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บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ากัด 

(มหาชน) หรือ BAFS   เปิดแผนยุทธศาสตร์ 2564 

– 2567 มุ่งพัฒนา 3 ธุรกิจ ทั้งธุรกิจหลัก ธุรกิจที่

เกี่ยวเนื่อง และธุรกิจใหม่ เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในโลก

ยุคใหม่ พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน 

 

นายประกอบเกยีรติ นินนาท กรรมการ
ผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อ
เพลงิการบนิกรงุเทพ จ�ากดั (มหาชน) 
หรือ BAFS เปิดเผยถึงการด�าเนนิธรุกจิในปี 2564 

ว่า ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนเนื่องจาก

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศและท่ัวโลก 

ซึง่เป็นเหตุการณ์ทีไ่ม่มใีครเคยคาดคดิมาก่อน ได้สร้าง

ผลกระทบต่อธรุกจิทัว่โลก โดยเฉพาะธรุกจิท่องเทีย่ว

และอุตสาหกรรมการบิน อย่างไรก็ตาม บาฟส์ยังคง

เชื่อมั่นในความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมการบิน

และการท่องเทีย่วไทยในระยะยาว ซึง่บาฟส์ได้ก�าหนด

ยทุธศาสตร์องค์กร ปี 2564-2567 เพือ่การเตบิโตของ

กลุม่บรษิทัอย่างยัง่ยนื โดยตัง้เป้าภายในปี 2567 จะมี

ส่วนแบ่งรายได้ของธุรกิจหลัก (Core Business) คือ

ธุรกิจบริการน�้ามันอากาศยาน 43% และธุรกิจอื่น ๆ 

(Non-Core Business) 57% เพื่อสร้างความมั่นคง

ด้านรายได้และกระจายความเสีย่งจากการพึง่พงิราย

ได้จากธุรกิจหลัก

 

โดยบาฟส์จะเดินหน้ารักษาศักยภาพและความ

แขง็แกร่งของธุรกจิหลกั พร้อมการขยายธรุกิจทีเ่กีย่ว

เนือ่งและการลงทนุในธรุกจิใหม่ทีส่ามารถตอบสนอง

โลกยุคใหม่ทั้งในเรื่อง Digital Transformation และ 

Disruption เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัจจัยต่าง ๆ เพื่อ

ให้มั่นใจได้ว่า กลุ่มบริษัทจะมีรากฐานที่แข็งแรงและ

สามารถเตบิโตได้อย่างต่อเนือ่งและย่ังยืนเพือ่ไปสู่เป้า

หมายที่วางไว้ ส�าหรับปี 2564 บาฟส์มีแผนด�าเนิน

ธุรกิจ ดังนี้

 

1) ธุรกิจหลัก – รักษาความแข็งแกร่งของการให้

บริการธุรกิจหลักครบวงจร โดยมีโครงการท่ีจะ

ลงทุนขยายการให้บริการน�้ามันอากาศยานไปยังท่า

อากาศยานในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพ ซึ่งบริษัทอาจ

จะด�าเนนิการด้วยตนเองหรือเข้าร่วมทนุกบัผูป้ระกอบ

การรายอื่น นอกจากนี้ บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน 

จ�ากัด (TARCO) ผู้ให้บริการระบบส่งน�้ามันเชื้อเพลิง

อากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ณ ท่าอากาศยาน

สุวรรณภูมิ ก�าลังด�าเนินโครงการระบบส่งน�้ามันเชื้อ

เพลงิอากาศยานผ่านท่อแบบ Hydrant ระยะที ่2 ภาย

ใต้โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 

2 ซึ่งประกอบไปด้วยหลุมจอดอากาศยานแบบแนบ

ประชิดอาคารทั้งหมด 28 หลุมจอด ให้บริการด้วย

ระบบท่อส่งน�้ามันใต้ดินทั้งหมด โดยมีการก่อสร้าง

เสร็จสิ้นแล้ว 100% ในเดือนมิถุนายน 2562  พร้อม

ทั้งการทดสอบระบบส่งน�้ามันเชื้อเพลิงอากาศยาน

อย่างเต็มรูปแบบด้วยน�้ามันอากาศยานจริงในเดือน

มกราคม 2564 โดยคาดว่า จะทดสอบเตรียมความ

พร้อมการเปิดให้บริการจากบริษทั ท่าอากาศยานไทย 

จ�ากดั (มหาชน) และการทดสอบระบบปฏบิตังิานต่าง 

ๆ ร่วมกันแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2565

 

2) ธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง - บรษิทัวางแผนขยายขอบเขต

การท�าธุรกิจที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า

ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการน�้ามันอากาศยาน 

คือ บริษัท บาฟส์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด 

(BID) ด�าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ  การพัฒนานวัตกรรมและธุรกิจ 

Digital Solution การพฒันาแพลตฟอร์มการบรกิาร

ต่าง ๆ  ทีเ่ก่ียวข้องกบัธรุกจิการบนิและท่าอากาศยาน

ผ่านเทคโนโลยีต่าง ๆ  เช่น blockchain และ AI เป็นต้น 

รวมถึงการพัฒนา Prototype หุ่นยนต์เติมน�้ามัน

อากาศยานเพื่อติดตั้งกับรถเติมน�้ามันอากาศยาน 

บริษัท บาฟส์อินเทค จ�ากัด (BAFS INTECH) ผลิต

และจัดจ�าหน่ายรถเติมน�้ามันอากาศยาน อุปกรณ์

เครื่องมือสนับสนุนอากาศยานในภูมิภาค โดยมีการ

ประกอบและจัดจ�าหน่ายรถเติมน�้ามันอากาศยานให้

กบัประเทศเมยีนมาและลาว รวมทัง้ร่วมมือกบับรษิทั

ชัน้น�าของยุโรปในการพฒันารถเติมน�า้มนัอากาศยาน

ไฟฟ้า (Electronic Vehicle- EV) และการเป็น

ตวัแทนจ�าหน่ายอปุกรณ์ต่าง ๆ  เช่น วาล์วในงานด้าน

อุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรมปิโตรเลียม

BAFS เปิดแผนปี 64 เดินหน้า 3 ธุรกิจหลัก 

ขับเคล่ือนองค์กรเติบโต พร้อมต้ังเป้า

ภายในปี 67 รายได้ธุรกิจบริการน�้ามันอากาศยาน 43% 

และ Non-Core Business 57%
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3) ธุรกิจใหม่ – บริษัทมีแผนการลงทุนทางธุรกิจ

อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเสริมรายได้และความมั่นคง

ให้แก่ธุรกิจของบริษัท ตลอดจนกระจายรายได้และ

สร้างความสมดุลให้แก่โครงสร้างรายได้ของบริษัท 

โดย บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น 

จ�ากัด (BC) ได้ลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทนและสิ่ง

แวดล้อม (Renewable energy) และธุรกิจรีไซเคิล 

(Recycling business) โดยการซ้ือโครงการโรงไฟฟ้า

พลงังานแสงอาทติย์ในประเทศ จ�านวน 7 แห่ง ก�าลัง

ผลิตรวม 36.4 เมกะวัตต์ มูลค่าประมาณ 1,704.67 

ล้านบาท ซึง่สามารถสร้างรายได้ให้กบักลุ่มบริษทัโดย

ทันทีในปี 2564 และมีแผนที่จะซื้อโรงไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ในต่างประเทศในอนาคต

 

ส�าหรับผลการด�าเนินการของกลุม่บรษิทั (BAFS และ

บริษัทย่อย) ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวมจ�านวน 

1,882.5 ล้านบาท ลดลง 2,035.8 ล้านบาท คิด

เป็นร้อยละ 52 เมื่อเทียบกับรายได้รวมของปี 2562 

ซึ่งปรับลดลงตามปริมาณน�้ามันอากาศยานที่กลุ่ม

บริษัทให้บริการ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ

ท่าอากาศยานดอนเมือง และปริมาณน�้ามันจากการ

ให้บริการขนส่งน�้ามันทางท่อ เนื่องจากการชะลอตัว

ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวม การเดินทางทาง

อากาศยานลดลงอย่างมาก ตลอดจนการบริโภค

น�้ามันภาคพื้นดินปรับลดลงจากผลกระทบของการ

แพร่ระบาดโควดิ-19 ซึง่กลุม่บรษิทัได้ด�าเนนิมาตรการ

ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างเข้มงวดและมีประสิทธิภาพ 

โดยมีต้นทุนบริการจ�านวน 1,528.6 ล้านบาท ลดลง 

300.6 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.4 และค่าใช้จ่ายใน

การบริหารจ�านวน 588.9 ล้านบาท ลดลง 112.5 ล้าน

บาท หรอืร้อยละ 16 ส่งผลให้กลุม่บริษทัมผีลขาดทนุ

สทุธใินส่วนของผูถ้อืหุ้นของบริษัทจ�านวน 374.3 ล้าน

บาท เปลี่ยนแปลงลดลง 1,314.2 ล้านบาท หรือลด

ลงร้อยละ 139.8 ทั้งนี้ แม้ผลประกอบการของกลุ่ม

บริษทัจะขาดทนุ แต่เนือ่งจากมาตรการประหยดัค่าใช้

จ่าย การลดเงนิเดอืนตามความสมคัรใจของผูบ้ริหาร 

ท�าให้ผลประกอบการเฉพาะกจิการของ BAFS มกี�าไร

สุทธิ 25.9 ล้านบาท

 

"ในการก้าวสู่ปี 2564 กลุ่มบริษัทพร้อมเดินหน้า

พัฒนาธุรกิจตามแผนด�าเนินงานอย่างรอบคอบ โดย

มุ่งมั่นในการให้บริการธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืนที่

ค�านึงถงึคณุภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดล้อม บน

พืน้ฐานของหลกับรรษัทภิบาล การบรหิารความเส่ียง

ตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับ

การบริหารจัดการองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม

เป็นพ้ืนฐานส�าคัญ เพื่อเสริมศักยภาพการเติบโตบน

เส้นทางธุรกิจควบคู่กับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียตลอด

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ด้วยความเช่ียวชาญ

ในธรุกจิพลังงานและความสามารถในการตอบสนอง

โลกยุคใหม่ บาฟส์จะขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่าง

มคีณุภาพและยัง่ยนื " นายประกอบเกยีรต ิกล่าวสรปุ

BAFS เปิดแผนปี 64 เดินหน้า 3 ธุรกิจหลัก 

ขับเคล่ือนองค์กรเติบโต พร้อมต้ังเป้า

ภายในปี 67 รายได้ธุรกิจบริการน�้ามันอากาศยาน 43% 

และ Non-Core Business 57%
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CWT ดีเว่อร์ งบปี 63 ก�าไรสุทธิ 117 ล้านบาท สร้าง

สถิติสูงสุดใหม่ ไม่สนโควิด ธุรกิจหนังโตแกร่ง คุม

ต้นทุน ออเดอร์ใหม่ไหลเข้าเพียบ บริหารต้นทุนได้

อย่างมีประสิทธิภาพ บิ๊กบอส "วีระพล ไชยธีรัตต์" 

มั่นใจปี 64 แรงได้อีก แย้ม "สกุลฏ์ซี" เตรียมทยอย

ส่งมอบ "บัส-เรือ" มูลค่า 600 ล้านบาท หนุนราย

ได้-ก�าไร สร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง

นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้
จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอร่ี 
กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (CWT) เปิดเผย

ว่า ผลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยใน

ไตรมาส 4/63 มีรายได้รวม 497.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

12.99 ล้านบาท หรือ 2.68% เทียบช่วงเดียวกันของ

ปีก่อนมรีายได้รวม 484.94 ล้านบาท และมกี�าไรสุทธิ 

75.59 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 53.09 ล้านบาท หรอื 236% 

เทยีบช่วงเดยีวกนัของปีก่อนมกี�าไรสทุธ ิ22.508 ล้าน

บาท โดยได้รบัปัจจยัหนนุจากธรุกจิหนงัทียั่งคงเตบิโต

อย่างแข็งแกร่ง ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 แต่

ด้วยการบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และราคาหนังที่ปรับตัวลดลง ส่งผลให้ก�าไรสุทธิ

เติบโตอย่างมีนัยส�าคัญ รวมถึงลูกค้ามีการส่งออเด

อร์ใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯยังมี

รายได้ประจ�า (Recurring Income) จากธุรกิจโรง

ไฟฟ้า 2 แห่ง เข้ามาช่วยสนับสนุน

ขณะที่ภาพรวมผลการด�าเนินงานในปี 2563 มีก�าไร

สุทธิ 117 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.77 ล้านบาท หรือ 

11.18  % เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนมีก�าไรสุทธิ 

105.26 ล้านบาท สร้างสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ส�าหรับแผนการด�าเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ ต้ัง

เป้าหมายรายได้โตเกิน 30% จากปีก่อน และมีโอกาส

สร้างสถิติสูงสุดใหม่ จาก 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1.กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์หนัง ซึ่งถือเป็นรายได้หลักของบริษัทฯ ซึ่ง

