


เดืือนเมษายน อุณหภูมูคิวามร้อ้น ดูืเหมอืน ไมส่ามาร้ถยบัยั�งการ้แพร้ร่้ะบาดืของไวร้สั โควิดื-19ได้ื การ้ะบาดืร้ะลอก3
 ในปร้ะเทศ คร้าวน้� ยากจะร้บัมอืได้ื แต่่สิ�งท้�สำาคัญ ต้่องดืแูลตั่วเอง  ร้กัษาสขุภูาพร้า่งกายใหแ้ข็งแร้ง การ้ออกกำาลัง
กาย เป็นเสน้ทาง หนทางดืท้้�สดุื
เดิืนทางไปไหน สวมหน้ากากอนามยัทกุคร้ั�ง...ร้วมถึงการ้ต่ร้วจหาเชืื้�อไวร้สั โควิดื-19 หากมเ้วลา หร้อื การ้เข้าร้บัการ้ฉีด้ื
วัคซีน้ ป้องกันโควิดื-19

 การ้ฉีด้ืวัคซีน้ ป้องกันโควิดื-19 ไมไ่ด้ืป้องกันได้ื 100% ดัืงนั�น ทกุคน ต้่องปร้บัตั่วอยูกั่บไวร้สั โควิดื-19 ใหไ้ด้ื ซีึ�งตั่วไว
ร้สัฯ ก็มพ้ฒันาการ้ต่ลอดืเวลาเชื้น่กัน

 การ้แพร้ร่้ะบาดืของไวร้สั โควิดื-19ในปร้ะเทศ ร้ะลอก3 ต่ลาดืหุน้ไทย ไมไ่ด้ืปร้บัตั่วลงแร้ง เหมอืนกับการ้ร้ะบาดืฯ
ร้ะลอกแร้ก  นักลงทนุ ปร้บัตั่วและเข้าเก็งกำาไร้อยา่งต่่อเนื�อง ดัืชื้นต้่ลาดื สามาร้ถยนืเหนือร้ะดัืบ 1,555 จุดื ได้ื จากน้�ไป 
คงต้่องมาลุ้น 1,600 จุดื จะฝ่า่และยนืเหนือ 1,600 จุดืได้ืหร้อืไม่

 หลัง ณ สิ�นไต่ร้มาสแร้กปี 2564 SET INDEX  ปิดืท้� 1,587.21 จุดื เพิ�มขึ�น 9.5% จากสิ�นปี 2563  โดืยในเดืือนมน้าคม 
2564 เป็นเดืือนแร้กท้� SET INDEX กลับมาอยูร่้ะดัืบเดืย้วกับก่อนเกิดืการ้แพร้ร่้ะบาดืของไวร้สั
COVID-19 ซีึ�งกลุ่มอุต่สาหกร้ร้มท้�ปร้บัตั่วดืก้ว่า SET INDEX เมื�อเทย้บกับสิ�นปี 2563 ได้ืแก่ ธุุร้กิจการ้เงิน เกษต่ร้และ
อุต่สาหกร้ร้มอาหาร้ สนิค้าอุต่สาหกร้ร้ม บร้กิาร้ สนิค้าอุปโภูคบร้โิภูค  และอสงัหาร้มิทร้พัยแ์ละก่อสร้า้ง

 ต่ลาดืหุน้ไทย ปร้บัตั่วแล้ว นักลงทนุ ก็ต้่องปร้บัตั่วเชื้น่กัน  ขอใหนั้กลงทนุ ปร้ะสบความสำาเร้จ็ในการ้ลงทนุในเดืือน
เมษายน 2564 คร้บั

 ขอใหโ้ชื้คดืท้กุคน

 ปร้ะสทิธิุ� กร้โชื้คอนันต์่
 บร้ร้ณาธิุการ้บร้หิาร้

อยู่่�กัับโควิิด-19





 PTG - กฟผ. 2

 ผู้นำ�ด้�นพลังง�นของประเทศ ผนึก
กำ�ลังครั้งยิ่งใหญ่ รองรับก�รพัฒน�
และขย�ยอุตส�หกรรม EV ของไทย

 สอดรับเทรนด์พลังง�นโลก ร่วมสร้�ง
คุณภ�พอ�ก�ศที่ดี เปิดตัว 5 สถ�นีอัด
ประจุไฟฟ้� EleX by EGAT เป็นครั้ง

แรกในไทย ร่วมสร้�งก�รเติบโต

HFT
  บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) 

จำ�กัด (มห�ชน) HFT ผลิตและจำ�หน่�ย
ย�งนอกและย�งในสำ�หรับรถจักรย�น รถ
จักรย�นยนต์ และรถขนส่งขน�ดเล็ก  หวัง
เติบโต  ด้วยตอนนี้ศึกษ�ทำ�ธุรกิจกัญชง
 กัญช� โดยเตรียมจะออกผลิตภัณฑ์ซึ่ง
ตัวผลิตภัณฑ์ยังไม่ส�ม�รถเปิดเผยได้ใน

ขณะนี้ แต่อยู่ระหว่�งก�รดำ�เนินก�รเรื่องขอ
ใบอนุญ�ตจ�กหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง ขณะ
ที่อน�คตบริษัทฯ มีโอก�สจะดำ�เนินธุรกิจ

ต้นน้ำ�คือก�รปลูกด้วย

PLANET ปักธงปี 64

 ก้�วสู่ก�รเป็นผู้ให้บริก�รเทคโนโลยีดิจิทัล

 (Digital Technology Provider) เต็มตัว

....ตั้งเป้�ภ�ยใน 3 ปี (2564-2566) ร�ย

ได้โตก้�วกระโดดแตะ 2 พันลบ.

TWZ ประก�ศลุยธุรกิจ
กัญชงกัญช�  

 
 เดินหน้�เซ็นเอ็มโอยูวิส�หกิจชุมชนกลุ่มรักจัง

ฟ�ร์มวังน้ำ�เขียว จัดตั้งบริษัทใหม่ “กัญช์ย�รักษ์

” รุกถือหุ้น 51% เพื่อผลิตและจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์

กัญชงกัญช� ให้กับลูกค้�และกิจก�รร่วมทุนที่

เป็นกลุ่มปล�ยน้ำ�....ค�ด TWZ รับรู้ร�ยได้จ�ก

ธุรกิจกัญชงกัญช�ในไตรม�สที่ 2 ของปีนี้....

แมกก�ซีนหุ้นไซด์ร�ยเดือน ฉบับเดือนเมษ�ยน 2564 นำ�เสนอเส้นท�งก�รเติบโตของ 
บจ. น่�สนใจ น่�ติดต�ม......



























