


 สถานการณ์์ท่ั่�วโลก จากการเร่�ม เรง่ รบี ฉีดีว่คซีนี ต้้านโคว่ด-19   แต่้ละประเทั่ศ ได้รบ่ว่คซีนีฯไมร่อช้า้    พรอ้ม
ฉีดีว่คซีนีฯให้ก่้บพลเมอืงของประเทั่ศต่้วเอง  พรอ้มๆก่บการผ่อ่นคลายทั่างเศรษฐก่จมากข้�น  แต่้ก็ยง่คงสวม
ห้น้ากากอนามย่  มรีะยะห้า่งทั่างสง่คม  ต้อนนี�แต่้ละประเทั่ศ เต้รยีมความพรอ้ม กล่บมาเปิดประเทั่ศอกีคร่�ง 
เพื�อให้เ้ศรษฐก่จกล่บมาฟื้้� นต่้วอกีคร่�ง

 ล่าสดุ องค์การเพื�อความรว่มมอืทั่างเศรษฐก่จและการพฒ่นา (OECD) คาดการณ์์ เศรษฐก่จโลกจะขยายต่้ว
 5.6% ในปีนี� ห้ากการฉีดีว่คซีนีป้องการโรคโคว่ด-19 ดำาเน่นการได้อยา่งรวดเรว็และมปีระสท่ั่ธ่ิภาพอยา่งเพยีง
พอท่ั่�วโลก และคาดด้วยว่า เศรษฐก่จโลกจะขยายต่้วราว 4% ในปี 2565

 สำาห้รบ่ต้ลาดหุ้น้ท่ั่�วโลก มคีวามค้กค่ก น่กลงทั่นุในต้ลาดหุ้น้ มคีวามเช้ื�อม่�น พรอ้มกระโจนเขา้เก็งกำาไร...
ปรม่าณ์การซีื�อขายในต้ลาดหุ้น้ไทั่ย ต้อนนี�สามารถยนืได้ในระด่บ 1 แสนล้านบาทั่ต่้อว่น บวกลบ  น่บว่า มสีภาพ
คล่องและการเล่นเก็งกำาไรสงู

 แรงเก็งกำาไรในหุ้น้ เนืองแน่น แต่้ก็แฝงไว้ ซี้�งความไม่แน่นอนสงู  ด่งน่�นการบรห่้าร จ่ดการพอรต์้ลงทั่นุและการ
ป้องก่นความเสี�ยง น่กลงทั่นุ ต้้องกำาห้นดยุทั่ธิศาสต้ร ์ วางแผ่นไว้ให้ด้ี

 เพราะทั่กุก้าว การลงทั่นุในต้ลาดหุ้น้ มท่ีั่�งได้และเสยี

 ขอให้ผู้่อ่้านทั่กุคน โช้คด ีมชี้ย่ ประสบความสำาเรจ็ในการลงทั่นุในต้ลาดหุ้น้ครบ่

 ประสท่ั่ธ่ิ� กรโช้คอน่นต์้
 บรรณ์าธ่ิการบรห่้าร

ผ่่อนคลาย





ธง 2 ผลิตไฟฟ้า

 เข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น “ลิ
นเดน โคเจน” ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อ
เพลิง ขนาดกำาลังการผลิต 972 เมกะวัตต์ 
ตั้งอยู่ที่เมืองลินเดน รัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา คาดการซื้อขายหุ้นจะแล้ว

เสร็จในไตรมาสที่ 2 ปี 2564

ธงแรก 
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 ประกาศ แผนธุรกิจระยะกลางฉบับ

ใหม่ปี 2564 – 2566 มุ่งสู่การเป็น

 “สถาบันการเงินไทยที่เป็นที่หนึ่งในใจ

ลูกค้า พร้อมเชื่อมโยงความต้องการของ

ลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน”

ธง 3 IVL 

ปักธงภายในปี 2566 ไอวีแอลคาดการณ์กำาไร

ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และ

ค่าตัดจำาหน่าย หรือ EDITDA เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว

 และมีอัตราผลตอบแทนต่อเงินทุนดำาเนินงาน 

หรือ ROCE เพิ่มขึ้นเป็นสองหลัก

ธงที่ 4 COM7  
 

 COM7 ประกาศกลยุทธ์ปี 64 ต่อยอดจุดแข็งในฐานะหนึ่ง

ในผู้นำาค้าปลีกสินค้าไอทีที่มีสาขามากที่สุดในประเทศ ตั้ง

เป้าปีนี้สาขาโตแตะ 1,000 สาขา จากสิ้นปี 63 มี 911 สาขา 

หนุนเป้ารายได้ทั้งปีโตไม่ต่ำากว่า 10% และคาดจะได้เห็นความ

ร่วมมือระหว่าง COM7 และ NCAP

 แมกกาซีนหุ้น อินไซด์ รายเดือน ประจำาเดือนมีนาคม 2564 เข้าสู่ฤดูร้อน ฉบับนี้ มาดู เป้า
หมายหรือธง ของบริษัทจดทะเบียน มีความน่าสนใจดังนี้

























GUNKUL ปรับทัพองค์กรครั้งใหญ่ ตั้ง“โศภชา ด�ารงปิยวุฒ์ิ”GUNKUL ปรับทัพองค์กรครั้งใหญ่ ตั้ง“โศภชา ด�ารงปิยวุฒ์ิ”

ขึ้นแท่นประธานบริษัท พร้อมส่ง “สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย” นั่ง CEO คนใหม่ขึ้นแท่นประธานบริษัท พร้อมส่ง “สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย” นั่ง CEO คนใหม่

  

บมจ.ก่นกลุเอ็นจ่เนยีร่�ง (GUNKUL) 
ประกาศปรบ่โครงสรา้งองค์กร สอดรบ่การ
เปลี�ยนแปลงของภาวะเศรษฐก่จ และการ
แข่งข่นทั่างธุิรก่จ ห้ว่งข่บเคลื�อนก้าวสูผู่่น้ำา
ด้านธุิรก่จพล่งงานทั่ดแทั่นอยา่งย่�งยนื โดย
แต่้งต่้�ง “โศภช้า ดำารงปิยวุฒ่�”ร่�งต้ำาแห้น่ง
ประธิานบรษ่่ทั่ สว่น “ดร.สมบูรณ์์ เอื�อ
อ่ช้ฌาสย่” น่�งต้ำาแห้น่งประธิานเจ้าห้น้าทั่ี�
บรห่้าร พรอ้มด่น ผู่บ้รห่้ารรุน่ให้ม่ไฟื้แรง
บรห่้ารงานกลุ่มบรษ่่ทั่ฯ โดยให้ม้ผี่ลต่้�งแต่้
บด่นี�เป็นต้้นไป

รายงานขา่วจากบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
 จ�ากัด (มหาชน) หรือ GUNKUL ระบุว่า ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการปรับ
โครงสร้างองค์กรครั้งใหญ ่โดยได้แต่งต้ังผู้
บริหารระดับสูง เพื่อดูแลบริหารงานเชิงกล
ยุทธ์และด้านปฏิบัติการของธุรกิจต่างๆ ในกลุ่ม
บริษัทฯ เพื่อชว่ยสง่เสริมศักยภาพการบริหาร
และสร้างความได้เปรียบด้านการแขง่ขันทาง
ธุรกิจ และให้สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจ
ท้ังในและต่างประเทศ โดยมีมติแต่งต้ัง นางสาว
 โศภชา ด�ารงปิยวุฒิ์ ด�ารงต�าแหนง่ ประธาน
บริษัท พร้อมแต่งต้ัง ดร.สมบูรณ์ เอ้ืออัชฌาสัย 
ด�ารงต�าแหนง่เป็น ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

นอกจากนี้ ยังได้แต่งต้ังให้ ดร.พงษ์สกร ด�าเนิน
 ขึ้นเป็น ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการสาย
งานธุรกิจพลังงาน ก�ากับดูแลงานด้านธุรกิจ
พลังงานท้ังในและต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายก�าลังการผลิต 1,000 MW งาน
ก่อสร้างและการบ�ารุงรักษาโรงไฟฟ้า รวมถึง
การพัฒนาโครงการใหม ่ๆ และมุง่หาพันธมิตร
ในธุรกิจท่ีเก่ียวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

สว่น นางสาวนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ ด�ารงต�าหนง่
 เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการสายงาน
กลยุทธ์การลงทุนและนวัตกรรม ดูแลธุรกิจการ
ลงทุนของบริษัทฯ และธุรกิจท่ีขับเคล่ือนด้วย
เทคโนโลยี ตลอดจนงานด้านธุรกิจพาณิชย์
 ธุรกิจรีเทล ธุรกิจแพลตฟอร์ม อีคอมเมิร์ซ
 ดิจิทัลโซลูชั่น และธุรกิจบริหารจัดการพลังงาน
ส�าหรับ Smart Community และ Smart City 
เพื่อขับเคล่ือนและน�าพากลุ่มบริษัทฯ ก้าวสู่
เทคคอมปะนี ท่ีพร้อมตอบโจทย์ยุค Energy 
Disruption ได้อยา่งเต็มรูปแบบ ต้ังเป้าหมาย
น�าบริษัทฯก้าวขึ้นเป็น Thailand’s Energy 
Trendsetter

นอกจากนี้ยังได้แต่งต้ัง นายชัยศิริ วัฒนชาญ
ณรงค์ เป็น ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานสาย
งานก่อสร้าง และ Turnkey มีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์กว่า 23 ปี ในธุรกิจรับ
เหมาก่อสร้างระบบสายสง่ สถานีไฟฟ้าแรง
สูง ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และ ระบบไฟฟ้า
ใต้ดิน ระบบไฟฟ้าเหนือดิน และโครงขา่ย
สื่อสารใต้ดินของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่
ประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าสว่นภูมิภาค
 (กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) บริษัท
กรุงเทพธนาคม จ�ากัด หนว่ยงานภาครัฐ
 ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนท้ัง
พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เป็นต้น

นางอารวีรรณ์ เฉีล่มแดน เป็น ประธิานเจ้า
ห้น้าทั่ี�ปฏ่บต่่้การสายงานอุปกรณ์์ไฟื้ฟื้้าแรง
สงู มปีระสบการณ์์การทั่ำางานในธุิรก่จด้าน
ผ่ล่ต้และจำาห้น่ายอุปกรณ์์ในระบบไฟื้ฟื้้า
แรงสงูมากว่า 20 ปี นายฐต่่้พงศ ์เต้ช้ะรต่้น
ยนืยง ได้รบ่แต่้งต่้�งเป็น ประธิานเจ้าห้น้าทั่ี�
ปฏ่บต่่้การสายงานกลุ่มการเง่นและบญ่ช้ ีมี
บทั่บาทั่ห้ล่กในด้านบรห่้ารการเง่น ควบคมุ
ดูแลงานด้านบญ่ช้ ีต้ลอดจนด้านเทั่คโนโลยี
สารสนเทั่ศของกลุ่มบรษ่่ทั่ฯท่ั่�งในและต่้าง
ประเทั่ศ

นายธิรีภาพ ปัญญาสาคร แต่้งต่้�งเป็น
 ประธิานเจ้าห้น้าทั่ี�ปฏ่บต่่้การสายงาน
สน่บสนุนธุิรก่จ กำาก่บดูแลสายงานสน่น
สนุนซี้�งประกอบด้วยฝ่ายน่กลงทั่นุสม่พ่นธ์ิ
 สำาน่กกรรมการผู่จ่้ดการ ฝ่ายกฏห้มาย และ
ฝ่ายทั่รพ่ยากรบุคคลและธุิรการ โดยให้ม้ผี่ล
ต่้�งแต่้บด่นี�เป็นต้้นไป

ภายใต้ความเปล่ียนแปลง การปรับโครงสร้าง
องค์กรได้สะท้อนภาพความมุง่มั่นว่า
 GUNKUL ก�าลังปรับทัพใหญเ่พื่อก้าวไปสู่
ความเป็นองค์กรชั้นน�าระดับสากล พร้อม
แต่งต้ังประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ 6 สาย
งานหลักภายใต้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อ
เสริมศักยภาพให้องค์กรเติบโตแบบไร้ขีด
จ�ากัด รว่มกับการมุง่หาพันธมิตรทางธุรกิจ
 เพื่อตอบสนองกลยุทธ์การเติบโตแบบก้าว
กระโดด และตอบรับกับเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล
ของทศวรรษนี้ ซึ่งถือเป็นความท้าทายและ
ก้าวยา่งส�าคัญของ GUNKUL กับผู้น�าทัพคน
ใหม ่ซึ่งการปรับทีมผู้บริหารครั้งนี้ เป็นสว่น
หนึ่งของการด�าเนินกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุเป้า
หมายตามแผนท่ีได้วางไว้



PTG คาด EBITDA ป6ี4 โต 10-15% ต้ัง
เปา้เพิม่ปรมิาณจ�าหนา่ยนำามัน 8-12% 
พรอ้มทุ่มงบ 4,000-4,500 ล้านบาท
 ขยายธุรกิจป๊� มและธุรกิจ Non-Oil 
รกัษามารเ์ก็ตแชร์อันดับ 2
 
นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญบ่ริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ากัด (
มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า ส�าหรับ
แผนการด�าเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ
 ต้ังเป้ามีก�าไรก่อนหักภาษีและค่าเสื่อม
 (EBITDA) เติบโตอยูท่ี่ 10-15% เนื่อง
จากบริษัทฯ ยังคงเห็นโอกาสการเติบโต
ในอุตสาหกรรมนำามันภาพรวมต่อ
เนื่องจากปีท่ีผา่นมา ซึ่งมีปริมาณการ
จ�าหนา่ยนำามันอยูท่ี่ 4,959 ล้านลิตร
 หรือคิดเป็นเติบโต 5.9% เมื่อเทียบ
จากปีก่อน และสูงกว่าอุตสาหกรรม
โดยรวมท่ีมีปริมาณจ�าหนา่ยนำามันโดย
รวมอยูท่ี่ 34,837 ล้านลิตร หรือลดลง
 1.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จึงท�าให้
บริษัทฯ ต้ังเป้าเพิ่มปริมาณการจ�าหนา่ย
นำามันในปีนี้โต 8-12% รวมถึงปริมาณ
การจ�าหนา่ยแก๊ส Auto LPG หรือแก๊ส
ส�าหรับรถยนต์ คาดว่าในปีนี้จะเพิ่ม
ขึ้น 15-20% สว่นแก๊ส LPG ส�าหรับ
ครัวเรือน ปีนี้คาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้น
มากกว่า 100% เกิดจากการขยายสถานี
บริการแก๊ส LPG ท่ีเพิ่มขึ้น และการ
ขยายการให้บริการแก๊สครัวเรือนให้
ครอบคลุมมากขึ้น
 
สง่ผลให้ในปีนี้ บริษัทฯ ต้ังเป้าท่ีจะ
ขยายสาขาการให้บริการท้ังธุรกิจนำามัน
 และธุรกิจท่ีไมใ่ชธุ่รกิจนำามัน (Non-

Oil) รวมเป็น 3,160 สาขา เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนท่ีมีสาขารวมท้ังหมด 2,850 สถานี
 โดยคาดว่าจะเพิ่มสถานีบริการนำามัน
 (ป๊� มนำามัน) จากเดิม 1,888 สาขา เพิ่ม
เป็น 2,030 สาขา และสถานีบริการ
แก๊ส LPG เพิ่มขึ้นจาก 206 สาขา เป็น
 260 สาขาภายในสิ้นปีนี้ รวมถึงการ
ขยายศูนย์บริการรวม (Touchpoint) ซึ่ง
เป็นธุรกิจ Non-Oil เชน่ ธุรกิจอาหาร
และเครื่องด่ืม ได้แก่ ร้านกาแฟพันธุ์
ไทย ร้านคอฟฟี่ เวิลด์ ร้านสะดวกซื้อ
แมกซ์มาร์ท (Max Mart) รวมถึงศูนย์
บริการซอ่มบ�ารุงรักษรถยนต์ออโต้แบค
ส์ (Autobacs) และอ่ืนๆ รวมเป็น 870 
สาขา จากปี 2563 ท่ีมีศูนย์บริการรวม
 756 สาขา ซึ่งหลักๆ จะเป็นการขยาย
สาขาของร้านกาแฟพันธ์ุไทย เพื่อให้
เป็นท่ีรู้จักมากยิ่งขึ้น

 โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมงบ
ประมาณส�าหรับการลงทุนดังกล่าวกว่า
 4,000-4,500 ล้านบาท ส�าหรับขยาย
ธุรกิจท้ังในธุรกิจหลัก ธุรกิจท่ีไมใ่ช่
นำามัน รวมถึงธุรกิจใหม ่ซึ่งคาดว่างบ
ส�าหรับการขยายสถานีบริการนำามัน
และแก๊ส LPG อยูท่ี่ 3,000-3,500 ล้าน
บาท ลงทุนในธุรกิจ Non-Oil จ�านวน
 500 ล้านบาท ได้แก่ ธุรกิจอาหารและ
เครื่องด่ืม และท่ีเหลืออีกประมาณ 500 
ล้านบาท เป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่

 ในปี 2564 นี้ บริษัทฯ มีเป้าเพิ่ม
ท่ีจะเพิ่มปริมาณการจ�าหนา่ยนำามัน
โต 8-12% จากการเพิ่มสถานีบริการ
นำามันและแก๊ส LPG อีก 100-150 
สาขา รวมถึงขยายการให้บริการธุรกิจ

แก๊ส LPG ครัวเรือน จากการเพิ่ม
สาขาการให้บริการ Gas Shop อีก 50 
สาขา เนื่องจากมีแผนท่ีเพิ่มสัดสว่น
การจ�าหนา่ยแก๊ส LPG ครัวเรือนให้
มีสัดสว่น 40-50% ของปริมาณการ
จ�าหนา่ยแก๊ส LPG ท้ังหมด และในสว่น
ของธุรกิจ Non-Oil ต้ังเป้าท่ีจะเพิ่ม
สาขา Non-Oil อีก 100-150 สาขา เพื่อ
ให้บริการท่ีหลากหลายและครอบคลุม
ทุกพื้นท่ี โดยต้ังงบลงทุนไว้ประมาณ
 4,000-4,500 ล้านบาท นายพิทักษ์ 
กล่าว

 นายพิทักษ์ กล่าวต่อว่า ในสว่น
ของผลประกอบการในปีนี้ บริษัทฯ
 ยังคงมุง่เน้นสร้างก�าไรท่ีสม�าเสมอ
และยั่งยืน รวมถึงการรักษาสว่นแบง่
การตลาด (มาร์เก็ตแชร์) เป็นอันดับ
 2 ผา่นการจ�าหนา่ยนำามันในทุกชอ่ง
ทางของประเทศ และมีเป้าหมายท่ีจะ
เพิ่มสัดสว่นก�าไรขั้นต้นจากธุรกิจ Non-
Oil เพิ่มขึ้นจากปีก่อน รวมถึงการต่อย
อดไปสูอุ่ตสาหกรรมท่ีมีโอกาสเติบโต
ในอนาคต เชน่ อุตสาหกรรมโอเลโอ 
เคมิคอล (Oleo Chemical) เป็นต้น จาก
โครงการ Palm Complex ท่ีป๊จจุบัน
สามารถด�าเนินโครงการได้เต็มก�าลัง
การผลิต และมีแผนขยายการให้บริการ
ธุรกิจพลังงานทดแทนอ่ืนๆ เพื่อตอบ
รับกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไป
และนโยบายของประเทศท่ีสนับสนุน
พลังงานทดแทนมากขึ้น เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อยา่งครบ
วงจร และสามารถดูแลลูกค้าให้ อยูดี่ มี
สุข ตามวิสัยทัศน์ใหมข่องบริษัทฯ ท่ีวาง
ไว้

PTG คาด EBITDA ปีี 64PTG คาด EBITDA ปีี 64 โต 10-15% โต 10-15%
ต้�งเปี้าจำำาหน่่ายน่ำ�าม้ัน่เพ่ิ่� มั 8-12%ต้�งเปี้าจำำาหน่่ายน่ำ�าม้ัน่เพ่ิ่� มั 8-12%



BANPU คาดผลงานปนีี้เปน็บวก จากปีก่อนขาดทนุ 
1.78 พนัลบ. -ประเมนิEBITDA สูงกว่าปีก่อนท่ีท�าได้
 563 ล้านเหรยีญฯ วางงบลงทนุปนีี้ 156 ล้านเห
รยีญฯ รองรับลงทนุโครงการพลังงานหมนุเวียน-ลยุ
บา้นปูเนก็ซ ์ลุ้นปนีี้ปดิดีลลงทนุโรงไฟฟา้ขนาดใหญ่
 1-2 ดีล

 นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
 บริษัท บ้านปู จ�ากัด (มหาชน) BANPU เปิดเผยว่า
 บริษัทฯ คาดแนวโน้มผลประกอบการปี 2564 ภาพ
รวมจะเป็นบวกจากปีก่อนท่ีมีผลขาดทุน 1.78 พัน
ล้านบาท ขณะท่ีประเมินก�าไรจากการด�าเนินงาน
ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) 
จะสูงกว่าปีก่อนท่ี EBITDA อยูท่ี่ระดับ 563 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งบริษัทฯ มองว่าเป็นระดับต�่าสุด
แล้ว
 
ส�าหรับแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในปีนี้ บริษัทฯ
 วางงบลงทุนไว้ท่ี 156 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อ
รองรับแผนขยายธุรกิจอยา่งต่อเนื่อง โดยเงินลงทุน
จะแบง่เป็น 116 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลงทุนใน
โครงการพลังงานหมุนเวียน ท่ีประเทศเวียดนาม
 2 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์(COD) ได้ภายในปีนี้ ขณะท่ีเงินลงทุนอีก 46 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ จะใช้ลงทุนกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี
พลังงาน ภายใต้บ้านปูเน็กซ์
 
ขณะท่ีการลงทุนพลังงานหมุนเวียนโครงการใหม่ๆ
 บริษัทฯ คาดว่าปีนี้มีโอกาสได้เห็นดีลการลงทุน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนรว่มฯ ขนาด
ใหญ ่1-2 ดีล สว่นโครงการพลังงานอ่ืนๆ บริษัทฯ
 คาดมีโอกาสลงทุนเพิ่มประมาณ 100-200 เมกะ
วัตต์ ด้านปริมาณการขายถ่านหินปีนี้บริษัทฯ ต้ังเป้า
ไว้ท่ี 43 ล้านตัน จากปีก่อนท�าได้ 38.8 ล้านตัน โดย
ปริมาณขายปีนี้จะมาจากประเทศอินโดนีเซียราว
 23.2 ล้านตัน จากประเทศออสเตรเลีย ประมาณ
 13.3 ล้านตัน และจากประเทศจีน ราว 6.4 ล้าน
ตัน พร้อมท้ังประเมินราคาถ่านหินเฉล่ียปีนี้จะอยูท่ี่
ระดับ 80 เหรียญ/ตัน
 
นางสมฤดี กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการแพรร่ะบาด
ของโคโรนา่ไวรัส หรือ โควิด-19 ตลอดจนสร้าง
ความต่อเนื่องในการเปล่ียนผา่นธุรกิจ (Banpu 
Transformation) สูโ่ลกยุค Never Normal ด้วย
แผนธุรกิจ 5 ปี ฉบับใหม ่ส�าหรับปี 2564  2568 
ท่ีต่อยอดกลยุทธ์ Greener & Smarter โดยเรง่
กระบวนการเปล่ียนผา่น เดินหน้าสูเ่ป้าหมายความ
ยั่งยืนด้านพลังงาน ด้วยการขยายพอร์ตพลังงาน
สะอาดและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานท่ีตอบรับ
กับเทรนด์พลังงานโลก พร้อมรับมือกับทุกความ
เปล่ียนแปลงด้วยระบบนิเวศทางธุรกิจท่ีแข็งแกรง่
 ซึ่งเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน พร้อมสร้างโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ๆ  เพื่อการเติบโตอยา่งมั่นคง
 

ในปี 2564 นี้ บ้านปูได้ก�าหนดแผนธุรกิจ 5 ปี ฉบับ
ใหม ่ส�าหรับปี 2564  2568 ซึ่งประกอบด้วย 3 แกน
หลักคือ Acceleration - เรง่สร้างการเติบโตตาม
กลยุทธ์ Greener & Smarter ใน 4 ธุรกิจหลัก คือ
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจเหมือง ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
 และธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน Antifragile  รับมือ
กับความเปล่ียนแปลงและวงจรเศรษฐกิจโลกผา่น
พอร์ตโซลูชันด้านพลังงานท่ีครบวงจร โดยกระจาย
ความเสี่ยง และคว้าโอกาสทางธุรกิจใหม ่ๆ และ
 Augmentation - ต่อยอดระบบนิเวศทางธุรกิจ
ป๊จจุบันและความเชี่ยวชาญในด้านพลังงานเพื่อ
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ  ในการสร้างรายได้ ซึ่ง
ท้ังหมดนี้จะชว่ยเรง่กระบวนการเปล่ียนผา่นไปสู่
พอร์ตพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงานท่ี
สอดคล้องกับเทรนด์พลังงานในอนาคตได้รวดเร็ว
และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
 
ท้ังนี้ ภายใต้แผนธุรกิจ 5 ปี ส�าหรับปี 2564  2568 มี
แนวทางการด�าเนินการในกลุ่มธุรกิจหลักท้ัง 3 กลุ่ม
 ดังนี้
 
กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน ทางด้านธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ จะมุง่สร้างประสิทธิภาพสูงสุด โดยผสาน
พลังรว่มระหว่างแหล่งก๊าซธรรมชาติท้ัง 2 แหล่ง
 โดยจะรักษาก�าลังการผลิตอยูท่ี่ประมาณ 700 
ลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติต่อวัน รวมท้ัง
การคว้าโอกาสเมื่อสถานการณ์ราคาก๊าซเพิ่มสูงขึ้น
 ด้วยการประกันความเสี่ยงการลงทุน (Hedging) 
และสร้างความยืดหยุน่ในงบลงทุน (CAPEX 
Flexibility) นอกจากนี้ จากการท่ีบริษัท Oaktree 
Capital Management L.P. (โอ๊คทรี) บริษัท
บริหารกองทุนระดับโลก เข้ามารว่มลงทุนกับ BKV 
Corporation ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของบ้านปู จะชว่ย
เพิ่มศักยภาพธุรกิจต้นนำา และต่อยอดการเติบโต
ของธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ของบริษัทฯ
 ส�าหรับแนวทางในอนาคต จะมองหาโอกาสการ
ลงทนุต่อยอดในธุรกิจกลางนำาเพ่ือเพิม่ประสิทธิภาพ
หว่งโซคุ่ณค่า (Value Chain) ของธุรกิจ สอดรับ
ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้น
 สว่นธุรกิจเหมือง มุง่เน้นการสร้างกระแสเงินสด
ในชว่งราคาถ่านหินเพิ่มสูง บริหารต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวม
ท้ังเพิ่มการจัดซื้อถ่านหินจากผู้ผลิตรายอ่ืนรว่มด้วย
 (Coal Trading) เพื่อให้สามารถสง่มอบผลิตภัณฑ์
ได้ตรงตามความต้องการท่ีแตกต่างของลูกค้าแต่ละ
ราย นอกจากนี้ยังหาโอกาสใช้พื้นท่ีเหมืองท่ีมีอยูใ่ห้
เกิดประโยชน์สูงสุด และเติบโตในธุรกิจเหมืองอ่ืน ๆ 
ท่ีตอบโจทย์เทรนด์พลังงานแหง่อนาคต
 
กลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้า เน้นสร้างเสถียรภาพการ
เดินเครื่องของโรงไฟฟ้าท้ังหมดด้วยดัชนีค่าความ
พร้อมจ่าย (Equivalent Availability Factor: EAF) 
ท่ีสูง และเดินหน้าเปิดด�าเนินการเชิงพาณิชย์โรง
ไฟฟ้าต่างๆ ตามแผน อีกท้ังมุง่ขยายก�าลังการผลิต
อยา่งต่อเนื่องของโรงไฟฟ้าในป๊จจุบันตามกลยุทธ์

 Greener & Smarter ท้ังในจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม
 ส�าหรับแนวทางการด�าเนินการในอนาคตจะมุง่เน้น
การลงทุนเพิ่มเติมในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โรง
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และขยายการลงทุนไป
สูต่ลาดใหม ่ๆ ท่ีมีศักยภาพการเติบโตสูง เชน่ ใน
สหรัฐอเมริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน มุง่เน้นการสร้าง
การเติบโตแบบก้าวกระโดด (Scale Up) ขยายระบบ
นิเวศของธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานเพื่อคว้าโอกาส
ทางธุรกิจจากเทรนด์ด้านพลังงานใหม่ๆ  รวมท้ังชูจุด
เด่นการเป็นผู้ให้บริการสมาร์ทโซลูชันด้านพลังงาน
สะอาดท่ีฉลาดขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจร
ในธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftops) ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ ่(Renewable Energy 
Power Plant) ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงาน (Energy 
Storage System หรือ ESS) ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า
 (Electric Vehicle หรือ EV) ธุรกิจเมืองอัจฉริยะ
 (Smart City) และธุรกิจแพลตฟอร์มการซื้อขาย
ไฟฟ้า (Energy Trading) นอกจากนี้ ยังเน้นขยาย
พอร์ตธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน และพัฒนาศักยภาพ
ธุรกิจใหม่ๆ  ท่ีเหมาะกับระบบนิเวศทางธุรกิจของ
บ้านปู รวมท้ังสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลในการสร้าง
พลังรว่มระหว่างธุรกิจเดิมกับธุรกิจใหม ่เพื่อก้าวสู่
ความเป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยีพลังงานในอนาคต
 
ในโลกยุค Never Normal การเดินหน้าสร้างการ
เติบโตในฐานะผู้น�าด้านพลังงานท่ีหลากหลายใน
ระดับนานาชาติ ท่ีมุง่น�าเสนอโซลูชันด้านพลังงาน
ครบวงจร จะต้องทันกับตลาดและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ตลอดจนเทรนด์พลังงานแหง่โลกอนาคต
ท่ีก�าลังเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็ว ขณะเดียวกัน
 ก็ต้องยืนหยัดก้าวข้ามความท้าทายท่ีคาดเดา
ไมไ่ด้ 5 ปีต่อจากนี้ เราต้ังเป้าว่า ภายในปี 2568 
EBITDA จากธุรกิจพลังงานสะอาดและเทคโนโลยี
พลังงานของบ้านปู จะมีสัดสว่นถึงร้อยละ 50 เพื่อ
เดินหน้าต่อไปอยา่งแข็งแกรง่ในระยะยาวสูอ่นาคต
พลังงานเพื่อความยั่งยืน (Smarter Energy for 
Sustainability) นางสมฤดี กล่าวปิดท้าย
 
ส�าหรับภาพรวมปี 2563 บ้านปูฯ มีรายได้จากการ
ขายและการให้บริการรวม 2,283 ล้านเหรียญสหรัฐ
 (ประมาณ 68,575 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อน 476 
ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 14,298 ล้านบาท) คิด
เป็นร้อยละ 17 มีก�าไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย ค่า
เสื่อมและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) รวม 563 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 16,910 ล้านบาท) ลดลง
ร้อยละ 20 จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากราคา
ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติท่ีปรับตัวลดลง และ
รายงานผลขาดทุนสุทธิจ�านวน 56 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (ประมาณ 1,682 ล้านบาท)
 
*หมายเหตุ: ค�านวณโดยอ้างอิงอัตราแลกเปล่ียนท่ี 
USD 1: THB 30.0371

BANPU วางงบลงทุนปีน้้ 156 ล้านเหร้ยญฯ รองรับลงทุนโครงการBANPU วางงบลงทุนปีน้้ 156 ล้านเหร้ยญฯ รองรับลงทุนโครงการ

พลังงานหมุุนเว้ยน-ลุยบ้านปูเน็กซ์์ /EBITDAปีน้้ สููงกว่าปีก่อนพลังงานหมุุนเว้ยน-ลุยบ้านปูเน็กซ์์ /EBITDAปีน้้ สููงกว่าปีก่อน



 BPP คาดปิีดดีลลงทุุน่โรงไฟฟา้แก๊๊สใน่สหร้ฐฯ ภายใน่ BPP คาดปิีดดีลลงทุุน่โรงไฟฟา้แก๊๊สใน่สหร้ฐฯ ภายใน่
H1/64 - พิ่ร้อมัซุุ่่มัทุำาดีลโรงไฟฟา้ขน่าดใหญ่่ - โรงไฟฟา้ H1/64 - พิ่ร้อมัซุุ่่มัทุำาดีลโรงไฟฟา้ขน่าดใหญ่่ - โรงไฟฟา้ 

Renewable เพีิ่ยบRenewable เพีิ่ยบ

BPP คาดปิดดีลลงทุนโรงไฟฟ้าแก๊สใน
สหรัฐฯ ภายในH1/64 - พร้อมซุม่ท�าดีลโรง
ไฟฟ้าขนาดใหญ ่-โรงไฟฟ้าRenewable
 เพียบ พร้อมวางงบลงทุนปีนี้ราว 200-300 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองรับแผนขยายการ
ลงทุนต่อเนื่อง เพื่อเดินสูเ่ป้า5,300 เมกะ
วัตต์ ภายในปี 68
 
นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ากัด (
มหาชน)BPP เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดว่า
ภายในครึ่งปีแรกปีนี้ มีโอกาสท่ีจะได้เห็น
ความชัดเจน แผนการลงทุนโรงไฟฟ้า
แก๊สในสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฯ จะการ
 synergy กับบริษัทแม ่คือ บริษัท บ้านปู
 จ�ากัด (มหาชน) BANPU ท่ีมีการลงทุนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาอยูแ่ล้ว พร้อมกันนี้ยัง
มีดีลการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
 เชน่โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนรว่ม รวม
ไปถึงโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด (Renewable 
Energy ) ท่ีอยูใ่นระหว่างการเจรจาลงทุนอีก
มากกว่า 200 เมกกะวัตต์
 
ส�าหรับปี 2564 นี้บริษัทฯ ได้วางงบลงทุน
ไว้ประมาณ 200-300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 เพื่อรองรับแผนการลงทุน โครงการโรง
ไฟฟ้าในประเทศท่ีบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุน
อยูแ่ล้ว เชน่ท่ีประเทศญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย
 เป็นต้นโดยท่ีญี่ปุ่นบริษัทฯ มองโอกาสการ
เข้าไปลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงาลมในทะเลด้วย
 สว่นนประเทศไทย ในสว่นของโครงการ
โซลาร์กองทัพบกขนาด 30,000 เมกะวัตต์
 ในฐานท่ีบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรม หากโครงการดังกล่าวมีความ
ชัดเจนเก่ียวกับเง่ือนไขต่างๆ บริษัทฯ ก็
พร้อมจะเข้าไปลงทุนเชน่กัน
 
