคึลมุ่ คึรับวงจรั
 จากเดิ้ม่ม่เีพยีงธุุรักิจจัด้จำาหน่าย
ก๊าซี LGP อกีทั�งเพื�อใหส้่อด้คึล้อง
กับส่ถานการัณ์การัแพรัร่ัะบาด้
ของไวรัสั่โคึวิด้-19 และภาวะ
เศรัษัฐกิจที�ช้ะลอตั้วอยูใ่นขณะนี�
 ที�ส่ำาคัึญเพื�อรักัษัาอัต้รัาการัทำา
กำาไรั และเพิ�ม่ยอด้ขายใหม้่ากขึ�น
 และกรัะจายคึวาม่เส่ี�ยงของธุุรักิจ
ในอนาคึต้ โด้ยงัเน้นธุุรักิจที�เกี�ยว
เนื�องกับธุุรักิจหลักที�ทำาอยูคื่ึอ LPG 
อาทิ การัผลิต้ถัง และซีอ่ม่ถัง ส่ว่น
ธุุรักิจที�ไม่่ใช้่ LPG คืึอ ธุุรักิจอาหารั
 ซีึ�งน่าจะเป็ีนอกีหนึ�งธุุรักิจหลักที�
จะส่รัา้งรัายได้้ในอนาคึต้ ซีึ�งภาพ
ของบรัษัิัทฯ ต่้อจากนี�จะเป็ีนใน
ลักษัณะ Energy Provider และ
 Energy Solution ดั้งนั�นจึงขอให้
ผูถื้อหุน้เช้ื�อม่ั�นว่า WP จะส่าม่ารัถ
รักัษัาม่าต้รัฐานการัด้ำาเนินธุุรักิจ
 และเป็ีนหุน้ที�ผลการัด้ำาเนินงาน
เติ้บโต้ และป่ีนผลได้้อยา่งต่้อเนื�อง
” นางส่าวช้ม่กม่ล กล่าวในที�ส่ดุ้



 ORI คาด COVID-19 ระลอกำใหม่กำดด้นตั้ลาดระยะส้์�น ORI คาด COVID-19 ระลอกำใหม่กำดด้นตั้ลาดระยะส้์�น
ไม่กระทบภาพรวมทั�งปัี 64 /กวาดยอดขายปัี 63 ไม่กระทบภาพรวมทั�งปัี 64 /กวาดยอดขายปัี 63 

ทะลุุเปั้า แตุะ 2.56 หม่�นลุบ.ทะลุุเปั้า แตุะ 2.56 หม่�นลุบ.

"อ็อ็ริ่จิิ�น" กัวัาดยอ็ดพิ่ริ่เีซลทัี่�งปุ่ ี63 ที่ะลุ
 25,600 ล้าน ช้ Key Success ปุ่รัิ่บตัวัต่อ็เน่�อ็ง
ทัี่�งก่ัอ็นและหลัง COVID-19 อ็าทิี่ กัาริ่เพิ่ิ�ม
สดัสว่ันธุริ่กิัจบา้นจัดสริ่ริ่ กัาริ่ริ่กััษาริ่ะดับกัาริ่
ลยุธุริ่กิัจคอ็นโด กัาริ่วิัเคริ่าะหแ์ละปุ่ริ่บักัลยุที่ธ์
เจาะดีมานด์ถีก้ักัลุ่ม จนสริ่า้งยอ็ดขายในกัลุ่ม
 Ready to move ได้โดดเด่น ด้านโคริ่งกัาริ่ใหม่
ยอ็ดขายแริ่ง ไนท์ี่บริ่ดิจ์ สเปุ่ซ พิ่ริ่ะริ่าม 4 โกัย
ยอ็ดขายแล้วั 98% คาด COVID-19 ริ่ะลอ็กัใหม่
กัดดันตลาดริ่ะยะสั�น ไมก่ัริ่ะที่บภาพิ่ริ่วัมทัี่�งปุ่ี
 64 หลังภาคอ็สงัหาฯมปีุ่ริ่ะสบกัาริ่ณแ์ขง็แกัริ่ง่
 และจะมีวััคซนีเปุ่น็ Game Changer เดินหน้า
วัางแผนและปุ่รัิ่บตัวัต่อ็เน่�อ็งพิ่ริ่อ้็มริ่บัมอ่็ที่กุั
ควัามท้ี่าที่าย
 
นายพิ่รีิ่ะพิ่งศ์ จร้ิ่ญเอ็กั ปุ่ริ่ะธานเจ้าหน้าทีี่�
บริ่หิาริ่ บริ่ษัิที่ อ็อ็ริ่จิิ�น พิ่ริ่อ็็พิ่เพิ่อ็ริ่ตี์�
 จำากััด (มหาชน) หริ่อ่็ ORI ผ้พ้ิ่ฒัิ์นาธุริ่กิัจ
อ็สงัหาริ่มิที่รัิ่พิ่ยค์ริ่บวังจริ่ กัล่าวัว่ัา ภาพิ่ริ่วัม
ยอ็ดขาย (Presale) ขอ็งบริ่ษัิที่ ทัี่�งปุ่ ี2563 อ็ย้่
ทีี่�ปุ่ริ่ะมาณ 25,600 ล้านบาที่ สง้กัว่ัาเปุ่า้หมาย
ขอ็งปีุ่นี�ทีี่�วัางไว้ัทีี่� 21,500 ล้านบาที่ สวันที่าง
สภาวัะตลาดอ็สังหาริ่มิที่ริ่พัิ่ยโ์ดยริ่วัม
 
"Key Success ขอ็งธุริ่กิัจตอ็นนี�ค่อ็เริ่่�อ็งกัาริ่
ปุ่ริ่บัตัวั ซ้�งจากักัาริ่ปุ่ริ่บัตัวัอ็ยา่งต่อ็เน่�อ็งทัี่�งชว่ัง
ก่ัอ็นและหลัง COVID-19 สง่ผลใหปุ้่ ี2563 ถ่ีอ็
เปุ่น็ปุ่ทีีี่�เริ่าที่ำาตลาดทีี่�อ็ย้อ่็าศัยกัลุ่ม Ready to 
move ได้ค่อ็นขา้งโดดเด่น คิดเปุ่น็สดัสว่ันริ่าวั
 65% ขอ็งยอ็ดขายทัี่�งหมด ขณะเดียวักััน ด้วัย
จุดเขง็ขอ็งบริ่ษัิที่ในกัาริ่วิัเคริ่าะหต์ลาด ตลอ็ด
จนกัาริ่เล่อ็กัที่ำาเลและเซ็กัเมนท์ี่ทีี่�มศีกััยภาพิ่
 ที่ำาใหเ้ริ่าสามาริ่ถีค้นหาเริ่ยีลดีมานด์เจอ็ พิ่ฒัิ์นา
สนิค้าคุณภาพิ่ทีี่�มทัีี่�ง Living Solution และ
 Reaching Solution ตอ็บโจที่ยค์วัามต้อ็งกัาริ่
 และสริ่า้งยอ็ดขายในกัลุ่มโคริ่งกัาริ่เปุ่ดิตัวัใหม่
ได้ดีอ็ยา่งต่อ็เน่�อ็ง สง่ผลให้ยอ็ดขายริ่วัมทัี่�งปุ่ี
 2563 ขอ็งเริ่าอ็อ็กัมาได้เหนอ่็กัว่ัาเปุ้่าหมาย" 
นายพิ่รีิ่ะพิ่งศ์ กัล่าวั

 ทัี่�งนี� อ็อ็ริ่จิิ�น พิ่ริ่อ็็พิ่เพิ่อ็ร์ิ่ตี� ได้ปุ่ริ่บัตัวัอ็ยา่ง
ต่อ็เน่�อ็งหลายอ็ยา่งตั�งแต่ชว่ังก่ัอ็น COVID-19 
อ็าทิี่ กัาริ่ปุ่ริ่บัสดัสว่ันธุริ่กิัจมาพิ่ฒัิ์นาโคริ่งกัาริ่
บา้นจัดสริ่ริ่ภายใต้บริ่ษัิที่ บริ่ทิี่าเนยี จำากััด เพิ่ิ�ม
ข้�น กัาริ่เปุ่ดิตัวัแบริ่นด์บา้นจัดสริ่ริ่เซก็ัเมนท์ี่
ใหม่ๆ  ทัี่�งเซ็กัเมนท์ี่ตลาด 2-5 ล้านบาที่อ็ยา่งแบ

ริ่นด์ไบริ่ตัน (Brighton) เซก็ัเมนท์ี่ตลาด 7-10 
ล้านอ็ยา่งแกัริ่นด์บริ่ทิี่าเนยี (Grand Britania) 
และเซก็ัเมนท์ี่ 25 ล้านบาที่ข้�นไปุ่อ็ยา่งเบล
กัริ่าเวีัย (Belgravia)สง่ผลใหม้ยีอ็ดขายบา้น
จัดสริ่ริ่คิดเปุ่น็สดัสว่ันริ่าวั 25% ขอ็งยอ็ดขาย
ทัี่�งหมดในปุ่ ี2563 เข้าถ้ีงกัลุ่มลก้ัค้าในตลาด
ใหม่ๆ  มากัข้�น

 ขณะเดียวักััน บริิ่ษัที่ยงัริ่กััษาริ่ะดับกัาริ่พิ่ฒัิ์นา
โคริ่งกัาริ่คอ็นโดมเินยีมในปุ่ริิ่มาณใกัล้เคียงเดิม
 แต่ใชห้ลากัหลายกัลยุที่ธเ์พิ่่�อ็ใหเ้ขา้ถ้ีงตลาด
ได้กัว้ัางข้�น อ็าทิี่ กัาริ่เปุ่ดิตัวัแบริ่นด์ใหม ่โซโห
 แบงค็อ็กั (SOHO Bangkok) โคริ่งกัาริ่แริ่กั
บนที่ำาเลริ่ชัดา เพ่ิ่�อ็ขยายฐานตลาดไฮเอ็นด์
เพิ่ิ�มข้�น แมจ้ะเพิ่ิ�งเปุ่ดิตัวัในชว่ังปุ่ลายไตริ่มาส
 4 แต่ก็ัได้ริ่บักัาริ่ตอ็บรัิ่บทีี่�ดี มยีอ็ดขายแล้วักั
ว่ัา 60% กัาริ่จับมอ่็พิ่นัธมติริ่เกัาหลีใต้พิ่ฒัิ์นา
โคริ่งกัาริ่ไนท์ี่บริ่ดิจ์ สเปุ่ซ สขุุมวิัที่ พิ่ริ่ะริ่าม 4 
(KnightsBridge Space Sukhumvit Rama 4) 
จนที่ำาใหก้ัวัาดยอ็ดขายไปุ่แล้วัถ้ีง 98% ด้านแบ
ริ่นด์ดิ อ็อ็ริิ่จิ�น (The Origin) ก็ัใชก้ัลยุที่ธใ์หม่ๆ
 เชน่ Origin Next Normal ลดต้นที่นุด้านกัาริ่
บริ่หิาริ่จัดกัาริ่ทีี่�ไมก่ัริ่ะที่บต่อ็ตัวัสนิค้า เพิ่่�อ็ใหผ้้้
บริ่โิภคเขา้ถ้ีงโคริ่งกัาริ่ทีี่�อ็ย้อ่็าศยัได้ง่ายข้�น

 ขณะทีี่�โคริ่งกัาริ่กัลุ่ม Ready to move ก็ัปุ่ริ่ะสบ
ควัามสำาเริ่จ็จากัโคริ่งกัาริ่ Everyone can sell 
โคริ่งกัาริ่ทีี่�เปุ่ดิโอ็กัาสให้พิ่นกัังานเคริ่อ่็อ็อ็ริิ่จิ�
นกัว่ัา 1,200 คน กัลายเป็ุ่น Micro-Influencer 
สริ่า้งยอ็ดขายได้ด้วัยกัาริ่เข้าถ้ีงกัลุ่มเปุ่า้หมาย
ตัวัเอ็ง โดยโคริ่งกัาริ่ดังกัล่าวัสร้ิ่างยอ็ดขายในปุ่ี
นี�ได้ถ้ีงริ่าวั 10% ขอ็งยอ็ดขายทัี่�งปุ่ี

 นายพิ่รีิ่ะพิ่งศ ์กัล่าวัอี็กัว่ัา สำาหริ่บัปุ่ ี2563 นั�น
 ถ่ีอ็เปุ่น็ปีุ่ทีี่�ภาคเศริ่ษฐกิัจและอ็สงัหาริ่มิที่ริ่พัิ่ยม์ี
กัาริ่ปุ่ริ่บัฐานคริ่ั�งใหญจ่ากัปุ่จัจัยทีี่�ไมเ่คยเผชญิ
มาก่ัอ็น และนา่จะเปุ่น็จุดพิ่กััฐานทีี่�ต�าทีี่�สดุใน
ริ่อ็บหลายปุ่ ีขณะทีี่�ปุ่ ี2564 นั�น สถีานกัาริ่ณ์
 COVID-19 ริ่ะลอ็กัใหม ่อ็าจเขา้มามีสว่ันกัดดัน
ตลาดในริ่ะยะสั�นชว่ังต้น-กัลางไตริ่มาสแริ่กั แม้
ริ่ะยะยาวัอ็าจจะต้อ็งจับตากัันอ็ยา่งต่อ็เน่�อ็ง แต่
เช่�อ็ว่ัาเริ่่�อ็งดังกัล่าวัจะไมส่ง่ผลกัริ่ะที่บต่อ็ภาพิ่
ริ่วัมทัี่�งปุ่ขีอ็งธุริ่กิัจอ็สงัหาริ่มิที่ริ่พัิ่ย ์และภาพิ่
ริ่วัมทัี่�งปุ่ ี2564 จะยงัเติบโตได้มากักัว่ัาปุ่ ี2563

 "ปีุ่นี�เริ่ามตัีวัพิ่ลิกัเกัม หริ่อ่็ Game Changer ทีี่�

ชดัเจนกัว่ัาปุ่ ี2563 ค่อ็กัาริ่ที่ยอ็ยฉีดวััคซนีทัี่�วั
โลกัและโอ็กัาสกัลับมาเปุ่ดิปุ่ริ่ะเที่ศอี็กัคริ่ั�ง เร่ิ่�อ็ง
ดังกัล่าวัจะสง่ผลทัี่�งที่างตริ่งและที่างอ้็อ็มให้ผ้้
บริ่โิภคกัลับมามกีัำาลังซ่�อ็และมคีวัามมั�นใจใน
กัาริ่จับจ่ายใช้สอ็ยมากัข้�น ขณะเดียวักัันทุี่กัภาค
สว่ันขอ็งไที่ยก็ัมคีวัามต่�นตัวัต่อ็สถีานกัาริ่ณ ์มี
ควัามจริิ่งจังต่อ็กัาริ่ปุ้่อ็งกัันและแก้ัไขปุ่ญัหาดัง
กัล่าวั อ็อ็ริ่จิิ�นและผ้พ้ิ่ฒัิ์นาอ็สงัหาริ่มิที่ริ่พัิ่ยร์ิ่า
ยอ่็�นๆ เอ็ง ก็ัมปีุ่ริ่ะสบกัาริ่ณก์ัาริ่ปุ่รัิ่บตัวัและกัาริ่
ริ่บัมอ่็กัับควัามท้ี่าที่ายต่างๆ ตลอ็ดทัี่�งปุ่ทีีี่�ผา่น
มา เช่�อ็ว่ัาทัี่�งหมดจะเปุ่น็ปุ่จัจัยสำาคัญใหภ้าพิ่
ริ่วัมตลาดปีุ่ 2564 ขับเคล่�อ็นไปุ่ได้มากักัว่ัาปุ่ ี
2563" นายพิ่รีิ่ะพิ่งศ ์กัล่าวั

 นอ็กัจากันี� ธุริ่กิัจอ็สงัหาริ่มิที่ริ่พัิ่ย ์ยงัมโีอ็กัาสได้
ริ่บัปุ่จัจัยบวักัอ่็�นๆ เพิ่ิ�มเติมในปุ่ ี2564 อ็าทิี่ กัาริ่
ได้ริ่บักัาริ่จัดอั็นดับเปุ่น็อั็นดับ 1 ขอ็งปุ่ริ่ะเที่ศ
ตลาดเกิัดใหม ่(Emerging Market) จากับลม้
เบริิ่ก์ั และนโยบายไที่ยแลนด์ อี็ลิที่ กัาร์ิ่ด ทีี่�
จะเขา้มามีสว่ันสำาคัญในกัาริ่ผลักัดันใหต้ลาด
ฮ่อ็งกัง สงิคโปุ่ริ่ ์และอี็กัหลากัหลายชาติทีี่�สนใจ
ซ่�อ็อ็สงัหาริ่มิที่ริ่พัิ่ยไ์ที่ยเปุ่น็ที่นุเดิมอ็ย้แ่ล้วั ยิ�ง
สนใจตลาดอ็สงัหาริ่มิที่ริ่พัิ่ยไ์ที่ยมากักัว่ัาเดิม
 สำาหริ่บัอ็อ็ริ่จิิ�นเอ็ง เตริ่ยีมพิ่ริ่อ้็มทัี่�งกัาริ่วัางแผน
และกัาริ่ปุ่รัิ่บตัวัอ็ยา่งต่อ็เน่�อ็ง เพิ่่�อ็ใหส้อ็ดริ่บักัับ
ที่กุัปุ่จัจัยทีี่�อ็าจจะเขา้มาในปีุ่ 2564

 สำาหริ่บับริ่ษัิที่ อ็อ็ริ่จิิ�น พิ่ร็ิ่อ็พิ่เพิ่อ็ริ่ตี์� จำากััด
 (มหาชน) หริ่อ่็ ORI มโีคริ่งสร้ิ่างธุริ่กิัจหลากั
หลาย ปุ่ริ่ะกัอ็บด้วัย 1.ธุริ่กิัจพิ่ฒัิ์นาทีี่�อ็ย้อ่็าศัย
เพิ่่�อ็กัาริ่ขาย (Residential Development 
Business) พิ่ฒัิ์นาคอ็นโดมเินยีมและบา้น
จัดสริ่ริ่มาแล้วั 81 โคริ่งกัาริ่ เชน่ แบริ่นด์ พิ่าร์ิ่
ค อ็อ็ริ่จิิ�น (PARK ORIGIN) ดิ อ็อ็ริ่จิิ�น (The 
Origin) ไนท์ี่บริ่ดิจ์ (KnightsBridge), นอ็ตติ�ง
 ฮิลล์ (Notting Hill), เคนซิงตัน (Kensington) 
และ บริ่ทิี่าเนยี (BRITANIA) ริ่วัมมล้ค่าโคริ่งกัาริ่
กัว่ัา 125,000 ล้านบาที่ 2.ธุริ่กิัจทีี่�สริ่า้งริ่ายได้
ต่อ็เน่�อ็ง (Recurring Income Business) เชน่
 โริ่งแริ่ม เซอ็ร์ิ่วิัส อ็พิ่าร์ิ่ตเมนท์ี่ ค้าปุ่ลีกั 3.
ธุริ่กิัจบริ่กิัาริ่ (Service Business) เชน่ ธุริ่กิัจ
กัาริ่จัดกัาริ่อ็สงัหาริ่มิที่ริ่พัิ่ย ์ธุริ่กิัจตัวัแที่นซ่�อ็
 ขาย เชา่ อ็สงัหาริ่มิที่ริ่พัิ่ย ์ธุริ่กิัจทีี่�ปุ่ริ่ก้ัษาด้าน
อ็สงัหาริ่มิที่ริ่พัิ่ย ์และยงัมวิีัสยัทัี่ศนใ์นกัาริ่ขยาย
ปุ่ริ่ะเภที่ธุริ่กิัจใหม่ๆ  อ็ยา่งต่อ็เน่�อ็ง เพิ่่�อ็ให้เป็ุ่นผ้้
ปุ่ริ่ะกัอ็บกัาริ่อ็สงัหาริ่มิที่ริ่พัิ่ยแ์บบคริ่บวังจริ่



 SUPER ปุ่ี 64 ว่างเปุ่้าโกำยรายได้ 1 หม่�นลบุ๊. SUPER ปุ่ี 64 ว่างเปุ่้าโกำยรายได้ 1 หม่�นลบุ๊.
รัับกำำ�ลัังกำ�รัผลิัตไฟฟ�้เพิิ่� มข้ึ้�น-วิินด์์ฟ�ร์ัมทยอย COD ภ�ยในปีีน้�รัับกำำ�ลัังกำ�รัผลิัตไฟฟ�้เพิิ่� มข้ึ้�น-วิินด์์ฟ�ร์ัมทยอย COD ภ�ยในปีีน้�

นายจอม่ทรัพัย ์โลจายะ ปีรัะธุานคึณะกรัรัม่การั บรัษัิัท
 ซุีปีเปีอรั ์เอนเนอรัย์ ีคึอรัเ์ปีอเรัช้ั�น จำากัด้(ม่หาช้น) หรัอื
 SUPER

 เปุ่ิดเผยว่ัา ในปุ่ี 2564 ผลกัาริ่ดำาเนินงานมีโอ็กัาสที่ำาสถิีติ
ส้งสุดใหมไ่ด้อี็กัคริ่ั�ง โดยบริ่ิษัที่ฯตั�งเปุ่้าริ่ายได้ริ่วัมอ็ย้ที่ี่�
 10,000 ล้านบาที่ เน่�อ็งจากั จำานวันกัำาลังกัาริ่ผลิตกัริ่ะแส
ไฟฟ้าเพิ่ิ�มข้�น ทัี่�งจากักัาริ่ขายไฟเข้าริ่ะบบเชิงพิ่าณิชย์ทัี่�งจากั
โริ่งไฟฟ้าเดิม และโริ่งไฟฟ้าใหม ่ขณะทีี่�โคริ่งกัาริ่โริ่งไฟฟ้า
พิ่ลังงานลม (วิันด์ฟาริ่์ม) ขนาดกัำาลังกัาริ่ผลิตติดตั�ง 171 
เมกัะวััตต์ และ 250 เมกัะวััตต์ อ็ย้ร่ิ่ะหว่ัางกัาริ่เริ่ง่ก่ัอ็สริ่้าง 
คาดว่ัาจะที่ยอ็ย COD ได้ภายในปุ่ี 2564

ขณะทีี่� เม่�อ็วัันทีี่� 31 ธันวัาคม 2563 บริ่ิษัที่ฯได้เดินเคริ่่�อ็ง
จ่ายไฟฟ้าเข้าริ่ะบบเชิงพิ่าณิชย์ (COD)ในโคริ่งกัาริ่โริ่งไฟฟ้า
พิ่ลังงานแสงอ็าทิี่ตย์ในปุ่ริ่ะเที่ศเวีัยดนามขอ็งบริ่ิษัที่ยอ่็ย
 จำานวัน 3 โคริ่งกัาริ่ ขนาดกัำาลังกัาริ่ผลิตติดตั�งริ่วัม 550 
เมกัะวััตต์ โดยจ่ายกัริ่ะแสไฟฟ้าให้กัับกัาริ่ไฟฟ้าเวีัยดนาม
 (EVN) เปุ่็นทีี่�เริ่ียบริ่้อ็ยแล้วั สง่ผลให้กัำาลังกัาริ่ผลิตในปุ่ริ่ะเที่ศ
เวีัยดนามเพิ่ิ�มข้�นเปุ่็น 836.72 เมกัะวััตต์

 ทัี่�งนี� เม่�อ็ริ่วัมกัับโคริ่งกัาริ่ดังกัล่าวั จะที่ำาให้บริ่ิษัที่ฯมี
โคริ่งกัาริ่โริ่งไฟฟ้าพิ่ลังงานแสงอ็าทิี่ตย์ ทีี่�จ่ายไฟฟ้าเข้าริ่ะบบ
เชิงพิ่าณิชย์ (COD)ให้กัับกัาริ่ไฟฟ้าเวีัยดนาม (EVN) เปุ่็น
จำานวันริ่วัมทัี่�งสิ�น 9 โคริ่งกัาริ่ กัำาลังกัาริ่ผลิตริ่วัม 836.72 
เมกัะวััตต์ เม่�อ็ริ่วัมโคริ่งกัาริ่โริ่งไฟฟ้าพิ่ลังงานแสงอ็าทิี่ตย์
 ในปุ่ริ่ะเที่ศไที่ยทีี่� COD แล้วัจำานวัน 563.60 เมกัะวััตต์ และ
โคริ่งกัาริ่โริ่งไฟฟ้าพิ่ลังงานงานควัามริ่้อ็นจากัขยะในไที่ยทีี่�
 COD อี็กัจำานวัน 18 เมกัะวััตต์ที่ำาให้ปุ่ัจจุบันมีกัำาลังกัาริ่ผลิต
กัริ่ะแสไฟฟ้าริ่วัมทัี่�งสิ�น 1,418.32 เมกัะวััตต์

 "การัปิีด้ด้ลีโซีลารัฟ์ารัม์่ฯ กำาลังการัผลิต้ 550 เม่กะวัต้ต์้ ที�
เวยีด้นาม่ในคึรัั�งนี� เป็ีนไปีต้าม่แผนที�กำาหนด้ไว้ และถือเป็ีน
อกีก้าวส่ำาคัึญที�จะช้่วยผลักดั้นใหแ้นวโน้ม่ธุุรักิจเติ้บโต้อยา่ง
แข็งแกรัง่ และม่ั�นคึง ซีึ�งเรัายงัไม่่หยุด้เพยีงเท่านี� ยงัคึงม่อง
หาโอกาส่การัลงทนุปีรัะเทศอื�นๆ เพื�อส่รัา้งผลต้อบแทนที�ด้ี
ได้้อยา่งต่้อเนื�อง" นายจอม่ทรัพัย ์กล่าว



 GULF ร๊กำถ่ือห้๊น INTUCH เป็ุ่น 14.39% จากำ 10% GULF ร๊กำถ่ือห้๊น INTUCH เป็ุ่น 14.39% จากำ 10%
หวัิงกิำนปีันผลัสมำ��เสมอ-ต่อเน่�องรัะยะย�วิหวัิงกิำนปีันผลัสมำ��เสมอ-ต่อเน่�องรัะยะย�วิ

นางส่าวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรัรัม่การั
บรัหิารัและปีรัะธุานเจ้าหน้าที�บรัหิารั
ด้้านการัเงิน บรัษัิัท กัลฟ์ เอ็นเนอรัจ์ ีด้ี
เวลลอปีเม่นท์ จำากัด้ (ม่หาช้น) GULF 

เปุ่ิดเผยว่ัาตามทีี่�บริ่ิษัที่ฯ ได้ริ่ายงานควัาม
ค่บหน้ากัาริ่ลงทีุ่นในหุ้นสามัญบริ่ิษัที่ อิ็น
ทัี่ช โฮลดิ�งส์ จำากััด (มหาชน) (“INTUCH”) 
เม่�อ็วัันทีี่� 6 ตุลาคม 2563 โดยบริ่ิษัที่ฯ ได้
เข้าถ่ีอ็หุ้นสามัญINTUCH คิดเปุ่็นสัดสว่ัน
ริ่้อ็ยละ 10.00 ขอ็งจำานวันหุ้นทีี่�อ็อ็กัและ
จำาหนา่ยแล้วัทัี่�งหมดขอ็ง INTUCH ซ้�งเปุ่็น
ไปุ่ตามมติทีี่�ปุ่ริ่ะชุมคณะกัริ่ริ่มกัาริ่บริ่ิษัที่ฯ
 แล้วันั�น

บริ่ิษัที่ฯ ขอ็แจ้งให้ตลาดหลักัที่ริ่ัพิ่ย์แหง่
ปุ่ริ่ะเที่ศไที่ย (“ตลาดหลักัที่ริ่ัพิ่ย์ฯ”) 
ที่ริ่าบว่ัา คณะกัริ่ริ่มกัาริ่บริ่ิษัที่ฯเม่�อ็วััน
ทีี่� 6 ตุลาคม 2563 วัันทีี่� 30 พิ่ฤศจิกัายน
 2563และวัันทีี่� 29 ธันวัาคม2563
 ได้มีมติอ็นุมัติให้บริ่ิษัที่ฯ ลงทีุ่นในหุ้น
สามัญINTUCH เพิ่ิ�มเปุ่็นจำานวันริ่วัมไม่
เกิันริ่้อ็ยละ 5.00 ขอ็งจำานวันหุ้นทีี่�อ็อ็กั
และจำาหนา่ยแล้วัทัี่�งหมดขอ็ง INTUCH 
ในวังเงินลงทีุ่นริ่วัมไมเ่กิัน 8,920 ล้าน
บาที่ (หริ่่อ็ริ่วัมเปุ่็นกัาริ่ลงทีุ่นทัี่�งหมด
ในหุ้นสามัญ INTUCH เพิ่ิ�มจากัจำานวัน
ริ่้อ็ยละ 10.00เปุ่็นไมเ่กิันริ่้อ็ยละ 15.00 
ขอ็งจำานวันหุ้นทีี่�อ็อ็กัและจำาหนา่ยแล้วั
ทัี่�งหมดขอ็ง INTUCH) โดยกัาริ่ซ่�อ็ขาย
ผา่นตลาดหลักัที่ริ่ัพิ่ย์แหง่ปุ่ริ่ะเที่ศไที่ย(“
ตลาดหลักัที่ริ่ัพิ่ย์ฯ”) และ/หริ่่อ็โดยวิัธีอ่็�น
ใดตามทีี่�เห็นสมควัริ่ ภายใต้กัฎหมายและ
หลักัเกัณฑ์ขอ็งสำานักังานคณะกัริ่ริ่มกัาริ่
กัำากัับหลักัที่ริ่ัพิ่ย์และตลาดหลักัที่ริ่ัพิ่ย์ (“
สำานักังาน กั.ล.ต.”) และตลาดหลักัที่ริ่ัพิ่ย์ฯ 
ทีี่�เกีั�ยวัข้อ็งโดย ณ วัันทีี่� 28 ธันวัาคม 2563 
บริ่ิษัที่ฯ ถ่ีอ็หุ้นสามัญใน INTUCH คิดเปุ่็น
สัดสว่ันริ่้อ็ยละ 14.39 ขอ็ง จำานวันหุ้นทีี่�

อ็อ็กัและจำาหนา่ยแล้วั
ทัี่�งหมดขอ็ง INTUCH

ทัี่�งนี� มติทีี่�ปุ่ริ่ะชุมคณะ
กัริ่ริ่มกัาริ่บริ่ิษัที่ฯ ดัง
กัล่าวัข้างต้นได้อ็นุมัติ
มอ็บอ็ำานาจให้ปุ่ริ่ะธาน
เจ้าหน้าทีี่�บริ่ิหาริ่ และ
/หริ่่อ็บุคคลทีี่�ปุ่ริ่ะธาน
เจ้าหน้าทีี่�บริ่ิหาริ่มอ็บ
หมาย มีอ็ำานาจในกัาริ่
 (1) เจริ่จา ที่ำาควัาม
ตกัลง กัำาหนด แก้ัไข
 เปุ่ลี�ยนแปุ่ลงริ่าย
ละเอี็ยดเง่�อ็นไข ริ่วัมถ้ีง
วิัธีกัาริ่ลงทีุ่น ริ่าคา กัาริ่
ซ่�อ็และ/หริ่่อ็ขายหุ้น
สามัญ INTUCH และ
กัาริ่ดำาเนินกัาริ่ใด ๆ ทีี่�
จำาเปุ่็นในกัาริ่ลงทีุ่นใน
หุ้นสามัญ INTUCH กัาริ่
จัดหาแหล่งเงินทีุ่น กัาริ่
ลงนามในสัญญา บันท้ี่กั
ข้อ็ตกัลง และเอ็กัสาริ่
ต่าง ๆ (2) ลงนามในแบบ
ฟอ็ริ่์ม คำาขอ็ และหลักั
ฐานต่าง ๆ ทีี่�จำาปุ่็นและ
เกีั�ยวัข้อ็งกัับกัาริ่ลงทีุ่น
ในหุ้นสามัญ INTUCH 
และ (3) ติดต่อ็ แจ้งขอ็อ็นุญาต กัาริ่ขอ็
ผอ่็นผันกัับหนว่ัยงานริ่าชกัาริ่ หริ่่อ็หนว่ัย
งานกัำากัับด้แลทีี่�เกีั�ยวัข้อ็ง อ็าทิี่ สำานักังาน
 กั.ล.ต. และตลาดหลักัที่ริ่ัพิ่ย์ฯ ตลอ็ดจนด
 าเนินกัาริ่ต่าง ๆ ทีี่�จำาเปุ่็นและสมควัริ่เพิ่่�อ็
ปุ่ริ่ะโยชน์ส้งสุดขอ็งบริ่ิษัที่ฯ ตามกัริ่อ็บทีี่�
ได้ริ่ับอ็นุมัติจากัคณะกัริ่ริ่มกัาริ่บริ่ิษัที่ฯ
 
ผลปุ่ริ่ะโยชน์ทีี่�คาดว่ัาจะเกิัดข้�นกัับบริ่ิษัที่ฯ
 INTUCH ปุ่ริ่ะกัอ็บธุริ่กิัจในกัาริ่ถ่ีอ็หุ้น

ในบริ่ิษัที่อ่็�น (Holding Company) มี
ศักัยภาพิ่ในกัาริ่สริ่้างกัริ่ะแสเงินสดให้
แก่ับริ่ิษัที่ฯ เน่�อ็งจากัเปุ่็นกัาริ่ลงทีุ่นใน
บริ่ิษัที่ทีี่�เปุ่็นผ้้นำาในธุริ่กิัจทีี่�เกีั�ยวัข้อ็งกัับ
โคริ่งสริ่้างพิ่่�นฐานปุ่ริ่ะเภที่โที่ริ่คมนาคม
ขอ็ง ปุ่ริ่ะเที่ศไที่ย และธุริ่กิัจดังกัล่าวัยัง
คงมีศักัยภาพิ่กัาริ่เติบโตทีี่�ส้ง โดยบริ่ิษัที่ฯ
 มั�นใจว่ัากัาริ่ลงทีุ่นดังกัล่าวัจะสามาริ่ถี
สริ่้างผลตอ็บแที่นในร้ิ่ปุ่เงินปุ่ันผลให้แก่ั
บริ่ิษัที่ฯ ได้อ็ยา่งสม�าเสมอ็ และต่อ็เน่�อ็งใน
ริ่ะยะยาวั