NER เตรีียู่มชงบอร์ีดปรัีบเป้าปริีมาณขายู่-รีายู่ได้ปี 64NER เตรีียู่มชงบอร์ีดปรัีบเป้าปริีมาณขายู่-รีายู่ได้ปี 64

หลัังมีีลูักค้้ารายใหญ่่ เพ่ิ่� มี2 ราย ค้าดประชุุมีบอร์ด 10 พิ่.ค้.นีี้�หลัังมีีลูักค้้ารายใหญ่่ เพ่ิ่� มี2 ราย ค้าดประชุุมีบอร์ด 10 พิ่.ค้.นีี้�

นายชูื้วิทย ์จึงธุนสมบูร้ณ์
 ปร้ะธุานเจ้าหน้าท้�
บร้หิาร้ บร้ษัิท นอร้ท์อส้
 ร้บัเบอร้ ์จำากัดื (มหาชื้น
) NER 

เปิดืเผยว่า บร้ษัิทฯ เต่ร้ย้ม
พิจาร้ณาปร้บัเป้าปร้มิาณการ้
ขายยางพาร้าจากเดิืมท้�ตั่�งเป้า
ไว้ท้� 410,000 ตั่น และคาดืว่าจะ
มโ้อกาสปร้บัเพิ�มเป้าร้ายได้ืจาก
เดิืมท้�ตั่�งไว้ ร้ะดัืบ 22,000 ล้าน
บาท ซีึ�งจะแจ้งใหท้ร้าบอก้คร้ั�ง
ภูายหลังจากการ้ปร้ะชุื้มคณะ
กร้ร้มการ้บร้ษัิท (บอร้ด์ื) ในวันท้� 
10 พฤษภูาคม 2564

สำาหร้บัทิศทางผลการ้ดืำาเนินงาน
ในปีน้�ท้�บร้ษัิทฯ คาดืว่าจะมแ้นว
โน้มท้�ดืข้ึ�นจากปีก่อน เป็นผลมา
จากการ้ท้�บร้ษัิทมล้กูค้าร้ะยะ
ยาวใหม่เพิ�มจำานวน 2 ร้าย คือ
 ลกูค้าอินเดืย้และสงิคโปร้ ์ซีึ�งม้
ร้ะยะสญัญาแบบ Long term 
จำานวน 1 ปี ทั�งสองร้าย ในขณะ
ท้�ยางพาร้าเฉีล้�ยในปี 2564 จะ
สงูกว่าปีท้�ผา่นมา และมแ้นว
โน้มเป็นขาขึ�นต่่อเนื�องไปอก้ใน
ชื้่วง 3 ปี ข้างหน้า โดืยมปั้จจัย
หนุนมาจากอุต่สาหกร้ร้มถงุมือ
ยางทั�วโลก ปร้ะกอบกับภูาพร้วม
เศร้ษฐกิจและอุต่สาหกร้ร้มยาน
ยนต์่ในปร้ะเทศจน้ท้�เร้ิ�มกลับ
มาเติ่บโต่ได้ืดื ้ซีึ�งจน้เป็นหนึ�งใน
ปร้ะเทศผูบ้ร้โิภูคยางพาร้าร้าย
ใหญ่ของโลก สง่ผลใหเ้กิดืความ
ต้่องการ้ใชื้้ยางเพื�อการ้ผลิต่ยาง
ล้อในอุต่สาหกร้ร้มยานยนต์่เพิ�ม
ขึ�นต่ามไปด้ืวย

“เราคาดว่าในปีนี ้บรษัิท
จะท�าผลงานได้เติบโตเร
ต่อเน่ือง และมโีอกาสปรบั
เพิ่มเป้าปรมิาณขายและ

ยอดขาย เพราะมลีูกค้า
เพิ่ม ราคายางปีนีก็้เป็นแนว
โน้มขาขึน้ไปอกี 3 ปี ส่วน
เรื่องของคลองสุเอซทีเ่ป็น
ปัญหาอยู่ในขณะนี ้ซึง่ท�าให้
เรากระทบบ้างเล็กน้อย
ด้านการขนส่งในเรื่องของ
ตู้คอนเทนเนอรแ์ต่คาดว่า
จะเกิดขึน้แค่ระยะสั้น แต่
เชื่อว่าในช่วงเดือนสิงหาคม
สถานการณ์จะกลับมาปกติ
ท่ัวโลก “นายชูวิทย์กล่าว

พร้อ้มกันน้� บร้ษัิทฯ เต่ร้ย้ม
เสนอขายหุน้กู้ของบร้ษัิท คร้ั�ง
ท้� 1/2564 จะเสนอขายหุน้
กู้ร้ะหว่างวันท้� 5 และ 7 – 8 
เมษายน 2564 มูลค่าเสนอขาย
ร้วมจำานวน 1,300 ล้านบาท
 มอ้ายุ 2 ปี 6 เดืือน คร้บกำาหนดื
ไถ่ถอนวันท้� 9 ต่ลุาคม 2566 ม้
อัต่ร้าดือกเบ้�ยคงท้�ร้อ้ยละ 5.85 
ต่่อปี ชื้ำาร้ะดือกเบ้�ยทกุๆ 3 เดืือน
ต่ลอดือายุหุน้กู้ โดืยจะเสนอขาย
ใหแ้ก่ผูล้งทนุสถาบนั และ/หร้อื
ผูล้งทนุร้ายใหญ่โดืยจะนำาเงินท้�
ได้ืจากการ้เสนอขายหุน้กู้ ใชื้้เป็น
เงินทนุหมุนเวย้นในการ้ซีื�อวัต่ถุ
ดิืบและสต๊่อคสนิค้าคงเหลือของ
บร้ษัิทสำาหร้บัสนิค้าปร้ะเภูทยาง
แผน่ร้มควัน ยางแท่ง และยาง
ผสม เพื�อร้องร้บัการ้ขยายกำาลัง
การ้ผลิต่ของบร้ษัิทภูายใต้่การ้
ดืำาเนินงานในโร้งงานแหง่ท้� 1 
และโร้งงานแหง่ท้� 2 ของบร้ษัิท
 และร้องร้บัการ้ขยายกำาลังการ้
ผลิต่จากเดิืมท้� 290,000 ตั่นต่่อ
ปี เป็น 465,600 ตั่นต่่อปี และ
ในปลายปี 2664 จะขยายกำาลัง
การ้ผลิต่สนิค้ายางแท่ง (STR) ใน
โร้งงานแหง่ท้� 2 อก้ 50,000 ตั่น
ต่่อปี ซีึ�งจะสง่ผลใหก้ำาลังการ้ผลิต่
ร้วมของเป็น 515,600 ตั่นต่่อปี



GFPT คาดรายได้รวมปี6ี4 โต5
%หรอืใกล้้เคียงปีี63 มรีายได้
รวม15,336.99 ล้บ. วางงบล้งทุนุ1-
1.2พันัล้บ. เพั่�ม3ไล้นก์ารผล่้ต หนนุ
 H2/64 ภาพัรวมกำาลั้งการผล่้ตแตะ
 2.5พันัตัน/ปีี

นายวีนะ ธ่ตยางกรุวงศ์ ผู้จัดการ
แผนกนักล้งทุุนสัมพัันธ์ บร่ษัทุ จี
เอฟพัีทีุ จำากัด (มหาชน) GFPT เปีิด
เผยว่า บร่ษัทุฯคาดว่าภาพัรวมผล้
การดำาเน่นงานในปีี2564 รายได้รวม
จะเต่บโต5% หรือใกล้้เคียงปีี2563
 ทีุ�มีรายได้รวม 15,336.99ล้บ. ใน
ขณะทีุ�ปีระเทุศจีนซึ�งเปี็นตล้าดสง่
ออกอาหารสัตว์ขนาดใหญทีุ่�บร่ษัทุ
ต้องนำาเข้ามาเพัื�อเล้ี้ยงสัตว์นั้นมี
มาร์จ้่นจากการทีุ�มีต้นทุุนการผล่้ต
อาหารสัตว์ โดยเฉพัาะถั�วเหลื้อง
ค่อนข้างสูง ทุำาให้มองว่าปีีนี้ อัตรา
กำาไรขั้นต้นของบร่ษัทุ (Gross Profit 
Margin) มีแนวโน้มล้ดล้งเล็้กน้อย 
จากปีีทีุ�แล้้วอยูทีุ่�ระดับ 13.5-14.5% 
แล้ะปีระเม่นว่า SG&A จะใกล้้เคียงปีี
ก่อน หรือค่ดเปี็น 8.5-9.0%

