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PTG ได้รบัการรบัรองมาตรฐาน Q Mark จากกรมการ

ขนส่งทางบก ยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการขนส่ง

ไทยให้มีศักยภาพ ช่วยสร้างความปลอดภัยและลด

อบุตัเิหตุบนท้องถนน พร้อมมอบสิทธปิระโยชน์พเิศษ

ให้ผู้ประกอบการอื่นๆ ที่ไดร้ับการรับรองมาตรฐาน Q 

Mark ร่วมสร้างมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วย

รถบรรทุกให้สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง

นายรังสรรค ์  พวงปราง ผู ้ช ่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี 
เอ็นเนอยี จ�ากัด (มหาชน) หรือ PTG 

เปิดเผยว่า ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกน�้ามัน

และธุรกิจในเครือ ทั้งร้านสะดวกซื้อ Max Mart  ร้าน

กาแฟพันธ์ไทย ออโต้แบคส์ ศูนย์บริการรถยนต์ครบ

วงจรมาตรฐานจากญี่ปุ่นและจุดบริการพักรถลูกค้า 

(PT Max Camp) ที่มีสิ่งอ�านวยความสะดวกไว้คอย

บรกิารอย่างพร้อมสรรพ เช่น เตยีงพกัผ่อน ห้องอาบ

น�้า เครื่องซักผ้าและอื่นๆ ส�าหรับประชาชนทั่วไปและ

กลุม่ผูขั้บรถบรรทกุ พร้อมจดัพืน้ทีใ่ห้รถบรรทกุขนาด

ใหญ่ ได้จอดพกัพร้อมไฟส่องสว่างในช่วงกลางคนืเพือ่

ความปลอดภัย นับเป็นสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ PT 

Max Camp จัดเตรียมไว้บริการส�าหรับกลุ่มผู้ขับรถ

บรรทุก เพ่ือยกระดับมาตรฐานการขนส่งให้มีความ

ปลอดภัย ลดการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มประสิทธิภาพ

การขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกและลดต้นทุนให้กับ

ผู้ประกอบการ ท�าให้ PTG ได้รับมาตรฐานคุณภาพ

บริการขนส่งด้วยรถบรรทกุ หรอื มาตรฐาน Q Mark 

ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวในประเทศไทยที่จัดท�าขึ้นโดย

เฉพาะเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพส�าหรับรถบรรทุก 

จากกรมการขนส่ง กระทรวงคมนาคม 

ทั้งนี้  PTG จะมอบสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ ให้กับผู้

ประกอบการขนส่งที่เข้าร่วมโครงการ Q Mark ที่ใช้

สนิค้าหรือบริการในกลุม่ PTG เช่น มอบส่วนลดน�า้มนั

พเิศษ เมือ่เตมิน�า้มนั ณ สถานบีรกิารสถานนี�า้มนั PT 

และเข้าใช้พื้นที่ PT Max Camp ผ่านบัตร  PT Max 

Card Corporate รวม 42 สาขาทั่วประเทศ ช่วยลด

ต้นทุนให้กับกับผู้ประกอบการขนส่ง รวมท้ังช่วยส่ง

เสรมิและสนบัสนนุผูป้ระกอบการขนส่งทีเ่ป็นคูค้่าของ 

PTG  ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark ตลอดจน

การน�าเสนอนวตักรรม เครือ่งมอืและส่ิงอ�านวยความ

สะดวกที่ทันสมัยให้กับผู้ประกอบการขนส่ง เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารงานขนส่ง ควบคุมต้นทุน 

และเพิ่มความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น

“ PTG มุ ่งมั่นที่จะสานต่อและพัฒนายกระดับ

มาตรฐานการบริการการที่มีคุณภาพในทุกมิติ 

ความทุ่มเทนั้นสะท้อนได้จากการได้รับการรับรอง

มาตรฐาน Q Mark โดยบริษัทพร้อมให้ความร่วมมือ

และสนับสนุนโครงการดังกล่าวต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียง

ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือในการให้บริการ

ขององค์กร แต่ยังช่วยเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของผู้

ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกของประเทศไทยให้

มศีกัยภาพ สามารถแข่งขันกบัคูแ่ข่งจากต่างประเทศ

ได้ดยีิง่ขึน้ ตลอดจนเกิดความปลอดภยัในการใช้รถใช้

ถนนร่วมกัน” นายรังสรรค์ กล่าว

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก 

เปิดเผยว่า ปัจจบัุน มผีูป้ระกอบการในภาคการขนส่ง

สินค้า ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark จ�านวน 

411 ราย โดยกรมการขนส่งทางบก จะส่งเสริมให้ผู้

ประกอบการขนส่ง เข้าสู่ระบบมาตรฐาน Q Mark 

ให้มากย่ิงข้ึน พร้อมขอความร่วมมือไปยังผู้มีส่วน

เกีย่วข้องทกุภาคส่วน ในการสร้างการรบัรูม้าตรฐาน 

Q Mark รวมถึงสร้างพันธมิตรกับหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ

ขนส่งสินค้าทางถนนให้มีความปลอดภัยอย่างต่อ

เนื่องตลอดไป 

PTG คว้ามาตรฐาน Q Mark
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บมจ.เดอะแพรคทิเคิลโซลูช่ัน (TPS) ส่งบริษัท

ย่อย “เดอะวิน เทเลคอม” คว้างานใหญ่ในโครงการ 

Saphan Project (Underground Fiber Cable) 

ของบริษัท แอล เอ็กซ์ ที เน็ทเวิร์ค จ�ากัด มูลค่า

รวมกว่า 557.89 ล้านบาท หนนุ Backlog ในมอืพุ่ง

แตะระดับ 1,260 ล้านบาท ฟากซีอีโอ “บุญสม กิจ

เกษตรสถาพร” ส่งสญัญาณไตรมาส 4/64 แนวโน้ม

สดใส ทยอยรับรู้รายได้จากงานในมอืทีต่นุไว้ พร้อม

เดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่ ทั้งภาครัฐ และเอกชน

อีกเพียบ สนับสนุนผลงานปีนี้โตเข้าเป้าหมาย

นายบุญสม กจิเกษตรสถาพร ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะแพร
คทิเคิลโซลูชั่น จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
TPS ด�าเนินธุรกิจเป็นผู้ให้ค�าปรึกษา ออกแบบ 

