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TACC โตแกร่ง! ปี 63 ก�ำไรสร้ำงสถิติสูงสุดใหม่แตะ 

188.38 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 18.34% สวนโควิด-19 

ระบำด ด้ำนกลุ่มเครื่องดื่มในมุม All Café มีกำร

เพิ่มสำขำและอัพขนำดแก้วของเครื่องดื่ม และจำก

กำรบริหำรจัดกำร ด้ำนกำรด�ำเนินงำนและต้นทุน

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด ท�ำให้ก�ำไรขั้นต้นสูง

ขึ้น บิ๊กบอส “ชัชชวี วัฒนสุข”ปักหมุดปี 64 รำย

ได้โต 10-15% ลุยส่งโปรดักส์ใหม่อย่ำงต่อเนื่อง 

พร้อมเปิดตวัคำแรคเตอร์ใหม่ของคนไทย “Jay The 

Rabbit” เจำะกลุ่มสำวโสด-ชำวออฟฟิศ บอร์ดไฟ

เขียวจ่ำยปันผลงวดปี 63 ในอัตรำ 0.17 บำท/หุ้น

นายชชัชวี วฒันสขุ ประธานกรรมการ
บริหาร บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ 
จ�ากัด (มหาชน) (TACC) เปิดเผยว่ำ ผล

กำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯในปี 2563 มีก�ำไรสุทธิ 

188.38 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 18.34% สร้ำงสถิติ

สูงสุดเป็นประวัติกำรณ์ เทียบปี 2562 มีก�ำไรสุทธิ 

159.18 ล้ำนบำท แม้ยอดขำยในปี 2563 จะลด

ลงประมำณ 13% โดยมีรำยได้รวม 1,316.74 ล้ำน

บำท เทียบปี 2562 ที่มีรำยได้รวมอยู่ที่ 1,527.36 

ล้ำนบำท เนื่องจำกได้รับผลกระทบจำกกำรล็อค

ดำวน์ประเทศ และสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด

ไวรัสโควิด-19 “แม้ยอดขำยของเรำจะปรับตัวลด

ลง จำกกำรระบำดของโควดิ-19 อย่ำงไรกต็ำม หลงั

สถำนกำรณ์เริ่มคลี่คลำย กำรบริโภคของลูกค้ำได้

กลับมำ รวมไปถึง All Café มีกำรปรับเพิ่มขนำด

แก้วจำก 16 oz. เป็น 22 oz. ช่วยกระตุ้นยอดขำย

ได้เป็นอย่ำงดี อีกทั้งเรำได้มีกำรปรับกลยุทธ์ใน

กำรบรหิำรจดักำรด้ำนกำรด�ำเนนิงำนและต้นทนุได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ ท�ำให้ก�ำไรในปี 2563 เพิ่มขึ้น

อย่ำงมีนัยส�ำคัญ” นำยชัชชวีกล่ำว

ส�ำหรับแผนกำรด�ำเนินงำนในปี 2564 บริษัทฯวำง

เป้ำหมำยรำยได้เติบโต 10-15% โดยบริษัทฯยังคง

ใช้กลยุทธ์กำรเจริญเติบโตของยอดขำยด้วยกำร

พัฒนำผลิตภัณฑ์และออกเครื่องดื่มใหม่ๆ ในกลุ่ม

สนิค้ำเครือ่งดืม่เยน็ในโถกด และเครือ่งดืม่ในมมุ All 

Café ที่ร้ำน 7-Eleven และวำงแผนกำรตลำดร่วม

กัน เพื่อกระตุ้นยอดขำย รวมถึงกำรขยำยตลำด

ไปยังกลุ่ม Café Business ซึ่งมีส่วนส�ำคัญในกำร

เจริญเติบโตของปีนี้

ในส่วนของธุรกิจ “คำแรคเตอร์” ในปีนี้ บริษัทฯได้

มีกำรคำแรคเตอร์ใหม่ “Jay The Rabbit” จับกลุ่ม

สำวโสด และกลุ่มออฟฟิศ ที่มีก�ำลังซื้อเป็นจ�ำนวน

มำก อีกทั้งมีควำมแตกต่ำงจำกคำแรคเตอร์ที่

บรษัิทฯมีอยู ่ท�ำให้สำมำรถขยำยฐำนลกูค้ำและต่อย

อดธุรกิจ ให้เติบโตได้อย่ำงแข็งแกร่ง ซ่ึงมั่นใจว่ำ

จะได้รับกำรตอบรับจำกผู้บริโภคอย่ำงดีเยี่ยม เช่น

เดียวกับคำแรคเตอร์ "Rilakkuma" และ "หมำจ๋ำ"

TACC วางเป้าปี 64 

รายได้โต 10-15% หลังปี63 

ก�าไรสร้างสถิติสูงสุดใหม่แตะ 188.38 ล้านบาท
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JMART เสน่ห์แรง บริษัทระดับโลกเคำะประตูขอ