ท้ังนี้บริษัทฯ มีเป้าหมายท่ีจะผลักดัน ก�าไร
ก่อน ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัด
จ�าหนา่ย (EBITDA margin ) จากพอร์ตการ
ลงทุนโครงการพลังงานสะอาดให้เพิ่มเป็น
 5% ในปีนี้
 
นายกิรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า แผนธุรกิจ
 5 ปีต่อจากนี้ บริษัทฯ มุง่เน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด�าเนินงานและการบริหาร
ต้นทุนของโรงไฟฟ้า เพื่อให้สามารถเดิน
เครื่องจ่ายไฟได้ตามเป้าหมาย พร้อมเดิน

ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter เน้น
การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าท่ีเปิด
ด�าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและโครงการ
ท่ีใกล้จะแล้วเสร็จ (Brownfield) ท่ีมี
การใช้เทคโนโลยีHigh Efficiency, Low 
Emissions (HELE) เพื่อสง่มอบพลังงาน
ไฟฟ้าท่ีสะอาดและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยก�าลังศึกษาความเป็นไปได้ใน
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงท่ัวไปใน
ประเทศท่ีกลุ่มบ้านปูด�าเนินธุรกิจอยู ่เชน่
 สหรัฐอเมริกา โดยพิจารณาการลงทุนในรูป
แบบกิจการรว่มค้า (Joint Venture) รวมไป
ถึงการหาพันธมิตรรว่มลงทุนซึ่งสัดสว่นการ
ลงทุนขึ้นอยูกั่บขนาดของโรงไฟฟ้า โดยคาด
ว่าจะมีความชัดเจนภายในครึ่งแรกของปีนี้
 
ท้ังนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายก�าลังผลิต 5,300 
เมกะวัตต์ในอีก 5 ปีข้างหน้า บ้านปู เพา
เวอร์จะเดินหน้าด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก
 ได้แก่ 1) ผนึกพลังรว่มภายในกลุ่มบ้านปู
 ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางธุรกิจของ
บ้านปู (Banpu Ecosystem) ในการเข้าถึง
เทคโนโลยี ฐานลูกค้าและคู่ค้า และแบง่ป๊น
ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานอยา่งไร้รอยต่อ 
เชน่ การต่อยอดธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า (Energy 
Trading) และธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน
ประเทศท่ีมีศักยภาพ 2) มุง่แสวงหาโอกาส
การลงทุนในประเทศแถบเอเชีย-แปซิฟิก
ท่ีมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้าสูง โดยเน้นการ
ลงทุนในโครงการท่ีด�าเนินการเชิงพาณิชย์
แล้วท่ีสามารถสร้างกระแสเงินสดทันที กับ
การลงทุนในโครงการท่ีใกล้จะแล้วเสร็จ
 (Brownfield) และ 3) ผลักดันการเติบโต
ของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยี
พลังงานผา่นการลงทุนในบ้านปู เน็กซ์ เพื่อ
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจในตลาดใหม่ๆ  และน�า
นวัตกรรมมาต่อยอดพัฒนากระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าของบ้านปู เพาเวอร์ต่อไป
 
นอกจากนี้บ้านปู เพาเวอร์ยังมุง่สร้าง
การเติบโตในพอร์ตพลังงานสะอาดและ
เทคโนโลยีพลังงานผา่นบ้านปู เน็กซ์
 เตรียมเพิ่มก�าลังผลิตจากพลังงานลม
และพลังงานแสงอาทิตย์กว่า 100 เมกะ
วัตต์ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายขยาย
ก�าลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนถึง 800 
เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 โดยมีการตรวจ
สอบวิเคราะห์สถานะของกิจการ (Due 

Diligence) อยา่งต่อเนื่องท้ังในประเทศจีน
 ญี่ปุ่น และเวียดนาม ซึ่งบ้านปู เพาเวอร์
ด�าเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอยูแ่ล้ว
 รวมถึงมองหาโอกาสเพิ่มเติมในประเทศท่ี
มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงและเป็นแหล่ง
ด�าเนินธุรกิจพลังงานของกลุ่มบ้านปู เชน่
 สหรัฐอเมริกาอีกด้วย ท้ังหมดนี้ เพื่อให้บ้าน
ปู เพาเวอร์สามารถสร้างกระแสเงินสดได้
อยา่งแข็งแกรง่และต่อเนื่อง

การท่ีหุ้น BPP ได้เข้าค�านวนในดัชนี MSCI 
GLOBAL SMALL CAP INDEX เมื่อปลายปีท่ี
ผา่นมา สะท้อนถึงป๊จจัยพื้นฐานท่ีแข็งแกรง่
และการเป็นหุ้นท่ีมีสภาพคล่องสูง นอกจาก
นี้ อัตราสว่นหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net Debt 
to Equity: Net D/E) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม
 2563 ท่ี 0.07 เท่า ซึ่งถือว่าอยูใ่นระดับต�า
 ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ
เติบโตและความพร้อมส�าหรับการลงทุนใน
โครงการใหม่ๆ  ในอนาคต บ้านปู เพาเวอร์
จะยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพใน
การผลิตและจ�าหนา่ยไฟฟ้าด้วยจุดยืนการ
เป็นผู้น�าในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าคุณภาพ
เพื่อโลกท่ียั่งยืน (We ARE Power for the 
Sustainable World) พร้อมผลักดันการ
เติบโตโดยค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและ
การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี (Environmental, 
Social and Governance: ESG) เพื่อตอบ
สนองความต้องการพลังงานไฟฟ้าในบริบท
ท่ีหลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ เพิ่มมูลค่าและสร้างผลตอบแทนแก่
ผู้มีสว่นได้เสียอยา่งมั่นคง นายกิรณ กล่าว

ส�าหรับปี 2563 บ้านปู เพาเวอร์มีผลก�าไร
สุทธิ จ�านวน 3,702 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 25 จากปีก่อนหน้า และมีก�าไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จ�าหนา่ย (EBITDA) จ�านวน 5,230 ล้านบาท
 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปีก่อนหน้า นอกจาก
นี้ บริษัทฯ ก�าหนดการจ่ายเงินป๊นผลส�าหรับ
ผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2563 งวดวันท่ี 
1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท คิดเป็นอัตราการ
จ่ายป๊นผลท้ังปีท่ีร้อยละ 54 ของก�าไรสุทธิ
จากการด�าเนินงาน สะท้อนความสามารถ
ในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอยา่ง
ยั่งยืน



EGCO เช่ื่�อปีีน้ี้�กำำ�ไร-ร�ยได้้ สููงกำว่่�ปีีก่ำอนี้ EGCO เช่ื่�อปีีน้ี้�กำำ�ไร-ร�ยได้้ สููงกำว่่�ปีีก่ำอนี้ 
ล่ั่�นี้เพ่ิ่� มกำำ�ล่ั่งกำ�รผล่ั่ต 1,000 MW ล่ั่�นี้เพ่ิ่� มกำำ�ล่ั่งกำ�รผล่ั่ต 1,000 MW 

พิ่ร้อมว่�งงบลั่งทุุนี้ 5 ปีี ( 64-68) 1.5 แสูนี้ลั่บ.พิ่ร้อมว่�งงบลั่งทุุนี้ 5 ปีี ( 64-68) 1.5 แสูนี้ลั่บ.

EGCO เชื่อปนีี้ก�าไร-รายได้ สงูกว่าปก่ีอน
 ตามดีมานด์การใช้ไฟฟา้สงูขึ้น ม่ันใจ
ปนีี้ เพิม่ก�าลังการผลิต 1,000 MW จาก
ปจ๊จุบนัมกี�าลังการผลิต 6,016 MW 
วางงบลงทนุ 1.5 แสนลบ. รองรับแผน
ลงทนุ 5 ปี ( 64-68) ขยายพอร์ตลงทนุ
พลังงานหมุนเวียน-Smart Energy 
Solution พรอ้มเล็งลงทนุโครงการท่ี
เก่ียวเนื่องกับโครงสร้างพื้นฐาน เชน่
ขนสง่ขนาดใหญ ่-โลจิสติกส์

 นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ ่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ากัด
 (มหาชน) EGCO เปิดเผยว่า บริษัทฯ
 ประเมินภาพรวมผลการด�าเนินงานในปี
 2564 จะเติบโตสูงกว่าปีก่อนท่ีมีก�าไร
สุทธิอยูท่ี่ 8,733.03 ล้านบาท และมีราย
ได้ 43,481.82 ล้านบาท เนื่องจากความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าในป๊จจุบันเพิ่มสูงขึ้น
 ภายหลังจากท่ีมีการคลายล็อกดาวน์
จากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโค
วิด-19 ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
ประกอบกับโครงการโรงไฟฟ้าโรงใหม่ๆ
 ท่ีเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปีท่ีผา่นมา
 จะสามารถเดินเครื่องผลิตได้อยา่งเต็ม
ประสิทธิภาพมากขึ้นในปีนี้
 
ส�าหรับปีนี้บริษัทฯ มั่นใจจะเพิ่มก�าลัง
การผลิตไฟฟ้าอีก 1,000 เมกะวัตต์ จาก
ป๊จจุบันท่ีบริษัทฯ มีก�าลังการผลิตไฟฟ้า
แล้ว 6,016 เมกะวัตต์ โดยแผนการเพิ่ม
ก�าลังการผลิตดังกล่าว สว่นหนึ่งจะมา
จากการท�าดีลซื้อกิจการโรงไฟฟ้า โดย
ป๊จจุบันมีการเจรจาอยู ่3-4 โครงการ
 คาดหวังว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้ ท้ังนี้

บริษัทฯ ได้วางงบลงทุนปีนี้ไว้ไมต่�ากว่า 
3.7 หมื่นล้านบาท
 
นายเทพรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ
 วางงบลงทุน 5 ปี (2564-2568) ไว้ท่ี
 1.5 แสนล้านบาท เพื่อรองรับแผนการ
ลงทุนอยา่งต่อเนื่อง มุง่ขยายพอร์ตการ
ลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียน
 และSmart Energy Solution โดย
บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์การลงทุน 4I 
ประกอบด้วย Invest ลงทุนในสินทรัพย์
ท่ีเติบโตอยา่งยั่งยืน และสร้างผล
ตอบแทนท่ีดีในระยะยาว ,Improve 
ปรับปรุงและบริหารสินทรัพย์ท่ีมีอยูใ่ห้
ความเป็นเลิศ ,3.Innovate ขับเคล่ือน
ธุรกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างการเติบโต
อยา่งยั่งยืน และ4. Increase เพิ่มความ
สามารถในการแขง่ขันด้านการเงิน
 
โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้ประกาศเข้าลงทุน
โครงการโรงไฟฟ้า ลินเดน โคเจนเนอ
เรชั่น ท่ีใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ต้ังอยู่
ท่ีรัฐนิวเจอร์ซีย์ ท่ีประเทศสหัฐอเมริกา
 ก�าลังการผลิตผลิต 972 เมกะวัตต์ โดย
บริษัทฯ ถือหุ้น28% โดยบริษัทฯ คาดว่า
กระบวนการซื้อขายหุ้นจะแล้วเสร็จใน
ไตรมาส2/64 นี้
 
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความสนใจลงทุน
โครงการท่ีเก่ียวเนื่องกับโครงสร้างพื้น
ฐาน อาทิ ขนสง่ขนาดใหญ ่เชน่รถไฟฟ้า
 ,โลจิสติกส์ โดยป๊จจุบันมีการเจรจากับ
พาร์ทเนอร์หลายราย หากมีความชัดเจ
นบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

 
ด้านความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรง
ไฟฟ้า อาทิโรงไฟฟ้ากวางจิ ท่ีประเทศ
เวียดนาม ก�าลังการผลิต 1,320 เมกะ
วัตต์ ป๊จจุบันอยูร่ะหว่างการพัฒนา
 (Green -Field) และการเจรจาสัญญา
หลัก คาดว่าหนว่ยท่ี 1จะสามารถ COD 
ในปี 2568 และหนว่ยท่ี2 คาด COD 
ในปี 2569 สว่นการต่ออายุสัญญาโรง
ไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ป๊จจุบันอยูร่ะหว่าง
ท�าEIA ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติใน
ไตรมาส2/64 และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้าง
ต้นปี 2565 โดยมีก�าหนด COD ในปี
 2567

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีโครงการท่ีอยู่
ระหว่างก่อสร้างและพัฒนา อาทิ
 โครงการไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค (
โครงการขยายระบบขนสง่นำามันทางท่อ
ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สระบุรี
-ขอนแก่น ระยะทาง 342.8 กิโลเมตร
 ก�าลังการขนสง่ 5,443 ล้านลิตรต่อปี
 ป๊จจุบันทีความคืบหน้าก่อสร้าง 60% 
คาดแล้วเสร็ตไตรมาส4/64 นี้ ขณะ
ท่ีโครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโก
ระยอง พื้นท่ี 621 ไร ่ขณะนี้ได้มีการ
ลงนามสัญญารว่มด�าเนินงานกับ กนอ
. คาดว่าจะเปิดด�าเนินการปี 2565 สว่น
โครงการจัดกาและค้าสง่ก๊าซธรรมชาติ
เหลว (LNG Shipper ) ปริมาณน�าเข้า
 200,000 ตันต่อปี ป๊จจุบันบริษัทฯ อยู่
ระหว่างรอผลการพิจารณาจากคณะ
กรรมการก�ากับกิจการพลังงาน



STA ค�ด้ปีร่ม�ณข�ยย�งพิ่�ร�ปีีน้ี้�ไม่ตำ��กำว่่� STA ค�ด้ปีร่ม�ณข�ยย�งพิ่�ร�ปีีน้ี้�ไม่ตำ��กำว่่� 
1.2 ล้ั่�นี้ต่นี้ เพ่ิ่� มข้�นี้ 16% 1.2 ล้ั่�นี้ต่นี้ เพ่ิ่� มข้�นี้ 16% 

พิ่ร้อมรุกำขย�ยกำำ�ล่ั่งกำ�รผล่ั่ตนี้ำ��ย�งข้นี้พิ่ร้อมรุกำขย�ยกำำ�ล่ั่งกำ�รผล่ั่ตนี้ำ��ย�งข้นี้

บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี หรือ
 STA ประเมินความต้องการใช้
ยางพาราธรรมชาติท่ัวโลกในปี 64 
ฟื้ นตัวแข็งแกรง่อยูท่ี่ 13.4 ล้านตัน
 เติบโต 7% 

จากปีก่อน หนุนภาพรวม
อุตสาหกรรมและราคายาง
ธรรมชาติเข้าสูข่าขึ้นรอบใหม่
 จากภาพรวมเศรษฐกิจจีนและ
อุตสาหกรรมยานยนต์ในจีนท่ี
กลับมาเติบโต รวมถึงดีมานด์จาก
อุตสาหกรรมการผลิตถุงมือยาง สง่
ผลราคายางแท่งในเดือนกุมภาพันธ์
ท่ีผา่นมาเพิ่มขึ้นอยูใ่นระดับกว่า
 160 เซนต์สหรัฐต่อกิโลกรัม สูงสุด
ในรอบ 4 ปี คาดปริมาณการขาย
ยางพาราของบริษัทฯ ในปีนี้ไม่
ต�ากว่า 1.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 16%  
พร้อมรุกขยายก�าลังการผลิตนำายาง
ข้น   

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการ
บริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัส
ทรี จ�ากัด (มหาชน) หรือ STA ผู้
ผลิตและจ�าหนา่ยยางธรรมชาติ
ครบวงจรอันดับ 1 ของโลก เปิดเผย
ว่า จากการประเมินภาพรวมความ
ต้องการใช้ยางธรรมชาติ (Natural 
Rubber) ในปี 2564 มีแนวโน้มฟื้ น
ตัวอยา่งแข็งแกรง่ และก�าลังเข้า
สูช่ว่งขาขึ้นรอบใหม ่โดยประเมิน
แนวโน้มความต้องการใช้ยางพารา
ธรรมชาติท่ัวโลกอยูท่ี่ 13.4 ล้านตัน 
เพิ่มขึ้น 7% เทียบกับปี 2563

ท่ีคาดว่ามีความต้องการใช้ท่ัวโลก
รวม 12.5 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นมาอยู่
ในระดับใกล้เคียงกับปี 2562 และ
คาดการณ์ว่าจะเห็นภาพรวมความ
ต้องการใช้ท่ัวโลกเติบโตอยา่งต่อ
เนื่องในปี 2565 ตามการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจโลกหากสถานการณ์การ
แพรร่ะบาดของโรค COVID-19 
เริ่มคล่ีคลาย 

ท้ังนี้ ส�าหรับสถานการณ์ราคายาง
แท่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพิ่ม
ขึ้นมาอยูใ่นระดับกว่า 160 เซนต์
สหรัฐต่อกิโลกรัม เทียบกับราคา
เฉล่ียท้ังปี 2563 อยูท่ี่ 131 เซนต์
สหรัฐต่อกิโลกรัม โดยเป็นการปรับ
เพิ่มขึ้นกว่า 22%  

 "ปัจจ่ยทั่ี�ราคายางพารา
ธิรรมช้าต่้ปรบ่เพ่�มข้�นน่�น
 เก่ดจากภาพรวมเศรษฐก่จ
และอุต้สาห้กรรมยานยนต์้ใน
ประเทั่ศจนีทั่ี�กล่บมาเต่้บโต้ได้
ด ีโดยจนีเป็นห้น้�งในประเทั่ศผู่้
บรโ่ภคยางพารารายให้ญ่ของ
โลก สง่ผ่ลให้เ้ก่ดความต้้องการ
ใช้้ยางเพื�อการผ่ล่ต้ยางล้อใน
อุต้สาห้กรรมยานยนต์้ รวมถ้ง
ได้รบ่ผ่ลดจีากความต้้องการใช้้
ยางพาราธิรรมช้าต่้ ทั่ี�เพ่�มข้�น
ในอุต้สาห้กรรมการผ่ล่ต้ถงุมือ
ยาง ห้ล่งเก่ดการแพรร่ะบาดของ 
COVID-19" นายวรีสท่ั่ธ่ิ� กล่าว  

 กรรมการบริหาร STA กล่าว

ต่อว่า ส�าหรับการด�าเนินงานขอ
งบริษัทฯ ในปี 2564 คาดว่าจะมี
ปริมาณการขายยางพาราธรรมชาติ
ท้ังปีไมต่�ากว่า 1.2 ล้านตัน หรือ
เฉล่ียไตรมาสละไมต่�ากว่า 3 แสน
ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 16%
จากปี 2563 ท่ีมีปริมาณการขาย
ยางพาราธรรมชาติ 1.03 ล้านตัน
 โดยสถานการณ์ในชว่ง 1-2 เดือน
แรกท่ีผา่นมาถือว่าอยูใ่นระดับท่ีดี  

ขณะท่ีสถานการณ์ราคายางพารา
ธรรมชาติไตรมาส 1/2564 ยังอยู่
ในระดับท่ีดี คาดว่าราคาเฉล่ียยาง
แท่งจะเพิ่มขึ้น 5-10% จากไตรมาส
 4/2563 ท่ีมีราคาเฉล่ีย 148 เซนต์
สหรัฐต่อกิโลกรัม จากการฟื้ นตัว
ทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้
ยางท่ีเพิ่มขึ้น รวมถึงคาดว่าจะเห็น
ดีมานด์เพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่องในชว่ง
ไตรมาส 2 ของปีนี้   

ล่าสุด บริษัทฯ จึงเดินหน้า
ขยายก�าลังการผลิตนำายางข้น 
(Concentrated Latex) อีกกว่า 1.1 
แสนตันต่อปี หรือเพิ่มขึ้นประมาณ
 20% จากก�าลังการผลิต ณ สิ้นปี
 2563 ได้แก่ การขยายก�าลังก�าลัง
การผลิตโรงงานจังหวัดบึงกาฬ
 ชุมพรและสุราษฎร์ธานี คาดว่าจะ
ทยอยแล้วเสร็จในไตรมาส 1/2565 
ไตรมาส 3/2565 และไตรมาส
 1/2566 ตามล�าดับ เพื่อตอบสนอง
ดีมานด์จากอุตสาหกรรมการผลิต
ถุงมือยางท่ีเพิ่มมากขึ้น  



LEO ต้ัั้งเป้าปี 66 รายได้้แตั้ะ 2 พันลบ. โตั้ 2 เท่าจากLEO ต้ัั้งเป้าปี 66 รายได้้แตั้ะ 2 พันลบ. โตั้ 2 เท่าจาก
ปัจจุบัน หลังขยายฐานลูกค้า - ทำาดี้ล M&A ปัจจุบัน หลังขยายฐานลูกค้า - ทำาดี้ล M&A 

นายเกต้ต่้ว่ทั่ย ์สท่ั่ธ่ิสนุทั่รวงศ์
 ประธิานเจ้าห้น้าทั่ี�บรห่้าร บรษ่่ทั่
 ลโีอ โกลบอล โลจ่สต่้กส ์จำาก่ด
 (มห้าช้น) ห้รอื LEO เปิดเผ่ยว่า
 บรษ่่ทั่ฯ ต่้�งเป้าห้มายการของราย
ได้ในปี2566 จะเต่้บโต้เป็น 2 เท่ั่า 
ห้รอืแต้ะทั่ี�ระด่บ 2,000 ล้านบาทั่ 

จากป๊จจุบันท่ีท�ารายได้อยูท่ี่ราว
 1,000 ล้านบาท โดยการเติบโตจะ
มาจากการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ
อยา่งต่อเนื่อง ซึ่งป๊จจุบันบริษัทอยู่
ระหว่างการเจรจากับผู้ประกอบการ
ด้านธุรกิจ E-Commerce ในประเทศ
จีน 1 ราย เพื่อท่ีจะให้บริการขนสง่
สินค้าไปท่ัวโลก ระยะเวลาสัญญา 3 
ปี ซึ่งถือเป็นดีลท่ีจะเข้ามาชว่ยให้ผล
ประกอบการเติบโตอยา่งมีนัยส�าคัญ
 โดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจนใน
ชว่งไตรมาส 2/64 

นอกจากนี้บริษัทยังคงเดินหน้าเข้า
ซื้อกิจการ (M&A) อยา่งต่อเนื่อง
  โดยป๊จจุบันอยูร่ะหว่างการเจรา
 2-3 แหง่ ซึ่งบริษัทได้ให้ความสนใจ
กิจการในประเทศไทย ประเทศ
จีน ประเทศเวียดนาม และในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ท่ีมีโอกาสในการ
เติบโตสูง ซึ่งผู้ประกอบการท่ีจะเข้า
รว่มลงทุนจะต้องเป็นบริษัทท่ีมีราย
ได้ประมาณ 100-200 ล้านบาทต่อ
ปี มีความสามารถท�าก�าไรสม�าเสมอ
 คาดว่าจะเห็นความชัดเจนในปีนี้
อยา่งน้อย 1 บริษัทในชว่งปลาย
ปี2564

ด้านแผนการด�าเนินงานในปี2564
 บริษัทได้วางงบลงทุนไว้ราว 300 
ล้านบาท เพื่อใช้ส�าหรับการเข้าซื้อ
กิจการ (M&A) และขยายธุรกิจ LEO 
Self Storage (LSS) มูลค่า 80-100 

ล้านบาท ด้วยพื้นท่ีประมาณ 2,000-
3,000 ตารางเมตร และลานเก็บตู้
คอนเทนเนอร์ (Container Depot) 
แหง่ท่ี 2 มูลค่าราว 50 ล้านบาท โดย
คาดว่าท้ัง 2 โครงการจะสามารถรับ
รู้รายได้ภายในไตรมาสท่ี4/64

พร้อมกันนี้ บริษัทได้เข้ารว่มทุนกับ
 Cardinal UK จัดต้ังบริษัท คาร์ดินัล
 มาริไทม์ (ประเทศไทย)  เพื่อให้
บริการโลจิสติกส์ และการขนสง่
สินค้าระหว่างประเทศโดยเน้นการ
พัฒนาตลาดในประเทศอังกฤษ
และยุโรปเหนือ โดยบริษัท ถือหุ้น
สัดสว่น 51% ท่ีเหลือ 49% เป็น
ของ Cardinal UK ถือหุ้น  โดยผล
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับเป็นการ
ต่อยอดขยายธุรกิจในตลาดอังกฤษ
 และยุโรปเหนือ เพราะ Cardinal 
มีฐานลูกค้าท่ีมีการน�าเข้าสินค้า
จากไทยจ�านวนมาก และยังมีความ
เชี่ยวชาญและเครือขา่ยท่ีกว้างขวาง 
ซึ่งจะเพิ่มปริมาณธุรกิจและลูกค้าให้
กับบริษัทมากกว่า 1 เท่าตัว

"เราคาดว่าผ่ลประกอบการในช้่วง
คร้�งปีแรกจะทั่ำาสถ่ต่้สงูสดุให้ม่
อยา่งต่้อเนื�อง ห้ล่งจากภาพรวม
ของการขนสง่สน่ค้า ยง่มแีนวโน้ม
ทั่ี�ด ีเพราะธุิรก่จ E-Commerce ใน
ยุค New Normal เต่้บโต้เพ่�มข้�น
 สง่ผ่ลให้ป้รม่าณ์การนำาเข้า สง่ออก
 และราคาค่าขนสง่ทั่างเรอืและทั่าง
อากาศ ยง่อยูใ่นระด่บสงู นอกจากนี�
เราจะมดีลีทั่ี�จะทั่ำารายได้เต่้บโต้ให้้
ก่บบรษ่่ทั่เปิดเผ่ยออกมาเรื�อยๆ ซี้�ง
แต่้ละธุิรก่จทั่ี�ได้เข้าไปลงทั่นุ M&A 
จะช้่วยผ่ล่กด่นรายได้ในอกี2ปี ให้้
โต้ข้�น2เท่ั่า ต้ามเป้าห้มายทั่ี�วางไว้ " 
นายเกต้ต่้ว่ทั่ย ์กล่าว



DOD - JKN เซ็็น MOU พัฒนาสูตั้รผลิตั้ผลิตั้ภััณฑ์์จากกัญชง DOD - JKN เซ็็น MOU พัฒนาสูตั้รผลิตั้ผลิตั้ภััณฑ์์จากกัญชง 
จ่อคลอด้ 10 โปรดั้กส์ภัายในปีนี้จ่อคลอด้ 10 โปรดั้กส์ภัายในปีนี้

บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค เนื้อหอม หลังบริษัท
สยาม เฮอเบล เทค จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทลูก
 ได้รับใบอนุญาตน�าเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง
จากต่างประเทศ ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนเพียง
รายเดียวในกลุ่มแรก ท่ีได้รับใบอนุญาตน�า
เข้าเมล็ดพันธ์ุดังกล่าว ล่าสุดประกาศผนึก
ก�าลัง MOU ระหว่าง DOD กับ JKN ภายใต้
การเป็น Strategic Partner เพื่อรว่มพัฒนา
สูตรผลิตผลิตภัณฑ์จากกัญชง รวม 10 
ผลิตภัณฑ์ พร้อมระบุเร็วๆนี้เตรียม MOU 
อีกหลายบริษัท

 นายธนิน ศรีเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ�ากัด (
มหาชน) หรือ DOD เปิดเผยว่า จากการต่ืน
ตัวรับกระแสของการปลดล็อก กัญชง ให้
เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหมท่ี่มองถึงโอกาสของ
ธุรกิจต้ังแต่ต้นนำาไปจนถึงปลายนำา โดยเปิด
โอกาสให้กลุ่มบริษัทผู้ประกอบการสามารถ
 น�าสารสกัดจากกัญชงไปเป็นวัตถุดิบและ
สารต้ังต้น เพื่อผลิตสินค้าประเภทต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นอาหาร, เครื่องด่ืม ยา เครื่องส�าอาง
และผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายชนิด ซึ่ง DOD 
เป็นหนึ่งในผู้น�าในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารในรูปแบบต่างๆ 

ท้ังความงามและสุขภาพ และมีความ
พร้อมด้านโรงสกัด รวมท้ังห้องปฏิบัติการ
 (LAB) ซึ่งผา่นการรับรองตามมาตรฐาน
 ISO/IEC 17025 : 2017 รวมถึงยังได้การ
รับรองมาตรฐาน ISO22000:2018 (ระบบ
การจัดการความปลอดภัยของอาหาร
) และ ISO 14001 : 2015 (ระบบการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม)และมีทีมวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ท่ีคอยค้นคว้าวิจัย
นวัตกรรมและพัฒนาสารสกัดพืชสมุนไพร
 รวมถึงการพัฒนากระบวนการสกัด 
ออกแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ๆ  ดังนั้น
จากจุดแข็งดังกล่าวจึงท�าให้สามารถต่อยอด
ไลน์สกัดกัญชงเขา้กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ได้อยา่งลงตัว
 
ล่าสุด บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค ได้มีการลง
นามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความรว่มมือ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส�าเร็จ (Finished 
product) กับ บริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ 

บิวต้ี จ�ากัด (ภายใต้บริษัทในเครือ JKN) เพื่อ
พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมท่ีมีสาร
สกัดจากกัญชงรว่มกัน โดยความรว่มมือใน
ครั้งนี้ DOD จะวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 จ�านวน 10 ผลิตภัณฑ์ ให้บริษัท เจเคเอ็น
 เฮลท์ แอนด์ บิวต้ี จ�ากัด ซึ่งเบื้องต้นคาดว่า
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถเริม่ทยอยสง่มอบ
ทันภายในปีนี้ พร้อมท้ังเชื่อว่าผลิตภัณฑ์นี้
จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศ ได้เป็นอยา่งดี

โดยผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย 1) Dietary 
supplement product for joint health 
: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชว่ยดูแลข้อเขา่
ลดการอักเสบบริเวณข้อเขา่ 2) dietary 
supplement product for sleep and 
relax : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชว่ยในการ
นอนหลับและคลายเครียด 3) Dietary 
supplement product for cognitive brain 
: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบ�ารุงสมอง ลด
ความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ 4) Hemp 
Seed oil Protein : โปรตีนจากเมล็ดกัญชง
 ให้กรดอะมิโนท่ีครบถ้วนเหมาะการควบคุม
นำาหนัก 5) Jelly for brain : ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารบ�ารุงสมองในรูปแบบเจลล่ี

6) Oil for holistic health : ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารในรูปแบบซอฟเจล ชว่ยลดโอกาสใน
การเกิด ความดัน ไขมัน เบาหวาน 
7) Probiotic for adult plus omega oil 
: ผลิตภัณฑ์โพรไปโอติค เพื่อสร้างสมดุล
ระบบล�าไส้ และระบบภูมิคุ้มกัน ชว่ยต้าน
อนุมูลอิสระ 8) Hemp Instant Tea : ชา
ส�าเร็จรูปจากกัญชง ชว่ยผอ่นคลาย 9) 
Instant coffee plus omega oil : กาแฟ
ส�าเร็จรูปเพิ่มโอเมก้า ลดความเสี่ยงในการ
เกิดโรคเรื้อรัง และ 10) Oil shot for sport 
performance : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ส�าหรับนักกีฬาลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ
 
ซึ่งความรว่มมือในครั้งนี้ เชื่อว่าเป็นการ
ต่อยอดระหว่างสองบริษัท ภายใต้การเป็น 
Strategic Partner รว่มกัน ท้ังคิดค้นพัฒนา
สูตร การสกัดเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมถึง
การจ�าหนา่ย โดยเชื่อว่าด้วยจุดเด่นความ

แข็งแกรง่ของท้ัง 2 บริษัทจะชว่ยผลักดัน
ให้มูลค่าการตลาดท้ังในสว่นของ ผู้ผลิต ผู้
จ�าหนา่ย และผู้บริโภค เติบโตไปพร้อมๆกัน
  
ท่ีผา่นมา DOD มีการศึกษาและวิจัยเรื่อง
กัญชง รว่มกับมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ มาโดย
ตลอด ประกอบกับบริษัทฯมีทีมวิจัยในการ
วางแผนคิดค้นสูตร เพื่อน�าสารสกัดจาก
กัญชง มาพัฒนาและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์
เพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้า
 ซึ่งวันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ท่ีแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพความพร้อมของ DOD ในการ
รว่มพัฒนาสูตร เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ให้
กับทางบริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวต้ี
 จ�ากัด ดังนั้นเชื่อว่าความรว่มมือระหว่าง
 2 บริษัทมหาชนในครั้งนี้ จะสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับ DOD และ JKN ในอนาคต
ได้อยา่งมีนัยส�าคัญ นายธนิน กล่าว
 
ด้านนางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง ในฐานะ
กรรมการ บริษัท สยาม เฮอเบล เทค จ�ากัด(
ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของ บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค
) กล่าวว่า บริษัท สยาม เฮอเบล เทค จ�ากัด 
ได้รับใบอนุญาตน�าเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงจาก
ต่างประเทศ จากคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.)แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มแรกเพียงราย
เดียว ท่ีได้รับใบอนุญาตน�าเข้าเมล็ดพันธุ์ดัง
กล่าว
 
สง่ผลให้มีกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย และผู้
ประกอบการท่ัวไปกว่า 20 ราย เข้ามาเจรจา
เพื่อหารือในการพัฒนาและคิดค้นสูตร
ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชงภายใต้การ
ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความรว่ม
มือในการพัฒนาและคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์
สารสกัดจากกัญชง ท้ังกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร และ กลุ่มเครื่องส�าอาง รวมถึงมี
การติดต่อในการขอซื้อเมล็ดพันธุ์กัญชงไป
ปลูก เพื่อน�าสารสกัดไปประกอบการในเชิง
พาณิชย์ 



BAFS ปิด้ดี้ลซื็้อโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตั้ย์ 7 โรง BAFS ปิด้ดี้ลซื็้อโรงไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตั้ย์ 7 โรง 
พร้้อมเดิินหน้าขยายธุุร้กิิจพลัังงานทดิแทน พร้้อมเดิินหน้าขยายธุุร้กิิจพลัังงานทดิแทน 

ตัั้�งเป้้าร้ายได้ิ 1 พันล้ัานบาทใน 3 ป้ีตัั้�งเป้้าร้ายได้ิ 1 พันล้ัานบาทใน 3 ป้ี

บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ยี่
 คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด โดย ม.ล. ณัฐ
สิทธิ์ ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร และ บริษัท ผาแดงอินดัส
ทรี จ�ากัด (มหาชน) โดยนายทอม
มี่ เตชะอุบล กรรมการผู้จัดการ
 รว่มลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น
ในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์รวม 7 โรงจาก บริษัท พี
ดีไอ เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด บริษัทยอ่ย
ของ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ�ากัด
 (มหาชน)

