


 มกราคม ผ่า่นไป เดืือนกมุภาพันัธ์์
 2564 ตลาดืหุุ้�นไทย ยนื 1,500 จุุดื
 ไดื�  นักลงทนุ มคีวามหุ้วัง บนความ
คึกคักของตลาดืหุุ้�นทั�วโลก รวมถึึง
ตลาดืหุุ้�นไทย  นโยบายของ ไบเดืน

 ประธ์านาธิ์บดืสีหุ้รฐั  คงทำาใหุ้�เมด็ืเงินจุากสหุ้รฐั  ย�าย หุ้ลั�งไหุ้ลมายงั ภมูภิาคเอเชียีบนความหุ้วัง ความกังวล
ของการแพัรร่ะบาดืของไวรสั โควิดื-19 ทั�วโลก ก็ลดืลง หุ้ลายประเทศ ทยอยฉีดีืวัคซีนีโควิดื-19 เพัื�อปกป้อง
พัลเมอืง

เชีน่เดืยีวกัน หุ้ลายประเทศ ต�องใชี�มาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจุภายใน....และแม�จุะมวัีคซีนีฯ แต่กว่าจุะสร�าง
ความมั�นใจุ  การเดิืนทาง การไปมาหุ้าสูเ่หุ้มอืนกับในอดืตี  คงต�องใชี�เวลา ท่ามกลาง ผู่�คนปรบัตัว  เข�าสูโ่หุ้มดื
วิถึชีีวิีตใหุ้ม.่..อนาคตไมเ่หุ้มอืนเดิืมอกีต่อไป  สิ�งใหุ้ม่ มาชีดืเชียสิ�งเก่า  ของเก่า ก็ต�องปรบัตัวใหุ้�สอดืคล�องกับยุค
ใหุ้ม่

 สำาหุ้รบัตัวเลขเศรษฐกิจุปีนี�ของไทย คงออกมาดืดูืกีว่าปี 2563....

15 ก.พั.64 สภาพัฒัน์ แถึลงตัวเลขเศรษฐกิจุไตรมาส 4/63 หุ้ดืตัว - 4.2% ปรบัตัวดืขีึ�นเมื�อเทยีบกับการหุ้ดืตัว
 -6.4% ในไตรมาส 3/63 และเมื�อปรบัผ่ลของฤดืกูาลออกแล�วเศรษฐกิจุไตรมาส 4/63 จุะขยายตัว 1.3% จุาก
ไตรมาส 3/63 เนื�องจุากการอุปโภคบรโิภคภาคเอกชีนกลับมาขยายตัว การลงทนุภาคเอกชีนและการสง่ออก
สนิค�าลดืลงในอัตราที�ชีะลอลง ขณะที�การใชี�จุ่ายและภาคลงทนุภาครฐัขยายตัว แต่ภาพัรวมทั�งปี 63 เศรษฐกิจุ
ไทยหุ้ดืตัว -6.1% เทยีบกับการขยายตัว 2.3% ในปี 62 

 ปีนี� ดัืชีนตีลาดืหุุ้�นไทย จุะสามารถึทะยานสู ่1,600 จุุดื 1,650 จุุดื ไดื�หุ้รอืไม.่...โปรดืติดืตามและมคีวามหุ้วัง

 ขอใหุ้�นักลงทนุและผู่�อ่านทกุคน โชีคดืคีรบั

 ประสทิธิ์� กรโชีคอนันต์
 บรรณาธิ์การบรหิุ้าร

ความหวัง





 ปีีฉลูู ปีี 2564 
  

 เป็�นป็�ที่�� บริ�ษั�ที่ เอสซี�ไอ อ�เลคตริ�ค จำ�กั�ด (มหาชน)

หริือ SCI กัล�บเข้้าส่�โหมดกัาริกัาริเต�บโตต�อเนื�องจำากั

ป็�กั�อน ผลจำากัที่ยอยริ�บริ่้งานในมือที่��ตุนไว้้แล้ว้กัว้�า

 1 พั�นล้านบาที่ พัริ้อมเตริ�ยมป็ริะม่ลงานใหม� งานน��

  เกัริ�ยงไกัริ เพั�ยริว้�ที่ยาสกัุล ป็ริะธานเจำ้าหน้าที่��บริ�หาริ

บริ�ษั�ที่ เอสซี�ไอ อ�เลคตริ�ค  ม��นใจำฝ่่ากัริะแสเศริษัฐกั�จำ

ชะลอจำากัผลกัริะที่บโคว้�ด-19 ได้

 SABINA เด�นหน�าฝ่�า
ว้�กัฤต�โคว้�ด-19

 ป็ริ�บโคริงสริ�างองค์กัริคริ��งใหญ� ด�นคนริุ�น
ใหม�ข้ึ�นม�ส�ว้นริ�ว้มบริ�หาริ ป็ริะกัาศแต�งต��ง “
ดว้งดาว้ มหะนาว้านนที่์” ข้ึ�นดำาริงตำาแหน�ง
ป็ริะธานเจำ�าหน�าที่��บริ�หาริกัาริส�งเสริ�มธุริกั�จำ
 ริ�บผ�ดชอบบริ�หาริช�องที่างสริ�างริายได�
 พัริ�อมป็ริ�บกัลยุที่ธ์กัริะช�บออนไลน์และ

ออฟไลน์ให�เป็็นหนึ�งเด�ยว้ เน�นคว้ามริว้ดเริ็ว้
 คล�องต�ว้ เพัื�อสริ�างคว้ามพัึงพัอใจำส่งสุดให�
กั�บล่กัค�าและสริ�างกัาริเต�บโตอย�างย��งยืน

SSP เป็�ดแผนป็� 64 
จำ�อ COD โซีลาริ์ฟาริ์มญ��ป็ุ�นโคริงกัาริ Leo1 

ข้นาด 20 MW ในไตริมาส 3/64 ตามมาด�ว้ย

ว้�นด์ฟาริ์มเว้�ยดนามข้นาด 48 MW ด�นกัำาล�ง

กัาริผล�ตแตะ 200 MW หนุนผลงานน�ว้ไฮต�อ

เนื�อง ฟากัผ่�บริ�หาริ "ว้ริุตม์ ธริริมาว้ริานุคุป็ต์" 

ว้างเป็�าภายใน 3-5 ป็� โตกั�าว้กัริะโดด กัำาล�งกัาริ

ผล�ตไฟฟ�าที่ะลุ 400 MW 

IVL คาดกัาริณ์กัำาไริกั�อน
ห�กัดอกัเบ��ย 

 ภายในป็� 2566 IVL คาดกัาริณ์กัำาไริกั�อนห�กัดอกัเบ��ย

 ภาษั�เง�นได� ค�าเสื�อมริาคา และค�าต�ดจำำาหน�าย หริือ EDITDA 

เพั��มข้ึ�นอ�กัเที่�าต�ว้ และม�อ�ตริาผลตอบแที่นต�อเง�นทีุ่นดำา

เน�นงาน หริือ ROCE เพั��มข้ึ�นเป็็นสองหล�กั โดยไอว้�แอลจำะ

สริ�างกัริะแสเง�นสดที่��ด� เพัื�อให�สอดคล�องกั�บเป็�าหมายกัาริ

จำ�ดกัาริเง�นทีุ่น ลงทีุ่นในโคริงกัาริน�าสนใจำที่��ให�คุณค�า ริ�กัษัา

นโยบายกัาริจำ�ายเง�นป็�นผลเพัื�อตอบแที่นผ่�ถือหุ�น ริว้มที่��งลด

อ�ตริาส�ว้นหน��ส�นจำากั 1.46 เหลือ 0.6 เที่�า

 มองไป็ข้�างหน�า กั็ต�องมองอนาคต  แมกักัาซี�นหุ�นอ�นไซีด์ ริายเดือน ฉบ�บเดือนกัุมภาพั�นธ์ 2564 
ข้อนำา 4 บจำ. ล�ว้นม�เส�นที่าง กั�าว้เด�นไป็ข้�างหน�า น�าจำ�บตามอง





























AMATA ชะลอลงทุุนนิคมฯในเมียนมาAMATA ชะลอลงทุุนนิคมฯในเมียนมา
เกาะติิดนโยบายการเมืืองรัฐบาลใหม่ืเกาะติิดนโยบายการเมืืองรัฐบาลใหม่ื

“อมตะ” เกาะติดสถานการณ์ความ
ผันแปรทางการเมืองในเมียนมา
 ชะลอแผนการลงทุนโครงการ
พัฒนานิคมฯเมืองอัจฉริยะอมตะ
ยา่งกุ้ง หลังเริ่มพัฒนาเฟสแรก
แล้ว 500 ไร ่ลงทุน 140 ล้านบาท
 ปลายปี 63 ยอมรับต้องประเมิน
สถานการณ์ความเคล่ือนไหว
ทางการเมืองต่อเนื่อง ลุ้นนโยบาย
รัฐบาลชุดใหม ่ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
 ย�าศักยภาพพื้นท่ีในเมียนมาเป็น
โอกาสของนักลงทุน จ่อเจรจรารอ
ลงทุน 20 ราย ท้ังญี่ปุ่น และ ยุโรป

นายวิบูลย ์กรมดิืษฐ ์กรรมการ
บรหิุ้ารและประธ์านเจุ�าหุ้น�าที�การ
ตลาดื บรษัิท อมตะคอรป์เรชีัน 
จุำากัดื (มหุ้าชีน) (AMATA)

 เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองท่ีเกิด
ขึ้นในสาธารณรัฐแหง่สหภาพ
เมียนมา ขณะนี้ อมตะได้มีการ
ประเมินสถานการณ์อยา่งใกล้ชิด
 เนื่องจากมีโครงการอยูร่ะหว่าง
เข้าไปพัฒนาเมืองอัจฉริยะอมตะ
ยา่งกุ้ง (Yangon Amata Smart & 
Eco City, YASEC) หลังจากได้รับ
ใบอนุญาต (license)จากรัฐบาล
เมียนมาในการประกอบกิจการ
นิคมอุตสาหกรรมในพื้นท่ีเมือง
ยา่งกุ้ง บนพื้นท่ีประมาณ 2,000 
เอเคอร์ หรือ ประมาณ 5,000 ไร่
 โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาพื้นท่ี
ในระยะแรกแล้ว โดยใช้งบลงทุน
ประมาณ 140 ล้านบาท ประมาณ 
200 เอเคอร์ หรือ ประมาณ 500 ไร่
 ต้ังแต่ปลายเดือนธันวาคม 2563 ท่ี
ผา่นมา
 
ท้ังนี้จากสถานการณ์ความผันแปร
ทางการเมือง ประกอบกับการแพร่
ระบาดโควิด 19 ท่ีเกิดขึ้น ยอมรับ
ว่าแผนการพัฒนาโครงการดัง
กล่าวได้รับผลกระทบต่อการเข้าไป
พัฒนานิคมฯ ดังนั้นอาจจะท�าให้
แผนการพัฒนามีความล่าช้าออก
ไปอีก ซึ่งอาจจะสง่ผลต่อการตัดสิน
ใจเข้ามาลงทุนของกลุ่มลูกค้า ท่ีอยู่

ระหว่างการเจรจาเข้ามาลงทุนใน
พื้นท่ี ประมาณ 20 ราย ท่ีมีท้ังญี่ปุ่น
 และ ยุโรป สว่นใหญเ่ป็นกลุ่มนัก
ลงทุนต่างชาติ 100 เปอร์เซ็นต์

“ยอมรบัว่านักลงทนุต่างชีาติ
โดืยสว่นใหุ้ญ่กังวลต่อการ
เปลี�ยนแปลงทางการเมืองของ
รฐับาลในเมยีนมา โดืยเฉีพัาะ
กลุ่มยุโรป และประเทศอเมรกิา
 เนื�องจุากกลุ่มประเทศเหุ้ล่านี�
มักจุะไม่เหุ้น็ดื�วยกับนโยบายการ
แทรกแซีงทางการเมือง ดัืงนั�นจึุง
อาจุจุะสง่ผ่ลต่อการตัดืสนิใจุเข�า
มาลงทนุในประเทศเมยีนมาใน
ระยะต่อไป แต่อยา่งไรก็ตามคง
ต�องรอความชีัดืเจุนนโยบายของ
รฐับาลชุีดืใหุ้ม่ในการขับเคลื�อน
เศรษฐกิจุของประเทศเมยีนมาต่อ
ไป” นายวิบูลย ์กล่าว

อยา่งไรก็ตามแผนการพัฒนา
โครงการดังกล่าวในระยะต่อไป
 อมตะ เตรียมแผนเพื่อรับมือกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น หากเกิดกรณี
ท่ีนักลงทุนยังไมตั่ดสินใจเข้ามา จึง
จ�าเป็นต้องเล่ือนการพัฒนาลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานท้ังระบบไฟฟ้า
และระบบน�า แต่เมื่อสถานการณ์
กลับเข้าสูส่ภาวะปกติก็คงเดินหน้า
พัฒนาโครงการดังกล่าวต่อไป

ส�าหรับแผนการพัฒนานิคมฯ
โครงการในเมียนมา เป็นการขยาย
พื้นท่ีเพื่อรองรับการลงทุนท่ีจะ
เกิดขึ้น ในอุตสาหกรรมท่ีต้องใช้
แรงงาน ถือเป็นพื้นท่ีมีศักยภาพท่ี
มีความพร้อมในการสร้างความได้
เปรียบทางการค้า เนื่องจากเป็น
ประเทศท่ีเปิดใหม ่มีต้นทุนค่าแรง
ท่ีต�า ประกอบกับนักลงทุนท่ีเข้ามา
ลงทุนจะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ในการสง่ออก ดังนั้นหากรัฐบาล
เมียนมา ใช้หลักการในระบอบ
ประชาธิปไตย ก็จะสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและ
ต่างประเทศได้



PTTEP เขา้ซื้อสัดสว่นลงทนุ 20% ในโครง
การก๊าซฯ Oman Block 61 ซึ่งเปน็แหล่ง
ผลิตก๊าซธรรมชาติขนาดใหญใ่นรฐัสลุต่าน
โอมาน มูลค่า 2,450 ล้านดอลลาร์ฯ ระบุ
สามารถเพิม่ปรมิาณการขายปโิตรเลียมได้
ทันทีและสร้างการเติบโตในระยะยาวให้
กับบรษัิท รวมท้ัง ยงัเปน็การต่อยอดโอกาส
การลงทนุในอนาคตของ ปตท.สผ. ใน
ตะวันออกกลาง
 
นายพังศธ์ร ทวสีนิ ประธ์านเจุ�าหุ้น�าที�
บรหิุ้าร บรษัิท ปตท.สำารวจุและผ่ลิต
ปิโตรเลยีม จุำากัดื (มหุ้าชีน) หุ้รอื PTTEP 
เปิดเผยว่า เมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2564 
บริษัท PTTEP MENA Limited ซึ่งบริษัท
ยอ่ยของ ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาซื้อ
ขายสัดสว่นการลงทุน (Sale and Purchase 
Agreement : SPA) เพื่อเข้าซื้อสัดสว่นร้อย
ละ 20 ในโครงการOman Block 61 ในรัฐ
สุลต่านโอมาน (ประเทศโอมาน) จากบริษัท
 BP Exploration (Epsilon) Limited(“BP”) 
ซึ่งปัจจุบัน BP ถือสัดสว่นการลงทุนร้อยละ
 60 (ร้อยละ 40 ภายหลังการเข้าซื้อ) และ
เป็นผู้ด�าเนินการ ผู้รว่มทุนอ่ืนๆ ประกอบ
ด้วยบริษัท Makarim Gas Development 
LLC (OQ) และบริษัท PCOman Ventures 
Limited (PETRONAS) โดยถือสัดสว่นการ
ลงทุนร้อยละ 30 และร้อยละ 10 ตามล�าดับ
 
โครงการ Oman Block 61 เป็นโครงการ
ผลิตก๊าซธรรมชาติ(ก๊าซฯ) บนบกในตอน
กลางของประเทศโอมานและมีขนาดพื้นท่ี
 3,950 ตารางกิโลเมตร โดยผลิตก๊าซฯ คิด
เป็นสัดสว่นประมาณร้อยละ 35ของปริมาณ
การผลิตของประเทศในปัจจุบัน ก๊าซฯ ท่ี
ผลิตได้จะน�าไปใช้ในประเทศโอมาน และ
จ�าหนา่ยให้กับ Oman LNG Plant ซึ่ง
เป็นหนว่ยงานในสังกัดของรัฐบาลโอมาน
 โครงการประกอบไปด้วย 2 สว่นได้แก่
 Khazzan ซึ่งเริ่มการผลิตในปี 2560 และ
 Ghazeer ซึ่งเริ่มผลิตในเดือนตุลาคม ปี
 2563 โครงการมีศักยภาพในการพัฒนา
ก๊าซฯ ได้ถึง 10.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต และ
มีก าลังการผลิตก๊าซฯ รวมเฉล่ียต่อวัน1.5
 พันล้านลูกบาศก์ฟุต และคอนเดนเสท
มากกว่า 65,000 บาร์เรล (สัดสว่นร้อยละ 
100 ของโครงการ)

นอกจากนี้ กลุ่มผู้รว่มทุนยังมีแผนจะเพิ่ม
ก�าลังการผลิตในอนาคตอีกด้วย โครงการ
มีมูลค่ารวมประมาณ 2,450 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) โดยจะมีการ
ปรับลดมูลค่าและเงินทุนหมุนเวียนตาม
เง่ือนไขใน SPA และอาจมีการรับรู้มูลค่า
การซื้อเพิ่มเติมในจ�านวนไมเ่กิน 140 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หากสามารถบรรลุเง่ือนไขท่ี
ระบุไว้ใน SPA โดย ปตท.สผ.จะช�าระมูลค่า
การซื้อขายด้วยเงินสดท่ีมีอยู ่ณ วันท่ีการ
ซื้อขายมีผลสมบูรณ์ (Completion date) 
ซึ่งรวมถึงการได้รับอนุมัติจากหนว่ยงานรัฐ
ท่ีเก่ียวข้อง โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในปี
 2564
 
การเข้าซื้อสัดสว่นการลงทุนร้อยละ 20 
ในโครงการนี้ เป็นไปตามแผนกลยุทธ์
การลงทุนของปตท.สผ.ท่ีให้ความส�าคัญ
กับการขยายฐานการลงทุนในภูมิภาค
ตะวันออกกลาง โดยเฉพาะโครงการท่ีมี
ปริมาณส�ารองขนาดใหญ ่มีต้นทุนการผลิต
ต่อหนว่ยต่ า และมีผู้รว่มทุนกับบริษัทชั้นน�า
 นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับกลยุทธ์การเพิ่ม
สัดสว่นการขายก๊าซฯ เพื่อลดผลกระทบจาก
ความผันผวนของราคาและตลาดน�ามันดิบ
ในอนาคต อีกท้ังยังเป็นการต่อ ยอดกลยุทธ์
การลงทุนในธุรกิจก๊าซแบบครบวงจร ของ 
ปตท.สผ. อีกด้วย
 
ท้ังนี้ แปลง 61 เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติบน
บกท่ีมีปริมาณส�ารองขนาดใหญท่ี่มีการผลิต
ก๊าซธรรมชาติถึงประมาณร้อยละ 35 ของ
ประเทศ นับเป็นแหล่งก๊าซฯ ท่ีมีความส�าคัญ
อยา่งยิ่งกับตลาดก๊าซฯ ของโอมาน ซึ่งการ
เข้ารว่มทุนครั้งนี้ จะสามารถเพิ่มปริมาณ
ส�ารองปิโตรเลียมและเพิ่มปริมาณการขาย
ให้กับบริษัทได้ทันที รวมท้ังเปิดโอกาสให้
 ปตท.สผ. ได้มีสว่นรว่มพัฒนาโครงการท่ีมี
ศักยภาพในประเทศโอมานรว่มกับพันธมิตร
ซึ่งเป็นบริษัทน�ามันระดับโลก

"ก่อนหุ้น�านี� ในปี 2562 ปตท.สผ่. ไดื�
เข�าไปลงทนุในโครงการพัดีืโีอ (แปลง 6) 
ซีึ�งเป็นโครงการผ่ลิตน�ามันดิืบบนบกที�
ใหุ้ญ่ที�สดุืในโอมาน และโครงการโอมาน
 แอลเอ็นจุ ีซีึ�งเป็นโรงงานผ่ลิตแอล

เอ็นจุ ีซีึ�งการเข�าไปลงทนุในแปลง 61 นี�
 ก๊าซีธ์รรมชีาติที�ผ่ลิตไดื� ก็ถึกูป้อนเข�าสู่
โครงการโอมาน แอลเอ็นจุ ีที� ปตท.สผ่.ไดื�
รว่มทนุอยู ่สอดืคล�องกับทิศทางการเติบโต
ของบรษัิทที�ใหุ้�ความสำาคัญกับการลงทนุ
ในแหุ้ล่งปิโตรเลยีมที�มศีกัยภาพั อกีทั�ง ยงั
เป็นการต่อยอดืการลงทนุในหุ้ว่งโซีธุ่์รกิจุ
ก๊าซี (Gas Value Chain) ของบรษัิท เพัื�อ
สร�างความแข็งแกรง่และการเติบโตใหุ้�กับ
บรษัิทในระยะยาว และที�สำาคัญยงัเป็นการ
เสรมิสร�างฐานการลงทนุและโอกาสการ
ลงทนุของ ปตท.สผ่. ในอนาคตในภมูิภาค
ตะวันออกกลางไดื�เป็นอยา่งดื"ี นาย
พังศธ์ร กล่าวเพัิ�มเติม

 แปลง 61 ต้ังอยูต่อนกลางของประเทศ
โอมาน ครอบคลุมพื้นท่ีประมาณ 3,950 
ตารางกิโลเมตร มีแหล่งก๊าซธรรมชาติท่ี
ส�าคัญ ได้แก่ แหล่งคาห์ซซาน (Khazzan) 
ซึ่งเริ่มผลิตในปี 2560 และแหล่งกาห์เซียร์
 (Ghazeer) เริ่มผลิตในเดือนตุลาคม 2563 
โดยมีอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติรวมกัน
 ประมาณ 1,500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
 (MMSCFD) และคอนเดนเสท มากกว่า
 65,000 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งแปลงดังกล่าว
สามารถพัฒนาแหล่งก๊าซรวมโดยได้ถึง 
10.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต (TCF)
 
หากการด�าเนินการซื้อขายเสร็จสิ้น บีพี ซึ่ง
เป็นผู้ด�าเนินการ จะมีสัดสว่นการลงทุน
ร้อยละ 40 บริษัท โอคิว (OQ) ซึ่งเป็นบริษัท
น�ามันแหง่ชาติโอมาน ร้อยละ 30, พีทีที
อีพี มีนา ร้อยละ 20 และบริษัท พีซี โอมาน
 เวนเจอร์ส ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของปิโตรนาส 
(PETRONAS) ร้อยละ 10
 
ปัจจุบัน ปตท.สผ. มีการลงทุนในประเทศ
โอมาน ท้ังธุรกิจขั้นต้น (Upstream) และ
ธุรกิจขั้นกลาง (Midstream) ได้แก่ โครงการ
พีดีโอ (แปลง 6) โครงการมุคไคซนา (แปลง
 53) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน�ามันดิบบนบก
ขนาดใหญ ่โครงการโอมาน ออนชอร์ แปลง
 12 และโครงการโอมาน แอลเอ็นจี ซึ่งเป็น
โรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวแหง่เดียวใน
โอมาน

PTTEP เข้้าซ้ื้�อสััดส่ัวนลงทุุน 20%PTTEP เข้้าซ้ื้�อสััดส่ัวนลงทุุน 20%
โครงการก๊าซื้ฯ Oman Block 61 มููลค่า 2,450 ล้านดอลลาร์ฯโครงการก๊าซื้ฯ Oman Block 61 มููลค่า 2,450 ล้านดอลลาร์ฯ



บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
เอ็กโก กรุ๊ป ประกาศความส�าเร็จในการ
เข้าลงทุนในโรงไฟฟ้า โคเจนเนอเรชั่น
 “ลินเดืน โคเจุน” ท่ีใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิง ขนาดก�าลังการผลิต
 972 เมกะวัตต์ ต้ังอยูท่ี่เมืองลินเดน รัฐ
นิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่ง
บริหารและถือโดยบริษัท ลินเดน ทอ
ปโก้ แอลแอลซี (Linden Topco LLC)

 นายเทพัรตัน์ เทพัพัิทักษ์ กรรมการ
ผู่�จัุดืการใหุ้ญ่ เอ็กโก กรุป๊ เปิดืเผ่ยว่า
 “บรษัิท เอ็กโก ลินเดืน ท ูแอลแอลซี
 (EGCO Linden II, LLC) ซึ่งเป็นบริษัท
ยอ่ยท่ีเอ็กโกถือหุ้นท้ังหมด ได้ลงนาม
สัญญาซื้อขายหุ้นกับบริษัท เออีไอ
เอฟ ลินเดน เอสพีวี แอลแอลซี (AEIF 
Linden SPV, LLC) และบริษัท ไฮสตาร์
 แคปปิตอล จีพี โฟร์ แอลพี (Highstar 
Capital GP IV, L.P.) เมื่อวันท่ี 29 
มกราคม 2564 เพื่อลงทุนในสัดสว่น
ร้อยละ 28 ในบริษัท ลินเดน ทอปโก้
 แอลแอลซี (Linden Topco LLC) โดย
คาดว่าการซื้อขายหุ้นจะแล้วเสร็จใน 

ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 หลังจากด�าเนิน
การตามเง่ือนไขต่างๆ ในการปิด
รายการซื้อขายแล้วเสร็จ

โรงไฟฟ้า “ลินเดืน โคเจุน” ขายไฟฟ้า
และให้บริการเสริมความมั่นคงในระบบ
ไฟฟา้แก่ระบบและโครงขา่ยไฟฟ้าในรฐั
นิวยอร์ก (NY-ISO Zone J) และตลาด

ซื้อขายไฟฟ้า
พีเจเอ็ม พีเอส 
นอร์ธ (PJM PS 
North)       ใน
รัฐนิวเจอร์ซี
ย์ ซึ่งเป็น
ตลาดไฟฟ้า
 2 แหง่ ท่ีมี
ความต้องการ
ไฟฟ้าและ
ก�าลังไฟฟ้า
ส�ารองสูงท่ีสุด
ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา
 นอกจากนี้ โรง
ไฟฟ้า “ลินเดน
 โคเจน” ยังมี
สัญญาขายไอ
น�าและไฟฟ้า
ระยะยาวกับ
ผู้รับซื้อ ราย
ใหญท่ี่มีความ
นา่เชื่อถืออยู่
ในอันดับท่ีนา่
ลงทุน
 
นายเทพัรตัน์ กล่าวว่า “การซีื�อหุุ้�น
โรงไฟฟ้าลินเดืน โคเจุน นับเป็นการ
เข�าลงทนุครั�งแรกในประเทศ
สหุ้รฐัอเมรกิาของเอ็กโก กรุป๊ ซีึ�ง
เป็นตลาดืพัลังงานขนาดืใหุ้ญ่ ที�มี
กำาลังการผ่ลิตไฟฟ้ารวมทั�งประเทศ
มากกว่า 1,100 กิกะวัตต์ มโีอกาสใน

การลงทนุในธุ์รกิจุพัลังงานหุ้มุนเวยีน
อกีมาก รวมทั�งยงัสง่เสรมิการ ผ่ลิต
ไฟฟ้าจุากก๊าซีธ์รรมชีาติดื�วย ดัืงนั�น
 การลงทนุครั�งนี�นับเป็นก�าวสำาคัญ
ของเอ็กโก กรุป๊ ในการเปิดืเข�าสูต่ลาดื
สหุ้รฐัอเมรกิา และสร�างฐานการลงทนุ
เพัื�อต่อยอดืสูโ่อกาสการลงทนุใหุ้ม่ใน
สหุ้รฐัอเมรกิาต่อไป             ในอนาคต”

   EGCO ปัักธงสัหรัฐอเมูริกา เข้้าซ้ื้�อหุ้น   EGCO ปัักธงสัหรัฐอเมูริกา เข้้าซ้ื้�อหุ้น
“ลิินเดน โคเจน” โรงไฟฟา้โคเจนเนอช่ั่�น กำำาล่ิงกำารผลิิต 972 เมกำะว่ัตต์“ลิินเดน โคเจน” โรงไฟฟา้โคเจนเนอช่ั่�น กำำาล่ิงกำารผลิิต 972 เมกำะว่ัตต์



WICE เผยแผนปีี 64 ทุำานิวไฮต่่อเน่�องWICE เผยแผนปีี 64 ทุำานิวไฮต่่อเน่�อง
ต่�งเป้้ารายได้แตะ 3.8 พ่ันลิบ. ชูั่ทำำากำำาไรธุุรกิำจขนส่่งข้ามต่�งเป้้ารายได้แตะ 3.8 พ่ันลิบ. ชูั่ทำำากำำาไรธุุรกิำจขนส่่งข้าม

ชั่ายแดน เน้นร่บงานมาร์จิ�นสู่งชั่ายแดน เน้นร่บงานมาร์จิ�นสู่ง

WICE เผยทิศทางธุรกิจป ี64 ท�านิวไฮต่อ
เนื่อง ต้ังเปา้รายได้เติบโต 3,800 ล้านบาท
 ชูกลยุทธเ์พิม่ความสามารถการท�าก�าไร
 ธุรกิจขนสง่ขา้มชายแดน เนน้รบังานมาร์
จ้ินสงู เพิม่บรกิารโซลูชั่นแพค็เกจใหบ้รกิาร
ขนสง่ต้นทางถึงปลายทาง รองรับลกูค้า
จีนยา้ยฐานผลิตสูเ่อเชยีตะวันออกเฉียงใต้
 พร้อมลงทนุสั่งตู้คอนเทนเนอร์ รบัดีมานด์
พุง่    ลุยขยายงานรว่มกับบรษัิทในเครือ อัพ
ฐานลกูค้าจีน โชว์จุดแขง็บรกิารครบวงจร
 มเีครอืขา่ยรองรับทกุประเทศการค้าส�าคัญ 
ก้าวสูเ่ปา้หมายผูน้�าโลจิสติกสใ์นเอเชีย

นายชูีเดืชี คงสนุทร กรรมการผู่�จัุดืการ
ฝ่ายพััฒนาธุ์รกิจุ บรษัิท ไวส ์โลจิุสติกส์
 จุำากัดื (มหุ้าชีน) (WICE) ผู้ให้บริการโลจิ
สติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร เปิด
เผยว่า บริษัทต้ังเป้ารายได้ปี 64 ต้ังเป้าราย
ได้เติบโต 3,800 ล้านบาท และรักษาอัตรา
ก�าไรสุทธิประมาณ 6% ถือเป็นปีแหง่การ
เติบโตท�านิวไฮต่อเนื่อง เนื่องจากลงทุน
ขยายการให้บริการและบริหารจัดการท่ีดี
ของ WICE และเครือขา่ยโลจิสติกส์ก่อนหน้า
นี้ ท้ัง WICE Logistics (Singapore) Pte.
Ltd. , WICE Logistics (Hong Kong) Ltd., 
Euroasia Total Logistics Co., Ltd., WICE 
Logistics (Shenzhen) Co.,Ltd. และ WICE 
Supply Chain Solutions Co.,Ltd   มีรายได้
เข้ามาอยา่งต่อเนื่อง สง่ผลให้การด�าเนินงาน
ของบริษัทเติบโตอยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ส�าหรับกลยุทธ์การด�าเนินงานในปีนี้
 ประกอบด้วย 1. มุง่เน้นเพิ่มความสามารถ
การท�าก�าไรให้สูงขึ้นจากธุรกิจให้บริการ
     โลจิสติกส์ขนสง่ข้ามชายแดน (Cross 
Border Services) ภายใต้การบริหารงาน
ของบริษัทรว่มทุน ETL โดยเตรียมปรับ
แนวทางการบริหารจัดการวางแผนลด
ต้นทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พร้อมท้ัง
ขยายการให้บริการขนสง่สินค้าท่ีมีมาร์จ้ินสูง 
และเพิ่มปริมาณสินค้าเท่ียวขากลับให้สูงขึ้น

โดยการเพิ่มปริมาณงานขนสง่สินค้าระหว่าง
ประเทศแบบ Door-to-Door งานบริการ
ขนสง่สินค้าในประเทศ-ระหว่างประเทศ
 งานบริหารจัดการคลังสินค้า งาน Cross 
Border และขยายการให้บริการขนสง่สินค้า

แบบไมเ่ต็มตู้ (LTL) เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่
ลูกค้าท่ีมีปริมาณของไมม่าก เพิ่มชอ่งทาง
สร้างรายได้และอัตราก�าไรสุทธิอีกหนึ่งชอ่ง
ทาง ส�าหรับรองรับงานขนสง่ข้ามชายแดนท่ี
มีดีมานด์เพิ่มสูงขึ้น

บริษัทมีการทยอยลงทุนสั่งซื้อตู้
คอนเทนเนอร์เพิ่มประมาณ 200 ตู้ คาด
ว่าจะสามารถรับตู้ได้ครบจ�านวนภายใน
ไตรมาส 2/64 หลังจากท่ีผา่นมาภาวะตู้
คอนเทนเนอร์ขาดตลาด ท�าให้ลูกค้าท้ังใน
ประเทศและต่างประเทศหันมาใช้บริการ 
Cross Border เพิ่มขึ้น

