ผ่่อนคลาย
สถานการณ์์ทั่�่วโลก จากการเริ่่ม
� เร่่ง รีีบ ฉีีดวััคซีีน ต้้านโควิิด-19 แต่่ละประเทศ ได้้รัับวััคซีีนฯไม่่รอช้้า พร้้อม
� แต่่ก็็ยัังคงสวม
ฉีีดวััคซีีนฯให้้กัับพลเมืืองของประเทศตััวเอง พร้้อมๆกัับการผ่่อนคลายทางเศรษฐกิิจมากขึ้้น
หน้้ากากอนามััย มีีระยะห่่างทางสัังคม ตอนนี้้�แต่่ละประเทศ เตรีียมความพร้้อม กลัับมาเปิิดประเทศอีีกครั้้�ง
เพื่่� อให้้เศรษฐกิิจกลัับมาฟื้้�นตััวอีีกครั้้�ง
ล่่าสุุด องค์์การเพื่่� อความร่่วมมืือทางเศรษฐกิิจและการพััฒนา (OECD) คาดการณ์์ เศรษฐกิิจโลกจะขยายตััว
5.6% ในปีีนี้้� หากการฉีีดวััคซีีนป้้องการโรคโควิิด-19 ดำำ�เนิินการได้้อย่่างรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพอย่่างเพีียง
พอทั่่�วโลก และคาดด้้วยว่่า เศรษฐกิิจโลกจะขยายตััวราว 4% ในปีี 2565
สำำ�หรัับตลาดหุ้้�นทั่่�วโลก มีีความคึึกคััก นัักลงทุุนในตลาดหุ้้�น มีีความเชื่่� อมั่่�น พร้้อมกระโจนเข้้าเก็็งกำำ�ไร...
ปริิมาณการซื้้� อขายในตลาดหุ้้�นไทย ตอนนี้้�สามารถยืืนได้้ในระดัับ 1 แสนล้้านบาทต่่อวััน บวกลบ นัับว่่า มีีสภาพ
คล่่องและการเล่่นเก็็งกำำ�ไรสููง
แรงเก็็งกำำ�ไรในหุ้้�น เนืืองแน่่น แต่่ก็็แฝงไว้้ ซึ่่�งความไม่่แน่่นอนสููง ดัังนั้้�นการบริิหาร จััดการพอร์์ตลงทุุนและการ
ป้้องกัันความเสี่่�ยง นัักลงทุุน ต้้องกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ วางแผนไว้้ให้้ดีี
เพราะทุุกก้้าว การลงทุุนในตลาดหุ้้�น มีีทั้้�งได้้และเสีีย
ขอให้้ผู้้�อ่่านทุุกคน โชคดีี มีีชััย ประสบความสำำ�เร็็จในการลงทุุนในตลาดหุ้้�นครัับ

ประสิิทธิ์์� กรโชคอนัันต์์

บรรณาธิิการบริิหาร

แมกกาซีนหุ้น อินไซด์ รายเดือน ประจำ�เดือนมีนาคม 2564 เข้าสู่ฤดูร้อน ฉบับนี้ มาดู เป้า
หมายหรือธง ของบริษัทจดทะเบียน มีความน่าสนใจดังนี้
ธงแรก

ธง 2 ผลิตไฟฟ้า

ประกาศ แผนธุรกิจระยะกลางฉบับ

เข้าลงทุนในโรงไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น “ลิ
นเดน โคเจน” ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อ
เพลิง ขนาดกำ�ลังการผลิต 972 เมกะวัตต์
ตั้งอยู่ที่เมืองลินเดน รัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา คาดการซื้อขายหุ้นจะแล้ว
เสร็จในไตรมาสที่ 2 ปี 2564

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ใหม่ปี 2564 – 2566 มุ่งสู่การเป็น
“สถาบันการเงินไทยที่เป็นที่หนึ่งในใจ
ลูกค้า พร้อมเชื่อมโยงความต้องการของ
ลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน”

ธง 3 IVL

ธงที่ 4 COM7

ปักธงภายในปี 2566 ไอวีแอลคาดการณ์กำ�ไร

COM7 ประกาศกลยุทธ์ปี 64 ต่อยอดจุดแข็งในฐานะหนึ่ง

ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และ
ค่าตัดจำ�หน่าย หรือ EDITDA เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว
และมีอัตราผลตอบแทนต่อเงินทุนดําเนินงาน
หรือ ROCE เพิ่มขึ้นเป็นสองหลัก

ในผู้นำ�ค้าปลีกสินค้าไอทีที่มีสาขามากที่สุดในประเทศ ตั้ง
เป้าปีนี้สาขาโตแตะ 1,000 สาขา จากสิ้นปี 63 มี 911 สาขา
หนุนเป้ารายได้ทั้งปีโตไม่ต่ำ�กว่า 10% และคาดจะได้เห็นความ
ร่วมมือระหว่าง COM7 และ NCAP

GUNKUL ปรับทัพองค์ก รครั้งใหญ่ ตั้ ง“โศภชา ด� ำ รงปิ ยวุ ฒิ์ ”
ขึ้น แท่ น ประธานบริ ษั ท พร้ อ มส่ง “สมบูรณ์ เอื้อ อัช ฌาสัย” นั่ ง CEO คนใหม่

บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง (GUNKUL)
ประกาศปรับโครงสร้างองค์กร สอดรับการ
เปลีย
่ นแปลงของภาวะเศรษฐกิจ และการ
แข่งขันทางธุ รกิจ หวังขับเคลื่อนก้าวสูผ
่ น
ู้ �ำ
ด้านธุ รกิจพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน โดย
แต่งตั้ง “โศภชา ด�ำรงปิยวุฒ”
ิ์ รงั้ ต�ำแหน่ง
ประธานบริษัท ส่วน “ดร.สมบูรณ์ เอื้อ
อัชฌาสัย” นั่งต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร พร้อมดัน ผูบ
้ ริหารรุน
่ ใหม่ไฟแรง
บริหารงานกลุ่มบริษัทฯ โดยให้มผ
ี ลตั้งแต่
บัดนีเ้ ป็นต้นไป
รายงานข่าวจากบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL ระบุว่า ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการปรับ
โครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ โดยได้แต่งตั้งผู้
บริหารระดับสูง เพื่อดูแลบริหารงานเชิงกล
ยุทธ์และด้านปฏิบัติการของธุรกิจต่างๆ ในกลุ่ม
บริษัทฯ เพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพการบริหาร
และสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันทาง
ธุรกิจ และให้สอดคล้องกับแผนการขยายธุรกิจ
ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีมติแต่งตั้ง นางสาว
โศภชา ด�ำรงปิยวุฒิ์ ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธาน
บริษัท พร้อมแต่งตั้ง ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย
ด�ำรงต�ำแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
นอกจากนี้ ยังได้แต่งตั้งให้ ดร.พงษ์สกร ด�ำเนิน
ขึ้นเป็น ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสาย
งานธุรกิจพลังงาน ก�ำกับดูแลงานด้านธุรกิจ
พลังงานทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายก�ำลังการผลิต 1,000 MW งาน
ก่อสร้างและการบ�ำรุงรักษาโรงไฟฟ้า รวมถึง
การพัฒนาโครงการใหม่ ๆ และมุง่ หาพันธมิตร
ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
ส่วน นางสาวนฤชล ด�ำรงปิยวุฒิ์ ด�ำรงต�ำหน่ง
เป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงาน
กลยุทธ์การลงทุนและนวัตกรรม ดูแลธุรกิจการ
ลงทุนของบริษัทฯ และธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ตลอดจนงานด้านธุรกิจพาณิชย์
ธุรกิจรีเทล ธุรกิจแพลตฟอร์ม อีคอมเมิร์ซ
ดิจิทัลโซลูช่ัน และธุรกิจบริหารจัดการพลังงาน
ส�ำหรับ Smart Community และ Smart City
เพื่อขับเคลื่อนและน�ำพากลุ่มบริษัทฯ ก้าวสู่
เทคคอมปะนี ที่พร้อมตอบโจทย์ยุค Energy
Disruption ได้อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งเป้าหมาย
น�ำบริษัทฯก้าวขึ้นเป็น Thailand’s Energy
Trendsetter

นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้ง นายชัยศิริ วัฒนชาญ
ณรงค์ เป็น ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสาย
งานก่อสร้าง และ Turnkey มีความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์กว่า 23 ปี ในธุรกิจรับ
เหมาก่อสร้างระบบสายส่ง สถานีไฟฟ้าแรง
สูง ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า และ ระบบไฟฟ้า
ใต้ดิน ระบบไฟฟ้าเหนือดิน และโครงข่าย
สื่อสารใต้ดินของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) บริษัท
กรุงเทพธนาคม จ�ำกัด หน่วยงานภาครัฐ
ธุรกิจก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนทั้ง
พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เป็นต้น
นางอารีวรรณ เฉลิมแดน เป็น ประธานเจ้า
หน้าทีป
่ ฏิบัติการสายงานอุปกรณ์ไฟฟ้าแรง
สูง มีประสบการณ์การท�ำงานในธุ รกิจด้าน
ผลิตและจ�ำหน่ายอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า
แรงสูงมากว่า 20 ปี นายฐิติพงศ์ เตชะรัตน
ยืนยง ได้รบ
ั แต่งตั้งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการสายงานกลุ่มการเงินและบัญชี มี
บทบาทหลักในด้านบริหารการเงิน ควบคุม
ดูแลงานด้านบัญชี ตลอดจนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของกลุ่มบริษัทฯทั้งในและต่าง
ประเทศ
นายธีรภาพ ปัญญาสาคร แต่งตั้งเป็น
ประธานเจ้าหน้าทีป
่ ฏิบัติการสายงาน
สนับสนุนธุ รกิจ ก�ำกับดูแลสายงานสนัน
สนุนซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
ส�ำนักกรรมการผูจ
้ ัดการ ฝ่ายกฏหมาย และ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุ รการ โดยให้มผ
ี ล
ตั้งแต่บด
ั นีเ้ ป็นต้นไป
ภายใต้ความเปลี่ยนแปลง การปรับโครงสร้าง
องค์กรได้สะท้อนภาพความมุง่ มั่นว่า
GUNKUL ก�ำลังปรับทัพใหญ่เพื่อก้าวไปสู่
ความเป็นองค์กรชั้นน�ำระดับสากล พร้อม
แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 6 สาย
งานหลักภายใต้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อ
เสริมศักยภาพให้องค์กรเติบโตแบบไร้ขีด
จ�ำกัด ร่วมกับการมุง่ หาพันธมิตรทางธุรกิจ
เพื่อตอบสนองกลยุทธ์การเติบโตแบบก้าว
กระโดด และตอบรับกับเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล
ของทศวรรษนี้ ซึ่งถือเป็นความท้าทายและ
ก้าวย่างส�ำคัญของ GUNKUL กับผู้น�ำทัพคน
ใหม่ ซึ่งการปรับทีมผู้บริหารครั้งนี้ เป็นส่วน
หนึ่งของการด�ำเนินกลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุเป้า
หมายตามแผนที่ได้วางไว้

PTG คาด EBITDA ปีี 64 โต 10-15%
ตั้้�งเป้้าจำำ�หน่่ ายน้ำำ� �มัันเพิ่่� ม 8-12%
PTG คาด EBITDA ปีี64 โต 10-15% ตั้้�ง
เป้้าเพิ่่�มปริิมาณจำำ�หน่่ายน้ำำ�มัน
ั 8-12%
พร้้อมทุ่่�มงบ 4,000-4,500 ล้้านบาท
ขยายธุุรกิิจปั๊๊�มและธุุรกิิจ Non-Oil
รัักษามาร์์เก็็ตแชร์์อัันดัับ 2
นายพิทักษ์ รัชกิจประการ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (
มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า ส�ำหรับ
แผนการด�ำเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ
ตั้งเป้ามีก�ำไรก่อนหักภาษีและค่าเสื่อม
(EBITDA) เติบโตอยูท
่ ่ี 10-15% เนื่อง
จากบริษัทฯ ยังคงเห็นโอกาสการเติบโต
ในอุตสาหกรรมน้�ำมันภาพรวมต่อ
เนื่องจากปีท่ีผา่ นมา ซึ่งมีปริมาณการ
จ�ำหน่ายน้�ำมันอยูท
่ ่ี 4,959 ล้านลิตร
หรือคิดเป็นเติบโต 5.9% เมื่อเทียบ
จากปีก่อน และสูงกว่าอุตสาหกรรม
โดยรวมที่มีปริมาณจ�ำหน่ายน้�ำมันโดย
รวมอยูท
่ ่ี 34,837 ล้านลิตร หรือลดลง
1.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จึงท�ำให้
บริษัทฯ ตั้งเป้าเพิม
่ ปริมาณการจ�ำหน่าย
น้�ำมันในปีน้ีโต 8-12% รวมถึงปริมาณ
การจ�ำหน่ายแก๊ส Auto LPG หรือแก๊ส
ส�ำหรับรถยนต์ คาดว่าในปีน้จ
ี ะเพิ่ม
ขึ้น 15-20% ส่วนแก๊ส LPG ส�ำหรับ
ครัวเรือน ปีน้ีคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้น
มากกว่า 100% เกิดจากการขยายสถานี
บริการแก๊ส LPG ที่เพิ่มขึ้น และการ
ขยายการให้บริการแก๊สครัวเรือนให้
ครอบคลุมมากขึ้น
ส่งผลให้ในปีน้ี บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะ
ขยายสาขาการให้บริการทั้งธุรกิจน้�ำมัน
และธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจน้�ำมัน (Non-

Oil) รวมเป็น 3,160 สาขา เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนที่มีสาขารวมทั้งหมด 2,850 สถานี
โดยคาดว่าจะเพิ่มสถานีบริการน้�ำมัน
(ปั๊มน้�ำมัน) จากเดิม 1,888 สาขา เพิม
่
เป็น 2,030 สาขา และสถานีบริการ
แก๊ส LPG เพิม
่ ขึ้นจาก 206 สาขา เป็น
260 สาขาภายในสิ้นปีน้ี รวมถึงการ
ขยายศูนย์บริการรวม (Touchpoint) ซึ่ง
เป็นธุรกิจ Non-Oil เช่น ธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่ม ได้แก่ ร้านกาแฟพันธุ์
ไทย ร้านคอฟฟี่ เวิลด์ ร้านสะดวกซื้อ
แมกซ์มาร์ท (Max Mart) รวมถึงศูนย์
บริการซ่อมบ�ำรุงรักษรถยนต์ออโต้แบค
ส์ (Autobacs) และอื่นๆ รวมเป็น 870
สาขา จากปี 2563 ที่มีศูนย์บริการรวม
756 สาขา ซึ่งหลักๆ จะเป็นการขยาย
สาขาของร้านกาแฟพันธุ์ไทย เพื่อให้
เป็นที่รู้จักมากยิง่ ขึ้น
โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมงบ
ประมาณส�ำหรับการลงทุนดังกล่าวกว่า
4,000-4,500 ล้านบาท ส�ำหรับขยาย
ธุรกิจทั้งในธุรกิจหลัก ธุรกิจที่ไม่ใช่
น้�ำมัน รวมถึงธุรกิจใหม่ ซึ่งคาดว่างบ
ส�ำหรับการขยายสถานีบริการน้�ำมัน
และแก๊ส LPG อยูท
่ ่ี 3,000-3,500 ล้าน
บาท ลงทุนในธุรกิจ Non-Oil จ�ำนวน
500 ล้านบาท ได้แก่ ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม และที่เหลืออีกประมาณ 500
ล้านบาท เป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่
ในปี 2564 นี้ บริษัทฯ มีเป้าเพิม
่
ที่จะเพิ่มปริมาณการจ�ำหน่ายน้�ำมัน
โต 8-12% จากการเพิม
่ สถานีบริการ
น้�ำมันและแก๊ส LPG อีก 100-150
สาขา รวมถึงขยายการให้บริการธุรกิจ

แก๊ส LPG ครัวเรือน จากการเพิ่ม
สาขาการให้บริการ Gas Shop อีก 50
สาขา เนื่องจากมีแผนที่เพิ่มสัดส่วน
การจ�ำหน่ายแก๊ส LPG ครัวเรือนให้
มีสัดส่วน 40-50% ของปริมาณการ
จ�ำหน่ายแก๊ส LPG ทั้งหมด และในส่วน
ของธุรกิจ Non-Oil ตั้งเป้าที่จะเพิ่ม
สาขา Non-Oil อีก 100-150 สาขา เพื่อ
ให้บริการที่หลากหลายและครอบคลุม
ทุกพื้นที่ โดยตั้งงบลงทุนไว้ประมาณ
4,000-4,500 ล้านบาท นายพิทักษ์
กล่าว
นายพิทักษ์ กล่าวต่อว่า ในส่วน
ของผลประกอบการในปีน้ี บริษัทฯ
ยังคงมุง่ เน้นสร้างก�ำไรที่สม่�ำเสมอ
และยั่งยืน รวมถึงการรักษาส่วนแบ่ง
การตลาด (มาร์เก็ตแชร์) เป็นอันดับ
2 ผ่านการจ�ำหน่ายน้�ำมันในทุกช่อง
ทางของประเทศ และมีเป้าหมายที่จะ
เพิม
่ สัดส่วนก�ำไรขั้นต้นจากธุรกิจ NonOil เพิ่มขึ้นจากปีก่อน รวมถึงการต่อย
อดไปสูอ
่ ุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโต
ในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมโอเลโอ
เคมิคอล (Oleo Chemical) เป็นต้น จาก
โครงการ Palm Complex ที่ปัจจุบัน
สามารถด�ำเนินโครงการได้เต็มก�ำลัง
การผลิต และมีแผนขยายการให้บริการ
ธุรกิจพลังงานทดแทนอื่นๆ เพื่อตอบ
รับกับเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป
และนโยบายของประเทศที่สนับสนุน
พลังงานทดแทนมากขึ้น เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบ
วงจร และสามารถดูแลลูกค้าให้ อยูด
่ ี มี
สุข ตามวิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัทฯ ที่วาง
ไว้

BANPU วางงบลงทุุ นปีี นี้้� 156 ล้้ านเหรีียญฯ รองรัั บลงทุุ นโครงการ
พลัั งงานหมุุ นเวีียน-ลุุ ยบ้้ านปููเน็็ กซ์์ /EBITDAปีีนี้้� สูู งกว่่ าปีีก่่อน

BANPU คาดผลงานปีีนี้้�เป็็นบวก จากปีีก่่อนขาดทุุน
1.78 พัันลบ. -ประเมิินEBITDA สููงกว่่าปีีก่่อนที่่�ทำำ�ได้้
563 ล้้านเหรีียญฯ วางงบลงทุุนปีีนี้้� 156 ล้้านเห
รีียญฯ รองรัับลงทุุนโครงการพลัังงานหมุุนเวีียน-ลุุย
บ้้านปููเน็็กซ์์ ลุ้้�นปีีนี้้�ปิด
ิ ดีีลลงทุุนโรงไฟฟ้้าขนาดใหญ่่
1-2 ดีีล
นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (มหาชน) BANPU เปิดเผยว่า
บริษัทฯ คาดแนวโน้มผลประกอบการปี 2564 ภาพ
รวมจะเป็นบวกจากปีก่อนที่มีผลขาดทุน 1.78 พัน
ล้านบาท ขณะที่ประเมินก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA)
จะสูงกว่าปีก่อนที่ EBITDA อยูท
่ ่ีระดับ 563 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งบริษัทฯ มองว่าเป็นระดับต่�่ำสุด
แล้ว
ส�ำหรับแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในปีน้ี บริษัทฯ
วางงบลงทุนไว้ท่ี 156 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อ
รองรับแผนขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเงินลงทุน
จะแบ่งเป็น 116 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลงทุนใน
โครงการพลังงานหมุนเวียน ที่ประเทศเวียดนาม
2 โครงการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์(COD) ได้ภายในปีน้ี ขณะที่เงินลงทุนอีก 46
ล้านเหรียญสหรัฐฯ จะใช้ลงทุนกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี
พลังงาน ภายใต้บ้านปูเน็กซ์
ขณะที่การลงทุนพลังงานหมุนเวียนโครงการใหม่ๆ
บริษัทฯ คาดว่าปีน้ม
ี ีโอกาสได้เห็นดีลการลงทุน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมฯ ขนาด
ใหญ่ 1-2 ดีล ส่วนโครงการพลังงานอื่นๆ บริษัทฯ
คาดมีโอกาสลงทุนเพิ่มประมาณ 100-200 เมกะ
วัตต์ ด้านปริมาณการขายถ่านหินปีน้บ
ี ริษัทฯ ตั้งเป้า
ไว้ท่ี 43 ล้านตัน จากปีก่อนท�ำได้ 38.8 ล้านตัน โดย
ปริมาณขายปีน้จ
ี ะมาจากประเทศอินโดนีเซียราว
23.2 ล้านตัน จากประเทศออสเตรเลีย ประมาณ
13.3 ล้านตัน และจากประเทศจีน ราว 6.4 ล้าน
ตัน พร้อมทั้งประเมินราคาถ่านหินเฉลี่ยปีน้จ
ี ะอยูท
่ ่ี
ระดับ 80 เหรียญ/ตัน
นางสมฤดี กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการแพร่ระบาด
ของโคโรน่าไวรัส หรือ โควิด-19 ตลอดจนสร้าง
ความต่อเนื่องในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจ (Banpu
Transformation) สูโ่ ลกยุค Never Normal ด้วย
แผนธุรกิจ 5 ปี ฉบับใหม่ ส�ำหรับปี 2564 2568
ที่ต่อยอดกลยุทธ์ Greener & Smarter โดยเร่ง
กระบวนการเปลี่ยนผ่าน เดินหน้าสูเ่ ป้าหมายความ
ยั่งยืนด้านพลังงาน ด้วยการขยายพอร์ตพลังงาน
สะอาดและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานที่ตอบรับ
กับเทรนด์พลังงานโลก พร้อมรับมือกับทุกความ
เปลี่ยนแปลงด้วยระบบนิเวศทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง
ซึ่งเอื้อประโยชน์ซ่ึงกันและกัน พร้อมสร้างโอกาส
ทางธุรกิจใหม่ๆ เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง

ในปี 2564 นี้ บ้านปูได้ก�ำหนดแผนธุรกิจ 5 ปี ฉบับ
ใหม่ ส�ำหรับปี 2564 2568 ซึ่งประกอบด้วย 3 แกน
หลักคือ Acceleration - เร่งสร้างการเติบโตตาม
กลยุทธ์ Greener & Smarter ใน 4 ธุรกิจหลัก คือ
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจเหมือง ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
และธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน Antifragile รับมือ
กับความเปลี่ยนแปลงและวงจรเศรษฐกิจโลกผ่าน
พอร์ตโซลูชันด้านพลังงานที่ครบวงจร โดยกระจาย
ความเสี่ยง และคว้าโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และ
Augmentation - ต่อยอดระบบนิเวศทางธุรกิจ
ปัจจุบันและความเชี่ยวชาญในด้านพลังงานเพื่อ
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในการสร้างรายได้ ซึ่ง
ทั้งหมดนี้จะช่วยเร่งกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่
พอร์ตพลังงานสะอาดและเทคโนโลยีพลังงานที่
สอดคล้องกับเทรนด์พลังงานในอนาคตได้รวดเร็ว
และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ภายใต้แผนธุรกิจ 5 ปี ส�ำหรับปี 2564 2568 มี
แนวทางการด�ำเนินการในกลุ่มธุรกิจหลักทั้ง 3 กลุ่ม
ดังนี้
กลุ่มธุรกิจแหล่งพลังงาน ทางด้านธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ จะมุง่ สร้างประสิทธิภาพสูงสุด โดยผสาน
พลังร่วมระหว่างแหล่งก๊าซธรรมชาติท้ัง 2 แหล่ง
โดยจะรักษาก�ำลังการผลิตอยูท
่ ่ีประมาณ 700
ลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติต่อวัน รวมทั้ง
การคว้าโอกาสเมื่อสถานการณ์ราคาก๊าซเพิ่มสูงขึ้น
ด้วยการประกันความเสี่ยงการลงทุน (Hedging)
และสร้างความยืดหยุน
่ ในงบลงทุน (CAPEX
Flexibility) นอกจากนี้ จากการที่บริษัท Oaktree
Capital Management L.P. (โอ๊คทรี) บริษัท
บริหารกองทุนระดับโลก เข้ามาร่วมลงทุนกับ BKV
Corporation ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบ้านปู จะช่วย
เพิม
่ ศักยภาพธุรกิจต้นน้�ำ และต่อยอดการเติบโต
ของธุรกิจก๊าซธรรมชาติในสหรัฐฯ ของบริษัทฯ
ส�ำหรับแนวทางในอนาคต จะมองหาโอกาสการ
ลงทุนต่อยอดในธุรกิจกลางน้�ำเพื่อเพิม
่ ประสิทธิภาพ
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ของธุรกิจ สอดรับ
ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติท่ีมีแนวโน้มสูงขึ้น
ส่วนธุรกิจเหมือง มุง่ เน้นการสร้างกระแสเงินสด
ในช่วงราคาถ่านหินเพิ่มสูง บริหารต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล รวม
ทั้งเพิ่มการจัดซื้อถ่านหินจากผู้ผลิตรายอื่นร่วมด้วย
(Coal Trading) เพื่อให้สามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์
ได้ตรงตามความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าแต่ละ
ราย นอกจากนี้ยังหาโอกาสใช้พ้ น
ื ที่เหมืองที่มีอยูใ่ ห้
เกิดประโยชน์สูงสุด และเติบโตในธุรกิจเหมืองอื่น ๆ
ที่ตอบโจทย์เทรนด์พลังงานแห่งอนาคต
กลุ่มธุรกิจผลิตไฟฟ้า เน้นสร้างเสถียรภาพการ
เดินเครื่องของโรงไฟฟ้าทั้งหมดด้วยดัชนีค่าความ
พร้อมจ่าย (Equivalent Availability Factor: EAF)
ที่สูง และเดินหน้าเปิดด�ำเนินการเชิงพาณิชย์โรง
ไฟฟ้าต่างๆ ตามแผน อีกทั้งมุง่ ขยายก�ำลังการผลิต
อย่างต่อเนื่องของโรงไฟฟ้าในปัจจุบันตามกลยุทธ์

Greener & Smarter ทั้งในจีน ญี่ปุ่น และเวียดนาม
ส�ำหรับแนวทางการด�ำเนินการในอนาคตจะมุง่ เน้น
การลงทุนเพิ่มเติมในโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ โรง
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน และขยายการลงทุนไป
สูต
่ ลาดใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพการเติบโตสูง เช่น ใน
สหรัฐอเมริกา และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน มุง่ เน้นการสร้าง
การเติบโตแบบก้าวกระโดด (Scale Up) ขยายระบบ
นิเวศของธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานเพื่อคว้าโอกาส
ทางธุรกิจจากเทรนด์ด้านพลังงานใหม่ๆ รวมทั้งชูจุด
เด่นการเป็นผู้ให้บริการสมาร์ทโซลูชันด้านพลังงาน
สะอาดที่ฉลาดขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจร
ในธุรกิจระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
บนหลังคา (Solar Rooftops) ธุรกิจโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ (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 ที่เหมาะกับระบบนิเวศทางธุรกิจของ
บ้านปู รวมทั้งสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลในการสร้าง
พลังร่วมระหว่างธุรกิจเดิมกับธุรกิจใหม่ เพื่อก้าวสู่
ความเป็นผู้น�ำด้านเทคโนโลยีพลังงานในอนาคต
ในโลกยุค Never Normal การเดินหน้าสร้างการ
เติบโตในฐานะผู้น�ำด้านพลังงานที่หลากหลายใน
ระดับนานาชาติ ที่มงุ่ น�ำเสนอโซลูชันด้านพลังงาน
ครบวงจร จะต้องทันกับตลาดและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ตลอดจนเทรนด์พลังงานแห่งโลกอนาคต
ที่ก�ำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกัน
ก็ต้องยืนหยัดก้าวข้ามความท้าทายที่คาดเดา
ไม่ได้ 5 ปีต่อจากนี้ เราตั้งเป้าว่า ภายในปี 2568
EBITDA จากธุรกิจพลังงานสะอาดและเทคโนโลยี
พลังงานของบ้านปู จะมีสัดส่วนถึงร้อยละ 50 เพื่อ
เดินหน้าต่อไปอย่างแข็งแกร่งในระยะยาวสูอ
่ นาคต
พลังงานเพื่อความยั่งยืน (Smarter Energy for
Sustainability) นางสมฤดี กล่าวปิดท้าย
ส�ำหรับภาพรวมปี 2563 บ้านปูฯ มีรายได้จากการ
ขายและการให้บริการรวม 2,283 ล้านเหรียญสหรัฐ
(ประมาณ 68,575 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อน 476
ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 14,298 ล้านบาท) คิด
เป็นร้อยละ 17 มีก�ำไรก่อนหักภาษี ดอกเบี้ย ค่า
เสื่อมและค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) รวม 563 ล้าน
เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 16,910 ล้านบาท) ลดลง
ร้อยละ 20 จากปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากราคา
ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติท่ีปรับตัวลดลง และ
รายงานผลขาดทุนสุทธิจ�ำนวน 56 ล้านเหรียญ
สหรัฐ (ประมาณ 1,682 ล้านบาท)
*หมายเหตุ: ค�ำนวณโดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนที่
USD 1: THB 30.0371

BPP คาดปิิดดีีลลงทุุ นโรงไฟฟ้้าแก๊๊สในสหรััฐฯ ภายใน
H1/64 - พร้้อมซุ่่�มทำำ�ดีีลโรงไฟฟ้้าขนาดใหญ่่ - โรงไฟฟ้้า
Renewable เพีี ยบ
BPP คาดปิดดีลลงทุนโรงไฟฟ้าแก๊สใน
สหรัฐฯ ภายในH1/64 - พร้อมซุม
่ ท�ำดีลโรง
ไฟฟ้าขนาดใหญ่ -โรงไฟฟ้าRenewable
เพียบ พร้อมวางงบลงทุนปีน้รี าว 200-300
ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองรับแผนขยายการ
ลงทุนต่อเนื่อง เพื่อเดินสูเ่ ป้า5,300 เมกะ
วัตต์ ภายในปี 68
นายกิรณ ลิมปพยอม ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จ�ำกัด (
มหาชน)BPP เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาดว่า
ภายในครึ่งปีแรกปีน้ี มีโอกาสที่จะได้เห็น
ความชัดเจน แผนการลงทุนโรงไฟฟ้า
แก๊สในสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฯ จะการ
synergy กับบริษัทแม่ คือ บริษัท บ้านปู
จ�ำกัด (มหาชน) BANPU ที่มีการลงทุนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาอยูแ
่ ล้ว พร้อมกันนี้ยัง
มีดีลการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
เช่นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม รวม
ไปถึงโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด (Renewable
Energy ) ที่อยูใ่ นระหว่างการเจรจาลงทุนอีก
มากกว่า 200 เมกกะวัตต์
ส�ำหรับปี 2564 นี้บริษัทฯ ได้วางงบลงทุน
ไว้ประมาณ 200-300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
เพื่อรองรับแผนการลงทุน โครงการโรง
ไฟฟ้าในประเทศที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุน
อยูแ
่ ล้ว เช่นที่ประเทศญี่ปุ่น จีน ออสเตรเลีย
เป็นต้นโดยที่ญ่ป
ี ุ่นบริษัทฯ มองโอกาสการ
เข้าไปลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงาลมในทะเลด้วย
ส่วนนประเทศไทย ในส่วนของโครงการ
โซลาร์กองทัพบกขนาด 30,000 เมกะวัตต์
ในฐานที่บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรม หากโครงการดังกล่าวมีความ
ชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ บริษัทฯ ก็
พร้อมจะเข้าไปลงทุนเช่นกัน
ทั้งนี้บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะผลักดัน ก�ำไร
ก่อน ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัด
จ�ำหน่าย (EBITDA margin ) จากพอร์ตการ
ลงทุนโครงการพลังงานสะอาดให้เพิม
่ เป็น
5% ในปีน้ี
นายกิรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า แผนธุรกิจ
5 ปีต่อจากนี้ บริษัทฯ มุง่ เน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานและการบริหาร
ต้นทุนของโรงไฟฟ้า เพื่อให้สามารถเดิน
เครื่องจ่ายไฟได้ตามเป้าหมาย พร้อมเดิน