ม.ล. ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล ประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร บริษัท บาฟส์ คลีน
 เอนเนอร์ยี่ คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด
 ในเครือบริษัท บริการเชื้อเพลิง
การบินกรุงเทพ จ�ากัด (มหาชน
) หรือ บาฟส์ เปิดเผยความคืบ
หน้าการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ว่าได้มีการ
ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นสามัญใน
กลุ่มบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวม
 7 โรง มูลค่า 1,704.67 ล้านบาท

 ก�าลังผลิตรวม 36.4 เมกะวัตต์ 
จากบริษัท พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี จ�ากัด
 บริษัทยอ่ยของ บริษัท ผาแด
งอินดัสทรี จ�ากัด (มหาชน) เสร็จ
สิ้นเมื่อวันท่ี 1 มีนาคม 2564 สง่
ผลให้บาฟส์ คลีน สามารถรับรู้ราย
ได้ไมน่้อยกว่า 120 ล้านบาทในปี
นี้พร้อมต้ังเป้ารายได้ 1 พันล้าน
บาทในสามปี สอดคล้องกับทิศทาง
การด�าเนินธุรกิจของบาฟส์ในการ
ขยายพอร์ตพลังงานทดแทน และ
เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน
ให้แก่กลุ่มบริษัท

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท้ัง 
7 โรง ซึ่งป๊จจุบันเปิดด�าเนินการเชิง
พาณิชย์แล้ว ได้แก่
1. โรงไฟฟ้า จ�านวน 5 โรง มี
ก�าลังผลิตรวม 29 เมกะวัตต์ ต้ัง
อยูท่ี่จังหวัดปราจีนบุรี 3 โรง และ
จังหวัดสมุทรสาคร 2 โรง มีอายุ
สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า
สว่นภูมิภาครวม 25 ปี ซึ่งป๊จจุบัน
มีอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าคงเหลือ

 20 ปี
2. โรงไฟฟ้าก�าลังการผลิต 6.3 
เมกะวัตต์ จ�านวน 1 โรง ต้ังอยูท่ี่
จังหวัดตาก โดยมีสัญญารับซื้อ
ไฟฟ้าในรูปแบบ Adder ท่ีสามารถ
ขยายระยะเวลาต่อไปคราวละ 5 ปี
3. โรงไฟฟ้าก�าลังการผลิต 1.1 
เมกะวัตต์จ�านวน 1 โรง ต้ังอยูท่ี่
จังหวัดขอนแก่น โดยมีสัญญา
รับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Adder ท่ี
สามารถขยายระยะเวลาต่อไป
คราวละ 5 ปี

การซื้อกิจการโรงไฟฟ้าในครั้งนี้
 ยังชว่ยเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขง่ขันและสร้างโอกาสการ
เติบโตทางธุรกิจโดยการน�าเอา
ความเชี่ยวชาญและความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ
 (O&M) ในธุรกิจพลังงานมาอยา่ง
ยาวนานของบาฟส์มาชว่ยเสริม
สร้างความแข็งแกรง่ภายในองค์กร
และขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต



INSET เล็งรายได้ปีีนี่�โต 15-20% / ปัีจำจุำบ้น่ มีั Backlog INSET เล็งรายได้ปีีนี่�โต 15-20% / ปัีจำจุำบ้น่ มีั Backlog 
ก๊ว่่า 2.46 พ้ิ่น่ลบก๊ว่่า 2.46 พ้ิ่น่ลบ.. ทุยอยร้บร้้รายได้ต้�งแต่ปีีนี่�ถึึงปีี 65 ทุยอยร้บร้้รายได้ต้�งแต่ปีีนี่�ถึึงปีี 65

INSET กางพิมพ์เขียวปี 64 วางเป้าราย
ได้โต 15-20% สร้างสถิติสูงสุดใหม ่รับ
อานิสงส์ Operator ขยายการลงทุน
/อัพเกรดอุปกรณ์ 5G รองรับกระแส
 WFH จ่อคว้างาน Data Center เพิ่ม
 บอร์ดใจป�า! ผลเป็นหุ้นในอัตรา 10 
หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นป๊นผล จ�านวน
ไมเ่กิน 56 ล้านหุ้น และจ่ายป๊นผลเป็น
เงินสดในอัตรา 0.081 บาท/หุ้น ขึ้น
เครื่องหมาย XD วันท่ี 28 เม.ย.64

นายศกัดิบ์วร พุกกะณะสุต กรรมการ
ผู้จัดการ บรษัิท อินฟราเซท จ�ากัด (
มหาชน) (INSET) เปิดเผยว่า แผนการ
ด�าเนินงานในปี 2564 บริษัทฯต้ังเป้า
หมายรายได้เติบโต 15-20% สร้างสถิติ
สูงสุดใหมต่่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีงาน
 Data Center และงานระบบโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคม (งาน 5G) เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากการแพรร่ะบาดของไวรัสโควิด
-19 รอบใหม ่ท�าให้ประชาชนท่ีท�างาน
เวิร์คฟอร์มโฮม (Work from home : 
WFM) ต้องการใช้ Cloud เพิ่มสูงขึ้น
 และผู้ประกอบการหรือองค์การต่างๆ
 มีความต้องการท่ีจะลงทุนขยาย Data 
Center กันมากขึ้นด้วย โดยป๊จจุบันมี
งานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) กว่า
 2,460 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้
ต้ังแต่ปีนี้ถึงปี 2565

“เรายง่คงเด่นห้น้าเข้ารว่มประมูลงาน
อยา่งต่้อเนื�อง เพื�อเพ่�มงานในมือรอรบ่
รูร้ายได้ และม่�นใจว่าจากกระแส New 
Normal ห้ล่งการแพรร่ะบาดโคว่ด-19 
จะเป็นต่้วแปรสำาค่ญทั่ี�ผ่ล่กด่นธุิรก่จ

เต่้บโต้อยา่งแข็งแกรง่ จากกระแส
 WFH และ 5G ทั่ำาให้ผู้่ป้ระกอบการ
จำาเป็นต้้องลงทั่นุด้านไอทั่ ีเพื�อรองรบ่
การใช้้งานมากข้�น”

ขณะท่ีผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ
ในปี 2563 มีรายได้รวม 1,504 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 284 ล้านบาท หรือ 23% 
เทียบปี 2562 มีรายได้รวม1,220 ล้าน
บาท มีก�าไรสุทธิ 135.5 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 15.4 ล้านบาท หรือ 12.8% เทียบปี 
2562 มีก�าไรสุทธิ 120.1 ล้านบาท

เขากล่าวต่อว่าผลการด�าเนินงานในปี
 2563 ท่ีเติบโตอยา่งโดดเด่น และสร้าง
สถิติสูงสุดใหม ่สว่นหนึ่งมาจากการได้
รับงานโครงการขนาดใหญใ่นระหว่าง
ปี 2563 งานติดต้ัง Filter คล่ืนความถ่ี
 850 MHz ของ CAT และงานก่อสร้าง
ศูนย์ Data Center ของ KTBCS บริษัท
ในเครือธนาคารกรุงไทย ประกอบกับ
งานในมือท่ีท�าต่อเนื่องมาจากปี 2562 
และสง่มอบตามก�าหนดในปี 2563

อนึ่ง ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯใน
วันท่ี 17 ก.พ.64 ท่ีผา่นมา มีมติอนุมัติ
จ่ายเงินป๊นผลงวดผลการด�าเนินงานปี
 2563 เป็นหุ้นในอัตรา 10 หุ้นสามัญ
เดิมต่อ 1 หุ้นป๊นผล จ�านวนไมเ่กิน 56 
ล้านหุ้น และป๊นผลเป็นเงินสดในอัตรา 
0.081 บาท/หุ้น ก�าหนดขึ้นเครื่องหมาย
 XD ในวันท่ี 28 เม.ย.64 และจ่าย
เงินป๊นผลแก่ผู้ถือหุ้นวันท่ี 20 พ.ค.64



TMILL โชว์์ผลงานปี 63 TMILL โชว์์ผลงานปี 63 
กว์าด้กำาไร 105.52 ลบ. พร้อมปันผลหุ้นละ 0.12 บ.กว์าด้กำาไร 105.52 ลบ. พร้อมปันผลหุ้นละ 0.12 บ.

TMILLโชว์ผลงานปี 63 กวาด
ก�าไร105.52 ลบ.  เติบโตเพิม่ขึ้น 
4.2% เทียบกับปก่ีอน  ตามรายได้จา
กการจ�าหนา่ยร�าข้าวสาลีเพิม่ขึ้น- อัต
ราก�าไรข้ันต้นสงูขึ้น 1.2% เมื่อเทียบ
กับปีก่อน เปน็ผลมาจากต้นทนุเฉล่ีย
ของข้าวสาลีท่ีใช้ในปี 2563 นี้ถูกกว่า
ป ี2562 เหตปุจ๊จัยด้านราคาขา้วท่ีมี
การท�าสญัญาซื้อต้ังแต่กลางปก่ีอน
-รบัอานสิงส์บาทแข็ง  พรอ้มปน๊ผล
หุน้ละ0.12บ.

นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อ�า
นวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท
 ที เอส ฟลาวมิลล์ จ�ากัด (มหาชน
)  TMILL โรงงานโมแ่ป้งสาลีราย
ใหญแ่ละมีเทคโนโลยีการผลิตท่ีทัน
สมัยท่ีสุดในประเทศ  เปิดเผยว่า  ผล
ประกอบการปี 2563  บริษัทฯ มีก�า
ไรสุทธิ 105.52 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น
 4.24 ล้านบาท คิดเป็น 4.2%  เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2562 ท่ีมีผลก�าไร
สุทธิ 101.28  ล้านบาท  โดยบริษัทฯ
 มีการใช้อัตราก�าลังการผลิตเฉล่ีย
ในปี 2563 อยูท่ี่ 75.39% เพิ่มขึ้น
 1.87% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
 แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้รับผลกระ
ทบจากวิกฤติโรคระบาด COVID-19 
ไมม่ากนัก

ด้านรายได้จากการจ�าหนา่ยในปี

 2563 ลดลง 0.8% เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีก่อน โดยท่ีรายได้จากการจ�า
หนา่ยแป้งสาลีลดลง 1.0% สว่นราย
ได้จากการจ�าหนา่ยร�าข้าวสาลีเพิ่ม
ขึ้น 0.2% ท้ังนี้ ถึงแม้ปริมาณการจ�า
หนา่ยแป้งสาลีและร�าข้าวสาลีเพิ่ม
ขึ้น 3.5% และ 7.2% แต่ราคาจ�า
หนา่ยแป้งสาลีและร�าข้าวสาลีเฉล่ีย
ลดลง 4.5% และ 5.2% เนื่องจากใน
ชว่งท่ีผา่นมาตลาดมีการแขง่ขันด้าน
ราคาสูงขึ้น ประกอบกับลูกค้าต่อรอง
ราคาโดยอ้างอิงราคาตลาดข้าวสาลี
โลกท่ีลดลงและค่าเงินบาทท่ีแข็งค่า
ขึ้นเมื่อเทียบกับปีท่ีผา่นมา จึงท�าให้
มีการปรับลดราคาจ�าหนา่ยแป้งสาลี
ลง

ท้ังนี้บริษัทฯ มีอัตราต้นทุนขายในปี
 2563 ลดลงและอัตราก�าไรขั้นต้นสูง
ขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น
ผลมาจากต้นทุนเฉล่ียของข้าวสาลี
ท่ีใช้ในปี 2563 นี้ถูกกว่าปี 2562 
เนื่องจากป๊จจัยด้านราคาข้าวท่ีมี
การท�าสัญญาซื้อต้ังแต่กลางปีก่อน
 ประกอบกับค่าเงินบาทท่ีแข็งค่าใน
ชว่งปลายปีก่อน   ขณะท่ีค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหารในปี 2563 ลดลง
 0.63 ล้านบาทจากปีก่อน เนื่องจาก
ค่าขนสง่สินค้าท่ีลดลงตามราคานำ
ามัน

นอกจากนี้รายได้อ่ืนในปี 2563 มี
เพิ่มรายการก�าไร(ขาดทุน)จาก
สัญญาอนุพันธ์ ซึ่งเป็นการรับรู้ก�าไร
(ขาดทุน) จากการท�าสัญญาป้องกัน
ความเสี่ยงไว้ โดยรายการดังกล่าว
จะถูกกลับออกในไตรมาสท่ีมีการใช้
สัญญานั้นแล้ว พร้อมกันนี้ ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการ
จัดสรรก�าไรจากผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทประจ�าปี 2563 และการ
จ่ายเงินป๊นผลจากก�าไรสุทธิประจ�า
ปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท
   จ�านวน398,664,061 หุ้น เป็นเงิน
 47,839,687.32 บาท โดยจะขึ้น
เครื่องหมายวันท่ีไมไ่ด้รับสิทธิป๊นผล
(XD)  ในวันท่ี 23 มีนาคม 2564    
และก�าหนดจ่ายเงินป๊นผลในวัน
พฤหัสบดีท่ี 27 พฤษภาคม 2564

ขณะท่ี บริษัทฯ ได้มีการจ่าย
เงินป๊นผลระหว่างกาลจากก�าไรสุทธิ
งวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ตาม
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
 คร้ังท่ี9/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี
 29 ตุลาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 
0.08 บาท จ�านวน 398,664,061 หุ้น
 เป็นเงิน 31,893,124.88 บาทรวม
เงินป๊นผลท่ีจ่ายท้ัง  2 คร้ัง ประจ�าปี
 2563 เท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น เป็น
เงิน 79,732,812.20 บาท



PACO เคาะราคา IPO ที่ 1.40 บาท/หุ้น เปิด้จองPACO เคาะราคา IPO ที่ 1.40 บาท/หุ้น เปิด้จอง
ซื็้อ วั์นที่ 10-12 มี.ค. 64 คาด้เข้าเทรด้ 22 มี.ค. นี้ซื็้อ วั์นที่ 10-12 มี.ค. 64 คาด้เข้าเทรด้ 22 มี.ค. นี้

"PACO" บมจ. เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบลิ อิน
ดัสทรส์ี ผูน้�าด้านการผลิตและจัดจ�าหนา่ย
ชิน้สว่นแอร์รถยนต์ ระดับอินเตอร์ (REM) 
เคาะราคาเสนอขาย IPO หุน้ละ 1.40 บาท
 ดีเดยเ์ปิดจองระหว่างวันท่ี 10-12 ม.ีค.นี้
 พรอ้มแต่งต้ัง บมจ.บล. คิงสฟ์อรด์ เปน็ผู้
จัดการการจัดจ�าหนา่ยและรับประกันการ
จ�าหนา่ย คาดพรอ้มเขา้เทรด 22 มนีาคม นี้

นายสมชาย เลิศขจรกิตติ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อิน
ดัสทรีส์ จ�ากัด (มหาชน) ("PACO") กล่าว
ว่า " PACO เป็น 1 ในผู้ผลิตชิ้นสว่นอะไหล่
แอร์รถยนต์ทดแทนชั้นน�าของไทยมาอยา่ง
ต่อเนื่องกว่า 30 ปี โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ
 คอยล์ร้อน (Condenser) และคอยล์เย็น
 (Evaporator) โดย PACO เป็นผู้น�าในตลาด
อะไหล่รถยนต์ทดแทน (Aftermarket) 
ภายใต้แบรนด์ 'PACO' ส�าหรับรถยนต์
หลากหลายประเภท ครอบคลุมทุกเซ็ก
เม้นท์ ต้ังแต่ รถยนต์นั่งญี่ปุ่นยอดนิยม เชน่
 Toyota Honda Mazda Mitsubishi รถ
กระบะทุกขนาดต้ังแต่ 1 ตัน เชน่ Toyota 
Isuzu Mazda Mitsubishi Nissan 

จนถึงรถบรรทุกขนาดใหญ ่รวมไปถึง
รถยนต์อเนกประสงค์ (SUV- PPV) รถหรู
 เชน่ Mercedes Benz BMW VOLVO Audi 
ตลอดจนรถซุปเปอร์คาร์ อาทิ Porsche 
Lamborghini โดยเรามีสินค้ามากกว่า
 2,600 รุน่ ครอบคลุม รุน่รถยนต์ต่างๆ
 ท่ัวโลก ซึ่งเป็นจุดเด่นท่ีแตกต่างจากบริ
ษัทฯ อ่ืน โดย PACO มีแผนกวิจัยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แอร์รถยนต์รุน่ต่างๆ และสามารถ
พัฒนาคุณภาพสินค้าให้เป็นท่ียอมรับ
ระดับนานาชาติ ด้วยมาตรฐานสากล ISO 
9001:2015 และสง่ออกผลิตภัณฑ์ไป
จ�าหนา่ยท่ัวโลก ท้ังทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป 
อเมริกาใต้ แอฟริกา เอเชียและออสเตรเลีย

 "บรษ่่ทั่ฯ ได้แต่้งต่้�ง บรษ่่ทั่ห้ล่กทั่รพ่ย ์ค่ง
สฟ์ื้อรด์ จำาก่ด (มห้าช้น) เป็นผู่จ่้ดการการ
จ่ดจำาห้น่ายและรบ่ประก่นการจ่ดจำาห้น่าย
 หุ้น้เพ่�มทั่นุของบรษ่่ทั่ฯ ต่้อประช้าช้น

ท่ั่�วไปคร่�งแรก (IPO) จำานวน 260 ล้านหุ้น้
โดยกำาห้นดราคาเสนอขาย ทั่ี�ราคา 1.40 
บาทั่/หุ้น้ (มูลค่าทั่ี�ต้ราไว้ (พาร)์ หุ้น้ละ
 0.50 บาทั่) ห้รอืค่ดเป็น 26% ของทั่นุจด
ทั่ะเบยีนห้ล่ง IPO ค่ดเป็นมูลค่าการระดม
ทั่นุประมาณ์ 364 ล้านบาทั่ โดยบรษ่่ทั่ฯ
 มว่ีต้ถปุระสงค์ห้ล่กจะนำาเง่นจากการ
เพ่�มทั่นุ เพื�อเป็นเง่นทั่นุห้มุนเวยีนในการ
ขยายก่จการต่้างๆ การลงทั่นุในโครงการ
อนาคต้ โครงการก่อสรา้งคล่งสน่ค้าและ
ยา้ยจุดกระจายสน่ค้าในประเทั่ศ และจ่ด
ต่้�งบรษ่่ทั่ยอ่ยเพื�อเป็นศูนยก์ระจายสน่ค้า
และขยายต้ลาดในประเทั่ศมาเลเซียี เพื�อ
สรา้งการเต่้บโต้ให้บ้รษ่่ทั่ฯ อยา่งต่้อเนื�อง
 โดยบรษ่่ทั่ฯ มนีโยบายจ่ายเง่นปันผ่ลใน
อ่ต้ราไม่น้อยกว่า 40% ของกำาไรสทุั่ธ่ิห้ล่ง
ห้ก่ภาษีเง่นได้น่ต่้บุคคลและเง่นสำารองต่้าง
 ๆ ต้ามกฎห้มาย"

นายวรนันท์ ถาวรนันท์ กรรมการผู้จัดการ 
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จ�ากัด (มหาชน
) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการ
การจัดจ�าหนา่ยและรับประกันการจัด
จ�าหนา่ย หุ้นไอพีโอ ของ บริษัท เพรสซิเด้
นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จ�ากัด (มหาชน) 
หรือ PACO เปิดเผยว่า "บริษัทฯคาดว่าจะได้
รับความสนใจจากนักลงทุนอยา่งสูง
เนื่องจาก PACO เป็นผู้น�าในธุรกิจผลิต
ชิ้นสว่นอะไหล่แอร์รถยนต์ในตลาดชิ้น
สว่นอะไหล่รถยนต์ทดแทน (REM หรือ
 Aftermarket) ระดับนานาชาติ ท่ีมีความ
สามารถในการแขง่ขันสูง มีสว่นแบง่การ
ตลาดในตลาดอะไหล่รถยนต์ท่ัวโลก และ 
PACO มีอัตราการเติบโตของก�าไรสุทธิระดับ
สูง โดยในปี 2563 PACO มีก�าไรสุทธิเท่ากับ
 76.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 46.19 
ล้านบาท คิดเป็น 150.63% เมื่อเทียบกับ
ปี 2562 เนื่องจาก PACO ได้น�าเครื่องจักร
อัตโนมัติเข้ามาติดต้ังและด�าเนินการได้เต็ม
ท่ี สง่ผลให้เกิดการปรับกระบวนการท�างาน
ในการผลิตเพื่อควบคุมการใช้แรงงานให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท�าให้สามารถลด
ต้นทุนค่าแรงและค่าล่วงเวลาได้อยา่งมีนัย
ส�าคัญ นอกจากนี้ หุ้นไอพีโอของ PACO ท่ี

 1.40 บาท ต่อหุ้น เป็นราคาท่ีเหมาะสม
 เมื่อเปรียบเทียบกับ PE ของหุ้นในกลุ่มชิ้น
สว่นรถยนต์ของไทย โดยกลุ่มนักวิเคราะห์
 คาดว่าปีนี้ เศรษฐกิจท่ัวโลก และ เศรษฐกิจ
ไทยจะฟื้ นตัว เป็นผลดีต่อบริษัทฯ ท่ีมีผล
ประกอบการท่ีเติบโตอยา่งมั่นคง และ มีจุด
แข็งด้านการผลิต ด้วยเทคโนโลยีระดับสูง มี
ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง รองรับรถยนต์และรถ
บรรทุกทุกประเภท โดยการระดมทุนครั้งนี้
 นอกจากเพื่อคืนหนี้สถาบันการเงินแล้ว ยัง
เป็นการเพิ่มสภาพคล่องในการขยายกิจการ 
เพื่อสร้างการเติบโตอยา่งยั่งยืน
 
ท้ังนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้นักลงทุนท่ัวไป
จองซื้อได้ในระหว่างวันท่ี 10-12 มีนาคม
 2564 ผา่นกลุ่มบริษัทผู้จัดจ�าหนา่ย
 ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จ�ากัด
 (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที
 จ�ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอ
ชบี (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) บริษัท
หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ�ากัด
และมีก�าหนดการจะเริ่มเข้าซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันท่ี 22 มีนาคม
 2564 นี้

บรษ่่ทั่ เพรสซีเ่ด้นท์ั่ ออโต้โมบล่ อ่นด่ส
ทั่รสี ์จำาก่ด (มห้าช้น) ห้รอื PACO มทีั่นุจด
ทั่ะเบยีน 500 ล้านบาทั่ ก่อต่้�งมาแล้วก
ว่า 30 ปี เป็น 1 ในผู่บุ้กเบก่การผ่ล่ต้ช้่�น
สว่นแอรร์ถยนต์้ของไทั่ย และได้พ่ฒนา
ผ่ล่ต้ภ่ณ์ฑ์อะไห้ล่แอรร์ถยนต์้แบบครบ
วงจร ท่ั่�ง คอยล์รอ้น และคอยล์เยน็ สำาห้รบ่
รถทั่ี�มยีอดจำาห้น่ายปานกลางถ้งสงู ท่ั่�ง
รถญี�ปุ่น ยุโรป และอเมรก่่น รวมมากถ้ง
 2,600 รุน่ โดยบรษ่่ทั่ฯ ม ีโรงงานผ่ล่ต้ 3 
แห้ง่ ต่้�งอยูใ่นจ่งห้ว่ดสมุทั่รสาคร และศูนย์
กระจายสน่ค้า 1 แห้ง่ ต่้�งอยูใ่นเขต้บาง
บอน กรุงเทั่พมห้านคร บรษ่่ทั่ฯ ได้รบ่การ
รบ่รองมาต้รฐานสากล ISO 9001:2015 
และได้จำาห้น่ายสน่ค้าภายในประเทั่ศ
 และ สง่ออกไปทั่วปีอเมรก่าเห้นือ ยุโรป 
อเมรก่าใต้้ เอเช้ยีและออสเต้รเลยี"





บล.เมุย์แบงก์ กิมุเอ็ง ประเมิุนหุ้นกลุ่มุBANK,ENERGY บล.เมุย์แบงก์ กิมุเอ็ง ประเมิุนหุ้นกลุ่มุBANK,ENERGY 

PETRO,SERVICES, EXPORT ได้ประโยชน์ สูหรัฐฯ อัดPETRO,SERVICES, EXPORT ได้ประโยชน์ สูหรัฐฯ อัด

มุาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.9 ล้านล้านเหร้ยญฯมุาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.9 ล้านล้านเหร้ยญฯ

นายธิรีเศรษฐ ์พรห้มพงษ์ น่กกลยุทั่ธ์ิ
เศรษฐศาสต้รม์ห้ภาค บมจ.ห้ล่ก
ทั่รพ่ย ์เมยแ์บงก์ ก่มเอ็ง ประเทั่ศไทั่ย
) ประเมน่ว่า สห้รฐ่ฯผ่า่นมาต้รการ
กระตุ้้นเศรษฐก่จ 1.9 ล้านล้านเห้
รยีญฯ ต้ามทั่ี�ต้ลาดคาด ในช้ว่งสดุ
สป่ดาห้ท์ั่ี�ผ่า่นมาวุฒส่ภาสห้รฐ่ฯมี
มต่้ 50 ต่้อ 49 เสยีง ลงคะแนนผ่า่น
มาต้รการเยยีวยาผู่ไ้ด้รบ่ผ่ลกระทั่บ
จาก COVID-19 วงเง่น 1.9 ล้าน
ล้านเห้รยีญฯ รายละเอยีดด่งนี� 1)
เง่นช้ว่ยเห้ลือโดยต้รง (ให้ค้ร่�งเดยีว
) 1,400 เห้รยีญฯ สำาห้รบ่ผู่ท้ั่ี�มรีาย
ได้น้อยกว่า 7.5 ห้มื�นเห้รยีญฯ และคู่
สมรส ทั่ี�มรีายได้รวมก่นน้อยกว่า 1.5 
แสนเห้รยีญฯ 

รวมเป็นวงเงิน 4 แสนล้านเหรียญฯ
 2)เงินชว่ยเหลือคนว่างงานเพิ่มขึ้น
คนละ 300 เหรียญฯต่อสัปดาห์ (ลดลง
จากแผนจากสภาล่างในสัปดาห์ก่อนท่ี 
400 เหรียญฯ) และจะขยายระยะเวลา
การจ่ายถึง 6 กันยายน 65 จากเดิมท่ี
สิ้นสุดในสัปดาห์นี้ 3)จัดสรรเงิน 3.5 
แสนล้านเหรียญฯ ให้แก่รัฐบาลท้อง
ถ่ินแต่ละรัฐ 5)งบประมาณเพื่อขยาย
การตรวจเชื้อ วิจัย COVID-19 และ
ยับยั้งการขยายของ COVID-19 วงเงิน

 1.6 แสนล้านเหรียญฯ 6)ยังไมม่ีการ
ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�า โดย Timeline 
ในชว่งถัดไปจะสง่กลับไปยังสภาล่าง (
คาดโหวตอังคารนี้) และท้ายท่ีสุดคาด
ไบเดนจะสามารถลงนามได้ทันก่อน
 14 มี.ค. ซึ่งเป็นวันท่ีมาตรการเยียวยา
เดิมจะสิ้นสุดลง

ในขณะท่ีภาคบริการได้ประโยชน์
จาก Pent-up Demand และ Dollar 
แข็งค่าระยะยาว การออกมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้าน
เหหรียญฯ หรือคิดเป็นสัดสว่นท่ีสูงถึง
 8.9% ของ GDP สหรัฐฯในปี 2019 
จะสง่ผลให้ อุตสาหกรรมท้ังภาคการ
ผลิตและภาคบริการได้ประโยชน์ (เชน่
เดียวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบก่อน) 

แต่ในครั้งนี้ธุรกิจภาคบริการท่ีมี Pent-
up Demand จะมีแรงกระตุ้นให้ฟื้ นได้
เร็ว เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 
เริ่มคล่ีคลาย ต่างจากครั้งก่อนท่ี
อุตสาหกรรมเก่ียวกับการเว้นระยะ
หา่ง (WFH) ของตกแต่งบ้าน สินค้า IT 
ท่ีได้ประโยชน์มากกว่า โดยเศรษฐกิจ
สหรัฐฯฟื้ นตัวได้เร็วกว่าคาด สง่ผลให้
 Dollar ระยะกลาง-ยาวมีทิศทาง แข็ง

ค่า แต่ในระยะสั้น จากวงเงินกระตุ้น
เศรษฐกิจท่ีเม็ดเงินค่อนข้างสูง อาจ
สง่ผลให้ Dollar อ่อนค่าชั่วคราวกลุ่ม
หุ้นไทยท่ีได้ประโยชน์ในระยะกลาง
-ยาว 1) BANK: ยังเป็นหุ้นกลุ่มหลัก
ในฐานะหุ้นวัฎจักรท่ีได้อานิสงค์บวก
จากภาวะ Reflation อัตราเงินเฟ้อท่ัว
โลกมีแนวโน้มเรง่ตัวขึ้นอยา่งต่อเนื่อง
 2) ENERGY PETRO: ทิศทางราคา
 Commodity 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งนำามันดิบจะตอบ
รับเชิงบวกจากป๊จจัยด้านอุปสงค์ 3) 
SERVICES (TOURISM, TRANS): หุ้น
กลุ่มบริการท่ีโดนผลกระทบอยา่ง
หนักในชว่งวิกฤต COVID-19 นา่จะ
ฟื้ นตัวได้เร็ว จาก Pent-up Demand 
ท่ีจะกลับมาได้แรงกว่าการกระ
ตุ้นเศรษฐกิจรอบก่อนๆ เนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19 ป๊จจุบันเริ่ม
คล่ีคลายไปในทิศทางท่ีดีขึ้น จาก
การกระจายวัคซีนท่ีเร็วกว่าคาด
 4) EXPORT (Electronics Food IE 
Packaging): หุ้นกลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับ
การสง่ออก ได้ประโยชน์ จากแนวโน้ม
 Dollar ท่ีเจอจุดต�าสุด และเข้าสูร่อบ
การแข็งค่าในระยะยาว



TMB Analytics ประเมิุนแนวโน้มุสิูนค้าTMB Analytics ประเมิุนแนวโน้มุสิูนค้า
ภาคเกษตรไทยปี 2564 ฟื้้้ นภาคเกษตรไทยปี 2564 ฟื้้้ น

ในปท่ีีผา่นมา สถานการณภ์าคเกษตรไทยได้รบั
ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 นอ้ยกว่า
ภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ เพราะว่าเป็นวัตถุดิบส�าคัญ
ในสนิค้าเพื่อบริโภคอุปโภค ดังนั้นจึงเปน็ป๊จจัยท่ี
ชว่ยพยุงใหค้วามต้องการของสนิค้าเกษตรเพิม่ขึ้น
 และท�าใหร้าคาปรับขึ้นเปน็สว่นใหญ ่สร้างรายได้
ภาคเกษตรไทยกว่า 8.75 แสนล้านบาท โดยสว่น
ใหญม่าจากสนิค้าพชืหลัก ได้แก่ ข้าว ยางพารา
 อ้อย มนัส�าปะหลัง ปาล์มนำามนั  สินค้าจากการ
ประมง และกลุ่มการเล้ียงไก่ สุกร เป็นต้น 
 
แม้ว่าในชว่งปีก่อนจนถึงต้นปีนี้ ประเทศไทยยังคง
ประสบกับภัยแล้งอยู ่ท�าให้ปริมาณนำาไมเ่พียงพอ
ต่อภาคการเกษตรบางสว่น แต่แนวโน้มผลกระทบ
จากการระบาดของโควิด-19 ท่ีมีแนวโน้มลดลง
 จะชว่ยให้ตลาดในประเทศและตลาดสง่ออกของ
ไทยมีความต้องการสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น  
 
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB 
Analytics จึงใช้ข้อมูลสถานการณ์อุปทานของ
พืชเกษตรส�าคัญแต่ละประเภท มาวิเคราะห์รว่ม
กับภาวะอุปสงค์จากตลาดภายในประเทศและ
ตลาดสง่ออกหลักของไทย เพื่อประเมินแนวโน้ม
สถานการณ์ของภาคเกษตรให้ชัดเจนมากขึ้น 

ส�าหรับภาพรวมสถานการณ์ของภาคเกษตรในปี
 2564 คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.9% 
หรือมีรายได้รวมอยูท่ี่ 8.96 แสนล้าน จากแนว
โน้มราคาสินค้าเกษตรในปีนี้จะยังคงขยายตัว
จากปีก่อนท่ีร้อยละ 1.4 จากความต้องการสินค้า
เกษตรในตลาดโลกและราคานำามันท่ีสูงขึ้นกว่า
ปีก่อน ในขณะท่ีผลผลิตจะเพิ่มขึ้น 1.5% จาก
ปีก่อนนี้ จากอานิสงส์ปรากฏการณ์ลานีญา (La 
Nina) ท่ีสง่ผลให้ปริมาณนำาฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ต้ังแต่เดือน มิ.ย. - ส.ค. ปี 2563 ซึ่งเป็นผลดีต่อ
การปลูกพืชในชว่งฤดูกาลผลิต  ในขณะท่ีชว่งต้น
ปี บางพื้นท่ีอาจจะมีนำาไมเ่พียงพอใช้ เนื่องจาก
ปริมาณนำาในเขื่อนท่ีลดต�าลงในชว่งต้นปี 2564 
โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือและภาคกลางตอนบน
 สง่ผลให้ในชว่งนี้ ผลผลิตของการปลูกพืชในเขต
ชลประทานมีแนวโน้มลดลง   

หากเจาะลึกลงไปในด้านอุปทาน พบว่า
สถานการณ์ผลผลิตการเกษตรในระดับภูมิภาค
 ตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า
ปริมาณนำาฝนท้ังประเทศในปีนี้จะมากกว่าค่า
ปกติร้อยละ 10-15 โดยคาดว่าปรากฏการณ์ลานี
ญาจะกลับมาอีกครั้ง และท�าให้ปริมาณฝนตกมาก
ขึ้นต้ังแต่เดือน มี.ค.-ส.ค. ซึ่งดีกว่าปีก่อนท่ีฝนตก
น้อยกว่าค่าปกติถึงร้อยละ 20 โดยภูมิภาคท่ีได้รับ
อานิสงส์จากปริมาณนำาฝนมากท่ีสุดได้แก่ ภาค
เหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ฝ๊่ ง
ตะวันตก ซึ่งหากมองในภาพรวมแล้วปริมาณนำา
ฝนท่ีเพิ่มขึ้นในชว่งครึ่งปีหลังก็ยังเป็นป๊จจัยท่ีเอ้ือ
อ�านวยต่อการท�าการเกษตร  

 

ส�าหรับในด้านอุปสงค์ของสินค้าการเกษตร  ศูนย์
วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี ได้น�าการคาดการณ์
ตลาดสินค้าเกษตรมาประเมินรว่มกับแนวโน้ม
อุปทานข้างต้น ท�าให้สามารถประเมินแนวโน้ม
สินค้าเกษตรในปี 2564 เป็น 2 กลุ่มสินค้า ตาม
การขยายตัวของรายได้ ดังนี้ 

