


ปีีเก่่า ก่ำาลัังจะผ่า่นไปี เดืือนน้� ก็่เดืือนธัันวาคม เดืือนสุดุืท้้ายของ ปีี 
2564 สุถานก่ารณ์์เศรษฐกิ่จไท้ย มสุ้ญัญาณ์บวก่ดืข้้�น ตลัาดืหุุ้น้ไท้ย
ก็่สุามารถยนืเหุ้นือ 1,600 จุดืได้ื  ราคาหุุ้น้ใหุ้ญ ่ก่ลัาง เล็ัก่ต่างขยบัราคา 
ตามแรงเก็่งก่ำาไร

ก่ำาลัังซื้ื�อ สุำาหุ้รบันัก่ลังท้นุ คนเล่ันหุุ้น้ ซื้้�งตอนน้�มค้นรุน่ใหุ้ม่เขา้มาใน
ตลัาดืหุ้ลััก่ท้รพัยม์าก่มายข้�น เริ�มมก้่ำาลัังจับจ่ายใช้สุ้อยอก้่ครั�ง 

ปีี 2564 นัก่ลังท้นุในตลัาดืหุุ้น้ ผ่า่นเรื�องราวมาก่มาย เจอจุดืตำาสุดุืกั่น
ไปีแล้ัว สุำาหุ้รบัปีีหุ้น้า ปีี 2565 หุ้รอื ปีีเสุอื ก็่เช้ื�อว่า แต่ลัะคน คงเตรย้ม
ความพรอ้มรบัมอืไว้อยา่งดืแ้ลัะรดัืก่มุ

ดัืงนั�น ขอใหุ้ท้้กุ่คนปีระสุบความสุำาเรจ็ในก่ารลังท้นุในปีีหุ้น้า ท้้�ก่ำาลัังจะ
มาถ้งครบัพบกั่นใหุ้ม่ปีีหุ้น้า ฉบบัเดืือนมก่ราคม 2565

ปีระสุทิ้ธิั� ก่รโช้คอนันต์
บรรณ์าธิัก่ารบรหิุ้าร

รัับมืือปีีเสืือ สิิริิวััฒนา กลางปริะพัันธ์์

อณุุภา ศิิริิริวัง





JTS SVT
 ตั้งเป้าหมายรายได้ปี 2565 เติบโต 25% จากปี 2564 โดยเชื่อว่าหลังจาก
มีการเปิดประเทศ ตลาดกลับสู่ภาวะปกติ นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้า
มาในประเทศได้ตามปกติ ประกอบกับบริษัทเดินหน้าขยายเครื่องจำาหน่าย
สินค้าอัตโนมัติ (ตู้เวนดิ้ง แมชชีน : Vending Machine) ให้ครอบคลุมมาก
ขึ้น โดยได้วางเป้าหมายขยายตู้เวนดิ้ง แมชชีน เพิ่มเป็น 17,000 ตู้ หรือ
เพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 ตู้ ภายในปี 2565 และภายในปี 2566 ตู้เวนดิ้ง
 แมชชีน จะเพิ่มเป็น 20,000 ตู้ จากปัจจุบันที่มี 14,600 ตู้ โดยจะเน้นขยาย
ในรูปแบบแเฟรนไชส์มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าสนใจลงทุนในรูปแบบแฟรน
ไชส์แล้ว จำานวน 1-2 ราย และคาดว่าจะเริ่มเปิดโมเดลแฟรนไชส์ ภายในสิ้น
ปี 2564 พร้อมกันนี้ในปี 2565 บริษัทฯ มีแผนขยายศูนย์กระจายสินค้าใหม่ 
จำานวน 2 แห่ง เพื่อขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ

เผยปี 2565 บริษัทฯ มีแผนจะลงทุนเพิ่มเครื่อง
ขุดบิทคอยน์อีก 10,000 เครื่อง ซึ่งอยู่ระหว่าง
การเจรจา พร้อมด้วยงานระบบ ซึ่งคาดว่าจะใช้
เงินลงทุนกว่า 3,000 ล้านบาท ตั้งเป้าเดินเครื่อง
ขุดบิทคอยน์เต็มกำาลังโดยมีทีมวิศวกรดูแลตลอด
 24 ชั่วโมง ด้วยระบบที่ทันสมัยที่กลุ่มบริษัทมี
ความเชี่ยวชาญ โดยแผนการลงทุนนี้จะสร้างผล
ตอบแทนให้กับบริษัทฯ ในอนาคตอย่างยั่งยืนต่อไป

มั่นใจในปี 2565 ทิศทางของรายได้และยอดขายจะเติบโตได้ดี
กว่าปี 2564 เนื่องจากมองว่าปัญหาหรือปัจจัยที่บริษัทฯมีความ
กังวลอยู่นั้นจะคลี่คลายได้ดีขึ้น หรือกลับสู่ภาวะปกติได้ในปีหน้า
 และที่สำาคัญ DELTA ยังเตรียมแผนวางรากฐานการผลิตสินค้า
กลุ่มใหม่ที่ไทยไม่เคยผลิตเข้ามาเพิ่มต่อเนื่อง เพื่อซัพพลายให้
กับกลุ่มลูกค้าเดิมที่มีปัญหาจากสงครามการค้าระหว่างจีน และ
ประเทศแถบตะวันตก ซึ่งไทยจะเป็นกุญแจสำาคัญในการดำาเนิน
ธุรกิจโดยรวม นอกจากนี้จะได้รับผลบวกจากกลุ่มธุรกิจรถยนต์
ไฟฟ้า (EV Car) ที่ตลาดมีการขยายตัวสูงและกำาลังเข้ามาขยาย
การใช้งานในประเทศไทยด้วย ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลไทยก็ได้ให้ความ
สำาคัญในการพัฒนาและสนับสนุนระบบEVในประเทศด้วยเช่นกัน

DELTA

แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน ฉบับเดือนธันวาคม 2564 
ขอนำาเสนอแผนปีเสือของบริษัทจดทะเบียน แบบอุ่นเครื่อง…..



























บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง (GUNKUL) 
เคร่ืองร้อน กิจการร่วมค้า “จีีพีีดีี
 แอนด์ี ทีีอีอีซีีแอล” คว้าบิ�กโปรเจ
คงานรับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้า
และก่อสร้างเคเบิลใต้ดินรวดเดียว
 3 โครงการ มูลค่ารวม 840.50 
ล้านบาท หนุนงานรับเหมาก่อสร้าง
และวางระบบทางด้านวิศวกรรม
 (EPC) ในมือพุ่งแตะ 7,500 ล้าน
บาท “ดีร.สมบููรณ์์ เอ้�ออัชฌาสัย” 
ส่งสัญญาณจับตาผลงาน Q4/64 
มาตามนัด ฟอร์มดีท้ังรายได้และ
กำาไร จากงาน EPC และธุรกิจ
พลังงานเป็นตัวเสริมทัพแข็งแกร่ง
 แย้มส้ินปีน้ีมีอีกหลายโครงการท่ี
จะร่วมประมูล หนุนผลงานท้ังปีโต
ตามแผน

ดีร.สมบููรณ์์ เอ้�ออัชฌาสัย
 ประธานเจี้าหน้าทีี่บูริหาร บูริษัที 
กันกุลเอ็นจีิเนียริ่ง จี�ากัดี
(มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยว่า
 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้
ลงนามในหนังสือยืนยันให้ บริษัท
 กิจการร่วมค้า จีพีดี แอนด์ ทีอีอีซี
แอล จำากัด เป็นผู้ดำาเนินโครงการ
งานจ้างก่อสร้างสถานีไฟฟ้ารังสิต
ใต้ 2 มูลค่างาน 446.45 ล้านบาท

นอกจากนี้บริษัท ฟิวเจอร์ อีเล็ค

ทริคอล คอนโทรล จำากัด ยังได้
รับการว่าจ้างให้ดำาเนินโครงการ
ก่อสร้างเคเบิ้ลใต้ดิน 1 จังหวัด
 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เขต
พื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค น.1 (
จังหวัดเชียงใหม่ ลำาพูน ลำาปาง
 พะเยา แม่ฮ่องสอน และเชียงราย
) มูลค่างาน 234.10 ล้านบูาที
 และ โครงการงานจี้างก่อสร้าง
สถานีไฟฟ้าปราสาที 2 จีังหวัดี
สุรินทีร์ มูลค่างาน 159.95 ล้าน
บูาที มูลค่าสัญญาก่อสร้างรวม
 840.50 ล้านบูาที ซีึ่งการรับูงาน
ในครั�งนี�ช่วยสนับูสนุนงานให้งาน
รับูเหมาก่อสร้างและวางระบูบู
ทีางดี้านวิศวกรรม (EPC) ใน
ม้อ (Backlog) ณ์ ปัจีจีุบูันแตะ 
7,500 ล้านบูาที โดียจีะทียอยรับูรู้
รายไดี้ในอีก 2 ปีข้างหน้า

สำาหรับแนวโน้มผลการดำาเนินงาน
ไตรมาส 4/64 ของกลุ่มบริษัทและ
บริษัทย่อย คาดว่าจะยังคงเติบโต
สูงกว่าไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจาก
จะทยอยรับรู้รายได้จากโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ได้
จำาหน่ายเชิงพาณิชย์ (COD) ไป
แล้วทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้ง
ยังรับรู้รายได้จากงาน EPC ที่มีอยู่
ในมือ โดยในเดือนธันวาคม 2564 

บริษัทมีโอกาสได้รับงานใหม่ๆ เพิ่ม
อีกหลายโครงการคิดเป็นมูลค่าไม่
ตำ่ากว่า 500 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผล
ให้รายได้ของบริษัทฯ ในปีนี้เติบโต
ตามเป้าที่ได้วางไว้

“ภาพีรวมธุรกิจีไตรมาส 4/64 
ของกลุ่มบูริษัทีถ้อว่ามีทีิศทีาง
สดีใส เน้่องจีากมีโอกาสไดี้รับู
งาน EPC เพีิ่มคิดีเป็นมูลค่ากว่า
 1,000 ล้านบูาที ซีึ่งเป็นงานใหม่
ทีี่ช่วยหนุนงานในม้อให้เพีิ่มขึ�น
 และเป็นปัจีจีัยบูวกสนับูสนุนให้
ผลการดี�าเนินงานไตรมาส 4/64 
รวมถึงทีั�งปีเติบูโตไดี้อย่างต่อ
เน้่องและเป็นไปตามแผนทีี่วาง
ไว้ โดียปัจีจีุบูันบูริษัทีไดี้เร่งเสนอ
และเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่ๆ
 อย่างต่อเน้่อง ถ้อเป็นโอกาสทีี่ดีี
ในการต่อยอดีธุรกิจีในอนาคตให้
แข็งแกร่งมากยิ่งขึ�น และความ
ค้บูหน้าดี้านใบูอนุญาตปลูกและ
โรงงานสกัดีพีีชกัญชง ทีี่บูริษัที
คาดีหวังว่าจีะไดี้รับูอนุญาต
ภายในไตรมาส 4 ปีนี� และจีะเป็น
ปัจีจีัยส�าคัญในการผลักดีันให้
 GUNKUL เติบูโตภายใต้ New 
S-Curve ส�าคัญของบูริษัทีต่อไป 
”ดีร.สมบููรณ์์ กล่าว

GUNKUL ตุุนงาน EPC 7.5 พัันลบ.

 แย้้มื ธ.ค. จ่่อคว้้าเพ่ิ่� มืกว่้า 500 ลบ.

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE



ด้านแผนงานผลิตภัณฑ์์แผ่นปู
นอนรองวัวยังเป็นไปตามแผนงาน
 โดยคาดว่าจะติดต้ังเคร่ืองจักร
ได้แล้วเสร็จในเดือน ก.พ. 65 มี
ปริมาณการขาย 280,000 แผ่น
 คิดเป็นรายได้ประมาณ 500 
ล้านบาท  โดยปัจจุบันบริษัทอยู่
ระหว่างทำาการเจราจากับกลุ่ม
ประเทศต่างๆ ให้เป็นตัวแทนการ
จำาหน่ายสินค้า (Distributer) ซ่ึง
ในเฟสแรกมีท้ังหมด 13 ประเทศ

นอกจากนี้บริษัทตั้งงบลงทุนไว้
ที่ประมาณ 240 ล้านบาท โดย
 100 ล้านบาทแรก จะใช้ลงทุน
ด้านพลังงานทดแทนแสงอาทิตย์
 (โซลาร์) นำามาทดแทนพลังงานที่
บริษัทต้องซื้อ เพื่อช่วยประหยัด

ต้นทุนบริษัท  และ 40 ล้าน
บาท ลงทุนด้านหุ่นยนต์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความรวดเร็วใน
การผลิต เพื่อหนุนยอดขายที่จะ
เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่เหลือ
อีก 100 ล้านบาท บริษัทจะนำาไป
ใช้ในการสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนา
 (R&D) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์์ปลาย
นำ้าหรือผลิตภัณฑ์์สำาเร็จรูปตาม
นโยบายบริษัท เพื่อที่จะรุกสินค้า
ในกลุ่มนี้เพิ่มมากขึ้น เพราะกลุ่ม
ดังกล่าวสร้างมูลค่าให้กับบริษัทได้
มากกว่าธุรกิจต้นนำ้า
 
ส�าหรับูภาพีรวมธุรกิจีของปีนี�
 บูริษัทีตั�งเป้ารายไดี้ทีี่ 2.4 หม้่น
ล้านบูาที จีากปริมาณ์ขายทีี่ 4.4 
แสนตัน จีากก�าลังการผลิต 4.65 

แสนตัน โดีย 9 เดี้อนทีี่ผ่านมา
 บูริษัทีมียอดีก�าลังการผลิตอยู่ทีี่
 2.94 แสนตัน หร้อคิดีเป็น 87%  
เพี้่อตอบูสนองความต้องการของ
ลูกค้าทีี่มีจี�านวนเพีิ่มมากขึ�น และ
รองรับูกลุ่มลูกค้าภายในและต่าง
ประเทีศทีี่มีความต้องการสินค้า
เพีิ่มมากขึ�น อีกทีั�งปัจีจีุบูันบูริษัที
มีออเดีอร์ล่วงหน้าไปถึงปี 2565 
แล้ว โดีย 9 เดี้อนสิ�นสุดี 30 
กันยายน  2564 เม้่อเทีียบูกับู
งวดีเดีียวกันของปีก่อน บูริษัทีมี
ก�าไรสุทีธิทีี่ 1,245.63 ล้านบูาที
 เพีิ่มขึ�น 808.52 ล้านบูาที คิดี
เป็น 184.97%  โดียมีรายไดี้จีาก
การขายรวม 18,405.71 ล้านบูาที
 เพีิ่มขึ�น 8,422.16 ล้านบูาที หร้อ
คิดีเป็น 84.36%

นายชูวิทีย์ จึีงธนสมบููรณ์์ ประธานเจ้ีาหน้าท่ีีบูริหาร  บูริษัที นอร์ทีอีส รับูเบูอร์ จี�ากัดี
 (มหาชน) หร้อ NER ผู้ดี�าเนินธุรกิจีผลิตและจี�าหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ีง และ

ยางผสม เพ่้ีอจี�าหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทัี�ง
ในและต่างประเทีศ  เปิดีเผยถึงธุรกิจีปลายน��า (แผ่นปูนอนรองวัว) ว่า โดียบูริษัทีได้ี

เข้ามาเน้นเพ่ิีมยอดีขายสินค้าภายใต้แบูรนด์ี cattleFlex จี�านวน 4 รุ่น ได้ีแก่  รุ่น Pro 
พีรีเมียมระดัีบูมาตรฐานยุโรป รุ่น Tuf ทีนทีานในราคาท่ีีจัีบูต้องได้ี รุ่น Calf 

พิีเศษส�าหรับูลูกวัว และรุ่น Move ส�าหรับูทีางเดิีนในฟาร์มปศุสัตว์

NER รุุกธุุรุกิจปลายนำ�า เตุรีุยมงบ 240 ลบ.

 ลงทุุนโซลาร์ิ-วิัจััยผลิตภัณุฑ์์
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บมจ.เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล
 โลจิสติกส์ (NCL) ขยายอาณาจักร
ธุรกิจ เดินเครื่องลุยธุรกิจ Digital 
Marketing Services ฟากผู้บริหาร "
พีงษ์เทีพี วิชัยกุล" เผยการลงทุนใน
ครั้งนี้จะส่งเสริมขีดความสามารถด้าน
การแข่งขันพร้อมสร้างฐานรายได้ให้
กับบริษัทฯเติบโตอย่างมั่นคงและมี
ศักยภาพมากขึ้น

นายพงษ์เทพ วิชัยกุล กรรมการผู้
จัดการ บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์
เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน
) (NCL) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2564 มีมติ
อนุมัติการลงทุนในกิจการที่ประกอบ
ธุรกิจให้บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยการโอนกิจการทั้งหมด
 (Entire Business Transfer) ของ
บริษัท บีโอบี โฮลดิ้ง จำากัด (BOB) ซึ่ง
 BOB ถือหุ้นของบริษัท ชีส ดิจิตอล
 เน็ตเวิร์ค จำากัด (CDN) ดำาเนิน
ธุรกิจเกี่ยวกับ Digital Marketing 
Services จำานวน 125,000 หุ้น หรือ
คิดเป็นสัดส่วน 25% ของจำานวนหุ้นที่
ออกและชำาระแล้ว

“CDN ถ้อเป็นผู้ให้บูริการพีัฒนา
ระบูบูเทีคโนโลยีสารสนเทีศครบูวงจีร
 ดี้วยประสบูการณ์์ดี้าน IT solution 
และ digital content มากว่า 10 ปี
 และมีผลการดี�าเนินงานทีี่เติบูโต
อย่างต่อเน้่องโดียมีรายไดี้สูงถึง 390 
ล้านบูาทีต่อปี และมีอัตราก�าไรขั�น
ต้นกว่า 43% ในปี 2562 ซีึ่งบูริษัทีฯ
 เล็งเห็นว่าเป็นกลุ่มธุรกิจีทีี่มีศักยภาพี
ในการเติบูโตสูง ตลอดีจีนสามารถ

สร้างแหล่งทีี่มาของรายไดี้ให้แก่กลุ่ม
บูริษัทีฯ ไดี้อย่างมั่นคงและต่อเน้่อง
ในระยะยาว ที�าให้เช้่อมั่นว่าจีะเข้า
มาช่วยหนุนให้เคร้อธุรกิจีของ NCL 
เติบูโตอย่างมีศักยภาพีมากยิ่งขึ�น”

กรรมการผู้จัดการ NCL กล่าวอีก
ว่า ธุรกิจของ CDN แบ่งออกเป็น
 3 ประเภท คือ 1. Digital content 
gateway หรือ บริการสนับสนุนดิจิทัล
คอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วย
แพลตฟอร์มจัดการข้อมูล ข่าวสาร
 สาระ และความบันเทิงแบบครบวงจร
 2. Digital solution หรือ บริการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำาหรับองค์กร ต่อยอดจากความ
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้
ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่ง CND 
ได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐและ
เอกชนให้พัฒนาเครือข่ายขนาดใหญ่
, ดิจิทัลคอนเทนต์, แพลตฟอร์มการ
ตลาดออนไลน์, และระบบเทคโนโลยี
อื่นๆ และ 3. Digital Agency หรือ
 บริการวางแผน, จัดทำา, และบริหาร
สื่อโฆษณาออนไลน์แบบ One-Stop 
Service เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ของ
ลูกค้าเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจาก
นี้ CDN ยังเป็นเจ้าของเว็บไซต์ ไลฟ์
สไตล์คอนเทนต์ รายแรกๆของประเทศ
อย่าง edtguide.com ซึ่งถือเป็นอีก
หนึ่งเครื่องมือในการสื่อสารกับกลุ่ม
วัยรุ่นที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งในยุค
ดิจิตอล

สำาหรับรายละเอียดในการลงทุนใน
กิจการของ BOB โดีย NCL จีะช�าระ

ค่าตอบูแทีนให้แก่ BOB จี�านวน
 250,189,432.20 บูาที ดี้วยการ
ออกหุ้นสามัญเพีิ่มทีุนจี�านวนไม่เกิน
 72,518,676 หุ้น มูลค่าทีี่ตราไว้หุ้น
ละ 0.25 บูาที คิดีเป็นสัดีส่วนไม่เกิน
 13.46% ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่าย
แล้วทั้งหมด ในรูปแบบการเสนอ
ขายแก่บุคคลในวงจำากัด (Private 
Placement) เพื่อชำาระค่าตอบแทน
ดังกล่าว โดยคณะกรรมการบริษัทฯ
 กำาหนดกรอบราคาเสนอขายขั้นตำ่า
ที่ 3.45 บาทต่อหุ้น โดยอิงจากราคา
ถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของหุ้นบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วง 6 เดือน
ย้อนหลังก่อนวันจัดประชุมคณะ
กรรมการ

อย่างไรก็ตามหากราคาเสนอขาย
มีมูลค่ามากกว่า 3.45 บาทต่อหุ้น
 จำานวนหุ้นที่บริษัทฯจะต้องออก
เพื่อชำาระค่าหุ้นสามัญของ BOB จะ
ลดลง โดยคำานวณจากมูลค่ารายการ
 250,189,432.20 บาท หารด้วยราคา
เสนอขาย (ซึ่งจะเกิดขึ้นภายหลังจาก
ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเข้า
ทำารายการ) โดยคาดว่ารับโอนกิจการ
ในครั้งนี้จะดำาเนินการเสร็จสมบูรณ์
ภายในไตรมาส 2/2565

ทั้งนี้บริษัทฯได้กำาหนดวันประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ใน
วัน 25 มกราคม 2565 เวลา 10.00 
น.ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 
และกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญครั้งที่
 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 16 
ธันวาคม 2564

NCL เดิินเครุ่�องลุยธุุรุกิจ Non-Logistics
บุุกตลาด Digital Marketing Services

 ขยายฐานรายได้
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OCEAN ประกาศความร่วมม้อครั�งประวัติศาสตร์ ส่งบูริษัทีย่อย KTDM เซ็ีน
เอ็มโอยู “เวิลด์ี เมดีดิีคัลทัีวริซึีมฯ-โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจีเอสพีี” ศึกษา
วิจัียกัญชาเพ่้ีอประโยชน์ทีางการแพีทีย์เพ่้ีอใช้ประโยชน์เชิงพีาณิ์ชย์ พีร้อม

เดิีนหน้าผลิตยา-อาหารเสริม-เคร่้องส�าอาง จัีบูตลาดีคนรักสุขภาพี-ความงาม

OCEAN เข้้าสู่่�ธุุรุกิจกัญชง-กัญชา เต็ุมรุ่ปแบบเซ็็นเอ็มโอย่

“WMTA - JP” ลุยวิิจััยสารกัญชา
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นายธีร ชุติวราภรณ์์ ประธานเจ้ีาหน้าท่ีี
บูริหาร บูริษัที โอเช่ียน คอมเมิรช จี�ากัดี
 (มหาชน) (OCEAN) เปิดีเผยว่า ในวัน
ท่ีี 2 ธันวาคม 2564 ท่ีีผ่านมา บูริษัที เค
 ทีี ดีี เอ็ม จี�ากัดี ซ่ึีงเป็นบูริษัทีย่อยของ
 OCEAN ได้ีลงนามบัูนทึีกความเข้าใจี
 (MOU) ร่วมกับูบูริษัที เวิลด์ี เมดีดิีคัล ทัีว
ริซึีม อัลไลแอนซ์ี จี�ากัดี และบูริษัทีโรงงาน
เภสัชอุตสาหกรรม เจีเอสพีี (ประเทีศไทีย
) จี�ากัดี (มหาชน) (JP) เพ่้ีอดี�าเนินการวิจัีย
และพัีฒนาร่วมกัน ซ่ึีงมุ่งประเด็ีนไปท่ีี “
การศึกษาวิจัียกัญชาเพ่้ีอประโยชน์ทีางการ
แพีทีย์และเพ่้ีอประโยชน์เชิงพีาณิ์ชย์ใน
อนาคต” โดียมีก�าหนดีระยะเวลา 3 ปี
 ตั�งแต่วันท่ีี 2 ธันวาคม 2564 ถึงวันท่ีี 2 
ธันวาคม 2567

สำาหรับวัตถุประสงค์ของการเซ็น MOU 
ในครั้งนี้ 1. เพื่อร่วมมือวิจัย พัฒนาและ
ทดสอบฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา
จากตำารับยา และ/หรือ ผลิตภัณฑ์์ที่มีส่วน
ผสมของพืชกัญชา กัญชง กระท่อม หรือ
 พืชเสพติดที่มีคุณทางการแพทย์ 2.เพื่อร่วม
มือนำาผลผลิตที่ได้จากต้นกัญชา และ/หรือ
 กัญชง เช่น เปลือก ลำาต้น กิ่ง ก้าน ใบ ราก
 และส่วนประกอบที่สามารถใช้ประโยชน์ได้
ทางกฎหมาย มาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์์
ต่าง ๆ เช่น ยา อาหารเสริม เครื่องสำาอาง

3.เพื่อร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีและนำา
ผลผลิตที่ได้จากต้นกัญชา และ/หรือ กัญชง
 เช่น เปลือก ลำาต้น กิ่ง ก้าน ใบ ราก และ
ส่วนประกอบที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทาง
กฎหมาย โดยหมายรวมถึงช่อดอกที่ดำาเนิน
การตามกฎหมายและกระท่อม มาสกัดกลั่น
ด้วยเทคโนโลยี SUPERCRITICAL FLUID 
CO2 EXTRACTION และ เทคโนโลยีการ
สกัดกลั่นอื่นๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสารสกัดจาก
กัญชา เพื่อนำามาใช้ประโยชน์ในการวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑ์์ต่าง ๆ เช่น ยา อาหาร
เสริม เครื่องสำาอาง เป็นต้น และ 4.เพื่อร่วม
มือขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์์ที่ได้จากกัญชาเพื่อ
การแพทย์ กัญชง กระท่อม หรือ พืชเสพติด
ที่มีคุณทางการแพทย์ ต่อ สำานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา

เขากล่าวต่อว่าในส่วนของบูริษัที บูริษัที
 เค ทีี ดีี เอ็ม จี�ากัดี ซีึ่งเป็นบูริษัทีย่อย
ของ OCEAN จีะเข้าไปมีบูทีบูาทีหน้าทีี่
หลักในการจีัดีหาวัตถุดีิบูทีี่ใช้ในการ
ผลิตสกัดี อีกทีั�งยังที�าหน้าทีี่สกัดีกลั่น
วัตถุดีิบูดี้วยเคร้่องจีักรของ KTDM ซีึ่งมี
เทีคโนโลยีการสกัดีทีี่ก้าวล��าน�าสมัยเม้่อ
เทีียบูกับูคู่แข่งในตลาดี ประกอบูไปดี้วย
 เทีคโนโลยี SUPERCRITICAL FLUID 
CO2 EXTRACTION เทีคโนโลยี Reactor 
& Winterization เทีคโนโลยี Rotary 
Evaporatorเทีคโนโลยี Molecular 
Distillation เทีคโนโลยี Preparative 
HPLC (Prep HPLC) เทีคโนโลยี
 Crystallizationเทีคโนโลยี Ultrasonic 
เทีคโนโลยี Spray Dry โดียสารสกัดีดีัง
กล่าวถ้อเป็นกรรมสิทีธิ์ของ KTDM เพี้่อ
น�ามาใช้ประโยชน์ในการวิจีัยและพีัฒนา
ผลิตภัณ์ฑ์ต่าง ๆ เช่น ยา อาหารเสริม 
เคร้่องส�าอาง เป็นต้น

สำาหรับ บริษัท เวิลด์ เมดดิคัล ทัวริซึม
 อัลไลแอนซ์ จำากัด มีบทบาทหน้าที่หลัก
ในภาคีการวิจัยและพัฒนาสูตรตำารับ พระ
ราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพ
ติด พ.ศ. 2564 อาทิ นำ้ามันกัญชาทางการ
แพทย์ ตำารับเมตตาโอสถ และตำารับการุณย์
โอสถ รวมถึงสินค้าอื่นๆ และครอบคลุมไป
ถึงการนำาผลผลิตที่ได้จากสารสกัดกัญชา
 เช่น เปลือก ลำาต้น กิ่ง ก้าน ใบ ราก และ
ส่วนประกอบที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทาง
กฎหมาย โดยหมายรวมถึงช่อดอกที่ดำาเนิน

การตามกฎหมายและกระท่อม เพื่อนำามาใช้
ประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์์
ต่างๆ เช่น ยา อาหารเสริม เครื่องสำาอาง
 และมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้รับซื้อสารสกัด
จากKTDM เพื่อนำามาใช้วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์์ รวมไปถึงใช้เป็นวัตถุดิบหลักใน
การผลิตสินค้า เพื่อจำาหน่ายเชิงพาณิชย์ใน
อนาคต

ขณะที่บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจ
เอสพี (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) (JP) 
มีบทบาทหน้าที่หลักในการร่วมวิจัยและ
พัฒนาสูตรตำารับ และมีหน้าที่ผลิตสินค้า
ต้นแบบ เพื่อขึ้นทะเบียนต่อสำานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา และ ผลิตสินค้าเพื่อ
จำาหน่ายเชิงพาณิชย์ให้กับบริษัท 
“เวิลดี์ เมดีดีิคัลทีัวริซีึมฯ” เพื่อจำาหน่ายเชิง
พาณิชย์ในอนาคต

“การผนึกก�าลังของ 3 พีันธมิตรในครั�งนี�
 ถ้อเป็นความร่วมม้อครั�งประวัติศาสตร์
ในการร่วมวิจีัยและพีัฒนาผลิตภัณ์ฑ์กัญ
ชง-กัญชา เพี้่อใช้ประโยชน์ทีางการแพีทีย์ 
และน�าไปใช้ในเชิงพีาณ์ิชย์ โดีย KTDM ซีึ่ง
เป็นบูริษัทีย่อยของ OCEAN มีความพีร้อม
ในการจีัดีหาวัตถุดีิบู และมีเคร้่องจีักรทีี่มี
เทีคโนโลยีทีี่ทีันสมัย ในการผลิตสารสกัดี
 ป้อนให้กับู JP ในการผลิตสินค้า และเวิลดี์
 เมดีดีิคัล ทีัวริซีึม อัลไลแอนซี์ มีความ
พีร้อมในการซี้�อสารสกัดี เพี้่อน�าไปใช้ผลิต
ยา อาหารเสริม และเคร้่องส�าอาง รองรับู
ความต้องการของผู้บูริโภคทีั�งในและต่าง
ประเทีศ ทีี่ใส่ใจีดีูแลสุขภาพี และความงาม 
ซีึ่งตลาดีมีดีีมานดี์จี�านวนมหาศาล ผลักดีัน
ให้ธุรกิจีเติบูโตอย่างแข็งแกร่งไปดี้วยกัน” 
นายธีรกล่าวในทีี่สุดี



นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้ีา
หน้าท่ีีบูริหาร บูริษัที ปตที.ส�ารวจีและ
ผลิตปิโตรเลียม จี�ากัดี (มหาชน) หร้อ
 ปตที.สผ. เปิดเผยว่า ปตท.สผ. ได้จัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำาปี 2565 ไว้ท่ี
 5,666 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สรอ.) (เทียบเท่า
 190,036 ล้านบาท) โดยแบ่งเป็นรายจ่าย
ลงทุน (Capital Expenditure หรือ CAPEX) 
จำานวน 3,217 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบ
เท่า 107,895 ล้านบาท) และรายจ่ายดำาเนิน
งาน (Operating Expenditure หรือ OPEX) 
จำานวน 2,449 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า
 82,141 ล้านบาท) เพ่ือรองรับแผนงานหลัก
 ดังน้ี

1. รักษาปริมาณ์การผลิตจีากโครงการผลิต
หลักทีี่ส�าคัญ เช่น โครงการบูงกช โครงการ
อาทีิตย์ โครงการเอส 1 โครงการมาเลเซีีย
 โครงการโอมาน แปลง 61 และโครงการ
ซีอติก้า รวมถึง การเตรียมความพีร้อมขั�น
สุดีที้ายในการเป็นผู้ดี�าเนินการและการเริ่ม
ต้นสัญญาแบู่งปันผลผลิตของโครงการจีี
 1/61 (แหล่งเอราวัณ์) และ จีี 2/61 (แหล่ง
บูงกช) โดียไดี้จีัดีสรรรายจี่ายลงทีุนจี�านวน 
2,494 ล้านดีอลลาร์ สรอ.(เทีียบูเที่า 83,661 
ล้านบูาที) ส�าหรับูการดี�าเนินงาน

2. เพีิ่มปริมาณ์การผลิตในอนาคต โดียมุ่ง
เน้น 3 โครงการหลักทีี่อยู่ในระหว่างการ
พีัฒนา ไดี้แก่ โครงการโมซีัมบูิก แอเรีย วัน
 โครงการมาเลเซีีย ซีาราวัก เอสเค 410 บูี
 ซีึ่งประสบูความส�าเร็จีในการเจีาะหลุม
ประเมินผลแหล่งลัง เลอบูาห์ เม้่อต้นปีทีี่
ผ่านมา และโครงการแอลจีีเรีย ฮาสสิ เบูอร์
 ราเคซี (ระยะทีี่ 2) ให้สามารถเริ่มการผลิต
ไดี้ตามแผน โดียจีัดีสรรรายจี่ายลงทีุนใน
ส่วนนี�รวม 457 ล้านดีอลลาร์ สรอ. (เทีียบู
เที่า 15,312 ล้านบูาที)

3. เร่งกิจีกรรมการส�ารวจีเพี้่อค้นหา
ทีรัพียากร รองรับูการเติบูโตในระยะยาว
 โดียไดี้จีัดีสรรรายจี่ายลงทีุนจี�านวน 262 
ล้านดีอลลาร์ สรอ. (เทีียบูเที่า 8,788 ล้าน
บูาที) ซีึ่งส่วนใหญ่เป็นรายจี่ายในการเจีาะ
หลุมส�ารวจีและหลุมประเมินผลส�าหรับู
โครงการส�ารวจีในประเทีศมาเลเซีีย สหรัฐ
อาหรับูเอมิเรตส์ และเม็กซีิโก

สำาหรับแผนการลงทุน 5 ปี (2565-2569) 
นั้น บริษัทได้จัดสรรงบประมาณรวม 27,164 
ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 911,124 ล้าน
บาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.
2565 2566 2567 2568 2569 2565-
2569
รายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure) 3,217 
3,378 3,637 3,409 2,893 16,534
รายจ่ายดำาเนินงาน (Operating 
Expenditure) 2,449 1,993 1,996 2,020 
2,172 10,630
รายจ่ายรวมทั้งสิ้น (Total Expenditure) 
5,666 5,371 5,633 5,429 5,065 27,164
จากแผนงานดังกล่าว ปตท.สผ. คาดว่าจะ
สามารถเพิ่มอัตราการเติบโตของปริมาณการ
ขายโดยเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น (Compound 
Annual Growth Rate: CAGR) ในช่วง 5 ปี 
ที่ประมาณร้อยละ 5 ดังนี้
หน่วย : บาร์เรลเทียบเท่านำ้ามันดิบต่อวัน
2565 2566 2567 2568 2569
ปริมาณการขายปิโตรเลียมเฉลี่ย 467,000 
463,000 473,000 493,000 528,000

“งบูลงทีุนส�าหรับูปี 2565 บูริษัทีจีะจีัดีสรร
เพี้่อรักษาปริมาณ์การผลิตจีากโครงการ
หลัก เช่น การลงทีุนในแหล่งบูงกชและ
แหล่งอาทีิตย์เพี้่อเพีิ่มปริมาณ์การผลิ

ตก๊าซีฯ ให้มากขึ�นรองรับูการใช้พีลังงาน
ของประเทีศ ส�าหรับูแผนงาน 5 ปี จีะเน้นไป
ทีี่การพีัฒนาแหล่งก๊าซีฯและน��ามันทีี่ ปตที
.สผ. ไดี้ส�ารวจีพีบูหลายแหล่งในประเทีศ
มาเลเซีีย ซีึ่งทีั�งแผนเพีิ่มการผลิตและแผน
พีัฒนาดีังกล่าว จีะสามารถเพีิ่มปริมาณ์การ
ขายปิโตรเลียมของ ปตที.สผ. ในช่วง 5 ปี
ข้างหน้าเฉลี่ยประมาณ์ 5% ในขณ์ะเดีียวกัน 
บูริษัทีมีแผนจีะลงทีุนในธุรกิจีใหม่ (Beyond 
E&P) มากขึ�น ในช่วงการเปลี่ยนผ่านของ
ธุรกิจีพีลังงาน (Energy Transition) เพี้่อ
ก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรคาร์บูอนต�่าและ
สร้างการเติบูโตอย่างยั่งย้นในอนาคต” นาย
มนตรี กล่าว

ธุรกิจใหม่ที่ ปตท.สผ. ให้ความสำาคัญ ได้แก่
 พลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ การต่อยอด
เทคโนโลยีที่บริษัทมีอยู่ไปสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์
 พลังงานใหม่ในอนาคต เช่น ไฮโดรเจน รวม
ถึง การลงทุนในการดักจับคาร์บอนและ
การนำามาใช้ประโยชน์ (Carbon Capture 
and Utilization) หุ่นยนต์และปัญญา
ประดิษฐ์ (AI & Robotics) รวมทั้ง การศึกษา
และพัฒนาโครงการ Gas to Power

ในขณะเดียวกัน ปตท.สผ. ยังคงดำาเนิน
ธุรกิจควบคู่ไปกับการคำานึงถึงสิ่งแวดล้อม
 สังคม และ ธรรมาภิบาล (ESG) โดยได้
จัดสรรงบประมาณเพื่อรองรับแผนงานใน
หลายด้าน เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (Green House Gas Management) 
การวางแผนการปรับใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียนสำาหรับธุรกิจสำารวจและผลิต
ปิโตรเลียม (Circular Model for E&P) การ
อนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for Life) รวม
ถึงการดำาเนินงานโครงการเพื่อสังคมอื่น ๆ
 (CSR) เพื่อสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย

ปตที.สผ. เผยแผนการลงทีุนปี 2565 และแผนการลงทีุน 5 ปี ยังคงให้ความส�าคัญกับูธุรกิจีส�ารวจี
และผลิตปิโตรเลียม โดียเน้นรักษาก�าลังการผลิตและเพีิ่มปริมาณ์ส�ารองปิโตรเลียมจีากโครงการ
หลัก มุ่งพีัฒนาโครงการทีี่อยู่ระหว่างการพีัฒนาเพี้่อเพีิ่มการผลิตในอนาคต และแสวงหาโอกาสการ
ลงทีุนในธุรกิจีใหม่หลายๆ ดี้าน รองการรับูการเปลี่ยนผ่านดี้านพีลังงาน (Energy Transition) รวม
ถึงจีัดีสรรงบูประมาณ์ส�าหรับูการดี�าเนินงานดี้านสังคม สิ่งแวดีล้อม และธรรมาภิบูาลดี้วย (ESG)

PTTEP ตัุ�งงบลงทุุน 5(65-69) ปี 27,164 ล้านดิอลลาร์ุสู่หรัุฐฯ

 มองหาโอกาสการลงทุุนธุุรกิจัใหม่
เพ่ื่�อการเติบุโตในอนาคต

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE



LEO ส่่งสั่ญญาณแนวโน้มผลงาน Q4/64 นิวไฮต่่อเน่�อง อานิส่งส์่ปริิมาณการิขนส่่งและค่่าริะวางเร่ิอค่อนเทนเนอร์ิพุ่่่ง
กริะฉููดและช่่วง Q4 เป็นช่่วงไฮซีีซัี�นของสิ่นค้่า E-Commerce หน่นริายได้ทั�งปีทะล่ 3 พัุ่นล้านบาท จากปีที�ผ่านมาอยู่

ที� 1.12 พัุ่นล้านบาท ฟาก “เกต่ติ่วิทย์ สิ่ทธิิส่่นทริวงศ์์” มั�นใจปี 65 ริายได้และกำาไริกริะฉููด หลังจับม่อ 2 พัุ่นธิมิต่ริ 
“ไช่น่าโพุ่ส่ต์่-ไปริษณีย์ไทย” เต่รีิยมล่ยให้บริิการิขนส่่งสิ่นค้่าริถไฟค่วามเร็ิวสู่งลาว-จีน ค่าดชั่ดเจนไต่ริมาส่ 4/64 ใน
ฐานะ Exclusive Partner ของ China Post ที�ได้รัิบการิแต่่งตั่�งจากรัิฐบาลจีนให้เป็นหน่�งในผู้ให้บริิการิขนส่่งสิ่นค้่า

ด้วยริถไฟค่วามเร็ิวสู่ง ส่่วนดีล M&A อยู่ริะหว่างศ่์กษาค่าดอีกไม่นานจะมีข่าวดี

นายเกตติวิทีย์ สิทีธิสุนทีรวงศ์
 ประธานเจี้าหน้าทีี่บูริหาร บูริษัที ลีโอ
 โกลบูอล โลจีิสติกส์ จี�ากัดี (มหาชน
) (LEO) เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการ
ดำาเนินงานในไตรมาส 4/2564 คาด
ว่าจะเติบโตต่อเนื่อง และมีโอกาส
ที่จะทำาสถิติสูงสุดใหม่ติดต่อกัน 4 
ไตรมาส โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจาก
ปริมาณการขนส่ง และค่าระวางเรือ
คอนเทนเนอร์ที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง 
อีกทั้งในไตรมาส 4 จะเป็นช่วงไฮซีซั่นข
องการขนส่งสินค้า E-Commerce

เนื่องจากมีเทศกาล sale ของ
 E-Commerce Platform ทั่วโลก ใน
เทศกาล 10/10 ,11/11 และ Black 
Friday รวมถึงเทศกาลคริสต์มาสและ
ปีใหม่ ซึ่งจะทำาให้มีปริมาณการขนส่ง
สินค้า E-Commerce แบบ Cross 
Border ของบริษัทฯ มีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้รายได้-กำาไร เติบโต
อย่างมีนัยสำาคัญต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี
 2565

“ในช่วงไตรมาส 4/2564 นี้ บริษัทฯ
 มีแผนที่จะเปิดบริการ Soft opening 
LEO Self Storage สาขาที่ 2 LSS 
China Town ถนนเจริญกรุง ใกล้กับ
ย่านเยาวราช โดยสาขาที่ 2 นี้ มีพื้นที่
เพิ่มอีก 2,000 – 3,000 ตารางเมตร
 โดยบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะทำาให้

 LEO Self-Storage#2 เป็น Flagship 
store ของ LEO Self Storage ด้วย
การให้บริการที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น
 ซึ่งจะเริ่มเปิดให้บริการภายในเดือน
ธันวาคม 2564 นี้

นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาการให้
บริการร่วมกับ China Post เพื่อ
ทำาหน้าที่เป็น ‘One-Stop Service 
Provider’ ให้กับผู้ประกอบการ
อีคอมเมิร์ซให้สามารถนำาเข้าและส่ง
ออกสินค้าจากประเทศจีน พร้อมกับ
กระจายสินค้าไปยังปลายทางทั่วโลก

ส่วนความคืบหน้าการทำา M&A กับผู้
ประกอบการโลจิสติกส์ในประเทศไทย
 คาดว่าจะบรรลุข้อตกลงกับบริษัทผู้ให้
บริการโลจิสติกส์เร็วๆนี้ และจะสามารถ
ทำาความตกลงได้ภายในปี 2564 และ
มีการทำารายได้ไม่ตำ่ากว่าปีละ100 ล้าน
เข้ามาในปี 2565

“แนวโน้มผลการดี�าเนินงานในปีนี� คาดี
ว่าจีะเติบูโตอย่างก้าวกระโดีดี เม้่อ
เทีียบูกับูปีทีี่ผ่านมา หลังจีากบูริษัทีฯ
เดีินตามแผนและยุทีธศาสตร์ทีี่วางไว้
ก่อนหน้า โดียคาดีว่ารายไดี้ในปีนี�จีะ
ทีะลุ 3 พีันล้านบูาที จีากปีทีี่ผ่านมา
อยู่ทีี่ 1,129 ล้านบูาที ขณ์ะทีี่ 9 เดี้อน
แรก มีรายไดี้รวม 2.1 พีันล้านบูาที
 และมีก�าไรสุทีธิ 121.92 ล้านบูาที ซีึ่ง

มากกว่าปี 2563 ทีั�งปีทีี่ 56.88 ล้าน
บูาที สร้างสถติสิงูสดุีเป็นประวตักิารณ์์”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LEO กล่าว
อีกว่า จากการที่บริษัทฯเป็นพันธมิตร
กับ China Post ทำาให้เพิ่มโอกาสการ
เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยปัจจุบัน
 China Post วางแผนการขนส่งทาง
รางด้วยรถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน โดย
จะให้ LEO เป็น Exclusive Partner 
และยังได้วางแผนให้ประเทศไทยเป็น
 Logistic Hub ด้าน E-commerce ใน
 ASEAN 

นอกจากนี้ในปี 2565 ก็จะมีการผลัก
ดันการพัฒนาบริการขนส่งครบวงจร
 การจัดเก็บและกระจายสินค้าภายใน
ประเทศ พร้อมกับพัฒนาบริการสำาหรับ
ตลาดและลูกค้าในกลุ่ม E-Commerce/
Social Commerce ผ่านการมอบ
บริการ E-fulfilment Centre ในการ
ขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศ และ
ระหว่างประเทศ รวมถึงบริการใหม่ ๆ
 ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยดิส
ทริบิวชั่น ที่ได้มีการเซ็น MOU ในการ
พัฒนาธุรกิจร่วมกันในเดือนสิงหาคม ที่
ผ่านมา ซึ่งจะช่วยผลักดันแนวโน้มผล
การดำาเนินงานในในปี 2565 สร้างสถิติ
สูงสุดใหม่ต่อเนื่อง

LEO จ�อปิดิดีิล M&A เพิั�มอีกไม�นานเกินรุอ สู่�งซิ็กงบ Q4/64

ออลไทุม์ไฮต่อเน่�อง ปี ี65 โตทุะลัก! 
“ไชน่าโพื่สต์ - M & A” หนุน
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บมจ.ศรีีตรัีงโกลฟส์์ (ปรีะเทศไทย) หรืีอ STGT เดิินเกมขยาย
ตลาดิถุุงมือยางในภููมิภูาคอาเซีียนรีองรัีบแผนขยายธุุรีกิจรุีก

ตั�งบริีษััทย่อยในเวีียดินามเพืื่�อจัดิจำาหน่ายถุุงมือยาง

นางสาวจีริญญา จิีโรจีน์กุล กรรมการผู้จัีดีการ
ใหญ่ บูริษัที ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทีศไทีย) จี�ากัดี 
(มหาชน) หร้อ STGT ผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายถุงมือ
ยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไตรล์รายใหญ่ของ
โลก เปิดเผยว่า เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายนท่ีผ่านมา
 บริษัทฯ ได้จัดต้ังบริษัท SRI TRANG GLOVES 
VEITNAM COMPANY LIMITED (STGV) ด้วยทุน
จดทะเบียน 1 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ โดย
บริษัทฯ ถือหุ้น 100% เพ่ือรองรับแผนงานขยาย
ตลาดต่างประเทศ ซ่ึงบริษัทดังกล่าวจะดูแลด้าน
การจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์์ถุงมือยางในประเทศ
เวียดนาม

ทั้งนี้ บริษัทฯ มองว่าเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศ
แถบภูมิภาคอาเซียนที่มีศักยภาพ และมีแนวโน้มที่
ความต้องการใช้ถุงมือยางจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในระยะยาว เนื่องจากประเทศเวียดนามเป็นตลาด
เกิดใหม่ อัตราการบริโภคถุงมือยางยังอยู่ในระดับ
ตำ่า อีกทั้งมีปัจจัยบวกจากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และความเจริญก้าวหน้าของระบบสาธารณสุขใน

ประเทศ นอกจากนี้ยังมีจำานวนประชากรมากถึง
กว่า 90 ล้านคน

การจัดตั้งบริษัทย่อยในเวียดนามเพื่อรองรับการ
จัดจำาหน่ายสินค้าดังกล่าว เป็นไปตามแผนงานที่
ต้องการขยายตลาดในประเทศแถบภูมิภาคอาเซียน 
โดยในช่วงก่อนหน้านี้ได้จัดตั้งบริษัทย่อยในสิงคโปร์
รองรับการบริหารงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์์
ใหม่ รวมถึงการจัดจำาหน่ายถุงมือยาง และจัดตั้ง
บริษัทย่อยในอินโดนีเซียเพื่อรองรับการจัดจำาหน่าย
ถุงมือยางไปแล้ว

“บูริษัทีฯ วางแผนขยายธุรกิจีโดียการจีัดีตั�งบูริษัที
ย่อยในประเทีศแถบูภูมิภาคอาเซีียน เพี้่อเข้าไป
ดีูแลดี้านการจีัดีจี�าหน่ายและที�าการที�าตลาดีเอง
 ซีึ่งจีะช่วยเพีิ่มความคล่องตัวและสร้างยอดีขาย
เพีิ่มขึ�น โดียหลังจีากนี�วางแผนจีัดีตั�งบูริษัทีย่อย
ในประเทีศฟิลิปปินส์ ซีึ่งเป็นอีกหนึ่งตลาดีทีี่มี
ศักยภาพีเติบูโตสูง" นางสาวจีริญญา กล่าว

STGT เดิินหน้าข้ยายฐานล่กค้าในเวีียดินาม

รุกตั�งบุริษััทุย่อยรองรับุการจััดจัำาหน่ายถุุงม่อยาง
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นายอรรถพล ฤกษ์์พิบููลย์ ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�บูริหารและกรรมการผูู้้จั้ดการใหญ่่ บูริษั์ที่ ปตที่. จ้ำากัด (มหาชน) PTT เปิดเผู้ย
ว่่าคณะกรรมการบูริษั์ที่ ปตที่. ในการประชุมครั�งท่ี่� 11/2564 เม่�อวั่นท่ี่� 18 พฤศจิ้กายน 2564 ม่มติอนุมัติให้บูริษั์ที่อินโนบิูก (

เอเช่ย) จ้ำากัด(“อินโนบิูก” บูริษั์ที่ย่อยท่ี่� ปตที่.ถ่อหุ้นทัี่�งหมด) ร่ว่มลงทุี่นกับู Aztiq HK Limited ซ่ึ่�งเป็นบูริษั์ที่ในกลุ่มของAztiq
 Investment Group (“Aztiq”) ผู่้านบูริษั์ที่ Aztiq II Holdco Limitedและ Aztiq II Bidco Limited เพ่�อเข้าซ่ึ่�อหุ้นทัี่�งหมดของ
 Alvogen Emerging Markets Holdings Limited (“AEMH”) ซ่ึ่�งเป็นผูู้้ถ่อหุ้นหลักใน LotusPharmaceutical Company 
Limited (“LotusPharmaceutical” TWSE ticker: 1795) รว่มถ่งถ่อหุ้นร้อยละ 100ใน Alvogen Malta (Out-Licensing) 
Holding Limited ซ่ึ่�งเป็นผูู้้ถ่อหุ้นทัี่�งหมดของ บูริษั์ที่ Adalvo Limited(“Adalvo”) ท่ี่�ประกอบูธุรกิจ้ด้านสิิที่ธิในการว่างตลาด

ยา ผู่้านเคร่อข่ายทัี่�ว่โลก การลงทุี่นน่�ม่มูลค่ารว่มประมาณ 475 ล้านเหร่ยญ่สิหรัฐฯ โดยบูริษั์ที่ได้ดำาเนินการลงนามสัิญ่ญ่า
การซ่ึ่�อขายหุ้นในวั่นท่ี่�26 พฤศจิ้กายน 2564 ซ่ึ่�งคาดว่่าการซ่ึ่�อขายจ้ะแล้ว่เสิร็จ้สิมบููรณ์ในไตรมาสิท่ี่� 1 ของปี2565 ภายหลัง

เง่�อนไขบัูงคับูก่อน (ConditionsPrecedent) ภายใต้สัิญ่ญ่าซ่ึ่�อขายหุ้นได้สิำาเร็จ้เสิร็จ้สิิ�น ส่ิงผู้ลให้อินโนบิูกจ้ะถ่อหุ้นที่างอ้อมใน
 LotusPharmaceutical ท่ี่�สัิดส่ิว่นประมาณร่อยละ 37 (จ้ากเดิมร้อยละ 6.66) ของทุี่นจ้ดที่ะเบู่ยนและชำาระแล้ว่ และถ่อหุ้น

ประมาณร้อยละ 60 ของทุี่นจ้ดที่ะเบู่ยนและชำาระแล้ว่ใน Adalvo

PTT สู่�ง อินโนบิก รุ�วีมทุุน“Aztiq”
เพ่ื่�อเข้าซ่ื้�อธุุรกิจัยามูลค่ารวิม 475 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
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การขยายการลงทุนครั้งนี้มีส่วนในการเร่งผลัก
ดันให้อินโนบิกก้าวไปสู่การเป็นผู้ดำาเนินธุรกิจยา
แบบครบวงจร ซึ่งการเป็นผู้ถือหุ้นหลักใน Lotus 
Pharmaceutical จะส่งผลให้อินโนบิกมีศักยภาพ
ความพร้อมในการดำาเนินธุรกิจยาครบวงจรตั้งแต่
การวิจัยและพัฒนาสูตรยา รวมถึงการผลิตและจัดจำา
หน่าย โดยมุ่งเน้นที่ยาสามัญครอบคลุมหลายกลุ่มโรค
โดยเฉพาะโรคมะเร็งและโรคระบบประสาท

ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้คนไทยสามารถเข้าถึงยา
ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ความพร้อม
ทางด้านเครือข่ายและศักยภาพทางธุรกิจของทั้ง
 Adalvo และอินโนบิกจะช่วยส่งเสริมและรองรับการ
ขยายการลงทุนธุรกิจยาในภูมิภาคเอเชียและระดับ

โลก ทำาให้การลงทุนในครั้งนี้เป็นไปตามเป้าหมายและ
กลยุทธ์ที่ตั้งไว้ในการขับเคลื่อนธุรกิจชีววิทยาศาสตร์
ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนอย่าง
เป็นรูปธรรม

* หมายเหตุ: กลุ่มบูริษัทีดีังกล่าวข้างต้น ไดี้แก่
Aztiq II Holdco Limited
Aztiq II Bidco Limited
Alvogen Emerging Markets Holdings Limited
Alvogen Malta (Out-Licensing) Holding 
Limited
Lotus Pharmaceutical Company Limited
Adalvo Limited



HTC ทุุ�มงบ 1.2 พัันลบ. 
ขยายกำาลังการผลิตทีุ�โรงงานพุื่นพิื่น จั.สุราษัฎร์ธุานี
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พีลตรี พีัชร รัตตกุล ประธานเจี้า
หน้าทีี่บูริหาร บูริษัที หาดีทีิพีย์
 จี�ากัดี (มหาชน) HTC เปิดเผย
ว่า ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท หาดทิพย์ จำากัด (มหาชน
) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 6/2564 วัน
ที่ 25พฤศจิกายน 2564 ได้มี
มติอนุมัติการลงทุนขยายกำาลัง
การผลิตที่โรงงานพุนพิน จ. 
สุราษฎร์ธานีโดยคาดว่าจะใช้เงิน
ลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 1,200 ล้าน
บาท ประกอบด้วย คำาก่อสร้าง
โรงงานเพื่อรองรับสายการผลิต
ใหม่ ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
(New PET Filling Line) และค่าใช้
จ่ายในการดำาเนินการเป็นต้น 

โดยคู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 ผู้ขายเครื่องจักร และผู้รับเหมา
ก่อสร้าง ที่อยู่ระหว่างการเจรจานั้น
ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ เกี่ยวข้อง
กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย จึงไม่
เข้าข่ายเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกำากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์์ในการทำารายการที่
เกี่ยวโยงกันลงวันที่ 31 สิงหาคม
 2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่ม
เติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติ
การของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการที่เกี่ยวโยงกันพ.ศ. 2546 
ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (
รวมทั้งที่ใด้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

แหล่งเงินทุน มาจากสินเชื่อจาก
สถาบันการเงิน โดยอยู่ระหว่าง
การเจรจากับสถาบันการเงินเรื่อง
เงื่อนไขการกู้เงินและ/หรือ อาจ
มีการออกหุ้นกู้เพื่อเป็นทางเลือก
เพิ่มเติม

ส�าหรับูประโยชน์ทีี่เกิดีแก่บูริษัที
จีดีทีะเบูียน

1. เพี้่อรองรับูการขยายธุรกิจีตาม
แผนกลยุทีธ์ของบูริษัทีฯ โดีย
อาคารโรงงานสามารถรองรับูไดี้ 
3 ไลน์การผลิต

2. เป็นการเพีิ่มก�าลังการผลิตใน
ผลิตภัณ์ฑ์ PET ให้เพีียงพีอต่อ
ความต้องการของผู้บูริโภคซีึ่ง
เป็นการวางแผนส�าหรับูอนาคต
ทีี่ผู้บูริโภคมีความต้องการใน
ผลิตภัณ์ฑ์ PET เพีิ่มมากขึ�น



นายสมมาต ขุนเศษฐ กรรมการผู้จัีดีการ 

บูริษัที แพีนเอเซีียฟุตแวร์ จี�ากัดี (มหาชน) ("PAF")

 

โดียบูริษัทีคาดีว่าจีะสามารถเก็บูเก่ียวผลผลิต
จีากแปลงทีดีลองนี�ได้ีประมาณ์เด้ีอน 

มิถุนายน ปี 2565 เป็นต้นไป

เปิดเผยว่าด้วย บริษัท แพนเอเซีย
ฟุตแวร์ จำากัด (มหาชน) ("PAF") ได้
ย่ืนขอรับอนุญาตเก่ียวกับยาเสพ
ติดให้โทษในประเภท เฉพาะกัญ
ชง ต่อมาเม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน
 2564 สำานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา ได้พิจารณาออกใบ
อนุญาตผลิต (ปลูก) ซ่ึงยาเสพติด
ให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง
 เลขท่ีใบอนุญาต นม 35/2564 (ป
) ให้ไว้แก่ บริษัทฯ และบริษัทฯ ได้
รับใบอนุญาตดังกล่าวเม่ือวันท่ี 18 
พฤศจิกายน2564 เพ่ือประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม
 โดยได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญ
ชง ณ อำาเภอ ปากช่องจังหวัด
 นครราชสีมา ท้ังน้ี เพ่ือสร้างจุดเด่น
 ความแตกต่าง และมูลค่าเพ่ิมของ
ผลิตภัณฑ์์กัญชงของกลุ่มบริษัท

PAF ได้ิใบอนุญาตุปล่กพ่ัชกัญชง
คาดเก็บุเกี�ยวิผลผลิตจัาก

แปีลงทุดลองราวิ เด่อน มิ.ย. 65
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IRPC เปิดแผู้นธุรกิจ้ 5 ปี ต่อยอดธุรกิจ้ปัจ้จุ้บัูนสู่ิธุรกิจ้ “Beyond Petrochemical & Refinery” 
สิร้างมูลค่าเพิ�ม พร้อมรุกธุรกิจ้ใหม่สู่ิ New S-Curve ตั�งเป้า EBITDA มากกว่่า 20,000 ลบู. ในปี

 2025 มุ่งขับูเคล่�อนองค์กรด้ว่ยการสิร้างสิรรค์นวั่ตกรรม ใช้องค์คว่ามรู้ด้านวั่สิดุและพลังงาน เพ่�อ
ตอบูโจ้ที่ย์การใช้ช่วิ่ตทุี่กรูปแบูบูในอนาคต คว่บูคู่การดูแลสิิ�งแว่ดล้อม เตร่ยมพร้อมสู่ิองค์กร 