อยา่งไรก็ตาม ไตรมาสแรกปีีนี้ อาจ
เต่บโตเล็้กน้อยหรือไมเ่ต่บโต เพัราะ
ราคาวัตถุด่บอาหารสัตว์เพั่�มมาก
ขึ้น

นอกจากนี้ บร่ษัทุฯได้วางงบล้งทุุน
จำานวน 1,000-1,200ล้้านบาทุ
 เพัื�อใช้ในการเพั่�มกำาลั้งการผล้อต
 เนื�องจากในชว่งไตรมาสทีุ�1-2 ของ
ปีี64 บร่ษัทุฯมีกำาลั้งการผล่้ตในสว่น
ของไก่แปีรรูปีปีรุงสุก ซึ�งเปี็นธุรก่จ
หลั้กของบร่ษัทุ อยูทีุ่�ระดับ 1,000 
ตัน/ปีี ขณะทีุ�อีก 3ไล้น์ผล่้ตนั้นอยู่
ในระหว่างการต่ดต้ังเครื�องจักรใหม่
 คาดว่าจะเสร็จในชว่งครึ�งปีีหลั้ง
ปีี64 จึงทุำาให้ภาพัรวมปีีนี้ไมไ่ด้ฟื้ น
กลั้บมาเปี็นปีกต่เหมือนชว่งปีีก่อน
หน้า แต่อยา่งไรก็ตามหากต่ดต้ัง
ครบท้ัุง5ไล้น์การผล่้ตเสร็จในครึ�ง
ปีีหลั้ง ก็จะทุำาให้ภาพัรวมกำาลั้งการ
ผล่้ตของบร่ษัทุกลั้บมาค่อนข้างดีขึ้น
 หรือค่ดเปี็น 2,500 ตัน/เดือน ซึ�งจะ
เปี็นผล้ให้ในระยะยาวการสง่ออก
ของบร่ษัทุก็จะดีขึ้นตามไปีด้วย

พัร้อมกันนี้ บร่ษัทุได้มีการคาด
การณ์ถึงปีร่มาณการสง่ออกไก่ทัุ�ว
โล้กในปีีนี้ คาดว่าจะอยูทีุ่� 950,000 
ตัน จากปีีก่อนทีุ�อยูร่ะดับ 940,000 
ตัน ไมไ่ด้เต่บโตก้าวกระโดดนัก
 เนื�องจากเศรษฐก่จในภาพัรวมทัุ�ว
โล้กไมค่่อยดี อีกท้ัุงยังมองว่าจะเปี็น
ปีัจจัยเสี�ยงของอุตสาหกรรมไก่ใน
ปีระเทุศไทุยด้วย จากสถานการณ์

ของการแพัรร่ะบาดเชื้อไวรัส โคว่ด
-19 ทุำาให้ร้านค้า ร้านอาหาร ปีิด
ถาวรเปี็นจำานวนมากในชว่งปีีทีุ�ผา่น
มา แล้ะสง่ผล้ให้การบร่โภคในภาพั
รวมล้ดล้ง กระทุบไปีถึงปีร่มาณการ
สง่ออกแล้ะราคาของส่นค้าทีุ�ล้ดล้ง

ขณะทีุ� ภาวะโล้กร้อนทีุ�เก่ดขึ้นใน
ปีัจจุบัน ก็เปี็นปีัจจัยสำาคัญทีุ�ทุำาให้
ผล้ผล่้ตอาหารสัตว์ล้ดล้ง ปีระกอบ
กับการกีดกันทุางการค้าทีุ�เก่ดขึ้น
 เนื�องจากทุางยุโรปีมีการเล้ี้ยงไก่
เอง รวมถึงการแพัรร่ะบาดของโรค
ต่างๆ เชน่ไข้หวัดนก ทีุ�สามารถเก่ด
ได้เรื�อยๆตามฤดูกาล้
ก็เปี็นปีัจจัยเสี�ยงทีุ�จะสง่ผล้ต่อ
อุตสาหกรรม

ท้ัุงนี้ ด้านเง่นบาทุทีุ�ยังค่อนข้าง
ผันผวนในชว่งทีุ�ผา่นมา บร่ษัทุฯไม่
ได้มีความกังวล้แต่อยา่งใด เนื�องจาก
ได้มีการทุำาสัญญาเพัื�อปี้องกัน
ความเสี�ยงของสกุล้เง่นทีุ�ผันผวน
เรียบร้อยแล้้ว แล้ะด้วยการนำาเข้า-
สง่ออกทุุกๆครั้งของบร่ษัทุ เปี็นการ
ดำาเน่นการด้วยสกุล้เง่นดอล้ล้าร์
สหรัฐอเมร่กา ดังนั้นจึงไมไ่ด้เปี็น
ผล้กระทุบทีุ�เกี�ยวของกับบร่ษัทุ
อยา่งมีนัยสำาคัญแต่อยา่งใด

GFPT คาดรายได้รวมปีี 64 โต 5%GFPT คาดรายได้รวมปีี 64 โต 5%
หรือใกล้้เคียงปีี 63หรือใกล้้เคียงปีี 63



บร้ษัิท เจร้ญิโภูคภัูณฑ์อาหาร้ จำากัดื (มหาชื้น) ("CPF") ขอ
แจ้งใหท้ร้าบว่า บร้ษัิท ซีพ้เ้อฟ (ปร้ะเทศไทย) จำากัดื (มหาชื้น) 

(บร่ษัทุยอ่ยทีุ� CPF ถือหุ้นในสัตสว่นร้อยล้ะ 99.99 ของหุ้นทีุ�
ออกจำาหนา่ยแล้้ว) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบร่ษัทุสวนสมบูรณ์
 จำากัด ซึ�งจดทุะเบียนจัดต้ังในปีระเทุศไทุย จากบร่ษัทุ สง่เสร่ม
การเพัาะเล้ี้ยงสัตว์น�า จำากัด มีรายล้ะเอียดโดยสรุปีดังนี้

(1) ปีระเภทุธุรก่จ : ธุรก่จปีลู้กพัืชเพัื�อการเกษตร ปีัจจุบันถือ
ครองทีุ�ด่นทีุ�พััฒนาแล้้ว ณ ทุ้องทีุ� อ.กบ่นทุร์บุรี จ. ปีราจีนบุรี 
เนื้อทีุ�ปีระมาณ 570 ไร่

(2) ทุุนจดทุะเบียน : 255 ล้้านบาทุ แบง่เปี็นหุ้นสามัญจำานวน 
25.5 ล้้านหุ้น มูล้ค่าทีุ�ตราไว้หุ้นล้ะ10 บาทุ

(3) สัตสว่นการเข้าล้งทุุน : ร้อยล้ะ 99.99 ของหุ้นทีุ�ออก
จำาหนา่ยแล้้ว แล้ะภายหลั้งการเข้าล้งทุุนในครั้งนี้ บร่ษัทุ สวน
สมบูรณ์ จำากัด จะมีสถานะเปี็นบร่ษัทุยอ่ยทุางอ้อมของ CPF