สน่ค้าเกษต้รทั่ี�มแีนวโน้มดี

เนื้อสัตว์ สุกร และไก่ แนวโน้มราคาเพิ่มขึ้นจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เชน่ คนละ
ครึ่ง และเราชนะ นอกจากนี้ การขยายตัวของ
การสง่ออกลูกสุกรไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อ
ทดแทนสุกรท่ีได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาต์
สุกร (African Swine Fever) และการสง่ออกเนื้อ
แปรรูปไปยังประเทศฮ่องกง และจีน ท่ีเติบโตขึ้น
 จะเป็นป๊จจัยสนับสนุนต่อเนื่องในชว่งครึ่งปีหลัง 
ท�าให้รายได้จะเพิ่มขึ้นเฉล่ีย 9% 

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ แนวโน้มราคาเพิ่มขึ้นจาก
ความต้องการใช้เพื่อผลิตอาหารสัตว์ เนื่องจาก
ความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ท่ีเพิ่มขึ้นจากภายใน
ประเทศและสง่ออก ในขณะท่ีภาคเหนือซึ่งเป็น
บริเวณท่ีมีการปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์สูงท่ีสุด
 ได้รับอานิสงส์จากปริมาณนำาฝนท่ีมากกว่าชว่ง
เดียวกันของปีก่อนถึง 20% ท�าให้ผลผลิตมีแนว
โน้มปรับเพิ่มขึ้นเชน่เดียวกับราคา ในภาพรวม
คาดการณ์ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นเฉล่ีย 4.1% 

ยางพารา แนวโน้มราคาเพิ่มขึ้นจากความต้องการ
ใช้ยางพาราจากท้ังภายในประเทศและต่าง
ประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การใช้ยางเพื่อผลิต
ถุงมือทางการแพทย์ ต่อเนื่องจากสถานการณ์การ
แพรร่ะบาดของโควิด-19 ท่ียังมีอยู ่ในภาพรวม
คาดการณ์ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ 3.3% 

สน่ค้าเกษต้รทั่ี�มแีนวโน้มทั่รงต่้ว

ข้าว ผลผลิตปีนี้คาดว่าจะสูงกว่าปีท่ีผา่นมา แม้
พื้นท่ีปลูกข้าวเขตชลประทานในภาคกลางตอน
บนและภาคเหนือตอนล่างจะได้รับผลกระทบจาก
ปริมาณนำาในเขื่อนท่ีมีปริมาณต�า อยา่งไรก็ตาม
ในด้านอุปสงค์ความสามารถในการแขง่ขันราคา
สง่ออกข้าวไทยท่ีลดลงเมื่อเทียบกับประเทศคู่แขง่
 จากค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นท�าให้ราคา
ข้าวไทยท่ีสูงกว่าคู่แขง่ รวมไปถึงป๊ญหาขาดแคลน
ตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรือท่ีปรับตัวสูงขึ้น
มากท�าให้ไมส่ามารถสง่มอบสินค้าได้ตามก�าหนด
 ท�าให้คาดการณ์ว่ารายได้จากข้าวจะเพิ่มขึ้นเฉล่ีย
ท่ีร้อยละ 2.7 จากผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้นเป็นหลัก 

มันส�าปะหลัง มีแนวโน้มราคาเพิ่มขึ้นจากความ

ต้องการน�าเข้าผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลังท่ีเพิ่ม
ขึ้นของประเทศจีน เพื่อน�าไปใช้ผลิตเอทานอล
ทดแทนข้าวโพดเล้ียงสัตว์ท่ีราคาสูงและมีปริ
มาณสต็อกคงเหลือลดลง ซึ่งหากวัดตามมูลค่าสง่
ออกแล้ว ตลาดจีนมีมูลค่ามากถึงร้อยละ 66 ของ
การสง่ออกท้ังหมด อยา่งไรก็ตามปริมาณผลผลิต
มันส�าปะหลังมีแนวโน้มชะลอตัวจากความ
เสี่ยงการถูกกดราคารับซื้อหัวมันสดจากผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์มันส�าปะหลัง คาดการณ์ว่ารายได้จาก
มันส�าปะหลังจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยท่ีร้อยละ 1.8% 

ปาล์มนำามัน ในปีนี้ระดับราคายังมีระดับสูงต่อ
เนื่องจากปีก่อน อานิสงส์จากอุปสงค์ตลาดใน
ประเทศเพิ่มขึ้นจากนโยบายใช้ดีเซล B10 เป็น
นำามันดีเซลมาตรฐาน และอุปสงค์เพื่อน�าไปใช้ท�า
อาหารปรับตัวดีขึ้น ในขณะท่ีผลผลิตอยูใ่นระดับ
ใกล้เคียงจากปีก่อน จึงคาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยท่ี ร้อยละ 1.3% 

อ้อย ผลผลิตในประเทศปีนี้ มีแนวโน้มหดตัวลง
จากการตัดสินใจลดการผลิตของเกษตรกรใน
ประเทศ เนื่องจากราคาอ้อยท่ีตกต�าในปีก่อนและ
ป๊ญหาภัยแล้ง ท�าให้นำาตาลท่ีผลิตเพื่อสง่ออกมี
ปริมาณน้อยลง ประกอบกับแนวโน้มการแข็งค่า
ของเงิน คาดการณ์ว่ารายได้จากอ้อยและนำาตาล
จะลดลงเฉล่ียร้อยละ 0.6% 

อาหารทะเล แม้ว่าภาพลักษณ์ของสินค้าอาหาร
ทะเลของไทยมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าปีก่อนในด้าน
อุปสงค์ จากการท่ี EU ปลดสถานะใบเหลืองให้
แก่ไทย ในประเด็น Illegal Unreported and 
Unregulated Fishing (IUU Fishing) อยา่งไร
ก็ตามแรงกดดันการระบาดของโควิด-19 สง่ผลให้
ผู้บริโภคท้ังภายในและต่างประเทศลดการบริโภค
อาหารทะเลและหันไปซื้อเนื้อสัตว์ท่ีมีราคาต�ากว่า
 นอกจากนี้ การท่ีสินค้าไทยไมไ่ด้ สิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากร (GSP) ในตลาดสหรัฐฯ และ EU สง่
ผลให้อาหารทะเลไทยมีราคาแพงขึ้นเมื่อเทียบกับ
คู่แขง่ โดยเฉพาะจีน อินเดีย และเวียดนาม ป๊จจัย
เหล่านี้เป็นป๊จจัยกดดันให้อุปสงค์ และอุปทานอยู่
ในระดับท่ีจ�ากัดต่อไป โดยคาดการณ์ว่ารายได้ใน
กลุ่มนี้จะลดลงเฉล่ียร้อยละ 1.8% 

จากแนวโน้มสินค้าเกษตรท่ีประเมินไว้ เนื่องจาก
โครงสร้างตลาดสินค้าเกษตรไทยสว่นใหญย่ัง
พึ่งพาตลาดสง่ออกซึ่งมีการแขง่ขันสูง และค่า
เงินบาทท่ีมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นในปี 2564 จึงเป็น
ป๊จจัยเสี่ยงส�าคัญท่ีลดทอนความสามารถในการ
แขง่ขันของสินค้าเกษตรไทย อยา่งไรก็ตาม หาก
เราสามารถควบคุมระดับอุปทานให้มีปริมาณท่ี
เหมาะสมและต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง
นโยบายสนับสนุนท่ีชว่ยประกันความเสี่ยงด้าน
ราคาจากภาครัฐ จะชว่ยให้สินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจะเป็นสว่นส�าคัญใน
การชว่ยหล่อเล้ียงเกษตรกรและเศรษฐกิจภายใน
ประเทศได้ 



FETCO เผ่ย ดัชน้ความุเช่�อมัุ�นนักลงทุน ในอ้ก 3 เด่อนFETCO เผ่ย ดัชน้ความุเช่�อมัุ�นนักลงทุน ในอ้ก 3 เด่อน
ข้างหน้าอย่�ท่�ร้ะดัิบ 152.19 ป้รั้บตัั้วเพิ�มข้�น 14.8% จากิเดืิอนกิ�อน ข้างหน้าอย่�ท่�ร้ะดัิบ 152.19 ป้รั้บตัั้วเพิ�มข้�น 14.8% จากิเดืิอนกิ�อน 

ยังคงอย่�ในเกิณฑ์์ “ร้้อนแร้ง”ยังคงอย่�ในเกิณฑ์์ “ร้้อนแร้ง”

นายไพบููลย ์นลินทรางกูรู ประธานกูรรมกูารสภา
ธุรกิูจตลาดทนุไทย เปิดเผยดัชนคีวามเช่�อมั�นนักู
ลงทนุ (FETCO Investor Confidence Index) ผล
สำารวจในเด่อนกูมุพาพนัธ์ 2564 พบูว่า “ดัชนฯี
 ในอีกู 3 เด่อนข้า้งหน้าอยูที่�ระดับู 152.19 ปรบัูตัว
เพิ�มข้้�น 14.8% จากูเด่อนกู่อน ยงัคงอยูใ่นเกูณฑ์์ “
รอ้นแรง” ต่อเน่�องเปน็เด่อนที�สาม นักูลงทนุคาด
หวังกูารคลี�คลายสถานกูารณ์ Covid-19 จากูกูารที�
ไทยได้รบัูวัคซีนีลอตแรกูเปน็ปจัจัยหนุนหนุนมากู
ที�สดุ รองลงมาค่อกูารไหลเข้า้ข้องเงินทนุ และกูาร
ฟื้้� นตัวข้องเศรษฐกิูจในประเทศ สำาหรบัูปจัจัยที�ฉุุด
ความเช่�อมั�นนักูลงทนุมากูที�สดุ ได้แกู่ สถานกูารณ์
ระบูาดข้อง Covid-19 ที�ยงัมผีูติ้ดเช่�อเพิ�มข้้�น รอง
ลงมาค่อสถานกูารณ์ความข้ดัแยง้ระหว่างประเทศ 
และกูารถดถอยข้องเศรษฐกิูจในประเทศ

ดัชนคีวามเช่�อมั�นนักูลงทนุ (FETCO Investor 
Confidence Index) สำารวจในเด่อนกูมุภาพนัธ์ 
2564 ได้ผลสำารวจโดยสรุป ดังนี�

-ดัชนคีวามเช่�อมั�นรวมทกุูกูลุ่มนักูลงทนุในอีกู 3 
เด่อนข้้างหน้า (พฤษภาคม 2564) อยูใ่นเกูณฑ์์ “
รอ้นแรง” (ช่วงค่าดัชน ี120 -159) ปรบัูตัวเพิ�มข้้�น 
14.8% จากูเด่อนกู่อนหน้ามาอยูที่�ระดับู 152.19

-ความเช่�อมั�นกูลุ่มนักูลงทนุต่างประเทศอยูใ่น
เกูณฑ์์ “รอ้นแรงอยา่งมากู” กูลุ่มนักูลงทนุบุูคคล
 และกูลุ่มนักูลงทนุสถาบูนัอยูใ่นเกูณฑ์์ “รอ้นแรง” 
ในข้ณะที�กูลุ่มบูญัชบีูรษัิทหลักูทรพัยอ์ยูใ่นเกูณฑ์์ “
ทรงตัว”

- หมวดธุรกิูจที�น่าสนใจมากูที�สุด หมวดกูารท่อง
เที�ยวและสันทนากูาร (TOURISM)

- หมวดธุรกิูจที�ไมน่่าสนใจมากูที�สุด ค่อหมวดเหล็กู
 (STEEL)

- ปัจจัยหนุนที�มอิีทธิพลต่อตลาดหุน้ไทยมากูที�สุด
 ค่อ สถานกูารณ์ Covid-19 คลี�คลายจากูกูารได้รบัู
วัคซีนี

- ปัจจัยฉุุดที�มอิีทธิพลต่อตลาดหุน้ไทยมากูที�สุด
 ค่อ สถานกูารณ์ระบูาดข้อง Covid-19 ที�ยงัมผีูติ้ด
เช่�อเพิ�มข้้�น

“ผลสำารวจ ณ เด่อนกูมุภาพนัธ์ 2564 รายกูลุ่ม
นักูลงทนุ พบูว่า ความเช่�อมั�นกูลุ่มนักูลงทนุบุูคคล
ปรบัูตัวลดลง 2.3% อยูที่�ระดับู 140.74 กูลุ่มบูญัชี
บูรษัิทหลักูทรพัยป์รบัูตัวลดลง 8.6% อยูที่�ระดับู
 114.29 กูลุ่มนักูลงทนุสถาบูนัในประเทศปรบัู
ตัวเพิ�มข้้�น 10% อยูที่�ระดับู 129.41 และกูลุ่มนักู

ลงทนุต่างชาติปรบัูตัวเพิ�มข้้�น 46.7% อยูที่�ระดับู
 183.33

นักูลงทนุสนใจลงทนุในหมวดกูารท่องเที�ยวและ
สันทนากูาร (TOURISM) มากูที�สุด รองลงมาค่อ
หมวดธนาคาร (BANK) และหมวดพลังงานและ
สาธารณูปโภค (ENERGY) ข้ณะที�นักูลงทนุเหน็ว่า
หมวดเหล็กู (STEEL) ไมน่่าสนใจลงทนุมากูที�สุด
 รองลงมาค่อหมวดแฟื้ชั�น (FASHION) และหมวด
พฒันาอสังหารมิทรพัย ์(PROP)

ในเด่อนกูมุภาพนัธ์ 2564 SET index มคีวาม
เคล่�อนไหวในกูรอบูแคบู อยูร่ะหว่าง 1,478.05 
– 1,523.11 ซี้�งในเด่อนนี�มกีูารประกูาศตัวเลข้
เศรษฐกิูจไทย (GDP) ปี 2563 ซี้�งหดตัวลงที�ระดับู 
-6.1% จากูผลกูระทบูต่อเน่�องข้องกูารแพรร่ะบูาด
ข้องไวรสั Covid-19 ที�ทำาใหอุ้ปสงค์ภายนอกู
ประเทศทั�งกูารส่งออกูสินค้าและบูรกิูารในภาพ
รวมยงัคงอ่อนแอ นักูลงทนุต่างชาติข้ายสุทธิใน
ตลาดหุน้ไทยอยา่งต่อเน่�อง และในช่วงปลายเด่อน
 FTSE Russell ประกูาศลดสัดส่วนหุน้ไทยในกูาร
คำานวณดัชน ีอยา่งไรก็ูตาม ตลาดทนุโดยรวมยงัได้
รบัูปัจจัยบูวกูจากูกูารที� FED ประกูาศใช้มาตรกูาร
 QE อัดฉุดีสภาพคล่องอยา่งต่อเน่�อง กูารมาถ้งข้อง
วัคซีนี Covid-19 “ซีโินแวค” ลอตแรกู และกูารที�มี
นักูลงทนุรายใหมเ่ปิดบูญัชเีพ่�อซี่�อข้ายหลักูทรพัย์
จำานวนมากูเกู่อบูแสนบูญัชเีพ่�อซี่�อข้ายหลักูทรพัย์
 OR ที�เข้้าจดทะเบูยีนในตลาดหลักูทรพัยฯ์ เม่�อวัน
ที� 11 กูมุภาพนัธ์ 2564 โดย ณ สิ�นเด่อนกูมุภาพนัธ์ 
SET Index ปิดที� 1,496.78 ปรบัูตัวเพิ�มข้้�น 2.03% 
จากูเด่อนกู่อนหน้า

ปัจจัยต่างประเทศที�น่าติดตาม ได้แกู่ กูารทยอย
คลาย Lock Down ในหลายประเทศในยุโรปและ
อเมรกิูาหลังจากูประชาชนได้รบัูกูารฉุดีวัคซีนี
 ซี้�งจะส่งผลเชิงบูวกูต่อเศรษฐกิูจ แผนกูระตุ้น
เศรษฐกิูจข้นาดใหญข่้องสหรฐัฯ ที�กูำาลังอยูร่ะหว่าง
กูารพจิารณา และผลกูารประชุมข้อง 3 ธนาคาร
กูลางหลักู (Fed, ECB และ BoJ) หลัง Bond Yield 
ในหลายประเทศปรบัูตัวสูงข้้�น ส่วนปัจจัยใน
ประเทศที�ต้องติดตามได้แกู่ กูระบูวนกูารแจกูจ่าย
วัคซีนี มาตรกูารกูระตุ้นเศรษฐกิูจอยา่งต่อเน่�อง
ข้องภาครฐั แนวโน้มกูารฟื้้� นตัวข้องภาคกูารท่อง
เที�ยว และกูารพจิารณารา่งรฐัธรรมนูญในวาระ
สามซี้�งหากูไมไ่ด้รบัูความเหน็ชอบู อาจส่งผลต่อ
เหตกุูารณ์ความไมส่งบูทางกูารเมอ่งอีกูครั�ง”

ดัชนคีาดกูารณ์อัตราดอกูเบูี�ย (Interest Rate 
Expectation Index) เด่อนมนีาคม 2564

ผลจากูดัชนสีะท้อนกูารคาดกูารณ์ข้องตลาดที�
คงมมุมองเช่นเดียวกัูบูครั�งที�แล้ว ว่า กูนง. จะ

รกัูษาอัตราดอกูเบูี�ยนโยบูายที�ระดับู 0.5% ในกูาร
ประชุมเด่อนมนีาคมนี� ส่วนอัตราผลตอบูแทน
พนัธบูตัรรฐับูาลอายุ 5 ปี และอายุ 10 ปี ณ สิ�น
ไตรมาส 1 มแีนวโน้มปรบัูตัวสูงข้้�นจากูกูารสำารวจ
เม่�อวันที� 19 กู.พ. 64 โดยมผีูต้อบูแบูบูสอบูถาม
จำานวนมากูที�คาดกูารณ์ว่าอัตราผลตอบูแทน
พนัธบูตัรรฐับูาลอายุ 5 ปี และ 10 ปีอาจปรบัูตัว
เพิ�มข้้�นเน่�องจากูปัจจัยจากูต่างประเทศจากูอัตรา
ผลตอบูแทนพนัธบูตัรสหรฐัที�ปรบัูตัวข้้�นสูงมากูใน
ช่วงที�ผา่นมา และความกัูงวลเร่�อง COVID-19 ที�
ลดลง และกูารแจกูจ่ายวัคซีนีในวงกูว้างมากูข้้�น
อาจส่งผลใหนั้กูลงทนุข้ายสินทรพัยป์ลอดภัยอยา่ง
พนัธบูตัรรฐับูาลและเข้้าลงทนุในสินทรพัยเ์สี�ยง
มากูข้้�น อยา่งไรก็ูตามมผีูต้อบูแบูบูสอบูถามบูาง
ส่วนที�คาดกูารณ์ว่าอัตราผลตอบูแทนพนัธบูตัร
รฐับูาลอายุ 5 และ 10 ปีอาจปรบัูตัวลดลงเน่�องจากู
อัตราผลตอบูแทนที�พุง่สูงข้้�นในช่วงที�ผา่นมานั�น
สูงเกิูนกูว่าปัจจัยทางพ่�นฐานมากู และอาจมกีูาร
แทรกูแซีงจากู ธปท. ได้หากูอัตราผลตอบูแทนข้้�น
สูงเกิูนไป

นางสาวอรยิา ติรณะประกิูจ รองกูรรมกูารผูจั้ดกูาร
 สมาคมตลาดตราสารหนี�ไทย เปิดเผยดัชนคีาด
กูารณ์อัตราดอกูเบูี�ย (Interest Rate Expectation 
Index) เด่อนมนีาคม 2564 โดยมรีายละเอียด
 ดังนี�

- ดัชนคีาดกูารณ์อัตราดอกูเบูี�ยนโยบูายในกูาร
ประชุม กูนง. รอบูเด่อนกูมุภาพนัธ์นี�อยูที่�ระดับู
 47 เพิ�มข้้�นจากูครั�งที�แล้วและยงัอยูใ่นเกูณฑ์์ “ไม่
เปลี�ยนแปลง (Unchanged)” สะท้อนมมุมองข้อง
ตลาดที�คาดว่ากูารประชุม กูนง. ในเด่อนมนีาคม
นี� กูนง. จะคงอัตราดอกูเบูี�ยนโยบูายที�รอ้ยละ 0.5 
เน่�องจากู อัตราดอกูเบูี�ยอยูใ่นระดับูต�าแล้ว และ 
คาดว่า ธปท. ยงัต้องติดตามกูารข้ยายตัวเศรษฐกิูจ 
และมาตรกูารกูารคลังที�จะออกูในปีนี�เพ่�อประกูอบู
กูารตัดสินใจในกูารกูำาหนดอัตราดอกูเบูี�ยนโยบูาย

- ดัชนคีาดกูารณ์อัตราผลตอบูแทนพนัธบูตัร
รฐับูาล 5 ปีและ 10 ปี ณ สิ�นไตรมาส 1 ปรบัูตัวเพิ�ม
ข้้�นมาอยูใ่นเกูณฑ์์ “เพิ�มข้้�น (Increase)” โดยดัชนี
ปรบัูตัวเพิ�มข้้�นอยา่งมากูจากูครั�งกู่อนจากูกูารมี
ผูต้อบูแบูบูสอบูถามจำานวนมากูข้้�นคาดกูารณ์ว่า
อัตราผลตอบูแทนจะเพิ�มสูงข้้�น สะท้อนมมุมอง
ข้องตลาดที�ว่าอัตราผลตอบูแทนพนัธบูตัร 5 ปี
 และ 10 ปีน่าจะปรบัูตัวเพิ�มข้้�นจากูระดับู 0.89% 
และ 1.50% ตามลำาดับู ณ วันที�ทำากูารสำารวจ
 (19 กู.พ. 64) โดยปัจจัยที�มผีลต่อกูารคาดกูารณ์
 ได้แกู่ อุปสงค์และอุปทานในตลาดตราสารหนี�
 ทิศทางอัตราดอกูเบูี�ยโลกู รวมถ้ง Fund Flow ต่าง
ชาติเป็นหลักู



ก.ล.ต. เตร้ยมุออกประกาศปรับปรุงแนวทางการเปิดก.ล.ต. เตร้ยมุออกประกาศปรับปรุงแนวทางการเปิด
เผ่ยข้้อมูุลในโครงการจัดการกองทุนรวมุเผ่ยข้้อมูุลในโครงการจัดการกองทุนรวมุ

ก.ล.ต. เปิดรับฟ๊งความคิดเห็นเก่ียวกับ
รา่งประกาศปรับปรุงแนวทางการเปิด
เผยขอ้มูลในโครงการจัดการกองทนุรวม
 เพื่อลดภาระและต้นทุนการด�าเนินการ
ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
 โดยผู้ลงทุนยังคงมีข้อมูลท่ีเพียงพอใน
การใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ตาม
แนวทาง Regulatory Guillotine*

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
เตรียมออกประกาศปรับปรุงการเปิด
เผยข้อมูลในสว่นของโครงการจัดการ
กองทุนรวม เนื่องจากป๊จจุบันข้อมูลใน
สว่นดังกล่าวมีรายละเอียดค่อนข้างมาก
 โดยบางสว่นเป็นข้อมูลท่ีซำาซ้อนกับ
เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีบริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน (บลจ.) ต้องจัดท�าและเปิดเผย
แก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนอยูแ่ล้ว โดย ก.ล.ต
. ได้พิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะของผู้ประกอบธุรกิจและบุคคล
ท่ัวไปเก่ียวกับหลักการดังกล่าว รวมท้ัง
จัดประชุมเพื่อรับฟ๊งความคิดเห็นจาก
 บลจ. และผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเดือน
ตุลาคม ปี 2563

 

ท้ังนี้ เพื่อปรับปรุงแนวทางการเปิดเผย
ข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวม
 และลดความซำาซ้อนของกฎเกณฑ์ รวม
ท้ังเป็นการสง่เสริมประสิทธิภาพในการ
ด�าเนินการของผู้ประกอบธุรกิจ โดยท่ี
ยังคงสามารถก�ากับดูแลผู้ประกอบ
ธุรกิจและคุ้มครองผู้ลงทุนได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ ก.ล.ต. จึงยกรา่งประกาศ
จ�านวน 3 ฉบับ และเปิดรับฟ๊งความคิด
เห็นรา่งประกาศ ซึ่งได้แก้ไขปรับปรุง
หัวข้อต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลักการ
ข้างต้น ดังนี้

             (1)  ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 11 และข้อ
 14 ของรา่งประกาศส�านักงาน ก.ล.ต. 
ท่ี สน.    /2564  เรื่อง รายละเอียดของ
โครงการจัดการกองทุนรวม

 

             (2) ข้อ 20 ของรา่งประกาศ
ส�านักงาน ก.ล.ต. ท่ี สน.    /2564  เรื่อง
 หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการจัดการ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุน

รวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใชร่ายยอ่ย และ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
 (ฉบับท่ี... ) รวมท้ังภาคผนวก 5 และ
ภาคผนวก 8 แนบท้ายประกาศ และ

             (3) ข้อ 11 ของรา่งประกาศ
ส�านักงาน ก.ล.ต. ท่ี สน.    /2564  เรื่อง 
หนังสือชี้ชวนเสนอขายหนว่ยลงทุนของ
 กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนท่ัวไป กองทุน
รวมเพื่อผู้ลงทุนท่ีมิใชร่ายยอ่ย และ
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
 (ฉบับท่ี... ) รวมท้ังแบบ 123-1 และค�า
อธิบายเพิ่มเติมแนบท้ายแบบ 123-1 

 

ท้ังนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพรเ่อกสารรับฟ๊ง
ความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวไว้ท่ีเว็บไซต์
 ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/
Pages/PB_Detail.aspx?SECID=702   
ผู้ท่ีเก่ียวข้องและผู้สนใจสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้ท่ีเว็บไซต์ หรือทาง
 e-mail: pheangna@sec.or.th หรือ
 sireetho@sec.or.th จนถึงวันท่ี 3 
เมษายน 2564



กกร.คาดศก.ไทยปีน้้ โตในกรอบ 1.5-3.5% กกร.คาดศก.ไทยปีน้้ โตในกรอบ 1.5-3.5% 
สู่งออก ข้ยายตัว 3-5% เงินเฟื้อ้ 0.8-1%สู่งออก ข้ยายตัว 3-5% เงินเฟื้อ้ 0.8-1%

นายสพุ่นธ์ุิ มงคลสธุิ ีประธิานสภา
อุต้สาห้กรรมแห้ง่ประเทั่ศไทั่ยในฐานะ
ประธิานคณ์ะกรรมการรว่มภาคเอกช้น 3 
สถาบน่ (กกร.) เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิูจไทย
มแีนวโน้มทยอยปรบัูตัวดีข้้�น หลังจากูกูลับูมา
ผอ่นคลายมาตรกูารควบูคมุโควิด-19 ได้อีกูครั�ง
 จำานวนผูติ้ดเช่�อใหมใ่นแต่ละวันลดลงตามลำาดับู
 และกูารเริ�มฉุดีวัคซีนีในประเทศเป็นปัจจัย
สำาคัญที�จะสรา้งความเช่�อมั�นใหกัู้บูประชาชน
และภาคธุรกิูจ นอกูจากูนี� กูารส่งออกูข้องไทย
ที�ไมร่วมทองคำาปรบัูตัวดีข้้�นต่อเน่�องในหลาย
สินค้า สะท้อนอุปสงค์ในตลาดโลกูที�เติบูโต ทั�งนี�
 กูารฟื้้� นตัวข้องเศรษฐกิูจในระยะข้้างหน้าข้้�น
อยูกัู่บู 3 ปัจจัยหลักู ได้แกู่ 1) ความสามารถ
ในกูารควบูคมุสถานกูารณ์แพรร่ะบูาดข้องโค
วิด-19 ซี้�งยงัคงต้องเฝ้าระวังหลังผอ่นคลาย
มาตรกูาร 2) กูารกูระจายวัคซีนีอยา่งรวดเรว็
และมปีระสิทธิภาพ และ 3) มาตรกูารเยยีวยาผู้
ประกูอบูกูารและแรงงานที�ได้รบัูผลกูระทบูจากู
มาตรกูารควบูคมุโควิด-19 รวมไปถ้งกูารประคับู
ประคองกูำาลังซี่�อในประเทศ

เศรษฐกิูจโลกูเริ�มมทิีศทางฟื้้� นตัวข้้�นชัดเจน โดย
เฉุพาะภาคอุตสาหกูรรม จำานวนผูติ้ดเช่�อใหม่
ทั�วโลกูโดยเฉุพาะประเทศเศรษฐกิูจหลักูลดลง
อยา่งต่อเน่�อง อีกูทั�งประเทศเหล่านั�นมอัีตรากูาร
ฉุดีวัคซีนีเม่�อเทียบูกัูบูจำานวนประชากูรเพิ�มข้้�น
มากูเม่�อเทียบูกัูบูเด่อนกู่อน ทำาใหห้ลายประเทศ
เริ�มผอ่นคลายมาตรกูารควบูคมุโรค เป็นผลให้
กิูจกูรรมทางเศรษฐกิูจโดยรวมเริ�มปรบัูดีข้้�น
 ตลอดจนเคร่�องชี�ทางเศรษฐกิูจที�สำาคัญต่างๆ
 โดยเฉุพาะเคร่�องชี�ภาคกูารผลิตที�มทิีศทางดี
ข้้�นอยา่งชัดเจน อยา่งไรก็ูดี ยงัคงต้องติดตาม
สถานกูารณ์เช่�อไวรสักูลายพนัธ์ุที�อาจส่งผลต่อ
จำานวนผูติ้ดเช่�อ ตลอดจนความค่บูหน้าในกูาร
ส่งมอบูวัคซีนีและประเด็น vaccine passport 
ซี้�งจะปลดล็อคเร่�องข้องกูารเดินทางระหว่าง
ประเทศต่อไป..