เริม่มอีอเดอร์ใหม่เข้ามาอย่างต่อเนือ่ง จากลกูค้าหลกั 

โดยคาดว่ารายได้ธุรกิจหนังจะอยู่ที่ 1,400 ล้านบาท 

ในปีนี้  2.กลุ่มพลังงาน โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีโรง

ไฟฟ้าชีวมวล ก�าลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ และโรง

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ก�าลังการผลิต 5.0 เมกะ

วัตต์ คาดจะท�ารายได้ปีนี้ประมาณ 340 ล้านบาท

และ 3.บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จ�ากัด หรือ SKC 

ซึ่งเป็นผู้น�านวัตกรรมยานยนต์และเรืออะลูมิเนียม

รายแรกของไทย อยู่ระหว่างการพัฒนารถบัสดีเซล 

และรถบัส EV คาดว่าจะสามารถจดทะเบียนกับกรม

ขนส่งทางบกและส่งมอบงานได้ภายในปลายไตรมาส 

1/2564 และต้ังเป้าหมายรายได้กลุม่ปีนีอ้ยู่ทีป่ระมาณ 

600 ล้านบาท จากออเดอร์ผลิตเรือ EV ให้กับบริษัท 

บ้านปูเน็กซ์ และพันธมิตร และรถมินิบัส ท่ีมีออเด

อร์เข้ามากว่า 200 คัน จะเริ่มทยอยส่งมอบตั้งแต่ 

ไตรมาส 2/2564

"มัน่ใจว่าแนวโน้มผลการด�าเนนิงานในปีนีจ้ะสร้างสถติิ

สูงสุดใหม่ต่อเนือ่ง โดยได้รับปัจจยัหนนุจากธรุกจิยาน

ยนต์ไฟฟ้าที่เป็น New S-Curve ของบริษัทฯ ภาย

ใต้บริษัทร่วมทุน "สกุลฎ์ซี" ซึ่ง CWT ถือหุ้นใหญ่ใน

สดัส่วน 50% มแีผนส่งมอบรถและเรือในปีนีก้ว่า 600 

ล้านบาท ซึ่งจะเข้ามาเสริมรายได้หลักที่มาจากธุรกิจ

หนงั และธรุกจิโรงไฟฟ้า 2 แห่ง ทีม่รีายได้ประจ�าจาก

การขายไฟ"

นอกจากนี ้บรษัิทฯอยูร่ะหว่างการเตรยีมความพร้อม

เพื่อเข้าร่วมประมูล สัญญาซื้อขายไฟฟ้าล่วงหน้า 

(PPA) ในส่วนของโรงไฟฟ้าขยะของภาครัฐเพิ่มเติม 

เนื่องจากบริษัทฯ ได้รับสัญญาเป็นผู้ด�าเนินโครงการ

บริหารจัดการขยะและก�าจัดขยะมูลฝอยชุมชน

เทศบาลนครสวรรค์ ภายใต้บริษัท กรีน เพาเวอร์ 1 

จ�ากัด (GP1) พัฒนาร่วมกับ บริษัท  ซีโรเวซท์  จ�ากัด 

โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเข้าพัฒนาพื้นที่และก่อสร้าง

โรงแปลงขยะมูลฝอยชุมชนเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน 

RDF และบรษิทัฯจะเริม่ด�าเนนิการศึกษาและออกแบบ

โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงพลังงาน RDF ร่วมกับ

ทางเทศบาลนครสวรรค์ควบคู่ไปด้วย เพื่อพัฒนาสู่

การเป็นผูด้�าเนนิการโรงไฟฟ้าเชือ้เพลิงพลังงาน RDF 

ขนาดไม่เกิน 10.0 MW ตามแผนพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)  ซึ่งหาก

สามารถประมลูงานเพิม่เติมได้ คาดว่าจะโครงการแล้ว

เสร็จในช่วงปลายปีนี้

CWT ม่ันใจปี 64 รายได้-ก�าไรนิวไฮ 

หลัง"สกุลฏ์ซี" เตรียมทยอยส่งมอบ "บัส-เรือ" 

มูลค่า 600 ลบ. - กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง ออเดอร์เพียบ
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นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท บางกอกชีท
เม็ททัล จ�ากัด (มหาชน) หรือ BM เปิด

เผยว่า ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2563 สิ้นสุดวัน

ที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีรายได้รวม 998.82 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 85.49 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่ม

ขึ้น 9.36% เมื่อเทียบกับปีก่อน  และมีก�าไรสุทธิอยู่

ที่ 56.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

55.96% เมื่อเทียบกับปีก่อน

โดยรายได้ทีเ่พิม่ขึน้ เนือ่งจากบรษิทัฯ ได้รบัค�าสัง่ผลติ

อปุกรณ์ช้ันวางสนิค้าเพ่ือส่งออกไปยงัต่างประเทศ ซึง่

คิดเป็น 25.70% ของรายได้รวม และรายได้จากการ

จ�าหน่ายผลติภณัฑ์ชิน้ส่วนจกัรกลการเกษตร เพิม่ขึน้ 

7.22% ของรายได้รวม ในขณะที่รายได้จากการขาย

สินค้ารางและท่อร้อยสายไฟ รวมถึงงานตู้ไฟฟ้า ตู้

ควบคมุไฟฟ้าและโลหะเช่ือมประกอบลดลง เน่ืองจาก

งานก่อสร้างทีล่ดลง ซ่ึงส่วนหนึง่ส่งผลกระทบมาจาก

การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ท้ังนี้ บริษัทฯ มีต้นทุนขายและการบริการที่เพิ่มข้ึน

อยู่ที่ 811.64 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 100.55 ล้านบาท 

หรือคดิเป็นเพิม่ข้ึน 14.14% เนือ่งจากค่าใช้จ่ายในการ

ผลติทีป่รบัเพิม่สูงข้ึนทัง้ค่าแรงงาน ค่าซ่อมแซม และ

ค่าเสื่อมราคา รวมถึงราคาวัตถุดิบเหล็กที่ปรับเพ่ิม

ขึ้น ส่งผลให้อัตราก�าไรข้ันต้นของบริษัทฯลดลงอยู่ที่ 

18.33% ลดลงคิดเป็น 3.33% เมื่อเทียบปีก่อนหน้า

แต่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 

อยู่ที่ 8.70 ล้านบาท ลดลง 0.13 ล้านบาท หรือคิด

เป็นลดลง 1.47% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แม้ว่าค่า

ใช้จ่ายในการขายและบรหิารเพิม่ขึน้ เนือ่งจากมค่ีาใช้

จ่ายในการส่งออกและการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

"ถงึแม้ว่าสถานการณ์ในปัจจบุนัยังคงได้รับผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดจากไวรัสโควิด-19 แต่ในปีที่ผ่าน