Net Zero Emission ว่างเป้าหมายลด GHG ลง 20% ในปี 2030

นายชวลิต ทีิพีพีาวนิช ประธานเจี้าหน้าทีี่บูริหาร
และกรรมการผู้จีัดีการใหญ่ บูริษัที ไออาร์พีีซีี
 จี�ากัดี (มหาชน) หร้อ IRPC เปิดีเผยว่า ในปี
 2021 IRPC ไดี้ประกาศปรับูวิสัยทีัศน์สู่การเป็น
องค์กร “สร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้วัสดีุและ
พีลังงาน เพี้่อชีวิต ทีี่ลงตัว (To Shape Material 
and Energy Solutions in Harmony with 
Life)” ทีี่มากกว่าการเป็นผู้น�าในธุรกิจีปิโตรเคมี
 และการกลั่นน��ามัน สอดีรับูกับูทีิศทีางของโลก
ในอนาคต เพี้่อตอบูโจีทีย์การใช้ชีวิตของผู้บูริโภค
ทีุกรูปแบูบู สร้างความยั่งย้น และเกิดีประโยชน์
กับูประเทีศ โดียตั�งเป้าหมาย EBITDA มากกว่า
 20,000 ล้านบูาที ในปี 2025 ดี้วยการต่อยอดี
ความแข็งแกร่งในธุรกิจีปัจีจีุบูัน ควบูคู่ไปกับูการ
สร้างธุรกิจีใหม่ และเตรียมความพีร้อมสู่ธุรกิจี
พีลังงานสะอาดีมากขึ�น โดียวางเป้าหมายลดี
การปล่อยก๊าซีเร้อนกระจีก (Greenhouse Gas: 
GHG) ลง 20% ในปี 2030

สำาหรับแผนธุรกิจ 5 ปี (2022-2026) IRPC ได้
กำาหนดกลยุทธ์และทิศทางการดำาเนินธุรกิจที่มุ่ง
เน้นการสร้างความเข้มแข็ง จากภายใน ด้วยการ
พัฒนาและขยายธุรกิจที่มีความชำานาญไปยังห่วง
โซ่คุณค่าใกล้เคียงของธุรกิจ และการแสวงหา
ธุรกิจใหม่ๆ ได้แก่ การต่อยอดการเติบโตจากกลุ่ม
ธุรกิจในปัจจุบัน (Core Uplift), การลงทุนในกลุ่ม
ธุรกิจข้างเคียง (Adjacent Business) และการ
สร้างธุรกิจใหม่ (Step Out Business) ดังนี้

การต่อยอดการเติบโตจากกลุ่มธุรกิจในปัจจุบัน
 (Core Uplift) ได้แก่ โครงการปรับปรุงคุณภาพ
นำ้ามันดีเซลตามมาตรฐาน ยูโร 5 (Ultra Clean 
Fuel Project: UCF) มูลค่า 1.33 หมื่นล้านบาท
 ตามนโยบายของภาครัฐ และจากแนวโน้มความ
ต้องการ ที่สูงขึ้นของนำ้ามันดีเซลกำามะถันตำ่า ทั้ง
ภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน เพื่อลดปัญหา
มลภาวะฝุ่นละออง PM 2.5 โดยคาดว่าจะสามารถ

ดำาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2024 ตลอดจนการ
พัฒนาและการเพิ่มสัดส่วนการขายเม็ดพลาสติก
 ชนิดพิเศษ (Specialty) จาก 20% ในปี 2021 
เป็น 52% ในปี 2025 โดยบูรณาการกระบวนการ
ทำางานเพื่อเพิ่มความเร็วในการเข้าตลาดและการ
ตอบสนองต่อลูกค้า

การลงทีุนในกลุ่มธุรกิจีข้างเคียง (Adjacent 
Business) ไดี้แก่ โครงการผลิตเม็ดีพีลาสติก พีีพีี 
เกรดี เมลต์โบูลน (PP Melt blown) และการร่วม
ทีุนจีัดีตั�ง บูริษัที อินโนโพีลีเมดี จี�ากัดี เพี้่อผลิต
ผ้าไม่ถักไม่ทีอ (Non-woven Fabric) ซีึ่งเป็น
วัตถุดีิบูหลักส�าคัญส�าหรับูผ้าชั�นกรองหน้ากาก
อนามัย หน้ากาก N95 ชุดีกาวน์ และแผ่นกรอง
อากาศ เป็นต้น โดียตั�งเป้าหมายจีะเป็นผู้ผลิตผ้า
ไม่ถักไม่ทีอครบูวงจีรรายแรกของประเทีศไทีย
 ทีี่พีร้อมผลิตเชิงพีาณ์ิชย์ในเดี้อนธันวาคม 2021 
และ IRPC ยังไดี้ร่วมม้อกับู ปตที. ในการศึกษา
การผลิตถุงม้อทีางการแพีทีย์ โดียใช้ Nitrile 
Butadiene Latex (NBL) เป็นวัตถุดีิบู ช่วยลดี
การน�าเข้า จีากต่างประเทีศ และยกระดีับูดี้าน
สาธารณ์สุข วิทียาศาสตร์เทีคโนโลยีและอุปกรณ์์
ทีางการแพีทีย์ของประเทีศไทีย สอดีคล้องกับู
แนวทีางการพีัฒนาธุรกิจี New S-Curve กลุ่ม
 Life Science ของกลุ่ม ปตที. รวมถึงการจีัดีตั�ง
 “วชิรแล็บู” ห้องปฏิบูัติการกลาง เพี้่อตรวจีสอบู
มาตรฐานผลิตภัณ์ฑ์ทีางการแพีทีย์ครบูวงจีรแห่ง
แรกในประเทีศไทียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 โดียร่วมกับูมหาวิทียาลัยนวมินทีราธิราช ทีี่พีร้อม
เปิดีให้บูริการในเดี้อนธันวาคม 2021 ซีึ่งจีะช่วย
ส่งเสริมยุทีธศาสตร์ การพีัฒนาประเทีศไทียให้
เป็น Medical Hub ของอาเซีียน

การสร้างธุรกิจใหม่ (Step Out Business) ได้แก่
 (1) การบ่มเพาะนวัตกรรมจากภายใน (Inside-
out Innovation) หรือการทำา Corporate Startup 
เช่น การสร้างนวัตกรรมทางการเกษตร ซิงค์

ออกไซด์นาโน (ZnO NANO) ที่พัฒนาต่อยอด
มาจาก ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ที่ทำาให้มีขนาดเล็ก
ระดับอนุภาคนาโน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การดูดซึมธาตุอาหารเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของพืช
ได้ดียิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรและ
ปลอดภัยต่อทั้งเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม (2) การ
แสวงหานวัตกรรม จากภายนอก (Outside-in 
Innovation) ผ่านการลงทุนร่วมกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจ (Strategic Partner) และการลงทุนในธุรกิจ
เงินร่วมลงทุน หรือ Corporate Venture Capital 
(CVC) เพื่อแสวงหา Start up หรือเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในการต่อยอดสู่ธุรกิจใหม่ โดยการ M&A 
ที่นอกจากจะได้รับผลตอบแทนทางการเงินแล้ว 
บริษัทฯ ยังได้องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อ
ตอบโจทย์ การดำาเนินธุรกิจ New S-Curve อีก
ด้วย

นอกจากนี้ IRPC มีความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่ธุรกิจ
พลังงานสะอาดมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสู่
องค์กร Net Zero Emission โดยวางเป้าหมาย
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ลง 20% 
ในปี 2030 โดยจะเพิ่มประสิทธิภาพจากการใช้
พลังงานแห่งอนาคต รวมทั้งพลังงานทางเลือก
 และพลังงานหมุนเวียน เช่น การขยายโครงการ 
Floating Solar และโครงการ Solar Farm ในเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมไออาร์พีซี จังหวัดระยอง
 การพัฒนาวัสดุเคลือบแผง Solar Cell ลดความ
ร้อน และส่วนประกอบอุปกรณ์เก็บพลังงานสำารอง
ให้รถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งการปรับกลยุทธ์ในการ
ดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์นวัตกรรม
 เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุค
 New Normal ที่ให้ความสำาคัญกับสังคมและสิ่ง
แวดล้อม จะเป็นการช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้ IRPC สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน “IRPC 
สร้างสิ่งทีี่ดีีเพี้่ออนาคต”

IRPC กางแผน 5 ปี
ปีรับุธุุรกิจัสู่องค์กรแห่งนวัิตกรรม พื่ร้อมรุกธุุรกิจัใหม่สู่

New S-Curve ตั�งเปีา้ EBITDA มากกว่ิา 20,000 ลบุ. ในปี ี2025
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บูริษั์ที่ ท่ี่ เอสิ ฟลาว่มิลล์ จ้ำากัด (มหาชน) (TMILL) โรงงานโม่แป้งสิาล่รายใหญ่่และม่เที่คโนโลย่การ
ผู้ลิตท่ี่�ทัี่นสิมัยท่ี่�สุิดในประเที่ศ  รายงานผู้ลประกอบูการไตรมาสิ3/64 ม่กำาไรสุิที่ธิ 22.48 ล้านบูาที่
  และม่อัตรากำาไรขั�นต้นสูิงข่�น 1.6%  ตามราคาจ้ำาหน่ายรำาเฉล่�ยสูิงข่�น  ขณะท่ี่�งว่ด 9 เด่อนแรกของ
ปี2564  ม่กำาไรสุิที่ธิ 103.77 ล้านบูาที่ เพิ�มข่�น 12.0% YoY เหตุรายได้จ้ากการจ้ำาหน่ายเพิ�มข่�น 3.2%  
ระบุูอัตรากำาลังการผู้ลิตเฉล่�ย 9 เด่อนของปี 64 อยู่ท่ี่� 73.47% ใกล้เค่ยงกับูงว่ดเด่ยว่กันของปีก่อน

นางแววตา  กุลโชตธาดีา รองผู้อ�านวย
การฝ่่ายการเงินและบัูญชี  บูริษัที ทีี
 เอส ฟลาวมิลล์ จี�ากัดี (มหาชน)TMILL 
เปิดีเผยว่า    ผลประกอบูการไตรมาส
 3/2564 มีก�าไรสุทีธิ 22.48 ล้านบูาที
  ลดีลง 2.95 ล้านบูาที หร้อคิดีเป็น
 11.6%  เม่้อเปรียบูเทีียบูกับูไตรมาส 
3/2563  ท่ีีมีก�าไรสุทีธิ 25.43 ล้านบูาที   

เนื่องจากรายได้จากการจำาหน่ายใน
ไตรมาส 3/2564 ลดลง 5.1% เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
 โดยที่รายได้จากการจำาหน่ายแป้งสาลี
ลดลง 6.0% ส่วนรายได้จากการจำาหน่าย
รำาข้าวสาลีเพิ่มขึ้น 0.9%  เป็นผลมาจาก
ปริมาณจำาหน่ายแป้งสาลีและรำาข้าว
สาลีลดลง 7.8% และ 9.3% แต่ราคา
จำาหน่ายแป้งสาลี และรำาข้าวสาลีเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น 1.6% และ 17.2% ซึ่งราคาเฉลี่ย
รำาที่ปรับสูงขึ้นมาก ส่งผลให้รายได้จาก
การจำาหน่ายรำาสูงขึ้น ถึงแม้ปริมาณ
จำาหน่ายรำาจะลดลง

อย่างไรก็ตามอัตรากำาไรขั้นต้นใน
ไตรมาส 3/2564 สูงขึ้น 1.6% เมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เป็น
ผลมาจากราคาจำาหน่ายรำาเฉลี่ยที่สูง
ขึ้น   ส่วนการใช้อัตรากำาลังการผลิต
เฉลี่ยในไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 65.79% 

ลดลง 5.65% เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากการ
ปรับกลยุทธในการบริหารจัดการวัตถุดิบ
 ซึ่งราคาปรับตัวสูงขึ้นมาก และมีการ
ปรับแผนการตลาดช่วงครึ่งปีหลังให้เกิด
ประโยชน์กับบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย
สูงสุด

ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารใน
ไตรมาส 3/2564 เพิ่มขึ้น 5.58 ล้านบาท
จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก
ค่าขนส่งสินค้า ค่าส่งเสริมการขาย เงิน
บริจาคและตอบแทนสังคม เงินเดือน
และสวัสดิการของพนักงาน ที่เพิ่มขึ้น

ส�าหรับูงวดี 9 เดี้อน สิ�นสุดีวันทีี่  30 
กันยายน 2564 บูริษัทีฯ มีก�าไรสุทีธิ
 103.77 ล้านบูาที เพีิ่มขึ�น 11.09 ล้าน
บูาที หร้อคิดีเป็น 12.0%เม้่อเปรียบู
เทีียบูกับูงวดีเดีียวกันของปีก่อน มีผล
ก�าไรสุทีธิ 92.67 ล้านบูาที  เน้่องจีากบู
ริษัทีฯ มีรายไดี้จีากการจี�าหน่ายรวม
 9 เดี้อนของปี 2564 เพีิ่มขึ�น 3.2% 
เม้่อเปรียบูเทีียบูกับูงวดีเดีียวกันของปี
ก่อน โดียทีี่รายไดี้จีากการจี�าหน่ายแป้ง
สาลีเพีิ่มขึ�น 0.3% และรายไดี้จีากการ
จี�าหน่ายร�าข้าวสาลีเพีิ่มขึ�น 2.8% ทีั�งนี�
 มาจีากปริมาณ์จี�าหน่ายแป้งสาลีและ
ร�าข้าวสาลีเพีิ่มขึ�น 0.7% และ 2.0%      

แต่ราคาจี�าหน่ายแป้งสาลีเฉลี่ยลดีลง
 0.1% ส่วนราคาจี�าหน่ายร�าข้าวสาลี
เฉลี่ยสูงขึ�น 18.2%

นางแววตา  กล่าวเพิ่มเติมว่า อัตรากำาไร
ขั้นต้นสูงขึ้น 2.1% เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจากราคา
จำาหน่ายรำาเฉลี่ยที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ การใช้อัตรากำาลังการ
ผลิตเฉลี่ย 9 เดือนของปี 2564 อยู่ที่
 73.47% ใกล้เคียงกับงวดเดียวกันของ
ปีก่อนซึ่งอยู่ที่ 72.99% เนื่องมาจากการ
ปรับกลยุทธในการบริหารจัดการวัตถุดิบ
 และปรับแผนการตลาดช่วงครึ่งปีหลัง
 โดยปรับลดปริมาณจำาหน่ายลง เพื่อ
ให้การดำาเนินธุรกิจยังคงเติบโตได้อย่าง
ต่อเนื่องในสถานการณ์ที่ราคาวัตถุดิบ
สูงสุดในรอบ 10 ปีเช่นปัจจุบัน         

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม
 9 เดือนของปี 2564 เพิ่มขึ้น 21.20 
ล้านบาทจากงวดเดียวกันของปีก่อน
 เนื่องจากค่าขนส่งสินค้า ค่าส่งเสริมการ
ขาย เงินบริจาคและตอบแทนสังคม เงิน
เดือนและสวัสดิการของพนักงาน ค่า
ซ่อมแซมบำารุงรักษาทั่วไป และหนี้สงสัย
จะสูญที่เพิ่มขึ้น

TMILL เผย 9 เด่ิอนแรุกปี 64 กำาไรุทุะลุ 100 ลบ. 

โชว์ิอัตรากำาไรขั�นต้นสูงข้�น 2.1%
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สิำานักงานคณะกรรมการกำากับูหลักที่รัพย์และตลาดหลักที่รัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับูฟังคว่ามคิดเห็น
ร่างประกาศเก่�ยว่กับูการกำากับูดูแลผูู้้ให้บูริการกระเป๋าสิินที่รัพย์ดิจิ้ทัี่ลท่ี่�รับูฝากสิินที่รัพย์ดิจิ้ทัี่ล (DA 
custodial wallet provider) และการให้บูริการกระเป๋าสิินที่รัพย์ดิจิ้ทัี่ล (wallet) ของลูกค้า รว่ม

ทัี่�งปรับูปรุงหลักเกณฑ์์การเก็บูรักษ์าที่รัพย์สิินของลูกค้า เพ่�อให้การกำากับูดูแลการเก็บูรักษ์าสิินที่รัพย์
ดิจิ้ทัี่ลเป็นไปอย่างเหมาะสิม ม่มาตรฐานท่ี่�ด่ และที่รัพย์สิินของลูกค้าม่คว่ามปลอดภัยมากข่�น

 รว่มทัี่�งป้องกันการถูกใช้เป็นเคร่�องม่อกระที่ำาคว่ามผิู้ด

ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่
 13/2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบ
ทบทวนหลักการที่กำาหนดให้ผู้ให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์
ดิจิทัลที่รับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่
ต้องได้รับใบอนุญาต เพื่อให้การเก็บรักษาทรัพย์สินเป็นไป
อย่างมีมาตรฐานที่ดีและมีความปลอดภัย รวมทั้งกำาหนด
หลักเกณฑ์์ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมี
การให้บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อป้องกันการใช้
สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเครื่องมือการกระทำาความผิด

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการ
กำากับดูแลผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล และการให้
บริการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าดังกล่าวข้างต้น
 ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ประกอบธุรกิจและ
บุคคลทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

(1) กำาหนดให้ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัลที่ต้องขอรับใบอนุญาตก่อนการให้บริการ
 โดยต้องมีคุณสมบัติและดำาเนินการให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์์ที่กำาหนด

(2) กำาหนดให้ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้
ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับใบอนุญาตและมีการ
เก็บรกัษาสินทรพัย์ดจิทิลัของลูกค้าต้องมรีะบบการจดัการ

กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (wallet management) และการ
บริหารจัดการกุญแจเข้ารหัส (key management) เพื่อ
การจัดการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล และให้ผู้ใช้บริการเปิด
เผยข้อมูลเกี่ยวกับกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อประโยชน์ใน
การระบุตัวตนเจ้าของบัญชี

นอกจากนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่
 17/2564 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบ
หลักการในการกำากับดูแลเรื่องการเก็บรักษาทรัพย์สิน
ลูกค้าสำาหรับใช้กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่ง
รวมถึง
ผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
ดำาเนินการปรับปรุงร่างประกาศคณะกรรมการกำากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลัก
เกณฑ์์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยว
กับการกำาหนดแนวทางกำากับดูแลดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์
 ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.
aspx?SECID=767 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: sarochat@
sec.or.th bhumipisuth@sec.or.th หรือ napaporng@
sec.or.th จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ก.ล.ตุ. เปิดิเฮีียริุ�งรุ�างปรุะกาศเกี�ยวีกับการุกำากับด่ิแล

ผู้ให้บุริการรับุฝากสินทุรัพื่ย์ดิจิัทัุลฯ ถุ้งวัินทีุ� 31 ธุ.ค.64
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 "ธ่รเศรษ์ฐ์ พรหมพงษ์์" นักกลยุที่ธ์เศรษ์ฐศาสิตร์มหภาค แห่งสิำานักเมย์แบูงก์ฯ 
ช่� COVID-19 สิายพันธ์ุ Omicron ส่ิงผู้ลให้ตลาดสิินที่รัพย์เส่ิ�ยง แนะตั�งรับูสิะสิม

หุ้นพ่�นฐานเด่น Top Picks EA JMART JMT SCC SNNP TTB

นายธีรเศรษฐ์ พีรหมพีงษ์ นักกลยุทีธ์
เศรษฐศาสตร์มหภาค บูมจี.หลักทีรัพีย์
 เมย์แบูงก์ (ประเทีศไทีย) ให้ความเห็น
ว่า เม้่อวันทีี่ 26 พี.ย. ทีี่ผ่านมา WHO 
ประกาศให้ COVID-19 สายพีันธุ์ 
Omicron จีัดีอยู่ในกลุ่มทีี่น่ากังวล หร้อ
 (Variants of Concern: VOC) ซีึ่ง
เป็นสายพีันธุ์ทีี่มีความสามารถในการ
แพีร่เช้�อไดี้สูงขึ�น ติดีเช้�อแล้วอาการ
รุนแรงมากขึ�น และมีความเป็นไปไดี้ทีี่
การตรวจีวินิจีฉัยการป้องกันดีัวยวัคซีีน
 และการรักษา อาจีมีประสิทีธิภาพี
ลดีลง ถ้อเป็นปัจีจีัยเสี่ยงใหม่ทีี่เข้า
มาแบูบูกะทีันหันและเหน้อความ
คาดีหมายของตลาดี ส่งผลให้ตลาดี
สินทีรัพีย์เสี่ยง สินค้าโภคภัณ์ฑ์ปรับู
ฐานแรง

สถานการณ์การแพร่ระบาดล่าสุด พบ
ผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันว่าเป็นสาย
พันธุ์ Omicron แล้วกระจายไปใน
หลายประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พ.ย
.) ประกอบไปด้วย แอฟริกาใต้ ฮ่องกง
 เยอรมนี อิสราเอล สหราชอาณาจักร
 อิตาลี เบลเยี่ยม ซึ่งส่วนหนึ่งเป็น
ประเทศที่นักท่องเที่ยวเริ่มเดินทางเข้า
สู่ประเทศไทยเป็นลำาดับต้นๆหลังการ
เปิดประเทศเมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่าน
มา ในขณะที่ล่าสุด ศบค. มีมาตรการ
จำากัดการเดินทางจาก 8 ประเทศเสี่ยง
 ได้แก่ Botswana, Eswatini, Lesotho, 
Malawi, Mozambique, Namibia, 
South Africa, Zimbabwe และมี

ความเป็นไปได้ที่จะยกระดับเพิ่มเติมใน
อนาคต

สำาหรับความเสี่ยงการแพร่ระบาดที่
เริ่มลุกลามมากขึ้น ส่งผลให้แนวโน้ม
เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เดินทาง/ท่องเที่ยวระหว่างประเทศหลัง
การเริ่มเปิดประเทศทั่วโลกอาจต้อง
สะดุด และมีการกลับมาใช้มาตรการ
ล็อคดาวน์รอบใหม่ ซึ่งหากพิจารณา
กลุ่มประเทศที่เริ่มพบการแพร่ระบาด
 จะเห็นว่าหลายประเทศ ถือเป็นลูกค้า
หลักของภาคการท่องเที่ยวไทยในช่วง
การเปิดประเทศรอบนี้ และในขณะ
เดียวกันกิจกรรมการค้าระหว่างประเทศ
ที่ไทยอยู่ในช่วงเริ่มต้นทำาตลาดใหม่ใน
ทวีปแอฟริกา อาจได้รับผลกระทบเช่น
กัน อย่างไรก็ตามบริษัทผู้พัฒนาวัคซีน
ก็อยู่ในขั้นตอนการทดสอบ/ทดลอง
ประสิทธิภาพของวัคซีนถึงผลการ
ต้านทานไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าว ขณะ
นี้ Moderna กำาลังอยู่ในขั้นตอนการ
ทดสอบวัคซีนกระตุ้นว่ามีประสิทธิภาพ
ต้านทานมากเพียงใด ในขณะที่
 AstraZeneca กำาลังทำาการวิจัยใน
ประเทศ Botswana ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่
ที่พบสายพันธุ์ Omicron และ Pfizer 
คาดว่าจะใช้เวลาทดสอบประสิทธิภาพ
วัคซีนประมาณ 2-3 สัปดาห์

หากประเมินภาพดัชนี SET Index เข้า
สู่ช่วงแห่งความผันผวนในระยะเวลา 2 
สัปดาห์ ซึ่งเป็นช่วงที่บริษัทผู้ผลิตวัคซีน

ต่างๆประเมินและทดสอบประสิทธิภาพ
ของวัคซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรง
ขายปรับพอร์ทอาจเกิดขึ้นในหุ้นกลุ่ม
 Domestics ที่ปรับตัวขึ้นในช่วงก่อน
หน้า บนความคาดหวังการเปิดประเทศ
 และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของไทย
 นำาโดยกลุ่มการเงิน (Financials) 
การท่องเที่ยว (Tourism) นอกจากนี้
ความกังวลดังกล่าว อาจส่งผลกระทบ
เชิง sentiment ต่อ Demand การใช้
พลังงาน กดดันราคานำ้ามันดิบและกลุ่ม
พลังงาน (Energy)

อย่างไรก็ตาม SET Index ที่ปรับฐาน
แรงในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
 สะท้อนความกังวลจากการแพร่ระบาด
ระลอกใหม่ไปแล้วพอสมควร และใน
เชิงกลยุทธ์ยังคงมุมมองระยะยาว เป้า
หมายดัชนี ปี 2565 ที่ระดับ 1750 จุด (
สมมติฐานกำาไรตลาดฟื้นตัว +13% YoY 
สู่ระดับ 94.2 บาทต่อหุ้น และ อ้างอิง
 PE Ratio ที่ 18.6 เท่า เทียบเคียงกับ
ระดับค่าเฉลี่ย PE ย้อนหลัง 5 ปีของ 
SET + 0.5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน)

ดีังนั�น ความผันผวนทีี่เกิดีขึ�นจีึงเป็น
โอกาสตั�งรับูสะสมหุ้นพี้�นฐานเดี่น ใน
 Theme “Hold to the Moon 2022” 
(Top Picks: EA JMART JMT SCC 
SNNP TTB) โดียมีจีุดีตั�งรับูส�าคัญทีี่
บูริเวณ์ 1570 – 1600 จีุดี

ก่รุ่เมย์แบงก์ฯ ชี�เป้า EA, JMART, JMT ,SCC, SNNP, TTB

ตั�งรับุ COVID-19 สายพัื่นธ์ุุ Omicron
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วิ่จั้ยกรุงศร่รายงานว่่าส่ิงออกไที่ยปีหน้ายังม่แนว่โน้มเติบูโตต่อเน่�องแม้จ้ะชะลอลง โดยส่ิงออกเด่อนตุลาคม
ขยายตัว่ด่ต่อเน่�อง มูลค่าส่ิงออกในเด่อนตุลาคมอยู่ท่ี่� 22.7 พันล้านดอลลาร์ ขยายตัว่ 17.4% YoY ใกล้เค่ยงกับู

เด่อนก่อนท่ี่�เติบูโต 17.1% หากหักสิินค้าท่ี่�เก่�ยว่ข้องกับูนำ�ามัน มูลค่าส่ิงออกเด่อนน่�ขยายตัว่เหล่อ 12.7% โดย
สิินค้าส่ิงออกสิำาคัญ่ขยายตัว่ด่ในเด่อนน่� อาทิี่ ผู้ลิตภัณฑ์์เคม่ (+52.3%) วั่สิดุก่อสิร้าง (+34.8%) และผู้ลิตภัณฑ์์
พลาสิติก (+23.1%) ผู้ลิตภัณฑ์์เกษ์ตร (+22.5%) ตามการฟ้�นตัว่ของอุปสิงค์โลกจ้ากการผู่้อนคลายมาตรการ

ล็อกดาว่น์ในหลายประเที่ศ และอานิสิงส์ิจ้ากราคาสิินค้าโภคภัณฑ์์ท่ี่�เพิ�มข่�น นอกจ้ากน่� สิถานการณ์การ
ระบูาดในภูมิภาคอาเซ่ึ่ยนบูรรเที่าลง หนุนให้ภาคการผู้ลิตในหลายอุตสิาหกรรมกลับูมาส่ิงออกได้ด่ข่�น อาทิี่ รถ
จั้กรยานยนต์ (+35.6%) รถยนต์นั�งส่ิว่นบุูคคล (+18.2%) และอาหารแปรรูป (+4.7%) ส่ิว่นตลาดส่ิงออกม่การ

เติบูโตต่อเน่�องกระจ้ายตัว่ในหลายตลาดส่ิงออกท่ี่�สิำาคัญ่ ยกเว้่น ญ่่�ปุ�น ท่ี่�กลับูมาหดตัว่ในรอบู 1 ปี

วิจัียกรุงศรีประเมินภาคส่งออกจีะยังคง
เป็นแรงขับูเคล่้อนเศรษฐกิจีท่ีีส�าคัญของ
ไทียในปี 2565 แม้จีะขยายตัวในอัตรา
ท่ีีชะลอลงจีากปีนี� แต่ยังคงสูงกว่าค่า
เฉล่ียในช่วง 10 ปีท่ีีผ่านมา ซ่ึีงล่าสุดีได้ี
ปรับูเพ่ิีมคาดีการณ์์มูลค่าการส่งออกในปี
 2564 (บูนฐานข้อมูลกระทีรวงพีาณิ์ชย์
) คาดีว่าจีะขยายตัว 15% จีากเดิีมคาดี
 13.5% 

และมีแนวโน้มเติบโตได้ 4.5% ในปี 2565 
เนื่องจาก (i) แรงส่งเชิงบวกจากการ
ขยายตัวของการส่งออกสินค้าสำาคัญ
หลายรายการและการนำาเข้าวัตถุดิบและ
สินค้าขั้นกลาง (ii) ปัจจัยหนุนจากการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า และ
 (iii) การพึ่งพากันภายในภูมิภาคมากขึ้น
 (Regionalization) จากความตกลงหุ้น
ส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) 
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ต้นปี 2565 จะเพิ่ม
โอกาสให้แก่ภาคการผลิตและการส่งออก
ของไทย ทั้งนี้ ยังต้องจับตาผลกระทบ
จากไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่อาจกระทบต่อ
กำาลังซื้อของบางประเทศหากมีการล็อก
ดาวน์ หรืออาจส่งผลต่อต้นทุนการขนส่ง
หากมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดมากขึ้น

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพิ่ม
ความช่วยเหลือลูกหนี้ ด้านวิจัยกรุงศรี
คาดการฟื้นตัวของการบริโภคภาคเอกชน
ในปีหน้ายังมีความไม่เท่าเทียมกันอยู่
 ล่าสุดวันที่ 22 พฤศจิกายน ธปท. ได้
ออกมาตรการแก้หนี้ระยะยาวเพิ่มเติม
 ด้วยการปรับปรุงแนวทางการรวมหนี้สิน
เชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรายย่อย
ประเภทอื่น (debt consolidation) โดย
ขยายขอบเขตให้สามารถรวมหนี้ข้าม
สถาบันการเงิน และ/หรือผู้ประกอบธุรกิจ
ที่มิใช่สถาบันการเงิน จากเดิมที่สามารถ
รวมหนี้ได้เฉพาะหนี้ในสถาบันการเงิน
เดียวกันเท่านั้น นอกจากนี้ ธปท. ได้
ดำาเนินการลดข้อจำากัดการทำารีไฟแนนซ์
หนี้ เพื่อส่งเสริมการแข่งขันของสถาบัน
การเงินในการรวมหนี้ให้กับลูกหนี้ควบคู่
ไปด้วย โดยการห้ามเรียกเก็บค่าปรับ
จากการไถ่ถอนสินเชื่อก่อนครบกำาหนด
 (prepayment fee) เป็นการชั่วคราว 
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 
จากมาตรการดังกล่าวคาดว่าจะช่วยทำาให้
ลูกหนี้สามารถลดดอกเบี้ยจากหนี้สินเชื่อ
ไม่มีหลักประกันได้ถึงประมาณ 15% และ
ช่วยเพิ่มสภาพคล่องแก่ลูกหนี้ได้บ้าง
 ท่ามกลางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยัง

มีความเปราะบางจากตลาดแรงงานที่
อ่อนแอ ล่าสุดสภาพัฒน์ฯ เผยอัตราการ
ว่างงานในไตรมาส 3/2564 อยู่ที่ 2.25% 
สูงสุดในรอบ 16 ปี ภาวะหนี้ครัวเรือน
ปัจจุบัน (สิ้นเดือนมิถุนายน 2564) อยู่
ที่ 89.3% ของ GDP อย่างไรก็ตาม การ
ฉีดวัคซีนที่กระจายเป็นวงกว้าง ทำาให้
ทางการผ่อนคลายข้อจำากัดต่างๆ ได้มาก
ขึ้น 

ซีึ่งล่าสุดีไดี้ปรับูระดีับูพี้�นทีี่การระบูาดี
เป็นไม่มีจีังหวัดีทีี่อยู่ในพี้�นทีี่ควบูคุม
สูงสุดีและเข้มงวดี (สีแดีงเข้ม) จีาก
เดีิมมี 6 จีังหวัดี หนุนให้กิจีกรรมทีาง
เศรษฐกิจีมีแนวโน้มปรับูดีีขึ�น ส�าหรับู
ในปี 2565 วิจีัยกรุงศรีคาดีว่าการทียอย
ฟื้นตัวของธุรกิจีอุตสาหกรรมต่างๆ จีะ
ช่วยหนุนการจี้างงาน และที�าให้ค่าจี้าง
เฉลี่ยโดียรวมในปีหน้ามีแนวโน้มเพีิ่มขึ�น
ประมาณ์ 5% แต่ยังต�่ากว่าระดีับูก่อน
เกิดีการระบูาดีอยู่ 2.9% โดียการฟื้น
ตัวยังไม่กระจีายไปในทีุกภาคธุรกิจี ทีุก
พี้�นทีี่ และทีุกกลุ่มรายไดี้ การบูริโภคภาค
เอกชนในปีหน้าจีึงเผชิญแรงกดีดีันและ
อาจีเติบูโตไดี้ค่อนข้างจี�ากัดี โดียเฉพีาะ
กลุ่มทีี่มีรายไดี้น้อยหร้อพีึ่งพีารายไดี้จีาก
ภาคที่องเทีี่ยว

วิีจัยกรุุงศรีุชี�ภาคสู่�งออกยังมีแรุงสู่�งตุ�อเน่�องไปถึึงปีหน้า
แต่ยังต้องจัับุตาผลกระทุบุจัากไวิรัสสายพัื่นธ์ุุใหม่ 

ปีรับุเพิื่�มคาดการณ์์มูลค่าส่งออกในปี ี64 เป็ีนขยายตัวิ 15%
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ศูนย์วิ่เคราะห์เศรษ์ฐกิจ้ ท่ี่ท่ี่บู่ หร่อ ttb analytics ประเมินยอดขายรถยนต์ในประเที่ศปี 2564 อยู่
ท่ี่� 7.65 แสินคัน ลดลง 3.3% จ้ากปีก่อน โดยปัจ้จั้ยฉุดรั�งมาจ้ากการระบูาดของโรคโควิ่ด-19 และ

กำาลังซ่ึ่�อท่ี่�ชะลอตัว่ พร้อมคาดว่่าในปี 2565 ยอดขายจ้ะที่ยอยกลับูมาสู่ิระดับูปกติ 8.7 แสินคัน หลัง
ประชากรได้รับูวั่คซ่ึ่นอย่างทัี่�ว่ถ่ง และอายุเฉล่�ยรถยนต์บูนท้ี่องถนนเพิ�มข่�น ช่�รถยนต์ไฟฟ้าประเภที่ 

Hybrid เป็นท่ี่�ต้องการของตลาดมากข่�น

ปัจจุบันยอดขายรถยนต์ในประเทศได้รับผลกระ
ทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ทำาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศ
ชะลอตัวลง และยอดขายรถยนต์ในประเทศสะสม
เดือนมกราคม-ตุลาคม 2564 อยู่ที่ 596,325 
คัน หดตัวลง 2.1% เทียบกับช่วงเดียวกันของปี
 2563 โดยรถยนต์เชิงพาณิชย์หดตัวลง 2.7% 
อยู่ที่ 336,936 คันและรถยนต์นั่งหดตัวลง 1.2% 
อยู่ที่ 259,389 คัน โดย ttb analytics คาดว่า
ในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปี 2564 นี้ ยอดขาย
รถยนต์จะเริ่มมีการทยอยฟื้นตัวดีขึ้นภายหลัง
การคลายล็อกดาวน์ในพื้นที่ต่าง ๆ ประกอบกับ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เริ่มทั่วถึงทั้ง
ประเทศและการกระตุ้นยอดขายจากงานมอเตอร์
เอ็กซ์โปช่วงสิ้นปี ทำาให้คาดว่ายอดขายรถยนต์ใน
ประเทศปี 2564 จะอยู่ที่ 7.65 แสนคัน ซึ่งหดตัว
ลง 3.3%

เมื่อเจาะลึกเชิงพื้นที่โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
รถยนต์จดทะเบียนใหม่พบว่า ในช่วง 10 เดือน
สะสมของปี 2564 ภูมิภาคที่ยอดจดทะเบียนรถ
ใหม่ยังขยายตัว ได้แก่ ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาค
อีสาน โดยขยายตัว 3.1% 1.5% และ 0.3% ตาม
ลำาดับ ซึ่งการเติบโตมาจากรถยนต์เชิงพาณิชย์
เป็นหลัก (เครื่องยนต์ดีเซล) เนื่องจากเศรษฐกิจ
พึ่งพาภาคเกษตรเป็นหลัก และในช่วง 10 เดือน
ที่ผ่านมาราคาสินค้าเกษตรเฉลี่ยปรับตัวดีขึ้น
 ทำาให้ผู้บริโภคในพื้นที่มีกำาลังซื้อรถยนต์เพื่อ
ใช้ประกอบกิจการ อย่างไรก็ตาม สำาหรับพื้นที่
หลักที่มียอดขายรถยนต์ใหม่สูง ได้แก่ กรุงเทพฯ
 และปริมณฑ์ล ภาคตะวันออก และภาคกลาง
 พบว่า หดตัว 7.8% 4.7% และ 3.8% ตามลำาดับ
 เนื่องจากพื้นที่เหล่านี้พึ่งพิงเศรษฐกิจในภาคการ
ค้า และภาคบริการเป็นหลัก ซึ่งได้รับผลกระทบ

จากการล็อกดาวน์ทำาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ชะงักงันในช่วงไตรมาส 2-3 ของปี 2564 และ
ทำาให้ยอดขายรถยนต์ในพื้นที่ลดลงค่อนข้างมาก
 อย่างไรก็ดี หากพิจารณายอดจดทะเบียนรถใหม่
 แม้ว่าภาพรวมรถยนต์นั่งและรถยนต์เชิงพาณิชย์
จะลดลง แต่ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้า 10 
เดือนของปี 2564 มียอดสะสมรวมกว่า 35,501 
คัน แบ่งเป็นสัดส่วนรถไฟฟ้าประเภท Hybrid 
95% และเป็นรถไฟฟ้าประเภทใช้แบตเตอรี่ BEV 
5% ขยายตัว 40% จากช่วงเดียวกันของปี 2563 
โดยมีการเติบโตอย่างมากในทุกภูมิภาค ชี้ให้เห็น
ถึงความต้องการรถยนต์ที่มีความทันสมัยและ
ประหยดัพลงังานซ่ึงมาจากกำาลงัซ้ือผูบ้รโิภคท่ีอยู่
จากตลาดกลางถึงบน

ทั้งนี้ ttb analytics คาดว่าแนวโน้มยอดขาย
รถยนต์ในประเทศปี 2565 จะทยอยฟื้นตัวกลับ
เข้าสู่ระดับปกติอยู่ที่ 8.7 แสนคัน หรือขยายตัว
 13.8% แบ่งเป็นรถยนต์เชิงพาณิชย์ขยายตัว
 17.6% และรถยนต์นั่งขยายตัว 8.8% โดยได้รับ
ปัจจัยสนับสนุนจาก 1) การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ในประเทศ โดยคาดว่าการบริโภคและการลงทุน
เอกชนจะขยายตัว 4.2% และ 5.2% ตามลำาดับ
 2) การส่งออกคาดว่าจะขยายตัว 4.5% ตาม
เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว 3) ดอกเบี้ยในประเทศ
ทรงตัวอยู่ในระดับตำ่าทั้งปี 4) อายุรถยนต์เฉลี่ย
บนท้องถนนที่สูง ทำาให้เกิดความต้องการเปลี่ยน
รถยนต์ใหม่ (รถยนต์เชิงพาณิชย์ และรถยนต์นั่ง 
อายุเฉลี่ย 12.3 และ 9.7 ปี) 5) เทคโนโลยีรถยนต์
ใหม่ ๆ ที่ค่ายรถยนต์นำาเสนอต่อผู้บริโภค เช่น 
ระบบประหยัดพลังงาน ระบบการขับขี่ด้วยความ
ปลอดภัย ระบบการถอยจอดอัตโนมัติ รวมถึง
รถไฟฟ้ารุ่นใหม่ทั้ง Hybrid และ BEV ฯลฯ ปัจจัย
เหล่านี้จะส่งผลทำาให้ยอดขายรถยนต์ในประเทศ

ค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นในปี 2565

สำาหรับแนวโน้มยอดขายปี 2565 เชิงพื้นที่
 ประเมินว่าในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑ์ล ภาค
ตะวันออก และภาคกลาง จะทยอยปรับตัวดีขึ้น
กว่าปี 2564 เนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้ง
ภาคการค้า ภาคบริการ และภาคอุตสาหกรรม
กลับมาดำาเนินกิจการได้ดังเดิม จากการผ่อน
คลายการลอ็กดาวน์ข้อจำากดัการเดนิทางและการ
ทำากิจกรรมของประชาชน ประกอบกับการเรียน
รู้ของผู้ประกอบการและประชาชนที่จะอยู่ร่วม
กับการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างปลอดภัย
 อย่างไรก็ดี ในปี 2565 มีสัญญาณความเสี่ยง
ด้านราคาสินค้าเกษตรที่ลดลง โดยเฉพาะข้าว
 ทำาให้คาดว่าในพื้นที่เพาะปลูกข้าว ได้แก่ ภาค
กลาง ภาคเหนือ และภาคอีสาน อาจได้รับผลกระ
ทบกำาลังซื้อ ทำาให้ยอดขายในพื้นที่ดังกล่าวลดลง
ได้

ด้านความเสี่ยงภาพใหญ่ของอุตสาหกรรม
รถยนต์ในปี 2565 ที่สำาคัญ ได้แก่ 1. การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่โอไมครอน
 หากเข้ามาระบาดในประเทศ อาจส่งผลทำาให้
เกิดการล็อกดาวน์อีกครั้ง 2. ภาคท่องเที่ยวฟื้น
ตัวไม่เต็มที่ โดยยังคงพึ่งพิงนักท่องเที่ยวใน
ประเทศเป็นหลัก 3. หนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ใน
ระดับสูงกว่า 93% ต่อจีดีพี 4. การขาดแคลน
ชิป เซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งจะส่งผลต่อยอดการ
ผลิตรถยนต์ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 ได้ 5. 
ความเข้มงวดของการปล่อยสินเชื่อจากสถาบัน
การเงิน เนื่องจากต้องการควบคุมหนี้เสียในช่วง
สถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา นับเป็นปัจจัย
ท้าทายที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

ttb analytics คาดิปี 65 ยอดิข้ายรุถึยนต์ุ
ในปรุะเทุศพัลิกฟ้ื้�น 8.7 แสู่นคัน

เหตุเศรษัฐกิจัปีลดล็อก แนะระวัิงโควิิดสายพัื่นธ์ุุใหม่ 
“โอไมครอน” อาจัซื้ำ�าเติมได้
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ศูนย์วิ่เคราะห์เศรษ์ฐกิจ้ ท่ี่ท่ี่บู่ หร่อ ttb analytics คาดการดำาเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในปี 2565 ม่แนว่
โน้มด่ข่�นต่อเน่�อง ตามการขยายตัว่ของเศรษ์ฐกิจ้และการลงทุี่นภาคเอกชน โดยคาดว่่าสิินเช่�อโดยรว่มม่แนว่

โน้มขยายตัว่ได้ 5.5% ในขณะท่ี่�เงินฝากม่ทิี่ศที่างเติบูโตในอัตราท่ี่�ชะลอตัว่จ้ากการฟ้�นตัว่ของการบูริโภคภายใน
ประเที่ศและการปรับูเปล่�ยนการลงทุี่นในสิินที่รัพย์ประเภที่อ่�น ๆ ส่ิว่นด้านคุณภาพสิินเช่�อโดยรว่มยังที่รงตัว่อยู่
ในระดับู 3.0% ได้รับูการสินับูสินุนจ้ากนโยบูายการปรับูโครงสิร้างหน่� (debt restructuring) ของธนาคารแห่ง
ประเที่ศไที่ย (ธปที่.) ทัี่�งน่� ประเมินอัตราดอกเบู่�ยกู้ย่มคงท่ี่�อยู่ในระดับูตำ�า จ้ากการปรับูลดอัตรานำาส่ิงเงินสิมที่บู

กองทุี่นฟ้�นฟูฯ (FIDF) และแนว่โน้มอัตราดอกเบู่�ยนโยบูายท่ี่�ที่รงตัว่ในปี 2565

แนวโน้มสินเช่้อธนาคารพีาณิ์ชย์ในปี
 2565 มีปัจีจัียสนับูสนุนจีากการเติบูโต
ของสินเช่้อทัี�งภาคธุรกิจีและรายย่อย ใน
ภาพีรวมสินเช่้อธุรกิจี พีบูว่าสินเช่้อธุรกิจี
ขนาดีใหญ่มีแนวโน้มขยายตัว 4.2% 
น�าโดียสินเช่้อภาคการผลิต และ ภาค
ก่อสร้าง ซ่ึีงได้ีรับูแรงสนับูสนุนจีากการ
ลงทุีนโครงสร้างพ้ี�นฐานอย่างต่อเน่้อง 
โดียเฉพีาะใน EEC มาตรการส่งเสริมการ
ลงทุีนของ BOI 

และการค้าระหว่างประเทศที่เติบโตดี 
ส่วนสินเชื่อธุรกิจ SMEs คาดการณ์เติบโต
ที่ 4.5% จากหลายปัจจัยสนับสนุน ได้แก่
 แนวโน้มการฟื้นตัวที่ดีของธุรกิจภายหลัง
การเปิดประเทศ ความต้องการสภาพ
คล่องเพื่อกลับมาดำาเนินธุรกิจ รองรับ
อุปสงค์ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมถึง
แรงสนับสนุนของสินเชื่อฟื้นฟูของ ธปท
. และสถาบันการเงินของรัฐ โดยสินเชื่อ
 SMEs ที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ดีในปีหน้า
 ได้แก่ ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งออนไลน์ ธุรกิจ
การผลิตเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านอาหาร
 สุขภาพ เกษตรแปรรูป และ บริการด้าน
ธุรกิจดิจิทัล เป็นต้น

สินเชื่อรายย่อยมีแนวโน้มฟื้นตัวตาม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น คาด
การณ์การเติบโตปี 2565 ที่ 6.5% จาก
การฟื้นตัวของสินเชื่อในทุกหมวดหมู่ ทั้ง
สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อรถยนต์ และ
 สินเชื่อส่วนบุคคล โดยสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น 7% จากการ

ฟื้นตัวของกำาลังซื้อภายในประเทศที่ได้
รับผลบวกจากการผ่อนปรนมาตรการ
สินเชื่อที่อยู่อาศัย (LTV) และกำาลังซื้อ
จากต่างประเทศที่กลับมาพร้อมกับการ
เปิดประเทศ ส่วนสินเชื่อรถยนต์มีแนว
โน้มฟื้นตัวจากอุปสงค์คงค้าง (Pend up 
demand) จากปี 2564 โดยเติบโต 4% 
และในปี 2565 การฟื้นตัวของการบริโภค
ภาคเอกชนจะช่วยสนับสนุนให้สินเชื่อส่วน
บุคคลปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 8.5%

ดี้านคุณ์ภาพีสินเช้่อมีแนวโน้มทีรงตัว
ระดีับูเดีิม จีากนโยบูายส่งเสริมการปรับู
โครงสร้างหนี�ของ ธปที. ทีี่ขยายเวลา
การใช้หลักเกณ์ฑ์การจีัดีชั�นและกันเงิน
ส�ารองอย่างย้ดีหยุ่นไปจีนถึงสิ�นปี 2566 
เพี้่อให้ธนาคารสามารถให้ความช่วย
เหล้อลูกหนี�ผ่านการเปลี่ยนโครงสร้าง
สินเช้่อจีากระยะสั�นเป็นระยะยาวร่วมกับู
การปรับูโครงสร้างหนี�วิธีอ้่น ๆ โดียคาดี
การณ์์ว่าอัตราส่วนยอดีคงค้างสินเช้่อ
ดี้อยคุณ์ภาพี (NPL ratio) ในปี 2565 จีะ
อยู่ทีี่ระดีับู 3.0% ซีึ่งใกล้เคียงกับูช่วงปี 
2564 ในระดีับู 3.1%

ในส่วนอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมปี 2565 มีแนว
โน้มไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2564 เนื่องจาก
คาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะ
ทรงตัวที่ระดับ 0.50% ต่อเนื่องตลอดปี
 2565 เพื่อเป็นการสนับสนุนการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจไทย ประกอบกับ ธปท. ได้
ขยายระยะเวลาปรับลดอัตราเงินนำาส่งเข้า
กองทุน FIDF เหลือร้อยละ 0.23 จากร้อย

ละ 0.46 ต่อปี ออกไปจนถึงสิ้นปี 2565 
เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถส่งผ่านการ
ลดต้นทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาค
ธุรกิจและประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง

เงินฝากในปี 2565 มีแนวโน้มขยายตัวได้
 3.0% ลดลงเล็กน้อยจากประมาณการที่
 3.5% ในปี 2564 โดยปริมาณเงินฝากใน
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยังคงเติบโตอยู่
ที่ 6.5% แต่ชะลอลงจากปี 2564 ที่ขยาย
ตัว 8.5% ตามแนวโน้มการบริโภคที่ฟื้นตัว
ได้เร็วหลังเปิดประเทศ ขณะที่ปริมาณเงิน
ฝากบัญชีฝากประจำาคาดว่าจะหดตัว 7% 
ในปี 2565 

ซีึ่งเป็นทีิศทีางทีี่ลดีลงต่อเน้่องตั�งแต่ปี
 2563 จีากอัตราดีอกเบูี�ยบูัญชีเงินฝ่าก
ประจี�าทีี่อยู่ในระดีับูต�่า สอดีคล้องกับู
อัตราดีอกเบูี�ยนโยบูายทีรงตัวทีี่ 0.50% 
ตั�งแต่กลางปี 2563 เป็นต้นมา ที�าให้
ผู้ฝ่ากทีั�งประชาชนและภาคธุรกิจีปรับู
เปลี่ยนพีฤติกรรมการลงทีุน และเล้อก
ลงทีุนในรูปแบูบูอ้่น ๆ เช่น พีันธบูัตร
รัฐบูาล ตราสารหนี� ทีี่ให้ผลตอบูแทีนสูง
กว่า ทีั�งนี�ในภาพีรวม แนวโน้มเงินฝ่ากทีี่
ยังคงเติบูโตในปี 2565 จีะที�าให้สภาพี
คล่องในระบูบูธนาคารพีาณ์ิชย์ยังคงอยู่
ในระดีับูสูงเก้อบู 4 ล้านล้านบูาที รวมทีั�ง
การทีี่ยังคงมีเงินกองทีุนในระดีับูสูง จีะ
ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบูบู
ธนาคารพีาณ์ิชย์ไทียไดี้

ttb analytics คาดิการุณ์์แนวีโน้มธุุรุกิจธุนาคารุพัาณิ์ชย์ปี 65

ฟื้้� นตัวิต่อเน่�อง ด้วิยแรงหนุนการเติบุโตของสินเช่�อ 
โดยเฉพื่าะสินเช่�อรายย่อยและสินเช่�อ SMEs

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE



ศูนย์วิ่เคราะห์เศรษ์ฐกิจ้และกลยุที่ธ์การลงทุี่นทิี่สิโก้ประเมิน 2 กรณ่ COVID–19 สิายพันธุ์โอ
ไมครอน (Omicron) ระบูาด ช่�กรณ่เลว่ร้ายหุ้นทัี่�ว่โลกเตร่ยมร่ว่ง 15-20% กรณ่ระบูาดน้อยหุ้นม่

โอกาสิข่�น (Upside) จ้ากปัจ้จุ้บัูนแค่ 2-3% คาดข่าว่ร้ายยังกดดันตลาดช่ว่ง 2-3 สัิปดาห์น่�

นายคมศร ประกอบูผล หัวหน้าศูนย์
วิเคราะห์เศรษฐกิจีและกลยุทีธ์ทีิส
โก้ (Mr.Komsorn Prakobphol, 
Head of Economic Strategy Unit, 
TISCO Economic Strategy Unit 
: TISCO ESU)  เปิดเผยว่า หลังจาก
ที่หลายประเทศเริ่มพบผู้ติดเชื้อไวรัส
 COVID–19 สายพันธ์ุโอไมครอน
 (Omicron) ซึ่งองค์การอนามัยโลก
 (WHO) คาดการณ์ว่า สายพันธ์ุนี้เป็น
สายพันธ์ุที่น่ากังวล และอาจมีความ
สามารถในการแพร่กระจายได้ดีกว่าสาย
พันธุ์ Delta อีกทั้งได้กลายเป็นสายพันธุ์
หลักในหลายพื้นที่ในแอฟริกาแล้ว รวม
ทั้งอาจมีความสามารถในการหลบเลี่ยง
ภูมิคุ้มกันจากวัคซีนที่มีอยู่ในปัจจุบันอีก
ด้วย   

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ยังไม่มีข้อสรุป
ชัดเจนว่าจะสามารถควบคุมหรือจัดการ
ไวรัส COVID สายพันธ์ุใหม่นี้ได้อย่างไร
 คาดว่าแต่ละประเทศคงต้องใช้นโยบาย
เชิงป้องกันด้วยการจำากัดการเดินทาง
เข้าและออกประเทศอย่างเข้มงวด
 ส่วนผลกระทบด้านเศรษฐกิจนั้น ศูนย์
วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้
ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะประเมินถึง
ความเสียหาย แต่เบื้องต้นได้คาดการณ์

กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
 COVID–19 สายพันธ์ุ Omicron ไว้ 2 
กรณีคือ 1.กรณีที่ไม่รุนแรง (Best Case 
Scenario) และ 2.กรณีที่สร้างผลกระ
ทบรุนแรง (Worst Case Scenario)  

โดยกรณีสร้างผลกระทบรุนแรงนั้น
 หาก Omicron มีความสามารถในการ
ระบาดสูงกว่า Delta 2 เท่า และวัคซีน
ที่มีอยู่ไม่สามารถยับยั้งการระบาดของ
โรคได้ หากเป็นเช่นนี้ทั่วโลกอาจจะเจอ
กับการแพร่ระบาดรุนแรงเทียบเท่ากับ
เชื้อไวรัส COVID–19 สายพันธ์ุ Alpha 
ในช่วงที่ยังไม่มีวัคซีน ดังนั้น สิ่งที่จะเกิด
ขึ้นคือหลายประเทศอาจต้องกลับไปใช้
มาตรการ Lockdown ที่เข้มงวดอีกครั้ง
 เนื่องจากจำานวนผู้ป่วยจะพุ่งขึ้นเรื่อยๆ 
จนโรงพยาบาลรับไม่ไหว  

 "ยิ่งไปกว่านั�นการ Lockdown รอบู
นี�รัฐบูาลและธนาคารกลางของแต่ละ
ประเทีศเริ่มจีะมีข้อจี�ากัดีในการกระตุ้น
เศรษฐกิจี เน้่องจีากปัจีจีุบูันเงินเฟ้ออยู่
ในระดีับูสูง อีกทีั�งระบูบูห่วงโซี่อุปทีาน
 (Supply Chain) จีะถูกกระทีบูจีาก
ผลของ Lockdown ที�าให้เงินเฟ้อยัง
ทีรงตัวในระดีับูสูง แม้ความต้องการ

บูริโภค (Demand) จีะลดีลง ทีั�งนี� 

หากเป็นไปคาดีการณ์์ว่า Omicron 
ระบูาดีอย่างรุนแรง ศูนย์วิเคราะห์
เศรษฐกิจีและกลยุทีธ์ทีิสโก้คาดีการณ์์
ว่าตลาดีหุ้นทีั่วโลกมีโอกาสปรับูลงจีาก
ปัจีจีุบูันถึง 15-20%" นายคมศรกล่าว  

 ในทางกลับกัน กรณีผลกระทบไม่
รุนแรง (Best Case Scenario) โดย 
COVID–19 สายพันธ์ุ Omicron ไม่ได้น่า
กลัวอย่างที่กังวล ตลาดหุ้นก็อาจปรับ
ขึ้น (Rebound) กลับไปในระดับก่อน
มีข่าว หรือมีโอกาสปรับขึ้นประมาณ
 2-3% เท่านั้น  

นายคมศรกล่าวอีกว่า จะเห็นได้ว่า
โอกาสที่หุ้นทั่วโลกจะปรับตัวลง
 (Downside) ยังมีมากกว่า โอกาสปรับ
ตัวเพิ่มขึ้น (Upside) อย่างมาก ดังนั้น
 ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์
ทิสโก้จึงประเมินว่า ตลาดหุ้นที่ระดับ
ปัจจุบันยังไม่สะท้อนความเสี่ยงจาก
ประเด็นนี้อย่างเพียงพอ และน่าจะยัง
ถูกกดดันต่อเนื่องในระหว่างที่กำาลัง
รอความชัดเจน ซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลา
อย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ 

COVID สู่ายพัันธ์ุุโอไมครุอนป่วีนโลก

 กูรูทิุสโก้ชี�อาจัฉุดตลาดหุ้นร่วิง 15-20%

การเงิิน
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บูล.ที่ร่น่ต่� แนะกลยุที่ธ์การลงทุี่นเด่อน ธ.ค.รอซ่ึ่�อท่ี่�ระดับูดัชน่ 1,580 และ1,550 จุ้ดตาม
ลำาดับู หวั่�นการระบูาดโควิ่ดสิายพันธ์ุใหม่ที่ำาให้นักลงทุี่นทัี่�ว่โลกเที่ขายสิินที่รัพย์เส่ิ�ยง

ในช่ว่งแรก ก่อนท่ี่�หลังจ้ากนั�นหากพิสูิจ้น์ได้ว่่าวั่คซ่ึ่นเดิมยังคงม่ประสิิที่ธิภาพในการต่อ
ต้าน คาดจ้ะที่ำาให้ดัชน่ที่ยอยไต่ระดับูข่�นได้

นายณ์ัฐชาต เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้
จีัดีการ ฝ่่ายวิเคราะห์หลักทีรัพีย์ บูริษัทีหลัก
ทีรัพีย์ ทีรีนีตี� จี�ากัดี เปิดีเผยถึงทีิศทีางการ
ลงทีุนเดี้อน ธ.ค.2564 ว่า การระบูาดีของโค
วิดีสายพีันธุ์ใหม่ "โอไมครอน" ในรอบูนี�เกิดี
ขึ�นในจีังหวะทีี่ไม่ค่อยดีีนัก กล่าวค้อ ดี้วย
ระดีับู Valuation ของตลาดีหุ้นทีั่วโลกทีี่อยู่
ในระดีับูสูง โดียเฉพีาะทีางฝ่ั่งประเทีศพีัฒนา
แล้วเช่นสหรัฐฯ และยุโรป ส่วนในอีกดี้าน
หนึ่งก็ค้อในแง่ของนโยบูายการเงิน ซีึ่งหาก
เหตุการณ์์นี�เกิดีขึ�นในช่วงทีี่นโยบูายการเงิน
ทีั่วโลกยังผ่อนคลายแบูบูสุดีโต่ง ก็คงจีะไม่มี
ผลอะไรมากนัก แต่ปรากฏว่าช่วงนี�เป็นช่วงทีี่
ตลาดีก�าลังสะที้อนความเป็นไปไดี้ทีี่ธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟดี) จีะเริ่มเข้มงวดีนโยบูาย
การเงินมากขึ�น ดีังนั�น สถานการณ์์แบูบูนี�
จีึงค่อนข้างที�าให้ตลาดีหุ้นเผชิญกับูการปรับู
ฐานไดี้โดียง่าย

ทั้งนี้ การกลายพันธุ์ของโรคโควิดนั้นไม่ใช่
เรื่องใหม่ เนื่องจากก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของสาย
พันธุ์ Variant ต่างๆ มาให้เห็นแล้ว แม้จะเริ่มมี
หลักฐานว่าสายพันธุ์ "โอไมครอน" มีการแพร่
ระบาดอย่างรวดเร็วเปรียบเทียบกับสายพันธุ์
อื่นๆ ก่อนหน้านี้ แต่หากพิสูจน์ได้ว่าผลกระทบ
ต่อในแง่ของความสูญเสียนั้นไม่ได้แตกต่าง
กันมาก หรือที่สำาคัญที่สุดพิสูจน์ได้ว่ากลุ่มวัค
ซีนเดิมๆ ที่เคยผลิตและฉีดไปแล้วก่อนหน้านี้
 สามารถที่จะมีประสิทธิผลในการต่อต้านและ
ป้องกันสายพันธุ์ใหม่นี้ได้ เชื่อว่าจะทำาให้นัก
ลงทุนลดความกังวลได้อย่างฉับพลัน ในกรณี
ฐานแบบนี้เชื่อว่ามาตรการเข้มงวดต่างๆ ที่
ออกมานั้น จะจำากัดอยู่เพียงแค่การเดินทาง
ระหว่างประเทศเท่านั้น ประเมินกรอบแนวรับ
แรกของ SET Index ที่บริเวณ 1,580 จุด และ
แนวรับสำาคัญที่บริเวณ 1,550 จุด