เข้ำลงทนุต่อเนือ่ง ล่ำสุด ประกำศแผนเข้ำมำลงทุน

ของ TIS Inc. ยกัษ์ใหญ่ด้ำนไอทใีนญีปุ่น่ เข้ำถอืหุน้

ในบริษัท เจ เวนเจอร์ส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเจ

มำร์ท ย�้ำกำรเป็นผู้น�ำใน Tech Company ต่อยอด 

Digitization Transformation พลกิโฉมบรกิำรกำร

เงนิ และค้ำปลกีในยคุฟินเทคเหนือคูแ่ข่งในประเทศ 

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ JMART ในฐำนะบริษัท

โฮลดิ้งที่มีกลยุทธ์กำรลงทุนแบบ Investment 

Holding Company (IHC) เปิดเผยถึง ภำพกำร

เปล่ียนแปลงของวงกำรฟินเทคในประเทศไทย เมือ่ 

บรษิทั เจ เวนเจอร์ส จ�ำกดั หรือ JVC ซึง่เป็นบรษัิท

ย่อยของเจมำร์ทที่ถือหุ้น 80% ได้รับควำมสนใจ

จำก บริษัท TIS Inc. ซึ่งเป็นบริษัทไอทีระดับโลก

จำกประเทศญีปุ่น่ทีม่คีวำมเชีย่วชำญในกำรพัฒนำ

โซลช่ัูนทำงด้ำนไอท ี(IT Solution Provider) ให้กบั

ลูกค้ำองค์กรเอกชนระดับโลก ทั้งในอุตสำหกรรม

กำรเงิน กำรผลิต กำรบริกำร รวมถึงองค์กรของ

ภำครัฐ ดังนั้น กำรเข้ำมำร่วมลงทุนครั้งนี้ จะท�ำให้

เจมำร์ทมีแต้มต่อเหนือคู่แข่งในประเทศไทย

ส�ำหรบัแผนกำรร่วมทนุในครัง้นี ้สะท้อนควำมมัน่ใจ

ของนกัลงทนุจำกต่ำงประเทศในกลุม่เจมำร์ท ท�ำให้

เจเวนเจอร์ส ได้ Valuation ถึง 1,100 ล้ำน หรือ 

11 เท่ำ จำกเงินลงทุนของเจมำร์ท ตอกย�้ำควำม

เป็น Tech Company ที่แข็งแกร่งและอนำคตไกล 

นำยธนวัฒน์ เลิศวัฒนำรักษ์ ประธำนเจ้ำหน้ำท่ี

บริหำร JVC ในฐำนะ Tech Company ในกลุ่ม เจ

มำร์ท เปิดเผยถึงควำมส�ำเร็จในครั้งนี้ว่ำ เจ มำร์

ท ถือเป็นบริษัทไทยที่มีช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยค้ำ

ปลีกที่หลำกหลำย มีฐำนะข้อมูล และมีกำรเตรียม

กำรทำงด้ำน Digitization Transformation มำระ

ยะหนึ่งแล้ว ตนเองในฐำนะท่ีเป็นผู้ผลักดันกำรน�ำ

เทคโนโลยีทำงด้ำนธุรกิจ ค้ำปลีกและกำรเงินมำก

ขึน้ในกลุม่ มัน่ใจเป็นอย่ำงยิง่ว่ำ กำรร่วมมอืกบั TIS 

Inc ครั้งนี้ จะยิ่งเร่งสร้ำง Ecosystem ทำงด้ำนค้ำ

ปลีกและกำรเงินอย่ำงเต็มรูปแบบ ให้ทัดเทียมกับ

บริษัทในต่ำงประเทศ

นำยอดิศักดิ์  กล ่ำว

ทิ้ งท ้ ำย เมื่ อพูดถึง

อุตสำหกรรมดิจิทัลใน

ปจัจบุัน ญี่ปุ่นกถ็ือเป็น

ผู้น�ำในระดับโลก เป็น

บริษัท IT Solution 

Provider 1 ใน 5 ของ

ประเทศญี่ปุ่นที่มีควำม

มั่นคงทำงกำรเงินสูง 

และหำกมองย้อนไปดูกำรลงทุนของ TIS Inc. 

กับบริษัทในประเทศไทย เมื่อปี 2563 ท่ีผ่ำนมำ 

TIS ได้เข้ำลงทุนในบริษัท Grab ด้วยมูลค่ำลงทุน 

150 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือต่อยอดกำรพัฒนำ 

Application ให้กับ GrabPay และนี่ก็เป็นอีกครั้ง

ที่ TIS Inc. เข้ำมำลงทุนกับบริษัทในกลุ่มเจมำร์ท 

ยิง่สะท้อนศักยภำพของกลุม่บรษิทั และกำรเตบิโต

ใน Ecosystem ของเจมำร์ทในอนำคต รวมถึงต่อย

อด Digitization น�ำเทคโนโลยี Blockchain มำ

ปรับใช้ จำกอนำล็อกสู่โลกดิจิทัล ได้อย่ำงเป็นรูป

ธรรม และชัดเจนที่สุด เกมกำรเงินในยุคฟินเทคจะ

เปล่ียนแปลงไปแค่ไหน อยำกให้ทุกท่ำนตดิตำมดตู่อ

ไป ซ่ึงเรำมัน่ใจว่ำ จะยงัมอีกีหลำยสตอรีท่ีจ่ะทยอย

ประกำศออกมำในปีนี้  

JMART ผนวกพันธมิตรญ่ีปุ่น TIS Inc. 