ตามกลยุทธ์ Greener & Smarter เน้น
การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิด
ด�ำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและโครงการ
ที่ใกล้จะแล้วเสร็จ (Brownfield) ที่มี
การใช้เทคโนโลยีHigh Efficiency, Low
Emissions (HELE) เพื่อส่งมอบพลังงาน
ไฟฟ้าที่สะอาดและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยก�ำลังศึกษาความเป็นไปได้ใน
ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไปใน
ประเทศที่กลุ่มบ้านปูด�ำเนินธุรกิจอยู่ เช่น
สหรัฐอเมริกา โดยพิจารณาการลงทุนในรูป
แบบกิจการร่วมค้า (Joint Venture) รวมไป
ถึงการหาพันธมิตรร่วมลงทุนซึ่งสัดส่วนการ
ลงทุนขึ้นอยูก
่ ับขนาดของโรงไฟฟ้า โดยคาด
ว่าจะมีความชัดเจนภายในครึ่งแรกของปีน้ี
ทั้งนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายก�ำลังผลิต 5,300
เมกะวัตต์ในอีก 5 ปีข้างหน้า บ้านปู เพา
เวอร์จะเดินหน้าด้วย 3 ยุทธศาสตร์หลัก
ได้แก่ 1) ผนึกพลังร่วมภายในกลุ่มบ้านปู
ใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางธุรกิจของ
บ้านปู (Banpu Ecosystem) ในการเข้าถึง
เทคโนโลยี ฐานลูกค้าและคู่ค้า และแบ่งปัน
ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานอย่างไร้รอยต่อ
เช่น การต่อยอดธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า (Energy
Trading) และธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานใน
ประเทศที่มีศักยภาพ 2) มุง่ แสวงหาโอกาส
การลงทุนในประเทศแถบเอเชีย-แปซิฟิก
ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและมีความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้าสูง โดยเน้นการ
ลงทุนในโครงการที่ด�ำเนินการเชิงพาณิชย์
แล้วที่สามารถสร้างกระแสเงินสดทันที กับ
การลงทุนในโครงการที่ใกล้จะแล้วเสร็จ
(Brownfield) และ 3) ผลักดันการเติบโต
ของธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยี
พลังงานผ่านการลงทุนในบ้านปู เน็กซ์ เพื่อ
เพิ่มโอกาสทางธุรกิจในตลาดใหม่ๆ และน�ำ
นวัตกรรมมาต่อยอดพัฒนากระบวนการ
ผลิตไฟฟ้าของบ้านปู เพาเวอร์ต่อไป
นอกจากนี้บ้านปู เพาเวอร์ยังมุง่ สร้าง
การเติบโตในพอร์ตพลังงานสะอาดและ
เทคโนโลยีพลังงานผ่านบ้านปู เน็กซ์
เตรียมเพิ่มก�ำลังผลิตจากพลังงานลม
และพลังงานแสงอาทิตย์กว่า 100 เมกะ
วัตต์ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายขยาย
ก�ำลังผลิตจากพลังงานหมุนเวียนถึง 800
เมกะวัตต์ ภายในปี 2568 โดยมีการตรวจ
สอบวิเคราะห์สถานะของกิจการ (Due

Diligence) อย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศจีน
ญี่ปุ่น และเวียดนาม ซึ่งบ้านปู เพาเวอร์
ด�ำเนินธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอยูแ
่ ล้ว
รวมถึงมองหาโอกาสเพิ่มเติมในประเทศที่
มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงและเป็นแหล่ง
ด�ำเนินธุรกิจพลังงานของกลุ่มบ้านปู เช่น
สหรัฐอเมริกาอีกด้วย ทั้งหมดนี้ เพื่อให้บ้าน
ปู เพาเวอร์สามารถสร้างกระแสเงินสดได้
อย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่อง
การที่หุ้น BPP ได้เข้าค�ำนวนในดัชนี MSCI
GLOBAL SMALL CAP INDEX เมื่อปลายปีท่ี
ผ่านมา สะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง
และการเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องสูง นอกจาก
นี้ อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน (Net Debt
to Equity: Net D/E) ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ที่ 0.07 เท่า ซึ่งถือว่าอยูใ่ นระดับต่�ำ
ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการ
เติบโตและความพร้อมส�ำหรับการลงทุนใน
โครงการใหม่ๆ ในอนาคต บ้านปู เพาเวอร์
จะยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพใน
การผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าด้วยจุดยืนการ
เป็นผู้น�ำในธุรกิจพลังงานไฟฟ้าคุณภาพ
เพื่อโลกที่ย่งั ยืน (We ARE Power for the
Sustainable World) พร้อมผลักดันการ
เติบโตโดยค�ำนึงถึงสิง่ แวดล้อม สังคมและ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental,
Social and Governance: ESG) เพื่อตอบ
สนองความต้องการพลังงานไฟฟ้าในบริบท
ที่หลากหลายและแตกต่างกันไปในแต่ละ
ประเทศ เพิม
่ มูลค่าและสร้างผลตอบแทนแก่
ผู้มีสว
่ นได้เสียอย่างมั่นคง นายกิรณ กล่าว
ส�ำหรับปี 2563 บ้านปู เพาเวอร์มีผลก�ำไร
สุทธิ จ�ำนวน 3,702 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 25 จากปีก่อนหน้า และมีก�ำไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จ�ำหน่าย (EBITDA) จ�ำนวน 5,230 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปีก่อนหน้า นอกจาก
นี้ บริษัทฯ ก�ำหนดการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับ
ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2563 งวดวันที่
1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท คิดเป็นอัตราการ
จ่ายปันผลทั้งปีท่ีร้อยละ 54 ของก�ำไรสุทธิ
จากการด�ำเนินงาน สะท้อนความสามารถ
ในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่าง
ยั่งยืน

EGCO เชื่่�อปีีนี้้�กำำ�ไร-รายได้้ สููงกว่่ าปีีก่่อน
ลั่่�นเพิ่�่ มกำำ�ลัังการผลิิต 1,000 MW
พร้้อมวางงบลงทุุน 5 ปีี ( 64-68) 1.5 แสนลบ.
EGCO เชื่่�อปีีนี้้�กำำ�ไร-รายได้้ สููงกว่่าปีีก่่อน
ตามดีีมานด์์การใช้้ไฟฟ้้าสููงขึ้้�น มั่่�นใจ
ปีีนี้้� เพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิต 1,000 MW จาก
ปััจจุุบัน
ั มีีกำำ�ลัังการผลิิต 6,016 MW
วางงบลงทุุน 1.5 แสนลบ. รองรัับแผน
ลงทุุน 5 ปีี ( 64-68) ขยายพอร์์ตลงทุุน
พลัังงานหมุุนเวีียน-Smart Energy
Solution พร้้อมเล็็งลงทุุนโครงการที่่�
เกี่่�ยวเนื่่�องกัับโครงสร้้างพื้้�นฐาน เช่่น
ขนส่่งขนาดใหญ่่ -โลจิิสติิกส์์
นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จ�ำกัด
(มหาชน) EGCO เปิดเผยว่า บริษัทฯ
ประเมินภาพรวมผลการด�ำเนินงานในปี
2564 จะเติบโตสูงกว่าปีก่อนที่มีก�ำไร
สุทธิอยูท
่ ่ี 8,733.03 ล้านบาท และมีราย
ได้ 43,481.82 ล้านบาท เนื่องจากความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันเพิม
่ สูงขึ้น
ภายหลังจากที่มีการคลายล็อกดาวน์
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค
วิด-19 ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ประกอบกับโครงการโรงไฟฟ้าโรงใหม่ๆ
ที่เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปีท่ีผา่ นมา
จะสามารถเดินเครื่องผลิตได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพมากขึ้นในปีน้ี
ส�ำหรับปีน้บ
ี ริษัทฯ มั่นใจจะเพิม
่ ก�ำลัง
การผลิตไฟฟ้าอีก 1,000 เมกะวัตต์ จาก
ปัจจุบันที่บริษัทฯ มีก�ำลังการผลิตไฟฟ้า
แล้ว 6,016 เมกะวัตต์ โดยแผนการเพิ่ม
ก�ำลังการผลิตดังกล่าว ส่วนหนึ่งจะมา
จากการท�ำดีลซื้อกิจการโรงไฟฟ้า โดย
ปัจจุบันมีการเจรจาอยู่ 3-4 โครงการ
คาดหวังว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีน้ี ทั้งนี้

บริษัทฯ ได้วางงบลงทุนปีน้ไี ว้ไม่ต่�ำกว่า
3.7 หมื่นล้านบาท
นายเทพรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ
วางงบลงทุน 5 ปี (2564-2568) ไว้ท่ี
1.5 แสนล้านบาท เพื่อรองรับแผนการ
ลงทุนอย่างต่อเนื่อง มุง่ ขยายพอร์ตการ
ลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียน
และSmart Energy Solution โดย
บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์การลงทุน 4I
ประกอบด้วย Invest ลงทุนในสินทรัพย์
ที่เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างผล
ตอบแทนที่ดีในระยะยาว ,Improve
ปรับปรุงและบริหารสินทรัพย์ท่ีมีอยูใ่ ห้
ความเป็นเลิศ ,3.Innovate ขับเคลื่อน
ธุรกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน และ4. Increase เพิม
่ ความ
สามารถในการแข่งขันด้านการเงิน
โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้ประกาศเข้าลงทุน
โครงการโรงไฟฟ้า ลินเดน โคเจนเนอ
เรชั่น ที่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ตั้งอยู่
ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ ที่ประเทศสหัฐอเมริกา
ก�ำลังการผลิตผลิต 972 เมกะวัตต์ โดย
บริษัทฯ ถือหุ้น28% โดยบริษัทฯ คาดว่า
กระบวนการซื้อขายหุ้นจะแล้วเสร็จใน
ไตรมาส2/64 นี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีความสนใจลงทุน
โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับโครงสร้างพื้น
ฐาน อาทิ ขนส่งขนาดใหญ่ เช่นรถไฟฟ้า
,โลจิสติกส์ โดยปัจจุบันมีการเจรจากับ
พาร์ทเนอร์หลายราย หากมีความชัดเจ
นบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ด้านความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรง
ไฟฟ้า อาทิโรงไฟฟ้ากวางจิ ที่ประเทศ
เวียดนาม ก�ำลังการผลิต 1,320 เมกะ
วัตต์ ปัจจุบันอยูร่ ะหว่างการพัฒนา
(Green -Field) และการเจรจาสัญญา
หลัก คาดว่าหน่วยที่ 1จะสามารถ COD
ในปี 2568 และหน่วยที่2 คาด COD
ในปี 2569 ส่วนการต่ออายุสัญญาโรง
ไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน ปัจจุบันอยูร่ ะหว่าง
ท�ำEIA ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติใน
ไตรมาส2/64 และคาดว่าจะเริ่มก่อสร้าง
ต้นปี 2565 โดยมีก�ำหนด COD ในปี
2567
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีโครงการที่อยู่
ระหว่างก่อสร้างและพัฒนา อาทิ
โครงการไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค (
โครงการขยายระบบขนส่งน้�ำมันทางท่อ
ไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สระบุรี
-ขอนแก่น ระยะทาง 342.8 กิโลเมตร
ก�ำลังการขนส่ง 5,443 ล้านลิตรต่อปี
ปัจจุบันทีความคืบหน้าก่อสร้าง 60%
คาดแล้วเสร็ตไตรมาส4/64 นี้ ขณะ
ที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอ็กโก
ระยอง พื้นที่ 621 ไร่ ขณะนี้ได้มีการ
ลงนามสัญญาร่วมด�ำเนินงานกับ กนอ
. คาดว่าจะเปิดด�ำเนินการปี 2565 ส่วน
โครงการจัดกาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ
เหลว (LNG Shipper ) ปริมาณน�ำเข้า
200,000 ตันต่อปี ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่
ระหว่างรอผลการพิจารณาจากคณะ
กรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน

STA คาดปริิมาณขายยางพาราปีีนี้้�ไม่่ต่ำำ��กว่่า
1.2 ล้้ านตััน เพิ่�่ มขึ้้�น 16%
พร้้อมรุุ กขยายกำำ�ลัังการผลิิตน้ำำ��ยางข้้น
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี หรือ
STA ประเมินความต้องการใช้
ยางพาราธรรมชาติท่ัวโลกในปี 64
ฟื้นตัวแข็งแกร่งอยูท
่ ่ี 13.4 ล้านตัน
เติบโต 7%
จากปีก่อน หนุนภาพรวม
อุตสาหกรรมและราคายาง
ธรรมชาติเข้าสูข
่ าขึ้นรอบใหม่
จากภาพรวมเศรษฐกิจจีนและ
อุตสาหกรรมยานยนต์ในจีนที่
กลับมาเติบโต รวมถึงดีมานด์จาก
อุตสาหกรรมการผลิตถุงมือยาง ส่ง
ผลราคายางแท่งในเดือนกุมภาพันธ์
ที่ผา่ นมาเพิ่มขึ้นอยูใ่ นระดับกว่า
160 เซนต์สหรัฐต่อกิโลกรัม สูงสุด
ในรอบ 4 ปี คาดปริมาณการขาย
ยางพาราของบริษัทฯ ในปีน้ไี ม่
ต่�ำกว่า 1.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 16%
พร้อมรุกขยายก�ำลังการผลิตน้�ำยาง
ข้น
นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการ
บริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัส
ทรี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ STA ผู้
ผลิตและจ�ำหน่ายยางธรรมชาติ
ครบวงจรอันดับ 1 ของโลก เปิดเผย
ว่า จากการประเมินภาพรวมความ
ต้องการใช้ยางธรรมชาติ (Natural
Rubber) ในปี 2564 มีแนวโน้มฟื้น
ตัวอย่างแข็งแกร่ง และก�ำลังเข้า
สูช
่ ว
่ งขาขึ้นรอบใหม่ โดยประเมิน
แนวโน้มความต้องการใช้ยางพารา
ธรรมชาติท่ัวโลกอยูท
่ ่ี 13.4 ล้านตัน
เพิ่มขึ้น 7% เทียบกับปี 2563

ที่คาดว่ามีความต้องการใช้ท่ัวโลก
รวม 12.5 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นมาอยู่
ในระดับใกล้เคียงกับปี 2562 และ
คาดการณ์ว่าจะเห็นภาพรวมความ
ต้องการใช้ท่ัวโลกเติบโตอย่างต่อ
เนื่องในปี 2565 ตามการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลกหากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19
เริ่มคลี่คลาย
ทั้งนี้ ส�ำหรับสถานการณ์ราคายาง
แท่งในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพิ่ม
ขึ้นมาอยูใ่ นระดับกว่า 160 เซนต์
สหรัฐต่อกิโลกรัม เทียบกับราคา
เฉลี่ยทั้งปี 2563 อยูท
่ ่ี 131 เซนต์
สหรัฐต่อกิโลกรัม โดยเป็นการปรับ
เพิ่มขึ้นกว่า 22%
"ปัจจัยทีร่ าคายางพารา
ธรรมชาติปรับเพิ่มขึ้นนั้น
เกิดจากภาพรวมเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรมยานยนต์ใน
ประเทศจีนทีก
่ ลับมาเติบโตได้
ดี โดยจีนเป็นหนึ่งในประเทศผู้
บริโภคยางพารารายใหญ่ของ
โลก ส่งผลให้เกิดความต้องการ
ใช้ยางเพื่อการผลิตยางล้อใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ รวมถึง
ได้รบ
ั ผลดีจากความต้องการใช้
ยางพาราธรรมชาติ ทีเ่ พิ่มขึ้น
ในอุตสาหกรรมการผลิตถุงมือ
ยาง หลังเกิดการแพร่ระบาดของ
COVID-19" นายวีรสิทธิ์ กล่าว
กรรมการบริหาร STA กล่าว

ต่อว่า ส�ำหรับการด�ำเนินงานขอ
งบริษัทฯ ในปี 2564 คาดว่าจะมี
ปริมาณการขายยางพาราธรรมชาติ
ทั้งปีไม่ต่�ำกว่า 1.2 ล้านตัน หรือ
เฉลี่ยไตรมาสละไม่ต่�ำกว่า 3 แสน
ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 16%
จากปี 2563 ที่มีปริมาณการขาย
ยางพาราธรรมชาติ 1.03 ล้านตัน
โดยสถานการณ์ในช่วง 1-2 เดือน
แรกที่ผา่ นมาถือว่าอยูใ่ นระดับที่ดี
ขณะที่สถานการณ์ราคายางพารา
ธรรมชาติไตรมาส 1/2564 ยังอยู่
ในระดับที่ดี คาดว่าราคาเฉลี่ยยาง
แท่งจะเพิ่มขึ้น 5-10% จากไตรมาส
4/2563 ที่มีราคาเฉลี่ย 148 เซนต์
สหรัฐต่อกิโลกรัม จากการฟื้นตัว
ทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้
ยางที่เพิ่มขึ้น รวมถึงคาดว่าจะเห็น
ดีมานด์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง
ไตรมาส 2 ของปีน้ี
ล่าสุด บริษัทฯ จึงเดินหน้า
ขยายก�ำลังการผลิตน้�ำยางข้น
(Concentrated Latex) อีกกว่า 1.1
แสนตันต่อปี หรือเพิ่มขึ้นประมาณ
20% จากก�ำลังการผลิต ณ สิ้นปี
2563 ได้แก่ การขยายก�ำลังก�ำลัง
การผลิตโรงงานจังหวัดบึงกาฬ
ชุมพรและสุราษฎร์ธานี คาดว่าจะ
ทยอยแล้วเสร็จในไตรมาส 1/2565
ไตรมาส 3/2565 และไตรมาส
1/2566 ตามล�ำดับ เพื่อตอบสนอง
ดีมานด์จากอุตสาหกรรมการผลิต
ถุงมือยางที่เพิ่มมากขึ้น

LEO ตั้้�งเป้้าปีี 66 รายได้้แตะ 2 พัั นลบ. โต 2 เท่่าจาก
ปััจจุุบััน หลัังขยายฐานลููกค้้า - ทำำ�ดีีล M&A
นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์
ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหาร บริษัท
ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ LEO เปิดเผยว่า
บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายการของราย
ได้ในปี2566 จะเติบโตเป็น 2 เท่า
หรือแตะทีร่ ะดับ 2,000 ล้านบาท
จากปัจจุบันที่ท�ำรายได้อยูท
่ ่ีราว
1,000 ล้านบาท โดยการเติบโตจะ
มาจากการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่
ระหว่างการเจรจากับผู้ประกอบการ
ด้านธุรกิจ E-Commerce ในประเทศ
จีน 1 ราย เพื่อที่จะให้บริการขนส่ง
สินค้าไปทั่วโลก ระยะเวลาสัญญา 3
ปี ซึ่งถือเป็นดีลที่จะเข้ามาช่วยให้ผล
ประกอบการเติบโตอย่างมีนัยส�ำคัญ
โดยคาดว่าจะเห็นความชัดเจนใน
ช่วงไตรมาส 2/64
นอกจากนี้บริษัทยังคงเดินหน้าเข้า
ซื้อกิจการ (M&A) อย่างต่อเนื่อง
โดยปัจจุบันอยูร่ ะหว่างการเจรา
2-3 แห่ง ซึ่งบริษัทได้ให้ความสนใจ
กิจการในประเทศไทย ประเทศ
จีน ประเทศเวียดนาม และในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ที่มีโอกาสในการ
เติบโตสูง ซึ่งผู้ประกอบการที่จะเข้า
ร่วมลงทุนจะต้องเป็นบริษัทที่มีราย
ได้ประมาณ 100-200 ล้านบาทต่อ
ปี มีความสามารถท�ำก�ำไรสม่�ำเสมอ
คาดว่าจะเห็นความชัดเจนในปีน้ี
อย่างน้อย 1 บริษัทในช่วงปลาย
ปี2564
ด้านแผนการด�ำเนินงานในปี2564
บริษัทได้วางงบลงทุนไว้ราว 300
ล้านบาท เพื่อใช้ส�ำหรับการเข้าซื้อ
กิจการ (M&A) และขยายธุรกิจ LEO
Self Storage (LSS) มูลค่า 80-100

ล้านบาท ด้วยพื้นที่ประมาณ 2,0003,000 ตารางเมตร และลานเก็บตู้
คอนเทนเนอร์ (Container Depot)
แห่งที่ 2 มูลค่าราว 50 ล้านบาท โดย
คาดว่าทั้ง 2 โครงการจะสามารถรับ
รู้รายได้ภายในไตรมาสที่4/64
พร้อมกันนี้ บริษัทได้เข้าร่วมทุนกับ
Cardinal UK จัดตั้งบริษัท คาร์ดินัล
มาริไทม์ (ประเทศไทย) เพื่อให้
บริการโลจิสติกส์ และการขนส่ง
สินค้าระหว่างประเทศโดยเน้นการ
พัฒนาตลาดในประเทศอังกฤษ
และยุโรปเหนือ โดยบริษัท ถือหุ้น
สัดส่วน 51% ที่เหลือ 49% เป็น
ของ Cardinal UK ถือหุ้น โดยผล
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับเป็นการ
ต่อยอดขยายธุรกิจในตลาดอังกฤษ
และยุโรปเหนือ เพราะ Cardinal
มีฐานลูกค้าที่มีการน�ำเข้าสินค้า
จากไทยจ�ำนวนมาก และยังมีความ
เชี่ยวชาญและเครือข่ายที่กว้างขวาง
ซึ่งจะเพิ่มปริมาณธุรกิจและลูกค้าให้
กับบริษัทมากกว่า 1 เท่าตัว
"เราคาดว่าผลประกอบการในช่วง
ครึ่งปีแรกจะท�ำสถิติสูงสุดใหม่
อย่างต่อเนื่อง หลังจากภาพรวม
ของการขนส่งสินค้า ยังมีแนวโน้ม
ทีด
่ ี เพราะธุ รกิจ E-Commerce ใน
ยุค New Normal เติบโตเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้ปริมาณการน�ำเข้า ส่งออก
และราคาค่าขนส่งทางเรือและทาง
อากาศ ยังอยูใ่ นระดับสูง นอกจากนี้
เราจะมีดล
ี ทีจ
่ ะท�ำรายได้เติบโตให้
กับบริษัทเปิดเผยออกมาเรื่อยๆ ซึ่ง
แต่ละธุ รกิจทีไ่ ด้เข้าไปลงทุน M&A
จะช่วยผลักดันรายได้ในอีก2ปี ให้
โตขึ้น2เท่า ตามเป้าหมายทีว
่ างไว้ "
นายเกตติวิทย์ กล่าว

DOD - JKN เซ็็ น MOU พัั ฒนาสูู ต รผลิิ ต ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ จ ากกัั ญ ชง

จ่่อคลอด 10 โปรดัักส์์ภายในปีีนี้้�

บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค เนื้อหอม หลังบริษัท
สยาม เฮอเบล เทค จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูก
ได้รับใบอนุญาตน�ำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง
จากต่างประเทศ ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนเพียง
รายเดียวในกลุ่มแรก ที่ได้รับใบอนุญาตน�ำ
เข้าเมล็ดพันธุ์ดังกล่าว ล่าสุดประกาศผนึก
ก�ำลัง MOU ระหว่าง DOD กับ JKN ภายใต้
การเป็น Strategic Partner เพื่อร่วมพัฒนา
สูตรผลิตผลิตภัณฑ์จากกัญชง รวม 10
ผลิตภัณฑ์ พร้อมระบุเร็วๆนี้เตรียม MOU
อีกหลายบริษัท
นายธนิน ศรีเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ�ำกัด (
มหาชน) หรือ DOD เปิดเผยว่า จากการตื่น
ตัวรับกระแสของการปลดล็อก กัญชง ให้
เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ท่ีมองถึงโอกาสของ
ธุรกิจตั้งแต่ต้นน้�ำไปจนถึงปลายน้�ำ โดยเปิด
โอกาสให้กลุ่มบริษัทผู้ประกอบการสามารถ
น�ำสารสกัดจากกัญชงไปเป็นวัตถุดิบและ
สารตั้งต้น เพื่อผลิตสินค้าประเภทต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นอาหาร, เครื่องดื่ม ยา เครื่องส�ำอาง
และผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายชนิด ซึ่ง DOD
เป็นหนึ่งในผู้น�ำในการผลิตผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารในรูปแบบต่างๆ
ทั้งความงามและสุขภาพ และมีความ
พร้อมด้านโรงสกัด รวมทั้งห้องปฏิบัติการ
(LAB) ซึ่งผ่านการรับรองตามมาตรฐาน
ISO/IEC 17025 : 2017 รวมถึงยังได้การ
รับรองมาตรฐาน ISO22000:2018 (ระบบ
การจัดการความปลอดภัยของอาหาร
) และ ISO 14001 : 2015 (ระบบการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม)และมีทีมวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ที่คอยค้นคว้าวิจัย
นวัตกรรมและพัฒนาสารสกัดพืชสมุนไพร
รวมถึงการพัฒนากระบวนการสกัด
ออกแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ๆ ดังนั้น
จากจุดแข็งดังกล่าวจึงท�ำให้สามารถต่อยอด
ไลน์สกัดกัญชงเข้ากับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ได้อย่างลงตัว
ล่าสุด บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค ได้มีการลง
นามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จ (Finished
product) กับ บริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์

บิวตี้ จ�ำกัด (ภายใต้บริษัทในเครือ JKN) เพื่อ
พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีสาร
สกัดจากกัญชงร่วมกัน โดยความร่วมมือใน
ครั้งนี้ DOD จะวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
จ�ำนวน 10 ผลิตภัณฑ์ ให้บริษัท เจเคเอ็น
เฮลท์ แอนด์ บิวตี้ จ�ำกัด ซึ่งเบื้องต้นคาดว่า
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวสามารถเริม
่ ทยอยส่งมอบ
ทันภายในปีน้ี พร้อมทั้งเชื่อว่าผลิตภัณฑ์น้ี
จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ได้เป็นอย่างดี
โดยผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย 1) Dietary
supplement product for joint health
: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยดูแลข้อเข่า
ลดการอักเสบบริเวณข้อเข่า 2) dietary
supplement product for sleep and
relax : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยในการ
นอนหลับและคลายเครียด 3) Dietary
supplement product for cognitive brain
: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบ�ำรุงสมอง ลด
ความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ 4) Hemp
Seed oil Protein : โปรตีนจากเมล็ดกัญชง
ให้กรดอะมิโนที่ครบถ้วนเหมาะการควบคุม
น้�ำหนัก 5) Jelly for brain : ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารบ�ำรุงสมองในรูปแบบเจลลี่
6) Oil for holistic health : ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารในรูปแบบซอฟเจล ช่วยลดโอกาสใน
การเกิด ความดัน ไขมัน เบาหวาน
7) Probiotic for adult plus omega oil
: ผลิตภัณฑ์โพรไปโอติค เพื่อสร้างสมดุล
ระบบล�ำไส้ และระบบภูมิค้ม
ุ กัน ช่วยต้าน
อนุมูลอิสระ 8) Hemp Instant Tea : ชา
ส�ำเร็จรูปจากกัญชง ช่วยผ่อนคลาย 9)
Instant coffee plus omega oil : กาแฟ
ส�ำเร็จรูปเพิ่มโอเมก้า ลดความเสี่ยงในการ
เกิดโรคเรื้อรัง และ 10) Oil shot for sport
performance : ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ส�ำหรับนักกีฬาลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ
ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ เชื่อว่าเป็นการ
ต่อยอดระหว่างสองบริษัท ภายใต้การเป็น
Strategic Partner ร่วมกัน ทั้งคิดค้นพัฒนา
สูตร การสกัดเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมถึง
การจ�ำหน่าย โดยเชื่อว่าด้วยจุดเด่นความ

แข็งแกร่งของทั้ง 2 บริษัทจะช่วยผลักดัน
ให้มูลค่าการตลาดทั้งในส่วนของ ผู้ผลิต ผู้
จ�ำหน่าย และผู้บริโภค เติบโตไปพร้อมๆกัน
ที่ผา่ นมา DOD มีการศึกษาและวิจัยเรื่อง
กัญชง ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาโดย
ตลอด ประกอบกับบริษัทฯมีทีมวิจัยในการ
วางแผนคิดค้นสูตร เพื่อน�ำสารสกัดจาก
กัญชง มาพัฒนาและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์
เพื่อตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้า
ซึ่งวันนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ท่ีแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพความพร้อมของ DOD ในการ
ร่วมพัฒนาสูตร เพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ให้
กับทางบริษัท เจเคเอ็น เฮลท์ แอนด์ บิวตี้
จ�ำกัด ดังนั้นเชื่อว่าความร่วมมือระหว่าง
2 บริษัทมหาชนในครั้งนี้ จะสามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับ DOD และ JKN ในอนาคต
ได้อย่างมีนัยส�ำคัญ นายธนิน กล่าว
ด้านนางสาวสุวารินทร์ ก้อนทอง ในฐานะ
กรรมการ บริษัท สยาม เฮอเบล เทค จ�ำกัด(
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค
) กล่าวว่า บริษัท สยาม เฮอเบล เทค จ�ำกัด
ได้รับใบอนุญาตน�ำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชงจาก
ต่างประเทศ จากคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.)แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มแรกเพียงราย
เดียว ที่ได้รับใบอนุญาตน�ำเข้าเมล็ดพันธุ์ดัง
กล่าว
ส่งผลให้มีกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผู้
ประกอบการทั่วไปกว่า 20 ราย เข้ามาเจรจา
เพื่อหารือในการพัฒนาและคิดค้นสูตร
ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชงภายใต้การ
ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วม
มือในการพัฒนาและคิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์
สารสกัดจากกัญชง ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร และ กลุ่มเครื่องส�ำอาง รวมถึงมี
การติดต่อในการขอซื้อเมล็ดพันธุ์กัญชงไป
ปลูก เพื่อน�ำสารสกัดไปประกอบการในเชิง
พาณิชย์

BAFS ปิิ ดดีีลซื้้�อโรงไฟฟ้้าพลัั งงานแสงอาทิิ ตย์์ 7 โรง
พร้้อมเดิินหน้้าขยายธุุ รกิิ จพลัั งงานทดแทน
ตั้้�งเป้้ารายได้้ 1 พัั นล้้ านบาทใน 3 ปีี
บริษัท บาฟส์ คลีน เอนเนอร์ย่ี

ก�ำลังผลิตรวม 36.4 เมกะวัตต์

20 ปี

คอร์เปอเรชั่น จํากัด โดย ม.ล. ณัฐ

จากบริษัท พีดีไอ เอ็นเนอร์ยี จ�ำกัด

2. โรงไฟฟ้าก�ำลังการผลิต 6.3

บริหาร และ บริษัท ผาแดงอินดัส

งอินดัสทรี จ�ำกัด (มหาชน) เสร็จ

จังหวัดตาก โดยมีสัญญารับซื้อ

สิทธิ์ ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่

ทรี จ�ำกัด (มหาชน) โดยนายทอม
มี่ เตชะอุบล กรรมการผู้จัดการ

ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น

ในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์รวม 7 โรงจาก บริษัท พี

ดีไอ เอ็นเนอร์ยี จ�ำกัด บริษัทย่อย

ของ บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จ�ำกัด
(มหาชน)

ม.ล. ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท บาฟส์ คลีน
เอนเนอร์ย่ี คอร์เปอเรชั่น จํากัด

ในเครือบริษัท บริการเชื้อเพลิง

การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน
) หรือ บาฟส์ เปิดเผยความคืบ

หน้าการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ว่าได้มีการ

ลงนามในสัญญาซื้อหุ้นสามัญใน
กลุ่มบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวม

7 โรง มูลค่า 1,704.67 ล้านบาท

บริษัทย่อยของ บริษัท ผาแด

สิน
้ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ส่ง
ผลให้บาฟส์ คลีน สามารถรับรู้ราย
ได้ไม่น้อยกว่า 120 ล้านบาทในปี
นี้พร้อมตั้งเป้ารายได้ 1 พันล้าน

บาทในสามปี สอดคล้องกับทิศทาง
การด�ำเนินธุรกิจของบาฟส์ในการ

ขยายพอร์ตพลังงานทดแทน และ

เสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน
ให้แก่กลุ่มบริษัท

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทั้ง

7 โรง ซึ่งปัจจุบันเปิดด�ำเนินการเชิง
พาณิชย์แล้ว ได้แก่

1. โรงไฟฟ้า จ�ำนวน 5 โรง มี

ก�ำลังผลิตรวม 29 เมกะวัตต์ ตั้ง

อยูท
่ ่ีจังหวัดปราจีนบุรี 3 โรง และ

เมกะวัตต์ จ�ำนวน 1 โรง ตั้งอยูท
่ ่ี

ไฟฟ้าในรูปแบบ Adder ที่สามารถ

ขยายระยะเวลาต่อไปคราวละ 5 ปี
3. โรงไฟฟ้าก�ำลังการผลิต 1.1

เมกะวัตต์จ�ำนวน 1 โรง ตั้งอยูท
่ ่ี
จังหวัดขอนแก่น โดยมีสัญญา

รับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ Adder ที่
สามารถขยายระยะเวลาต่อไป
คราวละ 5 ปี

การซื้อกิจการโรงไฟฟ้าในครั้งนี้
ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันและสร้างโอกาสการ
เติบโตทางธุรกิจโดยการน�ำเอา

ความเชี่ยวชาญและความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ

(O&M) ในธุรกิจพลังงานมาอย่าง

จังหวัดสมุทรสาคร 2 โรง มีอายุ

ยาวนานของบาฟส์มาช่วยเสริม

ส่วนภูมิภาครวม 25 ปี ซึ่งปัจจุบัน

และขยายธุรกิจต่อไปในอนาคต

สัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า
มีอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าคงเหลือ