2.วางแผนขยายฐานลูกค้าไปยัง
อุตสาหกรรมท่ีหลากหลาย และ
อุตสาหกรรมท่ีมีแนวโน้มเติบโตได้ดีของ
ประเทศ อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มยานยนต์ เนื่องจาก
บริษัทเห็นความต้องการใช้บริการโลจิสติกส์
ของอุตสาหกรรมดังกล่าวมีปริมาณสูง จาก
การรองรับ 5G ท่ีขยายตัวมากในเอเชีย และ
อุตสาหกรรมยานยนต์มีแนวโน้มฟื้ นตัวจาก

ความต้องการท่ีเพิ่มขึ้น และค่ายรถยนต์
ปรับโมเดลใหม ่รองรับระบบไฟฟ้า จึงวาง
แนวทางเพิ่มการรับงานขนสง่ เพื่อสร้าง
โอกาสใหมแ่ละรายได้ให้กับธุรกิจ

3. ขยายฐานลูกค้าท่ีต้องการย้ายฐานการ
ผลิตจากจีนมาสูแ่ถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ โดยเฉพาะประเทศไทย เวียดนาม และ
กัมพูชา โดยการน�าเสนอโซลูชั่นแพ็คเกจ
การให้บริการขนสง่วัตถุดิบและอุปกรณ์
เครื่องจักรให้กับโรงงานต้ังแต่ต้นทางจนถึง
ปลายทาง

4. เน้นกลยุทธ์ให้ค�าแนะน�าลูกค้า ผา่น
 WICE Supply Chain Solutions Co.,Ltd. (
บริษัทยอ่ย) ให้บริการด้าน Supply Chain 
ครบวงจร ท้ังงานคลังสินค้า การกระจาย
สินค้า การขนสง่สินค้า (Equipment) ขนาด
ใหญ ่ซึ่งมีแนวโน้มท่ีดี จากการขยายตัวของ
ปริมาณงานบริหารจัดการคลังสินค้า และ
การขนสง่สินค้าเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง ท้ังนี้
บริษัทวางแผนเชื่อมโยงเส้นทางการขนสง่

ระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยเข้าด้วย
กัน โดยการวางแผนบริหารจัดการขนสง่เพื่อ
ชว่ยลดต้นทุนให้กับลูกค้า

"ภาพัรวมธุ์รกิจุโลจิุสติกสใ์นปีนี� มองว่า
มแีนวโน�มดืขีึ�นอยา่งค่อยเป็นค่อยไป แม�
สถึานการณ์เศรษฐกิจุโลกยงัคงมคีวามไม่
ชีัดืเจุน แต่ก็เริ�มเหุ้น็ความคลี�คลายในบาง
เรื�องบ�างแล�ว เหุ้น็จุากสญัญาณตัวเลขการ
สง่ออกเดืือน ธ์.ค. 63 พัลิกกลับมาเป็นบวก
ครั�งแรกในรอบ 8 เดืือน โดืยขยายตัวอยูท่ี�
 4.71% ขณะที�ภาวะการแข่งขันของธุ์รกิจุ
โลจิุสติกสท์ี�สงูในปัจุจุุบนั ทำาใหุ้� WICE มี
การปรบัเปลี�ยนกลยุทธ์์การใหุ้�บรกิารอยู่
ตลอดืเวลา และสิ�งสำาคัญที�ทำาใหุ้�เกิดืความ
ไดื�เปรยีบทางการแข่งขัน คือ WICE มี
ความหุ้ลากหุ้ลายของการใหุ้�บรกิารที�ครบ
วงจุร เข�าใจุความต�องการของลกูค�าเสมอ
 และยงัมขี�อไดื�เปรยีบจุากการมเีครอืข่าย
 โลจิุสติกสท์ี�ครอบคลมุเชีื�อมโยงสูป่ระเทศ
ต่าง ๆ  เพัื�อการกระจุายความเสี�ยง ถืึอ
เป็นการยกระดัืบสูเ่ป้าหุ้มายการเป็นผู่�นำา
โลจิุสติกสใ์นภมูิภาคเอเชียี" นายชูีเดืชี
กล่าว

ขณะท่ีปัจจุบันสัดสว่นรายได้แบง่ตาม
ประเทศ ได้แก่  WICE HK-CN 35% , WICE 
TH 25% , WICE SG 16% , ETL 24%  ซึ่ง
ประกอบด้วยสัดสว่นรายได้จากงานบริการ
ทางอากาศ (Air Freight) 45%, การขนสง่
ทางทะเล (Sea Freight) 20%,       ขนสง่
สินค้าข้ามพรมแดน (Cross Border 
Service ) 25% , และงาน Logistics 10%

อยา่งไรก็ตาม บริษัทยังคงเดินหน้าสร้าง
โครงขา่ยพันธมิตรโลจิสติกส์ท้ังในประเทศ
และต่างประเทศอยา่งต่อเนื่อง ครอบคลุม
การบริการขนสง่ทุกรูปแบบ ท้ังการขนสง่
ทางบก ทางน�า ทางอากาศ ตอบโจทย์ทุก
ความต้องการของลูกค้า ผา่นการท�างานรว่ม
กันกับเครือขา่ยสาขาของ WICE ท้ังหมด
 โดยมุง่เน้นตลาดจีนเป็นหลัก ท้ังในฮ่องกง
 เซียงไฮ้ กวางโจว เซินเจ้ิน เพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถทางธุรกิจ ขยายฐานลูกค้าขนาด
กลาง-เล็กเพิ่มขึ้น และสร้างการเติบโตรว่ม
กันในอนาคต



RS โดย บ.ไลฟ์ส์ัตาร์ จัับมู้อพัันธมิูตรRS โดย บ.ไลฟ์ส์ัตาร์ จัับมู้อพัันธมิูตร
ย้�นผลิตกัญชง - อาร์เอสั มูอลล์ เตรียมูแผนรุกเต็มูสูับย้�นผลิตกัญชง - อาร์เอสั มูอลล์ เตรียมูแผนรุกเต็มูสูับ

มูองโอกาสัใหมู่ปัั� มูยอดมูองโอกาสัใหมู่ปัั� มูยอด

หลังจากกระทรวงสาธารณสุขประกาศ
ปลดล็อคกัญชงใหส้ามารถน�าไปใช้
ประโยชน์โดยไมจั่ดเป็นยาเสพติดนั้น
 บรษัิท ไลฟส์ตาร ์จ�ากัด ในฐานะผูผ้ลิต
นวัตกรรมด้านสขุภาพและความงาม
ระดับโลก และ อารเ์อส มอลล์ (RS Mall) 
แพลตฟอร์มจ�าหนา่ยสนิค้าและบรกิาร
เพ่ือสขุภาพและความเปน็อยูท่ี่ดีแบบ
องค์รวมของทกุคน บรษัิทในเครือ บรษัิท
 อารเ์อส จ�ากัด (มหาชน) หรอื อารเ์อส
 กรุป๊ ประกาศความพร้อมจับมือพนัธมิตร
 บรหิารจัดการต้ังแต่ต้นน�าถึงปลายน�า
 ท้ังการผลิตและจ�าหนา่ยผลิตภัณฑ์์ใน
หมวดสกินแคร ์เครื่องด่ืม และอาหารเสรมิ
 ท่ีมีสารสกัดจากกัญชง ผา่นทุกชอ่งทาง
 ชว่ยผลักดันรายได้ใหเ้ปน็ไปตามเปา้ของ
บรษัิท

นายสุรชัย เชษฐโชติศักด์ิ ประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร บริษัท อาร์เอส จ�ากัด (
มหาชน) เปิดเผยว่า "ในเรื่องของกัญชง
นั้น บริษัท ไลฟ์สตาร์ ซึ่งเป็นบริษัทใน
เครือของอาร์เอส กรุ๊ป มีความสนใจและ
มีการศึกษาเรื่องของงานวิจัยมาอยูต่ลอด 
โดยเฉพาะการน�าสว่นต่างๆ ของกัญชงไป
แปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์์
สุขภาพ เชน่ ชอ่ดอกน�าไปผลิตยา สาร
สกัดจากกัญชง ใบน�าไปผลิตอาหาร
 ผลิตภัณฑ์์สมุนไพร เครื่องส�าอาง น�ามัน
จากเมล็ดกัญชงน�าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์์
เสริมอาหาร ผลิตภัณฑ์์สมุนไพร เครื่อง

ส�าอาง สารสกัดจาก กัญชงน�าไปผลิตเป็น
เครื่องด่ืม เครื่องส�าอาง และผลิตภัณฑ์์
สมุนไพร เป็นต้น ซึ่งท่ีผา่นมาเราได้เตรียม
ความพร้อม โดยรว่มมือกับสถาบันวิจัย
ชั้นน�าศึกษาและคิดค้นสูตรเพื่อน�ากัญ
ชงมาพัฒนาและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์์
นวัตกรรม ท้ังในสว่นของสกินแคร์ เครื่อง
ด่ืม และอาหารเสริม รวมถึงมีการพูด
คุยกับพันธมิตรท่ีเป็นผู้ปลูกกัญชงเชิง
พาณิชย์ โรงสกัด และผู้ผลิตไว้เรียบร้อย
แล้ว ยืนยันว่าทางเราและพันธมิตร ได้มี
การเตรียมการมานานและมีความพร้อม
ท้ังการผลิตและการจ�าหนา่ยในทันที"

ในขณะท่ี อาร์เอส มอลล์ แพลตฟอร์ม
จ�าหนา่ยสนิค้าและบรกิารเพื่อสขุภาพและ
ความเป็นอยูท่ี่ดีแบบองค์รวมของทุกคน
 ก็เตรียมรุกตลาดพร้อมต่อยอดการขาย
อยา่งเต็มสูบ ภายใต้กลยุทธ์ดังนี้

1.      อาร์เอส มอลล์ มีจุดเด่นและความ
เชี่ยวชาญในการเล่าเรื่องท่ีแตกต่าง ซึ่ง
กัญชงมีรายละเอียดและสรรพคุณท่ีซับ
ซ้อน จึงสามารถสร้างรูปแบบการน�าเสนอ
ได้หลากหลาย อาทิ การไลฟ์สดสาธิตวิธี
การใช้ หรือการน�าผู้มีประสบการณ์ในการ
ใช้งานจริงมารว่มให้ความคิดเห็นและแบง่
ปันข้อมูล เป็นต้น

2.      จ�าหนา่ยในทุกชอ่งทาง ท้ังออนแอร์

 ผา่นสถานีโทรทัศน์ชอ่ง 8 และพันธมิตร
ชอ่งดิจิทัลทีวีจากหลากหลายชอ่งชั้นน�า
 และออนไลน์ ท้ังเว็บไซต์ www.rsmall.
co.th และ Line @rsmall

3.      อาร์เอส มอลล์ มีทีมเทเลเซลล์ กว่า
 500 คน ท่ีมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ
สุขภาพ สามารถน�าเสนอสินค้าและให้
บริการลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึง
การใช้ Data and Voice Analytics มา
วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า

"ปัจุจุุบนั อารเ์อส มอลล์ มฐีานข�อมูล
ลกูค�ากว่า 1.6 ล�านราย จุำาหุ้น่ายสนิค�า
ที�เกี�ยวข�องกับสขุภาพัเป็นจุำานวนมาก
 ทำาใหุ้�ที�ผ่า่นมา เราไดื�รบัคำาถึามและ
ความสนใจุจุากลกูค�าเกี�ยวกับกัญชีงจุาก
ทกุชี่องทางและมกีารเก็บข�อมูลเพัื�อนำา
มาใชี�ประโยชีน์และต่อยอดืในการสร�าง
ผ่ลิตภัณฑ์ที�ตอบโจุทยใ์นสว่นที�เกี�ยวข�อง
กับการสง่เสรมิสขุภาพัที�ดื ีเพัยีงแต่ยงั
ต�องรอรายละเอยีดืจุากทางภาครฐัใน
การผ่ลิตและจัุดืจุำาหุ้น่ายใหุ้�ถึกูต�องและ
ปลอดืภัย หุ้ากมกีารปลดืล็อกในสว่นนี�
 เราก็มั�นใจุว่าผ่ลิตภัณฑ์จุากกัญชีงจุะไดื�
รบัการตอบรบัจุากลกูค�าสว่นใหุ้ญ่ของ
เราอยา่งแน่นอน" คณุสรุชีัยกล่าวปิดื
ท�าย



 ECF กางแผนปัี64 ตั�งเป้ัารายได้โต 10-12% ECF กางแผนปัี64 ตั�งเป้ัารายได้โต 10-12%
รับอานิสังส์ัโควิด-19 ออเดอร์เฟ์อร์นิเจัอร์ล้น เร่งข้ยายกำาลังการผลิตรับอานิสังส์ัโควิด-19 ออเดอร์เฟ์อร์นิเจัอร์ล้น เร่งข้ยายกำาลังการผลิต

ECF เผยแผนธุรกิจปี 2564 ต้ังเป้า
รายได้โต 10-12% เรง่แผนขยาย
ก�าลังการผลิต ทุ่มงบลงทุน 40 ล้าน
บาท ชูกลยุทธ์ดันมาร์จ้ินเพิ่ม ลด
ต้นทุน ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ออเด
อร์ท้ังในและต่างประเทศล้น รับ
อานิสงส์โควิด-19 รับการใช้ชีวิตรูป
แบบใหม ่(New Normal) ขณะท่ี
ความต้องการสินค้ายังสูง ลุยขยาย
ตลาดสง่ออกโตต่อเนื่อง ในประเทศ
ขยายชอ่งทางจ�าหนา่ยออนไลน์
และโมเดิร์นเทรด ปั๊ มรายได้ ธุรกิจ
พลังงาน โรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ มินบู ประเทศเมียนมาร์
 เฟส 2 (50 MW) คาดสามารถ COD 
ภายในไตรมาส 3 ปีนี้

            นายอารักษ์ สุขสวัสด์ิ
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสท์
เฟอร์นิเทค จ�ากัด (มหาชน) (ECF) ผู้
ผลิตและจ�าหนา่ย เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์
ติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
 จ�าหนา่ยท้ังในและต่างประเทศ เปิด
เผยถึงภาพรวมธุรกิจในปีนี้ว่า บริษัท
มุง่เน้นท่ีจะสร้างการเติบโตจากธุรกิจ
หลัก คือ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และ
ธุรกิจพลังงาน โดยต้ังเป้ารายได้รวม
เติบโตไมต่�ากว่า 10-12 % และต้ัง
งบลงทุน 40 ล้านบาท ส�าหรับธุรกิจ
เฟอร์นิเจอร์เพื่อเพิ่มเครื่องจักรและ
ไลน์การผลิต รองรับปริมาณค�าสั่ง
ซ้ือ

            ท้ังนี้ ปัจจัยสนับสนุนการ
เติบโตมาจากการขยายตลาดของ

ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ท้ังในและต่าง
ประเทศ และการรับรู้สว่นแบง่ก�าไร
จากธุรกิจพลังงานทดแทน คาดว่า
จะเริ่มเห็นสัดสว่นก�าไรสุทธิค่อย ๆ
 ปรับตัวดีขึ้นจากการวางแผนงาน
เพื่อบริหารจัดการต้นทุนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและค่าใช้
จ่าย

ส�าหรับแผนการด�าเนินงานของ
บริษัทในปีนี้ ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์มี
สัญญาณการเติบโตดีอยา่งมีนัย
ส�าคัญ  จากการจ�าหนา่ยเฟอร์นิเจอร์
สง่ออกไปต่างประเทศ โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากชว่งโควิด-19 มีผู้คน
พักอาศัยอยูบ่้าน เพื่อลดการแพร่
ระบาด และมีรูปแบบการท�างานแบบ
 Work from home มากขึ้น สง่ผลให้
ปริมาณค�าสั่งซื้อลูกค้าต่างประเทศ
เพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนการขยาย
ตลาดในประเทศ มุง่เน้นกระตุ้นยอด
ขายผา่นชอ่งทางจ�าหนา่ยใหม ่ อาทิ
 จ�าหนา่ยผา่นออนไลน์ ร้านโมเดิร์น
เทรดชั้นน�าท่ีมีสาขาท่ัวประเทศ
พร้อมกับแผนการขยายสาขาท่ีเพิ่ม
ขึ้น รวมถึงยังมีแผนจะเพิ่มตัวแทน
จ�าหนา่ยในต่างจังหวัดหัวเมืองใหญ ่
ซึ่งถือเป็นการเพิ่มชอ่งทางการเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าในประเทศผา่นลูกค้าของ
บริษัท เพื่อสร้างความหลากหลาย
ของชอ่งทางการจ�าหนา่ยสินค้า ลด
การพึ่งพิงเพียงชอ่งทางใดชอ่งทาง
หนึ่ง

ขณะท่ีตลาดต่างประเทศ ยังสามารถ
เติบโตได้อีกมาก โดยเฉพาะกลุ่ม
ลูกค้าประเทศอินเดีย จีน อเมริกา
 ญี่ปุ่น มีค�าสั่งซื้อทยอยเข้ามา
มากกว่าเป้าหมายท่ีต้ังไว้  สง่ผลให้
บริษัทวางแผนเพิ่มก�าลังการผลิต
เพื่อรองรับค�าสั่งซื้อ  ท่ีเข้ามาเพิ่ม
ขึ้นอยา่งต่อเนื่องได้ ขณะนี้บริษัทได้
รับค�าสั่งซื้อสินค้าถึงไตรมาส 2  ปีนี้
แล้ว  อีกท้ังยังมีกลุ่มลูกค้ารายใหญท่ี่
มีศักยภาพอยูร่ะหว่างการเจรจาอีก
หลายราย ปัจจุบันบริษัทมีสัดสว่น
รายได้จากยอดขายต่างประเทศอยูท่ี่ 
66% และในประเทศอยูท่ี่ 34%

ส�าหรับธุรกิจพลังงานทดแทน ท่ีผา่น
มารับรู้สว่นแบง่ก�าไรจากโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 220 MW 
เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ส�าหรับ
เฟสแรก (50 MW เรียบร้อยแล้ว) โดย
บริษัทคาดการณ์รับรู้สว่นแบง่ก�าไร
 เฟส 2 (50 MW)  ภายในไตรมาส
 4/64 สว่นเฟสท่ี  3 และ 4 อยู่
ระหว่างวางแผนเพื่อก่อสร้างให้ครบ
โดยเร็วท่ีสุด ภายในปี 2565 นี้  

นอกจากนี้ ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าท้ัง
ในและต่างประเทศท่ีอยูร่ะหว่างการ
ศึกษาความเปน็ไปได้ในการเขา้ลงทนุ
 โดยบริษัทจะมุง่เน้นเข้าศึกษาความ
เป็นไปได้ในการเข้าลงทุนในโครงการ
ท่ีมีผลตอบแทนสูง และจะเน้นการ
เข้าลงทุนเองเป็นหลัก



SPALI คาดปีี 64 กำาไร-รายได้SPALI คาดปีี 64 กำาไร-รายได้
โติ New High เติรียมืเปิีด 31 โครงการใหม่ื 3.4 หมืื�นลบ. โติ New High เติรียมืเปิีด 31 โครงการใหม่ื 3.4 หมืื�นลบ. 

SPALI คาดป ี64 ก�าไร-รายได้ โต New High หลัง
โครงการคอนโดฯ สร้างเสรจ็พรอ้มโอนฯ ท่ีรอรบัรูร้าย
ได้จ�านวนมาก พรอ้มต้ังเปา้ป6ี4 โกยยอดขาย 2.7 
หมื่นลบ. -รายได้ 2.8 หมื่นลบ. เตรยีมเปิดโครงการ
ใหมท้ั่งแนวราบ-คอนโดฯ รวม 31 โครงการ มลูค่า 
3.4 หมื่นลบ. วางงบซื้อท่ีดิน 8 พนัลบ. มองตลาดอสัง
หาฯ ปี 64โตขึ้นจากป ี63 -กลับสูภ่าวะปกติในเวลาไม่
นาน จากปรับตัวเขา้สูยุ่ค New Normal

ดืร.ประทปี ตั�งมติธ์รรม ประธ์านกรรมการบรหิุ้าร
 บรษัิท ศุภาลัย จุำากัดื (มหุ้าชีน) SPALI เปิดเผย
ว่า ทิศทางสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของ
ประเทศไทยปี 2564 คาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตขึ้น
จากปี 2563 และจะกลับสูภ่าวะปกติในเวลาไมน่าน
 จากการปรับตัวเข้าสูยุ่ค New Normal ในปีท่ีผา่น
มา ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 หลายบริษัทฯ ต้องปรับ
ตัวอยา่งรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์

การด�าเนินธุรกิจของ บมจ. ศุภาลัย ในปี 2564 นี้ ก้าว
สูป่ีท่ี 32 บริษัทฯ ยังคงมุง่มั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ี
อยูอ่าศัยการออกแบบผลิตภัณฑ์์ใหม ่แบบบ้านใหม่
 การพัฒนาคุณภาพสินค้า และบริการให้ดีขึ้นอยา่ง
ต่อเนื่อง ครอบคลุมท้ังในกรุงเทพฯ ปริมณฑ์ล และ
ภูมิภาค รวมท้ังเดินหน้าลงทุนในท�าเลใหม่ๆ  ท่ีจะ
ขยายตลาดให้กว้างขึ้น ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของกลุ่ม
ลูกค้าให้ครอบคลุมทุกวัย และมุง่เน้นเจาะตลาด “เรี
ยลดีมานด์” หรือกลุ่มผู้ซื้อเพื่ออยูอ่าศัยจริง เพราะ
ลูกค้าในกลุ่มนี้ เมื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้ว มักจะ
ด�าเนินการโอนกรรมสิทธิ์ตามก�าหนด ลดความเสี่ยง
ในการท้ิงดาวน์ จึงเป็นกลุ่มลูกค้าท่ีมีความเสี่ยงต�า 

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความพร้อมทางต้นทุนทางการ
เงิน จากอันดับเครดิตองค์กรจาก ทริสเรทต้ิง ระดับ
 A สะท้อนถึงสถานะทางการเงินท่ีแข็งแกรง่ ความ
สามารถในการด�าเนินธุรกิจท่ีมีการเติบโต และมีแนว
โน้มในการสร้างรายได้ และก�าไรของบริษัทฯ อยา่ง
ต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รายใหญ ่ถือว่า บริษัทฯ มีภาระหนี้สินท่ีต�าท่ีสุดใน
กลุ่มอุตสาหกรรมและต้นทุนทางการเงินต�ากว่า
 1.9% ต่อปี ปีนี้ บริษัทฯ จะขยายการลงทุนในต่าง
ประเทศอยา่งต่อเนื่อง เพราะท่ีผา่นมาได้ผลนา่พอใจ
 โดยคาดว่าปีนี้จะมีรายได้จากการขายในต่างประเทศ 
รวมประมาณ 5,350 ล้านบาท

ในปีท่ีผา่นมา มีการดูแลพนักงาน เพื่อเป็นองค์กร
แหง่ความสุข และขับเคล่ือนองค์กรไปสูค่วามส�าเร็จ
 รวมถึงผู้รับเหมา ซัพพลายเออร์ ครบทุกกลุ่ม ด้วย
จิตส�านึกความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร ภาย
ใต้แนวคิด “ศุภาลัย ใสใ่จ...สร้างสรรค์สังคมไทย” 
บริษัทฯ ได้ค�านึงถึง Stakeholder ทุกกลุ่ม น�าไปสูก่าร
พัฒนาท่ียั่งยืนตามกระบวนการ SDGs (Sustainable 
Development Goals) และขับเคล่ือนการพัฒนา

องค์กรอยา่งยั่งยืนสู ่CSR-IN-PROCESS ให้ความ
ส�าคัญกับผู้มีสว่นได้เสียในทุกกระบวนการผลิต
 ถ่ายทอดผา่นกิจกรรมหลากหลายรูปแบบท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมอยา่งแท้จริง

จากการรักษาการเติบโตอยา่งยั่งยืน สะท้อนจาก
ภาพความส�าเร็จในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัล
เกียรติยศจากองค์กรชั้นน�าต่างๆ อาทิ รางวัล
สุดยอดองค์กรแหง่ปี Thailand Top Company 
Awards 2020 จัดโดยมหาวิทยาลัย หอการค้าไทย
 รว่มกับนิตยสาร Business+ รางวัล Thailand 
Sustainability Investment (THSI) 2563 จาก
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย รว่มกับวารสาร
การเงินธนาคาร, 3 รางวัลเกียรติยศจาก FIABCI 
– Thai Prix D’ Excellence Awards 2020 จาก
สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล , รางวัล Asia 
Pacific Property Awards 2020-2021 โครงการ
 ศุภาลัย ไอคอน สาทร จาก Asia Pacific Property 
Awards, รางวัล Asia’s Greatest CEO 2019-20 
โดย United Research Services ของ URS Media 
& AsiaOne Magazine และ รางวัลเกียรติยศระดับ
สากล Thailand Real Estate Personality of the 
Year 2020 จาก PropertyGuru Thailand Property 
Awards 2020

ด้าน นายไตรเตชะ ต้ังมติธรรม กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท ศุภาลัย จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ภาพรวม
ในปี 2563 ท่ีผา่นมา ถือเป็นอีกปีท่ีมีความท้าทาย
 แต่บริษัทฯ ก็สามารถก้าวผา่นมาได้อยา่งมั่นคง ด้วย
ความพร้อมทางต้นทุนทาง การเงิน และการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อปรับตัวรับมือกับการเปล่ียนแปลง
จากปัจจัยภายนอก ท�าให้ผลงานในปีท่ีผา่นมาเป็น
ท่ี นา่พึงพอใจ โดยเฉพาะตลาดท่ีอยูอ่าศัยแนวราบ
 เห็นได้จากยอดลูกค้า Walk เยี่ยมชมโครงการ
 และยอดจองท่ีเพิ่มมากขึ้น โดยในปีท่ีผา่นมามีการ
เปิดตัวโครงการท้ังแนวราบ และคอนโดมิเนียม รวม
 28 โครงการ มูลค่ารวม 24,540 ล้านบาท มียอดขาย
รวม 24,376 ล้านบาท แบง่เป็น โครงการแนวราบ
 25 โครงการ (กรุงเทพฯ และปริมณฑ์ล 11 โครงการ
, ภูมิภาค 14 โครงการ) และโครงการคอนโดมิเนียม 3 
โครงการ

ด้านทิศทางการด�าเนินธุรกิจ และกลยุทธ์ส�าคัญของบ
ริษัทฯ ในปี 2564 เพื่อเป็นแรงขับเคล่ือนองค์กรสูเ่ป้า
หมายท่ีต้ังไว้ บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ธุรกิจท่ีจะ ก้าวไป
ข้างหน้า..เติบโตอยา่งผู้น�า และยั่งยืน ท้ังด้านรายได้
 และก�าไร
• โดยมุง่มั่นน�าหลักการท�างานแบบ Agile มาปรับ
ใช้ภายในองค์กร เพื่อพัฒนาสินค้า และบริการ ของ
องค์กรได้อยา่งรวดเร็ว
• พัฒนาผลิตภัณฑ์์ โดยเตรียมเปิดตัวแบรนด์ใหม่
 พร้อมแบบบ้านใหม ่ฟังก์ชันใหม ่ให้ตอบโจทย์ยุค

 New Normal
• เตรียม Launch แอปพลิเคชัน Supalai Sabai ท่ี
ครอบคลุมทุกการบริการอยา่งครบวงจร อาทิ การท�า
ธุรกรรมทางการเงิน และบริการหลังการขาย
• สง่เสริมด้าน Waste management ในกระบวนการ
ก่อสร้าง โดยก�าหนดแนวทางการท�างานเพื่อลด
ปริมาณความสูญเสียของวัสดุก่อสร้างได้อยา่งเหมาะ
สม และสามารถจัดการกับเศษวัสดุก่อสร้างให้เกิด
มูลค่าสูงสุด รวมท้ังลดผลกระทบท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อม
 อีกท้ังการจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจรายใหญ ่ท่ีมี
ความนา่เชื่อถือ และเลือกใช้วัสดุก่อสร้างท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

โดยต้ังเป้าหมายยอดขาย 27,000 ล้านบาท และเป้า
หมายรายได้ 28,000 ล้านบาท ซึ่งมีแผนการเปิดตัว
 โครงการใหมจ่�านวนมากโดยเฉพาะโครงการแนว
ราบ โดยวางแผนเปิดตัวโครงการใหม ่31 โครงการ 
แบง่เป็นโครงการแนวราบ 27 โครงการ และโครงการ
คอนโดมิเนียม 4 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวม 34,000 
ล้านบาท และก�าหนดงบประมาณการจัดซื้อท่ีดิน
 8,000 ล้านบาท

ท้ังนี้คาดว่าปี 2564 นี้ จะเป็นอีกปีท่ี บริษัทฯ มีการ
เติบโต ทางด้านรายได้ และก�าไร แบบ New High 
จากโครงการคอนโดฯ สร้างเสร็จพร้อมโอนฯ ท่ีรอรับ
รู้รายได้จ�านวนมาก และเชื่อว่าโครงการแนวราบจะมี
แนวโน้มเติบโต ได้ต่อเนื่องเชน่กัน นอกจากนี้บริษัทฯ
 ขอเป็นสว่นหนึ่งในการสง่ต่อความปรารถนาดีและ
ความหว่งใย ฝากไปถึงบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึง
 คนไทยทุกคน เชื่อว่าเราจะผา่นวิกฤตโควิด-19 ครั้งนี้
ไปด้วยกันโดยเร็ว

นายไตรเตชะ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน (ณ วันท่ี31
 ธันวาคม 2563) บริษัทฯ มียอดขายท่ีรับรู้รายได้ 
(Backlog) ท้ังหมด 37,564 ล้านบาท โดยจะทยอยรับ
รู้ในปีนี้ จ�านวน 16,192ล้านบาท และทยอยรับรู้ต่อ
เนื่องในปี2565-2567 อีกจ�านวน 12,764 ล้านบาท, 
5,274ล้านบาท และ 3,334 ล้านบาท ตามล�าดับ

ส�าหรับแผนออกหุ้นกู้ในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงอยูใ่นชว่ง
การพิจารณาและรอดูชว่งเวลาในการด�าเนินการ ซึ่ง
ขึ้นอยูกั่บสภาพความพร้อมของตลาดฯ ภาพรวม
เศรษฐกิจและสภาพคล่องของบริษัทในชว่งเวลานั้นๆ
 เชน่เดียวกับแผนงานลงทุนในต่างประเทศท่ียังอยูใ่น
ระหว่างรอติดตามสถานการณ์ของการแพรร่ะบาด
เชื้อไวรัสโควิด-19 เนื่องจากในต่างประเทศยังคงมี
สภาวะท่ีนา่เป็นหว่ง อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทได้มี
การลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในประเทศออสเตรเลีย ไป
แล้ว จ�านวน 11 โครงการ



IVL วางกลยุทธ์์ ตัิ�งเปี้าเพิิ่� มื EBITDAIVL วางกลยุทธ์์ ตัิ�งเปี้าเพิิ่� มื EBITDA
อีกเท่าตัิว และ ROCE สองหลัก ในปีี 66อีกเท่าตัิว และ ROCE สองหลัก ในปีี 66

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จ�ากัด (
มหาชน) ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์์ชั้นน�าระดับ
โลก จัดงาน IVL Capital Markets 
Day 2021 รายงานความคืบหน้าการ
ด�าเนินงานเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมีใจความ
ส�าคัญ ดังนี้
 
แพัลทฟอรม์ บุคลากร และระบบ
ของเรา พัร�อมสำาหุ้รบัการเติบโต

แม้ว่าปี 2563 จะเป็นปีท่ีท้าทาย แต่
รูปแบบการด�าเนินธุรกิจของไอวีแอล
ท่ีมีการบูรณาการแนวด่ิง และด�าเนิน
งานในหลากหลายภูมิภาคได้รับการ
พิสูจน์ว่ามีความยืดหยุน่ สามารถปรับ
ตัวตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง 
ด้วยการเติบโตเชิงปริมาณท่ีแข็งแกรง่ 
และการบริหารเงินทุนท่ีรอบคอบ เพื่อ
รักษาความมั่นคงของกระแสเงินสด
ส�าหรับการด�าเนินงาน ผลกระทบต่อ
อุปสงค์และสเปรดในกลุ่มธุรกิจต่างๆ
 สว่นใหญเ่กิดขึ้นเพียงชั่วคราว และ
คาดว่าจะกลับมาแข็งแกรง่พร้อมการ
ฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ
 
นอกจากนี้ คณะผู้บริหารได้ใช้โอกาส
ในปี 2563 เพื่อ 'เตรียมพร้อมส�าหรับ
การเติบโต' โดยปรับโครงสร้างการ
บริหารธุรกิจ สร้างทีมผู้น�าท่ีเข้มแข็ง
ในทุกกลุ่มธุรกิจ และสง่เสริมการ
ท�างานด้วยระบบสนับสนุนต่างๆ อาทิ
 การจัดต้ัง Centers of excellence 
การใช้ประโยชน์รว่มกันจาก
ทรัพยากรในองค์กร หรือการใช้ระบบ
 ERP ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันมาใช้ท้ัง
องค์กร