แต่หากในกรณีแย่สุด หากเริ่มพิสูจน์ได้ว่าไวรัส
สายพันธุ์ใหม่นี้มีความสามารถในการหลบ
หลีกวัคซีนตัวเดิมได้ จนกระทั่งถึงต้องมีการ
พัฒนาวัคซีนและนับหนึ่งฉีดกันใหม่ มีโอกาส
สูงทีเดียวที่ SET จะหลุดระดับแนวรับสำาคัญ
ที่ 1,550 จุด เนื่องจากในกรณีนี้เราเชื่อว่าการ
 Lockdown จะไม่ได้เป็นเพียงแค่ลักษณะของ
การปิดชายแดนแล้ว แต่คงต้องถึงขั้นกลับมา
จำากัดการใช้ชีวิตของผู้คนให้อยู่กับบ้านอีกครั้ง
 สถานการณ์แบบนี้มีแนวโน้มนำามาสู่ความ
กงัวลในเรือ่งของเศรษฐกจิถดถอยอกีครัง้หนึง่
ได้

นายณ์ัฐชาต กล่าวว่า ช่วงแรกมองกลุ่มหุ้นทีี่
จีะโดีนผลกระทีบูทีันทีีไดี้แก่ กลุ่มทีี่เกี่ยวข้อง
กับูการเดีินทีางสัญจีรระหว่างประเทีศ เช่น
 โรงแรม สายการบูิน และสนามบูิน โดีย
เฉพีาะอย่างยิ่งหากเป็นบูริษัทีทีี่มีธุรกิจีใน
ยุโรปก็อาจีโดีนกระทีบูมากหน่อย เน้่องจีาก
บูางประเทีศในแถบูนั�นเริ่มระงับูการเดีินทีาง
เข้ามาของคนทีี่มาจีากประเทีศกลุ่มเสี่ยง
แล้ว ไม่นับูรวมกับูการระบูาดีทีี่เพีิ่มขึ�นของ
ประเทีศในยุโรปกันเองอีกดี้วย จีึงแนะน�า
หลีกเลี่ยงบูริษัทีทีี่เกี่ยวข้องไปก่อน เช่น 
MINT, CRC, S, AOT รวมไปถึงกลุ่มหุ้นน��ามัน
ทีี่ไดี้รับูผลกระทีบูเชิงลบูจีากราคาน��ามันดีิบู
ทีี่ปรับูลงจีากคาดีการณ์์ Demand ทีี่ถูกผลก
ระทีบู ณ์ ขณ์ะนี�

นอกจากนี้สิ่งที่คงต้องจับตาในช่วงถัดไปก็คือ
ว่าสายพันธุ์ใหม่นี้จะสามารถแพร่ระบาดเข้า
มาในไทยได้หรือไม่ หลังล่าสุดเริ่มพบการติด
เชื้อในประเทศเอเชียอย่างเช่นฮ่องกงแล้ว ซึ่ง
เราหวังว่าจะไม่เกิดเช่นนั้น แต่หากมีข่าวร้าย

พบว่าเชื้อเข้าสู่ประเทศไทย มองว่าวันแรกที่มี
ข่าวนั้นออกมา ดัชนี SET มีโอกาสจะปรับตัว
ลงแรงได้ทันที เนื่องจากนักลงทุนจะเริ่มกังวล
แล้วว่ามาตรการจำากัดการเดินทางภายในอาจ
จะเริ่มถูกนำามาใช้อีกครั้ง ซึ่งหากถึงขั้นนี้ หุ้น
ในกลุ่ม Domestic consumption และกลุ่ม
 Reopening ภายในมีโอกาสที่จะถูกกระทบ
อย่างหนักได้ มองเป็น Downside risk ที่
สำาคัญที่สุดของ SET Index ในช่วงถัดไป

"ปัจีจีัยทีั�งหมดีข้างต้นอาจีที�าให้ในระยะสั�นมี
การโยกย้ายเม็ดีเงินเก็งก�าไรเข้าสู่กลุ่มหุ้นทีี่
ไดี้อานิสงส์ทีางอ้อมจีากการระบูาดีเช่น กลุ่ม
โรงพียาบูาลและกลุ่มถุงม้อยาง เป็นต้น แต่
เราไม่แนะน�านักลงทีุนระยะกลาง-ยาว เข้า
ลงทีุนในหุ้นกลุ่มนี� เน้่องจีากหากพีิสูจีน์ไดี้ว่า
สายพีันธุ์ใหม่นี�ไม่ไดี้น่ากลัวมากนัก ราคาหุ้น
เหล่านี�มีโอกาสทีี่จีะปรับูตัวลงแรงไดี้ทีันทีี" 
นายณ์ัฐชาต กล่าว

นายณัฐชาต กล่าวว่า หากตัดประเด็นสาย
พันธุ์ใหม่นี้ออกไป และโฟกัสไปที่พัฒนาการ
ของโรคโควิดสายพันธุ์เดิมในแต่ละประเทศ ณ
 ขณะนี้ จะพบว่าโซนยุโรปยังคงมีการระบาด
ที่รุนแรงต่อเนื่อง จนนำามาสู่มาตรการจำากัด
การเดินทางของคนในประเทศที่เพิ่มขึ้น ด้วย
เหตุนี้ จึงมองกลุ่มหุ้นที่ปลอดภัยสำาหรับทั้ง
การเก็งกำาไรระยะสั้นและการลงทุนระยะกลาง
เพื่อคาดหวัง Earnings momentum เชิงบวก
ที่แน่นอน ไปยังกลุ่มหุ้นส่งออกสินค้าอาหาร/
เกษตรของไทย ที่มีแนวโน้มได้ประโยชน์จาก 
Demand ที่สูงขึ้น ไม่นับรวมกับอานิสงส์ปัจจัย
เงินบาทที่ยังคงอ่อนค่าอย่างมากอยู่ ณ ขณะ
นี้ เลือก XO และ ASIAN เป็น Top pick ของ
กลุ่มต่อไป

บล.ทุรีุนีตีุ� แนะกลยุทุธ์ุการุลงทุุนเด่ิอนธุ.ค.รุอซ่็�อทีุ�รุะดัิบดัิชนี 1,580 และ 1,550 จุดิ

เล่อก XO - ASIAN เป็ีน Top pick
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กรมการค้าต่างประเทีศ กระทีรวงพีาณิ์ชย์ ม่ันใจีการส่งออกข้าวไทียในปี 2564 
ได้ีตามเป้าหมายท่ีี 6 ล้านตัน โดียได้ีรับูแรงหนุนจีากเงินบูาทีอ่อนค่าที�าให้

แข่งขันกับูคู่แข่งได้ีดีีขึ�น กรมฯ เร่งเจีรจีาการส่งมอบูข้าวท่ีีเหล้อตามสัญญากับู
 COFCO และเศรษฐกิจีโลกดีีขึ�นจีากสถานการณ์์โควิดี-19 เร่ิมคล่ีคลายที�าให้

ความต้องการน�าเข้าข้าวเพ่ิีมมากขึ�น ส่งผลให้ยอดีส่งออกข้าวไทียขยายตัว

นางมนัสนิตย์ จิีรวัฒน์ รองอธิบูดีี
กรมการค้าต่างประเทีศ เปิดีเผยว่า 
ในช่วง 10 เด้ีอนแรกของปี 2564 
(มกราคม – ตุลาคม) ไทียส่งออกข้าว
ปริมาณ์ 4.59 ล้านตัน คิดีเป็นมูลค่า 
81,740 ล้านบูาที ปริมาณ์ส่งออกข้าว
เพ่ิีมขึ�นจีากช่วงเวลาเดีียวกันของปี
 2563 คิดีเป็นร้อยละ 1.3 มูลค่าลดี
ลงร้อยละ 12.8 ตลาดีหลักท่ีีไทียส่ง
ออกข้าวได้ีเพ่ิีมขึ�น ได้ีแก่ แอฟริกาใต้ 
จีีน ญ่ีปุ่น อิรัก และเยเมน 

โดยการส่งออกข้าวไทยกลับมาฟื้น
ตัวตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 และดี
ขึ้นมาเป็นลำาดับ และในช่วงไตรมาส
สุดท้ายของปีมีปัจจัยบวกที่ช่วย
สนับสนุนให้การส่งออกข้าวไทยดีขึ้น
จากการที่เงินบาทอ่อนค่าลงตั้งแต่
ช่วงปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา
 ส่งผลให้ราคาส่งออกข้าวไทยสามารถ
แข่งขันกับราคาส่งออกข้าวจาก
ประเทศคู่แข่งได้มากขึ้น และกรมการ
ค้าต่างประเทศได้เร่งเจรจาการส่งมอบ
ข้าวตามสัญญาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ
กับ COFCO ที่เหลืออีก 280,000 ตัน
 ตามที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ ได้มีนโยบายให้เร่ง
หาตลาดเพื่อช่วยผลักดันการส่งออก
ข้าวไทย นอกจากนี้ เศรษฐกิจโลกฟื้น
ตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ที่ปรับตัวดีขึ้นทำาให้
ความต้องการข้าวในตลาดโลกเพิ่มสูง
ขึ้นตามไปด้วย

รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ
ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า จากปัจจัยบวก
ต่างๆ ข้างต้นส่งผลให้ในขณะนี้การ
ส่งออกข้าวไทยมียอดคำาสั่งซื้อเข้ามา
อย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากสถิติการ
ส่งออกข้าวในเดือนตุลาคม 2564 มี
ปริมาณ 773,823 ตัน ซึ่งเป็นปริมาณ
การส่งออกข้าวรายเดือนมากที่สุด
เมื่อเทียบกับช่วงเดือนมกราคม
 – กันยายน 2564 ที่ผ่านมา และ
ล่าสุดเดือนพฤศจิกายน (วันที่ 1 – 22 
พฤศจิกายน 2564) สถิติการขอใบ
อนุญาตส่งออกข้าวของกรมการค้า
ต่างประเทศ มีปริมาณ 618,832 ตัน
 และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกข้าวไทย
ทั้งปี 2564 เป็นไปตามเป้าหมายที่

กำาหนดไว้ 6 ล้านตัน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายก
กิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย
 มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการส่ง
ออกข้าวในช่วงไตรมาสสุดท้ายมีแนว
โน้มที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจาก
สถานการณ์ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง
จากต้นปีที่ค่าเงินอยู่ที่ 31 บาท มาจน
ปัจจุบัน ค่าเงินบาทอยู่ที่ 33 บาทต่อ
เหรียญสหรัฐฯ ประกอบกับราคาข้าว
ภายในประเทศที่ลดลงจากช่วงต้นปี
ทำาให้ราคาข้าวส่งออกของไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันได้ดีขึ้น 
คำาสั่งซื้อของลูกค้าเริ่มเข้ามามากขึ้น 

โดียจีะเห็นจีากตัวเลขส่งออกข้าว
ในช่วง 2 – 3 เดี้อนทีี่ผ่านมา สูง
ขึ�นอย่างต่อเน้่อง และสถานการณ์์
ดีังกล่าวนี�จีะต่อเน้่องไปถึงปีหน้า 
สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทียคาดีว่าจีะส่ง
ออกไดี้ตามเป้าหมายทีี่ 6 ล้านตันในปี
นี� และปีหน้าการส่งออกข้าวของไทีย
น่าจีะสูงขึ�น ซีึ่งสมาคมฯ ไดี้ตั�งเป้า
หมายส�าหรับูปีหน้าไว้ทีี่ 7 ล้านตัน

คตุ. มั�นใจสู่�งออกข้้าวีไทุยปีนี�ได้ิ

ตามเปีา้ 6 ล้านตัน
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บูริษั์ที่จ้ดที่ะเบู่ยน (บูจ้.) ในตลาดหลักที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ยรายงานผู้ลการดำาเนินงาน
งว่ด 9 เด่อน เพิ�มข่�นจ้ากช่ว่งเด่ยว่กันของปีก่อน ทัี่�งด้านยอดขายและกำาไรสุิที่ธิ 

โดยเป็นผู้ลจ้ากการปรับูตัว่ที่างธุรกิจ้และระดับูราคานำ�ามันท่ี่�ปรับูสูิงข่�น

นายแมนพีงศ์ เสนาณ์รงค์ รอง
ผู้จีัดีการ หัวหน้าสายงานผู้ออก
หลักทีรัพีย์ ตลาดีหลักทีรัพีย์แห่ง
ประเทีศไทีย 

เปิดเผยว่า บจ. จำานวน 744 บริษัท
 คิดเป็น 96.2% จากทั้งหมด
 773 บริษัท (ไม่รวมกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวม
โครงสร้างพื้นฐาน บจ. ในกลุ่มที่เข้า
ข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ NC) นำาส่ง
ผลการดำาเนินงานงวด 9 เดือนของ
ปี 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 
พบว่ามี บจ. รายงานกำาไรสุทธิ 563 
บริษัท คิดเป็น 75.7% ของ บจ. ที่นำา
ส่งงบการเงินทั้งหมด
 
สรุปผลการดำาเนินงานงวด 9 เดือน
ของปี 2564 บจ. มียอดขายรวม 
9,266,260 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.4% 
กำาไรจากการดำาเนินงานหลัก (Core 
profit) 1,198,198 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
84.3% กำาไรสุทธิ 741,769 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 93.3% จากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อน ทั้งนี้ บจ. มีอัตรากำาไรจาก
การดำาเนินงานและอัตรากำาไรสุทธิ
อยู่ที่ 12.93% และ 8.0% ตามลำาดับ
 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน และอยู่ระดับใกล้เคียง
กับช่วงเดียวกันของปี 2562 ก่อน
การระบาดของโควิด 19 โดยผลการ
ดำาเนินงานที่ดีขึ้นมาเนื่องจาก บจ
. ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนับจาก
ครึ่งแรกของปี 2563 ที่ได้รับผลก
ระทบการระบาดของโควิด 19 รอบ
แรก อีกทั้ง ราคานำ้ามันและค่าการก
ลั่นได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่ต้นปี 2564
 

สำาหรับฐานะการเงินของกิจการ ณ
 สิ้นเดือนกันยายน ปี 2564 บจ. ไทย
มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ไม่รวม
อุตสาหกรรมการเงิน) อยู่ระดับคงที่
ที่ 1.50 เท่า

"ส�าหรับูผลการดี�าเนินงานไตรมาส

 3 ปี 2564 เทีียบูกับูไตรมาส
 2 ปี 2564 บูจี. มียอดีขายรวม
 3,184,623 ล้านบูาที เพีิ่มขึ�น
 1.04% อย่างไรก็ดีี มีก�าไรจีาก
การดี�าเนินงาน 383,576 ล้าน
บูาที ลดีลง 8.3% และมีก�าไรสุทีธิ
 203,809 ล้านบูาที ลดีลง 23.7% 
เน้่องจีากจี�านวนผู้ติดีเช้�อโควิดี
 19 สูงทีี่ขึ�นและมาตรการควบูคุม
เข้มงวดีของภาครัฐ อย่างไรก็ตาม
 หมวดีธุรกิจีทีี่ยังคงเติบูโตไดี้ดีี ค้อ
 หมวดีธุรกิจีการแพีทีย์ เน้่องจีาก
ความต้องการดี้านการรักษา
พียาบูาลมีสูงมากขึ�น" นายแมน
พีงศ์กล่าว

ด้านผลการดำาเนินงานของ บจ. ใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 
ไตรมาส 3 ปี 2564 มียอดขายรวม
 42,483 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.0% 
กำาไรจากการดำาเนินงาน 2,759 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 43% และกำาไรสุทธิรวม 
2,804 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 115.9%

ตุลทุ. เผย 9 เด่ิอน ปี 64 บจ. ไทุย โกยยอดิข้ายรุวีม 9.27 ล้านล้านบาทุ

เพิื่�มข้�น 14.4% หลังปีรับุตัวิทุางธุุรกิจั-ราคานำ�ามันหนุน
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บูริษั์ที่จ้ดที่ะเบู่ยน (บูจ้.) ในตลาดหลักที่รัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รายงานผู้ลการดำาเนินงานไตรมาสิ
 3 ปี 2564 ม่ยอดขายรว่ม 42,483 ล้านบูาที่ ยอดขายลดลง 1.6% เม่�อเท่ี่ยบูกับูไตรมาสิ 2 ปี 2564 
จ้ากสิถานการณ์การแพร่ระบูาดของ COVID-19 อย่างไรก็ด่ หากเปร่ยบูเท่ี่ยบูกับูช่ว่งเด่ยว่กันของปี
ก่อน ยอดขายเพิ�มข่�น 15.0% กำาไรจ้ากการดำาเนินงาน 2,759 ล้านบูาที่ เพิ�มข่�น 43% และกำาไรสุิที่ธิ

รว่ม 2,804 ล้านบูาที่ เพิ�มข่�น 115.9%

นายประพัีนธ์ เจีริญประวัติ 
ผู้จัีดีการ ตลาดีหลักทีรัพีย์เอ็ม
 เอ ไอ (mai) เปิดีเผยว่า บูริษัที
จีดีทีะเบีูยนใน mai จำานวน 173 
บริษัท คิดเป็น 96% จากท้ังหมด
 181 บริษัท (ข้อมูล ณ วันท่ี 22 
พฤศจิกายน 2564 ไม่รวมบริษัทใน
กลุ่มท่ีเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ
 NC และบริษัทท่ีปิดงบไม่ตรงงวด
) นำาส่งผลการดำาเนินงานไตรมาส 3 
ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 พบ
 บจ. ท่ีรายงานผลกำาไรสุทธิจำานวน
 118 บริษัท คิดเป็น 68% ของบริษัท
ท่ีนำาส่งผลการดำาเนินงานท้ังหมด

ผลประกอบการ บจ. mai ไตรมาส
 3 ปี 2564 เทียบกับไตรมาส 2 ปี
 2564 มียอดขายรวม 42,483 
ล้านบาท ลดลง 1.6% ต้นทุนรวม
 32,903 ล้านบาท ลดลง 1.5% ส่ง
ผลให้อัตรากำาไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อย
จาก 22.6% เป็น 22.5% กำาไรจาก
การดำาเนินงาน (operating profit) 
2,759 ล้านบาท ลดลง 2.5% ส่งผล
ให้อัตรากำาไรจากการดำาเนินงานลด
ลงเล็กน้อยจาก 6.6% เป็น 6.5% 

ขณะที่กำาไรสุทธิรวมอยู่ที่ 2,804 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69.3% และมีอัตรา
กำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 3.8% เป็น
 6.4% ซึ่งมีผลจากรายการพิเศษ
ของบางบริษัท อย่างไรก็ตาม ผล
ประกอบการงวด 9 เดือน ปี 2564 
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
 พบว่ามียอดขายรวม 121,966 ล้าน
บาท กำาไรจากการดำาเนินงาน 7,765 
ล้านบาท และมีกำาไรสุทธิ 6,430 
ล้านบาท เติบโตขึ้น 12.0%, 50.6% 
และ 463.5% ตามลำาดับ

"ไตรมาส 3 ปี 2564 ไดี้รับูผลกระ
ทีบูต่อเน้่องจีากสถานการณ์์การ
แพีร่ระบูาดีของ COVID-19 ทีี่
รุนแรงและมาตรการควบูคุมการ
แพีร่ระบูาดีทีี่เข้มงวดี ส่งผลให้
กิจีกรรมทีางเศรษฐกิจียังลดีลง
 แต่เริ่มมีสัญญาณ์ฟื้นตัวช่วง
ปลายไตรมาสจีากการผ่อนคลาย
มาตรการควบูคุมการแพีร่ระบูาดี
 ประกอบูกับู บูจี. สามารถปรับู
ตัวเพี้่อรับูม้อกับูสถานการณ์์ทีี่
เกิดีขึ�น ที�าให้งวดี 9 เดี้อนแรก ปี
 2564 ภาพีรวม บูจี. ใน mai มียอดี

ขายและก�าไรสุทีธิเติบูโตขึ�นจีาก
ช่วงเดีียวกันของปีก่อน โดียกลุ่ม
อุตสาหกรรมทีี่ก�าไรสุทีธิเพีิ่มขึ�น 3 
ล�าดีับูแรก ค้อ สินค้าอุปโภคบูริโภค
 จีากกลุ่มธุรกิจีเคร้่องม้อแพีทีย์
 รองลงมา ค้อ ธุรกิจีการเงิน และ
ทีรัพียากร" นายประพีันธ์กล่าว

ในส่วนของฐานะทีางการเงิน บูจี. 
mai มีสินทีรัพีย์รวม 273,437 ล้าน
บูาที เพีิ่มขึ�น 7.4% จีากสิ�นปี 2563 
และโครงสร้างเงินทีุนรวมยังอยู่ใน
เกณ์ฑ์ทีี่แข็งแรง โดียมีอัตราส่วน
หนี�สินต่อทีุน (D/E ratio) อยู่ทีี่
 1.08 เที่า ลดีลงจีากสิ�นปี 2563 ทีี่
เที่ากับู 1.11 เที่า

ปัจจุบันมี บจ. ใน mai 181 บริษัท
 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 
2564) ดัชนี mai ปิดที่ระดับ 561.94 
จุด มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด
รวม (market capitalization) อยู่ที่
 447,372.01 ล้านบาท มูลค่าการซื้อ
ขายเฉลี่ย 5,345.90 ล้านบาทต่อวัน

ตุลทุ.เผย Q3/64 บจ. mai
รายงานกำาไรสุทุธิุรวิม 2,804 ล้านบุาทุ

เพิื่�มข้�น 115.9%
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ประเที่ศไที่ย ฟิลิปปินส์ิ และอินโดน่เซ่ึ่ย ม่มูลค่าการระดมทุี่นรว่มสูิงสุิดใน 5 ปี 
ถ่อเป็น 95% ของมูลค่าการระดมทุี่นทัี่�ว่ทัี่�งภูมิภาคเอเช่ยตะวั่นออกเฉ่ยงใต้

• ประเทีศไทีย ก้าวขึ�นสู่อันดัีบูหน่ึงในภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ด้ีวยมูลค่าการระดีมทุีนรวมสูงสุดี 4.2 พัีนล้าน
ดีาลลาร์สหรัฐ ในปี 2564 รองลงมาเป็นประเทีศฟิลิปปินส์ 
มูลค่า 2.8 พัีนล้านดีอลลาร์สหรัฐ จีากหุ้นไอพีีโอ 6 บูริษัที ซ่ึีง
มีมูลค่ามากกว่าการระดีมทุีน 4 ปีท่ีีผ่านมารวมกัน

• ประเทีศอินโดีนีเซีีย สามารถระดีมทีุนทีะลุ 2 พีันล้าน
ดีอลลาร์สหรัฐ เป็นครั�งแรก เป็นผลมาจีาก Bukalapak ยูนิ
คอร์นดี้านเทีคโนโลยีรายแรก ทีี่สามารถระดีมทีุนไดี้ถึง 1.5 
พีันล้านดีอลลาร์สหรัฐ

• ทีรัสต์เพี้่อการลงทีุนในอสังหาริมทีรัพีย์ (Real Estate 
Investment Trust: REI) ยังคงเดีินหน้าอย่างมั่นคงใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดียการจีดีทีะเบูียนเข้า
ตลาดีของทีั�งเจี็ดีทีรัสต์ คิดีมูลค่าเป็น 21% ของมูลค่าการ
ระดีมทีุนทีั่วทีั�งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี 2564

ดีลอยท์เปิดเผยข้อมูลตลาดทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ การเสนอขายหุ้นครั้งแรกของบริษัทให้กับสาธารณะ
ชน (IPO) มีความคึกคักเป็นอย่างมากที่ในช่วง 10.5 เดือนแรก
ของปี 2564 จากข้อมูลโดยดีลอยท์ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน
 2564 ชี้ให้เห็นว่า บริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 มีมูลค่าการระดมทุนไอพีโอเป็นประวัติการ โดยมีมูลค่า 9.8 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากหุ้นไอพีโอของบริษัทจำานวน 121 
บริษัทในปีนี้ สูงกว่ามูลค่ารวมตลอดทั้งปี 2563 การซื้อขาย
หุ้นไอพีโอยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงดำาเนินอยู่ ด้วยจำานวนหุ้น
ไอพีโอเพิ่มขึ้น 6% ทำาให้มูลค่ารวมของการระดมทุนเพิ่มขึ้น 
39% และมูลค่ารวมของตลาดไอพีโอสูงขึ้น 24% เมื่อเทียบกับ
 12 เดือนในปีที่แล้ว โดยสรุปแล้ว มูลค่ารายได้หุ้นไอพีโอเพิ่ม
ขึ้น 2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าในตลาดทุนเพิ่มขึ้น
ถึง 36.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2564

ประเทศไทยยังคงรั้งตำาแหน่งผู้นำาที่สามารถระดมทุนจากไอ
พีโอได้สูงสุดในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นปีที่สาม
ติดต่อกัน ตามด้วย ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
 สิงคโปร์และเวียดนาม การเติบโตต่อเนื่องของเศรษฐกิจ
 ค่าเงินที่มีความแข็งแกร่ง อัตราดอกเบี้ยตำ่า และสภาพ
คล่องของเศรษฐกิจในประเทศที่ดีอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
ตลาดหลักทรัพย์ในไทยสามารถระดมทุนหุ้นไอพีโอได้มีมูลค่า
ถึง 4.2 พันล้านบาท นับเป็น 43% ของทุนที่ระดมได้ในปี 
2564 โดย บริษัทปตท. นำ้ามัน และการค้าปลีก จำากัด (มหาชน
) (PTTOR) คว้าอันดับหนึ่งในกระดานผู้นำาหุ้นไอพีโอของ
ภูมิภาคในปีนี้ ด้วยจำานวนเงินจากระดมทุนเป็นจำานวน 1.8 พัน
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถ
ระดมทุนได้มากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นปีที่สอง
ติดต่อกัน

นางวิลาสินี กฤษณามระ Disruptive Events Advisory 
Leader ดีลอยท์ ประเทศไทย กล่าวว่า "หุ้นไอพีโอยังคง
เป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตที่สำาคัญอย่างต่อเนื่องสำาหรับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หุ้นไอพีโอในปีนี้มี
ความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบริษัทนำ้ามัน จนถึงบริษัท
ผู้ให้บริการโทรคมนาคม ผู้ค้าปลีก และธุรกิจทางการเงิน ซึ่ง
เป็นที่ดึงดูดนักลงทุนจำานวนมาก เราคาดว่าจะมีหุ้นไอพีโอจาก
อีก 10 บริษัทเป็นอย่างน้อย มาเสริมตำาแหน่งปีทองของไอพี
โอของไทยในปีนี้ และหากพิจารณาจากผลประกอบการของ
บริษัทด้านเทคโนโลยีที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
 (Market for Alternative Investment: MAI) เราน่าจะได้เห็น
การเข้าตลาดของบริษัทด้านดิจิตัลและเทคโนโลยีของไทยมาก
ขึ้น เป็นการก้าวออกจากบริษัทในรูปแบบเดิม"

สำาหรับฟิลิปปินส์ หลังจากการจดทะเบียนเข้าตลาด REIT ของ
 AREIT, Inc ในปี 2563 ซึ่งถือเป็นการเข้าตลาด ฯ ของทรัสต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment 
Trust: REIT) เป็นครั้งแรก ในปี 2564 นี้ เราได้เห็นการจด
ทะเบียนของกอง REIT ขนาดใหญ่อีก 4 ราย ซึ่งสามารถระดม
ทุนเป็นมูลค่ารวมถึง 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อรวม
กับ Monde Nissin Corporation ที่มีมูลค่าการจดทะเบียน
เข้าตลาดสูงสุดเท่าที่เคยมีมา เท่ากับ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 ทำาให้ในปี 2564 ฟิลิปปินส์ สามารถระดมทุนได้มากกว่าสี่ปี่
ผ่านมารวมกัน

PT Bukalapak.com Tbk ของอินโดนีเซีย สามารถระดมทุน
ได้สูงถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นมูลค่าการระดม
ทุนสูงสุดเป็นอันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีนี้
 อินโดนีเซียถือเป็นผู้นำาอันดับต้นๆ ของมูลค่าการจดทะเบียน
เข้าตลาดหลักทรัพย์ของภูมิภาค ด้วยจำานวนบริษัทที่เข้าตลาด
 40 บริษัทในช่วง 10.5 เดือนแรกของปี 2564 เทียบกับ 51 
บริษัท ณ สิ้นปี 2563 ตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียประสบ
ความสำาเร็จในการระดมทุนรวม 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในช่วง 10.5 เดือนแรกของปี 2564 โดยมีมูลค่าจดทะเบียน
เพิ่มขึ้นหกเท่าจาก 377 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2563 นางสาว
 อิเมลดา ออร์บิโต Disruptive Events Advisory Leader ดี
ลอยท์ อินโดนีเซีย ให้ความเห็นว่า "ด้วยข่าวแผนการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจของรัฐบาล ที่มีแผนจะนำารัฐวิสาหกิจ 14 แห่ง
เข้าตลาดฯ ความมุ่งมั่นในการส่งเสริมทางเลือกในการระดม
ทุนเพื่อการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ผ่าน Acceleration Board รวมถึง การคาดการณ์การเข้า
ตลาดครั้งใหญ่ของบริษัทเทคโนโลยี จากการเติบโตของ
ตลาดเทคโนโลยีเกิดใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรามอง
ว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นการเข้าสู่ยุคใหม่ของการจดทะเบียนเข้า
ตลาดหลักทรัพย์"

จำานวนการเสนอขายหุ้นไอพีโอของมาเลเซียกลับไปสู่ระดับ
ก่อนเกิดโควิด-19 โดยได้แรงหนุนจากผู้ลงทุนหลัก ประกอบ
กับจำานวนเงินทุนที่ไม่ได้ลงทุนจำานวนมาก uninvested 
capital ด้วยอัตราการฉีดวัคซีนในประเทศที่เพิ่มขึ้น ทำาให้
มีบริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีและบริษัทที่ต้องการเพิ่ม
สถานะและความสามารถในการเจาะตลาดทุนเพิ่มจำานวน
มากขึ้น "ตลาดไอพีโอ ของมาเลเซียยังคงสดใสด้วยจำานวน
บริษัทจดทะเบียนเข้าตลาด ฯ จนถึงปัจจุบันเป็น จำานวน 24 
บริษัท ด้วยการเปิดตัวแผนแม่บทตลาดทุนครั้งที่ 3 (Third 
Capital Market Masterplan) โดย เอส ซี มาเลเซีย (SC 
Malaysia) การปรับการดำาเนินเป็นดิจิทัล และการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโดยรวม เรามั่นใจว่าจะมีบริษัทอีกมากมายที่จะจด
ทะเบียนเข้าตลาด ฯ ในปี 2565 เรายังต้องจับตาดูผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจมหภาค จากนโยบายทางการคลังและนโยบาย
ด้านกฎระเบียบ รวมถึงการรายงานความยั่งยืน ในตลาดโลก
 แต่เราคาดว่าปี 2565 จะเป็นปีที่คึกคักมาก" นายหว่อง การ์
 ชุน Disruptive Events Advisory Leader ดีลอยท์ มาเลเซีย
 กล่าว