(4) มูล้ค่ารวมของรายการ: 274 ล้้านบาทุ

(5) ขนาดของรายการ : ร้อยล้ะ 0.04 ของมูล้ค่าส่นทุรัพัย์รวม
ของ CPF แล้ะบร่ษัทุยอ่ย ตามงบการเง่นรวมล่้าสุด ณ วันทีุ� 31 
ธันวาคม 2563 ทีุ�ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้้ว ซึ�งไมถึ่งเกณฑ์
ทีุ�จะต้องปีฏ่บัต่ตามหลั้กเกณฑ์ในการทุำารายการทีุ�มีนัยสำาคัญทีุ�
เข้าขา่ยเปี็นการได้มาหรือจำาหนา่ยไปีซึ�งส่นทุรัพัย์ของบร่ษัทุจด
ทุะเบียน

(6) ปีระโยชน์จากการเข้าทุำารายการ : เพัื�อการศึกษาแล้ะ
ว่จัยเกี�ยวกับการเพัาะปีลู้กพัืชเกษตรทีุ�เปี็นสว่นหนึ�งในหว่งโซ
อุปีทุานของธุรก่จของบร่ษัทุ

CPF ทุ่่�ม 274 ลบ. เข้าซ้ื้�อหุ้่้น ธุ่รีกิัจปล่กัพ้ืชเพ้ื� อกัารีเกัษตรีCPF ทุ่่�ม 274 ลบ. เข้าซ้ื้�อหุ้่้น ธุ่รีกิัจปล่กัพ้ืชเพ้ื� อกัารีเกัษตรี

"สวินสมบ่รีณ์" พ้ื� นทีุ่� 570 ไรี�"สวินสมบ่รีณ์" พ้ื� นทีุ่� 570 ไรี�



AU คาดรายได้ปีีนี้โตไม่ต�่ากว่า 15%AU คาดรายได้ปีีนี้โตไม่ต�่ากว่า 15%
จากปีีก่อน 774.80 ล้บ. พร้อมศึกษาผล้ิตภัณฑ์จากปีีก่อน 774.80 ล้บ. พร้อมศึกษาผล้ิตภัณฑ์

กัญชง กัญชา กัญชง กัญชา 

AU คาดรายได้ปีีนี้โตไม่
ต�ากว่า 15% จากปีีก่อน
 774.80 ล้บ. เผยปีีนี้วางเปี้า
ขยายร้านกาแฟม่กก้า ไมต่�า
กว่า 100 สาขา จากปีัจจุบัน
มีกว่า 60 สาขา พัร้อม
คาดQ3/63 เปีิดสาขาทีุ�
ฮ่องกง เตรียมขยายไปีจีนต่อ 
ระบุมีพัาร์ทุเนอร์แล้้ว เผยให้
ทีุมR&D ศึกษาผล่้ตภัณฑ์กัญ
ชง กัญชา

นายแม่ทัพ ต่.สวุร้ร้ณ
 กร้ร้มการ้ผูจั้ดืการ้ บร้ษัิท
 อาฟเต่อร้ ์ยู จำากัดื (มหาชื้น
) AU เปีิดเผยว่า บร่ษัทุฯ
 คาดว่ารายได้ปีี2564 จะ
เต่บโตไมต่�ากว่า 15% จาก
ปีีก่อนทีุ�มีรายได้ 774.80 
ล้้านบาทุ โดยเปี้าหมาย
การเต่บโตในปีีนี้เปี็นการ
เต่บโตแบบอนุรักษ์น่ยม ( 
conservative) แต่หากการก
ระจายวัคซีนได้ผล้ดี รวมท้ัุง
การเปีิดปีระเทุศแล้้วสง่ผล้
ดีต่อเศรษฐก่จ แล้ะทุำาให้ให้
นักทุ่องเทีุ�ยวเข้ามา บร่ษัทุฯ
 ก็มองว่านา่จะเปี็นปีัจจัยทีุ�
สนับสนุนการเต่บโตในปีีนี้
 อยา่งไรก็ตามปีีนี้ บร่ษัทุฯ
 ไมไ่ด้ต้ังเปี้าหมายการขยาย
สาขา After You มากนัก 
โดยจะพั่จารณาความเหมาะ
สมตามสถานการณ์ปีัจจุบัน

พัร้อมท้ัุงมีการปีรับกล้ยุทุธ์
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
 เชน่การเพั่�มการสร้างราย
ได้รูปีแบบใหมใ่นชื�อ“After 

You Marketplace”ซึ�งเปี็
นการจัดสรรพัื้นทีุ�สว่นหนึ�ง
ในร้านขนมหวานให้มีการ
วางจัดจำาหนายส่นค้าให้ลู้
กค้าสามารถเลื้อกซื้อภายใ
นร้าน โดยปีัจจุบัน บร่ษัทุฯ
 เปีิดให้บร่การ “After You 
Marketplace” แล้้วท้ัุง
ส่้น 11 สาขา รวมท้ัุงการ
การออกบูธส่นค้า (Pop-up 
Store) เพั่�มขึ้น โดยคาดว่า
จะเปีิดอีกกว่า 10 โล้เคชั�น

อีกท้ัุงบร่ษัทุฯ ยังมีแผน
ขยายสาขา ร้านกาแฟม่กก้า 
(Mikka)ไมต่�ากว่า 100 สาขา
ภายในปีี2564 จากปีัจจุบันทีุ�
มีแล้้วกว่า 60 สาขา

ด้านความคืบหน้าการเปีิด
สาขา After You ทีุ�ฮ่องกง
 ขณะนี้อยูร่ะหว่างการ
ดำาเน่นการด้านเอกสารทุาง
กฎหมายต่างๆ ให้มีความ
เรียบร้อย คาดว่าจะมีความ
ชัดเจนในไตรมาส3/64 นี้
 ขณะทีุ�บร่ษัทุฯ ยังเตรียม
ขยายสาขา After You ไปีใน
ปีระเทุศจีน ซึ�งขณะนี้มีพัาร์
ทุเนอร์แล้้ว คาดว่าปีีนี้ นา่จะ
มีความชัดเจนมากขึ้น

สำาหรับการพััฒนาผล่้ตภัณฑ์
ทีุ�เกี�ยวข้องกับ กัญชง กัญชา
 บร่ษัทุฯ ได้ให้ทีุมว่จัยแล้ะ
พััฒนา(R&D) ไปีค่ดค้น ซึ�งก็
ต้องรอต่ดตามว่าจะมีความ
คืบหน้าอยา่งไร



NCAP วิางเป้ารีายู่ได้ปี 64 โตไม�น้อยู่กัวิ�า 15%NCAP วิางเป้ารีายู่ได้ปี 64 โตไม�น้อยู่กัวิ�า 15%  
หลัังมุ่่�งขยายฐานลูักค้้าเดิิมุ่ค้รอบค้ล่ัมุ่หลัังมุ่่�งขยายฐานลูักค้้าเดิิมุ่ค้รอบค้ล่ัมุ่

หัวเมืุ่องใหญ่�ไปเมืุ่องรองหัวเมืุ่องใหญ่�ไปเมืุ่องรอง

NCAP รุกส่นเชื�อเชา่ซื้อรถ
มอเตอร์ไซค์ต่อเนื�องในปีี 64 รับ
ภาพัรวมตล้าดฟื้ นตัว ปีักธงรายได้
โตไมน่้อยกว่า 15% จากการขยาย
ฐานลู้กค้าเด่มทีุ�ครอบคลุ้มหัวเมือง
ใหญไ่ปียังเมืองรองเพัื�อให้ลู้กค้าได้
เข้าถึงบร่การได้มากขึ้น ต้ังเปี้าพัื้นทีุ�
ให้บร่การเพั่�มขึ้นถึง 19 จังหวัด แต่
ยังคงสาขา 24 สาขาเทุ่าเด่ม พัร้อม
นำาเทุคโนโล้ยีเข้ามาบร่หารจัดการ
สาขา แล้ะด้านการตล้าด ในขณะทีุ�
ต้นทุุนทุางการเง่นในปีีนี้คาดล้ดล้ง
 เสร่มแกรง่ความสามารถการทุำา
กำาไรทีุ�ดี แย้มยังมีโอกาสในการขยาย
ผล่้ตภัณฑ์การให้บร่การอื�นๆ ใน
อนาคต