สร้างความแข็งแกร่งภายในองค์กร

INSET เล็็งรายได้้ปีีนี้้� โต 15-20% / ปััจจุุบััน มีี Backlog
กว่่ า 2.46 พัันลบ.
พัันลบ. ทยอยรัับรู้้� รายได้้ตั้้�งแต่่ ปีีนี้้�ถึึงปีี 65
INSET กางพิมพ์เขียวปี 64 วางเป้าราย
ได้โต 15-20% สร้างสถิติสูงสุดใหม่ รับ
อานิสงส์ Operator ขยายการลงทุน
/อัพเกรดอุปกรณ์ 5G รองรับกระแส
WFH จ่อคว้างาน Data Center เพิม
่
บอร์ดใจป้�ำ! ผลเป็นหุ้นในอัตรา 10
หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จ�ำนวน
ไม่เกิน 56 ล้านหุ้น และจ่ายปันผลเป็น
เงินสดในอัตรา 0.081 บาท/หุ้น ขึ้น
เครื่องหมาย XD วันที่ 28 เม.ย.64
นายศักดิบ
์ วร พุกกะณะสุต กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท อินฟราเซท จ�ำกัด (
มหาชน) (INSET) เปิดเผยว่า แผนการ
ด�ำเนินงานในปี 2564 บริษัทฯตั้งเป้า
หมายรายได้เติบโต 15-20% สร้างสถิติ
สูงสุดใหม่ต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะมีงาน
Data Center และงานระบบโครงสร้าง
พื้นฐานโทรคมนาคม (งาน 5G) เพิม
่ ขึ้น
เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด
-19 รอบใหม่ ท�ำให้ประชาชนที่ท�ำงาน
เวิร์คฟอร์มโฮม (Work from home :
WFM) ต้องการใช้ Cloud เพิม
่ สูงขึ้น
และผู้ประกอบการหรือองค์การต่างๆ
มีความต้องการที่จะลงทุนขยาย Data
Center กันมากขึ้นด้วย โดยปัจจุบันมี
งานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) กว่า
2,460 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้
ตั้งแต่ปีน้ถ
ี ึงปี 2565
“เรายังคงเดินหน้าเข้าร่วมประมูลงาน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มงานในมือรอรับ
รูร้ ายได้ และมั่นใจว่าจากกระแส New
Normal หลังการแพร่ระบาดโควิด-19
จะเป็นตัวแปรส�ำคัญที่ผลักดันธุ รกิจ

เติบโตอย่างแข็งแกร่ง จากกระแส
WFH และ 5G ท�ำให้ผป
ู้ ระกอบการ
จ�ำเป็นต้องลงทุนด้านไอที เพื่อรองรับ
การใช้งานมากขึ้น”
ขณะที่ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ
ในปี 2563 มีรายได้รวม 1,504 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 284 ล้านบาท หรือ 23%
เทียบปี 2562 มีรายได้รวม1,220 ล้าน
บาท มีก�ำไรสุทธิ 135.5 ล้านบาท เพิม
่
ขึ้น 15.4 ล้านบาท หรือ 12.8% เทียบปี
2562 มีก�ำไรสุทธิ 120.1 ล้านบาท
เขากล่าวต่อว่าผลการด�ำเนินงานในปี
2563 ที่เติบโตอย่างโดดเด่น และสร้าง
สถิติสูงสุดใหม่ ส่วนหนึ่งมาจากการได้
รับงานโครงการขนาดใหญ่ในระหว่าง
ปี 2563 งานติดตั้ง Filter คลื่นความถี่
850 MHz ของ CAT และงานก่อสร้าง
ศูนย์ Data Center ของ KTBCS บริษัท
ในเครือธนาคารกรุงไทย ประกอบกับ
งานในมือที่ท�ำต่อเนื่องมาจากปี 2562
และส่งมอบตามก�ำหนดในปี 2563
อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯใน
วันที่ 17 ก.พ.64 ที่ผา่ นมา มีมติอนุมัติ
จ่ายเงินปันผลงวดผลการด�ำเนินงานปี
2563 เป็นหุ้นในอัตรา 10 หุ้นสามัญ
เดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จ�ำนวนไม่เกิน 56
ล้านหุ้น และปันผลเป็นเงินสดในอัตรา
0.081 บาท/หุ้น ก�ำหนดขึ้นเครื่องหมาย
XD ในวันที่ 28 เม.ย.64 และจ่าย
เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นวันที่ 20 พ.ค.64

TMILL โชว์์ผลงานปีี 63

กวาดกำำ �ไร 105.52 ลบ. พร้้อมปัันผลหุ้้�นละ 0.12 บ.
TMILLโชว์์ผลงานปีี 63 กวาด
กำำ�ไร105.52 ลบ. เติิบโตเพิ่่�มขึ้้�น
4.2% เทีียบกัับปีีก่่อน ตามรายได้้จา
กการจํําหน่่ายรํําข้้าวสาลีีเพิ่่�มขึ้้�น- อััต
รากํําไรขั้้�นต้้นสููงขึ้้�น 1.2% เมื่่�อเทีียบ
กัับปีีก่่อน เป็็นผลมาจากต้้นทุุนเฉลี่่�ย
ของข้้าวสาลีีที่่�ใช้้ในปีี 2563 นี้้�ถููกกว่่า
ปีี 2562 เหตุุปััจจััยด้้านราคาข้้าวที่่�มีี
การทํําสััญญาซื้้�อตั้้�งแต่่กลางปีีก่่อน
-รัับอานิิสงส์์บาทแข็็ง พร้้อมปัันผล
หุ้้�นละ0.12บ.
นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อํา
นวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท
ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน
) TMILL โรงงานโม่แป้งสาลีราย
ใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทัน
สมัยที่สุดในประเทศ เปิดเผยว่า ผล
ประกอบการปี 2563 บริษัทฯ มีกํา
ไรสุทธิ 105.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
4.24 ล้านบาท คิดเป็น 4.2% เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2562 ที่มีผลกําไร
สุทธิ 101.28 ล้านบาท โดยบริษัทฯ
มีการใช้อัตรากําลังการผลิตเฉลี่ย
ในปี 2563 อยูท
่ ่ี 75.39% เพิม
่ ขึ้น
1.87% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน
แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ได้รับผลกระ
ทบจากวิกฤติโรคระบาด COVID-19
ไม่มากนัก
ด้านรายได้จากการจําหน่ายในปี

2563 ลดลง 0.8% เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีก่อน โดยที่รายได้จากการจํา
หน่ายแป้งสาลีลดลง 1.0% ส่วนราย
ได้จากการจําหน่ายรําข้าวสาลีเพิม
่
ขึ้น 0.2% ทั้งนี้ ถึงแม้ปริมาณการจํา
หน่ายแป้งสาลีและรําข้าวสาลีเพิม
่
ขึ้น 3.5% และ 7.2% แต่ราคาจํา
หน่ายแป้งสาลีและรําข้าวสาลีเฉลี่ย
ลดลง 4.5% และ 5.2% เนื่องจากใน
ช่วงที่ผา่ นมาตลาดมีการแข่งขันด้าน
ราคาสูงขึ้น ประกอบกับลูกค้าต่อรอง
ราคาโดยอ้างอิงราคาตลาดข้าวสาลี
โลกที่ลดลงและค่าเงินบาทที่แข็งค่า
ขึ้นเมื่อเทียบกับปีท่ีผา่ นมา จึงทําให้
มีการปรับลดราคาจําหน่ายแป้งสาลี
ลง
ทั้งนี้บริษัทฯ มีอัตราต้นทุนขายในปี
2563 ลดลงและอัตรากําไรขั้นต้นสูง
ขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น
ผลมาจากต้นทุนเฉลี่ยของข้าวสาลี
ที่ใช้ในปี 2563 นี้ถูกกว่าปี 2562
เนื่องจากปัจจัยด้านราคาข้าวที่มี
การทําสัญญาซื้อตั้งแต่กลางปีก่อน
ประกอบกับค่าเงินบาทที่แข็งค่าใน
ช่วงปลายปีก่อน ขณะที่ค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหารในปี 2563 ลดลง
0.63 ล้านบาทจากปีก่อน เนื่องจาก
ค่าขนส่งสินค้าที่ลดลงตามราคาน้ํ
ามัน

นอกจากนี้รายได้อ่ ืนในปี 2563 มี
เพิม
่ รายการกําไร(ขาดทุน)จาก
สัญญาอนุพันธ์ ซึ่งเป็นการรับรู้กําไร
(ขาดทุน) จากการทําสัญญาป้องกัน
ความเสี่ยงไว้ โดยรายการดังกล่าว
จะถูกกลับออกในไตรมาสที่มีการใช้
สัญญานั้นแล้ว พร้อมกันนี้ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการ
จัดสรรก�ำไรจากผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัทประจ�ำปี 2563 และการ
จ่ายเงินปันผลจากก�ำไรสุทธิประจ�ำ
ปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท
จ�ำนวน398,664,061 หุ้น เป็นเงิน
47,839,687.32 บาท โดยจะขึ้น
เครื่องหมายวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล
(XD) ในวันที่ 23 มีนาคม 2564
และก�ำหนดจ่ายเงินปันผลในวัน
พฤหัสบดีท่ี 27 พฤษภาคม 2564
ขณะที่ บริษัทฯ ได้มีการจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลจากก�ำไรสุทธิ
งวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ตาม
มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
คร้ังที่9/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี
29 ตุลาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ
0.08 บาท จ�ำนวน 398,664,061 หุ้น
เป็นเงิน 31,893,124.88 บาทรวม
เงินปันผลที่จ่ายทั้ง 2 คร้ัง ประจ�ำปี
2563 เท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น เป็น
เงิน 79,732,812.20 บาท

PACO เคาะราคา IPO ที่่� 1.40 บาท/หุ้้�น เปิิ ดจอง
ซื้้�อ วัั นที่่� 10-12 มีี .ค. 64 คาดเข้้ าเทรด 22 มีี .ค. นี้้�
"PACO" บมจ. เพรสซิิเด้้นท์์ ออโตโมบิิล อิิน
ดััสทรีีส์์ ผู้้�นำำ�ด้้านการผลิิตและจััดจำำ�หน่่าย
ชิ้้�นส่่วนแอร์์รถยนต์์ ระดัับอิินเตอร์์ (REM)
เคาะราคาเสนอขาย IPO หุ้้�นละ 1.40 บาท
ดีีเดย์์เปิิดจองระหว่่างวัันที่่� 10-12 มีี.ค.นี้้�
พร้้อมแต่่งตั้้�ง บมจ.บล. คิิงส์์ฟอร์์ด เป็็นผู้้�
จััดการการจััดจำำ�หน่่ายและรัับประกัันการ
จำำ�หน่่าย คาดพร้้อมเข้้าเทรด 22 มีีนาคม นี้้�
นายสมชาย เลิศขจรกิตติ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อิน
ดัสทรีส์ จ�ำกัด (มหาชน) ("PACO") กล่าว
ว่า " PACO เป็น 1 ในผู้ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่
แอร์รถยนต์ทดแทนชั้นน�ำของไทยมาอย่าง
ต่อเนื่องกว่า 30 ปี โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ
คอยล์ร้อน (Condenser) และคอยล์เย็น
(Evaporator) โดย PACO เป็นผู้น�ำในตลาด
อะไหล่รถยนต์ทดแทน (Aftermarket)
ภายใต้แบรนด์ 'PACO' ส�ำหรับรถยนต์
หลากหลายประเภท ครอบคลุมทุกเซ็ก
เม้นท์ ตั้งแต่ รถยนต์น่ังญี่ปุ่นยอดนิยม เช่น
Toyota Honda Mazda Mitsubishi รถ
กระบะทุกขนาดตั้งแต่ 1 ตัน เช่น Toyota
Isuzu Mazda Mitsubishi Nissan
จนถึงรถบรรทุกขนาดใหญ่ รวมไปถึง
รถยนต์อเนกประสงค์ (SUV- PPV) รถหรู
เช่น Mercedes Benz BMW VOLVO Audi
ตลอดจนรถซุปเปอร์คาร์ อาทิ Porsche
Lamborghini โดยเรามีสินค้ามากกว่า
2,600 รุน
่ ครอบคลุม รุน
่ รถยนต์ต่างๆ
ทั่วโลก ซึ่งเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากบริ
ษัทฯ อื่น โดย PACO มีแผนกวิจัยพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แอร์รถยนต์รุน
่ ต่างๆ และสามารถ
พัฒนาคุณภาพสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ
ระดับนานาชาติ ด้วยมาตรฐานสากล ISO
9001:2015 และส่งออกผลิตภัณฑ์ไป
จ�ำหน่ายทั่วโลก ทั้งทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป
อเมริกาใต้ แอฟริกา เอเชียและออสเตรเลีย
"บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ คิง
ส์ฟอร์ด จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผูจ
้ ัดการการ
จัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจัดจ�ำหน่าย
หุน
้ เพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อประชาชน

ทั่วไปครงั้ แรก (IPO) จ�ำนวน 260 ล้านหุน
้
โดยก�ำหนดราคาเสนอขาย ทีร่ าคา 1.40
บาท/หุน
้ (มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุน
้ ละ
0.50 บาท) หรือคิดเป็น 26% ของทุนจด
ทะเบียนหลัง IPO คิดเป็นมูลค่าการระดม
ทุนประมาณ 364 ล้านบาท โดยบริษัทฯ
มีวัตถุประสงค์หลักจะน�ำเงินจากการ
เพิ่มทุน เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ขยายกิจการต่างๆ การลงทุนในโครงการ
อนาคต โครงการก่อสร้างคลังสินค้าและ
ย้ายจุดกระจายสินค้าในประเทศ และจัด
ตั้งบริษัทย่อยเพื่อเป็นศูนย์กระจายสินค้า
และขยายตลาดในประเทศมาเลเซีย เพื่อ
สร้างการเติบโตให้บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง
โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใน
อัตราไม่น้อยกว่า 40% ของก�ำไรสุทธิหลัง
หักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินส�ำรองต่าง
ๆ ตามกฎหมาย"
นายวรนันท์ ถาวรนันท์ กรรมการผู้จัดการ
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จ�ำกัด (มหาชน
) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการ
การจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจัด
จ�ำหน่าย หุ้นไอพีโอ ของ บริษัท เพรสซิเด้
นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จ�ำกัด (มหาชน)
หรือ PACO เปิดเผยว่า "บริษัทฯคาดว่าจะได้
รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างสูง
เนื่องจาก PACO เป็นผู้น�ำในธุรกิจผลิต
ชิ้นส่วนอะไหล่แอร์รถยนต์ในตลาดชิ้น
ส่วนอะไหล่รถยนต์ทดแทน (REM หรือ
Aftermarket) ระดับนานาชาติ ที่มีความ
สามารถในการแข่งขันสูง มีสว
่ นแบ่งการ
ตลาดในตลาดอะไหล่รถยนต์ท่ัวโลก และ
PACO มีอัตราการเติบโตของก�ำไรสุทธิระดับ
สูง โดยในปี 2563 PACO มีก�ำไรสุทธิเท่ากับ
76.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 46.19
ล้านบาท คิดเป็น 150.63% เมื่อเทียบกับ
ปี 2562 เนื่องจาก PACO ได้น�ำเครื่องจักร
อัตโนมัติเข้ามาติดตั้งและด�ำเนินการได้เต็ม
ที่ ส่งผลให้เกิดการปรับกระบวนการท�ำงาน
ในการผลิตเพื่อควบคุมการใช้แรงงานให้
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท�ำให้สามารถลด
ต้นทุนค่าแรงและค่าล่วงเวลาได้อย่างมีนัย
ส�ำคัญ นอกจากนี้ หุ้นไอพีโอของ PACO ที่

1.40 บาท ต่อหุ้น เป็นราคาที่เหมาะสม
เมื่อเปรียบเทียบกับ PE ของหุ้นในกลุ่มชิ้น
ส่วนรถยนต์ของไทย โดยกลุ่มนักวิเคราะห์
คาดว่าปีน้ี เศรษฐกิจทั่วโลก และ เศรษฐกิจ
ไทยจะฟื้นตัว เป็นผลดีต่อบริษัทฯ ที่มีผล
ประกอบการที่เติบโตอย่างมั่นคง และ มีจุด
แข็งด้านการผลิต ด้วยเทคโนโลยีระดับสูง มี
ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง รองรับรถยนต์และรถ
บรรทุกทุกประเภท โดยการระดมทุนครั้งนี้
นอกจากเพื่อคืนหนี้สถาบันการเงินแล้ว ยัง
เป็นการเพิม
่ สภาพคล่องในการขยายกิจการ
เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดให้นักลงทุนทั่วไป
จองซื้อได้ในระหว่างวันที่ 10-12 มีนาคม
2564 ผ่านกลุ่มบริษัทผู้จัดจ�ำหน่าย
ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จ�ำกัด
(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที
จ�ำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอ
ชบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท
หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จ�ำกัด
และมีก�ำหนดการจะเริ่มเข้าซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 22 มีนาคม
2564 นี้
บริษัท เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัส
ทรีส์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ PACO มีทน
ุ จด
ทะเบียน 500 ล้านบาท ก่อตั้งมาแล้วก
ว่า 30 ปี เป็น 1 ในผูบ
้ ุกเบิกการผลิตชิ้น
ส่วนแอร์รถยนต์ของไทย และได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์อะไหล่แอร์รถยนต์แบบครบ
วงจร ทั้ง คอยล์รอ
้ น และคอยล์เย็น ส�ำหรับ
รถทีม
่ ย
ี อดจ�ำหน่ายปานกลางถึงสูง ทั้ง
รถญีป
่ ุ่น ยุโรป และอเมริกัน รวมมากถึง
2,600 รุน
่ โดยบริษัทฯ มี โรงงานผลิต 3
แห่ง ตั้งอยูใ่ นจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์
กระจายสินค้า 1 แห่ง ตั้งอยูใ่ นเขตบาง
บอน กรุงเทพมหานคร บริษัทฯ ได้รบ
ั การ
รับรองมาตรฐานสากล ISO 9001:2015
และได้จ�ำหน่ายสินค้าภายในประเทศ
และ ส่งออกไปทวีปอเมริกาเหนือ ยุโรป
อเมริกาใต้ เอเชียและออสเตรเลีย"

บล.เมย์์แบงก์์ กิิมเอ็็ง ประเมิิ นหุ้้�นกลุ่่�มBANK,ENERGY
PETRO,SERVICES, EXPORT ได้้ ประโยชน์์ สหรัั ฐฯ อัั ด
มาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิ จ 1.9 ล้้ านล้้ านเหรีียญฯ
นายธีีรเศรษฐ์์ พรหมพงษ์์ นัักกลยุุทธ์์

1.6 แสนล้านเหรียญฯ 6)ยังไม่มีการ

ค่า แต่ในระยะสั้น จากวงเงินกระตุ้น

เศรษฐศาสตร์์มหภาค บมจ.หลััก

ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่�ำ โดย Timeline

เศรษฐกิจที่เม็ดเงินค่อนข้างสูง อาจ

) ประเมิินว่่า สหรััฐฯผ่่านมาตรการ

คาดโหวตอังคารนี้) และท้ายที่สุดคาด

หุ้นไทยที่ได้ประโยชน์ในระยะกลาง

ทรััพย์์ เมย์์แบงก์์ กิิมเอ็็ง ประเทศไทย

กระตุ้้�นเศรษฐกิิจ 1.9 ล้้านล้้านเห

รีียญฯ ตามที่่�ตลาดคาด ในช่่วงสุุด

ในช่วงถัดไปจะส่งกลับไปยังสภาล่าง (
ไบเดนจะสามารถลงนามได้ทันก่อน

14 มี.ค. ซึ่งเป็นวันที่มาตรการเยียวยา

สััปดาห์์ที่่ผ่
� า
่ นมาวุุฒิิสภาสหรััฐฯมีี

เดิมจะสิน
้ สุดลง

มาตรการเยีียวยาผู้้�ได้้รัับผลกระทบ

ในขณะที่ภาคบริการได้ประโยชน์

มติิ 50 ต่่อ 49 เสีียง ลงคะแนนผ่่าน
จาก COVID-19 วงเงิิน 1.9 ล้้าน

ล้้านเหรีียญฯ รายละเอีียดดัังนี้้� 1)

เงิินช่่วยเหลืือโดยตรง (ให้้ครั้้ง� เดีียว

) 1,400 เหรีียญฯ สำำ�หรัับผู้้�ที่่�มีรี าย

ได้้น้้อยกว่่า 7.5 หมื่่� นเหรีียญฯ และคู่่�

สมรส ที่่�มีรี ายได้้รวมกัันน้้อยกว่่า 1.5

แสนเหรีียญฯ

รวมเป็นวงเงิน 4 แสนล้านเหรียญฯ
2)เงินช่วยเหลือคนว่างงานเพิ่มขึ้น

คนละ 300 เหรียญฯต่อสัปดาห์ (ลดลง
จากแผนจากสภาล่างในสัปดาห์ก่อนที่

400 เหรียญฯ) และจะขยายระยะเวลา
การจ่ายถึง 6 กันยายน 65 จากเดิมที่
สิน
้ สุดในสัปดาห์น้ี 3)จัดสรรเงิน 3.5
แสนล้านเหรียญฯ ให้แก่รัฐบาลท้อง

ถิ่นแต่ละรัฐ 5)งบประมาณเพื่อขยาย
การตรวจเชื้อ วิจัย COVID-19 และ

ยับยั้งการขยายของ COVID-19 วงเงิน

ส่งผลให้ Dollar อ่อนค่าชั่วคราวกลุ่ม
-ยาว 1) BANK: ยังเป็นหุ้นกลุ่มหลัก

ในฐานะหุ้นวัฎจักรที่ได้อานิสงค์บวก

จากภาวะ Reflation อัตราเงินเฟ้อทั่ว
โลกมีแนวโน้มเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2) ENERGY PETRO: ทิศทางราคา

จาก Pent-up Demand และ Dollar

Commodity

กระตุ้นเศรษฐกิจวงเงิน 1.9 ล้านล้าน

โดยเฉพาะอย่างยิง่ น้�ำมันดิบจะตอบ

8.9% ของ GDP สหรัฐฯในปี 2019

SERVICES (TOURISM, TRANS): หุ้น

แข็งค่าระยะยาว การออกมาตรการ

เหหรียญฯ หรือคิดเป็นสัดส่วนที่สูงถึง
จะส่งผลให้ อุตสาหกรรมทั้งภาคการ

ผลิตและภาคบริการได้ประโยชน์ (เช่น

เดียวกับการกระตุน
้ เศรษฐกิจรอบก่อน)

รับเชิงบวกจากปัจจัยด้านอุปสงค์ 3)
กลุ่มบริการที่โดนผลกระทบอย่าง

หนักในช่วงวิกฤต COVID-19 น่าจะ

ฟื้นตัวได้เร็ว จาก Pent-up Demand
ที่จะกลับมาได้แรงกว่าการกระ

แต่ในครั้งนี้ธุรกิจภาคบริการที่มี Pent-

ตุ้นเศรษฐกิจรอบก่อนๆ เนื่องจาก

เร็ว เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีข้ึน จาก

อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการเว้นระยะ

4) EXPORT (Electronics Food IE

up Demand จะมีแรงกระตุ้นให้ฟ้ นได้
ื

สถานการณ์ COVID-19 ปัจจุบันเริม
่

เริ่มคลี่คลาย ต่างจากครั้งก่อนที่

การกระจายวัคซีนที่เร็วกว่าคาด

ห่าง (WFH) ของตกแต่งบ้าน สินค้า IT

Packaging): หุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ

สหรัฐฯฟื้นตัวได้เร็วกว่าคาด ส่งผลให้

Dollar ที่เจอจุดต่�ำสุด และเข้าสูร่ อบ

ที่ได้ประโยชน์มากกว่า โดยเศรษฐกิจ

การส่งออก ได้ประโยชน์ จากแนวโน้ม

Dollar ระยะกลาง-ยาวมีทิศทาง แข็ง

การแข็งค่าในระยะยาว

TMB Analytics ประเมิินแนวโน้้มสิินค้้า
ภาคเกษตรไทยปีี 2564 ฟื้้�น
ในปีีที่่�ผ่า่ นมา สถานการณ์์ภาคเกษตรไทยได้้รับ
ั
ผลกระทบจากการระบาดของโควิิด-19 น้้อยกว่่า
ภาคเศรษฐกิิจอื่่�น ๆ เพราะว่่าเป็็นวััตถุุดิิบสำำ�คััญ
ในสิินค้้าเพื่่�อบริิโภคอุุปโภค ดัังนั้้�นจึึงเป็็นปััจจััยที่่�
ช่่วยพยุุงให้้ความต้้องการของสิินค้้าเกษตรเพิ่่�มขึ้้�น
และทำำ�ให้้ราคาปรัับขึ้้�นเป็็นส่่วนใหญ่่ สร้้างรายได้้
ภาคเกษตรไทยกว่่า 8.75 แสนล้้านบาท โดยส่่วน
ใหญ่่มาจากสิินค้้าพืืชหลััก ได้้แก่่ ข้้าว ยางพารา
อ้้อย มัันสำำ�ปะหลััง ปาล์์มน้ำำ�มัน
ั สิินค้้าจากการ
ประมง และกลุ่่�มการเลี้้�ยงไก่่ สุุกร เป็็นต้้น
แม้ว่าในช่วงปีก่อนจนถึงต้นปีน้ี ประเทศไทยยังคง
ประสบกับภัยแล้งอยู่ ท�ำให้ปริมาณน้�ำไม่เพียงพอ
ต่อภาคการเกษตรบางส่วน แต่แนวโน้มผลกระทบ
จากการระบาดของโควิด-19 ที่มีแนวโน้มลดลง
จะช่วยให้ตลาดในประเทศและตลาดส่งออกของ
ไทยมีความต้องการสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB
Analytics จึงใช้ข้อมูลสถานการณ์อุปทานของ
พืชเกษตรส�ำคัญแต่ละประเภท มาวิเคราะห์รว
่ ม
กับภาวะอุปสงค์จากตลาดภายในประเทศและ
ตลาดส่งออกหลักของไทย เพื่อประเมินแนวโน้ม
สถานการณ์ของภาคเกษตรให้ชัดเจนมากขึ้น
ส�ำหรับภาพรวมสถานการณ์ของภาคเกษตรในปี
2564 คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.9%
หรือมีรายได้รวมอยูท
่ ่ี 8.96 แสนล้าน จากแนว
โน้มราคาสินค้าเกษตรในปีน้จ
ี ะยังคงขยายตัว
จากปีก่อนที่ร้อยละ 1.4 จากความต้องการสินค้า
เกษตรในตลาดโลกและราคาน้�ำมันที่สูงขึ้นกว่า
ปีก่อน ในขณะที่ผลผลิตจะเพิม
่ ขึ้น 1.5% จาก
ปีก่อนนี้ จากอานิสงส์ปรากฏการณ์ลานีญา (La
Nina) ที่สง่ ผลให้ปริมาณน้�ำฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ตั้งแต่เดือน มิ.ย. - ส.ค. ปี 2563 ซึ่งเป็นผลดีต่อ
การปลูกพืชในช่วงฤดูกาลผลิต ในขณะที่ชว
่ งต้น
ปี บางพื้นที่อาจจะมีน้�ำไม่เพียงพอใช้ เนื่องจาก
ปริมาณน้�ำในเขื่อนที่ลดต่�ำลงในช่วงต้นปี 2564
โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือและภาคกลางตอนบน
ส่งผลให้ในช่วงนี้ ผลผลิตของการปลูกพืชในเขต
ชลประทานมีแนวโน้มลดลง
หากเจาะลึกลงไปในด้านอุปทาน พบว่า
สถานการณ์ผลผลิตการเกษตรในระดับภูมิภาค
ตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า
ปริมาณน้�ำฝนทั้งประเทศในปีน้ีจะมากกว่าค่า
ปกติร้อยละ 10-15 โดยคาดว่าปรากฏการณ์ลานี
ญาจะกลับมาอีกครั้ง และท�ำให้ปริมาณฝนตกมาก
ขึ้นตั้งแต่เดือน มี.ค.-ส.ค. ซึ่งดีกว่าปีก่อนที่ฝนตก
น้อยกว่าค่าปกติถึงร้อยละ 20 โดยภูมิภาคที่ได้รับ
อานิสงส์จากปริมาณน้�ำฝนมากที่สุดได้แก่ ภาค
เหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต้ฝ่ ัง
ตะวันตก ซึ่งหากมองในภาพรวมแล้วปริมาณน้�ำ
ฝนที่เพิม
่ ขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังก็ยังเป็นปัจจัยที่เอื้อ
อ�ำนวยต่อการท�ำการเกษตร

ส�ำหรับในด้านอุปสงค์ของสินค้าการเกษตร ศูนย์
วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี ได้น�ำการคาดการณ์
ตลาดสินค้าเกษตรมาประเมินร่วมกับแนวโน้ม
อุปทานข้างต้น ท�ำให้สามารถประเมินแนวโน้ม
สินค้าเกษตรในปี 2564 เป็น 2 กลุ่มสินค้า ตาม
การขยายตัวของรายได้ ดังนี้
สินค้าเกษตรทีม
่ แ
ี นวโน้มดี
เนื้อสัตว์ สุกร และไก่ แนวโน้มราคาเพิม
่ ขึ้นจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เช่น คนละ
ครึ่ง และเราชนะ นอกจากนี้ การขยายตัวของ
การส่งออกลูกสุกรไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อ
ทดแทนสุกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคอหิวาต์
สุกร (African Swine Fever) และการส่งออกเนื้อ
แปรรูปไปยังประเทศฮ่องกง และจีน ที่เติบโตขึ้น
จะเป็นปัจจัยสนับสนุนต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง
ท�ำให้รายได้จะเพิม
่ ขึ้นเฉลี่ย 9%
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ แนวโน้มราคาเพิม
่ ขึ้นจาก
ความต้องการใช้เพื่อผลิตอาหารสัตว์ เนื่องจาก
ความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ท่ีเพิ่มขึ้นจากภายใน
ประเทศและส่งออก ในขณะที่ภาคเหนือซึ่งเป็น
บริเวณที่มีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สูงที่สุด
ได้รับอานิสงส์จากปริมาณน้�ำฝนที่มากกว่าช่วง
เดียวกันของปีก่อนถึง 20% ท�ำให้ผลผลิตมีแนว
โน้มปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับราคา ในภาพรวม
คาดการณ์ว่ารายได้จะเพิม
่ ขึ้นเฉลี่ย 4.1%
ยางพารา แนวโน้มราคาเพิม
่ ขึ้นจากความต้องการ
ใช้ยางพาราจากทั้งภายในประเทศและต่าง
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ยางเพื่อผลิต
ถุงมือทางการแพทย์ ต่อเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังมีอยู่ ในภาพรวม
คาดการณ์ว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.3%
สินค้าเกษตรทีม
่ แ
ี นวโน้มทรงตัว
ข้าว ผลผลิตปีน้ค
ี าดว่าจะสูงกว่าปีท่ีผา่ นมา แม้
พื้นที่ปลูกข้าวเขตชลประทานในภาคกลางตอน
บนและภาคเหนือตอนล่างจะได้รับผลกระทบจาก
ปริมาณน้�ำในเขื่อนที่มีปริมาณต่�ำ อย่างไรก็ตาม
ในด้านอุปสงค์ความสามารถในการแข่งขันราคา
ส่งออกข้าวไทยที่ลดลงเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง
จากค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นท�ำให้ราคา
ข้าวไทยที่สูงกว่าคู่แข่ง รวมไปถึงปัญหาขาดแคลน
ตู้คอนเทนเนอร์และค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้น
มากท�ำให้ไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามก�ำหนด
ท�ำให้คาดการณ์ว่ารายได้จากข้าวจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ที่ร้อยละ 2.7 จากผลผลิตที่เพิม
่ ขึ้นเป็นหลัก
มันส�ำปะหลัง มีแนวโน้มราคาเพิม
่ ขึ้นจากความ

