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นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บรษิทั เซ็นทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ 
จ�ากัด (มหาชน) หรือ CRC กล่าวว่า เซ็นทรัล 
รีเทล ได้ปรับตัวแบบ V-shape ต้ังแต่ในไตรมาสที่ 
3/2563 และไตรมาสที่ 4/2563 เราก็ยังคงเติบโตอย่าง
แข็งแกร่งและต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวม 51,077 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น QoQ  +7% และท�าก�าไร 1,102 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น QoQ +27% ท�าให้เซ็นทรัล รีเทล สามารถปิดปี 
2563 ด้วยรายได้รวม 194,311 ล้านบาท (ลดลง 13%) 
และท�าก�าไรสุทธิ 341 ล้านบาท (ลดลง 97%) โดยมี
ยอดขายเติบโต 180% บนช่องทางออมนิแชแนล เป็น
สัดส่วนยอดขายเกือบ 10% และพร้อมจ่ายเงินปันผล
ให้ผู้ถือหุ้น 0.40 บาทต่อหุ้น เซ็นทรัล รีเทล มั่นใจแผน
ธุรกิจปี 2564 จะดันยอดขายให้โตขึ้นกว่า 10%

นบัตัง้แต่ปี 2560 เซน็ทรลั รเีทล ได้ประกาศยทุธศาสตร์
หลกั "New Central, New Retail" พร้อมกบัจดุมุง่หมาย
ขององค์กรทีจ่ะเป็น "ศูนย์กลางชวีติของผูค้น" (Central 
of Life) สร้างทศิทางในการด�าเนนิธรุกจิและพฒันาอโีค
ซิสเต็มให้เป็น "New Central Retail Lifestyle & Food 
Platform" ทีดี่ทีส่ดุในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ เพือ่น�าไป
ต่อยอดสู่ความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจ อันได้แก่

ปรับปรุงและขยายรูปแบบร้านใหม่ ในทุกกลุ่มธุรกิจ
ท้ังกลุ่มแฟชั่น ฟู้ด และฮาร์ดไลน์ ให้มีความทันสมัย
และตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ เพื่อสร้างประสบการณ์ออมนิ
แชแนลใหม่ ๆ  (Omnichannel Experience) ให้กบัลูกค้า
อย่างต่อเน่ืองเปิดตัว CENTRAL โมบายล์แพลตฟอร์ม
ที่เชื่อมต่อทุกกลุ ่มธุรกิจเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งปรับ
โครงสร้าง Big Data ครั้งใหญ่ ของฐานลูกค้า Loyalty 
ที่มีอยู่ในระบบถึง 24 ล้านคน ด้วยการสร้าง Hyper-

personalization Offer แพลตฟอร์มใหม่นี้รวบรวม
สินค้าในเครือเซ็นทรัล รีเทล มาไว้ในที่เดียว เพื่อมอบ
ประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบไร้รอยต่อ และตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มสินค้า โดยขณะนี้มี
ยอดผู้ใช้ บริการแล้วกว่า 2 ล้านราย ภายหลังการเปิด
ตัวมาได้เพียง 2 เดือน
 

ร่วมมอืกบัพนัธมติร ตดิอาวุธให้ เซน็ทรัล รีเทล มคีวาม
แข็งแกร่งท้ังอีโคซิสเต็ม โดยร่วมมือกับ เจดี เซ็นทรัล 
มาร์เก็ตเพลส (JD Central Marketplace) และ เจ
ดี ดิจิทัล (JD Digital) สร้างบริการการจ่ายเงินแบบ
ดิจิทัลและโซลูชั่นด้านธุรกรรมทางการเงิน (DOLFIN) 
และกับ แกร็บ ท�าควิกคอมเมิร์ซ (Quick Commerce) 
ให้บรกิารออนดีมานด์ โดยเริม่จากบรกิารการสัง่อาหาร
และ Tops Grocery ผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งประสบผล
ส�าเร็จเป็นอย่างมาก และได้ขยายไปยังกลุ่มสินค้าอื่น 
ๆ ของกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อตอบสนองความต้องการแบบ 
On-demand ให้ครบทุกกลุ่มสินค้าทั่วประเทศเข้าซื้อ
กจิการ เสรมิความแขง็แกร่งของกลุม่ฮาร์ดไลน์ โดยทุม่
งบลงทนุกว่า 12,000 ล้านบาท เพ่ือซือ้กจิการ ออฟฟิศ
เมต, บีทูเอส และเมพ (ร้านอีบุ๊คอันดับหนึ่ง) รวมไป
ถึงแพลตฟอร์มออมนิแชแนลส�าหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร 
(B2B Omnichannel Platform) ล่าสุดได้เปิดตัวแฟล
กชิปสโตร์แห่งใหม่ "บีทูเอส ธิงค์สเปซ" คอนเซ็ปต์สโตร์
รูปแบบใหม่ ที่เซ็นทรัล ชิดลม และได้รับการตอบรับ
จากลูกค้าดีเกินคาด ไทวัสดุ ภายใต้กลุ่มฮาร์ดไลน์ จาก
การเริ่มธุรกิจมาเพียง 11 ปี ขณะนี้ได้ข้ึนมาเป็นเบอร์
หนึ่งในเร่ืองของรายได้ และเบอร์หนึ่งของออมนิแชแน
ลด้านค้าปลีกวัสดุตกแต่งบ้าน (Omnichannel Home 
Improvement Retailer) ซึง่ปีทีผ่่านมาสามารถท�าราย

ได้รวมเกอืบ 28,000 ล้านบาท พร้อมวางแผนเร่งเคร่ือง
ขยายเครอืข่ายธรุกจิทัง้ในประเทศไทย และต่างประเทศ 
เพื่อเพิ่มยอดขายขึ้นอีกเท่าตัวภายใน 3-5 ปี 
 
 ---ธุรกิจกลุ่มฟูด้---
ในไทย มีการยกระดับและเปิดสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
มุ่งมั่นที่จะสร้างประสบการณ์ให้เป็นแหล่งรวมอาหาร 
หรือ Food Destination ทีด่ท่ีีสดุส�าหรบัลกูค้า โดยปรบั
สาขาลาดพร้าวให้เป็น เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และปรับสา
ขาเวสต์เกตและศาลายา อย่างต่อเนื่อง

ในเวยีดนาม เน้นธรุกจิฟูด้และศนูย์การค้าไลฟ์สไตล์ ภาย
ใต้แบรนด์ Big C/GO! เปิดตัวรูปแบบธุรกิจและช่องทาง
ที่หลากหลายต่าง ๆ  (Multi-format) น�าความส�าเร็จ
ของ ท็อปส์ มาร์เก็ต ไปเปิดที่เวียดนาม และขยายซู
เปอร์มาร์เก็ต go! ไปยังจังหวัดรอง เพื่อให้ครอบคลุม
ทั้งประเทศเวียดนามภายใน 5 ปี ซึ่งในขณะนี้ เซ็นทรัล 
รเีทล ได้ครอบคลมุมากกว่า 30 จงัหวดัหลกัในเวยีดนาม
แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 85% ของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
(GDP) ของประเทศเวียดนาม) และจะขยายธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะเวียดนามมีศักยภาพของธุรกิจฟู้ดและ
ศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ มากกว่าประเทศไทยถึง 2 เท่า
 
 "ปี 2564 ยังเป็นปีที่มีความท้าทาย แต่ เซ็นทรัล รีเทล 
ยังคงมุ่งมั่นและมีความมั่นใจว่าเราจะสามารถผลักดัน
ธุรกิจให้โตมากกว่า 10% ด้วยงบลงทุน 18,000 ล้าน
บาทที่ได้วางแผนไว้ เพื่อเสริมสร้าง เซ็นทรัล รีเทล ให้
แขง็แกร่งยิง่ขึน้ ตอกย�า้ความเป็นผูน้�ากลุม่ธรุกจิค้าปลกี
ของคนไทย" นายญนน์ โภคทรัพย์ กล่าวปิดท้าย

CRC ม่ันใจแผนธุรกิจปี 2564 

ดันยอดขายโตมากกว่า 10% 

พร้อมจ่ายเงินปันผล 0.40 บาทต่อหุ้น
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'บมจ. พรมิา มารนี' หรอื ("PRM") โชว์ผลการด�าเนนิ

งานปี 2563 ทีเ่ตบิโต 51.5% จากปี 2562 โดยสามารถ

ท�าก�าไรสทุธ ิ1,701.6 ล้านบาท สอดคล้องกบันโยบาย

ในการบริหารและการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์อตุสาหกรรม โดยมธีรุกิจเรอืขนส่งและกกั

เก็บ หรือ "FSU" เป็นหัวหอกดันการเติบโตพุ่ง ขณะที่

บอร์ดฯ เหน็ชอบการจ่ายเงนิปันผลส�าหรบัปี 2563 ใน

อัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น ด้านผู้

บรหิารมัน่ใจปีนีเ้ตบิโตต่อเนือ่ง 10-15% ตามแผนการ

ขยายธุรกิจ 

นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์ ผู้อ�านวยการ
สายงานการเงินและบัญชี บริษัท พริ
มา มารีน จ�ากัด (มหาชน) ("PRM") ผู้