 นายสมชัย ล่้มปี์พััฒนส่น ปีระธาน
เจ้าหน้าทีุ�บร่หาร บร่ษัทุ เน็คซ์
 แคปีปีิตอล้ จำากัด (มหาชน) (NCAP) 
หนึ�งในผู้นำาธุรก่จให้บร่การส่นเชื�อ
เชา่ซื้อรถจักรยานยนต์ เปีิดเผยว่า
 ภาพัรวมผล้ปีระกอบการปีี 2564 
ต้ังเปี้ารายได้เต่บโตปีระมาณ 15% 
จากปีีก่อนรายได้รวมอยูทีุ่� 1,141.40 
ล้้านบาทุ ชูกล้ยุทุธ์ การขยายฐาน
ลู้กค้าท้ัุงจากตัวแทุนจำาหนา่ยรถ
จักรยานยนต์ทีุ�เปี็นพัันธม่ตรใน
ปีัจจุบัน เพั่�มตัวแทุนจำาหนา่ยรถ
จักรยานยนต์รายใหม ่แล้ะขยาย
ไปียังพัื้นทีุ�ใหม ่ๆ เพัื�อให้บร่การ
ครอบคลุ้มทุุกพัื้นทีุ� พัร้อมสนับสนุน
การเพั่�มขึ้นของจำานวนสัญญา

ใหมอ่ยา่งรัดกุมแล้ะมีคุณภาพั
 ด้วยแผนการรุกตล้าดโดยการนำา
เทุคโนโล้ยีเข้ามาสนับสนุน ท้ัุง
การนำาระบบ Mobile Application 
ระบบ Credit Scoring แล้ะพััฒนา
 ERP อำานวยความสะดวกในการ
ทุำางาน รองรับการขยายส่นเชื�อให้มี
ความรวดเร็วแล้ะแมน่ยำา พัร้อมจุด
เด่นในการต่ดตามแล้ะทุวงถามหนี้
ทีุ�ดีอยา่งต่อเนื�อง แล้ะคาดต้นทุุน
ทุางการเง่นทีุ�ล้ดล้งหลั้งเข้าตล้าด
หลั้กทุรัพัย์ฯ ในปีี 2563 ทีุ�ผา่นมา
 เปี็นปีัจจัยสนับสนุนรายได้แล้ะกำาไร
ในปีีนี้ให้มีการเต่บโตตามเปี้าหมายทีุ�
วางไว้

ท้ัุงนี้ NCAP ปีระกอบธุรก่จให้บร่การ
ส่นเชื�อเชา่ซื้อรถจักรยานยนต์
ใหม ่ค่ดเปี็นราว 99% ของพัอร์ต
ลู้กหนี้รวม เปี็นธุรก่จหลั้กของบร่
ษัทุฯ นอกจากนี้ ยังดำาเน่นธุรก่จรถ
จักรยานยนต์มือสอง แล้ะส่นค้าอื�น
ทีุ�มีโอกาสทุางการตล้าด โดย ณ ส่้น
ปีี 2563 NCAP มีมูล้ค่าพัอร์ตส่นเชื�อ
รวมอยูทีุ่� 3,814 ล้้านบาทุ มีสาขา
กระจายอยูทัุ่�วปีระเทุศรวม 24 สาขา
 อีกท้ัุง มีดีล้เล้อร์ตัวแทุนจำาหนา่ยรถ
เปี็นพัันธม่ตรของบร่ษัทุฯ ในพัื้นทีุ�
ต่างๆ ปีระมาณ 600 ราย ซึ�งบร่ษัทุฯ
 มีความแข็งแกรง่แล้ะเปี็นผู้นำาใน
พัื้นทีุ�ภาคใต้ ในปีีนี้ไมม่ีแผนขยาย
สาขาเพั่�มเต่ม แต่เน้นขยายพัื้นทีุ�ใหม่
 ๆ จาก 43 จังหวัด ในปีี 2563 เปี็น

 62 จังหวัดในปีี 2564 เพัื�อรองรับ
การเต่บโตของพัอร์ตส่นเชื�อในปีีนี้
 
“ในปีน้� เร้าพร้อ้มขยายผลิต่ภัูณฑ์
และการ้ใหบ้ร้กิาร้ใหค้ร้อบคลมุ
ยิ�งขึ�น โดืยเฉีพาะธุุร้กิจหลักใน
การ้ใหบ้ร้กิาร้สนิเชื้ื�อเชื้่าซีื�อร้ถ
จักร้ยานยนต์่ใหม่ คร้อบคลมุร้ถ
จักร้ยานยนต์่ขนาดืร้ถเล็กไปจนถึง
ขนาดืใหญ่ ท้�คาดืจะมก้าร้เติ่บโต่
ขึ�นจากปี 2563 ท้�ผา่นมา ซีึ�งเป็น
ชื้่วงท้�มก้าร้แพร้ร่้ะบาดืของโควิดื
-19 สง่ผลต่่อผูผ้ลิต่ร้ถจักร้ยานยนต์่
หลายร้ายต้่องหยุดืผลิต่ และเกิดื
อุปสงค์สว่นเกินในต่ลาดื ในปีน้�
สถานการ้ณ์ผอ่นคลายในทางท้�
ดืข้ึ�น แม้ในชื้่วงไต่ร้มาสแร้กของ
ปีน้�จะมโ้ควิดืร้ะลอกใหม่ แต่่ก็ไม่
กร้ะทบธุุร้กิจ และ NCAP มค้วาม
พร้อ้มในการ้ขยายต่ลาดืด้ืวยพอร้ต์่
ท้�มค้ณุภูาพ เหน็ได้ืจาก NPL ขอ
งบร้ษัิทฯ อยูใ่นร้ะดัืบต่�ามาก หร้อื
เพย้งไม่ถึง 2% อก้ทั�ง การ้มฐ้าน
เงินทนุท้�แข็งแกร้ง่ขึ�น และมผู้้
ถือหุน้ใหญ่คือ COM7 ซีึ�งเป็นผู้
ปร้ะกอบธุุร้กิจค้าปลก้ร้ายใหญ่ ท้�
มเ้คร้อืข่ายคร้อบคลมุทั�วปร้ะเทศ
 และ SYNEX ผูน้ำาทางด้ืานสนิค้า
และเทคโนโลย ้เข้ามาสนับสนุน
โอกาสการ้ขยายธุุร้กิจในอนาคต่” 
นายสมชื้ัย กล่าวทิ�งท้าย



UAC จับม้อ 4 วิิสาหุ้กิัจช่มชนUAC จับม้อ 4 วิิสาหุ้กิัจช่มชน
เดินหน้าโรงไฟฟา้ชุมชนเดินหน้าโรงไฟฟา้ชุมชน