ราคาสินค้าโภคภัณฑ์์ในตลาดโลกูที�เรง่ตัว
สูงข้้�นมากู รวมถ้งสินค้าสำาคัญในซีพัพลาย
เชนที�ข้าดแคลน อาจส่งผลต่อภาคกูารผลิต
อุตสาหกูรรมไทยในระยะต่อไป ราคาสินค้า
โภคภัณฑ์์อยา่งน�ามนัดิบูและทองแดงเพิ�มสูง
ข้้�นมากู นอกูจากูนี� สินค้าสำาคัญข้องหลาย
อุตสาหกูรรมอยา่งเซีมคิอนดัคเตอรก็์ูประสบู
ภาวะข้าดแคลนและเริ�มส่งผลต่ออุตสาหกูรรม
หลักูที�เกีู�ยวข้้องทั�วโลกูอยา่งอุตสาหกูรรมยาน
ยนต์ ซี้�งประเด็นเหล่านี�อาจส่งผลกูระทบูต่อ
อุตสาหกูรรมไทยในปีนี� ทั�งในเร่�องต้นทนุวัตถุดิบู
ที�เพิ�มสูงข้้�น และแนวโน้มคำาสั�งซี่�อสินค้าที�จะ
ชะลอลงในซีพัพลายเชนที�ประสบูปัญหา จ้งเป็น
เร่�องที�ต้องติดตามนอกูเหน่อจากูกูารข้าดแคลน
ตู้คอนเทนเนอรที์�ยงัไมค่ลี�คลาย

เศรษฐกิูจโลกูที�มแีนวโน้มฟื้้� นตัวชัดเจนข้้�น
 และภาพข้องสถานกูารณ์กูารแพรร่ะบูาดใน
ประเทศ ที�เริ�มดีข้้�น ข้ณะที�ทางกูารก็ูเริ�มผอ่น
คลายมาตรกูารควบูคมุโรค ไปพรอ้มกัูบูความ
คาดหวังต่อกูารกูระจายวัคซีนีที�รวดเรว็และมี
ประสิทธิภาพ รวมถ้งมาตรกูารภาครฐัที�สามารถ
บูรรเทาผลกูระทบูข้องภาคธุรกิูจและกูลุ่มผูไ้ด้
รบัูผลกูระทบูอยา่งตรงจุดจะช่วยเสรมิสรา้ง
ความเช่�อมั�นได้ ที�ประชุม กูกูร. จ้งประเมนิว่า
 เศรษฐกิูจไทยปี 2564 จะข้ยายตัวได้ในกูรอบู
 1.5% ถ้ง 3.5% ประมาณกูารกูารส่งออกูในปี
 2564 คาดว่าจะข้ยายตัว 3.0% ถ้ง 5.0% ส่วน
อัตราเงินเฟื้อ้ทั�วไปจะอยูใ่นกูรอบู 0.8% ถ้ง
 1.0%

กูรอบูประมาณกูารเศรษฐกิูจปี 2564 ข้อง กูกูร.
%YoY ปี 2563
(ตัวเลข้จรงิ) ปี 2564
(ณ กู.พ. 64) ปี 2564
(ณ ม.ีค. 64)
GDP -6.1 1.5 ถ้ง 3.5 1.5 ถ้ง 3.5
ส่งออกู -6.0 3.0 ถ้ง 5.0 3.0 ถ้ง 5.0
เงินเฟื้อ้ -0.85 0.8 ถ้ง 1.0 0.8 ถ้ง 1.0

ตลาดกูารเงินข้องไทยเริ�มได้รบัูอิทธิพลจากูกูาร
ปรบัูตัวข้้�นข้องอัตราผลตอบูแทนข้องพนัธบูตัร
รฐับูาลสหรฐัฯ โดยเฉุพาะพนัธบูตัรรฐับูาลระยะ
ยาว ส่งผลใหนั้กูลงทนุข้ายพนัธบูตัรรฐับูาลระยะ
ยาวข้องไทยและเงินบูาทอ่อนค่าลง ส่วนปัจจัยที�
ต้องติดตามต่อไป ค่อ แนวนโยบูายกูารเงินข้อง
สหรฐัฯ ที�อาจสรา้งความผนัผวนต่อตลาดกูาร
เงินทั�วโลกู

สมาคมธนาคารไทย ได้จัดทำาข้้อเสนอมาตรกูาร
ช่วยเหล่อภาคธุรกิูจข้องสมาคมธนาคารไทย ที�
ได้มกีูารประสานงานอยา่งใกูล้ชิดกัูบูธนาคาร
แหง่ประเทศไทยและกูระทรวงกูารคลัง เพ่�อ
หารอ่ข้้อเสนอมาตรกูารประคองและรกัูษา
เสถียรภาพข้องระบูบูเศรษฐกิูจ ฝ่าวิกูฤติ
โควิด-19 ภายใต้แนวคิด “ปรบัูปรุง ฟื้้� นฟืู้
 เปลี�ยนแปลง” เพ่�อมองไปข้้างหน้า แกู้ไข้ปัญหา 
และตอบูโจทยใ์หผู้ป้ระกูอบูกูารที�มศีกัูยภาพกู้าว
ผา่นวิกูฤติ อีกูทั�งยงัมเีวลาที�จะใหธุ้รกิูจได้ปรบัู
ตัวเพ่�อรองรบัูกูารเติบูโตต่อไปในอนาคต

- ปรบัูปรุง : “โครงกูารพกัูทรพัย ์พกัูหนี�” ซี้�ง
เป็นโครงกูารภาคสมคัรใจที�จะช่วยเหล่อผู้
ประกูอบูกูารที�ได้รบัูผลกูระทบูอยา่งรุนแรง
จากูสถานกูารณ์โควิด-19 ระลอกูใหม ่แต่ยงัมี

ศกัูยภาพที�จะฟื้้� นตัวอยูร่อดได้ โดยใหผู้ป้ระกูอบู
กูารสามารถลดภาระทางกูารเงินได้ชั�วคราว ด้วย
กูารโอนทรพัยไ์ว้กัูบูธนาคารโดยมสีัญญาซี่�อค่น 
เพ่�อรอกูารฟื้้� นตัวข้องธุรกิูจโดยไมสู่ญเสยีกิูจกูาร
ไป

- ฟื้้� นฟื้ ู: สำาหรบัูธุรกิูจที�เริ�มฟื้้� นตัวและมคีวาม
ต้องกูารวงเงินสินเช่�อเพ่�อเสรมิสภาพคล่อง
เพิ�มเติมนั�น เป็นกูารเพิ�มวงเงินสินเช่�อ ที�ได้รบัู
กูารสนับูสนุนจากูภาครฐั ทั�งกูารเสรมิสภาพ
คล่องเพ่�อรองรบัูกูารกูลับูมาดำาเนินธุรกิูจแบูบู
ปกูติ (Revive & Restart) โดยเสนอใหภ้าครฐั
 สนับูสนุนสภาพคล่องใหผู้ป้ระกูอบูกูารที�มี
ศกัูยภาพสามารถเข้้าถ้งวงเงิน

- เปลี�ยนแปลง : กูารใช้ e-Invoicing บูน
 Platform โดยใหม้มีาตรฐานกูลางทั�งในเร่�อง
รูปแบูบูข้อง Invoice ระยะเวลาที�เหมาะสม
ข้อง Credit Terms ซี้�งจะรวมถ้งกูารรอ้งเรยีน
 และกูารค่นสินทรพัยใ์นช่วงเวลาดังกูล่าว
ด้วย ทั�งนี� เพ่�อใหผู้ป้ระกูอบูกูารสามารถเข้้า
ถ้งแหล่งเงินทนุเพ่�อกูารค้าที�โปรง่ใส และเป็น
ธรรมกัูบูผูป้ระกูอบูกูารทกุูรายและจะทำาให้
ระบูบูเครดิตทางกูารค้าเช่�อมโยงกัูนได้อยา่งเต็ม
ประสิทธิภาพและสามารถแข้่งข้ันได้

• เสนอภาครฐัเรง่เปิด Travel Bubble กัูบู
ประเทศที�มคีวามเสี�ยงต�าถ้งปานกูลางเพ่�อเปิด
โอกูาสให ้นักูท่องเที�ยว นักูธุรกิูจที�ม ีVaccine 
passport เข้้ามาในประเทศเพ่�อกูระตุ้น
เศรษฐกิูจ

• เรง่รดัใหภ้าครฐัจัดซี่�อวัคซีนีใหม้ากูข้้�น
 จากูหลาย ๆ แหล่งทั�วโลกู เพ่�อใหค้รอบูคลุม
ประชาชนคนไทยทั�งหมด แรงงานต่างด้าว นักู
ธุรกิูจต่างประเทศที�อยูใ่นไทย และให ้อย. อนุมติั
วัคซีนีที�มนีำาเข้้าแล้วใหผ้า่นเกูณฑ์์เรว็ข้้�น

• ข้อใหภ้าครฐัอนุญาตใหภ้าคเอกูชนซี่�อวัคซีนี
เอง เพ่�อแบูง่เบูาภาระภาครฐัและช่วยใหกู้ารฉุดี
วัคซีนีเรว็ข้้�น จะได้ช่วยใหป้ระเทศฟื้้� นตัวทาง
เศรษฐกิูจได้อยา่งรวดเรว็

• ข้อใหภ้าครฐัใหค้วามสำาคัญในกูารเรง่รดั กูาร
แกู้ไข้กูฎหมาย ระเบูยีบูต่างๆ ที�เป็นอุปสรรค์
ในกูารทำาธุรกิูจ (Regulatory Guillotine) และ
เรง่ตั�งหน่วยงานเพ่�อทำางานรว่มกัูบูหน่วยงาน
ต่างๆ ข้องภาครฐัและเอกูชนในกูารแกู้ไข้ โดย
กูารศกู้ษาพบูว่าถ้าประเทศไทยมกีูารแกู้ไข้ได้
รวดเรว็จะช่วยใหเ้พิ�ม GDP ข้องประเทศได้อยา่ง
มากู



กูรูทิสูโก้ คาดกลางปีน้้ Bond yield สูหรัฐฯอาจพุ่งแตะ 1.6-1.8%กูรูทิสูโก้ คาดกลางปีน้้ Bond yield สูหรัฐฯอาจพุ่งแตะ 1.6-1.8%
กดดันตลาดหุ้นทั�วโลกปรับฐาน กดดันตลาดหุ้นทั�วโลกปรับฐาน 

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์
ทิสโก้ชี้กลางปี 64 อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรสหรัฐฯ อาจพุง่แตะ 1.6-
1.8% กดดันตลาดหุ้นท่ัวโลกปรับฐาน
 และราคาหุ้นเทคโนโลยีแกว่งแรง
 พร้อมแนะอาศัยจังหวะตลาดยอ่ตัว
เข้าซื้อหุ้นกลุ่มวัฏจักร รวมถึงหุ้นกลุ่ม
ประเทศก�าลังพัฒนา

นายคมศร ประกอบผล หัวหน้าศูนย์
วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้
 (Mr.Komsorn Prakobphol, Head 
of Economic Strategy Unit, TISCO 
Economic Strategy Unit : TISCO 
ESU) เปิดเผยว่า ในชว่งสัปดาห์สุดท้าย
ของเดือนกุมภาพันธ์ ตลาดหุ้นท่ัวโลก
ปรับฐานแรงรับขา่วอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรสหรัฐฯ (Bond Yield) พุง่ขึ้น
ทะลุ 1.4% ซึ่งท้ังหมดเป็นไปตามท่ี
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิส
โก้คาดไว้ก่อนหน้านี้

โดยดัชนี S&P500 ได้ปรับตัวลดลง
จากจุดสูงสุดประมาณ 3% ขณะท่ี
ดัชนี NASDAQ ซึ่งสว่นใหญเ่ป็นหุ้น
กลุ่มเทคโนโลยีท่ีมีความอ่อนไหว
กับอัตราดอกเบี้ยได้ปรับตัวลดลงถึง
เกือบ 7% ซึ่งภาพการลงทุนหลังจาก
นี้ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์
ทิสโก้คาดว่า ในชว่งกลางปีนี้มีโอกาส
ท่ี Bond yield สหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นอีก
ประมาณ 20-30 Basis Points (BPS) 
ไปอยูท่ี่ 1.6-1.8% ซึ่งจะกดดันหุ้น
สหรัฐฯ และหุ้นท่ัวโลกให้ปรับฐานลง

ได้ในระยะสั้น

“TISCO ESU ประเม่นว่า Bond 
yield สห้รฐ่ฯ มแีนวโน้มเพ่�มข้�น
ต่้อในไต้รมาส 2 จาก 4 ปัจจ่ยคือ
 1. เศรษฐก่จทั่ี�ฟื้้� นต่้วข้�นห้ล่งการ
ผ่อ่นคลาย Lockdown 2. มาต้รการ
กระตุ้้นเศรษฐก่จขนาดให้ญ่ของ
สห้รฐ่ฯ ทั่ี�คาดว่าจะผ่า่นสภาในช้่วง
กลางเดือนมนีาคม 3. อ่ต้ราเง่นเฟื้้อ
ทั่ี�จะเพ่�มข้�นแรงเนื�องจากฐานทั่ี�ต้�าใน
ปีทั่ี�แล้ว และ 4. ความเสี�ยงทั่ี�ธินาคาร
กลางสห้รฐ่ฯ (Fed) จะเร่�มสื�อสารถ้ง
การลดการอ่ดฉีดีสภาพคล่อง (QE 
taper) เพื�อสง่สญ่ญาณ์ให้ต้้ลาดรบ่
รูก่้อนทั่ี�จะดำาเน่นการจรง่ในปีห้น้า” 
นายคมศรกล่าว

ท้ังนี้ จากการประเมินโดยวิธี Earning 
yield gap (EYG) หรือสว่นต่างระหว่าง
 Earning Yield (ก�าไรต่อหุ้นหาร
ด้วยราคาหุ้น) เทียบกับ Bond yield 
10 ปีของสหรัฐฯ นั้น ศูนย์วิเคราะห์
เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้คาดว่า
 Bond yield ท่ีเพิ่มขึ้นทุก 10bps จะ
กดดันมูลค่า (Valuation) ของดัชนี
 S&P500 ให้ลดลงประมาณ 2% ซึ่ง
ท�าให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาด
หุ้นท่ัวโลกมีโอกาสปรับตัวลดลง
 (Downside) อีกประมาณ 5-7% จาก
ระดับป๊จจุบัน

นายคมศรกล่าวอีกว่า สิ่งท่ีนักลงทุน

ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการปรับ
ฐานลงของหุ้นท่ัวโลกในครั้งนี้ คือ 
ราคาหุ้นเทคโนโลยีจะผันผวนมากกว่า
หุ้นกลุ่มอ่ืนๆ เพราะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
ซึ่งจัดอยูใ่นกลุ่มหุ้นเติบโตนั้น จะได้
รับผลกระทบจากกระแสเงินสดท่ีจะ
เติบโตลดลงตามอัตราดอกเบี้ยท่ีพลิก
กลับมาเพิ่มสูงขึ้นมากท่ีสุด ดังนั้น ในปี
นี้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอาจไมไ่ด้เป็นผู้น�า
ตลาดเหมือนในปีท่ีแล้ว และยังกลับ
กลายมาเป็นกลุ่มท่ีให้ผลตอบแทนต�า
กว่าตลาด นับต้ังแต่ชว่งปลายปี 2563 
ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง
 Bond yield

อยา่งไรก็ตาม ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ
และกลยุทธ์ทิสโก้มองว่า ตลาดหุ้น
จะกลับมาขึ้นต่อได้ในชว่งครึ่งหลัง
ของปี เนื่องจาก คาดว่า Bond yield 
จะเริ่มทรงตัวท่ีระดับต�ากว่า 2% ซึ่ง
ท�าให้แรงกดดันต่อ Valuation ของ
หุ้นลดลง ในขณะท่ีการทยอยผอ่น
คลาย Lockdown และเศรษฐกิจท่ีเริ่ม
กลับสูภ่าวะปกติในชว่งครึ่งหลังของปี
 จะเป็นแรงผลักดันให้ตลาดหุ้นกลับ
มาเป็นขาขึ้นตามผลประกอบการท่ี
เติบโตสูงอีกครั้ง ดังนั้น จึงแนะน�าให้
ใช้โอกาสท่ีตลาดปรับฐานเข้าสะสม
หุ้นกลุ่มวัฏจักร (Cyclicals) รวมถึงหุ้น
กลุ่มประเทศก�าลังพัฒนา (Emerging 
Markets) ซึ่งนา่จะยังให้ผลตอบแทน
สูงกว่าตลาด จากการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจในชว่งครึ่งหลังของปี



เทพทร้น้ต้้ คาดหุ้นไทยเด่อน มุ้.ค.64 เล็งแนวรับเทพทร้น้ต้้ คาดหุ้นไทยเด่อน มุ้.ค.64 เล็งแนวรับ
 1,450 - 1,480 จุด ต้าน 1,540 จุด / แนะข้้้นข้าย-ลงซ้่์อตามุกรอบ 1,450 - 1,480 จุด ต้าน 1,540 จุด / แนะข้้้นข้าย-ลงซ้่์อตามุกรอบ

“ทรนีต้ีี” แจกคัมภีรล์งทนุหุน้เดือน
 ม.ีค.คัด 7 กลุ่ม 13 หุน้ปลอดภัยรับ
 Bond yield ขาข้ึน แนะกลยุทธ์ ข้ึน
ขาย-ลงซื้อตามกรอบ ประเมนิแนว
ต้านส�าคัญท่ี 1,540 จุด สว่นแนวรับ
แรกมองท่ี 1,480 จุด และแนวรบั
ส�าคัญมองท่ี 1,450 จุด ครึ่งเดือนหลัง
ถึงเวลาพจิารณาหุน้ขนาดใหญ ่หลัง
ประมาณการ EPS ทรงตัวได้ และแรง
ขายปรบัพอร์ตของนกัลงทนุต่างชาติ
เตรยีมจบลง

นายณ่์ฐช้าต้ เมฆมาสน่ ผู่ช้้่วย
กรรมการผู่จ่้ดการ ฝ่ายว่เคราะห้ห์้ล่ก
ทั่รพ่ย ์บรษ่่ทั่ห้ล่กทั่รพ่ย ์ทั่รนีตี้ี� จำาก่ด 
เปิดเผยทิศทางการลงทุนเดือน มี.ค.ว่า
 มองว่าตลาดหุ้นไทยจะผันผวนน้อย
กว่าตลาดหุ้นอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเมื่อ
เทียบกับตลาดหุ้นเติบโตเชน่ สหรัฐฯ
 และเอเชียเหนือ ซึ่งเป็นตลาดหุ้นท่ี
 Sensitive ต่อการปรับเปล่ียนของ
 Bond yield

“ด่ช้นทีั่ี�แนวรบ่ 1,450 - 1,480 จุด
 จะเป็นบรเ่วณ์ด่ช้นทีั่ี�สามารถเข้าซีื�อ
เพื�อรองรบ่ก่บปัจจ่ยแวดล้อมต่้างๆ
 ภายนอกได้ โดยเฉีพาะประเด็นการ
ปรบ่ต่้วสงูข้�นของ Bond yield ท่ั่�ว
โลก ในขณ์ะเดยีวก่น ประเม่นแนว
ต้้านสำาค่ญของด่ช้นใีนเดือนนี�ทั่ี�
 1,540 จุด ซี้�งจะเป็นระด่บทั่ี�ทั่ำาให้้
ค่า Earning yield gap ของต้ลาดหุ้น้

ไทั่ยปรบ่ต่้วลงสูร่ะด่บ -1SD สะท้ั่อน
ถ้งความต้้งต่้วในม่ต่้ Valuation ห้าก
เห้น็ระด่บด่งกล่าว แนะนำาเน้นขาย
ทั่ำากำาไรออกมาก่อน” นายณ่์ฐช้าต้
 กล่าว

ส�าหรับธีมการลงทุนท่ีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ Bond yield พุง่แรง และ
คาดการณ์เงินเฟ้อท่ีสูงขึ้นนั้น แนะน�า
ลงทุนใน ธีม Reflation / Recovery 
/ Reopening โดยจะต้องเป็นหุ้นท่ี
ยังคงซื้อขายด้วย Valuation (PE) ใน
ระดับต�าด้วย เนื่องจากหุ้นเหล่านี้มีค่า
 Earning yield gap ในระดับสูงเมื่อ
เทียบกับค่าเฉล่ีย จึงสามารถทนทาน
ต่อความเสี่ยงท่ี Bond yield อาจปรับ
สูงขึ้นอีก

ท้ังนี้หุ้นท่ีนา่สนใจใน 7 กลุ่ม 13 หุ้น มี
ดังนี้ 1.กลุ่ม Hard commodities หุ้น
ท่ีเลือกคือ PTTGC, TOP, SPRC, ESSO 
2.กลุ่ม Soft commodities หุ้นท่ีเลือก
คือ STA 3.กลุ่มธนาคารหุ้นท่ีเลือกคือ 
KBANK, BBL 4.กลุ่มอาหารหุ้นท่ีเลือก
คือ CPF, TU 5.กลุ่มอสังหาฯ หุ้นท่ี
เลือกคือ AP, ORI 6.กลุ่มเดินเรือ หุ้นท่ี
เลือกคือ RCL 7.กลุ่มสินค้า Consumer 
หุ้นท่ีเลือกคือ STGT

“Bond yield ทั่ี�ปรบ่ข้�นในช้่วงทั่ี�ผ่า่น
มาน่�น เรายง่คงมุมมองเป็นกลาง

และไม่ได้เป็นก่งวลมากน่ก เนื�องจาก
ความผ่น่ผ่วนทั่ี�เก่ดข้�นน่�นถือว่าอยู่
ในระด่บทั่ี�ต้�ามาก เมื�อเทั่ยีบห้ลาย
ช้่วงในอดตี้ สว่นคาดการณ์์เง่นเฟื้้อ
สห้รฐ่ ฯ ยง่ไม่ได้อยูใ่นระด่บทั่ี�น่า
ก่งวลต่้อการเข้มงวดนโยบายการเง่น
ของ Fed เช้่นก่น จ้งมองเห้ต้กุารณ์์
ปัจจุบน่ยง่คงห้า่งไกลก่บสภาวะ
 Bond shock ในอดตี้ ทั่ี�ม่กมาพรอ้ม
ก่บการปรบ่ฐานของต้ลาดหุ้น้คร่�ง
ให้ญ่ ท่ั่�งนี� มองว่าการลงทั่นุในหุ้น้ยง่
คงเป็นส่�งทั่ี�ดำาเน่นต่้อไปได้ ต้ราบใดทั่ี�
 Bond yield สห้รฐ่ฯ รุน่ 10 ปียง่ปรบ่
ข้�นไม่ถ้งระด่บ 2.0% และคาดการณ์์
เง่นเฟื้้อ 10 ปี ของสห้รฐ่ฯ ยง่ไม่แต้ะ
ระด่บ 2.5%” นายณ่์ฐช้าต้ กล่าว

ส�าหรับในชว่งครึ่งหลังของเดือนมี.ค.นี้
 นา่จะเริ่มเป็นชว่งเวลาท่ีดีของหุ้น
ขนาดใหญม่ากขึ้น หลังจากปรับตัว
 Underperform หุ้นขนาดกลาง-เล็ก
 มาตลอดนับต้ังแต่ต้นปีท่ีผา่นมา
 เนื่องจากแรงขายของนักลงทุนต่าง
ชาตินา่จะเริ่มหมดลง หลังผา่นพ้น
การปรับตะกร้าของดัชนี FTSE ท่ีมี
การลดนำาหนักตลาดหุ้นไทยในรอบนี้
 ประกอบกับในแง่ของป๊จจัยพื้นฐาน
เริ่มเห็นประมาณการก�าไรของหุ้นใหญ่
ทรงตัวได้แล้ว จึงเป็นท่ีมาท่ีหุ้นแนะน�า
สว่นใหญป่ระจ�าเดือนนี้ค่อนข้างโน้ม
เอียงไปยังหุ้นขนาดใหญม่ากกว่า



 ศูนย์วิจัยกสิูกรไทยคง GDP ไทยปีน้้ 2.6% ศูนย์วิจัยกสิูกรไทยคง GDP ไทยปีน้้ 2.6%

ศนูยวิ์จัยกสกิรไทยคงประมาณ
การอัตราการเติบโตของ
เศรษฐกิจไทยป ี2564 ไว้ท่ี
 2.6% ในกรณพีื้นฐาน แต่ปรับ
กรอบประมาณการจากเดิมท่ี 
0.0-4.5% มาท่ี 0.8%-3.0%  

นางสาวณัฐพร ตรีรัตน์ศิริกุล ผู้
ชว่ยกรรมการผู้จัดการ บริษัท
 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ�ากัด ระบุ
ว่ากรอบประมาณการใหม่
สะท้อนความเสี่ยงขาลงต่อ
เศรษฐกิจท่ีลดลง ตามความ
คืบหน้าของการกระจายวัคซีน
และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
อยา่งต่อเนื่องในเศรษฐกิจหลัก
 คาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลก
จะผา่นจุดต�าสุดแล้วและสง่ผล
บวกต่อภาพการสง่ออกไทยมาก
ขึ้น ขณะท่ีการปรับลดกรอบ
บนสะท้อนภาพการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจไทยในภาพรวมท่ียังใช้
เวลา และช้ากว่าเศรษฐกิจโลก
 เนื่องจากมีการพึ่งพิงรายได้จาก
นักท่องเท่ียวต่างชาติสูง ท�าให้
แปรผันตามความก้าวหน้าของ
การกระจายวัคซีนและการเปิด
รับนักท่องเท่ียวของไทยเป็น
ส�าคัญ  

ด้านนางสาวเกวลิน หวังพิชญ
สุข ผู้ชว่ยกรรมการผู้จัดการ
 มองว่าจากอัตราการฉีดวัคซีน
ของตลาดส�าคัญ 10 แหง่ไปถึง

ชว่งเดือนกันยายน ประเมินได้
ว่านักท่องเท่ียวต่างชาติเท่ียว
ไทยจาก 10 ตลาดส�าคัญ (ได้แก่
 จีน ยุโรปตะวันตก สหรัฐฯ
 รัสเซีย เอเชียและอาเซียนบาง
ประเทศ) อาจท�าได้ราว 1.9 ล้าน
คน ซึ่งเมื่อรวมกับชว่ง 9 เดือน
แรกของปี จึงเห็นว่าตัวเลข 2 
ล้านคนในปี 2564 ยังมีความ
เป็นไปได้ 

ภายใต้เง่ือนไขวัคซีนพาสปอร์ต
สามารถด�าเนินการได้ หรือการ
เดินทางระหว่างประเทศมีข้อ
จ�ากัดน้อยลง ดังนั้น เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อนักท่องเท่ียว
ท่ีจะเดินทางเข้าไทย จ�าเป็น
ท่ีผู้เก่ียวข้องในภาคการท่อง
เท่ียวจะต้องได้รับวัคซีน หาก
ประเมินจากการจ้างงานใน
ธุรกิจโรงแรมในพื้นท่ี 20 จังหวัด
ท่ีพึ่งพานักท่องเท่ียวต่างชาติ
 อาจต้องการวัคซีนอยา่งน้อย
 2.2 แสนโดส ก่อนเดือนตุลาคม
 ซึ่งเบื้องต้นทางการก็อยูร่ะหว่าง
พิจารณาและคงเกิดขึ้นได้หาก
วัคซีนมาตามแผน 

สว่นประเด็นติดตามท่ีจะมีผล
ต่อทิศทางเศรษฐกิจในระยะ
ถัดไป ได้แก่ การกระจายวัคซีน
ในประเทศและแนวทางเปิด
รับนักท่องเท่ียวต่างชาติ ราคา
นำามันดิบในตลาดโลก และแรง

กดดันเงินเฟ้อท่ีเพิ่มขึ้น รวมถึง
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม
เติมจากภาครัฐ แม้ว่าการทยอย
เริ่มฉีดวัคซีนในประเทศจะยังไม่
ครอบคลุมประชากรจ�านวนมาก
 จนท�าให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู ่แต่ก็
คาดว่าหากมีการแพรร่ะบาดอีก
ระลอกในประเทศจะไมรุ่นแรง
เท่ากับท่ีผา่นมา  

นางสาวธัญญลักษณ์ วัชระชัย
สุรพล รองกรรมการผู้จัดการ
 กล่าวเพิ่มเติมว่า ยังมีประเด็น
เฉพาะหน้าเรื่องภาระหนี้ โดย
เฉพาะหนี้ครัวเรือนท่ีจะยัง
ค้างอยูใ่นระดับสูง ท้ังนี้ ผล
ส�ารวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทย
ล่าสุดชี้ว่า ครัวเรือนยังกังวลกับ
สถานการณ์รายได้ลด ป๊ญหา
ค่าครองชีพ และภาระหนี้สูง
 อันท�าให้มี 10.8% ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีภาวะทางการ
เงินเสี่ยงต่อวิกฤต จึงยังจ�าเป็น
ต้องมีการต่ออายุมาตรการ
ดูแลให้กับครัวเรือนเหล่านี้ เชน่
เดียวกับธุรกิจเอสเอ็มอี ขณะท่ี
มาตรการฯ สามารถท�าได้เฉพาะ
เจาะจงมากขึ้น ตามพัฒนาการ
ของระยะหนี้ท่ีขอรับความชว่ย
เหลือทางการเงินจากสถาบัน
การเงิน ท่ีนา่จะผา่นจุดท่ีแย่
ท่ีสุดมาแล้วเชน่เดียวกับทิศทาง
เศรษฐกิจ 



ธปท. เผ่ยผ่ลการพัฒนาระบบต้นแบบการช�าระเงินธปท. เผ่ยผ่ลการพัฒนาระบบต้นแบบการช�าระเงิน
ในภาคธุรกิจโดยใช้สูกุลเงินดิจิทัลท้�ออกโดยธนาคารกลางในภาคธุรกิจโดยใช้สูกุลเงินดิจิทัลท้�ออกโดยธนาคารกลาง

นางสาววชริา อารมยดี์ ผูช้ว่ยผูว่้าการ
 สายตลาดการเงิน ธนาคารแหง่
ประเทศไทย (ธปท.) เปดิเผยถึงผล
การพฒันาระบบต้นแบบการช�าระเงิน
ในภาคธุรกิจโดยใชส้กลุเงินดิจิทัลท่ี
ออกโดยธนาคารกลาง (Central Bank 
Digital Currency: CBDC) ซ่ึงเกิดจาก
ความรว่มมอืระหว่าง ธปท. เอสซจีี 
และบริษัทดิจิทัล เวนเจอรส์ จ�ากัด โดย
มบีริษัท ConsenSys เปน็ผูส้นบัสนนุ
ด้านเทคโนโลย ีซึ่งผลการพฒันา
และทดสอบสรุปได้ว่าเทคโนโลยี
ดังกล่าวสามารถเพิม่ประสทิธภิาพ
 (Efficiency) การช�าระเงินให้แก่ภาค
ธุรกิจได้เปน็อยา่งดี

ส�าหรับโครงการ CBDC ท่ีทดสอบการ
ใช้กับภาคธุรกิจนั้น ได้เริ่มด�าเนินการ
มาต้ังแต่เดือนมิถุนายน ปี 25631 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และความยืดหยุน่ของการช�าระเงิน
ในการรองรับการสร้างนวัตกรรม
ทางการเงินใหม ่ๆ ให้กับภาคธุรกิจ
 ท้ังนี้การพัฒนาระบบต้นแบบดัง
กล่าวได้ใช้เทคโนโลยีประมวลผลแบบ
กระจายศูนย์ (Distributed Ledger 
Technology: DLT) เชื่อมต่อกับระบบ

บริหารการจัดซื้อ การวางบิล และการ
ช�าระเงิน ระหว่างเอสซีจีกับคู่ธุรกิจ
 (Suppliers)

          ผลการทดสอบพบว่าผู้ใช้
สามารถก�าหนดเง่ือนไขต่าง ๆ ใน
 CBDC (Programmable Money) ให้
สอดรับกับกิจกรรมทางธุรกิจได้ดี เชน่
 การก�าหนดเง่ือนไขให้มีการช�าระ
เงินตามข้อมูลท่ีระบุไว้ในใบแจ้งหนี้
 (Invoices) ในธุรกิจ Supply Chain 
Financing และการก�าหนดเง่ือนไขการ
ช�าระเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ท่ีต้องการเท่านั้น เพื่อลดป๊ญหาการ
บริหารเงินสด เป็นต้น อยา่งไรก็ดี
 ระบบต้นแบบท่ีพัฒนาโดยใช้ DLT 
ยังมีข้อจ�ากัดบางประการ เชน่ ความ
สามารถในการรองรับปริมาณธุรกรรม
จ�านวนมาก และการปกปิดความเป็น
สว่นตัวของธุรกรรมทางการเงิน ท่ียัง
คงต้องหาแนวทางจัดการท้ังในเชิง
เทคโนโลยี หรือการออกแบบระบบต่อ
ไป (ส�าหรับรายละเอียดผลทดสอบของ
โครงการฯ สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีนี่)

          การพัฒนาระบบต้นแบบนี้

 นับเป็นครั้งแรกของ ธปท. ท่ีขยาย
ขอบเขต CBDC ไปสูผู่้ใช้งานในภาค
ธุรกิจ ซึ่งเป็นก้าวส�าคัญในการเตรียม
ความพร้อมเพื่อให้เท่าทันพัฒนาการ
ของสกุลเงินดิจิทัลท้ังในและต่าง
ประเทศท่ีอาจเข้ามามีบทบาทมากขึ้น
ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน
ในอนาคต ส�าหรับ ในปี 2564 - 2565 
ธปท. จะมุง่เน้นการศึกษาและพัฒนา
สกุลเงินดิจิทัลส�าหรับภาคประชาชน
 (Retail CBDC) ซึ่งการพัฒนา CBDC 
ให้สามารถใช้ได้ในวงกว้าง จ�าเป็น
ต้องให้ความส�าคัญกับความปลอดภัย
 และประสิทธิภาพ โดยค�านึงถึงผลก
ระทบด้านต่าง ๆ ท้ังด้านการด�าเนิน
นโยบายทางการเงิน เสถียรภาพระบบ
การเงิน และบทบาทของสถาบันการ
เงินและธนาคารกลาง รวมถึงเปิดให้
 ภาคประชาชนเข้ามามีสว่นรว่มในการ
พัฒนารูปแบบ CBDC ซึ่งจะสง่เสริม
ให้การท�าธุรกรรมทางการเงินสามารถ
รองรับการพัฒนานวัตกรรมท่ามกลาง
การเปล่ียนแปลงสูยุ่คดิจิทัล ท้ังนี้ ธปท
. จะเผยแพรร่ายละเอียดผลการศึกษา
การออก Retail CBDC ในระยะต่อไป



บลจ.กสิูกรไทย ปันผ่ล 8 กองทุน LTF กว่าพันล้าน บลจ.กสิูกรไทย ปันผ่ล 8 กองทุน LTF กว่าพันล้าน 
มุองหุ้นไทยฟื้้้ นตัวจากการมุาข้องวัคซ้์น-สิูนค้าสู่งออกได้เพิ� มุมุองหุ้นไทยฟื้้้ นตัวจากการมุาข้องวัคซ้์น-สิูนค้าสู่งออกได้เพิ� มุ

บลจ.กสิกรไทย ดีเดย์ 15 มี.ค.นี้ จ่าย
ป๊นผลแก่ผู้ถือหนว่ยลงทุนของกอง
ทุน KDLTF, K20SLTF, K70LTF และ
 KGLTF ท้ังชนิด LTF และชนิดจ่าย
เงินป๊นผล รวม 8 กองทุน มูลค่ากว่า
 1,000 ล้านบาท พร้อมประเมิน
 SET Index ปลายปีท่ี 1,600 จุด จาก
ป๊จจัยความชัดเจนในการเริ่มแจก
จ่ายวัคซีนท่ัวโลกรวมถึงในไทย และ
การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกชว่ย
สนับสนุนภาคการสง่ออกและการ
ท่องเท่ียวของประเทศได้

นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต, CFA Chief 
Investment Officer (รองกรรมการ
ผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน
) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
 กสิกรไทย จ�ากัด (บลจ.กสิกรไทย
) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เตรียม
จ่ายป๊นผลกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว (Long-Term Equity Fund: 
LTF) ส�าหรับรอบผลการด�าเนินงาน
ต้ังแต่วันท่ี 1 กันยายน 2563 ถึง
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2564 จ�านวน
 8 กองทุน ประกอบด้วย กองทุน
ชนิด LTF จ�านวน 4 กองทุน ได้แก่
 กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวป๊นผล
-C ชนิด LTF (KDLTF-C(L)) ในอัตรา
 0.49 บาทต่อหนว่ย กองทุนเปิดเค
 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวป๊นผล-C 
ชนิด LTF (K20SLTF-C(L)) ในอัตรา
 0.13 บาทต่อหนว่ย กองทุนเปิดเค
 70:30 หุ้นระยะยาวป๊นผล-C ชนิด
 LTF (K70LTF-C(L)) ในอัตรา 0.31 
บาทต่อหนว่ย และ กองทุนเปิดเค 
โกรทหุ้นระยะยาวป๊นผล-C ชนิด LTF 
(KGLTF-C(L)) ในอัตรา 0.56 บาทต่อ
หนว่ย

นอกจากนี้ การจ่ายป๊นผลในรอบ
นี้นับเป็นครั้งแรกของกองทุน LTF 
ชนิดจ่ายเงินป๊นผล อีกจ�านวน

 4 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเค
 หุ้นระยะยาวป๊นผล-A ชนิดจ่าย
เงินป๊นผล (KDLTF-A(D)) ในอัตรา
 0.28 บาทต่อหนว่ย กองทุนเปิดเค
 20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวป๊นผล-A 
ชนิดจ่ายเงินป๊นผล (K20SLTF-A(D)) 
ในอัตรา 0.36 บาทต่อหนว่ย กองทุน
เปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวป๊นผล-A 
ชนิดจ่ายเงินป๊นผล (K70LTF-A(D)) 
ในอัตรา 0.28 บาทต่อหนว่ย และกอง
ทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวป๊นผล
-A ชนิดจ่ายเงินป๊นผล (KGLTF-A(D)) 
ในอัตรา 0.24 บาทต่อหนว่ย โดย
ท้ังหมดมีก�าหนดจ่ายป๊นผลพร้อมกัน
ในวันท่ี 15 มีนาคม 2564 รวมมูลค่า
ท้ังสิ้น 1,320.97 ล้านบาท

นางสาวธิดาศิริกล่าวต่อไปว่า กองทุน
 LTF ท้ัง 2 ชนิด มีกลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการกองทุนแบบเชิงรุก
 (Active Management Strategy) 
มุง่สร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าดัชนี
ชี้วัด (Benchmark) และมีนโยบาย
จ่ายป๊นผลปีละไมเ่กิน 2 ครั้ง ท�าให้
ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับเงินป๊นผล
ระหว่างการลงทุน และมีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนท่ีดีจากการลงทุนในหุ้น
ไทยในระยะยาว ท้ังนี้ กองทุน LTF 
ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ
.กสิกรไทย จะยังคงได้รับการดูแล
จากทีมผู้จัดการกองทุนอยา่งใกล้ชิด
 ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงวางใจได้ว่ากองทุน
 LTF ท้ัง 2 ชนิด จะยังคงได้รับการ
บริหารจัดการอยา่งมีประสิทธิภาพ
เชน่เดิม

“สำาห้รบ่มุมมองต่้อต้ลาดหุ้น้ไทั่ย
 ในระยะส่�นคาดว่าต้ลาดยง่คง
ผ่น่ผ่วนต้ามท่ั่ศทั่างต้ลาดหุ้น้โลก
 รวมถ้งยง่มปีระเด็นภายในประเทั่ศ
ทั่ี�ต้้องต่้ดต้ามอยา่งใกล้ช้่ดท่ั่�งจาก
สถานการณ์์การแพรร่ะบาดของเช้ื�อ

ไวรส่ COVID-19 และสถานการณ์์
ความข่ดแยง้ทั่างการเมือง อยา่งไร
ก็ด ีข่าวการได้รบ่และฉีดีว่คซีนี
 Sinovac และ AstraZeneca ใน
ไทั่ยช้่วยห้นุนบรรยากาศการลงทั่นุ
ได้มาก ทั่ำาให้ผู้่ล้งทั่นุมคีวามห้ว่ง
ต่้อการเปิดประเทั่ศมากข้�น ถ้ง
แม้ว่า Valuation ของต้ลาดไทั่ย
อยูใ่นระด่บทั่ี�สงูเมื�อเทั่ยีบก่บอดตี้
 แต่้ก็ถือว่าเป็นไปในท่ั่ศทั่างเดยีว
ก่บต้ลาดหุ้น้ท่ั่�วโลก เนื�องจาก
 สภาพคล่องทั่ี�อยูใ่นระด่บสงูจาก
การดำาเน่นนโยบายทั่างการเง่น
และการคล่งแบบผ่อ่นคลายท่ั่�ว
โลก ท่ั่�งนี� บลจ.กสก่รไทั่ย มองเป้า
ห้มายด่ช้นปีลายปีไว้ทั่ี� 1,600 จุด
 ภายใต้้ความคาดห้ว่งเรื�องการฟื้้� น
ต่้วทั่างเศรษฐก่จของไทั่ย ห้ล่งจาก
เห้น็ความช้่ดเจนในการแจกจ่าย
ว่คซีนี และการฟื้้� นต่้วของเศรษฐก่จ
โลกทั่ี�จะสน่บสนุนภาคการสง่ออก
และการท่ั่องเทั่ี�ยวของประเทั่ศได้” 
นางสาวธ่ิดาศร่ก่ล่าว

นางสาวธิดาศิริกล่าวเพิ่มเติมว่า
 ผู้ลงทุนท่ีสนใจกองทุน LTF ชนิด
จ่ายเงินป๊นผลอยา่ง KDLTF-A(D), 
K20SLTF-A(D), K70LTF-A(D) และ 
KGLTF-A(D) สามารถเริ่มต้นลงทุนได้
เพียง 500 บาท ผา่น App K PLUS, 
K-My Funds, ธนาคารกสิกรไทย
 หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับ
ซื้อคืนหนว่ยลงทุน โดยติดต่อขอรับ
หนังสือชี้ชวนได้ตามชอ่งทางดัง
กล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี KAsset 
Contact Center 0 2673 3888

ผู้ลงทุนโปรดท�าความเข้าใจลักษณะ
สินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน ความ
เสี่ยง และศึกษาข้อมูลภาษีในคู่มือ
การลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน



บล.ด้บ้เอสูวิคเคอร์สู : ORI แนะน�า ซ้่์อ ราคาพ้่นฐาน ท้� 8.50 บ.บล.ด้บ้เอสูวิคเคอร์สู : ORI แนะน�า ซ้่์อ ราคาพ้่นฐาน ท้� 8.50 บ.