ให้บริการขนส่งและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และ

ปิโตรเคมีเหลวทางเรือรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย 

เปิดเผยว่า แม้ในปี 2563 จะมีปัจจัยลบจากการแพร่

ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ท่ีส่งผล

ให้เศรษฐกิจชะลอตัว แต่จากศักยภาพการด�าเนิน

ธุรกิจของ PRM ที่แข็งแกร่งจากโครงสร้างธุรกิจและ

ประเภทของเรอืทีห่ลากหลาย ตลอดจนประสบการณ์

และความเช่ียวชาญในฐานะทีเ่ป็นผูน้�าในอตุสาหกรรม 

ท�าให้บริษัทฯ สามารถปรับแผนเพื่อรองรับการชะลอ

ตวัของอตุสาหกรรม และปัจจยัต่างๆ ท่ีเข้ามากระทบ 

และน�าพาองค์กรไปสู่การเติบโตได้ตามแผน 

ผลการด�าเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ 

1,701.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.5  % เมื่อเทียบกับช่วง

เดยีวกนัของปีทีผ่่านมามกี�าไรสุทธ ิ1,122.5 ล้านบาท 

ซึง่มปัีจจยัมาจากการปรับกลยุทธ์ในแต่ละกลุม่ธรุกิจ

ให้เหมาะสมตามอตุสาหกรรม โดยธรุกจิเรอืขนส่งและ

กักเก็บปิโตรเลียมกลางทะเล ("FSU") เป็นกลุ่มที่มี

อัตราเติบโตโดดเด่น ซี่งมาจากการใช้บริการของเรือ

จ�านวน 8 ล�า การปรับอัตราค่าบริการในกักเก็บและ

ผสมน�้ามันฯ และอัตราการใช้บริการที่เต็ม 100%  

ขณะที่กลุ่มธุรกิจเรือขนส่งน�้ามันส�าเร็จรูปภายใน

ประเทศ ได้ปรับแนวทางด�าเนินงานให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และการ

เดินทางระหว่างประเทศท่ีลดลง โดยมุ่งเน้นรักษา

อัตราการใช้เรือภายในกลุ่มฯให้อยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยที่มา

กกว่า 90% และบริหารการใช้เรือ Outsource ให้

เหมาะสม จึงท�าให้ผลการด�าเนินงานยังอยู่ในเกณฑ์

ที่ดี ขณะที่กลุ่มธุรกิจอื่นๆ ยังคงรักษาความสามารถ

ในการด�าเนินงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเช่นกัน 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 25 

กุมภาพันธ์ 2564 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันงวดผลการ

ด�าเนนิงานปี 2563 ให้แก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.25 

บาทต่อหุน้ โดยจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมือ่

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ดัง

นั้น บริษัทฯ คงเหลือจ่ายเงินปันผลจากการด�าเนิน

งานในปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก 0.18 บาทต่อหุ้น 

โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากก�าไรสุทธิส่วนที่

ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตรา 0.016 

บาทต่อหุ้น และจ่ายจากก�าไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) ในอัตรา 0.164 บาท

ต่อหุ้น คดิเป็นเงินปันผลในครัง้นีร้วมทัง้สิน้ 450 ล้าน

บาท โดยบริษัทฯ ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้

รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5  พฤษภาคม 

2564 และก�าหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 พฤษภาคม 

2564 โดยจะเสนอต่อท่ีประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 

2563 (AGM) เพื่อขอการอนุมัติต่อไป  

ผู้อ�านวยการสายงานการเงินและบัญชี PRM กล่าว

ต่อว่า การด�าเนนิธรุกจิในปี 2564 บรษิทัฯ ตัง้เป้าการ

เติบโตไว้ที่ 10-15% โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีแผน

งานในการขยายธุรกิจในทุกประเภทกลุ่มธุรกิจของ 

PRM ไม่ว่าจะเป็นธรุกิจเรอืขนส่งน�า้มนัส�าเร็จรูปทัง้ใน

และระหว่างประเทศ ธุรกิจเรือขนส่งและกักเก็บหรือ 

FSU และ ธุรกิจเรือขนส่งและสนับสนุนการส�ารวจ

และผลิตปิโตรเลียมกลางทะเลหรือ Offshore เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่คาดว่าจะเพิ่ม

ขึน้ตามการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิ พร้อมกนันี ้PRM จะ

เดนิหน้าลงทนุเพือ่ขยายขดีความสามารถการแข่งขนั

ทางธุรกิจรวมถึงแสวงหาโอกาสการลงทุนในรูปแบ

บอืน่ๆ เพือ่เข้ามาช่วยเสรมิศกัยภาพการด�าเนนิธุรกจิ

ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น  

PRM โชว์ปี 63 ก�ำไรโต 51.5% 

พร้อมจ่ำยเงินปันผลประจ�ำปี63 

0.25 บาท/หุ้น

9 www.HoonInside.com 2   March   2021



บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ (LEO) ฟอร์มดีก�าไร 

Q4 ปี63 พุ่ง 95.8% จากปีก่อน รวมทั้งปีแตะ 57.8 

ล้านบาท สร้างสถิติสูงสุดนับแต่จัดตั้งบริษัทมา   รับ

ผลดีจากสถานการณ์โควิด-19 ดันค่าระวางทางเรือ

และอากาศยานสงูหนนุรายได้ทะลกั บอร์ดอนมุตัจ่ิาย

เงนิปันผลเป็นเงนิสดตอบแทนผู้ถือหุ้นในอัตราหุน้ละ 

0.07 บาท ก�าหนดขึ้นเครื่องหมายรับสิทธิวันที่ 21 

เม.ย. 64 พร้อมจ่ายวันที่ 7 พ.ค. 64  ฟาก"เกตติวิทย์ 

สิทธิสุนทรวงศ์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดแผน

งานปี64 เดินหน้าขยายธุรกิจตามแผนการใช้เงินที่ได้

มาจาก IPO เพื่อให้บริษัทฯเติบโตอย่างต่อเนื่อง และ

สร้างรายได้เพิ่มมั่นใจธุรกิจโลจิสติกส์ยังขยายตัวต่อ

เนื่อง จากธุรกรรมอีคอมเมิร์ซสดใส ผลักดันผลงาน

โตติดปีก  

นายเกตตวิทิย ์สทิธสินุทรวงศ ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ โกลบอล 
โลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ LEO 

เปิดเผยว่า ในไตรมาส 4/63 บริษัทฯ และบริษัท

ย่อย ท�ารายได้ ก�าไรขั้นต้นและก�าไรสุทธิสูงกว่ารอบ

เดียวกันของปีก่อนเพ่ิมขึ้นถึง 95.8% โดยภาพรวม

ผลการด�าเนินงานในงวดปี 2563 บริษัทฯมีก�าไรสุทธิ

อยู่ที่ 57.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% จากงวดเดียวกัน

ปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิเท่ากับ 47 ล้านบาท ขณะที่ราย

ได้รวมอยู่ที่ 1,129.1  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% จากงวด

เดียวกันปีก่อน มรีายได้รวมเท่ากับ 1,047.2  ล้านบาท   

ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลประกอบการเพิ่มขึ้น เนื่องจา

กบริษัทฯ มกีลุม่ฐานลกูค้าทีห่ลากหลายและสามารถ

บรกิารได้อย่างครบวงจรทีค่ลอบคลุมทัว่โลก ท�าให้ได้

รบัผลกระทบในเชงิบวกจากวกิฤตโควดิ-19 การขนส่ง

สินค้าประเภท E-commerce/Electronics/Foods มี

ปริมาณเพิ่มมากข้ึนอย่างมากในปี 2563 กอปรกับ

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางทะเลมีการเติบโตสูงขึ้น

อย่างมากในช่วง Q4/63 จึงท�าให้มีความต้องการ

ในการจองพื้นที่ส�าหรับขนส่งสินค้าทางเรือเพิ่มสูง

และอัตราค่าระวางก็สูงเพิ่มมากขึ้น จึงท�าให้บริษัทฯ 

มีโอกาสในการท�าก�าไรได้สูงขึ้น และสถานการณ์

ดังกล่าวก็จะคงอยู่ต่อไปในปี 2564 และด้วยเหตุที่

ประเทศต่างๆ ในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเริ่มมีการฉีด

วคัซนี ท�าให้การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ดเูหมอืนกบั

จะถูกควบคุมได้ในระดับหนึ่ง และประเทศต่างๆก็ออก

มาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นผลท�าให้ความ

ต้องการในการบรโิภคทัว่โลกสูงขึน้อกีมากในปีนี ้ และ

จะส่งผลให้ปริมาณการส่งออก น�าเข้าทัว่โลกจะยงัคง

คกึคกัจนถงึสิน้ปี 64 และลูกค้ากลุม่อตุสาหกรรมยาน

ยนต์ ปิโตรเคมี และอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งบ้าน 

ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ อีกกลุ่มหนึ่งท่ีมี

การชะลอตัวไปในปี 63  เริ่มส่งสัญญาณว่าจะมีการ

ส่งออกเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปลายปีที่

ผ่านมา 

"ในปีที่ผ่านมา ธุรกิจโลจิสติกส์เติบโตมากขึ้น จาก

สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ธุรกรรมอีคอมเมิร์ซ

คกึคกั ความต้องการขนส่งสินค้าเพิม่มากขึน้ บรษิทัฯ

จึงได้รับผลดี และมองว่าแนวโน้มยังคงมีทิศทางที่ดี

ต่อเนื่องได้ในระยะยาว" นายเกตติวิทย์ กล่าว  

LEO โชว์ก�ำไร Q4/63 พุ่ง 95.8% 

สวนโควิด-19 แพร่ระบำด 

บอร์ดส่ังจ่ำยปันผลหุ้นละ 0.07 บ.
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ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 25 

กุมภาพันธ์  ได้มีการอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวด

ประจ�าปี 2563 ให้กบัผูถื้อหุน้ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท 