ต่อยอดเกมเทคโนโลยีการเงินเหนือคู่แข่ง
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นายไชยาพร อิ่มเจริญกุล เลขานุการบริษัท 
บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จ�ากัด (มหาชน) STEC เปิดเผยว่ำ บริษัทฯ 
ได้ลงนำมสัญญำจ้ำงโครงกำรก่อสร้ำง รำยละเอียดดังนี้

ชื่อโครงกำร : โครงกำรก่อสร้ำง ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษำ 5 ธันวำคม 2550 พื้นที่โซน C อำคำรทิศเหนือ 
(สัญญำลงวันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2564)

ผู้ว่ำจ้ำง : บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ�ำกัด

มูลค่ำโครงกำร : 6,245,697,000.00 บำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

ลักษณะงำนก่อสร้ำง : อำคำรด้ำนทิศเหนือเป็นอำคำร
คอนกรีตเสริมเหล็กสูง11 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น งำนโครงสร้ำง งำน
สถำปัตยกรรม และงำนระบบประกอบอำคำร อำคำรสนับสนุน 
(Atrium) เป็นอำคำรสูง 2 ชั้นชั้นใต้ดิน 2 ชั้น

ระยะเวลำกำรก่อสร้ำง : 840 วัน

TPCH ผลกำรด�ำเนินงำนดีต่อเนื่อง บอร์ดใจดี แจกปันผลระหว่ำงกำลเป็นเงินสด 0.11 
บำท/หุ้น “กนกทิพย์ จันทร์พลังศรี” ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร ระบุพร้อมเดินหน้ำ 
COD โรงไฟฟ้ำ เพื่อดันก�ำลังกำรผลิตรวมแตะ 125 MW ภำยในปี 64 ขณะที่รำยงำนผลกำร
ด�ำเนินงำนปี 63 บริษัทฯ มีรำยได้รวม 1,777.37 ล้ำนบำท และมีก�ำไรสุทธิ 251.51 ล้ำน
บำท

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธำนคณะกรรมกำรบริหำร บริษัท ทีพีซี 
เพำเวอร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) (TPCH) เปิดเผยว่ำ ผลกำรด�ำเนินงำนใน 2563 เป็น
ที่น่ำพอใจ แม้จะอยู่ในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ระลอกใหม่ บริษัทฯ 
สำมำรถบริหำรจัดกำรได้เป็นอย่ำงดี และล่ำสุด บริษัทฯ ได้จ�ำหน่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบเชิง
พำณิชย์ (COD) ให้กับกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.) ภำยใต้โครงกำรโรงไฟฟ้ำชีวมวล ทีพี
ซีเอช เพำเวอร์ 2 (TPCH 2) ขนำดก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ ก�ำลังกำรผลิตไฟฟ้ำ
เสนอขำย 9.2 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลำ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ 
ยังเตรียม COD โรงไฟฟ้ำ ภำยในปีนี้เพิ่ม เพื่อให้มีก�ำลังกำรผลิตรวม 125 เมกะวัตต์ ตำม
เป้ำหมำยที่วำงไว้ในปี 2564

“ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ในปี 2563 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563) มีรำยได้รวม 
1,777.37 ล้ำนบำท และมีก�ำไรสุทธิ 251.51 ล้ำนบำท โดยได้รับปัจจัยหนุนจำกกำรทยอย
รับรู้รำยได้จำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำทั้ง 9 แห่ง มีก�ำลังกำรผลิตรวมทั้งหมด 99 เมกะวัตต์ ที่
ด�ำเนินกำรจ่ำยไฟฟ้ำเข้ำระบบไปเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย โรงไฟฟ้ำชีวมวล CRB, MWE, 
MGP, TSG, PGP, SGP , PTG ,TPCH 5 และ TPCH 1” นำงกนกทิพย์กล่ำว

ด้านนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท ทีพีซี เพำ
เวอร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด (มหำชน) (TPCH) กล่ำวว่ำ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ มีมติ
อนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด�ำเนินงำนงวด 6 เดือนหลัง (1 กรกฎำคม 
- 31 ธันวำคม 2563) ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรำ 0.11 บำท/หุ้น รวมเป็นเงิน 44.13 ล้ำนบำท 
ก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรำกฏ ณ วันก�ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 
มีนำคม 2564 และก�ำหนดจ่ำยเงินปันผล ในวันที่ 17 มีนำคม 2564

กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ TPCH กล่ำวอีกว่ำ บริษัทฯ ยังคงเป้ำหมำยจะมีใบอนุญำตในกำร
ขำยไฟฟ้ำ (PPA) ทั้งโรงไฟฟ้ำชีวมวล ชีวภำพ และโรงไฟฟ้ำขยะ ให้ครบ 250 เมกะวัตต์ 
แบ่งออกเป็นโรงไฟฟ้ำชีวมวล ชีวภำพ 200 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้ำขยะที่ 50 เมกะวัตต์ 
ภำยในปี 2565 เพื่อช่วยสนับสนุนผลงำนของบริษัทฯ ให้เติบโตอย่ำงยั่งยืนและมั่นคง

ส�ำหรับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ ในปี 2563 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563) มีรำยได้
รวม 1,777.37 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 135.35 ล้ำนบำท หรือ 8.2 % เทียบปี 2562 มีรำยได้รวม 
1,642.02 ล้ำนบำท ขณะที่มีก�ำไรสุทธิ 251.51 ล้ำนบำท

TPCH พร้อมเดินหน้า COD โรงไฟฟ้า 

ดันก�าลังการผลิตรวมแตะ 125 MW ภายในปีนี้

เคาะปันผลเป็นเงินสด 0.11 บาท/หุ้น

STEC ได้โครงการก่อสร้าง ศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 

มูลค่ากว่า 6.24 พันลบ.
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BGRIM ตัง้เป้ำ EBITDA ปี64 เพ่ิมเป็น 30% หลงัลยุ 

COD โครงกำรใหม่ -โครงกำร M&A หนุน  พร้อม

วำงงบลงทนุ 4.5 หมืน่ลบ. โครงกำรโรงไฟฟ้ำ -ท�ำ

ดีล M&A พร้อมเล็งออกหุ้นกู้ 5-7 พันลบ.ปีนี้

 

นายฮาราลด์ ลิงค์ ประธานกรรมการ  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
บี.กริม เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
BGRIM เปิดเผยว่ำ  บริษัทฯ ตั้งเป้ำก�ำไรก่อน

ดอกเบี้ย ภำษี และค่ำเสื่อม (EBITDA) ในปี 2564 

เพิม่เป็น 30% จำกปีก่อนคำดว่ำจะอยูท่ี่ระดบั 29% 

จำกกำรจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำเชิงพำณิชย์ (COD) ในโครง