Company Update

 ORI ค�าแนะน�า ซื้อ

 ราคาปิด 7.55 บาท ราคาพื้น
ฐาน 8.50 บาท (เดิม 8.10 บาท)

 ก�าลังก้าวสูป่ีท่ีดีขึ้น

  ประกาศก�าไรหลักปี 63 ออก
มาเป็น 2.5 พันล้านบาท ลดลง
 5% y-o-y สืบเนื่องจากการโอน
และอัตราก�าไรขั้นต้นท่ีปรับลง
 แต่รายการท่ียังคำาจุนคือ สว่น
แบง่ก�าไรจากบริษัทรว่มทุนท่ี
สูง และบริหารค่าใช้จ่ายได้ดี
 พร้อมกับจ่ายป๊นผลงวดสุดท้าย
ท่ี 0.39 บาท XD 7 พ.ค.64 และ
จ่ายป๊นผล 18 พ.ค.64 สิ่งท่ีเกิด
ขึ้นในปี 63 คือ เปิดขายโครงการ
ได้น้อยกว่าเป้าหมาย แต่การโอน
เมื่อรวมกับของบริษัทรว่มทุน
สามารถท�าสถิติสูงสุดใหมไ่ด้

  คาดว่าผลการด�าเนินงานท่ี
ด้อยลงได้สิ้นสุดไปแล้วในชว่งปีท่ี
แล้ว แต่คาดว่าปี 64 นี้จะได้เห็น

ภาพการกลับมาเติบโตดี นั่นคือ 
คาดว่าอัตราการเติบโตก�าไรหลัก
ปี 64 และ 65 เป็น +20%/+6% 
ตามล�าดับ

  บริษัทพยายามลดความ
เสี่ยงจากการพึ่งพิงแต่ธุรกิจท่ี
อยูอ่าศัย ป๊จจุบันมีแผนในมือ
หลายโครงการท่ีจะสนับสนุนให้
มีรายได้ท่ีสม�าเสมอ (Recurring 
Income) ในอนาคต แม้ป๊จจุบัน
ด�ารงสถานะการเป็นหนึ่งในผู้น�า
คอนโดมิเนียมไทย มีการจับมือ
กับพันธมิตรหลายราย เชน่ DTC, 
ES-CON, CI:Z, และ GS E&C 
ล่าสุดเป็น JWD ท่ีจะท�าธุรกิจโล
จิสติกส์ ให้บริการเชา่คลังสินค้า
แบบ BTS และจะมีการประกาศ
เพิ่มเติมอีก ระหว่างปีนี้

  คงค�าแนะน�า ซื้อ แต่ราคา
พื้นฐานใหมก่�าหนดไว้สูงขึ้น
เป็น 8.50 บาท ซึ่งประเมิน
ด้วย Forward P/E ปี 64 ท่ี

ระดับ 6.9เท่า แม้ได้มีการปรับ
ลดประมาณการปีนี้ลง 7% 
สะท้อนโครงการ Park Origin 
ทองหล่อในนาม JV ท่ีมีการโอน
ได้น้อยลง ราคาปิดมีสว่นเพิ่ม
เทียบกับราคาพื้นฐานใหมไ่ด้อีก
 13% ข้อดีคือ เป็นอีกหนึ่งบริษัท
ท่ีจ่ายป๊นผลได้สูง คาดการณ์
อัตราผลตอบแทนป๊นผลงวดปีนี้
และปี 65 คือ 7.3% และ 7.8% 
ตามล�าดับ
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บล.เมุย์แบงก์ กิมุเอ็ง : JMT แนะน�า ซ้่์อ ราคาพ้่นฐาน ท้� 53.00 บ.บล.เมุย์แบงก์ กิมุเอ็ง : JMT แนะน�า ซ้่์อ ราคาพ้่นฐาน ท้� 53.00 บ.

JMT Network Services (JMT)
 JMT ผูช้นยกัษ์
 TP Revision
 ประเด็นการลงทุน

 ทุกปท่ีีผา่นไป JMT จะขยบัเขา้ใกล้การเป็นผู้น�าในกลุ่มบรหิารสนิทรพัยข์องไทยมากขึ้น และภายในป ี2564 เปน็อีกครั้งท่ี
บรษัิทจะโดดเด่นสดุในกลุ่มฯ ตามแนวโน้มก�าไรท่ีท�า All time high และยังเติบโตเป็นเท่าตัวได้ใน 2 ปขีา้งหน้า ราคาหุน้ปรับ
ขึ้น +29%YTD เทียบ P/E64 = 34 เท่า น้ันยงัถกูกว่าการเติบโตของก�าไรท่ี 2-Yr CAGR = 40% หรอืคิดเป็น PEG 0.85 เท่า เรา
ปรบัราคาเหมาะสมขึ้นเปน็ 53.00 บ./หุน้ อิง P/E 40 เท่า คงค�าแนะน�า ซื้อ

 โมเมนตัมดีตลอดป ี2564
 หลังรายงานก�าไรปี 2563 ท่ี 1,047 ลบ. +54%YoY เปน็สถิติสงูสดุใหมท่ี่ดีกว่าคาด 5% จาก %GPM ท�าได้ดีเกินคาดจาก
 56% เป็น 67.6% ต้นทนุลดลงสวนทางรายได้ เราเชื่อมั่นว่าปีนี้ยังเปน็ภาพการเติบโตท่ีดีท้ัง ยอดเก็บหนี้ท่ียังโตตามเป้าใน
 1QTD หลังเศรษฐกิจกลับมาใกล้ปกติและมาตรการภาครัฐเสรมิสภาพคล่องในระบบ เบื้องต้นคาดก�าไร 1Q64 ท่ี 300 ลบ. +/- 
แมย้อ่เล็กนอ้ย QoQ ตามปจ๊จัยฤดกูาล แต่เติบโตถึง +45%YoY และจะดีขึ้นใน 2Q64 ก่อนก้าวกระโดดใน 2H64 ยกฐานตาม
กองหนี้ท่ีไมม่ต้ีนทุนตามสถิติในอดีต (1H : 2H = 40 : 60)

 ทุกองค์ประกอบสนบัสนนุก�าไรเติบโตเฉล่ีย 40% ในสองปขีา้งหน้า
 เรายังเหน็พฒันาการบวกของ JMT ในทกุบรรทัดในป ี2564-65 ท้ัง i) ยอดเก็บเงินสด-รายได้เติบโตเฉล่ีย +20%YoY จากท้ัง
บนกองหนีเ้ก่า-ใหม ่ท่ีปจ๊จุบนัเหนอืชว่ง COVID-19 ระบาดแล้ว ii) %GPM +100-300bps YoY ตามจ�านวนกองหนี้ท่ีไมม่ต้ีนทนุ
ท่ีเติม +7,000-10,000 ลบ./ปี และต้นทนุบรกิารเติบโตน้อยกว่าจากการใช้เทคโนโลยีเพิม่ประสทิธภิาพเก็บหนี ้และ iii) การ
ลงทนุใน NPL เพิม่เติม 3-6,000 ลบ./ป ีหรอื 18-36% จากฐานเงินลงทุน ปรมิาณ NPL ยงัเพยีงพอต่อ AMCs ในตลาด ไมท่�าให้
การแขง่ขันประมลูนา่กังวล ขณะบรษัิทไมม่ขีอ้จ�ากัดด้านเงินทุนด้วย D/E 1.5x ณ สิน้ป ี2563 หลังแปลงสภาพ JMT-W2 บาง
สว่นรองรบัแผนไว้แล้ว

 ปรบัราคาเหมาะสมปี 2564 ขึ้นเปน็ 53.00 บาท คงค�าแนะน�า ซื้อ
 เพื่อสะท้อนการเติบโตท่ียังคงนา่ประทับใจ เราปรบัเปา้ก�าไรสทุธปิ ี64-65 ขึ้นเฉล่ีย 22% เปน็ 1,479/2,042 ลบ. 
+41%/+38%YoY เติบโตในอัตราเฉล่ียสะสม (CAGR) = 40% ต่อปี เชน่เดียวกับท่ีปรบัราคาเหมาะสมป ี2564 (รวม Fully 
diluted จาก JMT-W2) ขึ้น 49% เปน็ 53.00 บ./หุน้ อิง P/E64 = 40 เท่า หรอื PEG 1 เท่า ท้ังนี้ระยะสั้นเราเห็นอีกปจ๊จัยบวก
หนนุ คือ โอกาสท่ีอาจถกูเข้าค�านวณใน SET50 ใน 6-12 เดือนข้างหน้า แมข้นาดของ JMT จะยังเล็กกว่าผูน้�าในตลาดอยา่ง
 BAM แต่เราชอบ JMT ท่ีเป็น Growth Stock และสรา้งผลการเติบโตได้อยา่งสม�าเสมอท้ังในแง่กระแสเงินสดรับและฐานก�าไร
สทุธท่ีิก�าลังจะขึ้นเทียบช้ันในไมช่า้
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บล.เคท้บ้เอสูท้ : JKN แนะน�า "BUY" ราคาเป้าหมุาย 12.50 บาท/หุ้นบล.เคท้บ้เอสูท้ : JKN แนะน�า "BUY" ราคาเป้าหมุาย 12.50 บาท/หุ้น

JKN Global Media 

Bloomberg ticker    JKN TB
Recommendation      BUY 
(maintained)
Current price       Bt10.20
Target price        Bt12.50 
(maintained)
Upside/Downside     +23%

จับมอื DOD รุกสนิค้ากัญชง + เชา่เวลา
ชอ่ง News 18 

News Flash
          JKN ได้เซ็นต์ MoU กับ DOD โดย
มแีผนพฒันาผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร
และเครื่องด่ืมเพื่อสขุภาพท่ีน�า "กัญ
ชง" แท้ๆ มาเป็นสว่นประกอบส�าคัญ
ในผลิตภัณฑ์กว่า 10 รายการ ได้แก่
, 1) ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารชว่ยดแูล
ขอ้เขา่ลดการอักเสบบรเิวณขอ้เขา่ 2) 
ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารชว่ยในการนอน
หลับและคลายเครยีด 3) ผลิตภัณฑ์
เสรมิอาหารเพื่อบ�ารุงสมอง ลดความ
เสี่ยงของโรคอัลไซเมอร ์ 4) โปรตีน
จากเมล็ดกัญชง ให้กรดอะมิโนท่ีครบ
ถ้วนเหมาะการควบคมุนำาหนกั 5) 
ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหารบ�ารุงสมองในรูป
แบบเจลล่ี  6) ผลิตภัณฑ์เสรมิอาหาร
ในรูปแบบซอฟเจล ชว่ยลดโอกาสใน
การเกิด ความดัน ไขมัน เบาหวาน 7) 
ผลิตภัณฑ์โพรไปโอติค เพื่อสรา้งสมดลุ
ระบบล�าไส้ และระบบภมิูคุ้มกัน ชว่ย
ต้านอนมุลูอิสระ 8) ชาส�าเรจ็รูปจากกัญ
ชง ชว่ยผอ่นคลาย  9) กาแฟส�าเร็จรูป
เพิม่โอเมก้า ลดความเสีย่งในการเกิด
โรคเรื้อรงั และ 10) ผลิตภัณฑ์เสรมิ
อาหารส�าหรับนกักีฬาลดการอักเสบ
ของกล้ามเนื้อ 
          นอกจากนี้ JKN ได้เชา่เวลาชอ่ง 
News 18 เป็นเวลา 2 เดือน ต้ังแต่จันทร์

ท่ี 8 ม.ีค. 2021 ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อ
ออกอากาศคอนเทนต์ของ JKN และ
 JKN CNBC อีกท้ังเปน็ชอ่งทางในการ
ขายสนิค้าของ JKN หลัง JKN ประสบ
ความส�าเรจ็จากการขายสินค้า เชน่
 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร C-TRIA, Olig 
Fiber และ Fish Cap  (ท่ีมา: ทันหุน้, 
การเงินการธนาคาร)  

Implication
          เรามมีมุมองเชิงบวกกับขา่วขา้ง
ต้น เรามองว่า การเซน็ต์ MoU ของ
 DOD เพื่อพฒันาผลิตภัณฑ์กัญชงจะสง่
 sentiment เชงิบวกต่อ JKN โดย Siam 
Herbal Tech ซึ่งเปน็บรษัิทลกูของ
 DOD เป็นบรษัิทมหาชนเพียงรายเดียว
ในกลุ่มแรกท่ีได้รบัใบอนญุาตน�าเข้า
เมล็ดพนัธุกั์ญชง ท�าให้ JKN มโีอกาส
อยูใ่นกลุ่ม first mover ของผลิตภัณฑ์
ผสมกัญชง 

ท้ังน้ีเรายงัไมไ่ด้รวมรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์กัญชงในประมาณการ เบื้อง
ต้นเราประเมนิรายได้จากการขาย
สนิค้าปจ๊จุบนั เชน่ ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร C-TRIA, Olig Fiber และ Fish 
Cap (ไมร่วมสนิค้ากัญชง) ป ี2021E ท่ี
 150 ล้านบาท, Net profit margin 
20% อยา่งไรก็ตาม เราประเมนิเบื้อง
ต้น หากสนิค้าผสมกัญชง มยีอดขาย
ทกุๆ 100 ล้านบาท จะชว่ยเพิม่ก�าไร
สทุธขิอง JKN ท่ี 20 ล้านบาท

ส�าหรบัประเด็นการเชา่เวลาชอ่ง News 
18 เรามองบวกจะประเด็นข้างต้น
 เน่ืองจากเปน็การขยายชอ่งทางการ
ออกอากาศคอนเทนต์ของ JKN ชว่ย
เพิม่รายได้ค่าโฆษณาจากรายการขา่ว
และรายการอ่ืนๆของ JKN อีกท้ัง ยงั
เพิม่ชอ่งทางการขายสินค้าของ JKN 
จากปจ๊จุบนัท่ีขายผา่นชอ่งทาง online 
เชน่ facebook ของ jknshopping, line 

และ call center 

          เราคงประมาณการก�าไรสทุธิ
ป ี2021E ท่ี 375 ล้านบาท (+20% 
YoY) จาก 1) รายได้รวมปรับตัวเพิม่
ขึ้น +22% YoY จากรายได้ค่าลิขสทิธิ์
 +12% YoY, รายได้ค่าโฆษณาขยายตัว
 +25% YoY และรายได้จากการขาย
สนิค้าท่ี 150 ล้านบาท (จากป ี2020 ท่ี
มรีายได้เพียงเล็กน้อย) และ 2) GPM 
ขยายตัว YoY 
          เราคงค�าแนะน�า ซื้อ JKN ท่ีราคา
เปา้หมาย 12.50 บาท อิง 2021E PER 
ท่ี 20x (เทียบเท่าค่าเฉล่ียย้อนหลัง 3 ปี
) เรามองว่าราคาปจ๊จุบนันา่สนใจโดย
 JKN เทรดอยูท่ี่ PER 16.6x (-0.75 
below 3-yr avg PER) เราเชื่อมั่นว่า
ก�าไรสทุธปิ ี2020-22E ยงัคงเติบโต
ต่อในระดับสงูท่ี +18% CAGR โดยปี
 2021E ม ีUpside จากรายได้จากการ
ขายสนิค้าผา่นชอ่ง News 18 และป ี
2022E จากสนิค้าผสมกัญชง

          ท่ีมา: บล.เคทีบเีอสที จ�ากัด (
มหาชน) ประจ�าวันท่ี 9 ม.ีค. 2564
บทวิเคราะห์ฉบบันี้จัดท�าขึ้นโดยบรษัิท
หลักทรัพย ์เคทีบเีอสที จ�ากัด (มหาชน
) มวัีตถปุระสงค์เพื่อน�าเสนอและเผย
แพรบ่ทวิเคราะห์ใหเ้ปน็ขอ้มลูประกอบ
การตัดสนิใจของนักลงทนุท่ัวไป โดย
จัดท�าขึ้นบนพื้นฐานของข้อมลูท่ีได้เปดิ
เผยต่อสาธารณชนอันเชื่อถือได้ และ
มไิด้มเีจตนาเชิญชวนหรือชี้น�าใหซ้ื้อ
หรอืขายหลักทรัพยแ์ต่อยา่งใด ดังนั้น
 บรษัิทหลักทรัพย ์เคทีบเีอสที จ�ากัด
 (มหาชน) จะไมร่บัผดิชอบต่อความ
เสยีหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการใชบ้ท
วิเคราะห์ฉบบันี้ท้ังทางตรงและทาง
อ้อม และขอให้นกัลงทนุใชด้ลุพนิจิ
พจิารณาอยา่งรอบคอบก่อนการตัดสนิ
ใจลงทนุ



บล.ฟื้ลิลิป : BEC แนะน�า ซ้่์อ ราคาพ้่นฐาน ท้� 11.60 บ.บล.ฟื้ลิลิป : BEC แนะน�า ซ้่์อ ราคาพ้่นฐาน ท้� 11.60 บ.

บีอีซี เวิลด์  BEC
 กลับมาสร้างก�าไรได้หลังปรับโครงสร้างบริษัท
 4Q63 ออกมาดีกว่าคาด จากต้นทุนต�ากว่าท่ีคาดไว้

 4Q63 รายได้อยูท่ี่ 1,718 ล้านบาท -15% y-y เป็นผลกระทบจาก COVID-19 ท�าให้เม็ดเงินโฆษณาหดตัว ราคาขาย -11.3% 
เฉล่ียท่ี 7.75 หมื่นบาท/นาที และอัตราการขาย -1.6% เหลือ 77.5% แต่หากเทียบ 3Q63 รายได้ +29.9% จาก COVID-19 ท่ี
คล่ีคลาย แม้ราคาขาย -8.7% q-q แต่อัตราการขาย+16.5% ประกอบกับรายได้ Global Content Licensing +85.2% จากการ
 Simulcast ละครไปท่ีจีน2 เรื่อง จาก 3Q63 ท่ีมี 1 เรื่อง และรายได้จากดิจิทัล +128.9% จากละครใหมท่ี่นาไปออกอากาศในCH3
+ และชอ่งทางออนไลน์อ่ืน ต้นทุน -39.3% จากการรีรันละครในบางชว่งเวลา รวมถึงเวลาออกอากาศละครท่ีสั้นลง และ SG&A 
-14.8% y-y จากการปรับโครงสร้างองค์กร โดยมีการลดจ�านวนพนักงานลง แต่หากเทียบ q-q +40.5% เพราะมีเงินชดเชยให้
พนักงานอีก 300 คน ซึ่งป๊จจุบันพนักงานเหลืออยูร่าว 900 คน ไตรมาสนีมี้บันทึกก�าไรจากการขายหุ้นบีอีซี เทโร เข้ามา 37.5 ล้าน
บาทและมีต้ังด้อยค่าตามมาตรฐานบัญชีใหม ่TFRS 9 ท่ี 19 ล้านบาท จึงมีก�าไรท่ี 268 ล้านบาท

 ท้ังปี 2563 ขาดทุนท่ี 214 ล้านบาท จากครึ่งปี แรกขาดทุน 542 ล้านบาทและพลิกกลับมามีก�าไรท่ี 328ล้านบาทในครึ่งปีหลัง
 โดยรายได้รวม -29.5% 5,861 ล้านบาท รายได้หลักโฆษณา -29.5% จากอัตราการขายและราคาขาย -12.1% และ -16.2% เป็น 
63% และ 8.59 หมื่นบาท/นาที รายได้จากคอนเสิร์ต-98.3% แต่มีรายได้จากการให้ใช้ลิขสิทธ์ +10.5%

 ปี 2564 คาดพลิกกลับมามีก�าไร ท้ังแนวโน้มรายได้เพิ่มขึ้นแต่คุมค่าใช้จ่ายต่อเนื่องแม้ COVID-19 กลับมาระบาดรอบใหม ่แต่
ผลกระทบน้อยกว่ารอบแรก โดยในเดือน ม.ค. 64 ท่ีCOVID-19 ระบาดเทียบกับปี ก่อนท่ียังไมม่ี เม็ดเงินโฆษณาทางทีวี +1% เทียบ
ท้ังอุตสาหกรรม 3%ประกอบกับการขายบีอีซี เทโรไปทาให้ได้ชว่งเวลาของขา่วเรื่องเล่าหน้าหนึ่ง เรื่องเล่าเช้านี้และเรื่องเล่าเสาร์-
อาทิตย์ กลับมาทัง้ หมด จากเดิมแบง่เวลาให้บีอีซี เทโรขาย อีกท้ังการกลับมาดาเนินรายการขา่วของคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดาคาด
ว่าจะทาให้รายการขา่วกลับมามีความนา่สนใจอีกครั้งในสว่นของละครจะเพิ่มละครใหมแ่ทนการรีรันและละครชว่ง 20.20 น.จะ
เพิ่มเวลากลับมาเป็น 2 ชม. เหมือนในอดีต ซึ่งนา่จะชว่ยให้การขายโฆษณาดีขึ้นและหนุนรายได้ดิจิทัล เพราะคอนเทนท์ใหมจ่ะมี
รายได้ดีกว่ารี รัน นอกจากนี้ได้เปิดตัว CH3+ Premium เมื่อวันท่ี 19 ก.พ. 64 ท่ีจะเปิดรับสมาชิกเสียค่าบริการในชว่งโปรโมชั่นท่ี
 79 บาท/เดือน จาก 99 บาท ซึ่งจะมี Exclusive Content ท่ีไมเ่คยออกทางชอ่ง 33 และไมม่ีโฆษณาค่ันโดยต้ังเป้าปีนีมี้สมาชิก
 1 แสนราย สว่นการขายลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศ(Global Content Licensing) ก็ยังคงมี Simulcast ไปท่ีจีนไมต่�ากว่าปี 2563 ท่ี 5 
เรื่อง รวมถึงการขายลิขสิทธิ์ไปประเทศใหม ่ๆ ท่ีให้ความสนใจ เชน่ ญี่ปุ่น โดยต้ังเป้ารายได้จากดิจิทัลและขายลิขสิทธิ์ปีนี้ท่ี 1,000 
ล้านบาท โต 20% สว่นในเรื่องของค่าใช้จ่ายปี นี้จะยังคงควบคุมต่อเนื่อง ต้ังเป้าลดต้นทุนการผลิตและ SG&A ลง 10% โดยค่า
ใช้จ่ายท่ีเห็นลดลงได้แนน่อน คือ การปิดระบบอนาล็อกไปเมื่อต้นปี2563 ค่าใช้จ่ายปีนี้จะไมม่ี, การปรับลดขนาดองค์กรจากเดิม
ท่ีมีพนักงานราว 2,000 คน เหลือ 900คน โดยปี 2563 ลดลงไปราว 400 คนและการขายบีอีซี เทโร จึงไมถื่อเป็นพนักงานในกลุ่ม
 นอกจากนี้ไมต้่องรับรู้ขาดทุนจากบีอีซี เทโร ท่ีปี 2563 รับรู้ขาดทุนกว่า 100 ล้านบาท และนโยบายลดต้นทุนผลิตละครหรือซื้อ
ลิขสิทธิ์ต่างประเทศลง 5-10%
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บล.ทิสูโก้ : SEAFCO แนะน�า ถ่ือ ราคาพ้่นฐาน ท้� 5.00 บ.บล.ทิสูโก้ : SEAFCO แนะน�า ถ่ือ ราคาพ้่นฐาน ท้� 5.00 บ.

SEAFCO : คาดผา่นจุดต�าสดุมาแล้ว

 คาดก�าไรจะดีขึ้นในชว่ง 1Q แต่ยงัค่อนขา้งอ่อนแออยู ่แนะน�า ถือ

 จากการพดูคยุกับฝ่ายบรหิารเรามองว่า ผลประกอบการผา่นจุดต�าสุดมาแล้วในชว่ง 4Q โดยผลประกอบการท่ีแยน่ั้นมา
จากการปรบัก�าไรขั้นต้นพเิศษ และการต้ังส�ารองหน้ีเสยี เราคาดก�าไรจะดีขึ้นในชว่ง 1Q แต่ยงัค่อนข้างอ่อนแออยู ่เนื่องจาก
การแขง่ขันท่ีสูง ท�าให้อัตราก�าไรลดลง อยา่งไรก็ตาม มมุมองระยะยาวยังคงดี เนื่องจากโครงการใหม่ๆ  ท่ีอาจเกิดในอนาคต
ชว่ยขบัเคล่ือนก�าไร 2022F เราแนะน�า ถือ เน่ืองจากอัพไซด์ท่ีจ�ากัด

 การปรบัก�าไรขั้นต้นและการต้ังส�ารองหน้ีเสยีเป็นสาเหตุขาดทนุใน 4Q

 ก�าไรขั้นต้นท่ีติดลบในชว่ง 4Q20 มาจากการปรับก�าไรขั้นต้นตามคาด โดยสว่นใหญม่าจากโครงการมอเตอร์เวย์ (บางใหญ่
-กาญจนบุร)ี เนื่องจากการโอนท่ีดินชา้กว่าคาด ท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการแสตนด์บาย สว่น S&A ท่ีเพิม่ขึ้นมากเกิดจากการ
ต้ังส�ารองหนีเ้สยี 22 ลบ. ซึ่งอาจตัดค่าใชจ่้ายสว่นน้ียอ้นหลังได้ หาก SEAFCO ชนะคดี (แต่คาดจะใช้เวลานาน) หากไมน่บั
ปจ๊จัยดังกล่าวคาดบรษัิทจะยงัมีก�าไรค่อนขา้งบาง

 คาดก�าไรจะดีขึ้นในชว่ง 1Q แต่ยงัค่อนขา้งอ่อนแอ

 เนื่องจากการปรบัก�าไรขั้นต้นและการต้ังส�ารองท่ีผา่นมานั้นเป็นเพียงเหตุการณค์รั้งเดียว เราคาดก�าไรจะปรับตัวดีขึ้น
อยา่งเหน็ได้ชดัในชว่ง 1Q21F โครงการ Forestias ได้เริม่ก่อสร้างแล้วในชว่งมกราคม สว่น Central Embassy คาดจะเริม่
ก่อสรา้งในชว่ง 2Q21F อยา่งไรก็ตาม ก�าไรจะยังอ่อนแอ เนื่องจากการก่อสร้างยงัคงล่าช้า และมกีารแขง่ขนัสงูกดดันก�าไรขั้น
ต้น แมจ้ะมโีครงการใหม่ๆ  ในกระบวนการ แต่ท้ังหมดจะเริม่สรา้งหลัง 2H ท�าใหผ้ลดีนา่จะตามมาในชว่ง 2022F

 แนะน�า ถือ ด้วยมลูค่าเหมาะสมท่ี 5 บาท

 เราประเมนิมลูค่าเหมาะสมใหมอิ่ง PER 14.6x-16.7x (ค่าเฉล่ียย้อนหลัง 6 ป)ี และเนื่องจากเหตุการณน์า่จะผา่นจุดท่ีแย่
ท่ีสดุแล้ว เราจึงปรบัมลูค่าเหมาะสมเปน็ 5 บาท จากเดิม 4.42 บาท เราแนะน�า ถือ จากอัพไซด์จ�ากัด และทิศทางระยะสั้น
กลางๆ แต่ระยะยาวดดีู ปจ๊จัยเสี่ยงเชิงลบได้แก่ ขาดโครงการใหม่ๆ  ค่าใช้จ่ายบานปลายจากการก่อสร้างล่าช้า ค่าจ้าง ค่าวัสดุ
ก่อสรา้ง และราคานำามันดิบเพิม่ขึ้น
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บล.คิงส์ูฟื้อร์ด : BANPU แนะน�า ซ้่์อเก็งก�าไร ราคาพ้่นฐาน ท้� 12.00 บ.บล.คิงส์ูฟื้อร์ด : BANPU แนะน�า ซ้่์อเก็งก�าไร ราคาพ้่นฐาน ท้� 12.00 บ.

Company Update I BANPU

 Stock Rating   Trading BUY
 Current Price (04/03/2021)   THB 11.40
 Target Price    THB 12.00
 Sector    Energy & Utilities
 Banpu

 แนวโนม้ผลประกอบการพลิกเปน็ก�าไรในป ี64
  BANPU รายงานผลประกอบการ 4Q63 ขาดทนุสทุธ ิ468 ล้านบาท
  คาดผลการด�าเนนิงานปกติ 1Q64 อยูใ่นเกณฑ์ดีจากอากาศหนาวเย็น
  แนะน�า ซื้อเก็งก�าไร ประเมนิราคาเหมาะสมปี 64 ท่ี 12.00 บาท
  งวด 4Q63 ผลการด�าเนนิงานหลักดีขึ้นแต่ยงัขาดทนุอยู่

 BANPU รายงานผลประกอบการงวด 4Q63 ขาดทนุสทุธ ิ468 ล้านบาท ดีขึ้นจากงวด 3Q63 ท่ีขาดทนุสทุธ ิ516 ล้านบาท และจากงวด 4Q62 ท่ีขาดทนุสทุธ ิ1.4 พนัล้าน
บาท ท้ังนี้เมื่อตัดผลขาดทนุจากอัตราแลกเปล่ียน 907 ล้านบาท และก�าไรจากตราสารอนุพนัธ ์508 ล้านบาท ผลการด�าเนนิงานหลักจะขาดทนุลดลงอยูท่ี่ 70 ล้านบาท ดีขึ้น
ท้ัง QoQ, YoY อยา่งมนียัส�าคัญ รบัผลบวกจากการฟื้ นตัวของธุรกิจแหล่งพลังงาน (Energy Resources) โดย 1) ธุรกิจถ่านหนิ ปรมิาณขายถ่านหนิรวมเพิม่ขึ้น +18%QoQ อยู่
ท่ี 8.9 ล้านตัน เพิม่จากเหมอืง ITM แต่เหมอืง CEY ลดลง สว่นราคาขายถ่านหนิเฉล่ียในอินโดนเีซยีเพิม่ขึ้นตามราคาถ่านหนิอ้างอิงในตลาด แต่ราคาขายเฉล่ียในออสเตรเลีย
ทรงตัว อยา่งไรก็ตามต้นทนุการผลิตต่อหนว่ยปรบัตัวสงูขึ้น สง่ผลให ้GPM ของเหมือง ITM และ CEY ลดลงอยูท่ี่ 32% และ 6% เทียบกับงวด 3Q63 ท่ี 34% และ 11% สว่น
ธุรกิจถ่านหนิในจีนรบัสว่นแบง่ขาดทนุ 9.6 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ 2) ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ GPM ดีขึ้นเปน็ 35% จากท่ีติดลบ เปน็ผลจากการรบัรู้ผลการด�าเนนิงานของแหล่งก๊าซฯ
 Barnett เปน็ไตรมาสแรก ท�าใหป้รมิาณขายเพิม่ขึ้น รวมท้ังราคาขายก๊าซฯ เฉล่ียท่ีเพิม่ขึ้นตามปจ๊จัยฤดกูาล ส�าหรับธุรกิจผลิตไฟฟา้ (Energy Generation) โรงไฟฟา้ในจีน 
GPM เพิม่ขึ้นตามฤดกูาล ขณะท่ีสว่นแบง่ก�าไรจากโรงไฟฟา้ Hongsa ดีขึ้นจากผลิตเต็มท่ีและรบัรู้เงินประกันภัพจากเหตกุารณแ์ผน่ดินไหว รวมแล้วในป ี63 บรษัิทมผีลขาดทนุ
สทุธ ิ1.8 พันล้านบาท เทียบกับปก่ีอนท่ีขาดทนุสทุธ ิ395 ล้านบาท

  คาดผลการด�าเนนิงานปกติงวด 1Q64 พลิกกลับเปน็ก�าไร

 ส�าหรบัแนวโนม้ 1Q64 คาดผลการด�าเนนิงานปกติพลิกเปน็ก�าไรเทียบ QoQ, YoY ยังได้รบัปจ๊จัยหนนุจากราคาถ่านหนิและราคาก๊าซฯ ท่ีปรบัตัวเพิม่ขึ้นจากสภาพอากาศ
ท่ีหนาวเยน็ผิดปกติ โดยราคาถ่านหินเฉล่ียอ้างอิง NEX ใน 1Q64 อยูท่ี่ US$85/ton +26%QTD สว่นราคาก๊าซฯ เฉล่ียอ้างอิง Henry Hub อยูท่ี่ US$2.8/MMBTU +2%QTD 
รวมถึงปรมิาณขายก๊าซฯ ท่ีเพิม่ขึ้นจากแหล่งก๊าซฯ Barnett ต้ังแต่ 4Q63 สว่นธุรกิจโรงไฟฟา้จะเขา้ชว่งฤดกูาลต้ังแต่ปลายไตรมาสและไมไ่ด้รบัแรงกดดันจากเงินบาทแข็งค่า
เหมือนใน 4Q63 เบื้องต้นเรายงัคงประมาณการปี 64 พลิกเปน็ก�าไรสทุธ ิ2.4 พนัล้านบาท แนวโนม้ราคคาถ่านหนิและราคาก๊าซฯ โดยเฉล่ียท้ังปสีงูขึ้นจากปก่ีอนตามการฟื้ น
ตัวของเศรษฐกิจ ประกอบกับธุรกิจไฟฟา้ท่ีโรงไฟฟา้ Hongsa จะกลับมาเดินเครื่องครบ 3 Unit รวมถึงรบัรู้ก�าลังการผลิตไฟฟา้ใหมเ่พิม่ขึ้นจากโครงการ SLG 396 MWe ท่ีจะ 
COD ภายใน 1Q64
  แนะน�า ซื้อเก็งก�าไร ประเมนิราคาเหมาะสมปี 64 ท่ี 12.00 บาท

 เราปรบัราคาเหมาะสมในป ี64 เปน็ 12.00 บาท (จากเดิม 8.80 บาท) อิง PBV 0.96x (Avg.7 Yr) คงค�าแนะน�าเพยีง ซื้อเก็งก�าไร ราคาหุน้ปจ๊จับนัได้สะท้อนการปรบัตัวขึ้น
ของราคาถ่านหนิและราคาก๊าซฯ ตามฤดกูาลไปมากแล้ว ซึ่งต้องติดตามว่าต่อจากนี้ไปจะยืนได้ในระดับสงูหรอืไม ่นอกจากนี้กลยุทธ์การเติบโตแบบ Greener, Smarter ผา่น
การลงทนุใน Technology พลังงานสะอาด แม้ว่าเรามมีมุมองเป็นบวกต่อแนวทางดังกล่าว แต่เชื่อว่ายงัคงต้องใชเ้วลาปรบัตัวอีกระยะหนึ่งในการสรา้งฐานก�าไรขึ้นมาชว่ยเสรมิ
ธุรกิจเดิม สว่นตารางการประกาศจ่ายปน๊ผลงวด 2H63 ของบริษัทนั้นอยูท่ี่ 0.15 บาท/หุน้ คิดเปน็ Div.Yield 1.3% ขึ้นเครื่องหมาย XD วันท่ี 12 เม.ย.64 และจะจ่ายเงินปน๊ผล
ในวันท่ี 30 เม.ย.64
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บล.หยวนต้า : VGI แนะน�า "BUY" ราคาเป้าหมุาย 8.90 บาท/หุ้นบล.หยวนต้า : VGI แนะน�า "BUY" ราคาเป้าหมุาย 8.90 บาท/หุ้น

Re-initiate
VGI

MEDIA

Action
BUY     
TP upside (downside)  28%
Close Mar 8, 2021
Price (THB)              6.95
12M Target (THB)         8.90
Previous Target (THB)    n.a.