จัดหา ติดตั้ง จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่

เก่ียวข้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผย

ว่า บริษัท เดอะวิน เทเลคอม จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อย ได้ลงนามในสัญญาจ้างเหมาติดต้ังสายใย

แก้วน�าแสงใต้ดินของโครงการ Saphan Project 

(Underground Fiber Cable) พร้อมจัดหาวัสดุ

อุปกรณ์กับบริษัท แอล เอ็กซ์ ที เน็ทเวิร์ค จ�ากัด 

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มูลค่าโครงการ 557,895,432 

บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยมีลักษณะการ

ท�างานคือ ส�ารวจ ออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ พร้อม

ติดตั้งสายใยแก้วน�าแสงใต้ดินในพ้ืนท่ีภาคใต้ ของ

ประเทศไทย ระยะเวลาส่งมอบงาน 12 เดือน

“การได้รับงานใหม่ครั้งนี้ เป็นการตอกย�้าให้เห็นถึง

ความเชื่อม่ัน และความไว้วางใจของคู่ค้าที่มีให้กับ

บริษัทและบริษัทย่อย ส่งผลให้ TPS มีมูลค่างาน

ในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) เพิ่มข้ึนแตะระดับ 

1,260 ล้านบาท โดยจะทยอยรับรู้รายได้ต่อเนื่อง

ในระยะเวลา 1 ปี และมั่นใจว่า จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่

สนับสนุนให้ผลงานปีนี้เติบโตตามเป้าหมายที่วาง

ไว้”

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร TPS กล่าวต่อถึงแนว

โน้มการด�าเนินธุรกิจในไตรมาส 4/2564 คาดว่าจะ

ยังคงเติบโตได้ดีกว่าไตรมาสท่ีผ่านมา เนื่องจากบ

ริษัทฯ จะทยอยรับรู้รายได้จากการส่งมอบงานให้

กบัภาครฐัและเอกชนได้ตามก�าหนด อีกท้ัง บรษิทัฯ 

ยังเดินหน้าเข้าประมูลงานใหม่ ทั้งงานของภาครัฐ

และเอกชนอย่างต่อเนือ่ง และสถานการณ์ภาพรวม

มีทิศทางที่ดีขึ้น หลังที่ภาครัฐมีนโยบายทยอยเปิด

ประเทศ ท�าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับมา

คึกคัก และมีงานเปิดให้ประมูลใหม่มากขึ้น

นอกจากนี ้ในส่วนของธรุกจิไซเบอร์ซเีคยีวรติี ้ภาย

ใต้บริษทั เอ็กซ์-ซีเคยีว จ�ากดั (X-Secure Co.,Ltd) 

ซ่ึงเป็นบริษัทย่อย โดยจะให้บริการด้านความ

ปลอดภัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างครบ

วงจรหรือ Managed Security Service (MSS) 

เพือ่เพิม่ช่องทางในการสร้างรายได้ ปัจจุบนัมลีกูค้า

ให้ความสนใจจ�านวนมาก โดยคาดว่า จะเห็นความ

ชดัเจนตัง้แต่ปีหน้าเป็นต้นไป และจะช่วยผลกัดนัให้

บริษัทฯ มีการเติบโตได้ต่อเนื่อง สามารถสร้างผล

ตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น

TPS เผย Backlog 
ทะยานแตะ 1,260 ลบ. 

หลังคว้างานใหญ่ มูลค่า 557.89 ลบ. 
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บมจ.แอดเทค ฮับ (ADD) เดินเกมรุกบุกขยายงาน 

“ดิจิทัลคอนเทนต์” ต่อเนื่อง สบช่องการให้บริการ

ออนไลน์ต่างๆ เพิ่มทุกอุตสาหกรรม สอดรับยุคแห่ง

ดิจิทัล 5G มั่นใจในปี 2564 เติบโตไม่ต�่ากว่า 50% 

ตามแผนที่วางไว้ เหตุภาพรวมอุตสาหกรรมฟื้นตัว 

– ก�าลังซื้อผู้บริโภคกลับมาคึกคัก ด้าน CFO “สมโภช 

ทนุตันติวงศ์” วางหมาก มองหากิจการที่เข้ามาเติม

เต็มใน Ecosystem ท่ีมีอัตราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนไม่ต�่ากว่า 10% เพื่อเป็นการสร้างการเติบโตให้

กบับริษทัฯทันท ีคาดสรปุดีลได้ภายในคร่ึงแรกปี 2565

นายสมโภช ทนุตันติวงศ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท แอดเทค 
ฮับ จ�ากัด (มหาชน) หรือ ADD ผู้ด�าเนิน

ธุรกิจให้บริการระบบสนับสนุนบริการดิจิทัลคอน

เทนต์บนโทรศพัท์เคลือ่นทีแ่ละให้บรกิารพฒันาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยว่า บริษัทฯยังคงตั้ง

เป้าอัตราการเติบโตของรายได้รวมในปี 2564 ไม่ต�่า

กว่า 50% ตามแผนที่วางไว้ บนพื้นฐานการขยายตัว

ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โดยภาพรวมธุรกิจ

ในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้า

ขยายการการให้บริการทั้งในส่วนของการให้บริการ

ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) ผ่านช่องทาง

โทรคมนาคม รวมถึงการให้บริการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเน่ือง โดยมองว่าช่วง