ต้องการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลังที่เพิ่ม
ขึ้นของประเทศจีน เพื่อน�ำไปใช้ผลิตเอทานอล
ทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ท่ีราคาสูงและมีปริ
มาณสต็อกคงเหลือลดลง ซึ่งหากวัดตามมูลค่าส่ง
ออกแล้ว ตลาดจีนมีมูลค่ามากถึงร้อยละ 66 ของ
การส่งออกทั้งหมด อย่างไรก็ตามปริมาณผลผลิต
มันส�ำปะหลังมีแนวโน้มชะลอตัวจากความ
เสี่ยงการถูกกดราคารับซื้อหัวมันสดจากผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์มันส�ำปะหลัง คาดการณ์ว่ารายได้จาก
มันส�ำปะหลังจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 1.8%
ปาล์มน้�ำมัน ในปีน้รี ะดับราคายังมีระดับสูงต่อ
เนื่องจากปีก่อน อานิสงส์จากอุปสงค์ตลาดใน
ประเทศเพิ่มขึ้นจากนโยบายใช้ดีเซล B10 เป็น
น้�ำมันดีเซลมาตรฐาน และอุปสงค์เพื่อน�ำไปใช้ท�ำ
อาหารปรับตัวดีข้น
ึ ในขณะที่ผลผลิตอยูใ่ นระดับ
ใกล้เคียงจากปีก่อน จึงคาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยที่ ร้อยละ 1.3%
อ้อย ผลผลิตในประเทศปีน้ี มีแนวโน้มหดตัวลง
จากการตัดสินใจลดการผลิตของเกษตรกรใน
ประเทศ เนื่องจากราคาอ้อยที่ตกต่�ำในปีก่อนและ
ปัญหาภัยแล้ง ท�ำให้น้�ำตาลที่ผลิตเพื่อส่งออกมี
ปริมาณน้อยลง ประกอบกับแนวโน้มการแข็งค่า
ของเงิน คาดการณ์ว่ารายได้จากอ้อยและน้�ำตาล
จะลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.6%
อาหารทะเล แม้ว่าภาพลักษณ์ของสินค้าอาหาร
ทะเลของไทยมีแนวโน้มดีข้น
ึ กว่าปีก่อนในด้าน
อุปสงค์ จากการที่ EU ปลดสถานะใบเหลืองให้
แก่ไทย ในประเด็น Illegal Unreported and
Unregulated Fishing (IUU Fishing) อย่างไร
ก็ตามแรงกดดันการระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้
ผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศลดการบริโภค
อาหารทะเลและหันไปซื้อเนื้อสัตว์ท่ีมีราคาต่�ำกว่า
นอกจากนี้ การที่สินค้าไทยไม่ได้ สิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากร (GSP) ในตลาดสหรัฐฯ และ EU ส่ง
ผลให้อาหารทะเลไทยมีราคาแพงขึ้นเมื่อเทียบกับ
คู่แข่ง โดยเฉพาะจีน อินเดีย และเวียดนาม ปัจจัย
เหล่านี้เป็นปัจจัยกดดันให้อุปสงค์ และอุปทานอยู่
ในระดับที่จ�ำกัดต่อไป โดยคาดการณ์ว่ารายได้ใน
กลุ่มนี้จะลดลงเฉลี่ยร้อยละ 1.8%
จากแนวโน้มสินค้าเกษตรที่ประเมินไว้ เนื่องจาก
โครงสร้างตลาดสินค้าเกษตรไทยส่วนใหญ่ยัง
พึ่งพาตลาดส่งออกซึ่งมีการแข่งขันสูง และค่า
เงินบาทที่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นในปี 2564 จึงเป็น
ปัจจัยเสี่ยงส�ำคัญที่ลดทอนความสามารถในการ
แข่งขันของสินค้าเกษตรไทย อย่างไรก็ตาม หาก
เราสามารถควบคุมระดับอุปทานให้มีปริมาณที่
เหมาะสมและต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึง
นโยบายสนับสนุนที่ชว
่ ยประกันความเสี่ยงด้าน
ราคาจากภาครัฐ จะช่วยให้สินค้าเกษตรและ
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจะเป็นส่วนส�ำคัญใน
การช่วยหล่อเลี้ยงเกษตรกรและเศรษฐกิจภายใน
ประเทศได้

FETCO เผย ดัั ชนีีความเชื่่�อมั่่� นนัั กลงทุุ น ในอีีก 3 เดืือน
ข้้างหน้้าอยู่่� ที่�่ ระดัั บ 152.19 ปรัั บตัั วเพิ่่� มขึ้้� น 14.8% จากเดืื อนก่่อน
ยัั งคงอยู่่� ในเกณฑ์์ “ร้้ อนแรง”
นายไพบููลย์์ นลิินทรางกููร ประธานกรรมการสภา
ธุุรกิิจตลาดทุุนไทย เปิิดเผยดััชนีีความเชื่่�อมั่่�นนััก
ลงทุุน (FETCO Investor Confidence Index) ผล
สำำ�รวจในเดืือนกุุมพาพัันธ์์ 2564 พบว่่า “ดััชนีีฯ
ในอีีก 3 เดืือนข้้างหน้้าอยู่่�ที่่�ระดัับ 152.19 ปรัับตััว
เพิ่่ม
� ขึ้้�น 14.8% จากเดืือนก่่อน ยัังคงอยู่่�ในเกณฑ์์ “
ร้้อนแรง” ต่่อเนื่่�องเป็็นเดืือนที่่�สาม นัักลงทุุนคาด
หวัังการคลี่่�คลายสถานการณ์์ Covid-19 จากการที่่�
ไทยได้้รับวั
ั ัคซีีนลอตแรกเป็็นปััจจััยหนุุนหนุุนมาก
ที่่�สุด
ุ รองลงมาคืือการไหลเข้้าของเงิินทุุน และการ
ฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจในประเทศ สำำ�หรัับปัจ
ั จััยที่่�ฉุุด
ความเชื่่�อมั่่�นนัักลงทุุนมากที่่�สุด
ุ ได้้แก่่ สถานการณ์์
ระบาดของ Covid-19 ที่่�ยังั มีีผู้้�ติิดเชื้้�อเพิ่่ม
� ขึ้้�น รอง
ลงมาคืือสถานการณ์์ความขััดแย้้งระหว่่างประเทศ
และการถดถอยของเศรษฐกิิจในประเทศ
ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor
Confidence Index) ส�ำรวจในเดือนกุมภาพันธ์
2564 ได้ผลส�ำรวจโดยสรุป ดังนี้
-ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3
เดือนข้างหน้า (พฤษภาคม 2564) อยูใ่ นเกณฑ์ “
ร้อนแรง” (ช่วงค่าดัชนี 120 -159) ปรับตัวเพิม
่ ขึ้น
14.8% จากเดือนก่อนหน้ามาอยูท
่ ี่ระดับ 152.19
-ความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศอยูใ่ น
เกณฑ์ “ร้อนแรงอย่างมาก” กลุ่มนักลงทุนบุคคล
และกลุ่มนักลงทุนสถาบันอยูใ่ นเกณฑ์ “ร้อนแรง”
ในขณะที่กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์อยูใ่ นเกณฑ์ “
ทรงตัว”
- หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด หมวดการท่อง
เที่ยวและสันทนาการ (TOURISM)
- หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด คือหมวดเหล็ก
(STEEL)
- ปัจจัยหนุนที่มอ
ี ิทธิพลต่อตลาดหุน
้ ไทยมากที่สุด
คือ สถานการณ์ Covid-19 คลี่คลายจากการได้รบ
ั
วัคซีน
- ปัจจัยฉุดที่มอ
ี ิทธิพลต่อตลาดหุน
้ ไทยมากที่สุด
คือ สถานการณ์ระบาดของ Covid-19 ที่ยงั มีผต
ู้ ิด
เชื้อเพิม
่ ขึ้น
“ผลส�ำรวจ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 รายกลุ่ม
นักลงทุน พบว่า ความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนบุคคล
ปรับตัวลดลง 2.3% อยูท
่ ี่ระดับ 140.74 กลุ่มบัญชี
บริษัทหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง 8.6% อยูท
่ ี่ระดับ
114.29 กลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศปรับ
ตัวเพิม
่ ี่ระดับ 129.41 และกลุ่มนัก
่ ขึ้น 10% อยูท

ลงทุนต่างชาติปรับตัวเพิม
่ ี่ระดับ
่ ขึ้น 46.7% อยูท
183.33
นักลงทุนสนใจลงทุนในหมวดการท่องเที่ยวและ
สันทนาการ (TOURISM) มากที่สุด รองลงมาคือ
หมวดธนาคาร (BANK) และหมวดพลังงานและ
สาธารณูปโภค (ENERGY) ขณะที่นักลงทุนเห็นว่า
หมวดเหล็ก (STEEL) ไม่น่าสนใจลงทุนมากที่สุด
รองลงมาคือหมวดแฟชั่น (FASHION) และหมวด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (PROP)
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 SET index มีความ
เคลื่อนไหวในกรอบแคบ อยูร่ ะหว่าง 1,478.05
– 1,523.11 ซึ่งในเดือนนีม
้ ก
ี ารประกาศตัวเลข
เศรษฐกิจไทย (GDP) ปี 2563 ซึ่งหดตัวลงที่ระดับ
-6.1% จากผลกระทบต่อเนื่องของการแพร่ระบาด
ของไวรัส Covid-19 ที่ท�ำให้อุปสงค์ภายนอก
ประเทศทั้งการส่งออกสินค้าและบริการในภาพ
รวมยังคงอ่อนแอ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิใน
ตลาดหุน
้ ไทยอย่างต่อเนื่อง และในช่วงปลายเดือน
FTSE Russell ประกาศลดสัดส่วนหุน
้ ไทยในการ
ค�ำนวณดัชนี อย่างไรก็ตาม ตลาดทุนโดยรวมยังได้
รับปัจจัยบวกจากการที่ FED ประกาศใช้มาตรการ
QE อัดฉีดสภาพคล่องอย่างต่อเนื่อง การมาถึงของ
วัคซีน Covid-19 “ซิโนแวค” ลอตแรก และการที่มี
นักลงทุนรายใหม่เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
จ�ำนวนมากเกือบแสนบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
OR ที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวัน
ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดย ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์
SET Index ปิดที่ 1,496.78 ปรับตัวเพิม
่ ขึ้น 2.03%
จากเดือนก่อนหน้า
ปัจจัยต่างประเทศที่น่าติดตาม ได้แก่ การทยอย
คลาย Lock Down ในหลายประเทศในยุโรปและ
อเมริกาหลังจากประชาชนได้รบก
ั ารฉีดวัคซีน
ซึ่งจะส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ แผนกระตุ้น
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ ที่ก�ำลังอยูร่ ะหว่าง
การพิจารณา และผลการประชุมของ 3 ธนาคาร
กลางหลัก (Fed, ECB และ BoJ) หลัง Bond Yield
ในหลายประเทศปรับตัวสูงขึ้น ส่วนปัจจัยใน
ประเทศที่ต้องติดตามได้แก่ กระบวนการแจกจ่าย
วัคซีน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
ของภาครัฐ แนวโน้มการฟื้ นตัวของภาคการท่อง
เที่ยว และการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญในวาระ
สามซึ่งหากไม่ได้รบ
ั ความเห็นชอบ อาจส่งผลต่อ
เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองอีกครั้ง”
ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบีย
้ (Interest Rate
Expectation Index) เดือนมีนาคม 2564
ผลจากดัชนีสะท้อนการคาดการณ์ของตลาดที่
คงมุมมองเช่นเดียวกับครั้งที่แล้ว ว่า กนง. จะ

รักษาอัตราดอกเบีย
้ นโยบายที่ระดับ 0.5% ในการ
ประชุมเดือนมีนาคมนี้ ส่วนอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และอายุ 10 ปี ณ สิน
้
ไตรมาส 1 มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นจากการส�ำรวจ
เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 64 โดยมีผต
ู้ อบแบบสอบถาม
จ�ำนวนมากที่คาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และ 10 ปีอาจปรับตัว
เพิม
่ ขึ้นเนื่องจากปัจจัยจากต่างประเทศจากอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นสูงมากใน
ช่วงที่ผา่ นมา และความกังวลเรื่อง COVID-19 ที่
ลดลง และการแจกจ่ายวัคซีนในวงกว้างมากขึ้น
อาจส่งผลให้นักลงทุนขายสินทรัพย์ปลอดภัยอย่าง
พันธบัตรรัฐบาลและเข้าลงทุนในสินทรัพย์เสีย
่ ง
มากขึ้น อย่างไรก็ตามมีผต
ู้ อบแบบสอบถามบาง
ส่วนที่คาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลอายุ 5 และ 10 ปีอาจปรับตัวลดลงเนื่องจาก
อัตราผลตอบแทนที่พงุ่ สูงขึ้นในช่วงที่ผา่ นมานั้น
สูงเกินกว่าปัจจัยทางพื้นฐานมาก และอาจมีการ
แทรกแซงจาก ธปท. ได้หากอัตราผลตอบแทนขึ้น
สูงเกินไป
นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผูจ
้ ัดการ
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย เปิดเผยดัชนีคาด
การณ์อัตราดอกเบีย
้ (Interest Rate Expectation
Index) เดือนมีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
- ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบีย
้ นโยบายในการ
ประชุม กนง. รอบเดือนกุมภาพันธ์นอ
ี้ ยูท
่ ี่ระดับ
47 เพิม
่ ขึ้นจากครั้งที่แล้วและยังอยูใ่ นเกณฑ์ “ไม่
เปลี่ยนแปลง (Unchanged)” สะท้อนมุมมองของ
ตลาดที่คาดว่าการประชุม กนง. ในเดือนมีนาคม
นี้ กนง. จะคงอัตราดอกเบีย
้ นโยบายที่รอ
้ ยละ 0.5
เนื่องจาก อัตราดอกเบีย
้ อยูใ่ นระดับต่�ำแล้ว และ
คาดว่า ธปท. ยังต้องติดตามการขยายตัวเศรษฐกิจ
และมาตรการการคลังที่จะออกในปีนเี้ พื่อประกอบ
การตัดสินใจในการก�ำหนดอัตราดอกเบีย
้ นโยบาย
- ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาล 5 ปีและ 10 ปี ณ สิน
้ ไตรมาส 1 ปรับตัวเพิม
่
ขึ้นมาอยูใ่ นเกณฑ์ “เพิม
่ ขึ้น (Increase)” โดยดัชนี
ปรับตัวเพิม
่ ขึ้นอย่างมากจากครั้งก่อนจากการมี
ผูต
้ อบแบบสอบถามจ�ำนวนมากขึ้นคาดการณ์ว่า
อัตราผลตอบแทนจะเพิม
่ สูงขึ้น สะท้อนมุมมอง
ของตลาดที่ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 5 ปี
และ 10 ปีน่าจะปรับตัวเพิม
่ ขึ้นจากระดับ 0.89%
และ 1.50% ตามล�ำดับ ณ วันที่ท�ำการส�ำรวจ
(19 ก.พ. 64) โดยปัจจัยที่มผ
ี ลต่อการคาดการณ์
ได้แก่ อุปสงค์และอุปทานในตลาดตราสารหนี้
ทิศทางอัตราดอกเบีย
้ โลก รวมถึง Fund Flow ต่าง
ชาติเป็นหลัก

ก.ล.ต. เตรีียมออกประกาศปรัับปรุุงแนวทางการเปิิด
เผยข้้ อมูู ลในโครงการจััดการกองทุุนรวม
รวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และ

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน

ร่างประกาศปรับปรุงแนวทางการเปิด

เผยข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวม
เพื่อลดภาระและต้นทุนการด�ำเนินการ

ให้แก่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน

โดยผู้ลงทุนยังคงมีข้อมูลที่เพียงพอใน

การใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน ตาม
แนวทาง Regulatory Guillotine*

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

เตรียมออกประกาศปรับปรุงการเปิด

เผยข้อมูลในส่วนของโครงการจัดการ

กองทุนรวม เนื่องจากปัจจุบันข้อมูลใน

ส่วนดังกล่าวมีรายละเอียดค่อนข้างมาก
โดยบางส่วนเป็นข้อมูลที่ซ้�ำซ้อนกับ

เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุน (บลจ.) ต้องจัดท�ำและเปิดเผย
แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอยูแ
่ ล้ว โดย ก.ล.ต

. ได้พิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะของผู้ประกอบธุรกิจและบุคคล

ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงแนวทางการเปิดเผย
ข้อมูลในโครงการจัดการกองทุนรวม

และลดความซ้�ำซ้อนของกฎเกณฑ์ รวม

ภาคผนวก 8 แนบท้ายประกาศ และ
(3) ข้อ 11 ของร่างประกาศ

ทั้งเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพในการ
ด�ำเนินการของผู้ประกอบธุรกิจ โดยที่

ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. /2564 เรื่อง

ธุรกิจและคุ้มครองผู้ลงทุนได้อย่างมี

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุน

ยังคงสามารถก�ำกับดูแลผู้ประกอบ

หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนของ

ประสิทธิภาพ ก.ล.ต. จึงยกร่างประกาศ

รวมเพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย และ

เห็นร่างประกาศ ซึ่งได้แก้ไขปรับปรุง

(ฉบับที่... ) รวมทั้งแบบ 123-1 และค�ำ

จ�ำนวน 3 ฉบับ และเปิดรับฟังความคิด
หัวข้อต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับหลักการ
ข้างต้น ดังนี้

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
อธิบายเพิม
่ เติมแนบท้ายแบบ 123-1

(1) ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 11 และข้อ

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟัง
ความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวไว้ท่ีเว็บไซต์

ที่ สน. /2564 เรื่อง รายละเอียดของ

Pages/PB_Detail.aspx?SECID=702

14 ของร่างประกาศส�ำนักงาน ก.ล.ต.

โครงการจัดการกองทุนรวม

(2) ข้อ 20 ของร่างประกาศ

ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการดังกล่าว รวมทั้ง
จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก

ส�ำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. /2564 เรื่อง

ตุลาคม ปี 2563

กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุน

บลจ. และผู้ดูแลผลประโยชน์ เมื่อเดือน

(ฉบับที่... ) รวมทั้งภาคผนวก 5 และ

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการ

ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดง
ความคิดเห็นได้ท่ีเว็บไซต์ หรือทาง

e-mail: pheangna@sec.or.th หรือ
sireetho@sec.or.th จนถึงวันที่ 3

เมษายน 2564

กกร.คาดศก.ไทยปีี นี้้� โตในกรอบ 1.5-3.5%
ส่่ งออก ขยายตัั ว 3-5% เงิินเฟ้้อ 0.8-1%
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะ
ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3
สถาบัน (กกร.) เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจไทย

มีแนวโน้มทยอยปรับตัวดีขึ้น หลังจากกลับมา
ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 ได้อีกครั้ง
จ�ำนวนผูต
้ ิดเชื้อใหม่ในแต่ละวันลดลงตามล�ำดับ
และการเริม
่ ฉีดวัคซีนในประเทศเป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
และภาคธุรกิจ นอกจากนี้ การส่งออกของไทย
ที่ไม่รวมทองค�ำปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในหลาย
สินค้า สะท้อนอุปสงค์ในตลาดโลกที่เติบโต ทั้งนี้
การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจในระยะข้างหน้าขึ้น
อยูก
่ ับ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) ความสามารถ
ในการควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของโค
วิด-19 ซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังหลังผ่อนคลาย
มาตรการ 2) การกระจายวัคซีนอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ และ 3) มาตรการเยียวยาผู้
ประกอบการและแรงงานที่ได้รบ
ั ผลกระทบจาก
มาตรการควบคุมโควิด-19 รวมไปถึงการประคับ
ประคองก�ำลังซื้อในประเทศ
เศรษฐกิจโลกเริม
่ มีทิศทางฟื้ นตัวขึ้นชัดเจน โดย
เฉพาะภาคอุตสาหกรรม จ�ำนวนผูต
้ ิดเชื้อใหม่
ทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศเศรษฐกิจหลักลดลง
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งประเทศเหล่านั้นมีอัตราการ
ฉีดวัคซีนเมื่อเทียบกับจ�ำนวนประชากรเพิม
่ ขึ้น
มากเมื่อเทียบกับเดือนก่อน ท�ำให้หลายประเทศ
เริม
่ ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค เป็นผลให้
กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมเริม
่ ปรับดีขึ้น
ตลอดจนเครื่องชีท
้ างเศรษฐกิจที่ส�ำคัญต่างๆ
โดยเฉพาะเครื่องชีภ
้ าคการผลิตที่มท
ี ิศทางดี
ขึ้นอย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี ยังคงต้องติดตาม
สถานการณ์เชื้อไวรัสกลายพันธุ์ที่อาจส่งผลต่อ
จ�ำนวนผูต
้ ิดเชื้อ ตลอดจนความคืบหน้าในการ
ส่งมอบวัคซีนและประเด็น vaccine passport
ซึ่งจะปลดล็อคเรื่องของการเดินทางระหว่าง
ประเทศต่อไป..
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลกที่เร่งตัว
สูงขึ้นมาก รวมถึงสินค้าส�ำคัญในซัพพลาย
เชนที่ขาดแคลน อาจส่งผลต่อภาคการผลิต
อุตสาหกรรมไทยในระยะต่อไป ราคาสินค้า
โภคภัณฑ์อย่างน้�ำมันดิบและทองแดงเพิม
่ สูง
ขึ้นมาก นอกจากนี้ สินค้าส�ำคัญของหลาย
อุตสาหกรรมอย่างเซมิคอนดัคเตอร์ก็ประสบ
ภาวะขาดแคลนและเริม
่ ส่งผลต่ออุตสาหกรรม
หลักที่เกี่ยวข้องทั่วโลกอย่างอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ ซึ่งประเด็นเหล่านีอ
้ าจส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมไทยในปีนี้ ทั้งในเรื่องต้นทุนวัตถุดิบ
ที่เพิม
่ สูงขึ้น และแนวโน้มค�ำสั่งซื้อสินค้าที่จะ
ชะลอลงในซัพพลายเชนที่ประสบปัญหา จึงเป็น
เรื่องที่ต้องติดตามนอกเหนือจากการขาดแคลน
ตู้คอนเทนเนอร์ที่ยงั ไม่คลี่คลาย

เศรษฐกิจโลกที่มแ
ี นวโน้มฟื้ นตัวชัดเจนขึ้น
และภาพของสถานการณ์การแพร่ระบาดใน
ประเทศ ที่เริม
่ ดีขึ้น ขณะที่ทางการก็เริม
่ ผ่อน
คลายมาตรการควบคุมโรค ไปพร้อมกับความ
คาดหวังต่อการกระจายวัคซีนที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมาตรการภาครัฐที่สามารถ
บรรเทาผลกระทบของภาคธุรกิจและกลุ่มผูไ้ ด้
รับผลกระทบอย่างตรงจุดจะช่วยเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นได้ ที่ประชุม กกร. จึงประเมินว่า
เศรษฐกิจไทยปี 2564 จะขยายตัวได้ในกรอบ
1.5% ถึง 3.5% ประมาณการการส่งออกในปี
2564 คาดว่าจะขยายตัว 3.0% ถึง 5.0% ส่วน
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยูใ่ นกรอบ 0.8% ถึง
1.0%
กรอบประมาณการเศรษฐกิจปี 2564 ของ กกร.
%YoY ปี 2563
(ตัวเลขจริง) ปี 2564
(ณ ก.พ. 64) ปี 2564
(ณ มี.ค. 64)
GDP -6.1 1.5 ถึง 3.5 1.5 ถึง 3.5
ส่งออก -6.0 3.0 ถึง 5.0 3.0 ถึง 5.0
เงินเฟ้อ -0.85 0.8 ถึง 1.0 0.8 ถึง 1.0
ตลาดการเงินของไทยเริม
ั อิทธิพลจากการ
่ ได้รบ
ปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาลสหรัฐฯ โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลระยะ
ยาว ส่งผลให้นักลงทุนขายพันธบัตรรัฐบาลระยะ
ยาวของไทยและเงินบาทอ่อนค่าลง ส่วนปัจจัยที่
ต้องติดตามต่อไป คือ แนวนโยบายการเงินของ
สหรัฐฯ ที่อาจสร้างความผันผวนต่อตลาดการ
เงินทั่วโลก
สมาคมธนาคารไทย ได้จัดท�ำข้อเสนอมาตรการ
ช่วยเหลือภาคธุรกิจของสมาคมธนาคารไทย ที่
ได้มก
ี ารประสานงานอย่างใกล้ชิดกับธนาคาร
แห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง เพื่อ
หารือข้อเสนอมาตรการประคองและรักษา
เสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ ฝ่าวิกฤติ
โควิด-19 ภายใต้แนวคิด “ปรับปรุง ฟื้ นฟู
เปลี่ยนแปลง” เพื่อมองไปข้างหน้า แก้ไขปัญหา
และตอบโจทย์ให้ผป
ู้ ระกอบการที่มศ
ี ก
ั ยภาพก้าว
ผ่านวิกฤติ อีกทั้งยังมีเวลาที่จะให้ธุรกิจได้ปรับ
ตัวเพื่อรองรับการเติบโตต่อไปในอนาคต
- ปรับปรุง : “โครงการพักทรัพย์ พักหนี”
้ ซึ่ง
เป็นโครงการภาคสมัครใจที่จะช่วยเหลือผู้
ประกอบการที่ได้รบ
ั ผลกระทบอย่างรุนแรง
จากสถานการณ์โควิด-19 ระลอกใหม่ แต่ยงั มี

ศักยภาพที่จะฟื้ นตัวอยูร่ อดได้ โดยให้ผป
ู้ ระกอบ
การสามารถลดภาระทางการเงินได้ช่ัวคราว ด้วย
การโอนทรัพย์ไว้กับธนาคารโดยมีสัญญาซื้อคืน
เพื่อรอการฟื้ นตัวของธุรกิจโดยไม่สูญเสียกิจการ
ไป
- ฟื้ นฟู : ส�ำหรับธุรกิจที่เริม
่ ฟื้ นตัวและมีความ
ต้องการวงเงินสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง
เพิม
ั
่ เติมนั้น เป็นการเพิม
่ วงเงินสินเชื่อ ที่ได้รบ
การสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งการเสริมสภาพ
คล่องเพื่อรองรับการกลับมาด�ำเนินธุรกิจแบบ
ปกติ (Revive & Restart) โดยเสนอให้ภาครัฐ
สนับสนุนสภาพคล่องให้ผป
ู้ ระกอบการที่มี
ศักยภาพสามารถเข้าถึงวงเงิน
- เปลี่ยนแปลง : การใช้ e-Invoicing บน
Platform โดยให้มม
ี าตรฐานกลางทั้งในเรื่อง
รูปแบบของ Invoice ระยะเวลาที่เหมาะสม
ของ Credit Terms ซึ่งจะรวมถึงการร้องเรียน
และการคืนสินทรัพย์ในช่วงเวลาดังกล่าว
ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผป
ู้ ระกอบการสามารถเข้า
ถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการค้าที่โปร่งใส และเป็น
ธรรมกับผูป
้ ระกอบการทุกรายและจะท�ำให้
ระบบเครดิตทางการค้าเชื่อมโยงกันได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้
• เสนอภาครัฐเร่งเปิด Travel Bubble กับ
ประเทศที่มค
ี วามเสีย
่ งต่�ำถึงปานกลางเพื่อเปิด
โอกาสให้ นักท่องเที่ยว นักธุรกิจที่มี Vaccine
passport เข้ามาในประเทศเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ
• เร่งรัดให้ภาครัฐจัดซื้อวัคซีนให้มากขึ้น
จากหลาย ๆ แหล่งทั่วโลก เพื่อให้ครอบคลุม
ประชาชนคนไทยทั้งหมด แรงงานต่างด้าว นัก
ธุรกิจต่างประเทศที่อยูใ่ นไทย และให้ อย. อนุมต
ั ิ
วัคซีนที่มน
ี �ำเข้าแล้วให้ผา่ นเกณฑ์เร็วขึ้น
• ขอให้ภาครัฐอนุญาตให้ภาคเอกชนซื้อวัคซีน
เอง เพื่อแบ่งเบาภาระภาครัฐและช่วยให้การฉีด
วัคซีนเร็วขึ้น จะได้ช่วยให้ประเทศฟื้ นตัวทาง
เศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว
• ขอให้ภาครัฐให้ความส�ำคัญในการเร่งรัด การ
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เป็นอุปสรรค์
ในการท�ำธุรกิจ (Regulatory Guillotine) และ
เร่งตั้งหน่วยงานเพื่อท�ำงานร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนในการแก้ไข โดย
การศึกษาพบว่าถ้าประเทศไทยมีการแก้ไขได้
รวดเร็วจะช่วยให้เพิม
่ GDP ของประเทศได้อย่าง
มาก

กููรููทิิสโก้้ คาดกลางปีีนี้้� Bond yield สหรััฐฯอาจพุ่่� งแตะ 1.6-1.8%
กดดัั นตลาดหุ้้�นทั่่� วโลกปรัับฐาน

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์
ทิสโก้ช้ก
ี ลางปี 64 อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรสหรัฐฯ อาจพุง่ แตะ 1.61.8% กดดันตลาดหุ้นทั่วโลกปรับฐาน
และราคาหุ้นเทคโนโลยีแกว่งแรง
พร้อมแนะอาศัยจังหวะตลาดย่อตัว
เข้าซื้อหุ้นกลุ่มวัฏจักร รวมถึงหุ้นกลุ่ม
ประเทศก�ำลังพัฒนา
นายคมศร ประกอบผล หัวหน้าศูนย์
วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้
(Mr.Komsorn Prakobphol, Head
of Economic Strategy Unit, TISCO
Economic Strategy Unit : TISCO
ESU) เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์สุดท้าย
ของเดือนกุมภาพันธ์ ตลาดหุ้นทั่วโลก
ปรับฐานแรงรับข่าวอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรสหรัฐฯ (Bond Yield) พุง่ ขึ้น
ทะลุ 1.4% ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามที่
ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิส
โก้คาดไว้ก่อนหน้านี้
โดยดัชนี S&P500 ได้ปรับตัวลดลง
จากจุดสูงสุดประมาณ 3% ขณะที่
ดัชนี NASDAQ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหุ้น
กลุ่มเทคโนโลยีท่ีมีความอ่อนไหว
กับอัตราดอกเบี้ยได้ปรับตัวลดลงถึง
เกือบ 7% ซึ่งภาพการลงทุนหลังจาก
นี้ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์
ทิสโก้คาดว่า ในช่วงกลางปีน้ม
ี ีโอกาส
ที่ Bond yield สหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นอีก
ประมาณ 20-30 Basis Points (BPS)
ไปอยูท
่ ่ี 1.6-1.8% ซึ่งจะกดดันหุ้น
สหรัฐฯ และหุ้นทั่วโลกให้ปรับฐานลง

ได้ในระยะสั้น
“TISCO ESU ประเมินว่า Bond
yield สหรัฐฯ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ต่อในไตรมาส 2 จาก 4 ปัจจัยคือ
1. เศรษฐกิจที่ฟื้ นตัวขึ้นหลังการ
ผ่อนคลาย Lockdown 2. มาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของ
สหรัฐฯ ทีค
่ าดว่าจะผ่านสภาในช่วง
กลางเดือนมีนาคม 3. อัตราเงินเฟ้อ
ทีจ
่ ะเพิ่มขึ้นแรงเนื่องจากฐานที่ต่�ำใน
ปีทแ
ี่ ล้ว และ 4. ความเสีย
่ งที่ธนาคาร
กลางสหรัฐฯ (Fed) จะเริ่มสื่อสารถึง
การลดการอัดฉีดสภาพคล่อง (QE
taper) เพื่อส่งสัญญาณให้ตลาดรับ
รูก
้ ่อนทีจ
่ ะด�ำเนินการจริงในปีหน้า”
นายคมศรกล่าว
ทั้งนี้ จากการประเมินโดยวิธี Earning
yield gap (EYG) หรือส่วนต่างระหว่าง
Earning Yield (ก�ำไรต่อหุ้นหาร
ด้วยราคาหุ้น) เทียบกับ Bond yield
10 ปีของสหรัฐฯ นั้น ศูนย์วิเคราะห์
เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก้คาดว่า
Bond yield ที่เพิ่มขึ้นทุก 10bps จะ
กดดันมูลค่า (Valuation) ของดัชนี
S&P500 ให้ลดลงประมาณ 2% ซึ่ง
ท�ำให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาด
หุ้นทั่วโลกมีโอกาสปรับตัวลดลง
(Downside) อีกประมาณ 5-7% จาก
ระดับปัจจุบัน
นายคมศรกล่าวอีกว่า สิง่ ที่นักลงทุน

ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการปรับ
ฐานลงของหุ้นทั่วโลกในครั้งนี้ คือ
ราคาหุ้นเทคโนโลยีจะผันผวนมากกว่า
หุ้นกลุ่มอื่นๆ เพราะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี
ซึ่งจัดอยูใ่ นกลุ่มหุ้นเติบโตนั้น จะได้
รับผลกระทบจากกระแสเงินสดที่จะ
เติบโตลดลงตามอัตราดอกเบี้ยที่พลิก
กลับมาเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุด ดังนั้น ในปี
นี้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอาจไม่ได้เป็นผู้น�ำ
ตลาดเหมือนในปีท่ีแล้ว และยังกลับ
กลายมาเป็นกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนต่�ำ
กว่าตลาด นับตั้งแต่ชว
่ งปลายปี 2563
ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
Bond yield
อย่างไรก็ตาม ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ
และกลยุทธ์ทิสโก้มองว่า ตลาดหุ้น
จะกลับมาขึ้นต่อได้ในช่วงครึ่งหลัง
ของปี เนื่องจาก คาดว่า Bond yield
จะเริม
่ ทรงตัวที่ระดับต่�ำกว่า 2% ซึ่ง
ท�ำให้แรงกดดันต่อ Valuation ของ
หุ้นลดลง ในขณะที่การทยอยผ่อน
คลาย Lockdown และเศรษฐกิจที่เริม
่
กลับสูภ
่ าวะปกติในช่วงครึ่งหลังของปี
จะเป็นแรงผลักดันให้ตลาดหุ้นกลับ
มาเป็นขาขึ้นตามผลประกอบการที่
เติบโตสูงอีกครั้ง ดังนั้น จึงแนะน�ำให้
ใช้โอกาสที่ตลาดปรับฐานเข้าสะสม
หุ้นกลุ่มวัฏจักร (Cyclicals) รวมถึงหุ้น
กลุ่มประเทศก�ำลังพัฒนา (Emerging
Markets) ซึ่งน่าจะยังให้ผลตอบแทน
สูงกว่าตลาด จากการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี

เทพทรีีนีีตี้้� คาดหุ้้�นไทยเดืือน มีี.ค.64 เล็็งแนวรัับ
1,450 - 1,480 จุุด ต้้าน 1,540 จุุด / แนะขึ้้� นขาย-ลงซื้้�อตามกรอบ

“ทรีีนีตี้้�
ี ” แจกคััมภีีร์ล
์ งทุุนหุ้้�นเดืือน

ไทยปรับตัวลงสูร่ ะดับ -1SD สะท้อน

และไม่ได้เป็นกังวลมากนัก เนื่องจาก

Bond yield ขาขึ้้�น แนะกลยุุทธ์์ ขึ้้�น

เห็นระดับดังกล่าว แนะน�ำเน้นขาย

ในระดับที่ต่�ำมาก เมื่อเทียบหลาย

ต้้านสำำ�คััญที่่� 1,540 จุุด ส่่วนแนวรัับ

กล่าว

มีี.ค.คััด 7 กลุ่่�ม 13 หุ้้�นปลอดภััยรัับ

ขาย-ลงซื้้�อตามกรอบ ประเมิินแนว
แรกมองที่่� 1,480 จุุด และแนวรัับ

สำำ�คััญมองที่่� 1,450 จุุด ครึ่่�งเดืือนหลััง

ถึึงเวลาพิิจารณาหุ้้�นขนาดใหญ่่ หลััง

ประมาณการ EPS ทรงตััวได้้ และแรง
ขายปรัับพอร์์ตของนัักลงทุุนต่่างชาติิ
เตรีียมจบลง

นายณัฐชาต เมฆมาสิน ผูช
้ ่วย

กรรมการผูจ
้ ัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลัก

ถึงความตึงตัวในมิติ Valuation หาก
ท�ำก�ำไรออกมาก่อน” นายณัฐชาต

ส�ำหรับธีมการลงทุนที่เหมาะสมกับ

Sensitive ต่อการปรับเปลี่ยนของ
Bond yield

“ดัชนีทแ
ี่ นวรับ 1,450 - 1,480 จุด

จะเป็นบริเวณดัชนีทส
ี่ ามารถเข้าซื้อ

เพื่อรองรับกับปัจจัยแวดล้อมต่างๆ

ภายนอกได้ โดยเฉพาะประเด็นการ

ปรับตัวสูงขึ้นของ Bond yield ทั่ว

โลก ในขณะเดียวกัน ประเมินแนว
ต้านส�ำคัญของดัชนีในเดือนนี้ที่

1,540 จุด ซึ่งจะเป็นระดับที่ท�ำให้

ค่า Earning yield gap ของตลาดหุน
้

ของ Fed เช่นกัน จึงมองเหตุการณ์

กับการปรับฐานของตลาดหุน
้ ครงั้

ยังคงซื้อขายด้วย Valuation (PE) ใน

คงเป็นสิ่งทีด
่ �ำเนินต่อไปได้ ตราบใดที่

Earning yield gap ในระดับสูงเมื่อ

ขึ้นไม่ถึงระดับ 2.0% และคาดการณ์

Bond shock ในอดีต ทีม
่ ักมาพร้อม

/ Reopening โดยจะต้องเป็นหุ้นที่

ใหญ่ ทั้งนี้ มองว่าการลงทุนในหุน
้ ยัง

ระดับต่�ำด้วย เนื่องจากหุ้นเหล่านี้มีค่า

Bond yield สหรัฐฯ รุน
่ 10 ปียงั ปรับ

สูงขึ้นอีก

และเอเชียเหนือ ซึ่งเป็นตลาดหุ้นที่

กังวลต่อการเข้มงวดนโยบายการเงิน

ลงทุนใน ธีม Reflation / Recovery

คาดการณ์เงินเฟ้อที่สูงขึ้นนั้น แนะน�ำ

มองว่าตลาดหุ้นไทยจะผันผวนน้อย

เทียบกับตลาดหุ้นเติบโตเช่น สหรัฐฯ

สหรัฐ ฯ ยังไม่ได้อยูใ่ นระดับทีน
่ ่า

ปัจจุบน
ั ยังคงห่างไกลกับสภาวะ

เทียบกับค่าเฉลี่ย จึงสามารถทนทาน

กว่าตลาดหุ้นอื่น ๆ โดยเฉพาะเมื่อ

ช่วงในอดีต ส่วนคาดการณ์เงินเฟ้อ

สถานการณ์ Bond yield พุง่ แรง และ

ทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนต
ี ี้ จ�ำกัด

เปิดเผยทิศทางการลงทุนเดือน มี.ค.ว่า

ความผันผวนทีเ่ กิดขึ้นนั้นถือว่าอยู่

ต่อความเสี่ยงที่ Bond yield อาจปรับ

ทั้งนี้หุ้นที่นา่ สนใจใน 7 กลุ่ม 13 หุ้น มี

เงินเฟ้อ 10 ปี ของสหรัฐฯ ยังไม่แตะ
ระดับ 2.5%” นายณัฐชาต กล่าว

ส�ำหรับในช่วงครึ่งหลังของเดือนมี.ค.นี้
น่าจะเริ่มเป็นช่วงเวลาที่ดีของหุ้น

ดังนี้ 1.กลุ่ม Hard commodities หุ้น

ขนาดใหญ่มากขึ้น หลังจากปรับตัว

2.กลุ่ม Soft commodities หุ้นที่เลือก

มาตลอดนับตั้งแต่ต้นปีท่ีผา่ นมา

KBANK, BBL 4.กลุ่มอาหารหุ้นที่เลือก

ชาตินา่ จะเริม
่ หมดลง หลังผ่านพ้น

ที่เลือกคือ PTTGC, TOP, SPRC, ESSO
คือ STA 3.กลุ่มธนาคารหุ้นที่เลือกคือ
คือ CPF, TU 5.กลุ่มอสังหาฯ หุ้นที่

เลือกคือ AP, ORI 6.กลุ่มเดินเรือ หุ้นที่

เลือกคือ RCL 7.กลุ่มสินค้า Consumer
หุ้นที่เลือกคือ STGT

“Bond yield ทีป
่ รับขึ้นในช่วงที่ผา
่ น
มานั้น เรายังคงมุมมองเป็นกลาง

Underperform หุ้นขนาดกลาง-เล็ก
เนื่องจากแรงขายของนักลงทุนต่าง

การปรับตะกร้าของดัชนี FTSE ที่มี

การลดน้�ำหนักตลาดหุ้นไทยในรอบนี้
ประกอบกับในแง่ของปัจจัยพื้นฐาน

เริม
่ เห็นประมาณการก�ำไรของหุ้นใหญ่
ทรงตัวได้แล้ว จึงเป็นที่มาที่หุ้นแนะน�ำ
ส่วนใหญ่ประจ�ำเดือนนี้ค่อนข้างโน้ม
เอียงไปยังหุ้นขนาดใหญ่มากกว่า

ศูู นย์์ วิิจััยกสิิกรไทยคง GDP ไทยปีีนี้้� 2.6%

ศููนย์์วิิจััยกสิิกรไทยคงประมาณ
การอััตราการเติิบโตของ
เศรษฐกิิจไทยปีี 2564 ไว้้ที่่�
2.6% ในกรณีีพื้้� นฐาน แต่่ปรัับ
กรอบประมาณการจากเดิิมที่่�
0.0-4.5% มาที่่� 0.8%-3.0%
นางสาวณัฐพร ตรีรัตน์ศิริกุล ผู้
ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จ�ำกัด ระบุ
ว่ากรอบประมาณการใหม่
สะท้อนความเสี่ยงขาลงต่อ
เศรษฐกิจที่ลดลง ตามความ
คืบหน้าของการกระจายวัคซีน
และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่องในเศรษฐกิจหลัก
คาดว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลก
จะผ่านจุดต่�ำสุดแล้วและส่งผล
บวกต่อภาพการส่งออกไทยมาก
ขึ้น ขณะที่การปรับลดกรอบ
บนสะท้อนภาพการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจไทยในภาพรวมที่ยังใช้
เวลา และช้ากว่าเศรษฐกิจโลก
เนื่องจากมีการพึ่งพิงรายได้จาก
นักท่องเที่ยวต่างชาติสูง ท�ำให้
แปรผันตามความก้าวหน้าของ
การกระจายวัคซีนและการเปิด
รับนักท่องเที่ยวของไทยเป็น
ส�ำคัญ
ด้านนางสาวเกวลิน หวังพิชญ
สุข ผู้ชว
่ ยกรรมการผู้จัดการ
มองว่าจากอัตราการฉีดวัคซีน
ของตลาดส�ำคัญ 10 แห่งไปถึง

ช่วงเดือนกันยายน ประเมินได้
ว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยว
ไทยจาก 10 ตลาดส�ำคัญ (ได้แก่
จีน ยุโรปตะวันตก สหรัฐฯ
รัสเซีย เอเชียและอาเซียนบาง
ประเทศ) อาจท�ำได้ราว 1.9 ล้าน
คน ซึ่งเมื่อรวมกับช่วง 9 เดือน
แรกของปี จึงเห็นว่าตัวเลข 2
ล้านคนในปี 2564 ยังมีความ
เป็นไปได้
ภายใต้เงื่อนไขวัคซีนพาสปอร์ต
สามารถด�ำเนินการได้ หรือการ
เดินทางระหว่างประเทศมีข้อ
จ�ำกัดน้อยลง ดังนั้น เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยว
ที่จะเดินทางเข้าไทย จ�ำเป็น
ที่ผู้เกี่ยวข้องในภาคการท่อง
เที่ยวจะต้องได้รับวัคซีน หาก
ประเมินจากการจ้างงานใน
ธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ 20 จังหวัด
ที่พ่งึ พานักท่องเที่ยวต่างชาติ
อาจต้องการวัคซีนอย่างน้อย
2.2 แสนโดส ก่อนเดือนตุลาคม
ซึ่งเบื้องต้นทางการก็อยูร่ ะหว่าง
พิจารณาและคงเกิดขึ้นได้หาก
วัคซีนมาตามแผน
ส่วนประเด็นติดตามที่จะมีผล
ต่อทิศทางเศรษฐกิจในระยะ
ถัดไป ได้แก่ การกระจายวัคซีน
ในประเทศและแนวทางเปิด
รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ราคา
น้�ำมันดิบในตลาดโลก และแรง

กดดันเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น รวมถึง
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่ม
เติมจากภาครัฐ แม้ว่าการทยอย
เริ่มฉีดวัคซีนในประเทศจะยังไม่
ครอบคลุมประชากรจ�ำนวนมาก
จนท�ำให้เกิดภูมิค้ม
ุ กันหมู่ แต่ก็
คาดว่าหากมีการแพร่ระบาดอีก
ระลอกในประเทศจะไม่รุนแรง
เท่ากับที่ผา่ นมา
นางสาวธัญญลักษณ์ วัชระชัย
สุรพล รองกรรมการผู้จัดการ
กล่าวเพิ่มเติมว่า ยังมีประเด็น
เฉพาะหน้าเรื่องภาระหนี้ โดย
เฉพาะหนี้ครัวเรือนที่จะยัง
ค้างอยูใ่ นระดับสูง ทั้งนี้ ผล
ส�ำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทย
ล่าสุดชี้ว่า ครัวเรือนยังกังวลกับ
สถานการณ์รายได้ลด ปัญหา
ค่าครองชีพ และภาระหนี้สูง
อันท�ำให้มี 10.8% ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มีภาวะทางการ
เงินเสี่ยงต่อวิกฤต จึงยังจ�ำเป็น
ต้องมีการต่ออายุมาตรการ
ดูแลให้กับครัวเรือนเหล่านี้ เช่น
เดียวกับธุรกิจเอสเอ็มอี ขณะที่
มาตรการฯ สามารถท�ำได้เฉพาะ
เจาะจงมากขึ้น ตามพัฒนาการ
ของระยะหนี้ท่ีขอรับความช่วย
เหลือทางการเงินจากสถาบัน
การเงิน ที่นา่ จะผ่านจุดที่แย่
ที่สุดมาแล้วเช่นเดียวกับทิศทาง
เศรษฐกิจ

ธปท. เผยผลการพัั ฒนาระบบต้้นแบบการชำำ�ระเงิิน
ในภาคธุุรกิิจโดยใช้้สกุุลเงิินดิิจิิทััลที่่�ออกโดยธนาคารกลาง

นางสาววชิิรา อารมย์์ดีี ผู้้�ช่่วยผู้้�ว่่าการ

บริหารการจัดซื้อ การวางบิล และการ

ประเทศไทย (ธปท.) เปิิดเผยถึึงผล

(Suppliers)

สายตลาดการเงิิน ธนาคารแห่่ง

การพััฒนาระบบต้้นแบบการชำำ�ระเงิิน
ในภาคธุุรกิิจโดยใช้้สกุุลเงิินดิิจิิทััลที่่�

ออกโดยธนาคารกลาง (Central Bank
Digital Currency: CBDC) ซึ่่�งเกิิดจาก

ความร่่วมมืือระหว่่าง ธปท. เอสซีีจีี

และบริิษััทดิิจิิทััล เวนเจอร์์ส จำำ�กััด โดย
มีีบริิษััท ConsenSys เป็็นผู้้�สนัับสนุุน
ด้้านเทคโนโลยีี ซึ่่�งผลการพััฒนา

และทดสอบสรุุปได้้ว่่าเทคโนโลยีี

ดัังกล่่าวสามารถเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ

(Efficiency) การชำำ�ระเงิินให้้แก่่ภาค

ธุุรกิิจได้้เป็็นอย่่างดีี

ช�ำระเงิน ระหว่างเอสซีจีกับคู่ธุรกิจ

ผลการทดสอบพบว่าผู้ใช้

นับเป็นครั้งแรกของ ธปท. ที่ขยาย

ขอบเขต CBDC ไปสูผ
่ ู้ใช้งานในภาค

ธุรกิจ ซึ่งเป็นก้าวส�ำคัญในการเตรียม
ความพร้อมเพื่อให้เท่าทันพัฒนาการ
ของสกุลเงินดิจิทัลทั้งในและต่าง

สามารถก�ำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ใน

ประเทศที่อาจเข้ามามีบทบาทมากขึ้น

สอดรับกับกิจกรรมทางธุรกิจได้ดี เช่น

ในอนาคต ส�ำหรับ ในปี 2564 - 2565

เงินตามข้อมูลที่ระบุไว้ในใบแจ้งหนี้

สกุลเงินดิจิทัลส�ำหรับภาคประชาชน

Financing และการก�ำหนดเงื่อนไขการ

ให้สามารถใช้ได้ในวงกว้าง จ�ำเป็น

ที่ต้องการเท่านั้น เพื่อลดปัญหาการ

และประสิทธิภาพ โดยค�ำนึงถึงผลก

CBDC (Programmable Money) ให้

ต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน

การก�ำหนดเงื่อนไขให้มีการช�ำระ

ธปท. จะมุง่ เน้นการศึกษาและพัฒนา

(Invoices) ในธุรกิจ Supply Chain

(Retail CBDC) ซึ่งการพัฒนา CBDC

ช�ำระเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ต้องให้ความส�ำคัญกับความปลอดภัย

บริหารเงินสด เป็นต้น อย่างไรก็ดี

ระทบด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการด�ำเนิน

ระบบต้นแบบที่พัฒนาโดยใช้ DLT

นโยบายทางการเงิน เสถียรภาพระบบ

สามารถในการรองรับปริมาณธุรกรรม

เงินและธนาคารกลาง รวมถึงเปิดให้

ส่วนตัวของธุรกรรมทางการเงิน ที่ยัง

พัฒนารูปแบบ CBDC ซึ่งจะส่งเสริม

ในการรองรับการสร้างนวัตกรรม

เทคโนโลยี หรือการออกแบบระบบต่อ

รองรับการพัฒนานวัตกรรมท่ามกลาง

ทั้งนี้การพัฒนาระบบต้นแบบดัง

โครงการฯ สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีน่)ี

. จะเผยแพร่รายละเอียดผลการศึกษา

ส�ำหรับโครงการ CBDC ที่ทดสอบการ

ยังมีข้อจ�ำกัดบางประการ เช่น ความ

การเงิน และบทบาทของสถาบันการ

มาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี 25631 โดย

จ�ำนวนมาก และการปกปิดความเป็น

ภาคประชาชนเข้ามามีสว
่ นร่วมในการ

ใช้กับภาคธุรกิจนั้น ได้เริ่มด�ำเนินการ

มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และความยืดหยุน
่ ของการช�ำระเงิน
ทางการเงินใหม่ ๆ ให้กับภาคธุรกิจ

กล่าวได้ใช้เทคโนโลยีประมวลผลแบบ
กระจายศูนย์ (Distributed Ledger

Technology: DLT) เชื่อมต่อกับระบบ

คงต้องหาแนวทางจัดการทั้งในเชิง

ให้การท�ำธุรกรรมทางการเงินสามารถ

ไป (ส�ำหรับรายละเอียดผลทดสอบของ

การเปลี่ยนแปลงสูย
่ ุคดิจิทัล ทั้งนี้ ธปท

การพัฒนาระบบต้นแบบนี้

การออก Retail CBDC ในระยะต่อไป

บลจ.กสิิกรไทย ปัันผล 8 กองทุุน LTF กว่่าพัั นล้้าน
มองหุ้้�นไทยฟื้้� นตััวจากการมาของวััคซีีน-สิินค้้าส่่งออกได้้ เพิ่่� ม
บลจ.กสิกรไทย ดีเดย์ 15 มี.ค.นี้ จ่าย
ปันผลแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนของกอง
ทุน KDLTF, K20SLTF, K70LTF และ
KGLTF ทั้งชนิด LTF และชนิดจ่าย
เงินปันผล รวม 8 กองทุน มูลค่ากว่า
1,000 ล้านบาท พร้อมประเมิน
SET Index ปลายปีท่ี 1,600 จุด จาก
ปัจจัยความชัดเจนในการเริ่มแจก
จ่ายวัคซีนทั่วโลกรวมถึงในไทย และ
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกช่วย
สนับสนุนภาคการส่งออกและการ
ท่องเที่ยวของประเทศได้
นางสาวธิดาศิริ ศรีสมิต, CFA Chief
Investment Officer (รองกรรมการ
ผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน
) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
กสิกรไทย จ�ำกัด (บลจ.กสิกรไทย
) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เตรียม
จ่ายปันผลกองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว (Long-Term Equity Fund:
LTF) ส�ำหรับรอบผลการด�ำเนินงาน
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 ถึง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จ�ำนวน
8 กองทุน ประกอบด้วย กองทุน
ชนิด LTF จ�ำนวน 4 กองทุน ได้แก่
กองทุนเปิดเค หุ้นระยะยาวปันผล
-C ชนิด LTF (KDLTF-C(L)) ในอัตรา
0.49 บาทต่อหน่วย กองทุนเปิดเค
20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-C
ชนิด LTF (K20SLTF-C(L)) ในอัตรา
0.13 บาทต่อหน่วย กองทุนเปิดเค
70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด
LTF (K70LTF-C(L)) ในอัตรา 0.31
บาทต่อหน่วย และ กองทุนเปิดเค
โกรทหุ้นระยะยาวปันผล-C ชนิด LTF
(KGLTF-C(L)) ในอัตรา 0.56 บาทต่อ
หน่วย
นอกจากนี้ การจ่ายปันผลในรอบ
นี้นับเป็นครั้งแรกของกองทุน LTF
ชนิดจ่ายเงินปันผล อีกจ�ำนวน

4 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเค
หุ้นระยะยาวปันผล-A ชนิดจ่าย
เงินปันผล (KDLTF-A(D)) ในอัตรา
0.28 บาทต่อหน่วย กองทุนเปิดเค
20 ซีเล็คท์หุ้นระยะยาวปันผล-A
ชนิดจ่ายเงินปันผล (K20SLTF-A(D))
ในอัตรา 0.36 บาทต่อหน่วย กองทุน
เปิดเค 70:30 หุ้นระยะยาวปันผล-A
ชนิดจ่ายเงินปันผล (K70LTF-A(D))
ในอัตรา 0.28 บาทต่อหน่วย และกอง
ทุนเปิดเค โกรทหุ้นระยะยาวปันผล
-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (KGLTF-A(D))
ในอัตรา 0.24 บาทต่อหน่วย โดย
ทั้งหมดมีก�ำหนดจ่ายปันผลพร้อมกัน
ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 รวมมูลค่า
ทั้งสิ้น 1,320.97 ล้านบาท
นางสาวธิดาศิริกล่าวต่อไปว่า กองทุน
LTF ทั้ง 2 ชนิด มีกลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการกองทุนแบบเชิงรุก
(Active Management Strategy)
มุง่ สร้างผลตอบแทนให้สูงกว่าดัชนี
ชี้วัด (Benchmark) และมีนโยบาย
จ่ายปันผลปีละไม่เกิน 2 ครั้ง ท�ำให้
ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับเงินปันผล
ระหว่างการลงทุน และมีโอกาสได้รับ
ผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในหุ้น
ไทยในระยะยาว ทั้งนี้ กองทุน LTF
ภายใต้การบริหารจัดการของ บลจ
.กสิกรไทย จะยังคงได้รับการดูแล
จากทีมผู้จัดการกองทุนอย่างใกล้ชิด
ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงวางใจได้ว่ากองทุน
LTF ทั้ง 2 ชนิด จะยังคงได้รับการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
เช่นเดิม
“ส�ำหรับมุมมองต่อตลาดหุน
้ ไทย
ในระยะสั้นคาดว่าตลาดยังคง
ผันผวนตามทิศทางตลาดหุน
้ โลก
รวมถึงยังมีประเด็นภายในประเทศ
ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดทั้งจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรัส COVID-19 และสถานการณ์
ความขัดแย้งทางการเมือง อย่างไร
ก็ดี ข่าวการได้รบ
ั และฉีดวัคซีน
Sinovac และ AstraZeneca ใน
ไทยช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุน
ได้มาก ท�ำให้ผล
ู้ งทุนมีความหวัง
ต่อการเปิดประเทศมากขึ้น ถึง
แม้ว่า Valuation ของตลาดไทย
อยูใ่ นระดับทีส
่ งู เมื่อเทียบกับอดีต
แต่ก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางเดียว
กับตลาดหุน
้ ทั่วโลก เนื่องจาก
สภาพคล่องทีอ
่ ยูใ่ นระดับสูงจาก
การด�ำเนินนโยบายทางการเงิน
และการคลังแบบผ่อนคลายทั่ว
โลก ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย มองเป้า
หมายดัชนีปลายปีไว้ที่ 1,600 จุด
ภายใต้ความคาดหวังเรื่องการฟื้ น
ตัวทางเศรษฐกิจของไทย หลังจาก
เห็นความชัดเจนในการแจกจ่าย
วัคซีน และการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ
โลกทีจ
่ ะสนับสนุนภาคการส่งออก
และการท่องเทีย
่ วของประเทศได้”
นางสาวธิดาศิรก
ิ ล่าว
นางสาวธิดาศิริกล่าวเพิ่มเติมว่า
ผู้ลงทุนที่สนใจกองทุน LTF ชนิด
จ่ายเงินปันผลอย่าง KDLTF-A(D),
K20SLTF-A(D), K70LTF-A(D) และ
KGLTF-A(D) สามารถเริ่มต้นลงทุนได้
เพียง 500 บาท ผ่าน App K PLUS,
K-My Funds, ธนาคารกสิกรไทย
หรือ ผู้สนับสนุนการขายและรับ
ซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยติดต่อขอรับ
หนังสือชี้ชวนได้ตามช่องทางดัง
กล่าว สอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี KAsset
Contact Center 0 2673 3888
ผู้ลงทุนโปรดท�ำความเข้าใจลักษณะ
สินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความ
เสี่ยง และศึกษาข้อมูลภาษีในคู่มือ
การลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน

บล.ดีีบีีเอสวิิคเคอร์์ส : ORI แนะนำำ� ซื้้�อ ราคาพื้้� นฐาน ที่่� 8.50 บ.

Company Update
ORI ค�ำแนะน�ำ ซื้อ
ราคาปิด 7.55 บาท ราคาพื้น

ฐาน 8.50 บาท (เดิม 8.10 บาท)
ก�ำลังก้าวสูป
่ ีท่ีดีข้ึน
ประกาศก�ำไรหลักปี 63 ออก

มาเป็น 2.5 พันล้านบาท ลดลง

5% y-o-y สืบเนื่องจากการโอน

และอัตราก�ำไรขั้นต้นที่ปรับลง
แต่รายการที่ยังค้�ำจุนคือ ส่วน

แบ่งก�ำไรจากบริษัทร่วมทุนที่
สูง และบริหารค่าใช้จ่ายได้ดี

พร้อมกับจ่ายปันผลงวดสุดท้าย

ที่ 0.39 บาท XD 7 พ.ค.64 และ
จ่ายปันผล 18 พ.ค.64 สิ่งที่เกิด

ขึ้นในปี 63 คือ เปิดขายโครงการ

ได้น้อยกว่าเป้าหมาย แต่การโอน
เมื่อรวมกับของบริษัทร่วมทุน
สามารถท�ำสถิติสูงสุดใหม่ได้

คาดว่าผลการด�ำเนินงานที่

ด้อยลงได้สน
้ิ สุดไปแล้วในช่วงปีท่ี
แล้ว แต่คาดว่าปี 64 นี้จะได้เห็น

ภาพการกลับมาเติบโตดี นั่นคือ

ระดับ 6.9เท่า แม้ได้มีการปรับ

ปี 64 และ 65 เป็น +20%/+6%

สะท้อนโครงการ Park Origin

คาดว่าอัตราการเติบโตก�ำไรหลัก

ตามล�ำดับ

บริษัทพยายามลดความ

เสี่ยงจากการพึ่งพิงแต่ธุรกิจที่

ลดประมาณการปีน้ล
ี ง 7%

ทองหล่อในนาม JV ที่มีการโอน
ได้น้อยลง ราคาปิดมีสว
่ นเพิ่ม

เทียบกับราคาพื้นฐานใหม่ได้อีก

13% ข้อดีคือ เป็นอีกหนึ่งบริษัท

อยูอ
่ าศัย ปัจจุบันมีแผนในมือ

ที่จ่ายปันผลได้สูง คาดการณ์

มีรายได้ท่ีสม่�ำเสมอ (Recurring

และปี 65 คือ 7.3% และ 7.8%

หลายโครงการที่จะสนับสนุนให้

อัตราผลตอบแทนปันผลงวดปีน้ี

Income) ในอนาคต แม้ปัจจุบัน

ตามล�ำดับ

ด�ำรงสถานะการเป็นหนึ่งในผู้น�ำ
คอนโดมิเนียมไทย มีการจับมือ

นักวิเคราะห์ : Thailand

กับพันธมิตรหลายราย เช่น DTC,

Research Team / ธนินี สถิร

ล่าสุดเป็น JWD ที่จะท�ำธุรกิจโล

com

ES-CON, CI:Z, และ GS E&C

จิสติกส์ ให้บริการเช่าคลังสินค้า

แบบ BTS และจะมีการประกาศ
เพิ่มเติมอีก ระหว่างปีน้ี

คงค�ำแนะน�ำ ซื้อ แต่ราคา

พื้นฐานใหม่ก�ำหนดไว้สูงขึ้น
เป็น 8.50 บาท ซึ่งประเมิน

ด้วย Forward P/E ปี 64 ที่
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บล.เมย์์แบงก์์ กิิมเอ็็ง : JMT แนะนำำ� ซื้้�อ ราคาพื้้� นฐาน ที่่� 53.00 บ.
JMT Network Services (JMT)
JMT ผู้้�ชนยัักษ์์
TP Revision
ประเด็็นการลงทุุน
	ทุุกปีีที่่�ผ่า่ นไป JMT จะขยัับเข้้าใกล้้การเป็็นผู้้�นำำ�ในกลุ่่�มบริิหารสิินทรััพย์์ของไทยมากขึ้้�น และภายในปีี 2564 เป็็นอีีกครั้้�งที่่�
บริิษััทจะโดดเด่่นสุุดในกลุ่่�มฯ ตามแนวโน้้มกำำ�ไรที่่�ทำำ� All time high และยัังเติิบโตเป็็นเท่่าตััวได้้ใน 2 ปีีข้า้ งหน้้า ราคาหุ้้�นปรัับ
ขึ้้�น +29%YTD เทีียบ P/E64 = 34 เท่่า นั้้�นยัังถููกกว่่าการเติิบโตของกำำ�ไรที่่� 2-Yr CAGR = 40% หรืือคิิดเป็็น PEG 0.85 เท่่า เรา
ปรัับราคาเหมาะสมขึ้้�นเป็็น 53.00 บ./หุ้้�น อิิง P/E 40 เท่่า คงคำำ�แนะนำำ� ซื้้�อ
โมเมนตััมดีีตลอดปีี 2564
หลัังรายงานกำำ�ไรปีี 2563 ที่่� 1,047 ลบ. +54%YoY เป็็นสถิิติิสูงู สุุดใหม่่ที่่�ดีีกว่่าคาด 5% จาก %GPM ทำำ�ได้้ดีีเกิินคาดจาก
56% เป็็น 67.6% ต้้นทุุนลดลงสวนทางรายได้้ เราเชื่่�อมั่่�นว่่าปีีนี้้�ยังั เป็็นภาพการเติิบโตที่่�ดีีทั้้�ง ยอดเก็็บหนี้้�ที่่�ยัังโตตามเป้้าใน
1QTD หลัังเศรษฐกิิจกลัับมาใกล้้ปกติิและมาตรการภาครััฐเสริิมสภาพคล่่องในระบบ เบื้้�องต้้นคาดกำำ�ไร 1Q64 ที่่� 300 ลบ. +/แม้้ย่อ
่ เล็็กน้้อย QoQ ตามปััจจััยฤดููกาล แต่่เติิบโตถึึง +45%YoY และจะดีีขึ้้�นใน 2Q64 ก่่อนก้้าวกระโดดใน 2H64 ยกฐานตาม
กองหนี้้�ที่่�ไม่่มีต้
ี ้นทุุนตามสถิิติิในอดีีต (1H : 2H = 40 : 60)
	ทุุกองค์์ประกอบสนัับสนุุนกำำ�ไรเติิบโตเฉลี่่�ย 40% ในสองปีีข้า้ งหน้้า
เรายัังเห็็นพััฒนาการบวกของ JMT ในทุุกบรรทััดในปีี 2564-65 ทั้้�ง i) ยอดเก็็บเงิินสด-รายได้้เติิบโตเฉลี่่�ย +20%YoY จากทั้้�ง
บนกองหนี้้�เก่่า-ใหม่่ ที่่�ปััจจุุบัน
ั เหนืือช่่วง COVID-19 ระบาดแล้้ว ii) %GPM +100-300bps YoY ตามจำำ�นวนกองหนี้้�ที่่�ไม่่มีต้
ี ้นทุุน
ที่่�เติิม +7,000-10,000 ลบ./ปีี และต้้นทุุนบริิการเติิบโตน้้อยกว่่าจากการใช้้เทคโนโลยีีเพิ่่�มประสิิทธิิภาพเก็็บหนี้้� และ iii) การ
ลงทุุนใน NPL เพิ่่�มเติิม 3-6,000 ลบ./ปีี หรืือ 18-36% จากฐานเงิินลงทุุน ปริิมาณ NPL ยัังเพีียงพอต่่อ AMCs ในตลาด ไม่่ทำำ�ให้้
การแข่่งขัันประมููลน่่ากัังวล ขณะบริิษััทไม่่มีข้
ี อ
้ จำำ�กััดด้้านเงิินทุุนด้้วย D/E 1.5x ณ สิ้้�นปีี 2563 หลัังแปลงสภาพ JMT-W2 บาง
ส่่วนรองรัับแผนไว้้แล้้ว
ปรัับราคาเหมาะสมปีี 2564 ขึ้้�นเป็็น 53.00 บาท คงคำำ�แนะนำำ� ซื้้�อ
เพื่่�อสะท้้อนการเติิบโตที่่�ยัังคงน่่าประทัับใจ เราปรัับเป้้ากำำ�ไรสุุทธิิปีี 64-65 ขึ้้�นเฉลี่่�ย 22% เป็็น 1,479/2,042 ลบ.
+41%/+38%YoY เติิบโตในอััตราเฉลี่่�ยสะสม (CAGR) = 40% ต่่อปีี เช่่นเดีียวกัับที่่�ปรัับราคาเหมาะสมปีี 2564 (รวม Fully
diluted จาก JMT-W2) ขึ้้�น 49% เป็็น 53.00 บ./หุ้้�น อิิง P/E64 = 40 เท่่า หรืือ PEG 1 เท่่า ทั้้�งนี้้�ระยะสั้้�นเราเห็็นอีีกปััจจััยบวก
หนุุน คืือ โอกาสที่่�อาจถููกเข้้าคำำ�นวณใน SET50 ใน 6-12 เดืือนข้้างหน้้า แม้้ขนาดของ JMT จะยัังเล็็กกว่่าผู้้�นำำ�ในตลาดอย่่าง
BAM แต่่เราชอบ JMT ที่่�เป็็น Growth Stock และสร้้างผลการเติิบโตได้้อย่่างสม่ำำ�เสมอทั้้�งในแง่่กระแสเงิินสดรัับและฐานกำำ�ไร
สุุทธิิที่่�กำำ�ลัังจะขึ้้�นเทีียบชั้้�นในไม่่ช้า้
Thanatphat Suksrichavalit
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ณภััค ภััทรสุุปรีีดิ์์� : เรีียบเรีียง
โทร : 02-276-5976
	อีีเมล์์ : reporter@hooninside.com
	ที่่�มา : สำำ�นัักข่่าวหุ้้�นอิินไซด์์
	วัันที่่� : 09 มีีนาคม พ.ศ. 2564
ที่่�มา: http://www.hooninside.com