Whats new?
          - VGI เปน็หนึ่งในบรษัิทโฆษณาชั้นน�าของประเทศ จุดเด่นในการให้บรกิาร O2O Solutions ท่ีสมบูรณแ์บบ และมศีกัยภาพเติบโตโดดเด่น
          - ป ี2563/64 มกี�าไรพิเศษจาก KEX ขณะท่ีก�าไรปกติลดลงจากผลกระทบ COVID-19
          - แนวโนม้ป ี2564/65 คาดก�าไรจะฟื้ นตัวโดดเด่น  ตามอุตสาหกรรมสื่อโฆษณาท่ีฟื้ นตัว รวมถึงสว่นแบง่ก�าไรจากบรษัิทรว่มท่ีคาดว่าจะเติบโตมากขึ้น      

Our view
          - เราเริม่ต้นค�าแนะน�า ซื้อ ด้วยผลประกอบการท่ีผา่นชว่งแยส่ดุไปแล้วและจะกลับเขา้สูวั่ฏจักรการเก็บเก่ียวก�าไรอีกครั้ง และยงัม ีUpside จากการเติบโตตามการขยายเสน้ทางรถไฟฟา้ของ BTS
          - เราประเมนิมลูค่าพื้นฐานในปี 2564/65 ของ VGIโดยอิงวิธ ีSum of the parts ท่ี 8.90 บาท        

VGI 

ผูน้�าตลาด O2O เริม่กลับเขา้สูช่ว่งวัฏจักรเก็บเก่ียวก�าไร   

ผูน้�าตลาด O2O Solutions   
          VGI เปน็หนึ่งในบรษัิทโฆษณาชั้นน�าของประเทศ จุดเด่นในการให้บรกิาร Offline-to-Online Solutions (O2O Solutions) ท่ีมี Ecosystem สมบูรณแ์บบ โดยมธุีรกิจท่ีต่อเนื่อง ท่ีเอ้ือประโยชนท์าง
ธุรกิจ กัน ประกอบด้วย 1) ธุรกิจสื่อโฆษณา ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท  ประกอบด้วยธุรกิจสื่อโฆษณาในรถไฟฟา้  สื่อโฆษณานอกบา้น สื่อในอาคาร และ สื่อในสนามบนิ  การท่ีบรษัิทถือหุน้ใน MACO 
และ PLANB ท�าใหค้รองตลาดสื่อโฆษณานอกบ้านกว่า 70% และsynergy ทางธุรกิจจากการใชท้รพัยากรรว่มกัน ชว่ยลดความรุนแรงในการแขง่ขนั และเพิม่อ�านาจต่อรองกับลกูค้า  2) ธุรกิจบรกิารช�าระ
เงิน ซึ่งด�าเนินการผา่นกลุ่มบรษัิทภายใต้ Rabbit Group โดย synergy ทางธุรกิจจากการใชฐ้านขอ้มลูรว่มกัน ในการต่อยอดธุรกิจรว่มกัน  3) ธุรกิจจัดสง่พสัด ุซึ่งด�าเนนิการโดย Kerry Express (KEX) ซ่ึง
เปน็บรษัิทรว่มของบรษัิทฯ   

ป ี2563/64 มกี�าไรพิเศษจาก KEXก�าไรปกติลดลงจากผลกระทบ COVID-19 
          ผลประกอบการงวด 9M63/64 บรษัิทมกี�าไรปกติ ท่ี  89 ล้านบาท ปรับลดลง 92%YoY   เนื่องจากเมด็เงินโฆษณาของท้ังระบบงวดป ี2564 ท่ีปรบัลดลง   10%YoY  โดยอุตสาหกรรมส่ือในระบบ
ขนสง่มวลชน และสื่อในรถไฟฟ้า  ปรบัลดลงถึง  18%YoY      เราคาดก�าไรปกติใน 4Q63/64 ท่ี 12 ล้านบาท ปรบัลดลงจากไตรมาสก่อนท่ีมกี�าไร 200 ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบจากการแพรร่ะบาด
ของ COVID-19 ระลอก 2 ต่ออุตสาหกรรมโฆษณา กอปรกับ เปน็ชว่ง low season คาดอัตราการใชส้ื่อโฆษณาของ VGI จะลดลงจากไตรมาสก่อนท่ี 48% เหลือ 35% ภาพรวมป ี2563/64  คาดบรษัิทมี
ก�าไรสทุธ ิ614 ล้านบาท แต่หากไมร่วมรายการพเิศษจ�านวน 513 ล้านบาท จากการท่ีบรษัิทลกู KEX เขา้จดทะเบียนใน SET  คาดก�าไรปกติ ท่ี 101 ล้านบาท -92%YoY 

ผา่นชว่งแยส่ดุไปแล้ว ป ี2564/65 คาดฟื้ นตัวโดดเด่น
          แนวโนม้ป ี2564/65 เราคาดก�าไรจะฟื้ นตัวโดดเด่น  767%YoY เปน็  874 ล้านบาท จาก 1) การฟื้ นตัวของธุรกิจสื่อโฆษณา ท้ัง อุตสาหกรรมสื่อโฆษณานอกบา้น สื่อในรถไฟฟา้ สื่อในอาคาร หลัง
จากสถานการณ ์COVID-19 เริม่คล่ีคลายในทางท่ีดีขึ้น และผูป้ระกอบการกลับมาใชง้บโฆษณา 2) สื่อโฆษณาออนไลนท่ี์ยงัขยายตัวต่อเนื่อง  3) การเติบโตของธุรกิจ Rabbit จากจ�านวนผู้โดยสารท่ีใชบั้ตร 
Rabbit และบรกิาร Rabbit line pay ท่ีเพิม่ขึ้น  4) สว่นแบง่ก�าไรจากบรษัิทรว่มท่ีบรษัิทเข้าถือหุน้ PLANB MACO และ KEX ท่ีคาดว่าจะเติบโตมากขึ้น 

ธุรกิจมศีกัยภาพเติบโตสงู และ Upside จากการขยายเสน้ทางรถไฟฟา้ 
          เราเริม่ต้นค�าแนะน�า ซื้อ ด้วยผลประกอบการท่ีผา่นชว่งท่ีแยไ่ปแล้วในปก่ีอน และจะกลับมาเติบโตโดดเด่นในปี 2564/65 และปี 2565/66 ท่ี  767%YoY และ 30%YoY ตามล�าดับ จากการฟื้ น
ตัวของอุตสาหกรรมโฆษณา และภาวะเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น ขณะท่ีผลประกอบการยงัมี Upside risk ในการปรบัเพิม่ประมาณการ จากรายได้ท่ีจะเติบโตตามการขยายเสน้ทางรถไฟฟา้ BTS ในโซน2 และ
รถไฟฟา้สายใหมอี่ก 3 สาย (ทอง ชมพ ูเหลือง)  และเส้นทางท่ี BTS มแีผนจะเขา้รว่มประมลูคือ รถไฟฟา้  MRT สายสสีม้ เราประเมินมลูค่าพื้นฐานปี 2564 ท่ี 8.90 บาท อิงวิธ ี Sum of the parts (SOTP) 
โดยรวมมลูค่าของธุรกิจ VGI ท่ี 5.73 บาทต่อหุน้  และบริษัทรว่มตามสดัสว่นการลงทนุ PLANB ท่ี 0.63 บาทต่อหุน้  MACO ท่ี 0.20 บาทต่อหุน้ และ KEX ท่ี 2.36 บาทต่อหุน้

การประเมนิมลูค่า
          เราประเมนิมลูค่า  VGI ด้วยวิธ ีSum of the parts (SOTP) เนื่องจากเหมาะกับบรษัิทท่ีมีโครงสรา้งด�าเนนิธุรกิจท่ีซับซอ้น มบีรษัิทยอ่ย หลายบรษัิท และมลัีกษณะธุรกิจท่ีแตกต่างกัน  โดยเรา
ประเมนิมลูค่าของ บรษัิท VGI และบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มท่ีบรษัิทเขา้ลงทุน ดังนี้   
          1. เราประเมนิมลูค่า ธุรกิจ VGI และธุรกิจอ่ืนๆ   ท่ี 5.73 บาทต่อหุน้ โดยวิธ ีDCF ท่ีสว่นลด WACC ท่ี 9.7% 
          2. เราประเมนิมลูค่า PLANB ท่ี  7.10 บาท อิงวิธ ีDCF สมมติฐาน WACC ท่ี 7.0%  Risk premium 7.5% Beta 0.82x   มูลค่าต่อหุน้ตามสดัสว่นท่ี VGI ถือ ท่ี  0.63 บาท ต่อหุน้   
          3. เราประเมนิมลูค่า MACO ท่ี  1.18 บาท  สมมติฐาน EPS ป ี2564 ท่ี  0.03 บาท เนื่องจากเราไมไ่ด้ Cover หุน้ MACO จึงอิง Valuation เทียบเท่าของมลูค่าพื้นฐานของ PLANB คิดเปน็ P/E ท่ี  39x  
โดยมลูค่าต่อหุน้ตามสัดสว่นท่ี VGI ถือ ท่ี  0.20 บาท ต่อหุน้   
          4. ประเมนิมลูค่า KEX ท่ี 61.4 บาทต่อหุน้  สมมติฐาน EPS ป ี2564 ท่ี  1.00 บาท  เนื่องจากเราไมไ่ด้ Cover หุน้ KEX เราอิงจากประมาณการ Bloomberg Consensus โดยมูลค่าต่อหุน้ตามสัดสว่น
ท่ี VGI ถือ ท่ี  2.36 บาท ต่อหุน้
          5. มลูค่าพื้นฐาน VGI ด้วยวิธ ีSum of the parts เมื่อรวมมลูค่าธุรกิจท้ังหมดท่ีบรษัิทเข้าลงทนุ อยูท่ี่ 8.90 บาทต่อหุน้



บล.หยวนต้า : VGI แนะน�า "BUY" ราคาเป้าหมุาย 8.90 บาท/หุ้นบล.หยวนต้า : VGI แนะน�า "BUY" ราคาเป้าหมุาย 8.90 บาท/หุ้น

ผูใ้หบ้รกิาร O2O Solutions ท่ีมี Ecosystem สมบูรณแ์บบ
          VGI คือ ผูใ้หบ้รกิาร Offline-to-Online Solutions (O2O Solutions) ท่ีมี Ecosystem สมบูรณ์แบบ 
          บรษัิทถือเปน็ผูน้�าตลาดด้านสื่อโฆษณาชั้นน�าของประเทศ และยังมธุีรกิจท่ีต่อเนื่อง ท่ีเอ้ือประโยชนท์างธุรกิจ  โดยประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 
          (1) ธุรกิจสื่อโฆษณา ซึ่งเป็นรายได้หลักของบรษัิท โดยมท้ัีงสว่นท่ีบรษัิทฯประกอบธุรกิจเอง และประกอบธุรกิจผา่นบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม 
          (2) ธุรกิจบรกิารช�าระเงิน ซึ่งด�าเนนิการผา่นกลุ่มบริษัทภายใต้ Rabbit Group 
          (3) ธุรกิจจัดสง่พสัด ุซึ่งด�าเนนิการโดย Kerry ซึ่งเป็นบรษัิทรว่มของบรษัิทฯ 

          1. ธุรกิจสื่อโฆษณา แบง่เปน็ 2 กลุ่มคือ สื่อโฆษณานอกบ้าน และบรกิารด้านการตลาดออนไลนแ์ละดิจิทัล
          ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบา้น ท้ังสื่อภาพนิง่และสื่อมลัติมเีดีย ได้แก่ 1)ในระบบขนสง่มวลชน ตามพื้นท่ีในสถาน ีเชน่ บรเิวณสถาน ีภายในรถไฟฟา้ บนัไดทางขึ้น สื่อท่ีหุม้
บนตัวรถไฟฟา้ รวมถึงการใหเ้ชา่พื้นท่ีในสถานีรถไฟฟา้ 2)ในอาคารส�านกังานและอาคารท่ีพกัอาศยั เชน่ จอดิจิทัลในลิฟต์ บรเิวณล็อบบี้ 3)กลางแจ้ง โดยผา่น MACO ซึ่งเปน็
บริษัทรว่มและมฐีานแขง็แกรง่ในมาเลเซยีและอินโดนเีซยี ท�าใหอ้าจมกีารพฒันาตลาดจากไทยไปภูมภิาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ 4)ในสนามบนิ 5)การสาธติตัวอยา่งสนิค้า
          ธุรกิจบรกิารด้านการตลาดออนไลนแ์ละดิจิทัล โดยอาศยัฐานขอ้มลูลกูค้าจากแพลตฟอรม์ต่าง ๆบนอีโคซสิเต็มของวีจีไอ (เชน่ การใชจ่้ายจากแพลตฟอรม์โฆษณา 
ธุรกิจบรกิารช�าระเงิน ธุรกิจจัดสง่พสัด)ุ ในการวิเคราะหข์อ้มลูผูบ้รโิภค ท�าให้การท�าแคมเปญโฆษณาออนไลนแ์ละออฟไลนส์ามารถ เขา้ถึงลกูค้าตรงกลุ่มและมปีระสทิธภิาพ
ภายใต้การด�าเนนิงานของ VGI Digital Lab

          2. ธุรกิจบรกิารช�าระเงิน ภายใต้การด�าเนนิงานของ Rabbit Group ประกอบด้วย 2 ธุรกิจยอ่ย ดังนี้
          ธุรกิจการช�าระเงินอิเล็กทรอนกิส ์ประกอบด้วย การใหบ้รกิารช�าระค่าสนิค้าและบรกิารโดยบตัรแรบบทิ ท่ีสามารถใช้ช�าระเงินแบบออฟไลนบ์นระบบขนสง่มวลชน ธุรกิจ
ค้าปลีก รวมถึงธุรกิจบรกิารและการท่องเท่ียว ซึ่งด�าเนนิการโดย BSS และฟง๊ก์ชนั Rabbit LINE Pay ซึ่งอยูใ่น LINE Messaging แอพพลิเคชั่น สามารถใช้ช�าระเงินได้ท้ังแบบ
ออฟไลนแ์ละออนไลน ์(ผา่น QR Reader ท่ีติดต้ังในร้านค้าพนัธมติรในเครอืขา่ยของ Rabbit Group) โดยสามารถเลือกช�าระเงินผา่นบตัรเครดิตท่ีได้ลงทะเบยีนไว้ หรอืผา่น 
E-wallet ซึ่งด�าเนนิการโดย RLP
          ธุรกิจบรกิารด้านการเงิน ประกอบด้วยธุรกิจเว็บไซต์เปรยีบเทียบราคาผลิตภัณฑ์ประกัน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และธุรกิจนายหนา้ขายประกัน ซึ่งด�าเนนิการโดยกลุ่ม
บริษัทแรบบทิ ไฟแนนซ์ (ประกอบด้วยบรษัิท แรบบทิ อินเตอรเ์นต็ จ�ากัด บรษัิท แรบบทิ อินชวัรร์นั โบรกเกอร ์จ�ากัด และบรษัิท เอเอสเค ไดเร็ค กรุ๊ป จ�ากัด)

          3. ธุรกิจจัดสง่พสัดุ
          ด�าเนนิการโดยบรษัิทรว่ม Kerry ท่ีเป็นผูน้�าในการให้บรกิารจัดสง่พสัดดุ่วนอันดับหนึ่งในไทย มีการจัดสง่กว่า 2 ล้านชิน้ต่อวัน ผา่นศนูยก์ารกระจายสนิค้ากว่า 1,300 จุด 
และจุดใหบ้รกิารมากกว่า 17,000 จุด ท่ัวประเทศ โดยวีจีไอได้เขา้ลงทุนใน Kerry และถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 23

ผลการด�าเนินงาน 
ป ี2563 ก�าไรเติบโตจากบนัทึกก�าไรพเิศษ 
          VGI รายงานก�าไรสุทธงิวด  3Q63/64 ท่ี 713 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 78% YoY และ 5,912%QoQ  ขณะท่ีก�าไรปกติอยูท่ี่ 200 ล้านบาท (ไมร่วมรายการพเิศษก�าไรจาก KEX 
จ�านวน 513 ล้านบาท จากการท่ีบรษัิทลกู KEX เข้าจดทะเบยีนใน SET  โดยหุน้ IPO เข้าตลาด 300 ล้านหุน้ ท่ีราคา 28 บาท และ VGI ถือหุน้ 19.1% ท่ีราคาต้นทนุ 18 บาท)   
ลดลง 52% YoY แต่เพิม่ขึ้นจาก 2Q63/64 ท่ีมกี�าไรสทุธ ิ12 ล้านบาท  
          รายได้รวมใน 3Q63/64 ท่ี 680 ล้านบาท (-45% YoY, -5%QoQ) ลดลงอยา่งมนียัส�าคัญเทียบปก่ีอน จากผลกระทบ COVID-19 ต่ออุตสาหกรรมสื่อโฆษณานอกบา้น ซึ่ง
ผูป้ระกอบการมกีารปรบัลดงบประมาณการใช้จ่ายโฆษณาลง  สง่ผลใหร้ายได้จากบรกิารด้านดิจิทัล ลดลง 35%YoY เหลือ 222 ล้านบาท และธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน มรีาย
ได้อยูท่ี่ 458 ล้านบาท ลดลง 49% YoY โดยแบง่เปน็สื่อโฆษณาในระบบขนสง่มวลชน มรีายได้ 382 ล้านบาท (-42% YoY) และสื่อโฆษณาในอาคารส�านกังานและอ่ืนๆ มรีายได้ 
76 ล้านบาท (-32% YoY)
          บรษัิทรบัรูส้ว่นแบง่ก�าไรจากบรษัิทรว่มค้า 542 ล้านบาท โดยหากไมร่วมรายการพเิศษจาก KEX จ�านวน 513 ล้านบาท บรษัิทจะรบัรู้สว่นแบง่ก�าไรท่ี 29 ล้านบาท เพิม่
ข้ึนจาก 2Q63/64 ท่ีรบัรูข้าดทุน 53 ล้านบาท เนื่องจากรับรู้ผลประกอบการ KEX ท่ีก�าไรเพิม่ขึ้น และ MACO ท่ีมผีลขาดทนุลดลง

แนวโนม้ 4Q63/64 แผว่ จาก COVID ระลอก2
          เราคาดก�าไรปกติใน 4Q63/64 ท่ี 12 ล้านบาท ปรบัลดลงจากไตรมาสก่อนท่ีมกี�าไร 200 ล้านบาท เนื่องจากผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 ระลอก 2 ต่อ
อุตสาหกรรมโฆษณา กอปรกับ เปน็ชว่ง low season คาดอัตราการใชส้ื่อโฆษณานอกบา้นลดลงจากไตรมาสก่อนท่ี 48% เหลือ 35%   ภาพรวมป ี2563/64 เราคาดก�าไรปกติ (
ไมน่บัรวมรายการพเิศษจากบนัทึกก�าไรจาก KEX น�าหุน้ IPO เขา้ตลาด 513 ล้านบาท) ท่ี 101 ล้านบาท -92%YoY 

โอกาสในการเติบโต 
การขยายตัวของโครงขา่ยระบบขนสง่มวลชนในประเทศไทย 
          โครงขา่ยระบบขนสง่มวลชนในกรุงเทพมหานครยงัไมส่มบูรณใ์นปจ๊จุบนั โดยรฐับาลประกาศแผนท่ีจะขยายระบบขนสง่มวลชนทางรางเพิม่ขึ้นอีก 175.9 กิโลเมตร ใน
อีก 4 ปขีา้งหนา้ โดย BTSC จะมีโอกาสในการขยายโครงขา่ยเพิม่ในอนาคตตามท่ีต้ังไว้ท่ี 77.5 กม. ซึ่งจะท�าให้มจี�านวนสื่อโฆษณาในขบวนรถไฟฟา้และสถานเีพิม่มากขึ้น 5- 6 
เท่า



บล.หยวนต้า : VGI แนะน�า "BUY" ราคาเป้าหมุาย 8.90 บาท/หุ้นบล.หยวนต้า : VGI แนะน�า "BUY" ราคาเป้าหมุาย 8.90 บาท/หุ้น

การขยายก�าลังการผลิตสื่อโดยการปรับปรุงส่ือภาพนิง่เปน็ส่ือมลัติมเีดีย 

          เดอะนีลเส็น คอมปะน ี(ประเทศไทย) ส�ารวจพบว่า ส่ือโฆษณานอกบ้านมีอัตราการเติบโตสงูเปน็อันดับสองในกลุ่มอุตสาหกรรม และมกีารใชง้านรว่มกับสื่อออนไลนม์ากท่ีสุด เพราะใหผ้ลดีกว่าเม่ือเทียบกับสื่อออฟไลนอ่ื์น ๆ รวมถึง
การเติบโตรวดเร็วของอุปกรณส์ื่อสารท่ีเชื่อมต่อกับอินเทอรเ์นต็ และการพฒันาอยา่งต่อเนื่องของอุปกรณเ์ทคโนโลยีต่าง ๆ ชว่ยเสรมิใหส้ื่อโฆษณามลัติมเีดียครองสว่นแบง่ตลาดจากหลายชอ่งทางมากขึ้น เพราะเปน็สื่อท่ีสามารถน�าเสนอ
โฆษณาโดยเข้าถึงกลุ่มเปา้หมายเฉพาะตรงจุด

การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยี 
          ปจ๊จุบนัเทคโนโลยีการสื่อสารประยุกต์รว่มกับส่ือโฆษณานอกบ้านเพ่ือเพิม่ความนา่สนใจ สรา้งรูปแบบการน�าเสนอโฆษณาท่ีหลากหลาย และตรงกับความต้องการของแบรนด์ท่ีต้องการสื่อสารกับกลุ่มเปา้หมายได้อยา่งตรงกลุ่ม
          1. จัดต้ังบรษัิทรว่มทนุ กับ กลุ่มบริษัท Any Mind ซึ่งเปน็เจ้าของ Artificial Intelligence (AI) ท่ีใชใ้นการสรา้งมลูค่าใหกั้บสื่อโฆษณา และเปน็ผูน้�าธุรกิจใหบ้รกิารด้าน Influencer Marketing โดยบรษัิทฯจะน�าเทคโนโลย ีAI และ
แพลตฟอรม์ดิจิทัลของ Any Mind มาประยุกต์ใชกั้บส่ือโฆษณานอกบ้านและขอ้มูลของกลุ่มวีจีไอเพื่อใหโ้ฆษณาเขา้ถึงกลุ่มเปา้หมายได้อยา่งแมน่ย�ามากขึ้น 
          2. จัดต้ังบรษัิทรว่มทนุ กับ iClick ผู้ใหบ้ริการแพลตฟอรม์การตลาดออนไลนแ์ละเทคโนโลยฐีานขอ้มลูท่ีใหญท่ี่สดุในประเทศจีน เพื่อเพิม่โอกาสในการชว่ยใหแ้บรนด์สนิค้าและบรกิารของไทยสามารถเจาะกลุ่มนกัท่องเท่ียวจีนท่ีก�าลัง
จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยสร้าง Brand Awareness ผา่นส่ือออนไลนข์อง iClick ในประเทศจีนต้ังแต่ก่อนเดินทาง ท�าให้สามารถเขา้ถึงกลุ่มผูบ้รโิภคในประเทศจีนได้ และสรา้งโอกาสในการท�าการตลาดระหว่างประเทศได้อีกด้วย 
          3. หนว่ยธุรกิจใหมข่องบรษัิทฯ VGI Digital Lab ใหบ้ริการด้านการตลาดออนไลนแ์ละดิจิทัล โดยใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มลูการใชจ่้ายจรงิจากแพลตฟอรม์ของวีจีไออีโคซสิเต็มและพนัธมติร ท�าใหเ้ลือกถ่ายทอดโฆษณาผา่นชอ่งทางท่ี
เหมาะสมในเวลาท่ีตรงจุดไปยังกลุ่มเปา้หมายได้อยา่งถูกต้องแมน่ย�า

การขยายตัวของจ�านวนผูใ้ชง้านและการรว่มมือกับพันธมติรทางธุรกิจ 
          เพิม่การใหบ้รกิารท่ีหลากหลายบนแพลตฟอรม์ RLP โดยรว่มมือกับพันธมติรท่ีเปน็ผู้น�าธุรกิจออนไลนด้์านการท่องเท่ียว และเว็บไซต์เปรยีบเทียบผลิตภัณฑ์ประกันและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ซึ่งท�าใหเ้ขา้ถึงพฤติกรรมและความสนใจ
ของผูบ้รโิภคท่ีท�าธุรกรรมต่าง ๆ ท้ังแบบออฟไลน์และออนไลน ์เพ่ือชว่ยพัฒนาฐานข้อมูลในเชงิลึกได้มากขึ้น และขยายบรกิาร O2O โซลชูั่นส ์และท�าให้บรษัิทฯสร้างการรบัรูใ้นสนิค้า สรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างสนิค้ากับผูบ้รโิภค และ
กระตุ้นใหผู้บ้รโิภคซื้อสนิค้าหรือสมคัรใชบ้ริการให้แก่แบรนด์ได้ดียิง่ขึ้น

การขยายตัวของตลาด E-commerce หนนุธุรกิจจัดสง่พัสด ุ
          จากสถิติเพิม่ขึ้นของการเขา้ถึงอินเทอรเ์นต็และระยะเวลาในการใชบ้นอุปกรณส่ื์อสาร ตลาด E-commerce ในประเทศไทย มมูีลค่าเพิม่ขึ้นต่อเน่ืองในชว่ง 6 ปท่ีีผา่นมา จาก 744 พนัล้านบาท ในป ี2555 เปน็ 3,150 พนัล้านบาท ในป ี
2561 เพิม่ขึ้นร้อยละ 27.2 ต่อป ีและการเติบโตของธุรกิจจัดสง่พัสดยุงัได้รบัแรงหนนุจากตลาด E-commerce และ Social Commerce ซึ่งเปน็ปลายทางเชื่อมโยงระหว่างผูข้ายและผูบ้รโิภค แม้ E-commerce ของไทยจะเติบโตอยา่งรวดเรว็
แต่ก็ยงัมพีื้นท่ีใหโ้ตได้อีกมากเมื่อเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ดังนั้น ธุรกิจจัดสง่พัสดจึุงมโีอกาสในการเติบโตท่ีดีสอดคล้องไปกับการขยายตัวของตลาด E-commerce

บรษัิทยอ่ย RC รุกธุรกิจ อินชวัรนัส ์โบรคเกอร์
บรษัิท แรบบทิ แคร ์จ�ากัด หรือ RC ซึ่งเปน็บริษัทยอ่ย ได้เขา้ลงทนุในบริษัท เอเชยีไดเรค็ อินชวัรันส ์โบรคเกอร ์จ�ากัด หรอื ADB ซึ่งเปน็ผูป้ระกอบการนายหนา้ประกันภัยรถยนต์ผา่นชอ่งทางออนไลนแ์ละเทเลเซลล์ โดยซื้อหุน้สามญัท้ังหมด 
100% ซึ่งเมื่อวันท่ี 3 มนีาคม 2564 RC ได้ด�าเนนิการ ท�ารายการเสร็จแล้ว ท้ังนี้ราคาซื้อขายอยูท่ี่ 36.89 ล้านบาท ซึ่งคาดการลงทนุดังกล่าวจะเปน็การขยายฐานรายได้และกลุ่มลกูค้าซึ่งจะน�าไปสูก่ารสรา้งมลูค่าเพิม่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้

Upside Risk ส�าคัญท่ียังไมไ่ด้รวมไว้ในประมาณการ
          ประมาณการหุน้ VGI ของเราปจ๊จุบนัยงัไมไ่ด้รวม Upside Risk ส�าคัญ ได้แก่ 
          1) จ�านวนผูรั้บชมสื่อโฆษณารถไฟฟ้า และรายได้ค่าโฆษณาท่ีเพิม่ขึ้น ตามการขยายเสน้ทางรถไฟฟา้ของ BTS ได้แก่  การต่อสมัปทานสายสเีขยีวหลัก (สายสขุุมวิท และสายสลีม)   และการประมลูโครงการรถไฟฟา้สายอ่ืนในอนาคต 
อาทิ สว่นต่อขยายสายสีเขยีวตะวันตก LRT และโครงการรถไฟฟา้สายสีเทา Phase 1 รวมถึง การเขา้ประมลูโครงการรถฟา้ MRT สายสสีม้ตะวันตก (ศนูยวั์ฒนธรรม-บางขุนนนท์)
          2) แผน M&A การเข้าซื้อธุรกิจ และการขยายธุรกิจใหม่ๆ  ต่อเนื่อง  

ความเสี่ยง 
ความเสี่ยงส�าคัญต่อประมาณการและราคาเหมาะสมได้แก่
          1) การพึ่งพงิสญัญาสัมปทานของ BTSC ในการประกอบธุรกิจ รายได้ของบริษัทฯ มาจากการใหบ้รกิารสื่อโฆษณาและพื้นท่ีเชงิพาณชิย์ในระบบรถไฟฟา้บทีีเอสเปน็หลักคิดเปน็ประมาณรอ้ยละ 54.60 ของรายได้รวม ดังนั้น หากสทิธิ
ของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการสื่อโฆษณาและพ้ืนท่ีเชงิพาณชิยซ์ึ่งได้รบัจาก BTSC ถูกยกเลิกไมว่่าด้วยเหตใุดก็ตาม อาจสง่ผลกระทบในทางลบ อยา่งมนัียส�าคัญต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน และผลการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ ได้  ท้ังนี้ ใน
ชว่งหลายปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ ได้บรหิารจัดการปจ๊จัยความเส่ียงนี้โดยการสรา้งแหล่งท่ีมาของรายได้ใหม ่ๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง สง่ผลใหส้ดัสว่นรายได้จากการด�าเนินธุรกิจท่ีพึ่งพงิสญัญาสัมปทานของ BTSC มแีนวโนม้ลดลง จากการ
เติบโตของรายได้จากธุรกิจบรกิารด้านการตลาดออนไลนแ์ละดิจิทัล และธุรกิจบริการช�าระเงินอิเล็กทรอนกิส์
          2) การพึ่งพงิบรษัิทเอเจนซีโ่ฆษณารายใหญส่�าหรบัแนวทางในการบริหารจัดการปจ๊จัยความเสี่ยงน้ี นอกจากการบรหิารจัดการความสมัพนัธกั์บลกูค้าผา่น การจัดกิจกรรมท่ีมีวัตถปุระสงค์เพื่อเสรมิสรา้งความสมัพนัธอั์นดีกับลกูค้า
อยา่งสม�าเสมอแล้ว บริษัทฯ ยงัท�างานรว่มกับลูกค้า เอเจนซี่โฆษณาอยา่งใกล้ชดิ
          3) ธุรกิจสื่อโฆษณาแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
          4) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว
          5) การเปล่ียนแปลงของกฎหมายท่ีเก่ียวกับการด�าเนินธุรกิจ

ESG การด�าเนินงานธุรกิจอยา่งยั่งยืน
          กระบวนการในการก�าหนดประเด็นท่ีมีนยัส�าคัญต่อความยั่งยนืของวีจีไอจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานของ GRI (GRI Sustainability Reporting Standards หรอื GRI Standards) โดยพจิารณาจากประเด็นท่ีมคีวามส�าคัญต่อผูมี้สว่นได้เสยี
และประเด็นท่ีมคีวามส�าคัญต่อผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม เศรษฐกิจ และสงัคมของวีจีไอ ซึ่งวีจีไอมีขั้นตอนในการคัดเลือกเน้ือหาและก�าหนดประเด็นท่ีมนัียส�าคัญต่อความยั่งยนืสรุปได้ดังน้ี   