 TAPAC แจงงว่ดปุ่ี 63 (สิ์�นส๊์ด 31 ตั้.ค.63)  TAPAC แจงงว่ดปุ่ี 63 (สิ์�นส๊์ด 31 ตั้.ค.63) 
พิลิกำขาดทุ๊่น 47.307 ลบุ๊.พิลิกำขาดทุ๊่น 47.307 ลบุ๊.
เหตุรั�ยได้์วูิบ รัับพิิ่ษ Covid-19เหตุรั�ยได้์วูิบ รัับพิิ่ษ Covid-19

นายโส่ฬส่ ตั้�งในธุรัรัม่ กรัรัม่การัผู้
จัด้การั บรัษัิัท ทาพาโก้ จำากัด้ (ม่หาช้น
) TAPAC เปุ่ิดเผยว่ัา ตามทีี่�บริ่ิษัที่ ที่าพิ่า
โก้ั จำากััด (มหาชน) TAPAC เปุ่ิดเผยว่ัา
บริ่ิษัที่ฯและบริ่ิษัที่ยอ็ย สำาหริ่ับริ่อ็บริ่ะยะ
เวัลาสิ�นสุด ณวััน ทีี่�31 ตุลาคม 2563 ต่อ็
ตลาดหลักัที่ริ่ัพิ่ย์แหง่ปุ่ริ่ะเที่ศไที่ยแล้วั
นั�น บริ่ิษัที่ฯ ใคริ่ข่อ็ชี�แจงข้อ็ม้ลเพิ่ิ�มเติม
เกีั�ยวักัับผลกัาริ่ดำาเนินงานขอ็งบริ่ิษัที่
 ฯ และบริ่ิษัที่ยอ่็ยปุ่ริ่ะจำาปุ่ี 2563กัล่าวั
ค่อ็ บริ่ิษัที่ฯและบริ่ิษัที่ยอ่็ยมีผลขาดทีุ่น
สุที่ธิ 47.307ล้านบาที่ ลดลงเม่�อ็เทีี่ยบ
กัับชว่ังเดียวักัันขอ็งปุ่ีก่ัอ็นซ้�งมีกัำาไริ่สุที่ธิ
 79.227ล้านบาที่ โดยมีสาเหตุหลักัและ
ริ่ายละเอี็ยดดงัต่อ็ไปุ่นี�

1. บริ่ิษัที่ฯ และบริ่ิษัที่ยอ่็ย มีริ่ายได้จากั
กัาริ่ขายสินค้าและให้บริ่ิกัาริ่ผลิตภัณฑ์
พิ่ลาสติกั,แมพ่ิ่ิมพิ่์,ธุริ่กิัจค้าปุ่ลีกัและ
ขายทีี่�ดินโดยบริ่ิษัที่ยอ่็ยปุ่ริ่ะเที่ศสวีัเดน
 ท้ี่งัสิ�น 1,081.05ล้านบาที่ ลดลงเม่�อ็
เทีี่ยบกัับ ชว่ังเดียวักันัขอ็งปุ่ีก่ัอ็นซ้�งมีริ่าย
ได้จากักัาริ่ขายสินค้าและให้บริ่ิกัาริ่อ็ย้ที่ี่�
 1,143.899ล้านบาที่ ลดลงคิดเปุ่็นริ่้อ็ย
ละ 5.49 (ลดลงจากัริ่ายได้จากักัาริ่ขาย
และให้บริ่ิกัาริ่ด้านแมพ่ิ่ิมพิ่์, ริ่ายได้จากั
กัาริ่ค้าปุ่ลีกัเคริ่่�อ็งสำาอ็าง และริ่ายได้จากั
กัาริ่ขายทีี่�ดินในปุ่ริ่ะเที่ศสวีัเดน) โดยมี
อั็ตริ่ากัำาไริ่ขั�นต้นอ็ย้ท่ี่้่ริ่้อ็ยละ15.84ลดลง

เม่�อ็เทีี่ยบกัับ ชว่ังเดียวักันัขอ็งปุ่ีก่ัอ็น ซ้�ง
อ็ย้ที่ี่�ริ่้อ็ยละ 25.62 โดยสาเหตุหลักัเกิัด
จากัผลกัริ่ะที่บจากั Covid-19 และภาวัะ
เศริ่ษฐกิัจ อ็ยา่งไริ่ก็ัตาม สถีานกัาริ่ณ์ดัง
กัล่าวัได้คลี�คลายลงในปุ่ลายไตริ่มาส 4

2. บริ่ิษัที่ยอ่็ย C4Hus AB มีริ่ายได้ค่า
ก่ัอ็สริ่้างอ็ย้ที่ี่�684.485 ล้านบาที่ ลด
ลดจากัชว่ังเดียวักัันขอ็งปุ่ีก่ัอ็นซ้�งอ็ย้่
ทีี่�671.811ล้านบาที่ ลดลงริ่้อ็ยละ 1.89 
อั็นเน่�อ็งจากัสภาวัะเศริ่ษฐกิัจในสวีัเดน
และยุโริ่ปุ่ ขณะเดียวักััน ก็ัมีต้นทีุ่นค่า
ก่ัอ็สริ่้างอ็ย้ที่ี่�624.047ล้านบาที่ คิดเปุ่็น
อ็ตัริ่ากัำาไริ่ขั�นต้นริ่้อ็ยละ8.83ลดลงกัว่ัา
ชว่ังเดียวักัันขอ็งปุ่ีก่ัอ็น ซ้�งอ็ย้ที่ี่�ริ่้อ็ยละ

 11.27

3. บริ่ิษัที่ฯ ริ่ับร้ิ่้สว่ันแบง่กัำาไริ่จากัเงิน
ลงทีุ่นในบริ่ิษัที่ริ่ว่ัม อ็ย้ที่ี่� 23.284ล้าน
บาที่ เพิ่ิ�มข้�น กัว่ัาปุ่ีก่ัอ็น ซงอ็ย้่
ทีี่�15.774ล้านบาที่ เพิ่ิ�มข้�นริ่้อ็ยละ47.61

4. บริ่ิษัที่ฯ มีกัาริ่ริ่ับร้ิ่้กัาริ่ขาดทีุ่นจากั
คดีควัามฟ้อ็งริ่้อ็งเข้ามาในปุ่ี 31.559 
ล้านบาที่ (คดีควัามเริ่ียกัเก็ับค่าไฟฟ้า
ย้อ็นหลังกัับกัาริ่ไฟฟ้าสว่ันภ้มิภาค) อั็น
เน่�อ็งจากัเม่�อ็วัันทีี่� 15 ธันวัาคม 2563ศาล
ฎีกัามีคำาสั�งไมร่ิ่ับฏีกัา ที่ำาให้คดีดังกัล่าวั
สิ�นสุด



JAK เคาะราคาไอพ่ิโอ 1.45 บุ๊าทุ่/ห้๊นเปิุ่ดจอง 8 , 11 และ 12 JAK เคาะราคาไอพ่ิโอ 1.45 บุ๊าทุ่/ห้๊นเปิุ่ดจอง 8 , 11 และ 12 
ม.ค. 64 เทุ่รด 18 ม.ค.ม.ค. 64 เทุ่รด 18 ม.ค.

มั�นใจนลัท.ตอบรัับด้์ เหตุพ่ิ่� นฐ�นแกำร่ังมั�นใจนลัท.ตอบรัับด้์ เหตุพ่ิ่� นฐ�นแกำร่ัง

JAK เคาะริ่าคาไอ็พิ่โีอ็ 1.45 บาที่/หุน้ เปิุ่ด
  จอ็ง8,11และ12ม.ค.64เที่ริ่ด18ม.ค./มั�นใจนลที่
.ตอ็บริ่บัดี เหตพุิ่่�นฐานแกัริ่ง่ เผยม3ีโคริ่งกัาริ่อ็ย้่
ริ่ะหว่ัางพิ่ฒัิ์นา มล้ค่า1.42พัิ่นลบ. คาดพิ่ฒัิ์นาเสริ่จ็
 เริ่ิ�มสง่มอ็บและที่ยอ็ยริ่บัร้ิ่ร้ิ่ายได้Q1/64เป็ุ่นต้น
ไปุ่ สว่ันทีี่�ดิน ทีี่�มวักัเหล็กั สริ่ะบุริ่ ี29 ไริ่-่ซอ็ย
นวัลจันที่ริ่ ์กัรุิ่งเที่พิ่2ไริ่เ่ศษ ริ่อ็งริ่บัพิ่ฒัิ์นาใน3-5ปีุ่
ขา้งหน้า

นายช้นะช้ัย จุลจิรัาภรัณ์ ปีรัะธุานเจ้าหน้าที�
บรัหิารั บรัษัิัทหลักทรัพัย ์เอเอส่แอล จำากัด้ ใน
ฐานะผูจั้ด้การัการัจัด้จำาหน่ายและรับัปีรัะกันการั
จำาหน่ายหุน้ส่าม่ัญเพิ�ม่ทนุ ของบรัษัิัท จักรัไพศาล
 เอส่เต้ท จำากัด้ (ม่หาช้น) หรัอื JAK เปุ่ิดเผยว่ัา
 บริ่ิษัที่ฯ ได้กัำาหนดริ่าคาเสนอ็ขายหุ้นสามัญให้กัับ
ปุ่ริ่ะชาชนเปุ่็นคริ่ั�งแริ่กั (IPO) จำานวัน 82,709,900 
หุ้น ม้ลค่าทีี่�ตริ่าไว้ั 1.00 บาที่ ซ้�งคิดเปุ่็นริ่้อ็ยละ
 25.85 ขอ็งจำานวันหุ้นสามัญทีี่�อ็อ็กัและเริ่ียกัชำาริ่ะ
แล้วัทัี่�งหมดขอ็งบริ่ิษัที่ฯ ในริ่าคา IPO หุ้นละ 1.45 
บาที่ ซ้�งถ่ีอ็เปุ่็นริ่ะดับริ่าคาทีี่�เหมาะสมกัับปุ่ัจจัยพิ่่�น
ฐานและศักัยภาพิ่กัาริ่เติบโตอ็ยา่งต่อ็เน่�อ็งขอ็งบริ่ิ
ษัที่ฯ โดยจะเปุ่ิดให้จอ็งซ่�อ็หุ้นริ่ะหว่ัางวัันทีี่� 8, 11 
และ 12 มกัริ่าคม 2564 และคาดว่ัาจะสามาริ่ถีเข้า
จดที่ะเบียนในตลาดหลักัที่ริ่ัพิ่ย์ เอ็็ม เอ็ ไอ็ (mai) 
หมวัดอ็สังหาริ่ิมที่ริ่ัพิ่ย์และก่ัอ็สริ่้าง (PROPCON)

โดยกัำาหนดวัันทีี่�เข้าจดที่ะเบียนซ่�อ็ขายเปุ่็นวััน
แริ่กัวัันทีี่� 18 มกัริ่าคม 2564 โดยใช้ช่�อ็ยอ่็ในกัาริ่
ซ่�อ็ขายหลักัที่ริ่ัพิ่ย์ว่ัา "JAK" พิ่ริ่้อ็มกัันนี� ยังมีผ้้ริ่ว่ัม
จัดจำาหนา่ยและริ่ับปุ่ริ่ะกัันกัาริ่จำาหนา่ยอี็กั 3 แหง่
 ปุ่ริ่ะกัอ็บด้วัย บริ่ิษัที่หลักัที่ริ่ัพิ่ย์ ไอ็ริ่า่ จำากััด (
มหาชน) บริ่ิษัที่หลักัที่ริ่ัพิ่ย์อ็าริ่์เอ็ชบี (ปุ่ริ่ะเที่ศไที่ย
) จำากััด (มหาชน) และบริ่ิษัที่หลักัที่ริ่ัพิ่ย์ โกัลเบล็กั
 จำากััด

"เรัาม่ั�นใจว่าการัเส่นอขายหุน้ส่าม่ัญเพิ�ม่ทนุของ
 JAK ในคึรัั�งนี� จะได้้รับัการัต้อบรับัที�ด้จีากนัก
ลงทนุ ด้้วยรัาคึาไอพโีอที�กำาหนด้ไว้เป็ีนรัะดั้บ
รัาคึาที�เหม่าะส่ม่กับป่ีจจัยพื�นฐานที�แข็งแกรัง่
 และศกัยภาพการัเติ้บโต้อยา่งต่้อเนื�องขอ
งบรัษัิัทฯ โด้ยม่จุีด้แข็ง คืึอ การันำาเทคึโนโลยี
เข้าม่าเป็ีนส่ว่นส่ำาคัึญในกรัะบวนการัทำางาน
 ทำาใหบ้รัษัิัทส่าม่ารัถบรัหิารัต้้นทนุได้้อยา่งม่ี
ปีรัะส่ทิธิุภาพ ส่ง่ผลใหธุุ้รักิจม่กีารัเติ้บโต้ของ
อัต้รัากำาไรัขั�นต้้นในช้่วง 3 ปีีที�ผา่นม่า (ปีี 2560 
- 2562) เฉลี�ยส่งูถึง 50% ต่้อปีี (CAGR) ส่งูกว่า
อุต้ส่าหกรัรัม่ที�เฉลี�ยอยูท่ี� 30% จึงเช้ื�อม่ั�นว่า JAK 
จะเป็ีนอกีหุน้การัเติ้บโต้ที�ได้้รับัคึวาม่ส่นใจจาก
นักลงทนุ" นายช้นะช้ัย กล่าว

นายวีัริ่ะพิ่ันธ์ จักัริ่ไพิ่ศาล กัริ่ริ่มกัาริ่ผ้้จัดกัาริ่ บริ่ิษัที่ 
จักัริ่ไพิ่ศาล เอ็สเตที่ จำากััด (มหาชน) หริ่่อ็ JAK เปุ่ิด

เผยว่ัา เงินทีี่�ได้จากักัาริ่ริ่ะดมทีุ่นคริ่ั�งนี�ปุ่ริ่ะมาณ
 120 ล้านบาที่ (ก่ัอ็นหักัค่าธริ่ริ่มเนียมกัาริ่จัด
จำาหนา่ยและริ่ับปุ่ริ่ะกัันกัาริ่จัดจำาหนา่ย และค่าใช้
จ่ายอ่็�นๆ ทีี่�เกีั�ยวัข้อ็งในกัาริ่เสนอ็ขายหุ้นในคริ่ั�งนี�
) บริ่ิษัที่ฯ จะนำาไปุ่ใช้เปุ่็นเงินทีุ่นสำาหริ่ับกัาริ่พิ่ัฒิ์นา
โคริ่งกัาริ่ /กัาริ่เข้าลงทีุ่นในทีี่�ดินเพิ่่�อ็พิ่ัฒิ์นา นำาไปุ่
ชำาริ่ะค่นหนี�ธนาคาริ่ และใช้เปุ่็นเงินทีุ่นหมุนเวีัยน
ในกัาริ่ดำาเนินธุริ่กิัจ ภายในปุ่ี 2564 นอ็กัจากันี�กัาริ่
เข้าจดที่ะเบียนในตลาดหลักัที่ริ่ัพิ่ย์เอ็็ม เอ็ ไอ็ (mai) 
จะชว่ัยเพิ่ิ�มควัามนา่เช่�อ็ถ่ีอ็ขอ็งบริ่ิษัที่ฯ ทัี่�งต่อ็
สถีาบันกัาริ่เงิน ค้่ค้าธุริ่กิัจ ริ่วัมทัี่�งล้กัค้า

"JAK กำาหนด้รัาคึาเส่นอขายที� 1.45 บาทต่้อหุน้ 
เป็ีนรัาคึาที�เหม่าะส่ม่ โด้ยเม่็ด้เงินรัะด้ม่ทนุจำานวน
 120 ล้านบาท จะยิ�งส่รัา้งการัเติ้บโต้ทางธุุรักิจ
 โด้ยการัเส่นอขายหุน้ส่าม่ัญเพิ�ม่ทนุคึรัั�งนี�เช้ื�อว่า
เป็ีนการัวางรัากฐานที�ส่ำาคัึญใหกั้บ JAK ในการั
ก้าวสู่ก่ารัเป็ีนบรัษัิัทม่หาช้นและกลุ่ม่ผูถื้อหุน้ใหญ่
เช้ื�อม่ั�นในการัเติ้บโต้ของบรัษัิัทฯ พรัอ้ม่ทั�งเน้น
การัถือลงทนุรัะยะยาว โด้ยหวังว่าผูล้งทนุจอง
ซีื�อหุน้ส่าม่ัญเพิ�ม่ทนุ JAK จะได้้รัว่ม่เป็ีนเจ้าของ
บรัษัิัทที�เป็ีน Growth stock และเช้ี�ยวช้าญใน
การัพัฒนาอส่งัหารัมิ่ทรัพัย"์ นายวรีัะพันธ์ุ กล่าว

บริ่ิษัที่ จักัริ่ไพิ่ศาล เอ็สเตที่ จำากััด (มหาชน) ภาย
หลังกัาริ่เสนอ็ขายหุ้นสามัญเพิ่ิ�มทีุ่นต่อ็ปุ่ริ่ะชาชน
ในคริ่ั�งนี� บริ่ิษัที่ฯจะมีทีุ่นจดที่ะเบียนชำาริ่ะแล้วัเปุ่็น
 320 ล้านบาที่ แบง่เปุ่็นหุ้นสามัญจำานวัน 320 ล้าน
หุ้น ม้ลค่าทีี่�ตริ่าไว้ัหุ้นละ 1.00 บาที่ โดยมีนายวีัริ่ะ
พิ่ันธ์ จักัริ่ไพิ่ศาล เปุ่็นผ้้ถ่ีอ็หุ้นใหญข่อ็งบริ่ิษัที่ฯ
 ถ่ีอ็หุ้นสัดสว่ันริ่วัมทัี่�งสิ�นริ่้อ็ยละ 54.17 ขอ็งทีุ่นจด
ที่ะเบียนทีี่�ชำาริ่ะแล้วั ภายหลังเสนอ็ขาย IPO

นายวัริ่ชาติ ที่วัยเจริ่ิญ กัริ่ริ่มกัาริ่ผ้้จัดกัาริ่ บริ่ิษัที่
 ฟินเน็กัซ์ แอ๊็ดไวัเซอ็ริ่ี� จำากััด ในฐานะทีี่�ปุ่ริ่้กัษา
ที่างกัาริ่เงิน บริ่ิษัที่ จักัริ่ไพิ่ศาล เอ็สเตที่ จำากััด
 (มหาชน) หริ่่อ็ JAK เปุ่ิดเผยว่ัา จุดเด่นขอ็ง
 JAK เปุ่็นบริ่ิษัที่ปุ่ริ่ะกัอ็บธุริ่กิัจพิ่ัฒิ์นาโคริ่งกัาริ่
อ็สังหาริ่ิมที่ริ่ัพิ่ย์เพิ่่�อ็ขายในหลากัหลายปุ่ริ่ะเภที่
 ทัี่�งแนวัริ่าบและแนวัส้ง ได้แก่ั บ้านเดี�ยวั ที่าวัน์
โฮม อ็าคาริ่พิ่าณิชย์ และอ็าคาริ่ชุด โดยบริ่ิษัที่มี
บริ่ิษัที่ริ่ว่ัม ค่อ็ บริ่ิษัที่ เอ็็ม.ทีี่.เอ็ส พิ่ัฒิ์นาสินที่ริ่ัพิ่ย์ 
จำากััด ซ้�งปุ่ริ่ะกัอ็บธุริ่กิัจพิ่ัฒิ์นาอ็สังหาริ่ิมที่ริ่ัพิ่ย์เพิ่่�อ็
ขายโคริ่งกัาริ่ไอ็ดิลล์ เปุ่็นโคริ่งกัาริ่ที่าวัน์เฮาส์ชั�น
เดียวั บ้านแฝดและอ็าคาริ่พิ่าณิชย์ ตั�งอ็ย้ที่ี่�อ็ำาเภอ็
พิ่านที่อ็ง จังหวััดชลบุริ่ี ซ้�งโคริ่งกัาริ่ไอ็ดิลล์อ็ย้บ่น
ที่ำาเลที่อ็งทีี่�ริ่าคาทีี่�ดินปุ่ริ่ับเพิ่ิ�มข้�นอ็ยา่งมีนัยสำาคัญ
 โดยโคริ่งกัาริ่ขอ็งบริ่ิษัที่ฯ เปุ่็นทีี่�ยอ็มริ่ับทัี่�งในด้าน
คุณภาพิ่และกัาริ่บริ่ิกัาริ่ทีี่�ดี ผ้้บริ่ิหาริ่อ็ย้ใ่นพิ่่�นทีี่�
จริ่ิง มีปุ่ริ่ะสบกัาริ่ณ์ และควัามเชี�ยวัชาญ พิ่ัฒิ์นา
โคริ่งกัาริ่ปุ่ริ่ะสบควัามสำาเริ่็จมายาวันานกัว่ัา 25 
ปุ่ี และมีเปุ่้าหมายสริ่้างกัาริ่เติบโตให้ จักัริ่ไพิ่ศาล

 เอ็สเตที่ เปุ่็นผ้้นำาที่างด้านทีี่�อ็ย้อ่็าศัยหลังแริ่กัขอ็ง
กัลุ่มคนริ่ะดับกัลางถ้ีงล่างในพิ่่�นทีี่�กัรุิ่งเที่พิ่มหานคริ่
 ปุ่ริ่ิมณฑล จังหวััดสริ่ะบุริ่ี และภาคตะวัันอ็อ็กั ซ้�ง
เปุ่็นพิ่่�นทีี่�ทีี่�มีอั็ตริ่ากัาริ่เจริ่ิญเติบโตที่างเศริ่ษฐกิัจ
 กัาริ่ริ่ะดมทีุ่นในคริ่ั�งนี� จะสนับสนุนให้บริ่ิษัที่ฯ
 สามาริ่ถีเข้าถ้ีงแหล่งเงินทีุ่นนำามาพิ่ัฒิ์นาโคริ่งกัาริ่
ทีี่�มีศักัยภาพิ่ สริ่้างควัามเช่�อ็มั�นให้ล้กัค้า และ
พิ่ันธมิตริ่

"ม่ั�นใจว่า JAK ม่แีผนการัพัฒนาโคึรังการัอยา่ง
ต่้อเนื�อง ช้ัด้เจน จะส่นับส่นุนการัรับัรูัร้ัายได้้
ของบรัษัิัทฯ ในปีี 2564 และในรัะยะยาว ให้
เติ้บโต้อยา่งแข็งแกรัง่ยิ�งขึ�น โด้ยในช้่วงที�ผา่นม่า
ส่าม่ารัถปิีด้การัขายโคึรังการัได้้แล้ว 21 โคึรังการั
 และป่ีจจุบนัม่โีคึรังการัที�อยูร่ัะหว่างเปิีด้ขาย
 จำานวน 3 โคึรังการั อกีทั�ง ม่โีคึรังการัในอนาคึต้ที�
ม่แีผนพัฒนารัวม่มู่ลค่ึารัาว 1,422 ล้านบาท ภาย
หลังการัเข้าม่ารัะด้ม่ทนุ จึงม่องว่าจะส่นับส่นุน
ฐานะการัเงินที�ม่ั�นคึง และโอกาส่ในการัส่ยายปีีก
โต้ได้้อยา่งรัวด้เรัว็ยิ�งขึ�น ขณะที� อัต้รัากำาไรัขั�น
ต้้นม่กีารัเติ้บโต้เฉลี�ยส่งูถึงกว่า 50% ต่้อปีีในช้่วง
 3 ปีีที�ผา่นม่า (ปีี 2560 - 2562) ถือว่าม่คีึวาม่
น่าส่นใจ จากคึวาม่ส่ำาเรัจ็ในการัเดิ้นหน้าขยาย
โคึรังการัและการัรับัรูัร้ัายได้้ที�เพิ�ม่ขึ�น ส่ำาหรับั
ผลการัด้ำาเนินงานงวด้ 9 เดื้อนแรักของปีี 2563 
บรัษัิัทฯ ม่รีัายได้้รัวม่ 69.93 ล้านบาท กำาไรัส่ทุธิุ 
12.64 ล้านบาท" นายวรัช้าติ้ กล่าวทิ�งท้าย

JAK มีโคริ่งกัาริ่ริ่ะหว่ัางกัาริ่พิ่ัฒิ์นาจำานวัน 3 
โคริ่งกัาริ่ ม้ลค่าโคริ่งกัาริ่ริ่วัมริ่าวั 1,422 ล้านบาที่
 ได้แก่ั โคริ่งกัาริ่ เฟิริ่์น เฟสทีี่� 2 ม้ลค่าโคริ่งกัาริ่ 413 
ล้านบาที่ พิ่ัฒิ์นาเปุ่็นที่าวัน์โฮม ตั�งอ็ย้ที่ี่� ที่างหลวัง
สาย 7 (มอ็เตอ็ริ่์เวัย์) จ.ชลบุริ่ี โคริ่งกัาริ่ Canna 
ม้ลค่าโคริ่งกัาริ่ 422 ล้านบาที่ พิ่ัฒิ์นาเปุ่็นอ็าคาริ่
พิ่าณิชย์ ที่าวัเฮ้าส์ และบ้านแฝดชั�นเดียวั ตั�งอ็ย้่
ทีี่� อ็.บางละมุง จ.ชลบุริ่ี (โริ่งโปุ่๊ะ) และโคริ่งกัาริ่
 Peony & Pine (ริ่ังสิต) ซ้�งเปุ่็นที่ำาเลทีี่�มีศักัยภาพิ่
เพิ่ริ่าะทีี่�ดินติดริ่ถีไฟฟ้าสายสีแดง สถีานีปุ่ลายที่าง
บางพิ่้น ม้ลค่าโคริ่งกัาริ่ริ่วัม 587 ล้านบาที่ เปุ่็น
ที่าวัน์โฮม และคอ็นโดมิเนียม ส้งไมเ่กิัน 8 ชั�น
 โดยทัี่�ง 3 โคริ่งกัาริ่ คาดว่ัาจะพิ่ัฒิ์นาแล้วัเสริ่็จ จะ
เริ่ิ�มสง่มอ็บและที่ยอ็ยริ่ับร้้ิ่ริ่ายได้ตั�งแต่ไตริ่มาส
 1/2564 เปุ่็นต้นไปุ่ สนับสนุนริ่ายได้ให้เติบโต
แข็งแกัริ่ง่ในอ็นาคต
 
ทัี่�งนี�บริ่ิษัที่ฯ มีทีี่�ดินในม่อ็ริ่อ็กัาริ่พิ่ัฒิ์นาโคริ่งกัาริ่
ในอ็นาคตทีี่�บริ่ิษัที่เปุ่็นเจ้าขอ็งกัริ่ริ่มสิที่ธิ�ทีี่�ดิน
แล้วั จำานวัน 2 แปุ่ลง ได้แก่ั ทีี่�ดินอ็ำาเภอ็มวักัเหล็กั
 จังหวััดสริ่ะบุริ่ี เน่�อ็ทีี่� 29 ไริ่ ่และทีี่�ดินตั�งอ็ย้ที่ี่�ซอ็ย
นวัลจันที่ริ่์ เขตบ้งกัุ่ม กัรุิ่งเที่พิ่ฯ เน่�อ็ทีี่� 2 ไริ่เ่ศษ ซ้�ง
เปุ่็นทีี่�ดินตั�งบนที่ำาเลทีี่�มีศักัยภาพิ่โดย JAK มีทีี่�ดิน
เพิ่ียงพิ่อ็สำาหริ่ับกัาริ่พิ่ัฒิ์นาในริ่ะยะ 3-5 ปุ่ีข้างหน้า





ก.ล.ตุ้. ออกเกณฑ์์กำาก้บดูิแลการออกก.ล.ตุ้. ออกเกณฑ์์กำาก้บดูิแลการออก
และเส์นอขายตั้ราส์ารด้อยสิ์ทุ่ธิุเพ่ิ� อน้บุ๊เป็ุ่นเงินและเส์นอขายตั้ราส์ารด้อยสิ์ทุ่ธิุเพ่ิ� อน้บุ๊เป็ุ่นเงิน

กำองทุ๊่นของบุ๊ริษ้ทุ่ปุ่ระก้ำนภ้ัยกำองทุ๊่นของบุ๊ริษ้ทุ่ปุ่ระก้ำนภ้ัย

กั.ล.ต. อ็อ็กัเกัณฑ์เปุ่ิดที่างให้บริ่ิษัที่
ปุ่ริ่ะกัันภัยสามาริ่ถีอ็อ็กัและเสนอ็
ขาย "ตริ่าสาริ่ด้อ็ยสิที่ธิเพิ่่�อ็นับเปุ่็น
เงินกัอ็งทีุ่นขอ็งบริ่ิษัที่ปุ่ริ่ะกัันภัย
 (Insurance Capital Bond)" เพิ่่�อ็
เพิ่ิ�มที่างเล่อ็กักัาริ่ริ่ะดมทีุ่นสำาหริ่ับ
เสริ่ิมสริ่้างควัามมั�นคงที่างกัาริ่เงินขอ็ง
บริ่ิษัที่ปุ่ริ่ะกัันภัย*

สำานักังานคณะกัริ่ริ่มกัาริ่กัำากัับหลักั
ที่ริ่ัพิ่ย์และตลาดหลักัที่ริ่ัพิ่ย์ (กั.ล.ต
.) อ็อ็กัปุ่ริ่ะกัาศเพิ่่�อ็ให้บริ่ิษัที่ปุ่ริ่ะกััน

ภัยสามาริ่ถีอ็อ็กัและเสนอ็ขาย
 Insurance Capital Bond ได้ ซ้�งใน
ริ่ะยะแริ่กัจะสามาริ่ถีเสนอ็ขายได้ใน
วังจำากััด โดยเสนอ็ขายต่อ็ผ้้ลงทีุ่นไม่
เกิัน 10 ริ่าย (PP-10) และต่อ็ผ้้ลงทีุ่น
สถีาบัน (II)เท่ี่านั�น ริ่วัมทัี่�งก่ัอ็นทีี่�จะ
มาย่�นคำาขอ็อ็นุญาตต่อ็ กั.ล.ต. บริ่ิษัที่
ปุ่ริ่ะกัันภัยจะต้อ็งได้ริ่ับอ็นุญาตจากั
สำานักังานคณะกัริ่ริ่มกัาริ่กัำากัับและ
สง่เสริ่ิมกัาริ่ปุ่ริ่ะกัอ็บธุริ่กิัจปุ่ริ่ะกัันภัย
 (สำานักังาน คปุ่ภ.) และภายหลังกัาริ่
เสนอ็ขาย บริ่ิษัที่ปุ่ริ่ะกัันภัยจะต้อ็ง

เปุ่ิดเผยข้อ็ม้ลที่างกัาริ่เงินทีี่�เกีั�ยวัข้อ็ง
กัับเงินกัอ็งทีุ่นให้ผ้้ลงทีุ่นที่ริ่าบอ็ยา่ง
สม�าเสมอ็อี็กัด้วัย

ทัี่�งนี� กัาริ่กัำาหนดเกัณฑ์ดังกัล่าวัเปุ่็นไปุ่
ในแนวัที่างเดียวักัับเกัณฑ์กัาริ่กัำากัับ
ด้แลกัาริ่อ็อ็กัและเสนอ็ขายตริ่าสาริ่
ด้อ็ยสิที่ธิเพิ่่�อ็นับเปุ่็นเงินกัอ็งทีุ่นขอ็ง
ธนาคาริ่พิ่าณิชย์ (ตริ่าสาริ่ Basel III) 
สำาหริ่ับกัาริ่เสนอ็ขายลักัษณะเดียวักััน 
โดยหลักัเกัณฑ์ข้างต้นจะมีผลใช้บังคับ
ตั�งแต่วัันทีี่� 8 มกัริ่าคม 2564



ตุ้ลท. ตุ้้�งเป้้าปี้ 64 Market Cap ห้�นตุ้ลท. ตุ้้�งเป้้าปี้ 64 Market Cap ห้�น
 IPO ใกล�เคียงปี้ก่อนที� 5.55 แสนลบ. IPO ใกล�เคียงปี้ก่อนที� 5.55 แสนลบ.