มาบริษัทฯ มีความสามารถในการท�าก�าไรและสร้าง

รายได้ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการจ�าหน่ายชิ้นส่วนจักร

กลการเกษตรมากขึ้น ประกอบกับได้ผลิตอุปกรณ์

ชั้นวางสินค้าเพื่อส่งออก จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีราย

ได้และก�าไรมากขึ้น และคาดว่าในปีนี้ สามารถรักษา

การเติบโตและความสามารถในการท�าก�าไรได้อย่าง

ต่อเนื่อง" นายธานินกล่าว  

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 

กมุภาพนัธ์ 2564 ทีผ่่านมา มมีตอินมุตัจ่ิายเงนิปันผล

ในอัตรา 0.08 บาท จ�านวน 440,000,125 หุ้น รวม

เป็นเงิน 35.20 ล้านบาท โดยก�าหนดวันก�าหนดราย

ชือ่ผูถื้อหุน้ทีม่สีทิธไิด้รบัเงนิปันผลในวนัที ่12 มนีาคม 

2564 และจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่14 พฤษภาคม 2564

BM แจงปี63 ก�าไรโต 55.96% ตามรายได้เพ่ิมข้ึน  

หลังออเดอร์อุปกรณ์ชั้นวางสินค้าส่งออกพุ่ง  

เคาะปันผล 0.08 บาท/หุ้น 
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นายจักรพงส์  สุ เมธ โชติ เมธา 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่บรษัิท สากล 
เอนเนอยี จ�ากัด (มหาชน) หรือ SKE 
เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในปี2564 คาดว่า

จะสามารถท�ารายได้แตะที่ระดับ  700 ล้านบาท 

เติบโตจากปีก่อน (2563) ทีท่�ารายได้ 533.66 ล้าน

บาท ซึ่งจะมีรายได้มาจากธุรกิจโรงไฟฟ้าที่คาดว่า

จะท�าได้ 300 ล้านบาท และจากการเข้าไปลงทุนใน 

บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จ�ากัด “N15”  ซึ่งคาดว่า

จะรับรู้รายได้ในปีแรกที่ระดับ 90 ล้านบาท 

ด้านแผนการด�าเนินธุรกิจในปี2564 บริษัทฯ จะมุ่ง

เนน้ในการผลติไฟฟ้าจากพลงังานสะอาด อาทิ โรง

ไฟฟ้าชีวมวล โซลาร์เซลล์ รวมถึงขยายการลงทุน

ไปยังธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความ

ต้องการพลังงานที่เพิ่มมากขึ้น และสร้างช่องทาง

เพ่ิมรายได้ให้บริษัท และยังคงด�าเนินการเพ่ือท�า

ตามเป้าหมายทีจ่ะมโีรงไฟฟ้า 30 เมกะวตัต์ ภายใน

ปี 2565 โดยในปัจจบัุน SKE ได้เตรยีมความพร้อมใน

การเข้าร่วมประมลูโรงไฟฟ้าชมุชนของภาครัฐ และ

การลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

เพื่อตอกย�้าการเป็นบริษัทพลังงานที่มุ่งเน้นการ

มีส่วนช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยพลังงาน

สะอาด และแสดงถึงศักยภาพของบริษัทเพื่อมุ่งสู่

การเป็นผู้น�าธุรกิจด้านพลังงานของประเทศต่อไป

ขณะที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีการ

อนุมัติให้น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการเข้าซื้อ

บริษัท เอ็น15 เทคโนโลยี จ�ากัด “N15” เรียบร้อย

แล้ว โดยการประชุมผู้ถือหุ้นจะจัดขึ้นในวันท่ี 30 

เมษายน 2564  ส�าหรับธุรกิจ N15 เป็นธุรกิจด้าน

การบริหารจัดการของเสียหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่

เป็นอันตราย โดยการคัดแยกและแปรรูปขยะ เป็น

เชื้อเพลิงทดแทน (Refuse Derived Fuel: RDF) 

ซึ่งสามารถน�าไปเป็นเชื้อเพลิงทดแทนส�าหรับเตา

เผาอุตสาหกรรมได้ 

การเข้าซื้อธุรกิจ N15 ในครั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะ

สร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทที่ระดับ 9% โดย

ประเมนิจุดคุม้ทนุใน 10 ปีข้างหน้าบนพ้ืนฐานธรุกจิ

เดิมของ N15 โดยปัจจุบัน N15 มีรายได้ท้ังจาก

การบริการคัดแยกและก�าจัดขยะ รวมท้ังธุรกิจจัด

จ�าหน่าย RDF โดยจะให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็น

โรงปูนเป็นส่วนใหญ่ และมีศักยภาพท่ีจะเติบโตใน

ธุรกิจการให้บริการแปรรูปและจ�าหน่ายขยะเชื้อ

เพลิงให้กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ

อีกด้วย บอร์ด SKE จึงพิจารณาอนุมัติแล้วว่าจะ

เป็นการเพิม่รายได้ให้แก่ SKE และเป็นการรุกขยาย

ธุรกิจทางด้านพลังงานสะอาด จึงให้น�าเสนอต่อ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการเข้าซ้ือ N15 รวม