กำรใหม่ๆ เพ่ิมเติม ประกอบด้วย โรงไฟฟ้ำกังหัน

ลมใน จ.มุกดำหำร ขนำดก�ำลังกำรผลิต 16 เมกะ

วัตต์, โครงกำรโซลำร์รูฟท็อป ขนำด 15-20 เมกะ

วัตต์ และโครงกำรโรงไฟฟ้ำโซลำร์ฟำร์ม ที่สนำม

บนิอูต่ะเภำ ขนำดก�ำลงักำรผลติ 15 เมกะวัตต์ รวม

ถึงอำจได้โครงกำรใหม่ๆเข้ำมำเพิ่มเติมจำกกำรเข้ำ

ท�ำธุรกิจ M&A ในปีนี้ ประกอบกับควำมคำดหวัง

กำรได้งำนจำกลูกค้ำเพิ่มเติมจำกกำรขยำยตัวของ

โรงงำนในเขตนิคมอุตสำหกรรมมำกขึ้น

พร้อมกันนี้ บริษัทได้วำงงบลงทุนในปี 2564 รำว 

4.5  หมื่นล้ำนบำท โดย50%ของงบลงทุนจะน�ำไป

ใช้ลงทุนโรงไฟฟ้ำส่วนต่ำงๆที่ได้รับPPA ทั้งหมด 7 

โครงกำร รวมก�ำลังกำรผลิตติดตั้ง 180 เมกะวัตต์ 

และอีก50% จะน�ำไปลงทุนในธุรกิจM&A แบ่งเป็น

ธุรกิจในประเทศไทย 200-360 เมกะวัตต์ และใน

ต่ำงประเทศ 200-250 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้ำที่

เป็นส่วนต่อขยำยอีก 120-150 เมกะวัตต์ รวมถึง

ยังมีโครงกำรที่เตรียมเข้ำประมูล ประกอบด้วย 

โครงกำรโรงไฟฟ้ำก๊ำซในประเทศเวียดนำม  และโรง

ไฟฟ้ำพลังงำนลมในประเทศเวียดนำมและเกำหลี 

ก�ำลังกำรผลิตรวม 1,000 - 1,200 เมกะวัตต์ 

ขณะทีปั่จจบุนั บรษัิทฯ ได้เป็นพำร์ทเนอร์กับบรษิทั

ผลติสำหร่ำยในประเทศมำเลเซีย เพือ่ร่วมกันศกึษำ

กำรแปลงสำหร่ำยให้กลำยเป็นน�้ำมันเพื่อใช้ในโรง

ไฟฟ้ำแทนพลงังำนถ่ำนหนิ เนือ่งจำกเป็นเชือ่เพลงิ

ที่มีต้นทุนต�่ำกว่ำถ่ำนหินมำก ซึ่งจะช่วยลดค่ำใช้

จ่ำยด้ำนกำรบรหิำรงำนของโรงไฟฟ้ำ และช่วยเพ่ิม

โอกำสในกำรเข้ำรับงำนและลงทุนในโรงไฟฟ้ำที่ยัง

ใช้เชื้อเพลิงแบบเก่ำ โดยโครงกำรดังกล่ำวคำดว่ำ

จะเห็นควำมชัดเจนในอีก 3  เดือนข้ำงหน้ำ

ส�ำหรับสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองในประเทศเมีย

นมำ ภำยหลังเกิดกำรรัฐประหำรเกิดกำรประท้วง

ของผู้ชุมนุม ส่งผลให้บริษัทชะลอกำรลงทุนออก

ไปก่อน จนกว่ำสถำนกำรณ์จะคลี่คลำย ส่วนกำร

ชะลอกำรจ่ำยไฟฟ้ำในสำธำรณรฐัประชำชนลำวนัน้ 

บรษิทัฯ ขอชีแ้จงว่ำไม่ได้รับผลกระทบต่อเหตุกำรณ์

ที่เกิดขึ้นแต่อย่ำงใด เนื่องจำกยังคงรับรำยได้ในรูป

แบบของสกุลเงินดอลลำร์จำกกำรไฟฟ้ำประเทศ

ลำวตำมปกติ

“ปัจจบุนับรษิทัมีโปรเจค็โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลงังำน

น�้ำในประเทศลำว 7 โครงกำร รวมก�ำลังกำรผลิต 

100 เมกะวัตต์ ซึ่งบริษัทจะชะลอกำรด�ำเนินกำร

ออกไปก่อน และตดิตำมประเมนิสถำนกำรณ์ในลำว

อีกครั้งจนกว่ำจะมีทิศทำงที่ดีขึ้น ส่วนงำนติดต้ัง

โซลำร์ให้กับกองทัพบก ซ่ึงทำงกองทัพได้ร่วมมือ

กบัEGAT ไปแล้วน้ัน บริษัทยังคงรอควำมชัดเจนว่ำ

ทำงกองทัพบกจะมเีปิดโอกำสให้BGRIMได้ท�ำควำม

ร่วมมือด้วยหรือไม่ ซึ่งเบื้องต้นทำงโครงกำรได้

ด�ำเนินกำรติดตั้งไปแล้วในเฟสแรก จ�ำนวน300 

เมกะวัตต์ จำกทั้งหมด 3,000 เมกะวัตต์” นำยฮำ

รำลด์ กล่ำว

นอกจำกน้ี บริษัทได้เตรียมออกหุ้นกู้รำว 5,000-

7,000 ล้ำนบำท  เพือ่น�ำเงนิท่ีได้ไปลงทนุซือ้กจิกำร

ตำมแผนปีนี้ โดยปัจจุบันบริษัทมีกระแสเงินสด 

(Cash flow) อยู่ที่ 2หมื่นล้ำนบำท และยังมีกระแส

เงินสดจำกกำรด�ำเนินงำนทุกๆปี รำว1.5หมื่นล้ำน

บำท

BGRIM ต้ังเป้า EBITDA ปี 64 

แตะ 30% หลัง COD โครงการใหม่ 

พร้อมวางงบลงทุนราว ราว 4.5 หม่ืนลบ. 
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ศนูยว์เิคราะหเ์ศรษฐกจิ หรอื TMB Analytics ประเมนิปี 2564 กำรฟ้ืนตวัของภำคธรุกจิยงัห่ำงไกลจำกระดบัรำยได้ปกต ิแม้รำย

ได้ธุรกจิไทยภำพรวมจะกระเตือ้งขึน้จำกปีทีแ่ลว้ 2.1% แต่รำยได้ยงัต�ำ่กว่ำปี 2562 (เป็นปีทีเ่ศรษฐกจิอยูใ่นภำวะปกต ิก่อนถงึช่วงโควดิ) ถึง -14.6% 

ชี้ ธุรกิจที่ฟื้นแล้ว ได้แก่ อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน ธุรกิจสุขภำพ ไอทีและเทเลคอม เครื่องใช้ไฟฟ้ำและชิ้นส่วน และอำหำร ธุรกิจที่ก�ำลังฟื้น ได้แก่ 

บรรจุภัณฑ์ เครื่องดื่ม วัสดุก่อสร้ำง เคมีภัณฑ์ สินค้ำอุปโภคบริโภค ยำนยนต์และชิ้นส่วน เครื่องจักรและอุปกรณ์ รับเหมำก่อสร้ำง และธุรกิจที่ยัง

ไม่ฟื้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กระดำษและสิ่งพิมพ์ อสังหำริมทรัพย์ เฟอร์นิเจอร์ กำรขนส่งทำงอำกำศ สินค้ำแฟชั่น และธุรกิจท่องเที่ยว พร้อมแนะผู้

ประกอบกำรหำโอกำสจำกปัจจัยเศรษฐกิจที่สนับสนุนธุรกิจและท�ำกำรตลำดผ่ำนช่องทำงออนไลน์มำกขึ้น และแนะภำครัฐเพิ่มแรงหนุนธุรกิจที่ฟื้น