พิร้อมคาดเปิุ่ดกำระดานเทุ่รด SME ภัายในช่่ว่ง Q/364พิร้อมคาดเปิุ่ดกำระดานเทุ่รด SME ภัายในช่่ว่ง Q/364

ตลท. ต้ังเปา้ป ี64 Market Cap หุ้น IPO 
ใกล้เคยีงปก่ีอน เหตุความสนใจระดมทุนยัง
สูง คาดเปดิกระดานเทรดSME ภายในชว่ง
 Q/364 ระบุรอชง ก.ล.ต. ไฟเขยีว เล็งหารอื 
ก.ล.ต. ออกเกณฑ์คุมหุ้น Free Float ต�า

นายแม่นพงศ ์เส่นาณรังค์ึ รัองผูจั้ด้การั
 หวัหน้าส่ายงานผูอ้อกหลักทรัพัย์
 ต้ลาด้หลักทรัพัยแ์หง่ปีรัะเทศไทย (ต้ลท
.) เปดิเผยในงานแสดงทิศทางการด�าเนิน
งานกลุ่มตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย
ประจ�าป ี2564 ว่า ตลาดหลักทรพัย์ฯ คาด
การณ์ว่ามูลค่าหลักทรพัย์ตามราคาตลาดรวม
 (Market Cap) ของหุ้น IPO ในป2ี564 จะยัง
อยูใ่นระดับทีสู่งใกล้เคยีงกับปก่ีอน(2563) ที่
ท�าได้ระดับ 5.55 แสนล้านบาท ซึ่งเปน็อันดับ
สูงสุดล�าดับที ่8 ของโลก และอันดับ 2 ใน
ภูมิภาคเอเชยี รวมถึงสูงสุดในอาเซยีนเปน็
ปทีี ่2 ติดต่อกัน ท้ังนีพ้บว่าปจัจุบันยังคงมผีู้
ประกอบการอกีหลายรายทีต้่องการเข้ามาระ
ดมทุนมนตลาดหลักทรพัย์ฯ ซึ่งจะเปน็การ
ขยายฐานลงทุนให้เติบโตมากขึ้น

พรอ้มกันนี ้มองว่าการเข้ามาระดมทุนใน
ตลาดหลักทรพัย์ฯ ของผู้ประกอบการใน
ปนีี ้มปีจัจัยทีช่วนให้เข้ามาลงทุน 3 ปจัจัย
ส�าคัญ ได้แก่ 1.ความพรอ้มด้านข้อมูลของ
บรษัิททีจ่ะเข้ามาระดมทุน ซึ่งปจัจุบันตลาด
หลักทรพัย์ฯ มกีารท�าแนวทาง และให้ความ
รูกั้บบรษัิททีส่นใจไว้ให้อยูแ่ล้ว และ2.ความ
ต้องการใช้เงินทุนของบรษัิทว่าอยูใ่นชว่งไหน
 รวมถคง 3.ภาวะตลาดหุ้นในชว่งน้ันเปน็ที่
น่าเข้าระดมทุนหรอืไม ่สว่นเปา้หมายของ
บรษัิททีจ่ะดึงดูดเข้ามาจดทะเบยีนในตลาด
หลักทรพัย์ฯจะมกีารสง่เสรมิการระดมทุน
ของธุรกิจใหม ่ซึ่งสว่นใหญเ่ปน็บรษัิททีอ่ยูใ่น
 10 อุตสาหกรรมเปา้หมาย (S-Curve) ตาม
นโยบายของภาครฐับาลทีส่ง่เสรมิธุรกิจเหล่า
นีใ้ห้เติบโตมากขึ้น

ขณะทีเ่กณฑ์การน�าบรษัิทต่างประเทศ
เข้ามาจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์แหง่
ประเทศไทยยังคงอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานเดิม
 ซึ่งจะมุน่เน้นเลือกกลุ่มบรษัิทในแถบประเทศ
 CLMV แม้ว่าในชว่งปทีีผ่า่นมาจะมกีารเล่ือน
ดลีออกไปบ้าง เน่ืองจากความพรอ้มด้าน
ข้อมูลของบรษัิททีต้่องการระดมทุนทีย่ังล่าช้า
ประกอบกับภาวะตลาดทุนทีย่ังไมแ่น่นอน 
จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควิด-19 
ทีท่�าให้การเดินทางไปตรวจสอบกิจการทีจ่ะ
ท�าดลีรว่มกันน้ันเกิดความติดขัดและจ�าเปน็
ต้องล่าช้าออกไป

นอกจากนี ้ยังได้กล่าวถึงการเปดิให้บรกิาร
กระดานตลาดหุ้นที ่3 หรอืกระดานซื้อขายหุ้น
ส�าหรบัธุรกิจกลุ่มSME และStart Up ซึ่งคาด
ว่าจะเริม่เปดิให้บรกิารได้ภายในชว่งQ3/64 
โดยปจัจุบันตลาดหลักทรพัย์ฯ ได้มกีารสง่
เรื่องให้กับส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) ได้ชว่ย
พิจารณาและอนุมัติ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสรจ็ได้
ภายในเรว็ๆนี ้อยา่งไรก็ตามมองว่ารูปแบบ
ของตลาดที ่3 อาจไมเ่หมือนกับตลาด SET 
และ mai และอาจมกีารจ�ากัดการเข้าลงทุน
ของผู้ลงทุนรายยอ่ยด้วย

ด้าน นายภากร ปตีธวัชชัย กรรมการและผู้
จัดการ ตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทย เปดิ
เผยว่า การออกมาตรการก�ากับหุ้นทีม่สีัดสว่น
รายยอ่ยน้อยกว่าเกณฑ์ (Free Float ต�า) น้ัน
 ยอมรบัว่าปจัจุบันตลาดหลักทรพัย์ฯ ก�าลัง
หาแนวทางว่ามชีอ่งทางใดทีส่ามารถแก้ไข
ปญัหาได้อยา่งไรบ้าง ซึ่งวันนีย้ังตอบไมไ่ด้จะ
ใช้วิธกีารการอะไร แต่ก�าลังคิดหาวิธไีว้ 3-4 
แนวทางและจะมกีารหารอืรว่มกับก.ล.ต.ก่อน
 ซึ่งหากได้ข้อสรุปแล้วจะรบีออกมาประกาศ
ให้ฟังอกีครั้ง พรอ้มยืนยันว่าปจัจุบันเกณฑ์
ฟรโีฟลทของไทยไมไ่ด้แตกต่างกับตลาด
ต่างประเทศ ซึ่งทางตลาดหลักทรพัย์ฯ มกีาร
ก�ากับดูแลอยา่งต่อเน่ือง



FETCO เผยด้ิชนีความเช่�อม้�นน้กลงท้น ในอีก 3 เด่ิอนFETCO เผยด้ิชนีความเช่�อม้�นน้กลงท้น ในอีก 3 เด่ิอน
ข้างหน้าอยู่ทุ่่�ระด้บุ๊ 130.63 ปุ่ร้บุ๊ต้ั้ว่ลดลง 19.1%ข้างหน้าอยู่ทุ่่�ระด้บุ๊ 130.63 ปุ่ร้บุ๊ต้ั้ว่ลดลง 19.1%

 จากำเด่อนก่ำอนหน้า จากำเด่อนก่ำอนหน้า

นายไพบูลย ์นลินทรัางกรูั ปีรัะธุาน
กรัรัม่การัส่ภาธุุรักิจต้ลาด้ทนุไทย
 เปิีด้เผยดั้ช้นคีึวาม่เช้ื�อม่ั�นนักลงทนุ
 (FETCO Investor Confidence 
Index) ผลสำาริ่วัจในเด่อ็นธนัวัาคม
 2563 พิ่บว่ัา “ดัชนีฯ ในอี็กั 3 เด่อ็น
ขา้งหนา้อ็ย้ที่ี่�ริ่ะดับ 130.63 ปุ่ริ่บัตัวั
ลดลง 19.1%  จากัเด่อ็นก่ัอ็นหนา้ซ้�ง
อ็ย้ใ่นเกัณฑ์ “รัอ้นแรังอยา่งม่าก” มา
อ็ย้ใ่นเกัณฑ์ “ริ่อ้็นแริ่ง” ซ้�งยงัสะท้ี่อ็น
ควัามเช่�อ็มั�นขอ็งนกััลงที่นุเม่�อ็เทีี่ยบกัับ
ควัามเคล่�อ็นไหวัขอ็งดัชนตีลอ็ดทัี่�งปุ่ี
  นกััลงที่นุคาดหวัังกัาริ่ไหลเข้าขอ็งเงิน
ที่นุเปุ่น็ปัุ่จจัยหนุนมากัทีี่�สดุ ริ่อ็งลงมา
ค่อ็กัาริ่เติบโตขอ็งเศริ่ษฐกิัจในปุ่ริ่ะเที่ศ
 และผลปุ่ริ่ะกัอ็บกัาริ่บริ่ษัิที่จดที่ะเบียน
 สำาหริ่บัปัุ่จจัยทีี่�ฉดุควัามเช่�อ็มั�นนกัั
ลงที่นุมากัทีี่�สดุ ได้แก่ั กัาริ่ท่ี่อ็งเทีี่�ยวั
 ริ่อ็งลงมาค่อ็สถีานกัาริ่ณค์วัามขดั
แยง้ริ่ะหว่ัางปุ่ริ่ะเที่ศ และกัาริ่ถีดถีอ็ย
ขอ็งเศริ่ษฐกิัจในปุ่ริ่ะเที่ศ ริ่วัมถ้ีงกัาริ่
ริ่ะบาดขอ็ง Covid-19 ริ่ะลอ็กัใหม”่

ดัชนีควัามเช่�อ็มั�นนักัลงทีุ่น (FETCO 
Investor Confidence Index) สำาริ่วัจ
ในเด่อ็นธันวัาคม 2563 ได้ผลสำาริ่วัจ
โดยสรุิ่ปุ่ ดังนี� 

-ดัชนีควัามเช่�อ็มั�นริ่วัมทีุ่กักัลุ่มนักั
ลงทีุ่นในอี็กั 3 เด่อ็นข้างหน้า (มีนาคม 
2564) อ็ย้ใ่นเกัณฑ์ “ริ่้อ็นแริ่ง” (ชว่ังค่า
ดัชนี 120 -159)  ปุ่ริ่ับตัวัลดลง 19.1% 
จากัเด่อ็นก่ัอ็นหน้ามาอ็ย้ที่ี่�ริ่ะดับ
 130.63 
-ควัามเช่�อ็มั�นกัลุ่มนักัลงทีุ่นที่บุคคล
และกัลุ่มนักัลงทีุ่นสถีาบันอ็ย้ใ่นเกัณฑ์
 “ที่ริ่งตัวั” ในขณะทีี่�กัลุ่มบัญชีบริ่ิษัที่
หลักัที่ริ่ัพิ่ย์และกัลุ่มนักัลงทีุ่นต่าง
ปุ่ริ่ะเที่ศอ็ย้ใ่นเกัณฑ์ “ริ่้อ็นแริ่ง”

-หมวัดธุริ่กิัจทีี่�นา่สนใจมากัทีี่�สุด ค่อ็
หมวัดธนาคาริ่ (BANK)
-หมวัดธุริ่กิัจทีี่�ไมน่า่สนใจมากัทีี่�สุด ค่อ็
หมวัดท่ี่อ็งเทีี่�ยวั (TOURISM)
-ปุ่ัจจัยหนุนทีี่�มีอิ็ที่ธิพิ่ลต่อ็ตลาดหุ้น
ไที่ยมากัทีี่�สุด ค่อ็ กัาริ่ไหลเข้าขอ็งเงิน
ทีุ่น
-ปุ่ัจจัยฉุดทีี่�มีอิ็ที่ธิพิ่ลต่อ็ตลาดหุ้นไที่ย
มากัทีี่�สุด ค่อ็ กัาริ่ท่ี่อ็งเทีี่�ยวั

“ผลส�ารวจ ณ เดือนธันวาคม 2563 
รายกลุ่มนักลงทุน พบว่า ความเชื่อ
มั่นนักลงทุนทุกกลุ่มปรบัตัวลดลง
 โดยกลุ่มนักลงทุนบุคคลปรบัตัวลดลง
 21% อยูท่ีร่ะดับ 117.95 กลุ่มบัญชี
บรษัิทหลักทรพัย์ปรบัตัวลดลง 23% 
อยูท่ีร่ะดับ 128.57 กลุ่มนักลงทุน
สถาบันในประเทศปรบัตัวลดลง 24% 
อยูท่ีร่ะดับ 119.05 และกลุ่มนักลงทุน
ต่างชาติปรบัตัวลดลง 14% อยูท่ี่
ระดับ 150.00

ในชว่ังคริ่้�งแริ่กัขอ็งเด่อ็นธันวัาคม
 2563 SET index ปุ่ริ่ับตัวัเพิ่ิ�มข้�น
จากัเด่อ็นก่ัอ็นหน้า โดยเคล่�อ็นไหวั
อ็ย้ร่ิ่ะหว่ัาง 1,417—1,483 จากัขา่วัดี
ขอ็งกัาริ่ที่ยอ็ยเริ่ิ�มใช้วััคซีนปุ่้อ็งกััน
 Covid-19 ในหลายปุ่ริ่ะเที่ศ และมี
เงินทีุ่นไหลเข้ามายังกัลุ่ม Emerging 
market โดยเฉพิ่าะในตลาดทีุ่นไที่ยซ้�ง
มีสัดสว่ันหุ้นทีี่�เคล่�อ็นไหวัตามวััฏจักัริ่
เศริ่ษฐกิัจ  (Cyclical stock) ส้ง สง่
ผลให้เงินลงทีุ่นจากันักัลงทีุ่นต่างชาติ
ในตลาดทีุ่นไที่ยเปุ่็นบวักัสุที่ธิอ็ยา่ง
ต่อ็เน่�อ็ง อ็ยา่งไริ่ก็ัตาม ชว่ังคริ่้�งเด่อ็น
หลังดัชนีผันผวันจากักัาริ่ริ่ะบาดขอ็ง
 Covid-19 ริ่ะลอ็กัใหมใ่นปุ่ริ่ะเที่ศไที่ย
  โดย ณ สิ�นเด่อ็นธันวัาคม SET Index 

ปุ่ิดทีี่� 1,449.35 ปุ่ริ่ับตัวัเพิ่ิ�มข้�น 2.9% 
จากัเด่อ็นก่ัอ็นหน้า

นักัลงทีุ่นคาดหวัังกัาริ่ไหลเข้าขอ็งเงิน
ทีุ่นเปุ่็นปุ่ัจจัยหนุนมากัทีี่�สุด ริ่อ็งลงมา
ค่อ็กัาริ่เติบโตขอ็งเศริ่ษฐกิัจในปุ่ริ่ะเที่ศ
 และผลปุ่ริ่ะกัอ็บกัาริ่บริ่ิษัที่จดที่ะเบียน
 สำาหริ่ับปุ่ัจจัยทีี่�ฉุดควัามเช่�อ็มั�นนักั
ลงทีุ่นมากัทีี่�สุด ได้แก่ั กัาริ่ท่ี่อ็งเทีี่�ยวั
 ริ่อ็งลงมาค่อ็สถีานกัาริ่ณ์ควัามขัด
แย้งริ่ะหว่ัางปุ่ริ่ะเที่ศ และกัาริ่ถีดถีอ็ย
ขอ็งเศริ่ษฐกิัจในปุ่ริ่ะเที่ศ ริ่วัมถ้ีงกัาริ่
ริ่ะบาดขอ็ง Covid-19 ริ่ะลอ็กัใหม ่

นักัลงทีุ่นสนใจลงทีุ่นในหมวัดธนาคาริ่
 (BANK) มากัทีี่�สุด ริ่อ็งลงมาค่อ็หมวัด
ปุ่ิโตริ่เคมีและเคมีภัณฑ์ (PETRO) และ
หมวัดเที่คโนโลยีสาริ่สนเที่ศและกัาริ่
ส่�อ็สาริ่ (ICT) ขณะทีี่�นักัลงทีุ่นเห็นว่ัา
หมวัดกัาริ่ท่ี่อ็งเทีี่�ยวัและสันที่นากัาริ่ 
(TOURISM) ไมน่า่สนใจลงทีุ่นมากัทีี่�สุด
  ริ่อ็งลงมาค่อ็หมวัดแฟชั�น (FASHION) 
และหมวัดส่�อ็สิ�งพิ่ิมพิ่์ (MEDIA)
 
ปุ่ัจจัยต่างปุ่ริ่ะเที่ศทีี่�นา่ติดตาม ได้แก่ั
  กัาริ่เล่อ็กัตั�งวุัฒิ์ิสมาชิกัสหริ่ัฐฯ ซ้�ง
จะมีผลต่อ็กัาริ่อ็อ็กันโยบายกัริ่ะตุ้น
เศริ่ษฐกิัจให้สามาริ่ถีผา่นสภาเปุ่็น
ไปุ่ได้ง่าย มาตริ่กัาริ่ปุ่ิดเม่อ็งในหลาย
พิ่่�นทีี่�ในยุโริ่ปุ่และเอ็เชีย ซ้�งเพิ่ิ�มควัาม
เสี�ยงทีี่�เศริ่ษฐกิัจอ็าจกัลับเข้าส้ภ่าวัะ
ถีดถีอ็ยรุิ่นแริ่งอี็กัคริ่ั�ง  สว่ันขอ็งปุ่ัจจัย
ในปุ่ริ่ะเที่ศทีี่�ต้อ็งติดตามได้แก่ั ผลกั
ริ่ะที่บขอ็งกัาริ่ริ่ะบาดริ่ะลอ็กัใหมข่อ็ง 
Covid-19 ทีี่�จะสง่ผลต่อ็กัาริ่ฟื� นตัวัขอ็ง
เศริ่ษฐกิัจในปุ่ริ่ะเที่ศโดยเฉพิ่าะภาค
กัาริ่ท่ี่อ็งเทีี่�ยวั”



ระว้ง! 'บิทคอยน์' ป้ร้บฐานในระยะส้�นระว้ง! 'บิทคอยน์' ป้ร้บฐานในระยะส้�น
'ซีไอเอส' มองระยะยาว ทองคำา ขาขึ�น'ซีไอเอส' มองระยะยาว ทองคำา ขาขึ�น

นกััลงที่นุรุิ่น่ใหม ่เต่อ็นริ่ะยะสั�น 'บทิี่
คอ็ยน'์ อ็าจมีกัาริ่ปุ่ริ่บัฐานลง หลังริ่าคา
พิุ่ง่ข้�นมาอ็ยา่งริ่อ้็นแริ่ง จนสามาริ่ถี
เอ็าชนะ ริ่าคาที่อ็งคำา ได้  แต่ริ่ะยะยาวั
ยงัสามาริ่ถีลงทุี่นได้ เชน่เดียวักัันกัับ '
ที่อ็งคำา' อ็าจอ็าศยัชว่ังทีี่�ปุ่ริ่บัฐานชว่ังนี� 
เป็ุ่นจังหวัะเขา้เก็ับลงที่นุเพิ่ิ�มเติม ริ่ะยะ
ยาวัเช่�อ็ว่ัายงัมแีนวัโนม้ขาข้�น

นายณพิ่วีัริ่์ พิุ่กักัะมาน นักัลงทีุ่นและ
ผ้้ก่ัอ็ตั�ง Creative Investment Space 
(CIS) สถีาบันให้ควัามร้ิ่้ด้านนวััตกัริ่ริ่ม
กัาริ่ลงทีุ่นร้ิ่ปุ่แบบใหม ่เปุ่ิดเผยว่ัา จากั
กัาริ่ทีี่�ริ่าคาบิที่คอ็ยน์ ปุ่ริ่ับตัวัข้�นแริ่ง
อ็ยา่งต่อ็เน่�อ็งนับตั�งแต่เด่อ็นธันวัาคม
 ปุ่ีทีี่�ผา่นมา จนถ้ีงต้นปุ่ีนี� ล่าสุด อ็ย้ที่ี่�
 35,000 ดอ็ลลาริ่์สหริ่ัฐ หริ่่อ็ปุ่ริ่ับเพิ่ิ�ม
ข้�นกัว่ัา 22% สาเหตุ คาดว่ัากัลุ่มนักั
ลงทีุ่นรุิ่น่ใหม ่ทัี่�งนักัลงทีุ่นสถีาบันและ
ริ่ายยอ่็ย มอ็งโอ็กัาสเข้าไปุ่ซ่�อ็บิที่คอ็ย
น์ หลังจากัทีี่�สริ่้างจุดส้งสุดใหมเ่หน่อ็ 
20,000 ดอ็ลลาริ่์สหริ่ัฐ ในปุ่ี 2017 และ
กัริ่าฟเที่คนิคเปุ่็นขาข้�น แต่กัาริ่ลงทีุ่น
ในริ่ะยะสั�นๆ ทีี่�ริ่ะดับริ่าคาดังกัล่าวั
ถ่ีอ็ว่ัามีควัามเสี�ยงต่อ็กัาริ่ปุ่ริ่ับฐานลง
 เพิ่ริ่าะมีผ้้ทีี่�ได้กัำาไริ่จำานวันมากัแล้วั 
อ็าจเกิัดแริ่งเที่ขายที่ำากัำาไริ่อ็อ็กัมา และ
เคริ่่�อ็งม่อ็ที่างเที่คนิคยังบอ็กัว่ัาริ่าคา
เข้าส้ภ่าวัะ Overbought มาได้ริ่ะยะ
หน้�งแล้วั ผ้้ทีี่�คิดจะเข้าซ่�อ็บิที่คอ็ยน์ใน
ชว่ังนี�ต้อ็งริ่ะมัดริ่ะวัังอ็ยา่งยิ�ง

ดังนั�น หากัไมห่ลุดลงมาต�ากัว่ัาริ่ะดับ
 20,000 ดอ็ลลาริ่์สหริ่ัฐ ริ่าคาจะเข้าส้่
ชว่ังขาข้�นทีี่� 3 ซ้�งเปุ่็นขาข้�นทีี่�ยาวันาน
ทีี่�สุด โดยมีเปุ่้าหมายแนวัต้านตามแนวั
 Fibonacci 261.8 อ็ย้ที่ี่� 47,000  ทัี่�งนี�
มอ็งโอ็กัาสซ่�อ็ลงทีุ่นทัี่�งในริ่ะยะสั�นและ
ริ่ะยะยาวั เม่�อ็ริ่าคายอ่็ตัวัลง สว่ันใน

ริ่ะยะกัลางและริ่ะยะยาวัขอ็งบิที่คอ็ยน์ 
กัริ่าฟเที่คนิคบง่บอ็กัว่ัา เปุ่็นขาข้�นค่อ็น
ข้างแนช่ัด

ด้านควัามเคล่�อ็นไหวัริ่าคาที่อ็งคำาไม่
สามาริ่ถีย่นเหน่อ็ริ่ะดับ 1,900 ดอ็ลลาริ่์
สหริ่ัฐได้ และถี้กัเที่ขายลงมาจนผล
ตอ็บแที่นติดลบ 2.3% เน่�อ็งมาจากั
ดัชนีดอ็ลลาริ่์สหริ่ัฐ พิ่ลิกักัลับมาแข็งค่า
ข้�นแริ่งสอ็งวัันติดกััน ปุ่ริ่ะกัอ็บกัับอั็ตริ่า
ผลตอ็บแที่นพิ่ันธบัตริ่ริ่ัฐบาลสหริ่ัฐ
 อ็ายุ 10 ปุ่ี ดีดตัวัข้�นเหน่อ็ริ่ะดับ 1.1% 
ในสัปุ่ดาห์ทีี่�ผา่น ซ้�งเปุ่็นริ่ะดับส้งสุดนับ
ตั�งแต่เด่อ็นมี.ค. 2020 ที่ำาให้นักัลงทีุ่น
บางสว่ันหันมาย้ายพิ่อ็ริ่์ตลงทีุ่นไปุ่ยัง
พิ่ันธบัตริ่ริ่ัฐบาลสหริ่ัฐฯ แที่น

อ็ยา่งไริ่ก็ัตาม มอ็งว่ัาในริ่ะยะยาวั
 ที่อ็งคำา ยังคงเปุ่็นสินที่ริ่ัพิ่ย์ทีี่�นา่ลงทีุ่น
 เพิ่ริ่าะแนวัโน้มใหญข่อ็งดัชนีดอ็ลลาริ่์
สหริ่ัฐ ยังคงอ่็อ็นค่า ซ้�งสง่ผลดีต่อ็ริ่าคา
ที่อ็งคำา ขณะทีี่� กัาริ่อ็อ็กัมาตริ่กัาริ่
กัริ่ะตุ้นเศริ่ษฐกิัจที่างกัาริ่คลังขอ็ง
สหริ่ัฐ ยังสง่ผลให้แนวัโน้มเงินเฟ้อ็ปุ่ริ่ับ
ตัวัส้งข้�น ซ้�ง ที่อ็งคำา จะเปุ่็นที่างเล่อ็กั
ในกัาริ่ปุ่้อ็งกัันควัามเสี�ยงจากัเงินเฟ้อ็ทีี่�
ดี ปุ่ริ่ะกัอ็บกัับอั็ตริ่าดอ็กัเบี�ย ยังไมเ่ห็น
โอ็กัาสทีี่�จะเพิ่ิ�มข้�นในชว่ังสอ็งปุ่ีนี�

"มอ็งว่ัา กัาริ่ปุ่ริ่ับตัวัลดลงแริ่งขอ็ง
ที่อ็งคำา ในสัปุ่ดาห์ก่ัอ็น ถ่ีอ็เปุ่็น
โอ็กัาสในกัาริ่เข้าซ่�อ็เพิ่่�อ็หวัังกัำาไริ่
ในริ่ะยะกัลางถ้ีงยาวั จากัปุ่ัจจัยพิ่่�น
ฐานเศริ่ษฐกิัจมหภาค ทีี่�ยังหนุนริ่าคา
ที่อ็งคำา ปุ่ริ่ะกัอ็บกัับกัริ่าฟเที่คนิค ยังไม่
เปุ่ลี�ยนแนวัโน้มแต่อ็ยา่งไริ่ หากัไมห่ลุด
ริ่ะดับ 1,760 ดอ็ลลาริ่์สหริ่ัฐ โดยมอ็ง
เปุ่้าหมายแริ่กั หากัริ่าคาฟื� นตัวั จะมี

แนวัต้านทีี่� 1,966 ดอ็ลลาริ่์สหริ่ัฐ และ
แนวัต้านถัีดไปุ่ทีี่�ริ่ะดับ 2,000 ดอ็ลลาริ่์
สหริ่ัฐ"

ทัี่�งนี� เปุ่็นไปุ่ได้ว่ัา นักัลงทีุ่นทีี่�ลงทีุ่น
ในบิที่คอ็ยน์ และที่อ็งคำาอ็าจ จะเปุ่็น
คนละกัลุ่มกััน แม้ว่ัาทัี่�งสอ็งสินที่ริ่ัพิ่ย์
จะมีคุณสมบัติทีี่�เปุ่็น Store Of Value 
เหม่อ็นกััน และถี้กัคาดหวัังในกัาริ่เปุ่็น
ตัวัแที่นขอ็งสกัุลเงินดอ็ลลาริ่์สหริ่ัฐ แต่
นักัลงทีุ่นในที่อ็งคำา อ็าจจะเปุ่็นกัลุ่ม
อ็นุริ่ักัษ์นิยม ซ้�งย้ดติดกัับที่ฤษฎีกัาริ่
ลงทีุ่นเก่ัาทีี่�ว่ัา ที่อ็งคำา จะเคล่�อ็นไหวั
ผกัผันกัับสกัุลเงินดอ็ลลาริ่์สหริ่ัฐ และ
เงินเฟ้อ็

สว่ัน นักัลงทีุ่นในบิที่คอ็ยน์ นา่จะ
เปุ่็นนักัลงทีุ่นรุิ่น่ใหม ่ทัี่�งริ่ายยอ่็ยและ
สถีาบัน ทีี่�ให้น�าหนักักัับปุ่ัจจัยเริ่่�อ็ง
เที่คโนโลยีทีี่�มีอ็ย้ใ่นบิที่คอ็ยน์ ซ้�ง
เหมาะสมกัับกัาริ่เปุ่็นสินที่ริ่ัพิ่ย์ในยุค
ดิจิทัี่ล มากักัว่ัาที่อ็งคำา ที่ำาให้ชว่ังทีี่�ผา่น
มาริ่าคาบิที่คอ็ยน์ สามาริ่ถีเอ็าชนะ
ที่อ็งคำาในแง่ผลตอ็บแที่นมาได้ตลอ็ด
 จากัควัามคาดหวัังว่ัาบิที่คอ็ยน์ จะเปุ่็น
สินที่ริ่ัพิ่ย์แหง่อ็นาคต ถ้ีงอ็ยา่งไริ่ทัี่�ง
สอ็งสินที่ริ่ัพิ่ย์ต่างมีอ็นาคตทีี่�ดีทัี่�งค้่

"ท้ัง บิทคอยน์ และทองค�า ต่างมี
ศกัยภาพในการทีจ่ะสรา้งจุดสูงสุด
ใหมใ่นแง่ของราคาได้ นักลงทุนอาจ
เลือกลงทุนในสินทรพัย์ทีม่คีวาม
เหมาะสมกับตัวเอง ถ้ารบัในความ
เสีย่งและความหวือหวาได้ ก็เลือก
เทรดท�าก�าไรในบิทคอยน์ สว่นนัก
ลงทุนทีไ่มต้่องการรบัความเสีย่งเรื่อง
ราคามากนัก ก็เลือกลงทุนในทองค�า"



 บล.เอเซีย พล้ส เคาะเป้้า SET ปี้ฉลู 1,550 จุ้ดิ บล.เอเซีย พล้ส เคาะเป้้า SET ปี้ฉลู 1,550 จุ้ดิ
 เป้้าหมายถ้ัดิไป้ 1,626 จุ้ดิ เป้้าหมายถ้ัดิไป้ 1,626 จุ้ดิ

ทุ่ำานายกำำาไรบุ๊จ. ทุ่่� 7.19 แส์นลบุ๊. กำลย๊ทุ่ธ์ุต้ั้นปุ่ี เน้นห้๊นใหญ่ี่พ่ิ�นฐานแข็งแกำร่ง-ห้๊นปุ่ันผลสู์งทุ่ำานายกำำาไรบุ๊จ. ทุ่่� 7.19 แส์นลบุ๊. กำลย๊ทุ่ธ์ุต้ั้นปุ่ี เน้นห้๊นใหญ่ี่พ่ิ�นฐานแข็งแกำร่ง-ห้๊นปุ่ันผลสู์ง

บริษัิัทหลัักทริพัย์ ์เอเซียี์ พลััส จำำ�กัด
 (ASPS) ในกลั่�มบริษัิัท เอเซียี์ พลััส ปริะเมนิ
ภ�พริวมก�ริลังทน่ในช่�วงไตริม�ส 1 ปี
 2564 ค�ดหวังคว�มต�อเน่�องของ Fund 
Flow ทั�งท�งตริง-ท�งอ้อมขณะที�หน่น
ตลั�ดห่น้ไทย์ แต�ต้องติดต�ม COVID-19 
ริะลัอกใหม� อ�จำเปน็อ่ปสริริคสำ�คัญ ก�ริก
ริะจำ�ย์ก�ริลังทน่ไปห่น้ต��งปริะเทศที�ได้
อ�นิสงสจ์ำ�กโควิดย์งัน��สนใจำอย่์�

น�ย์เทิดศกัด์ิ ทวีธรีิะธริริม ริองกริริมก�ริผ่้
อำ�นวย์ก�ริ ส�ย์ง�นวิจัำย์ บลั.เอเซียี์ พลััส
 กลั��วว�� ภ�พริวมของเศริษัฐกิจำปี 2564 
ค�ดจำะพลิักกลัับม�ฟื� นตัว 4.1%yoy จำ�ก
ฐ�นที�ต��แลัะทก่ปัจำจัำย์ขับเคล่ั�อนเศริษัฐกิจำ
ทย์อย์ฟื� นตัว ส�วนกำ�ไริบริษัิัทจำดทะเบยี์นปี 
2564 ปริะเมนิไว้ที� 7.19 แสนล้ั�นบ�ท หริอ่
คิดเป็น 65.04 บ�ท/ห่น้ เติบโต 38.1%yoy

“อย์��งไริก็ต�ม นับตั�งแต�ปลั�ย์งวด
 4Q63 แลัะต�อเน่�องม�ถึงช่�วงต้น
 1Q64 สถ�นก�ริณ์ก�ริริะบ�ดของไวริสั
 COVID-19 ในไทย์ในริอบนี�ถ่อว��ร่ินแริง
กว��ริอบแริกปี 2563 ทำ�ใหร้ิฐับ�ลัต้อง
ออกม�ตริก�ริในก�ริควบคม่โริค โดย์ต้อง
ติดต�มริะย์ะเวลั�ว��จำะย์�วน�นเพยี์งใด
 ซีึ�งกริะทบโดย์ตริงต�อกิจำกริริมเศริษัฐกิจำ
 แลัะมโีอก�สทำ�ใหเ้กิดก�ริหดตัวของ GDP 
อีกคริั�งในงวด 1Q64 ถ่อเป็น Downside 
ต�อปริะม�ณก�ริ GDP แลัะกำ�ไริบริษัิัทจำด
ทะเบยี์นในปี 2564 ส�วนม�ตริก�ริฟื� นฟ่
เศริษัฐกิจำ เช่่�อว��ริฐับ�ลัย์งัต้องมกี�ริขับ
เคล่ั�อนต�อเน่�องแลัะต้องเพิ�มน��หนัก ริวมถึง
วงเงินใหส้่งขึ�น แต�ก็มขี้อจำำ�กัดเริ่�องก�ริก�อ
หนี�ซีึ�งถ่กกำ�หนดเป็นวินัย์ก�ริคลัังไว้ที� 60% 
ของ GDP คิดเป็นมล่ัค��เงินก่้ที�คงเหล่ัอก่้ได้
อีก 1.7 ล้ั�นล้ั�นบ�ท นับจำ�กสิ�นเด่อน ต.ค. 
2563” น�ย์เทิดศกัด์ิ กลั��ว

น�ย์เทิดศกัด์ิ กลั��วเพิ�มเติมว�� ภ�พริะย์ะ
กลั�ง-ย์�วของปี 2564 เช่่�อว��จำะเป็นปีแห�ง

 Fund Flow เพริ�ะย์งัมแีริงหน่นจำ�ก Fund 
Flow ที�ไหลัเข้�ไทย์หลั�ย์ช่�องท�ง ทั�งก�ริ
ลังทน่ท�งตริง อ�ทิ เงินลังทน่โดย์ตริงจำ�ก
ต��งปริะเทศ (FDI) แริงหน่นจำ�กนโย์บ�ย์
ของน�ย์ Joe Biden ปริะธ�น�ธิบดีสหริฐั
คนใหม�ที�ผลัักดันก�ริขึ�นภ�ษีันิติบ่คคลั แลัะ
ค��จ้ำ�งขั�นต��ในสหริฐัฯ ส�วนก�ริลังทน่ท�ง
อ้อม (ก�ริลังทน่ผ��นสินทริพัย์ท์�งก�ริเงิน
) ในภ�วะอัตริ�ดอกเบี�ย์ทริงตัวในริะดับ
ต�� ช่�วย์ใหเ้กิดก�ริเคล่ั�อนย์�้ย์เมด็เงินจำ�ก
พนัธบตัริม�ส่�ตลั�ดห่น้ม�กขึ�นในริะย์ะถัด
ไป ริวมถึงค��เงินบ�ทที�ย์งัแข็งค�� หน่นให้
เกิดกำ�ไริจำ�กอัตริ�แลักเปลีั�ย์นเพิ�มขึ�น ริวม
ถึง Liquidity ที�ล้ันริะบบ (เงินฝ�กส่งกว��
 Market Cap ตลั�ดฯ) แลัะริอจำ�อเข้�ตลั�ด
ห่น้ ถ่อเป็นตัวช่�วย์เพิ�มน��หนักในตลั�ดห่น้
อีกแริง