มูลค่าทั้งสิ้น 145.00 ล้านบาท

ขณะที่ SKE จะใช้แหล่งเงินทุนด้วยการออกหุ้น

สามัญเพิ่มทุนจ�านวน 186.00 ล้านหุ้น ด้วยราคา

เสนอขายหุ้นละ 0.80 บาท ซ่ึงคาดว่าจะได้เงิน

จากการเพิ่มทุนไม่เกิน 148.80 ล้านบาท ในกรณี

เงินที่ได้จากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เพียงพอ 

SKE จะกู้ยืมจากสถาบันการเงินในประเทศ ซึ่งคาด

ว่าการกู้ยืมดังกล่าวไม่มีเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อ

สิทธิของผู้ถือหุ้นของ SKE 

ขณะที่ประเด็น บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) หรือ 

PTT เรื่องปริมาณความต้องการก๊าซธรรมชาติ

ส�าหรบัยานยนต์ (NGV) ท่ีสถานก๊ีาซธรรมชาตหิลกั

เอกชน “PMS” พื้นที่บ้านนา-แก่งคอยของ SKE 

เท่ากับ 0 ตันต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 

เป็นต้นไป ถือเป็นเรื่องดีต่อธุรกิจ เพราะในปี 2563 

มีผลขาดทุน 10 ล้านบาท โดย PTT ให้หยุดด�าเนิน

การดังกล่าว แต่ SKE ยังมีหน้าท่ีในการเตรียม

ความพร้อมในการอัดก๊าซให้ ปตท. ตลอดเวลา และ 

ปตท. ยังคงช�าระค่าตอบแทนการลงทุน (AP) ให้

กับ SKE เป็นรายเดือนในอัตราที่ก�าหนดในสัญญา 

โดยรวมแล้วราว 10 ล้านบาทต่อปี ซึ่งหลังจาก

นี้ ปตท. จะร่วมกับ SKE หาแนวทางแก้ไขปัญหา

ปรมิาณความต้องการก๊าซของ ปตท. ที ่PMS พืน้ที่

บ้านนา-แก่งคอยที่ลดลง 

SKE ต้ังเป้ารายได้ปี 64 แตะ700 ลบ. 

จากปีก่อน 533 ลบ. 

คาดโกยรายได้จากธุรกิจใหม่-ธุรกิจเดิมฟื้นตัว 
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ส่วนประเด็นที่บริษัทมีมติอนุมัติให้ขายกิจการ 

บริษัท อาร์อี ไบโอฟูเอลส์ จ�ากัด “RBF” ซึ่ง

ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายก๊าซไบโอมีเทน

อัด (CBG) เนื่องจากบริษัทได้ประเมินผลการ

ด�าเนินงานของ RBF ภายหลังจากการเข้าซื้อหุ้น 

RBF มแีนวโน้มทีจ่ะสร้างผลตอบแทนให้กบับรษิทั

ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทคาดการณ์ไว้ใน

ช่วงก่อนเข้าซื้อหุ้นในปี 2561 โดยมีปัจจัยจาก

ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้คู่ค้าเลือกใช้เชื้อเพลิง

ที่มีต้นทุนการผลิตที่ต�่าที่สุด จึงท�าให้ RBF ได้รับ

การตอบรับจากคู่ค้าประเภทอุตสาหกรรมลดลง

อย่างชัดเจน 

ทั้งนี้ บอร์ดได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้ว 

จึงมีมติอนุมัติเห็นควรให้ขายหุ้นสามัญของ RBF 

ซึ่ง SKE ถือหุ้น 76.95% ให้กับบริษัท อาร์อี พาว

เวอร์ กรุ๊ป จ�ากัด ทั้งหมดเป็นจ�านวน 159,500 

หุ้น ในราคาซื้อขายหุ้นละ 134.16 บาท รวมเป็น

มูลค่าทั้งสิ้น 21.40 ล้านบาท ในวันที่ 31 มีนาคม 

2564 โดยที่การขาย RBF ไม่มีผลกระทบต่อการ

ด�าเนินงานของบริษัท จากเดิมท่ีซ้ือมาในช่วงท่ี

ผ่านมา 24.70 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ไปเมื่อสิ้นปี 

2563 แล้ว

นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนเข้าประมูลโครงการ

ประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนของภาครัฐ จ�านวน 14 

โครงการ ขนาดรวมประมาณ 38 เมกะวตัต์ เบ้ือง

ต้นคาดว่าจะเห็นข้อก�าหนด หรือ TOR ประมาณ

ช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ โดยบริษัทคาดหวังได้

รับโครงการดังกล่าวประมาณ 50%  

ด้านการเข้าเสนอร่วมงานกับกองทัพบก (ทบ.) 

ซ่ึงมแีผนเปิดโครงการเมกะโปรเจกต์โซลาร์ฟาร์ม 

ก�าลังผลิต 3 หมื่นเมกะวัตต์ (โซลาร์กองทัพบก) 

นั้นบริษัทได้มีแผนเข้าเสนอโครงการดังกล่าว

ประมาณ 1,000 เมกะวัตต์ ซึ่งในจ�านวน 1,000 

เมกะวัตต์ ประกอบด้วย งบลงทุนประมาณ 20 

ล้านบาท/เมกะวัตต์ แบ่งเป็น 3 เฟส เฟสที่1 

จ�านวน 50 เมกะวัตต์ เฟสที่2 จ�านวน 450 เมกะ

วัตต์ และเฟสที่3 จ�านวน 500 เมกะวัตต์ ซึ่ง

ปัจจุบัน ทบ.อยู่ระหว่างการพิจารณา โดยคาด

ว่าจะสามารถประกาศใบอนุญาตการซื้อขายได้

(PPA)  ภายในปี 2564

SKE ต้ังเป้ารายได้ปี 64 แตะ700 ลบ. 

จากปีก่อน 533 ลบ. 

คาดโกยรายได้จากธุรกิจใหม่-ธุรกิจเดิมฟื้นตัว 
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บมจ. ไทรทัน โฮลด้ิง หรือ TRITN ประกาศผล

ประกอบการปี 2563 รายได้รวม 1,410 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้น 11% และก�าไรสุทธิ 41.03 ล้านบาท 

เพ่ิมขึน้ 6.5% เมือ่เทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน 

จากกลุม่งานโครงการระบบท่อขนส่งน�า้มนัและงาน

วิศวกรรมใต้ดิน ที่เติบโตแข็งแกร่งและเริ่มรับรู้ราย

ได้จากกลุม่งานก่อสร้างทีเ่กีย่วข้องกบัระบบเดินรถ

ไฟ และ ปีนีเ้ตรยีมรบัรูร้ายได้จากโรงไฟฟ้าอคัรวฒัน์

ทีเ่ริม่ด�าเนนิการเชงิพาณชิย์แล้ว  โดยต้ังเป้ารายได้

ปีละ 100 ล้านบาท

นางสาวหลุยส์ เตชะอุบล ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท ไทรทัน 
โฮลดิง้ จ�ากดั (มหาชน) หรอื TRITN 
ผู้ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่นเป็นหลัก 

(Holding Company) โดยเน้นการลงทุนใน

ธุรกิจด้านวิศวกรรมเฉพาะทาง( Specialized 

Engineering)  เปิดเผยผลการด�าเนินงานปี 2563 

บริษัทฯมีอัตราส่วนในการท�าก�าไรสูงขึ้นจากความ

สามารถในการหารายได้เพิ่มสูงขึ้นและมีการ

ควบคมุค่าใช้จ่ายอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยมีรายได้

รวม 1,409.80 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 134.38 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้น 10.5% และก�าไรสุทธิ 41.03 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้น 6.5% จากกลุ่มงานโครงการระบบ