โครงการ Olympus และแผนงานในปี
แรก

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างธุรกิจ
เพื่อลดต้นทุนของบริษัทฯ ซึ่งเรียกว่า 
โครงการ Olympus เริ่มต้นอยา่งมั่นคง
 โดยไอวีแอลด�าเนินงานไปแล้วกว่า
ร้อยละ 25 มากกว่าแผนงานท่ีก�าหนด
ไว้ส�าหรับปีแรก ด้วยการประเมินผล
ภายในและประสิทธิภาพการด�าเนิน
งานท่ีดี เราต้ังเป้าหมายใหมท่ี่ท้าทาย
ส�าหรับโครงการ Olympus ในการลด
ต้นทุนให้ได้ 610 ล้านเหรียญสหรัฐ
 ภายในปี 2566 (จากเป้าหมายเดิม
 350 ล้านเหรียญสหรัฐท่ีประกาศไว้
เมื่อปีท่ีแล้ว ซึ่งประกอบด้วยโครงการ
ปรับต้นทุนและการเพิ่มศักยภาพ
ธุรกิจอยา่งเต็มท่ีกว่า 2,500 โครงการ
 
ปรบักลยุทธ์์สำาหุ้รบักลุ่มธุ์รกิจุ

แต่ละกลุ่มธุรกิจได้ปรับปรับกลยุทธ์
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
มหภาคท่ีเปล่ียนแปลงไป เป้าหมายท่ี
สูงขึ้นจากการปรับเปล่ียนขององค์กร
 โอกาสท่ีได้จากประโยชน์ของการ
ด�าเนินงานท่ีเป็นหนึ่งเดียวกันท้ังไอวี
แอล (One IVL) และโอกาสการเติบโต
ใหม่ๆ  ไปยังธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกัน

ผู่�นำาการดืำาเนินธุ์รกิจุอยา่งยั�งยนืและ
เศรษฐกิจุหุ้มุนเวยีน

ไอวีแอลมุง่สง่เสริมด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และได้
รับการยอมรับจากองค์กรท่ีจัดอันดับ

ในฐานะผู้น�าในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์์
 นอกจากนี้ ไอวีแอลก�าลังด�าเนินตาม
เปา้หมายการรีไซเคิลระดับโลกท่ีได้ให้
ค�ามั่นสัญญาไว้ ภายในปี 2568

คาดืงบการเงินแข็งแกรง่

ภายในปี 2566 ไอวีแอลคาดการณ์
ก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่า
เสื่อมราคา และค่าตัดจ�าหนา่ย หรือ
 EDITDA เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว และมี
อัตราผลตอบแทนต่อเงินทุนด�าเนิน
งาน หรือ ROCE เพิ่มขึ้นเป็นสองหลัก
 โดยไอวีแอลจะสร้างกระแสเงินสดท่ี
ดี เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการ
จัดการเงินทุน ลงทุนในโครงการนา่
สนใจท่ีให้คุณค่า รักษานโยบายการ
จ่ายเงินปันผลเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น
 รวมท้ังลดอัตราสว่นหนี้สินจาก 1.46 
เหลือ 0.6 เท่า

นายอาลก โลเฮยี ประธ์านเจุ�าหุ้น�าที�
บรหิุ้ารกลุ่มบรษัิท อินโดืรามา เวนเจุ
อรส์ กล่าวว่า "แม�เป็นปีที�ท�าทาย แต่
ปี 2563 ทำาใหุ้�ผ่มมั�นใจุในธุ์รกิจุของ
เรายิ�งขึ�นไปอกี ท่ามกลางการแพัร่
ระบาดื เราไดื�เสรมิความแข็งแกรง่
ใหุ้�แพัลทฟอรม์ เพัิ�มศกัยภาพับุค
ลการของเรา และพััฒนาระบบใหุ้�
ก�าวหุ้น�า ทำาใหุ้�เราอยูใ่นตำาแหุ้น่งที�ดืี
ในการสร�างผ่ลประโยชีน์จุากโอกาส
ที�เกิดืขึ�นในชี่วงสถึานการณ์ฟื� นตัว
 เพัิ�มศกัยภาพัของไอวแีอลใหุ้�เต็มที�
 และเตรยีมบรษัิทฯ ใหุ้�พัร�อมสำาหุ้รบั
อนาคต"



SMART ตัิ�งเปี้ารายได้ปีี 64 โติไม่ืติำ�ากว่า 5%SMART ตัิ�งเปี้ารายได้ปีี 64 โติไม่ืติำ�ากว่า 5%
มาท่ำ�ราวั 440 ลิบ. ชูั่กำลิยุทำธ์ุพ่ัฒนาผลิิตภ่ัณฑ์์ใหม่ มาท่ำ�ราวั 440 ลิบ. ชูั่กำลิยุทำธ์ุพ่ัฒนาผลิิตภ่ัณฑ์์ใหม่ 

ขยายช่ั่องทำางกำารจ่ดจำาหน่ายขยายช่ั่องทำางกำารจ่ดจำาหน่าย

SMART เผยทิศทางธุรกิจปี64 มองครึ่ง
ปีหลังตลาดอิฐมวลเบาโตต่อเนื่อง ชู
กลยุทธ์พัฒนาผลิตภัณฑ์์ใหม ่ขยายชอ่ง
ทางการจัดจ�าหนา่ย ปั๊ มยอดขาย ต้ังเป้า
เติบโตไมต่�ากว่า 5% ประมาณ 440 ล้าน
บาท

SMART เผยทิศทางธุรกิจปี 64 มอง
แนวโน้มครึ่งปีหลังดีกว่าครึ่งปีแรก งาน
โครงการภาครัฐหนุน-ภาคเอกชน นิคม
อุตสาหกรรม โครงการอสังหาฯ ทยอย
ลงทุน ชูกลยุทธ์ออกสินค้าใหมอิ่ฐมวล
เบาตกแต่ง-ประหยัดพลังงาน ปั๊ มยอด
ขาย พร้อมขยายชอ่งทางจ�าหนา่ยผา่น
โมเดิร์นเทรด ดีลเลอร์ท่ัวประเทศ ขณะท่ี
ตลาดต่างประเทศ มียอดสั่งซื้อต่อเนื่อง
 ต้ังเป้ารายได้ปีนี้เติบโตไมต่�ากว่า 5% 
รายได้ 440 ล้านบาท หากโควิด-19 จบ
อยา่งรวดเร็วในครึ่งปีแรก

นายรงัส ีทปีกรสขุเกษม กรรมการผู่�
จัุดืการ บรษัิท สมารท์คอนกรตี จุำากัดื (
มหุ้าชีน) (SMART) ผู้ผลิตและจ�าหนา่ย
อิฐมวลเบาด้วยระบบอบไอน�าภายใต้
ความดันสูงเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง และ
งานก้ันผนังอาคารเปิดเผยว่า ทิศทาง
ธุรกิจปี 2564 คาดว่าครึ่งปีหลังจะมีแนว
โน้มท่ีดีกว่าครึ่งปีแรก จากโครงการเมกะ
โปรเจคขนาดใหญ ่งานโครงการก่อสร้าง
อาคารภาครัฐ นโยบายระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษ EEC ผลักดันให้เกิดการลงทุน
ก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม คลังสินค้า
 และผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์
ทยอยลงทุนในโครงการใหม ่ปัจจัยดัง
กล่าวสง่ผลให้ความต้องการสินค้ากลุ่ม
วัสดุก่อสร้าง-อิฐมวลเบาปรับตัวดีขึ้น

ส�าหรับกลยุทธ์ในการขับเคล่ือนธุรกิจ

 บริษัทมีแผนเดินหน้า
ท�าการตลาดเชิงรุก
 ออกสินค้าใหมอิ่ฐมวล
เบาตกแต่งเพิ่ม 2 ลาย
ในปีนี้ จากเดิม 5 ลาย
 เนื่องจากมีกระแสตอบ
รับท่ีดีจากกลุ่มลูกค้า
 และยอดขายเติบโต
ต่อเนื่อง พร้อมผลักดัน
สินค้าผา่นชอ่งทางการ
จ�าหนา่ยผา่นโมเดิร์น
เทรด ดีลเลอร์ ให้มาก
ขึ้น และขยายฐานลูกค้า
ทุกกลุ่มอยา่งต่อเนื่อง
 โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้า
ใหม ่อาทิ ผู้รับเหมาต่าง
ประเทศท่ีเข้ามาพัฒนา
โครงการอสังหาฯ และ
ก่อสร้างโรงงาน นิคม
อุตสาหกรรมในพื้นท่ี
ภาคตะวันออก

บริษัทยังมุง่เน้นการท�า
ตลาดผลิตภัณฑ์์ใหม่
 อิฐมวลเบาตกแต่งและ
ประหยัดพลังงาน" ให้
เป็นท่ีรู้จัก มากขึ้น เพื่อ
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ควบคู่กับการใช้
กลยุทธ์ O2O (Online to Offline ) เพื่อ
กระตุ้นการสร้างยอดขายให้เติบโต และ
สร้างการรับรู้กับลูกค้าในวงกว้าง ผา่น
สื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียต่อเนื่อง
 ท้ังนี้ สัดสว่นรายได้ งานภาครัฐอยูท่ี่ 60 
% ภาคเอกชน 38 % และต่างประเทศ
 2% ขณะท่ีสัดสว่นรายได้แบง่ตามกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์์อิฐมวลเบา 94 % อิฐมวลเบา
ตกแต่ง 5 % และอ่ืนๆ 1 %

ส�าหรับการขยายตลาดกลุ่มประเทศ

 CLMV บริษัทฯยังมีการสง่สินค้าไป
จ�าหนา่ยในประเทศกลุ่มนี้ เพื่อใช้ในงาน
ก่อสร้างและงานโครงสร้างพื้นฐานของ
ภาครัฐ โดยมีกระแสตอบรับท่ีค่อนข้าง
ดีและมีออเดอร์สั่งซื้อสินค้าต่อเนื่องจาก
ตัวแทนจ�าหนา่ยในประเทศดังกล่าว 
นอกจากนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าเจรจาหา
พันธมิตรเป็นตัวแทนจ�าหนา่ย เพื่อขยาย
ตลาดในกลุ่มประเทศ CLMV อยา่งต่อ
เนื่อง โดยในปีนี้บริษัทต้ังเป้ารายได้ 440 
ล้านบาท หรือเติบโตไมต่�ากว่า 5% หาก
โควิด-19 จบอยา่งรวดเร็วในครึ่งปีแรก



 AIT ติั�งเปี้าปีีนี� โกยรายได้ 6.5 พัิ่นลบ. AIT ติั�งเปี้าปีีนี� โกยรายได้ 6.5 พัิ่นลบ.
 ส่วนมาจากการรับรู้มูลค่างานในมือ ณ 14 ม.ค.64 อยู่ที่ 6.3 พันลบ  ส่วนมาจากการรับรู้มูลค่างานในมือ ณ 14 ม.ค.64 อยู่ที่ 6.3 พันลบ 

ปัจจุบันรอค�าสั่งซื้อจากลูกค้าอีก 200 ลบ.ปัจจุบันรอค�าสั่งซื้อจากลูกค้าอีก 200 ลบ.

นายศริพิังษ์ อุ่นทรพัันธ์ุ์ ประธ์านคณะกรรมการ
บรหิุ้ารและกรรมการผู่�จัุดืการใหุ้ญ่บรษัิท แอ็ดื
วานซีอิ์นฟอรเ์มชีั�นเทคโนโลย ีจุำากัดื (มหุ้าชีน
) หุ้รอื AIT เปิดเผยว่า ในปีนี้ บริษัทฯ ต้ังเป้าหมาย
รายได้ 6,500 ล้านบาท โดยสว่นหนึ่งจะมาจาก
การรับรู้มูลค่างานในมือ (Backlog) ซึ่ง ณ วันท่ี
 14 มกราคม 2564 อยูท่ี่ 6,300 ล้านบาท นอกจาก
นี้ ยังมีงานท่ีอยูร่ะหว่างรอค�าสั่งซื้อจากลูกค้าอีก
ประมาณ 200 ล้านบาท

อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ เตรียมความพร้อมเข้า
รว่มประมูลงานใหมอ่ยา่งต่อเนื่อง โดยจะเข้ารว่ม
ประมูลงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งจากการ
ประเมินสถานการณ์ มองว่าภาครัฐยังคงเดินหน้า
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมตามงบ
ประมาณปี 2564 เนื่องจากมีความจ�าเป็นต่อการ
พัฒนาประเทศ และเพื่อขับเคล่ือนเศรษฐกิจให้
เดินหน้าต่อไปได้ สว่นภาคเอกชน ต้องรอประเมิน
สภาวะเศรษฐกิจและความสามารถในการบริหาร
งาน

“เป้าหุ้มายการเติบโตในปีนี�มาจุาก Backlog ที�มี
ในมือแล�วสว่นหุ้นึ�ง และการเข�ารว่มประมูลงาน
ทั�งภาครฐัและเอกชีน ซีึ�งมองว่ายงัไงภาครฐัต�อง
ดืำาเนินการตามงบประมาณประจุำาปี 2564 อยู่
แล�วเพัื�อพััฒนาและขับเคลื�อนเศรษฐกิจุ นอกจุาก
นี�เป็นโครงการที�ยงัต�องเรง่ดืำาเนินงานอยา่งต่อ
เนื�อง สว่นภาคเอกชีนอาจุจุะต�องรอประเมิน
สภาวะเศรษฐกิจุ เนื�องจุากบางบรษัิทอาจุไดื�รบั
ผ่ลกระทบจุากสถึานการณ์โควิดื-19 ทำาใหุ้�ต�อง
เลื�อนการลงทนุออกไป” นายศริพิังษ์ กล่าว



 TACC ตัิ�งเปี้าปีี 64 รายได้โติ 10-15% TACC ตัิ�งเปี้าปีี 64 รายได้โติ 10-15%
ลุยเสิร์ฟสินค้าเข้้า โถกดเคร่ืองด่ืมในเซเว่นฯ - All Cafe มองลุยเสิร์ฟสินค้าเข้้า โถกดเคร่ืองด่ืมในเซเว่นฯ - All Cafe มอง

โอกาสซ้ือกิจการหรือร่วมลงทุนต่่อเน่ืองโอกาสซ้ือกิจการหรือร่วมลงทุนต่่อเน่ือง

TACC เปิดแผนปี 64 ลุยเสิร์ฟเครื่อง
ด่ืมใหมเ่ข้าโถกดเครื่องด่ืมใน "เซ
เว่นฯ- All Caf?" ต่อเนื่อง พร้อมขยาย
ตลาดใหม ่กระตุ้นยอดขาย เล็งสง่
คาแรคเตอร์ใหมบุ่กตลาดเอาใจแฟน
คลับเต็มสูบ มั่นใจได้รับการตอบรับ
จากผู้บริโภคไมแ่พ ้"Rilakkuma-
หุ้มาจุ๋า" หนุนรายได้ปีนี้เติบโต 10-
15%

  นายชีัชีชีว ีวัฒนสขุ ประธ์าน
กรรมการบรหิุ้าร บรษัิท ท.ีเอ.ซี.ี คอน
ซูีเมอร ์จุำากัดื (มหุ้าชีน) (TACC) เปิด
เผยว่า แผนการด�าเนินงานในปี 2564 
บริษัทฯต้ังเป้าหมายรายได้เติบโต 10-
15% เทียบกับปีท่ีผา่นมา โดยคาดว่า
ในชว่งครึ่งปีแรกจากสถานการณ์การ
แพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ยังไม่
แนน่อน และสภาวะเศรษฐกิจท่ีไมดี่นัก
 โดยบริษัทฯยังคงใช้กลยุทธ์การเจริญ
เติบโตของยอดขายด้วยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์์และออกเครื่องด่ืมใหม่ๆ
  ในกลุ่มสินค้าเครื่องด่ืมเย็นในโถกด
 และเครื่องด่ืมในมุม All Cafe ท่ีร้าน
 7-Eleven

ส�าหรับชว่งครึ่งปีหลังคาดว่าแนว
โน้มการบริโภคจะฟื้ นตัวตามภาวะ
เศรษฐกิจ หลังมีความชัดเจนในเรื่อง
วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ท�าให้
ประชาชนเริ่มกลับมาจับจ่ายใช้สอย
 และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เริ่มกลับ
เข้าสูภ่าวะปกติ โดยแผนการด�าเนิน
งานในปีนี้ บริษัทฯ จะเดินหน้าเต็ม
ก�าลังหลังจากสถานการณ์คล่ีคลาย 
รวมถึงการขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้า
นอกเหนือเซเว่นฯ  

"ที�ผ่า่นมา TACC ไดื�มกีารขยายฐาน
พัันธ์มิตรธุ์รกิจุเครื�องดืื�ม ในธุ์รกิจุ 

Cafe Business ไดื�แก่ ร�านกาแฟ
มวลชีน, Jungle cafe, Arabita cafe, 
CP fresh mart, Black canyon 
กาแฟพัันธ์ุ์ไทย และล่าสดุืที�ร�าน
อาหุ้าร IKEA ซีึ�งในปีนี�จุะมกีารขยาย
ตลาดืใหุ้ม่มากขึ�น และพัันธ์มิตรราย
ใหุ้ม่เพัิ�มมากขึ�น เพัื�อผ่ลักดัืนรายไดื�
ของบรษัิทฯเติบโตอยา่งแข็งแกรง่"

  ส�าหรับธุรกิจคาแรคเตอร์ นอก
เหนือจาก "Rilakkuma" และ "หมา
จ๋า" ในปี 2564 บริษัทฯเตรียมเปิดตัว
คาแรคเตอร์ตัวใหม ่ซึ่งมั่นใจว่าจะได้
รับการตอบรับจากผู้บริโภค และคู่ค้าท่ี
เป็นพันธมิตรเป็นอยา่งดี และเป็นการ
เพิ่มพอร์ตคาแรคเตอร์ให้มีความหลาก
หลายมากยิ่งขึ้น

 
ประธานกรรมการบริหาร TACC กล่าว
อีกว่าในสว่นของการเข้าซื้อกิจการ
หรือเข้ารว่มลงทุน (M&A) บริษัทฯ
ยังคงมองหาโอกาสอยา่งต่อเนื่อง
 เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และเพิ่ม
แหล่งท่ีมาของรายได้ให้เติบโตอยา่ง
แข็งแกรง่และยั่งยืน สร้างผลตอบแทน
ท่ีดีกับผู้ถือหุ้น อยา่งไรก็ตาม การรว่ม
ลงทุน หรือซื้อกิจการ ต้องพิจารณา
อยา่งรอบด้าน เพื่อป้องกันความเสี่ยง
 และรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทฯ
และผู้ถือหุ้น ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเห็น
ความคืบหน้าในการพิจารณาในเรื่องนี้
อยา่งชัดเจน



AGE ยำ�าเปี้าปีีนี� รายได้ 1.1 หมืื�นลบ.AGE ยำ�าเปี้าปีีนี� รายได้ 1.1 หมืื�นลบ.
ยอดข้ายถ่านหิน 5.5 ล้านตั่นยอดข้ายถ่านหิน 5.5 ล้านตั่น

AGE สง่สัญญาณถ่านหินฟื้ น จากความ
ต้องการใช้พุง่สวนทางปริมาณผลิต หนุน
ราคาถ่านหินขยับไปแตะระดับ 90 ดอลลาร์
ต่อตัน สง่บวกต่อ AGE ด้านประธาน
กรรมการบริหาร “พนม ควรสถาพร” สบ
ชอ่งลุยขยายตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้เพิ่ม หวังดันยอดขายถ่านหิน
ปีนี้เข้าเป้า 5.5 ล้านตัน พร้อมวางเกมบุก
ธุรกิจโลจิสติกส์ด้านขนสง่เพิ่ม ขณะท่ีธุรกิจ
พลังงาน สอ่แววโตต่อเนื่อง ต้ังเป้าปี 2564 
รายได้รวมแตะระดับ 1.1 หมื่นล้านบาท

นายพันม ควรสถึาพัร ประธ์านกรรมการ
บรหิุ้าร บรษัิท เอเชียี กรนี เอนเนอจุ ีจุำากัดื 
(มหุ้าชีน) หุ้รอื AGE ผู้จัดจ�าหนา่ยถ่านหินบิ
ทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) เปิดเผยถึงภาพรวม
อุตสาหกรรมถ่านหินในปี 2564 ว่า มีการ
ฟื้ นตัวอยา่งชัดเจนมากขึ้น ต้ังแต่ไตรมาส
 4/2563 ท่ีผา่นมา เนื่องจากเป็นชว่ง ไฮ
ซีซั่นของธุรกิจ จากความต้องการสต็อก
ถ่านหิน เพื่อส�ารองใช้ในชว่งฤดูหนาว อีก
ท้ังสถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรัส
โควิด-19 ท�าให้มีข้อจ�ากัดเรื่องการขนสง่
ถ่านหินในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศ
จีน ประกอบกับประเทศอินโดนีเชีย ซึ่งเป็น
ประเทศผู้สง่ออกถ่านหินรายใหญ ่ประสบ
ปัญหา อุทกภัยหลายแหง่ สง่ผลกระทบต่อ
การสง่ออกถ่านหิน ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าว
หนุนให้ราคาถ่านหิน ขยับไปแตะระดับ 90 
ดอลลาร์ต่อตัน ท�าให้ค่าเฉล่ียราคาถ่านหิน
จากชว่งต้นปี จนถึงปัจจุบันอยูท่ี่ระดับ 85 
ดอลลาร์ต่อตันเพิ่มขึ้นกว่า 41% เมื่อเทียบ
จากค่าเฉล่ียราคาถ่านหินจากชว่งปีท่ีผา่น
มา

ส�าหรับทิศทางการเติบโตของบริษัทฯ ใน
ปีหน้า ได้มีการวางกลยุทธ์เพื่อเจาะตลาด
ถ่านหินในต่างประเทศ เพื่อเตรียมบุกตลาด
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มขึ้น
 ซึ่งในสว่นของตลาดในประเทศ บริษัทฯ
 มีศักยภาพ และความพร้อมในการจัดเก็บ
ถ่านหิน เนื่องจากคลังของ AGE สามารถ
รองรับการกองเก็บได้เฉล่ียสูงถึง 1 ล้านตัน
 ประกอบกับบริษัทฯ มีบริการด้านโลจิสติ

กส์ ท่ีมีความพร้อมด้านขนสง่ท้ังทางบกและ
ทางน�า

ดังนั้นจากกลยุทธ์การขยายตลาดในธุรกิจ
ถ่านหิน ท�าให้บริษัทฯ ต้ังเป้าอัตราการ
เติบโตยอดขายถ่านหินในปีนี้ไว้ท่ี 5.5 ล้าน
ตัน แบง่เป็นยอดจ�าหนา่ยในประเทศ 3.5 
ล้านตัน และต่างประเทศ 2 ล้านตัน โดย
ปัจจุบันบริษัทฯ มียอดค�าสั่งซื้อถ่านหินใน
มือ (Back log) จ�านวน 1 ล้านตัน ซึ่งจะ
ทยอยสง่มอบท้ังหมดภายในครึ่งปีแรก

สว่นแผนขยายธุรกิจโลจิสติกส์ด้านขนสง่
นั้น ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เอเชีย
 กรีน เอนเนอจี กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ
 ยังเดินหน้าขยายธุรกิจโลจิสติกส์ต่อเนื่อง
 โดยมีแผนการพัฒนาพื้นท่ีสว่นขยายท่าเรือ
ท่ี 4 นอกจากนี้บริษัทฯ เตรียมด�าเนินการ
ในเชิงพาณิชย์ ส�าหรับโรงคัดรอ่นแหง่ท่ี 4 
ภายในปลายเดือนมกราคมนี้ สง่ผลให้ AGE 
มีโรงคัดรอ่นรวมท้ังหมด 5 โรง ซึ่งจากแผน
ธุรกิจดังกล่าวยิ่งเป็นการตอกย�าศักยภาพ
ของบริษัทฯ ท่ีมีการให้บริการในรูปแบบท่ี
ครบวงจรมากยิ่งขึ้น ท�าให้บริษัทฯ ต้ังเป้า
การเติบโตของรายได้รวมในปีนี้แตะระดับ 

11,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน

“ หุ้ลังจุากที�บรษัิทฯ ไดื�มุ่งมั�นปรบักลยุทธ์์
ทางธุ์รกิจุตลอดืระยะเวลาที�ผ่า่นมา ในปีนี�
ถืึอว่าเป็นปีทองของ AGE ที�เหุ้น็โครงสร�าง
ธุ์รกิจุที�ชีัดืเจุนยิ�งขึ�น จุนผ่ลิดือกออกผ่ล
เป็นผ่ลการดืำาเนินงานที�เติบโตอยา่งมั�นคง
และชีัดืเจุน สำาหุ้รบัธุ์รกิจุพัลังงาน ซีึ�งเกิดื
จุากบรษัิทรว่มทนุ ภายใต�บรษัิท แอท เอน
เนอจุ ีโซีลชูีั�น จุำากัดื ปัจุจุุบนัมกีารดืำาเนิน
โครงการโรงไฟฟ้าโซีลาร ์ขนาดื 5 เมกะ
วัตต์ และโครงการการขายไอน�า ใหุ้�กับ
ลกูค�าขนาดืเตา Boiler รวม 16 ตัน ยงัคง
อยูร่ะหุ้ว่างศกึษาการลงทนุในโครงการ
ขายไอน�า และโครงการลงทนุโรงไฟฟ้า
เพัิ�มเติมหุ้ลายโครงการ โดืยปีนี�ไดื�ตั�งงบ
ลงทนุในสว่นธุ์รกิจุโลจิุสติกสไ์ว�ประมาณ 
100 ล�านบาท ” นายพันม กล่าว



ก.ล.ติ. ลงโทษทางแพ่ิ่ง พิ่งษ์ศัักดิ�ก.ล.ติ. ลงโทษทางแพ่ิ่ง พิ่งษ์ศัักดิ�
โล่ห์ทองค�า -นนทิยา พลวัฒน์ กรณีอาศััยข้้อมูลภายในซ้ือหุ้น โล่ห์ทองค�า -นนทิยา พลวัฒน์ กรณีอาศััยข้้อมูลภายในซ้ือหุ้น 

SVI ปรับรวม 38.33 ลบ.SVI ปรับรวม 38.33 ลบ.

ก.ล.ต. เปิดเผยการด�าเนนิคดีด้วย
มาตรการลงโทษทางแพง่กับผู้กระท�า
ความผดิ 2 ราย ได้แก่ นายพงษ์ศกัด์ิ โล่ห์
ทองค�า (นายพงษ์ศกัด์ิ) และนางสาวนนทิ
ยา พลวัฒน์ (นางสาวนนทิยา) กรณีรว่ม
กันซื้อหุน้บรษัิทเอส วี ไอ จ�ากัด (มหาชน) 
(SVI) โดยรูห้รือครอบครองขอ้มูลภายใน
 โดยให้ผูก้ระท�าความผิดท้ัง 2 รายช�าระ
เงินรวมจ�านวน 38,330,254 บาท และ
ก�าหนดระยะเวลาหา้มบุคคลท้ัง 2 ราย
เปน็กรรมการหรือผูบ้รหิาร

 

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ได้รับข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แหง่
ประเทศไทย และตรวจสอบเพิ่มเติม
พบว่า ในชว่งเดือนมิถุนายน 2561 นาย
พงษ์ศักด์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
 กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
ของ SVI รู้ข้อมูลภายในเก่ียวกับผลการ
ด�าเนินงานไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 ของ SVI 
ท่ีมีก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจ�านวนมากอยา่งมี
นัยส�าคัญ และนายพงษ์ศักด์ิได้รว่มกับ
นางสาวนนทิยา ซื้อหุ้น SVI โดยใช้บัญชี
ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท Eagle 
Mount Asia Equities Limited จ�านวน
รวม 23,951,000 หุ้น ระหว่างวันท่ี 25 
มิถุนายน ถึง 17 กรกฎาคม 2561 ก่อน
มีการเปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันท่ี 10 สิงหาคม 
2561 เวลา 19.27 น.

การกระท�าของนายพงษ์ศักด์ิเป็นการ
ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (พ.ร.บ.หลัก
ทรัพย์ฯ) ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมโดยฉบับท่ี 5 
พ.ศ. 2559 มาตรา 242(1) ประกอบ
มาตรา 243(1) ซึ่งมีบทก�าหนดโทษตาม
มาตรา 296 และมาตรา 296/2 แหง่
 พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ท่ีแก้ไขโดยฉบับ
ท่ี 5 ประกอบมาตรา 83 แหง่ประมวล
กฎหมายอาญา และการกระท�าของ
นางสาวนนทิยาเป็นการฝ่าฝืนมาตรา
 242(1) แหง่ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ ท่ีแก้ไข
โดยฉบับท่ี 5 ซึ่งมีบทก�าหนดโทษตาม
มาตรา 296 แหง่ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ท่ี
แก้ไขโดยฉบับท่ี 5 ประกอบมาตรา 83 
แหง่ประมวลกฎหมายอาญา

 

คณะกรรมการพิจารณามาตรการลงโทษ
ทางแพง่ (ค.ม.พ.) มีมติให้ ก.ล.ต. น�า
มาตรการลงโทษทางแพง่มาใช้บังคับ
กับนายพงษ์ศักด์ิ โดยให้ช�าระเงินค่า
ปรับทางแพง่ สง่คืนผลประโยชน์ท่ีได้
รับหรือพึงได้รับจากการกระท�าความ
ผิด และชดใช้ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการ
ตรวจสอบการกระท�าความผิด คิดเป็น

เงินรวม 37,638,583 บาท และนางสาว
นนทิยา โดยให้ช�าระเงินค่าปรับทางแพง่
และชดใช้ค่าใช้จ่ายเนื่องจากการตรวจ
สอบการกระท�าความผิด คิดเป็นเงินรวม
 691,671 บาท และก�าหนดระยะเวลา
ห้ามผู้กระท�าความผิดท้ัง 2 รายเป็น
กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทท่ีออก
หลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ โดย
ในสว่นของนายพงษ์ศักด์ิ เป็นเวลา 12 
เดือน และนางสาวนนทิยา เป็นเวลา 8 
เดือน

 

การก�าหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการ
หรือผู้บริหารดังกล่าวข้างต้นจะมีผลนับ
ต้ังแต่วันท่ีผู้กระท�าความผิดลงนามใน
บันทึกการยินยอมปฏิบัติตามมาตรการ
ลงโทษทางแพง่ท่ี ค.ม.พ. ก�าหนด หาก
ผู้กระท�าความผิดท้ัง 2 รายไมย่ินยอม 
ก.ล.ต. จะมีหนังสือขอให้พนักงานอัยการ
ด�าเนินการฟ้องคดีต่อศาลแพง่เพื่อ
ก�าหนดมาตรการลงโทษทางแพง่ในอัตรา
ท่ีไมต่�ากว่าท่ี ค.ม.พ. ก�าหนดจนถึงอัตรา
สูงสุดท่ีกฎหมายบัญญัติ

ท้ังนี้ เงินค่าปรับทางแพง่และเงินค่า
ชดใช้คืนผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการก
ระท�าความผิด เป็นรายได้แผน่ดินท่ีน�าสง่
กระทรวงการคลัง





TMB Analytics ชี�การบริโภคเอกชนมีTMB Analytics ชี�การบริโภคเอกชนมี
สััญญาณฟื้้� นตั่วสััญญาณฟื้้� นตั่ว

ชีี้�การบริโภคเอกชี้นมีืสัญญาณฟื้้� นตัิวชีี้�การบริโภคเอกชี้นมีืสัญญาณฟื้้� นตัิว

ทีเอ็มบ ีชี้การบรโิภคเอกชนมสัีญญาณฟื้ น
ตัวจากยอดขายรถท่ีโตดีกว่าคาด แต่ยงั
กระจุกตัวในภาคเหนอืและอีสาน มยีอด
ขายรถปคิอัพพุง่มากกว่ารถนั่ง แต่มองท้ัง
ป ี64 การบรโิภคเอกชนโตแบบประคอง
ตัว ด้วยมปีจัจัยแรงฉดุจากการบรกิารและ
ท่องเท่ียว

การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม ่แม้
คาดการณ์ระดับความรุนแรงน้อยกว่าปี
 2563 แต่ได้สง่ผลกระทบต่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีก�าลังอยูใ่นชว่งฟื้ นตัว และมี
แนวโน้มกลับสูโ่หมดชะลอตัวอีกครั้งในปี
 2564 โดยเฉพาะเริ่มเห็นเครื่องชี้การ
บริโภคภาคเอกชนในเดือนธันวาคมท่ีโต
แผว่ลง อยา่งไรก็ดี พบว่ามีสัญญาณบวก
จากยอดขายรถในประเทศท่ีปรับดีขึ้นต่อ
เนื่อง นับต้ังแต่คลายล็อกดาวน์ในปี 2563 
ล่าสุดยอดขายรถพุง่แตะกว่า 1 แสนคัน
ในเดือนธันวาคมหรือเพิ่มขึ้น 11% จาก
ชว่งเดียวกันปี 2562 ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่ง
ท่ีสะท้อนการบริโภคภาคเอกชนโดยรวม
สามารถฟื้ นตัวได้เร็วและฟื้ นอยา่งต่อ
เนื่อง