การเสนอขายหุ้นไอพีโอในสิงคโปร์มีปริมาณน้อยมากในช่วง
 10.5 เดือนแรกของปี 2564 เนื่องจากไม่มี REIT ที่ปกติแล้ว
จะเป็นตัวสนับสนุนตลาดทุนไอพีโอ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน
 2564 ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (SGX) สามารถระดมทุนไอ
พีโอได้เป็นจำานวน 270 ล้านเหรียญสหรัฐ จากข้อตกลงเสนอ
ขายหุ้นไอพีโอ 5 ราย ซึ่งประกอบด้วยการเสนอขายหุ้นไอพีโอ
 1 รายบนกระดานหลัก โดยระดมทุนได้ 233 ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ และอีก 4 รายบนกระดาน Catalist ซึ่งสามารถระดม
ทุนรวมเป็นจำานวนเงิน 37 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเปรียบ

เทียบ การซื้อขายที่ระดมทุนได้ 968 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก
ข้อตกลงไอพีโอ 11 ราย ในปี 2563 ตลาดฯ สิงค์โปร์ยังคงมี
ความหวัง ด้วยการจดทะเบียนและยื่นเข้าตลาดของไอพีโอ 
REIT โดย Daiwa House Logistics Trust และ Digital Core 
REIT ในวันที่ 19 และ 22 พฤศจิกายน 2564 ตามลำาดับ ใน
อีก 1.5 เดือนข้างหน้าจะเป็นไฮไลท์ของตลาดทุนของสิงคโปร์
 ซึ่งคาดว่ากรอบการทำางานใหม่ในการจดทะเบียนบริษัท
เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ (Special Purpose Acquisition 
Companies – "SPAC") ที่เปิดตัวในเดือนกันยายน 2564 จะ
ช่วยให้ตลาดทุนของสิงคโปร์ฟื้นตัวจากการเสนอขายหุ้นไอพี
โอที่แห้งแล้งในปีนี้ และกลับมาทำาได้ดีกว่าปีที่แล้ว

นางสาว เท ฮวี ลิง Disruptive Events Advisory Leader ดี
ลอยท์ เซาท์อีสท์ เอเชีย และ สิงค์โปร์ กล่าวถึงตลาดทุนว่า "
จากการเพิ่มกฎการเข้าจดทะเบียนในกลุ่มรองลงมาและการนำา
 SPAC เฟรมเวิร์กมาใช้ บริษัทที่ต้องการจดทะเบียนในตลาด
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยชื่อท้องถิ่นที่คุ้นเคย มี
ทางเลือกมากขึ้นและสามารถระดมทุนในการจดทะเบียนได้เร็ว
มากขึ้น การเพิ่มขึ้นของจำานวนไอพีโอจากภูมิภาคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ จะส่งผลกระทบในทางที่ดีและช่วยเพิ่มพลวัตของ
สิงคโปร์ ในการเป็นตลาดทุนระดับนานาชาติที่จัดหารูปแบบ
การเติบโตให้กับบริษัทที่ต้องการเข้าจดทะเบียนได้"

"องค์กรทีี่มีการเติบูโตสูง สามารถเข้าถึงกองทีุน Anchor ซีึ่ง
เป็นกองทีุนการร่วมลงทีุนใหม่ทีี่จีัดีขึ�นโดียรัฐบูาลสิงคโปร์
และเทีมาเส็ก เพี้่อระดีมทีุนจีากสาธารณ์ะในตลาดีทีุนของ
สิงคโปร์ ดี้วยระบูบูนิเวศแบูบูองค์รวมทีี่ส่งเสริมให้บูริษัที
เข้าสู่การจีดีทีะเบูียนหุ้นไอพีีโอ ที�าให้พีวกเขาสามารถเข้า
ถึงตลาดีทีุนในกรอบูระยะเวลาอันสั�น ที�าให้การจีดีทีะเบูียน
เข้าตลาดีหลักทีรัพีย์สิงค์โปร์เป็นไปไดี้เร็วขึ�น ดีิฉันหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าจีะไดี้เห็นการเข้าจีดีทีะเบูียนมากยิ่งขึ�นในประเทีศ
สิงคโปร์"

ส�าหรับูการคาดีการณ์์ในช่วงทีี่เหล้อของปีนี�และปี 2565 
นางสาว เที ฮวี ลิง เช้่อว่ายังจีะมีบูริษัทีทีี่จีะจีดีทีะเบูียนเข้า
ตลาดีในช่วงที้ายปี และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จีะสามารถระดีมทีุนไดี้สูงทีะลุหนึ่งหม้่นล้านดีอลลาร์สหรัฐ
 เกินมูลค่าทีุนรวมทีี่ระดีมไดี้ที�าไดี้ในช่วง 5 ปีทีี่ผ่านมา เม้่อ
ภูมิภาคฟื้นตัวจีากวิกฤตการแพีร่ระบูาดีของเช้�อไวรัสโควิดี
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นางสาว เที ฮวี ลิง กล่าวเสริมว่า "ทีุกสายตาจีับูจี้องมาทีี่
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในขณ์ะนี� ดี้วยสภาพีคล่อง
จี�านวนมาก เห็นไดี้ชัดีจีากรายช้่อบูริษัทีทีี่เข้าจีดีทีะเบูียน
จี�านวนมากในภูมิภาคนี� กระแสในบูริษัที SPAC และ
ศักยภาพีของบูริษัทีในรูปแบูบูเศรษฐกิจีใหม่ทีี่ยังถึงจีุดีสูงสุดี
 ที่ามกลางความไม่แน่นอนในกลุ่มตลาดีทีุน บูริษัทีไดี้เรียนรู้
ทีี่จีะปรับูตัวเพี้่อรับูม้อกับูความที้าทีายทีี่เกิดีขึ�นจีากการแพีร่
ระบูาดีของเช้�อไวรัสโควิดี-19 ดี้วยศักยภาพีการเติบูโตและ
โอกาสทีี่ยังคงมีอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดีิฉัน
มีความเช้่อมั่นว่าตลาดีทีุนในภูมิภาคนี�จีะประสบูความส�าเร็จี
ในปี 2565 ดี้วยแหล่งเงินลงทีุนทีี่หลากหลายและความ
สนใจีทีี่เพีิ่มมากขึ�นจีากกองทีุนความมั่งคั่งแห่งชาติในธุรกิจี
ในเอเชีย"

หมายเหตุ ข้อมูล ณ์ วันทีี่ 15 พีฤศจีิกายน 2564 ไม่รวม
ข้อมูล ไอพีีโอ ในช่วง 16 พีฤศจีิกายน ถึง 31 ธันวาคม
 2564

ดีิลอยท์ุ เผย ไทุย ขึ้�นอันดัิบ 1 ตุลาดิฯ
ไอพีื่โอมูลค่าการระดมทุุนรวิมสูงสุด 
4.2 พัื่นล้านดาลลาร์สหรัฐ ในปี ี64

การเงิิน
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หลักที่รัพย์บัูว่หลว่ง แนะบูริหารจั้ดการด้านภาษ่์ พร้อมเพิ�มโอกาสิสิร้างผู้ลตอบูแที่น ในช่ว่งโค้งสุิดท้ี่ายของปี
 64 ด้ว่ย "กองทุี่น SSF และ RMF" เน้นลงทุี่นใน 4 ธ่มหลัก ค่อ "กองทุี่นผู้สิม, กองทุี่นหุ้นเที่คโนโลย่, กองทุี่น

หุ้นทัี่�ว่โลก และกองทุี่นหุ้นเว่่ยดนาม" ตามคำาแนะนำาใน BLS Top Funds รายงานอัปเดตสิถานการณ์  
การลงทุี่นทัี่�ว่โลก พร้อมคำาแนะนำา "กองทุี่นตัว่ท็ี่อป" จ้าก 18 บูลจ้. ท่ี่�ส่ิงตรงถ่งม่อผูู้้ลงทุี่นเป็นประจ้ำาทุี่กสัิปดาห์  

นายเสริมศักดีิ์ วงศ์สิทีธิโชค ผู้อ�านวย
การ ฝ่่ายค้าตราสารการเงิน บูริษัทีหลัก
ทีรัพีย์ บูัวหลวง จี�ากัดี (มหาชน) เปิด
เผยว่า ภาพรวมตลาดในช่วงโค้งสุดท้าย
ของปี 2564 ยังคงไปต่อได้ โดยมีหลาก
หลายปัจจัยสนับสนุน เช่น   ตลาดหุ้นทั่ว
โลกปรับตัวดีขึ้น จากความคืบหน้าของ
การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทำาให้หลาย
ประเทศเริ่มกลับมาเปิด      อีกครั้ง ไม่ว่า
จะเป็นในทวีปยุโรป, สหรัฐฯ หรืออินเดีย
 เป็นต้น ขณะที่รัฐบาลหลาย ๆ ประเทศ
 ยังคงใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดย
เฉพาะสหรัฐฯ เห็นได้จากการที่ "โจี ไบูเดีน
" ประธานาธิบูดีีสหรัฐฯ น�าเสนอแผนกระ
ตุ้นเศรษฐกิจี      "อเมริกัน จีอบูส์ แพีลน
" (American Jobs Plan) เพี้่อฟื้นฟูและ
พีัฒนาเศรษฐกิจีประเทีศในระยะยาว
 
ดังนั้นในช่วงที่เหลือของปี 2564 แนะนำาผู้
ที่กำาลังวางแผนการลดหย่อนภาษีปี 2564 
หรือต้องการสร้างเงินออมจากการลงทุน
ในระยะยาว หาจังหวะเข้าลงทุน "กองทุน
รวมเพื่อการออม" (กองทุน SSF) หรือ
 "กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (กองทุน
 RMF) โดยผู้ที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี ควร
เลือกลงทุนใน กองทุน SSF ให้เต็มที่ก่อน
 เพราะใช้ระยะเวลาใน การลงทุนสั้น 10 ปี
, ไม่กำาหนดขั้นตำ่าในการลงทุน ไม่จำาเป็น
ต้องซื้อต่อเนื่องทุกปี ซื้อปีไหน ลดหย่อน
ปีนั้น, ลงทุนสูงสุด     ไม่เกิน 30% ของ
เงินได้ทั้งปี แต่ไม่เกิน 2 แสนบาท และเมื่อ
รวมกับกองทุน RMF, กองทุนสำารองเลี้ยง
ชีพ (PVD), ประกันบำานาญ, กบข., กอช
. เป็นต้น ต้องไม่เกิน 5 แสนบาท แต่ถ้า
อายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป ควรเลือกลงทุนใน
กองทุน RMF เนื่องจากจะขายคืนหน่วย
ลงทุนได้เมื่ออายุ 55 ปี และไม่มีขั้นตำ่าใน
การลงทุน แต่ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี เว้น

ได้ไม่เกิน 1 ปี เมื่อครบเงื่อนไขสามารถขาย
ได้ทั้งหมดที่ลงทุนมา ทำาให้ถือลงทุนน้อย
กว่า 10 ปี    
 
"การลงทีุนทีี่มีประสิทีธิภาพี นอกจีาก
ผู้ลงทีุนจีะต้องจีัดีพีอร์ตการลงทีุนให้
เหมาะกับูช่วงอายุแล้ว   ยังต้องพีิจีารณ์า
ถึงความสามารถในการรับูความเสี่ยง
ดี้วย เช่น หากเป็นคนรับูความเสี่ยงไดี้
ปานกลาง ก็ควรเล้อก      กองทีุนผสม
ทีี่สามารถลงทีุนไดี้ในระยะยาว หร้อหาก
ต้องการวางแผนเกษียณ์ ผ่านการลงทีุน
ระยะยาว แต่ไม่มีเวลาดีูแลพีอร์ตลงทีุนให้
เหมาะสมกับูช่วงอายุ ก็ควรเล้อกลงทีุน
 กองทีุนประเภที Target Date Fund ทีี่
เน้นลงทีุนในระยะยาว เพี้่อการเกษียณ์
อายุ" นายเสริมศักดีิ์ กล่าว 
 
นายเสริมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ในช่วงที่เหลือ
ของปีนี้ รายงาน BLS Top Funds แนะนำา
 กองทุน SSF และ RMF       ตัว TOP 
เพื่อลดหย่อนภาษีปี 2564 จำานวน 4 รูป
แบบ คือ 1. รูปแบบ "กองทุนผสม" ที่
มีความเสี่ยงระดับปานกลาง   โดยแนะ
ให้ลงทุนใน "กองทุน BCAP GW75SSF" 
หรือ "กองทุน BCAP-2040RMF" ที่มีนโย
บายการลงทุนในตราสารหนี้ในและนอก
ประเทศ, ตราสารทุนในและนอกประเทศ
 และสินทรัพย์ทางเลือก 2. รูปแบบ "
กองทีุนหุ้นเทีคโนโลยี"  ที่มีความเสี่ยง
ระดับสูง โดยแนะ "กองทุน KKP TECH-
H-SSF" ที่เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคฯ ที่
กำาลังเป็นกลุ่มสำาคัญ  ในการขับเคลื่อนการ
เติบโตของเศรษฐกิจโลก และ "กองทีุน
 B-INNOTECHRMF" ที่ลงทุนในหุ้นเทคฯ
 คุณภาพดี   ทั้งแอปพลิเคชันให้บริการ
ออนไลน์, Semiconductor และอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์จากทั่วโลก

 
3. รูปแบบ "กองทีุนหุ้นทีั่วโลก" ทีี่มีความ
เสี่ยงระดีับูสูง แนะ "กองทีุน KFGGSSF" 
เพราะเชื่อว่าหุ้นเติบโต   จะสามารถ
สร้างผลตอบแทนได้ดีในระยะยาว และ "
กองทุน KCHANGERMF" ที่เน้นลงทุน
ในหุ้นของบริษัททั่วโลกที่สนับสนุนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงในด้านการศึกษาด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และ 4. รูป
แบบ "กองทุนหุ้นเวียดนาม"  ที่มีความ
เสี่ยงระดับสูง เราแนะ "กองทุน ASP-
VIETRMF" ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  หรือมีธุรกิจ
หลักในประเทศเวียดนาม โดยคาดว่าจะได้
ประโยชน์จากโอกาสเติบโตของตลาดหุ้น
เวียดนาม และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ที่อาจกลับมาขยายตัวเฉลี่ย 6-7% ต่อปี 
อีกครั้งในปี 2565
 
ส�าหรับูบูุคคลทีั่วไปทีี่สนใจีรับู BLS Top 
Funds รายงานอัปเดีตสถานการณ์์การ
ลงทีุนทีั่วโลกแบูบู Weekly    พีร้อมค�า
แนะน�า "กองทีุนตัวที็อป" คุณ์ภาพีดีี ผล
งานเดี่น กว่า 22 ประเภที จีาก 18 บูลจี
. และการจีัดีพีอร์ตกลยุทีธ์เชิงเทีคนิค 
(Tactical Funds Portfolio) จีากทีีมงาน
ม้ออาชีพีมากประสบูการณ์์ทีี่มาแนะน�า
ให้ลูกค้าเป็นประจี�าทีุกสัปดีาห์ เพีียงเปิดี
บูัญชีกองทีุนออนไลน์กับูหลักทีรัพีย์บูัว
หลวง ง่าย ๆ เพีียง 3 ขั�นตอน ทีี่ www.
bualuang.co.th/funds ส่วนลูกค้า
หลักทีรัพีย์บูัวหลวง สามารถติดีตามไดี้ทีี่
เว็บูไซีต์หลักทีรัพีย์บูัวหลวง เล้อกเมนู
 "Mutual Funds" เล้อกข้อมูลกองทีุน
และเล้อกหัวข้อ "BLS Top Funds" 
สอบูถามข้อมูลเพีิ่มเติม โทีร 0-2618-
1111 
 

บล.บัวีหลวีง ชวีนลดิหย�อนภาษีีปี 64

"กองทุุน SSF และ RMF" ผ่าน 4 ธีุมหลัก
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Company Update
AMANAH แนะน�าซ้ี�อ
ราคาปิดี 4.66 บูาที ราคาพ้ี�นฐาน 6.95 บูาที
เตรียมพีร้อมเข้าสู่ตลาดีสินเช่้อทีะเบีูยนรถฯ

Investment Thesis

เป็นผู้ให้บูริการสินเช่้อรายย่อย ตามหลักศาสนาอิสลาม เพีียงบูริษัที เดีียวในตลาดีหลักทีรัพีย์แห่งประเทีศไทีย

AMANAH เป็นผู้ให้บูริการสินเช่้อรายย่อย แบูบูมีหลักประกัน ภายใต้สโลแกน “อะมานะฮ์ เงินด่ีวน” โดียเน้นให้สิน
เช่้อเพ่้ีอเสริมสภาพีคล่อง ภายใต้หลักชะรีอะฮ์ หร้อหลักธุรกิจีเคียงคู่คุณ์ธรรมแหล่งเงินทุีนมีความมั่นคง แหล่งเงินทุีน
หลักของบูริษัทีฯ มาจีากตั�วแลกเงินระยะสั�น ต้นทุีนต ่า และคงท่ีี ต่ออายุปีต่อปีจีาก ธนาคารอิสลามแห่งประเทีศไทีย
 (ธอที.) ซ่ึีงเป็นผู้ถ้อหุ้นใหญ่ของบูริษัทีฯ ถ้อว่าเป็นแหล่งเงินทุีนท่ึีมีความม่ันคงเน่้องจีาก ธอที. ใช้บูริษัทีฯ เป็นช่อง
ทีางหลักในการเติบูโตสินเช่้อรายย่อยคาดีก�าไรขยายตัว 5.4%/7.6% y-o-y ในปี2564/65 โดียปัจีจัียหลักท่ีีสนับูสนุ
นก าไรในปี 2564 ได้ีแก่ การควบูคุมคุณ์ภาพีสินเช่้อให้อยู่ในระดัีบูท่ีีเหมาะสม ซ่ึีงจีะส่งผลให้รายการผลขาดีทุีนด้ีาน
เครดิีตท่ีีคาดีว่าจีะเกิดีขึ�น (ECL) ลดีลง แม้พีอร์ตสินเช่้ออาจีไม่เติบูโตตามคาดี เน่้องจีากสถานการณ์์การแพีร่ระบูาดี
ของ COVID-19อย่างไรก็ดีี เราคาดีว่า พีอร์ตสินเช่้อและก�าไรจีะขยายตัวดีีขึ�นในปี 2565 ตามการฟ้ืนตัวของภาค
เศรษฐกิจี

Valuation:

คงค�าแนะน�า“ซ้ี�อ” โดียมีราคาเป้าหมายใหม่ท่ีี6.95 บูาที อิง 3.8x FY65F P/BV (จีากเดิีม 6.65 บูาที อิง 4.0 
เท่ีาFY64F P/BV) ราคาเป้าหมายท่ีีสูงขึ�นเกิดีจีาก การเปล่ียน valuation base ไปเป็นปี 2565 ในขณ์ะท่ีี ปรับู
 valuationmultiple ท่ีีใช้ในการก�าหนดีราคาเป้าหมายลงมาเช่นเดีียวกับูคู่เทีียบูในธุรกิจีเดีียวกัน เพ่้ีอสะท้ีอน 
discount ท่ีีตลาดีทุีน

ให้กับูหุ้นในกลุ่ม nonbank เน่้องจีากความกังวลด้ีานการเปล่ียนแปลงของระเบีูยบู ข้อบัูงคับู ท่ีีอาจีส่งผลต่อแนวโน้ม
การเติบูโตของธุรกิจี

Key Risks to Our View:

การเปล่ียนแปลงนโยบูายรัฐบูาล ระเบีูยบู ข้อบัูงคับู และกฎหมายท่ีีเก่ียวข้อง อาจีส่งผลต่อผลการดี าเนินงานของบูริ
ษัทีฯ

นักวิเคราะห์ : ธนินี สถิรเร้องชัย : thaninees@th.dbs.com : Tel. 02 857 7837

บล.ดีีบีเอส วิิคเคอร์์ส : AMANAH 

แนะนำ�ซ้ื้�อ ร�ค�พ้ื้�นฐ�น 6.95 บ�ท
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APURE ค�าแนะน�าซ้ี�อ
ราคาปิดี 7.5 บูาที ราคาพ้ี�นฐาน  9.10 บูาที
มีปัจีจัียกดีดัีนในระยะสั�นเล็กน้อย

Investment Thesis:
เป็นผู้นำาตลาดข้าวโพดหวานกระป๋อง บริษัทอกริเพียว โฮลด้ิงส์เป็น Holding company ปัจจุบัน
ดำาเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารผ่านบริษัทย่อยท่ีเป็นผู้ผลิตข้าวโพดหวานแปรรูป
คุณภาพสูงและมีประสบการณ์ยาวนานในอุตสาหกรรม

คาดกำาไรทำานิวไฮต่อเน่ืองในปี2022-2023 เราคาดว่ารายได้จะสูงข้ึนต่อเน่ืองท่ี 17% 2-year 
CAGR ในปี 2022-2023และอัตราก าไรข้ันต้นท่ีจะคงอยู่ในระดับท่ีสูง หนุนโดย กำาลังการผลิต
ท่ีสูงข้ึนและ utilization rate ท่ียังคงอยู่ในระดับท่ีสูงและเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐท่ีคาดว่าจะ
อ่อนตัว ท าให้เราคาดว่ากำาไรปกติของบริษัทจะโตต่อเน่ืองสู่จุดสูงสุดใหม่ เฉล่ียราว 18% 2-year 
CAGR ในปี 2022-2023 มาอยู่ท่ี 458 ล้านบาท ในปี2022และ522 ล้านบาท ในปี2023

ฐานะการเงินยังคงแข็งแกร่งอัตราเงินปันผลอยู่ในระดับน่าสนใจ, คงคำาแนะนำาซ้ือด้วยราคาเป้า
หมายใหม่ปี2022 ท่ี9.10 บาท: โดยรวมบริษัทฯยังคงมีสถานะการเงินท่ีแข็งแกร่ง โดยมีสัดส่วน
หน้ีสินสุทธิต่อทุน (net gearing ratio)อยู่ในสถานะ net cash นอกจากน้ี เราคาดว่าผลประกอบ
การจะยังดีข้ึนต่อเน่ือง และอัตราเงินปันผลตอบแทนยังอยู่ในระดับท่ีน่าสนใจ ท่ี4.5%-5.1% ในปี 
2022-2023เราจึงคงคำาแนะนำาซ้ือ

Valuation:
เราปรับลดประมาณการกำาไรปกติปี 2021-2022 ลง 13% และ 17% จากเดิม ตามลำาดับ เพ่ือ
สะท้อนค่าใช้จ่ายท่ีสูงกว่าคาดและปรับสมมติฐานรายได้ท่ีอนุรักษ์นิยมมากข้ึนจากความไม่
แน่นอนของการจัดหาวัตถุดิบรวมถึงสถานการณ์โควิด19 ส่งผลให้ราคาเป้าหมายปี 2022 ลดลง
เป็น 9.10 บาท จากเดิม 11.20 บาทโดยอิง 19x FY22F EPS เท่ากับค่าเฉล่ีย+0.5SD PER 5 ปี
ย้อนหลัง (เท่าเดิม)

Key Risks to Our View:
ความผันผวนของค่าเงินบาท ภัยธรรมชาติ ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลผลิต การ
เปล่ียนแปลงนโยบายของภาครัฐและกฎเกณฑ์์ของประเทศท่ีนำาเข้าสินค้า

นักวิเคราะห์ : ลีนา แพีรรักขกิจี : leenap@th.dbs.com : Tel. 02 857 7826

บล.ดีีบีเอส วิิคเคอร์์ส : APURE

แนะนำ�ซ้ื้�อ ร�ค�พ้ื้�นฐ�น 9.10 บ�ท
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STEC ค�าแนะน�า : ซ้ี�อ
ราคาปิดี 13.20 บูาที ราคาพ้ี�นฐาน 18.00 บูาที
ราคาหุ้นสะท้ีอนข่าวลบูไปแล้ว

บล.ดีีบีเอส วิิคเคอร์์ส : STEC

แนะนำ�ซ้ื้�อ ร�ค�พ้ื้�นฐ�น 18.00 บ�ท

• คาดว่าก าไร 4Q64 จะสามารถกลับมาฟ้ืนตัวได้ หากเทียบกับ 3Q64 หรือ q-o-q สืบ
เน่ืองจากไม่มีการปิดแคมป์คนงานต่างจาก 3Q64 ท่ีต้องหยุดการก่อสร้างไปช่ัวคราว อีกท้ังอัต
ราก าไรก็ปรับตัวได้สูงข้ึน หลังจากงานก่อสร้างอาคารรัฐสภาท่ีไม่ให้ก าไรได้ส้ินสุดลงใน 2Q64 
และปัญหาแรงงานตึงตัวกลับมีสถานการณ์ดีข้ึน แต่ก าไร 4Q64 ยังมีโอกาสจะอ่อนกว่า y-o-y 
ซ่ึงเป็นฐานก าไรท่ีสูง

• ข้อดีคือ บริษัทมีงานก่อสร้างในมือ (Backlog) จ านวนมาก ณ ส้ิน 3Q64 เป็น 68.6 พันล้าน
บาท ก็คาดว่าจะช่วยรับประกันรายได้ในช่วง 2 ปี ข้างหน้าน้ีได้เป็ นอย่างดี แม้ในกรณีไม่ดีคือ
 งานก่อสร้างขนาดใหญ่เก่ียวกับสาธารณูปโภคของภาครัฐเปิดประมูลล่าช้ากว่าแผนก็ตาม และ
คาดว่ามีโอกาสจะได้งานก่อสร้างอีกมากจากการท่ีรัฐจะเปิดประมูลงานขนาดใหญ่ในปี 65 ซ่ึง
ปกติอัตราการประมูลงานได้สำาเร็จอยู่ท่ี 25% งานรถไฟฟ้าท่ีจะออกมาคือสายสีม่วง และสายสี
ส้ม

• จากการประเมินมูลค่าหุ้นพบว่าน่าดึงดูดใจให้เข้าลงทุน เพราะปัจจุบันซ้ือขายท่ีระดับตำ่ากว่าค่า
เฉล่ีย P/BV ท่ีหักด้วย1SD (Standard Deviation) ถือว่าอยู่ในเกณฑ์์ท่ีถูก

• คงคำาแนะนำาซ้ือ ด้วยราคาพ้ืนฐาน 18.00 บาท ซ่ึงประเมินด้วย PBV ปี 64 ท่ี 1.85 เท่า ซ่ึง
เป็นค่าเฉล่ีย P/BV 5 ปีย้อนหลัง -0.5 SD ราคาปิดเสนอส่วนเพ่ิม (Upside) ได้อีกถึง 36% 
คาดการณ์อัตราการเติบโตเทียบ y-o-y ก าไรปี64 เป็น -24% แต่ปี 65 และ 66 ฟ้ืนตัวดีเป็น 
+76%/+16% ตามลำาดับ

นักวิเคราะห์ : ศศิกานต์ อุดีมเวศย์ : sasikarnu@th.dbs.com : Tel. 02 857 7833
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Company Update
BFIT ค�าแนะน�าขาย
ราคาปิดี 29.75 บูาที ราคาพ้ี�นฐาน 29.90 บูาที
คาดีก�าไรและพีอร์ตสินเช่้อปรับูตัวลงต่อ

บล.ดีีบีเอส วิิคเคอร์์ส :  BFIT
แนะนำ�ข�ย ร�ค�พ้ื้�นฐ�น 29.90 บ�ท

Investment Thesis
ผู้ให้บริการสินเช่ือรายย่อยแบบมีหลกัประกัน ภายใต้กลุ่ม SAWAD BFIT เป็นหน่ึงในบริษัทลูกของกลุ่ม
 SrisawadCorporation (SAWAD) ซ่ึงเป็นหน่ึงในผู้ประกอบการรายใหญ่ ในตลาดสินเช่ือรายย่อยแบบมี
หลักประกัน โดยขนาดของพอร์ตสินเช่ือของ BFIT อยู่ท่ี 5.7 พันล้านบาท ณ ส้ินไตรมาส 3/64 (เทียบกับ 
SAWAD ท่ี 3.7 หม่ืนล้านบาท)แนวโน้มการเติบโต และผลก้ไรของบริษัทข้ึนอยู่กบันโยบายหลักจากบริษัท
แม่ ปัจจุบัน BFIT มีการพ่ึงพากลุ่มSAWAD ท้ังในด้านการบริการ การตลาด การติดตามหน้ี และการรับ
ชำาระเงินสด ตามสาขาของกลุ่มบริษัทฯ และท่ีสำาคัญคือการดำาเนินธุรกิจของ BFIT จะข้ึนอยู่กับนโยบาย
หลักของ SAWAD ซ่ึงส่งผลต่อแนวโน้มการเติบโต และผลกำาไรของBFIT โดยในปัจจุบันธุรกิจของ BFIT 
อยู่ในช่วงหดตัวจากนโยบายระมัดระวังของกลุ่ม SAWAD ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
 COVID-19เราเช่ือว่า SAWAD จะกลับมาโตสินเช่ือภายใต้ BFIT อีกคร้ัง หากสถานการณ์การแพร่ระ
บาดฯ และการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจ มีแนวโน้มดีข้ึน

คาดกำาไรสุทธิหดตัว 35.4% y-o-y ในปี 2564 จากพอร์ตสินเข่ือท่ีคาดว่าจะหดตัวลง 60.0% y-o-y ในปี
 2564 และNIM ท่ีคาดว่าจะลดลงจาก 17.6% ในปี 2563 มาอยู่ท่ี 13.4% ในปี 2564 เราคาดว่า รายได้
ดอกเบ้ีย และกำาไรของ BFITจะลดลง 47.5% y-o-y และ 35.4% y-o-y ตามลำาดับ ในปี 2564