บมจ. ยูเอซ ีโกล้บอล้ (UAC) 
สง่ UAC Top Energy จับมอื
 4 ว่สาหก่จชุมชน จ่อยื�นซอง
ปีระมูล้โรงไฟฟา้ชุมชน เม.ย.นี้
 รวมท้ัุงหมด 5 โครงการ 15 เมกะ
วัตต์ คาดใช้งบล้งทุุนราว 1,500 - 
2,000 ล้้านบาทุ พัร้อมชูศกัยภาพั
ความพัรอ้มด้านนวัตกรรม
เทุคโนโล้ยี ความเชี�ยวชาญใน
ธุรก่จพัลั้งงานจากก๊าซชีวภาพั
มากว่า 10 ปี ีแล้ะมีโรงไฟฟ้า
ต้นแบบ ทีุ� อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม ่
เปีน็ใบเบก่ทุาง 

นายชัชพัล้ ปีระสพัโชค ปีระธาน
เจ้าหน้าทีุ�บร่หารแล้ะกรรมการ
ผู้จัดการ บร่ษัทุ ยูเอซี   โกล้บอล้
 จำากัด (มหาชน) หรือ UAC เปีิด
เผยถึงกรณีรา่งระเบียบรับซื้อโรง
ไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน
เพัื�อเศรษฐก่จฐานราก(โครงการ
นำารอ่ง) ว่า หลั้งจากปีระกาศล้งใน
ราชก่จจานุเบกษาเรียบร้อย เมื�อ
วันทีุ� 18 มี.ค. 2564 ทีุ�ผา่นมา สง่
ผล้ให้คณะกรรมการกำากับก่จการ
พัลั้งงาน (กกพั.) เตรียมเปีิดให้
ผู้ปีระกอบการเข้ารว่มปีระมูล้
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ระหว่าง
วันทีุ� 21-23 เม.ย.2564 แล้ะ
พัร้อมปีระกาศรายชื�อผู้ผา่นการ
คัดเลื้อกเข้ารว่มโครงการภายใน
เดือนกรกฎาคม 2564 นี้

แล้ะเพัื�อเปี็นการเตรียมความ
พัร้อมตามเกณฑ์คุณสมบัต่ ได้
มีการสง่บร่ษัทุ ยูเอซี ท็ุอปี เอน
เนอร์ยี� (UAC Top Energy) ซึ�ง
เปี็นบร่ษัทุในเครือ ล้งนามความ
รว่มมือกับว่สาหก่จชุมชนในพัื้นทีุ�
 จำานวน 4 แหง่ เพัื�อให้สอดรับ
กับเงื�อนไขของคณะกรรมการ
กำากับก่จการพัลั้งงาน (กกพั.) ว่า
 บร่ษัทุผู้ยื�นขอผล่้ตไฟฟ้าขนาด
เล็้กมาก (VSPP) จะต้องรว่มทุุน
กับว่สาหก่จชุมชน     หรือเครือ
ขา่ยว่สาหก่จชุมชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยว่สาหก่จชุมชนแล้ะต้องมี
ข้อกำาหนดการรว่มทุุนระหว่างผู้
ยื�นขอผล่้ตไฟฟ้าขนาดเล็้กมาก ใน
สัดสว่น 90% แล้ะว่สาหก่จชุมชน
 หรือเครือขา่ยว่สาหก่จชุมชนใน
สัดสว่น 10%

อีกท้ัุงการจัดหาเชื้อเพัล่้งจะ
ต้องมีสัญญารับซื้อเชื้อเพัล่้งใน
ราคาปีระกันกับว่สาหก่จชุมชน
 หรือเครือขา่ยว่สาหก่จชุมชนใน
รูปีแบบเกษตรพัันธสัญญา ซึ�ง
ปีร่มาณการรับซื้อพัืชพัลั้งงานทีุ�
จะนำามาใช้ต้องได้มาจากการปีลู้ก
โดยว่สาหก่จชุมชน หรือเครือขา่ย
ว่สาหก่จชุมชน หรือเกษตรกร
บร่เวณใกล้้เคียง       อยา่งน้อย
 80% แล้ะผู้ปีระกอบการสามารถ
จัดหาเองได้ไมเ่ก่น 20% ซึ�งจาก
แผนดังกล่้าวสง่ผล้ให้บร่ษัทุฯ มี

ความพัร้อมในการเข้ารว่มปีระมูล้
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน แต่ท้ัุงนี้
ต้องยอมรับว่าการปีระมูล้มีการ
แขง่ขันสูง เนื�องจากรัฐเปีิดรับซื้อ
นำารอ่งเพัียง 150 เมกะวัตต์ แบง่
เปี็นโรงไฟฟ้าชีวมวล้ 75 เมกะ
วัตต์ แล้ะโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพั 75 
เมกะวัตต์

 อยา่งไรก็ตาม บร่ษัทุฯ มีความ
พัร้อมด้านนวัตกรรมเทุคโนโล้ยี
 รวมถึงปีระสบการณ์ความ
เชี�ยวชาญในธุรก่จพัลั้งงานจาก
ก๊าซชีวภาพัมากว่า10 ปีี แล้ะยังมี
โรงไฟฟ้าต้นแบบอยูทีุ่� อ.แมแ่ตง
 จ.เชียงใหม ่เปี็นตัวนำารอ่งย่�ง
เปี็นการตอกย�าให้เห็นถึงศักยภาพั
ความพัร้อมในการเข้ารว่มปีระมูล้
โรงไฟฟ้าชุมชนในครั้งนี้  โดย
บร่ษัทุฯ วางแผนทีุ�จะยื�นปีระมูล้
 5 โครงการ รวมถึงโครงการใน
จังหวัดขอนแก่นทีุ�กำาลั้งดำาเน่น
การกอสร้าง เฉลี้�ยโครงการล้ะ
 3 เมกะวัตต์ รวมท้ัุงส่้น 15 เมกะ
วัตต์ โดยจะใช้เง่นล้งทุุนปีระมาณ
 100 ล้้านบาทุต่อเมกะวัตต์ หรือ
เง่นล้งทุุนรวมปีระมาณ  1,500 
- 2,000 ล้้านบาทุ ซึ�งขณะนี้
 บร่ษัทุฯ เตรียมความพัร้อมทุาง
ด้านการเง่น เพัื�อรองรับการเข้า
ปีระมูล้เปี็นทีุ�เรียบร้อยแล้้ว  



TMILL วางเป้ารายได้ปีนี้ี�โต 5%TMILL วางเป้ารายได้ปีนี้ี�โต 5%
จากปีก่อนท�าได้ 1.47 พันลบ. จากปีก่อนท�าได้ 1.47 พันลบ. 

พร้อมดันก�าลังการผลิตเพ่ิมขึ้นเป็น80%พร้อมดันก�าลังการผลิตเพ่ิมขึ้นเป็น80%

นางแววต่า กลุโชื้ต่
ธุาดืา ร้องผูอ้ำานวยการ้
ฝ่่ายการ้เงินและบญัชื้ ้
บร้ษัิท ท ้เอส ฟลาวมิลล์ 
จำากัดื (มหาชื้น) TMILL 

โรงงานโมแ่ปี้งสาลี้ราย
ใหญแ่ล้ะมีเทุคโนโล้ยี
การผล่้ตทีุ�ทัุนสมัยทีุ�สุด
ในปีระเทุศ เปีิดเผยว่า
 บร่ษัทุฯ ต้ังเปี้ารายได้ปีี
 2564 เต่บโต 5% จากปีี
ก่อนทีุ�บร่ษัทุฯ มีรายได้
อยูทีุ่� 1,472.20 ล้้านบาทุ
 ซึ�งสอดคล้้องกับอัตรา
การใช้กำาลั้งการผล่้ตทีุ�
บร่ษัทุฯ คาดว่าจะปีรับ
ขึ้นมาอยูทีุ่� 80% จาก
ปีีก่อนอยูทีุ่� 75% โดย
บางเดือนกำาลั้งการผล่้ต
ของบร่ษัทุฯ ทุะลุ้ 80% 
แล้้ว