ปลายปีนี้ ภาพรวมอุตสาหกรรมจะเริ่มมีการฟื้นตัว 

ซึ่งเป็นอานิสงส์จากการคลายมาตรการล็อคดาวน์ 

รวมถึงการเปิดประเทศ ที่จะเข้ามาเป็นตัวแปรหลัก

ของการกระตุน้เศรษฐกจิ และช่วยให้ผูบ้รโิภคมกี�าลงั

ซื้อกลับมาอีกครั้ง

ส่วนภาพรวมของตลาดบริการดิจิทัลยังคงเติบโตต่อ

เนื่อง โดยจะเห็นได้จากมูลค่าตลาดรวมที่ 231,220 

ล้านบาท ซึ่งสอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยน

เข้าสูย่คุดิจทัิลมากข้ึน ส่งผลให้การให้บริการออนไลน์

ต่างๆ เพิ่มมากขึ้นในทุกอุตสาหกรรม รวมถึงการ

ลงทุนเครือข่าย 5G ถือเป็นโครงข่ายความเร็วสูง ซึ่ง

เป็นปัจจัยส่งเสริมให้เกิดการใช้งานได้จริงในอนาคต 

หนุนให้มีการพัฒนาแพลตฟอร์ม Digital Content 

ใหม่ๆ ออกมารองรับความต้องการของผู้บริโภค โดย

เฉพาะการใช้บริการ Digital Content ในรูปแบบการ

สมคัรสมาชกิ ซึง่จากปัจจยัดังกล่าวเป็นตัวสนบัสนนุ

ให้ภาพรวมธุรกิจในอนาคตเติบโตอย่างโดดเด่น

นายสมโภช กล่าวเพิ่มเติมว่า จากประเด็นดังกล่าว 

ส่งผลให้บริษัทฯ เตรียมขยายงานด้าน Content 

หรือ Solution ใหม่ๆ เพื่อสร้างโอกาสการเติบโต

ตามการขยายตัวของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 

(Operator) ผ่านการเชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรม

อื่นๆรวมถึงมองหาโอกาสในการลงทุนขยายธุรกิจใน

ปี 2565 โดยบริษัทฯมุ่งเน้นมองหากิจการที่สามารถ

เข้ามาเติมเต็มใน Ecosystem เพื่อเป็นการสร้างการ

เติบโตให้กับบริษัทฯ ทั้งด้านรายได้และก�าไรในทันที 

โดยบริษทัฯคาดหวงัทีจ่ะมอีตัราผลตอบแทนจากการ

ลงทุนไม่ต�่ากว่า 10% และจะสามารถสรุปดีลให้เห็น

ความชัดเจนได้ภายในช่วงครึ่งแรกปี 2565

นอกจากนี้ ความต้องการใช้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ 

(Digital Content) กมี็การปรบัตัวเพิม่สงูขึน้ ด้วยการ

พัฒนา Content ที่เหมาะสมแก่ความต้องการของ

ลูกค้า โดยเฉพาะ Content ส�าหรับการดูแลสุขภาพ

และกฬีา เนือ่งจากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาดูแล

สุขภาพมากขึ้น ทางบริษัทฯจึงเล็งเห็นความส�าคัญ

ของกลุ่ม Content ดังกล่าว

ขณะที่การให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Digital Solution) รวมไปถึงการให้

บริการพัฒนาระบบช�าระเงินค่า บริการหรือสินค้า

ผ่านผูใ้ห้บริการโทรศัพท์เคลือ่นที ่(Carrier Billing) ให้

แก่โอเปอเรเตอร์ กม็แีนวโน้มเพิม่มากขึน้เช่นเดยีวกนั 

ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯมีอัตราการเติบโตของรายได้

ปรับตัวเพิ่มข้ึนตาม เนื่องจากบริษัทฯมีการรับรู้ราย

ได้ในรูปแบบส่วนแบ่งรายได้ (Revenue Sharing) 

จากโอเปอเรเตอร์ และจากปัจจัยการฟื้นตัวทาง

เศรษฐกิจประกอบกับการขยายงานด้าน Content 

และ Solution ใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค ซึ่งสอด

รับกับก�าลังซื้อผู้บริโภคที่เริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติ ส่ง

ผลให้บริษัทฯตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ปี 

2565 เป็นไม่ต�่ากว่า 600 ล้านบาท

ADD เดินเกมรุกขยายงาน 
“ดิจิทัลคอนเทนต์” 

รับยุค 5G มั่นใจรายได้ปี 64 โต 50%
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นายฮิโรโนบุ อิริยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีทีซีแอลจ�ากัด 
(มหาชน) (TTCL) เปิดเผยว่าบริษทั ฯ ได้รับหนังสือแจ้งให้เป็นผู้

ชนะการประมูลส�าหรับงานก่อสร้างโครงการใหม่ในประเทศ โดยมีราย

ละเอียดดงัต่อไปนี้

ประเภทโครงการ :ก่อสร้างถังกักเก็บก๊าซ

ชื่อโครงการ : GSP Logistics Management Phase 2 Project

เจ้าของโครงการ : บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน)

มูลค่าโครงการ : ประมาณ 1,530 ล้านบาท (หรือเทียบเท่าประมาณ 

46ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

ขอบเขตของงาน :การออกแบบวิศวกรรม,จัดซ้ือเครื่องจกัรวสั ดุ

อุปกรณ์, ก่อสร้างและทดสอบการ เดินเครื่อง

ที่ต้งัโครงการ :จังหวัดชลบุรี และ จังหวัดระยอง ประเทศไทย

ระยะเวลาโครงการ : ประมาณ 22 เดือน 

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื ปตท.สผ. ขอแจ้งว่าบรษิทั PTTEP HK Offshore 

Limited (Malaysia Branch) หรือ PTTEP HKO ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ

ปตท.สผ. ในมาเลเซีย ได้ค้นพบก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่ที่หลุมส�ารวจ 

Nangka-1 ซึง่เป็นหลมุส�ารวจทีส่องต่อจากการค้นพบในแหล่ง Dokong 

ของโครงการซาราวกัเอสเค 417 ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณนอกชายฝ่ังรฐัซาราวกั 

ประเทศมาเลเซีย

ปตท.สผ. ได้เริม่ด�าเนนิการเจาะหลมุส�ารวจ Nangka-1 ในเดอืนมถินุายน 

2564 ที่ระดับความลึก 3,758 เมตร โดยได้ค้นพบชั้นหินกักเก็บก๊าซ

ธรรมชาติซึ่ง ปตท.สผ. มีแผนที่จะเจาะหลุมประเมินผลในโครงการดัง

กล่าวเพื่อยืนยันศักยภาพปิโตรเลียมต่อไปโครงการซาราวัก เอสเค 417 

ตั้งอยู่บริเวณน�้าตื้น ห่างจากชายฝั่งรัฐซาราวัก ประมาณ 90 กิโลเมตร 

ครอบคลุมพื้นที่ 1,540 ตารางกิโลเมตร มี PTTEP HKO เป็นผู้ด�าเนิน

การ และร่วมทุนกับ PETRONAS Carigali Sdn. Bhd. ในสัดส่วนร้อย

ละ 80 และร้อยละ 20 ตามล�าดับ

PTTEP พบแหล่งก๊าซธรรมชาติ
ในหลุมส�ารวจที่สองของโครงการ

ซาราวักเอสเค 417 ประเทศมาเลเซีย

TTCL ชนะประมูลงานก่อสร้าง
ถังกักเก็บก๊าซ ของปตท. 