บล.เคทีีบีีเอสทีี : JKN แนะนำำ� "BUY" ราคาเป้้าหมาย 12.50 บาท/หุ้้�น
JKN Global Media
Bloomberg ticker JKN TB
Recommendation BUY
(maintained)
Current price
Bt10.20
Target price
Bt12.50
(maintained)
Upside/Downside +23%
จัับมืือ DOD รุุกสิินค้้ากััญชง + เช่่าเวลา
ช่่อง News 18
News Flash
JKN ได้้เซ็็นต์์ MoU กัับ DOD โดย
มีีแผนพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร
และเครื่่�องดื่่�มเพื่่�อสุุขภาพที่่�นำำ� "กััญ
ชง" แท้้ๆ มาเป็็นส่่วนประกอบสำำ�คััญ
ในผลิิตภััณฑ์์กว่่า 10 รายการ ได้้แก่่
, 1) ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารช่่วยดููแล
ข้้อเข่่าลดการอัักเสบบริิเวณข้้อเข่่า 2)
ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารช่่วยในการนอน
หลัับและคลายเครีียด 3) ผลิิตภััณฑ์์
เสริิมอาหารเพื่่�อบำำ�รุุงสมอง ลดความ
เสี่่�ยงของโรคอััลไซเมอร์์ 4) โปรตีีน
จากเมล็็ดกััญชง ให้้กรดอะมิิโนที่่�ครบ
ถ้้วนเหมาะการควบคุุมน้ำำ�หนััก 5)
ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารบำำ�รุุงสมองในรููป
แบบเจลลี่่� 6) ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร
ในรููปแบบซอฟเจล ช่่วยลดโอกาสใน
การเกิิด ความดััน ไขมััน เบาหวาน 7)
ผลิิตภััณฑ์์โพรไปโอติิค เพื่่�อสร้้างสมดุุล
ระบบลำำ�ไส้้ และระบบภููมิคุ้้�
ิ มกััน ช่่วย
ต้้านอนุุมูล
ู อิิสระ 8) ชาสำำ�เร็็จรููปจากกััญ
ชง ช่่วยผ่่อนคลาย 9) กาแฟสำำ�เร็็จรููป
เพิ่่�มโอเมก้้า ลดความเสี่่�ยงในการเกิิด
โรคเรื้้�อรััง และ 10) ผลิิตภััณฑ์์เสริิม
อาหารสำำ�หรัับนัักกีีฬาลดการอัักเสบ
ของกล้้ามเนื้้�อ
นอกจากนี้้� JKN ได้้เช่่าเวลาช่่อง
News 18 เป็็นเวลา 2 เดืือน ตั้้�งแต่่จัันทร์์

ที่่� 8 มีี.ค. 2021 ตลอด 24 ชั่่�วโมงเพื่่�อ
ออกอากาศคอนเทนต์์ของ JKN และ
JKN CNBC อีีกทั้้�งเป็็นช่่องทางในการ
ขายสิินค้้าของ JKN หลััง JKN ประสบ
ความสำำ�เร็็จจากการขายสิินค้้า เช่่น
ผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร C-TRIA, Olig
Fiber และ Fish Cap (ที่่�มา: ทัันหุ้้�น,
การเงิินการธนาคาร)
Implication
เรามีีมุม
ุ มองเชิิงบวกกัับข่่าวข้้าง
ต้้น เรามองว่่า การเซ็็นต์์ MoU ของ
DOD เพื่่�อพััฒนาผลิิตภััณฑ์์กััญชงจะส่่ง
sentiment เชิิงบวกต่่อ JKN โดย Siam
Herbal Tech ซึ่่�งเป็็นบริิษััทลููกของ
DOD เป็็นบริิษััทมหาชนเพีียงรายเดีียว
ในกลุ่่�มแรกที่่�ได้้รับ
ั ใบอนุุญาตนำำ�เข้้า
เมล็็ดพัันธุ์์�กััญชง ทำำ�ให้้ JKN มีีโอกาส
อยู่่�ในกลุ่่�ม first mover ของผลิิตภััณฑ์์
ผสมกััญชง
ทั้้�งนี้้�เรายัังไม่่ได้้รวมรายได้้จาก
ผลิิตภััณฑ์์กััญชงในประมาณการ เบื้้�อง
ต้้นเราประเมิินรายได้้จากการขาย
สิินค้้าปััจจุุบัน
ั เช่่น ผลิิตภััณฑ์์เสริิม
อาหาร C-TRIA, Olig Fiber และ Fish
Cap (ไม่่รวมสิินค้้ากััญชง) ปีี 2021E ที่่�
150 ล้้านบาท, Net profit margin
20% อย่่างไรก็็ตาม เราประเมิินเบื้้�อง
ต้้น หากสิินค้้าผสมกััญชง มีียอดขาย
ทุุกๆ 100 ล้้านบาท จะช่่วยเพิ่่�มกำำ�ไร
สุุทธิิของ JKN ที่่� 20 ล้้านบาท
สำำ�หรัับประเด็็นการเช่่าเวลาช่่อง News
18 เรามองบวกจะประเด็็นข้้างต้้น
เนื่่�องจากเป็็นการขยายช่่องทางการ
ออกอากาศคอนเทนต์์ของ JKN ช่่วย
เพิ่่�มรายได้้ค่่าโฆษณาจากรายการข่่าว
และรายการอื่่�นๆของ JKN อีีกทั้้�ง ยััง
เพิ่่�มช่่องทางการขายสิินค้้าของ JKN
จากปััจจุุบัน
ั ที่่�ขายผ่่านช่่องทาง online
เช่่น facebook ของ jknshopping, line

และ call center
เราคงประมาณการกำำ�ไรสุุทธิิ
ปีี 2021E ที่่� 375 ล้้านบาท (+20%
YoY) จาก 1) รายได้้รวมปรัับตััวเพิ่่�ม
ขึ้้�น +22% YoY จากรายได้้ค่่าลิิขสิิทธิ์์�
+12% YoY, รายได้้ค่่าโฆษณาขยายตััว
+25% YoY และรายได้้จากการขาย
สิินค้้าที่่� 150 ล้้านบาท (จากปีี 2020 ที่่�
มีีรายได้้เพีียงเล็็กน้้อย) และ 2) GPM
ขยายตััว YoY
เราคงคำำ�แนะนำำ� ซื้้�อ JKN ที่่�ราคา
เป้้าหมาย 12.50 บาท อิิง 2021E PER
ที่่� 20x (เทีียบเท่่าค่่าเฉลี่่�ยย้้อนหลััง 3 ปีี
) เรามองว่่าราคาปััจจุุบัน
ั น่่าสนใจโดย
JKN เทรดอยู่่�ที่่� PER 16.6x (-0.75
below 3-yr avg PER) เราเชื่่�อมั่่�นว่่า
กำำ�ไรสุุทธิิปีี 2020-22E ยัังคงเติิบโต
ต่่อในระดัับสููงที่่� +18% CAGR โดยปีี
2021E มีี Upside จากรายได้้จากการ
ขายสิินค้้าผ่่านช่่อง News 18 และปีี
2022E จากสิินค้้าผสมกััญชง
ที่่�มา: บล.เคทีีบีเี อสทีี จำำ�กััด (
มหาชน) ประจำำ�วัันที่่� 9 มีี.ค. 2564
บทวิิเคราะห์์ฉบัับนี้้�จััดทำำ�ขึ้้�นโดยบริิษััท
หลัักทรััพย์์ เคทีีบีเี อสทีี จำำ�กััด (มหาชน
) มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อนำำ�เสนอและเผย
แพร่่บทวิิเคราะห์์ให้้เป็็นข้้อมููลประกอบ
การตััดสิินใจของนัักลงทุุนทั่่�วไป โดย
จััดทำำ�ขึ้้�นบนพื้้�นฐานของข้้อมููลที่่�ได้้เปิิด
เผยต่่อสาธารณชนอัันเชื่่�อถืือได้้ และ
มิิได้้มีเี จตนาเชิิญชวนหรืือชี้้�นำำ�ให้้ซื้้� อ
หรืือขายหลัักทรััพย์์แต่่อย่่างใด ดัังนั้้�น
บริิษััทหลัักทรััพย์์ เคทีีบีเี อสทีี จำำ�กััด
(มหาชน) จะไม่่รับ
ั ผิิดชอบต่่อความ
เสีียหายใดๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการใช้้บท
วิิเคราะห์์ฉบัับนี้้�ทั้้�งทางตรงและทาง
อ้้อม และขอให้้นัก
ั ลงทุุนใช้้ดุล
ุ พิินิจ
ิ
พิิจารณาอย่่างรอบคอบก่่อนการตััดสิิน
ใจลงทุุน

บล.ฟิิลลิิป : BEC แนะนำำ� ซื้้�อ ราคาพื้้� นฐาน ที่่� 11.60 บ.
บีอีซี เวิลด์ BEC

กลับมาสร้างก�ำไรได้หลังปรับโครงสร้างบริษัท

4Q63 ออกมาดีกว่าคาด จากต้นทุนต่�ำกว่าที่คาดไว้

4Q63 รายได้อยูท
่ ่ี 1,718 ล้านบาท -15% y-y เป็นผลกระทบจาก COVID-19 ท�ำให้เม็ดเงินโฆษณาหดตัว ราคาขาย -11.3%
เฉลี่ยที่ 7.75 หมื่นบาท/นาที และอัตราการขาย -1.6% เหลือ 77.5% แต่หากเทียบ 3Q63 รายได้ +29.9% จาก COVID-19 ที่
คลี่คลาย แม้ราคาขาย -8.7% q-q แต่อัตราการขาย+16.5% ประกอบกับรายได้ Global Content Licensing +85.2% จากการ
Simulcast ละครไปที่จีน2 เรื่อง จาก 3Q63 ที่มี 1 เรื่อง และรายได้จากดิจิทัล +128.9% จากละครใหม่ท่ีนาไปออกอากาศในCH3
+ และช่องทางออนไลน์อ่ ืน ต้นทุน -39.3% จากการรีรันละครในบางช่วงเวลา รวมถึงเวลาออกอากาศละครที่ส้น
ั ลง และ SG&A
-14.8% y-y จากการปรับโครงสร้างองค์กร โดยมีการลดจ�ำนวนพนักงานลง แต่หากเทียบ q-q +40.5% เพราะมีเงินชดเชยให้
พนักงานอีก 300 คน ซึ่งปัจจุบันพนักงานเหลืออยูร่ าว 900 คน ไตรมาสนีม้บ
ี ันทึกก�ำไรจากการขายหุ้นบีอีซี เทโร เข้ามา 37.5 ล้าน
บาทและมีต้ังด้อยค่าตามมาตรฐานบัญชีใหม่ TFRS 9 ที่ 19 ล้านบาท จึงมีก�ำไรที่ 268 ล้านบาท
ทั้งปี 2563 ขาดทุนที่ 214 ล้านบาท จากครึ่งปี แรกขาดทุน 542 ล้านบาทและพลิกกลับมามีก�ำไรที่ 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�ำไร ทั้งแนวโน้มรายได้เพิม
่ ขึ้นแต่คุมค่าใช้จ่ายต่อเนื่องแม้ COVID-19 กลับมาระบาดรอบใหม่ แต่
ผลกระทบน้อยกว่ารอบแรก โดยในเดือน ม.ค. 64 ที่COVID-19 ระบาดเทียบกับปี ก่อนที่ยังไม่มี เม็ดเงินโฆษณาทางทีวี +1% เทียบ
ทั้งอุตสาหกรรม 3%ประกอบกับการขายบีอีซี เทโรไปทาให้ได้ชว
่ งเวลาของข่าวเรื่องเล่าหน้าหนึ่ง เรื่องเล่าเช้านี้และเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ กลับมาทัง้ หมด จากเดิมแบ่งเวลาให้บีอีซี เทโรขาย อีกทั้งการกลับมาดาเนินรายการข่าวของคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดาคาด
ว่าจะทาให้รายการข่าวกลับมามีความน่าสนใจอีกครั้งในส่วนของละครจะเพิม
่ ละครใหม่แทนการรีรันและละครช่วง 20.20 น.จะ
เพิ่มเวลากลับมาเป็น 2 ชม. เหมือนในอดีต ซึ่งน่าจะช่วยให้การขายโฆษณาดีข้ึนและหนุนรายได้ดิจิทัล เพราะคอนเทนท์ใหม่จะมี
รายได้ดีกว่ารี รัน นอกจากนี้ได้เปิดตัว CH3+ Premium เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 64 ที่จะเปิดรับสมาชิกเสียค่าบริการในช่วงโปรโมชั่นที่
79 บาท/เดือน จาก 99 บาท ซึ่งจะมี Exclusive Content ที่ไม่เคยออกทางช่อง 33 และไม่มีโฆษณาคั่นโดยตั้งเป้าปีนีม้ส
ี มาชิก
1 แสนราย ส่วนการขายลิขสิทธิไ์ ปต่างประเทศ(Global Content Licensing) ก็ยังคงมี Simulcast ไปที่จีนไม่ต่�ำกว่าปี 2563 ที่ 5
เรื่อง รวมถึงการขายลิขสิทธิ์ไปประเทศใหม่ ๆ ที่ให้ความสนใจ เช่น ญี่ปุ่น โดยตั้งเป้ารายได้จากดิจิทัลและขายลิขสิทธิ์ปีน้ท
ี ่ี 1,000
ล้านบาท โต 20% ส่วนในเรื่องของค่าใช้จ่ายปี นี้จะยังคงควบคุมต่อเนื่อง ตั้งเป้าลดต้นทุนการผลิตและ SG&A ลง 10% โดยค่า
ใช้จ่ายที่เห็นลดลงได้แน่นอน คือ การปิดระบบอนาล็อกไปเมื่อต้นปี2563 ค่าใช้จ่ายปีน้จ
ี ะไม่มี, การปรับลดขนาดองค์กรจากเดิม
ที่มีพนักงานราว 2,000 คน เหลือ 900คน โดยปี 2563 ลดลงไปราว 400 คนและการขายบีอีซี เทโร จึงไม่ถือเป็นพนักงานในกลุ่ม
นอกจากนี้ไม่ต้องรับรู้ขาดทุนจากบีอีซี เทโร ที่ปี 2563 รับรู้ขาดทุนกว่า 100 ล้านบาท และนโยบายลดต้นทุนผลิตละครหรือซื้อ
ลิขสิทธิต
์ ่างประเทศลง 5-10%
สยาม ติยานนท์
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บล.ทิิสโก้้ : SEAFCO แนะนำำ� ถืือ ราคาพื้้� นฐาน ที่่� 5.00 บ.
SEAFCO : คาดผ่่านจุุดต่ำำ�สุุดมาแล้้ว
คาดกำำ�ไรจะดีีขึ้้�นในช่่วง 1Q แต่่ยังั ค่่อนข้้างอ่่อนแออยู่่� แนะนำำ� ถืือ
จากการพููดคุุยกัับฝ่่ายบริิหารเรามองว่่า ผลประกอบการผ่่านจุุดต่ำำ�สุุดมาแล้้วในช่่วง 4Q โดยผลประกอบการที่่�แย่่นั้้�นมา
จากการปรัับกำำ�ไรขั้้�นต้้นพิิเศษ และการตั้้�งสำำ�รองหนี้้�เสีีย เราคาดกำำ�ไรจะดีีขึ้้�นในช่่วง 1Q แต่่ยังั ค่่อนข้้างอ่่อนแออยู่่� เนื่่�องจาก
การแข่่งขัันที่่�สููง ทำำ�ให้้อััตรากำำ�ไรลดลง อย่่างไรก็็ตาม มุุมมองระยะยาวยัังคงดีี เนื่่�องจากโครงการใหม่่ๆ ที่่�อาจเกิิดในอนาคต
ช่่วยขัับเคลื่่�อนกำำ�ไร 2022F เราแนะนำำ� ถืือ เนื่่�องจากอััพไซด์์ที่่�จำำ�กััด
การปรัับกำำ�ไรขั้้�นต้้นและการตั้้�งสำำ�รองหนี้้�เสีียเป็็นสาเหตุุขาดทุุนใน 4Q
	กำำ�ไรขั้้�นต้้นที่่�ติิดลบในช่่วง 4Q20 มาจากการปรัับกำำ�ไรขั้้�นต้้นตามคาด โดยส่่วนใหญ่่มาจากโครงการมอเตอร์์เวย์์ (บางใหญ่่
-กาญจนบุุรี)ี เนื่่�องจากการโอนที่่�ดิินช้้ากว่่าคาด ทำำ�ให้้เกิิดค่่าใช้้จ่่ายในการแสตนด์์บาย ส่่วน S&A ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นมากเกิิดจากการ
ตั้้�งสำำ�รองหนี้้�เสีีย 22 ลบ. ซึ่่�งอาจตััดค่่าใช้้จ่่ายส่่วนนี้้�ย้้อนหลัังได้้ หาก SEAFCO ชนะคดีี (แต่่คาดจะใช้้เวลานาน) หากไม่่นับ
ั
ปััจจััยดัังกล่่าวคาดบริิษััทจะยัังมีีกำำ�ไรค่่อนข้้างบาง
คาดกำำ�ไรจะดีีขึ้้�นในช่่วง 1Q แต่่ยังั ค่่อนข้้างอ่่อนแอ
เนื่่�องจากการปรัับกำำ�ไรขั้้�นต้้นและการตั้้�งสำำ�รองที่่�ผ่่านมานั้้�นเป็็นเพีียงเหตุุการณ์์ครั้้�งเดีียว เราคาดกำำ�ไรจะปรัับตััวดีีขึ้้�น
อย่่างเห็็นได้้ชัด
ั ในช่่วง 1Q21F โครงการ Forestias ได้้เริ่่�มก่่อสร้้างแล้้วในช่่วงมกราคม ส่่วน Central Embassy คาดจะเริ่่�ม
ก่่อสร้้างในช่่วง 2Q21F อย่่างไรก็็ตาม กำำ�ไรจะยัังอ่่อนแอ เนื่่�องจากการก่่อสร้้างยัังคงล่่าช้้า และมีีการแข่่งขัันสููงกดดัันกำำ�ไรขั้้�น
ต้้น แม้้จะมีีโครงการใหม่่ๆ ในกระบวนการ แต่่ทั้้�งหมดจะเริ่่�มสร้้างหลััง 2H ทำำ�ให้้ผลดีีน่า่ จะตามมาในช่่วง 2022F
แนะนำำ� ถืือ ด้้วยมููลค่่าเหมาะสมที่่� 5 บาท
เราประเมิินมููลค่่าเหมาะสมใหม่่อิิง PER 14.6x-16.7x (ค่่าเฉลี่่�ยย้้อนหลััง 6 ปีี) และเนื่่�องจากเหตุุการณ์์น่า่ จะผ่่านจุุดที่่�แย่่
ที่่�สุุดแล้้ว เราจึึงปรัับมููลค่่าเหมาะสมเป็็น 5 บาท จากเดิิม 4.42 บาท เราแนะนำำ� ถืือ จากอััพไซด์์จำำ�กััด และทิิศทางระยะสั้้�น
กลางๆ แต่่ระยะยาวดููดีี ปััจจััยเสี่่�ยงเชิิงลบได้้แก่่ ขาดโครงการใหม่่ๆ ค่่าใช้้จ่่ายบานปลายจากการก่่อสร้้างล่่าช้้า ค่่าจ้้าง ค่่าวััสดุุ
ก่่อสร้้าง และราคาน้ำำ�มัน
ั ดิิบเพิ่่�มขึ้้�น
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บล.คิิงส์์ฟอร์์ด : BANPU แนะนำำ� ซื้้�อเก็็งกำำ�ไร ราคาพื้้� นฐาน ที่่� 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

แนวโน้้มผลประกอบการพลิิกเป็็นกำำ�ไรในปีี 64

BANPU รายงานผลประกอบการ 4Q63 ขาดทุุนสุุทธิิ 468 ล้้านบาท

คาดผลการดำำ�เนิินงานปกติิ 1Q64 อยู่่�ในเกณฑ์์ดีีจากอากาศหนาวเย็็น
แนะนำำ� ซื้้�อเก็็งกำำ�ไร ประเมิินราคาเหมาะสมปีี 64 ที่่� 12.00 บาท
งวด 4Q63 ผลการดำำ�เนิินงานหลัักดีีขึ้้�นแต่่ยังั ขาดทุุนอยู่่�

BANPU รายงานผลประกอบการงวด 4Q63 ขาดทุุนสุุทธิิ 468 ล้้านบาท ดีีขึ้้�นจากงวด 3Q63 ที่่�ขาดทุุนสุุทธิิ 516 ล้้านบาท และจากงวด 4Q62 ที่่�ขาดทุุนสุุทธิิ 1.4 พัันล้้าน
บาท ทั้้�งนี้้�เมื่่�อตััดผลขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยน 907 ล้้านบาท และกำำ�ไรจากตราสารอนุุพัน
ั ธ์์ 508 ล้้านบาท ผลการดำำ�เนิินงานหลัักจะขาดทุุนลดลงอยู่่�ที่่� 70 ล้้านบาท ดีีขึ้้�น
ทั้้�ง QoQ, YoY อย่่างมีีนัย
ั สำำ�คััญ รัับผลบวกจากการฟื้้� นตััวของธุุรกิิจแหล่่งพลัังงาน (Energy Resources) โดย 1) ธุุรกิิจถ่่านหิิน ปริิมาณขายถ่่านหิินรวมเพิ่่�มขึ้้�น +18%QoQ อยู่่�
ที่่� 8.9 ล้้านตััน เพิ่่�มจากเหมืือง ITM แต่่เหมืือง CEY ลดลง ส่่วนราคาขายถ่่านหิินเฉลี่่�ยในอิินโดนีีเซีียเพิ่่�มขึ้้�นตามราคาถ่่านหิินอ้้างอิิงในตลาด แต่่ราคาขายเฉลี่่�ยในออสเตรเลีีย
ทรงตััว อย่่างไรก็็ตามต้้นทุุนการผลิิตต่่อหน่่วยปรัับตััวสููงขึ้้�น ส่่งผลให้้ GPM ของเหมืือง ITM และ CEY ลดลงอยู่่�ที่่� 32% และ 6% เทีียบกัับงวด 3Q63 ที่่� 34% และ 11% ส่่วน
ธุุรกิิจถ่่านหิินในจีีนรัับส่่วนแบ่่งขาดทุุน 9.6 ล้้านเหรีียญสหรััฐฯ 2) ธุุรกิิจก๊๊าซธรรมชาติิ GPM ดีีขึ้้�นเป็็น 35% จากที่่�ติิดลบ เป็็นผลจากการรัับรู้้�ผลการดำำ�เนิินงานของแหล่่งก๊๊าซฯ
Barnett เป็็นไตรมาสแรก ทำำ�ให้้ปริิมาณขายเพิ่่�มขึ้้�น รวมทั้้�งราคาขายก๊๊าซฯ เฉลี่่�ยที่่�เพิ่่�มขึ้้�นตามปััจจััยฤดููกาล สำำ�หรัับธุุรกิิจผลิิตไฟฟ้้า (Energy Generation) โรงไฟฟ้้าในจีีน
GPM เพิ่่�มขึ้้�นตามฤดููกาล ขณะที่่�ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากโรงไฟฟ้้า Hongsa ดีีขึ้้�นจากผลิิตเต็็มที่่�และรัับรู้้�เงิินประกัันภััพจากเหตุุการณ์์แผ่่นดิินไหว รวมแล้้วในปีี 63 บริิษััทมีีผลขาดทุุน
สุุทธิิ 1.8 พัันล้้านบาท เทีียบกัับปีีก่่อนที่่�ขาดทุุนสุุทธิิ 395 ล้้านบาท
คาดผลการดำำ�เนิินงานปกติิงวด 1Q64 พลิิกกลัับเป็็นกำำ�ไร
	สำำ�หรัับแนวโน้้ม 1Q64 คาดผลการดำำ�เนิินงานปกติิพลิิกเป็็นกำำ�ไรเทีียบ QoQ, YoY ยัังได้้รับ
ั ปััจจััยหนุุนจากราคาถ่่านหิินและราคาก๊๊าซฯ ที่่�ปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นจากสภาพอากาศ
ที่่�หนาวเย็็นผิิดปกติิ โดยราคาถ่่านหิินเฉลี่่�ยอ้้างอิิง NEX ใน 1Q64 อยู่่�ที่่� US$85/ton +26%QTD ส่่วนราคาก๊๊าซฯ เฉลี่่�ยอ้้างอิิง Henry Hub อยู่่�ที่่� US$2.8/MMBTU +2%QTD
รวมถึึงปริิมาณขายก๊๊าซฯ ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากแหล่่งก๊๊าซฯ Barnett ตั้้�งแต่่ 4Q63 ส่่วนธุุรกิิจโรงไฟฟ้้าจะเข้้าช่่วงฤดููกาลตั้้�งแต่่ปลายไตรมาสและไม่่ได้้รับ
ั แรงกดดัันจากเงิินบาทแข็็งค่่า
เหมืือนใน 4Q63 เบื้้�องต้้นเรายัังคงประมาณการปีี 64 พลิิกเป็็นกำำ�ไรสุุทธิิ 2.4 พัันล้้านบาท แนวโน้้มราคคาถ่่านหิินและราคาก๊๊าซฯ โดยเฉลี่่�ยทั้้�งปีีสูงู ขึ้้�นจากปีีก่่อนตามการฟื้้� น
ตััวของเศรษฐกิิจ ประกอบกัับธุุรกิิจไฟฟ้้าที่่�โรงไฟฟ้้า Hongsa จะกลัับมาเดิินเครื่่�องครบ 3 Unit รวมถึึงรัับรู้้�กำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้าใหม่่เพิ่่�มขึ้้�นจากโครงการ SLG 396 MWe ที่่�จะ
COD ภายใน 1Q64
แนะนำำ� ซื้้�อเก็็งกำำ�ไร ประเมิินราคาเหมาะสมปีี 64 ที่่� 12.00 บาท

เราปรัับราคาเหมาะสมในปีี 64 เป็็น 12.00 บาท (จากเดิิม 8.80 บาท) อิิง PBV 0.96x (Avg.7 Yr) คงคำำ�แนะนำำ�เพีียง ซื้้�อเก็็งกำำ�ไร ราคาหุ้้�นปััจจัับัน
ั ได้้สะท้้อนการปรัับตััวขึ้้�น
ของราคาถ่่านหิินและราคาก๊๊าซฯ ตามฤดููกาลไปมากแล้้ว ซึ่่�งต้้องติิดตามว่่าต่่อจากนี้้�ไปจะยืืนได้้ในระดัับสููงหรืือไม่่ นอกจากนี้้�กลยุุทธ์์การเติิบโตแบบ Greener, Smarter ผ่่าน
การลงทุุนใน Technology พลัังงานสะอาด แม้้ว่่าเรามีีมุม
ุ มองเป็็นบวกต่่อแนวทางดัังกล่่าว แต่่เชื่่�อว่่ายัังคงต้้องใช้้เวลาปรัับตััวอีีกระยะหนึ่่�งในการสร้้างฐานกำำ�ไรขึ้้�นมาช่่วยเสริิม
ธุุรกิิจเดิิม ส่่วนตารางการประกาศจ่่ายปัันผลงวด 2H63 ของบริิษััทนั้้�นอยู่่�ที่่� 0.15 บาท/หุ้้�น คิิดเป็็น Div.Yield 1.3% ขึ้้�นเครื่่�องหมาย XD วัันที่่� 12 เม.ย.64 และจะจ่่ายเงิินปัันผล
ในวัันที่่� 30 เม.ย.64
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บล.หยวนต้้า : VGI แนะนำำ� "BUY" ราคาเป้้าหมาย 8.90 บาท/หุ้้�น
Re-initiate
VGI

MEDIA
Action
BUY

TP upside (downside) 28%
Close Mar 8, 2021
Price (THB)

12M Target (THB)

6.95

8.90

Previous Target (THB) n.a.
Whats new?