ปริะเมนิเป้�หม�ย์ SET Index ภ�ย์ใต้
 Market Earning Yield Gap 3.7% ถึง
 3.5% บนอัตริ�ดอกเบี�ย์นโย์บ�ย์ที� 0.5% 
ถ่อว��อย่์�ในริะดับอน่ริกัษ์ันิย์มในภ�วะ 
Fund Flow ไหลัเข้� (MEYG เคย์ลังไปได้ลึัก
ถึง 2.6% - 2.7%) คิดเป็น P/E ที� 23.8 เท��
 แลัะ 25 เท�� เม่�อคณ่กับ EPS64F 65.04 
บ�ท/ห่น้ จำะได้เป้�หม�ย์แริกดัช่น ี1,550 
จ่ำด (อิง Market Earning Yield Gap 3.7%) 
เป้�หม�ย์ SET Index ถัดไปที� 1,626 จ่ำด (
อิง Market Earning Yield Gap 3.5%)

ริองกริริมก�ริผ่อ้ำ�นวย์ก�ริ ส�ย์ง�นวิจัำย์
 บลั.เอเซียี์ พลััส มองว�� กลัย่์ทธ์ก�ริลังทน่
ในช่�วงต้นปี 2564 แนะนำ�ห่น้ขน�ดใหญ�พ่�น
ฐ�นแข็งแกริ�ง แลัะได้แริงหน่นจำ�ก Fund 
Flow อย์��ง PTT, KBANK, ADVANC, 
GULF แลัะห่น้ปันผลัส่ง AP, DCC ในท�ง
ตริงกันข้�มห่น้ที�ขย์บัขึ�นม�แริงจำนเกิน
มล่ัค��ท�งพ่�นฐ�น อย์��ง MAJOR, DELTA 
ต้องริะมดัริะวังในก�ริซี่�อข�ย์ หริอ่เก็งกำ�ไริ
 
น�ย์ภ�ดริ ส่ขสวัสด์ิ ผ่ช้่�วย์ผ่อ้ำ�นวย์ก�ริ

 ฝ่�ย์ที�ปริกึษั�ด้�นกลัย่์ทธ์ก�ริลังทน่แลัะ
ผลิัตภัณฑ์ บลั.เอเซียี์ พลััส ใหม้ม่มอง
เพิ�มเติมว�� ปี 63 ถ่อเป็นปีที�ท้�ท�ย์คว�ม
ส�ม�ริถของนักลังทน่ ขณะที�ทิศท�งก�ริ
ลังทน่ในปี 64 เองก็อ�จำย์งัดไ่ม�ช่ัดเจำนนัก
 แมจ้ำะเปิดปีม�พริอ้มกับคว�มหวังเริ่�อง
วัคซีนีที�ค่บหน้� แต�ตัวเลัขผ่ติ้ดเช่่�อริอบสอง
 หริอ่ส�มในบ�งปริะเทศก็ย์งัคงส่งขึ�นต�อ
เน่�องต�มไปด้วย์

“จำ�กก�ริริะบ�ดของโควิดริอบแริก เหน็
ได้ว��ห่น้ต��งปริะเทศที�ได้อ�นิสงส์ อย์��ง
ห่น้กลั่�มเทคโนโลัย์เีติบโตดีม�ก ก�ริกริะ
จำ�ย์ก�ริลังทน่ไปย์งัต��งปริะเทศคริึ�งหนึ�ง
 ย์งัเป็นก�ริจัำดพอริต์ลังทน่ที�เริ�แนะนำ�
 แลัะใช่้กลัย่์ทธ์ Barbell Approach สริ�้ง
ผลัตอบแทนจำ�กกลั่�มเทคโนโลัย์ ีซีึ�งถ่อ
เป็น Long-term winner ได้แก� ห่น้กลั่�ม
 Cloud แลัะ Cybersecurity ที�โตไปต�ม
เทรินด์ Work From Home ริวมถึงเทรินด์
 Digitalization เช่�น ETF ที�ลังทน่ล้ัอไปกับ
บริษัิัทที�ปริะกอบธ่ริกิจำ Cloud อย์��ง First 
Trust Cloud Computing ETF ที�สริ�้งผลั
ตอบแทนได้กว�� 49% ในช่�วงปีที�ผ��นม�น
อกจำ�กนี� เริ�ย์งัแนะนำ�ใหแ้บ�งสัดส�วนลังทน่
ในห่น้กลั่�ม Cyclical เช่�น กลั่�มผลิัตช่ิ�นส�วน
อิเล็ักทริอนิกส์หริอ่ช่ิพปริะมวลัผลั อย์��ง
 VanEck Vectors Semiconductor ETF 
ริวมทั�งกลั่�มท�องเที�ย์ว ที�จำะได้ปริะโย์ช่น์เม่�อ
สถ�นก�ริณ์กลัับส่�ปกติ” น�ย์ภ�ดริ กลั��ว

ฝ่�ย์ที�ปริกึษั�ด้�นกลัย่์ทธ์ก�ริลังทน่แลัะ
ผลิัตภัณฑ์ บลั.เอเซียี์ พลััส ย์งัใหน้��หนัก
ก�ริลังทน่ต��งปริะเทศส�วนใหญ�อย่์�ที�
อเมริกิ�แลัะจีำน แลัะใหค้งสภ�พคลั�องใน
พอริต์ริ�ว 10-20% เพ่�อเตริยี์มริบัมอ่กับ
คว�มผนัผวนที�อ�จำเกิดขึ�นภ�ย์หน้� หลััง
ริ�ค�ปริบัตัวขึ�นริอ้นแริง ปีนี�อ�จำเป็นอีกปีที�
ท้�ท�ย์ แต�ภ�ย์ใต้วิกฤตมกัสริ�้งโอก�สลัง
ทน่ใหม�ๆ  ใหกั้บนักลังทน่ได้เสมอ น�ย์ภ�ดริ
 กลั��วทิ�งท้�ย์



บล.ทิสโก� ป้ระเมินด้ิชนีห้�นไทยที�เหมาะสมในปี้ 64 ที� 1,450-1,590 จุ้ดิบล.ทิสโก� ป้ระเมินด้ิชนีห้�นไทยที�เหมาะสมในปี้ 64 ที� 1,450-1,590 จุ้ดิ
ห้�นเด่ิน BAM, BBL, BDMS, MTC, PTTGC, TWPC และ WHAห้�นเด่ิน BAM, BBL, BDMS, MTC, PTTGC, TWPC และ WHA

นายอ็ภิชาติ ผ้้บริ่ริ่เจิดกัุล ผ้้อ็ำานวัยกัาริ่
อ็าวุัโส สายงานวิัเคริ่าะห์เชิงกัลยุที่ธ์ บริ่ิษัที่
หลักัที่ริ่ัพิ่ย์ ทิี่สโก้ั จำากััด เปุ่ิดเผยว่ัา ผลกั
ริ่ะที่บ COVID-19 ที่ำาให้ตลาดหุ้นไที่ยปุ่ีทีี่�
แล้วัปุ่ริ่ับตัวัลง 8% และเคล่�อ็นไหวัแยก่ัว่ัา
ตลาดหุ้นโลกั (MSCI World Index) ทีี่�ปุ่ริ่ับตัวั
เพิ่ิ�มข้�น 14% สำาหริ่ับมุมมอ็งหุ้นไที่ยในปุ่ีนี�
 บล.ทิี่สโก้ัคาดว่ัาหุ้นไที่ยมีโอ็กัาสฟื� นตัวัจากั
ปุ่ีทีี่�แล้วัจากั 3 ปุ่ัจจัยบวักั ค่อ็ 1. กัาริ่ฟื� นตัวั
ขอ็งตัวัเลขเศริ่ษฐกิัจและกัำาไริ่ขอ็งบริ่ิษัที่จด
ที่ะเบียน โดยบล.ทิี่สโก้ัคาดว่ัาเศริ่ษฐกิัจไที่ย
ปุ่ีนี�จะกัลับมาเติบโต 3.4% จากัปุ่ี 2564 ทีี่�
คาดว่ัาเศริ่ษฐกิัจจะหดตัวั 6.3%

สว่ันกัำาไริ่บริ่ิษัที่จดที่ะเบียนไที่ยในปุ่ี 2564 
คาดว่ัาจะฟื� นตัวัแริ่ง 34% ขณะทีี่�ปุ่ี 2563 
คาดว่ัากัำาไริ่บริ่ิษัที่จดที่ะเบียนไที่ยจะติดลบ
 38% สาเหตุทีี่�กัำาไริ่เพิ่ิ�มข้�นแริ่งมาจากักัำาไริ่
ในกัลุ่มพิ่ลังงาน และกัลุ่มธนาคาริ่พิ่าณิชย์
 ซ้�งคิดเปุ่็นคริ่้�งหน้�งขอ็งกัำาไริ่ตลาดโดยริ่วัม
จะเติบโต 79% และ 25% ตามลำาดับ ขณะทีี่�
ปุ่ี 2565 คาดกัำาไริ่โดยริ่วัมจะเติบโตอี็กั 16% 
อ็านิสงส์จากัภาวัะเศริ่ษฐกิัจทีี่�คาดว่ัาจะฟื� น
ตัวัได้เต็มทีี่�หลังมีวััคซีน โดยเฉพิ่าะภาคกัาริ่
ท่ี่อ็งเทีี่�ยวั

2. นโยบายกัาริ่เงินยังคงอ็ย้ใ่นริ่ะดับทีี่�ผอ่็น
คลายมากัเม่�อ็เทีี่ยบกัับในอ็ดีต ธนาคาริ่กัลาง
สหริ่ัฐฯ (FED) ได้ปุ่ริ่ับเปุ่้าหมายนโยบาย
กัาริ่เงินไปุ่ใช้ “อั็ตริ่าเงินเฟ้อ็เฉลี�ย” ทีี่� 
2% ซ้�งจะที่ำาให้ FED สามาริ่ถีผอ่็นคลาย
นโยบายกัาริ่เงินได้นานกัว่ัาในอ็ดีต ทัี่�งกัาริ่
คงดอ็กัเบี�ยในริ่ะดับต�าสุดเปุ่็นปุ่ริ่ะวััติกัาริ่ณ์
 และกัาริ่อั็ดฉีดสภาพิ่คล่อ็งอ็ยา่งต่อ็เน่�อ็ง
 จากักัาริ่ปุ่ริ่ะเมินคาดว่ัา FED จะอั็ดฉีดสภาพิ่
คล่อ็งในปุ่ีนี�เพิ่ิ�มข้�นอี็กัไมต่�ากัว่ัา 1 ล้านล้าน
ดอ็ลลาริ่์ฯ

และ 3. นโยบายด้านเศริ่ษฐกิัจขอ็งนายโจ
 ไบเดน ปุ่ริ่ะธานาธิบดีสหริ่ัฐฯ คนใหม ่ทีี่�มี
แผนกัาริ่ใช้จ่ายเงินจำานวันมากัจะกัดดันเงิน
ดอ็ลลาริ่์สหริ่ัฐฯ มีแนวัโน้มอ่็อ็นค่าลง เปุ่็น
ผลดีต่อ็ตลาดหุ้นและริ่าคาสินค้าโภคภัณฑ์
โดยริ่วัม ขณะเดียวักััน นโยบายต่างปุ่ริ่ะเที่ศ
ขอ็งไบเดนทีี่�ปุ่ริ่ะนีปุ่ริ่ะนอ็มกัว่ัาที่ริ่ัมปุ่์ และ
คาดกัาริ่ณ์ข้างหน้าได้ง่ายกัว่ัาที่ริ่ัมปุ่์ นา่จะ
เปุ่็นผลดีต่อ็เศริ่ษฐกิัจโลกั และชว่ัยลดควัาม
ผันผวันขอ็งตลาดลงได้

อ็ยา่งไริ่ก็ัตาม นับตั�งแต่เกิัดวิักัฤตเศริ่ษฐกิัจ
โลกัปุ่ี 2551 เปุ่็นต้นมา ค่าอั็ตริ่าสว่ันริ่าคาต่อ็
กัำาไริ่อ็นาคต (2Y Forward PER) ขอ็งตลาด
หุ้นโลกัซ้�งริ่วัมถ้ีงตลาดหุ้นไที่ย มีแนวัโน้ม
ปุ่ริ่ับตัวัส้งข้�นมาโดยตลอ็ด และปุ่ัจจุบันมีค่า
อ็ย้ใ่กัล้เคียงกัันทีี่�ปุ่ริ่ะมาณ 16-17 เท่ี่า เพิ่ริ่าะ
เปุ่็นผลพิ่วังจากักัาริ่ใช้นโยบายกัาริ่เงินแบบ
ผอ่็นคลายยาวันาน ทัี่�งกัาริ่ลดอั็ตริ่าดอ็กัเบี�ย
ลงจนถ้ีงบางปุ่ริ่ะเที่ศใช้อั็ตริ่าดอ็กัเบี�ยติดลบ
 และกัาริ่อั็ดฉีดสภาพิ่คล่อ็งเข้าส้ร่ิ่ะบบเปุ่็น
จำานวันมหาศาลอ็ยา่งทีี่�ไมเ่คยเกิัดข้�นมา
ก่ัอ็น เปุ่็นกัาริ่บีบบังคับให้เงินต้อ็งแสวังหา
ผลตอ็บแที่นด้วัยกัาริ่ยอ็มริ่ับควัามเสี�ยงทีี่�
ส้งข้�น (Search for Yield) อิ็งจากัแนวัโน้ม
ค่า Forward PER ดังกัล่าวั และ กัำาไริ่ต่อ็หุ้น
 (EPS) ขอ็งตลาดหุ้นไที่ยในปุ่ี 2565 บล.ทิี่ส
โก้ัปุ่ริ่ะเมินดัชนีหุ้นไที่ยทีี่�เหมาะสมในปุ่ี
 2564 ทีี่� 1,450-1,590 จุด โดยในคริ่้�งปุ่ีหลัง
มีโอ็กัาสส้งจะเหวีั�ยงตัวัข้�นไปุ่ใกัล้ ๆ ริ่ะดับ
 1,600 จุด หริ่่อ็เทีี่ยบเท่ี่าตอ็นสิ�นปุ่ี 2562 
ก่ัอ็นทีี่� COVID-19 จะริ่ะบาด

ทัี่�งนี� แม้ บล.ทิี่สโก้ัจะมอ็งแนวัโน้มกัริ่ะแส
เงินทีุ่นไหลเข้า (Fund Flows) ปุ่ีนี�เปุ่็นบวักั
 แต่กัาริ่เสนอ็ขายหุ้น IPO ขนาดใหญใ่นชว่ัง

ปุ่ลายเด่อ็น ม.ค.นี� อ็าจที่ำาให้ Fund Flows 
สะดุดและกัดดันตลาดอ่็อ็นตัวัลงชั�วัคริ่าวั
 จากัสภาพิ่คล่อ็งบางสว่ันทีี่�ถี้กัด้งอ็อ็กัจากั
ตลาดไปุ่เพิ่่�อ็จอ็งหุ้นดังกัล่าวั จากักัาริ่ศ้กัษา
ทิี่ศที่าง Fund Flows ทัี่�งขอ็งนักัลงทีุ่นต่าง
ชาติและนักัลงทีุ่นสถีาบันในปุ่ริ่ะเที่ศในชว่ัง
 1-2 สัปุ่ดาห์ก่ัอ็นกัาริ่จอ็งซ่�อ็หุ้น IPO ขนาด
ใหญ ่3 คริ่ั�งล่าสุด ค่อ็ AWC, CRC และ SCGP 
ซ้�งที่ำาให้กัริ่ะแสเงินทีุ่นไหลเข้าตลาดหุ้น
ติดลบ ขณะทีี่�ควัามเคล่�อ็นไหวั SET Index 
ในชว่ัง 2-4 สัปุ่ดาห์ก่ัอ็นหุ้น IPO ขนาดใหญ่
จะเริ่ิ�มเข้ามาซ่�อ็ขายในตลาด มีโอ็กัาสส้งถ้ีง
 83% ทีี่� SET Index จะปุ่ริ่ับตัวัลง โดยให้ผล
ตอ็บแที่นติดลบเฉลี�ย 2-3%

สำาหริ่ับปุ่ริ่ะเด็นหุ้นทีี่�นา่สนใจ แนะนำาให้
เล่อ็กัลงทีุ่นในหุ้นวััฏจักัริ่ (Cyclical Stocks) 
ทีี่�นา่จะได้ปุ่ริ่ะโยชน์จากักัาริ่ฟื� นตัวัขอ็ง
เศริ่ษฐกิัจ และแนะนำาหาจังหวัะสะสมหุ้น
ปุ่ันผล เน่�อ็งจากัภาวัะอั็ตริ่าดอ็กัเบี�ยยังอ็ย้ใ่น
ริ่ะดับต�าอี็กันาน โดยหุ้นเด่นในเด่อ็น ม.ค. ทีี่�
แนะนำา ค่อ็ HMPRO, INTUCH, KKP, MTC, 
SCC, SFLEX, TPIPL และ TVO สำาหริ่ับหุ้น
เด่นนา่ลงทีุ่นในปุ่ี 2564 มีกัาริ่เปุ่ลี�ยนแปุ่ลง
เล็กัน้อ็ย หลังมีริ่าคาหุ้นบางตัวั เชน่
 AEONTS ริ่าคาได้ปุ่ริ่ับตัวัข้�นถ้ีงเปุ่้าหมาย
แล้วั ดังนั�น บล.ทิี่สโก้ัจ้งเล่อ็กัหุ้นแนะนำา
ในปุ่ี 2564 เปุ่็น BAM, BBL, BDMS, MTC, 
PTTGC, TWPC และ WHA

 ด้านแนวัริ่ับสำาคัญขอ็งเด่อ็นม.ค. 2564 อ็ย้ที่ี่�
 1,440 จุด แนวัริ่ับถัีดไปุ่อ็ย้ที่ี่� 1,400 -1,390 
จุด ขณะทีี่�แนวัต้านสำาคัญอ็ย้ที่ี่� 1,500 
-1,515 จุด และมีแนวัต้านถัีดไปุ่ทีี่� 1,540-
1,550 จุด ตามลำาดับ



 IAA ป้ระเมินเป้้าหมาย SET สิ�นปี้ 64 เฉลี�ยอยู่ที� 1,559 จุ้ดิ IAA ป้ระเมินเป้้าหมาย SET สิ�นปี้ 64 เฉลี�ยอยู่ที� 1,559 จุ้ดิ
  สูงกว่าปี้กอนที� 1,449 จุ้ดิ เฟน้ห้�นเด่ิน ADVANC-สูงกว่าปี้กอนที� 1,449 จุ้ดิ เฟน้ห้�นเด่ิน ADVANC-

BDMS-CPALL-KBANK-PTTGCBDMS-CPALL-KBANK-PTTGC

นายส่ม่บติั้ นรัาวุฒชิ้ยั เลขาธิุการัส่ม่าคึม่นัก
วิเคึรัาะหก์ารัลงทนุ (IAA) แถีลงผลกัาริ่สำาริ่วัจ
ควัามเหน็ขอ็งนักัวิัเคริ่าะหแ์ละผ้จั้ดกัาริ่กัอ็งที่นุต่อ็
มมุมอ็งในด้านกัาริ่ลงที่นุและคาดกัาริ่ณทิ์ี่ศที่างดัชนี
ริ่าคาหุน้ไที่ย (SET Index) โดยคริ่ั�งนี�มผี้ต้อ็บแบบ
สำาริ่วัจทัี่�งหมด 23 บริิ่ษัที่ แบง่เปุ่น็บริ่ษัิที่หลักัที่ริ่พัิ่ย์
จำานวัน 18 บริ่ษัิที่ บริ่ษัิที่หลักัที่ริ่พัิ่ยจั์ดกัาริ่กัอ็งที่นุ
จำานวัน 3 บริ่ษัิที่ และบริ่ษัิที่โกัลด์ ฟวิัสเ์จอ็ร์ิ่ส 1 
บริ่ษัิที่ ซ้�งได้ปุ่ริ่บัสมมติฐานหลักัเป็ุ่นปุ่จัจุบนัแล้วั 
ผลสำาริ่วัจโดยสรุิ่ปุ่ ดังนี�

สมมติฐาน GDP ปุ่ี 64 นั�นผ้้ตอ็บทีุ่กัริ่ายมอ็งว่ัาเปุ่็น
บวักั มีค่าเฉลี�ยอ็ย้ที่ี่� 3.74%

ที่างด้านสมมติฐานริ่าคาน�ามัน มีค่าเฉลี�ยขอ็งผ้้ตอ็บ
แบบสอ็บถีามทีี่� 49.70 เหริ่ียญสหริ่ัฐต่อ็บาริ่์เริ่ล 
โดยแยกัตามกัลุ่ม มีผ้้ตอ็บดังนี�
• 35 – 39.99 บาที่ มีผ้้ตอ็บริ่้อ็ยละ 40.91
• 40 – 44.99 บาที่ มีผ้้ตอ็บริ่้อ็ยละ 50.00
• 45 - 49.99 บาที่ มีผ้้ตอ็บริ่้อ็ยละ 9.09

ผลสำาริ่วัจควัามเห็นขอ็งนักัวิัเคริ่าะห์และผ้้จัดกัาริ่
กัอ็งทีุ่นริ่้อ็ยละ 60.87 มอ็งว่ัาดัชนีริ่าคาหุ้นไที่ยใน
ชว่ังไตริ่มาสทีี่�1 มีแนวัโน้มไปุ่ในทิี่ศที่างบวักั ใน
ขณะทีี่�ผ้้ตอ็บแบบสอ็บถีามริ่้อ็ยละ 26.09 มอ็งไปุ่
ในในทิี่ศที่างSideways หริ่่อ็ไมเ่ปุ่ลี�ยนแปุ่ลงไปุ่มากั
จากัสิ�นปุ่ี 2563 และริ่้อ็ยละ 13.04 มอ็งว่ัาตลาดจะ
เปุ่ลี�ยนแปุ่ลงในทิี่ศที่างลบ

เม่�อ็ให้มอ็งยาวัไปุ่จนถ้ีงสิ�นปุ่ี 2564 ปุ่ัจจัยทีี่�มี
ผลบวักัต่อ็ดัชนีริ่าคาหุ้นไที่ยในปุ่ี 2564 ได้แก่ั
 มาตริ่กัาริ่ผอ่็นคลายเชิงปุ่ริ่ิมาณ (QE) ขอ็งปุ่ริ่ะเที่ศ
สำาคัญทัี่�วัโลกั ผ้้ตอ็บแบบสำาริ่วัจ 95.65% เที่
คะแนนให้อ็ยา่งชัดเจนว่ัาเปุ่็นผลบวักั ริ่อ็งลงมาผ้้
ตอ็บ 91.30% คาดว่ัา Fund Flow จากัต่างปุ่ริ่ะเที่ศ
ส้ต่ลาดทีุ่นไที่ย และ ผลปุ่ริ่ะกัอ็บกัาริ่ขอ็ง บจ. 
78.26% ตามลำาดับ

สว่ันปุ่ัจจัยทีี่�จะสง่ผลในด้านลบต่อ็ตลาดทีุ่นไที่ย
ในปุ่ี 2564 ได้แก่ั แนวัโน้มสถีานกัาริ่ณ์โควิัด-19 คิด
เปุ่็น 78.26% ริ่อ็งลงมา ค่อ็ปุ่ัจจัยที่างด้านกัาริ่เม่อ็ง
ในปุ่ริ่ะเที่ศ 73.91% และเศริ่ษฐกิัจภายในปุ่ริ่ะเที่ศ
 52.17% ตามลำาดับ

เปุ่็นทีี่�นา่สังเกัตุว่ัาภาวัะเศริ่ษฐกิัจในปุ่ริ่ะเที่ศนั�น
ผ้้โหวัตมีควัามเห็นต่างพิ่อ็สมควัริ่ โดยมีผ้้โหวัต
 52.17% ทีี่�มอ็งว่ัาเปุ่็นปุ่ัจจัยลบ แต่มีผ้้ตอ็บ 
39.13% ทีี่�มอ็งแย้งว่ัาจะเปุ่็นผลบวักั

สมาคมนักัวิัเคริ่าะห์ฯ ได้สอ็บถีามควัามเห็นขอ็ง
นักัวิัเคริ่าะห์และผ้้จัดกัาริ่กัอ็งทีุ่นเกีั�ยวักัับ ข้อ็เสนอ็
แนะว่ัาภาคริ่ัฐควัริ่เริ่ง่นโยบายเริ่่�อ็งใดทีี่�มีผลบวักั
ต่อ็ภาวัะเศริ่ษฐกิัจ สว่ันใหญเ่สนอ็ให้ภาคริ่ัฐใช้
มาตริ่กัาริ่กัริ่ะตุ้นเศริ่ษฐกิัจทัี่�งในริ่ะยะสั�นและริ่ะยะ

ยาวั จำานวันริ่้อ็ยละ 47.62 ขอ็งผ้้ตอ็บ ได้แก่ั กัริ่ะตุ้น
กัาริ่ใช้จ่ายภาคปุ่ริ่ะชาชน และกัริ่ะตุ้นกัาริ่บริ่ิโภค
ผา่นโคริ่งกัาริ่ช้อ็ปุ่ชว่ัยชาติ ฯลฯ ทัี่�งนี�มีผ้้ตอ็บริ่้อ็ย
ละ 28.57 ทีี่�เสนอ็ให้เริ่ง่กัาริ่ลงทีุ่นโคริ่งสริ่้างพิ่่�นฐาน
ขอ็งปุ่ริ่ะเที่ศมาตริ่กัาริ่สง่เสริ่ิมกัาริ่ท่ี่อ็งเทีี่�ยวัภายใน
ปุ่ริ่ะเที่ศเพิ่่�อ็กัริ่ะตุ้นกัาริ่จ้างงาน นอ็กัเหน่อ็จากัข้อ็
เสนอ็ดังกัล่าวั

ด้านกัาริ่ชว่ัยเหล่อ็ภาคธุริ่กิัจ มีผ้้ตอ็บริ่้อ็ยละ 23.81 
ข้อ็เสนอ็ได้แก่ั มาตริ่กัาริ่ชว่ัยเหล่อ็ SME ให้สามาริ่ถี
เข้าถ้ีงแหล่งเงินทีุ่นได้หริ่่อ็กัาริ่ชว่ัยเหล่อ็ผ้้ปุ่ริ่ะกัอ็บ
กัาริ่ทีี่�ได้ริ่ับผลกัริ่ะที่บจากัโควิัด-19

ด้านกัาริ่ปุ่ริ่ับอั็ตริ่าดอ็กัเบี�ยนโยบายขอ็ง กันง. นักั
วิัเคริ่าะห์คาดกัาริ่ณ์คงทีี่� ปุ่ี 2564 ริ่้อ็ยละ 52.17 
ขอ็งผ้้ตอ็บ และคาดว่ัาปุ่ริ่ับลด 0.25% ริ่้อ็ยละ
 43.48 ตามลำาดับ

คาดกัาริ่ณ์กัำาไริ่สุที่ธิต่อ็หุ้น (EPS) ขอ็งตลาดเฉลี�ยทีี่� 
77.46 บาที่ โดย แยกัตามกัลุ่มมีผ้้ตอ็บดังนี�
• 60 – 69.99 บาที่ มีผ้้ตอ็บริ่้อ็ยละ 16.67
• 70 – 79.99 บาที่ มีผ้้ตอ็บริ่้อ็ยละ 44.44
• 80 - 89.99 บาที่ มีผ้้ตอ็บริ่้อ็ยละ 33.33
• 90 - 99.99 บาที่ มีผ้้ตอ็บริ่้อ็ยละ 5.56

EPS Growth ขอ็งงบปุ่ี 2564 คาดว่ัา EPS Growth 
เฉลี�ยอ็ย้ที่ี่�ริ่้อ็ยละ 40.77 เม่�อ็แยกัตามชว่ังริ่ะดับกัาริ่
เติบโต จะอ็ย้ร่ิ่ะหว่ัางริ่้อ็ยละ
• 20 - 29.99 มีผ้้ตอ็บริ่้อ็ยละ 5.56
• 30 - 39.99 มีผ้้ตอ็บริ่้อ็ยละ 50.00
• 40 - 49.99 มีผ้้ตอ็บริ่้อ็ยละ 22.22
• 50 - 59.99 มีผ้้ตอ็บริ่้อ็ยละ 22.22

สำาหริ่ับจุดส้งสุดขอ็ง SET Index ริ่ะหว่ัางปุ่ี 2564 
เฉลี�ยทีี่�ริ่ะดับ 1,631 จุด ทัี่�งนี�มีผ้้ตอ็บแบบสอ็บถีาม
ริ่้อ็ยละ 53.33 ทีี่�คาดว่ัาดัชนีจะที่ำาจุดส้งสุด 1,501 
– 1,600 จุด และมีผ้้ตอ็บแบบสอ็บถีามริ่้อ็ยละ 40 
ทีี่�คาดว่ัาจุดส้งสุดจะอ็ย้ใ่นชว่ัง 1,601 – 1,700 ตาม
ลำาดับ

เม่�อ็มอ็งจุดต�าสุดขอ็งปุ่ี 2564 นักัวิัเคริ่าะห์และผ้้
จัดกัาริ่กัอ็งทีุ่นคาดกัาริ่ณ์จุดต�าสุดขอ็งดัชนีริ่าคาหุ้น
ไที่ย (SET Index) ริ่ะหว่ัางปุ่ี มีค่าเฉลี�ยจุดต�าสุด ทีี่�
 1,338 จุด

ทัี่�งนี�นักัวิัเคริ่าะห์ และผ้้จัดกัาริ่กัอ็งทีุ่นคาดเปุ่้า
หมายดัชนี ณ วัันสิ�นปุ่ี 2564 มีค่าเฉลี�ยอ็ย้ที่ี่� 1,559 
จุด ซ้�งส้งกัว่ัาริ่ะดับดัชนี ณ วัันสิ�นปุ่ี 2563 ซ้�งอ็ย้ที่ี่�
 1,449

กัาริ่จัดพิ่อ็ริ่์ตกัาริ่ลงทีุ่น

ควัามเห็นขอ็งนักัวิัเคริ่าะห์และผ้้จัดกัาริ่กัอ็งทีุ่น
เกีั�ยวักัับกัาริ่จัดพิ่อ็ริ่์ตกัาริ่ลงทีุ่น แนะนำา ให้มีเงินสด
ริ่้อ็ยละ12.17 ขอ็งพิ่อ็ริ่์ต และมีกัอ็งทีุ่นตริ่าสาริ่หนี�
ริ่้อ็ยละ16.30
สว่ันกัาริ่ลงทีุ่นในสินที่ริ่ัพิ่ย์ทีี่�มีควัามเสี�ยงส้งนั�น
 แนะนำาให้แบง่เงินลงทีุ่นไว้ัในหุ้นไที่ยหริ่่อ็กัอ็งทีุ่น
หุ้นไที่ย ริ่้อ็ยละ 28.43 ริ่อ็งลงมา ลงทีุ่นในหุ้นต่าง
ปุ่ริ่ะเที่ศหริ่่อ็กัอ็งทีุ่นหุ้นต่างปุ่ริ่ะเที่ศ ริ่้อ็ยละ 28.39 
ตามมาด้วัย กัาริ่แบง่เงินลงทีุ่นไว้ัในที่อ็งคำา ริ่้อ็ยละ
 7.85 และ กัอ็งทีุ่นอ็สังหา/REIT ริ่้อ็ยละ 6.85 ตาม
ลำาดับ

ริ่ายช่�อ็หุ้นทีี่�นักัวิัเคริ่าะห์แนะนำาโดยมีจำานวันสำานักั
วิัเคริ่าะห์แนะนำาตริ่งกัันตั�งแต่ 4 สำานักัข้�นไปุ่ มีดังนี� 
(เริ่ียงช่�อ็ตามอั็กัษริ่ยอ่็)
1. ADVANC โดยมีปุ่ัจจัยสนับสนุนจากั 3 ปุ่ัจจัย
บวักัหุ้นในกัลุ่มส่�อ็สาริ่ ค่อ็ 1.กัาริ่ปุ่ริ่ะกัาศขอ็ควัาม
ริ่ว่ัมม่อ็ให้ทัี่�ง หนว่ัยงานริ่าชกัาริ่ และ บริ่ิษัที่เอ็กัชน
 เริ่ิ�มที่ำางานทีี่�บ้าน (WFH) เพิ่่�อ็ลดควัามเสี�ยงใน
กัาริ่แพิ่ริ่ร่ิ่ะบาดขอ็งไวัริ่ัส COVID-19 ริ่อ็บใหมข่อ็ง
ภาคริ่ัฐ จะสง่ผลดีต่อ็ปุ่ริ่ิมาณกัาริ่ใช้งาน Data ทีี่�
ส้งข้�น 2.ADVANC ให้ผลตอ็บแที่นเงินปุ่ันผล ทีี่�
ปุ่ริ่ะมาณ 4.11% ปุ่ริ่ะกัอ็บกัับริ่าคามีกัาริ่ปุ่ริ่ับตัวัลง
มาที่ริ่งตัวัในริ่ะดับทีี่�นา่สนใจ และ 3.เม็ดเงินลงทีุ่น
ต่างชาติ Fund Flow มีโอ็กัาสกัลับเข้ามาลงทีุ่น
ในปุ่ริ่ะเที่ศไที่ย ซ้�ง ADVANC เปุ่็นหุ้นแข็งแกัริ่ง่ มี
กัริ่ะแสเงินสดทีี่�ดี นา่จะเปุ่็นหุ้นทีี่�นักัลงทีุ่นต่างชาติ
ให้ควัามสนใจ