มูลค่าราว 1,530 ลบ.
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นายสมนกึ ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เอ็น. ซี. เฮ้าส์ซิ่ง 
จ�ากัด (มหาชน) NCH เปิดเผยว่า บริษัทฯ

คาดว่าภาพรวมผลการด�าเนินงานในช่วงไตรมาส

ที่ 4/2564 จะเติบโตต่อเนื่องจากไตรมาส3 รวมถึง

เตบิโตดกีว่าไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน ทัง้ยอดขาย

และรายได้ เนือ่งจากในช่วง Q3/64 บรษิทัฯได้มีการ

ปิดแคมป์หยุดงานก่อสร้าง จากและการการแพร่

ระบาดของเชือ้ไวรสั โควดิ-19 ระลอก2 ท�าให้สต๊อก

สินค้าที่ค้างจากQ3/64 และโครงการที่พึ่งก่อสร้าง

แล้วเสรจ็จะทยอยเข้ามารบัรูย้อดขายและรายได้ใน

ไตรมาสสุดท้ายของปีนี้

ปัจจุบัน บริษัทฯมีงานที่รอรับรู ้รายได้อยู ่ในมือ 

(Backlog) จ�านวน 709ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะรับ

รู้รายได้ทั้งหมดภายในปี2564 นี้ และจากปัจจัย

ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น เชื่อว่าจะท�าให้บริษัทฯ

สามารถท�ารายได้ทะลุเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ระดับ 

2,000 ล้านบาท ได้อย่างแน่นอน โดยในช่วง 9 

เดือนท่ีผ่านมา บริษัทฯมีรายได้รวมแล้วที่ 1,887 

ล้านบาท คิดเป็น 93% ของเป้าหมายทั้งปี ซึ่ง

สัดส่วนรายได้ 99% มาจากการโอนกรรมสิทธิ์

โครงการแนวราบ

ขณะที่ยอดขายในปี 2564 บริษัทฯมั่นใจว่าจะ

สามารถเติบโตทะลเุป้าหมาย 4,000 ล้านบาท และ

จะเป็นการเติบโตท�าสถิติสูงสุดใหม่ (นิวไฮ) หลัง

จากในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา บริษัทฯมียอดขาย

สะสมแล้ว 3,269 ล้านบาท คิดเป็น 94% ของเป้า

หมายทัง้ปีทีว่างไว้ 3,500 ล้านบาท ซ่ึงในช่วงเดือน

ตุลาคม-พฤศจิกายนที่ผ่านมา บริษัทฯมียอดขาย

ประมาณกว่า 300 ล้านบาทต่อเดือน

นอกจากน้ี บริษัทฯยังมีมุมมองเป็นบวกจากกรณี

ที่ภาครัฐมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ที่เป็นข้อ

จ�ากดัมากขึน้ รวมถงึการผ่อนคลายมาตรการ LTV 

ไปถึงสิ้นปี 2565 คาดว่าจะท�าให้เศรษฐกิจไทยฟื้น

ตัวขึ้นเมื่อเทียบกับปีน้ี และมองว่าการคลี่คลาย

ของสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 

ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อ Sentiment ของประชาชน

ภายในประเทศ

ด้านแผนงานในช่วงเวลาท่ีเหลอืของปีนี ้บรษิทัฯยงั

คงเดินหน้าปิดตัวโครงการใหม่จ�านวน 6 โครงการ 

มูลค่าโครงการรวม 4,500 ล้านบาท ซึ่งโครงการ

ที่ทยอยเปิดไปแล้วนั้นก็ได้รับการตอบรับที่ดี 

เนื่องจากเป็นโครงการแนวราบท้ังหมด ซึ่งก�าลัง

เป็นที่นิยม และได้รับผลกระทบเชิงบวกจากปัจจัย

ในเรื่องของโควิด-19

ทั้งนี้ บริษัทฯได้อัพเดทถึงแผนงานและเป้าหมาย

ในปี 2565 ว่าปัจจุบันก�าลังอยู่ระหว่างการเตรียม

แผน ซึ่งคาดว่าจะสามารถประกาศได้ในช่วงเดือน

มกราคม 2565 โดยในเบื้องต้นบริษัทเชื่อว่าทั้ง

รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์และยอดขายจะยังคง

เติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการเปิดตัวโครงการแนว

ราบใหม่ๆ เพิ่ม ซึ่งจะส่งผลให้สต็อกพร้อมขายเพิ่ม

ขึ้น จากการเปิดตัวโครงการใหม่ๆ

NCH คาด Q4/64 โตต่อเนื่อง 

มั่นใจทั้งปีนี้ ยอดขาย-รายได้ 

ท�านิวไฮ ทะลุ 2 พันลบ.
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ไวรัสสายพันธุ์ Omicron ท�าให้ความไม่แน่นอน

อยู่ในระดับสูงเนื่องจากยังไม่มีข้อมูลมากนัก

ในส่วนของไวรสัสายพนัธ์ุ Omicron ถกูพบว่ามี

การกลายพันธ์ุจ�านวนมากบนรหสัพนัธกุรรม ผู้

เชี่ยวชาญบางคนจึงประเมินว่า อัตราการแพร่

กระจายและการดื้อต่อวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบัน

อาจสูงกว่าสายพันธุ์ Delta อย่างไรก็ตาม 

ประเด็นนี้ก็ยังไม่ได้รับการทดสอบและทดลอง

อย่างเหมาะสม แต่ถึงแม้ว่าจะจริง ผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจและตลาดก็จะขึ้นอยู่กับระดับของ