Valuation:
คงคำาแนะนำา “ขาย” โดยมีราคาเป้าหมายใหม่ท่ี 29.90 บาท (จาก 29.00 บาท) โดยยังคงอิงจาก 1.6 เท่า
 FY65FP/BV (เทียบเท่า 0.5SD เหนือค่าเฉล่ีย 5 ปี P/BV) แต่เปล่ียน valuation base ไปเป็นปี 2565 
เน่ืองจากราคาเป้าหมายแทบไม่มี upside เม่ือเทียบกับราคาหุ้นในปัจจุบัน เราจึงคงคำาแนะนำา “ขาย”

Key Risks to Our View:
ความเส่ียงจากการการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย หรือกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้อง อาจมีผลกระทบต่อเป้า
หมายความสามารถในการประกอบธุรกิจ และความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

นักวิเคราะห์ : ธนินี สถิรเร้องชัย : thaninees@th.dbs.com : Tel. 02 857 7837
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KIAT ค�าแนะน�าถ้อ
ราคาปิดี 0.60 บูาที ราคาพ้ี�นฐาน  0.58 บูาที
คาดีก�าไร 3Q64 เป็นจุีดีต�่าสุดี

บล.ดีีบีเอส วิิคเคอร์์ส : KIAT

แนะนำ� ถ้ือ ร�ค�พ้ื้�นฐ�น 0.58 บ�ท

• ก�าไร 3Q64 ต�่ากว่าคาดีเป็น 11 ล้านบูาที (-68% y-o-y, -41% q-o-q) ได้ีรับูผลลบูจีากความต้องการขนส่งลดีลง, 
ต้นทุีนน��ามันสูง, มีสัญญาครบูก�าหนดี และบัูนทึีกค่าใช้จ่ีายชดีเชยพีนักงานเพ่ิีม

• คาดี 4Q64 ก�าไรฟ้ืนขึ�นเทีียบู q-o-q จีากงานขนส่งทีเพ่ิีมขึ�น , ต้นทุีนน��ามันลดี,ได้ีสัญญาใหม่ๆ และไม่มีค่าชดีเชย

• ก�าไรรอบู 9M64 เพีียง 49% จีากประมาณ์การเดิีม จึีงปรับูลดีในอัตรา -22%/-11% ส�าหรับูปี 64 และ 65สะท้ีอนอตัรา
ก�าไรท่ีีน้อยลง

• คงค�าแนะน�า ถ้อ แต่ราคาพีน้�ฐานใหม่ลดีเป็น 0.58 บูาที ด้ีวย P/E ปี 65 ท่ีี 14 เท่ีา ซ่ึีงคาดีว่ากา ไรจีะกลับูมาฟ้ืนตวัดีี
ฐานะการเงนิแข็งแกร่ง จ่ีายปันผลสม�่าเสมอและน่าพีอใจี

จับตลาดธุรกิจเฉพาะบริการขนส่งทางรถยนต์ปัจจุบันบริษัทให้บริการขนส่งวัตถุอันตรายในกลุ่มปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์์และ
ผลิตภัณฑ์์พิเศษอ่ืนๆ โดยเป็นเจ้าของรถบรรทุกกว่า 700 คัน ข้อดีคือ การจับตลาดเฉพาะ(Niche Market) ท าให้มีคู่แข่งขัน
โดยตรงน้อยราย มีส่วนครองตลาดท่ีสูง และคู่แข่งรายใหม่เข้ามายาก ปัจจุบันมีสาขาให้บริการอยู่ 6 แห่งนอกจากน้ีบริษัท
ย่อย 2 แห่งคือ เคจีพี เป็นตัวแทนจำาหน่ายอุปกรณ์เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ, ให้เช่าสินทรัพย์และให้บริการตรวจสอบพฤติกรรม
คนขับรถ รวมท้ังเคที เทรน ให้บริการขนส่งทางรถไฟ ซ่ึงมีแนวโน้มความต้องการใช้บริการท่ีเพ่ิมสูงข้ึนปรับประมาณการปี
 64 และ 65 ลง สะท้อนภาวะธุรกิจท่ีฟ้ื นตัวช้ากว่าคาด จากสถานการณ์โรคระบาดท่ียืดเย้ือรายละเอียดตามตารางแนบ
 ได้แก่ 1) ด้านบริการขนส่ง ปรับลดในส่วนอัตรากำาไรข้ันต้นในปี 64 และปี 65 ตามต้นทุนนำ้ามันท่ีสูงในรอบ 9M64 2) ด้าน
การขาย ปรับเพ่ิมรายได้ในส่วนธุรกิจการขายเคมีภัณฑ์์ ไปยัง สปป.ลาว เพราะทำาได้ดีในงวด 3Q64แต่อัตราก าไรข้ันต้นจาก
การขายปี 64 และ 65 ให้ลดลง สืบเน่ืองจากการแข่งขันท่ีสูงข้ึน อีกท้ังมีการปรับลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายขาย-บริหารเทียบกับ
รายได้ให้ตำ่าลง จึงยังผลให้โดยสรุปประมาณการกำาไรปี 64 และ 65 ลดลงจากเดิมในอัตรา -22%/-11% ตามลำาดับ ส่วนการ
เปรียบเทียบในเชิง y-o-y เป็น -42%/+40% ตามลำาดับ

คงคำาแนะนำาเป็น ถือ ราคาพ้ืนฐานใหม่มีการปรับลดเป็น 0.58 บาท แม้ได้มีการปรับลดประมาณการลง และคาดการณ์กำาไร
ปี64 จะลดลงมากเทียบกับ y-o-y ก็ตาม แต่ราคาหุ้นก็ได้สะท้อนเร่ืองน้ีไปพอควรแล้ว สำาหรับปี 65 ก็คาดว่าธุรกิจขนส่งจะ
กลับมาฟ้ืนตัวได้ หลังมีการเปิดเมืองมากข้ึน อีกท้ังในช่วง 4Q64 ราคานำ้ามันก็เร่ิมปรับลง ข้อดีของบริษัทคือ ฐานะการเงิน
แข็งแกร่ง มีเงินสดมากกว่าเงินกู้ กระแสเงินสดจากการดำาเนินงานเป็นบวกทุกปี และจ่ายเงินปันผลสมำ่าเสมอ แม้ราคาปิดอยู่
ใกล้เคียงกับราคาพ้ืนฐาน แต่ก็คาดว่าอัตราผลตอบแทนเงินปันผลปี 64-65 ยังอยู่ในเกณฑ์์น่าพอใจเป็น 2.7%และ 3.8% 
ตามลำาดับ

Valuation: ราคาพ้ืนฐานประเมินด้วย Forward P/E ปี 65 ท่ี 14.0 เท่า ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ีย P/E ย้อนหลัง 5 ปี ราคาปิดอยู่ใกล้
เคียงกับราคาพ้ืนฐาน แต่สามารถถือเพ่ือลงทุน ในการรับเงินปันผลในเกณฑ์์ดี โดยคาดการณ์อัตราผลตอบแทนเงินปันผลปี 
64-65 เป็น 2.7% และ 3.8% ตามลำาดับ

Key Risks to Our View: สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19, ภาวะอุตสาหกรรมลูกค้า และจำานวนอุบัติเหตุ ส่วนราคาต้นทุน
นำ้ามันได้ใช้วิธีคิดแบบ Cost Plusแต่ในช่วงของการปรับราคา ก็จะมีช่วงเวลาท่ีช้าออกไป (Lag Time) จึงจะมีผลลบอยู่บ้าง

 นักวิเคราะห์&กลยุทีธ์: สมบัูติ เอกวรรณ์พัีฒนา : sombata@th.dbs.com : Tel. 02 857 7835
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MST แนะน�าถ้อ (เดิีมซ้ี�อ)
ราคาปิดี 12.20 บูาที ราคาพ้ี�นฐาน 13.20 บูาที (เดิีม 14.50)
หุ้นปันผลสูง

บล.ดีีบีเอส วิิคเคอร์์ส : MST
แนะนำ� ถ้ือ  ร�ค�พ้ื้�นฐ�น 13.20 บ�ท

Investment Thesis:
เป็นผู้น าการเชิงมูลค่าซ้ือขายหลักทรัพย์เราชอบ MST (มีการเปล่ียนช่ือย่อหลักทรัพย์จาก MBKET เป็น
 MST มีผล 3ธ.ค. 64) เพราะเป็นบริษัทท่ีมีแบรนด์ท่ีแข็งแกร่ง โดยมีส่วนแบ่งการตลาดติด 1-6 อันดับแรก
มาโดยตลอด และมีกลยุทธ์ในการกระจายความเส่ียงไปยังธุรกิจอ่ืน (สัดส่วนรายได้ไตรมาส 3 ปี 2564 
ค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์อยู่ท่ี 72%รายได้ดอกเบ้ียจากการให้กู้ยืมเพ่ือซ้ือขายหลักทรัพย์ 21% ค่า
ธรรมเนียมและบริการ 6% และอ่ืนๆ 2%)คาดกำาไรสุทธิปี 64 ยังคงเติบโตแข็งแกร่งแต่จะปรับตัวลดลงในปี
 65 เราคาดการณ์กำาไรสุทธิปี 64 จะเติบโต59.7% y-o-y แต่คาดก าไรจะเร่ิมลดลงใน 4Q64 และคาดปี
 65จะปรับตัวลดลง 11.2% y-o-y (ประมาณการณ์เดิมคาดกำาไรปี 65 ลดลง 5.1% y-o-y) จากภาพรวม
เศรษฐกิจท่ียังคงผันผวนจากความไม่แน่นอนของเสถียรภาพทางการเมืองและสถานการณ์โควิด-19

ปรับูเรตตงลงเป็น “ถ้อ” ด้ีวยราคาเป้าหมายใหม่ท่ีี 13.20 บูาที  โดยใช้ Forward P/E ปี 64 ท่ี 11.2 เท่า
 คิดเป็น -0.5SD ของค่าเฉล่ีย 5 ปีย้อนหลัง (ราคาเป้าหมายเดิม 14.50 บาท อิง Forward P/E 11.3x คิด
เป็น -0.5SD ของค่าเฉล่ีย5 ปีย้อนหลัง) โดยคาดงบการเงิน 4Q64 จะปรับตัวลง y-o-y และ q-o-q 
และปรับตัวลดต่อเน่ืองในปี 2565 จาก marketshare ท่ีลดลง เราแนะนำาถือ ราคาพ้ืนฐานท่ี 13.20 บาท
 เป็นการประเมินด้วยเกณฑ์์ท่ีอนุรักษ์นิยม และคาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในงวดปี 64/65 
ของ MST จะมีความโดดเด่น อยู่ในระดับ6.9%/6.6% บริษัทจ่ายปันผลในอัตราใกล้เคียง 70-100% ของ
กำาไรสุทธิ และสมำ่าเสมอ

Valuation:
เราแนะนำาถือท่ีราคา 13.20 บาท โดยใช้ Forward P/E ปี 64 ท่ี 11.2 เท่า คิดเป็น -0.5SD ของค่าเฉล่ีย 5 ปี
ย้อนหลัง ได้ราคาพ้ืนฐานท่ี 13.20 บาท ซ่ึงเป็นการประเมินด้วยเกณฑ์์ท่ีอนุรักษ์นิยม

Key Risks to Our View:
1) อัตราค่านายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์มีแนวโน้มลดลงตลอด, 2) ความผันผวนของ เศรษฐกิจ สภาวะ ตลาด
เงินและตลาดทุนท้ังในและต่างประเทศ, และ 3) ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่ และ 4) ความ
เส่ียงจากการเปล่ียนกฎเกณฑ์์หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

นักวิเคราะห์ : ศศิกานต์ อุดีมเวศย์ : sasikarnu@th.dbs.com : Tel. 02 857 7833
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In The News
BTS ค�าแนะน�า : ซ้ี�อ
ราคาปิดี 9.35 บูาที ราคาพ้ี�นฐาน 11.28 บูาที
เข้าซ้ี�อหุ้น Rocket Holdings HK Limited

• การซ้ื้�อหุ้้�นสามััญใน Rocket จำำานวน 12,850,182 หุ้้�น คิิดเป็็นทุ้นชำำาระแล้�ว
จำ านวน 12,850,182 ดอล้ล้าร์สหุ้รัฐเทุ่ากับสัดส่วนร�อยล้ะ 100 ของหุ้้�นทัุ�งหุ้มัดใน Rocket ราย
ล้ะเอียดของสินทุรัพย์ทีุ�ได�มัาค้ิอ Rocket เป็็นบริษััทุซ่ื้�งจำดทุะเบียนแล้ะจัำดตัั้�งข่�นในเขตั้บริหุ้าร
พิเศษัฮ่่องกง แล้ะป็ระกอบธุ้รกิจำล้งทุ้นร�อยล้ะ 25 ในบริษััทุทีุบีเอ็น ซื้อฟต์ั้แวร์จำำากัด ซ่ื้�งเป็็น
บริษััทุใหุ้�บริการด�านการป็ร่กษัาเกี�ยวกับเทุคิโนโล้ยีดิจิำทัุล้ (Digital Transformation) แล้ะการ
พัฒนาซื้อฟตั้แวร์แบบคิรบวงจำรแหุ้ล่้งเงินทุ้นของการเข�าทุำารายการจำะมัาจำากกระแสเงินสดขอ
งบริษััทุฯ (SET)

• ผล้กระทุบ: เป็็นบวก สิ�งทีุ�น่าสนใจำค้ิอ การซ้ื้�อ Rocket ก็เสม้ัอนการได�ถ้ือหุ้้�น 25% ในทีุบี
เอ็น ซื้อฟต์ั้แวร์(TBN)ซ่ื้�งในส่วนของผล้ป็ระโยชำน์(benefit) ทีุ� BTS จำะได�รับค้ิอเร้�อง digital 
transformation ซ่ื้�ง TBN ก�มีัป็ระสบการณ์์ในด�านนี�โดยตั้รง 10 กว่าปี็ก็จำะเป็็นทีุ�ป็ร่กษัาใหุ้�กับ
กล่้้มับริษััทุ ด�าน Track record ของTBN ก�ค่ิอนข�างดีมีักำาไรต่ั้อเน้�องแต่ั้ทุางบริษััทุไม่ัได�listed 
ในตั้ล้าดหุ้ลั้กทุรัพย์ฯ จ่ำงไม่ัได�แจำ�งข�อมูัล้ว่ามีักำาไรเทุ่าใด

• คิงคิำาแนะนำา ซ้ื้�อ BTS จำะเห็ุ้นได�ว่า Jigsaw ของบริษััทุค้ิอการเข�าสู่ธุ้รกิจำดิจิำตั้อล้ ทีุ�เป็็นเทุรนด์
สำาคัิญในอนาคิตั้ ต่ั้อเน้�องมัาจำากกล่้้มับริษััทุทีุ�เข�าถ้ือหุ้้�นใน JMART ทีุ�จำะได� JFin Coins มัาใชำ�ใน
อนาคิตั้ แล้ะ Synergy ต่ั้างๆ ก็จำะเกิดข่�นตั้ามัมัา ล่้าส้ด BTS ยังรอสัมัป็ทุานสายสีเขียวเข�า คิรมั
.หุ้ลั้ง กทุมั.ไม่ัถือนเร้�อง ถ้ือว่าเร้�องนี�มีัคิวามัสำาคัิญมัาก หุ้ากสำาเร็จำ คิาดว่าหุ้ากโรคิโอไมัคิรอน
ไม่ัเป็็นภััยร้นแรง BTS ก็จำะเป็็นอีกหุ้น่�งหุ้ลั้กทุรัพย์เปิ็ดเม้ัอง ทีุ�จำะได�รับคิวามัสนใจำสูงใหุ้�ราคิาพ้�น
ฐานทีุ� 11.28 บาทุ ซ่ื้�งป็ระเมิันด�วยวิธีุ SOP

นักวิเคราะห์&กลยุทีธ์: สมบัูติ เอกวรรณ์พัีฒนา : sombata@th.dbs.com : 
Tel. 02 857 7835

บล.ดีีบีเอส วิิคเคอร์์ส : BTS
แนะนำ� ซ้ื้�อ ร�ค�พ้ื้�นฐ�น 11.28 บ�ท
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สรุปประเด็ีนจีาก Quick take

บล.บัวิหลวิง :  BAY คงแนะนำ� “ซ้ื้�อ”

ร�ค�เป้้�หม�ย 38 บ�ท

BAY ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ประกาศผู้ชนะการประมูลพีอร์ตธุรกิจีสินเช่้อรายย่อยของซิีตี�กรุ๊ปในไทีย

ประเด็ีนหลัก: ข่าวป็ระกาศ ธุนาคิารกร้งศรีอย้ธุยา จำำากัด มัหุ้าชำน (BAY) ชำนะการป็ระมูัล้
ซ้ื้�อพอร์ตั้ธุ้รกิจำสินเช้ำ�อรายย่อยของซิื้ตีั้�กร้�ป็ในป็ระเทุศไทุย โดยมูัล้ค่ิาของธุ้รกรรมัคิรั�งนี�
อยู่ทีุ� ราว 2 พันล้�านดอล้ล่้าร์ (หุ้ร้อ 6.6 หุ้ม้ั�นล้�านบาทุ)

ค�าแนะน�าพ้ี�นฐาน: เรามีมุมมองเชิงบูวกต่อการเข้าซ้ี�อพีอร์ต

ธุ้รกิจำสินเช้ำ�อรายย่อยของซิื้ตีั้�กร้�ป็ในป็ระเทุศไทุย โดยเราคิาดจำะทุำาใหุ้�มีัอัป็ไซื้ต์ั้ต่ั้อ
ป็ระมัาณ์การกำาไรในปี็ 2022 ของ BAY ทีุ� 12%  (คิิดเต็ั้มัปี็) หุ้ร้อราวๆ 3.5 พันล้�านบาทุ 
จำากสินเช้ำ�อราวๆ 8 หุ้ม้ั�นล้�านบาทุ 

โดียอ้างสมมติฐานโครงสร้างก�าไรจีากบูริษัทีให้บูริการบัูตรเครดิีตในไทีย  (บูนพ้ี�นฐานมี
การ Overlap ของสินเช่้อราวๆ 20% พีร้อมทัี�งการใช้ facility เดิีมของทีาง BAY เอง) 
โดียเรายังคงแนะน�า “ซ้ี�อ”ท่ีีราคาเป้าหมาย 38 บูาที
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(+) 3Q64 มีก�าไรสุทีธิ 709 ล้านบูาที -1%YoY -17%QoQ งวดี 9M64 มีก�าไรสุทีธิ
 2,386 ล้านบูาที+18%YoY ปลายก.ย. มี backlog 34,359 ล้านบูาทีส่วนท่ีีจีะโอน

ภายในปี 64 ราว 3,600 ล้านบูาทีส่งผลให้เป้ายอดีโอน 13,800 ล้านบูาทีมี backlog 
ครบู 100% Bloomberg Consensus คาดีก�าไรปี 64 เฉล่ีย 2,994.71 ล้านบูาที 

+13%YoY และปี 65 คาดีจีะมีก�าไร 3,473.29 ล้านบูาที+16%YoY

• ศั์กยภาพุ่ในการิเติ่บโต่จากการิลงท่นในธ่ิริกิจหลากหลายทั�งในธ่ิริกิจอสั่งหาริิมทรัิพุ่ย์
เพุ่่�อขายและให้เช่่า โริงแริมและเซีอร์ิวิส่อพุ่าร์ิทเม้นท์ริวมทั�งร่ิวมเป็นพัุ่นธิมิต่ริกับธ่ิริกิจ

อ่�นด้านส่่ขภาพุ่ (OriginHealthcare) นิค่มอ่ต่ส่าหกริริม (Alpha Industrial Solutions) 
พุ่ลังงาน (Origin GunkulEnergy) ปริะกันภัย (Prime Insurance Broker) และธ่ิริกิจ

บริิหาริสิ่นทรัิพุ่ย์(Prominent AssetManagement) ล่าส่่ดเข้าถ่อห้่น 25% ในบจ.ไทย ลีฟ 
ไบโอเทค่โนโลยี (THAI LEAF) ซ่ี�งปริะกอบธ่ิริกิจนำาเข้าและผลิต่เมล็ดพัุ่นธ์่ิกัญช่ง

• เป็นผู้ถ่อห้่นใหญ่ BRI ถ่อห้่นริาว 600 ล้านห้่นคิ่ดเป็นสั่ดส่่วนหลัง IPO เท่ากับ 70% 
ปัจจ่บันอยู่ริะหว่างเส่นอขายห้่น IPO จำานวน 252.65 ล้านห้่น ริาค่าห้่นละ 10.50 

บาทและเต่รีิยมเข้าจดทะเบียนในต่ลท.ปลายเด่อนธิ.ค่. นี�

• ค่วามเห็น ฝ่่ายวิจัยมีม่มมองบวกต่่อโอกาส่เติ่บโต่ในอนาค่ต่ ริาค่าห้่น -4.6%YTD 
แต่่ +39%YTDโดยมี P/E 8.5x ต่ำ�ากว่าค่่าเฉูลี�ยของกล่่มที�ริะดับ 27x แนะนำาซ่ี�อ

บูล.ฟิลลิป (ประเทีศไทีย) : BH แนะน�า ทียอยซ้ี�อ ราคาพ้ี�นฐาน 150 บูาที

บล.โกลเบล็ก : ORI
(Bloomberg Consensus 13.40 บ�ท)
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มองบูวกต่อ 4Q 64

ดีีขึ�นจีากต่างชาติใช้รพี.มากขึ�น : คนไข้ต่างชาติกลับูเข้าใช้ รพี.มากขึ�นนับู
ตั�งเเต่ปลดีล็อค AHQ เม่้อวันท่ีี 8 ต.ค. ท่ีีผ่านมา บูวกกับูเปิดีประเทีศรับูนัก
ท่ีองเท่ีียวทัี�งจีากรูปแบูบู Test & Go /Sandbo x ส่งผลให้ก�าไรสุทีธิ 4Q64 
คาดีฟ้ืนตัวดีีขึ�นทัี�ง y-y และ q-q ( ท่ีีราว 402 ลบู.)

คิวามักังวล้โคิวิดสายพันธ์ุ้ใหุ้ม่ัล้ดล้ง : คิวามักังวล้โคิวิดสายพันธ์ุ้ใหุ้ม่ั หุ้ร้อ
 “Omicron” ชำะล้อล้ง แมั�มีัแนวโน�มัแพร่ระบาดได�ง่ายกว่าสายพันธ์ุ้เดล้ตั้�า
แล้ะหุ้ล้ายๆป็ระเทุศพบผู�ติั้ดเช้ำ�อดังกล่้าวเพิ�มัข่�น แต่ั้อาจำมีัคิวามัร้นแรงน�อย
กว่า อิงจำาก WHO แล้ะ นายแพทุย์เฟาซีื้ ส่วนใหุ้ญ่แทุบไม่ัมีัอาการ สามัารถื
รักษัาตัั้วทีุ�บ�านได� แล้ะปั็จำจ้ำบันยังไม่ัพบผู�เสียชีำวิตั้ ทัุ�งนี�น่าจำะทุำาใหุ้�คินไข�ต่ั้าง
ชำาติั้ โดยเฉพาะ Middle East กลั้บเข�าใชำ�รพ.มัากข่�นไป็จำนถ่ืงตั้�นปี็ 65 /ช่ำวง
ก่อน Rama dan

ปรับูค�าแนะน�าขึ�นเป็น ทียอยซ้ี�อ : ราคาหุ้นปัจีจุีบัูนทีางฝ่่ายปรับูค�าแนะน�า
ขึ�นเป็น ทียอยซ้ี�อ”จีาก ถ้อ” โดียยังคงประมาณ์การและราคาพ้ี�นฐานปี 65 
เดิีมท่ีี 150 บูาที

หทัียชนก มูลวงศ์, นักวิเคราะห์การลงทุีนด้ีานหลักทีรัพีย์ #64324

บล.ฟิิลลิป (ปร์ะเทศไทย) : BH
 แนะนำ� ทยอยซ้ื้�อ ร�ค�พ้ื้�นฐ�น 150 บ�ท



มุุมุวิิเคราะห์์หุ์�น
MAGAZINE HOONINSIDE

TPI Polene Power PCL (TPIPP) 4Q64 จีะไม่เด่ีน รอโครงการส�าคัญ
Company Update

ประเด็ีนการลงทุีน

แนวโน�มักำาไร4Q64จำะไม่ัเด่นต่ั้อจำากตั้�นทุ้นถ่ืานหิุ้นสูง ปี็ 2565 ขาย RDF แล้ะ ค่ิากำาจัำดขยะติั้ดเช้ำ�อเข�ามัาเสริมั ช่ำวย
บรรเทุาadderทุยอยหุ้มัดอาย้บางส่วน ล้งทุ้นRDFเพิมั ปี็2568 ตัั้�งเป้็าหุ้มัายจำะเป็ลี้�ยนเป็็นโรงไฟฟ้าสีเขียว100% จำะเข�า
ป็ระมูัล้โรงไฟฟ้าขยะเพิ�มั ปี็2568ตัั้�งเป้็าหุ้มัายกำาลั้งการผลิ้ตั้จำะเพิ�มัเป็็น582MW จำากปั็จำจ้ำบัน440MW โคิรงการ SEZ มีั
คิวามัล่้าชำ�าแต่ั้ก็ค่ิอยๆค้ิบหุ้น�า ระยะสั�นราคิาหุ้้�นมีัแนวโน�มัจำะไม่ัสดใส เน้�องจำากยังไม่ัมีัปั็จำจัำยหุ้น้นทีุ�เด่นชัำด แต่ั้จำากราคิา
หุ้้�นซ้ื้�อขาย P/E ตั้ำ�า แล้ะ ปั็นผล้ดี เราคิงแนะนำา ซ้ื้�อล้งทุ้น ราคิาเป้็าหุ้มัาย ด�วยวิธีุ DCF (8.4% WACC , 2.3% LTG) ได�
เทุ่ากับ 4.6 บาทุ ล้ดล้งจำาก 4.7 บาทุ จำากป็ระมัาณ์การทีุ�ป็รับล้ดล้ง

4Q64 จีะไม่เด่ีนต่อ ปรับูประมาณ์การลดีลง

แนวโน�มัผล้ป็ระกอบการ 4Q64 จำะถูืกกระทุบต่ั้อเน้�องจำากตั้�นทุ้นถ่ืานหิุ้นสูงล็้อตั้ใหุ้ม่ัทีุ�สูงข่�น ทุำาใหุ้�โรงไฟฟ้าถ่ืานหิุ้น TG8 
150MW เล้้อกขายไฟเฉพาะช่ำวง Peak ซ่ื้�งได�ราคิาสูงกว่าช่ำวง Off-Peak 2 บาทุ แต่ั้จำะได�แรงหุ้น้นจำากขาย RDF ใหุ้� 
TPIPL แล้ะ นำา RDF มัาใชำ�แทุนถ่ืานหิุ้นป็ระมัาณ์ 10-15% ส่วนโรงไฟฟ้าทีุ�ขายไฟใหุ้� กฟผ. TG3 18MW, TG5 55MW แล้ะ
 TG4+6 90MW ยังเดินเต็ั้มักำาลั้งการผลิ้ตั้ รวมัแล้�วเบ้�องตั้�นเราคิาดกำาไร 4Q64 จำะไม่ัเด่นต่ั้อป็ระมัาณ์ 1,000 ล้�านบาทุ 
(+6%QoQ, -14%YoY) เราป็รับป็ระมัาณ์การล้งเล็้กน�อย 5% คิาดกำาไรปี็นี� 4,192 ล้�านบาทุ ล้ดล้ง 7%

ปี 2565 ขาย RDF และ ค่าก�าจัีดีขยะติดีเช้�อ ช่วยบูรรเทีา adder ทียอยหมดีอายุ

ปี็ 2565 โรงไฟฟ้าทีุ�ได� adder 3.50 บาทุ จำะทุยอยหุ้มัดอาย้ ค้ิอ TG3 18MW (จำาก163MW) เด้อน ก.พ. แล้ะ TG5 
55MW เด้อน ก.ย. แต่ั้ยังขายไฟได�ต่ั้อทีุ�ราคิาฐาน คิาด EBITDA จำะหุ้ายไป็ป็ระมัาณ์ 800-900 ล้�านบาทุ แต่ั้จำะได�รายได�
เข�ามัาช่ำวยบรรเทุาผล้กระทุบ ค้ิอ ขาย RDF ใหุ้� TPIPL 650 ล้�านบาทุต่ั้อปี็ แล้ะ TPIPP ยังได�ใบอน้ญาติั้ในการเผาขยะติั้ด
เช้ำ�อจำากกรมัโรงานเริ�มัรับรู� 18 ตั้.คิ.64 คิาดจำะมีัขยะติั้ดเช้ำ�อเข�ามัาป้็อนวันล้ะป็ระมัาณ์ 100 ตัั้น ซ่ื้�งรองรับได�ถ่ืง 350 ตัั้น
 ค่ิาเผาขยะตัั้นล้ะ 5,000 บาทุ จำะช่ำวยเพิ�มัรายได� 180-630 ล้�านบาทุต่ั้อปี็ ปี็ 2565 เราคิาดกำาไร 3,571 ล้�านบาทุ ล้ดล้ง
 15%

ปี2568 ตั�งเป้าหมายจีะเปล่ียนเป็นโรงไฟฟ้าสีเขียว 100%

ปี็2568 TPIPP ตัั้�งเป้็าหุ้มัาย จำะเป็ลี้�ยนเป็็นโรงไฟฟ้าสีเขียว 100% จำากปั็จำจ้ำบันทีุ�มีัโรงไฟฟ้าถ่ืานหิุ้น 220 MW (TG7 
70MW แล้ะ TG8 150MW) จำากกำาลั้งการผลิ้ตั้รวมั 440MW คิิดเป็็นสัดส่วน 50% โดยมีัแผนจำะล้งทุ้นโรงงาน RDF ทีุ�
 3 เพิ�มั 5 สายการผลิ้ตั้ 1,000 ล้�านบาทุ ล้งทุ้น Boiler B8 2,500 ล้�านบาทุ แล้ะ B6 800 ล้�านบาทุ ทีุ�จำะใชำ� RDF ทุดแทุน
ถ่ืานหิุ้น รวมัล้งทุ้นทัุ�งหุ้มัด 4,300 ล้�านบาทุ โดยปี็ 2566 โรงไฟฟ้าถ่ืานหิุ้นจำะล้ดล้งเหุ้ล้้อ 150MW จำากกำาลั้งการผลิ้ตั้รวมั 
464 MW หุ้ร้อ คิิดเป็็นสัดส่วน 32% แล้ะ ปี็ 2568 โรงไฟฟ้าถ่ืานหิุ้นจำะล้ดล้งเหุ้ล้้อ ศูนย์ จำากกำาลั้งการผลิ้ตั้รวมั 582MW