2. BDMS ปุ่ริ่ะเด็นสนับสนุน จากัเปุ่็นกัลุ่มโริ่ง
พิ่ยาบาลเอ็กัชนทีี่�ใหญที่ี่�สุดในไที่ย คาดกัำาไริ่มีแนวั
โน้มฟื� นตัวัต่อ็เน่�อ็งจากั 2Q20 ทีี่�เปุ่็นจุดต�า ด้วัยกัาริ่
ควับคุมค่าใช้จ่าย เพิ่ิ�มสัดสว่ันคนไข้ปุ่ริ่ะกััน และ
ปุ่ริ่ะเที่ศไที่ยเข้าส้ส่ังคมผ้้ส้งอ็ายุ

3. CPALL ปุ่ัจจัยสนับสนุน จากัมาตริ่กัาริ่ภาคริ่ัฐยัง
มีต่อ็เน่�อ็ง หนุนเม็ดเงินและกัำาลังซ่�อ็ขอ็งล้กัค้า คาด
ได้ปุ่ริ่ะโยชน์ทัี่�งที่างตริ่งและที่างอ้็อ็ม

4. KBANK โดยมอ็งว่ัาปุ่ัจจัยหนุน จากัสว่ันต่าง
อั็ตริ่าดอ็กัเบี�ยส้ง มีกัาริ่บริ่ิหาริ่จัดกัาริ่และควับคุม
ควัามเสี�ยงทีี่�ดี และเปุ่็นทีี่�สนใจขอ็งนักัลงทีุ่นต่าง
ชาติ

5. PTTGC โดยคาดว่ัาได้ปุ่ริ่ะโยชน์จากักัาริ่ฟื� นตัวั
ที่างเศริ่ษฐกิัจหลังมีวััคซีน และมีควัามได้เปุ่ริ่ียบ
ด้านต้นทีุ่นจากักัาริ่ใช้ก๊ัาซเปุ่็นวััตถีุดิบหลักัในกัาริ่
ผลิต

สำาหริ่ับหุ้นทีี่�ควัริ่หลีกัเลี�ยง ได้แก่ั ธุริ่กิัจทีี่�เกีั�ยวัข้อ็ง
กัับกัาริ่ท่ี่อ็งเทีี่�ยวั อ็าทิี่ โริ่งแริ่มและสายกัาริ่บิน
 นอ็กัจากันั�นยังให้หลีกัเลี�ยงหุ้นบางริ่ายทีี่�วิั�งข้�น
มากัว่ัา 1,000% เน่�อ็งจากัริ่าคาเกิันม้ลค่าปุ่ัจจัยพิ่่�น
ฐานไปุ่มากั



กกร. คาดิ ศก.ไทยปี้ 64 ขยายตุ้้วในกรอบ 1.5%- 3.5%กกร. คาดิ ศก.ไทยปี้ 64 ขยายตุ้้วในกรอบ 1.5%- 3.5%
 หากำค๊มโควิ่ด-19 ภัายใน 3 เด่อน  หากำค๊มโควิ่ด-19 ภัายใน 3 เด่อน 

ลดลงจากำปุ่ระมาณกำารเดิมทุ่่�คาดว่่าขยายต้ั้ว่ได้ 2.0% - 4.0%ลดลงจากำปุ่ระมาณกำารเดิมทุ่่�คาดว่่าขยายต้ั้ว่ได้ 2.0% - 4.0%

คณะกัริ่ริ่มกัาริ่ริ่ว่ัมภาคเอ็กัชน 3 
สถีาบนั (กักัริ่.) จัดกัาริ่ปุ่ริ่ะชุมปุ่ริ่ะจำา
เด่อ็นมกัริ่าคม 2564 โดยม ีนายกัลิ
นท์ี่ สาริ่สนิ ปุ่ริ่ะธานสภาหอ็กัาริ่ค้า
แหง่ปุ่ริ่ะเที่ศไที่ย (ปุ่ริ่ะธาน กักัริ่.) 
นายสพุิ่นัธุ ์มงคลสธุ ีปุ่ริ่ะธานสภา
อุ็ตสาหกัริ่ริ่มแหง่ปุ่ริ่ะเที่ศไที่ย และ
นายผยง ศริ่วีัณิช ปุ่ริ่ะธานสมาคม
ธนาคาริ่ไที่ยเปุ่น็ปุ่ริ่ะธานริ่ว่ัม โดยทีี่�
ปุ่ริ่ะชุม กักัริ่. มคีวัามเหน็ว่ัา

* กัาริ่แพิ่ริ่ร่ิ่ะบาดขอ็งโควิัด-19 ใน
ปุ่ริ่ะเที่ศที่ำาให้กัาริ่ฟื� นตัวัขอ็งเศริ่ษฐกิัจ
ไที่ยหยุดชะงักั กัาริ่ท่ี่อ็งเทีี่�ยวัใน
ปุ่ริ่ะเที่ศซ้�งเปุ่็นเคริ่่�อ็งยนต์หลักัขอ็ง
กัาริ่ฟื� นตัวัที่างเศริ่ษฐกิัจตลอ็ดคริ่้�ง
หลังขอ็งปุ่ี 2563 ไมส่ามาริ่ถีเดินต่อ็
ได้ชั�วัคริ่าวั หลังจากัมีมาตริ่กัาริ่เข้ม
งวัดจำากััดกัาริ่เดินที่างในหลายจังหวััด
ทีี่�มีปุ่ริ่ะชากัริ่มากัหริ่่อ็เปุ่็นจุดหมาย
ขอ็งกัาริ่ท่ี่อ็งเทีี่�ยวัในปุ่ริ่ะเที่ศ คาดว่ัา
จะใช้เวัลา 2-3 เด่อ็น และยังสง่ผลลบ
ต่อ็ควัามเช่�อ็มั�นขอ็งผ้้บริ่ิโภคและนักั
ลงทีุ่น สำาหริ่ับกิัจกัริ่ริ่มกัาริ่ผลิตในภาค
อุ็ตสาหกัริ่ริ่มจะได้ริ่ับผลกัริ่ะที่บที่าง
อ้็อ็มจากัเศริ่ษฐกิัจโลกัฟื� นตัวัช้ากัว่ัาทีี่�
คาดไว้ั เน่�อ็งจากัปุ่ริ่ะเที่ศสำาคัญๆ ใน
 Global supply chain อ็ยา่งจีนและ
ไต้หวัันยังควับคุมกัาริ่ริ่ะบาดได้ดี ทัี่�งนี�
 ภาคกัาริ่สง่อ็อ็กัในชว่ังต้นปุ่ี 2564 อ็ย้่
ภายใต้ข้อ็จำากััดจากัปุ่ัญหาขาดแคลนต้้
คอ็นเที่นเนอ็ริ่์ในกัาริ่สง่อ็อ็กัริ่วัมถ้ีงค่า
เงินบาที่ทีี่�ยังมีแนวัโน้มแข็งค่า

 * ภาคริ่ัฐควัริ่เริ่ง่หามาตริ่กัาริ่ควับคุม

โริ่คริ่ะบาดและชว่ัยเหล่อ็ผ้้ปุ่ริ่ะกัอ็บ
กัาริ่และแริ่งงานทีี่�ได้ริ่ับผลกัริ่ะที่บ
 
ปุ่ริ่ะกัาริ่แริ่กั ต้อ็งเริ่ง่ควับคุมกัาริ่แพิ่ริ่่
ริ่ะบาดและบังคับใช้มาตริ่กัาริ่ต่างๆ
ทีี่�ปุ่ริ่ะกัาศอ็อ็กัมาอ็ยา่งเคริ่ง่คริ่ัด ควัริ่
จะ focus แมน่ยำา ตริ่งจุด ถ้ีงต้นตอ็
กัาริ่แพิ่ริ่ก่ัริ่ะจายทัี่�งนี�ขอ็ให้ควับคุม
ด้แลทีี่�อ็ย้ข่อ็งคนงานต่างด้าวัให้เหมาะ
สมเพิ่่�อ็ริ่ะงับกัาริ่แพิ่ริ่ร่ิ่ะบาด และเริ่ง่
จับผ้้กัริ่ะที่ำาผิดทัี่�งบอ่็นกัาริ่พิ่นัน และ
กัาริ่นำาเข้าแริ่งงานต่างด้าวัอ็ยา่งผิด
กัฎหมาย ริ่วัมถ้ีงสริ่้างควัามเช่�อ็มั�นให้
สินค้าขอ็งปุ่ริ่ะเที่ศว่ัาปุ่ัญหากัาริ่แพิ่ริ่่
ริ่ะบาดสว่ันใหญม่าจากัคนส้ค่น ไมใ่ช่
จากัอ็าหาริ่หริ่่อ็สินค้าส้ค่น
 
ปุ่ริ่ะกัาริ่ทีี่�สอ็ง ขอ็ให้ภาคริ่ัฐเริ่ง่ดำาเนิน
กัาริ่เริ่่�อ็งงบปุ่ริ่ะมาณชว่ัยเหล่อ็ 2 แสน
ล้านบาที่ โดยให้กัำาหนดวิัธีกัาริ่ให้
ชัดเจนปุ่ฏิบัติได้เริ่็วัและให้สง่ผลได้
อ็ยา่งมีปุ่ริ่ะสิที่ธิภาพิ่เพิ่ริ่าะมีควัามเห็น
ว่ัาจะสามาริ่ถีชว่ัยพิ่ยุงเศริ่ษฐกิัจได้
ซ้�งอ็าจเปุ่็นกัาริ่ต่อ็อ็ายุโคริ่งกัาริ่คนละ
คริ่้�งและเพิ่ิ�มงบปุ่ริ่ะมาณกัาริ่ใช้จ่าย
ต่อ็บุคคลเปุ่็น 5,000 บาที่ มาตริ่กัาริ่
ลดภาริ่ะค่าใช้จ่ายให้ปุ่ริ่ะชาชนและ
ผ้้ปุ่ริ่ะกัอ็บกัาริ่ทีี่�ได้ริ่ับผลกัริ่ะที่บ
 เชน่ ลดค่าไฟ 5% ริ่วัมถ้ีงกัาริ่ใช้
เคริ่่�อ็งม่อ็ที่างกัาริ่เงินอ็ยา่ง Asset 
Warehousing และ บสย. อ็ยา่งมี
ปุ่ริ่ะสิที่ธิภาพิ่

ปุ่ริ่ะกัาริ่ทีี่�สาม เริ่ง่ริ่ัดเริ่่�อ็งวััคซีนให้

สามาริ่ถีได้มาตามกัำาหนดเวัลาและ
มีปุ่ริ่ิมาณทีี่�เพิ่ียงพิ่อ็ริ่วัมถ้ีงกัำาหนด
วิัธีกัาริ่และหลักัเกัณฑ์ในกัาริ่กัริ่ะ
จายกัาริ่ขนสง่และฉีดวััคซีนอ็ยา่งมี
ปุ่ริ่ะสิที่ธิภาพิ่ โดยจัดลำาดับผ้้ทีี่�ได้ริ่ับ
วััคซีนก่ัอ็นหลังอ็ยา่งเหมาะสม
 
ปุ่ริ่ะกัาริ่ทีี่�สี� เริ่ง่ริ่ัดกัาริ่ใช้และกัาริ่
เจริ่จากัาริ่ค้าที่วิัภาคี ริ่วัมถ้ีงกัาริ่ให้
สัตยาบันลงนามข้อ็ตกัลง RCEP ใน
กัาริ่ปุ่ริ่ะชุมริ่ัฐสภา เพิ่่�อ็ให้ข้อ็ตกัลง
ทีี่�ลงนามไปุ่เม่�อ็เด่อ็น พิ่.ย. 63 มีผล
บังคับใช้กัลางปุ่ีนี� เพิ่่�อ็ให้กัาริ่ฟื� นตัวั
ขอ็งเศริ่ษฐกิัจมีแริ่งสง่เพิ่ิ�มในชว่ังคริ่้�งปุ่ี
หลัง

* กัาริ่ฟื� นตัวัขอ็งเศริ่ษฐกิัจโลกัทีี่�มีแนวั
โน้มว่ัาจะช้ากัว่ัาทีี่�คาดไว้ัเดิม ริ่วัมถ้ีง
ปุ่ัจจัยเสี�ยงและผลกัริ่ะที่บจากักัาริ่
แพิ่ริ่ร่ิ่ะบาดขอ็งโควิัด-19 ในปุ่ริ่ะเที่ศ
 และกัาริ่ใช้งบปุ่ริ่ะมาณเพิ่ิ�มเติมอี็กั
 2 แสนล้านบาที่ในกัาริ่พิ่ยุงเศริ่ษฐกิัจ
 ทีี่�ปุ่ริ่ะชุม กักัริ่. จ้งคาดกัาริ่ณ์ว่ัา
เศริ่ษฐกิัจไที่ยปุ่ี 2564 จะขยายตัวัได้
ในกัริ่อ็บ 1.5% ถ้ีง 3.5% หากัควับคุม
กัาริ่แพิ่ริ่ร่ิ่ะบาดได้ภายในริ่ะยะเวัลา
 3 เด่อ็น ลดลงจากัปุ่ริ่ะมาณกัาริ่เดิม
ทีี่�คาดว่ัาขยายตัวัได้ 2.0% ถ้ีง 4.0% 
เชน่เดียวักัับปุ่ริ่ะมาณกัาริ่กัาริ่สง่อ็อ็กั
ในปุ่ี 2564 ทีี่�คาดว่ัาจะขยายตัวัเพิ่ียง
 3.0% ถ้ีง 5.0% สว่ันอั็ตริ่าเงินเฟ้อ็
ทัี่�วัไปุ่จะอ็ย้ใ่นกัริ่อ็บ 0.8% ถ้ีง 1.0%



 เจุแอลแอล คาดิแนวโน�มตุ้ลาดิอส้งหาฯ เจุแอลแอล คาดิแนวโน�มตุ้ลาดิอส้งหาฯ
ไทุ่ยคร่�งแรกำปุ่ี 64 จะย้งไม่เปุ่ล่�ยนจากำปุ่ีทุ่่�ผ่านมาไทุ่ยคร่�งแรกำปุ่ี 64 จะย้งไม่เปุ่ล่�ยนจากำปุ่ีทุ่่�ผ่านมา

นางสพุนิท์ มชูีชพี กรรมการผูจั้ดการ
บรษัิททีป่รกึษาและบรกิารด้าน
อสงัหารมิทรพัย ์เจแอลแอล 

วิัเคริ่าะห์ว่ัา สภาพิ่เศริ่ษฐกิัจทีี่�ถีดถีอ็ยทัี่�ง
ในปุ่ริ่ะเที่ศไที่ยและทัี่�วัโลกั สง่ผลให้ควัาม
ต้อ็งกัาริ่ในตลาดอ็สังหาริ่ิมที่ริ่ัพิ่ย์กัลุ่มหลักั
ทีุ่กัปุ่ริ่ะเภที่ปุ่ริ่ับตัวัลดลงนับตั�งแต่ต้นปุ่ี
 2563 แม้ในปุ่ี 2564 จะมีควัามคาดหวััง
ส้งเกีั�ยวักัับกัาริ่คลี�คลายขอ็งวิักัฤติกัาริ่ณ์
โริ่คริ่ะบาดตามทีี่�หลายปุ่ริ่ะเที่ศริ่วัมทัี่�ง
ปุ่ริ่ะเที่ศไที่ยตั�งเปุ่้าว่ัาจะมีกัาริ่เริ่ิ�มที่ยอ็ย
ใช้วััคซีน แต่กัาริ่ฟื� นตัวัขอ็งเศริ่ษฐกิัจยัง
คงต้อ็งอ็าศัยเวัลา ดังนั�น จ้งคาดว่ัา ควัาม
ต้อ็งกัาริ่ในภาคอ็สังหาริ่ิมที่ริ่ัพิ่ย์จะยังไมม่ี
กัาริ่ปุ่ริ่ับตัวัดีข้�นอ็ยา่งน้อ็ยไปุ่จนถ้ีงกัลางปุ่ี
นี�
 
โอกาสส�าหรบันักลงทุน

 วิักัฤตกัาริ่ณ์โควิัด-19 สง่ผลกัริ่ะที่บต่อ็
ตลาดอ็สังหาริ่ิมที่ริ่ัพิ่ย์มากักัว่ัาทีี่�หลาย
ฝ�ายเคยคาดกัาริ่ณ์ไว้ัเม่�อ็ชว่ังต้นปุ่ี 2563 
ทีี่�สถีานกัาริ่ณ์โริ่คริ่ะบาดเพิ่ิ�งเริ่ิ�มขยายตัวั
 อ็สังหาริ่ิมที่ริ่ัพิ่ย์กัลุ่มหลักัทีุ่กัปุ่ริ่ะเภที่ล้วัน
ได้ริ่ับผลกัริ่ะที่บอ็ยา่งทัี่�วัถ้ีง ไมว่่ัาจะเปุ่็น
โริ่งแริ่ม ศ้นย์กัาริ่ค้า คอ็นโดมิเนียม และ
ไมเ่ว้ันแม้แต่ตลาดอ็าคาริ่สำานักังานขอ็ง
กัรุิ่งเที่พิ่ฯ ทีี่�มีปุ่ัจจัยพิ่่�นฐานแข็งแกัริ่ง่และ
ค่าเชา่ปุ่ริ่ับเพิ่ิ�มส้งข้�นติดต่อ็กัันมาเปุ่็นเวัลา
หลายปุ่ี แม้ริ่ะดับควัามรุิ่นแริ่งขอ็งผลกัริ่ะ
ที่บทีี่�ได้ริ่ับอ็าจแตกัต่างกัันไปุ่

 ควัามผันผวันทีี่�เกิัดข้�นในภาค
อ็สังหาริ่ิมที่ริ่ัพิ่ย์ ที่ำาให้เจ้าขอ็งและผ้้
ปุ่ริ่ะกัอ็บกัาริ่อ็สังหาริ่ิมที่ริ่ัพิ่ย์ต้อ็งปุ่ริ่ับ
กัลยุที่ธ์เพิ่่�อ็หาชอ่็งที่างเพิ่ิ�มกัริ่ะแสเงินสด
เพิ่่�อ็แก้ัปุ่ัญหาเฉพิ่าะหน้าและปุ่ริ่ับตัวัให้
สามาริ่ถีริ่อ็งริ่ับอ็นาคตริ่ะยะยาวัริ่วัมไปุ่ถ้ีง
พิ่ิจาริ่ณาที่บที่วันพิ่อ็ริ่์ตอ็สังหาริ่ิมที่ริ่ัพิ่ย์
และโคริ่งกัาริ่ทีี่�มีหริ่่อ็ทีี่�วัางแผนไว้ั ซ้�งนำาไปุ่
ส้โ่อ็กัาสทีี่�มีมากัข้�นสำาหริ่ับนักัลงทีุ่น

 กัาริ่เสนอ็ขายโริ่งแริ่มมีให้เห็นมากัข้�น โดย
เฉพิ่าะในหัวัเม่อ็งท่ี่อ็งเทีี่�ยวัทีี่�พิ่้�งพิ่าตลาด

นักัท่ี่อ็งเทีี่�ยวัชาวัต่างชาติเปุ่็นหลักัซ้�งได้
ริ่ับผลกัริ่ะที่บมากักัว่ัาจากัสถีานกัาริ่ณ์โค
วิัด และโริ่งแริ่มทีี่�เสนอ็ขายสว่ันใหญเ่ปุ่็น
โริ่งแริ่มบริ่ิหาริ่โดยผ้้ปุ่ริ่ะกัอ็บกัาริ่ไที่ย ทัี่�งนี�
 สำาหริ่ับโริ่งแริ่มคุณภาพิ่ดีในที่ำาเลชั�นดี พิ่บ
ว่ัา ริ่าคาทีี่�เสนอ็ขายไมไ่ด้ต�ากัว่ัาริ่าคาทีี่�มี
เสนอ็ขายในชว่ังก่ัอ็นโควิัดมากันักั แต่ขณะ
เดียวักััน ผ้้ขายมีควัามย่ดหยุน่ในกัาริ่เจริ่จา
เริ่่�อ็งริ่าคากัับผ้้สนใจซ่�อ็มากัข้�น

 จ้งมีควัามเปุ่็นไปุ่ได้ส้งข้�นทีี่�ริ่าคาทีี่�ผ้้ซ่�อ็
และผ้้ขายคาดหวััง จะขยับเข้าใกัล้กัันมากั
ข้�น ซ้�งที่ำาให้คาดว่ัา ตลาดกัาริ่ลงทีุ่นซ่�อ็ขาย
โริ่งแริ่มจะเริ่ิ�มกัลับมามีกิัจกัริ่ริ่มเพิ่ิ�มข้�นใน
ริ่ะยะปุ่านกัลางเพิ่่�อ็เคลียริ่์ย้นิตเหล่อ็ขาย
ในโคริ่งกัาริ่และเพิ่ิ�มกัริ่ะแสเงินสด ผ้้พิ่ัฒิ์นา
โคริ่งกัาริ่คอ็นโดมีกัาริ่เสนอ็สว่ันลดสำาหริ่ับ
บางย้นิต ริ่วัมไปุ่จนถ้ีงกัาริ่เสนอ็ขายยกัล็อ็ต
ในริ่าคาพิ่ิเศษ
มีทีี่�ดินมากัข้�นทีี่�ถี้กันำาอ็อ็กัมาเสนอ็ขาย
 หริ่่อ็ให้เชา่ริ่ะยะยาวั ทัี่�งโดยบริ่ิษัที่พิ่ัฒิ์นา
โคริ่งกัาริ่คอ็นโดบางสว่ันทีี่�ตัดสินใจยกัเลิกั
แผนกัาริ่เปุ่ิดโคริ่งกัาริ่เพิ่ิ�ม และเจ้าขอ็งทีี่�ดิน
ทีี่�ใช้ปุ่ริ่ะโยชน์ไมเ่ต็มศักัยภาพิ่ ทัี่�งนี� แม้
ริ่าคาเสนอ็ขายหริ่่อ็ให้เชา่จะยังไมถ่่ีอ็ได้ว่ัา
ต�ากัว่ัาชว่ังเวัลาปุ่กัติมากันักั แต่มีสัญญาณ
ว่ัา ผ้้ขายหริ่่อ็ผ้้ให้เชา่หลายริ่ายพิ่ริ่้อ็มปุ่ริ่ับ
ริ่าคาให้สอ็ดคล้อ็งกัับสถีานกัาริ่ณ์ควัามเปุ่็น
จริ่ิงในตลาดมากัข้�น

เริ่ิ�มมีกัาริ่เสนอ็ขายอ็าคาริ่สำานักังานให้
เห็น ทัี่�งทีี่�เปุ่็นอ็าคาริ่เก่ัาพิ่ริ่้อ็มโอ็กัาสกัาริ่
ปุ่ริ่ับปุ่รุิ่ง และบางโคริ่งกัาริ่ทีี่�อ็ย้ร่ิ่ะหว่ัาง
ก่ัอ็สริ่้าง บริ่ิษัที่พิ่ัฒิ์นาอ็สังหาริ่ิมที่ริ่ัพิ่ย์ขอ็ง
ไที่ย เริ่ิ�มสนใจมอ็งหาหุ้นสว่ันทีี่�เปุ่็นบริ่ิษัที่
/นักัลงทีุ่นต่างชาติทีี่�มีควัามแข็งแกัริ่ง่ ทัี่�ง
ที่างด้านกัาริ่เงินและนวััตกัริ่ริ่ม เพิ่่�อ็เข้า
มาชว่ัยเสริ่ิมสริ่้างขีดควัามสามาริ่ถีในกัาริ่
แขง่ขัน และลดควัามเสี�ยง

ในขณะทีี่�ตลาดอ็สังหาริ่ิมที่ริ่ัพิ่ย์กัลุ่ม
หลักัพิ่บกัับควัามท้ี่าที่ายมากัข้�น ยังมี
อ็สังหาริ่ิมที่ริ่ัพิ่ย์ที่างเล่อ็กักัลุ่มอ่็�นทีี่�ยังมี
โอ็กัาสเติบโต อ็าทิี่ อ็สังหาริ่ิมที่ริ่ัพิ่ย์กัลุ่ม
โลจิสติกัส์ทีี่�ควัามต้อ็งกัาริ่มีศักัยภาพิ่ใน

กัาริ่ขยายตัวัส้งตามกัาริ่เติบโตอ็ยา่งก้ัาวั
กัริ่ะโดดขอ็งภาคธุริ่กิัจอี็คอ็มเมอ็ริ่์ส โดย
เฉพิ่าะแพิ่ล็ตฟอ็ริ่์มกัาริ่ซ่�อ็ขายอ็อ็นไลน์
 ซ้�งมีควัามต้อ็งกัาริ่เพิ่ิ�มมากัข้�นในกัาริ่
ใช้คลังสินค้าและศ้นย์กัริ่ะจายสินค้า แต่
ทัี่�งนี� หากัมีผ้้ปุ่ริ่ะกัอ็บกัาริ่ริ่ายใหมที่ี่�คิด
จะขยายกัาริ่ลงทีุ่นเข้ามาในธุริ่กิัจกัาริ่
พิ่ัฒิ์นาอ็สังหาริ่ิมที่ริ่ัพิ่ย์ในกัลุ่มนี� อ็าจไมใ่ช่
เริ่่�อ็งง่ายนักั เพิ่ริ่าะตลาดอ็สังหาริ่ิมที่ริ่ัพิ่ย์
ปุ่ริ่ะเภที่นี� มีผ้้ปุ่ริ่ะกัอ็บกัาริ่ริ่ายหลักั
เพิ่ียงสอ็งริ่ายทีี่�มีปุ่ริ่ะสบกัาริ่ณ์และควัาม
เชี�ยวัชาญส้งทีี่�คริ่อ็งสว่ันแบง่กัาริ่ตลาดสว่ัน
ใหญอ่็ย้ก่่ัอ็นแล้วั อ็ยา่งไริ่ก็ัดี โอ็กัาสสำาหริ่ับ
ผ้้เล่นริ่ายใหมย่ังคงมี เน่�อ็งจากัมีผ้้พิ่ัฒิ์นา
โคริ่งกัาริ่อ็สังหาริ่ิมที่ริ่ัพิ่ย์ในกัลุ่มคลังสินค้า
/โลจิสติกัส์จากัต่างปุ่ริ่ะเที่ศจำานวันมากั
ข้�นทีี่�สนใจหาโอ็กัาสเข้ามาลงทีุ่นพิ่ัฒิ์นา
โคริ่งกัาริ่ เพิ่่�อ็ริ่อ็งริ่ับควัามต้อ็งกัาริ่จากั
ล้กัค้าขอ็งตนทีี่�อ็ย้ใ่นปุ่ริ่ะเที่ศไที่ย และ
สนใจทีี่�จะริ่ว่ัมลงทีุ่นกัับผ้้ปุ่ริ่ะกัอ็บกัาริ่ชาวั
ไที่ย

 ยังมีอ็สังหาริ่ิมที่ริ่ัพิ่ย์ที่างเล่อ็กัอ่็�นๆ ทีี่�มี
ศักัยภาพิ่ส้งสำาหริ่ับกัาริ่ลงทีุ่น อ็าทิี่ ดาต้า
เซ็นเตอ็ริ่์ ริ่วัมไปุ่จนถ้ีงบ้านพิ่ักัผ้้ส้งวััย
ริ่ะดับไฮเอ็นด์สำาหริ่ับชาวัไที่ยผ้้มีฐานะ
และชาวัต่างชาติ แม้ผ้้พิ่ัฒิ์นาโคริ่งกัาริ่
อ็สังหาริ่ิมที่ริ่ัพิ่ย์ไที่ยหลายริ่ายอ็าจไมม่ี
ปุ่ริ่ะสบกัาริ่ณ์ตริ่งในกัาริ่พิ่ัฒิ์นาและบริ่ิหาริ่
อ็สังหาริ่ิมที่ริ่ัพิ่ย์ที่างเล่อ็กัเหล่านี� แต่มี
ควัามเปุ่็นไปุ่ได้ทีี่�จะสามาริ่ถีริ่ว่ัมลงทีุ่นกัับ
ผ้้ปุ่ริ่ะกัอ็บกัาริ่ต่างชาติทีี่�มีควัามเชี�ยวัชาญ
และมีชอ่็งที่างในกัาริ่เจาะตลาดล้กัค้าจากั
ต่างปุ่ริ่ะเที่ศ

 ในภาวัะทีี่�ตลาดอ็สังหาริ่ิมที่ริ่ัพิ่ย์เกิัด
ควัามเปุ่ลี�ยนแปุ่ลงข้�นอ็ยา่งริ่วัดเริ่็วั ตาม
พิ่ัฒิ์นากัาริ่ทีี่�เกิัดข้�นในโลกัดิจิทัี่ลและ
เที่คโนโลยี ซ้�งสง่ผลให้วิัถีีกัาริ่ใช้ชีวิัตขอ็ง
ผ้้คนและควัามต้อ็งกัาริ่ในกัาริ่ใช้ปุ่ริ่ะโยชน์
อ็สังหาริ่ิมที่ริ่ัพิ่ย์เปุ่ลี�ยนแปุ่ลงไปุ่ ผ้้ปุ่ริ่ะกัอ็บ
กัาริ่อ็สังหาริ่ิมที่ริ่ัพิ่ย์ต้อ็งจินตนากัาริ่ถ้ีง
ควัามเปุ่็นไปุ่ได้ใหม่ๆ  ทีี่�อ็าจเกิัดข้�นได้ใน
อ็นาคต เพิ่่�อ็ให้สามาริ่ถีพิ่บโอ็กัาสใหม่ๆ  ใน
กัาริ่ขยายธุริ่กิัจและกัริ่ะจายกัาริ่ลงทีุ่น



บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TOA:  แนะนำา "BUY" ราคาเป้้าหมาย 40 บาท/ห้�นบล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : TOA:  แนะนำา "BUY" ราคาเป้้าหมาย 40 บาท/ห้�น

TOA Paint (Thailand) (TOA)

BUY
Share PriceTHB 33.50
12m Price TargetTHB 40.00 
(+19%)

ผ้้นำาผลิตภัณฑ์สีและสาริ่เคล่อ็บผิวั 

Initiation
          
ปุ่ริ่ะเด็นกัาริ่ลงทีุ่น 
          
TOA ผ้้นำาผลิตภัณฑ์สีและสาริ่
เคล่อ็บผิวัชั�นนำาในปุ่ริ่ะเที่ศไที่ย และ
 อ็าเซียน ผลปุ่ริ่ะกัอ็บกัาริ่ปุ่ี 2560-
2562 มีกัาริ่เติบโต  ปุ่ี2563 จะ
ปุ่ริ่ะคอ็งตัวัติดลบเล็กัน้อ็ยแม้เผชิญ
กัับปุ่ัจจัยลบเริ่่�อ็งCovid-19  แนวัโน้ม
ปุ่ี 2564-2565 จะกัลับมาเติบโต จากั
กัาริ่เปุ่ิดตัวัโมเดลธุริ่กิัจใหม ่MEGA 
PAINT Warehouse และ ยกัริ่ะดับ
บริ่ิกัาริ่งานชา่งมาตริ่ฐานใหม ่WHO 
Service  บริ่ิษัที่มีฐานะกัาริ่เงินทีี่�
แข็งแกัริ่ง่ มีเงินสดและเงินลงทีุ่น
ริ่ะยะสั�นในม่อ็ส้ง 6 พิ่ันล้านบาที่  เริ่า
เริ่ิ�มต้นแนะนำา ซ่�อ็ ปุ่ริ่ะเมินริ่าคาเปุ่้า
หมายปุ่ี 2564 เท่ี่ากัับ 40 บาที่ บน
ฐาน Forward P/E เฉลี�ยปุ่ริ่ะมาณ 35 
เท่ี่า  

ผ้้นำาผลิตภัณฑ์สีและสาริ่เคล่อ็บผิวั
ชั�นนำาในปุ่ริ่ะเที่ศไที่ย 
          TOA เปุ่็นผ้้นำาผลิตภัณฑ์สีและ
สาริ่เคล่อ็บผิวัชั�นนำาในปุ่ริ่ะเที่ศไที่ย
 (สว่ันแบง่ตลาด 48.7%) และ
 อ็าเซียน (สว่ันแบง่ตลาด 13%)  มี
ปุ่ริ่ะสบกัาริ่ณ์มากักัว่ัา 55 ปุ่ี  มี
โริ่งงาน 11 แหง่ ในอ็าเซียน  ค่อ็ ไที่ย
 เวีัยดนาม มาเลเซีย ลาวั เมียนมา
 กััมพิ่้ชา และ อิ็นโดนีเซีย ริ่อ็งริ่ับกัาริ่
เติบโตในอ็นาคต 

ปุ่ี 2563 จะปุ่ริ่ะคอ็งตัวั  แนวัโน้มปุ่ี 
2564-2565 คาดจะกัลับมาเติบโต 
          
TOA มีสินค้าคริ่บ มีกัาริ่อ็อ็กั
ผลิตภัณฑ์ใหม ่ริ่วัมถ้ีง สินค้า
 Premium สามาริ่ถีจัดหาโซล้ชั�น
ให้ล้กัค้า มีกัาริ่ขายริ่ว่ัมกัับเซอ็ริ่์วิัส
 สำาหริ่ับล้กัค้าโคริ่งกัาริ่ นำาหน้า
ค้่แขง่ ที่ำาให้ TOA สามาริ่ถีแยง่ 
Market share จากัค้่แขง่  เริ่าคาดผล
ปุ่ริ่ะกัอ็บกัาริ่ปุ่ี 2563 จะปุ่ริ่ะคอ็งตัวั
กัำาไริ่ไมท่ี่รุิ่ดลงมากัหนักัลดลงเพิ่ียง
 3% เหล่อ็ 2,098 ล้านบาที่  แม้ว่ัาจะ
เผชิญกัับปุ่ัจจัยลบ Covid-19  แนวั
โน้มปุ่ี 2564-2565 คาดจะกัลับมา
เติบโต  มีกัาริ่เปุ่ิดตัวัโมเดลธุริ่กิัจใหม่
 MEGA PAINT Warehouse ศ้นย์ริ่วัม
วััสดุก่ัอ็สริ่้างและบริ่ิกัาริ่จากัทีี่โอ็เอ็
คริ่บวังจริ่ และ ยกัริ่ะดับบริ่ิกัาริ่งาน
ชา่งมาตริ่ฐานใหม ่WHO Service 
ด้วัยโซล้ชั�นงานกัาริ่ก่ัอ็สริ่้างและ

ซอ่็มแซมบ้าน  คาดจะมีกัำาไริ่ทีี่�เติบโต
เฉลี�ย 8%CAGR ส้ร่ิ่ะดับ 2,429 ล้าน
บาที่ ในปุ่ี 2565   

ฐานะกัาริ่เงินแข็งแกัริ่ง่ คาดปุ่ันผล
เพิ่ิ�ม 
          
TOA มีฐานะกัาริ่เงินทีี่�แข็งแกัริ่ง่ มี
เงินสดในม่อ็ และ เงินลงทีุ่นริ่ะยะสั�น
ส้ง 6,365 ล้านบาที่  ผลปุ่ริ่ะกัอ็บกัาริ่
งวัด 6 เด่อ็นแริ่กัปุ่ี 2563 จ่ายปุ่ันผล
มากัข้�นเปุ่็น 0.27 บาที่  คริ่้�งหลังปุ่ี
 2563 คาดกัำาไริ่จะดีข้�นจากัคริ่้�งปุ่ี
แริ่กั เริ่าคาดจะจ่ายปุ่ันผลเพิ่ิ�มเปุ่็น
 0.28 บาที่ ริ่วัมจ่ายปุ่ันผลกัำาไริ่ปุ่ี 
2563 เท่ี่ากัับ 0.55 บาที่ คิดเปุ่็นอั็ตริ่า
เงินปุ่ันผลตอ็บแที่น 1.6% เพิ่ิ�มจากัทีี่�
จ่ายปุ่ันผลกัำาไริ่ปุ่ีก่ัอ็น 0.50 บาที่ 
         
 ควัามเสี�ยง : ภาวัะเศริ่ษฐกิัจ ก่ัอ็สริ่้าง
 ในภ้มิภาคและในปุ่ริ่ะเที่ศ / ต้นทีุ่น
วััตถีุดิบหลักัเปุ่็นไปุ่ตามริ่าคาน�ามัน / 
ภาวัะกัาริ่แขง่ขันกัับบริ่ิษัที่ค้่แขง่ 

          Surachai 
Pramualcharoenkit
          surachai.p@maybank-ke.
co.th
          (66) 2658 6300 ext 1470



บล.ดีิบีเอสวิคเคอร์ส : PTTGC แนะนำา ถ่ัอ ราคาพ่�นฐาน ที� 54.00 บ.บล.ดีิบีเอสวิคเคอร์ส : PTTGC แนะนำา ถ่ัอ ราคาพ่�นฐาน ที� 54.00 บ.