--การฟื� นตัวของตลาดืรถึยนต์ยงัไม่ทั�วถึึง 
เติบโตดืใีนกลุ่มรถึยนต์เชีิงพัาณิชีย-์-
ยอดรถยนต์ท่ีฟื้ นตัวดีขึ้นดังกล่าว
 ท�าให้ยอดขายโดยรวมท้ังปี 2563 อยู่
ท่ี 792,146 คันหรือหดตัวราว -21.4% 
ซึ่งหดตัวน้อยกว่าท่ีหลายส�านักวิจัย
เศรษฐกิจคาดการณ์ไว้ ซึ่งประเมินจาก
สภาพเศรษฐกิจท่ีถูกกระทบจากโควิด-19 
และการชะลอตัวของการบริโภค ท�าให้
ยอดขายไมน่า่จะมากกว่า 650,000 คัน
 แต่ทว่าในความจริงไมไ่ด้เป็นเชน่นั้น
 เนื่องจากยอดขายรถยนต์ในครึ่งปีหลัง
 พลิกฟื้ นกลับมาหดตัวเพียง -4.2% ซึ่ง
ดีกว่าครึ่งปีแรกท่ีหดตัวมากถึง -37.3% 
และเมื่อมาพิจารณาดูประเภทของรถยนต์
พบว่า ยอดขายรถยนต์เชิงพาณิชย์ครึ่งปี
หลังขยายตัว 2.5% ซึ่งดีกว่าครึ่งปีแรกท่ี
หดตัว -34.4% ในขณะท่ีรถยนต์นั่งครึ่งปี
หลังหดตัว -11.8% ดีกว่าครึ่งปีแรกท่ีหด
ตัว -40.6% จะเห็นว่าครึ่งปีหลังรถยนต์
เชิงพาณิชย์มีสัญญาณการฟื้ นตัวท่ีดีขึ้น

--ยอดืขายรถึยนต์เชีิงพัาณิชีย ์ไดื�รบั
อานิสงสจ์ุากภาคเกษตรและการสง่ออก
ที�ฟื� นตัวเป็นหุ้ลัก--

จากข้อมูลการจดทะเบียนรถใหมใ่นปี
 2563 พบว่ารถยนต์เชิงพาณิชย์ใน
ภาคเหนือและภาคอีสาน ภาคตะวัน
ออก กรุงเทพฯและปริมณฑ์ล มียอดจด
ทะเบียนในครึ่งปีหลังหดตัวเพียง -7.7% 
-12.7% และ -14% จากครึ่งปีแรกท่ีหด
ตัวอยา่งหนักกว่า -40% โดยสาเหตุท่ียอด
จดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ทยอย
ปรับตัวดีขึ้นในชว่งครึ่งปีหลัง พบว่า ภาค
เหนือและภาคอีสานนั้นมาจากผลผลิต
ข้าวปรับตัวดีขึ้น ในขณะท่ีภาคตะวันออก
 กรุงเทพฯและปริมณฑ์ล ได้รับอานิสงส์
จากการสง่ออกอาหาร อิเล็กทรอนิกส์
 และเคมีภัณฑ์์ท่ีฟื้ นตัว ตลอดจนการคลาย
ล็อกดาวน์ท�าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจใน
ประเทศฟื้ นตัวขึ้นบ้าง ในขณะท่ี ภาคใต้
และภาคกลางยังได้รับผลกระทบจากภาค
การท่องเท่ียวท่ีทรุดตัว

--ยอดืใชี�จุ่ายสนิค�าคงทนที�เพัิ�มขึ�น ยงั
ไม่ใชี่บทสรุปของการบรโิภคภาคเอกชีน
ฟื� นชีัดืเจุน--

กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีสะท้อนถึงการ
บริโภคภาคเอกชน โดยหลัก ๆ ประกอบ
ด้วยการใช้จ่ายในหมวด 1) สินค้าคงทน
 เชน่ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ 2) สินค้า
ไมค่งทน ได้แก่ อาหาร เครื่องด่ืม เสื้อผ้า
 3) ภาคบริการ ได้แก่ โรงแรม ค่าบริการ
ด้านสาธารณูปโภค ซึ่งจากการวิเคราะห์
ลักษณะการฟื้ นตัวของการบริโภคภาค
เอกชน หลังเกิดวิกฤต ได้แก่ วิกฤตต้มย�า
กุ้งปี 2540 วิกฤตการเงินโลกปี 2552 
วิกฤตการเมืองในประเทศปี 2556-2557 
และล่าสุดปี 2563 เป็นวิกฤตโควิด พบ
ว่าลักษณะการฟื้ นตัวของการบริโภค
หลังวิกฤตต้มย�ากุ้งและวิกฤตการเงิน
โลก ชี้น�าโดยการเติบโตของการใช้จ่าย
ในภาคบริการท่ีขยายตัว 8-10% และ
สินค้าคงทน 3-5% ขณะท่ีชว่งหลังวิกฤต

การเมืองในประเทศในปี 2560 พบว่าการ
ใช้จ่ายในภาคบริการฟื้ นตัวเร็วเชน่เดียว
กับวิกฤตท่ีผา่นๆ มา แต่การใช้จ่ายใน
สินค้าคงทนกลับชะลอลงมากเนื่องจาก
ปี 2555-2556 โครงการรถคันแรกได้ดึง
ดีมานด์จากในอนาคตมาใช้

ส�าหรับในชว่งวิกฤตโควิด-19 พบว่าใน
ชว่งครึ่งแรกของปี 2563 ดัชนีสินค้าคงทน
หดตัวถึง 20.6% แต่เริ่มพลิกขยายตัวเป็น
บวกในเดือนกันยายน 2563 และขยายต่อ
เนื่องจนสูงกว่าค่าเฉล่ียปี 2563 ในเดือน
ธันวาคม ท�าให้ครึ่งหลังของปีกลับมาเป็น
บวก 1.1% ขณะท่ีการใช้จ่ายหมวดบริการ
ยังคงหดตัวแรง 23.8% แม้ภาครัฐออก
มาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียวในประเทศ
 สว่นการใช้จ่ายสินค้าไมค่งทนอยูร่ะดับ
ประคองตัวหรือลดลง 0.7% ด้วยผลจาก
มาตรการเยียวยาและกระตุ้นการใช้จ่าย

ส�าหรับแนวโน้มการใช้จ่ายของแต่ละ
หมวดในปีนี้ คาดว่าการใช้จ่ายสินค้า
คงทนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ด้วย
ปัจจัยหนุนจากผลผลิตเกษตรท่ีเพิ่มขึ้น
จากปีก่อนท่ีมีภัยแล้ง รายได้ภาคเกษตรท่ี
อยูใ่นเกณฑ์์ดีและการประกันราคาสินค้า
เกษตร และแนวโน้มภาคการสง่ออกท่ีมี
ทิศทางดีขึ้น แต่การใช้จ่ายในภาคบริการ
 ท่ีเคยชว่ยพยุงการบริโภคในอดีต ยังคง
เผชิญกับความท้าทายการควบคุมการ
แพรร่ะบาดโควิดระลอกใหม ่ท�าให้การฟื้ น
ตัวเป็นไปอยา่งค่อยเป็นค่อยไป และมีแนว
โน้มปรับดีขึ้นในชว่งครึ่งปีหลัง

อยา่งไรก็ตาม การท�าให้การบริโภคภาค
เอกชนกลับมาขยายตัวอยา่งแท้จริง การ
ใช้จ่ายใน 3 หมวดข้างต้นโดยเฉพาะการ
ใช้จ่ายสินค้าคงทนและการใช้จ่ายในภาค
บริการจะต้องกลับมาเติบโตไปด้วยกัน
 โดยการใช้จ่ายสินค้าคงทนต้องฟื้ นตัวต่อ
เนื่องและภาคบริการฟื้ นตัวจากการท่อง
เท่ียวท้ังในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะ
ท�าให้การบริโภคภาคเอกชนกลับมาเป็น
เครื่องยนต์ส�าคัญขับเคล่ือนเศรษฐกิจตาม
เดิม



กกร. คงปีระมาณการศก.ไทุยปีี 64 กกร. คงปีระมาณการศก.ไทุยปีี 64 
ขยายตัิวในกรอบ 1.5- 3.5% -ส่งออกขยายตัิว 3- 5% ขยายตัิวในกรอบ 1.5- 3.5% -ส่งออกขยายตัิว 3- 5% 

และอัติราเงินเฟื้อ้ทั�วไปีอย่่ในกรอบ 0.8-1.0%และอัติราเงินเฟื้อ้ทั�วไปีอย่่ในกรอบ 0.8-1.0%

วัันพุธุที่่� 3 กุมุภาพัุนธ์ 2564 คณะ
กุรรมกุารรว่ัมภาคเอกุชน 3 สถาบันั
 (กุกุร.) จััดกุารประชุมประจัำาเดือน
กุมุภาพุนัธ์ 2564 โดยม ่นายสุพุนัธ์ุ
 มงคลสธุ ่ประธานสภาอุตสาหกุรรมแหง่
ประเที่ศไที่ย เปน็ประธาน กุกุร. นายกุ
ลินท์ี่ สารสนิ ประธานสภาหอกุารค้า
แหง่ประเที่ศไที่ย และนายผยง ศร่
วัณิช ประธานสมาคมธนาคารไที่ย
เปน็ประธานรว่ัม ณ หอ้งบัอลรูม ชั�น 4 
โรงแรมคอนราด เรสซิเิดนซ์ิ กุรุงเที่พุฯ 
โดยที่่�ประชุม กุกุร. มค่วัามเหน็ว่ัา

ภาวัะเศรษฐกิุจัไที่ยในชว่ังไตรมาสที่่� 1 ปี
 2564 ถูกุกุดดันจัากุกุารระบัาดของโค
วิัด-19 ระลอกุใหมท่ี่่�ยังไมค่ล่�คลายและม่
ควัามไมแ่น่นอนสูง ทัี่�งน่� กุารฟื� นตัวัของ
เศรษฐกิุจัในระยะสั�นขึ�นอยูกัุ่บั 2 ปจััจััย
หลักุ ได้แกุ่ 1) ควัามสามารถในกุาร
ควับัคุมสถานกุารณ์แพุรร่ะบัาดของโค
วิัด-19 ซิึ�งจัำาเปน็ต้องเรง่ตรวัจัเชิงรุกุและ
แยกุผู้ติดเชื�อ และ 2) มาตรกุารเยย่วัยาผู้
ประกุอบักุารและแรงงานที่่�ได้รบััผลกุระ
ที่บัจัากุมาตรกุารควับัคุมโควิัด-19 รวัม
ไปถึงกุารประคับัประคองกุำาลังซิื�อใน
ประเที่ศ ควัามท้ี่าที่ายหลักุจัะอยูท่ี่่�ตลาด
แรงงานซิึ�งมค่วัามเปราะบัาง เนื�องจัากุ
กุารระบัาดของโควิัด-19 ระลอกุใหม่
ในหลายจัังหวััดได้ซิ�าเติมธุรกิุจัหลาย
ประเภที่ที่่�ยังไมทั่ี่นได้ฟื� นตัวัจัากุกุาร
ระบัาดครั�งกุ่อน ทัี่�งน่� คาดว่ัาแรงงานที่่�
มช่ั�วัโมงกุารที่ำางานต�ากุว่ัาศกัุยภาพุจัะ
มจ่ัำานวันเพุิ�มสูงขึ�น สง่ผลต่อรายได้และ
กุำาลังซิื�อโดยรวัมลดลง

 หลายประเที่ศเริ�มฉด่วััคซิน่ ซิึ�งเปน็
ปจััจััยสำาคัญที่่�จัะที่ำาให้กิุจักุรรมเศรษฐกิุจั
สามารถกุลับัมาดำาเนินได้อยา่งต่อเนื�อง
ในป ี2564 แม้เศรษฐกิุจัโลกุในไตรมาส
แรกุของป ี2564 จัะมแ่นวัโน้มชะลอลง
 จัากุกิุจักุรรมที่างเศรษฐกิุจัที่่�ได้รบััผลกุ
ระที่บัจัากุมาตรกุารควับัคุมโรคที่่�เข้ม
ข้นในหลายประเที่ศ แต่จัำานวันผู้ติดเชื�อ
ในประเที่ศเหล่านั�นเริ�มลดลง ประกุอบั
กัุบัหลายประเที่ศดำาเนินกุารฉด่วััคซิน่

ไปแล้วั และมจ่ัำานวันผู้ที่่�ได้รบััวััคซิน่
เพุิ�มขึ�นเปน็ลำาดับั ที่ำาให้คาดกุารณ์ได้ว่ัา
จัะสามารถกุลับัมาผอ่นคลายมาตรกุาร
ควับัคุมโรคได้ในระยะถัดไป ซิึ�งจัะที่ำาให้
กิุจักุรรมเศรษฐกิุจักุลับัมาดข่ึ�นอยา่ง
ต่อเนื�อง อยา่งไรก็ุด ่ยังคงต้องติดตาม
สถานกุารณ์เชื�อไวัรสักุลายพุันธ์ุที่่�อาจัสง่
ผลต่อประสิที่ธิภาพุของวััคซิน่โควิัด-19 
ตลอดจันควัามสามารถในกุารสง่มอบั
วััคซิน่ในหลายประเที่ศที่่�อาจักุดดันกุาร
ฟื� นตัวัของเศรษฐกิุจัโลกุในระยะต่อไป

 กุกุร. ขอให้ภาครฐัเรง่แกุ้ไขปญัหากุาร
ขาดแคลนตู้คอนเที่นเนอร ์ซิึ�งจัะเปน็
อุปสรรคต่อกุารสง่ออกุสินค้า และรองรบัั
ผลิตผลที่างกุารเกุษตรที่่�กุำาลังจัะที่ยอย
ออกุตั�งแต่เดือนมน่าคม โดยขอให้ท่ี่าเรอื
แหลมฉบัังเปดิให้เรอืแมข่นาด 400 เมตร
 เข้ามามากุที่่�สุด และลดค่าใช้จ่ัายเพุื�อ
จูังใจัให้เรง่นำาเข้าตู้คอนเที่นเนอรเ์ปล่า
เข้ามาให้มากุขึ�น

 เศรษฐกิุจัโลกุมแ่นวัโน้มจัะฟื� นตัวัอยา่ง
ค่อยเปน็ค่อยไป ตามทิี่ศที่างกุารผอ่น
คลายมาตรกุารควับัคุมโรคในประเที่ศ
ต่างๆ สว่ันสถานกุารณ์ในประเที่ศ
 หากุสามารถควับัคุมสถานกุารณ์โรค
ระบัาดให้อยูใ่นวังจัำากัุด และผอ่น
คลายมาตรกุารควับัคุมที่่�จัำากัุดกิุจักุรรม
ที่างเศรษฐกิุจัได้ภายในไตรมาสแรกุ
 ประกุอบักัุบัมม่าตรกุารภาครฐัที่่�สามารถ
บัรรเที่าผลกุระที่บัของภาคธุรกิุจัและ
กุลุ่มผู้ได้รบััผลกุระที่บัอยา่งตรงจุัด
 ที่่�ประชุม กุกุร. ยังคงประมาณกุาร
เศรษฐกิุจัไที่ยป ี2564 ที่่�จัะขยายตัวัได้
ในกุรอบั 1.5% ถึง 3.5% ประมาณกุาร
กุารสง่ออกุในป ี2564 คาดว่ัาจัะขยายตัวั
 3% ถึง 5% สว่ันอัตราเงินเฟ้อทัี่�วัไปจัะ
อยูใ่นกุรอบั 0.8% ถึง 1.0%

 กุกุร. ขอให้ภาครฐัให้ควัามสำาคัญกัุบั
เรื�องวััคซิน่ โดยให้กุำาหนดเปน็วัาระ
แหง่ชาติ เพุื�อให้เกิุดควัามมั�นใจักัุบัต่าง
ประเที่ศ ทัี่�งในภาคเศรษฐกิุจัและภาค

กุารท่ี่องเที่่�ยวั (Vaccine Passport) ทัี่�งน่�
 อยากุให้ภาครฐัจััดที่ำากุระบัวันกุารและ
วิัธกุ่ารในกุารฉด่และกุระจัายวััคซิน่ให้
ชัดเจัน และทัี่�วัถึงเพุย่งพุอต่อจัำานวัน
ประชากุรในภายภาคหน้า รวัมถึง
แรงงานต่างด้าวั โดยภาคเอกุชนยินดใ่ห้
ควัามรว่ัมมือกัุบัภาครฐัเรื�องค่าใช้จ่ัาย 
โดยขอลดหยอ่นภาษ่เรื�องกุารฉด่วััคซิน่

จัากุสถานกุารณ์ที่างกุารเมืองในสหภาพุ
เมย่นมา กุกุร.มข่้อกัุงวัลว่ัาหากุมกุ่าร
แที่รกุแซิงที่างกุารเมืองจัากุต่างประเที่ศ
 อาจัสง่ให้กุารค้าระหว่ัางไที่ยกัุบัเมย่นมา
ได้รบััผลกุระที่บั โดยเฉพุาะกุารนำาเข้า
สินค้าจัากุไที่ย และขอให้กุารเปล่�ยนถ่าย
อำานาจัของรฐับัาลเมย่นมาเปน็ไปโดย
สงบั และให้คงข้อตกุลงหรอืสัญญากัุบั
ประชาคมต่าง ๆ

 กุกุร. ได้รบััที่ราบัควัามคืบัหน้ากุาร
ดำาเนินโครงกุาร Regional Digital 
Trade Connectivity (RDTC) ของ
 ASEAN-BAC ภายใต้ชื�อโครงกุาร
 Digital Trade Connect ที่่� ASEAN-
BAC ประเที่ศไที่ยเปน็ผู้ผลักุดัน เพุื�อ
เพุิ�มประสิที่ธิภาพุในกุารที่ำาธุรกุรรม
กุารค้าระหว่ัางประเที่ศ ชว่ัยลดต้นทีุ่น
และระยะเวัลา และสรา้งโอกุาสให้ SME 
เข้าถึงกุารค้าระหว่ัางประเที่ศและเข้า
ถึงสินเชื�อได้ดข่ึ�น โดยดำาเนินกุารเพุื�อ
ให้มกุ่ารปรบััเปล่�ยนกุารที่ำาธุรกุรรม
กุารค้าขายระหว่ัางประเที่ศจัากุเดิมที่่�
เปน็กุารที่ำาด้วัยกุระดาษที่่�ต้องมกุ่ารนำา
เข้าข้อมูลเดย่วักัุนในระบับัผู้เกุ่�ยวัข้อง
หลายครั�งมาเปน็กุารที่ำาที่่�เชื�อมโยงทีุ่กุ
ภาคสว่ันที่่�เกุ่�ยวัข้องเข้าด้วัยกัุนผา่นระบั
บัดิจืัทัี่ล ผา่นกุารที่ำางานในกุารสรา้ง
 Compatibility และ Connectivity 
ให้เกิุดขึ�นในภูมิภาคที่่�ที่ำาธุรกุรรมกุาร
ค้าแบับัดิจิัทัี่ลรว่ัมกัุน และที่่�ประชุม
อยากุให้ผลักุดันให้โครงกุารดังกุล่าวั
และโครงกุาร National Digital Trade 
Connectivity (NDTP) ของประเที่ศไที่ย
ให้สำาเรจ็ัและเกิุดผลได้โดยเรว็ั



ก.ล.ต่. เต่รียมออกปีระกาศรองรับก.ล.ต่. เต่รียมออกปีระกาศรองรับ
การเสนอขายกองทุนรวมืระหว่างฮ่่องกงและไทยการเสนอขายกองทุนรวมืระหว่างฮ่่องกงและไทย

 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิด
เห็นรา่งประกาศรองรับการ
เสนอขายกองทุนรวมภายใต้
โครงการจัดการลงทุนระหว่าง
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแหง่
สาธารณรัฐประชาชนจีนและ
ไทย ภายหลังการลงนามบันทึก
ความเข้าใจ (MoU)ระหว่าง ก.ล.ต
. และ Securities and Futures 
Commission (SFC) เมื่อวันท่ี 20 
มกราคม 2564

ตามท่ี ก.ล.ต. และ SFC ได้
พัฒนากรอบความรว่มมือแบบ
ทวิภาคี ด้านการเสนอขายกองทุน
รวมภายใต้โครงการจัดการลงทุน
ระหว่างเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แหง่สาธารณรัฐประชาชนจีนและ
ไทย (Mutual Recognition of 
Funds between Hong Kong 
Special Administrative Region 
of the People's Republic of 
China and Thailand : HK-TH 
MRF) ซึ่ง ก.ล.ต. และ SFC ได้
รว่มลงนามMoU เมื่อวันท่ี 20 
มกราคม 2564 เพื่ออ�านวยความ
สะดวกด้านการเสนอขายกองทุน

รวมระหว่างกันภายใต้โครงการดัง
กล่าวนั้น โครงการ HK-TH MRF 
จะชว่ยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจในการขยายฐานผู้ลงทุน
 และเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้
กับผู้ลงทุนของท้ังสองตลาด รวม
ท้ังเป็นการเสริมสร้างความรว่ม
มือด้านตลาดทุนตามบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยการเสริมสร้างความ
สัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง
รัฐบาลแหง่ราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แหง่สาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีได้
รว่มลงนามเมื่อปี 2562
 
ในการนี้ ก.ล.ต. จึงได้ยกรา่ง
ประกาศรวม 3 ฉบับ เพื่อขยาย
ขอบเขตหลักเกณฑ์์ท่ีเก่ียวข้อง
กับการเสนอขายกองทุนรวมต่าง
ประเทศในไทย (inbound) และ
การน�ากองทุนรวมไทยไปเสนอ
ขายในต่างประเทศ (outbound) 
ให้รองรับ HK-TH MRF ด้วย โดย
กองทุนรวมท่ีได้รับการอนุมัติจัด
ต้ังและเสนอขายเป็นการท่ัวไป
จากประเทศท่ีกองทุนรวมนั้นจัด
ต้ังขึ้น (home country) และมี
ลักษณะเป็นไปตามกฎเกณฑ์์ท่ี
เก่ียวข้องของ home country 

รวมท้ังข้อก�าหนดเพิ่มเติมใน
 MoU สามารถเสนอขายหนว่ย
ลงทุนต่อผู้ลงทุนท่ัวไปในอีก
ประเทศหนึ่ง (host country) 
ผา่นตัวแทนขายหนว่ยลงทุนท่ี
ได้รับอนุญาตใน host country 
ภายใต้โครงการ HK-TH MRF ได้
 โดยใช้หลักการในการก�ากับดูแล
ในแนวทางเดียวกับการก�ากับ
ดูแลโครงการจัดการลงทุนกลุ่ม
อาเซียน (ASEAN Collective 
Investment Schemes : ASEAN 
CIS) และโครงการจัดการลงทุน
ในเอเชียตามกรอบเอเปค (Asia 
Region Funds Passport : ARFP) 
ท่ีมีประกาศรองรับแล้ว

ท้ังนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพรเ่อกสาร
รับฟังความคิดเห็นเรื่องดังกล่าว
ไว้ท่ีเว็บไซต์ ก.ล.ต.https://www.
sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.
aspx?SECID=692  ผู้ท่ีเก่ียวข้อง
และผู้สนใจสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้ท่ีเว็บไซต์ หรือทาง
 e-mail slil@sec.or.th หรือ 
sireetho@sec.or.th จนถึงวันท่ี 5 
มีนาคม 2564



ศูนย์วิจััยกสิักรไทุย คาดต่รุษจีัน ปีี 64ศูนย์วิจััยกสิักรไทุย คาดต่รุษจีัน ปีี 64
คนกรุงฯ ใช้จ่ัายหดตั่ว 10.4% หลีกเลี�ยงโควิด-19 คนกรุงฯ ใช้จ่ัายหดตั่ว 10.4% หลีกเลี�ยงโควิด-19 

โดยการหันมาช้อปีออนไลน์มากข้ึ้�นโดยการหันมาช้อปีออนไลน์มากข้ึ้�น

ศนูยวิ์จัยกสกิรไทยมองว่า การระบาดของโควิด-19 
ระลอกใหม ่ยงัคงเปน็ปจัจัยส�าคัญท่ีกดดันการใชจ่้ายใน
ชว่งเทศกาลตรุษจีนของคนกรุงเทพฯ ในป ี2564 แม้ว่า
ภาครฐัจะมมีาตรการต่างๆ ออกมากระตุ้น ไมว่่าจะเปน็
มาตรการคนละครึ่ง เพื่อชว่ยบรรเทาค่าใชจ่้ายใหกั้บผู้
บรโิภคได้บางสว่น พรอ้มกับการประกาศใหเ้ปน็วันหยุด
พเิศษ 1 วัน เพื่อกระตุ้นใหม้กีารท่องเท่ียวและเกิดการ
ใชจ่้ายขึ้น รวมถึงการผอ่นปรนมาตรการท่ีเก่ียวกับโควิด
-19 ระลอกใหมใ่นกรุงเทพฯ เมื่อวันท่ี 1 ก.พ. 64 ท่ีผา่น
มา แต่ด้วยก�าลังซื้อของผูบ้รโิภคท่ียังไมฟ่ื้ นตัว ท�าให้
คาดว่าจะยงัคงใชจ่้ายอยา่งระมดัระวัง

- ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงคาดว่า เม็ดเงินใช้จ่ายในชว่ง
เทศกาลตรุษจีนของคนกรุงเทพฯ ในปี 2564 นา่จะหด
ตัวประมาณร้อยละ 10.4 (กรอบประมาณการหดตัว
ร้อยละ 8-12) เมื่อเทียบกับปีก่อน ท่ีไมไ่ด้รับผลกระทบ
จากโควิดมากนัก หรือคิดเป็นการใช้จ่ายกว่า 11,700 
ล้านบาท อยา่งไรก็ดี ยังต้องติดตามสถานการณ์การ
ระบาดของโควิด รวมถึงมาตรการในการควบคุมการ
ระบาดของภาครัฐ ซึ่งหากพื้นท่ีกรุงเทพฯ กลับมามี
จ�านวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในชว่งตรุษจีนภายหลังจากการ
ผอ่นปรนมาตรการฯ ก็อาจจะท�าให้การใช้จ่ายของคน
กรุงเทพฯ หดตัวเพิ่มขึ้นกว่าท่ีคาด

- การระบาดของโควิด-19 เรง่ให้คนกรุงเทพฯ มีการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยการสั่งซื้อเครื่องเซน่ไหว้จัด
ชุดส�าเร็จรูปผา่นชอ่งทางออนไลน์ หรือโทรสั่งให้ร้าน
ค้าสง่เดลิเวอรี่กันมากขึ้นกว่าปีก่อนๆ ซึ่งผู้ประกอบ
การควรมีการปรับตัวและเพิ่มบริการให้สอดรับกับ
พฤติกรรมดังกล่าว และท่ีส�าคัญหากผู้ประกอบการ
สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในเรื่องของ
คุณภาพสินค้า โดยเฉพาะความสดใหมข่องเนื้อสัตว์และ
ผลไม้ รวมถึงความคุ้มค่าคุ้มราคาเมื่อเทียบกับการเดิน
ทางไปเลือกซื้อเอง ก็นา่จะจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาเลือก
ซื้อสินค้าผา่นชอ่งทางดังกล่าวมากขึ้น

เทศกาลตรุษจีนปี 2564 ถือเป็นปีท่ีท้าทายพอสมควร
ส�าหรับผู้ประกอบการ เพราะต้องเผชิญกับแรงกดดัน
จากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม ่ซึ่งมีผล
โดยตรงต่อการใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ อยา่งหลีกเล่ียง
ไมไ่ด้ แม้ว่าภาครัฐจะมีมาตรการออกมาชว่ยเหลือผู้
บริโภค เชน่ มาตรการคนละครึ่ง รวมถึงประกาศให้วัน
ตรุษจีนปีนี้ เป็นวันหยุดพิเศษ 1 วัน เพื่อกระตุ้นการ
ใช้จ่าย แต่เนื่องจากผู้บริโภคยังคงกังวลกับรายได้ใน
อนาคต และยังมีการใช้จ่ายอยา่งระมัดระวัง ดังนั้น ผู้
ประกอบการจ�าเป็นต้องวางแผนรับมือกับความท้าทาย
ต่างๆ เพื่อให้เกิดรายได้เข้ามาหมุนเวียนหรือประคับ
ประคองธุรกิจให้อยูร่อด ท้ังนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้
ท�าการส�ารวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ
 ในชว่งเทศกาลตรุษจีนปี 2564 โดยมีรายละเอียดท่ีนา่
สนใจ ดังนี้

- คนกรุงเทพฯ คาดว่าจะใช้จ่ายลดลงในทุกกิจกรรม
 โดยเฉพาะการใช้จ่ายด้านการท่องเท่ียว ท�าบุญ และ
การแจกเงินแต๊ะเอีย แม้ว่าภาครัฐจะมีการผอ่นปรน
มาตรการท่ีเก่ียวกับโควิด-19 ระลอกใหมใ่นกรุงเทพฯ
 เมื่อวันท่ี 1 ก.พ. 64 ท่ีผา่นมา แต่ด้วยสถานการณ์
การระบาดของโควิด-19 ท่ียังไมก่ลับเข้าสูภ่าวะปกติ

 ประกอบกับก�าลังซื้อของผู้บริโภคท่ีได้รับผลกระทบ
ยาวนานและยังไมฟ่ื้ นตัวต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า ท�าให้
คาดว่า บรรยากาศของการจับจ่ายในชว่งเทศกาลตรุษ
จีนปี 2564 นี้ อาจจะไมคึ่กคัก และผู้บริโภคนา่จะมี
การใช้จ่ายท่ีค่อนข้างประหยัดกว่าปีก่อนๆ ซึ่งจาก
การส�ารวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยพบว่า คนกรุงเทพฯ
 วางแผนท่ีจะใช้จ่ายลดลงในทุกกิจกรรม และบาง
กิจกรรม เชน่ ท่องเท่ียว/ท�าบุญ หรือให้เงินแต๊ะเอียก็ได้
มีการงดหรือยกเลิกการท�ากิจกรรมในปีนี้

ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึงคาดว่า เม็ดเงินการใช้จ่าย
ของคนกรุงเทพฯ ในชว่งเทศกาลตรุษจีนปี 2564 นา่จะ
อยูท่ี่ประมาณ 11,700 ล้านบาท หดตัวถึงร้อยละ 10.4 
(กรอบประมาณการหดตัวร้อยละ 8-12) เมื่อเทียบกับปี
ท่ีแล้ว ท่ีอาจจะยังไมไ่ด้รับผลกระทบจากโควิด-19 มาก
นักหากเทียบกับตรุษจีนปีนี้ โดยเม็ดเงินดังกล่าวแบง่
เป็น การใช้จ่ายเครื่องเซน่ไหว้ 5,600 ล้านบาท (หดตัว
ร้อยละ 5.1) การใช้จ่ายท่องเท่ียว/ท�าบุญ/ทานข้าวนอก
บ้าน 2,900 ล้านบาท (หดตัวร้อยละ 20.8) และการ
แจกเงินแต๊ะเอีย 3,200 ล้านบาท (หดตัวร้อยละ 8.1) 
อยา่งไรก็ดี ยังต้องติดตามสถานการณ์การระบาดของ
โควิด รวมถึงมาตรการในการควบคุมของภาครัฐอีกครั้ง
 ซึ่งหากพื้นท่ีกรุงเทพฯ กลับมามีจ�านวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
ในชว่งเทศกาลตรุษจีนภายหลังจากการผอ่นปรนมาตร
การฯ ก็อาจจะท�าให้การใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ หดตัว
เพิ่มขึ้นกว่าท่ีคาด
- โควิด-19 เรง่การปรับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
ของคนกรุงเทพฯ โดยหันมาสั่งซื้อผา่นชอ่งทางออนไลน์
หรือโทรสั่งซื้อให้ผู้ประกอบการท�าการจัดสง่แทนการ
ออกไปเลือกซื้อสินค้าเองมากขึ้น เนื่องจากผู้บริโภค
บางสว่นยังไมม่ั่นใจในความปลอดภัย และพยายาม
เว้นระยะหา่ง หรือหลีกเล่ียงการเดินทางออกนอกบ้าน
หากไมจ่�าเป็น (Social distancing) ประกอบกับการ
ปรับกลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการหลายรายท่ี
ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้ว ท้ังผู้ประกอบการค้าปลีก Modern 
trade รวมถึงผู้ประกอบการเอสเอ็มอีหรือรายยอ่ย ท่ี
มีการขยายชอ่งทางการสั่งซื้อสินค้าผา่นแพลตฟอร์ม
ออนไลน์หรือโทรสั่งและมีบริการจัดสง่ถึงท่ีพักกันมาก
ขึ้น สง่ผลให้ปีนี้รูปแบบของการจัดเตรียมของเซน่ไหว้
มีการเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจนขึ้น กล่าวคือ คนกรุงเทพฯ 
กว่าร้อยละ 34 หันมาซื้อเครื่องเซน่ไหว้ตรุษจีนผา่นชอ่ง
ทางดังกล่าวกันมากขึ้นกว่าปีก่อนท่ีมีเพียงร้อยละ 11 
เท่านั้น