- VGI เป็็นหนึ่่�งในบริิษััทโฆษณาชั้้�นนำำ�ของประเทศ จุุดเด่่นในการให้้บริิการ O2O Solutions ที่่�สมบููรณ์์แบบ และมีีศัก
ั ยภาพเติิบโตโดดเด่่น
- ปีี 2563/64 มีีกำำ�ไรพิิเศษจาก KEX ขณะที่่�กำำ�ไรปกติิลดลงจากผลกระทบ COVID-19

- แนวโน้้มปีี 2564/65 คาดกำำ�ไรจะฟื้้� นตััวโดดเด่่น ตามอุุตสาหกรรมสื่่�อโฆษณาที่่�ฟื้้� นตััว รวมถึึงส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากบริิษััทร่่วมที่่�คาดว่่าจะเติิบโตมากขึ้้�น
Our view

- เราเริ่่�มต้้นคำำ�แนะนำำ� ซื้้�อ ด้้วยผลประกอบการที่่�ผ่่านช่่วงแย่่สุด
ุ ไปแล้้วและจะกลัับเข้้าสู่่�วััฏจัักรการเก็็บเกี่่�ยวกำำ�ไรอีีกครั้้�ง และยัังมีี Upside จากการเติิบโตตามการขยายเส้้นทางรถไฟฟ้้าของ BTS
- เราประเมิินมููลค่่าพื้้�นฐานในปีี 2564/65 ของ VGIโดยอิิงวิิธีี Sum of the parts ที่่� 8.90 บาท

VGI
ผู้้�นำำ�ตลาด O2O เริ่่�มกลัับเข้้าสู่่�ช่่วงวััฏจัักรเก็็บเกี่่�ยวกำำ�ไร
ผู้้�นำำ�ตลาด O2O Solutions

VGI เป็็นหนึ่่�งในบริิษััทโฆษณาชั้้�นนำำ�ของประเทศ จุุดเด่่นในการให้้บริิการ Offline-to-Online Solutions (O2O Solutions) ที่่�มีี Ecosystem สมบููรณ์์แบบ โดยมีีธุุรกิิจที่่�ต่่อเนื่่�อง ที่่�เอื้้�อประโยชน์์ทาง
ธุุรกิิจ กััน ประกอบด้้วย 1) ธุุรกิิจสื่่�อโฆษณา ซึ่่�งเป็็นธุุรกิิจหลัักของบริิษััท ประกอบด้้วยธุุรกิิจสื่่�อโฆษณาในรถไฟฟ้้า สื่่�อโฆษณานอกบ้้าน สื่่�อในอาคาร และ สื่่�อในสนามบิิน การที่่�บริิษััทถืือหุ้้�นใน MACO
และ PLANB ทำำ�ให้้ครองตลาดสื่่�อโฆษณานอกบ้้านกว่่า 70% และsynergy ทางธุุรกิิจจากการใช้้ทรััพยากรร่่วมกััน ช่่วยลดความรุุนแรงในการแข่่งขััน และเพิ่่�มอำำ�นาจต่่อรองกัับลููกค้้า 2) ธุุรกิิจบริิการชำำ�ระ
เงิิน ซึ่่�งดำำ�เนิินการผ่่านกลุ่่�มบริิษััทภายใต้้ Rabbit Group โดย synergy ทางธุุรกิิจจากการใช้้ฐานข้้อมููลร่่วมกััน ในการต่่อยอดธุุรกิิจร่่วมกััน 3) ธุุรกิิจจััดส่่งพััสดุุ ซึ่่�งดำำ�เนิินการโดย Kerry Express (KEX) ซึ่่�ง
เป็็นบริิษััทร่่วมของบริิษััทฯ
ปีี 2563/64 มีีกำำ�ไรพิิเศษจาก KEXกำำ�ไรปกติิลดลงจากผลกระทบ COVID-19

ผลประกอบการงวด 9M63/64 บริิษััทมีีกำำ�ไรปกติิ ที่่� 89 ล้้านบาท ปรัับลดลง 92%YoY เนื่่�องจากเม็็ดเงิินโฆษณาของทั้้�งระบบงวดปีี 2564 ที่่�ปรัับลดลง 10%YoY โดยอุุตสาหกรรมสื่่�อในระบบ
ขนส่่งมวลชน และสื่่�อในรถไฟฟ้้า ปรัับลดลงถึึง 18%YoY เราคาดกำำ�ไรปกติิใน 4Q63/64 ที่่� 12 ล้้านบาท ปรัับลดลงจากไตรมาสก่่อนที่่�มีีกำำ�ไร 200 ล้้านบาท เนื่่�องจากผลกระทบจากการแพร่่ระบาด
ของ COVID-19 ระลอก 2 ต่่ออุุตสาหกรรมโฆษณา กอปรกัับ เป็็นช่่วง low season คาดอััตราการใช้้สื่่� อโฆษณาของ VGI จะลดลงจากไตรมาสก่่อนที่่� 48% เหลืือ 35% ภาพรวมปีี 2563/64 คาดบริิษััทมีี
กำำ�ไรสุุทธิิ 614 ล้้านบาท แต่่หากไม่่รวมรายการพิิเศษจำำ�นวน 513 ล้้านบาท จากการที่่�บริิษััทลููก KEX เข้้าจดทะเบีียนใน SET คาดกำำ�ไรปกติิ ที่่� 101 ล้้านบาท -92%YoY
ผ่่านช่่วงแย่่สุด
ุ ไปแล้้ว ปีี 2564/65 คาดฟื้้� นตััวโดดเด่่น

แนวโน้้มปีี 2564/65 เราคาดกำำ�ไรจะฟื้้� นตััวโดดเด่่น 767%YoY เป็็น 874 ล้้านบาท จาก 1) การฟื้้� นตััวของธุุรกิิจสื่่�อโฆษณา ทั้้�ง อุุตสาหกรรมสื่่�อโฆษณานอกบ้้าน สื่่�อในรถไฟฟ้้า สื่่�อในอาคาร หลััง
จากสถานการณ์์ COVID-19 เริ่่�มคลี่่�คลายในทางที่่�ดีีขึ้้�น และผู้้�ประกอบการกลัับมาใช้้งบโฆษณา 2) สื่่�อโฆษณาออนไลน์์ที่่�ยังั ขยายตััวต่่อเนื่่�อง 3) การเติิบโตของธุุรกิิจ Rabbit จากจำำ�นวนผู้้�โดยสารที่่�ใช้้บัต
ั ร
Rabbit และบริิการ Rabbit line pay ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น 4) ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากบริิษััทร่่วมที่่�บริิษััทเข้้าถืือหุ้้�น PLANB MACO และ KEX ที่่�คาดว่่าจะเติิบโตมากขึ้้�น
ธุุรกิิจมีีศัก
ั ยภาพเติิบโตสููง และ Upside จากการขยายเส้้นทางรถไฟฟ้้า

เราเริ่่�มต้้นคำำ�แนะนำำ� ซื้้�อ ด้้วยผลประกอบการที่่�ผ่่านช่่วงที่่�แย่่ไปแล้้วในปีีก่่อน และจะกลัับมาเติิบโตโดดเด่่นในปีี 2564/65 และปีี 2565/66 ที่่� 767%YoY และ 30%YoY ตามลำำ�ดัับ จากการฟื้้� น
ตััวของอุุตสาหกรรมโฆษณา และภาวะเศรษฐกิิจที่่�ดีีขึ้้�น ขณะที่่�ผลประกอบการยัังมีี Upside risk ในการปรัับเพิ่่�มประมาณการ จากรายได้้ที่่�จะเติิบโตตามการขยายเส้้นทางรถไฟฟ้้า BTS ในโซน2 และ
รถไฟฟ้้าสายใหม่่อีีก 3 สาย (ทอง ชมพูู เหลืือง) และเส้้นทางที่่� BTS มีีแผนจะเข้้าร่่วมประมููลคืือ รถไฟฟ้้า MRT สายสีีส้ม
้ เราประเมิินมููลค่่าพื้้�นฐานปีี 2564 ที่่� 8.90 บาท อิิงวิิธีี Sum of the parts (SOTP)
โดยรวมมููลค่่าของธุุรกิิจ VGI ที่่� 5.73 บาทต่่อหุ้้�น และบริิษััทร่่วมตามสััดส่่วนการลงทุุน PLANB ที่่� 0.63 บาทต่่อหุ้้�น MACO ที่่� 0.20 บาทต่่อหุ้้�น และ KEX ที่่� 2.36 บาทต่่อหุ้้�น
การประเมิินมููลค่่า

เราประเมิินมููลค่่า VGI ด้้วยวิิธีี Sum of the parts (SOTP) เนื่่�องจากเหมาะกัับบริิษััทที่่�มีีโครงสร้้างดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ซัับซ้้อน มีีบริิษััทย่่อย หลายบริิษััท และมีีลัักษณะธุุรกิิจที่่�แตกต่่างกััน โดยเรา
ประเมิินมููลค่่าของ บริิษััท VGI และบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วมที่่�บริิษััทเข้้าลงทุุน ดัังนี้้�
1. เราประเมิินมููลค่่า ธุุรกิิจ VGI และธุุรกิิจอื่่�นๆ ที่่� 5.73 บาทต่่อหุ้้�น โดยวิิธีี DCF ที่่�ส่่วนลด WACC ที่่� 9.7%

2. เราประเมิินมููลค่่า PLANB ที่่� 7.10 บาท อิิงวิิธีี DCF สมมติิฐาน WACC ที่่� 7.0% Risk premium 7.5% Beta 0.82x มููลค่่าต่่อหุ้้�นตามสััดส่่วนที่่� VGI ถืือ ที่่� 0.63 บาท ต่่อหุ้้�น

3. เราประเมิินมููลค่่า MACO ที่่� 1.18 บาท สมมติิฐาน EPS ปีี 2564 ที่่� 0.03 บาท เนื่่�องจากเราไม่่ได้้ Cover หุ้้�น MACO จึึงอิิง Valuation เทีียบเท่่าของมููลค่่าพื้้�นฐานของ PLANB คิิดเป็็น P/E ที่่� 39x
โดยมููลค่่าต่่อหุ้้�นตามสััดส่่วนที่่� VGI ถืือ ที่่� 0.20 บาท ต่่อหุ้้�น

4. ประเมิินมููลค่่า KEX ที่่� 61.4 บาทต่่อหุ้้�น สมมติิฐาน EPS ปีี 2564 ที่่� 1.00 บาท เนื่่�องจากเราไม่่ได้้ Cover หุ้้�น KEX เราอิิงจากประมาณการ Bloomberg Consensus โดยมููลค่่าต่่อหุ้้�นตามสััดส่่วน
ที่่� VGI ถืือ ที่่� 2.36 บาท ต่่อหุ้้�น
5. มููลค่่าพื้้�นฐาน VGI ด้้วยวิิธีี Sum of the parts เมื่่�อรวมมููลค่่าธุุรกิิจทั้้�งหมดที่่�บริิษััทเข้้าลงทุุน อยู่่�ที่่� 8.90 บาทต่่อหุ้้�น

บล.หยวนต้้า : VGI แนะนำำ� "BUY" ราคาเป้้าหมาย 8.90 บาท/หุ้้�น
ผู้้�ให้้บริิการ O2O Solutions ที่่�มีี Ecosystem สมบููรณ์์แบบ

VGI คืือ ผู้้�ให้้บริิการ Offline-to-Online Solutions (O2O Solutions) ที่่�มีี Ecosystem สมบููรณ์์แบบ

บริิษััทถืือเป็็นผู้้�นำำ�ตลาดด้้านสื่่�อโฆษณาชั้้�นนำำ�ของประเทศ และยัังมีีธุุรกิิจที่่�ต่่อเนื่่�อง ที่่�เอื้้�อประโยชน์์ทางธุุรกิิจ โดยประกอบด้้วย 3 ธุุรกิิจหลััก ได้้แก่่
(1) ธุุรกิิจสื่่�อโฆษณา ซึ่่�งเป็็นรายได้้หลัักของบริิษััท โดยมีีทั้้�งส่่วนที่่�บริิษััทฯประกอบธุุรกิิจเอง และประกอบธุุรกิิจผ่่านบริิษััทย่่อยและบริิษััทร่่วม

(2) ธุุรกิิจบริิการชำำ�ระเงิิน ซึ่่�งดำำ�เนิินการผ่่านกลุ่่�มบริิษััทภายใต้้ Rabbit Group
(3) ธุุรกิิจจััดส่่งพััสดุุ ซึ่่�งดำำ�เนิินการโดย Kerry ซึ่่�งเป็็นบริิษััทร่่วมของบริิษััทฯ

1. ธุุรกิิจสื่่�อโฆษณา แบ่่งเป็็น 2 กลุ่่�มคืือ สื่่�อโฆษณานอกบ้้าน และบริิการด้้านการตลาดออนไลน์์และดิิจิิทััล

ธุุรกิิจสื่่�อโฆษณานอกบ้้าน ทั้้�งสื่่�อภาพนิ่่�งและสื่่�อมััลติิมีเี ดีีย ได้้แก่่ 1)ในระบบขนส่่งมวลชน ตามพื้้�นที่่�ในสถานีี เช่่น บริิเวณสถานีี ภายในรถไฟฟ้้า บัันไดทางขึ้้�น สื่่�อที่่�หุ้้�ม
บนตััวรถไฟฟ้้า รวมถึึงการให้้เช่่าพื้้�นที่่�ในสถานีีรถไฟฟ้้า 2)ในอาคารสำำ�นัักงานและอาคารที่่�พัักอาศััย เช่่น จอดิิจิิทััลในลิิฟต์์ บริิเวณล็็อบบี้้� 3)กลางแจ้้ง โดยผ่่าน MACO ซึ่่�งเป็็น
บริิษััทร่่วมและมีีฐานแข็็งแกร่่งในมาเลเซีียและอิินโดนีีเซีีย ทำำ�ให้้อาจมีีการพััฒนาตลาดจากไทยไปภููมิภ
ิ าคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ 4)ในสนามบิิน 5)การสาธิิตตััวอย่่างสิินค้้า

ธุุรกิิจบริิการด้้านการตลาดออนไลน์์และดิิจิิทััล โดยอาศััยฐานข้้อมููลลููกค้้าจากแพลตฟอร์์มต่่าง ๆบนอีีโคซิิสเต็็มของวีีจีีไอ (เช่่น การใช้้จ่่ายจากแพลตฟอร์์มโฆษณา
ธุุรกิิจบริิการชำำ�ระเงิิน ธุุรกิิจจััดส่่งพััสดุุ) ในการวิิเคราะห์์ข้อ
้ มููลผู้้�บริิโภค ทำำ�ให้้การทำำ�แคมเปญโฆษณาออนไลน์์และออฟไลน์์สามารถ เข้้าถึึงลููกค้้าตรงกลุ่่�มและมีีประสิิทธิิภาพ
ภายใต้้การดำำ�เนิินงานของ VGI Digital Lab
2. ธุุรกิิจบริิการชำำ�ระเงิิน ภายใต้้การดำำ�เนิินงานของ Rabbit Group ประกอบด้้วย 2 ธุุรกิิจย่่อย ดัังนี้้�

ธุุรกิิจการชำำ�ระเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ประกอบด้้วย การให้้บริิการชำำ�ระค่่าสิินค้้าและบริิการโดยบััตรแรบบิิท ที่่�สามารถใช้้ชำำ�ระเงิินแบบออฟไลน์์บนระบบขนส่่งมวลชน ธุุรกิิจ
ค้้าปลีีก รวมถึึงธุุรกิิจบริิการและการท่่องเที่่�ยว ซึ่่�งดำำ�เนิินการโดย BSS และฟัังก์์ชัน
ั Rabbit LINE Pay ซึ่่�งอยู่่�ใน LINE Messaging แอพพลิิเคชั่่�น สามารถใช้้ชำำ�ระเงิินได้้ทั้้�งแบบ
ออฟไลน์์และออนไลน์์ (ผ่่าน QR Reader ที่่�ติิดตั้้�งในร้้านค้้าพัันธมิิตรในเครืือข่่ายของ Rabbit Group) โดยสามารถเลืือกชำำ�ระเงิินผ่่านบััตรเครดิิตที่่�ได้้ลงทะเบีียนไว้้ หรืือผ่่าน
E-wallet ซึ่่�งดำำ�เนิินการโดย RLP
ธุุรกิิจบริิการด้้านการเงิิน ประกอบด้้วยธุุรกิิจเว็็บไซต์์เปรีียบเทีียบราคาผลิิตภััณฑ์์ประกััน ผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิิน และธุุรกิิจนายหน้้าขายประกััน ซึ่่�งดำำ�เนิินการโดยกลุ่่�ม
บริิษััทแรบบิิท ไฟแนนซ์์ (ประกอบด้้วยบริิษััท แรบบิิท อิินเตอร์์เน็็ต จำำ�กััด บริิษััท แรบบิิท อิินชััวร์์รัน
ั โบรกเกอร์์ จำำ�กััด และบริิษััท เอเอสเค ไดเร็็ค กรุ๊๊�ป จำำ�กััด)
3. ธุุรกิิจจััดส่่งพััสดุุ

ดำำ�เนิินการโดยบริิษััทร่่วม Kerry ที่่�เป็็นผู้้�นำำ�ในการให้้บริิการจััดส่่งพััสดุุด่่วนอัันดัับหนึ่่�งในไทย มีีการจััดส่่งกว่่า 2 ล้้านชิ้้�นต่่อวััน ผ่่านศููนย์์การกระจายสิินค้้ากว่่า 1,300 จุุด
และจุุดให้้บริิการมากกว่่า 17,000 จุุด ทั่่�วประเทศ โดยวีีจีีไอได้้เข้้าลงทุุนใน Kerry และถืือหุ้้�นในสััดส่่วนร้้อยละ 23
ผลการดำำ�เนิินงาน

ปีี 2563 กำำ�ไรเติิบโตจากบัันทึึกกำำ�ไรพิิเศษ

VGI รายงานกำำ�ไรสุุทธิิงวด 3Q63/64 ที่่� 713 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 78% YoY และ 5,912%QoQ ขณะที่่�กำำ�ไรปกติิอยู่่�ที่่� 200 ล้้านบาท (ไม่่รวมรายการพิิเศษกำำ�ไรจาก KEX
จำำ�นวน 513 ล้้านบาท จากการที่่�บริิษััทลููก KEX เข้้าจดทะเบีียนใน SET โดยหุ้้�น IPO เข้้าตลาด 300 ล้้านหุ้้�น ที่่�ราคา 28 บาท และ VGI ถืือหุ้้�น 19.1% ที่่�ราคาต้้นทุุน 18 บาท)
ลดลง 52% YoY แต่่เพิ่่�มขึ้้�นจาก 2Q63/64 ที่่�มีีกำำ�ไรสุุทธิิ 12 ล้้านบาท

รายได้้รวมใน 3Q63/64 ที่่� 680 ล้้านบาท (-45% YoY, -5%QoQ) ลดลงอย่่างมีีนัย
ั สำำ�คััญเทีียบปีีก่่อน จากผลกระทบ COVID-19 ต่่ออุุตสาหกรรมสื่่�อโฆษณานอกบ้้าน ซึ่่�ง
ผู้้�ประกอบการมีีการปรัับลดงบประมาณการใช้้จ่่ายโฆษณาลง ส่่งผลให้้รายได้้จากบริิการด้้านดิิจิิทััล ลดลง 35%YoY เหลืือ 222 ล้้านบาท และธุุรกิิจสื่่�อโฆษณานอกบ้้าน มีีราย
ได้้อยู่่�ที่่� 458 ล้้านบาท ลดลง 49% YoY โดยแบ่่งเป็็นสื่่�อโฆษณาในระบบขนส่่งมวลชน มีีรายได้้ 382 ล้้านบาท (-42% YoY) และสื่่�อโฆษณาในอาคารสำำ�นัักงานและอื่่�นๆ มีีรายได้้
76 ล้้านบาท (-32% YoY)
บริิษััทรัับรู้้�ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากบริิษััทร่่วมค้้า 542 ล้้านบาท โดยหากไม่่รวมรายการพิิเศษจาก KEX จำำ�นวน 513 ล้้านบาท บริิษััทจะรัับรู้้�ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรที่่� 29 ล้้านบาท เพิ่่�ม
ขึ้้�นจาก 2Q63/64 ที่่�รัับรู้้�ขาดทุุน 53 ล้้านบาท เนื่่�องจากรัับรู้้�ผลประกอบการ KEX ที่่�กำำ�ไรเพิ่่�มขึ้้�น และ MACO ที่่�มีีผลขาดทุุนลดลง
แนวโน้้ม 4Q63/64 แผ่่ว จาก COVID ระลอก2

เราคาดกำำ�ไรปกติิใน 4Q63/64 ที่่� 12 ล้้านบาท ปรัับลดลงจากไตรมาสก่่อนที่่�มีีกำำ�ไร 200 ล้้านบาท เนื่่�องจากผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของ COVID-19 ระลอก 2 ต่่อ
อุุตสาหกรรมโฆษณา กอปรกัับ เป็็นช่่วง low season คาดอััตราการใช้้สื่่� อโฆษณานอกบ้้านลดลงจากไตรมาสก่่อนที่่� 48% เหลืือ 35% ภาพรวมปีี 2563/64 เราคาดกำำ�ไรปกติิ (
ไม่่นับ
ั รวมรายการพิิเศษจากบัันทึึกกำำ�ไรจาก KEX นำำ�หุ้้�น IPO เข้้าตลาด 513 ล้้านบาท) ที่่� 101 ล้้านบาท -92%YoY
โอกาสในการเติิบโต

การขยายตััวของโครงข่่ายระบบขนส่่งมวลชนในประเทศไทย

โครงข่่ายระบบขนส่่งมวลชนในกรุุงเทพมหานครยัังไม่่สมบููรณ์์ในปััจจุุบัน
ั โดยรััฐบาลประกาศแผนที่่�จะขยายระบบขนส่่งมวลชนทางรางเพิ่่�มขึ้้�นอีีก 175.9 กิิโลเมตร ใน
อีีก 4 ปีีข้า้ งหน้้า โดย BTSC จะมีีโอกาสในการขยายโครงข่่ายเพิ่่�มในอนาคตตามที่่�ตั้้�งไว้้ที่่� 77.5 กม. ซึ่่�งจะทำำ�ให้้มีจำำ�
ี นวนสื่่�อโฆษณาในขบวนรถไฟฟ้้าและสถานีีเพิ่่�มมากขึ้้�น 5- 6
เท่่า

บล.หยวนต้้า : VGI แนะนำำ� "BUY" ราคาเป้้าหมาย 8.90 บาท/หุ้้�น
การขยายกำำ�ลัังการผลิิตสื่่�อโดยการปรัับปรุุงสื่่�อภาพนิ่่�งเป็็นสื่่�อมััลติิมีเี ดีีย
เดอะนีีลเส็็น คอมปะนีี (ประเทศไทย) สำำ�รวจพบว่่า สื่่�อโฆษณานอกบ้้านมีีอััตราการเติิบโตสููงเป็็นอัันดัับสองในกลุ่่�มอุุตสาหกรรม และมีีการใช้้งานร่่วมกัับสื่่�อออนไลน์์มากที่่�สุุด เพราะให้้ผลดีีกว่่าเมื่่�อเทีียบกัับสื่่�อออฟไลน์์อื่่� น ๆ รวมถึึง
การเติิบโตรวดเร็็วของอุุปกรณ์์สื่่� อสารที่่�เชื่่�อมต่่อกัับอิินเทอร์์เน็็ต และการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�องของอุุปกรณ์์เทคโนโลยีีต่่าง ๆ ช่่วยเสริิมให้้สื่่� อโฆษณามััลติิมีเี ดีียครองส่่วนแบ่่งตลาดจากหลายช่่องทางมากขึ้้�น เพราะเป็็นสื่่�อที่่�สามารถนำำ�เสนอ
โฆษณาโดยเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายเฉพาะตรงจุุด
การประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี

ปััจจุุบัน
ั เทคโนโลยีีการสื่่�อสารประยุุกต์์ร่ว
่ มกัับสื่่�อโฆษณานอกบ้้านเพื่่�อเพิ่่�มความน่่าสนใจ สร้้างรููปแบบการนำำ�เสนอโฆษณาที่่�หลากหลาย และตรงกัับความต้้องการของแบรนด์์ที่่�ต้้องการสื่่�อสารกัับกลุ่่�มเป้้าหมายได้้อย่่างตรงกลุ่่�ม

1. จััดตั้้�งบริิษััทร่่วมทุุน กัับ กลุ่่�มบริิษััท Any Mind ซึ่่�งเป็็นเจ้้าของ Artificial Intelligence (AI) ที่่�ใช้้ในการสร้้างมููลค่่าให้้กัับสื่่�อโฆษณา และเป็็นผู้้�นำำ�ธุุรกิิจให้้บริิการด้้าน Influencer Marketing โดยบริิษััทฯจะนำำ�เทคโนโลยีี AI และ
แพลตฟอร์์มดิิจิิทััลของ Any Mind มาประยุุกต์์ใช้้กัับสื่่�อโฆษณานอกบ้้านและข้้อมููลของกลุ่่�มวีีจีีไอเพื่่�อให้้โฆษณาเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายได้้อย่่างแม่่นยำำ�มากขึ้้�น

2. จััดตั้้�งบริิษััทร่่วมทุุน กัับ iClick ผู้้�ให้้บริิการแพลตฟอร์์มการตลาดออนไลน์์และเทคโนโลยีีฐานข้้อมููลที่่�ใหญ่่ที่่�สุด
ุ ในประเทศจีีน เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสในการช่่วยให้้แบรนด์์สิน
ิ ค้้าและบริิการของไทยสามารถเจาะกลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยวจีีนที่่�กำำ�ลััง
จะเดิินทางเข้้ามาในประเทศไทย โดยสร้้าง Brand Awareness ผ่่านสื่่�อออนไลน์์ของ iClick ในประเทศจีีนตั้้�งแต่่ก่่อนเดิินทาง ทำำ�ให้้สามารถเข้้าถึึงกลุ่่�มผู้้�บริิโภคในประเทศจีีนได้้ และสร้้างโอกาสในการทำำ�การตลาดระหว่่างประเทศได้้อีีกด้้วย

3. หน่่วยธุุรกิิจใหม่่ของบริิษััทฯ VGI Digital Lab ให้้บริิการด้้านการตลาดออนไลน์์และดิิจิิทััล โดยใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููลการใช้้จ่่ายจริิงจากแพลตฟอร์์มของวีีจีีไออีีโคซิิสเต็็มและพัันธมิิตร ทำำ�ให้้เลืือกถ่่ายทอดโฆษณาผ่่านช่่องทางที่่�
เหมาะสมในเวลาที่่�ตรงจุุดไปยัังกลุ่่�มเป้้าหมายได้้อย่่างถููกต้้องแม่่นยำำ�
การขยายตััวของจำำ�นวนผู้้�ใช้้งานและการร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ

เพิ่่�มการให้้บริิการที่่�หลากหลายบนแพลตฟอร์์ม RLP โดยร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรที่่�เป็็นผู้้�นำำ�ธุุรกิิจออนไลน์์ด้้านการท่่องเที่่�ยว และเว็็บไซต์์เปรีียบเทีียบผลิิตภััณฑ์์ประกัันและผลิิตภััณฑ์์ทางการเงิิน ซึ่่�งทำำ�ให้้เข้้าถึึงพฤติิกรรมและความสนใจ
ของผู้้�บริิโภคที่่�ทำำ�ธุุรกรรมต่่าง ๆ ทั้้�งแบบออฟไลน์์และออนไลน์์ เพื่่�อช่่วยพััฒนาฐานข้้อมููลในเชิิงลึึกได้้มากขึ้้�น และขยายบริิการ O2O โซลููชั่่�นส์์ และทำำ�ให้้บริิษััทฯสร้้างการรัับรู้้�ในสิินค้้า สร้้างความสััมพัันธ์์ระหว่่างสิินค้้ากัับผู้้�บริิโภค และ
กระตุ้้�นให้้ผู้้�บริิโภคซื้้�อสิินค้้าหรืือสมััครใช้้บริิการให้้แก่่แบรนด์์ได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น

การขยายตััวของตลาด E-commerce หนุุนธุุรกิิจจััดส่่งพััสดุุ

จากสถิิติิเพิ่่�มขึ้้�นของการเข้้าถึึงอิินเทอร์์เน็็ตและระยะเวลาในการใช้้บนอุุปกรณ์์สื่่� อสาร ตลาด E-commerce ในประเทศไทย มีีมูล
ู ค่่าเพิ่่�มขึ้้�นต่่อเนื่่�องในช่่วง 6 ปีีที่่�ผ่า่ นมา จาก 744 พัันล้้านบาท ในปีี 2555 เป็็น 3,150 พัันล้้านบาท ในปีี
2561 เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 27.2 ต่่อปีี และการเติิบโตของธุุรกิิจจััดส่่งพััสดุุยังั ได้้รับ
ั แรงหนุุนจากตลาด E-commerce และ Social Commerce ซึ่่�งเป็็นปลายทางเชื่่�อมโยงระหว่่างผู้้�ขายและผู้้�บริิโภค แม้้ E-commerce ของไทยจะเติิบโตอย่่างรวดเร็็ว
แต่่ก็็ยังั มีีพื้้� นที่่�ให้้โตได้้อีีกมากเมื่่�อเทีียบกัับประเทศที่่�พััฒนาแล้้ว ดัังนั้้�น ธุุรกิิจจััดส่่งพััสดุุจึึงมีีโอกาสในการเติิบโตที่่�ดีีสอดคล้้องไปกัับการขยายตััวของตลาด E-commerce
บริิษััทย่่อย RC รุุกธุุรกิิจ อิินชััวรัันส์์ โบรคเกอร์์

บริิษััท แรบบิิท แคร์์ จำำ�กััด หรืือ RC ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อย ได้้เข้้าลงทุุนในบริิษััท เอเชีียไดเร็็ค อิินชััวรัันส์์ โบรคเกอร์์ จำำ�กััด หรืือ ADB ซึ่่�งเป็็นผู้้�ประกอบการนายหน้้าประกัันภััยรถยนต์์ผ่า่ นช่่องทางออนไลน์์และเทเลเซลล์์ โดยซื้้�อหุ้้�นสามััญทั้้�งหมด
100% ซึ่่�งเมื่่�อวัันที่่� 3 มีีนาคม 2564 RC ได้้ดำำ�เนิินการ ทำำ�รายการเสร็็จแล้้ว ทั้้�งนี้้�ราคาซื้้�อขายอยู่่�ที่่� 36.89 ล้้านบาท ซึ่่�งคาดการลงทุุนดัังกล่่าวจะเป็็นการขยายฐานรายได้้และกลุ่่�มลููกค้้าซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�การสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
Upside Risk สำำ�คััญที่่�ยัังไม่่ได้้รวมไว้้ในประมาณการ

ประมาณการหุ้้�น VGI ของเราปััจจุุบัน
ั ยัังไม่่ได้้รวม Upside Risk สำำ�คััญ ได้้แก่่

1) จำำ�นวนผู้้�รัับชมสื่่�อโฆษณารถไฟฟ้้า และรายได้้ค่่าโฆษณาที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ตามการขยายเส้้นทางรถไฟฟ้้าของ BTS ได้้แก่่ การต่่อสััมปทานสายสีีเขีียวหลััก (สายสุุขุุมวิิท และสายสีีลม) และการประมููลโครงการรถไฟฟ้้าสายอื่่�นในอนาคต
อาทิิ ส่่วนต่่อขยายสายสีีเขีียวตะวัันตก LRT และโครงการรถไฟฟ้้าสายสีีเทา Phase 1 รวมถึึง การเข้้าประมููลโครงการรถฟ้้า MRT สายสีีส้ม
้ ตะวัันตก (ศููนย์์วััฒนธรรม-บางขุุนนนท์์)
2) แผน M&A การเข้้าซื้้�อธุุรกิิจ และการขยายธุุรกิิจใหม่่ๆ ต่่อเนื่่�อง

ความเสี่่�ยง

ความเสี่่�ยงสำำ�คััญต่่อประมาณการและราคาเหมาะสมได้้แก่่

1) การพึ่่�งพิิงสััญญาสััมปทานของ BTSC ในการประกอบธุุรกิิจ รายได้้ของบริิษััทฯ มาจากการให้้บริิการสื่่�อโฆษณาและพื้้�นที่่�เชิิงพาณิิชย์์ในระบบรถไฟฟ้้าบีีทีีเอสเป็็นหลัักคิิดเป็็นประมาณร้้อยละ 54.60 ของรายได้้รวม ดัังนั้้�น หากสิิทธิิ
ของบริิษััทฯ ในการบริิหารจััดการสื่่�อโฆษณาและพื้้�นที่่�เชิิงพาณิิชย์์ซึ่่�งได้้รับ
ั จาก BTSC ถููกยกเลิิกไม่่ว่่าด้้วยเหตุุใดก็็ตาม อาจส่่งผลกระทบในทางลบ อย่่างมีีนัย
ั สำำ�คััญต่่อธุุรกิิจ ฐานะทางการเงิิน และผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ ได้้ ทั้้�งนี้้� ใน
ช่่วงหลายปีีที่่�ผ่า่ นมา บริิษััทฯ ได้้บริิหารจััดการปััจจััยความเสี่่�ยงนี้้�โดยการสร้้างแหล่่งที่่�มาของรายได้้ใหม่่ ๆ เพื่่�อกระจายความเสี่่�ยง ส่่งผลให้้สัด
ั ส่่วนรายได้้จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�พึ่่�งพิิงสััญญาสััมปทานของ BTSC มีีแนวโน้้มลดลง จากการ
เติิบโตของรายได้้จากธุุรกิิจบริิการด้้านการตลาดออนไลน์์และดิิจิิทััล และธุุรกิิจบริิการชำำ�ระเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์
2) การพึ่่�งพิิงบริิษััทเอเจนซี่่�โฆษณารายใหญ่่สำำ�หรัับแนวทางในการบริิหารจััดการปััจจััยความเสี่่�ยงนี้้� นอกจากการบริิหารจััดการความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้าผ่่าน การจััดกิิจกรรมที่่�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีกัับลููกค้้า
อย่่างสม่ำำ�เสมอแล้้ว บริิษััทฯ ยัังทำำ�งานร่่วมกัับลููกค้้า เอเจนซี่่�โฆษณาอย่่างใกล้้ชิด
ิ
3) ธุุรกิิจสื่่�อโฆษณาแปรผัันตามภาวะเศรษฐกิิจโดยรวมของประเทศ

4) ความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีและพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว
5) การเปลี่่�ยนแปลงของกฎหมายที่่�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ESG การดำำ�เนิินงานธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน

กระบวนการในการกำำ�หนดประเด็็นที่่�มีีนัย
ั สำำ�คััญต่่อความยั่่�งยืืนของวีีจีีไอจััดทำำ�ขึ้้�นตามมาตรฐานของ GRI (GRI Sustainability Reporting Standards หรืือ GRI Standards) โดยพิิจารณาจากประเด็็นที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อผู้้�มีีส่ว
่ นได้้เสีีย
และประเด็็นที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม เศรษฐกิิจ และสัังคมของวีีจีีไอ ซึ่่�งวีีจีีไอมีีขั้้�นตอนในการคััดเลืือกเนื้้�อหาและกำำ�หนดประเด็็นที่่�มีีนัย
ั สำำ�คััญต่่อความยั่่�งยืืนสรุุปได้้ดัังนี้้�
1.ด้้านเศรษฐกิิจ

ในปีี 2562/63 VGI ถืือเป็็นบริิษััทในหมวดสื่่�อและสิ่่�งพิิมพ์์เพีียงหนึ่่�งเดีียวที่่�ได้้รับ
ั คััดเลืือกให้้เข้้าอยู่่�ในดััชนีี SET50

ประกาศเจตนารมณ์์เข้้าร่่วม โครงการเสริิมสร้้างตลาดทุุนธรรมาภิิบาลเฉลิิมพระเกีียรติิ

มีีการจััดตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง

บริิษััทมีีนโยบายต่่อต้้านการทุุจริิตและการติิดสิินบนทุุกรููปแบบ

ความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า ได้้รับ
ั คะแนนความพึึงพอใจโดยรวมต่่อผลิิตภััณฑ์์และบริิการในงวดปีี 2562/63 ถึึงร้้อยละ 92.25
2.ด้้านสัังคม

VGI ให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาศัักยภาพของบุุคลากรโดยการส่่งเสริิมให้้พนัักงานทุุกระดัับชั้้�นมีีโอกาสได้้รับ
ั การฝึึกอบรม และพััฒนาให้้พนัักงานได้้พัฒ
ั นาความสามารถเชิิงสมรรถนะหลััก 4 ด้้านคืือ 1.Business Acumen
2.Innovation Mindset 3.Collaboration 4.Leverage Capabilities
ความรัับผิิดชอบในเนื้้�อหาสื่่�อโฆษณา โดยควบคุุมเนื้้�อหาสื่่�อโฆษณาให้้มีข้
ี อ
้ มููลและคอนเทนต์์ที่่�ถูก
ู ต้้อง
3.ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