          1.ด้านเศรษฐกิจ 
          ในปี 2562/63 VGI ถือเปน็บรษัิทในหมวดส่ือและสิง่พมิพ์เพยีงหนึ่งเดียวท่ีได้รบัคัดเลือกใหเ้ขา้อยูใ่นดัชนี SET50
          ประกาศเจตนารมณ์เขา้รว่ม โครงการเสรมิสร้างตลาดทนุธรรมาภิบาลเฉลิมพระเกียรติ
          มีการจัดต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง
          บริษัทมนีโยบายต่อต้านการทจุริตและการติดสนิบนทุกรูปแบบ
          ความสัมพนัธกั์บลกูค้า  ได้รบัคะแนนความพึงพอใจโดยรวมต่อผลิตภัณฑ์และบริการในงวดปี 2562/63 ถึงรอ้ยละ 92.25 

          2.ด้านสังคม
          VGI ให้ความส�าคัญกับการพฒันาศักยภาพของบุคลากรโดยการสง่เสรมิให้พนกังานทุกระดับชั้นมโีอกาสได้รบัการฝกึอบรม และพฒันาใหพ้นกังานได้พฒันาความสามารถเชงิสมรรถนะหลัก 4 ด้านคือ  1.Business Acumen 
2.Innovation Mindset  3.Collaboration  4.Leverage Capabilities 
          ความรับผดิชอบในเนื้อหาสื่อโฆษณา โดยควบคุมเนื้อหาส่ือโฆษณาใหม้ขีอ้มูลและคอนเทนต์ท่ีถกูต้อง 

          3.ด้านสิง่แวดล้อม
          VGI มีนโยบายด้านสิง่แวดล้อม เพ่ือก�าหนดกรอบในการด�าเนินงานด้านสิง่แวดล้อมในภาพรวมใหเ้ปน็ทิศทางเดียวกัน   
          มีการสนับสนนุประชาสัมพนัธแ์ละรณรงค์ใหเ้ลิกใชบ้รรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติก และใหพ้นกังานคัดแยกประเภทขยะ
          มีนโยบายประหยัดพลังงาน เชน่ลดการใช้กระดาษในส�านักงาน  ลดปรมิาณการใช้ไฟฟ้า
          ควบคุมสื่อโฆษณาไมใ่หเ้กิดมลภาวะทางเสียงและทางสายตาต่อผู้ชมสื่อ

          ท่ีมา: บจ.หลักทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) ประจ�าวันท่ี 9 ม.ีค. 2564



บล.เคจ้ไอ : KTB  แนะน�า "Outperform" ราคาเป้าหมุาย 16.50 บาท/หุ้นบล.เคจ้ไอ : KTB  แนะน�า "Outperform" ราคาเป้าหมุาย 16.50 บาท/หุ้น

Krung Thai Bank  
(KTB.BK/KTB TB)*

Outperform Upgraded  
Price as of 5 Mar 2021              12.20
12M target price (Bt/shr)           16.50
Unchanged/Revised up(down)(%)       25.0
Upside/downside (%)                 35.2

Key messages
          ขอ้มลูจากผูบ้ริหารแสดงว่าธนาคารได้อานสิงสจ์ากการขยายสนิเชื่อในสว่นท่ีเก่ียวข้องกับรฐับาล และยงัมอัีพไซด์อีกจากการท�าเงินจากฐานลูกค้า ท้ังนี ้เนื่องจาก
 credit cost ผา่นจุดสงูสดุไปแล้ว และธนาคารจะมุง่ขยายสนิเช่ือในกลุ่มท่ีมคีวามเส่ียงต�า ดังนั้น เราจึงปรบัเพิม่ประมาณการก�าไรสุทธปิ ี2564/65F ข้ึนอีก 24%/26% 
ตามล�าดับ เพื่อสะท้อนถึงการปรบัลด credit cost ลงเพื่อเพิม่ก�าไรป ี2564 และการปรับลดสดัสว่นต้นทุน/รายได้เพื่อกระตุ้นก�าไรในปี 2565 ซึ่งเมื่อเรา re-rate P/BV 
ใหมเ่ปน็ 0.6x (จากเดิมท่ี 0.55x) ตาม ROE ท่ีดีขึ้น ก็ท�าใหเ้ราได้ราคาเปา้หมายใหมป่ ี2564 ท่ี 16.50 บาท นอกจากนี ้เรายังปรบัเพิม่ค�าแนะน�าจากถือเปน็ซื้อด้วย

มุง่เติบโตจากฐานลกูค้าของรฐับาล ในรูปแบบแพลตฟอรม์ใหม ่

Event
          ประชุมนกัวิเคราะห,์ ปรบัเพิม่ประมาณการก�าไร, ปรบัเพิม่ราคาเปา้หมายป ี2564F, ปรับเพิม่ค�าแนะน�า 

Impact

เปน็ธนาคารท่ีด�าเนนิการตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรฐับาล
          KTB ยนืยนัว่าธนาคารยงัมสีถานะเป็นธนาคารของรฐั และจะสนับสนนุโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของรฐั โดยจะท�าหนา้ท่ีด�าเนินการตามมาตรการให้กับ
ประชาชนผา่นแอพลิเคชั่นบนมอืถือ ซึ่งนบัเปน็จุดแขง็ของ KTB และจะท�าใหธ้นาคารสามารถท�าเงินได้มหาศาลจากฐานลูกค้าเพื่อสรา้งการเติบโตในอนาคต โดยธุรกิจ
ใหมอ่าจจะด�าเนินการภายใต้ KTB โดยตรงผา่นกลุ่มบรษัิทในเครอืซึ่งก�าลังจะต้ังข้ึนมา นอกจากนี ้KTB ก็ได้ปรบัโครงสรา้งบริษัทท่ีอยูภ่ายใต้ธนาคาร และวางต�าแหนง่ 
KTB Advisory เป็นบรษัิทโฮลด้ิง

จะมุง่เติบโตจากฐานลกูค้าของรฐับาล โดยมองเปน็ชอ่งทางใหมใ่นการสร้างการเติบโต 
          เราคิดว่า KTB ก�าลังพจิารณาจะต้ังแพลตฟอรม์ใหมใ่นด้าน digital banking ซึ่งจะแตกต่างจากธนาคารอ่ืน ๆ โดยฐานลกูค้าจะมาจากฐานลูกค้าของรฐับาลท่ี
ใช ้แอพลิเคชั่นมอืถือของรัฐบาล เราคาดว่าธุรกิจในกลุ่มนี้อาจจะรวมถึง การบริหารจัดการ e-wallet ของฐานลูกค้าท่ีใชแ้อพลิเคชั่นมอืถือของรฐับาล, ธุรกิจประกัน
ออนไลน์ (e-insurance), การปล่อยกู้ออนไลนใ์ห้กับผูบ้รโิภค (e-consumer lending), และบรกิารด้านการเงินอิเล็กทรอนกิส์อ่ืน ๆ ซึ่ง KTC (บริษัทลกูของ KTB ก�าลัง
อยูร่ะหว่างยื่นขอใบอนุญาต) 

สนิเชื่อจะโตในระดับปานกลาง ในขณะท่ี credit cost ผา่นชว่ง peak ไปแล้ว 
          สนิเชื่อของ KTB โต 12% ในปี 2563 โดยประมาณ 75% มาจากสินเชื่อท่ีปล่อยกู้ใหกั้บรฐับาล และอีก 25% มาจากสินเชื่อผู้บรโิภค (จดจ�านอง และสินเชื่อราย
ยอ่ยสว่นบุคคล) ดังนั้น สดัสว่นของสนิเช่ือภาครฐัจึงเพิม่ขึ้นเปน็ 16% ในป ี2563 (จาก 9% ในปี 2562) กดให้ NIM ในพอร์ตของธนาคารลดลงเหลือ 2.7% ในป ี2563 (
จาก 3.1% ในป ี2562) ส�าหรบัในระยะต่อไป การเติบโตของสินเช่ือ KTB จะมาจากการปล่อยกู้ใหกั้บรฐับาล โดยธนาคารต้ังส�าหรบัปนีีเ้อาไว้ท่ีประมาณ 4-5% ถึงแม้ว่า
การขยายสินเชื่อใหกั้บรฐับาลเพิม่ขึ้นจะกดดัน NIM แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ชว่ยให้ธนาคารลด credit cost ลงได้ โดย credit cost ในป ี2563 อยูท่ี่ 192% (สูงกว่า credit 
cost ปกติประมาณ 120bps) เราคิดว่า credit cost ท่ีสูงเกินปกติอยา่งมากชว่ยหนนุให้สัดสว่น NPL coverage เพิม่ข้ึนเป็น มากกว่า 140% ในป ี2563 ท้ังนี ้ธนาคาร
คาดว่า NPL จะแกว่งขึ้นในป ี2564 แต่ credit cost ก็นา่จะยงัคงอยูใ่นชว่งประมาณ 125bps เพื่อรกัษาระดับสดัสว่น NPL coverage เอาไว้ท่ีประมาณ 120-130%

ปรบัเพิม่ก�าไรสทุธปิ ี2564/65 ขึ้นอีก 24%/26% และปรับเพิม่ราคาเปา้หมายป ี2564F เปน็ 16 บาท 
          การปรบัประมาณการก�าไรของเราสะท้อนถึง 1.) การปรบัลด credit cost ป ี2564/65 ลงเหลือ 165bps (จากเดิมท่ี 210bps/165bps 2.) การปรับลด NIM ลง
เหลือ 2.9%/2.9% (จากเดิม 3.1%/2.9% 3.) การปรบัสดัสว่นต้นทนุ/รายได้เปน็ 45%/45% (จากเดิมท่ี 44%/49%) ซึ่งเมื่อเราปรับเพิม่ P/BV ใหมเ่ปน็ 0.6x (จากเดิม
ท่ี 0.55x) ตาม ROE ท่ีดีขึ้น ก็ท�าใหเ้ราได้ราคาเปา้หมายใหมป่ ี2564 ท่ี 16.50 บาท (จากเดิมท่ี 13.20 บาท) 

Risks
          NPL เกิดใหมเ่พิม่ขึ้น ท�าใหต้้องต้ังส�ารองเพิม่ขึ้น, ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานเพิม่ข้ึนมากกว่าท่ีคาดไว้

          ท่ีมา: บมจ.หลักทรพัย ์เคจีไอ(ประเทศไทย) ประจ�าวันท่ี 8 มี.ค. 2564



บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้้าส์ู : TCAP แนะน�า "ซ้่์อเก็งก�าไร" ราคาเป้าหมุาย 37 บาท/หุ้นบล.แลนด์ แอนด์ เฮ้้าส์ู : TCAP แนะน�า "ซ้่์อเก็งก�าไร" ราคาเป้าหมุาย 37 บาท/หุ้น

Thanachart Capital Plc.
บรษัิท ทนุธนชาต จ�ากัด (มหาชน)

RATING     TBUY     TARGET      37.00           UPSIDE          +4.96%     TICKER    TCAP
CLOSE      35.25    VALUATION   0.67x 21F BV    TOTAL SHARES    1,165m     SECTOR    BANK

ยงัมอัีตราปน๊ผลนา่สนใจ แต่เหลือ upside ไมม่าก 
          ผลก�าไรป ี63 ปรบัตัวลดลง 38% YoY จากผลกระทบโควิด โดยบ.ยอ่ยยงัท�าได้ตามแผน แต่บ.รว่มอยา่ง MBK และ TMB กระทบหนัก  
          ยงัรอแผนลงทนุใหม ่เริม่มองเห็นโอกาส คาดจะเหน็ความชดัเจนเปน็รูปธรรมชว่ง 2H64  
          คาดก�าไรป ี64  ลดลง 28% จากปก่ีอนมี one time gain ก้อนใหญจ่ากการขายเงินลงทนุ AJT  
          ถือเปน็หุน้ปน๊ผลสงู โดยป ี63 จ่ายป๊นผลสงูถึง  8.5% แต่ราคาเหลือ upside ไมม่าก แนะเพียง ซื้อเก็งก�าไร 

ประเด็นการลงทนุ
       FY63 ก�าไรลดลง 38% YoY หลัก ๆ มาจากผลประกอบการของบรษัิทยอ่ยยงัท�าได้ตามแผน แต่บ.รว่มอยา่ง MBK และ TMB กระทบหนัก  ภายหลังการ
ปรบัเปล่ียนโครงสรา้งใหม ่ล่าสดุ TCAP ถือเป็น Financial Holding Company ท่ีมีหลายธุรกิจ ดังนั้น ก�าไรท่ีได้มาจะมาจากธุรกิจของบรษัิทท่ีไปลงทนุ ท้ังนี้
 บรษัิทลกู ท่ีเขา้ไปลงทนุมากกว่า 50% ยังถือว่าท�าได้ตามแผน แต่เปน็ผลจากบริษัทรว่ม ท่ีถือนอ้ยกว่า 50% อยา่ง TMB และ MBK ท่ีได้รบัผลกระทบอยา่งหนัก
จากการระบาดของไวรสัโควิด-19 ท�าให้ก�าไรต�ากว่าประมาณการท่ีต้ังไว้ 
          เงินเหลือจากขาย TBANK ยงัเตรยีมไว้ลงทนุในธุรกิจท่ีเช่ียวชาญ ปนีีส้ถานการณ์เริม่คล่ีคลาย นา่จะเห็นเป็นรูปธรรม 2H64 ภายหลังการขาย TBANK 
ออกไป มเีงินเหลือ 1.5 หมื่นลบ.ยงัเก็บเปน็สภาพคล่อง ปีก่อนชะลอการลงทุนเพิม่ออกไป หลังผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ท่ีสง่ผลใหภ้าวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัวอยา่งรุนแรง  ล่าสดุสถานการณเ์ริม่คล่ีคลายมากขึ้น คาดว่าจะพิจารณาลงทุนเพิม่ในปนีี ้แต่ยงัอยูใ่นข้ันตอนศึกษาโอกาสยงัไมไ่ด้ขอ้สรุปชดัเจน ภายใน 
3-4 เดือนนา่จะเหน็เปน็รูปธรรมมากขึ้น 
         คาดก�าไรป ี64 ลดลง 28% YoY เป็นผลจากต้นปีก่อนมี one time gain จากการขาย AJT กว่า 3.7 พันลบ.  แมว่้าก�าไรสุทธขิอง TCAP จะข้ึนอยูกั่บผล
ประกอบการของบริษัทยอ่ย+รว่ม ซึ่งสว่นใหญเ่ช่ือว่าผา่นจุดต�าสุดไปแล้ว และคาดว่านา่จะฟื้ นตัวดีข้ึน แต่จาก 1Q63 TCAP มกี�าไรพิเศษจากการขายเงินลงทุน
ในบ.อายิโนะโมโต๊ะ ( AJT) ท่ีสงูถึง 3.7 พนัลบ. ท�าให้คาดว่า ก�าไรปนีีข้อง TCAP ยงัลดลง 28% YoY ล่าสุดประกาศจ่ายปน๊ผลอีก @1.80 บ. XD 5 พ.ค.64 หรือ
คิดเปน็อัตราเงินปน๊ผลตอบแทนท่ีสงูถึง 5.1% หลังจากก่อนหนา้จ่ายไปแล้ว @1.20 บ. หรอืจ่ายปน๊ผลท้ังปกีว่า 8.5%

ค�าแนะน�า
         ถือเปน็หุน้จ่ายปน๊ผลสงู สม�าเสมอ แต่เหลือ upside ไมม่าก แนะเพียง ซื้อเก็งก�าไร  เรามกีารปรับลดราคาเปา้หมายลงตามการปรบัประมาณการก�าไร
ลดลง โดยการประเมนิด้วยวิธ ีGGM อิง PBV64F 0.67X จะได้ราคาเปา้หมายป ี64 ท่ี 37 บ. TCAP ยังถือเปน็หุ้นจ่ายปน๊ผลสงูสม�าเสมอ  อยา่งไรก็ดี ราคาเหลือ 
upside ไมม่ากเพยีง 5%  แนะเพยีง ซื้อเก็งก�าไร  

ปจ๊จัยเสี่ยง 
          ผลโควิด-19 กระทบภาวะเศรษฐกิจให้ชะลอตัว + คุณภาพสนิทรพัยถ์ดถอยมากกว่าคาด  

          ศริพิร ไกรรส
          Fundamental Analyst
          Siriporn.Kr@lhsec.co.th
          02 352 5156



สวััสดีีค่่ะ กลัับมาพบกับค่อลััมน์์สังค่มอิน์ไซด์ี   ประจำำาเดืีอน์มีน์าค่ม 2564 ขอให้้คุ่ณผู้้้อ่าน์มีเงิน์ทองล้ัน์เห้ลืัอ พอร์ตเขียวัสดีใสน์ะค่ะ
   ส่วัน์ทิศทางตลัาดีหุ้้น์ไทยก็ด้ีจำะมีโมเมน์ตัมให้้ปรับข้�น์บน์ปจัำจัำยบวักทั�งปจัำจัำยต่างประเทศ ห้ลัังจำากสห้รัฐผู่้าน์กฎห้มายกระตุ้น์

เศรษฐกิจำ   ด้ีาน์ปัจำจัำยใน์ประเทศโดียน์ายกรัฐมน์ตรีสั�งการให้้กระทรวังสาธารณสุขเร่งเตรียมพิจำารณาข้อกำาห้น์ดีการออกพาสปอร์ต
วััค่ซีน์โค่วิัดี-19 ระห้ว่ัางที�รอองค์่การอน์ามัยโลัก (WHO) โดียกำาห้น์ดีมาตรฐาน์กลัางเพื�อให้้ทุกประเทศทั�วัโลักใช้้มาตรฐาน์เดีียวักัน์

  ขณะที� ศบค่.เตรียมเสน์อมาตรการผู่้อน์ค่ลัายเพิ�มเติมช่้วังสงกราน์ต์ให้้สอดีค่ล้ัองกับแผู้น์การฉีีดีวััค่ซีน์ ผู่้อน์ปรน์ให้้ให้้ต่างช้าติเดิีน์
ทางเข้าประเทศไทย รวัมทั�งยกเลิัก พรก. ฉุีกเฉิีน์  แลัะการที�รัฐบาลัเล็ังเปิดีโค่รงการ “SME ค่น์ลัะค่ร้�ง”  ห้นุ์น์เศรษฐกิจำพื�น์ตัวั

สำำ�หรัับภ�พรัวมภ�วะตล�ดหลักทรััพย์์
เดือนกุมภ�พันธ์์ 2564 ตล�ดหลักทรััพย์์
ทั�วโลกเผชิิญกับคว�มผันผวนจ�กอัตรั�
ผลตอบแทนพันธ์บัตรัท่�ปรัับเพิ�มข้ึ้�นสูำงสุำด
ในรัอบ 12  เดือน สำะท้อนคว�มกังวลในก�รั
ปรัับค�ดก�รัณ์์อัตรั�เงินเฟ้อ้ซ้ึ่�งอ�จทำ�ให้
ธ์น�ค�รักล�งหลักในหล�ย์ปรัะเทศลดก�รั
ดำ�เนินนโย์บ�ย์ก�รัเงินแบบผ่อนคล�ย์เร็ัว
ข้ึ้�น อย่์�งไรัก็ต�มดัชิน่ตล�ดหลักทรััพย์์ไทย์
ปรัับตัวด่ข้ึ้�นต�มแนวโน้มก�รัฟ้้� นตัวขึ้อง
เศรัษฐกิจโลก และคว�มค�ดหวังในภ�ค
บริัก�รัและท่องเท่�ย์วหลังจ�กเริั�มม่ก�รันำ�
เข้ึ้�วัคซ่ึ่นม�เพื�อใช้ิในปรัะเทศ
 
 น์ายศรพลั ตุลัยะเสถีียร รองผู้้้จัำดีการ
 หั้วัห้น้์าสายงาน์วัางแผู้น์กลัยุทธ์องค์่กร
 ตลัาดีห้ลัักทรัพย์แห่้งประเทศไทย เปิด
เผย์ว่� ตล�ดหลักทรััพย์์ไทย์ปรัับตัวด่ข้ึ้�น
ต�มแนวโน้มก�รัฟ้้� นตัวขึ้องเศรัษฐกิจโลก
 ปรัะกอบกับคว�มค�ดหวังจ�กเริั�มม่ก�รันำ�
เข้ึ้�วัคซ่ึ่นม�เพื�อใช้ิในปรัะเทศ โดย์ ณ์ สิำ�น
เดือนกุมภ�พันธ์์ 2564 SET Index  ปิดท่�
 1,496.78 จุด เพิ�มข้ึ้�น 2.0% จ�กเดือนก่อน
 ขึ้ณ์ะท่� mai Index ทำ�สำถิิติสูำงสุำดต่อเนื�อง
ปดิท่� 379.07 จุด เพิ�มข้ึ้�น 6.4% จ�กเดือน
ก่อนสูำงสุำดในรัอบ 2 ป ีและ เมื�อพิจ�รัณ์�รั�ย์
อุตสำ�หกรัรัมโดย์เท่ย์บกับสิำ�นปี 2563 พบว่�
 กลุ่มเกษตรัและอุตสำ�หกรัรัมอ�ห�รั กลุ่ม

ธุ์รักิจก�รัเงิน กลุ่มสิำนค้�อุตสำ�หกรัรัม และ
กลุ่มบริัก�รั ปรัับตัวด่กว่� SET Index
 
  ในเดือนกุมภ�พันธ์์ 2564 หล�ย์
อุตสำ�หกรัรัมปรัับตัวเพิ�มข้ึ้�นจ�กเดือน
ก่อน โดย์อุตสำ�หกรัรัมท่�ปรัับตัวเพิ�มข้ึ้�น
สูำงกว่� SET Index ได้แก่ กลุ่มเกษตรัและ
อุตสำ�หกรัรัมอ�ห�รั กลุ่มธุ์รักิจก�รัเงิน กลุ่ม
สิำนค้�อุตสำ�หกรัรัม และกลุ่มบริัก�รั

ด้�นมูลค่�ก�รัซืึ่�อขึ้�ย์เฉล่�ย์ต่อวันใน SET 
และ mai อยู่์ท่� 94,318 ล้�นบ�ท เพิ�มข้ึ้�น
 43.2% จ�กช่ิวงเด่ย์วกันขึ้องปก่ีอน โดย์วัน
ท่� 25 กุมภ�พันธ์์ 2564 ม่มูลค่�ก�รัซืึ่�อขึ้�ย์
สูำง 126,923 ล้�นบ�ท ซ้ึ่�งสูำงเปน็อันดับ 6 นับ
ตั�งแต่ตล�ดหลักทรััพย์์ฯ เริั�มดำ�เนินก�รัซืึ่�อ
ขึ้�ย์

 ในเดือนน่�ผู้ลงทุนในปรัะเทศยั์งคงม่มูลค่�
ก�รัซืึ่�อขึ้�ย์สูำงสุำดท่� 47.3% ขึ้องมูลค่�ก�รั
ซืึ่�อขึ้�ย์รัวมทั�งตล�ด และเปน็ผู้ซืึ่�อสุำทธิ์ต่อ
เนื�องจ�กเดือนท่�ผ่�นม�ด้วย์มูลค่� 30,283 
ล้�นบ�ท เช่ินเด่ย์วกับบริัษัทหลักทรััพย์์ท่�
ซืึ่�อสุำทธิ์ 2,436 ล้�นบ�ท ขึ้ณ์ะท่�ผู้ลงทุนต่�ง
ปรัะเทศขึ้�ย์สุำทธิ์ต่อเนื�องเปน็เดือนท่� 2 ด้วย์
มูลค่�  18,609 ล้�นบ�ท และผู้ลงทุนสำถิ�บัน
ในปรัะเทศขึ้�ย์สุำทธิ์ 14,110 ล้�นบ�ท และใน

ช่ิวง 2 เดือนแรักขึ้องป ีผู้ลงทุนต่�งปรัะเทศ
ขึ้�ย์สุำทธิ์ 29,284 ล้�นบ�ท

  ใน์เดืีอน์กุมภาพัน์ธ์ 2564 มีกิจำกรรม IPO 
อย่างต่อเนื์�อง โดียมีบริษัทเข้าจำดีทะเบียน์
ซื�อขายให้ม่ใน์ SET 2 บริษัท ใน์ mai 1 บริษัท
 โดียเฉีพาะการเข้าจำดีทะเบียน์ของบมจำ. 
ปตท. น์ำ�ามัน์แลัะการค้่าปลีัก (OR) ทำาให้้ใน์
 2 เดืีอน์แรกของป ี2564 SET มีม้ลัค่่าระดีม
ทุน์ (IPO) ส้งที�สุดีเมื�อเทียบกับตลัาดีห้ลััก
ทรัพย์อื�น์ๆ ใน์ ASEAN

 Forward แลัะ Historical P/E ของ
ตลัาดีห้ลัักทรัพย์ไทย ณ สิ�น์เดืีอน์
กุมภาพัน์ธ์ 2564 อย่้ที�ระดัีบ 19.3 เท่า แลัะ
 26.8 เท่าตามลัำาดัีบ ส้งกว่ัาค่่าเฉีลีั�ยของ
ตลัาดีห้ลัักทรัพย์ใน์เอเชี้ยซ้�งอย่้ที�ระดัีบ 15.1 
เท่า แลัะ 25.3 เท่าตามลัำาดัีบ

    อัตราเงิน์ปนั์ผู้ลัตอบแทน์ ณ สิ�น์เดืีอน์
กุมภาพัน์ธ์ 2564 อย่้ที�ระดัีบ 2.57% ส้งกว่ัา
ค่่าเฉีลีั�ยของตลัาดีห้ลัักทรัพย์ใน์เอเชี้ยซ้�ง
อย่้ที� 2.28%

ค่อลััมน์์สังค่มอิน์ไซด์ี : หุ้้น์ไทย วิั�งส้้ฟัดัี....



เฮีียช้น์ะพัน์ธ์ุ พิริยะพัน์ธ์ุ   
แห่้ง  บมจำ.ที คิ่วั อาร์ (TQR)

เฮ่ีย์ชินะพันธ์ุ์ พิริัย์ะพันธ์ุ์   แห่ง  บมจ.ท่ คิว อ�ร์ั (TQR)  ไม่ทำ�ให้ผิดหวัง! งบป ี63 กำ�ไรั
 74.06 ล้�นบ�ท เพิ�มข้ึ้�น 68.17% จ�กปก่ีอนท่�ทำ�กำ�ไรัได้ 44.04 ล้�นบ�ท ทุบสำร้ั�ง

สำถิิติสูำงสุำดเป็นปรัะวัติก�รัณ์์ บอร์ัดไฟ้เข่ึ้ย์วจ่�ย์ปนัผล  0.014 บ�ท/หุ้น ข้ึ้�น XD วันท่�
 16 ม่น�คม 2564 พร้ัอมเดินหน้�พัฒน�ผลิตภัณ์ฑ์์ปรัะกันภัย์ต่อรูัปแบบใหม่ๆ เพื�อ

ตอบโจทย์์คู่ค้� ยุ์ค New Normal ช่ิวย์หนุนผลง�นเติบโตในอน�คต

เผย์มติบอร์ัด อนุมัติเพิ�มทุนแบบ General Mandate 66.76 ล้�นหุ้น
  มูลค่�ท่�ตรั�ไว้ 0.50 บ�ท เสำนอขึ้�ย์ให้แก่บุคคลในวงจำ�กัด (PP) เสำริัม
ทุนให้ธุ์รักิจต�มนโย์บ�ย์ก�รัลงทุนด้�น Energy Efficiency และ Bio 

Circular Economy ทั�งในปรัะเทศ และกลุ่มปรัะเทศ CLMV พร้ัอม
เตร่ัย์มเสำนอผู้ถืิอหุ้นอนุมัติ 8 เม.ย์.น่� ขึ้ออนุมัติจ่�ย์ปนัผลป6ี3 เพิ�มอ่ก
ในอัตรั� 0.14 บ�ทต่อหุ้น เตร่ัย์ม XD วันท่� 15 ม่.ค.พร้ัอมจ่�ย์ปนัผลวันท่�
 7 พ.ค.น่� รัะบุ UAC จ่�ย์ปนัผลต่อเนื�องตลอดรัะย์ะ 10 ปีท่�ผ่�นม� สำะท้อน
ถ้ิงท�งสำถิ�นะท�งก�รัเงินท่�มั�นคง และผลก�รัดำ�เนินง�นท่�เติบโตอย่์�ง

ต่อเนื�องทุกปี

ผู้้�รัับเหมาก่่อสรั�างโรังงานอุตสาหก่รัรัมขนาดใหญ่่ชัั้�นนำาของไทย โชั้ว์์รัายได�ปีี63 โต
 80% ก่ำาไรัเติบโตแรังเป็ีน 150 ล้�านบาท ช้ั้แบ็คล้�อคคุณภาพดี รัอรัับร้ั�ถึึงปีีหน�า พรั�อม
จ่่ายปัีนผู้ล้ 0.40บาทต่อหุ�น  พรั�อมมั�นใจ่ว่์านับจ่าก่นี�เป็ีนต�นไปี ผู้ล้ปีรัะก่อบก่ารับริัษััทฯ
มีแนว์โน�มปีรัับตัว์ดีขึ�นอย่างต่อเน่�องเน่�องจ่าก่บริัษััทฯได�เซ็็นสัญ่ญ่ารัับงานโครังก่ารั

ก่่อสรั�างโรังงานหล้ายโครังก่ารั ที�ให�ผู้ล้ตอบแทนที�ดี อาทิ โครังก่ารัใหม่ PEXCELL จ่าก่
บริัษััท DYNATEC MADAGASCAR  ม้ล้ค่างานเบ่�องต�นก่ว่์า 500 ล้�านบาท ซึ็�งเป็ีน 1 ใน

ล้้ก่ค�าหลั้ก่ที�บริัษััทฯรัับงาน maintenance ติดต่อกั่นมาก่ว่์า 8 ปีี โครังก่ารั Project 
T3 ซึ็�งเป็ีนงานก่่อสรั�างโรังงานปิีโตรัเคมีในปีรัะเทศ แล้ะโครังก่ารั HARMONY ซึ็�งเป็ีน
โรังงานปิีโตรัเคมี ในปีรัะเทศเช่ั้นกั่น นอก่จ่าก่นี�บริัษััทฯยังได�รัับงานเพิ�มจ่าก่โครังก่า

รันั�นๆ ทำาให�ปัีจ่จุ่บันมีโครังก่ารัในม่อก่ว่์า 1,800 ล้�านบาท ซึ็�งคาดว่์าจ่ะทยอยรัับร้ั�ในปีีนี�
แล้ะปีีหน�าขณะเดียว์กั่น บริัษััทมีแนว์โน�มดีที�จ่ะรัับงานเพิ�มอีก่ 2 โครังก่ารั ซึ็�งจ่ะเริั�มต�นใน

ปีีนี� รัว์มม้ล้ค่าเบ่�องต�น 1,300 ล้�านบาท

 "ชั้ช้พลั ประสพโช้ค่"  บอสห้นุ่์ม บมจำ.ย้เอซี โกลับอลั (UAC)

"วัสัน์ต์ อิทธิโรจำน์กุลั"  แห่้ง PIMO

  จับมือ สำวทชิ.เดินหน้�ร่ัวมพัฒน�โครังก�รัวิจัย์ (Full proposal) “รัะบบ
คมน�คมแห่งอน�คต:เทคโนโลย่์ย์�นย์นต์ไฟ้ฟ้�้ (EV component)” หวังช่ิวย์

ย์กรัะดับผู้ปรัะกอบให้ม่ศักย์ภ�พ-พัฒน�เทคโนโลย่์รัะบบขัึ้บเคลื�อนไฟ้ฟ้�้
 ด้�นหัวเรืัอใหญ่ “วสัำนต์ อิทธิ์โรัจนกุล” แย้์มอยู่์รัะหว่�งเดินหน้�เซ็ึ่น MOU กับ
ผู้ผลิตรัถิจักรัย์�นย์นต์ในปรัะเทศ ค�ดได้ข้ึ้อสำรุัปภ�ย์ใน 1-2 สัำปด�ห์ข้ึ้�งหน้�

คุ่ณ กฤษฎา โพธิสมภรณ์   แห่้ง  SRICHA



มาแรงแซงโค้่งจำริง ๆ สำาห้รับ บริษัทแอ
สเซทไวัส์ จำำากัดี (มห้าช้น์) ห้รือ ASW

ผู้้�พัฒนาอสังหาริัมทรััพย์ ที�ก่ำาลั้งจ่ะก่�าว์เข�าส่้ก่ารัเป็ีนบริัษััทจ่ดทะเบียนในตล้าด
หุ�นไทย กั่บเป้ีาหมายก่ารัยก่รัะดับองค์ก่รัให�ก่�าว์หน�า …. ภายใต�ทีมงานคุณภาพ
คับแก่�ว์ คว์ามเชีั้�ยว์ชั้าญ่ แล้ะปีรัะสบก่ารัณ์ยาว์นาน 17 ปีี ซึ็�งนำาโดย  ซี็อีโอหนุ่ม

รุ่ันใหม่ ไฟแรัง ก่ล้�าคิด “ก่รัมเชั้ษัฐ์์  วิ์พันธ์์พงษ์ั” ผู้้�ก่่อตั�ง ASW   ที�มาพรั�อม
คว์ามมุ่งมั�น แล้ะยึดหลั้ก่ก่ารับริัหารังาน ภายใต�แนว์คิด “คว์ามสุขที�ออก่แบบมา
เพ่�อคุณ” (We Build Happiness) เอาซิ็ครั�า ….เป้ีาหมายมีไว์�พุ่งชั้น…เพ่�อสาน
ฝัันก่ารัเติบโตอย่างยั�งย่น” เห็นอย่างนี�แล้�ว์ ขอช่ั้�นชั้ม แล้ะปีรับม่อให�แบบรััว์ๆ

เล้ยครั�าา

 ส่วัน์เสี�ยช้้เดีช้ ค่งสุน์ทร  แห่้ง  WICE ตั�งเป้าปี 65

ส่งบริัษััทย่อย ย้โรัเอเชีั้ย โทเทิล้ โล้จิ่สติก่ส์ (ETL) เตรีัยมเข�าจ่ดทะเบียนตล้าด
 mai บอร์ัด ETL ไฟเขียว์แต่งตั�ง เจ่ย์ แคปีปิีตอล้ แอดไว์เซ็อรีั เป็ีนที�ปีรึัก่ษัา

ทางก่ารัเงิน แล้ะบล้. เมย์แบงก์่  กิ่มเอ็ง เป็ีนแก่นนำาจั่ดจ่ำาหน่ายแล้ะรัับปีรัะกั่น
ก่ารัจ่ำาหน่ายหุ�นสามัญ่เพิ�มทุน เดินหน�าปีรัับโครังสรั�าง    มั�นใจ่ธุ์รักิ่จ่พ่�นฐ์านดี 

แนว์โน�มก่ารัเติบโตส้ง
