อัตราการแพร่กระจายและประสิทธิผลของ

วัคซีนในการป้องกันไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าว

ด้วย ประเด็นส�าคัญที่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนอีก

ประการหนึ่งก็คือระดับความรุนแรงของไวรัส 

การฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมมากขึ้นเมื่อเทียบกับ

ช่วงที่มีการระบาดของไวรัสสายพันธุ์อื่นๆก่อน

หน้าน้ีเป็นแนวป้องกันด่านแรก แต่เนื่องจาก

ยังไม่มีความชัดเจนว่าวัคซีนจะมีประสิทธิภาพ

มากเพียงใดในการต้านทานไวรัสสายพนัธุน์ีแ้ละ

ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาที่ต้องใช้

ในการปรับปรุงวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบัน จึงยัง

มีความเสี่ยงที่แนวป้องกันนี้อาจจะไม่สามารถ

ต้านทานไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวได้ดีนัก

--ผลกระทบต่อเศรษฐกิจขึ้น
อยู่กับปฏิกิริยาของรัฐบาลและ
ธนาคารกลางด้วย--

หลายประเทศมีมาตรการตอบสนองอย่าง

รวดเร็วต่อการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ 

Omicron โดยการออกมาตรการจ�ากัดการเดิน

ทางจากบางประเทศในแอฟริกา อย่างไรก็ตาม 

เราประเมินว่า รัฐบาลของประเทศต่างๆไม่ได้

ต้องการที่จะใช้มาตรการ lockdown ที่เข้มงวด 

เว้นเสียแต่ว่าจะถูกสถานการณ์บังคับหากเกิด

การระบาดอย่างรุนแรงและ/หรือความสามารถ

ในการให้บริการของระบบสาธารณสขุเข้าไปใกล้

ขีดจ�ากัดมากเกินไป ส�าหรับ Fed เราคิดว่าแรง

กดดันให้เร่งลด QE อาจจะลดลงบ้างเนื่องจาก

ความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจท่ีเพิ่มขึ้น แต่เราก็เชื่อ

ว่า Fed น่าจะไม่ได้ต้องการชะลอการลด QE ลง 

เราคิดว่า Fed อาจจะต้องการรักษาทางเลือกที่

จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยให้เร็วขึ้นในกรณีที่แรง

กดดันเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับสูงในช่วงกลาง

ปี 2022

--ผลกระทบต่อตลาดตราสารหนี้
ไทย--

ผลตอบแทนพันธบัตรไทยปรับตัวลงเล็กน้อย 

ยกเว้นพันธบตัรอาย ุ7-15 ปี ทีป่รบัลดลง 5bps 

(1bps = 0.01%) ในวันศุกร์ ที่ผ่านมา เปรียบ

เทยีบกบัผลตอบแทนพนัธบตัรสหรฐัฯ อาย ุ10ปี 

ที่ปรับตัวลง 16bps ตั้งแต่ข่าว ไวรัส Omicron 

ออกมา ทั้งนี้เนื่องจากนักลงทุนต่างประเทศมี

ความกังวล เรื่องผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ

ต้องการลดความเส่ียงในการลงทุน โดยมีการ

ขายพันธบัตรไทยออกด้วย โดยมียอดขายสุทธิ

ในพันธบัตรอายุต�่ากว่า 1 ปี สูงถึง 2,644 ล้าน

บาทและขายพันธบัตรอายุมากกว่า 1 ปี 948 

ล้านบาท ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวอย่าง

รวดเร็ว จาก 33.40 บาท มาอยู่ท่ี 33.68 

บาทต่อUSD อย่างไรก็ตามมีแรงซื้อจากนัก

ลงทุนกลุ่มธนาคารเข้ามาสนับสนุนและกดผล

ตอบแทนลง ส่วนตลาดตราสารหนีไ้ทยเช้านี ้ยงั

คงเงยีบๆ ผลตอบแทนส่วนใหญ่ยงัเสนอซือ้ขาย 

รอบๆ ราคาปิดเมื่อวันศุกร์

แนวโน้ม คาดว่านักลงทุนจะยังรอดูสถานะ

การณ์และผลการศึกษาผลกระทบของไวรัส

สายพันธุ์ใหม่นี้ก่อนว่าจะรุนแรงหรือไม่ และ

ประสิทธิภาพของวัดซีนปัจจุบันจะสามารถ

ป้องกันได้แค่ไหน น่าจะส่งผลให้ตลาดตราสาร

หนี้ไทยและผลตอบแทนพันธบัตรเคลื่อนไหวใน

ช่วงแคบๆ หรอือาจปรับตวัขึน้เล็กน้อย หลังจาก

หายตื่นตระหนก

กลยุทธ์การลงทุน ในตราสารหนี้ไทย เรายัง

คงอายุเฉลี่ยตราสารหนี้ใกล้เคียงกับมาตราวัด 

เนือ่งจากแนวโน้มการฟ้ืนตวัเศรษฐกจิไทย ทีพ่ึ่ง

พงิการท่องเท่ียวยงัต้องใช้เวลาอกีนานกว่าจะมี

การนักท่องเที่ยวต่างประเทศกลับเข้ามา

บลจ.ยูโอบ ีอัพเดทสถานการณ์ข่าว COVID-19 สายพันธุ์ Omicron 

และผลกระทบที่มีต่อการลงทุน พร้อมแนะน�าการลงทุนในหุ้นกลุ่มสุขภาพทั่วโลก

13 www.HoonInside.com 1  December  2021



--ผลกระทบต่อตลาดตราสารทุนไทย--

รัฐบาลไทยประกาศห้ามผู้ที่เดินทางมาจาก 8 ประเทศในแอฟริกาตอนใต้ที่พบการระบาดของไวรัส COVID-19 สายพันธุ์ใหม่เดินทางเข้ามาในไทย โดย

เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม แม้ว่าจนถึงขณะนี้จะยังไม่พบการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ดังกล่าว

เราจะติดตามสถานการณ์การระบาดของไวรสัสายพนัธุ ์Omicron และผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสินทรพัย์แต่ละประเภทอย่างใกล้ชดิ หากเราประเมนิ

ว่าจะมีผลกระทบเชิงลบอย่างรุนแรงก็อาจจะแนะน�าให้ลดน�้าหนักการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงลงอีกและ/หรือลดน�้าหนักการลงทุนในหุ้น Cyclicals

เราคาดว่า ความผันผวนในตลาดน่าจะยังคงสูงในระยะสั้นจากความไม่แน่นอนที่รออยู่ และในช่วง 2 วันที่ผ่านมาดัชนีตลาดหลักทรัพย์ได้ปรับตัวลง

มาเกือบ 50 จุด หรือประมาณร้อยละ 3 ถือว่าน่าจะได้รับข่าวของไวรัสสายพันธุ์ omicron บ้างแล้ว อย่างไรก็ดี กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนเราคือ

เน้น Domestic reopening with less exposure on international reopening และยังคงเน้น EV ธีม Electronics สื่อสาร ส่วนกลุ่มธนาคารขนาด