PTTGC คำาแนะนำา ถ่ีอ็
 
ริ่าคาปุ่ดิ 62.25 บาที่ ริ่าคาพิ่่�นฐาน 54 บาที่
 
คาดกัำาไริ่ 4Q63 สง้สดุในปุ่ ี63
  
คาดกัำาไริ่สุที่ธ ิ4Q63 อ็ย้ที่ี่� 6.96 พิ่นัล้านบาที่ ซ้�งเป็ุ่นไตริ่มาสทีี่�ดีทีี่�สดุในปีุ่ 63 หนนุโดยกัำาไริ่
จากัสต็อ็กั (คาดไว้ัทีี่� 1.4 พิ่นัล้านบาที่), มาริ่จิ์�นธุริ่กิัจปุ่โิตริ่เคมีเพิิ่�มข้�นทัี่�งโอ็เลฟินสแ์ละอ็ะโริ่
เมติกัส,์ ค่ากัาริ่กัลั�นดีข้�น QoQ และมกีัำาไริ่จากัอั็ตริ่าแลกัเปุ่ลี�ยน (ปุ่ริ่ะเมินไว้ัทีี่� 976 ล้านบาที่) 
ทัี่�งนี�ใน 4Q62 มกีัำาไริ่สทุี่ธเิพิ่ยีง 374 ล้านบาที่ และใน 3Q63 มกีัำาไริ่สทุี่ธ ิ908 ล้านบาที่
 
แนวัโนม้ 1Q64 คาดว่ัาจะเหน็พิ่ริ่เีมยีมน�ามนัดิบเพิิ่�มข้�น และมาริ่จิ์�นปุ่โิตริ่มีอ่็อ็นลง ซ้�งพิ่ริ่เีมยีม
น�ามนัดิบได้ขยบัข้�นมาริ่าวั 1 US$/bbl สว่ันมาริ่จิ์�นปุ่โิตริ่เคมีได้ริ่บัผลกัริ่ะที่บจากักัำาลังกัาริ่
ผลิตทีี่�เข้ามาเพิ่ิ�ม, สนิค้าคงคลังขอ็ง PET/PTA  ในจีนอ็ย้ใ่นริ่ะดับสง้, อุ็ปุ่สงค์คอ็นเที่นเนอ็ร์ิ่
กัลับส้ร่ิ่ะดับปุ่กัติ และต้นที่นุวััตถีดิุบสง้ข้�น

คงคำาแนะนำาถ่ีอ็ ใหร้ิ่าคาพิ่่�นฐาน 54 บาที่ อิ็งกัับ P/BV ปีุ่ 64 ทีี่� 0.82 เท่ี่า (-1SD ขอ็งค่าเฉลี�ย
ยอ้็นหลัง 5 ปุ่)ี ควัามเสี�ยงหลักั ค่อ็ ควัามผนัผวันขอ็งริ่าคาน�ามันและริ่าคาปิุ่โตริ่เคมี

นกััวิัเคริ่าะห์ : ดุลเดช บคิ : duladethb@th.dbs.com



บล.ฟน้ินเซีย ไซร้ส : ORI แนะนำา "BUY" ราคาเป้้าหมาย 9 บาท/ห้�นบล.ฟน้ินเซีย ไซร้ส : ORI แนะนำา "BUY" ราคาเป้้าหมาย 9 บาท/ห้�น

ORI (ORI TB)
บมจ. อ็อ็ริ่จิิ�น พิ่ริ่อ็็พิ่เพิ่อ็ร์ิ่ตี�

BUY          
Previous                    BUY
2021 Target Price (Bt)     9.00
Price (06/01/2021)         8.00
up/downside (%)          +12.5%

กัำาไริ่เด่น บน Downside จำากััด
          ยอ็ดขายปุ่ ี2020 ที่ะลเุปุ้่าจบทีี่�
 2.6 หม่�นล้านบาที่ (-12% Y-Y) ขณะทีี่�
ปุ่ ี2021 คาดกัลับมาโต 10% Y-Y จากั
แผนรุิ่กัเปุ่ดิโคริ่งกัาริ่ใหมถ้่ีง 2 หม่�น
ล้านบาที่      (+51% Y-Y) แมก้ัาริ่แพิ่ริ่่
ริ่ะบาด COVID-19 สง่ผลต่อ็ Sentiment 
กัาริ่ขาย แต่คาดกัดดันแค่ในชว่ัง 1Q21 
สว่ันธุริ่กิัจโริ่งแริ่ม ริ่ายได้คิดเป็ุ่นสดัสว่ัน
เพิ่ยีง 1% จ้งไมก่ัริ่ะที่บอ็ยา่งมีนัยต่อ็
ภาพิ่ริ่วัม ขณะทีี่�แนวัโน้มกัำาไริ่ 4Q20 
คาดเริ่ง่ข้�นที่ำาริ่ะดับสง้สดุขอ็งปีุ่ หนนุ
จากัแผนโอ็นคอ็นโดใหม ่5 โคริ่งกัาริ่ เริ่า
คงปุ่ริ่ะมาณกัาริ่กัำาไริ่ปุ่กัติปุ่ ี2020 ทีี่� 2.8 
พิ่นัล้านบาที่ +4% Y-Y แขง็แกัริ่ง่กัว่ัา
กัลุ่มฯทีี่� -22% Y-Y และปีุ่ 2021 คาด
โตต่อ็เน่�อ็ง +11% Y-Y บน Backlog 
ริ่อ็งริ่บัยอ็ดโอ็นแล้วั 64% สง้สุดใน
กัลุ่มฯ ถ่ีอ็ว่ัาเปุ่น็ตัวัเล่อ็กัทีี่�ปุ่ลอ็ดภัย
ท่ี่ามกัลางสถีานกัาริ่ณที์ี่�ไมแ่นน่อ็น ริ่าคา
หุน้เที่ริ่ดบน PE2021 เพีิ่ยง 6.4x ต�า
กัว่ัากัลุ่มทีี่� 9.5x จ้งยงัแนะนำาซ่�อ็ ริ่าคา
เหมาะสม 9 บาที่

ยอ็ดขายปุ่ ี2020 ดีกัว่ัาเปุ้่า 19%
          ยอ็ดขายทัี่�งปุ่ ี2020 จบทีี่� 2.56 
หม่�นล้านบาที่ (-12% Y-Y) สง้กัว่ัาเปุ้่า
ขอ็งบริิ่ษัที่ทีี่� 2.15 หม่�นล้านบาที่ถ้ีง
 19% เป็ุ่นคอ็นโด : แนวัริ่าบทีี่� 76 : 
24 โดยยอ็ดขายขอ็งสต็อ็กัพิ่ริ่อ้็มโอ็น
คิดเปุ่น็สดัสว่ัน 35% จากัควัามสำาเร็ิ่จ
ขอ็งกัาริ่เริ่ง่ริ่ะบายสต็อ็กั และกัลยุที่ธ์

 Everyone can sell สว่ันทีี่�เหล่อ็อี็กั
 65% เปุ่น็โคริ่งกัาริ่ใหม ่หนนุจากักัาริ่
เปิุ่ดตัวัจำานวัน 10 โคริ่งกัาริ่ มล้ค่าริ่วัม 
1.3 หม่�นล้านบาที่ แบง่เปุ่น็คอ็นโด 53% 
และแนวัริ่าบ 47% ซ้�งได้ริ่บัผลตอ็บรัิ่บดี
กัว่ัาคาด

ปุ่ ี2021 รุิ่กัเปิุ่ดโคริ่งกัาริ่ใหมจ่ำานวันมากั 
หนนุเปุ่า้ยอ็ดขายเริ่ง่ข้�น
          ภาพิ่ริ่วัมปุ่ ี2021 ผ้บ้ริ่หิาริ่มมีมุ
มอ็งตลาดอ็สงัหาฯฟื� นตัวัจากัปีุ่ 2020 
แมมี้สถีานกัาริ่ณ ์COVID-19 ริ่อ็บใหม่
 แต่คาดกัดดันแค่ในชว่ัง 1Q21 ขณะทีี่�
กัาริ่แขง่ขนัริ่าคาจะผอ่็นคลายหลังริ่ะ
บายสต็อ็กัไปุ่มากัในปีุ่ก่ัอ็น ซ้�งจะเป็ุ่น
แริ่งหนนุอั็ตริ่ากัำาไริ่ขั�นต้น เบ่�อ็งต้น
 บริ่ษัิที่ตั�งเปุ่า้ยอ็ดขายเริ่ง่ข้�น 10% Y-Y 
บนมมุมอ็ง Conservative หนุนจากัจากั
แผนเปุ่ดิโคริ่งกัาริ่ใหมร่ิ่วัม 2 หม่�นล้าน
บาที่ แบง่เปุ่น็คอ็นโด 50% และแนวัริ่าบ
 50% หลักัๆเป็ุ่นริ่ะดับ Mid-to-High 
End ซ้�งได้ริ่บัผลกัริ่ะที่บจากั COVID-19 
ไมม่ากั ขณะทีี่�ธุริ่กิัจโริ่งแริ่มทีี่�เปิุ่ดให้
บริ่กิัาริ่แล้วั 2 แหง่ ถีก้ับริ่ริ่เที่าผลกัริ่ะที่บ
ด้วัยสญัญาในมอ่็ขอ็งลก้ัค้าทีี่�มถ้ีีง 50% 
ขอ็งจำานวันห้อ็งทัี่�งหมด ริ่วัมถ้ีงริ่ายได้
จากัธุริ่กิัจโริ่งแริ่มคิดเป็ุ่นเพิ่ยีงริ่าวั 1% 
ขอ็งริ่ายได้ริ่วัม จ้งคาดไมส่ง่ผลกัริ่ะที่บ
อ็ยา่งมีนยัต่อ็ภาพิ่ริ่วัมขอ็ง ORI

โมเมนตัมงบ 4Q20 เด่นสุดขอ็งปีุ่ กัำาไริ่ปุ่ ี
2020-2021 ดดี้ต่อ็เน่�อ็ง
          เริ่าปุ่ริ่ะเมนิกัำาไริ่ 4Q20 เริ่ง่ข้�น
ที่ำาริ่ะดับสง้สดุขอ็งปีุ่ จากัแผนโอ็น
กัริ่ริ่มสทิี่ธิ�คอ็นโดใหมถ้่ีง 5 โคริ่งกัาริ่ ซ้�ง
ที่ำายอ็ดขายดี ที่ำาใหเ้ริ่าคงปุ่ริ่ะมาณกัาริ่
กัำาไริ่ปุ่กัติปุ่ ี2020 ทีี่� 2.8 พิ่นัล้านบาที่
 (+4% Y-Y) สว่ันปีุ่ 2021 คาดขยายตัวัดี
ต่อ็เน่�อ็ง 11% Y-Y เปุ่น็ 3.1 พิ่นัล้าน
บาที่ หนนุจากัแผนโอ็นคอ็นโดใหมร่ิ่วัม
 8 โคริ่งกัาริ่ แบง่เปุ่น็ ORI 6 แหง่ และ
 JV อี็กั 2 แหง่ โดยไฮไลท์ี่ค่อ็โคริ่งกัาริ่

ใหญ ่Park Origin Thonglor (JV) มล้ค่า
 1.2 หม่�นล้านบาที่ และ Park Origin 
Phayathai มล้ค่า 4.6 พิ่นัล้านบาที่ ซ้�ง
มยีอ็ดขายสง้ 74-75% ริ่วัมถ้ีงคาดริ่บั
ร้ิ่ร้ิ่ายได้จากัแนวัริ่าบมากัข้�นตามกัาริ่
เปุ่ดิโคริ่งกัาริ่ใหม ่ขณะทีี่� Backlog (ริ่วัม
 JV) ณ สิ�น 3Q20 แขง็แกัริ่ง่ 3.8 หม่�น
ล้านบาที่ ที่ยอ็ยรัิ่บร้ิ่ถ้้ีงปุ่ ี2024 ริ่อ็งริ่บั
คาดกัาริ่ณ์ยอ็ดโอ็นปีุ่นี�แล้วั 64% จำากััด 
Downside Risk ขอ็งปุ่ริ่ะมาณกัาริ่

คงคำาแนะนำาซ่�อ็ ริ่าคาเหมาะสม 9 บาที่
          มคีวัามนา่สนใจในฐานะเปุ่น็ 1 
ใน 4 บริ่ษัิที่ขอ็งกัลุ่มอ็สงัหาฯทีี่�ที่ำากัำาไริ่ 
4Q20 โดดเด่น ขณะทีี่�กัำาไริ่ปุ่กัติปุ่ ี2020 
เติบโตได้ 4% Y-Y สวันที่าง COVID-19 
และกัลุ่มอ็สงัหาฯทีี่�ลดลง 22% Y-Y และ
คาดขยายตัวัต่อ็เน่�อ็งในปีุ่ 2021 +11% 
Y-Y บน Backlog แข็งแกัริ่ง่ริ่อ็งริ่บั
ยอ็ดโอ็นแล้วัมากัสดุเป็ุ่นอั็นด้บ 1 และ
มฐีานะกัาริ่เงินดี ถ่ีอ็ว่ัาเป็ุ่นตัวัเล่อ็กัทีี่�
ปุ่ลอ็ดภัยท่ี่ามกัลางสถีานกัาริ่ณที์ี่�ไม่
แนน่อ็น ไมส่อ็ดคล้อ็งริ่าคาหุน้ทีี่�ซ่�อ็ขาย
บน PE2021 เพิ่ยีง 6.4x ต�ากัว่ัากัลุ่มฯ
ทีี่� 9.5x พิ่ริ่อ้็มคาดปัุ่นผล Yield 6-7% 
ต่อ็ปีุ่ ยงัแนะนำาซ่�อ็ และเล่อ็กัเป็ุ่น Top 
Pick ริ่าคาเหมาะสม 9 บาที่ (อิ็ง PER 
7.3x) อ็ยา่งไริ่ก็ัดี ปุ่ริ่ะเด็นทีี่�ต้อ็งติดตาม
ค่อ็ผลกัริ่ะที่บ COVID-19 ริ่อ็บใหมต่่อ็ย
อ็ดขาย 
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บล.หยวนตุ้�า : SFLEX แนะนำา "BUY" ราคาเป้้าหมาย 7.75 บาท/ห้�นบล.หยวนตุ้�า : SFLEX แนะนำา "BUY" ราคาเป้้าหมาย 7.75 บาท/ห้�น
Company Update
SFLEX

Thailand : Packaging

Action
BUY (Maintain)
TP upside (downside) +42.2%
Close Jan 07, 2021
Price (THB)             5.45
12M Target (THB)        7.75
Previous Target (THB)   7.75

Whats new?
          - คาดกัำาไริ่ปุ่กัติ 4Q63 ที่ำา New High ทีี่� 41 ลบ. (+19.0% QoQ, +80.5% YoY) เน่�อ็งจากัเปุ่น็ชว่ัง High Season และจากักัาริ่เล่�อ็นวัางจำาหนา่ยสินค้าใหมข่อ็งลก้ัค้า และได้ปุ่ริ่ะโยชน์
จากันโยบายขอ็งรัิ่ฐ
          - ปีุ่ 2564 จะมีริ่ายได้เพิ่ิ�มเติมจากัลก้ัค้าริ่ายใหมอี่็กัริ่าวั 15 ริ่ายคิดเปุ่น็ริ่ายได้ริ่าวั 240 ลบ. 
          - ลุ้นดีล M&A กัับผ้้ปุ่ริ่ะกัอ็บกัาริ่กัลุ่มอ็าหาริ่ริ่ายใหญ ่คาดเหน็ควัามชดัเจนภายใน 1Q64  นี�

Our view
          - ยงัคงมมุมอ็งบวักัต่อ็ผลดำาเนนิกัาริ่ในริ่ะยะยาวัขอ็ง SFLEX คาด 1Q64 จะเติบโตสง้ YoY และปุ่ ี2564 จะยงัสามาริ่ถีเติบโตได้อ็ยา่งต่อ็เน่�อ็ง จากัริ่ายได้ทีี่�เพิิ่�มข้�นต่อ็เน่�อ็งทัี่�งจากั
ลก้ัค้าริ่ายเดิมและริ่ายใหม ่ปุ่ริ่ะกัอ็บกัับ NPM ทีี่�ดีข้�น YoY
          - ปีุ่ 2564 มี Upside จากัดีล M&A และริ่ายได้จากักัาริ่สง่อ็อ็กัทีี่�เริ่ายงัไมร่ิ่วัมไว้ัในปุ่ริ่ะมาณกัาริ่
          - คงคำาแนะนำา ซ่�อ็ อิ็งวิัธ ีPEG ทีี่� 0.57 เท่ี่า ได้ริ่าคาเปุ่า้หมายสิ�นปุ่ ี2564 ทีี่� 7.75 บาที่ต่อ็หุน้

STARFLEX 

4Q63 ที่ำา New High, ปุ่ ี2564 โตต่อ็พิ่ร้ิ่อ็มลุ้นดีล M&A

คาด 4Q63 โต 80% YoY, ทัี่�งปีุ่ 2563 โต 117%
          เริ่าคาดริ่ายได้ทีี่� 389 ลบ. เติบโต 4.1% QoQ เน่�อ็งจากัเปุ่น็ชว่ัง High Season ขอ็งธุริ่กิัจ และเติบโต 21.4% YoY เน่�อ็งจากัสนิค้าใหมข่อ็งลก้ัค้าถีก้ัเล่�อ็นกัาริ่วัางจำาหนา่ยจากัชว่ังกัลาง
ปุ่มีาเป็ุ่นปุ่ลายปีุ่แที่น ปุ่ริ่ะกัอ็บกัับมาตริ่กัาริ่ขอ็งริ่ฐั เชน่ คนละคริ่้�ง, ช้อ็ปุ่ดีมค่ีน ชว่ัยกัริ่ะตุ้นยอ็ดใชจ่้ายสนิค้าอุ็ปุ่โภคและบริ่โิภค ซ้�งสง่ผลโดยตริ่งต่อ็ยอ็ดอ็อ็เดอ็ริ่ที์ี่�เขา้มามากัข้�น และยังมี
อ็อ็เดอ็ริ่เ์พิ่ิ�มจากัลก้ัค้าริ่ายใหม่ๆ  คาด GPM ทีี่� 20.8% ลดลงเล็กันอ้็ยจากั 21.4% ใน 3Q63 จากัริ่าคาต้นที่นุทีี่�สง้ข้�น QoQ แต่ยงัสง้กัว่ัาเม่�อ็เทีี่ยบกัับ 4Q62 ทีี่� 17.3% คาดกัำาไริ่ปุ่กัติ 4Q63 
ทีี่� 41 ลบ.(+19.0% QoQ, +80.5% YoY) ที่ำาใหทั้ี่�งปีุ่ 2563 คาดริ่ายได้ทีี่� 1,421 ลบ. GPM ทีี่� 21.9% กัำาไริ่ปุ่กัติทีี่� 132 ลบ. เติบโตสง้ 117% YoY

เริิ่�มต้นปุ่ใีหมไ่ด้ดี ถ้ีงแมม้รีิ่าคาต้นที่นุกัดดัน
          เริ่าปุ่ริ่ะเมินว่ัาผลปุ่ริ่ะกัอ็บกัาริ่ขอ็ง SFLEX ใน 1Q64 อ็าจลดลงเล็กันอ้็ยถ้ีงที่ริ่งตัวั QoQ แต่โตได้ YoY ปุ่จัจัยหลักัจากัมาจากัริ่าคาต้นที่นุทีี่�สง้ข้�นตามริ่าคาตลาดโลกั อ็ยา่งไริ่ก็ัตาม
บริ่ษัิที่ยงัคงมยีอ็ดอ็อ็เดอ็ริ่ที์ี่�เพิ่ิ�มข้�นอ็ยา่งต่อ็เน่�อ็งจากัควัามต้อ็งกัาริ่ใช้บริ่ริ่จุภัณฑ์ขอ็ง SFLEX เพิ่ิ�มข้�นขอ็งลก้ัค้าริ่ายเดิม โดยกัำาลังอ็ย้ใ่นชว่ังริ่ะหว่ัางกัาริ่เจริ่จาต่อ็ริ่อ็งริ่าคาซ้�งอ็าจที่ำาใหผ้ลกั
ริ่ะที่บต่อ็ต้นที่นุอ็าจไมม่ากันกัั นอ็กัจากันี�ยงัมอี็อ็เดอ็ริ่เ์พิ่ิ�มเติมจากัลก้ัค้าใหม่ๆ  เชน่ ซอ็งเขม็ฉดียาขอ็งบริ่ษัิที่อุ็ปุ่กัริ่ณท์ี่างกัาริ่แพิ่ที่ยจ์ากัญี�ปุุ่�น (NIPRO) โดยจะเริ่ิ�มรัิ่บร้ิ่ร้ิ่ายได้ล็อ็ตแริ่กัใน 
1Q64  และกัลุ่มสนิค้าบริ่โิภค (Food) ขณะทีี่� GPM อ็าจลดลงเล็กันอ้็ย QoQ จากัริ่าคาต้นที่นุทีี่�สง้ข้�น เริ่าคาดกัำาไริ่ปุ่กัติเบ่�อ็งต้น 1Q64 ทีี่� 35 - 40 ลบ. 

ปุ่ ี2564 จะเริิ่�มเหน็ริ่ายได้สง่อ็อ็กั พิ่ริ่อ้็มลุ้นดีล M&A คงคำาแนะนำา ซ่�อ็
          ปุ่ ี2564 จะสามาริ่ถีเติบโตได้ต่อ็เน่�อ็ง โดยปุ่จัจัยหลักัค่อ็ริ่ายได้ทีี่�สง้ข้�นจากัอ็อ็เดอ็ริ่ที์ี่�เพิิ่�มมากัข้�น และลก้ัค้าริ่ายใหมที่ี่�จะเน้นในกัลุ่มสนิค้าบริิ่โภค (Food) คาดจะเปุ่น็ริ่ายใหญใ่นกัลุ่ม
อ็าหาริ่อ็ยา่งนอ้็ย 2 ริ่าย และกัลุ่ม High Margin มากัข้�น ปุ่ริ่ะกัอ็บกัับ GPM คาดจะดีข้�นเปุ่น็ 24.7% จากักัาริ่บริ่หิาริ่พิ่อ็ริ่ต์สนิค้าอ็ยา่งมีปุ่ริ่ะสทิี่ธิภาพิ่ และกัำาลังกัาริ่ผลิตทีี่�สง้ข้�นลดต้นที่นุ
คงทีี่�ต่อ็หนว่ัย ขณะทีี่� SG&A ต่อ็ยอ็ดขายริ่วัมคาดจะยงัริ่กััษาริ่ะดับทีี่� 10% ต่อ็ยอ็ดขายริ่วัมได้ คาดกัำาไริ่ปุ่กัติปุ่ ี2564 ขอ็ง SFLEX ทีี่� 204 ลบ. (+54.5%YoY) เปุ่น็ริ่ะดับสง้สดุใหม ่และยงั
ม ีUpside ขอ็งกัาริ่เติบโตแบบ inorganic อ็ยา่งนอ้็ย 2 ดีลในปุ่ ี2564 โดยเปุ่น็ดีลริ่ว่ัมที่นุกัับพัิ่นธมติริ่ผ้้ปุ่ริ่ะกัอ็บกัาริ่กัลุ่มสนิค้าบริ่โิภคริ่ายใหญใ่นปุ่ริ่ะเที่ศ คาดจะเหน็ควัามชดัเจนภายใน
 1Q64 นี� และอี็กัดีลเปุ่น็กัาริ่เจริ่จาลงที่นุในปุ่ริ่ะเที่ศเวีัยตนามโดยอ็าจจะเริ่ิ�มเหน็ริ่ายได้จากัต่างปุ่ริ่ะเที่ศในปุ่ ี2564 นี�ซ้�งจะชว่ัยต่อ็ยอ็ดและเพิ่ิ�มศกััยภาพิ่ใหบ้ริ่ษัิที่ได้อ็ยา่งมากัในอ็นาคต เริ่า
ยงัคงปุ่ริ่ะเมนิมล้ค่าพิ่่�นฐานปีุ่ 2564 ทีี่�ริ่าคา 7.75 บาที่ อิ็งวิัธ ีPEG ทีี่� 0.57 เท่ี่า

          Research Analysts:
          Theethanat  Jindarat
          Tel.    +662 009 8071
          E-Mail  Theethanat.j@yuanta.co.th
          ID      039916

          Kritawit Ratanakhanokchai 
          Assistant Analyst



บล.ทรีนีตีุ้� : IP แนะนำา "ถ่ัอ" ราคาเป้้าหมาย 15.30 บาท/ห้�นบล.ทรีนีตีุ้� : IP แนะนำา "ถ่ัอ" ราคาเป้้าหมาย 15.30 บาท/ห้�น

Stock Comment

อิ็นเตอ็ร์ิ่ ฟาริ่ม์า - IP

คำาแนะนำา: ถ่ีอ็
ริ่าคาปุ่ดิ: 15.10 บาที่
ริ่าคาเปุ้่าหมาย: 15.30 บาที่
หมวัดอุ็ตสาหกัริ่ริ่ม/ธุริ่กิัจ: MAI

IP ผนก้ั TU ก่ัอ็ตั�งบริิ่ษัที่ริ่ว่ัมทุี่น หนนุกัาริ่เติบโตริ่ะยะกัลาง

IP ผนก้ั TU ก่ัอ็ตั�งบริิ่ษัที่ริ่ว่ัมทุี่น บริ่ษัิที่ อิ็นเตอ็ริ่ฟ์าริ่ม์า-ซีวิัต้า จำากััด
          จากัขา่วัแจ้งตลาดฯวัันนี� (7 ม.ค. 2564) บริิ่ษัที่ อิ็นเตอ็ริ่ ์ฟาริ่ม์า จำากััด (มหาชน) (IP) และ บริิ่ษัที่ ไที่ยย้เนี�ยน อิ็นกัริ่เีดียนท์ี่ จำากััด
 ซ้�งเปุ่น็บริ่ษัิที่ในเคริ่อ่็ขอ็ง บมจ.ไที่ยย้เนี�ยน กัรุิ่ปุ๊่ (TU) ริ่ว่ัมลงทุี่นภายใต้ช่�อ็ บริ่ษัิที่ อิ็นเตอ็ริ่ฟ์าริ่ม์า-ซวิีัต้า จำากััด ด้วัยที่นุจดที่ะเบยีน
จำานวัน 20 ล้านบาที่ โดย IP ถ่ีอ็หุน้สัดสว่ัน 50.99995% ขอ็งจำานวันหุน้ทัี่�งหมด บริิ่ษัที่ ไที่ยย้เนี�ยน อิ็นกัริ่เีดียนท์ี่ จำากััด ถ่ีอ็หุน้สัดสว่ัน
 49% และนายตฤณวัริ่ริ่ธน ์ธนตินธิพิิ่นัธ ์ถ่ีอ็หุน้สัดสว่ัน 0.00005% เพิ่่�อ็ดำาเนนิกัาริ่วิัจัยและพิ่ฒัิ์นา (R&D) ริ่วัมไปุ่ถ้ีงกัาริ่ผลิตและ
จำาหนา่ยผลิตภัณฑ์เพิ่่�อ็สขุภาพิ่  ตอ็บริ่บักัริ่ะแสควัามต้อ็งกัาริ่ขอ็งผ้บ้ริ่โิภคทีี่�หนัมาดแ้ลใสใ่จเริ่่�อ็งสขุภาพิ่มากัข้�น

กัาริ่ริ่ว่ัมที่นุ ผสานจุดแข็ง หนนุกัาริ่เติบโตริ่ะยะกัลางขอ็ง IP
          - มมุมอ็งขอ็งผ้บ้ริ่หิาริ่ ดริ่.ตฤณวัริ่ริ่ธน์ ธนตินธิพิิ่นัธ์ ปุ่ริ่ะธานเจ้าหนา้ทีี่�บริ่หิาริ่ IP มอ็งว่ัากัาริ่จดที่ะเบยีนจัดตั�งบริ่ษัิที่ริ่ว่ัมลงที่นุ
ครัิ่�งนี� เปุ่น็กัาริ่ผสานจุดแขง็ขอ็งทัี่�ง 2 บริ่ษัิที่ ชว่ัยสริ่า้งกัาริ่เติบโตริ่ะยะกัลางทีี่�บริ่ษัิที่ฯวัางไว้ั ค่อ็เติบโตไมน่อ้็ยกัว่ัาปุ่ลีะ 25% คาดจะผลักั
ดันยอ็ดขายริ่วัมแตะ 2,000 ล้านบาที่ ภายในปีุ่ 2567 
          - โดยที่าง IP มคีวัามเชี�ยวัชาญด้านผลิตภัณฑ์เสริ่มิอ็าหาริ่ สว่ัน TU เปุ่น็ผ้น้ำาธุริ่กิัจอ็าหาริ่ที่ะเล ซ้�งจะสามาริ่ถีต่อ็ยอ็ดไปุ่ส้่
ผลิตภัณฑ์เพิ่่�อ็สขุภาพิ่ต่างๆ เปุ่น็โอ็กัาสจากักัริ่ะแสริ่กััสุขภาพิ่ เน่�อ็งจากัผ้บ้ริ่โิภคในปุ่จัจุบนัใหค้วัามสำาคัญกัับสขุภาพิ่และควัามเปุ่น็อ็ย้ที่ี่�
ดี

แนะนำา ถ่ีอ็ ริ่าคาเปุ่า้หมาย 15.30 บาที่ ริ่าคาพิุ่ง่ริ่าวั 18% ใน 1 สปัุ่ดาหร์ิ่บัขา่วัดี
          - ฝ�ายวิัเคริ่าะห์ฯ มมีมุมอ็งเชิงบวักัต่อ็ปุ่ริ่ะเด็นกัาริ่ริ่ว่ัมที่นุดังกัล่าวั เน่�อ็งจากัเปุ่น็กัาริ่ต่อ็ยอ็ดธุริ่กิัจ เสริ่มิจุดแขง็ซ้�งกัันและกััน โดย
แหล่งเงินที่นุขอ็ง IP มาจากัเงินหมุนเวีัยนในบริิ่ษัที่ ไมก่ัริ่ะที่บต่อ็ผ้ถ่้ีอ็หุน้ กัลับเปุ่น็ปุ่จัจัยเชงิบวักัหนนุในริ่ะยะกัลางถ้ีงยาวั อ็ยา่งไริ่ก็ัตาม
เริ่ายงัไมท่ี่ริ่าบริ่ายละเอี็ยดเชิงล้กัเกีั�ยวักัับผลิตภัณฑ์ เปุ้่าหมาย อั็ตริ่ากัำาไริ่ ริ่วัมถ้ีงริ่ะยะเวัลาทีี่�จะเริ่ิ�มดำาเนนิกัาริ่ขอ็งบริ่ษัิที่ริ่ว่ัมที่นุนี� จ้ง
ยงัคงปุ่ริ่ะมาณกัาริ่เดิมไว้ั คาดกัำาไริ่ปุ่ ี2563 และ 2564 ทีี่� 76 ล้านบาที่ และ 127 ล้านบาที่ คิดเปุ่น็กัาริ่เติบโตเฉลี�ย CAGR ปุ่ ี2562-2565 
ริ่าวั 55.1% ต่อ็ปุ่ ีโดยจะอั็พิ่เดที่ริ่ายละเอี็ยดอี็กัคริ่ั�งหากัมีขอ้็มล้เพิ่ิ�มเติมจากับริ่ษัิที่ 
          - แนะนำา ถ่ีอ็ (จากัเดิม ซ่�อ็) ริ่าคาเปุ่า้หมาย 15.30 บาที่ (อ้็างอิ็งวิัธ ีDCF และ PE 25 เท่ี่า) ริ่าคาเต็มมล้ค่า มอ็งว่ัาริ่าคาหุน้ปัุ่จจุบนั
สะท้ี่อ็นปัุ่จจัยบวักัจากัขา่วัดีดังกัล่าวั โดยริ่าคาปุ่ริ่บัตัวัแริ่งข้�นมาริ่าวั 18% ภายใน 1 สปัุ่ดาห์