ท่อขนส่งน�้ามันและงานวิศวกรรมใต้ดิน ที่เติบโต

แข็งแกร่งและเริ่มรับรู้รายได้จากกลุ่มงานก่อสร้าง

ที่เกี่ยวข้องกับระบบเดินรถไฟระหว่างปี 

 

โดยในช่วงปีท่ีผ่านมา บริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจ

ก่อสร้างจ�านวน 1,333.43 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 

183.20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15.93% โดยท�า

อัตราก�าไรขั้นต้นได้เพิ่มขึ้นถึง 183.03% เมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีก่อน มาจากผลประกอบการ

ของกลุ่มงานก่อสร้างวิศวกรรมใต้ดิน โครงการ

ก่อสร้างสถานีรถไฟและสะพานข้ามทางรถไฟ และ

ข้ามทางแยกและกลุ่มงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบเดินรถไฟซึ่งรับรู้รายได้ไตรมาส 4/63 แล้ว 

35.07 ล้านบาท หลังจากท่ีได้เข้าลงทุนในบริษัท 

ทรานไทย เรลเวย์ จ�ากดั เมือ่กลางปีท่ีแล้ว โดยสิน้ปี

ที่ผ่านมางานก่อสร้างมีความคืบหน้ารวม 65.34%

นอกจากนี้ ยังทยอยรับรู้รายได้จากธุรกิจพลังงาน

จาก บริษัท ไทรทัน พาวเวอร์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยที่ TRITN เข้าลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าหนองรี 

ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าโรงที่ 1 ของกลุ่มบริษัท ขนาด 3 

เมกกะวัตต์  โดยมียอดจ�าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

ส�าหรับปี 63 แล้วประมาณ 36 ล้านบาท

"เราต้ังเป้ารายได้จากโรงไฟฟ้าอัครวฒัน์ (โรงไฟฟ้า

ก๊าซชีวภาพ)ไว้ปีละประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งใน

ไตรมาสแรกปี 64 โรงไฟฟ้าอัครวัฒน์ ซึ่งเป็นโรง

ไฟฟ้าแห่งท่ี 2 ของกลุม่บริษัท ขนาด 4.9เมกกะวัตต์ 

ได้เริ่มด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว และหลังจากที่

สถานการณ์โควิดเร่ิมคลี่คลายลง หลายโครงการ

ใหญ่ของบรษิทักไ็ด้กลบัมาเริม่ด�าเนนิงานอย่างเต็ม

ก�าลัง ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเราเริ่มงานก่อสร้าง ทั้ง

งานท่อใต้ดิน งานโยธาโครงสร้าง และงานรถไฟ 

จึงมั่นใจว่าปีนี้ TRITN จะมีแนวโน้มเติบโตให้เห็นได้

อย่างต่อเนื่อง" นางสาวหลุยส์ กล่าว

TRITN ปี 63 รายได้โตแกร่ง 

จากงานท่อน�้ามันและวิศวกรรมใต้ดิน ปี64 

เตรียมรับรู้ขายไฟ 100 ลบ.
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WICE ตั้งเป้าปี 65 ส่งบริษัทย่อย ยูโรเอเชีย โทเทิล 
โลจิสติกส์ (ETL) เตรียมเข้าจดทะเบียนตลาด mai 
บอร์ด ETL ไฟเขียวแต่งตั้ง เจย์ แคปปิตอล แอดไว
เซอรี เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบล. เมย์แบงก์  
กิมเอ็ง เป็นแกนน�าจัดจ�าหน่ายและรับประกันการ
จ�าหน่ายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน เดินหน้าปรับโครงสร้าง    
มั่นใจธุรกิจพื้นฐานดี แนวโน้มการเติบโตสูง

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ 
จ�ากดั (มหาชน) (WICE)  ผู้ให้บริการโลจสิตกิส์
ระหว่างประเทศแบบครบวงจร เปิดเผยว่า ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบให้บริษัท ยูโรเอเชีย 
โทเทิล โลจิสติกส์ จ�ากัด (ETL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทแต่งตั้งบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอ
รี จ�ากัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับความเห็น
ชอบจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

อีกทั้งแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัด
จ�าหน่ายและรบัประกนัการจ�าหน่ายหุน้สามญัเพ่ิมทนุ 
เพือ่ศกึษาแนวทางการน�า ETL เตรยีมเข้าจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ภายในปี 2565 

โดย ETL ประกอบธรุกจิเกีย่วกบัการขนส่งทางบกข้าม
แดน (Cross-border) มผีลการด�าเนนิงานทีด่ ี   และ

มีศักยภาพการเติบโตในอนาคต ผู้บริหารของ WICE 
และ ETL จึงเห็นโอกาสที่จะน�า ETL เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เพือ่น�าเงนิทีไ่ด้รบัจากการระดมทนุ
มาขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

"การเตรยีมเป้าหมายให้ ETL เพือ่เข้าไปเป็นบรษิทัจด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในครัง้นีถ้อืว่าเป็นก้าวที่
ส�าคญั จะท�าให้ ETL มโีอกาสในการทีจ่ะขยายธรุกจิให้
เติบโตได้ รวมทั้งยังท�าให้ ETL มีภาพลักษณ์ที่ส่งผล
ต่อความเชื่อมั่นต่อลูกค้า คู่ค้า ตลอดจนเป็นการการ
สร้างรากฐานของ ETL ให้มีความมั่งคง และเติบโต
อย่างยั่งยืน  รวมทั้งยกระดับองค์กรให้เป็นที่รู้จักใน
วงกว้างต่อไป" นายชูเดชกล่าว

นางสาวจริยง อนุมานราชธน กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอด
ไวเซอรี จ�ากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน 
กล่าวว่า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
ที่ปรึกษาการเงินในครั้งนี้ เชื่อมั่นว่า ETL เป็นบริษัท

ทีม่คีณุภาพและมศีกัยภาพสงูในการเข้าจดทะเบยีนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงผู้บริหารที่มีประสบการณ์  
ความช�านาญและด�าเนนิธรุกจิในอุตสาหกรรมโลจสิติ
กส์ขนส่งข้ามพรมแดนนี้มาอย่างยาวนาน

ส�าหรับข้ันตอนหลังจากนี้ อยู่ในระหว่างการปรับ
โครงสร้าง ETL และการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน 
รวมถึงการเตรียมความพร้อมต่าง ๆ เพื่อรอที่จะยื่น
แบบแสดงรายการข้อมูล (Filing) แก่ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) ต่อไป