ใหญ่ และ Domestic reopening น่าจะปรับฐานระยะสั้น เนื่องจากน�้าหนักการลงทุนในตราสารทุนไทยล่าสุดอยู่ที่ ร้อยละ 93 เทียบมาตรวัดร้อยละ 

90 เราคาดว่าจะลดน�้าหนักส่วนนี้มาที่ระดับ ร้อยละ 90 ในจังหวะที่เหมาะสม

--ผลกระทบต่อตลาดต่างประเทศ--

สินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกปรับลดลงลงหนักในวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยตลาดหุ้นทั่วโลกปรับลดลงประมาณร้อยละ 2-4 MSCI World Index และ S&P500 

ปรับลดลงร้อยละ 2.2 และ 2.3 ตามล�าดับ หุ้นกลุ่ม Reopening theme อาทิ กลุ่มท่องเที่ยว การเงิน พลังงาน ปรับลดลงแรง ผลตอบแทนพันธบัตร

รัฐบาลสหรัฐปรับลดลงประมาณ 10bps ในเกือบทุกช่วงอายุ เช่นเดียวกับราคาน�้ามันและ Crypto Currencies ที่ปรับลงแรงเช่นกัน

ในด้านเศรษฐกจินัน้ เศรษฐกจิโลกอยูใ่นช่วงฟ้ืนตวัและนโยบายการเงนิเริม่คลายความผ่อนคลายลง เรามมีมุมองว่าผลตอบแทนจากการลงทนุมแีนว

โน้มต�่ากว่าช่วงก่อนหน้าในขณะที่ความผันผวนมีสูงขึ้น ดังนั้น การลงทุนต่างประเทศ จึงเน้นลงทุนแบบกระจายความเส่ียงให้สมดุลย์ระหว่างกลุ่ม 

growth และ cyclical รวมถึงควรกระจายความเสี่ยงไปยังหลายสินทรัพย์ แนะน�าการลงทุนในหุ้นกลุ่มสุขภาพทั่วโลก ซึ่ง บลจ.ยูโอบี มีมุมมองว่าจะ

สามารถสร้างโอกาสผลตอบแทนได้ดีในระยะยาว ผ่านกองทุน UOBSHC, UOBSHC-SSF และ UHCRMF

บลจ.ยูโอบ ีอัพเดทสถานการณ์ข่าว COVID-19 สายพันธุ์ Omicron 

และผลกระทบที่มีต่อการลงทุน พร้อมแนะน�าการลงทุนในหุ้นกลุ่มสุขภาพทั่วโลก
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ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ 
ttb analytics ประเมินยอดขายรถยนต์ใน
ประเทศปี 2564 อยู่ที่ 7.65 แสนคัน ลดลง 3.3% 
จากปีก่อน โดยปัจจยัฉดุร้ังมาจากการระบาดของ
โรคโควิด-19 และก�าลังซือ้ทีช่ะลอตวั พร้อมคาดว่า
ในปี 2565 ยอดขายจะทยอยกลับมาสู่ระดับปกติ 
8.7 แสนคัน หลังประชากรได้รับวัคซีนอย่างทั่ว
ถึง และอายุเฉลี่ยรถยนต์บนท้องถนนเพิ่มขึ้น ชี้
รถยนต์ไฟฟ้าประเภท Hybrid เป็นที่ต้องการของ
ตลาดมากขึ้น

ปัจจุบันยอดขายรถยนต์ในประเทศได้รับผลกระ
ทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ท�าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ
ชะลอตัวลง และยอดขายรถยนต์ในประเทศสะสม
เดือนมกราคม-ตุลาคม 2564 อยู่ท่ี 596,325 
คัน หดตัวลง 2.1% เทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2563 โดยรถยนต์เชิงพาณิชย์หดตัวลง 2.7% 
อยู่ที่ 336,936 คันและรถยนต์นั่งหดตัวลง 1.2% 
อยู่ที่ 259,389 คัน โดย ttb analytics คาดว่า
ในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2564 นี้ ยอดขาย
รถยนต์จะเริม่มกีารทยอยฟ้ืนตวัดขีึน้ภายหลงัการ
คลายลอ็กดาวน์ในพืน้ทีต่่าง ๆ  ประกอบกบัการฉดี
วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เริ่มทั่วถึงทั้งประเทศ
และการกระตุ้นยอดขายจากงานมอเตอร์เอ็กซ์โป
ช่วงสิ้นปี ท�าให้คาดว่ายอดขายรถยนต์ในประเทศ
ปี 2564 จะอยู่ที่ 7.65 แสนคัน ซึ่งหดตัวลง 3.3%

เมื่อเจาะลึกเชิงพื้นที่โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
รถยนต์จดทะเบียนใหม่พบว่า ในช่วง 10 เดือน
สะสมของปี 2564 ภูมิภาคท่ียอดจดทะเบียนรถ
ใหม่ยังขยายตัว ได้แก่ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาค
อีสาน โดยขยายตัว 3.1% 1.5% และ 0.3% ตาม
ล�าดับ ซึ่งการเติบโตมาจากรถยนต์เชิงพาณิชย์
เป็นหลัก (เครื่องยนต์ดีเซล) เนื่องจากเศรษฐกิจ
พึ่งพาภาคเกษตรเป็นหลัก และในช่วง 10 เดือนที่
ผ่านมาราคาสนิค้าเกษตรเฉล่ียปรับตวัดขีึน้ ท�าให้
ผูบ้รโิภคในพ้ืนทีม่กี�าลังซือ้รถยนต์เพือ่ใช้ประกอบ
กิจการ อย่างไรก็ตาม ส�าหรับพื้นที่หลักที่มียอด
ขายรถยนต์ใหม่สงู ได้แก่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
ภาคตะวนัออก และภาคกลาง พบว่า หดตัว 7.8% 
4.7% และ 3.8% ตามล�าดบั เนือ่งจากพืน้ทีเ่หล่านี้