แล้วและก�ำลังฟื้นให้กลับมำปกติ และประคองช่วยเหลือธุรกิจที่ยังไม่ฟื้นให้ผ่ำนพ้นควำมยำกล�ำบำก

ธรุกจิไทยยังต้องเผชิญกบัควำมท้ำทำย หลงัจำกต้นปีท่ีผ่ำนมำ กำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 ระลอกใหม่กลบัมำรมุเร้ำอกีครัง้ ถอืเป็นคลืน่มรสมุ

ที่เข้ำมำบั่นทอนก�ำลังซื้อภำยในประเทศ และควำมเชื่อมั่นของธุรกิจไทยให้ลดลง ประเมินว่ำกำรระบำดของโรคโควิด–19 จะยังอยู่กับประเทศไทยไป

อย่ำงน้อยหนึ่งปี โดยภำพรวมควำมรุนแรงของกำรระบำดจะไม่มำกนัก เนื่องจำกภำครัฐมีประสบกำรณ์กำรควบคุมกำรแพร่ระบำดตำมควำมเสี่ยง

เชิงพื้นที่ซึ่งได้รับควำมร่วมมือที่ดี จำกทั้งภำคเอกชนและภำคประชำชน อย่ำงไรก็ดี ปัญหำกำรระบำดจะยังคงมีอยู่ หำกจะให้คลี่คลำยอย่ำงถำวร

ต้องรอให้วัคซีนป้องกันโรคได้น�ำมำใช้ให้กับประชำชนอย่ำงทั่วถึง ดังนั้น ในช่วงปีนี้ผู้ประกอบกำรย่อมได้รับผลกระทบอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้

นอกจำกนี ้ผลกระทบจำกโควดิต่อรำยได้ของภำคธรุกจิในปี 2563 ท่ีผ่ำนมำ (ข้อมูลงบกำรเงนิจำกข้อมูลกรมพฒันำธรุกจิกำรค้ำ) พบว่ำรำยได้รวม

ของภำคธุรกิจลดลงกว่ำ -16.3% และ TMB Analytics วิเครำะห์แนวโน้มธุรกิจปี 2564 ซึ่งประเมินจำก 1) ปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ ได้แก่ แนวโน้มกำร

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ภำคเกษตรที่ดีขึ้นทั้งด้ำนดีมำนด์และซัปพลำย มำตรกำรช่วยเหลือของภำครัฐ ภำคบริกำรยังไม่ดีนักจำกกำรควบคุมกำร

แพร่ระบำดในประเทศและต่ำงประเทศ 2) ปัจจัยด้ำนโครงสร้ำงตลำด ได้แก่ ระดับกำรพึ่งพิงตลำดในประเทศและต่ำงประเทศ กำรพึ่งพิงภำคบริกำร 

และ 3) ปัจจัยด้ำนพฤติกรรมของผู้บริโภค ได้แก่ กำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม กำรท�ำงำนที่บ้ำน กำรซื้อขำยสินค้ำออนไลน์ และน�ำทั้งสำมปัจจัยดัง

กล่ำวมำวิเครำะห์ร่วมกัน

ผลกำรศึกษำของ TMB Analytics คำดว่ำรำยได้รวมของธุรกิจไทยในปี 2564 นี้ จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 2.1% แต่ทว่ำรำยได้ยังต�่ำกว่ำปี 2562 

ซึง่เป็นปีทีย่งัไม่ได้รบัผลกระทบจำกกำรระบำดของโควดิ ถงึ -14.6% โดยคำดว่ำธรุกจิท่ีฟ้ืนแล้วจะขยำยตวัจำกปีก่อน 2.8% และธรุกจิท่ีก�ำลงัฟ้ืนจะ

ขยำยตัวจำกปีก่อน 2.5% ในขณะที่ธุรกิจที่ยังไม่ฟื้นจะหดตัวจำกปีก่อน -1.2% ทั้งนี้ แนวโน้มกำรฟื้นตัวของแต่ละธุรกิจวิเครำะห์ด้วยกำรใช้เกณฑ์

เปรียบเทียบแนวโน้มรำยได้ของธุรกิจในปี 2564 กับรำยได้ธุรกิจปี 2562 ซึ่งสำมำรถแบ่งแนวโน้มธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

TMB Analytics เจาะแนวโน้มธุรกิจไทยปี 2564 

ท่ามกลางคล่ืนมรสุมโควิด
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1. กลุม่ธรุกจิทีฟ้ื่นแล้ว (รำยได้ธรุกจิปี 2564 สงูกว่ำปี 2562) ได้แก่ อำหำร ฟำร์มเลีย้งสัตว์ ยำงพำรำ อิเล็กทรอนกิส์และชิน้ส่วน ธรุกจิด้ำนสขุภำพ 

ไอทีและเทเลคอม เครื่องใช้ไฟฟ้ำและชิ้นส่วน โดยได้รับอำนิสงส์จำกกำรส่งออกที่ดีขึ้นตำมเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว พฤติกรรมกำรเว้นระยะห่ำงทำง