โดยก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2564 

เพื่อพิจารณาอนุมัติ ในวันที่ 9 เมษายน 2564  ซึ่งวัน

ก�าหนดรายชือ่ผูม้สีทิธไิด้รับปันผล (Record date)ใน

วันที่ 22 เมษายน 2564 และก�าหนดวันที่จ่ายปันผล

เป็นวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวอีกว่า ในปี2564 คาด

ว่าจะยังสามารถรักษาการเติบโตได้ต่อเนื่องประมาณ 

20-25% เน่ืองจากยังได้รับแรงหนุนจากธุรกิจ

อีคอมเมิร์ซที่มีการเติบโตมากขึ้นในยุคนิวนอร์มอล 

และ demand การส่งออกสินค้าไปยังประเทศหลักๆ 

ใน  ASIA  USA และ EUROPE ยังคงมีเพิ่มขึ้น และ

การเติบโตดังกล่าวนี้ ยังไม่รวมรายได้จากแผนธุรกิจ

ใหม่ตามแผนการใช้เงินที่ได้จาก IPO ที่ทุกโครงการ

มีความคืบหน้าอย่างมาก บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถ

สรุปพื้นที่และเซ็นสัญญาเช่าพื้นที่เพื่อเริ่มธุรกิจ Self 

Storage และ Container Depot ได้ภายในไตรมาส

แรกของปีนี้ และจะสามารถเริ่มด�าเนินธุรกิจและมี

รายได้เข้ามาภายในปลายไตรมาส 3 หรือต้นไตรมาส 

4 ของปีนี้ทั้ง 2 โครงการ    รวมถึงการ M&A ธุรกิจ

ภายในประเทศเพื่อมาต่อยอดธุรกิจขนส่งสินค้าทาง

อากาศก็มีความคืบหน้าไปอย่างมาก และคาดว่าจะ

สามารถสรุปผลได้ภายในปีนี้  บริษัทฯประเมินว่า 

บริษัทฯใหม่ที่เกิดขึ้นจากการ M&Aจะสามารถสร้า

งรายได้เพิ่มต่อปีประมาณ100-200 ล้านบาท และ

มีก�าไรอย่างสม�่าเสมอโดยคาดว่าในปีนี้จะเห็นความ

ชัดเจนของข้อตกลงซื้อ และควบรวมกิจการอย่าง

น้อย 1 บริษัท  และในขณะนี้บริษัทฯก็ยังมีการพูดคุย

เรื่อง M&A กับบริษัทภายในประเทศอีก 2-3 บริษัท 

หากทางบริษัทฯ  สามารถสรุปได้ว่าเป็นบริษัทที่ดี มี

โอกาสในการเติบโตสูงและท�าก�าไรอย่างต่อเนื่อง  มี

เงื่อนไขท่ีเหมาะสม และท่ีส�าคัญคือสามารถมาต่อย

อดกบัธรุกจิและฐานลกูค้าของบรษัิทฯได้ด ีกอ็าจจะมี 

Surprise ของการ M&A บริษัทภายในประเทศที่มา

กกว่า 1 บริษัทในปีนี้   

นอกจากนี้ กลยุทธ์ที่จะใช้ในการด�าเนินธุรกิจจะเน้น

สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน ซึ่งจะไม่แข่งขันใน 

Red Ocean แต่จะหา Product Champion  ที่อยู่ใน 

Blue Ocean ที่มีความเชี่ยวชาญและแข็งแกร่งเพื่อ

น�าเสนอแก่ลกูค้า สร้างความแตกต่างในการให้บรกิาร 

ขณะเดียวกันรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ารายหลัก

ของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง ทั้งจัดกิจกรรม CRM และ 

CSR  เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า  รวมถึง ใช้ 

Software และโปรแกรมใหม่ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการ

ขายและให้บริการลูกค้า เพื่อลดขั้นตอนการท�างาน

และลดต้นทุนให้กับลูกค้าได้มากขึ้นอีกด้วย 

LEO โชว์ก�ำไร Q4/63 พุ่ง 95.8% 

สวนโควิด-19 แพร่ระบำด 

บอร์ดส่ังจ่ำยปันผลหุ้นละ 0.07 บ.
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ECF เผยผลประกอบการปี 2563 รายได้รวม 
1,415.63 ล้านบาท โต 9.66% ก�าไรสุทธิ 41.16 
ล้านบาท เล็งจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0125 บาท แจก
ฟรี ECF-W4 รับอานิสงส์โควิด-19 รับออเดอร์ผลิต
เฟอร์นิเจอร์ทั้งในและต่างประเทศล้น เร่งขยาย
ก�าลังการผลิตรองรับ ตั้งเป้ารายได้โต 10-12% 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มินบู ประเทศเมีย
นมาร์ ที่ถือหุ้นร้อยละ 20 คาดครบ 4 เฟส 220 
MW ภายในปี 2565

นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการผู้
จดัการ บรษิทั อสีตโ์คสทเ์ฟอรน์เิทค 
จ�ากดั (มหาชน) (ECF) ผูผ้ลติและจ�าหน่าย 
เฟอร์นิเจอร์ไม้ปาร์ติเคิลบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ไม้
ยางพารา จ�าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เปิด
เผยถึง ผลการด�าเนินงานปี 2563  บริษัทมีราย
ได้รวมทุกกลุ่มธุรกิจ 1,415.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
124.70  ล้านบาท หรือ 9.66 % จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,290.93  ล้านบาท ซึ่ง
รายได้จากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ 1,363.68 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 112.17  ล้านบาท หรือ 8.96 %จากช่วง
เดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ 
1,251.51 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิประจ�าปี  41.16 
ล้านบาท ปรับตัวลดลง 41.10% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนที่มีก�าไรสุทธิ 69.89 ล้านบาท 
ผลประกอบการของบริษัทในส่วนของรายได้รวม

ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส 
2 จากลูกค้าในกลุ่มสหรัฐอเมริกา อินเดีย และจีน 
เติบโตเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ แต่ท้ังน้ีก�าไรท่ีลด
ลงเนื่องจากการบริหารต้นทุน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  
ค่อนข้างยากในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 อาท ิการจดัหาแรงงานทีไ่ม่สามารถจ้าง
แรงงานต่างด้าวเพิม่ขึน้ในสายการผลิต การบรหิาร
จัดการ Supply chain ด้านวตัถดุบิ ด้านการขนส่ง 
เป็นต้น แต่อย่างไรกต็ามบรษิทัยงัคงสามารถสร้าง
รายได้จากการขายได้เติบโต และสามารถสร้างผล
ก�าไรได้ต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริษัทสามารถ
บริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

ถงึแม้ปี 2563 ภาพรวมเศรษฐกจิจะได้รบัผลกระทบ
จาก COVID-19 แต่คณะกรรมการบรษิทัมีมติอนุมัติ
จ่ายปันผลหุ้นละ  0.0125  บาท หรือคิดเป็นอัตรา
จ่ายปันผล 41.49 % ของก�าไรสุทธิของบริษัท (งบ
เฉพาะกิจการ) หลงัหกัส�ารองตามกฎหมาย โดยจะ
ท�าการก�าหนดวนัก�าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมสีทิธิรับ
เงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 30 เม.ย. 2564 
และก�าหนดจ่ายปันผลในวันที่ 21 พ.ค.2564 (ภาย
หลงัวนัทีข่ออนมุตัจิากประชมุผูถ้อืหุน้วนัท่ี 22 เม.ย 
2564) รวมถงึคณะกรรมการบรษิทัยงัมีมตกิารออก
และเสนอจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ (ECF-W4) ใน
กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จัดสรรแบบไม่คิดมูลค่า

ในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมต่อ 1 ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 
มีอายุ 3 ปี ในราคาใช้สิทธิแปลงสภาพที่ 2 บาท
ต่อหุ้น โดย 1 ใบส�าคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิแปลง
สภาพเป็นหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น โดยจะท�าการก�าหนด
วันก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล
(Record Date) ในวันท่ี 21 พ.ค. 2564 และก�าหนด
วันที่ออกและจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ ECF-W4 
ในวันที่ 2 มิ.ย.2564 (ภายหลังวันที่ขออนุมัติจาก
ประชุมผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกัน)

ส�าหรับภาพรวมธุรกิจในปีนี้  บริษัทมุ่งเน้นที่จะ
สร้างการเติบโตจากธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และธุรกิจ
พลังงาน โดยตั้งเป้ารายได้รวมเติบโตไม่ต�่ากว่า 
10-12 % และตั้งงบลงทุน 40 ล้านบาท ส�าหรับ
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์เพื่อเพิ่มเครื่องจักรและไลน์การ
ผลิต รองรับปริมาณค�าสั่งซื้อที่เพ่ิมขึ้นทั้งในและ
ต่างประเทศ

ส�าหรับธุรกิจพลังงานทดแทน ท่ีผ่านมารับรู้ส่วน
แบ่งก�าไรจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 
220 MW เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ที่เข้าลงทุน
ในสัดส่วนร้อยละ 20 ส�าหรับเฟสแรก (50 MW 
จ�าหน่ายไฟฟ้าเรยีบร้อยแล้ว) โดยบรษิทัคาดการณ์
รบัรูส่้วนแบ่งก�าไร เฟส 2 (50 MW)  ภายในไตรมาส 
4/64 ส่วนเฟสที่  3 และ 4 อยู่ระหว่างวางแผนเพื่อ
ก่อสร้างให้ครบโดยเร็วที่สุด ภายในปี 2565 นี้  

ECF เผยปี 63 ก�ำไรสุทธิ 41.16 ลบ. 