พึง่พงิเศรษฐกจิในภาคการค้า และภาคบรกิารเป็น
หลัก ซ่ึงได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ท�าให้
กจิกรรมทางเศรษฐกิจชะงกังนัในช่วงไตรมาส 2-3 
ของปี 2564 และท�าให้ยอดขายรถยนต์ในพืน้ทีล่ด
ลงค่อนข้างมาก อย่างไรก็ดี หากพิจารณายอด
จดทะเบียนรถใหม่ แม้ว่าภาพรวมรถยนต์นั่งและ
รถยนต์เชิงพาณิชย์จะลดลง แต่ยอดจดทะเบียน
รถยนต์ไฟฟ้า 10 เดือนของปี 2564 มียอดสะสม
รวมกว่า 35,501 คัน แบ่งเป็นสัดส่วนรถไฟฟ้า
ประเภท Hybrid 95% และเป็นรถไฟฟ้าประเภท
ใช้แบตเตอรี่ BEV 5% ขยายตัว 40% จากช่วง
เดียวกันของปี 2563 โดยมีการเติบโตอย่างมาก
ในทุกภูมิภาค ชี้ให้เห็นถึงความต้องการรถยนต์
ที่มีความทันสมัยและประหยัดพลังงานซึ่งมาจาก
ก�าลังซื้อผู้บริโภคที่อยู่จากตลาดกลางถึงบน

ทั้งนี้ ttb analytics คาดว่าแนวโน้มยอดขาย
รถยนต์ในประเทศปี 2565 จะทยอยฟื้นตัวกลับ
เข้าสู ่ระดับปกติอยู่ที่ 8.7 แสนคัน หรือขยาย
ตัว 13.8% แบ่งเป็นรถยนต์เชิงพาณิชย์ขยายตัว 
17.6% และรถยนต์นั่งขยายตัว 8.8% โดยได้รับ
ปัจจัยสนับสนุนจาก 1) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ในประเทศ โดยคาดว่าการบริโภคและการลงทุน
เอกชนจะขยายตัว 4.2% และ 5.2% ตามล�าดับ 
2) การส่งออกคาดว่าจะขยายตัว 4.5% ตาม
เศรษฐกิจโลกที่ฟื ้นตัว 3) ดอกเบี้ยในประเทศ
ทรงตัวอยู่ในระดับต�่าทั้งปี 4) อายุรถยนต์เฉลี่ย
บนท้องถนนที่สูง ท�าให้เกิดความต้องการเปลี่ยน
รถยนต์ใหม่ (รถยนต์เชิงพาณิชย์ และรถยนต์นั่ง 
อายุเฉลี่ย 12.3 และ 9.7 ปี) 5) เทคโนโลยีรถยนต์
ใหม่ ๆ ท่ีค่ายรถยนต์น�าเสนอต่อผู้บริโภค เช่น 
ระบบประหยัดพลังงาน ระบบการขับขี่ด้วยความ
ปลอดภัย ระบบการถอยจอดอัตโนมัติ รวมถึง
รถไฟฟ้ารุ่นใหม่ทั้ง Hybrid และ BEV ฯลฯ ปัจจัย
เหล่านี้จะส่งผลท�าให้ยอดขายรถยนต์ในประเทศ
ค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นในปี 2565

ส�าหรับแนวโน้มยอดขายปี 2565 เชงิพืน้ที ่ประเมนิ
ว่าในพืน้ท่ีกรงุเทพฯ และปรมิณฑล ภาคตะวนั
ออก และภาคกลาง จะทยอยปรับ
ตวัดขีึน้กว่าปี 2564 เน่ืองจาก
กจิกรรมทางเศรษฐกจิ

ทั้งภาคการค้า ภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม
กลบัมาด�าเนนิกจิการได้ดงัเดมิ จากการผ่อนคลาย
การล็อกดาวน์ข้อจ�ากัดการเดินทางและการท�า
กจิกรรมของประชาชน ประกอบกบัการเรยีนรูข้อง
ผู้ประกอบการและประชาชนที่จะอยู่ร่วมกับการ
ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างปลอดภัย อย่างไร
ก็ดี ในปี 2565 มีสัญญาณความเสี่ยงด้านราคา
สินค้าเกษตรที่ลดลง โดยเฉพาะข้าว ท�าให้คาดว่า
ในพื้นที่เพาะปลูกข้าว ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ 
และภาคอสีาน อาจได้รบัผลกระทบก�าลงัซือ้ ท�าให้
ยอดขายในพื้นที่ดังกล่าวลดลงได้

ด้านความเสีย่งภาพใหญ่ของอตุสาหกรรมรถยนต์
ในปี 2565 ที่ส�าคัญ ได้แก่ 1. การแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่โอไมครอน หากเข้า
มาระบาดในประเทศ อาจส่งผลท�าให้เกิดการล็อก
ดาวน์อกีครัง้ 2. ภาคท่องเทีย่วฟ้ืนตัวไม่เตม็ที ่โดย
ยังคงพึ่งพิงนักท่องเที่ยวในประเทศเป็นหลัก 3. 
หนีภ้าคครวัเรอืนทีอ่ยูใ่นระดบัสงูกว่า 93% ต่อจดีี
พ ี4. การขาดแคลนชิป เซมคิอนดกัเตอร์ ซึง่จะส่ง
ผลต่อยอดการผลิตรถยนต์ในช่วงครึง่ปีแรกของปี 
2565 ได้ 5. ความเข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อ
จากสถาบันการเงนิ เนือ่งจากต้องการควบคมุหนี้
เสียในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 ทีผ่่านมา นบัเป็น
ปัจจัยท้าทายที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

ttb analytics คาดปี 2565 ยอดขายรถยนต์ในประเทศ

พลิกฟื้น 8.7 แสนคัน เหตุเศรษฐกิจปลดล็อก 

แนะระวังโควิดสายพันธุ์ใหม่ “โอไมครอน” อาจซ�้าเติมได้
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นายธีรเศรษฐ์ พรหมพงษ์ นัก
กลยทุธ์เศรษฐศาสตร์มหภาค บมจ.
หลกัทรพัย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) 
ให้ความเห็นว่า เมื่อวันที่ 26 พ.ย. ที่ผ่านมา 
WHO ประกาศให้ COVID-19 สายพนัธุ ์Omicron 
จัดอยู่ในกลุ่มที่น่ากังวล หรือ (Variants of 
Concern: VOC) ซึ่งเป็นสายพันธุ ์ที่มีความ
สามารถในการแพร่เชื้อได้สูงขึ้น ติดเชื้อแล้ว
อาการรนุแรงมากขึน้ และมคีวามเป็นไปได้ทีก่าร
ตรวจวินิจฉัยการป้องกันดัวยวัคซีน และการ
รักษา อาจมีประสิทธิภาพลดลง ถือเป็นปัจจัย
เสี่ยงใหม่ที่เข้ามาแบบกะทันหันและเหนือความ
คาดหมายของตลาด ส่งผลให้ตลาดสินทรัพย์
เสี่ยง สินค้าโภคภัณฑ์ปรับฐานแรง