สังคม กำรท�ำงำนที่บ้ำน กำรซื้อขำยสินค้ำออนไลน์ และกำรดูแลสุขภำพมำกขึ้น

2. กลุ่มธุรกิจก�ำลังฟื้น (รำยได้ปี 2564 ต�่ำกว่ำปี 2562 ระหว่ำง 80-100%) ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ เครื่องดื่ม วัสดุก่อสร้ำง เคมีภัณฑ์ บริกำรธุรกิจ 

สินค้ำอุปโภคบริโภค ยำนยนต์และชิ้นส่วน เครื่องจักรและอุปกรณ์ เหล็กและโลหะ ผลิตภัณฑ์เกษตร พลังงำน รับเหมำก่อสร้ำง กลุ่มนี้มีทิศทำงฟื้น

ตัวตำมทิศทำงกำรกำรบริโภคและกำรลงทุนในประเทศที่คำดว่ำจะทยอยฟื้นตัวจำกกำรส่งออก และมำตรกำรช่วยเหลือของภำครัฐ แต่จะฟื้นตัวไม่

เต็มที่ ยังต้องรอวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 น�ำมำฉีดให้ประชำชนในประเทศอย่ำงทั่วถึงเสียก่อน 

3. กลุ่มธุรกิจที่ยังไม่ฟื้น (รำยได้ปี 2564 ต�่ำกว่ำ 80% เมื่อเทียบกับปี 2562 ) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กระดำษและสิ่งพิมพ์ อสังหำริมทรัพย์ เฟอร์นิเจอร์ 

บริกำรส่วนบุคคล กำรขนส่งทำงอำกำศ สินค้ำแฟชั่น ธุรกิจท่องเที่ยว อยู่ในหมวดสินค้ำบริกำรและสินค้ำฟุ่มเฟือย ซึ่งได้รับผลกระทบจำกก�ำลังซื้อ

ที่ลดลง และยังได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคโควิด-19 แม้ว่ำจะมีควำมหวังวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แต่อัตรำกำรฉีดจะยังไม่ทั่วถึงในปีนี้ 

นอกจำกนี้หลังจำกฉีดไปแล้วยังต้องรอควำมเชื่อมั่นของผู้บริโภคให้กลับมำก่อน จึงจะท�ำให้เริ่มฟื้นตัวได้

จำกข้อมูลดังกล่ำว แนะน�ำให้ผู้ประกอบกำรหำโอกำสจำกธุรกิจของตนเอง โดยกำรประเมินปัจจัยด้ำนเศรษฐกิจ ได้แก่ กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก 

ภำคเกษตรที่ดีขึ้น และมำตรกำรช่วยเหลือของภำครัฐ ว่ำมีส่วนใดบ้ำงที่ธุรกิจจะได้รับผลประโยชน์บ้ำง และพิจำรณำท�ำกำรตลำดออนไลน์มำกขึ้น 

เนื่องจำกพฤติกรรมผู้บริโภคที่เว้นระยะห่ำงทำงสังคม ท�ำงำนที่บ้ำน และซื้อสินค้ำผ่ำนออนไลน์มำกขึ้น

นอกจำกนี้ ภำครัฐควรเพิ่มแรงสนับสนุนธุรกิจที่ฟื้นแล้วและก�ำลังฟื้นให้กลับมำปกติ เช่น แนวโน้มเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวถือเป็นโอกำสของธุรกิจส่ง

ออกสินค้ำ ภำครัฐควรเร่งเจรจำกับประเทศคู่ค้ำเพื่อขำยสินค้ำให้ได้มำกขึ้น รวมถึงดูแลค่ำเงินบำทไม่ให้แข็งค่ำมำกเกินไป สินค้ำเกษตรมีทิศทำงดี

ขึ้น ภำครัฐควรสนับสนุนกำรลดต้นทุนกำรผลิตสินค้ำเกษตรเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบกำรมีก�ำไรมำกขึ้น เป็นต้น ส�ำหรับธุรกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว 

ภำครัฐสำมำรถช่วยประคับประคองผู้ประกอบกำรให้ผ่ำนพ้นควำมยำกล�ำบำกนี้ ด้วยกำรใช้มำตรกำรช่วยเหลือ อำทิ กำรให้เงินกู้เสริมสภำพคล่อง 

รวมถึงกำรยืดหนี้ให้ส�ำหรับธุรกิจที่ไม่สำมำรถด�ำเนินกิจกำรต่อได้ จนกว่ำธุรกิจจะสำมำรถกลับมำด�ำเนินธุรกิจได้ดังเดิมอีกครั้ง
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นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทย
พาณิชย์ จ�ากัด เปิดเผยถึงภำพรวมตลำดหุ้นไทยว่ำ ยังมีแนว

โน้มเติบโตจำกควำมคืบหน้ำของกำรฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบำด 

Covid-19 โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพำกำรท่องเที่ยวจำกต่ำง