สำาหรับปีี 2564 บร่ษัทุฯ
 ยังไมม่ีแผนการใช้เง่น
ล้งทุุนแต่มีการศึกษา
โครงการการนำาโรบอทุ
 มาใช้ในโรงงานของบร่
ษัทุฯเพั่�มเต่ม เพัื�อตอบ

โจทุย์ธุรก่จ ซึ�งหากผล้
การศึกษาพับว่ามีเปี็น
ปีระโชยน์ต่อบร่ษัทุฯ จะ
วางแผนล้งทุุนต่อไปี

พัร้อมกันนี้ บร่ษัทุฯ ยัง
คงมีความมุง่มั�นสร้างผล้
ปีระกอบการให้เต่บโต
อยา่งต่อเนื�อง ควบคู่กับ
การจ่ายเง่นปีันผล้อยา่ง
สม�าเสมอ ซึ�งในปีี 2563 
ทีุ�ปีระชุมคณะกรรมกา
รบร่ษัทุฯ อนุมัต่การ
จัดสรรกำาไรจากผล้การ
ดำาเน่นงานของบร่ษัทุ
ปีระจำาปีี2563แล้ะการ
จ่ายเง่นปีันผล้จากกำาไร
สุทุธ่ปีระจำาปีี2563ใน
อัตราหุ้นล้ะ0.12บาทุ
ขณะทีุ� บร่ษัทุฯ ได้มีการ
จ่ายเง่นปีันผล้ระหว่าง
กาล้จากกำาไรสุทุธ่งวด 6 
เดือนแรกของปีี2563ใน
อัตราหุ้นล้ะ 0.08 บาทุ
 รวมเง่นปีันผล้ทีุ�จ่ายท้ัุง
 2 คร้ัง ปีระจำาปีี 2563 
เทุ่ากับ 0.20 บาทุต่อหุ้น 
เปี็นเง่น 79,732,812.20 
บาทุ



BANPU เผย BPP ลังทุนี้ 33.5%BANPU เผย BPP ลังทุนี้ 33.5%
ในี้โรงไฟฟา้ก๊าซที�ญ่ี�ปุ่นี้ มีูลัค่้าลังทุนี้ 2.5 พัิ่นี้ลับ.ในี้โรงไฟฟา้ก๊าซที�ญ่ี�ปุ่นี้ มีูลัค่้าลังทุนี้ 2.5 พัิ่นี้ลับ.

 ค้าดแลั้วเสร็จ เมี.ย. นีี้� ่ ค้าดแลั้วเสร็จ เมี.ย. นีี้� ่

นาง สมฤดื ้ชื้ัยมงคล ปร้ะธุานเจ้า
หน้าท้�บร้หิาร้ บร้ษัิท บา้นปู จำากัดื (
มหาชื้น) BANPU เปิดืเผยว่า บร้ษัิท
 บา้นปู เพาเวอร้จ์ำากัดื (มหาชื้น
) ("BPP") ซึ�งเปี็นบร่ษัทุยอ่ยนั้น ได้
แจ้งว่าเมื�อวันทีุ� 31 มีนาคม 2564 
Banpu Power Investment Co., 
Ltd("BPIC") ซึ�งเปี็นบร่ษัทุยอ่ยทีุ� BPP 
ถือหุ้นในสัดสว่นร้อยล้ะ 100 ได้ล้ง
นามในสัญญาเพัื�อการล้งทุุนในบร่ษัทุ
 Nakoso IGCCManagement Co., 
Ltd ("NIMCO" ) ทีุ�สัดสวนร้อยล้ะ 
33.5 โดยบร่ษัทุ NIMCO ถือหุ้นร้อยล้ะ
 40 ในโรงไฟฟ้า NakosoIntegrated 
Gasifcation Combined Cycle 
(IGCC) ขนาด 543 เมกะวัตต์ ณ
 จังหวัดฟุกุช่มะ ปีระเทุศญี�ปุี่น โดย
มีมูล้ค่าการล้งทุุนจำานวน 80 ล้้าน
เหรียญสหรัฐฯ หรือทีุยบเทุ่าปีระมาณ
 2.5 พัันล้้านบาทุ โดยการโอน
กรรมส่ทุธ่์คาดว่าจะแล้้วเสร็จภายใน
เดือนเมษายน 2564

โรงไฟฟ้า Nakoso IGCC พััฒนา
ขึ้นภายใต้การรว่มทุุนของ 5 บร่ษัทุ
 (Joint venture partners) โดยมี 
บร่ษัทุ ม่ตซูบ่ช่ คอร์ปีอเรชั�น พัาวเวอร์
 จำากัด ปีระเทุศญี�ปุี่น เปี็นผู้พััฒนา
หลั้กในการนำาเทุคโนโล้ยี Integrated 
Gasification CombinedCycle ซึ�ง
เปี็นโรงไฟฟ้าทีุ�ใช้ก๊าซเปี็นเชื้อเพัล่้ง
โดยเปี็นการผสมผสานระหว่าง
เทุคโนโล้ยีการแปีล้งสถานะถ่านห่นให้
เปี็นก๊าซ
(Gasifcation) กับ โรงไฟฟ้าพัลั้ง
ความร้อนรว่มกังหันก๊าซ (Gas Fired 

Combined Cycle Plant) 
เข้าด้วยกัน โดยเทุคโนโล้ยี
ดังกล่้าวมีการศึกษาว่จัยเพัื�อ
การพััฒนามากว่า 30 ปีี แล้ะ
โรงไฟฟ้า Nakoso เปี็นโรง
ไฟฟ้า IGCC ทีุ�มีการพััฒนา
มาเปี็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
 (Commercial scale) ซึ�งมี
ปีระส่ทุธ่ภาพัของการผล่้ต
ไฟฟ้าทีุ�สูง แล้ะล้ดการปีล่้อย
มล้ภาวะให้อยูใ่นระดับต�า
 (HELE) โดยคาดว่าจะเปีิด
ดำาเน่นการเช่งพัาณ่ชย์
ภายในเดือน เมษายน 2564 
โดยจ่ายฟฟ้าเข้าระบบ
สายสง่ของปีระเทุศตาม
สัญญาการซื้อขายไฟฟ้า
 (PPA) ระยะยาว แล้ะมี
สัญญาการจัดหาเชื้อเพัล่้ง
ระยะยาวเชน่กัน

ท้ัุงนี้บร่ษัทุฯ ยังคงเด่นหน้า
ในการสร้างความเต่บโต
อยา่งยั�งยืนเพัื�อให้บรรลุ้เปี้า
หมายกำาลั้งการผล่้ต 6,100 
เมกะวัตต์ภายในปีี 2568 
โดยมองหาโอกสการล้งทุุน
ในโรงไฟฟ้าทีุ�ใช้เทุคโนโล้ยี
ทีุ�เปี็นม่ตรต่อส่�งแวดล้้อม
 ในตล้าดทีุ�มีความเต่บโต
ของความต้องการใช้ไฟฟ้า
แล้ะมีนโยบายสนับสนุนจาก
รัฐบาล้



TIPCOตั�งเป้ารายได้ปี 64 แตะระดับ 4.4 พัิ่นี้ลับ. TIPCOตั�งเป้ารายได้ปี 64 แตะระดับ 4.4 พัิ่นี้ลับ. 
คาดออกน�้าผลไม้ท่่ม่ส่่วนผส่มกัญชงภายใน Q3/64คาดออกน�้าผลไม้ท่่ม่ส่่วนผส่มกัญชงภายใน Q3/64

TIPCO ต้ังเปี้ารายได้ปีี 64 กลั้บ
ไปีแตะทีุ�ระดับ 4.4 พัันล้บ. เทุ่าปีี
 62 หลั้งล้ดต้นทุุน-ยอดขายเพั่�ม
 คาดออกน�าผล้ไม้ทีุ�มีสว่นผสมกัญ
ชงภายในไตรมาส 3/64 ระบุ วาง
งบล้งทุุนไมเ่ก่น100ล้บ. รองรับ
ออกผล่้ตภัณฑ์ใหม ่พัร้อมวางเปี้า
ภายใน2-3ปีีข้างหน้า ทุำารายได้
แตะ 6-7พัันล้บ.