อนึ่ง บริษัท ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ จ�ากัด 
(EUROASIA TOTAL LOGISTICS CO., LTD. ("ETL" 
ด�าเนินธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ขนส่งข้ามพรมแดน 
(Cross-Border Transport Services) ระหว่าง
ประเทศจีน ฮ่องกง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในโมเดลเส้นทางการขนส่งข้ามชายแดน) Cross 
border) ตามเส้นทาง One Belt One Road ของจีน

ทั้งนี้  ETL มีจุดเด่นในการด�าเนินงาน ประกอบด้วย 
1.ครอบคลุมเส้นทางจีนและเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ไปถึงเส้นทางเดินรถไปถึงยุโรป 2. มีระบบความ
ปลอดภัยสูงสุด ด้วยระบบลอ็คทีไ่ด้มาตรฐาน รวมถงึ
มีระบบการติดตามต�าแหน่งรถด้วย GPS และกล้อง 
CCTV และ 3. มีระบบการตรวจสถานการณ์ขนส่ง
ตลอดเส้นทาง

WICE ต้ังเป้าปี 65 ส่งบริษัทย่อย 

ยูโรเอเชีย โทเทิล โลจิสติกส์ (ETL) เข้า mai
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https://www.ptgenergy.co.th/index.php


http://www.tmill.co.th/


"ทรีนีตี้" แจกคัมภีร์ลงทุนหุ้นเดือน มี.ค.คัด 7 

กลุ่ม 13 หุ้นปลอดภัยรับ Bond yield ขาขึ้น 

แนะกลยทุธ์  ขึน้ขาย-ลงซือ้ตามกรอบ ประเมนิ

แนวต้านส�าคัญที่ 1,540 จุด ส่วนแนวรับแรก

มองที่ 1,480 จุด และแนวรับส�าคัญมองที่ 

1,450 จุด ครึ่งเดือนหลังถึงเวลาพิจารณาหุ้น

ขนาดใหญ่ หลังประมาณการ EPS  ทรงตัวได้ 

และแรงขายปรับพอร์ตของนักลงทุนต่างชาติ

เตรียมจบลง

นายณัฐชาต เมฆมาสิน ผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์
หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรี
นีตี้ จ�ากัด เปิดเผยทิศทางการลงทุนเดือน 