VGI มีีนโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อกำำ�หนดกรอบในการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมในภาพรวมให้้เป็็นทิิศทางเดีียวกััน

มีีการสนัับสนุุนประชาสััมพัันธ์์และรณรงค์์ให้้เลิิกใช้้บรรจุุภััณฑ์์ประเภทพลาสติิก และให้้พนัักงานคััดแยกประเภทขยะ

มีีนโยบายประหยััดพลัังงาน เช่่นลดการใช้้กระดาษในสำำ�นัักงาน ลดปริิมาณการใช้้ไฟฟ้้า

ควบคุุมสื่่�อโฆษณาไม่่ให้้เกิิดมลภาวะทางเสีียงและทางสายตาต่่อผู้้�ชมสื่่�อ
ที่่�มา: บจ.หลัักทรััพย์์ หยวนต้้า (ประเทศไทย) ประจำำ�วัันที่่� 9 มีี.ค. 2564

บล.เคจีีไอ : KTB แนะนำำ� "Outperform" ราคาเป้้าหมาย 16.50 บาท/หุ้้�น
Krung Thai Bank

(KTB.BK/KTB TB)*
Outperform Upgraded

Price as of 5 Mar 2021

12M target price (Bt/shr)

12.20

16.50

Unchanged/Revised up(down)(%)
Upside/downside (%)

35.2

25.0

Key messages

ข้้อมููลจากผู้้�บริิหารแสดงว่่าธนาคารได้้อานิิสงส์์จากการขยายสิินเชื่่�อในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับรััฐบาล และยัังมีีอััพไซด์์อีีกจากการทำำ�เงิินจากฐานลููกค้้า ทั้้�งนี้้� เนื่่�องจาก
credit cost ผ่่านจุุดสููงสุุดไปแล้้ว และธนาคารจะมุ่่�งขยายสิินเชื่่�อในกลุ่่�มที่่�มีีความเสี่่�ยงต่ำำ� ดัังนั้้�น เราจึึงปรัับเพิ่่�มประมาณการกำำ�ไรสุุทธิิปีี 2564/65F ขึ้้�นอีีก 24%/26%
ตามลำำ�ดัับ เพื่่�อสะท้้อนถึึงการปรัับลด credit cost ลงเพื่่�อเพิ่่�มกำำ�ไรปีี 2564 และการปรัับลดสััดสว่่นต้้นทุุน/รายได้้เพื่่�อกระตุ้้�นกำำ�ไรในปีี 2565 ซึ่่�งเมื่่�อเรา re-rate P/BV
ใหม่่เป็็น 0.6x (จากเดิิมที่่� 0.55x) ตาม ROE ที่่�ดีีขึ้้�น ก็็ทำำ�ให้้เราได้้ราคาเป้้าหมายใหม่่ปีี 2564 ที่่� 16.50 บาท นอกจากนี้้� เรายัังปรัับเพิ่่�มคำำ�แนะนำำ�จากถืือเป็็นซื้้�อด้้วย
มุ่่�งเติิบโตจากฐานลููกค้้าของรััฐบาล ในรููปแบบแพลตฟอร์์มใหม่่
Event

ประชุุมนัักวิิเคราะห์์, ปรัับเพิ่่�มประมาณการกำำ�ไร, ปรัับเพิ่่�มราคาเป้้าหมายปีี 2564F, ปรัับเพิ่่�มคำำ�แนะนำำ�

Impact
เป็็นธนาคารที่่�ดำำ�เนิินการตามโครงการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจของรััฐบาล

KTB ยืืนยัันว่่าธนาคารยัังมีีสถานะเป็็นธนาคารของรััฐ และจะสนัับสนุุนโครงการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจของรััฐ โดยจะทำำ�หน้้าที่่�ดำำ�เนิินการตามมาตรการให้้กัับ
ประชาชนผ่่านแอพลิิเคชั่่�นบนมืือถืือ ซึ่่�งนัับเป็็นจุุดแข็็งของ KTB และจะทำำ�ให้้ธนาคารสามารถทำำ�เงิินได้้มหาศาลจากฐานลููกค้้าเพื่่�อสร้้างการเติิบโตในอนาคต โดยธุุรกิิจ
ใหม่่อาจจะดำำ�เนิินการภายใต้้ KTB โดยตรงผ่่านกลุ่่�มบริิษััทในเครืือซึ่่�งกำำ�ลัังจะตั้้�งขึ้้�นมา นอกจากนี้้� KTB ก็็ได้้ปรัับโครงสร้้างบริิษััทที่่�อยู่่�ภายใต้้ธนาคาร และวางตำำ�แหน่่ง
KTB Advisory เป็็นบริิษััทโฮลดิ้้�ง
จะมุ่่�งเติิบโตจากฐานลููกค้้าของรััฐบาล โดยมองเป็็นช่่องทางใหม่่ในการสร้้างการเติิบโต

เราคิิดว่่า KTB กำำ�ลัังพิิจารณาจะตั้้�งแพลตฟอร์์มใหม่่ในด้้าน digital banking ซึ่่�งจะแตกต่่างจากธนาคารอื่่�น ๆ โดยฐานลููกค้้าจะมาจากฐานลููกค้้าของรััฐบาลที่่�
ใช้้ แอพลิิเคชั่่�นมืือถืือของรััฐบาล เราคาดว่่าธุุรกิิจในกลุ่่�มนี้้�อาจจะรวมถึึง การบริิหารจััดการ e-wallet ของฐานลููกค้้าที่่�ใช้้แอพลิิเคชั่่�นมืือถืือของรััฐบาล, ธุุรกิิจประกััน
ออนไลน์์ (e-insurance), การปล่่อยกู้้�ออนไลน์์ให้้กัับผู้้�บริิโภค (e-consumer lending), และบริิการด้้านการเงิินอิิเล็็กทรอนิิกส์์อื่่� น ๆ ซึ่่�ง KTC (บริิษััทลููกของ KTB กำำ�ลััง
อยู่่�ระหว่่างยื่่�นขอใบอนุุญาต)

สิินเชื่่�อจะโตในระดัับปานกลาง ในขณะที่่� credit cost ผ่่านช่่วง peak ไปแล้้ว

สิินเชื่่�อของ KTB โต 12% ในปีี 2563 โดยประมาณ 75% มาจากสิินเชื่่�อที่่�ปล่่อยกู้้�ให้้กัับรััฐบาล และอีีก 25% มาจากสิินเชื่่�อผู้้�บริิโภค (จดจำำ�นอง และสิินเชื่่�อราย
ย่่อยส่่วนบุุคคล) ดัังนั้้�น สััดส่่วนของสิินเชื่่�อภาครััฐจึึงเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 16% ในปีี 2563 (จาก 9% ในปีี 2562) กดให้้ NIM ในพอร์์ตของธนาคารลดลงเหลืือ 2.7% ในปีี 2563 (
จาก 3.1% ในปีี 2562) สำำ�หรัับในระยะต่่อไป การเติิบโตของสิินเชื่่�อ KTB จะมาจากการปล่่อยกู้้�ให้้กัับรััฐบาล โดยธนาคารตั้้�งสำำ�หรัับปีีนี้้�เอาไว้้ที่่�ประมาณ 4-5% ถึึงแม้้ว่่า
การขยายสิินเชื่่�อให้้กัับรััฐบาลเพิ่่�มขึ้้�นจะกดดััน NIM แต่่ในอีีกด้้านหนึ่่�งก็็ช่ว
่ ยให้้ธนาคารลด credit cost ลงได้้ โดย credit cost ในปีี 2563 อยู่่�ที่่� 192% (สููงกว่่า credit
cost ปกติิประมาณ 120bps) เราคิิดว่่า credit cost ที่่�สููงเกิินปกติิอย่่างมากช่่วยหนุุนให้้สัด
ั ส่่วน NPL coverage เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น มากกว่่า 140% ในปีี 2563 ทั้้�งนี้้� ธนาคาร
คาดว่่า NPL จะแกว่่งขึ้้�นในปีี 2564 แต่่ credit cost ก็็น่า่ จะยัังคงอยู่่�ในช่่วงประมาณ 125bps เพื่่�อรัักษาระดัับสััดส่่วน NPL coverage เอาไว้้ที่่�ประมาณ 120-130%
ปรัับเพิ่่�มกำำ�ไรสุุทธิิปีี 2564/65 ขึ้้�นอีีก 24%/26% และปรัับเพิ่่�มราคาเป้้าหมายปีี 2564F เป็็น 16 บาท

การปรัับประมาณการกำำ�ไรของเราสะท้้อนถึึง 1.) การปรัับลด credit cost ปีี 2564/65 ลงเหลืือ 165bps (จากเดิิมที่่� 210bps/165bps 2.) การปรัับลด NIM ลง
เหลืือ 2.9%/2.9% (จากเดิิม 3.1%/2.9% 3.) การปรัับสััดส่่วนต้้นทุุน/รายได้้เป็็น 45%/45% (จากเดิิมที่่� 44%/49%) ซึ่่�งเมื่่�อเราปรัับเพิ่่�ม P/BV ใหม่่เป็็น 0.6x (จากเดิิม
ที่่� 0.55x) ตาม ROE ที่่�ดีีขึ้้�น ก็็ทำำ�ให้้เราได้้ราคาเป้้าหมายใหม่่ปีี 2564 ที่่� 16.50 บาท (จากเดิิมที่่� 13.20 บาท)
Risks

NPL เกิิดใหม่่เพิ่่�มขึ้้�น ทำำ�ให้้ต้้องตั้้�งสำำ�รองเพิ่่�มขึ้้�น, ค่่าใช้้จ่่ายในการดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขึ้้�นมากกว่่าที่่�คาดไว้้
ที่่�มา: บมจ.หลัักทรััพย์์ เคจีีไอ(ประเทศไทย) ประจำำ�วัันที่่� 8 มีี.ค. 2564

บล.แลนด์์ แอนด์์ เฮ้้าส์์ : TCAP แนะนำำ� "ซื้้�อเก็็งกำำ�ไร" ราคาเป้้าหมาย 37 บาท/หุ้้�น
Thanachart Capital Plc.

บริิษััท ทุุนธนชาต จำำ�กััด (มหาชน)
RATING
CLOSE

TBUY

TARGET

37.00

UPSIDE

+4.96%

TICKER TCAP

35.25 VALUATION 0.67x 21F BV TOTAL SHARES 1,165m

SECTOR BANK

ยัังมีีอััตราปัันผลน่่าสนใจ แต่่เหลืือ upside ไม่่มาก

ผลกำำ�ไรปีี 63 ปรัับตััวลดลง 38% YoY จากผลกระทบโควิิด โดยบ.ย่่อยยัังทำำ�ได้้ตามแผน แต่่บ.ร่่วมอย่่าง MBK และ TMB กระทบหนััก

ยัังรอแผนลงทุุนใหม่่ เริ่่�มมองเห็็นโอกาส คาดจะเห็็นความชััดเจนเป็็นรููปธรรมช่่วง 2H64

คาดกำำ�ไรปีี 64 ลดลง 28% จากปีีก่่อนมีี one time gain ก้้อนใหญ่่จากการขายเงิินลงทุุน AJT

ถืือเป็็นหุ้้�นปัันผลสููง โดยปีี 63 จ่่ายปัันผลสููงถึึง 8.5% แต่่ราคาเหลืือ upside ไม่่มาก แนะเพีียง ซื้้�อเก็็งกำำ�ไร
ประเด็็นการลงทุุน

FY63 กำำ�ไรลดลง 38% YoY หลััก ๆ มาจากผลประกอบการของบริิษััทย่่อยยัังทำำ�ได้้ตามแผน แต่่บ.ร่่วมอย่่าง MBK และ TMB กระทบหนััก ภายหลัังการ
ปรัับเปลี่่�ยนโครงสร้้างใหม่่ ล่่าสุุด TCAP ถืือเป็็น Financial Holding Company ที่่�มีีหลายธุุรกิิจ ดัังนั้้�น กำำ�ไรที่่�ได้้มาจะมาจากธุุรกิิจของบริิษััทที่่�ไปลงทุุน ทั้้�งนี้้�
บริิษััทลููก ที่่�เข้้าไปลงทุุนมากกว่่า 50% ยัังถืือว่่าทำำ�ได้้ตามแผน แต่่เป็็นผลจากบริิษััทร่่วม ที่่�ถืือน้้อยกว่่า 50% อย่่าง TMB และ MBK ที่่�ได้้รับ
ั ผลกระทบอย่่างหนััก
จากการระบาดของไวรััสโควิิด-19 ทำำ�ให้้กำำ�ไรต่ำำ�กว่่าประมาณการที่่�ตั้้�งไว้้

เงิินเหลืือจากขาย TBANK ยัังเตรีียมไว้้ลงทุุนในธุุรกิิจที่่�เชี่่�ยวชาญ ปีีนี้้�สถานการณ์์เริ่่�มคลี่่�คลาย น่่าจะเห็็นเป็็นรููปธรรม 2H64 ภายหลัังการขาย TBANK
ออกไป มีีเงิินเหลืือ 1.5 หมื่่�นลบ.ยัังเก็็บเป็็นสภาพคล่่อง ปีีก่่อนชะลอการลงทุุนเพิ่่�มออกไป หลัังผลกระทบจากสถานการณ์์โควิิด-19 ที่่�ส่่งผลให้้ภาวะเศรษฐกิิจ
ชะลอตััวอย่่างรุุนแรง ล่่าสุุดสถานการณ์์เริ่่�มคลี่่�คลายมากขึ้้�น คาดว่่าจะพิิจารณาลงทุุนเพิ่่�มในปีีนี้้� แต่่ยังั อยู่่�ในขั้้�นตอนศึึกษาโอกาสยัังไม่่ได้้ข้อ
้ สรุุปชััดเจน ภายใน
3-4 เดืือนน่่าจะเห็็นเป็็นรููปธรรมมากขึ้้�น
คาดกำำ�ไรปีี 64 ลดลง 28% YoY เป็็นผลจากต้้นปีีก่่อนมีี one time gain จากการขาย AJT กว่่า 3.7 พัันลบ. แม้้ว่่ากำำ�ไรสุุทธิิของ TCAP จะขึ้้�นอยู่่�กัับผล
ประกอบการของบริิษััทย่่อย+ร่่วม ซึ่่�งส่่วนใหญ่่เชื่่�อว่่าผ่่านจุุดต่ำำ�สุุดไปแล้้ว และคาดว่่าน่่าจะฟื้้� นตััวดีีขึ้้�น แต่่จาก 1Q63 TCAP มีีกำำ�ไรพิิเศษจากการขายเงิินลงทุุน
ในบ.อายิิโนะโมโต๊๊ะ ( AJT) ที่่�สููงถึึง 3.7 พัันลบ. ทำำ�ให้้คาดว่่า กำำ�ไรปีีนี้้�ของ TCAP ยัังลดลง 28% YoY ล่่าสุุดประกาศจ่่ายปัันผลอีีก @1.80 บ. XD 5 พ.ค.64 หรืือ
คิิดเป็็นอััตราเงิินปัันผลตอบแทนที่่�สููงถึึง 5.1% หลัังจากก่่อนหน้้าจ่่ายไปแล้้ว @1.20 บ. หรืือจ่่ายปัันผลทั้้�งปีีกว่่า 8.5%
คำำ�แนะนำำ�

ถืือเป็็นหุ้้�นจ่่ายปัันผลสููง สม่ำำ�เสมอ แต่่เหลืือ upside ไม่่มาก แนะเพีียง ซื้้�อเก็็งกำำ�ไร เรามีีการปรัับลดราคาเป้้าหมายลงตามการปรัับประมาณการกำำ�ไร
ลดลง โดยการประเมิินด้้วยวิิธีี GGM อิิง PBV64F 0.67X จะได้้ราคาเป้้าหมายปีี 64 ที่่� 37 บ. TCAP ยัังถืือเป็็นหุ้้�นจ่่ายปัันผลสููงสม่ำำ�เสมอ อย่่างไรก็็ดีี ราคาเหลืือ
upside ไม่่มากเพีียง 5% แนะเพีียง ซื้้�อเก็็งกำำ�ไร
ปััจจััยเสี่่�ยง

ผลโควิิด-19 กระทบภาวะเศรษฐกิิจให้้ชะลอตััว + คุุณภาพสิินทรััพย์์ถดถอยมากกว่่าคาด
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คอลััมน์์สัังคมอิินไซด์์ : หุ้้�นไทย วิ่่ง
ั ....
� สู้้�ฟัด
สวััสดีีค่่ะ กลัับมาพบกัับคอลััมน์์สัังคมอิินไซด์์ ประจำำ�เดืือนมีีนาคม 2564 ขอให้้คุุณผู้้�อ่่านมีีเงิินทองล้้นเหลืือ พอร์์ตเขีียวสดใสนะคะ
ส่่วนทิิศทางตลาดหุ้้�นไทยก็็ดููจะมีีโมเมนตััมให้้ปรัับขึ้้น
� บนปััจจััยบวกทั้้�งปััจจััยต่่างประเทศ หลัังจากสหรััฐผ่่านกฎหมายกระตุ้้�น
เศรษฐกิิจ ด้้านปััจจััยในประเทศโดยนายกรััฐมนตรีีสั่่�งการให้้กระทรวงสาธารณสุุขเร่่งเตรีียมพิิ จารณาข้้อกำำ�หนดการออกพาสปอร์์ต
วััคซีีนโควิิด-19 ระหว่่างที่่�รอองค์์การอนามััยโลก (WHO) โดยกำำ�หนดมาตรฐานกลางเพื่่� อให้้ทุุกประเทศทั่่�วโลกใช้้มาตรฐานเดีียวกััน
ขณะที่่� ศบค.เตรีียมเสนอมาตรการผ่่อนคลายเพิ่่� มเติิมช่่วงสงกรานต์์ให้้สอดคล้้องกัับแผนการฉีีดวััคซีีน ผ่่อนปรนให้้ให้้ต่่างชาติิเดิิน
ทางเข้้าประเทศไทย รวมทั้้�งยกเลิิก พรก. ฉุุกเฉิิน และการที่่�รััฐบาลเล็็งเปิิดโครงการ “SME คนละครึ่่�ง” หนุุนเศรษฐกิิจพื้้� นตััว

สำำ�หรัับภาพรวมภาวะตลาดหลัักทรััพย์์
เดืือนกุุมภาพัั นธ์์ 2564 ตลาดหลัักทรััพย์์
ทั่่�วโลกเผชิิญกัับความผัันผวนจากอััตรา
ผลตอบแทนพัั นธบััตรที่่�ปรัับเพิ่่� มขึ้้�นสููงสุุด
ในรอบ 12 เดืือน สะท้้อนความกัังวลในการ
ปรัับคาดการณ์์อััตราเงิินเฟ้้อซึ่่�งอาจทำำ�ให้้
ธนาคารกลางหลัักในหลายประเทศลดการ
ดำำ�เนิินนโยบายการเงิินแบบผ่่อนคลายเร็็ว
ขึ้้�น อย่่างไรก็็ตามดััชนีีตลาดหลัักทรััพย์์ไทย
ปรัับตััวดีีขึ้้�นตามแนวโน้้มการฟื้้� นตััวของ
เศรษฐกิิจโลก และความคาดหวัังในภาค
บริิการและท่่องเที่่�ยวหลัังจากเริ่่�มมีีการนำำ�
เข้้าวััคซีีนมาเพื่่� อใช้้ในประเทศ
นายศรพล ตุุลยะเสถีียร รองผู้้�จััดการ
หััวหน้้าสายงานวางแผนกลยุุทธ์์องค์์กร
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เปิิด
เผยว่่า ตลาดหลัักทรััพย์์ไทยปรัับตััวดีีขึ้้�น
ตามแนวโน้้มการฟื้้� นตััวของเศรษฐกิิจโลก
ประกอบกัับความคาดหวัังจากเริ่่ม
� มีีการนำำ�
เข้้าวััคซีีนมาเพื่่� อใช้้ในประเทศ โดย ณ สิ้้�น
เดืือนกุุมภาพัั นธ์์ 2564 SET Index ปิิดที่่�
1,496.78 จุุด เพิ่่� มขึ้้�น 2.0% จากเดืือนก่่อน
ขณะที่่� mai Index ทำำ�สถิิติิสููงสุุดต่่อเนื่่�อง
ปิิดที่่� 379.07 จุุด เพิ่่� มขึ้้�น 6.4% จากเดืือน
ก่่อนสููงสุุดในรอบ 2 ปีี และ เมื่่�อพิิ จารณาราย
อุุตสาหกรรมโดยเทีียบกัับสิ้้�นปีี 2563 พบว่่า
กลุ่่�มเกษตรและอุุตสาหกรรมอาหาร กลุ่่�ม

ธุุรกิิจการเงิิน กลุ่่�มสิินค้้าอุุตสาหกรรม และ
กลุ่่�มบริิการ ปรัับตััวดีีกว่่า SET Index

ช่่วง 2 เดืือนแรกของปีี ผู้้�ลงทุุนต่่างประเทศ
ขายสุุทธิิ 29,284 ล้้านบาท

ในเดืือนกุุมภาพัั นธ์์ 2564 หลาย
อุุตสาหกรรมปรัับตััวเพิ่่� มขึ้้�นจากเดืือน
ก่่อน โดยอุุตสาหกรรมที่่�ปรัับตััวเพิ่่� มขึ้้�น
สููงกว่่า SET Index ได้้แก่่ กลุ่่�มเกษตรและ
อุุตสาหกรรมอาหาร กลุ่่�มธุุรกิิจการเงิิน กลุ่่�ม
สิินค้้าอุุตสาหกรรม และกลุ่่�มบริิการ

ในเดืือนกุุมภาพัั นธ์์ 2564 มีีกิิจกรรม IPO
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมีีบริิษััทเข้้าจดทะเบีียน
ซื้้�อขายใหม่่ใน SET 2 บริิษััท ใน mai 1 บริิษััท
โดยเฉพาะการเข้้าจดทะเบีียนของบมจ.
ปตท. น้ำำ��มัน
ั และการค้้าปลีีก (OR) ทำำ�ให้้ใน
2 เดืือนแรกของปีี 2564 SET มีีมููลค่่าระดม
ทุุน (IPO) สููงที่่�สุุดเมื่่�อเทีียบกัับตลาดหลััก
ทรััพย์์อื่่�นๆ ใน ASEAN

ด้้านมููลค่่าการซื้้�อขายเฉลี่่�ยต่่อวัันใน SET
และ mai อยู่่�ที่่� 94,318 ล้้านบาท เพิ่่� มขึ้้�น
43.2% จากช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อน โดยวััน
ที่่� 25 กุุมภาพัั นธ์์ 2564 มีีมููลค่่าการซื้้�อขาย
สููง 126,923 ล้้านบาท ซึ่่�งสููงเป็็นอัันดัับ 6 นัับ
ตั้้�งแต่่ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ เริ่่�มดำำ�เนิินการซื้้�อ
ขาย
ในเดืือนนี้้�ผู้้�ลงทุุนในประเทศยัังคงมีีมููลค่่า
การซื้้�อขายสููงสุุดที่่� 47.3% ของมููลค่่าการ
ซื้้�อขายรวมทั้้�งตลาด และเป็็นผู้้�ซื้้�อสุุทธิิต่่อ
เนื่่�องจากเดืือนที่่�ผ่่านมาด้้วยมููลค่่า 30,283
ล้้านบาท เช่่นเดีียวกัับบริิษััทหลัักทรััพย์์ที่่�
ซื้้�อสุุทธิิ 2,436 ล้้านบาท ขณะที่่�ผู้้�ลงทุุนต่่าง
ประเทศขายสุุทธิิต่่อเนื่่�องเป็็นเดืือนที่่� 2 ด้้วย
มููลค่่า 18,609 ล้้านบาท และผู้้�ลงทุุนสถาบััน
ในประเทศขายสุุทธิิ 14,110 ล้้านบาท และใน

Forward และ Historical P/E ของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ไทย ณ สิ้้�นเดืือน
กุุมภาพัั นธ์์ 2564 อยู่่�ที่่�ระดัับ 19.3 เท่่า และ
26.8 เท่่าตามลำำ�ดัับ สููงกว่่าค่่าเฉลี่่�ยของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ในเอเชีียซึ่่�งอยู่่�ที่่�ระดัับ 15.1
เท่่า และ 25.3 เท่่าตามลำำ�ดัับ
อััตราเงิินปันผล
ั
ตอบแทน ณ สิ้้�นเดืือน
กุุมภาพัั นธ์์ 2564 อยู่่�ที่่�ระดัับ 2.57% สููงกว่่า
ค่่าเฉลี่่�ยของตลาดหลัักทรััพย์์ในเอเชีียซึ่่�ง
อยู่่�ที่่� 2.28%

เฮีียชนะพัั นธุ์์� พิิ ริิยะพัั นธุ์์�
แห่่ง บมจ.ทีี คิิว อาร์์ (TQR)
เฮีียชนะพัั นธุ์์� พิิ ริิยะพัั นธุ์์� แห่่ง บมจ.ทีี คิิว อาร์์ (TQR) ไม่่ทำำ�ให้้ผิิดหวััง! งบปีี 63 กำำ�ไร
74.06 ล้้านบาท เพิ่่� มขึ้้�น 68.17% จากปีีก่่อนที่่�ทำำ�กำำ�ไรได้้ 44.04 ล้้านบาท ทุุบสร้้าง
สถิิติิสููงสุุดเป็็นประวััติิการณ์์ บอร์์ดไฟเขีียวจ่่ายปัน
ั ผล 0.014 บาท/หุ้้�น ขึ้้�น XD วัันที่่�
16 มีีนาคม 2564 พร้้อมเดิินหน้้าพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ประกัันภััยต่่อรููปแบบใหม่่ๆ เพื่่� อ
ตอบโจทย์์คู่่�ค้า้ ยุุค New Normal ช่่วยหนุุนผลงานเติิบโตในอนาคต

"วสัันต์์ อิิทธิิโรจนกุุล" แห่่ง PIMO
จัับมืือ สวทช.เดิินหน้้าร่่วมพัั ฒนาโครงการวิิจััย (Full proposal) “ระบบ
คมนาคมแห่่งอนาคต:เทคโนโลยีียานยนต์์ไฟฟ้้า (EV component)” หวัังช่่วย
ยกระดัับผู้้�ประกอบให้้มีีศัักยภาพ-พัั ฒนาเทคโนโลยีีระบบขัับเคลื่่�อนไฟฟ้้า
ด้้านหััวเรืือใหญ่่ “วสัันต์์ อิิทธิิโรจนกุุล” แย้้มอยู่่�ระหว่่างเดิินหน้้าเซ็็น MOU กัับ
ผู้้�ผลิิตรถจัักรยานยนต์์ในประเทศ คาดได้้ข้้อสรุุปภายใน 1-2 สััปดาห์์ข้า้ งหน้้า

"ชััชพล ประสพโชค" บอสหนุ่่�ม บมจ.ยููเอซีี โกลบอล (UAC)

คุุณ กฤษฎา โพธิิสมภรณ์์ แห่่ง SRICHA

เผยมติิบอร์์ด อนุุมััติิเพิ่่� มทุุนแบบ General Mandate 66.76 ล้้านหุ้้�น
มููลค่่าที่่�ตราไว้้ 0.50 บาท เสนอขายให้้แก่่บุุคคลในวงจำำ�กััด (PP) เสริิม
ทุุนให้้ธุรกิ
ุ ิจตามนโยบายการลงทุุนด้้าน Energy Efficiency และ Bio
Circular Economy ทั้้�งในประเทศ และกลุ่่�มประเทศ CLMV พร้้อม
เตรีียมเสนอผู้้�ถืือหุ้้�นอนุุมััติิ 8 เม.ย.นี้้� ขออนุุมััติิจ่่ายปัน
ั ผลปีี63 เพิ่่� มอีีก
ในอััตรา 0.14 บาทต่่อหุ้้�น เตรีียม XD วัันที่่� 15 มีี.ค.พร้้อมจ่่ายปัน
ั ผลวัันที่่�
7 พ.ค.นี้้� ระบุุ UAC จ่่ายปัน
ั ผลต่่อเนื่่�องตลอดระยะ 10 ปีีที่่�ผ่่านมา สะท้้อน
ถึึงทางสถานะทางการเงิินที่่�มั่่น
� คง และผลการดำำ�เนิินงานที่่�เติิบโตอย่่าง
ต่่อเนื่่�องทุุกปีี

ผู้้�รัับเหมาก่่อสร้้างโรงงานอุุตสาหกรรมขนาดใหญ่่ชั้้�นนำำ�ของไทย โชว์์รายได้้ปีี63 โต
80% กำำ�ไรเติิบโตแรงเป็็น 150 ล้้านบาท ชููแบ็็คล้้อคคุุณภาพดีี รอรัับรู้้�ถึึงปีีหน้้า พร้้อม
จ่่ายปัันผล 0.40บาทต่่อหุ้้�น พร้้อมมั่่�นใจว่่านัับจากนี้้�เป็็นต้้นไป ผลประกอบการบริิษััทฯ
มีีแนวโน้้มปรัับตััวดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องเนื่่�องจากบริิษััทฯได้้เซ็็นสััญญารัับงานโครงการ
ก่่อสร้้างโรงงานหลายโครงการ ที่่�ให้้ผลตอบแทนที่่�ดีี อาทิิ โครงการใหม่่ PEXCELL จาก
บริิษััท DYNATEC MADAGASCAR มููลค่่างานเบื้้�องต้้นกว่่า 500 ล้้านบาท ซึ่่�งเป็็น 1 ใน
ลููกค้้าหลัักที่่�บริิษััทฯรัับงาน maintenance ติิดต่่อกัันมากว่่า 8 ปีี โครงการ Project
T3 ซึ่่�งเป็็นงานก่่อสร้้างโรงงานปิิโตรเคมีีในประเทศ และโครงการ HARMONY ซึ่่�งเป็็น
โรงงานปิิโตรเคมีี ในประเทศเช่่นกััน นอกจากนี้้�บริิษััทฯยัังได้้รัับงานเพิ่่� มจากโครงกา
รนั้้�นๆ ทำำ�ให้้ปััจจุบั
ุ ันมีีโครงการในมืือกว่่า 1,800 ล้้านบาท ซึ่่�งคาดว่่าจะทยอยรัับรู้้�ในปีีนี้้�
และปีีหน้้าขณะเดีียวกััน บริิษััทมีีแนวโน้้มดีีที่่�จะรัับงานเพิ่่� มอีีก 2 โครงการ ซึ่่�งจะเริ่่�มต้้นใน
ปีีนี้้� รวมมููลค่่าเบื้้�องต้้น 1,300 ล้้านบาท

มาแรงแซงโค้้งจริิง ๆ สำำ�หรัับ บริิษััทแอ
สเซทไวส์์ จำำ�กัด
ั (มหาชน) หรืือ ASW
ผู้้�พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ ที่่�กำำ�ลัังจะก้้าวเข้้าสู่่�การเป็็นบริิษััทจดทะเบีียนในตลาด
หุ้้�นไทย กัับเป้้าหมายการยกระดัับองค์์กรให้้ก้้าวหน้้า …. ภายใต้้ทีีมงานคุุณภาพ
คัับแก้้ว ความเชี่่�ยวชาญ และประสบการณ์์ยาวนาน 17 ปีี ซึ่่�งนำำ�โดย ซีีอีีโอหนุ่่�ม
รุ่่�นใหม่่ ไฟแรง กล้้าคิิด “กรมเชษฐ์์ วิิพัันธ์์พงษ์์” ผู้้�ก่่อตั้้�ง ASW ที่่�มาพร้้อม
ความมุ่่�งมั่่�น และยึึดหลัักการบริิหารงาน ภายใต้้แนวคิิด “ความสุุขที่่�ออกแบบมา
เพื่่� อคุุณ” (We Build Happiness) เอาซิิคร้้า ….เป้้าหมายมีีไว้้พุ่่�งชน…เพื่่� อสาน
ฝัันการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน” เห็็นอย่่างนี้้�แล้้ว ขอชื่่�นชม และปรบมืือให้้แบบรััวๆ
เลยคร้้าา

ส่่วนเสี่่�ยชููเดช คงสุุนทร แห่่ง WICE ตั้้�งเป้้าปีี 65
ส่่งบริิษััทย่่อย ยููโรเอเชีีย โทเทิิล โลจิิสติิกส์์ (ETL) เตรีียมเข้้าจดทะเบีียนตลาด
mai บอร์์ด ETL ไฟเขีียวแต่่งตั้้�ง เจย์์ แคปปิิตอล แอดไวเซอรีี เป็็นที่่�ปรึกษ
ึ า
ทางการเงิิน และบล. เมย์์แบงก์์ กิิมเอ็็ง เป็็นแกนนำำ�จััดจำำ�หน่่ายและรัับประกััน
การจำำ�หน่่ายหุ้้�นสามััญเพิ่่� มทุุน เดิินหน้้าปรัับโครงสร้้าง มั่่�นใจธุุรกิิจพื้้� นฐานดีี
แนวโน้้มการเติิบโตสููง