ชำติและกำรส่งออก ดังนั้น เมื่อมีควำมคืบหน้ำของกำรฉีดวัคซีนให้

กับคนไทยและทั่วโลก ประเทศไทยจึงจะได้รับผลบวกในระดับที่สูงกว่ำ

ประเทศเพื่อนบ้ำนและส่งผลให้หุ้นไทยกลับมำเติบโตสูงได้อีกครั้ง ถึง

แม้วำ่ ผลกระทบของกำรระบำดระลอกใหม่ของ Covid-19 จะส่งผล

ให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจในประเทศบำงส่วนชะลอเพื่อป้องกันกำรติด

เชื้อของโรคระบำดเพิ่มเติม ซึ่งคำดว่ำจะส่งผลในระยะส้ันเพียง 1-3 

เดือน นอกจำกน้ี ยังมีปัจจัยสนับสนุนอื่นที่ส่งผลให้เศรษฐกิจไทย

และเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวอย่ำงต่อเนื่อง เช่น สงครำมกำรค้ำที่มีแนว

โน้มลดควำมรุนแรงลงซึ่งส่งผลบวกต่อกำรเติบโตของเศรษฐกิจโลก 

มำตรกำรเพิ่มสภำพคล่องของธนำคำรกลำงทั่วโลกที่จะส่งผลบวกให้

กบัสนิทรพัย์เส่ียงโดยเฉพำะหุน้ให้สำมำรถปรบัตวัขึน้ได้อย่ำงต่อเนือ่ง 

อย่ำงไรก็ดี ยังควรต้องจับตำประสิทธิภำพของวัคซีนในกำรป้องกัน

โรคระบำดว่ำมีประสิทธิภำพเพียงใด รวมถึงกำรชุมนุมทำงกำรเมือง

ภำยในประเทศ และกำรปรับลดมำตรกำรเพิ่มสภำพคล่องที่คำดว่ำจะ

เริ่มในช่วงปลำยปี 2564 หรือปี 2565 เป็นต้นไป

“แนวโน้มในปี 2564 คำดว่ำภำพเศรษฐกจิไทยจะมพีฒันำกำรเชงิบวก

เมือ่เทยีบกบัปีก่อน จำกทัง้ภำคกำรลงทนุทีเ่ร่งตวัขึน้ รวมถึงนโยบำย

ทำงกำรคลังเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ิมเติม ประกอบกับกำรคง

อตัรำดอกเบีย้ในระดบัต�ำ่ต่อเนือ่ง อกีทัง้คู่ค้ำต่ำงประเทศทีมี่กำรฟ้ืนตวั

หนุนยอดกำรส่งออกเร่งตัวขึ้นควบคู่กันไป จึงคำดกำรณ์ว่ำก�ำไรของ

บรษิทัจดทะเบยีนไทยจะขยำยตวัขึน้ +35%YoY ในปี 2021 และ+17% 

YoY ในปี 2022 โดยประเมินดัชนีเป้ำหมำยของ SET ปี 2564 ที่ระดับ 

1,620 จุด อิง forward PE2022 ที่18 เท่ำ เทียบกับกำรเติบโตเฉลี่ย

ของก�ำไร 2 ปีข้ำงหน้ำมำกกว่ำ 20% ซึ่งเป็น ระดับ Valuation ที่น่ำ

สนใจในกำรลงทุนเพิ่ม ฉะนั้นกำรที่ตลำดหุ้นไทยปรับตัวลดลงในระยะ

สัน้ถอืเป็นจงัหวะในกำรสะสมหุน้ไทย เพือ่รอจงัหวะเศรษฐกจิไทยท่ีเริม่

ฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง” นำยณรงค์ศักดิ์กล่ำว

บลจ.ไทยพาณิชย์ เล็งปีน้ี SET 1,620 จุด 

ชี้ SET ลงในระยะส้ันถือเป็นจังหวะในการสะสมหุ้นไทย 

เพ่ือรอจังหวะเศรษฐกิจไทยท่ีเร่ิมฟื้นตัวดีข้ึนในช่วงคร่ึงปีหลัง
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อินไซด์ Business
"KISS เดินหน้าแผนลงทุน สร้างการเติบโตยั่งยืน 

ตั้งเป้า 3 ปี รายได้แตะ 3,000 ล้านบาท หลังเข้าเทรด

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 19 ก.พ. เป็นวันแรก"

วิศวะมหิดล สร้างนวัตกรรม 5 ตู้อบฆ่าเชื้อ

ด้วยรังสี UVC ส่งมอบแก่ รพ. สนาม 

จังหวัดสมุทรสาคร ลดเสี่ยงบุคลากรแพทย์

เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม 

ร่วมบริจาคสมทบทุนสร้าง

 "ศูนย์ห่วงใยเเรงงานสาคร" จังหวัดสมุทรสาคร

"บีโอไอ" หารือ "กรมปศุสัตว์" 
ยกระดับผู้ประกอบการกลุ่มผลิตอาหาร

และยาส�าหรับสัตว์
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย

16 www.HoonInside.com 22  February  2021



สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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