เล็งจ่ายปันผลหุ้นละ 0.0125 บาท 

แจกฟรี ECF-W4
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SSP งบปี 63 อย่างเริ่ด! ก�าไรจากการด�าเนิน

งานพุ่งแรง 696 ล้านบาท สร้างสถิติสูงสุดเป็น

ประวัติการ EBITDA โต 32.2% สะท้อนบริหาร

ต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ บิ๊กบอส "วรุตม์ ธร

รมาวรานุคุปต์"มั่นใจปี 64 แรลลี่ต่อ จ่อ COD โรง

ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ Leo 1 ขนาด 20 MW ใน 

Q 3/64 และโครงการพลังงานลมขนาด 48 MW ใน

เวียดนาม COD ใน Q 4/64  ดันก�าลังการผลิตแตะ 

200 MW หนุนรายได้-ก�าไร นิวไฮต่อเนื่อง บอร์ด

ไฟเขียวจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอัตรา 10 หุ้นสามัญ

เดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 

0.011111 บาท/หุน้ พร้อมแจก SSP-W1 ให้ผูถ้อืหุ้น

เดิม ในสัดส่วน 10 : 1 และ SSP-W2 ให้ผู้ถือหุ้น

เดิม ในสัดส่วน 4 : 1 

นายวรตุม ์ธรรมาวรานุคปุต์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง 
พาวเวอร์  คอร์ปอเรชั่น จ� ากัด 
(มหาชน) (SSP) เปิดเผยว่า ผลการด�าเนิน

งานของบรษิทัฯในปี 2563 มรีายได้รวม 1,933 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้น 452 ล้านบาท หรือ 30.5% เทียบปี 

2562 มีรายได้รวม 1,481.0 ล้านบาท มีก�าไรสุทธิ 

765 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 209 ล้านบาท หรือ 37.5% 

เทียบปี 2562 มีก�าไรสุทธิ 557 ล้านบาท สร้าง

สถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่ก�าไรก่อนหัก

ดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) อยู่ที่ 

1,523 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 32.2% สะท้อนการบรหิาร

จัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

"รายได้และก�าไรท่ีเตบิโตอย่างก้าวกระโดดในปี 2563 

ได้รับปัจจัยหนุนจากก�าลังการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น

เนื่องจากบริษัทฯรับรู้รายได้จากโครงการเดิม และ

โครงการใหม่ Yamaga ขนาดก�าลังการผลิต 30 

เมกะวตัต์ ส่งผลให้ก�าลงัการผลติไฟฟ้าตามสญัญา

ในมือที่เพิ่มเป็น 143 เมกะวัตต์ เทียบกับปี 2562 

อยู่ที่ 114เมกะวัตต์"นายวรุตม์ กล่าว 

ส�าหรับแผนการด�าเนินงานในปี 2564 บริษัทฯยัง

คงเดนิหน้าขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าในต่างประเทศ

ตามแผน โดยในส่วนของโรงไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์ Leo 1 ในประเทศญี่ปุ่น ขนาดก�าลังการ

ผลิต 20 เมกะวัตต์ จะเริ่ม จ่ายไฟเข้าระบบเชิง

พาณชิย์ (COD) ในไตรมาส 3 ปี 2564 และโครงการ

พลังงานลมขนาดก�าลังการผลิต 48 เมกะวัตต์ ใน

ประเทศเวยีดนาม จะเริม่ COD ในไตรมาส 4 ปี 2564  

"ในปีนี้หลังจากที่เรา COD โรงไฟฟ้าในญี่ปุ่น และ

เวียดนาม ตามแผน จะท�าให้ก�าลังการผลิตไฟฟ้า

ในมือเพิ่มขึ้นเป็น 200 เมกะวัตต์ ส่วนโครงการ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ Leo 2 ในประเทศ

ญี่ปุ่น ขนาดก�าลังการผลิต 17 เมกะวัตต์ ยังอยู่ใน

ขั้นตอนการพัฒนาโครงการ และคาดว่าจะ COD ได้

ในปี 2566 โดยบริษัทฯวางเป้าภายใน 3-5 ปีข้าง

หน้า ก�าลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มเป็น 400 เมกะวัตต์ 

ผลกัดนัผลการด�าเนนิงานนวิไฮต่อเนือ่ง"นายวรุตม์ 

กล่าวในที่สุด 

ท้ังนี้ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติ

จ่ายปันผลส�าหรับงวดผลการด�าเนินงานในปี 2563 

เป็นหุ้นในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล 

จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.011111 บาท/หุ้น 

ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 

และแจกวอร์แรนต์ (SSP-W1) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วย มีอายุ 8 

เดือน อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ

ใหม่ ทีร่าคาใช้สทิธ ิ12.00 บาท ขึน้เครือ่งหมาย XW 

วันที่ 14 มิถุนายน 2564  และ (SSP-W2) ให้กับ

ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญต่อ 1 หน่วย 

มีอายุ 3ปี 11เดือน อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อ 

1 หุ้นสามัญใหม่ ที่ราคาใช้สิทธิ 18-24 บาท ขึ้น

เครื่องหมาย XW วันที่ 14 มิถุนายน 2564   

SSP ปี 63 ก�ำไรจำก

กำรด�ำเนินงำนกระฉูด 696 ลบ.ทุบสถิติใหม่ 

EBITDA โต 32.2% บอร์ดเคำะจ่ำยปันผล

เป็นหุ้น-เงินสด และแจกวอร์แรนต์
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บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค (DOD) เผยงบปี 63 มีก�าไร

จากการด�าเนินงานจากงบการเงินรวม 321.17  

ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ 300.40 (YoY)  ขณะทีร่าย

ได้จากการขายอยู่ที ่1,611.20 ล้านบาท เตบิโตร้อย

ละ 103.97 (YoY)  รับอานิสงส์ ดีมานด์ผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารเติบโต โดดเด่นยุควิกฤติโควิด-19 สอด

รับเมกะเทรนด์เพื่อสุขภาพ ด้าน CEO "ธนิน ศรี

เศรษฐี" การันตีความแกร่งผลงานปี64 โตต่อเนื่อง 

จ่อรับรู้รายได้จากออเดอร์กลุ่มผลิตภัณฑ์โพรไบโอ

ติก พร้อมส่งซิกข่าวดีเรื่องกัญชง คาดจะได้รับใบ

อนญุาตน�าเข้าเมลด็พันธุก์ลางมี.ค.น้ี  เตรียมยืน่ขอ

ใบอนุญาตจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์ และตั้งโรงงานสกัด

สาร CBD ล่าสุดมีบมจ.ในตลาดหลักทรัพย์ฯ แห่

เข้าเจรจาขอพัฒนาและคิดค้นสตูร พร้อมจ่อทยอย

เซน็MOUความร่วมมอืในการพฒันาผลติภณัฑ์ร่วม

กันในเร็วๆนี้   

นายธนนิ ศรเีศรษฐ ีประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ�ากัด 
(มหาชน) หรอื DOD เปิดเผยถงึผลประกอบ

การปี 2563 กลุ่มบริษัทฯมีรายได้จากการขาย 

1,611.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 821.28ล้านบาท หรือ 

เติบโตร้อยละ 103.97 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีราย

ได้จากการขายอยู่ที่ 789.92  ล้านบาท เป็นผลมา

จากธรุกจิผลติภณัฑ์เสรมิอาหาร ผลติเครือ่งส�าอาง 

และธุรกิจเครือข่ายที่เติบโตต่อเน่ือง โดยเฉพาะ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ

วิจัยและพัฒนา (R&D) ในหลายรูปแบบ อาทิ  รูป

แบบผง , แคปซูล , ตอกเม็ด , เจลและเยลลี่ และ

ซอฟเจลในรูปแบบท่ีเคี้ยวท้ังเมล็ด เป็นต้น ซ่ึง

สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุม่ผูบ้รโิภค

ได้ทันที 

 พร้อมกันนี้ด้วยกลยุทธ์เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิต รวมท้ังควบคุมค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหารได้เป็นอย่างมปีระสทิธภิาพ ส่งผลในปี 2563 

กลุม่บรษิทัฯมกี�าไรจากการด�าเนนิงาน (Operating 

Profit) 321.17 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 240.96 ล้านบาท 

หรือ เติบโตร้อยละ 300.40  เมื่อเทียบกับปีก่อน

ที่มีก�าไรจากการด�าเนินงานอยู่ที่ 80.21 ล้านบาท 

แต่กลุ่มบริษัทฯมีการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์ จ�านวน 

128.30 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายท่ีมิใช่เงินสด อันเป็นผล

มาจากการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อ

รองรับกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนจากสภาวะ

เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทฯยังคงมีผล

ก�าไรส่วนของบริษัทใหญ่จ�านวน 141.24 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนจ�านวน 54.53 

ล้านบาท หรือ เติบโตร้อยละ 62.89

จากความส�าเรจ็ในช่วงท่ีผ่านมา เป็นการตอกย�า้ถงึ

การเป็นผู้น�าด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

(Dietary Supplement Product) ซ่ึงสะท้อนให้

เห็นได้จากการน�านวัตกรรมงานด้านวิจัยมาผสม

ผสานกับงานด้านเทคโนโลยี ที่ทันสมัยเพ่ือยก

ระดบักระบวนการผลิตในทุกๆมติ ิโดยเฉพาะในกลุม่

ผลติภัณฑ์เสรมิอาหารท่ีมีสารสกดัจากสมนุไพรไทย

ที่ปัจจุบันก�าลังเป็นที่นิยมของกลุ่มบริโภคคนรุ่น

ใหม่หันมาใช้เป็นทางเลือกในการดูแลสุขภาพมาก

ข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกบัแผนยทุธ์ศาสตร์ของบรษัิทฯที่