นอกจากนี้ จากการส�ารวจยังพบว่า คนกรุงเทพฯ กว่า
ร้อยละ 43 สนใจซื้อเครื่องเซน่ไหว้ท่ีจัดส�าเร็จรูปไว้แล้ว
เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อนหน้าท่ีมีเพียงร้อยละ 22 ของคนท่ี
ตอบแบบสอบถาม โดยสว่นใหญใ่ห้เหตุผลว่า สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการได้อยา่งครบครันและสะดวก
รวดเร็ว โดยเฉพาะการตอบโจทย์พฤติกรรมของคนรุน่
ใหม ่ซึ่งถือเป็นอีกกลุ่มท่ีท้าทายส�าหรับผู้ประกอบการ
ในปัจจุบัน ไมว่่าจะเป็นข้อจ�ากัดทางด้านเวลา ความรู้
ความเข้าใจในการท�าพิธี รวมถึงข้อจ�ากัดทางด้านท่ีพัก
อาศัยท่ีอาจจะไมเ่อ้ือต่อการไหว้ตรุษจีน ดังนั้น หากผู้
ประกอบการมีการปรับตัวให้สอดรับกับพฤติกรรมท่ี
เปล่ียนแปลงไปของผู้บริโภคได้เร็ว ก็นา่จะชว่ยให้ธุรกิจ
ท่ีเก่ียวข้องยังคงมีรายได้เข้ามาหมุนเวียน หรือประคับ
ประคองธุรกิจภายใต้แรงกดดันต่างๆ ไว้ได้

- ผู้ประกอบการเรง่สร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของ
คุณภาพของสินค้าและราคาท่ีเหมาะสม ซึ่งถือเป็น
ปัจจัยส�าคัญท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องเซน่ไหว้
ผา่นชอ่งทางออนไลน์ของคนกรุงเทพฯ จากการส�ารวจ
พบว่า คนกรุงเทพฯ ท่ียังไมส่นใจซื้อเครื่องเซน่ไหว้ผา่น
ชอ่งทางออนไลน์หรือโทรสั่ง เนื่องจากสว่นใหญก่ว่าร้อย
ละ 84 กังวลในเรื่องของคุณภาพของเครื่องเซน่ไหว้ โดย
เฉพาะเนื้อสัตว์และผลไม้ รองลงมาร้อยละ 75 มองว่า
 เครื่องเซน่ไหว้มีราคาท่ีค่อนข้างสูงกว่าเมื่อเทียบกับการ
ออกไปเลือกซื้อเอง และกว่าร้อยละ 60 มองว่า เครื่อง
เซน่ไหว้ท่ีจ�าหนา่ยผา่นชอ่งทางออนไลน์ยังมีให้เลือก
จ�ากัด และไมห่ลากหลาย

ดังนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า หากผู้ประกอบการ
สามารถปรับกลยุทธ์และแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้ โดย
เฉพาะในเรื่องของคุณภาพ และจ�าหนา่ยในราคาท่ีไม่
แพงหรือแตกต่างจากหน้าร้านมากเกินไป หรือผู้บริโภค
รู้สึกถึงความคุ้มค่าคุ้มราคา ก็นา่จะสร้างความมั่นใจให้
กับผู้บริโภค และจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาซื้อสินค้าผา่น
ชอ่งทางดังกล่าวกันมากขึ้น เชน่ มีการจัดเซ็ตเครื่องเซน่
ไหว้ส�าเร็จรูปหลากหลายราคาให้ผู้บริโภคเลือก หรือให้
ผู้บริโภคเป็นคนก�าหนดราคาว่าต้องการชุดเซ็ตเครื่อง
เซน่ไหว้ส�าเร็จรูปท่ีราคาไมเ่กินงบประมาณเท่าไหร่
 ซึ่งราคาก็อาจจะขึ้นอยูกั่บน�าหนัก ชนิดหรือประเภท
ของเนื้อสัตว์และผลไม้ ท้ังนี้ เพื่อเป็นการอ�านวยความ
สะดวกให้กับผู้บริโภค นอกจากนี้ ผู้ประกอบการอาจจะ
มีโปรโมชั่นบริการจัดสง่ฟรี กรณีท่ีผู้บริโภคสั่งซื้อเป็น
เซ็ตตามยอดใช้จ่ายท่ีก�าหนด หรือจัดสง่ฟรีทุกค�าสั่งซื้อ
 ก็นา่จะจูงใจผู้บริโภคท่ามกลางก�าลังซื้อท่ีเปราะบาง 
และต้องการสินค้าท่ีมีความคุ้มค่าคุ้มราคา เป็นต้น

โดยสรุป ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า เทศกาลตรุษ
จีนของคนกรุงเทพฯ ในปีนี้นา่จะไมคึ่กคักเท่าท่ีควร
 โดยผู้บริโภคยังคงเผชิญปัจจัยท้าทายทางด้านโควิด
-19 ระลอกใหม ่ท่ีสง่ผลต่อก�าลังซื้อท่ียังไมฟ่ื้ นตัวต่อ
เนื่องจากปีท่ีแล้ว ซึ่งถือเป็นโจทย์ท่ีผู้ประกอบการต้อง
เผชิญในระยะสั้น และต้องเรง่ปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจยังคง
ตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคได้ โดยเฉพาะการปรับตัว
เข้าหาชอ่งทางออนไลน์ ท่ีในปีนี้ผู้บริโภคหันมาให้ความ
สนใจกันมากขึ้น ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นใน
เรื่องของคุณภาพและราคาท่ีคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการซื้อ
หน้าร้าน

อยา่งไรก็ดี โจทย์ในระยะยาวก็นา่จะเป็นเรื่องของมุม
มองต่อเทศกาลตรุษจีนท่ีเปล่ียนแปลงไปของคนรุน่
ใหม ่จึงน�ามาซึ่งความท้าทายของผู้ประกอบการ ท่ีท�า
อยา่งไรจะยังจูงใจหรือดึงกลุ่มคนรุน่ใหม ่ให้เข้ามามี
สว่นรว่มและผูกพันกับเทศกาล เพื่อให้เกิดการสืบทอด
และเกิดการใช้จ่ายสะพัดไปยังธุรกิจต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กับเทศกาลตรุษจีนให้ยังคงมีอยูใ่นระยะข้างหน้า
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บล.ทิสโก้คาดตลาดหุน้ไทยช่วงครึง่
เดือนแรกอาจยอ่ตัวรบัสภาพคล่องถูก
ดึงออกชั่วคราว หลังมหีุน้ไอพโีอ และ
บอนด์ "เราชนะ" ออกใหม ่แนะอาศยั
จังหวะทยอยซื้อหุน้ปันผล พรอ้มเปิด
สถิติช่วง ก.พ.-ม.ีค. หุน้ปันผลมกัปรบั
ตัวขึ้นโดดเด่น 

นายอภิชาติ ผูบ้รรเจิดกลุ ผูอ้�านวย
การอาวุโส สายงานวิเคราะหเ์ชิงกล
ยุทธ์ บรษัิทหลักทรพัย ์ทิสโก้ จ�ากัด
 (Mr. Apichat Poobunjirdkul, Senior 
Strategist, TISCO Securities Co., 
Ltd) เปิดเผยว่า ในช่วงหลายปีท่ีผา่น
มา ผลตอบแทนจากเงินปันผลถือว่า
เป็นเสน่หอ์ยา่งหน่ึงของตลาดหุน้ไทย
 เพราะนอกจากจะชนะอัตราเงินเฟอ้
แล้ว ยงัดีกว่าเมื่อเทียบกับอัตราผล
ตอบแทนพนัธบตัรรฐับาลอายุ 10 ปี
ของไทย ท่ีอยูใ่นระดับ 1.2% เท่าน้ัน 
ซึ่งถือว่าค่อนข้างต�าเป็นอยา่งมาก

อยา่งไรก็ตาม แมภ้าพรวมผลประกอบ
การของบรษัิทจดทะเบยีนไทย (บจ.) 
ในปี 2563 จะหดตัวรุนแรง โดยคาด
ว่าจะติดลบเกือบ 40% จากผลกระทบ
ของ COVID-19 แต่อัตราผลตอบแทน
จากเงินปันผลของตลาดหุน้ไทยน่าจะ
อยูร่ะดับน่าพอใจท่ีประมาณ 2% และ
คาดจะเพิม่ขึ้นเป็น 2.5% ในปี 2564 
ซึ่งมากกว่าตลาดหุน้ท่ัวโลกท่ีมอัีตราผล
ตอบแทนจากเงินปันผลเฉล่ียประมาณ
 2% 

ในส่วนของ หุน้กลุ่มธนาคาร คาดว่าน่า
จะกลับมาจ่ายเงินปันผลได้เป็นปกติใน
ช่วงปลายเดือนกมุภาพนัธ์นี ้หลังจาก
ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทย (ธปท.) ได้
ยกเลิกค�าสั่งการหา้มการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล

"จุากการศกึษาความเคลื�อนไหุ้วราคา
หุุ้�นที�มกีารจุ่ายเงินปันผ่ลสงูนับตั�งแต่
ปี 2558 เป็นต�นมา พับว่า ในชี่วงเดืือน
กมุภาพัันธ์์ถึึงเดืือนมนีาคมของทกุปี
 มโีอกาสสงูถึึง 83-100% ที�หุุ้�นปันผ่ล
มักจุะใหุ้�ผ่ลตอบแทนที�ดืกีว่าตลาดื 
(Outperform) และมักใหุ้�ผ่ลตอบแทน
โดืยรวมเฉีลี�ยดืกีว่าตลาดืประมาณ
 2.5% ดัืงนั�น บล.ทิสโก�จึุงใหุ้�ความ
สำาคัญกับหุุ้�นปันผ่ลมากเป็นพัิเศษ
สำาหุ้รบัการลงทนุในชี่วง 2 เดืือนนี�" 
นายอภิชีาติกล่าว 

ส�าหรบัเดือนกมุภาพนัธ์นี ้ประเมนิ
ว่าตลาดหุน้ไทยช่วงครึง่เดือนแรก
จะมแีนวโน้มแกว่งไซด์เวยด์าวน์-หา
ฐานใหม ่เพราะมแีรงกดดันจากแนว
โน้มการปรบัลดก�าไรบจ.ตามภาวะ
เศรษฐกิจ ซึ่งปัจจุบนันักวิเคราะหใ์น
ตลาดมองว่าอัตราราคาปิดต่อก�าไรต่อ
หุน้ของหุน้ไทย (SET EPS) ปี 2564 
และ 2565 จะอยูท่ี่ 76.9 บาท และ
 90.8 บาทตามล�าดับ ประกอบกับเมด็
เงินในตลาดอาจตึงตัวชั่วคราวจากการ
เสนอขายหุน้ IPO ขนาดใหญ ่ผสมโรง
กับตลาดหลักทรพัยฯ์ ท่ีเตรยีมปรบัปรุง
เกณฑ์หุน้ท่ีมสีัดส่วนผูถื้อหุน้รายยอ่ย

อยูใ่นระดับต�า (ฟรโีฟลทต�า) ใหม่
 ท�าใหม้แีรงขายปรบัพอรต์อยูใ่นระยะ
สั้น

ซึ่งล่าสุดนักลงทนุสถาบนัในประเทศ
ขายสุทธิเดือนมกราคมต่อเน่ืองเป็น
เดือนท่ี 5 ขณะท่ีนักลงทนุต่างชาติพลิก
กลับมาขายสุทธิ และยงัไมม่สีัญญาณ
เมด็เงินลงทนุไหลเข้าก้อนใหม ่ผสาน
กับการกู้เงินของรฐับาลด้วยการออก
พนัธบตัรออมทรพัย ์มลูค่ารวม 6 หมื่น
ล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการ "เราชีนะ
" จุะกดืดัืน Fund Flows ต่อเนื�องจุนถึึง
ชี่วงกลางเดืือนนี� ก่อนที�จุะมโีอกาส
กลับมาไหุ้ลเข�าในชี่วงครึ�งหุ้ลังของ
เดืือนกมุภาพัันธ์์ หุ้ลังจุากที�หุุ้�น IPO 
ขนาดืใหุ้ญ่เข�าจุดืทะเบยีนในตลาดื
แล�ว และสิ�นสดุืระยะเวลาการเสนอ
ขายพัันธ์บตัรออมทรพััยพ์ัิเศษ "เรา
ชีนะ"

นายอภิชาติกล่าวอีกว่า หากตลาด
หุน้ไทยปรบัตัวลงตามท่ีคาด บล.ทิส
โก้แนะน�าว่าควรใช้โอกาสนีเ้ป็น
จังหวะทยอยต้ังรบั  โดยม ี3 ประเด็น
การลงทนุท่ีน่าสนใจส�าหรบัเดือน
กมุภาพนัธ์ คือ 1. หุน้ปันผลดี แนะน�า
 AP, DCC, KKP, และ SCB 2. หุน้ได้
ประโยชน์จากวัคซนี-การฟื้ นตัวทาง
เศรษฐกิจ แนะน�า BDMS, SCGP และ
 STGT และ 3. หุน้ท่ีมปีัจจัยบวกหนุน
เฉพาะตัว แนะน�า KCE และ TWPC



กนง. มีมติ่เป็ีนเอกฉัันท์ุ คงอัต่ราดอกเบี�ยนโยบายไว้ทีุ� 0.50%กนง. มีมติ่เป็ีนเอกฉัันท์ุ คงอัต่ราดอกเบี�ยนโยบายไว้ทีุ� 0.50%
ต่่อปีี เพ่� อสันับสันุนการฟื้้� นตั่วขึ้องเศรษฐกิจัทีุ�ยังมีความไม่แน่นอนสูังต่่อปีี เพ่� อสันับสันุนการฟื้้� นตั่วขึ้องเศรษฐกิจัทีุ�ยังมีความไม่แน่นอนสูัง

นายทิตนนัท์ิ มลัลิกะมาส เลขานกุาร คณะ
กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) แถลง
ผลการประชุม กนง. ในวันท่ี 3 กมุภาพนัธ์
 2564 คณะกรรมการฯ มมีติเป็นเอกฉนัท์
 ใหค้งอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ท่ีร้อยละ
 0.50 ต่อป ีเพื่อสนับสนนุการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจท่ียงัมคีวามไมแ่นน่อนสูง

คณะกรรมการฯ ประเมินว่า แม้ว่าในระยะ
สั้นเศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบจาก
การระบาดระลอกใหม ่แต่แรงกระตุ้น
จากมาตรการของภาครัฐและการสง่ออก
ท่ีฟื้ นตัวดีขึ้นสง่ผลให้เศรษฐกิจไทยโดย
รวมยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง อยา่งไรก็ตาม
 เศรษฐกิจไทยยังเผชิญกับความเสี่ยงด้าน
ต�าและความไมแ่นน่อนท่ีสูงขึ้นในระยะ
ข้างหน้า จึงยังต้องการแรงสนับสนุนจาก
อัตราดอกเบี้ยนโยบายท่ีอยูใ่นระดับต�า
อยา่งต่อเนื่อง คณะกรรมการฯ จึงเห็น
ควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ในการ
ประชุมครั้งนี้ และรักษาขีดความสามารถ
ในการด�าเนินนโยบายการเงินท่ีมีจ�ากัด
เพื่อใช้ในจังหวะท่ีเหมาะสมและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด

คณะกรรมการฯ ประเมินว่า ผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทยจากการระบาดระลอก
ใหมข่อง COVID-19 ไมรุ่นแรงเท่ากับการ
ระบาดระลอกแรกจากมาตรการควบคุม
การระบาดท่ีไมเ่ข้มงวดเท่าครั้งก่อน
 นอกจากนี้ เศรษฐกิจยังได้รับแรงกระตุ้น
จากมาตรการของภาครัฐท่ีออกมาได้เร็ว
และตรงจุด และการสง่ออกท่ีฟื้ นตัวดีขึ้น
 สง่ผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้แต่ต�า
กว่าประมาณการเดิมบ้าง อยา่งไรก็ดี การ
ฟื้ นตัวของเศรษฐกิจยังมีความไมแ่นน่อน
สูง โดยในระยะสั้นขึ้นอยูกั่บสถานการณ์
และมาตรการควบคุมการแพรร่ะบาดของ
 COVID-19 ระลอกใหม ่ขณะท่ีในระยะ

ถัดไปขึ้นอยูกั่บการกลับมาของนักท่อง
เท่ียวต่างชาติ ประสิทธิผลและการกระจา
ยวัคซีนป้องกัน COVID-19 แรงสนับสนุน
จากภาครัฐท่ีเพียงพอและต่อเนื่อง และ
ตลาดแรงงานท่ีเปราะบางขึ้นจากการ
ระบาดระลอกใหม ่ท�าให้จ�านวนผู้ว่างงาน
และเสมือนว่างงานมีแนวโน้มสูงขึ้นใน
ระยะสั้น นอกจากนี้ การฟื้ นตัวของแต่ละ
ภาคเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกันมากขึ้นจะ
สง่ผลต่อความยั่งยืนของการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระยะต่อไป ด้านระบบการเงิน
มีเสถียรภาพ แต่มีความเปราะบางมากขึ้น
ในบางจุดจากผลกระทบของการระบาด
ระลอกใหม ่โดยเฉพาะกลุ่มครัวเรือนท่ีมี
รายได้น้อยและธุรกิจ SMEs ส�าหรับอัตรา
เงินเฟ้อท่ัวไปจะกลับเข้าสูก่รอบเป้าหมาย
ในชว่งกลางปี 2564 และจะอยูใ่กล้เคียง
กับขอบล่างของกรอบเป้าหมายตลอดชว่ง
ประมาณการ โดยการคาดการณ์อัตรา
เงินเฟ้อในระยะปานกลางยังยึดเหนี่ยวอยู่
ในกรอบเป้าหมาย

สภาพคล่องโดยรวมอยูใ่นระดับสูงและ
ต้นทุนทางการเงินอยูใ่นระดับต�า แต่การก
ระจายตัวของสภาพคล่องยังไมท่ั่วถึงจาก
ความเสี่ยงด้านเครดิตท่ีเพิ่มขึ้นตามฐานะ
การเงินท่ีเปราะบาง โดยเฉพาะธุรกิจท่ีฟื้ น
ตัวช้าและครัวเรือนท่ีถูกกระทบเพิ่มเติม
จากการระบาดระลอกใหม ่ด้านอัตราแลก
เปล่ียน เงินบาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ. 
เคล่ือนไหวสอดคล้องกับเงินสกุลภูมิภาค
 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ติดตาม
สถานการณ์ค่าเงินบาทอยา่งใกล้ชิดและ
พิจารณาความจ�าเป็นของการด�าเนิน
มาตรการท่ีเหมาะสมเพิ่มเติม รวมถึงผลัก
ดันการสร้างระบบนิเวศใหมข่องตลาด
อัตราแลกเปล่ียน (FX ecosystem) อยา่ง
ต่อเนื่อง

คณะกรรมการฯ เห็นว่าความต่อเนื่องของ
มาตรการภาครัฐและการประสานนโยบาย
ระหว่างหนว่ยงานมีความส�าคัญต่อการ
ฟื้ นตัวของเศรษฐกิจในระยะถัดไป โดย
นโยบายการเงินต้องผอ่นคลายต่อเนื่อง
 มาตรการทางการเงินและสินเชื่อควรเรง่
กระจายสภาพคล่องไปสูผู่้ได้รับผลกระทบ
ให้ตรงจุดและทันการณ์ อาทิ มาตรการ
ค�าประกันสินเชื่อเพื่อลดความเสี่ยงด้าน
เครดิต การผลักดันให้สถาบันการเงิน
เรง่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เกิดผลในวง
กว้าง รวมท้ังพิจารณามาตรการอ่ืน ๆ เพิ่ม
เติมเพื่อเสริมประสิทธิภาพการกระจาย
สภาพคล่องและเพื่อรองรับเศรษฐกิจชว่ง
ฟื้ นฟูในอนาคต ขณะท่ีมาตรการทางการ
คลังต้องพยุงเศรษฐกิจโดยไมข่าดชว่ง
 โดยเฉพาะการเรง่เบิกจ่ายภายใต้แผน
ฟื้ นฟูเศรษฐกิจหลังสามารถควบคุมการ
ระบาดระลอกใหมไ่ด้ ควบคู่กับด�าเนิน
การนโยบายด้านอุปทานเพื่อปรับรูปแบบ
ธุรกิจและยกระดับทักษะแรงงาน ซึ่งจะ
ชว่ยให้เศรษฐกิจฟื้ นตัวอยา่งยั่งยืน

ภายใต้กรอบการด�าเนินนโยบายการ
เงินท่ีมีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ราคา ควบคู่กับดูแลเศรษฐกิจให้เติบโต
อยา่งยั่งยืนและเต็มศักยภาพ และรักษา
เสถียรภาพระบบการเงิน คณะกรรมการฯ
 ยังคงให้น�าหนักกับการสนับสนุนการ
ฟื้ นตัวของเศรษฐกิจเป็นส�าคัญ รวมถึง
จะติดตามความเพียงพอของมาตรการ
ภาครัฐและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ โดยเฉพาะ
สถานการณ์การระบาดท้ังในและต่าง
ประเทศ ในการด�าเนินนโยบายการเงิน
ในระยะข้างหน้า โดยพร้อมใช้เครื่องมือ
นโยบายการเงินท่ีเหมาะสมเพิ่มเติมหาก
จ�าเป็น



ธนาคารทุิสัโก้แนะ! ชะลอลงทุุนหุ้นเทุคโนโลยีธนาคารทุิสัโก้แนะ! ชะลอลงทุุนหุ้นเทุคโนโลยี  
หลังพบ 2 ปัีจัจััยเสีั�ยงจ่ัอฉุัดราคาหลังพบ 2 ปัีจัจััยเสีั�ยงจ่ัอฉุัดราคา

ธนาคารทิสโก้เตือนลูกค้าชะลอลงทนุหุน้
กลุ่มเทคโนโลยี หลังราคาหุ้นขึ้นมามาก
เมื่อเทียบกับในอดีต ขณะท่ีสถานการณ์
แพรร่ะบาด COVID -19 เริ่มดีขึ้นอาจ
ท�าให้ก�าไรของธุรกิจว่ิงตามไมทั่นราคา
หุ้น แถมยังต้องเผชิญปัจจัยลบจาก
ดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ท่ีขยับ
ตัวเพิ่มขึ้น กดดันมูลค่าหุ้นในอนาคต 
 
นายณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์ ผู้อ�านวย
การอาวุโสท่ีปรึกษาการลงทุนทิสโก้
เวลธ์ ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน
) (Mr.Nattakrit Laotaweesap, Head 
Of Wealth Advisory of TISCO Bank 
Public Company Limited) เปิดเผยว่า
 จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
 COVID - 19 ในปีท่ีผา่นมา สง่ผลให้หุ้น
กลุ่มเทคโนโลยีหลายบริษัทได้รับความ
สนใจจากนักลงทุนอยา่งมาก จนผลักดัน
ให้ราคาทะยานตัวขึ้นต่อเนื่อง โดยบาง
บริษัทพุง่ขึ้นสูงกว่า 100% เชน่ บริษัท
 Zoom Video Communications ผู้
พัฒนาแอพพลิเคชันส�าหรับการประชุม
ออนไลน์ ราคาหุ้นในชว่งเดือนมีนาคม
ถึงตุลาคมปี 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง
 700% ดันให้อัตราราคาต่อก�าไรต่อหุ้น 
(P/E) ไปอยูท่ี่เกือบ 300 เท่า 

หรือแม้กระท่ัง Tesla ผู้ผลิตและพัฒนา
รถยนต์ไฟฟ้า ก็พบว่านับต้ังแต่ชว่งเดือน
มีนาคม 2563 ถึงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์
 2564 ราคาหุ้นได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยา่ง
มหาศาลถึง 1,000% ผลักให้ P/E พุง่ไป
อยูท่ี่กว่า 1,700 เท่า ซึ่งธนาคารทิสโก้
 มีความเห็นว่าราคาหุ้นเทคโนโลยีหลาย
บริษัทปรับขึ้นไปมากแล้ว และอาจมี
ความเสี่ยงท่ีจะปรับตัวลดลงได้ หากมี
ปัจจัยลบเข้ามากดดัน

“ต�องยอมรบัว่าหุุ้�นเทคโนโลยหีุ้ลายตัว

ปรบัขึ�นมามากแล�ว และธ์นาคารทิสโก�
ก็เริ�มเหุ้น็สญัญาณบางอยา่งที�จุะกดืดัืน
ราคาหุุ้�นเทคโนโลยใีนอนาคต เชี่น
 อัตราผ่ลตอบแทนพัันธ์บตัรรฐับาล
ของสหุ้รฐัฯ (Bond Yield) เริ�มปรบัตัว
เพัิ�มขึ�น ดัืงนั�น ในชี่วงที�ผ่า่นมาจึุงเริ�ม
แนะนำาใหุ้�ลกูค�า “ชีะลอการลงทนุใน
หุุ้�นกลุ่มเทคโนโลยไีปบ�างแล�ว และ
ในเรว็ๆ นี�จุะแนะนำาหุุ้�นกลุ่มใหุ้ม่ที�มี
ศกัยภาพัการเติบโตในอนาคตมาเป็น
ทางเลือกใหุ้�ลกูค�าลงทนุ ซีึ�งคาดืว่าจุะ
ชี่วยสร�างผ่ลตอบแทนที�ดืใีหุ้�ลกูค�าไม่
น�อยไปกว่าการลงทนุในหุุ้�นเทคโนโลยี
” นายณัฐกฤติกล่าว 

ส�าหรับปัจจัยเสี่ยงของหุ้นเทคโนโลยีท่ี
เพิ่มขึ้นนั้น โดยสรุปแล้วมีท้ังสิ้น 2 ปัจจัย
 คือ 1. มูลค่า (Valuation) ท่ีปรับตัว
ขึ้นมากเมื่อเทียบกับในอดีต และก�าไร
อาจตามไมทั่นราคาหุ้น โดยปัจจุบัน
ดัชนี  Nasdaq 100 ซึ่งเป็นหนึ่งในดัชนี
ท่ีรวบรวมหุ้นเทคโนโลยีไว้มากท่ีสุด มี
อัตราสว่นระหว่างราคาหลักทรัพย์ต่อ
ก�าไรสุทธิคาดการณ์ต่อหุ้นใน 12 เดือน
ข้างหน้า  (12 m Forward P/E Ratio) 
อยูท่ี่ระดับ 39.6 เท่า ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับชว่ง 5 ปี และ 10 ปี
ก่อนหน้าท่ีซื้อขายเฉล่ียอยูท่ี่เพียง 26.1 
เท่าและ 22.8 เท่าตามล�าดับ

ท้ังนี้ การเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นในชว่งท่ี
ผา่นมานั้นมาจาก นักลงทุนคาดหวังว่า
ก�าไรของหุ้นเทคโนโลยีจะเพิ่มขึ้นตาม
พฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีหันมาพึ่งพา
การใช้เทคโนโลยีในการด�าเนินชีวิต
ชว่งท่ี COVID - 19 แพรร่ะบาด แต่ด้วย
ปัจจุบันการแพรร่ะบาดมีแนวโน้มลดลง
 และรัฐบาลหลายประเทศเรง่ฉีดวัคซีน
ป้องกัน COVID-19 ให้กับประชาชน สอง
ประเด็นนี้อาจท�าให้คนพึ่งพาเทคโนโลยี

ชะลอลงกว่าชว่งท่ีมีการแพรร่ะบาด
ใหม่ๆ  และสง่ผลให้ก�าไรของธุรกิจ
เทคโนโลยีอาจไมเ่ป็นไปตามท่ีคาดหวัง
ไว้ จึงมีโอกาสท่ีราคาหุ้นจะปรับตัวลง
รับความผิดหวัง ปัจจัยข้างต้นจึงเป็น
ปัจจัยเสี่ยงท่ีต้องระวังในการลงทุนหุ้น
เทคโนโลยีในชว่งต่อจากนี้ 

2. การเรง่ฉีดวัคซีน COVID - 19 อาจ
ท�าให้เศรษฐกิจฟื้ นตัว หนุนอัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวเพิ่ม
ขึ้น กดดันราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ตาม
หลักการการค�านวณมูลค่าหุ้นด้วยวิธี
การคิดลดกระแสเงินสด (Discounted 
Cash Flow) หรือ DCF ซึ่งใช้อัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล (Bond Yield) 
เป็นเครื่องมือในการค�านวณมูลค่า พบ
ว่า การลดลงของ Bond Yield ในชว่งท่ี
ผา่นมาสง่ผลบวกต่อหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
ท่ีมีการเติบโตของกระแสเงินสดใน
อนาคตสูง  เนื่องจากอัตราคิดลดท่ีลด
ลงจะสง่ผลให้มูลค่าปัจจุบัน (Present 
Value) ของกระแสเงินสดในอนาคตมี
มูลค่าสูงขึ้น

 อยา่งไรก็ตาม ต้ังแต่ต้นปี 2564 เริ่ม
เห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล โดยอัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะ
ยาว เชน่ พันธบัตรอายุ 10 ปีได้ปรับตัว
ขึ้นมาจากระดับ 0.9% มาอยูท่ี่ 1.10% 
และมีแนวโน้มว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อ
ไปถึง 1.40% ในเร็วๆ นี้ เป็นผลมาจาก
นักลงทุนคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะเรง่ตัว
ขึ้นในชว่งไตรมาส 2 ตามการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจ ประกอบกับมาตรการต่างๆ
 ของสหรัฐฯ ท่ีก�าลังเพิ่มออกมา ซึ่งการ
ท่ี Bond Yield กลับมาปรับตัวสูงขึ้นยอ่ม
สง่ผลกดดันต่อราคาหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
ได้



ก.ล.ต่. ยกระดับการดำาเนินการกับข้ึ้อร้องเรียนก.ล.ต่. ยกระดับการดำาเนินการกับข้ึ้อร้องเรียน
 ของผ้่ลงทุนให้มีืปีระสิทธิ์ภาพิ่และลดภาระผ้่ปีระกอบธุ์รกิจั ของผ้่ลงทุนให้มีืปีระสิทธิ์ภาพิ่และลดภาระผ้่ปีระกอบธุ์รกิจั

ก.ล.ต. ปรบัปรุงหลักเกณฑ์์

การด�าเนนิการกับขอ้รอ้งเรียน

ของลกูค้าของผูป้ระกอบธุรกิจ

หลักทรัพยแ์ละธุรกิจสัญญา

ซื้อขายล่วงหนา้ พรอ้มท้ังปรับ

รูปแบบการรายงานขอ้มลูรอ้ง

เรยีนต่อ ก.ล.ต. จากการจัดสง่

แบบกระดาษเปน็การจัดสง่ทาง

อิเล็กทรอนกิส ์เพื่อลดภาระและ

ต้นทนุของผูป้ระกอบธุรกิจ รวม

ถึงยกระดับการด�าเนินการเรื่อง

ขอ้รอ้งเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่

ขึ้น

 

ภายใต้หลักเกณฑ์์ปัจจุบัน การ

รายงานข้อมูลการด�าเนินการ

เก่ียวกับข้อร้องเรียนของลูกค้าท่ีผู้

ประกอบธุรกิจรายงานต่อ ก.ล.ต

. นั้น มีรูปแบบและการจัดหมวด

หมูข่้อร้องเรียนท่ีหลากหลายและ

แตกต่างกันโดยจัดสง่ในรูปแบบ

กระดาษและต้องรายงานท้ังท่ี

เป็นรายไตรมาสและรายกรณีเมื่อ

ได้รับแจ้งข้อร้องเรียนของผู้ลงทุน

จาก ก.ล.ต. อันเป็นภาระและ

ต้นทุนแก่ภาคธุรกิจ และยังต้อง

ใช้เวลาในการประมวลผลข้อมูล

ดังกล่าว 

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (

ก.ล.ต.) จึงได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์์

เก่ียวกับการรายงานข้อมูลข้อร้อง

เรยีนตามท่ีได้รับขอ้เสนอแนะจาก

ภาคธุรกิจ โดยให้จัดสง่ข้อมูลต่อ

 ก.ล.ต. ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ทุกกรณีเป็นรายไตรมาส ซึ่งจะ

ชว่ยลดภาระและต้นทุนของผู้

ประกอบธุรกิจ โดยคาดว่าจะ

ท�าให้ลดกระดาษได้ประมาณ 

9,000 แผน่ต่อปี และลดต้นทุนใน

การจัดท�าและการจัดสง่เอกสาร

ได้ประมาณ 420,000 บาทต่อปี

นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจ

สามารถน�าข้อมูลท่ีได้จากระบบ

งานไปใช้ในการปรับปรุงการ

ด�าเนินการกับข้อร้องเรียนของ

ลูกค้า และจัดให้มีมาตรการใน

การป้องกันเพื่อไมใ่ห้เกิดข้อร้อง

เรียนในลักษณะเดิมขึ้นอีก ขณะท่ี

 ก.ล.ต. จะมีข้อมูลท่ีครบถ้วนและ

อยูใ่นรูปแบบท่ีพร้อมใช้ส�าหรับ

ติดตามความคืบหน้าในการแก้ไข

ปัญหาเรื่องร้องเรียน ซึ่งจะชว่ย

ให้การวางแผนการก�ากับดูแล

และป้องกันปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้น

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเชน่

กัน

 

ท้ังนี้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์์ดัง

กล่าวเป็นสว่นหนึ่งของโครงการ 

Regulatory Guillotine* ซึ่งมีเป้า

หมายเพื่อลดภาระและต้นทุนของ

ผู้ประกอบธุรกิจ ในขณะเดียวกัน

จะชว่ยให้การบริหารจัดการเรื่อง

ร้องเรียนของผูป้ระกอบธุรกิจและ

การก�ากับดูแลมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น อันจะสง่ผลให้ผู้ลงทุนได้