สถานการณ์การแพร่ระบาดล่าสุด พบผู้ติดเชื้อ
ที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นสายพันธุ์ Omicron 
แล้วกระจายไปในหลายประเทศ (ข้อมูล ณ วัน
ที ่27 พ.ย.) ประกอบไปด้วย แอฟรกิาใต้ ฮ่องกง 
เยอรมนี อิสราเอล สหราชอาณาจักร อิตาลี 
เบลเยี่ยม ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นประเทศที่นักท่อง
เที่ยวเริ่มเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยเป็นล�าดับ
ต้นๆหลังการเปิดประเทศเมือ่วนัที ่1 พ.ย. ทีผ่่าน
มา ในขณะที่ล่าสุด ศบค. มีมาตรการจ�ากัดการ
เดินทางจาก 8 ประเทศเสี่ยง ได้แก่ Botswana, 
Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, 
Namibia, South Africa, Zimbabwe และมี
ความเป็นไปได้ที่จะยกระดับเพิ่มเติมในอนาคต

ส�าหรับความเสี่ยงการแพร่ระบาดที่เริ่มลุกลาม
มากขึ้น ส่งผลให้แนวโน้มเศรษฐกิจโลก โดย
เฉพาะอย่างยิ่งการเดินทาง/ท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศหลงัการเริม่เปิดประเทศทัว่โลกอาจต้อง
สะดุด และมีการกลับมาใช้มาตรการล็อคดาวน์
รอบใหม่ ซึง่หากพิจารณากลุม่ประเทศทีเ่ริม่พบ
การแพร่ระบาด จะเหน็ว่าหลายประเทศ ถอืเป็น
ลกูค้าหลกัของภาคการท่องเทีย่วไทยในช่วงการ
เปิดประเทศรอบนี้ และในขณะเดียวกันกิจกรรม
การค้าระหว่างประเทศท่ีไทยอยูใ่นช่วงเริม่ต้นท�า

ตลาดใหม่ในทวีปแอฟริกา อาจได้รับผลกระทบ
เช่นกัน อย่างไรก็ตามบริษัทผู้พัฒนาวัคซีนก็
อยูใ่นขัน้ตอนการทดสอบ/ทดลองประสทิธภิาพ
ของวัคซีนถึงผลการต้านทานไวรัสสายพันธุ์ดัง
กล่าว ขณะน้ี Moderna ก�าลงัอยูใ่นขัน้ตอนการ
ทดสอบวคัซนีกระตุน้ว่ามปีระสทิธภิาพต้านทาน
มากเพียงใด ในขณะท่ี AstraZeneca ก�าลัง
ท�าการวิจัยในประเทศ Botswana ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในพื้นที่ท่ีพบสายพันธุ์ Omicron และ Pfizer 
คาดว่าจะใช้เวลาทดสอบประสิทธิภาพวัคซีน
ประมาณ 2-3 สัปดาห์

หากประเมินภาพดัชนี SET Index เข้าสู่ช่วง
แห่งความผันผวนในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ซึ่ง
เป็นช่วงที่บริษัทผู้ผลิตวัคซีนต่างๆประเมินและ
ทดสอบประสิทธิภาพของวัคซีน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งแรงขายปรับพอร์ทอาจเกิดขึ้นในหุ้น
กลุ่ม Domestics ที่ปรับตัวขึ้นในช่วงก่อนหน้า 
บนความคาดหวังการเปิดประเทศ และการ
ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทย น�าโดยกลุ่มการ
เงิน (Financials) การท่องเท่ียว (Tourism) 
นอกจากนี้ความกังวลดังกล่าว อาจส่งผลก

ระทบเชิง sentiment ต่อ Demand การใช้
พลงังาน กดดนัราคาน�า้มนัดบิและกลุม่พลงังาน 
(Energy)

อย่างไรก็ตาม SET Index ท่ีปรับฐานแรง
ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา สะท้อนความ
กังวลจากการแพร่ระบาดระลอกใหม่ไปแล้วพอ
สมควร และในเชิงกลยุทธ์ยังคงมุมมองระยะ
ยาว เป้าหมายดัชนี ปี 2565 ที่ระดับ 1750 จุด 
(สมมติฐานก�าไรตลาดฟื้นตัว +13% YoY สู่
ระดับ 94.2 บาทต่อหุ้น และ อ้างอิง PE Ratio 
ท่ี 18.6 เท่า เทียบเคียงกับระดับค่าเฉลี่ย PE 
ย้อนหลัง 5 ปีของ SET + 0.5 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน)

ดังน้ัน ความผันผวนท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นโอกาสตั้ง
รับสะสมหุ้นพื้นฐานเด่น ใน Theme “Hold to 
the Moon 2022” (Top Picks: EA JMART JMT 
SCC SNNP TTB) โดยมจีดุต้ังรบัส�าคญัทีบ่รเิวณ 
1570 – 1600 จุด

กูรูเมย์แบงก์ฯ ชี้ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron 

ส่งผลให้ตลาดสินทรัพย์เสี่ยง แนะตั้งรับสะสมหุ้นพื้นฐานเด่น

Top Picks EA JMART JMT SCC SNNP TTB
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http://www.tmill.co.th/


อินไซด์ Business
กรุงไทยคว้า 2 รางวัลจาก THAILAND 

TOP COMPANY AWARDS 2021 
ตอกย�้าองค์กรแห่งความเป็นเลิศ

ไทยพาณิชย์ กวาด 9 รางวัลยอดเยี่ยมด้านลูกค้า
บุคคลจากเวทีระดับโลก ตอกย�้าความส�าเร็จในการ

มอบโซลูชันที่ตอบโจทย์ลูกค้าอย่างแท้จริง

บีจ ีหนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ 
รพ.ธัญบุรี ช่วยไทยพ้นโควิด

ทีเอ็มบีธนชาต สนับสนุนวงเงิน 1 พันล้านบาท 
แก่ บมจ. ดิทโต้ (ประเทศไทย) 

ต่อยอดธุรกิจพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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