ต้องการเพิม่สดัส่วนของผลติภณัฑ์เสรมิอาหารเพือ่

สุขภาพที่ใช้สารสกัดจากสมุนไพรไทย โดยเล็งเห็น

ว่าสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่

มีจ�านวนมากขึ้นในทุก ๆ ปี เพื่อสอดรับกับการยก

ระดับเมกะเทรนด์เพื่อสุขภาพ

DOD ก�ำไรปี 63 โตตำมนัด 

แตะ 321.17 ลบ. พุ่ง 300.40% YoY 

จ่อเซ็น MOU ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 

กับลูกค้ำในตลท. เร็วๆน้ี
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ส่วนทิศทางธุรกิจในปี 2564 บริษัทฯเชื่อมั่นว่าปี

นี้จะเป็นปีแห่งการเติบโตของ DOD เนื่องจากจะมี

ยอดค�าสัง่ซือ้ในการผลติผลติภัณฑ์เสริมอาหารทีมี่

ความหลากหลายจากกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ล่า

สดุบรษิทัฯยงัมอีอเดอร์ ในส่วนของผลติภณัฑ์เสรมิ

อาหารใหม่ กลุ่มโพรไบโอติก รูปแบบเชื้อจุลินทรีย์

ท่ีมีชีวิต (Active) เข้ามาต่อเนื่อง ซึ่งเบื้องต้นจะ

เร่ิมทยอยส่งมอบสินค้า และรับรู้รายได้ของก�าลัง

การผลิตเฟสแรก ในช่วงไตรมาส 1 เป็นต้นไป โดย

ผลติภณัฑ์เสรมิอาหารกลุม่โพรไบโอติก ในเฟสแรก

จะเป็นผลติภณัฑ์ประเภทผงในซองขนาดเล็ก 3 กรมั 

พร้อมรบัประทานมกี�าลงัการผลติอย่างน้อย 1 ล้าน

ซองต่อเดือน คาดเป็นส่วนผลักดันรายได้เพิ่มขึ้น

อย่างน้อย 100 ล้านบาทต่อปี และหลงัจากน้ันกจ็ะ

พจิารณาขยายการผลติเพ่ิมมากขึน้ และมแีนวทาง

เพิ่มผลิตภัณฑ์ประเภทแคปซูลในเฟสถัดไป

พร้อมทั้งยังได้กล่าวถึง กรณีที่คณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.)ประกาศหลักเกณฑ์และออก

ใบอนุญาต ให้เอกชนสามารถน�าน�้ามันจากเมล็ด

กญัชงมาใช้ในอาหารได้ หลงัจากก่อนหน้าน้ีได้ออก

กฎหมายให้เอกชนน�าน�้ามันจากเมล็ดกัญชงมาใช้

ในเครื่องส�าอางแล้ว  ซึ่งจะท�าให้เอกชนสามารถ

น�าน�้ามันจากเมล็ดกัญชงไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้

นั้น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร DOD กล่าวว่า หลัง

จากที่บริษัทฯได้มีการยื่นค�าขอรับใบอนุญาตน�า

เข้าเมล็ดพันธุ์ในช่วงที่ผ่านมา เบื้องต้นคาดว่าช่วง

กลางเดือนมีนาคมนี้ บริษัทฯจะได้รับใบอนุญาตใน

การน�าเข้าเมลด็อย่างแน่นอนนอกจากนี ้บรษิทัฯอยู่

ระหว่างการเตรียมยื่นค�าขอรับใบอนุญาตจ�าหน่าย

เมล็ดพันธุ์ เพื่อจ�าหน่ายให้กับกลุ่มเกษตรกร ที่ได้

รับใบอนุญาตผลิต(ปลูก) รวมถึงเตรียมยื่นขอใบ

อนุญาตตั้งโรงงานสกัดสาร CBD ในการเป็นผู้ผลิต

และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สารสกดัจากกญัชง กบัอย. 

เป็นล�าดับต่อไป

ทั้งนี้จากจุดแข็งและข้อได้เปรียบของบริษัทฯที่มี

ความพร้อมในเรื่องของโรงสกัด และห้องปฏิบัติ

การ (LAB) ซึ่งผ่านการรับรองความสามารถตาม

มาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส�านัก

มาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การ

แพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ รวมถงึยงัได้การรบัรอง

มาตรฐาน ISO22000:2018 (ระบบการจดัการความ

ปลอดภยัของอาหาร) และ ISO14001:2015 (ระบบ

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม) และมีทีมวิจัยพัฒนา

ผลติภณัฑ์ (R&D)ของบรษิทัเอง ท่ีคอยค้นคว้าวจิยั

นวัตกรรมและพัฒนาสารสกัดพืชสมุนไพร รวมถึง

การพัฒนากระบวนการสกัด ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

ท�าให้ล่าสุดมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และ บริษัทเอกชนอื่นๆ กว่า 20 

ราย เข้ามาหารือร่วมกันเพื่อพัฒนาและคิดค้นสูตร 

ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชง เป็นที่เรียบร้อย

แล้ว และคาดว่าในเร็วๆน้ีจะเซ็นสัญญาบนัทกึความ

เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

(MOU) กับกลุ่มลูกค้าดังกล่าว ในเร็วๆนี้ 

 " หากบริษัทฯได้รับใบอนุญาตครบตามที่ยื่นขอ 

และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกัญชง

เชิงพาณิชย์ตามความต้องการของลูกค้าได้ตามที่

วางแผนไว้ จะยิ่งเป็นการตอกย�้าให้เห็นถึงความ

พร้อมของศกัยภาพความแข็งแกร่งในการเป็นผูน้�า

ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกัญชงได้แบบ

ครบวงจร ที่ส�าคัญจะส่งผลให้รายได้บริษัทฯเติบโต

อย่างมีนัยส�าคัญในอนาคต " นายธนิน กล่าวทิ้ง

ท้าย

DOD ก�ำไรปี 63 โตตำมนัด 

แตะ 321.17 ลบ. พุ่ง 300.40% YoY 

จ่อเซ็น MOU ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ 

กับลูกค้ำในตลท. เร็วๆน้ี
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TITLE อสังหาฯทางเลือกบนเกาะภูเก็ต ส่งซิกแนว

โน้มผลงานครึ่งหลังปี 64 ฟื้นตัว หลังสถานการณ์

โควดิ-19 คลีค่ลาย รัฐบาลคลาย Lock Down หนนุ

ต่างชาติกลับเข้ามาท�าธุรกรรมอสังหาฯ เผยมีโปร

เจคกว่า 1 หมื่นล้านบาท รอเสิร์ฟ  

นายศศิพงษ์ ป่ินแก้ว ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารร่วม บริษัท ร่มโพธิ์ 
พร็อพเพอร์ตี้  จ�ากัด (มหาชน) 
(TITLE) อสังหาฯทางเลือกบนเกาะภูเก็ต เปิด

เผยว่า แนวโน้มธุรกิจช่วงครึ่งปีหลัง 2564 ว่า

สัญญานการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวจะดี

ขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากต่างชาติเริ่มเดินทางเข้ามาใน

ประเทศได้บ้างแล้ว ซึ่งจะท�าให้บรรยากาศเริ่มกลับ

มาคึกคักอีกครั้ง 

"ปัจจุบันสามารถผลิตวัคซีน Covid -19 ได้แล้ว 

และเริ่มมีการฉีดให้กับประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวม

ถึงประเทศไทยตามนโยบายภาครัฐ ซึ่งมาตรการ 

Lock Down ในปัจจุบันก็จะเริ่มผ่อนคลายมากยิ่ง

ขึ้นส่งผลให้ ต่างชาติที่รอท�าธุรกรรมด้านอสังหาฯ

กลับมาด�าเนินการได้อีกครั้ง" 

ทั้งนี้ ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาลดลงเน่ืองจาก

มาตรการปิดประเทศท�าให้ ต่างชาติท่ีเป็นลูกค้า

หลักของ TITLE ไม่สามารถเข้ามาท�าธุรกรรมใน

ประเทศไทยได้ ซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่เหนือการควบคุม 

 "ถ้าหากรัฐบาลเริ่มเปิดประเทศให้ต่างชาติเข้าไทย

ได้ กจ็ะช่วยเพ่ิมก�าลงัซ้ือของธรุกจิอสังหารมิทรพัย์ 

ซึ่งจะเป็นผลดีกับ TITLE เนื่องจากมีลูกค้าต่างชาติ

เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ขณะเดียวกันบริษัทฯได้มี

การเตรียมความพร้อมการเปิดขายโครงการต่างๆ

มูลค่ารวมกว่า 1 หมื่นล้านบาท" 

ทั้งนี้ TITLE มีโครงการThe Title Rawai Phase 5 

(The Title V) มูลค่าโครงการโดยประมาณ 1,100 

ล้านบาท และโครงการ The Title Naiyang Phase 

3 (Halo 1) มูลค่าโครงการ ประมาณ 1,640 ล้าน

บาท  เพื่อรองรับการขายและการโอนกรรมสิทธิ์

หากสถานการณ์ต่างๆคลี่คลาย รวมทั้งอยู่ระหว่าง

พิจารณาเปิดการขาย  

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วม TITLE กล่าวอีกว่า 

บริษัทฯยังคงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผล

และก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการในการเปิด

ตัวโครงการได้อย่างเหมาะสม พร้อมจัดโปรโมชั่น  

TITLE ม่ันใจผลงำนคร่ึงหลังปี 64 ฟื้นตัว 

หลังโควิด-19 คล่ีคลำย ต่ำงชำติคัมแบ็ค 

เตรียมโปรเจค อสังหำฯกว่ำ 1 หม่ืนลบ. รอเสิร์ฟ
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บมจ.เอสวไีอ หรอื SVI จบักระแสอตุสาหกรรมเมกะเท