ม.ีค.ว่า มองว่าตลาดหุน้ไทยจะผันผวนน้อยกว่า

ตลาดหุ้นอื่น ๆ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับตลาด

หุ้นเติบโตเช่น สหรัฐฯ และเอเชียเหนือ ซึ่งเป็น

ตลาดหุ้นที่ Sensitive ต่อการปรับเปลี่ยนของ 

Bond yield  

 "ดัชนีที่แนวรับ 1,450 - 1,480 จุด จะเป็น

บริเวณดัชนีที่สามารถเข้าซื้อเพื่อรองรับกับ

ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ภายนอกได้ โดยเฉพาะ

ประเด็นการปรับตัวสูงขึ้นของ Bond yield ทั่ว

โลก ในขณะเดียวกัน ประเมินแนวต้านส�าคัญ

ของดัชนีในเดือนนี้ที่ 1,540 จุด ซึ่งจะเป็นระดับ

ที่ท�าให้ค่า Earning yield gap ของตลาดหุ้น

ไทยปรับตัวลงสู่ระดับ -1SD สะท้อนถึงความ

ตึงตัวในมิติ Valuation หากเห็นระดับดังกล่าว 

แนะน�าเน้นขายท�าก�าไรออกมาก่อน" นายณัฐ

ชาต กล่าว

ส�าหรบัธีมการลงทนุท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์  

Bond yield พุ่งแรง และคาดการณ์เงินเฟ้อ

ที่สูงขึ้นนั้น แนะน�าลงทุนใน ธีม Reflation / 

Recovery / Reopening โดยจะต้องเป็นหุ้น

ที่ยังคงซื้อขายด้วย Valuation (PE) ในระดับ

ต�่าด้วย เนื่องจากหุ้นเหล่านี้มีค่า Earning 

yield gap ในระดับสูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย จึง

สามารถทนทานต่อความเสี่ยงที่ Bond yield 

อาจปรับสูงขึ้นอีก

ทั้งนี้หุ้นที่น่าสนใจใน 7 กลุ่ม 13 หุ้น มีดังน้ี 

1.กลุ่ม Hard commodities หุ้นที่เลือกคือ 

PTTGC, TOP, SPRC, ESSO 2.กลุ่ม Soft 

commodities หุ้นที่เลือกคือ STA 3.กลุ่ม

ธนาคารหุ้นที่เลือกคือ KBANK, BBL  4.กลุ่ม

อาหารหุน้ทีเ่ลือกคือ  CPF, TU 5.กลุม่อสังหาฯ 

หุ้นที่เลือกคือ AP, ORI  6.กลุ่มเดินเรือ หุ้นที่

เลือกคือ RCL 7.กลุ่มสินค้า Consumer หุ้นที่

เลือกคือ STGT

"Bond yield ที่ปรับขึ้นในช่วงที่ผ่านมานั้น เรา

ยังคงมุมมองเป็นกลางและไม่ได้เป็นกังวลมาก

นัก เนื่องจากความผันผวนท่ีเกิดขึ้นนั้นถือว่า

อยูใ่นระดบัท่ีต�า่มาก เม่ือเทียบหลายช่วงในอดตี 

ส่วนคาดการณ์เงินเฟ้อสหรัฐ ฯ  ยังไม่ได้อยู่ใน

ระดบัทีน่่ากงัวลต่อการเข้มงวดนโยบายการเงนิ

ของ Fed เช่นกัน จึงมองเหตุการณ์ปัจจุบันยัง

คงห่างไกลกับสภาวะ Bond shock ในอดีต ที่

มกัมาพร้อมกบัการปรบัฐานของตลาดหุน้ครัง้

ใหญ่ ทัง้นี ้มองว่าการลงทนุในหุน้ยงัคงเป็นสิง่

ท่ีด�าเนนิต่อไปได้ ตราบใดท่ี Bond yield สหรฐัฯ 

รุ่น 10  ปียังปรับขึ้นไม่ถึงระดับ 2.0% และคาด

การณ์เงินเฟ้อ 10 ปี ของสหรัฐฯ  ยังไม่แตะ

ระดับ 2.5%" นายณัฐชาต กล่าว

ส�าหรับในช่วงครึ่งหลังของเดือนมี.ค.นี้ น่าจะ

เริ่มเป็นช่วงเวลาที่ดีของหุ้นขนาดใหญ่มากขึ้น 

หลังจากปรับตัว Underperform หุ้นขนาด

กลาง-เล็ก มาตลอดนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา 

เนื่องจากแรงขายของนักลงทุนต่างชาติน่าจะ

เริ่มหมดลง หลังผ่านพ้นการปรับตะกร้าของ

ดัชนี FTSE ที่มีการลดน�้าหนักตลาดหุ้นไทยใน

รอบนี้ ประกอบกับในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเริ่ม

เห็นประมาณการก�าไรของหุ้นใหญ่ทรงตัวได้

แล้ว จึงเป็นท่ีมาท่ีหุ้นแนะน�าส่วนใหญ่ประจ�า

เดือนนี้ค่อนข้างโน้มเอียงไปยังหุ้นขนาดใหญ่

มากกว่า

บล.ทรีนีต้ี คัด 13 หุ้น PE ต�่า น่าลงทุน 

ปลอดภัยจาก Bond yield พุ่ง!!
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บลจ.กสิกรไทย ลุยส่ง Term Fund Plus 

ขายต่อเนื่อง โดยล่าสุดได้จัดตั้ง กองทุนเปิด

เค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022E (KFF22E) 

อายุโครงการ 1 ปี ส�าหรับเป็นทางเลือกแก่ผู้

ลงทุนที่มองหาโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มใน

ช่วงที่เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว เปิดเสนอขาย

ครั้งแรก (IPO) 5-12 มี.ค.นี้

นายนาวิน อินทรสมบัติ Chief 
Investment Officer (รอง
กรรมการผู้จัดการ สายงาน
จัดการลงทุนต่างประเทศ) 
บริษทัหลักทรพัยจ์ดัการกองทนุ 
กสิกรไทย จ�ากัด (บลจ.กสิกร
ไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย ทยอย

จัดตั้งกองทุน Term Fund Plus อย่างต่อ

เนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ลงทุนที่รับ

ความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง และก�าลัง

มองหาโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่มในช่วงที่

เศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มส่งสัญญาณการฟื้นตัว 

ซึง่ทีผ่่านมากองทนุได้รบัความสนใจและเสียง

ตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นจ�านวนมาก ท�าให้

สามารถปิดการขายได้อย่างรวดเรว็และระดม

ทุนได้สูงถึง 61,619 ล้านบาท (ข้อมูล ณ 25 

ก.พ. 64 ) ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย เตรียมออก 

Term Fund Plus กองใหม่ช่ือว่า กองทนุเปิด

เค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2022E (KFF22E) 

โดยเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ในระหว่าง

วันที่ 5-12 มีนาคม 2564

นายนาวินกล่าวต่อไปว่า ความน่าสนใจ

ของกองทุน Term Fund Plus อยู่ตรงท่ี

กองทุนใช้กลยุทธ์ Buy & Maintain ที่เน้น

กระจายลงทนุในตราสารหนีก้ว่า 80 ตราสาร 

ซึ่งมากกว่ากองทุน Term Fund ทั่วไป และ

ลงทุนในตราสารหน้ี Investment Grade 

ไม่น้อยกว่า 70% รวมถึงกระจายลงทุนบาง

ส่วนในเงินฝากต่างประเทศ เพื่อลดความ

ผันผวนให้กับพอร์ตการลงทุน ทั้งนี้ กองทุน 

KFF22E จะเน้นลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพ

ดีท่ัวโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ผ่าน

กองทุนต่างประเทศ Invesco Asian Bond 

Fixed Maturity Fund 2022 - VI, Class 

C(USD)-Acc ในสัดส่วนประมาณ 60% ของ

พอร์ต ซึ่งบริหารจัดการโดย Invesco บลจ.

ชั้นน�าระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ

บริหารจัดการกองทุนตราสารหน้ี ส่วนที่

เหลือประมาณ 40% บลจ.กสิกรไทย น�า

ไปบริหารโดยกระจายลงทุนในเงินฝากต่าง

ประเทศ ได้แก่ เงินฝาก PT Bank Rakyat 

Indonesia (ประเทศอินโดนีเซีย), เงินฝาก 

Qatar National Bank (ประเทศกาตาร์) 

และเงินฝาก Bank of China (สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน) อย่างไรก็ดี กองทุน Term 

Fund Plus เหมาะส�าหรับผู้ที่มองเห็นโอกาส

จากการกระจายลงทุนในตราสารหนี้และเงิน

ฝากต่างประเทศ โดยสามารถถอืครองหน่วย

ลงทุนเป็นเวลา 1 ปีได้

นายนาวินกล่าวเพิ่มเติมว่า บลจ.กสิกรไทย 

ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะในวันที่ 5 มีนาคม 2564 

เริ่มเปิดขายตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 

ส�าหรบัผูท่ี้สนใจสามารถเร่ิมต้นลงทุนได้เพยีง 

500 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน K PLUS หรือ 

K-My Funds หรือ ธนาคารกสิกรไทยทุก

สาขาท่ัวประเทศ โดยเม่ือกองทุนครบก�าหนด

อายโุครงการ เงนิค่าขายคืนอตัโนมตัจิะถกูน�า

ไปซือ้หน่วยลงทนุของกองทนุเปิดเค ตราสาร

รัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือ กองทุน

เปิดเค ตราสารหน้ีระยะสั้น (K-SF) ตามที่

ผู้ลงทุนได้แจ้งความประลงค์ไว้ เพื่อโอกาส

รับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผู้ลงทุน

สามารถตดิต่อขอรบัหนังสือชีช้วนได้ตามช่อง

ทางการลงทนุข้างต้น หรอื สอบถามเพิม่เตมิ

ได้ที่ KAsset Contact Center 0 2673 3888

บลจ.กสิกรไทย ลุยส่ง Term Fund Plus ลงทุน 1 ปี 

ชูโอกาสรับผลตอบแทนเพ่ิมจากเศรษฐกิจโลกท่ีเร่ิมฟื้นตัว
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อินไซด์ Business
ไปรษณีย์ไทยจัดส่งสิ่งของ

ช่วยสมาคมคนตาบอดฯ

'ซีพีแอล' บริจาครองเท้าเซฟตี้

ในโครงการ 'รวมพลังความปลอดภัยสู้ไฟป่า'

FSMART พบนักลงทุน

ประจ�าไตรมาส 4/63 ทุ่มงบลงทุน 500 ล้าน 

ดันตู้บุญเติมเป็นธนาคารชุมชน

"ไทยเบฟ" ร่วมกับ 

"สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย" 

มอบตู้แช่จัดเก็บวัคซีนโควิด-19
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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