รับการคุ้มครองอยา่งเหมาะสมยิ่ง

ขึ้น



 เจัแอลแอล คาดแนวโน้มต่ลาดอสัังหาฯ เจัแอลแอล คาดแนวโน้มต่ลาดอสัังหาฯ
ไทยคร่�งแรกปีี 64 จัะยังไม่ืเปีลี�ยนจัากปีีที�ผ่านมืาไทยคร่�งแรกปีี 64 จัะยังไม่ืเปีลี�ยนจัากปีีที�ผ่านมืา

นางสพุุนิท์ี่ มชู่ชพุ่ กุรรมกุารผูจั้ัดกุาร
บัรษัิที่ที่่�ปรกึุษาและบัรกิุารด้าน
อสงัหารมิที่รพัุย ์เจัแอลแอล 

วิเคราะห์ว่า สภาพเศรษฐกิจท่ีถดถอยท้ัง
ในประเทศไทยและท่ัวโลก สง่ผลให้ความ
ต้องการในตลาดอสังหาริมทรัพย์กลุ่มหลัก
ทุกประเภทปรับตัวลดลงนับต้ังแต่ต้นปี
 2563 แม้ในปี 2564 จะมีความคาดหวัง
สูงเก่ียวกับการคล่ีคลายของวิกฤติการณ์
โรคระบาดตามท่ีหลายประเทศรวมท้ัง
ประเทศไทยต้ังเป้าว่าจะมีการเริ่มทยอย
ใช้วัคซีน แต่การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจยัง
คงต้องอาศัยเวลา ดังนั้น จึงคาดว่า ความ
ต้องการในภาคอสังหาริมทรัพย์จะยังไมม่ี
การปรับตัวดีขึ้นอยา่งน้อยไปจนถึงกลางปี
นี้
 
โอกุาสสำาหรบัันักุลงทีุ่น

 วิกฤตการณ์โควิด-19 สง่ผลกระทบต่อ
ตลาดอสังหาริมทรัพย์มากกว่าท่ีหลาย
ฝ่ายเคยคาดการณ์ไว้เมื่อชว่งต้นปี 2563 
ท่ีสถานการณ์โรคระบาดเพิ่งเริ่มขยายตัว
 อสังหาริมทรัพย์กลุ่มหลักทุกประเภทล้วน
ได้รับผลกระทบอยา่งท่ัวถึง ไมว่่าจะเป็น
โรงแรม ศูนย์การค้า คอนโดมิเนียม และ
ไมเ่ว้นแม้แต่ตลาดอาคารส�านักงานของ
กรุงเทพฯ ท่ีมีปัจจัยพื้นฐานแข็งแกรง่และ
ค่าเชา่ปรับเพิ่มสูงขึ้นติดต่อกันมาเป็นเวลา
หลายปี แม้ระดับความรุนแรงของผลกระ
ทบท่ีได้รับอาจแตกต่างกันไป

 ความผันผวนท่ีเกิดขึ้นในภาค
อสังหาริมทรัพย์ ท�าให้เจ้าของและผู้
ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต้องปรับ
กลยุทธ์เพื่อหาชอ่งทางเพิ่มกระแสเงินสด
เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและปรับตัวให้
สามารถรองรับอนาคตระยะยาวรวมไปถึง
พิจารณาทบทวนพอร์ตอสังหาริมทรัพย์
และโครงการท่ีมีหรือท่ีวางแผนไว้ ซึ่งน�าไป
สูโ่อกาสท่ีมีมากขึ้นส�าหรับนักลงทุน

 การเสนอขายโรงแรมมีให้เห็นมากขึ้น โดย
เฉพาะในหัวเมืองท่องเท่ียวท่ีพึ่งพาตลาด

นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเป็นหลักซึ่งได้
รับผลกระทบมากกว่าจากสถานการณ์โค
วิด และโรงแรมท่ีเสนอขายสว่นใหญเ่ป็น
โรงแรมบริหารโดยผู้ประกอบการไทย ท้ังนี้
 ส�าหรับโรงแรมคุณภาพดีในท�าเลชั้นดี พบ
ว่า ราคาท่ีเสนอขายไมไ่ด้ต�ากว่าราคาท่ีมี
เสนอขายในชว่งก่อนโควิดมากนัก แต่ขณะ
เดียวกัน ผู้ขายมีความยืดหยุน่ในการเจรจา
เรื่องราคากับผู้สนใจซื้อมากขึ้น

 จึงมีความเป็นไปได้สูงขึ้นท่ีราคาท่ีผู้ซื้อ
และผู้ขายคาดหวัง จะขยับเข้าใกล้กันมาก
ขึ้น ซึ่งท�าให้คาดว่า ตลาดการลงทุนซื้อขาย
โรงแรมจะเริ่มกลับมามีกิจกรรมเพิ่มขึ้นใน
ระยะปานกลางเพื่อเคลียร์ยูนิตเหลือขาย
ในโครงการและเพิ่มกระแสเงินสด ผู้พัฒนา
โครงการคอนโดมีการเสนอสว่นลดส�าหรับ
บางยูนิต รวมไปจนถึงการเสนอขายยกล็อต
ในราคาพิเศษ
มีท่ีดินมากขึ้นท่ีถูกน�าออกมาเสนอขาย
 หรือให้เชา่ระยะยาว ท้ังโดยบริษัทพัฒนา
โครงการคอนโดบางสว่นท่ีตัดสินใจยกเลิก
แผนการเปิดโครงการเพิ่ม และเจ้าของท่ีดิน
ท่ีใช้ประโยชน์ไมเ่ต็มศักยภาพ ท้ังนี้ แม้
ราคาเสนอขายหรือให้เชา่จะยังไมถื่อได้ว่า
ต�ากว่าชว่งเวลาปกติมากนัก แต่มีสัญญาณ
ว่า ผู้ขายหรือผู้ให้เชา่หลายรายพร้อมปรับ
ราคาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็น
จริงในตลาดมากขึ้น

เริ่มมีการเสนอขายอาคารส�านักงานให้
เห็น ท้ังท่ีเป็นอาคารเก่าพร้อมโอกาสการ
ปรับปรุง และบางโครงการท่ีอยูร่ะหว่าง
ก่อสร้าง บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของ
ไทย เริ่มสนใจมองหาหุ้นสว่นท่ีเป็นบริษัท
/นักลงทุนต่างชาติท่ีมีความแข็งแกรง่ ท้ัง
ทางด้านการเงินและนวัตกรรม เพื่อเข้า
มาชว่ยเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แขง่ขัน และลดความเสี่ยง

ในขณะท่ีตลาดอสังหาริมทรัพย์กลุ่ม
หลักพบกับความท้าทายมากขึ้น ยังมี
อสังหาริมทรัพย์ทางเลือกกลุ่มอ่ืนท่ียังมี
โอกาสเติบโต อาทิ อสังหาริมทรัพย์กลุ่ม
โลจิสติกส์ท่ีความต้องการมีศักยภาพใน

การขยายตัวสูงตามการเติบโตอยา่งก้าว
กระโดดของภาคธุรกิจอีคอมเมอร์ส โดย
เฉพาะแพล็ตฟอร์มการซื้อขายออนไลน์
 ซึ่งมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นในการ
ใช้คลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า แต่
ท้ังนี้ หากมีผู้ประกอบการรายใหมท่ี่คิด
จะขยายการลงทุนเข้ามาในธุรกิจการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มนี้ อาจไมใ่ช่
เรื่องง่ายนัก เพราะตลาดอสังหาริมทรัพย์
ประเภทนี้ มีผู้ประกอบการรายหลัก
เพียงสองรายท่ีมีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญสูงท่ีครองสว่นแบง่การตลาดสว่น
ใหญอ่ยูก่่อนแล้ว อยา่งไรก็ดี โอกาสส�าหรับ
ผู้เล่นรายใหมย่ังคงมี เนื่องจากมีผู้พัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มคลังสินค้า
/โลจิสติกส์จากต่างประเทศจ�านวนมาก
ขึ้นท่ีสนใจหาโอกาสเข้ามาลงทุนพัฒนา
โครงการ เพื่อรองรับความต้องการจาก
ลูกค้าของตนท่ีอยูใ่นประเทศไทย และ
สนใจท่ีจะรว่มลงทุนกับผู้ประกอบการชาว
ไทย

 ยังมีอสังหาริมทรัพย์ทางเลือกอ่ืนๆ ท่ีมี
ศักยภาพสูงส�าหรับการลงทุน อาทิ ดาต้า
เซ็นเตอร์ รวมไปจนถึงบ้านพักผู้สูงวัย
ระดับไฮเอนด์ส�าหรับชาวไทยผู้มีฐานะ
และชาวต่างชาติ แม้ผู้พัฒนาโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ไทยหลายรายอาจไมม่ี
ประสบการณ์ตรงในการพัฒนาและบริหาร
อสังหาริมทรัพย์ทางเลือกเหล่านี้ แต่มี
ความเป็นไปได้ท่ีจะสามารถรว่มลงทุนกับ
ผู้ประกอบการต่างชาติท่ีมีความเชี่ยวชาญ
และมีชอ่งทางในการเจาะตลาดลูกค้าจาก
ต่างประเทศ

 ในภาวะท่ีตลาดอสังหาริมทรัพย์เกิด
ความเปล่ียนแปลงขึ้นอยา่งรวดเร็ว ตาม
พัฒนาการท่ีเกิดขึ้นในโลกดิจิทัลและ
เทคโนโลยี ซึ่งสง่ผลให้วิถีการใช้ชีวิตของ
ผู้คนและความต้องการในการใช้ประโยชน์
อสังหาริมทรัพย์เปล่ียนแปลงไป ผู้ประกอบ
การอสังหาริมทรัพย์ต้องจินตนาการถึง
ความเป็นไปได้ใหม่ๆ  ท่ีอาจเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต เพื่อให้สามารถพบโอกาสใหม่ๆ  ใน
การขยายธุรกิจและกระจายการลงทุน



บล.ทิุสัโก้ : CPN แนะนำา ถ่ือ ราคาพ่�นฐาน ทีุ� 64.00 บ.บล.ทิุสัโก้ : CPN แนะนำา ถ่ือ ราคาพ่�นฐาน ทีุ� 64.00 บ.

 CPN : แนะน�าให้ ซื้อ จากการฟื้ น
ตัวหลัง COVID

 ปรับประเมินก�าไร 2020F ขึ้น
เพื่อสะท้อนการด�าเนินงานท่ีดีขึ้น

 เราปรับประเมินก�าไรปี 2020F 
ขึ้นอีก 15% เพื่อสะท้อนค่าใช้
จ่ายโดยรวมท่ีลดลง โดยเฉพาะใน
สว่นของ SG&A เนื่องจากการท�า
แคมเปญลดราคาท่ีน้อยลงในปีนี้
 เราประเมินก�าไรชว่ง Q4 ท่ี 2.4 
พันลบ. ลดลง 33% YoY และ 3% 
QoQ เราได้ปรับการประเมินก�าไร 
2021-22F ลงเล็กน้อยเพื่อสะท้อน
รายได้ท่ีลดลงจากการปิดพื้นท่ีให้
เชา่ในห้างยา่นสถานท่ีท่องเท่ียว
เป็นระยะเวลานาน มูลค่าเหมาะ
สมลดลงจาก 66 บาท เหลือ 64 
บาท เนื่องจากเราประเมินก�าไรไป
จนถึงสิ้น 2021F และเพิ่ม WACC 
เป็น 7.9%

 เซ็นทรัล พลาซา มหาชัย กลับ
มาให้บริการ มีผู้ใช้บริการ 4Q20 
มากขึ้น

 เซ็นทรัล พลาซา มหาชัย เปิด
ให้เข้าใช้บริการในเดือนนี้หลัง
ปิดมานานกว่าหกสัปดาห์ แม้จะ
หยุดให้บริการต้ังแต่ชว่งกลาง
 ธ.ค.เนื่องจากการระบาด อัตรา
การเข้าใช้บริการยังถือว่าปรับตัวดี
ขึ้นอยูท่ี่ 80-85% ของระดับปกติ
 อัตราการเข้าใช้บริการของห้าง
ในกรุงเทพฯ ค่อนข้างถูกกดดัน
ในชว่งปลาย ธ.ค. ท่ีผา่นมาด้วย
ตัวเลขราว 40-45% 

โดยรวมการหยุดให้บริการของ
สาขามหาชัยด้วย ในสว่นของ
เซนทรัล พลาซา มหาชัย นั้น
ได้กลับมาให้บริการแค่บางสว่น
 โดยร้านเสื้อผ้า ร้านอาหาร และ
ร้านอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์เริ่มมี
ประกอบการดีขึ้น และค่อนข้างมี
ทิศทางเป็นบวกในชว่ง 4Q20 โดย
รวม CPN ยังคงลดค่าเชา่พื้นท่ีลง
ราว 20-25% ซึ่งใกล้เคียงกับใน
ชว่ง 4Q20 (โดยลดให้ห้างในแหล่ง
ท่องเท่ียวลงราว 27-28%) CPN มี
ก�าหนดการเปิดเผยผลการด�าเนิน

งานในวันท่ี 19 ก.พ. และเข้าพูด
คุยกับนักวิเคราะห์ในวันท่ี 25 ก.พ.

 ซื้อ ส�าหรับโอกาสในการเติบโต
หลังการระบาด

 เราประเมินมูลค่าเหมาะสมท่ี
 64.00 บาท (SOTP) โดยประเมิน
มูลค่าธุรกิจหลักโดยใช้ DCF ใน
สว่นของธุรกิจหลักท่ีมีผลประกอบ
การสม�าเสมอ ประเมินจาก DCF 
ด้วย WACC ท่ี 7.9% (จาก 7.8%) 
เราใช้ terminal growth rate ท่ี
 2% (ซึ่งสอดคล้องกับการประเมิน
สว่นภาคธุรกิจ) ปัจจัยเสี่ยงเชิงลบ
 การใช้จ่ายผู้บริโภคท่ีต�ากว่าคาด
, การเติบโตของเศรษฐกิจท่ีช้า (
กระทบการขยายตัว), อัตราการ
เติบโตของก�าไรท่ีต�าลงเนื่องจาก
ก�าไรจากการด�าเนินการท่ีต�าลง

Market Insight 

E- mail :tiscoresearch@tisco.
co.th



บล.ฟื้ลิลิปี : BEC แนะนำา ทุยอยซ่ื้�อ ราคาพ่�นฐาน ทีุ� 9.00 บ.บล.ฟื้ลิลิปี : BEC แนะนำา ทุยอยซ่ื้�อ ราคาพ่�นฐาน ทีุ� 9.00 บ.

BEC  ทยอยซีื�อ TP64:9.00
 คาดื 4Q63 กำาไรเพัิ�มขึ�นทั�ง y-y, q-q
 งบรวม 4Q63E 3Q63 4Q62 % y-y % q-q 2563E 2562 % y-y
 กำาไร 158 60 -259 161.1 163.4 -323 -397 18.6
 EPS 0.08 0.03 -0.13 161.1 163.4 -0.16 -0.20 18.6
 
คาด 4Q63 ก�าไรเพิม่ขึ้น 163.4% q-q: มกีาไร 158 ลบ. ตามรายได้ฟื้ น 25.9% q-q ท่ี 1,665 
ลบ. จากเม็ดเงินโฆษณาในอุตสาหกรรมฟื้ นตัว U Rate เพิม่ ข้ึนเปน็ 77% จาก 61% ใน 3Q63 
แต่ราคาขายปรบัลงเล็กนอ้ย จากโควิด-19 ท่ีกลับมาระบาด จึงกลับมารีรนัละคร และรายได้
จากลิขสิทธ์ิและออนไลนป์รบัตัวดีขึ้น จาก simulcast ละครไปจีน 2 เรื่องและการมีละครใหม่
ดีต่อรายได้ออนไลน ์ต้นทนุและ SG&A สงูข้ึน q-q จากผลิตละครใหมแ่ละเงินชดเชยเลิกจ้าง
พนกังาน อีกท้ังจะมกี�าไรจากการขายหุน้บอีีซ ีเทโรฯ สว่น y-y ท่ีดีข้ึน เพราะปีก่อนมกีารต้ังค่า
เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูเขา้มา 146 ลบ. และค่าใชจ่้ายยงัอยูใ่นระดับสงู
 
คาด 1Q64 ยงัมแีนวโนม้ฟื้ นตัว y-y: แมจ้ะได้รบัผลกระทบจากโควิด-19 แต่ตัวชว่ยคือ ค่าใช้
จ่ายท่ีลดลง จากการน�าละครมารรีนั ควบคมุต้นทุน และ SG&A ท่ีลดลงตามจ�านวนพนักงานท่ี
ลดไป 300 คนในปลายป ี63 จึงยงัฟื้ นตัวได้ y-y
 
คงขาดทนุป ี63 แต่เพิม่กาไรป ี64 ขึ้น ยงัแนะนา ทยอยซ้ือ: ยงัคาดการณ์ขาดทุนป ี63 ท่ี 323 
ลบ. และปรบัก�าไรป ี64 ขึ้นเปน็ 547 ลบ. โดยปรบัรายได้ข้ึนและลดค่าใชจ่้ายลง ราคาพื้นฐาน
ใหอ้ยูท่ี่ 9 บาท และคาดว่าจะกลับมาจ่ายปนัผลได้อีกครั้ง ยังคงค�าแนะน�า ทยอยซ้ือ
 หมายเหต:ุ ก�าไร = ล้านบาท, EPS = บาท
 สยาม ติยานนท์, นกัวิเคราะหก์ารลงทนุด้านหลักทรัพย ์#17970



บล.ดีบีเอสัวิคเคอร์สั : CPALL แนะนำา ซ่ื้�อ ราคาพ่�นฐาน ทีุ� 80.00 บ.บล.ดีบีเอสัวิคเคอร์สั : CPALL แนะนำา ซ่ื้�อ ราคาพ่�นฐาน ทีุ� 80.00 บ.

In The News
 CPALL(ราคาปิดื 58.50 
บาท):Fitch Ratings 
(Thailand) ลดือันดัืบเครดิืต
เป็น A- (เดิืม A) แนวโน�ม 
Stable

  Story : Fitch Ratings 
(Thailand) ประกาศลดอันดับ
เครดิตภายในประเทศระยะ
ยาวของ CPALL เป็น A- (
จากเดิม A) และให้แนวโน้มมี
เสถียรภาพ (Stable) ซึ่งการ
ปรับลดอันดับเครดิตเป็นผล
จากผลกระทบโควิด-19 ท�าให้
กระแสเงินสดจากการด�าเนิน
งานน้อยลง และสง่ผลต่อเนื่อง
ถึงปี 64 จึงไมส่อดคล้องกับ
อันดับเครดิตเดิม ทาง Fitch คาด
ว่าสิ้นปี 63 บริษัทจะมีอัตราสว่นหนี้
สิน 6.6 เท่า แล้วค่อยๆลดเป็น 5.5 
เท่าในสิ้นปี 65 (ซึ่งสูงขึ้นจากคาด
การณ์เดิมท่ี 5.0 เท่า) หลังจากเข้า
ลงทุน 8.6 หมื่นล้านบาท เพื่อเข้าถือ
หุ้น 40% ในเทสโก้ประเทศไทยและ
มาเลเซีย (รวมเรียกว่า เทสโก้ เอเชีย
) เมื่อธ.ค.63 และเทสโก้เอเชียจะมี
การก่อหนี้อีก 4 พันล้านUS$ รวมท้ัง
คาดว่าเทสโก้เอเชียจะไมส่ามารถ
จ่ายปันผลให้ CPALL ได้ในปี 64-65

 ส�าหรับ MAKRO (บริษัทยอ่ย
 CPALL) ทาง Fitch มองว่าได้รับ
ผลกระทบน้อยกว่า CPALL จึงคง
อันดับเครดิตไว้ท่ี A- แนวโน้มมี
เสถียรภาพ (Stable) เพราะยอด
ขายท่ีลดลงในกลุ่มโรงแรม ร้าน
อาหาร และจัดเล้ียง ได้รับชดเชย
บางสว่นจากการเพิ่มขึ้นของยอด

ขายออนไลน์และลูกค้าครัวเรือน
หลังมีโควิด

  Implication : เป็นขา่วลบใน
ระยะสั้นกับ CPALL โดยเฉพาะใน
เรื่องของต้นทุนทางการเงินท่ีจะ
เพิ่มขึ้นเมื่อมีการออกกู้ยืม/หรือออก
ตราสารการเงินเพิ่มเติม อยา่งไร
ก็ตาม ในระยะยาวทาง CPALL ยัง
คงมีสภาพคล่องทางการเงินท่ีดี
 กระแสเงินสดจากการด�าเนินงาน
เพียงพอต่อการช�าระคืนหนี้ท่ีครบ
ก�าหนดใน 12 เดือนข้างหน้า (สิ้น
ก.ย.63 มีเงินสด 4.9 หมื่นล้านบาท
 ขณะท่ีมีหนี้ครบก�าหนดช�าระใน 12 
เดือนข้างหน้า 3.6 หมื่นล้านบาท) 
นอกจากนั้นยังมีการออกหุ้นกู้เข้ามา
ด้วย

  Recommendation : ฝ่ายวิจัยฯ

 DBS คงค�าแนะน�าซื้อ CPALL เพื่อ
ลงทุนระยะยาว โดยให้ราคาพื้นฐาน
 80 บาท โดยคาดว่าธุรกิจจะเริ่ม
ฟื้ นตัวได้ดีขึ้นต้ังแต่ 2H64 เป็นต้น
ไปหลังจากวิกฤตโควิดคล่ีคลายเมื่อ
การใช้วัคซีนกระจายตัวมากขึ้น ได้
รับผลตอบแทนการลงทุนในเทส
โก้เอเชีย รวมท้ังจะเติบโตจากการ
ลงทุนในต่างประเทศด้วย

 นักวิเคราะห์&กลยุทธ์ : สมบัติ
 เอกวรรณพัฒนา : sombata@
th.dbs.com



BEC: เคทีุบีเอสัทีุ แนะนำา "BUY" ราคาเป้ีาหมาย 10.50 บาทุ/หุ้นBEC: เคทีุบีเอสัทีุ แนะนำา "BUY" ราคาเป้ีาหมาย 10.50 บาทุ/หุ้น

BEC World

Sector: Media
          
Bloomberg ticker    BEC TB
Recommendation      BUY (maintained)
Current price       Bt8.45
Target price        Bt10.50 (previously Bt8.70)
Upside/Downside     +24%
  
คาด 4Q20E Adex ฟื้ นตัวดี, 2021E ปีแหง่การ turnaround และยังมuีpside จากการกลับมาของคณุสรยุทธ
          เรายงัคงค�าแนะน�า ซื้อ และปรบัราคาเปา้หมายขึ้นเปน็ 10.50 บาท อิง PER ท่ี 38.0x (เดิม 8.70 บาท อิง PER ท่ี 38.0x) จากการปรับประมาณการผล
ประกอบการป ี2020E/21E ขึ้น เพื่อสะท้อนการฟื้ นตัวของเมด็เงินโฆษณาท่ีเร็วกว่าคาด โดยเราประเมินก�าไรสุทธ ิ4Q20E ท่ี 165 ล้านบาท พลิกฟื้ นจากขาดทุน
สทุธ ิ-259 ล้านบาทใน 4Q19 จาก gross profit margin (GPM) ท่ีขยายตัวเพราะ cost saving  program (content cost ลดลง, ได้รบัยกเว้นค่า MUX และลด USO 
fee) และโต +176% QoQ จาก 1) รายได้รวมปรบัตัวเพิม่ขึ้น +23% QoQ (รายได้โฆษณา +14%, copyright & sales of good +78%) และ 2) GPM ขยายตัวจาก 
utilization rate ท่ีดีขึ้น 

          เราปรบัประมาณผลประกอบการปี 2020E/21E ขึ้น 14%/20% โดยเราประเมินป ี2020E จะขาดทนุสุทธท่ีิ -318 ล้านบาท และป ี2021E จะพลิกกลับมาเปน็
ก�าไรสทุธท่ีิ 552 ล้านบาท ซึ่งเปน็การ turnaround ครั้งแรกในรอบ 3 ปี
          ราคาหุน้ outperform SET +3%/+58% ใน 1 และ 3 เดือน จากผลด�าเนนิงานท่ีพลิกกกลับมาเปน็ก�าไรใน 3Q20 อยา่งไรก็ตามเรายงัคงค�าแนะน�า ซื้อ โดย
 BEC เทรดอยูท่ี่ PER ท่ี 30.6x เราเช่ือมั่นว่ายังไมส่ะท้อนก�าไรท่ีจะ turnaround ในป ี2021E  และเติบโตต่อเนื่อง +30% YoY ในป ี2022E อีกท้ังยงัม ีupside จาก
การกลับมาท�าขา่วของคณุสรยุทธ ทัศนะจินดา อดีตผูป้ระกาศขา่วชอ่ง 3 ท่ีได้รบัเรทต้ิงสงูมากในอดีต 

Event: 4Q20E Earnings preview 
          คาดก�าไร 4Q20E ฟื้ นตัว YoY โตโดดเด่น QoQ เราประเมนิก�าไรสุทธ ิ4Q20E ท่ี 165 ล้านบาท พลิกฟื้ นจากขาดทุนสุทธ ิ-259 ล้านบาทใน 4Q19 และโตโดด
เด่น +176% QoQ ก�าไรฟื้ นตัว YoY หนุนโดย gross profit margin ท่ีขยายตัว จาก cost saving ท้ังจาก content cost ท่ีลดลง, ยกเลิก analog ต้ังแต่ 2Q20, ได้รบั
ยกเว้นค่า MUX และลด USO fee ส�าหรับก�าไรท่ีโตแขง็แกรง่ QoQ สง่ผลจาก 1) รายได้โฆษณาปรบัตัวเพิม่ข้ึน +14% QoQ จากเมด็เงินกลุ่มทีวีดิจิทัลท่ีปรบัตัวขึ้น 
+10% QoQ และ utilization rate ท่ีปรบัตัวดีขึ้นอยา่งมนียัส�าคัญอยูท่ี่ 77% (3Q20 = 61%), 
2) รายได้จาก copyright & sales of good ขยายตัว +78% QoQ โดยรายได้ Global Content Licensing (GCL) เติบโต +132% QoQ จากการ simulcast ละคร 2 
เรื่อง  และ 3) GPM ยงัคงขยายตัว QoQ แมเ้รามองว่า content cost จะเพิม่ QoQ เนื่องจากใน 4Q20E จะมรีรีนัเพียง 1 เดือนคือชว่ง ธ.ค. เมื่อเทียบกับ 3Q20 ท่ีรีรนั 
2 เดือน แต่เราเชื่อมั่นว่ารายได้ค่าโฆษณาท่ีเพิม่ขึ้นจะชว่ยชดเชย content cost ท่ีเพิม่ข้ึนได้ จึงไมส่ง่ผลกระทบต่อ GPM 
          ม ีupside จากคณุสรยุทธกลับมาเล่าขา่ว จากประเด็นขา่วกรณีการพักโทษคณุสรยุทธ สทัุศนะจินดา อดีตผู้ประกาศขา่วชอ่ง 3  โดยคาดว่าจะออกจากเรอืน
จ�าในชว่ง ม.ีค. เรามองว่ามโีอกาสเป็นไปได้หากคุณสรยุทธกลับมาท�างาน เราคาดว่ามคีวามเปน็ไปได้สงูท่ีจะกลับไปเล่าขา่วท่ีชอ่ง 3 ดังนั้นหากเป็นไปตามท่ีเราคาด
การณ ์เราประเมนิว่า BEC รายได้และก�าไรท่ีเพิม่ขึ้น จาก เรตต้ิงท่ีเพื่มข้ึน สง่ผลใหค่้าโฆษณาเพิม่ข้ึนท้ังจากรายการเรื่องเล่า และรายการก่อนหนา้เขา้รายการและ
หลังรายการเรื่องเล่าด้วย โดยเราได้ท�าการประเมนิเบ้ืองต้นจากขอ้มลูในอดีตสมยัท่ีคุณสรยุทธจัดรายการ ท�าให้เราคาดว่า BEC จะมรีายได้เพิม่ข้ึน 617 ล้านบาท
และก�าไรสทุธเิพิม่ขึ้น 68 ล้านบาทต่อปี (อิงจาก net profit margin ท่ี 11% และค่าโฆษณาต่อนาทีปรบัตัวลดลง 10% จากอัตราค่าโฆษณาเดิมชว่งคณุสรยุทธท�า
รายการเนื่องจากเม็ดเงินโฆษณาปรบัตัวลดลง) อยา่งไรก็ตาม เรายังไมไ่ด้รวมรายได้ขา้งต้นในประมาณการ 

Implication
          ปรบัประมาณการป ี2020E-21E ขึ้น เราปรบัประมาณผลประกอบการปี 2020E  21E ข้ึน 14% และ 20% ตามล�าดับ เพื่อสะท้อนสญัญาณการฟื้ นตัวของเม็ด
เงินโฆษณาท่ีเรว็กว่าคาดใน 4Q20E แมม้กีารระบาดของ COVID-19 ระลอกใหมต้ั่งแต่ปลาย ธ.ค. 2020 แต่เรามองว่าจะสง่กระทบจ�ากัดใน 1Q21E เนื่องจากรฐับาล
สามารถควบคมุสถานการณก์ารแพรร่ะบาดได้ และคาดวัคซนีจะเริม่เขา้ไทยโดสแรกใน ก.พ. นอกจากนี ้เรามองว่า Media buyer ได้มกีารวางแผนการลงโฆษณา
เพื่อรองรับสถานการณอ์ยา่งมปีระสทิธภิาพ และมมีาตรการภาครัฐชว่ยกระตุ้นก�าลังซื้อของผู้บรโิภคท�าใหผู้้ประกอบการ FMCG  ใช้งบโฆษณาเพิม่ขึ้น เพื่อเพิม่
 share of wallet ดังนั้น เราคาดก�าไรจะกลับมาเติบโตโดดเด่นต้ังแต่ 2Q21E เปน็ต้นไป ส�าหรบัป ี2020E เราประเมินขาดทุนสุทธท่ีิ      -318 ล้านบาท ฟื้ นตัวจาก
ขาดทนุสทุธปิ ี2019 ท่ี -397 ล้านบาท 
          ส�าหรบัป ี2021E เราประเมนิก�าไรสทุธท่ีิ 552 ล้านบาท ผลประกอบการ turnaround ครั้งแรกในรอบ 3 ปี บนสมมติฐาน 1) รายได้รวมปรบัตัวเพิม่ขึ้น +12% 
YoY หนนุโดยรายได้โฆษณา +13% YoY จากเม็ดเงินโฆษณาท่ีฟื้ นตัวและรายได้ copyright & sale of goods +10% YoY และ 2) gross profit margin ขยายตัว 
YoY จากการรบัรู้ cost saving จากการลด content cost, ปรับ organization structure เต็มป ีและการยกเว้นค่า MUX fee เต็มป ี

Valuation/Catalyst/Risk
          ปรบัราคาเปา้หมายขึ้นเปน็ 10.50 บาท อิง PER38.0x (เดิม 8.70 บาท อิง PER38.0x) เรามองว่า PER 38.0x มคีวามเหมาะสม จากแนวโน้มผลประกอบการท่ี 
turnaround ในป ี2021E  และยังเติบโตต่อเนื่อง +30% ในปี 2022E

          Analyst: Jacqueline Nham, (Reg. no. 112603) 



บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : MTC แนะนำา ซ่ื้�อ ราคาพ่�นฐาน ทีุ� 77.00 บ.บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : MTC แนะนำา ซ่ื้�อ ราคาพ่�นฐาน ทีุ� 77.00 บ.