รนด์ของโลก ประเดมิผลติอปุกรณ์ตวัรับส่งสญัญาณ

ความเร็วสูงส�าหรับอุปกรณ์ 5G รับดีมานด์ค�าสั่งซื้อ

เพิ่มข้ึน หลังลูกค้าในสหรัฐและจีนดันไทยเป็นฐาน

ผลิตเพื่อส่งออก  ลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอน

ของสงครามการค้าสหรฐั-จนี คาดสิน้ปีท�ารายได้จาก

การผลติอปุกรณ์ 5G ประมาณ 50 ล้านเหรยีญสหรฐั 

และมีแนวโน้มเติบโตมากกว่า 10% ทุกปี ขณะที่ผล

การด�าเนินงานปี 2563 ท�าก�าไรสุทธิ 686 ล้านบาท 

พุ่งขึ้น 84.4% พร้อมจ่ายเงินปันผลอัตรา 0.11 บาท

ต่อหุ้น เพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น   

นายสมชาย สริปัิญญานนท ์กรรมการผู้
จดัการ บรษัิท เอสวไีอ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ SVI ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการแบบครบ

วงจรในการประกอบผลิตภัณฑ์ประเภทวงจรไฟฟ้า

และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ส�าเร็จรูป ให้แก่ลูกค้า

ในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

(Original Equipment Manufacturer: OEM) 

เปิดเผยว่า แนวทางการด�าเนินงานในปีนี้ บริษัทฯ 

จะมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้อน

อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สอดรับกับเมกะเทรนด์การ

ลงทุนในตลาดโลก โดยอุตสาหกรรมโครงสร้างพ้ืน

ฐานเทคโนโลยีการสือ่สารระบบ 5G ถือเป็นเคร่ืองจกัร

ส�าคญัท่ีขับเคลือ่นการเตบิโตอตุสาหกรรมของโลก ท่ี

ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยกีารสือ่สารไร้สายน�าสงัคม

ก้าวสู่ยุค IOT ท�าให้หลายประเทศทั่วโลกมีการลงทุน

ด้านมิลิมิเตอร์เวฟเทคโนโลยีส�าหรับการรองรับ 5G 

อย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีเม็ดเงินลงทุนเติบโต

เฉลี่ย 130.7% หรือเพิ่มเป็น 668 พันล้านเหรียญ

สหรัฐภายในปี 2569 จากปี 2563 ที่มีเงินลงทุน

ประมาณ 5.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ  

ดงันัน้ SVI จงึมุง่น�าศกัยภาพการผลติทีม่ปีระสทิธภิาพ

ทั้งด้านเทคโนโลยีการผลิตและบริหารจัดการต้นทุน

ที่เอื้อต่อการผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมที่อยู่

ในเมกะเทรนด์ของโลก โดย SVI ได้เริ่มผลิตตัวรับ

ส่งสัญญาณความเร็วสูงส�าหรับ 5G หรือ Optical 

transceiver เพื่อน�าไปใช้ในอุตสาหกรรมส่ือสาร

โทรคมนาคม 5G ของโลกแก่กลุ่มลูกค้าในประเทศ

สหรัฐอเมริกาและจีน ที่มีประเทศไทยเป็นฐานผลิต

เพื่อส่งออกช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์รองรับ 5G ไปยัง

ตลาดสหรัฐฯ และประเทศอืน่ๆ ท่ัวโลก รวมถงึต้องการ

ลดความเสี่ยงด้านฐานการผลิตจากปัจจัยความไม่

แน่นอนของ Trade War ระหว่างสหรัฐฯ กับจีน 

ทัง้นี ้SVI ได้ด�าเนนิการลงทุนด้านเทคโนโลยีการผลติ

ที่ส�าคัญเพื่อสนับสนุนโอกาสเติบโตด้านการผลิตชิ้น

ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการสื่อสาร

ไร้สาย 5G ของฐานการผลิตในประเทศไทย รองรับ

ความต้องการผลติภัณฑ์ชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนกิส์ทีเ่พิม่

ขึน้ในอุตสาหกรรมการสือ่สารไร้สาย และสร้างรายได้

จากผลติภณัฑ์กลุม่ดงักล่าวประมาณ 50 ล้านเหรยีญ

สหรัฐ หรือคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 10% ของรายได้

รวม และหลงัจากนัน้คาดว่ามรีายได้เตบิโตเฉลีย่ไม่ต�า่

กว่า 10% ต่อปี  

"เราจะน�าศักยภาพการผลิตของโรงงานในกลุ่ม 

SVI เข้าไปช่วยขับเคลื่อนกลุ่มอุตสาหกรรมเมกะเท

รนด์ของโลกผ่านเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและ

การบริหารจัดการต้นทุนที่เอื้อต่อขีดความสามารถ

การแข่งขัน รองรับความต้องการผลิตภัณฑ์ชิ้น

ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญใน

อุตสาหกรรมการสื่อสารไร้สาย จากปัจจัยการขยาย

ตัวการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสื่อสารยุค 

5G" นายสมชาย กล่าว  

ส�าหรบัผลการด�าเนนิงานในปี 2563 บรษัิทฯ ท�ายอด

ขายรวม 15,282 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.1% และมีก�าไร

สทุธ ิ686 ล้านบาท เพิม่ข้ึน 84.4% เทยีบกบัปีทีผ่่าน

มา โดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ (บอร์ด) มมีติ

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลงวดผลการด�าเนินงานในปี 

2563 ในอัตรา 0.11 บาทต่อหุ้น โดยก�าหนดรายชื่อ

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล  (Record Date) ใน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 และก�าหนดจ่ายเงินปันผล

ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นี้   

SVI รุกผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ป้อนอุตสำหกรรมเมกะเทรนด์ของโลก 

รับลูกค้ำสหรัฐฯ และจีน ดันไทยเป็นฐำนผลิต

ตัวรับส่งสัญญำณควำมเร็วสูง 5G
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บล.ทิสโก้ชี้ระยะสั้นหุ้นไทยอาจย่อตัวตามตลาด
หุ้นโลก หลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 
ปรับขึ้นสูงสุดในรอบ 1 ปี แถมกระแสเงินทุนต่าง
ชาติเตรียมไหลออกอีกกว่า 120 ล้านรับ FTSE 
เตรียมปรบัลดน�า้หนกัหุน้ไทย แนะกลยทุธ์ลงทุน
เดือน มี.ค. รอจังหวะปรับฐานช้อนซื้อหุ้นเชิงรับ 
และหุ้นกลุ่มวัฎจักร

นายอภชิาต ิผูบ้รรเจดิกลุ ผูอ้�านวย
การอาวโุส สายงานวิเคราะหเ์ชงิกล
ยุทธ์  บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ 
จ�ากัด (Mr. Apichat Poobunjirdkul, Senior 
Strategist, TISCO Securities Co., Ltd) เปิด
เผยว่า บล.ทิสโก้แนะน�าให้นักลงทุนระมัดระวัง
การลงทุนในตลาดหุ้นต่อจากนี้ หลังจากที่อัตรา
ผลตอบแทนพันธบตัรสหรฐัฯ (Bond Yield) ปรบั
ตัวขึ้นต่อเนื่อง แตะระดับสูงสุดรอบ 1 ปี ซึ่งศูนย์
วเิคราะห์เศรษฐกิจและกลยทุธ์ทสิโก้(TISCO ESU) 
ประเมนิว่า ในช่วงไตรมาส 2/ 2564 หากอตัราผล
ตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เกินกว่า
ระดับ 1.4% ขึ้นไปจะเริ่มกดดันให้ตลาดหุ้นปรับ
ฐานลงได้

ด้านกระแสเงินทุนต่างประเทศในระยะสั้นนั้น 
บล.ทิสโก้ประเมินว่าในระยะสั้นยังคงมีปัจจัย
ลบเข้ามากระทบ เช่น ความล่าช้าในการจัดหา
วัคซีนเมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศท�าให้ในปี
นี้เศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวช้าเมื่อเทียบกับประเท
ศอื่นๆ ขณะท่ีการเมืองในประเทศยังไม่นิ่งเห็นได้
จากจากการกลับมาชุมนุมระลอกใหม่ และความ
ไม่แน่นอนของการแก้ไขรฐัธรรมนญู ผสานกบัฟตุ
ซี ่รสัเซล (FTSE Russell) เตรยีมปรบัลดน�า้หนกั
หุ้นไทยลงจาก 2.3% สู่ 2.25% มีผลบังคับใช้ ณ 
ราคาปิดวันที่ 19 มีนาคม ซึ่งคิดเป็นเม็ดเงินไหล
ออกราว 120 ล้านดอลลาร์ฯ จะเป็นอกีปัจจยัหนึง่
ที่กดดันกระแสเงินทุนต่างชาติในเดือนนี้

"นอกจากนักลงทุนต่างชาติจะขายสุทธิ 2 เดือน
ตดิต่อกนัแล้ว นกัลงทุนสถาบนัในประเทศยงัขาย
สทุธต่ิอเนือ่งเป็นเดอืนที ่6 ตดิต่อกนัด้วย องิจาก
สถานการณ์แบบน้ีในอดตี โอกาสท่ีหุน้ไทยจะปรับ
ตัวลงมีสูงถึง 83% แต่ในทางกลับกัน หากนัก
ลงทุนต่างชาติหรือนักลงทุนสถาบันในประเทศ

ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิมีโอกาส 
61% ที่หุ้นไทยที่จะปรับตัวเพิ่มข้ึน และหากนัก
ลงทุนต่างชาติและนักลงทุนสถาบันในประเทศ
กลับมาซือ้สทุธพิร้อมกนักม็โีอกาสถงึ 82% ทีหุ้่น
ไทยจะปรับตัวเพิ่มขึ้น" นายอภิชาติกล่าว

ส�าหรับการประชุมธนาคารกลางส�าคัญในเดือน
นี้ เช่น ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ธนาคาร
กลางสหรัฐฯ (FED) ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) 
ธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) และธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (BOT) ภาพรวมคาดว่าทุกธนาคาร
กลางยังคงนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายอย่าง
มากตามเดมิ แต่ประเดน็ส�าคญัทีต้่องติดตาม คอื 
ประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจรอบใหม่ และการ
ส่งสัญญาณการปรับลดแผนการอัดฉีดสภาพ
คล่องลงหรือไม่ (QE Tapering) โดยบล.ทิสโก้
ประเมินว่าการส่งสัญญาณ QE Tapering ดัง
กล่าวยังเร็วเกินไปส�าหรับตอนนี้ เนื่องจากการ
ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนจ�าเป็นต้องใช้
เวลา และยังข้ึนอยู่กับกระจายวัคซีนในวงกว้าง
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่อีกด้วย

ที่ส�าคัญ FED ได้ปรับเป้าหมายเงินเฟ้อมาเป็น 

"เงินเฟ้อเฉลี่ย" ที่ระดับ 2% ท�าให้การด�าเนิน
นโยบายการเงินมีความยืดหยุ่นมาก สามารถ
ประวงิเวลาการใช้นโยบายการเงนิแบบผ่อนคลาย
ได้อีกนานพอสมควรจนกว่า FED จะมั่นใจว่า
เศรษฐกจิฟ้ืนตวัแขง็แกร่งจรงิ ดงันัน้ การปรบัตวั
ขึน้ของ Bond Yield จงึเป็นการปรบัขึน้จากระดบั
ทีต่�า่มากเพือ่หาสมดลุใหม่ และภาพนโยบายการ
เงินโดยรวมยังเป็นผลดต่ีอราคาสินทรพัย์เสีย่งอยู่ 
โดยเฉพาะตลาดหุ้นเกิดใหม่ (EM) ส�าหรับตลาด
หุ้นไทย แนะน�าให้นักลงทุนควรรอโอกาสหุ้นไทย
ปรับฐานลงตามหุ้นโลกจึงค่อยทยอยสะสมเพิ่ม

ส�าหรับกลยุทธ์การลงทุนเดือนนี้ บล.ทิสโก้เลือก
หุ้นผสมผสานระหว่างหุ้นเชิงรับ (Defensive & 
Dividend Stocks) ที่มีประเด็นบวกเฉพาะตัว
หนนุ แนะน�า ADVANC, BDMS และ EASTW และ
หุ้นกลุ่มวัฎจักร (Cyclical Stocks) ที่ราคายังมี
โอกาสปรับขึ้น (Upside) แนะน�า SCC, TOP และ 
TPIPL ดงันัน้ หุน้เด่นทีแ่นะน�าในเดอืนมนีาคม คอื 
ADVANC, BDMS, EASTW, SCC, TOP และ TPIPL 
ด้านแนวรับส�าคญัของเดอืนนีอ้ยู่ที ่1,450 , 1,455 
และ 1,475 ตามล�าดับ ส่วนแนวต้านส�าคัญอยู่ที่ 
1,510, 1,515, 1,530 และ 1,560 จุด ตามล�าดับ

บล.ทิสโก้แนะรอจังหวะหุ้นไทยย่อตัว 

ทยอยสะสมหุ้นเชิงรับ - วัฎจักร
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ถึงแม้วคัซนีโควดิ-19 จะช่วยจดุประกายสร้างความหวงัการฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกท่ีถกูผลกระทบอย่างรนุแรงจากการระบาดหนกัท่ีผ่านมา ประกอบ

กบัการทีร่ฐับาลกลางแต่ละประเทศใส่เมด็เงนิเข้ามาในระบบเพ่ือฟ้ืนฟเูยยีวยาเศรษฐกจิจ�านวนมหาศาลอย่างต่อเนือ่ง ในขณะท่ีภาคเศรษฐกจิแท้จรงิ

ยังคงฟื้นตัวอย่างช้าๆ เช่นเดียวกับในประเทศไทย ท�าให้เม็ดเงินส่วนใหญ่ยังคงไหลไปลงทุนในทรัพย์สินเสี่ยงมากขึ้น เพื่อหาผลตอบแทนทางการ

เงินที่สูงกว่า

กบข. มองแนวโน้มภาวะเศรษฐกจิและการลงทนุในช่วงน้ี โดยระบวุ่า เศรษฐกิจโลกเริม่ส่งสัญญาณว่าสามารถรบัมอืกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโควิด-19 ได้ดีขึ้น เห็นได้ชัดจากดัชนีภาคเศรษฐกิจในหลายตัวชี้วัดเริ่มฟื้นตัวและปรับตัวได้ดีขึ้น หลังจากที่มีการเร่งฉีดวัคซีนในหลายประเทศ

ทั่วโลก โดยมีอัตราการฉีดวัคซีนเพิ่มสูงขึ้นแซงหน้าการแพร่เชื้ออย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะในสหรัฐฯ จีน สหราชอาณาจักร และในอีกหลายภูมิภาค

ในขณะที่เศรษฐกิจของไทย ยังคงมีแนวโน้มการฟื้นตัวช้าๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกและภาคบริการอย่าง

การท่องเที่ยว จึงยังคงต้องการมาตรการเยียวยาทั้งด้านการคลัง และการเงินที่ตรงจุดเพิ่มเติมต่อไป

ขณะเดียวกัน ผลพวงจากเม็ดเงินจ�านวนมหาศาลที่รัฐบาลกลางทั่วโลกอัดฉีดเพื่อช่วยเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ โดยเฉพาะสหรัฐฯ มีแนวโน้มว่า

จะได้รับอนุมัติงบประมาณสูงถึง 1.9 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ เร็วกว่าก�าหนด ท�าให้เม็ดเงินจ�านวนมากไหลไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง กบข. จึงมอง

ว่าตลาดตราสารทุนโดยเฉพาะกลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา (Emerging Market) และกลุ่มประเทศเอเชีย รวมถึงกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) 

ได้แก่ ทองแดง น�้ามัน และสินค้าเกษตรกรรม ยังคงมีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง

อย่างไรกต็าม กบข. มองว่า ยังคงต้องเพ่ิมความระมัดระวงัในการลงทุน จากการทีร่าคาของสินทรพัย์เส่ียงมกีารปรบัตวัสงูข้ึนอย่างต่อเนือ่งในช่วง

ที่ผ่านมานั้น เร่ิมส่งผลไปถึงอัตราเงินเฟ้อที่ขยับตัวขึ้น และท�าให้อัตราผลตอบแทนจากดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐฯ เริ่มปรับตัวสูงขึ้น 

โดย กบข. คาดว่าอาจจะปรับตัวสูงขึ้นไปถึงระดับ 1.5-1.6% ภายในปี 2564 นี้ รวมถึงค่าเงินบาทน่าจะแข็งค่าอยู่ในระดับ 29.50 - 30.50 บาทต่อ

ดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงที่เหลือของปีนี้ ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ยังคงยืนยันในการคงนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายต่อไป ซึ่งปัจจัย

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ยังคงต้องจับตามองกันต่อไป 

กบข. คำดแนวโน้มสินทรัพย์เส่ียงสูงยังไปได้ดี แต่ต้องใช้ควำมระมัดระวัง 

จำกกำรท่ีอัตรำผลตอบแทนพันธบัตรระยะยำวของสหรัฐฯ เร่ิมปรับตัวสูงข้ึน
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กองทนุบัวหลวง ประกาศ Theme การลงทนุปี 

2564 'ผ่านพ้นอุปสรรค เปิดรับ New Normal' 

ชี้ปีนี้เป็นปีที่ธุรกิจในไทยฟื้นตัว มีโอกาสลงทุน

เพ่ือหวังการฟื้นตัวได้ แต่ให้เน้นเลือกบริษัทที่

ปรับตัวได้ดีเพื่อรับมือดิสรัปชัน และค�านึงถึง

เรื่อง ESG ขณะเดียวกันหากต้องการลงทุน

โดยคาดหวังการเติบโตสูง ควรขยายโอกาส

ไปลงทุนในตลาดต่างประเทศซึ่งมีทางเลือกที่

หลากหลายกว่า

 

นายพีรพงศ์ จริะเสวจีนิดา ประธาน
เจ้าหนา้ทีบ่รหิาร บรษัิทหลกัทรพัย์
จัดการกองทุนรวม บัวหลวง 
จ�ากัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิด

เผยว่า Theme การลงทุน มีไว้ใช้สื่อสารให้ผู้

ลงทุนรับทราบแนวคิด โอกาส และความเสี่ยง 

ทีมี่ผลต่อการลงทนุในอนาคต โดย Theme การ

ลงทุนในปี 2564 นี้ คือ 'ผ่านพ้นอุปสรรค เปิด

รับ New Normal' โดยมองว่า ปีนี้น่าจะเป็นปี

แห่งการฟ้ืนตวัของธุรกจิในประเทศไทย ซึง่จาก

ราคาหุน้ทีป่รบัตวัลงมามากเม่ือปีทีแ่ล้ว ท�าให้มี

โอกาสจะฟ้ืนตวัได้ในระยะสัน้ แต่ในระยะยาวน้ัน

ธรุกจิขนาดใหญ่ในไทยหลายธุรกจิมคีวามเสีย่ง

ที่จะได้รับผลกระทบของการเกิด Disruption 

ไม่ว่าจะเป็น ภาคการเงินท่ีมีความเสี่ยงจาก

ธรุกิจเทคโนโลยทีางการเงนิ (ฟินเทค) ท่ีเกดิขึน้

ตลอดเวลา ธุรกิจพลังงานที่มีความเสี่ยงจาก

แหล่งพลังงานรูปแบบใหม่ หรือธุรกิจพาณิชย์

ซึ่งถูกอี-คอมเมิร์ซแย่งส่วนแบ่งตลาด เป็นต้น 

ดงันัน้ บริษทัแบบดัง้เดมิจึงต้องเร่งปรับตัวเพ่ือ

รักษาความแข็งแกร่งให้ได้นานที่สุด

"โอกาสของการเกิด Disruption มีมานานแล้ว

ในแทบทกุอตุสาหกรรม เพราะธรุกจิขนาดใหญ่

ย่อมมีผู้คิดจะแย่งส่วนแบ่งตลาด ซึ่งบางธุรกิจ

มรีะดบัผลกระทบของการถกู Disrupt ในขนาด

ที่แทบจะท�าให้บริษัทล้มหายไปได้ ส่วนในบาง

ธุรกิจ คู่แข่งใหม่อาจแย่งชิงความต้องการใช้

สินค้าหรือบริการได้เพียงบางส่วนแต่แนวโน้ม

ความต้องการใช้ในรูปแบบดั้งเดิมยังคงมีอยู่

อย่างต่อเนือ่ง ซ่ึงถ้าบรษิทัมคีวามแขง็แกร่งใน

การแข่งขนัเมือ่เทยีบกบัคูแ่ข่งอืน่ๆ ด้วยรปูแบบ

การให้บริการแบบดั้งเดิมได้ ก็จัดว่าเป็นธุรกิจ

ที่ทนทานต่อการ Disruption ได้ และเป็นหนึ่ง

ลักษณะของธุรกิจที่เราอยากจะลงทุนในระยะ

ยาวด้วย" นายพีรพงศ์ กล่าว

ทั้งน้ี ธุรกิจท่ีปรับตัวได้โดยอาศัยจังหวะช่วงนี้

ปรับรูปแบบการขาย ได้แก่ ธรุกจิสินค้าอุปโภค

บรโิภค ซ่ึงมีความจ�าเป็นในชวีติประจ�าวนั ธรุกิจ

ค้าปลกีบางประเภทท่ีตอบสนองความต้องการ

ซื้อบางลักษณะ เช่น สินค้าที่มีมูลค่าสูง หรือ

สินค้าประเภทสะดวกซื้อ โดยเฉพาะธุรกิจที่หา

ซพัพลายเออร์ทีแ่ขง็แกร่งได้กน่็าจะคงอยูไ่ด้โดย

ได้รับผลกระทบจากอี-คอมเมิร์ซในระดับจ�ากัด 

แต่ผู้ลงทุนก็ต้องติดตามรูปแบบพฤติกรรมผู้

บริโภคด้วย นอกจากนี้ ธุรกิจบริการที่เกี่ยวกับ

สุขภาพก็จะยังมีอยู่ แม้มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ช่วย

ให้ผูป่้วยปรกึษาแพทย์ได้จากท่ีบ้าน หรอืผูป่้วย

ตรวจคัดกรองโรคบางชนิดได้ด้วยตัวเอง แต่

การรกัษาท่ีซับซ้อนกย็งัจ�าเป็นต้องไปพบแพทย์

ที่โรงพยาบาลอยู่เช่นเดิม

ขณะท่ีการให้ความส�าคัญกับปัจจัยด้าน ESG 

เป็นอีกประเด็นที่นับวันจะมีความส�าคัญมาก

ขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจด�าเนินต่อไปได้อย่าง

ยั่งยืน ซึ่งมีตัวอย่างมาหลายกรณีแล้วท่ีการก

ระท�าไม่เหมาะสมบางอย่างของบริษัทหรือตัว

บุคคล ท�าให้เกิดกระแสต่อต้านและกระทบยอด

ขาย หรือบริษัทที่ไม่จัดการซัพพลายเชนให้ถูก

ต้องก็จะมีความเสี่ยงที่การด�าเนินการจะถูก

หน่วยงานรัฐเข้ามาแทรกแซงได้ 
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"การค�านงึถงึความเสีย่งด้าน ESG จะช่วยลดโอกาสทีจ่ะเกดิเหตุการณ์ด้านลบท่ีไม่รูว่้าจะเกดิขึน้เมือ่ไหร่ แต่ผลกระทบอาจรนุแรงมาก ซ่ึงความเสีย่ง

ด้าน ESG ไม่ได้หมายถึงการกระท�าตามหลักจริยธรรมหรือกฎข้อบังคับเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการจัดการธุรกิจที่สุ่มเสี่ยงเกินไปด้วย เช่น พึ่งพา

ลูกค้ารายใหญ่หรือซัพพลายเออร์ รายใหญ่ในสัดส่วนที่มากเกินไป เป็นต้น"  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว

นายพีรพงศ์ กล่าวว่า หากผู้ลงทุนต้องการลงทุนโดยคาดหวังการเติบโตสูง การเลือกธุรกิจที่เป็นตัว Disruptive เสียเอง เช่น ธุรกิจที่คิดค้นหรือใช้

ประโยชน์จากนวัตกรรมที่จะไป Disrupt ธุรกิจแบบดั้งเดิม ก็น่าจะตอบโจทย์ได้ดีกว่า ซึ่งธุรกิจแบบนี้จะมีตัวเลือกที่หลากหลายอยู่ในตลาดหุ้นต่าง

ประเทศมากกว่าในตลาดหุ้นไทย

ตัวอย่างธุรกิจเหล่านี้ ได้แก่ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับคลาวด์ คอมพิวติ้ง ซึ่งก�าลังแย่งส่วนแบ่งตลาดจากการใช้งานแบบ On-premise (การติดตั้งหรือ

วางระบบเซิร์ฟเวอร์ไว้ภายในองค์กร) ธุรกิจที่สนับสนุนการท�างานจากระยะทางไกล ธุรกิจให้บริการทางอินเทอร์เน็ต หรือตลาดกลางซื้อขายสินค้า

ออนไลน์ต่างๆ  แอปพลิเคชันบริการด้านสุขภาพหลากหลายรูปแบบซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคประหยัดต้นทุนการเงิน เวลา ทั้งยังได้รับบริการที่มีคุณภาพ

มากขึ้น หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเชนของพลังงานรูปแบบใหม่ เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม แม้บางธุรกิจมีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้น แต่ผู้ลงทุนก็ต้องค�านึงถึงความเสี่ยงเช่นกัน นั่นคือ ระดับราคานั้นขึ้นไปเกินกว่าปัจจัยพื้นฐาน

หรือยัง

เรื่องนี้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า "ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะมองเห็นอนาคตได้อย่างแม่นย�าในเรื่องการเกิดธุรกิจใหม่ที่เป็น Disruptive เพราะ

บางชนิดก็เกิดขึ้นมาได้เกินกว่าที่เราจะจินตนาการไปถึง และในยุคที่เทคโนโลยีกับพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วอย่างนี้ ผู้ลงทุนก็ต้อง

ติดตามการลงทุนอย่างสม�่าเสมอ แต่ต้องไม่ลืมว่าการจะเปลี่ยนแปลงพอร์ตลงทุนในไปในธุรกิจใด ก็ต้องเข้าใจวงจรวัฎจักรทางธุรกิจ (Business 

cycle) ของแต่ละอตุสาหกรรม รวมถงึต้องรูว่้า

ความคาดหวังนั้นได้สะท้อนไปในราคาหุ้นแล้ว

หรือยัง นี่เป็นสิ่งที่ส�าคัญมาก มากพอๆ กับ

การมองหาบริษัทที่แข็งแกร่งเพื่อลงทุน หรือ

ที่เรียกว่า Good Stock ก็ต้องมี Good Trade 

ด้วย"

ผู ้ลงทุนต้องท�าความเข้าใจ ลักษณะสินค้า 

เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อน

ตัดสินใจลงทุน

ผลการด�าเนนิงานในอดตี มิได้เป็นสิง่ยนืยนัถงึ

ผลการด�าเนินงานในอนาคต

การป้องกันความเสีย่งอตัราแลกเปลีย่นขึน้กบั

ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
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อินไซด์ Business
TMILL จัดกิจกรรม 

"ปันรัก ปันน�้าใจ เพ่ือผู้ป่วยจิตเวช"

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ ททท. 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวคาร์บอนต�่า"

เคทีซีเดินหน้าพัฒนาแอปฯ KTC Mobile 

ด้วยฟเีจอร์ใหม่ เบิกถอนเงินสดได้ทุกค่าย 

และตั้งรหัส ATM PIN ได้ด้วยตัวเอง

บริษัท โมโน เน็กซ์ จ�ากัด (มหาชน) มอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า

เพ่ือใช้ส�าหรับท�าสื่อการเรียนการสอนและเขียนอักษรเบรลล์ ให้แก่ 

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
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สรุปมูลค่ำกำรซื้อขำย
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