          ควัามเสี�ยง: ดีลล่าชา้, กัาริ่นำาเขา้สนิค้าล่าชา้, กัาริ่แขง่ขนัด้านริ่าคา

          เกัษ ตวังที่อ็ง
          เลขที่ะเบยีนนกััวิัเคริ่าะห์: 045626
          kate@trinitythai.com



บล.เคจีุไอ : ERW แนะนำา "Neutral" ราคาเป้้าหมาย 3.60 บาท/ห้�นบล.เคจีุไอ : ERW แนะนำา "Neutral" ราคาเป้้าหมาย 3.60 บาท/ห้�น

The Erawan Group
(ERW.BK/ERW TB)

Neutral Maintained
Price as of 07 Jan 2021            3.86
12M target price (Bt/shr)          3.60
Unchanged/Revised up(down)(%)      Unchanged
Upside/downside (%)                (6.9)

Key messages
          เริ่าคาดว่ัา ERW จะขาดที่นุสทุี่ธทีิี่� 350 ล้านบาที่ใน 4Q63F จากัทีี่�มกีัำาไริ่สุที่ธ ิ176 ล้านบาที่ใน 4Q62 เพิ่ริ่าะถีก้ักัดดันจากั RevPar ริ่วัมทีี่�ลดลง 68% YoY และอั็ตริ่ากัำาไริ่
ทีี่�ลดลง อ็ยา่งไริ่ก็ัตาม  RevPar มีแนวัโน้มติดลบลดลง QoQ เน่�อ็งจากัผลกัาริ่ดำาเนนิงานขอ็งโริ่งแริ่มต่าง ๆ ดีข้�น และปุ่ริ่ะเที่ศไที่ยเข้าส้ช่ว่ัง high season ใน 4Q ถ้ีงเริ่าจะเช่�อ็
ว่ัากัาริ่ทีี่� COVID-19 กัลับมาริ่ะบาดริ่อ็บนี�จะไมส่ง่ผลกัริ่ะที่บรุิ่นแริ่งเท่ี่ากัับใน 2Q63 แต่เริ่าก็ัยงัมมีมุมอ็งทีี่�ริ่ะมดัริ่ะวัังกัับ ERW เน่�อ็งจากับริ่ษัิที่ยังมคีวัามเสี�ยงที่างกัาริ่เงินสง้ เริ่า
ยงัคงคำาแนะนำาถ่ีอ็ และใหร้ิ่าคาเปุ้่าหมายทีี่� 3.60 บาที่

ปุ่ริ่ะมาณกัาริ่ 4Q63F: จะมผีลขาดที่นุลดลง

Event
          ปุ่ริ่ะมาณกัาริ่ 4Q63F 

Impact

คาดว่ัาจะขาดที่นุสทุี่ธทีิี่� 350 ล้านบาที่ใน 4Q63F
          เริ่าคาดว่ัา ERW จะริ่ายงานขาดทุี่นสทุี่ธทีิี่� 350 ล้านบาที่ใน 4Q63F ดีข้�นจากัทีี่�ขาดที่นุสทุี่ธ ิ514 ล้านบาที่ใน 3Q63 แต่แยล่งจากักัำาไริ่สุที่ธ ิ176 ล้านใน 4Q62 โดยปุ่จัจัย
สำาคัญทีี่�ชว่ัยใหข้าดที่นุนอ้็ยลง QoQ ได้แก่ั i) RevPar ริ่วัมติดลบนอ้็ยลงทีี่� -68% YoY (จากั 3Q63 ทีี่� -75% YoY) และ ii) EBIT margin ติดลบลดลงเหล่อ็ -40.4% (จากั 3Q63 
ทีี่�  -101%) เน่�อ็งจากักัาริ่ปุ่ริ่ะหยดัต่อ็ขนาด ทัี่�งนี� โริ่งแริ่มในเคริ่อ่็ขอ็ง ERW กัลับมาเปุ่ดิใหบ้ริ่กิัาริ่คริ่บที่กุัแหง่แล้วัตั�งแต่เด่อ็นสงิหาคม 2563 ซ้�งทัี่�งริ่ายได้และปุ่ริ่ะสทิี่ธภิาพิ่ใน
กัาริ่ดำาเนนิงานก็ัที่ยอ็ยปุ่ริ่บัตัวัดีข้�นในชว่ัง 4Q63F 

RevPar ริ่วัมจะลดลง 68% YoY ใน 4Q63F โดยคาดว่ัา Hop Inn จะ outperform
          เริ่าคาดว่ัา RevPar จะลดลง 68% YoY ใน 4Q63F เน่�อ็งจากั i) occupancy ลดลงเหล่อ็ 39% (จากัใน 4Q62 ทีี่� 70%) และ ii) ARR ลดลง 25% YoY แต่อ็ยา่งไริ่ก็ัตาม เริ่า
คาดว่ัา RevPar ใน 4Q63F จะติดลบลดลงจากั -75% YoY ใน 3Q63 และ -94% YoY ใน 2Q63 เน่�อ็งจากัผลกัาริ่ดำาเนนิงานขอ็งโริ่งแริ่มที่กุักัลุ่มดีข้�น โดยเฉพิ่าะ Hop Inn ซ้�ง
คาดว่ัา RevPar จะติดลบเพิ่ยีงแค่ -6% YoY เท่ี่านั�นใน 4Q63F

ปุ่ริ่บัลดปุ่ริ่ะมาณกัาริ่ปุ่ ี2564F ลง 25%
          เริ่าปุ่ริ่บัลดปุ่ริ่ะมาณกัาริ่ปีุ่ 2564F ลง 25% เพิ่่�อ็สะท้ี่อ็นถ้ีงสมมติฐานจำานวันนกััท่ี่อ็งเทีี่�ยวัต่างชาติล่าสดุ (ทีี่� 8 ล้านคนในปุ่ ี2564F) และมมุมอ็งทีี่�อ็นรุิ่กััษ์นยิมมากัข้�นต่อ็
แนวัโนม้กัาริ่ฟื� นตัวัขอ็งผลกัาริ่ดำาเนนิงานใน 1H64F

คาดว่ัาสดัสว่ัน D/E จะเพิ่ิ�มเปุ่น็ 3.6x ใน 2564F ซ้�งที่ะลุเกิันเพิ่ดาน debt covenant
          เริ่าคาดว่ัาสดัสว่ัน D/E จะเริ่ง่ตัวัข้�นต่อ็เน่�อ็งจากั 3.2x ในปีุ่ 2563F เปุ่น็ 3.6x ในปุ่ ี2564F ซ้�งที่ะลเุกิัดเพิ่ดาน debt covenant ทีี่� 2.5x  ดังนั�น เริ่าจ้งยงัคงมอ็งว่ัา ERW มี
ควัามเสี�ยงทีี่�จะต้อ็งเพิ่ิ�มที่นุอ็ย้่

Valuation & Action
          จากัปุ่ริ่ะเด็นควัามเสี�ยงที่างกัาริ่เงินทีี่�ค้างคาอ็ย้ ่ที่ำาให้เริ่ายงัคงคำาแนะนำาถ่ีอ็ ERW โดยใหร้ิ่าคาเปุ้่าหมายทีี่� 3.60 บาที่ อิ็งจากั EV/EBITDA ทีี่� 12.9x เท่ี่ากัับค่าเฉลี�ยริ่ะยะ
ยาวั -0.5 S.D. ทัี่�งนี� เริ่าได้หกัั discount ขอ็ง EBITDA ไปุ่หน้�งปีุ่ โดยใช ้WACC ทีี่�  9.3%

Risks
          จำานวันนกััท่ี่อ็งเทีี่�ยวัต่างชาติต�ากัว่ัาทีี่�คาดไว้ั

          Napat Vorajanyavong
          66.2658.8888 Ext. 8857
          napatv@kgi.co.th



บล.จีุเอ็มโอ-แซดิ คอม : AS แนะนำา "Buy" ราคาเป้้าหมาย 8.30 บาท/ห้�นบล.จีุเอ็มโอ-แซดิ คอม : AS แนะนำา "Buy" ราคาเป้้าหมาย 8.30 บาท/ห้�น

AS
ASIA SOFT

Rating: Buy
Sector: Media & Publishing

Last Price (Bt)       5.95
Target Price (Bt)     8.30
Upside (%)            39.5

หุน้เกัมสที์ี่�ยงัไมไ่ด้พิ่ริ่เีมี�ยมขอ็งหุน้เกัมส์

เริ่ิ�มต้นแนะนำา ซ่�อ็ ริ่าคาเหมาะสมอ็ย้ที่ี่� 8.30 บาที่
          เริ่าเริิ่�มต้นอ็อ็กับที่วิัเคริ่าะห์ AS ด้วัยคำาแนะนำา ซ่�อ็ ริ่าคาเหมาะสมปุ่ ี21 ทีี่� 8.30 บาที่ อิ็ง PE Multiple ทีี่� 20.30 เท่ี่า (เริ่าเล่อ็กัใชค่้า PER ขอ็งกัลุ่มอุ็ตสาหกัริ่ริ่มเกัมสใ์นต่างปุ่ริ่ะเที่ศ โดยใหส้ว่ันลด 25%) เริ่าช่�นชอ็บ AS ด้วัยเหตผุลหลักั
 4 ขอ้็ 1) มอ็งเปุ่น็ผ้ไ้ด้ปุ่ริ่ะโยชน์จากักัาริ่ริ่ะบาดขอ็ง COVID-19 จากัพิ่ฤติกัริ่ริ่มขอ็งผ้้บริิ่โภคทีี่�เปุ่ลี�ยนไปุ่ 2) อ็ย้ใ่นอุ็ตสาหกัริ่ริ่มเกัมส ์SEA ทีี่�มแีนวัโนม้เติบโตในริ่ะยะยาวั 3) มกีัลยุที่ธรุ์ิ่กัเขา้ส้เ่กัมส ์Mobile ซ้�งเปุ่น็กัลุ่มทีี่�เติบโตแริ่งและลงทุี่นต�า
กัว่ัาเดิม 4) ปุ่จัจุบนัซ่�อ็ขายด้วัย PER ต�ากัว่ัา PEER ในต่างปุ่ริ่ะเที่ศมากั มอ็งว่ัาผลกัาริ่ดำาเนนิงานทีี่�สม�าเสมอ็ในอ็นาคตจะหนนุใหร้ิ่าคาหุน้มีโอ็กัาสปุ่ริ่บัเพิ่ิ�มข้�นไปุ่ซ่�อ็ขายทีี่�ริ่ะดับพิ่ริ่เีมี�ยมเหม่อ็นหุน้เกัมสใ์นต่างปุ่ริ่ะเที่ศ

มอ็งเปุ่น็ผ้ไ้ด้ปุ่ริ่ะโยชน์จากักัาริ่ริ่ะบาดขอ็ง COVID-19
          ข้อ็มล้จากัขา่วักัาริ่ให้สมัภาษณข์อ็งผ้้บริิ่หาริ่ True Digital Group เปุ่ดิเผยว่ัาภายหลังกัาริ่ริ่ะบาดขอ็ง COVID ทัี่�วัโลกัมี Gamer เพิ่ิ�มข้�นริ่าวั 36.9% และมกีัาริ่ Download game เพิ่ิ�มข้�น 20%  เริ่าเช่�อ็ว่ัากัาริ่ Work At Home, ปุ่ดิสถีาน
ศก้ัษาเพิ่่�อ็เริ่ยีนผา่นอ็อ็นไลน์ ริ่วัมถ้ีงกัาริ่ที่ำากิัจกัริ่ริ่มในทีี่�ปุ่ดิริ่วัมถ้ีงสถีานทีี่�ทีี่�มคีนหนาแนน่มีควัามเสี�ยงต่อ็กัาริ่ติดโริ่ค ชว่ัยให ้Game กัลายเปุ่น็ควัามบนัเทิี่งหลักัขอ็งหลายๆคนทัี่�วัโลกัในปุ่ ี20 เริ่าคาดว่ัาพิ่ฤติกัริ่ริ่มกัาริ่เล่นเกัมส์จะต่อ็เน่�อ็งไปุ่
ในปีุ่ 21 สำาหรัิ่บกัาริ่ริ่ะบาดในปุ่ริ่ะเที่ศไที่ยทีี่�รุิ่นแริ่งข้�นในชว่ังปุ่ลายปุ่ ี20 เริ่ามอ็งเปุ่น็แริ่งหนนุให้อุ็ตสาหกัริ่ริ่มเกัมสใ์นไที่ยในชว่ัง 4Q20-1Q21  สำาหริ่บัมาเลเซยีและฟลิิปุ่ปุ่นิส ์เริ่ายงัมอ็งว่ัากัาริ่ริ่ะบาดขอ็ง COVID-19 จะยงัเปุ่น็แริ่งหนนุต่อ็
เน่�อ็งในปุ่ ี21

ได้แริ่งหนุนจากัอุ็ตสาหกัริ่ริ่มเกัมสที์ี่�เติบโต
          Newzoo ปุ่ริ่ะเมินกัาริ่เติบโตขอ็งอุ็ตสาหกัริ่ริ่มเกัมสทั์ี่�วัโลกั CAGR +9.4% (2018-2023) เริ่ามอ็งบวักัต่อ็ AS ทีี่�เปุ่น็สว่ันหน้�งขอ็งอุ็ตสาหกัริ่ริ่มเกัมส ์นอ็กัจากันี� เริ่าเช่�อ็ว่ัา อุ็ตสาหกัริ่ริ่มเกัมสใ์น SEA มโีอ็กัาสเติบโตในริ่ะยาวัจากัปุ่จัจัย
สนับสนนุ i) สัดสว่ัน Gamer ขอ็งปุ่ริ่ะชากัริ่อิ็นโดนเีซยีอ็ย้ที่ี่� 20% ต�ากัว่ัาปุ่ริ่ะเที่ศอ่็�นใน SEA (40%-59%) เริ่ามอ็งว่ัามชีอ่็งว่ัางทีี่�เปุ่ดิใหกั้ับกัาริ่เติบโตในอ็นาคต ii) ม่อ็ถ่ีอ็ Gaming มรีิ่าคาถีก้ัลง ริ่วัมถ้ีงกัาริ่พิ่ฒัิ์นาเคริ่อ่็ขา่ย 5G เปุ่ดิโอ็กัาสใหกั้ับ
กัาริ่เติบโตขอ็ง Mobile Game จากัปุ่ริ่ะสบกัาริ่ณก์ัาริ่เล่นทีี่�ดีข้�นจากัปุ่ริ่ะสิที่ธิภาพิ่ทีี่�ส้งข้�นขอ็งมอ่็ถ่ีอ็และเคริ่อ่็ขา่ย  ทัี่�งนี� AS ตั�งเปุ่า้ขยายงานเขา้ส้โ่อ็กัาสในตลาดอิ็นโดนเีซยีและเวีัยดนามและ Mobile Game มากัข้�นใน 2021

          ควัามเสี�ยง: กัาริ่ไมปุ่่ริ่ะสบควัามสำาเริ่จ็ขอ็งเกัมส์, กัาริ่ไมไ่ด้เปุ่น็เจ้าขอ็งลิขสทิี่ธิ�, กัาริ่เปุ่ลี�ยนแปุ่ลงขอ้็กัฎหมายจากัภาคริ่ฐั

AS ผ้ใ้หบ้ริ่กิัาริ่เกัมสอ์็อ็นไลน์ ริ่ายเก๋ัาในไที่ย
          บริิ่ษัที่ดำาเนินธุริ่กิัจใหบ้ริ่กิัาริ่เกัมส์อ็อ็นไลน์ ก่ัอ็ตั�งมาตั�งแต่ปุ่ ี2001 มเีกัมส์ทีี่�ได้ริ่บัควัามนิยมได้แก่ั Ragnarok (2003), Yulgang, Maple Story (2005) ,Audition (2006),CABAL (2007), Dragon Nest (2012),Special Force Tales 
Runner (2016), TS Online (2019), MU (2020) ใหบ้ริิ่กัาริ่มากักัว่ัา 100 เกัมสใ์น 19 ปุ่ ีปุ่จัจุบนัใหบ้ริ่กิัาริ่ในไที่ย,สงิคโปุ่ริ่,์มาเลเซยี,ฟลิิปุ่นิส,์เวีัยดนาม และอิ็นโดนเีซยี ใน 2 Platform ค่อ็ PC และ Mobile  ใน 4Q20 บริ่ษัิที่ใหบ้ริ่กิัาริ่เกัมส์
 PC 24 เกัมส์ และเกัมส์ Mobile 6 เกัมส์ ริ่ายได้หลักัจากักัาริ่ให้บริิ่กัาริ่เกัมส์ขอ็งบริิ่ษัที่มาจากักัาริ่ขายไอ็เที่มในเกัมส ์แนวัเกัมสที์ี่� AS เล่อ็กัมาใหบ้ริ่กิัาริ่สว่ันใหญจ่ะอ็ย้ใ่นหมวัด MMORPG ซ้�งเปุ่น็กัลุ่มทีี่�ที่ำาเงินสง้สดุเม่�อ็เทีี่ยบกัับเกัมสห์มวัดอ่็�น
 (ขอ้็มล้จากั Appannie Jan-OCT 2020 หมวัดเกัมส์ MMORPG มสีว่ันแบง่ยอ็ดดาวัน์โหลด 5% ขณะทีี่�ม ีสว่ันแบง่ยอ็ดริ่ายได้ 43%) ริ่ายได้ขอ็งบริ่ษัิที่ใน 3Q20 มาจากัเกัมส ์PC 80% และ Mobile 20%  และหากัแยกัตามปุ่ริ่ะเที่ศ ริ่ายได้จากั
ธุริ่กิัจเกัมสม์าจากัต่างปุ่ริ่ะเที่ศ 63% และภายในปุ่ริ่ะเที่ศ 37%

รุิ่กัเกัมส ์Mobile มากัข้�น สบายกัริ่ะเปุ่า๋และโตเริ่ว็ั
          เริ่ามอ็งบวักัต่อ็ทิี่ศที่างขอ็งบริ่ษัิที่ทีี่�จะเน้น ใหบ้ริิ่กัาริ่เกัมส์ Mobile มากัข้�น  เริ่าชอ็บเกัมส ์Mobile จากั i) ค่าลิกัขสทิี่ธเิกัมสต์�ากัว่ัาเกัมส ์PC อ็ยา่งมนัียสำาคัญ (ริ่ะดับแสนเหริ่ยีญต่อ็เกัมส ์เทีี่ยบกัับริ่ะดับล้านเหริ่ยีญต่อ็เกัมส์) ชว่ัยลด
ควัามผนัผวันขอ็งผลปุ่ริ่ะกัอ็บกัาริ่ในอ็นาคตจากักัาริ่ตั�งด้อ็ยค่าลิกัขสิที่ธิเกัมส์ทีี่�จ่ายล่วังหนา้ในกัริ่ณทีีี่�เกัมสไ์มปุ่่ริ่ะสบควัามสำาเริ่จ็ และชว่ัยเพิ่ิ�มโอ็กัาสใหกั้ับบริ่ษัิที่ได้ปุ่ล่อ็ยเกัมสไ์ด้มากัข้�นด้วัยเมด็เงินลงที่นุทีี่�เท่ี่าๆกััน ที่ำาใหส้ามาริ่ถีบริ่หิาริ่
ควัามเสี�ยงขอ็ง Portfolio ได้อ็ยา่งมปีุ่ริ่ะสทิี่ธิภาพิ่ ii) กัาริ่เติบโตขอ็งเกัมส์ Mobile ส้งทีี่�สดุเม่�อ็เทีี่�ยบกัับ Platform อ่็�น  ทัี่�งนี� NEWZOO ปุ่ริ่ะเมนิว่ัาในปุ่ ี20 Platform ทีี่�ริ่ายได้เติบโตสง้สดุค่อ็ Mobile +25.6% YoY ตามมาด้วัย Console 
+21% YoY และ PC +6.2% YoY  เริ่ามอ็งว่ัากัาริ่เขา้ไปุ่ส้เ่กัมส์ Mobile ทีี่�มกีัาริ่เติบโตทีี่�ส้งกัว่ัา PC ทีี่�บริ่ษัิที่มีฐานอ็ย้เ่ดิมจะชว่ัยเริ่ง่กัาริ่เติบโตใหกั้ับริ่ายได้ขอ็งบริ่ษัิที่ได้มากัข้�น  ในปุ่ ี21 บริ่ษัิที่เตริ่ยีมเปุ่ดิใหบ้ริ่กิัาริ่ Mobile เกัมส ์ทีี่�เปุ่น็ IP ใหญ่
ทัี่�งไที่ย ( Real Yulgang) ในชว่ังปุ่ลาย1Q21 ,ฟลิลิปุ่นิส์ (IP ใหญอ่็ย้ร่ิ่ะหว่ัางเจริ่จา), สงิคโปุ่ร์ิ่ (IP ใหญย่งัไมเ่ปิุ่ดเผย) และใน 1Q21 มแีผนใหบ้ริ่กิัาริ่ FlyFF Mobile ใน อิ็นโดนเีซยี,มาเลเซยี,ฟลิิปุ่นิส ์และเวีัยดนาม

คาดผลดำาเนินงาน 4Q20 อ่็อ็นตัวัลง QoQ แต่ยงัโตเด่น YoY
          คาดผลกัาริ่ดำาเนินงาน 4Q20 ริ่ายงานกัำาไริ่สทุี่ธิทีี่�ริ่ะดับ 61 ล้านบาที่ -41%QoQ แต่เติบโต+310%YoY เริ่าคาดว่ัาผลกัาริ่ดำาเนนิงานยงัคงเติบโตเด่น YOY หนนุหลักัจากัผลกัริ่ะที่บจากั COVID-19 ที่ำาใหร้ิ่ายได้จากัสงิคโปุ่ริ่จ์ะยงัคงเด่น
ต่อ็เน่�อ็งจากั 2Q20-3Q20 ทีี่�มกีัริ่ะแสกัาริ่กัลับมาเล่นเกัมส์ Maple Story เริ่าปุ่ริ่ะเมนิริ่ายได้จากัสิงคโปุ่ริ่จ์ะ +252%YoY โดยเริ่าปุ่ริ่ะเมนิริ่ายได้ริ่วัมหดตัวัลง 14%QoQ จากัทีี่�เริ่ามอ็งว่ัาหลังจากัทีี่�สถีานกัาริ่ณ ์COVID เริ่ิ�มคลี�คลายจะสง่ผลให้
พิ่ฤติกัริ่ริ่มกัาริ่จ่ายเงินซ่�อ็ไอ็เที่มในเกัมส์เริ่ิ�มลดลง อ็ยา่งไริ่ก็ัดี ด้วัยกัาริ่อั็พิ่เดต Patch ใหมใ่นหลายเกัมสช์ว่ัง 4Q20 ริ่วัมถ้ีงกิัจกัริ่ริ่มกัาริ่ตลาดชว่ังคริ่สิต์มาสและปุ่ใีหมจ่ะสามาริ่ถีชะลอ็แนวัโนม้ขอ็งริ่ายได้ทีี่�ลดลง QoQ  เริ่าปุ่ริ่ะเมินอั็ตริ่ากัำาไริ่
ขั�นต้นทีี่�ริ่ะดับ 56% ใกัล้เคียงกัับ 3Q20 ด้วัยริ่ายได้ทีี่�ยงัอ็ย้ใ่นริ่ะดับส้ง แมว่้ัากัำาไริ่จะอ่็อ็นตัวัลง QoQ แต่เริ่าช่�นชอ็บต่อ็ผลกัาริ่ดำาเนนิงานทีี่�แขง็แริ่งเม่�อ็เทีี่ยบ YoY โดยเริ่าคาดว่ัาผลกัาริ่ดำาเนนิงานใน 4Q20 จะสง้กัว่ัาผลกัาริ่ดำาเนนิงานขอ็งปุ่ี
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คาดกัำาไริ่สุที่ธปิุ่ ี21 อ่็อ็นตัวัเม่�อ็เทีี่ยบกัับปีุ่ 20
          เริ่าปุ่ริ่ะเมินกัำาไริ่สุที่ธิปุ่ ี21 ขอ็งบริิ่ษัที่จะริ่ายงานทีี่�ริ่ะดับ 206 ล้านบาที่ หดตัวั 32% YoY เริ่าปุ่ริ่ะเมินด้วัยมมุมอ็งทีี่�อ็นรุิ่กััษ์นยิม เริ่าคาดว่ัากัริ่ะแสควัามนยิมขอ็งเกัมส ์Maple Story ในสงิคโปุ่ริ่จ์ะค่อ็ยๆจางลง หลังจากัทีี่�มกีัาริ่คลายล็อ็กั
ดาวัน ์ริ่วัมถ้ีงมกีัาริ่เตรีิ่ยมฉดีวััคซนีใหปุ้่ริ่ะชาชนสิงคโปุ่ร์ิ่และผ้้พิ่ำานกััยาวัโดยไมคิ่ดค่าใชจ่้าย เริ่าคาดว่ัากิัจกัริ่ริ่มอ่็�นๆจะแยง่เวัลาขอ็ง Gamer ไปุ่ แมว่้ัา AS จะมแีผนเปุ่ดิเกัมสใ์หม ่1 PC + 3 Mobile  ซ้�งเปุ่น็ IP (Intellectual Property) เกัมส์
ใหญ ่1 เกัมส ์ในสิงคโปุ่ริ่ ์เริ่าปุ่ริ่ะเมินริ่ายได้จากัสิงคโปุ่ร์ิ่หดตัวัริ่าวั 21% YoY ด้านริ่ายได้จากัปุ่ริ่ะเที่ศไที่ยเริ่าปุ่ริ่ะเมนิว่ัาจะหดตัวั 6% YoY เริ่ามอ็งว่ัาสถีานกัาริ่ณก์ัาริ่ริ่ะบาดขอ็ง COVID ในไที่ยจะหนนุริ่ายได้ริ่วัมถ้ีงคาดว่ัา Yulgang Mobile ทีี่�
มแีผนเปุ่ดิตัวัใน 1Q21 มีโอ็กัาสทีี่�จะปุ่ริ่ะสบควัามสำาเริ่จ็ส้ง จากัฐานกัลุ่มผ้้เล่นเดิมขอ็งเกัมส์ PC จำานวันมากั เริ่ามอ็งมโีอ็กัาสทีี่�จะได้ริ่บัควัามนยิมเชน่เดียวักัับ Ragnarok M ขอ็งค่ายอ่็�น  เริ่ามอ็งว่ัาสมมติฐานขอ็งเริ่าค่อ็นขา้งอ็นรุิ่กััษ์นยิม จากั
ทีี่�เริ่าปุ่ริ่ะเมินริ่ายได้ขอ็งบริ่ษัิที่หดตัวัแริ่งในสงิคโปุ่ร์ิ่ ขณะทีี่�ยงัไมม่แีนวัโนม้กัาริ่อ่็อ็นตัวัขอ็งริ่ายจากัสิงคโปุ่ริ่ใ์นชว่ังต้น 4Q20  แมว่้ัาเริ่าจะปุ่ริ่ะเมนิกัำาไริ่หดตัวัใน 21 แต่เริ่ายงัช่�นชอ็บแนวัโนม้ขอ็งผลปุ่ริ่ะกัอ็บกัาริ่ทีี่�สามาริ่ถีกัลับมาที่ำากัำาไริ่ได้
ต่อ็เน่�อ็งและมอ็งกัำาไริ่ปีุ่ 21 จะเป็ุ่นฐานกัำาไริ่ใหมข่อ็งบริิ่ษัที่

Valuation
          เริ่าเล่อ็กัใช้วิัธปีุ่ริ่ะเมนิริ่าคาเหมาะสมด้วัย PE Multiple โดยใช ้Prospective PE ทีี่� 20.30 เท่ี่า เริ่าเล่อ็กัใช้ PER ขอ็งกัลุ่ม Electronic Gaming & Multimedia Industry ขอ็งตลาดสหริ่ฐั (ใชตั้วัแที่น 86 หลักัที่ริ่พัิ่ยจ์ากักัาริ่จัดกัลุ่มขอ็ง
 YCHART) ทีี่�ริ่ะดับ 27.05 เท่ี่ามาให้สว่ันลด 25% จากัทีี่�เริ่ามอ็งว่ัา AS มผีลกัาริ่ดำาเนนิงานในอ็ดีตทีี่�อ่็อ็นแอ็จ้งสมควัริ่ใหส้ว่ันลดเม่�อ็เทีี่ยบกัับกัลุ่ม อ็ยา่งไริ่ก็ัตาม เริ่าเช่�อ็ว่ัา PER ริ่ะดับ 20.30 เท่ี่าไมไ่ด้สง้เกิันไปุ่เม่�อ็เทีี่ยบกัับหุน้ในอุ็ตสาหกัริ่ริ่ม
เกัมสที์ี่�ซ่�อ็ขายกัันทีี่�เฉลี�ย 5 ปีุ่ทีี่� PER ริ่าวั 14-103 เท่ี่า (เริ่าเล่อ็กัใชส้มมติฐานจำานวันหุ้นทีี่�สะท้ี่อ็นกัาริ่ใชส้ทิี่ธ ิAS-W2 ทัี่�งหมด และ AS-WB อี็กั 4,608,211 หนว่ัยในปุ่ ี21 ) ทัี่�งนี� เริ่าเช่�อ็ว่ัาผลกัาริ่ดำาเนนิงานทีี่�สามาริ่ถีที่ำากัำาไริ่ในริ่ะดับสง้ได้
อ็ยา่งสม�าเสมอ็ในปีุ่ 2021 จะชว่ัยลดควัามแตกัต่างขอ็ง PER เม่�อ็เทีี่ยบกัับ PEER 
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บล.ทิสโก� : RBF แนะนำา "ซ่�อ" ราคาเป้้าหมาย 11.10 บาท/ห้�นบล.ทิสโก� : RBF แนะนำา "ซ่�อ" ราคาเป้้าหมาย 11.10 บาท/ห้�น

RBF : ตามติดกัาริ่เติบโต YoY
          
ยงัคงเติบโตในธุริ่กิัจอ็าหาริ่และเคร่ิ่�อ็งด่�มได้
          เริ่าคาด RBF จะสามาริ่ถีที่ำากัำาไริ่สุที่ธิ Q4 ได้ริ่าวั 131 ล้านบาที่ หร่ิ่อ็เพิ่ิ�มข้�น 32% YoY ด้วัยปุ่จัจัยอ็ยา่งกัาริ่เพิ่ิ�ม
กัำาลังกัาริ่ผลิตในต่างปุ่ริ่ะเที่ศ กัาริ่เติบโตขอ็งธุริ่กิัจอ็าหาริ่และเคริ่่�อ็งด่�มภายในปุ่ริ่ะเที่ศ และอั็ตริ่าค่าใชจ่้ายดำาเนินงาน
ต่อ็ยอ็ดขายทีี่�ต�าลง อ็ยา่งไริ่ก็ัดี คาดกัำาไริ่ลดลง 7% QoQ เน่�อ็งจากักัาริ่อ็อ็กัผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ  ทีี่�ลดลง ในหมวัดสาริ่ปุ่รุิ่ง
แต่งริ่สและกัลิ�น คาด EPS จะเพิิ่�มข้�น 13.5% ในชว่ัง 2021F และ 11.4% ในชว่ัง 2022F จากั 1) กัาริ่เพิ่ิ�มกัำาลังกัาริ่
ผลิตในเวีัยดนาม และกัาริ่เข้าส้เ่ฟส 2 ขอ็งโคริ่งกัาริ่ขยายกัำาลังกัาริ่ผลิตเกัล็ดขนมปัุ่งในอิ็นโดนเีซยีในชว่ังกัลางปุ่ ี2022 
2) นวััตกัริ่ริ่มอ็าหาริ่ร้ิ่ปุ่แบบใหม ่เชน่ ผลิตภัณฑ์ทีี่�ที่ำาจากัพ่ิ่ช/ไริ่ก้ัล้เตน/คาริ่โ์บไฮเดริ่ตต�า, อ็าหาริ่เสริ่มิ และกัาริ่ผลิต
ริ่สชาติแบบพิ่เิศษ
          
เริ่าคาดผลปุ่ริ่ะกัอ็บกัาริ่ทีี่� 131 ล้านบาที่ (+32% YoY, -7% QoQ)
          เริ่าคาดริ่ายได้ในชว่ัง Q4 จะอ็ย้ที่ี่� 815 ล้านบาที่ เพิิ่�มข้�น 6.4% YoY เน่�อ็งจากักัาริ่เพิิ่�มกัำาลังกัาริ่ผลิตเกัล็ดขนมปุ่งั
ในเวีัยดนามและอิ็นโดนีเซยี คาดอั็ตริ่ากัำาไริ่ขั�นต้นทีี่� 40.1% เพิ่ิ�มจากั 36.0% ในชว่ัง 4Q19 อ็านสิงค์จากักัาริ่จัดซ่�อ็
วััตถีดิุบในกัลุ่มธุริ่กิัจกัลุ่มเคล่อ็บอ็าหาริ่ แต่ลดลง 41.2% จากั 3Q20 เน่�อ็งจากั ริ่ายได้ทีี่�ลดลงในสว่ันขอ็งสาริ่ปุ่รุิ่งแต่ง
ริ่ส และหากัไมม่ค่ีาใชจ่้ายในกัาริ่ IPO เริ่ามอ็ง  SG&A ต่อ็ยอ็ดขายจะลดลงเหล่อ็ริ่าวั 19.8% จากั 20.7% ในชว่ัง 4Q19
          
ลดคาดกัาริ่ณก์ัำาไริ่ 2020F ลง 1.8% จากัยอ็ดขายต่างปุ่ริ่ะเที่ศทีี่�ลดลง
          เริ่าปุ่รัิ่บปุ่ริ่ะมาณกัาริ่ณ์กัำาไริ่ 2020F ลง 1.8% เน่�อ็งจากักัาริ่สง่อ็อ็กัญี�ปุุ่�นและรัิ่สเซยีทีี่�ต�ากัว่ัาคาด และกัาริ่เล่�อ็น
กัาริ่เพิ่ิ�มกัำาลังกัาริ่ผลิตในเวีัยดนาม (จากั 2Q20 เล่�อ็นไปุ่ 4Q20) เริ่าปุ่ริ่ะเมนิ RBF จะยงัได้ริ่บัปัุ่จจัยบวักัเที่ริ่นด์กัาริ่
บริ่โิภคทีี่�เปุ่ลี�ยนแปุ่ลงไปุ่ (มุง่เนน้ควัามคุ้มค่า, อ็าหาริ่สขุภาพิ่ และควัามสะดวักัสบาย) ริ่วัมถ้ีงควัามพิ่ยายามในกัาริ่
เจาะตลาดผ้บ้ริ่โิภค (ด้วัยแบริ่นด์ขอ็งตัวัเอ็ง)
          
ปุ่ริ่ะเมินมล้ค่าเหมาะสมทีี่� 11.1 บาที่ (DCF) แนะนำาให้ ซ่�อ็
          เริ่าปุ่ริ่ะเมินมล้ค่าเหมาะสมทีี่� 11.1 บาที่ ด้วัย WACC 8.1%, TG 3% โดยทีี่�มปีุ่จัจัยสำาคัญได้แก่ั 1) กัาริ่ควับริ่วัม
กิัจกัาริ่ 2) กัาริ่ปุ่ริ่บัตัวัดีข้�น และกัาริ่ถีอ็นทุี่นขอ็งธุริ่กิัจโริ่งแริ่ม ปุ่จัจัยเสี�ยงได้แก่ั 1) สดัสว่ันกัำาไริ่ผนัผวัน 2) ควัามหลากั
หลายขอ็งริ่ายได้ทีี่�ต�า (ในเชิงขอ็งกัลุ่มผ้บ้ริ่โิภค) 3) กัาริ่พ้ิ่�งพิ่า R&D ทีี่�มากัข้�น 
                    



บล.ฟลิลิป้ : EKH แนะนำา ทยอยซ่�อ ราคาพ่�นฐาน ที� 5.50 บ.บล.ฟลิลิป้ : EKH แนะนำา ทยอยซ่�อ ราคาพ่�นฐาน ที� 5.50 บ.