Surachai Pramualcharoenkit

surachai.p@maybank-ke.co.th

(66) 2658 6300 ext 1470

บล.เมย์แบงก์ (ปร์ะเทศไทย) : TPIPP

คงแนะนำ� ซ้ื้�อลงทุน ร�ค�เป้้�หม�ย 4.6 บ�ท



มุุมุวิิเคราะห์์หุ์�น
MAGAZINE HOONINSIDE

Synnex (Thailand) (SYNEX) เติบูโตแต่ตึงตัว

บล.เมย์แบงก์ (ปร์ะเทศไทย) : SYNEX 

คงคำ�แนะนำ� ถ้ือ ร�ค�เหม�ะสม 31.00 บ�ท

TP Revision

ประเด็ีนการลงทุีน

ราคิาหุ้้�นป็รับตัั้วข่�น +20% ในรอบหุ้น่�งเด้อน ได�สะทุ�อนภัาพกำาไร 3Q64 ทีุ�ทุำาได�ดีในช่ำวงปิ็ดเม้ัองก่อนเข�าสู่ 4Q64 ทีุ�เป็็น
ไฮ่ซีื้ซัื้�นทีุ�มีัโอกาสทุำา All time high สิ�งทีุ�ตั้ล้าดรอติั้ดตั้ามัแล้ะคิาดหุ้วังต่ั้อ SYNEX ค้ิอ การเป็ลี้�ยนโคิรงสร�างจำากธุ้รกิจำ
คิ�าส่งหุ้ลั้ก (IT Distributor) ไป็สู่ผู�สร�าง IT Ecosystem ทุำาใหุ้�คิวามัสามัารถืในการเติั้บโตั้-ทุำากำาไรเป็ลี้�ยนอย่างมีันัย รอ
ติั้ดตั้ามัคิวามัสำาเร็จำในธุ้รกิจำใหุ้ม่ัทีุ�กำาลั้งสร�าง new S-Curve ใหุ้�กับบริษััทุใน 3-6 เด้อนข�างหุ้น�า ซ่ื้�งจำะทุำาใหุ้�ป็ระมัาณ์การ
กำาไรของเราแล้ะตั้ล้าดมีัโอกาสป็รับข่�นได�ต่ั้อ

ภาพีช่วงท่ีีเหล้อของปียังแกร่งตามคาดี

ผล้ป็ระกอบการ 3Q64 มีักำาไรส้ทุธิุ 194 ล้บ. -8%QoQ,+14%YoY ใกล้�เคีิยงทีุ�เราคิาด ตั้ามัรายได� 8.9 พันล้บ. +6%QoQ, 
+20%YoY เติั้บโตั้ทัุ�งกล่้้มั Communication ,Commercial Consumer ทัุ�งหุ้มัดในระดับสองหุ้ลั้ก ตั้ามัภัาพอ้ป็สงค์ิทีุ�
ยังแข็งแรง แล้ะปั็ญหุ้าอ้ป็ทุานเบาล้งในบางกล่้้มั เช่ำน โน�ตั้บ้�คิ,อ้ป็กรณ์์ต่ั้อพ่วง ทุำาใหุ้�ภัาพรวมั 9M64 คิิดเป็็น 73% จำาก
ทีุ�ป็ระเมิันไว�ทัุ�งปี็นี� 813 ล้บ. +27%YoY แนวโน�มั 4Q64 จำะสามัารถืเติั้บโตั้ได�ทัุ�ง QoQ,YoY แล้ะมีัโอกาสทุำา All time 
high ในไตั้รมัาสได� มัาจำาก i) กระแสตั้อบรับทีุ�ดีของสินคิ�า Apple ทีุ�เปิ็ดตัั้วใหุ้ม่ัทัุ�ง iPhone,iPad ร่้นใหุ้ม่ัทีุ�เริ�มัวางขาย ii) 
ปั็ญหุ้าสินคิ�าขาดตั้ล้าดทีุ�ดีข่�นต่ั้อเน้�องไตั้รมัาส-ไตั้รมัาส

แผนใหม่ท่ีีต้องติดีตามในปี 2565

บริษััทุได�เริ�มัวางแผนการป็รับ Business model ในปี็หุ้น�าอย่างชัำดเจำนมัากข่�นสู่การสร�าง IT Ecosystem ทีุ�คิรอบคิล้้มั
มัากข่�นทัุ�ง i) ตั้�นนำ�า : การจัำดหุ้าสินคิ�าเพ้�อผลิ้ตั้สินคิ�าแบรนด์ของตั้นเอง โดยเฉพาะอ้ป็กรณ์์เสริมัในตั้ล้าด Gaming ซ่ื้�งมีั
อัตั้ราการเติั้บโตั้ระดับสองหุ้ลั้ก แล้ะอัตั้รากำาไรสูงกว่าค่ิาเฉลี้�ยเดิมัมัากกว่า 10% ii) กล้างนำ�า : การเพิ�มัสินคิ�าในแบรนด์-
หุ้มัวดใหุ้ม่ัๆเช่ำน Software เกมัส์ , Cyber security iii) ป็ล้ายนำ�า : การขยายในธุ้รกิจำทีุเป็็น Blue ocean ทัุ�งการล้งทุ้น
ใน Startup SWOPMART (แพล้ตั้ฟอร์มัสินคิ�า IT ม้ัอสอง) ทีุ�จำะเปิ็ดตัั้วเป็็นทุางการในตั้�นปี็หุ้น�า, การร้กธุ้รกิจำ Service 
center ใหุ้�บริการหุ้ลั้งการขายแล้ะรับป็ระกัน (On-site)

คงค�าแนะน�า ถ้อ บูนราคาเหมาะสม 31.00 บูาที

เพ้�อสะทุ�อนธุ้รกิจำหุ้ลั้กยังคิงมีัอ้ป็สงค์ิแข็งแรงใน 6-12 เด้อนข�างหุ้น�าหุ้น้นผล้ป็ระกอบการทุรงตัั้วได�ในระดับสูงตั้ามักำาไร
ทีุ�ป็ระเมิันว่าจำะคิาดขยายตัั้วได� +6%YoY ใกล้�เคีิยงกับค่ิาเฉลี้�ยอ้ตั้สาหุ้กรรมั เราป็รับราคิาเหุ้มัาะสมัปี็ 2565 ข่�น +20% 
เทุ่ากับ 31.00 บาทุ อิง P/E 30x (5Yr Avg. P/E +2.5SD) โดยไม่ัรวมั Upside risk จำากธุ้รกิจำใหุ้ม่ัยังมีัคิวามัทุ�าทุายทีุ�ยัง
ตั้�องทุดล้องกระแสตั้อบรับในช่ำวงตั้�น ซ่ื้�งคิวรรอติั้ดตั้ามัผล้ลั้พธ์ุในช่ำวง 2H65

Thanatphat Suksrichavalit

Thanatphat.S@maybank-ke.co.th

(66) 2658 5000 ext 1401
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Jubilee Enterprise (JUBILE) ปีท่ีีท้ีาทีาย 2565 ยังรออยู่ 

TP Revision
ประเด็ีนการลงทุีน
เราล้ดนำ�าหุ้นักจำาก ซ้ื้�อ เป็็น “ซ้ื้�อเก็งกำาไร” ราคิาเหุ้มัาะสมั roll-over ไป็ปี็ 2565 ทีุ� 25.00 บาทุ/ หุ้้�น เน้�องจำาก
แมั�แนวโน�มักำาไรไตั้รมัาส 4 คิาดจำะฟ้�นต่ั้อได�แรงถ่ืง +126.9% QoQ ซ่ื้�งจำะช่ำวยทุำาใหุ้�ภัาพกำาไรปี็ 2564 จำะหุ้ดตัั้ว 
-29.9% YoY เหุ้ล้้อ 187 ล้บ. แต่ั้ทุว่าแนวโน�มักำาไรปี็ 2565 เราคิาดจำะฟ้�นตัั้ว แล้ะเติั้บโตั้ได�ราว +36.2% YoY เป็็น
 225 ล้บ. ซ่ื้�งเม้ั�ออิงไป็กับค่ิา P/E เฉลี้�ย 5 ปี็ในอดีตั้ของบริษััทุจำะพบว่า upside จำากราคิาเหุ้มัาะสมัจำะเหุ้ล้้อจำำากัด
แล้�ว

ไตรมาส 4 เป็นจุีดีเร่ิมการฟ้ืนตัวต่อไปยังปี 2565
หุ้ลั้งรายงานกำาไรส้ทุธิุ 3Q64 ได�อย่างยอดเยี�ยมั 30 ล้บ. +14.5% QoQ ในไตั้รมัาสทีุ�ยากทีุ�ส้ดจำากการมีัล้�อคิดา
วน์กว่า 50 วันระหุ้ว่างไตั้รมัาส จำน JUBILE ตั้�องปิ็ดสาขาชัำ�วคิราวไป็กว่า 60% แล้ะถ่ืงแมั�กำาไรจำะตั้ำ�ากว่าปี็ก่อน
 -68.4% YoY จำากฐานกำาไรทีุ�สูง 96 ล้บ. ปี็ก่อนซ่ื้�ง JUBILE เล้้�อนงานอีเว�นท์ุขายเพชำรกล้างปี็ 2563 ไป็จัำดใน
 3Q63 ขณ์ะท่ีี 3Q64 ก็ไม่สามารถจัีดีงานขายสินค้าได้ีจีากประเด็ีน COVID-19 แต่ผู้บูริหารม่ันใจีว่าใน 4Q64 
จีะเห็นการฟ้ืนตัวแรงได้ีต่อ ผลักดัีนจีาก (1) จีากการทียอยกลับูมาเปิดีห้างฯแล้วตั�งแต่ ก.ย. ที�าให้สาขาทัี�ง 126 
จีะกลับูมาที�ารายได้ี (2) จีะมีการจัีดีอีเว้นท์ีขายเพีชรอีกราว 2 ครั�งในไตรมาสเดีียว ช่วยเร่งรายได้ีได้ีอย่างมีนัย
ส�าคัญ (3) หน่วย Online คาดีจีะยังที�างานได้ีดีี โดียปัจีจุีบัูนมีสัดีส่วน 6% ของยอดีขาย เทีียบูกับูปีก่อนท่ีี 3-4% 
โดียในเบู้�องต้นเราคาดีก�าไร 4Q64 ท่ีี 69 ลบู. +126.9% QoQ และ ยังหดีตัว -23.7% YoY

กลับูมาขยายสาขา พีร้อมศึกษากระแส Crypto currency และ NFT
ในปี็ 2565 ผบหุ้.เผยว่าจำะเริ�มักลั้บมัาขยายสาขาอีกคิรั�ง โดยเราตัั้�งสมัมัติั้ฐานไว�ทีุ� 2 แหุ่้ง นอกจำากนั�น ผบหุ้.เผย
ว่า ยังอยู่ระหุ้ว่างการศ่กษัาการนำา Crypto currency หุ้ร้อ NFT มัาร่วมัทุำาการตั้ล้าดอีกด�วย อย่างไรก็ดีการแพร่
ระบาด แล้ะล้�อคิดาวน์เหุ้น้อคิวามัคิาดหุ้มัายระหุ้ว่างปี็ 2564 ทุำาใหุ้�เราตั้�องป็รับป็ระมัาณ์การกำาไรปี็ 2564-65-66 
ล้ง 40-24-24% ตั้ามัล้ำาดับ ทุำาใหุ้�ภัาพปี็ 2565 คิาดกำาไร 225 ล้บ. ฟ้�นตัั้วราว +36.2% YoY
 
ทีว่าอัพีไซีด์ีจี�ากัดี จึีงลดีน��าหนักเป็น ซ้ี�อเก็งก�าไร
การป็รับป็ร้งป็ระมัาณ์การนี� ทุำาใหุ้�เม้ั�ออิงกับ P/E เฉลี้�ย 5 ปี็ทีุ� 17.3x ของบริษััทุ จำะทุำาใหุ้�ราคิาเหุ้มัาะสมั
roll-over ไป็ปี็ 2565 จำะอยู่ทีุ� 25.00 บาทุ/ หุ้้�น ป็รับล้ดล้งจำากก่อนหุ้น�า 20% คิงเหุ้ล้้อ upside ไม่ัมัากนัก 5% 
สะทุ�อนคิวามัคิาดหุ้วังการฟ้�นตัั้วแล้�ว เราจ่ำงล้ดนำ�าหุ้นักจำาก ซ้ื้�อ เป็็น “ซ้ี�อเก็งก�าไร”

Jaroonpan Wattanawong
jaroonpan.w@maybank-ke.co.th
(66) 2658 6300 ext 1404 

บล.เมย์แบงก์(ปร์ะเทศไทย) : JUBILE

แนะนำ� ซ้ื้�อเก็็งก็ำ�ไร ร�ค�เหม�ะสม 25.00 บ�ท/ หุ�น
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มองบูวกต่อ TELECOM  
แม้ว่าจะมีความเส่ียงท่ี ADVANC อาจแสวงหาประโยชน์จากความไม่แน่นอนในการควบรวมกิจการในการดึงผู้ใช้
งานจาก TRUE/DTAC เราคิดว่าผู้ถือหุ้นของ ADVANC จะต้องการเงินปันผลสูงสุดมากกว่าการได้ส่วนแบ่งตลาด
 การอนุมัติยังคงไม่ชัดเจน แต่เราเช่ือว่าไม่มีพ้ืนฐานทางกฎหมายในการปฏิเสธการควบรวมกิจการ อย่างไรก็ตาม
เราทราบว่าการอนุมัติอาจใช้เวลานานข้ึนหากปัญหามีเร่ืองการเมืองมาพัวพัน ในกรณีน้ีเราคิดว่า ADVANC อาจ
ทำาได้ดีกว่าในระยะส้ัน แม้ว่าอีกทีมจะมี upside ในระยะยาวท่ีมากกว่า 

ปรับูสมมติฐานการควบูรวมกิจีการ 
เราได้แก้ไขสมมติฐานการลด OPEX ลง เช่นเดียวกับมูลค่า TRUE/DTAC แต่ก็ได้ลดต้นทุนการควบรวมด้วย 
ทำาให้มูลค่าใหม่อยู่ท่ี 3.557 แสนล้านบาท (2.57/บาท หุ้นเทียบกับราคา implied 1.86 บาทและราคาเสนอซ้ือหุ้น 
2.0 บาท) ตามสมมติฐาน เราคาดการควบรวมจะเกิดข้ึนช่วง 2Q-3Q22 และเพ่ิมมูลค่าเหมาะสม 12 เดือนสำาหรับ
 TRUE เป็น 6.2 บาท/หุ้น และ DTAC เป็น 63 บาท/หุ้น เรา คงคำาแนะนำา "ซ้ือ" สำาหรับหุ้นท้ังสองตัว แต่เลือก 
DTAC เป็น Top pick 

คาดีช่องว่างคุณ์ภาพีเคร้อข่ายของ ADVANC/INTUCH จีะกว้างขึ�น 
เราคาดหวัง 'ช่องว่างด้านคุณภาพ' ระหว่างเครือข่ายของ ADVANC กับคู่แข่ง จะกว้างข้ึนในช่วงหลายปีต่อจากน้ี
 เน่ืองจากความยากในการรวมเครือข่ายและพนักงาน อย่างไรก็ตาม ต่างจากกรณี Vodafone-Idea ของอินเดีย
 (ซ่ึงเสียสมาชิกกว่าสองในสาม ส่ีปีหลังจากการควบรวมกิจการ) เราไม่คาดว่า ADVANC จะลดราคาอย่างมาก
เพ่ือการครองตลาด แต่จะใช้ข้อได้เปรียบด้านคุณภาพเครือข่ายเพ่ือหนุน ARPU ซ่ึงเราคาดว่า ARPU ระยะยาว
จะลดลง -2% ต่อปีเทียบกับท่ีเราประมาณการไว้ท่ี 3-4% ก่อนหน้าน้ี เราเพ่ิมมูลค่าเหมาะสมของ ADVANC เป็น 
240 บาท/หุ้น และ มูลค่าเหมาะสมของ INTUCH เป็น 83 บาท/หุ้น 

อย่างไรก็ดีี มีโอกาสเก็งผิดี
อย่างไรก็ดีก็ยังมีความเส่ียงท่ี ADVANC อาจทำาทุกวิถีทางในการคงตำาแหน่งอันดับ 1 ภายใต้ ซ่ึง TRUE/DTAC 
อาจตอบสนองโดยละท้ิงประโยชน์จาก OPEX และ Capex เพ่ือปกป้องส่วนแบ่งการตลาด ซ่ึงจะทำาให้มูลค่า
บริษัทลดลงเหลือ 1.87 บาท/หุ้น และส่งผลให้มูลค่าเหมาะสมของ ADVANC ปรับลดลงเหลือ 205 บาท/หุ้น 
อย่างไรก็ตามจากความต้องการของผู้ถือหุ้นของ ADVANC ในการเพ่ิมการจ่ายเงินปันผลเทียบกับการได้ส่วนแบ่ง
การตลาด เราคิดว่าผลลัพธ์ดังกล่าวไม่น่าเป็นไปได้ นอกจากน้ียังมีความเส่ียงท่ีการควบรวมกิจการอาจถูกเล่ือน
ออกไป อย่างไรก็ตามเราเช่ือว่า กสทช. และคณะกรรมการการแข่งขันไม่มีพ้ืนฐานทางกฎหมายในการทำาเช่นน้ัน
 ความเส่ียงด้านลบท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนคือกระบวนการอนุมัติการควบรวมกิจการล่าช้า ในสถานการณ์เช่นน้ีความ
ไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบจะเป็นประโยชน์ต่อ ADVANC 

ความเส่ียงท่ีีส�าคัญค้อการแข่งขัน 
การประเมินของเราอิงจาก DCF, SOTP  ปัจจัยเส่ียงได้แก่ การแข่งขันสูงกว่าคาด, 
การอนุมัติการควบรวมกิจการล่าช้า, Capex และ OPEX สูงกว่าคาด 

บล.ทิสโก้ : TELECOM
ป้รับป้ระเมินก็�รควบรวม ยังชอบ ADVANC/DTAC
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“OVERWEIGHT” ธนาคาร

จีากแนวโน้มเศรษฐกิจีท่ีีดีีขึ�น เราคาดีว่าหุ้นกลุ่มวัฏจัีกรอย่างธนาคารจีะ outperform 
ตลาดี เราปรับูประมาณ์การของเราขึ�นเพ่้ีอสะท้ีอนถึงการดี�าเนินงาน 9M21 และแนวโน้ม 
2022 ท่ีีสดีใสกว่าคาดี เราชอบูธนาคารขนาดีใหญ่มากกว่าธนาคารขนาดีเล็ก 

ส�าหรับู Top pick ของเรา เราเพ่ิีม BBL ส�าหรับูกลุ่ม laggard และคง SCB (B/S ท่ีีดีีกว่า
ด้ีวยการลดีต้นทุีนเครดิีต) และ TTB (laggard play ด้ีวยการเติบูโตของก�าไรท่ีีสูงจีากการ
ลดีต้นทุีนของ OPEX/เครดิีต) ความเส่ียงท่ีีส�าคัญยังคงอยู่ท่ีีการระบูาดีรอบูใหม่ แต่เราคาดี
ว่าสถานการณ์์โดียรวมจีะสามารถจัีดีการได้ีตามท่ีีเห็นในช่วง 3Q21

3 ประเด็ีนปีหน้า
เราเห็น 3 ประเด็นสำาคัญท่ีจะกระทบราคาหุ้นในปีหน้า อย่างแรกคือ การปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ีย
 แม้ว่าเราจะมองว่า ธปท. จะไม่ข้ึนอัตราดอกเบ้ียในปีหน้า แต่ก็คาดว่าในท่ีสุดจะข้ึนอัตรา
ดอกเบ้ียในปี 2023 และน่าจะเพียงพอต่อการหนุนราคาหุ้นใน 2H22 ท้ังน้ีธปท.จะเร่ิมเพ่ิมอัตรา
ดอกเบ้ียหรือไม่ข้ึนอยู่กับการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทย ประเด็นท่ีสองคือการหมดอายุของกฎ
ระเบียบท่ีเร่ิมใช้ต้ังแต่เกิดการระบาด

 โดยหน่วยงานกำากับดูแลได้ทำางานอย่างใกล้ชิดกับธนาคารพาณิชย์ในเร่ืองน้ีและเราคาดว่าการ
เปล่ียนผ่านจะออกมาราบร่ืน อย่างไรก็ดีตัวเลขทางการเงินบางส่วนคาดจะผลกระทบ ประเด็น
ท่ีสามคือต้นทุนเครดิตท่ีลดลง จากแนวโน้มเศรษฐกิจท่ีดีและการต้ังสำารองในช่วงท่ีผ่านมา เรา
คาดว่าธนาคารต่างๆ จะสามารถลดต้นทุนสินเช่ือในปี 2022 ให้กลับมาอยู่ในระดับปกติมากข้ึน 
ท้ังน้ีการกลับมาบังคับใช้ TFRS9 อย่างจริงจังจะช่วยเร่งกระบวนการอีกทาง

เราแนะน�าให้ “ซ้ี�อ” SCB (มูลค่าท่ีีเหมาะสม 165 บูาที), TTB (1.51 บูาที) และ BBL (174 บูาที) 

บล.ทิสโก้ : BANKING
แนวโน�มปี้ 2022 เจิิดจิ��แจ่ิมจิรัส



ส่วัส่ดีค่่ะ กลับมาพุ่บกับแมกกาซีีนห้่นอินไซีด์ E-แมกกาซีีนที�รู้ิล่กรู้ิจริิง ค่ล่กวงในส่ไต่ล์กล้วยๆ
เจอกันเป็นปริะจำาท่กเด่อนเช่่นเค่ยค่่ะ  โดยค่อลัมน์สั่งค่มอินไซีด์ฉูบับเด่อนธัินวาค่มยังอัดแน่น

ไปด้วยข่าวส่าริในแวงวงต่ลาดท่นแบบช่วนติ่ดต่าม ....
ตั้ล้าดหุ้้�นไทุยโคิ�งส้ดทุ�ายป็ล้ายปี็ 64 ออกอาการเซื้!!  หุ้ลั้งกังวล้สถืานการณ์์ไวรัสโคิวิด-19 สายพันธ์ุ้โอไมัคิรอน  แต่ั้ทุว่า
หุ้ลั้งจำากนายแพทุย์แอนโทุนี เฟาชีำ แพทุย์ใหุ้ญ่ป็ระจำำาทุำาเนียบขาวกล่้าวว่า ขณ์ะนี�ยังไม่ัมีัข�อมูัล้ทีุ�แสดงใหุ้�เห็ุ้นว่าไวรัสโอ

ไมัคิรอนก่อใหุ้�เกิดอาการเจ็ำบป่็วยร้นแรง  ก็ส่งผล้ใหุ้�ชำาวหุ้้�นคิล้ายกังวล้ล้งได�บ�าง ...... ส่วนภัาพรวมัภัาวะตั้ล้าดหุ้ลั้กทุรัพย์
เด้อนพฤศจิำกายน 2564   

คอลััมน์์สัังคมอิน์ไซด์์ : โค้งสุัด์ท้้าย

นายศรพีล ตุลยะเสถียร รองผู้
จีัดีการ หัวหน้าสายงานวางแผน
กลยุทีธ์องค์กร ตลาดีหลักทีรัพีย์
แห่งประเทีศไทีย เป็ิดเผยว่า ณ์
 สิ�นเด้อนพฤศจำิกายน 2564 SET 
Index  ป็ิดทุี� 1,568.69 จำ้ด ล้ดล้ง
 3.4% จำากสิ�นเด้อนก่อนหุ้น�า เมั้�อ
พิจำารณ์าชำ่วง 11 เด้อนแรกป็ี 2564 
SET Index ป็รับเพิ�มัข่�น 8.2% ซื้่�ง
เป็็นการป็รับเพิ�มัข่�นสูงกว่าคิ่าเฉล้ี�ย
ของดัชำนีตั้ล้าดหุ้ล้ักทุรัพย์อ้�นๆ
 โดยกล้้่มัอ้ตั้สาหุ้กรรมัทุี�ป็รับตั้ัวดี
กว่า SET Index เมั้�อเทุียบกับสิ�นป็ี
 2563 ได�แก่ กล้้่มัเทุคิโนโล้ยี กล้้่มั
สินคิ�าอ้ตั้สาหุ้กรรมั แล้ะ กล้้่มัการ
เงิน

SET Index ใน 11 เดือนแรกปี
 2564 ได้แรงหนุนจากเกือบทุก
อุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดย
กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า
 SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี
 2563 ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่ม
สินค้าอุตสาหกรรม และ กลุ่มการ
เงิน

ในเดี้อนพีฤศจีิกายน 2564 มูลค่า
การซี้�อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET 
และ mai อยู่ทีี่ 92,275 ล้านบูาที
 เพีิ่มขึ�น 2.4% จีากเดี้อนเดีียวกัน
ของปีก่อน โดียใน 11 เดี้อนแรกปี
 2564 มูลค่าการซี้�อขายเฉลี่ยต่อ
วันอยู่ทีี่ 95,344 ล้านบูาที

ผู้ลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิ
เป็นเดือนแรกหลังจากเป็นผู้ซื้อ
สุทธิมาสามเดือนต่อเนื่อง โดยใน
เดือนพฤศจิกายน 2564   ผู้ลงทุน
ต่างชาติขายสุทธิ 10,182 ล้านบาท 
ทั้งนี้ในช่วง 11 เดือนแรกปี 2564 ผู้
ลงทุนต่างชาติขายสุทธิรวม 73,581 
ล้านบาทโดยผู้ลงทุนในประเทศมี
สถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ 128,844 ล้าน
บาท โดย ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
 2563 ที่มีการแพร่ระบาดของ
 COVID-19 ผู้ลงทุนในประเทศมี
สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดมา
อย่างต่อเนื่อง

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีบริษัท
เข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ใน SET 
2 บริษัท ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 1 
บริษัท และใน mai 2 บริษัท โดยใน
 11 เดือนแรกปี 2564 SET มีมูลค่า
เสนอขายในตลาดแรก (IPO) สูง
ที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์
อื่นๆ ใน ASEAN-5

Forward และ Historical P/E ของ
ตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือน
พฤศจิกายน 2564 อยู่ที่ระดับ 18.3 
เท่า และ 18.9 เท่าตามลำาดับ สูง
กว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์
ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 15.0 เท่า 
และ 17.1 เท่าตามลำาดับ

อัตราเงินปันผลตอบูแทีน ณ์
 สิ�นเดี้อนพีฤศจีิกายน 2564 อยู่ทีี่
ระดีับู 2.84% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ตลาดีหลักทีรัพีย์ในเอเชียซีึ่งอยู่ทีี่
 2.45%



ร่วมกับ นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง และ 

ผู้ประกอบการในนิคมฯ บริจาคถุงยังชีพ ข้าวสาร
อาหารแห้ง และ นำ้าด่ืม ให้กับชุมชนท่ีได้รับผลกระ
ทบจากนำ้าท่วม ในพ้ืนท่ีนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือบรรเทาความเดือด
ร้อน ให้ทุกครอบครัวได้ก้าวผ่านวิกฤติน้ีไปด้วยกัน 

บริิษััท้ เวลั เกริด์ เอ็น์จิิเนี์ยริิ�ง จิำากัด์ (มหาชน์) (WGE)
 SCM ปักัธงผลังาน์ปีั 65 ตัั้�ง

เปัา้ริายได้์เติั้บโตั้มากกว่า 50%

 ตั้ลัท้. ปัริะกาศ  
FTSE SET Mid Cap Index

ตลท. ประกาศ 
TIPH,JTS ,TIDLOR,SINGER,VIBHA,XPG 

เข้าคำานวณดัชนี FTSE SET Mid Cap Index 
มีผล 20 ธ.ค.64    

คว้าใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ยาเสพติดให้โทษในประเภท 
5 เฉพาะกัญชง  ด้านดร.สมบูรณ์ เอ้ืออัชฌาสัย บอสใหย่ ระบุ

ว่าบริษัทฯ จะดำาเนินการย่ืนขอใบอนุญาตอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ
ให้เป็นไปแผนธุรกิจกัญชงท่ีทางบริษัทฯ ได้กำาหนดไว้ต่อไป

ส่ัวน์แวด์วง บริิษััท้จิด์ท้ะเบียน์ GUNKUL

บมจ.ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ หรือ SCM ปักธงผลงานปี 65 ต้ังเป้า
รายได้เติบโตมากกว่า 50% ภายใต้แผนกลยุทธ์ LEADING 
CHANGE ชูศักยภาพการบริหารงาน ภายใต้ 4 แนวทาง  

มุ่งขับเคล่ือนด้วยพลังแบรนด์ การตลาดดิจิทัล ระบบท่ีเน้น
การสร้างประสบการณ์ท่ีประทับใจของลูกค้า รุกสร้างการ

เติบโตท้ังในและต่างประเทศ เดินหน้าออกผลิตภัณฑ์์ใหม่ไม่
ตำ่ากว่า 7-8 ผลิตภัณฑ์์ เพ่ือรองรับกระแสเทรนด์รักสุขภาพท่ี

เติบโตอย่างต่อเน่ือง 

เม่ือเร็วๆ น้ี  "พิีทัีกษ์ รัชกิจีประการ"  บิ�กบอส PTG  รับรางวัล สุดยอดสินค้าและบริการแห่ง
ปี 2564 หรือ Business+ Product of the Year Awards 2021 ประเภทสินค้าและบริการ
กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภคยอดเย่ียมแห่งปี สถานีบริการนำ้ามัน PT จัีดีขึ�นโดียนิตยสาร

 Business+ ในเคร้อบูริษัที เออาร์ไอพีี จี�ากัดี (มหาชน) และวิทียาลัยการจัีดีการ มหาวิทียาลัย
มหิดีล ซ่ึีงบูริษัทีฯได้ีรับูรางวัลติดีต่อกัน 2 ปีซ้ีอน โดียได้ีรับูเกียรติจีาก ฯพีณ์ฯ นุรักษ์ มาประณี์ต 

องคมนตรี เป็นผู้มอบูรางวัล ณ์ โรงแรมสวิสโฮเต็ล รัชดีา 

 PTG  รัิบริางวัลั 
สุัด์ยอด์สิัน์ค้าแลัะบริิการิแห่งปั ี2564


