Muangthai Capital PCL (MTC TB)
 เดินหนา้เต็มสบู

 เพิ่มคาดการณ์ก�าไรและ TP จากสินเชื่อโตแกรง่ ซื้อ
 เราไมกั่งวลเรื่องการแขง่ขันท่ีรุนแรงเนื่องจากตลาดสนิเชื่อจ�าน�าทะเบยีนรถมขีนาดใหญแ่ละมศีกัยภาพในการเติบโตอยา่งมาก
 MTC มสีนิเชื่อรถจักรยานยนต์ 2 ล้านคันในพอร์ตเทียบกับรถจักรยานยนต์จดทะเบยีน 21 ล้านคันในประเทศ ปรบัเพิม่คาดการณ์
ก�าไรป ี64-65 ขึ้น 2-4% เพื่อสะท้อนการเติบโตของสินเชื่อท่ีแขง็แกรง่ขึ้นและต้นทุนสนิเชื่อท่ีลดลง คงค�าแนะน�า ซื้อและเพิม่ TP 
เปน็ 77 บาท (P/BV ป ี64 ท่ี 6.3 เท่า, P/E 26.6 เท่า และ LT ROE 25.9%) จาก 68 บาท ความเสีย่งส�าคัญ คือ การเติบโตของสนิ
เช่ือ NIM และคณุภาพสินทรพัย์อ่อนแอกว่าคาด

 ก�าไร 4Q63 โต 22% YoY

 เราคาดว่า MTC จะรายงานก�าไร 4Q63 ท่ี 1.38 พนัล้านบาท เพิม่ขึ้น 22% YoY และ 3% QoQ จากการเติบโตของสนิเชื่อท่ี
แขง็แกรง่ ต้นทนุสนิเชื่อท่ีลดลงและการควบคมุต้นทุนท่ีดี ซึ่งจะท�าใหก้�าไรเติบโต 23% YoY ในป ี63 สนิเชื่อนา่จะเติบโต 17% YoY 
และ 5% QoQ เปน็ 7.1 หมื่นล้านบาทเนื่องจากอุปสงค์ท่ีฟื้ นตัวจากฤดเูก็บเก่ียว MTC ได้ขยายเครอืขา่ยสาขาเปน็ 4,883 สาขา
 (+19% YoY) ในปี 2563 จาก 4,107 ในปี 2562 NIM นา่จะลดลง 43bps QoQ เปน็ 18.5% เนื่องจาก MTC ได้ลดอัตราดอกเบี้ย
ส�าหรบัสนิเชื่อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เหลือ 18% (จาก 19%) ในเดือน ธ.ค. 63 MTC จะประกาศผลประกอบการ 4Q63 และป ี
2563 ในวันท่ี 16 ก.พ. และจะมกีารประชุมนักวิเคราะหใ์นวันท่ี 17 ก.พ. นี้

 ควบคมุต้นทนุได้ดี คุณภาพสนิทรพัย์ทรงตัว

 เราคาดการณว่์า OPEX จะเติบโตช้าลงท่ี 6% YoY เทียบกับรายได้ท่ีเติบโต 12% YoY เนื่องจากการควบคมุต้นทนุท่ีดี สง่ผลให้
ต้นทนุต่อรายได้คาดว่าจะลดลงเหลือ 46.9% ใน 4Q63 จาก 49.5% ใน 4Q62 ขณะท่ี PPoP นา่จะเติบโต 17% YoY ใน 4Q63 ผล
ขาดทนุด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 69 ล้านบาทหรือต้นทนุเครดิต 40bp เทียบกับ 90bp ใน 4Q62 อัตราสว่น NPL นา่จะทรงตัว
 QoQ ท่ี 1.0% ใน 4Q63 เนื่องจาก MTC ให้ความส�าคัญกับลกูค้าในภาคเกษตร เราจึงคาดว่าคณุภาพสนิทรพัยจ์ะยงัคงแขง็แกรง่
 เนื่องจาก (1) รายได้เกษตรกรท่ีสงูข้ึน (2) เก่ียวข้องกับภาค SME ต�า (3) โครงการแจกเงินสดจากรฐับาล (4) ขนาดตั�วเล็กและ
อัตราสว่นการใหส้นิเชื่อโดยเทียบกับมูลค่าหลักประกันต�า (LTV)

 คาดสินเชื่อเติบโตแกรง่ หนุน EPS เติบโต 18-22% ในปี 63-65

 เราคาดว่า MTC จะขยายพอรต์สนิเชื่อและเพิม่ประสทิธภิาพสาขาเพื่อชดเชยการลดลงของอัตราผลตอบแทนสนิเชื่อ ผูบ้รหิาร
ต้ังเปา้ขยายสนิเชื่อเชา่ซ้ือ HP ส�าหรบัรถจักรยานยนต์ (อัตราผลตอบแทนเงินกู้ 24%) เพื่อชดเชยกับอัตราผลตอบแทนของสนิเชื่อ
ท่ีลดลง (18%) เราคาดว่าเงินกู้ HP จะคิดเป็น 3% ของบัญชเีงินกู้ในป ี2564 เทียบกับ 0.5% ในป ี2563 และปรบัประมาณการก�าไร
ขึ้น 2-4% ส�าหรับปี 64-65 หลังจากเพิม่คาดการณสิ์นเชื่อขยายตัวเปน็ 20% และลดต้นทุนสนิเชื่อเหลือ 50bps MTC จะออกหุน้กู้
 4 พันล้านบาท (BBB +) ในอัตราดอกเบีย้หน้าตั�ว 2.95-3.23% ส�าหรบัระยะเวลา 2-3 ปเีทียบกับต้นทุนการระดมทนุท่ี 3.65% ณ 
ไตรมาส 3/63 การเปล่ียนราคาพนัธบัตรจะสง่ผลต้นทุนทางการเงินลดลง 3.53% ในปนีี้
 Jesada Techahusdin, CFA
 jesada.t@maybank-ke.co.th
 (66) 2658 6300 ext 1395



STI: หยวนต้่า แนะนำา "BUY" ราคาเป้ีาหมาย 10.50 บาทุ/หุ้นSTI: หยวนต้่า แนะนำา "BUY" ราคาเป้ีาหมาย 10.50 บาทุ/หุ้น

Company Update
STI

Thailand:  Property & Construction (MAI)

Action
BUY (Maintain)
TP upside (downside) 35.48 %
Close Feb 4, 2021
Price (THB)             7.75
12M Target (THB)       10.50
Previous Target (THB)  10.50

Whats new?
          - คาด 4Q63 มีก�าไรสทุธ ิ30.7 ล้านบาท -31%QoQ จากการบนัทึกค่าใชจ่้ายพนักงานท่ีสูงกว่าไตรมาสอ่ืน แต่ +41% YoY จากการทยอยรับรู ้Backlog ของตัวเอง และการรบัรู้รายได้
ของ AEC เต็มไตรมาส

Our view
          - คงประมาณการป ี2563 ท่ี 145 ล้านบาท +69% YoY และคาดการณก์�าไรปี 2564 ท่ี 175 ล้านบาท +21% YoY อาจม ีUpside จากงานภาครฐัท่ีเรง่ตัวขึ้นผา่น AEC และ Synergy 
ในการควบคุมค่าใชจ่้ายท่ีเริม่เหน็ผลบวกมากขึ้น
          - ยงัคงค�าแนะน�า ซื้อ ราคาเหมาะสมป ี2564 เท่ากับ 10.50 บาท มี Upside 35% พว่งปนัผลอีกราว 5-7% ต่อป ี

STONEHENGE INTER

กาลเวลาท�าให้เรามสีติมากขึ้น

คาดงบ 4Q63 ยังคงโตเด่น YoY พร้อมปนัผลพว่ง 
          เราคาดก�าไรสทุธ ิ4Q63 ท่ี 30.7 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 41% YoY จากการรับรูร้ายได้ของ AEC ท่ีเพิม่เขา้มาจากปีท่ีแล้ว แต่ลดลง 31% QoQ จากการบนัทึกค่าใชจ่้ายพนักงานสูงกว่า
ไตรมาสอ่ืน ท�าใหอั้ตราก�าไรสทุธลิดลงเหลือ 6.1% จาก 9.2% ใน 3Q63 อีกท้ังยงัมค่ีาใชจ่้ายจากการตัด Good Will ในการควบรวมกิจการประมาณ 4 ล้านบาท ท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นลด
ลงเหลือ 30.5% จาก 34.6% ใน 4Q62

Backlog ยงัอยูใ่นระดับสงู และรอประมลูงานใหมใ่น 1Q64
          ปจัจุบนั STI มี Backlog รวมอยูท่ี่ราว 4.1 พนัล้านบาท เปน็ของกลุ่ม STI ท่ี 1.9 พนัล้านบาท และ AEC ประมาณ 2.2 พนัล้านบาท โดยเปน็งานท่ีครอบคลมุท้ังงานภาครฐัและเอกชน
 ท�าใหผ้ลกระทบจากความเสีย่งทางด้านการเมอืงมีไมม่าก อีกท้ังยงัมงีานรฐับาลท่ีรอยื่นประมลูใน 1Q64 อีกหลายงาน ได้แก่ งานท่ีปรกึษาสนามบนิอู่ตะเภา คาดว่าจะรูผ้ลภายใน 1Q64 
มลูค่างานประมาณ 400-500 ล้านบาท และงานโครงการรถไฟรางคู่สายเหนอื เด่นชยั-เชยีงราย และสายอีสาน บ้านไผ-่นครพนม มลูค่าโครงการรวม 2 โครงการราว 600-800 ล้านบาท 
คาดว่าจะรู้ผลภายใน 2Q64 หาก STI ได้งานดังกล่าว จะชว่ยหนนุให ้Backlog อยูใ่นระดับสงูสดุ ท่ี 5.5 พนัล้านบาท ซึ่งถือเปน็ Upside ท่ีเรายงัไมร่วมในประมาณการ
          นอกจากนี ้STI ยงัมศีกัยภาพในการรบังานจากภาคเอกชนอยา่งต่อเนื่อง แมว่้าการก่อสรา้งตึกสงูจะชะลอตัว แต่พนัธมติรท่ีแขง็แกรง่ยงัท�าให้การรับรูง้านเป็นไปตามปกติ ขณะท่ี 
ความเขม้งวดในการก่อสรา้งเพื่อความปลอดภัยและปอ้งกันฝั่ นละออง PM2.5 ท�าให้เจ้าของโครงการจ�าเป็นต้องใชท่ี้ปรกึษาความสามารถสงู STI จึงแทบไมถ่กูกระทบจากการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจและการเมืองในประเทศ

คาดก�าไรสทุธปินีี้ 145 ล้านบาท +69% YoY และปหีนา้ 175 ล้านบาท +20% YoY
          เรายงัคงคาดการณก์�าไรสทุธปิ ี2563 ท่ี 145 ล้านบาท โต 69% YoY จากการรบัรูร้ายได้ของ AEC ต้ังแต่ เม.ย. 63 และคาดก�าไรสทุธิจะท�าจุดสงูสดุใหมต่่อเน่ืองในป ี2564 ท่ี 175 
ล้านบาท เพิม่ขึ้น 21% YoY จาก Backlog ท่ีเพยีงพอรบัรู้รายได้ในชว่ง 3 ปขีา้งหนา้ และผลจากการรับรูร้ายได้ของ AEC เต็มป ีรวมถึง เราคาดว่าจะเหน็ Synergy ในแง่ของการควบคมุ
ต้นทนุระหว่างกันมากขึ้น นอกจากนี้ เปน็ไปได้ท่ีงานภาครฐัจะเรง่อนมุติัโครงการลงทนุใหมแ่ละตรวจรับโครงการลงทนุเดิม เพ่ือเปน็การกระตุ้นเศรษฐกิจทางอ้อมผา่นนโยบายการคลัง 

ยงัคงค�าแนะน�า ซื้อ เนื่องจาก Valuation ไมแ่พง และมีฐานะทางการเงินแข็งเกรง่
          PER2563-2564 ยังต�าเพยีง 11-14 เท่า เทียบกับค่าเฉล่ียของกลุ่มท่ี 15 เท่า ด้วยอัตราก�าไรและฐานะทางการเงินท่ีดีกว่ากลุ่ม เรายงัยนืยนัว่า STI ควรซ้ือขายท่ีระดับ Premium เรา
ยงัคงค�าแนะน�า ซื้อ อิง PER ท่ี 15 เท่า ได้ราคาเหมาะสมปี 2564 เท่ากับ 10.50 บาท ม ีUpside 35% พว่งปนัผลอีกราว 5-7% ต่อปี

          Research Analysts:
          Natapon Khamthakrue
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GPSC : เคจีัไอ แนะนำา "Neutral" ราคาเป้ีาหมาย 79.25 บาทุ/หุ้นGPSC : เคจีัไอ แนะนำา "Neutral" ราคาเป้ีาหมาย 79.25 บาทุ/หุ้น

Global Power Synergy
(GPSC.BK/GPSC TB)*

Neutral Downgraded
Price as of 4 Feb 2021              76.25
12M target price (Bt/shr)           79.25
Unchanged/Revised up(down)(%)       (1.9)
Upside/downside (%)                 3.9

Key messages
          เราคาดว่าก�าไรจากธุรกิจหลักของ GPSC ใน 4Q63F จะอยูท่ี่ 2.0 พนัล้านบาท (+43.4% YoY, -30.3% QoQ) โดยก�าไรท่ีเพิม่ข้ึน YoY จะเปน็ผลมาจาก i) ค่าใช้
จ่ายดอกเบี้ยลดลง และ ii) ต้นทนุก๊าซลดลง ในขณะท่ีก�าไรท่ีลดลง QoQ จะเป็นเพราะ i) ปัจจัยฤดกูาลของ IPP ii) รายได้ equity income จาก XPCL ลดลงเนื่องจาก
เปน็ชว่ง low season และ iii) ค่าใช้จ่าย SG&A เพิม่ขึ้น ซึ่งหากผลประกอบการ 4Q63 เป็นไปตามคาดจะท�าให้ก�าไรจากธุรกิจหลักในป ี2563F เท่ากับ 98.2% ของ
ประมาณการก�าไรป ี2563F ท่ีปรบัใหมข่องเรา เราปรบัลดประมาณการก�าไรจากธุรกิจหลักในป ี2564 ลงจากเดิม 14.6% เพื่อสะท้อนถึงสมมติฐานตค่าเงินบาทท่ี
แขง็ขึ้น และ AP ท่ีลดลงของ GHECO-One เราปรบัลดค�าแนะน�าจากซื้อ เปน็ถือ โดยประเมนิราคาเป้าหมาย DCF ป ี2564 ท่ี 79.25 บาท เนื่องจากเหลือ upside 
จ�ากัด เราคิดว่าความคืบหนา้ในการเขา้ซื้อกิจการ (พลังงานหมนุเวียนในอินเดีย) จะเปน็ปจัจัยกระตุ้นในระยะส้ัน ซึ่งเรายงัไมไ่ด้รวมเข้ามาในประมาณการของเรา
ประมาณการ 4Q63: ก�าไรเพิม่ขึ้น YoY

Event
          ประมาณการ 4Q63, ปรบัลดค�าแนะน�า และราคาเปา้หมาย

Impact

คาดว่าก�าไรจากธุรกิจหลักใน 4Q63 จะเพิม่ขึ้น YoY แต่ลดลง QoQ
          เราคาดว่าก�าไรจากธุรกิจหลักของ GPSC ใน 4Q63F จะอยูท่ี่ 2.0 พนัล้านบาท (+43.4% YoY, -30.3% QoQ) โดยก�าไรท่ีเพิม่ข้ึน YoY จะเปน็ผลมาจาก i) ค่า
ใชจ่้ายดอกเบี้ยลดลง และ ii) ต้นทนุก๊าซลดลง (-10.3% YoY, -17.3% QoQ) ในขณะท่ีก�าไรท่ีลดลง QoQ จะเปน็เพราะ i) ปัจจัยฤดกูาลของ IPP ii) รายได้ equity 
income จาก XPCL ลดลงเนื่องจากเปน็ชว่ง low season และ iii) ค่าใชจ่้าย SG&A เพิม่ข้ึน ส�าหรบัรายการท่ีไมเ่ก่ียวกับการด�าเนินงาน เราคาดว่า GPSC จะมี
ก�าไรจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียงัไมร่บัรู ้10 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย amortization ของ GLOW อีก 350 ล้านบาท ท�าให้ก�าไรสุทธใิน 4Q63 อยูท่ี่ 1.7 พนัล้านบาท
 (+46.4% YoY, -34.9% QoQ) ซึ่งหากผลประกอบการ 4Q63 เปน็ไปตามคาดจะท�าให้ก�าไรจากธุรกิจหลักในป ี2563F เท่ากับ 98.2% ของประมาณการก�าไรปี 
2563F ท่ีปรบัใหมข่องเรา

ปรบัลดประมาณการก�าไรจากธุรกิจหลักในปี 2564 ลง 14.6% จากค่าเงินบาท และ GHECO-One
          เราปรบัลดประมาณการก�าไรจากธุรกิจหลักในปี 2564 ลงจากเดิม 14.6% เพื่อสะท้อนถึง i) AP ท่ีลดลงของ GHECO-One และ ii) สมมติฐานค่าเงินบาทปี
นี้ท่ีแขง็ขึ้นจากเดิมท่ี 31 บาท/ดอลลารฯ์ เป็น 29.50 บาท/ดอลลารฯ์ ซึ่งจะสง่ผลกระทบต่อท้ัง IPPs, SPPs และโรงไฟฟา้พลังน�า (XPCL) ซึ่งรายได้ผกูอยูกั่บสกลุ
ดอลลาร์ฯ นอกจากนี้ เรายงัปรบัสมมติฐานค่าเงินบาทในระยะยาวจากเดิม 31 บาท/ดอลลารฯ์ เปน็ 29 บาท/ดอลลาร์ฯ ซึ่งจะท�าใหร้าคาเป้าหมายลดลง 1.9% 

โรงงานผลิตแบตเตอรี่ semi solid state ขนาด 30MWh จะเริม่ท�าการผลิต และท�าให้ก�าไรมี upside
          GPSC คาดว่าจะเริม่เปิดด�าเนนิการโรงงานผลิตแบตเตอรี ่semi state ได้ใน 2Q64 ซึ่งจะท�าให ้GPSC มโีอกาสเขา้รว่มการประมูลโครงการ E-Bus ของ ขสมก
. (2,500 คัน) เราเชื่อว่า GPSC จะหาพนัธมติรเพื่อเขา้มารว่มประมลูโครงการนี ้ซึ่งการท่ีจะท�าได้ตามขอ้ก�าหนดการใชช้ิน้สว่นในประเทศ (local content) ขั้นต�าท่ี
 50% จ�าเป็นต้องใชแ้บตเตอรี ่(หนึ่งในสามของต้นทนุ) ท่ีผลิตภายในประเทศ  และ GPSC ก็เปน็หนึ่งในสองผูผ้ลิตแบตเตอรี่ลิเธยีมในประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม เรา
ยงัไมไ่ด้รวมปจัจัยนี้เขา้ไว้ในประมาณการก�าไร และการประเมนิมลูค่าหุ้น 

Valuation & Action
          เราปรบัลดค�าแนะน�าจากซื้อ เป็นถือ โดยประเมนิราคาเปา้หมาย DCF ป ี2564 ท่ี 79.25 บาท เนื่องจากเหลือ upside จ�ากัด เราคิดว่าความคืบหนา้ในการเขา้
ซ้ือกิจการ (พลังงานหมนุเวียนในอินเดีย) จะเป็นปัจจัยกระตุ้นในระยะส้ัน ซึ่งเรายังไมไ่ด้รวมเขา้มาในประมาณการของเรา

Risks
          ความล่าชา้ในการจัดสรรก�าลังการผลิตใหม,่ มีการเปล่ียนกฎเกณฑ์์ของทางการ, โรงไฟฟ้าหยุดผลิตไฟฟา้, และความล่าชา้ในการก่อสรา้งโครงการใหม่

          Wisuwat Yaikwawong, CFA
          66.2658.8888 Ext.8855
          wisuwaty@kgi.co.th



XO: โกลเบล็ก แนะนำา "ซ่ื้�อ" ราคาเป้ีาหมาย 15 บาทุ/หุ้นXO: โกลเบล็ก แนะนำา "ซ่ื้�อ" ราคาเป้ีาหมาย 15 บาทุ/หุ้น

COMPANY NOTE                                         5 กมุภาพนัธ์ 2564
MAI / AGRO & FOOD Industry                           ราคาปดิ 13.10  บาท
EXOTIC FOOD PLC. (XO)                                "ซ้ือ" ราคาเหมาะสม 15.00 บาท

คาดก�าไร 4Q63 อ่อนตัว QoQ แต่ป ี64 เติบโตต่อเนื่อง 
          - รายงานก�าไร 9M63 เติบโต 92% YoY จากรายได้เติบโต 25%
          - คาดผลประกอบการ 4Q63 อ่อนตัว QoQ แต่เติบโต YoY
          - ปรบัเพิม่ก�าไรป ี63 และ 64 สู ่317 และ 361 ลบ.
          - คงค�าแนะน�า ซ้ือ พรอ้มปรบัใช้ราคาเหมาะสมป ี64 ท่ี 15.00 บาท

ประเด็นส�าคัญในการลงทนุ :
          รายงานก�าไร 9M63 เติบโต 92% YoY จากรายได้เติบโต 25% : บรษัิทมรีายได้ 9M63 เท่ากับ 957 ลบ. +25%YoY โดยเติบโต
จากตลาดยุโรปเป็นหลักเนื่องจากประชาชนมกีารซ้ือวัตถดิุบเพิม่ขึ้นเพื่อประกอบอาหารเองในชว่งล็อกดาวน ์ขณะท่ียอดขายใน
ประเทศอังกฤษค่อยๆ ฟื้ นตัวข้ึนจากปก่ีอนหลังเปล่ียนผูจั้ดจ�าหนา่ยรายใหมแ่ต่กว่าจะมยีอดขายใกล้เคียงกับป ี2561 ท่ีราว 200 ลบ
. คาดว่าจะใชเ้วลาอีก 1-2 ป ีขณะท่ี %GPM ปรบัดีข้ึนมาท่ีระดับ 39.6% เพิม่ขึ้นจากปก่ีอนท่ี 36.7% เนื่องจากเกิด Economies of 
scales ในการผลิตและบรษัิทได้ท�าสัญญาซ้ือกระเทียมและน�าตาลทรายล่วงหนา้ไปจนถึงกลางป ี2564 ด้านสดัสว่นค่าใชจ่้ายในการ
ขายและบรหิารต่อยอดขายปรบัตัวลงจาก 21.0%ของยอดขายในป ี62 สู ่14.6% เนื่องจากไมม่กีารออกงานแสดงสนิค้าและการปนั
สว่นค่าเสื่อมราคาของโรงงานเปน็ค่าใชจ่้ายบรหิารลดลงหลังโรงงานใชก้�าลังการผลิตเพิม่ขึ้น ท้ังนี้ บรษัิทรายงานก�าไร 9M63 ท่ี 236 
ลบ. +92%YoY และคิดเป็น 74% ของประมาณการ

          คาดผลประกอบการ 4Q63 อ่อนตัวลง QoQ แต่เติบโต YoY : ฝ่ายวิจัยคาดว่ารายได้ 4Q63 จะอ่อนตัวลงเล็กนอ้ยจากไตรมาส
ก่อนสู ่320 ลบ. ลดลง 7% QoQ เนื่องจากอุปทานเรอืขนสง่ขาดแคลน (กระทบรายได้บรษัิทราว 3% จากปกติท่ีระดับ 1%) ขณะ
ท่ีคาดว่าอัตราก�าไรขั้นต้นจะอ่อนตัวเล็กนอ้ยสู ่41-42% จากระดับ 42.14% ในไตรมาสก่อน สง่ผลใหเ้ราคาดก�าไรสุทธริาว 80-85 
ลบ.หดตัว 12-16%QoQ แต่เติบโตอยา่งมนียัส�าคัญจากปก่ีอน

          ปรบัเพิม่ก�าไรป ี63 และ 64 สู ่317 และ 361 ลบ.: ฝ่ายวิจัยปรบัเพิม่คาดการณก์�าไรป ี63 และ 64 จาก 242 ลบ. และ 253 ลบ.สู ่
317 ลบ. และ 336 ลบ.เติบโต 130% และ 6% ตามล�าดับ โดยได้แรงหนนุจากการแพรร่ะบาดของ COVID ในยุโรปท่ีมีจ�านวนผูติ้ดเชื้อ
เพิม่ขึ้นอยา่งต่อเนื่องท�าให้หลายประเทศประกาศ ล็อกดาวน์รอบ 2 นอกจากนี้บรษัิทมกีารจ่ายค่า Listing fee ในประเทศแถบยุโรป
เพ่ือใหส้นิค้าของบรษัิทมกีารกระจายได้ครอบคลุมเพิม่ขึ้น สง่ผลใหผู้บ้รโิภคสามารถเขา้ถึงสนิค้าได้ง่ายยิง่ขึ้น นอกจากนีห้ากกลยุทธ์
ดังกล่าวประสบความส�าเรจ็จะปรบัใช้กับภูมภิาคอ่ืนเพิม่เติม ด้านต้นทนุการผลิตบรษัิทได้ล็อกราคาน�าตาล กระเทียม และพริกไว้
จนถึงปลายป ี64 ท�าให้คาดว่าอัตราก�าไรข้ันต้นจะทรงตัวในระดับ 40-42% ได้เชน่เดียวกับป ี63 
          คงค�าแนะน�า ซ้ือ พรอ้มปรบัใช้ราคาเหมาะสมป ี64 ท่ี 15.00 บาท : ฝ่ายวิจัยประเมนิราคาเหมาะสมด้วยวิธ ีProspective PE ท่ี
ระดับ PE ราว 19 เท่า ซ่ึงเปน็ค่าเฉล่ีย PE Ratio ยอ้นหลัง 1 ป ีพรอ้มปรบัใชร้าคาเหมาะสมป ี64 ท่ี 15.00 บาท ซึ่งราคาปดิล่าสุดต�า
กว่าราคาเหมาะสมจึงคงแนะน�า ซ้ือ

ความเสีย่ง
          i) ราคาวัตถดิุบปรบัตัวข้ึน
          ii) ค่าเงินบาทแขง็ค่า
          iii) การแพรร่ะบาดโควิด-19 ส้ินสดุลง

          Analyst Coverage: Nuttawut Wongyaowarak
                            02 672 5805
                            nuttawut@globlex.co.th



PTTEP : ทุรีนีตี่� แนะนำา "ซ่ื้�อ" ราคาเป้ีาหมาย 118 บาทุ/หุ้นPTTEP : ทุรีนีตี่� แนะนำา "ซ่ื้�อ" ราคาเป้ีาหมาย 118 บาทุ/หุ้น

ปตท. ส�ารวจและผลิตปโิตรเลียม PTTEP

ค�าแนะน�า: ซื้อ
ราคาเปา้หมาย: 118 บาท
Upside/Downside: +11%
Median Consensus: 118 บาท

PTTEP รุกไมห่ยุด เขา้ซื้อ 20% ในแหล่งก๊าซ Oman ดัน Volume เพิม่อีก 10-17% Upside หุน้เพิม่ 6-10 บาทต่อหุน้ 
          - เรายงัคงค�าแนะน�า ซื้อ ราคาเป้าหมาย 118 บาทซึ่งเรายงัไมร่วม upside จากโครงการ Oman ดังกล่าวอีกราว 6-10 บาทต่อหุน้
          - ผูบ้ริหาร PTTEP ยงัคงเนน้กลยุทธเ์ชงิ Active ต่อไป เน้นการ Utilize Asset ท่ีได้มาจาก M&A และต่อยอดธุรกิจไปยังปลายน�าซ่ึงจะชว่ยลดความผันผวนต่อราคาน�ามนั
          - เรามมีมุมองเชงิบวกต่อการประชุมนกัวิเคราะหใ์นครั้งนี้ โดยโครงการสว่นใหญเ่ปน็ไปตามท่ีบรษัิทวางแผนไว้ และการเจาะส�ารวจก็ได้ผลท่ีดีกว่าคาด
          - Highlight ส�าหรับการประชุมในครั้งนี้ม ี2 ประเด็นด้วยกันคือ 1) เรื่องท่ีบรษัิทยังไมส่ามารถเข้าพ้ืนท่ี G1/61 (เอราวัณ) ซ่ึงอาจจะสง่ผลกระทบเชงิลบกับแผนงานและ 
operation และ 2) เข้าซื้อสดัสว่น 20% ในโครงการ Oman Block 61 คิดเปน็ Volume เพิม่ 17% 
          - ประเมิน Upside ต่อราคาหุน้เบื้องต้นของโครงการ Oman ประมาณ 6-10 บาทต่อหุน้ (สมมติฐาน Gas price USD3.5-4/MMCFD, EBITDA Margin 80%)

Event: Analyst Meeting 
ยงัเนน้กลยุทธเ์ชงิรุกต่อ ล่าสดุซื้อแหล่ง Oman ดัน Volume เพิม่อีก 10-17%
          ผูบ้ริหาร PTTEP ยงัคงเนน้กลยุทธเ์ชงิ Active ต่อไป เน้นการ Utilize Asset ท่ีได้มาจาก M&A และต่อยอดธุรกิจไปยังปลายน�าซ่ึงจะชว่ยลดความผันผวนต่อราคาน�ามนั โดยมี
ส�าคัญ
          Short term ในปี 2021-2022 นี้จะมกี�าลังการผลิตเพิม่จาก 1 โครงการ Sabah H ซ่ึงเปน็แหล่งก๊าซธรรมชาติท่ีมาเลเซีย ก�าลังการผลิต 270 MMSCFD (คิดเปน็สดัสว่นเฉพาะ
 PTTEP ประมาณ 25 KBOED) , 2 โครงการ G2/61 (บงกช) 700 MMSCFD ซ่ึงยงัเปน็ไปตามแผนเหมือนเดิม ในขณะท่ีโครงการ G1/61 (เอราวัณ) น้ันยงัมคีวามล้าช้าในการสง่มอบ
พื้นท่ีซึ่งถ้า PTTEP ยงัไมส่ามารถเขา้พื้นท่ีได้กลางป ี2021 การผลิตอาจจะไมเ่ปน็ไปตามแผนท่ีวางไว้ และ 3) PTTEP เพิง่จะลงนามในสญัญาซ้ือขายในสดัสว่น 20% ใน Oman Block 
61 ซึ่ง ผูบ้รหิารคาดว่าจะมปีรมิาณขายเพิม่ขึ้น 10% หรอืราว 37 KBOED โดย deal จะแล้วเสร็จในปี 2021 นี ้(รายละเอียดเพ่ิมเติมของโครงการจะอยูถั่ดไป) 
          Medium term 2023-2026 โครงการ gas-to-power ในพมา่คาดว่าจะท�าเรื่อง PPA ในแล้วเสร็จภายในปี 2021 นี ้และจะ FID ในป ี2022 , โครงการ SK410B Lang Lebah ได้
ท�าการเจาะส�ารวจเสร็จแล้วและผลท่ีได้ดีกว่าท่ีคาดไว้ 

ความเห็น 
          เรามมีมุมองเชงิบวกต่อการประชุมนกัวิเคราะหใ์นครั้งนี้ โดยโครงการสว่นใหญเ่ปน็ไปตามท่ีบรษัิทวางแผนไว้ และการเจาะส�ารวจก็ได้ผลท่ีดีกว่าคาด ประเด็น Highlight 
ส�าหรบัการประชุมในครั้งนี้ม ี2 ประเด็นด้วยกันคือ 
          1) เรื่องท่ีบรษัิทยงัไมส่ามารถเขา้พื้นท่ี G1/61 (เอราวัณ) ซึ่งอาจจะสง่ผลกระทบเชิงลบกับแผนงานและ operation ของบรษัิทได้ ซ่ึงทางผู้บรหิารช้ีแจงว่าถ้าภายในกลางปี 
2021 ยงัไมส่ามารถเขา้พื้นได้ บรษัิทเตรมีแผนส�ารองท่ีจะหาแหล่งก๊าซจากท่ีอ่ืนมาทดแทนไปก่อน  
          2) การเขา้ไปซื้อสดัสว่น 20% ในโครงการ Oman Block 61 ค่อนขา้งมนัียส�าคัญมากซ่ึงเราประเมนิถ้าคิดเปน็ volume เต็มปท่ีี PTTEP จะได้เพ่ิมมาประมาณ 65 KBOED หรอื 
เพิม่ขึ้น 17% จากก�าลังการผลิตในป ี2021 และคิดเปน็ Upsideต่อราคาเปา้หมาย 6-10 บาท ส�าหรบัรายละเอียดของโครงการ Oman Block 61 มดัีงน้ี
          PTTEP เข้าไปซื้อสดัสว่น 20%
          เงินลงทนุ 2,450 Mil USD
          ก�าลังการผลิตก๊าซ 1.5 พนัล้านลกูบาศก์ฟตุต่อวัน และคอนเดนเสท 65,000 บารเ์รลต่อวัน (ท่ีสัดสว่น 100%) 
          ศกัยภาพในการพฒันา 10.5 ล้านล้านลกูบาศก์ฟตุ (ท่ีสัดสว่น 100%)
ซึ่งเราค่อนขา้งท่ีจะมองเป็น Deal ท่ีดีส�าหรบั PTTEP จาก
          คิดเปน็ก�าลังการผลิตท่ีเพิม่ขึ้นต่อ PTTEP ประมาณ 65 KBOED หรอื เพิม่ขึ้น 17% จากก�าลังการผลิตในปี 2021
          Reserve Life ประมาณ 20 ปี (สญัญา PSC 30 ป)ี ยงัม ีupside ในการขุดส�ารวจเพ่ิมเพราะยงัเปน็ Early stage 
          มี High EBITDA Margin , Cash cost USD2-3/bbl
          ราคาซื้อท่ีถกู Deal Value per barrel เพยีง USD6-7/bbl เทียบกับท่ีซ้ือขายกันในตลาดท่ี USD10/bbl และมลูค่า Book value per barrel ของ PTTEP อยูท่ี่ USD10/bbl 
          ประเมนิ Upside ต่อราคาหุน้เบื้องต้นประมาณ 6-10 บาทต่อหุน้ (สมมติฐาน Gas price USD3.5-4/MMCFD, EBITDA Margin 80%)

          เรายงัคงประมาณการก�าไรป ี2021 ท่ี 2.7 หมื่นล้านบาท โดยเรายงัไมน่บัรวม Upside Volume จากโครงการ Oman นีเ้ขา้ไป (เน่ืองด้วย deal ยงัไมแ่ล้วเสร็จ) ถ้าคิดเป็น pro-
rate ปีนี้ท่ีบริษัทประมาณการไว้จะเพิม่ขึ้นราว 10% โดยเราคาดว่า Deal นา่จะแล้วเสร็จใน 2Q21 น้ี 

          เรายงัคงค�าแนะน�า ซื้อ ราคาเปา้หมาย 118 บาทซึ่งเรายงัไมร่วม upside จากโครงการ Oman ดังกล่าวอีกราว 6-10 บาทต่อหุน้ 

          ความเสีย่ง: Deal ไมส่�าเรจ็ , การฟื้ นตัวของ demand น�ามันท่ีล้าช้าจากผลกระทบ COVID-19 และการลดก�าลังการผลิตของกลุ่ม OPEC