EKH  เอ็กัชยักัาริ่แพิ่ที่ย ์TP64: 5.50
 จากัวิักัฤติเป็ุ่นโอ็กัาส
 ตริ่วัจ COVID-19 มากักัว่ัา 3 พิ่นัริ่าย: นบัตั�งแต่ 20 ธ.ค. เปุ่น็ต้นมา หริ่อ่็พิ่บผ้้ติดเช่�อ็ COVID-19 จำานวันมากัใน
 จ.สมทุี่ริ่สาคริ่ (ตลาดกัุ้ง) สง่ผลใหผ้้้ทีี่�มคีวัามเกีั�ยวัขอ้็งหริ่อ่็ใกัล้ชดิกัับผ้ติ้ดเช่�อ็ฯเข้าริ่บักัาริ่ตริ่วัจเพิิ่�มมากัต่อ็เน่�อ็งทัี่�งจากั
เขา้ตริ่วัจ Drive Thru ทีี่�ริ่พิ่. และอ็อ็กัไปุ่ตริ่วัจนอ็กัสถีานทีี่�หริ่อ่็ตามโริ่งงานต่างๆ (ริ่อ็งรัิ่บได้สง้สดุ 600-700 ริ่ายต่อ็วััน
) YTD ให้บริิ่กัาริ่ไปุ่แล้วัมากักัว่ัา 3 พิ่นัริ่าย (ค่าบริ่กิัาริ่ริ่ายละ 4,150 บ.) คาดริ่บัร้ิ่เ้ปุ่น็ริ่ายได้ 4Q63 ริ่าวั 15 ลบ. และสว่ัน
ใหญล่ก้ัค้าชำาริ่ะเงินเอ็งและบริ่ษัิที่ปุ่ริ่ะกัันรัิ่บผดิชอ็บบางสว่ันที่ำาใหไ้ด้มาริ่จิ์�นสง้

 ผ้้เขา้ใช้ริ่พิ่.ไมไ่ด้ลดลงอ็ยา่งมีนัย: แมช้ว่ังทีี่�มกีัาริ่ริ่ะบาดหนกััที่ำาใหจ้ำานวันผ้้ปุ่�วัยนอ็กัลดลงบ้าง กัอ็ปุ่ริ่กัับตริ่งชว่ังวััน
หยุดยาวั แต่ได้ริ่บัชดเชยจากัเข้าริ่บัริ่กััษาโริ่คติดเช่�อ็ที่างเดินหายใจ (ARI) และ COVID-19 ทีี่�เพิิ่�มมากัข้�นสง่ผลให้อั็ตริ่า
คริ่อ็งเตียงแตะทีี่� 80-90%

 ริ่าคาปัุ่จจุบนั แนะนำา ที่ยอ็ยซ่�อ็: ที่างฝ�ายมอ็งเป็ุ่นบวักัต่อ็ปุ่ริ่ะมาณกัาริ่ ปุ่ริ่บักัำาไริ่ปุ่ ี63 และ 64 ข้�นเล็กันอ้็ย ริ่าคาพิ่่�น
ฐาน 5.50 บ. แนะนำา ที่ยอ็ยซ่�อ็
 หทัี่ยชนกั มล้วังศ,์ นักัวิัเคริ่าะหก์ัาริ่ลงทุี่นด้านหลักัที่ริ่พัิ่ย ์#64324



บล. คิงส์ฟอร์ดิ : PTTEP แนะนำา "Trading BUY" ราคาเป้้าหมาย 109 บาท/ห้�นบล. คิงส์ฟอร์ดิ : PTTEP แนะนำา "Trading BUY" ราคาเป้้าหมาย 109 บาท/ห้�น

Earnings Preview |PTTEP

Stock Rating                    Trading BUY
Current Price                    THB 100.00
Target Price                     THB 109.00
Sector                   Energy & Utilities
                     
PTT Exploration and Production
คาดกัำาไริ่สทุี่ธ4ิQ63 ลดลงจากัริ่าคาขายและริ่ายกัาริ่พิิ่เศษ
          คาดกัาริ่ณ์กัำาไริ่สุที่ธิงวัด4Q63 อ็ย้ที่ี่�4.1พิ่นัล้านบาที่ลดลง QoQ, YoY
          ปุ่ริ่ะเมินริ่าคาน�ามันที่ยอ็ยฟื� นตัวัแมม้แีริ่งกัดดันจากักัาริ่แพิ่ริ่ร่ิ่ะบาดริ่อ็บใหม่
          แนะนำา ซ่�อ็เก็ังกัำาไริ่ปุ่ริ่ะเมินริ่าคาเหมาะสมปุ่ ี64 ทีี่�109.00 บาที่(DCF)

ผลกัาริ่ดำาเนนิงาน 4Q63 ชะลอ็ตัวัจากักัาริ่ปุ่รัิ่บริ่าคาขายก๊ัาซฯ
          ฝ�ายวิัจัยคาดผลปุ่ริ่ะกัอ็บกัาริ่4Q63ขอ็ง PTTEP จะมกีัำาไริ่สทุี่ธ ิ4.1พัิ่นล้านบาที่ ปุ่ริ่บัตัวัลดลง-43%QoQ,-
65%YoYโดยหากัไมร่ิ่วัมริ่ายกัาริ่ Non-recurringขาดทุี่นจากัธุริ่กัริ่ริ่มปุ่อ้็งกัันควัามเสี�ยงด้านริ่าคาน�ามัน ผลกัริ่ะที่บจากัอั็ตริ่าแลกัเปุ่ลี�ยนขอ็ง
ค่าเงินริ่งิกิัตมาเลเซยี และขาดที่นุจากักัาริ่ด้อ็ยค่าสนิที่ริ่พัิ่ยร์ิ่วัมทัี่�งสิ�นริ่าวั80 ล้านดอ็ลลาริ่ส์หริ่ฐักัำาไริ่ปุ่กัติจะอ็ย้ที่ี่�5.6พัิ่นล้านบาที่-8%QoQ,-
51%YoYถีก้ักัดดันจากัริ่าคาขายปิุ่โตริ่เลียมเฉลี�ย (ASP) ลดลง-4%QoQ, -23%YoYอ็ย้ที่ี่�US$37.3/BOEแม้ริ่าคาขาย Liquid จะปุ่ริ่บัเพิ่ิ�มข้�น
+2%QoQ, -31%YoYตามทิี่ศที่างน�ามนัดิบแต่ริ่าคาขาย Gasลดลง-8%QoQ, -17%YoYทีี่� US$5.7/MMBTUเน่�อ็งจากัม ีLag-time ขอ็งปุ่รัิ่บ
ริ่าคาขาย สว่ันปุ่ริ่มิาณขายเฉลี�ยคาดเพิิ่�มข้�น+10%QoQ, -4%YoYทีี่� 378KBOED ดีกัว่ัาทีี่�คาดไว้ัจากัควัามต้อ็งกัาริ่ใชห้ลังคลาย Lockdown สง่
ผลใหก้ัาริ่เริ่ยีกัรัิ่บก๊ัาซฯ จากัแหล่งบงกัช และ Contract 4 เพิิ่�มข้�น ขณะทีี่�ต้นที่นุกัาริ่ผลิตต่อ็หนว่ัยคาดเพิ่ิ�มข้�นเล็กันอ้็ย QoQ อ็ย้ที่ี่� US$30/
BOEจากัค่าใชจ่้ายในกัาริ่ดำาเนินงาน กัาริ่สำาริ่วัจ และ G&Aที่ำาใหค้าด EBITDAMargin อ็ย้ที่ี่�68%ลดลงจากั3Q63 ทีี่�ริ่ะดับ71%ซ้�งถ้ีาหากัเปุ่น็ไปุ่
ตามคาด ริ่วัมกัำาไริ่สทุี่ธิทัี่�งปุ่ ี63 จะอ็ย้ที่ี่� 2.4 หม่�นล้านบาที่ -50%YoY ใกัล้เคียงกัับปุ่ริ่ะมาณกัาริ่ทัี่�งปุ่ทีีี่�เริ่าคาดไว้ั

แนวัโนม้ผลปุ่ริ่ะกัอ็บกัาริ่ปุ่ ี64 ฟื� นตัวัตามทิี่ศที่างริ่าคาน�ามนั
          สถีานกัาริ่ณ์แพิ่ริ่ร่ิ่ะบาดขอ็งเช่�อ็ไวัรัิ่ส COVID-19 ล่าสดุยงันา่เปุ่น็หว่ังเน่�อ็งจากัตัวัเลขผ้ติ้ดเช่�อ็และยอ็ดผ้เ้สยีชวิีัตเพิิ่�มสง้ข้�นทัี่�วัโลกัอ็ยา่ง
ต่อ็เน่�อ็ง โดยกัาริ่ริ่ะบาดริ่อ็บใหมข่อ็งหลายปุ่ริ่ะเที่ศนำาไปุ่ส้ก่ัาริ่กัลับไปุ่ใชม้าตริ่กัาริ่ Lockdown สง่ผลใหค้วัามต้อ็งกัาริ่ใชน้�ามนัฟื� นตัวัชา้กัว่ัา
คาดอ็ยา่งไริ่ก็ัตามตลาดใหน้�าหนกััไปุ่ทีี่�ควัามสำาเร็ิ่จขอ็งกัาริ่พัิ่ฒิ์นาวััคซนีซ้�งได้เริ่ิ�มแจกัจ่ายใหกั้ับปุ่ริ่ะชาชนไปุ่บา้งแล้วั ริ่วัมถ้ีงแริ่งกัดดันที่าง
ฝั� งอุ็ปุ่ที่านทีี่�ลดลงจากัผลกัาริ่ปุ่ริ่ะชุมOPEC+ล่าสดุวัันทีี่� 4-5 ม.ค.มมีติคงกัาริ่ลดปุ่ริ่มิาณผลิตน�ามนัทีี่�ริ่ะดับ7.2 ล้านบาริ่เ์ริ่ลต่อ็วัันไปุ่จนถ้ีง
สิ�นเด่อ็นกั.พิ่.แต่ซาอุ็ดิอ็าริ่ะเบยีสมคัริ่ใจปุ่ริ่บัลดกัำาลังกัาริ่ผลิตลง 1 ล้านบาริ่เ์ริ่ลต่อ็วัันเริ่ิ�มตั�งแต่เด่อ็น กั.พิ่.-ม.ีค.เพ่ิ่�อ็ชดเชยสว่ันทีี่�อ็นญุาตให้
ริ่สัเซยีและคาซคัสถีานเพิ่ิ�มปุ่ริ่มิาณผลิตน�ามนัริ่วัมกัันคริ่ั�งละ75,000 บาร์ิ่เริ่ลต่อ็วัันในเด่อ็นกั.พิ่.และม.ีค.สง่ผลใหร้ิ่าคาน�ามนัดิบมแีนวัโนม้
ที่ยอ็ยปุ่รัิ่บตัวัข้�นต่อ็เน่�อ็ง ซ้�งเบ่�อ็งต้นเริ่ายงัคงสมมติฐานริ่าคาน�ามนัดิบดไ้บเฉลี�ยปุ่ ี64 ทีี่� US$53/bbl +26%YoY ริ่าคาขายก๊ัาซ US$5.6/
MMBTU -11%YoY Unit Cost US$30/BOEที่ริ่งตัวั ปุ่ริ่มิาณขาย 375KBOED +7%YoYและปุ่ริ่ะเมินกัำาไริ่สทุี่ธปิุ่ ี64 ทีี่� 2.9 หม่�นล้านบาที่
 +16%YoY

แนะนำา ซ่�อ็เก็ังกัำาไริ่ ปุ่ริ่ะเมนิริ่าคาเหมาะสมปุ่ ี64 ทีี่�109 บาที่
          ทัี่�งนี�เริ่าปุ่ริ่ะเมนิริ่าคาเหมาะสมปุ่ ี64 ด้วัยวิัธ ีDCF ทีี่�109.00 บาที่แนะนำา ซ่�อ็เก็ังกัำาไริ่ ตามสถีานกัาริ่ณร์ิ่าคาน�ามนั โดยปุ่ริ่ะเมิน 
Sensitivity ขอ็งริ่าคาน�ามันดิบดไ้บที่กุั US$1/bbl ทีี่�ปุ่ริ่บัเพิ่ิ�มข้�นจะที่ำาใหก้ัำาไริ่สทุี่ธปิุ่ ี64 เพิิ่�มข้�น +2.7% และริ่าคาเหมาะสมเพิิ่�มข้�น 2.00บาที่
สว่ันในริ่ะยะยาวัมอ็งบวักัต่อ็โคริ่งกัาริ่ Gas to Power มล้ค่า 2 พัิ่นล้านดอ็ลลาริ่ส์หริ่ฐัในเมียนมาเปุ่น็กัาริ่ลงที่นุตั�งแต่ต้นน�าจนถ้ีงกัาริ่ผลิต
ไฟฟ้า 600MW จะตัดสนิใจลงที่นุ FID ปุ่ ี65 ซ้�งปุ่ริ่ะโยชนที์ี่�ได้มาจากักัาริ่ Feed Gas ค่าท่ี่อ็ฯ และขายไฟฟา้ ยงัไมถ่ีก้ัริ่วัมในปุ่ริ่ะมาณกัาริ่ 
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สวััสดีีค่่ะ  กลัับมาพบกับแมกกาซีีนหุ้้�นอิินไซีด์ี  ฉบับเดืีอินมกราค่ม ประเดิีมศัักราชใหุ้ม่ 2564  ปีฉลูั  ก่อิน
อืิ�นต้�อิงกล่ัาวัค่ำาว่ัาสวััสดีีปใีหุ้ม่ 2564   กับแฟนค่ลัับหุ้้�นอิินไซีด์ีทุ้กทุ่าน   ขอิอิำานาจค้่ณพระศัรีรัต้นต้รัย

แลัะสิ�งศัักดิี�สิทุธิิ์�ในสากลัโลัก จงดีลับันดีาลัใหุ้�ทุ่านแลัะค่รอิบค่รัวัจงมีแต่้ค่วัามส้ขค่วัามเจริญ คิ่ดีหุ้วัังสิ�ง
ใดีขอิใหุ้�สมค่วัามม่้งมาดีปรารถนา ส้ขภาพพลัานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศัจากโรค่ภัยไข�เจ็บ แลัะฝ่า่

ภัยโรค่ระบาดีโค่วิัดี-19  ไปดี�วัยกันใหุ้�ไดี�นะค่ะ  

เจ้้า ไวรััสโควิด-19 ท่ี่�กลัับมารัะบาด
รัอบใหม่ตัั้�งแต่ั้ช่่วงปลัายปี 2563 ท่ี่�
ผ่่านมา  ซ้ำำ�าเติั้มภาวะเศรัษฐกิจ้เข้้าไป
อ่ก ยังไงท่ี่มข่้าวห้้นอินไซ้ำด์ข้อให้นัก
ลังท้ี่นท้ี่กท่ี่าน ติั้ดตั้ามสถานการัณ์์
รัอบด้าน แลัะลังท้ี่นด้วยความรัะมัด
วัง  ในช่่วงท่ี่�ภาวะตั้ลัาดห้้นยังม่ความ
ผั่นผ่วนสูงเช่่นน่�ค่ะ

ตั้ลัาดหลัักที่รััพย์ฯ เปิดเผ่ยป ี2563  
มูลัค่าหลัักที่รััพย์ตั้ามรัาคาตั้ลัาด
รัวมข้องหลัักที่รััพย์ IPO 5.55 แสน
ล้ัานบาที่ สูงส้ดเปน็อันดับ 8 ข้อง
โลัก อันดับ 2 ในเอเช่่ย แลัะสูงส้ดใน
อาเซ่้ำยนเปน็ปีท่ี่� 2 ติั้ดต่ั้อกัน (อันดับ 2 
ในเอเช่่ย แลัะสูงส้ดในอาเซ่้ำยน ไม่นับ
รัวม cross-border products) โดย
 บมจ้. เซ็้ำนที่รััลั ร่ัเที่ลั คอร์ัปอเรัชั่�น

 (CRC) เปน็หลัักที่รััพย์ท่ี่�ม่มูลัค่ารัะดม
ท้ี่นใหญ่่ท่ี่�ส้ดเป็นปรัะวัติั้การัณ์์ แลัะม่
มูลัค่าเสนอข้ายในกล่้ัมค้าปล่ักสูงส้ด
เปน็อันดับ 2 ข้องโลัก  
  
ด้านสภาพคล่ัองข้องตั้ลัาดหลััก
ที่รััพย์ฯ ครัองอันดับหน่�งในภูมิภาค
อาเซ่้ำยนติั้ดต่ั้อกันตัั้�งแต่ั้ป ี2555 โดย
ในป ี2563 ม่วันท่ี่�มูลัค่าซ้้ำ�อข้ายเกิน
 1 แสนล้ัานบาที่ ถ่ง 22 วัน แลัะวันท่ี่�
ซ้้ำ�อข้ายสูงส้ดอยู่ท่ี่� 1.7 แสนล้ัานบาที่
 แลัะโดยเฉล่ั�ยม่มูลัค่าซ้้ำ�อข้ายต่ั้อวัน  
67,334.80 ล้ัานบาที่

สำาหรัับตั้ลัาดสัญ่ญ่าซ้้ำ�อข้ายล่ัวงหน้า 
(TFEX) เผ่ยภาพรัวมตั้ลัาดทัี่�งป ี2563 
ซ้้ำ�อข้ายรัวม 120 ล้ัานสัญ่ญ่า เฉล่ั�ย
วันลัะ 494,624 สัญ่ญ่า เพิ�มข่้�น 15%  

โดยสินค้าท่ี่�ได้รัับความสนใจ้เพิ�มมาก
ข่้�นค้อ Gold Online Futures แลัะ
 USD Futures ในข้ณ์ะท่ี่�สินค้าหลััก
อย่าง SET50 Futures แลัะ Stock 
Futures ยังได้รัับความนิยมในการั
สร้ัางผ่ลัตั้อบแที่นแลัะบริัหารัพอร์ัตั้ใน
ช่่วงภาวะตั้ลัาดผั่นผ่วนตั้ลัอดปท่ีี่�ผ่่าน
มา ส่วนปี 2564 TFEX จ้ะพัฒนาสินค้า
ใหม่แลัะเพิ�มสภาพคล่ัองสินค้าเดิม
 โดยเฉพาะ SET50 Options รัวมทัี่�ง
เน้นการัส่งเสริัมความรู้ัที่างออนไลัน์
 แลัะสนับสน้นการัพัฒนาเคร้ั�องม้อ
ใหม่ ๆ ท่ี่�จ้ะช่่วยให้การัซ้้ำ�อข้ายสะดวก
แลัะง่ายข่้�น

สวััสดีีปฉีลูั 



"ชูวิัทุย์ จึงธิ์นสมบูรณ์"  บิ�กบอิส NER 

"ชููวิิทย์์ จึึงธนสมบููรณ์์"  บิู�กบูอส NER ย์ำ��สหรัฐฯขึึ้�นภ�ษีี AD ไม่กระทบู
บูริษัีท ด้้�นปีี 64 ตัั้�งเป้ี�ร�ย์ได้้ 22,000 ล้้�นบู�ท จึ�กควิ�มต้ั้องก�รใชู้ย์�ง

 ปีระกอบูกับูโรงง�นส�ม�รถเดิ้นเคร่�องได้้อย่์�งเต็ั้มปีระสิทธิภ�พ พร้อม
เตั้รีย์มจึำ�หน่�ย์แผ่่นรองพ่�นในคอกขึ้องปีศุุสัตั้ว์ิ ในชู่วิงไตั้รม�ส 3/2564 

ซึึ่�งสินค้�ดั้งกล่้�วิเป็ีนสินค้�ที�มีอัตั้ร�กำ�ไรขัึ้�นต้ั้นทุนในระดั้บูสูง แล้ะมีควิ�ม
ต้ั้องก�รจึ�กลู้กค้�อย่์�งต่ั้อเน่�อง

ปีระเมินตั้ล้�ด้จึำ�หน่�ย์ล้ิขึ้สิทธิ์คอนเทนตั้์ปีี 64 ย์ังแรงตั้่อเน่�อง
 หล้ัง COVID-19 แพร่ระบู�ด้ระล้อกใหม่ ชููจึุด้แขึ้็งด้้�น CEO 
Branding ปัี� นคอนเทนตั้์ร�ย์ก�รแนวิไล้ฟส์ไตั้ล้์ออกอ�ก�ศุ

ผ่่�นทีวิีด้ิจึิทัล้แล้ะแพล้ตั้ฟอร์มออนไล้น์ หวิังเสริมควิ�มหล้�ก
หล้�ย์ด้้�นล้ิขึ้สิทธิ์คอนเทนตั้์ม�กขึ้ึ�น ขึ้ณ์ะที�ตั้ล้�ด้ตั้่�งปีระเทศุ
มั�นใจึฮอตั้ไม่เล้ิก หล้ังชู่อง 8 ไวิ้ใจึให้ JKN นำ�ทัพล้ิขึ้สิทธิ์คอน
เทนตั้์ออกไปีจึำ�หน่�ย์ทั�วิโล้ก ค�ด้ด้ันสัด้ส่วินร�ย์ได้้จึ�กตั้่�ง

ปีระเทศุเพิ�ม

ง�นท่อร้อย์ส�ย์ไฟฟ�้ใตั้้ด้ิน มูล้ค่�รวิม 280 ล้้�นบู�ท ด้ัน
 Backlog แตั้ะ 4,644 ล้้�นบู�ท พร้อมเด้ินหน้�ปีระมูล้ง�นภ�ค
รัฐ-เอกชูนตั้่อเน่�อง รักษี�มูล้ค่� Backlog ไม่ตั้ำ��กวิ่� 4,000 
ล้้�นบู�ท ล้่�สุด้ส่งมอบูง�นโครงก�รโรงไฟฟ�้พล้ังนำ��เขึ้่�อน
คล้องตั้รอนให้ กฟผ่.เรีย์บูร้อย์ ค�ด้ผ่ล้ง�นปีี 63 ทำ�นิวิไฮ โตั้ 

20% ร�ย์ได้้ทะลุ้ 2,800 ล้้�นบู�ท

เจ๊แอินจักรพงษ์์ จักราจ้ฑาธิิ์บดิี�    แหุ่้ง JKN

JMART  แย�มแผนโต้รับเปิดีศัักราชปีฉลูั 
ส่งสัญญาณ

ธุรกิจึก�รเงินภ�ย์ใต้ั้ก�รบูริห�รทั�ง เจึเอ็มที แล้ะซิึ่งเกอร์ ยั์งโด้ด้เด่้น ล่้�สุด้
ปีระก�ศุ แปีล้งสภ�พใบูสำ�คัญแสด้งสิทธิที�จึะซ่ึ่�อหุ้นส�มัญขึ้อง JMT-W2 

เพิ�มเติั้มอีก 250 ล้้�นบู�ท รวิมทั�ง แปีล้งสภ�พ SINGER-W1 ที�ถ่อไว้ิทั�งหมด้
 มูล้ค่� 189 ล้้�นบู�ท เพ่�อสร้�งฐ�นเงินทุนที�แข็ึ้งแกร่งในก�รขึ้ย์�ย์พอร์ตั้ ดั้น

กำ�ไรปีี 64 ทะย์�นต่ั้อ ไม่ทำ�ให้นักล้งทุนผิ่ด้หวัิง แย้์ม สถ�นก�รณ์์โควิิด้-19 
บูริษัีทฯ ยั์งคงเชู่�อมั�นในศัุกย์ภ�พขึ้องพลั้งในเคร่อ สะท้อนควิ�มสำ�เร็จึจึ�ก
วิิกฤติั้ในชู่วิงที�ผ่่�นม� กลุ่้มเจึม�ร์ท สร้�งโอก�สในก�รโตั้ ค�ด้ทำ� All time 

high ได้้ตั้�มแผ่น

วั�าวัๆ  RT ค่วั�างานใหุ้ม่ 8 โค่รงการ งานทุางหุ้ลัวัง



EKH ยิ�มรับวิักฤติ้โค่วิัดี-19 ระลัอิกใหุ้ม่
 

ดั้นย์อด้ผู้่ใชู้บูริก�รเข้ึ้�รับูก�รตั้รวิจึไวิรัสโควิิด้-19 คึกคักต่ั้อเน่�อง ขึ้ณ์ะผู้่ป่ีวิย์
ในแล้ะผู้่ป่ีวิย์นอกจึ�กก�รติั้ด้เชู่�อ RSV ในเด็้ก ยั์งคงทย์อย์เข้ึ้�รับูบูริก�รไม่

ขึ้�ด้ส�ย์ มั�นใจึหนุนผ่ล้ก�รด้ำ�เนินง�นไตั้รม�ส4/2563 สด้ใส ด้้�น "น�ย์แพทย์์
อำ�น�จึ เอ่�ออ�รีมิตั้ร" เดิ้นหน้�ปีรับูปีรุง แล้ะเพิ�มพ่�นที�ก�รให้บูริก�รในศูุนย์์
เฉพ�ะท�งตั้�มแผ่นอย่์�งเข้ึ้มข้ึ้น เพ่�อรองรับูผู้่ใชู้บูริก�รม�กขึึ้�นในอน�คตั้

 หลั้งปีระก�ศุตัั้�ง บูริษัีทย่์อย์แห่งใหม่ "บูริษัีท บูริษัีท ไทย์รับูเบูอร์โกล้ฟส์
 จึำ�กัด้"  เพ่�อปีระกอบูธุรกิจึ เป็ีนผู้่ผ่ลิ้ตั้ถุงม่อย์�ง ปีระเภทที�ใชู้ในท�งก�ร

แพทย์์แล้ะเอนกปีระสงค์ เพ่�อขึ้�ย์ในปีระเทศุแล้ะส่งออกต่ั้�งปีระเทศุ
  หลั้งควิ�มต้ั้องก�รสินค้�เพิ�มม�กขึึ้�นจึ�กสถ�นก�รณ์์โรคระบู�ด้ไวิรัส
 COVID-19 แล้ะควิ�มตั้ระหนักแล้ะก�รให้ควิ�มสำ�คัญด้้�นส�ธ�รณ์สุขึ้

ขึ้องปีระชู�ชูนมีม�กขึึ้�นรวิมถึงโอก�สก�รเติั้บูโตั้ขึ้องธุรกิจึจึ�กก�ร
จึำ�หน่�ย์สินค้�ให้แก่ลู้กค้�ในต่ั้�งปีระเทศุ อีกทั�ง วัิตั้ถุดิ้บูที�ใชู้ในก�รผ่ลิ้ตั้

เป็ีนวัิตั้ถุดิ้บูที�จัึด้ห�ได้้จึ�ก TRUBB ซึึ่�งเป็ีนก�รเพิ�มมูล้ค่�ในกับูวิงจึร
ธุรกิจึนำ��ย์�งขึ้อง TRUBB เป็ีนอย่์�งม�กอีกด้้วิย์

กระแสตั้อบูรับูด้ีเย์ี�ย์ม สำ�หรับูหุ้นไอพีโอน้องใหม่ "จึักรไพศุ�ล้ เอสเตั้ท" หร่อ
 JAK โด้ย์ไอพีโอ 82,709,900 หุ้น มีนักล้งทุนจึองซึ่่�อเขึ้้�ม�อย์่�งล้้นหล้�ม

 สะท้อนควิ�มเชู่�อมั�น ในฐ�นะผู่้พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์์ที�มีปีระสบูก�รณ์์ในก�ร
พัฒน�โครงก�ร ทั�งปีระเภทแนวิร�บูแล้ะโครงก�รคอนโด้มีเนีย์มแบูบู Low Rise 
บูนทำ�เล้ศัุกย์ภ�พในเขึ้ตั้ภ�คอุส�หกรรม แล้ะมีก�รเจึริญเตั้ิบูโตั้ท�งเศุรษีฐกิจึ
 อีกทั�ง ควิ�มโด้ด้เด้่นในก�รนำ�เทคโนโล้ย์ีเขึ้้�ม�เป็ีนส่วินสำ�คัญในกระบูวินก�ร
ทำ�ง�น ทำ�ให้บูริษัีทฯ ส�ม�รถบูริห�รตั้้นทุนได้้อย์่�งมีปีระสิทธิภ�พ พร้อมก้�วิสู่
ก�รเป็ีนหุ้นอสังห�ริมทรัพย์์แล้ะก่อสร้�ง ที�เตั้ิบูโตั้ตั้่อเน่�องในอน�คตั้ แล้ะผู่้ถ่อ
หุ้นที�แขึ้็งแกร่ง มั�นใจึจึะได้้รับูก�รตั้อบูรับูที�ด้ีจึ�กนักล้งทุนตั้่อเน่�อง ในวิันที�เขึ้้�

ซึ่่�อขึ้�ย์วิันแรกใน mai วิันที� 18 มกร�คมนี�

หุ้้�น TRUBB   วิั�งๆๆ
 กระแสต้อิบรับดีีเยี�ยม 

สำาหุ้รับหุ้้�นไอิพีโอิน�อิงใหุ้ม่ JAK

 ดีร. อิารักษ์์ ส้ธีิ์วังศ์ั ผู�จัดีการใหุ้ญ่  แหุ่้ง SCB
แจ้ึงตั้ล้�ด้หลั้กทรัพย์์ฯ ว่ิ�   เม่�อวัินที� 8 มกร�คม 2564 บูริษัีท เอสซีึ่บีู เท็นเอกซ์ึ่ จึำ�กัด้ซึึ่�งเป็ีนบูริษัีท

ย่์อย์แล้ะบูริษัีทในกลุ่้มธุรกิจึท�งก�รเงินขึ้องธน�ค�ร ได้้จึด้ทะเบีูย์นจัึด้ตัั้�งบูริษัีทย่์อย์แห่งใหม่กับูกรม
พัฒน�ธุรกิจึก�รค้�กระทรวิงพ�ณิ์ชูย์์ ในชู่�อบูริษัีท โทเคน เอกซ์ึ่ จึำ�กัด้ (Token X Co., Ltd.) (“บูริษัีทฯ
”) โด้ย์บูริษัีทฯ มีทุนจึด้ทะเบีูย์นจึำ�นวิน50,000,000 บู�ท แล้ะมีวัิตั้ถุปีระสงค์หลั้กเพ่�อปีระกอบูธุรกิจึ

ผู้่ให้บูริก�รระบูบูเสนอขึ้�ย์โทเคนดิ้จิึทัล้ (ICO Portal)  ถ่อเป็ีนบูริษัีทในกลุ่้มธุรกิจึท�งก�รเงินขึ้อง
ธน�ค�ร ที�ถ่อหุ้นร้อย์ล้ะ 100 โด้ย์บูริษัีท เอสซีึ่บีู เท็นเอกซ์ึ่ จึำ�กัด้