          เอกรินทร ์วงษ์ศริิ
          เลขทะเบียนนกัวิเคราะห:์ 055680
          ekkarin@trinitythai.com



NOBLE: ฟื้นัินเซีื้ย ไซื้รัสั แนะนำา "BUY" ราคาเป้ีาหมาย 8.50 บาทุ/หุ้นNOBLE: ฟื้นัินเซีื้ย ไซื้รัสั แนะนำา "BUY" ราคาเป้ีาหมาย 8.50 บาทุ/หุ้น

NOBLE (NOBLE TB)
บมจ. โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์

BUY         
Previous                 HOLD
2021 Target Price (Bt)   8.50
Price (02/02/2021)       7.20
up/downside (%)        +18.1%
SET Index            1,486.25

งบ 4Q20 ดีกว่าเคยคาด หุน้ราคาถกูปันผลสงู
          เราประเมนิก�าไร 4Q20 ดีกว่าท่ีเคยคาด +20% Q-Q, +41% Y-Y เปน็ 630 ล้านบาท หนนุจากการโอนโครงการใหมไ่ด้มากกว่าคาด โดยการเติบโตดี หนนุ
จากการบนัทึกรายได้ขายท่ีดิน บวกกับอัตราก�าไรขั้นต้นขยับขึ้น หลังโอนคอนโดใหมท่ี่มารจ้ิ์นดี ท�าใหเ้ราปรบัเพิม่ประมาณการปี 2020 ขึ้น 10% เป็น 1.8 พนั
ล้านบาท (-37% Y-Y) สว่นปี 2021 ปรบัเพิม่ 4% เป็นทรงตัว Y-Y บนสมมติฐานรวมการขายโครงการ Commercial ใน 4Q21 และสามารถขายคอนโด  Noble 
Above Wirereless-Ruamrudee ยกโครงการได้ ซึ่งแมย้อดโอนคาดชะลอลง หลังมสีต็อกเหลือขายไมม่าก บวกกับมแีผนโอนคอนโดใหมเ่พียง 1 แหง่ แต่ถกู
ชดเชยด้วยอัตราก�าไรขั้นต้นท่ีขยับขึ้น เราปรบัราคาเหมาะสมขึ้นเปน็ 8.50 บาท จุดเด่นคือเทรดบน PE2021 เพยีง 5.5x พรอ้มคาดเงินปนัผล 11% ต่อปดีีสดุใน
กลุ่มฯ โดย 2H20 คาด Yield สงู 6.3% เท่ากับท้ังปขีองกลุ่มฯ

แนวโนม้ก�าไร 4Q20 ดดีูกว่าเคยคาด ขยายตัว Q-Q และ Y-Y
          เราคาดการณก์�าไร 4Q20 ท่ี 630 ล้านบาท (+20% Q-Q, +41% Y-Y) ดีกว่าท่ีเราและตลาดคาดก่อนหนา้ว่าจะหดตัว Q-Q อยูร่ะดับ 450-500 ล้านบาท มี
สาเหตจุากยอดโอนท่ีท�าได้สงูขึ้น คาดอยูท่ี่ 3 พนัล้านบาท (-8% Q-Q, +10% Y-Y) จากการโอนคอนโดใหมไ่ด้มากกว่าคาด โดยเฉพาะโครงการ Nue Around 
Sukhumvit 33 (มลูค่า 2.5 พนัล้านบาท, Sold 72%) ท่ีคาดว่าจะรับรูถึ้ง 40% ของมลูค่าโครงการ และ Nue Noble Change Wattana (มูลค่า 2.4 พนัล้านบาท
, Sold 89%) ท่ีคาดรบัรู ้20% ของมูลค่าโครงการ โดยการโอนของชาวต่างชาติซึ่งเปน็จุดแขง็ของ NOBLE ยงัไปได้ดี คาดคิดเปน็สัดสว่นกว่า 40% ของยอดโอน
รวม ท้ังนี้ ก�าไรท่ีเติบโต Q-Q มาจากรายได้ขายท่ีดินเมอืง Furano ประเทศญ่ีปุน่ราว 210 ล้านบาท สว่นการเรง่ข้ึน Y-Y จากอัตราก�าไรข้ันต้นขายอสงัหาฯท่ีได้
อานสิงค์จากคอนโดใหมท่ี่มารจ้ิ์นดี คาดปรบัขึ้นเปน็ 38.1% เทียบกับ 34.5% ใน 4Q19 ท่ีมีการจัดโปรโมชนัระบายสต็อก

ปรบัประมาณการป ี2020-2021 ขึ้น 10% และ 4% ตามล�าดับ
          เราปรบัเพิม่ประมาณการก�าไรปกติป ี2020 ขึ้น 10% เป็น 1.8 พนัล้านบาท ชะลอ 37% Y-Y (รวมรายได้ขายท่ีดิน) สะท้อนการโอนโครงการใหมไ่ด้
มากกว่าคาด ขณะท่ีป ี2021 ปรบัเพิม่ 4% จากสมมติฐานใหมท่ี่รวมการขาย Noble Remix Commercial ซึ่งอยูร่ะหว่างเจรจากับผู้ซื้อ คาดมลูค่าขายราว 1 พนั
ล้านบาท และ มารจ้ิ์น 30% คาดบนัทึกใน 4Q21 รวมถึงแผนการขายยกโครงการสว่นท่ีเหลือของ Noble Above Wireless-Ruamrudee ซึ่งปจัจุบนัมีสต็อก
เหลือขายราว 750 ล้านบาท อยา่งไรก็ดี ก�าไรปกติป ี2021 คาดทรงตัว Y-Y จากยอดโอนท่ีคาดชะลอตัว 10% Y-Y จากสินค้าพร้อมโอนท่ีมไีมม่ากราว 2 พนั
ล้านบาท หลังชว่ง 2 ปท่ีีผา่นมาเรง่ระบายสต็อก บวกกับแผนการโอนคอนโดใหมม่เีพียง 1 โครงการอยา่ง Noble Ambience Sukhumvit 42 (มลูค่า 1.7 พนั
ล้านบาท, Sold 88%) ใน 2Q21 เทียบกับป ี2020 ท่ีมีถึง 4 โครงการใหม ่แต่ชดเชยด้วยอัตราก�าไรข้ันต้นท่ีคาดขยบัข้ึนเปน็ 39.5% จาก 37.7% ในปี 2020 จาก
โครงการใหมม่สีดัสว่นต่อยอดโอนท่ีสูงขึ้น

Backlog มคีณุภาพ รองรบัยอดโอนมากเปน็อันดับต้นๆ
          Backlog ณ สิน้ป ี2020 อยูร่ะดับสงู 1.3 หมื่นล้านบาท ทยอยรบัรูถึ้งป ี2023 โดยคาดรบัรูใ้นปี 2021 ท่ี 5.2 พนัล้านบาท รองรับคาดการณ์ยอดโอนของ
เราแล้ว 57% ซึ่งมากสดุเปน็อันดับต้นๆของกลุ่มอสังหาฯ แมม้สีดัสว่นของต่างชาติ 29% แต่ไมน่า่กังวล เนื่องจากเก็บดาวน์สูงถึง 30-50% และมอัีตราการ
ยกเลิกของชาวต่างชาติทรงตัวเพยีง 5-7% แมใ้นชว่งการแพรร่ะบาด COVID-19 อยา่งไรก็ดี สถานการณ์ COVID-19 ท่ีคล่ีคลาย และการเปิดประเทศท่ีคาดใน
 2H21 จะเปน็ตัวเรง่ใหน้กัลงทนุต่างชาติกลับเขา้มาในประเทศ โดยเฉพาะชาวจีน ซึ่ง NOBLE ถือว่าได้ประโยชนโ์ดยตรง และมแีต้มต่อคู่แขง่ จากเครอืขา่ยท่ี
แขง็แกรง่ของ Fulcrum Global 

ปรบัเพิม่ราคาเหมาะสมเป็น 8.50 บาท PE ต�า ปันผลสูง
          เราปรบัราคาเหมาะสมขึ้นเปน็ 8.50 บาท (อิง PER เดิม 6.4x) สะท้อนการปรับเพิม่ประมาณการ จุดเด่นคือราคาหุน้ซื้อขายบน PE2021 เพยีง 5.5x ต�า
กว่ากลุ่มฯ ท่ี 8.9x พรอ้มคาดผลตอบแทนเงินปันผลสูงเฉล่ีย 11% ต่อปเีด่นสุดในกลุ่มอสงัหาฯ  โดยสมมติฐาน Payout 60% คาด NOBLE จ่าย 0.45 บาท/หุน้
 Yield 6.3% ในงวด 2H20 เปน็ระดับสงูเท่ากับท้ังปขีองกลุ่มฯ ขณะท่ีติดตามการรุกเปิดโครงการใหมป่นีีม้ากสุดเปน็ประวัติการณ์ 11 โครงการ รวม 4.5 หมื่น
ล้านบาท โดยความส�าเรจ็ของการขายจะเปน็ Catalyst ต่อราคาหุน้ ท้ังนี้ ประกาศงบ 4Q20 วันท่ี 25 ก.พ.

          Analyst: Thanyatorn Songwutti
          Register No.: 101203   
          Tel.: +662 646 9805
          email: Thanyatorn.s@fnsyrus.com
          www.fnsyrus.com



AIE : จีัเอ็มโอ-แซื้ด คอม แนะนำา "BUY" ราคาเป้ีาหมาย 1.06 บาทุ/หุ้นAIE : จีัเอ็มโอ-แซื้ด คอม แนะนำา "BUY" ราคาเป้ีาหมาย 1.06 บาทุ/หุ้น

AIE
AI ENERGY

Rating: BUY
Industry: Resources

Last Price (Bt)     0.92
Target Price (Bt)   1.06
Upside (%)          15.1

คาดรายงานผลประกอบการ 4Q20 โดดเด่น

คาด 4Q20 รายงานก�าไรสทุธ ิ+291%QoQ
          เราคาดว่า AIE จะรายงานก�าไรสุทธงิวด 4Q20 ท่ี 215 ลบ. +291%QoQ+1444%YoY ด้านรายได้เราคาดว่าจะเพิม่ขึ้น 55.6% 
QoQ ผลจากการขยายก�าลังการผลิตไบโอดีเซลขึ้นมาท่ีระดับ 7 แสนลิตร/วัน แล้วเสรจ็ในชว่งเดือน พ.ย จากในชว่ง 3Q20 ท่ีมีก�าลัง
ผลิต 6 แสนลิตร/วัน  รวมถึงเปน็ผลจากราคา B100 ท่ีปรบัเพิม่ขึ้นตาม CPO ท่ีปรบัเพิม่ขึ้น ราคา B100 อยูท่ี่ราว 30 บาท/ลิตร ใน
เดือน ต.ค. และมายืนเหนอื 40 บาท ในชว่งเดือน พ.ย.-ธ.ค. ขณะท่ีค่าเฉล่ียในชว่ง 3Q20 อยูท่ี่ราว 24.7 บาท/ลิตร ด้านอัตราก�าไรขั้น
ต้น เราประเมินว่าจะอยูท่ี่ระดับ 15.5% ซึ่งได้ก�าไรสต๊อคปาล์มดิบจากการปรบัเพิม่ขึ้นของ CPO จากชว่งปลาย 3Q20 ท่ี 25 บาท/ก.ก. 
ขึ้นมาท่ีระดับ 38.25 บาท/ก.ก (+53%) ในชว่งปลาย 4Q20 หนุน

ปรบัเพิม่ประมาณการปี 2020
          เราปรับเพิม่ประมาณการก�าไรสุทธปิ ี2020 ใหส้อดคล้องกับประมาณการ 4Q20 ใหม ่(215 ลบ.) เพิม่ขึ้นจากประมาณการ
 4Q20 เดิม (140 ลบ.) ท้ังนี้ เราประเมินว่าป ี2020 จะรายงานก�าไรสทุธท่ีิระดับ 450 ลบ.+367% YoY สาเหตุหลักของการปรบัเพิม่
ประมาณการมาจากราคาปาล์มน�ามันภายในประเทศท่ีปรบัตัวเพิม่ขึ้นแรงกว่าท่ีเราประเมนิไว้เดิม

คงแนะน�า ซื้อ ราคาเหมาะสม 1.06 บาท
          เราคงค�าแนะน�า ซื้อ  ด้วยราคาเหมาะสมปี 21 ท่ี 1.06 บาท อิง PER 15X ยังม ีUpside จากราคาปจัจุบนั 15.1% เราคงมองว่า
บรษัิทจะรายงานผลประกอบการ 4Q20 เปน็จุดสงูสดุของปหีนุนจากก�าลังการผลิตท่ีเพิม่ขึ้น,ก�าไรจากสต๊อคน�ามนัปาล์มดิบ และชว่ง
 High Season ของการใชไ้บโอดีเซลภายในประเทศ ส�าหรับมุมมองต่อผลประกอบการใน 1Q21 ในเดือน ม.ค. ราคา B100 ยังทรงตัว
ในระดับสูง ราคาอ้างอิง B100 วันท่ี 27 ม.ค. อยูท่ี่ระดับ 42.18 บาท/ลิตร เรามมุีมมองค่อนขา้งบวก โดยหากราคา B100 สามารถยืน
ในระดับสูงได้ต่อเนื่องจะเป็น Upside Risk ของประมาณการเดิมของเรา

          ความเสีย่ง: ราคาน�ามันปาล์มลดลง, สตูรราคาอ้างอิง B100 ของภาครัฐ, การก�าหนดสัดสว่นน�ามนัไบโอดีเซลในน�ามนัดีเซล
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          Fundamental Analyst
          Sec No. 048514
          (+66) 2 088 8156
          Chavin.s.t@zcomsec.com



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  

สวััสดีีค่่ะ  กลัับมาพบกับแมกกาซีีนหุ้้�นอิินไซีด์ี
  ฉบับเดืีอินก้มภาพันธ์์ 2564  เดืีอินแหุ่้งค่วัามรััก   
ขอิใหุ้�ค้่ณผู้้�อ่ิานแฟนค่ลัับหุ้้�นอิินไซีด์ีทุ้กทุ่านมีค่วัาม
รัักทีุ�สดีใส  ส่วันภาวัะตลัาดีหุ้้�นหุ้้�นไทุย 
ก็ขอิใหุ้�สดีชืื่�น นักลังทุ้นแฮปป้� ถ้�วันหุ้น�าค่่ะ 
 
สำาหุ้รัับภาพรัวัมภาวัะตลัาดีหุ้ลัักทุรััพย์เดืีอิน
มกรัาค่ม 2564 ทีุ�ผู่้านมา  ดัีชื่นีตลัาดีหุ้ลัักทุรััพย์
ไทุยปรัับตัวัดีีข้�น แม�ว่ัาจะเผู้ชิื่ญปัจจัยลับจากการั
แพร่ัรัะบาดีขอิงไวัรััส COVID-19 รัอิบใหุ้ม่ภายใน
ปรัะเทุศทุำาใหุ้�ภาค่รััฐไดี�อิอิกมาตรัการั partial 
lockdown แลัะ จำากัดีการัเดิีนทุางข�ามจังหุ้วััดีใน
บางพื�นทีุ� อิย่างไรัก็ดีี ผู้ลัตอิบรัับเชิื่งบวักจากผู้ลั
การัชื่นะเลืัอิกตั�งทัุ�งในสภาล่ัางแลัะสภาบนขอิง
พรัรัค่เดีโมแค่รัต (Blue Wave) แลัะเศรัษฐกิจโลัก
ทีุ�ฟ้� นตัวัดีีข้�น สอิดีค่ลั�อิงกับภาพรัวัมการัส่งอิอิก
ไทุยในเดืีอินธั์นวัาค่ม 2563 ขยายตัวัถ้้ง 4.71% เมื�อิ
เทีุยบกับช่ื่วังเดีียวักันปก่้อินหุ้น�า ซ้ี�งเปน็การัเพิ�ม
ข้�นค่รัั�งแรักในรัอิบ 8 เดืีอินแลัะส้งส้ดีในรัอิบ 22 
เดืีอิน ทุำาใหุ้� SET Index ปิดีในแดีนบวัก
 
ทัุ�งนี� นายศัรพลั ต้้ลัยะเสถียร รอิงผูู้�จัดีการ
 หัุ้วัหุ้น�าสายงานวัางแผู้นกลัย้ทุธ์ิ์อิงค์่กร
 ต้ลัาดีหุ้ลัักทุรัพย์แหุ่้งประเทุศัไทุย เปิดีเผู้ยว่ัา
 ณ สิ�นเดืีอินมกราค่ม 2564 SET Index ปดิีทีุ�
 1,466.98 จ้ดี เพิ�มข้�น 1.2% จากเดืีอินก่อิน ซ้ี�งปรัับ
เพิ�มข้�นส้งกว่ัาค่่าเฉลีั�ยขอิงตลัาดีหุ้ลัักทุรััพย์อืิ�นๆ

 ในภ้มิภาค่ โดีย MSCI ASEAN Index ปรัับลัดีลัง 
1.9% เมื�อิพิจารัณารัายอ้ิตสาหุ้กรัรัมเทีุยบกับสิ�นป้
 2563 พบว่ัาหุ้ลัายอ้ิตสาหุ้กรัรัมปรัับตัวัดีีกว่ัา SET 
Index อิาทิุ กล่้ัมเกษตรัแลัะอ้ิตสาหุ้กรัรัมอิาหุ้ารั
 กล่้ัมเทุค่โนโลัยี กล่้ัมธ้์รักิจการัเงิน กล่้ัมสินค่�า
อ้ิปโภค่บริัโภค่ แลัะกล่้ัมสินค่�าอ้ิตสาหุ้กรัรัม

โดีย ณ สิ�นเดืีอินมกรัาค่ม 2564 SET Index ปิดีทีุ�
 1,466.98 จ้ดี เพิ�มข้�น 1.2% จากเดืีอินก่อิน ซ้ี�งปรัับ
เพิ�มข้�นส้งกว่ัาค่่าเฉลีั�ยขอิงตลัาดีหุ้ลัักทุรััพย์อืิ�นๆ
 ในภ้มิภาค่ โดีย MSCI ASEAN Index ปรัับลัดีลัง
 1.9% ในเดืีอินมกรัาค่ม 2564 หุ้ลัายอ้ิตสาหุ้กรัรัม
ปรัับตัวัเพิ�มข้�นจากเดืีอินก่อิน โดียอ้ิตสาหุ้กรัรัม
ทีุ�ปรัับตัวัเพิ�มข้�นส้งกว่ัา SET Index อิาทิุ กล่้ัม
เกษตรัแลัะอ้ิตสาหุ้กรัรัมอิาหุ้ารั กล่้ัมเทุค่โนโลัยี
 กล่้ัมธ้์รักิจการัเงิน กล่้ัมสินค่�าอ้ิปโภค่บริัโภค่ แลัะ
กล่้ัมสินค่�าอ้ิตสาหุ้กรัรัม

นอิกจากนี� ณ สิ�นเดืีอินมกรัาค่ม 2564 ม้ลัค่่าหุ้ลััก
ทุรััพย์ตามรัาค่าตลัาดีขอิง mai เพิ�มข้�น 6.26% 
โดีย mai Index ปรัับตัวัข้�นต่อิเนื�อิงมาปดิีทีุ�รัะดัีบ 
356.33 จ้ดี ซ้ี�งเปน็รัะดัีบส้งทีุ�ส้ดีในรัอิบ 18 เดืีอิน

ดี�านม้ลัค่่าการัซืี�อิขายเฉลีั�ยต่อิวัันรัวัมใน SET แลัะ
 mai ในเดืีอินมกรัาค่ม 2564 อิย่้ทีุ� 100,509 ลั�าน
บาทุ เพิ�มข้�น 59.6% จากช่ื่วังเดีียวักันขอิงปก่้อิน
 ซ้ี�งเปน็ค่่าเฉลีั�ยรัายเดืีอินทีุ�ทุำาสถิ้ติส้งส้ดีเปน็

ปรัะวััติการัณ์เปน็เดืีอินทีุ�สามติดีต่อิกัน แลัะเป็น
เดืีอินทีุ�สอิงทีุ�สภาพค่ล่ัอิงเกิน 1 แสนลั�านบาทุ

ขณะทีุ�ผู้้�ลังทุ้นต่างชื่าติมีสถ้านะเปน็ผู้้�ขายส้ทุธิ์เป็น
เดืีอินแรักในรัอิบ 3 เดืีอิน ดี�วัยม้ลัค่่า 1.07 หุ้มื�น
ลั�านบาทุ ผู้้�ลังทุ้นสถ้าบันในปรัะเทุศแลัะกล่้ัมบริัษัทุ
หุ้ลัักทุรััพย์ขายส้ทุธิ์ดี�วัยม้ลัค่่า 1.60 หุ้มื�นลั�านบาทุ
 แลัะ 942 ลั�านบาทุ ตามลัำาดัีบ ขณะทีุ�ผู้้�ลังทุ้นรัาย
ย่อิยซืี�อิส้ทุธิ์ดี�วัยม้ลัค่่า 2.76 หุ้มื�นลั�านบาทุ

 ในเดืีอินนี�ผู้้�ลังทุ้นในปรัะเทุศมีสัดีส่วันม้ลัค่่าการั
ซืี�อิขายส้งส้ดีต่อิเนื�อิงเปน็เดืีอินทีุ� 11 คิ่ดีเป็น
 46.61% ขอิงม้ลัค่่าการัซืี�อิขายรัวัม เพิ�มข้�นจาก
จากปก่้อินหุ้น�าทีุ� 43.66%

ส่วันForward แลัะ Historical P/E ขอิง
ตลัาดีหุ้ลัักทุรััพย์ไทุย ณ สิ�นเดืีอินมกรัาค่ม 2564 
อิย่้ทีุ�รัะดัีบ 19.0 เทุ่า แลัะ 26.0 เทุ่าตามลัำาดัีบ ส้ง
กว่ัาค่่าเฉลีั�ยขอิงตลัาดีหุ้ลัักทุรััพย์ในเอิเชีื่ยซ้ี�งอิย่้ทีุ�
รัะดัีบ 14.4 เทุ่า แลัะ 22.7 เทุ่าตามลัำาดัีบ

 แลัะอัิตรัาเงินปนัผู้ลัตอิบแทุน ณ สิ�นเดืีอิน
มกรัาค่ม 2564 อิย่้ทีุ�รัะดัีบ 2.69% ส้งกว่ัาค่่าเฉลีั�ย
ขอิงตลัาดีหุ้ลัักทุรััพย์ในเอิเชีื่ยซ้ี�งอิย่้ทีุ� 2.35%

ค่อิลััมน์สังค่มอิินไซีด์ี : เดืีอินแหุ่้งค่วัามรัก



มาต่้อิทีุ�แวัดีวังบริษััทุจดีทุะเบียน  
เริ�มทีุ�กระแสกัญชงนั�นมาแรงทัุนทีุ� อิย.

มาต่อิทีุ�แวัดีวังบริัษัทุจดีทุะเบียน  เริั�มทีุ�กรัะแสกัญชื่งนั�นมาแรังทัุนทีุ� อิย. เปดิีใหุ้�มีการั
ขอิอิน้ญาตทุำาธ้์รักิจทีุ�เกี�ยวัข�อิงกับ กัญชื่ง หุ้ลัายบริัษัทุฯทีุ�อิย่้ในตลัาดีหุ้ลัักทุรััพย์ใหุ้�
ค่วัามสนใจในการัทุำาธ้์รักิจทีุ�เกี�ยวัข�อิงกับกัญชื่ง หุ้น้�งในนั�นคื่อิ บริัษัทุ พีทีุจี เอ็ินเนอิ

ยี จำากัดี (มหุ้าชื่น) หุ้รืัอิ PTG แว่ัวัมาว่ัา PTG มีค่วัามพรั�อิมในการัทุำาธ้์รักิจทีุ�เกี�ยวัข�อิง
กับกัญชื่ง ดี�วัยนโยบายในการัดีำาเนินธ้์รักิจขอิงบริัษัทุทีุ�ใหุ้�ค่วัามสำาคั่ญกับการัพัฒนา

วิัสาหุ้กิจช้ื่มชื่นอิย่้แลั�วั อิะไรัทีุ�เปน็ปรัะโยชื่น์กับชื่าวับ�าน บริัษัทุพรั�อิมจะทุำา ทัุ�งนี� 
บริัษัทุมีธ้์รักิจอิาหุ้ารัแลัะเค่รืั�อิงดืี�มอิย่างบริัษัทุ กาแฟพันธ์้์ไทุย จำากัดี ทีุ�มารัอิงรัับเพื�อิ
ต่อิยอิดีในธ้์รักิจนี� ขอิบอิกว่ัา PTG อิินเทุรันด์ีไม่ตกกรัะแสแรังจัดีขอิงกัญชื่งแน่นอิน

ไปกัันท่ี่�เหตุุกัารที่างกัารเมืืองท่ี่�ประเที่ษเพืื่�อนบ้้านของเรา ท่ี่�เกิัด
รัฐประหารในเม่ืยนมืา   อาจที่ำาให้เกิัดความืกัังวลว่าจะกัระที่บ้
ผู้้้ส่่งออกัสิ่นค้าไที่ย ล่าสุ่ด 'ส่าธิิตุ สุ่ดบ้รรทัี่ด' ผู้้้บ้ริหารของ
 DRT เชืื่�อความืวุ่นวายครั�งน่� ไม่ืกัระเทืี่อนรายได้จากักัารส่่ง

ออกั เพื่ราะวัส่ดุก่ัอส่ร้างเป็นสิ่นค้าท่ี่�ม่ืความืจำาเป็นส่ำาหรับ้นำา
ไปก่ัอส่ร้างและซ่่อมืแซ่มืท่ี่�อย่้อาศััย แถมืระยะสั่�นยังช่ื่วยกัระตุุ้น
ความืตุ้องกัารสั่�งสิ่นค้าเพืื่�อเก็ับ้ส่ตุ๊อกัในช่ื่วงน่�เพิื่�มืข้�นอ่กัด้วย 

ด้าน ดร.วิที่ยา อินาลา ประธิานกัรรมืกัารบ้ริหารและ ประธิานเจ้า
หน้าท่ี่�บ้ริหาร บ้ริษัที่ เมืกัาเคมื (ประเที่ศัไที่ย) จำากััด (มืหาชื่น) 
MGT เปิดเผู้ยว่า กัารที่ำารัฐประหารในส่าธิารณรัฐแห่งส่หภาพื่

เม่ืยนมืาเมืื�อวันท่ี่� 1 กุัมืภาพัื่นธ์ิ 2564 ไม่ืม่ืผู้ลกัระที่บ้ตุ่อกัาร
ดำาเนินงานและผู้ลประกัอบ้กัารของบ้ริษัที่ฯและบ้ริษัที่ในเครือ

แตุ่อย่างใด

'สาธิิ์ต้ ส้ดีบรรทัุดี' ผูู้�บริหุ้ารขอิง DRT

ดี�าน DOD ประกาศัค่วัามพร�อิมยื�นใบ
อิน้ญาต้ตั้�งโรงงานสกัดีสาร CBD

 แลัะผู้้�ผู้ลิัตแลัะจำาหุ้น่ายผู้ลิัตภัณฑ์์สารัสกัดีจากกัญชื่ง เต็มร้ัปแบบ พรั�อิม
เดิีนหุ้น�าผู้น้ก ม.แม่โจ� รัับซืี�อิกัญชื่งค้่ณภาพส้งจากเค่รืัอิข่ายเกษตรัผู้้�ยื�น

ขอิรัับใบอิน้ญาตเพาะปล้ัก ช่ื่วัยสรั�างม้ลัค่่าเพิ�มใหุ้�เต็ม "Value Chain" ตั�งแต่
ต�นนำ�าไปถ้้งปลัายนำ�า วัางแผู้นขยายโรังงานสกัดี เพื�อิรัอิงรัับการัสกัดีสารั 

CBD เฟสแรัก รัอิงรัับการัจำาหุ้น่ายแลัะส่งอิอิกผู้ลิัตภัณฑ์์ส่้ตลัาดีโลัก

ดีร.วิัทุยา อิินาลัา



PTTEP  ยังค่งผู้ลิัต้ก๊าซีธิ์รรมชาติ้ใน
เมียนมาไดี�ต้ามปกติ้

ส่่วนยักัษ์ใหญ่่ PTTEP ระบุ้ว่า จากัเหตุุกัารณ์ส่ถานกัารณ์ที่างกัารเมืืองท่ี่�เกิัด
ข้�นในประเที่ศัเม่ืยนมืา เมืื�อวันท่ี่�1กุัมืภาพัื่นธ์ิ2564นั�น  บ้ริษัที่ ปตุที่.ส่ผู้.อินเตุอร์

เนชัื่�นแนล จำากััด (ปตุที่.ส่ผู้.อ.) ส่ำานักังานย่างกุ้ัง ซ้่�งเป็นบ้ริษัที่ย่อย ยังคง
ดำาเนินกัารผู้ลิตุก๊ัาซ่ธิรรมืชื่าติุจากัโครงกัารซ่อติุก้ัา รวมืถ้งโครงกัารร่วมืทุี่น

 ได้แก่ั โครงกัารยาดานา และโครงกัารเยตุากุัน เพืื่�อส่ร้างความืมัื�นคงที่าง
พื่ลังงาน และกัารบ้ริหารงานตุ่าง ๆ ในภาพื่รวมืได้ตุามืปกัติุโดยบ้ริษัที่ม่ืแผู้น

บ้ริหารความืตุ่อเนื�องที่างธุิรกิัจ (Business Continuity Plan  BCP)เพืื่�อ
รองรับ้กัารบ้ริหารจัดกัารธุิรกิัจในภาวะฉุุกัเฉิุนตุ่าง ๆ ได้อย่างตุ่อเนื�องและม่ื

ประสิ่ที่ธิิภาพื่ อย่างไรก็ัตุามื บ้ริษัที่จะติุดตุามืส่ถานกัารณ์ดังกัล่าวอย่างใกัล้ชิื่ด 
หากัม่ืความืคืบ้หน้าจะแจ้งให้ที่ราบ้ตุ่อไป

เปิดจองซื่�อระหว่างวันท่ี่�  9-11 กั.พื่.64 ได้ฤกัษ์ด่เข้าเที่รดในตุลาดหลักั
ที่รัพื่ย์ฯ mai วันท่ี่� 17 กั.พื่.น่� แตุ่งตัุ�ง บ้ล.ธินชื่าตุ เป็นแกันนำาอันเดอร์

ไรท์ี่ ระบุ้เป็นราคาท่ี่�เหมืาะส่มืกัับ้ปัจจัยพืื่�นฐาน มัื�นใจเปิดจองซื่�อกัระแส่
ตุอบ้รับ้ด่ หลังปิดโรดโชื่ว์พื่บ้ว่านักัลงทุี่นส่ถาบั้นและนักัลงทุี่นรายย่อย
ให้ความืส่นใจอย่างคับ้คั�ง ช้ื่จุดเด่นผู้้้ให้บ้ริกัารนายหน้าประกัันภัยตุ่อ

แบ้บ้ครบ้วงจร ฐานะกัารเงินแข็งแกัร่ง ส่ามืารถส่ร้างกัำาไรขยายตัุวตุ่อ
เนื�องทุี่กัปี และเป็นธุิรกิัจท่ี่�ม่ืโอกัาส่เติุบ้โตุส้่งในอนาคตุ

 ทุำานิวัไฮต่อิเนื�อิง โตไม่ตำ�ากว่ัา 20% แตะ 3,600 ลั�านบาทุ รัักษาอัิตรัากำาไรั
ขั�นต�นไม่ตำ�ากว่ัา 22% ปรัับกลัย้ทุธ์์เชิื่งร้ักเน�นรัับงานมาร์ัจิ�นส้งแลัะงาน

โค่รังสรั�างพื�นฐานทุ้กร้ัปแบบ อิาทิุ งานอ้ิโมงค์่ งานเขื�อิน งานถ้นน หุ้น้น
 Backlog 7,000 ลั�านบาทุ รัับร้ั�ป ้64-66 พรั�อิมลังทุ้นเพิ�มเค่รืั�อิงจักรั-
ค่ลัังสินค่�า รัอิงรัับงานภาค่รััฐแลัะเอิกชื่น ล่ัาส้ดีจ่อิเซ็ีนสัญญาค่วั�างาน

ก่อิสรั�างรัะบบรัะบายนำ�า จ.เชีื่ยงใหุ้ม่ ม้ลัค่่า 280 ลั�านบาทุ

บมจ.ทีุ คิ่วั อิาร์ (TQR) เค่าะราค่าไอิพีโอิหุ้้�นลัะ 5.10 บาทุ RT กางแผู้นธ้ิ์รกิจ ตั้�งเปา้รายไดี�ปี 64 

 บมจ.อิอิริจิ�น ขายบิ�กล็ัอิต้ 503 ลั�านหุ้้�น
ให้โฮลดิ�งครอบ้ครัวจร้ญ่เอกั "ทุี่นพ่ื่รดา" เข้าถือเพิื่�มืเป็น 25% หวังเพิื่�มื

ความืชัื่ดเจนกัารถือหุ้นและเพิื่�มืความืคล่องตัุวกัารบ้ริหารจัดกัารที่รัพื่ย์สิ่น
ครอบ้ครัวจร้ญ่เอกั บิ้�กับ้อส่ "พ่ื่ระพื่งศ์ั" ยืนยัน ไม่ืม่ืผู้ลกัระที่บ้ตุ่อนโยบ้ายและ

อำานาจบ้ริหารงาน


