นายยงส่ทุธ่์ โรจน์ศรีกุล้ ปีระธาน
เจ้าหน้าทีุ�บร่หาร บร่ษัทุ ทุ่ปีโก้ฟูด
ส์ จำากัด (มหาชน) TIPCO เปีิดเผย
ว่า บร่ษัทุฯ ต้ังเปี้าผล้ปีระกอบการ
ปีี 2564 คาดว่าจะสามารถทุำาราย
ได้กลั้บไปีใกล้้เคียงกับปีี 2562 ทีุ�
ระดับ 4,419.76 ล้้านบาทุ จาก
ปีี 2563 ทีุ�ทุำาได้ 3,412.78 ล้้าน
บาทุ แล้ะหากสถานการณ์ต่างๆ
ทีุ�เกี�ยวข้องกับเศรษฐก่จฟื้ นตัวดี
ขึ้น คาดว่าในปีี 2565-2566 ราย
ได้รวมของบร่ษัทุจะมีโอกาสแตะ
ระดับ 6,000 - 7,000 ล้้านบาทุ
 จากกำาลั้งซื้อทีุ�ดีขึ้นหลั้งผา่นจุดต�า
สุดไปีแล้้ว ซึ�งเก่ดจากผล้กระทุบ
จากการแพัรร่ะบาดของเชื้อไวรัส
โคว่ด -19

ด้านกล้ยุทุธ์การดำาเน่นงาน
ในปีี2564 บร่ษัทุฯ ต้ังเปี้าทีุ�จะออก
ผล่้ตภัณฑ์ใหม่ๆ อยา่งต่อเนื�อง เพัื�อ
กระตุ้นยอดขาย ซึ�งเบื้องต้นคาดว่า
จะมีการออกผล่้ตภัณฑ์อยา่งน้อย1
 ผล่้ตภัณฑ์ต่อเดือน ซึ�งจะวางงบ
ล้งทุุนไว้ไมเ่ก่น 100 ล้้านบาทุ เพัื�อ
เปี็นเง่นทุุนหมุนเวียนในก่จการแล้ะ
สำาหรับผล่้ตภัณฑ์ใหม่ๆ

ขณะเดียวกัน บร่ษัทุฯ อยูร่ะหว่าง
การว่จัยแล้ะทุำาแผนพััฒนา
ผล่้ตภัณฑ์จากกัญชากัญชงให้
ครอบคลุ้มท้ัุงอาหาร เครื�องดื�มแล้ะ
ยา โดยได้รว่มมือกับมหาว่ทุยาลั้ย
แมโ่จ้ เพัื�อว่จัยสารกัญชง กัญชา
 ซึ�งมองว่าพัืชดังกล่้าวมีโอกาสการ
เต่บโตแล้ะสร้างรายได้อยา่งมาก
 แล้ะกำาลั้งเปี็นพัืชเศรษฐก่จ โดย
บร่ษัทุฯ มีแผนดำาเน่นธุรก่จกัญชา
กัญชงท้ัุงต้นน�า กล้างน�า แล้ะ
ปีล้ายน�าในอนาคต แต่ในเบื้องต้น
จะดำาเน่นการทุำาปีล้ายน�าเสียก่อน
 เนื�องจากมีความเชียวชาญอยูแ่ล้้ว
 โดยจะนำามาเปี็นสว่นผสมอาหาร

เพัื�อจำาหนา่ยหน้าร้าน Squeeze ซึ�ง
เตรียมปีระเด่มสาขาแรกทีุ�เซ็นทุรัล้
เว่ร์ดในวันทีุ� 1 เม.ย.นี้

อยา่งไรก็ตามผล่้ตภัณฑ์ทีุ�เปี็นสว่น
ผสมเพัื�อจำาหนา่ยหน้าร้านสามารถ
ดำาเน่นการได้เล้ยทัุนทีุ แต่การ
พััฒนาเปี็นผล่้ตภัณฑ์สำาเร็จรูปีทีุ�
บรรจุในรูปีแบบของบรรจุภัณฑ์ทีุ�
ปีิดผนึกคาดว่าจะเห็นความชัดเจน
จาก องค์การอาหารแล้ะยา (อย
.) ซึ�งคาดว่าจะทุราบผล้ในชว่ง
ไตรมาส 3/2564

ท้ัุงนี้ ในระยะแรกบร่ษัทุจะซื้อ
วัตถุด่บกัญชงมาพััฒนาก่อน หลั้ง
จากนั้นหากกระแสตอบรับดี มอง
ว่าในระยะยาวบร่ษัทุพัร้อมทีุ�จะ
ขยายไปีสูธุ่รก่จต้นน�า แล้ะกล้าง
น�า อยา่งการปีลู้ก แล้ะสกัดกัญชง
 เนื�องจากเล็้งเห็นศักยภาพัของ
บร่ษัทุทีุ�ปีัจจุบันมีทีุ�ด่นรองรับการ
เพัาะปีลู้กสูงถึง 5,000 ไร่



MVP ม่ันใจปีีน้ีพลิ้กก�าไร จากปีีก่อนขาดทุุน 43.46 ล้บ. MVP ม่ันใจปีีน้ีพลิ้กก�าไร จากปีีก่อนขาดทุุน 43.46 ล้บ. 
หลั้งโควิดเร่ิมคล่ี้คล้าย - ลุ้ยจัดงานต่อเน่ืองในQ2- Q3/64หลั้งโควิดเร่ิมคล่ี้คล้าย - ลุ้ยจัดงานต่อเน่ืองในQ2- Q3/64

MVP มั�นใจปีีนี้พัล่้กกำาไร จากปีีก่อน
ขาดทุุน 43.46 ล้บ. หลั้งโคว่ดเร่�ม
คลี้�คล้าย -ลุ้ยจัดงานต่อเนื�องในQ2
-Q3/64 เตรียมจัดงานมหกรรมกัญชา
นานาชาต่ 21-23 พั.ค. นี้ พัร้อมลุ้ย
ฟาร์ม สเตย์ เชื�อหนุนกำาไร-รายได้
ฟื้ น

นายโอภูาส เฉิีดืพันธ์ุุ ปร้ะธุาน
กร้ร้มการ้บร้หิาร้และปร้ะธุานเจ้า
หน้าท้�บร้หิาร้ บร้ษัิท เอ็ม วิชื้ั�น จำากัดื
 (มหาชื้น) MVP เปีิดเผยว่า แนวโน้ม
ผล้ปีระกอบการปีี 2564 บร่ษัทุฯ
 เชื�อว่าจะสามารถพัล่้กกลั้บมามี
กำาไรสุทุธ่ จากปีีก่อนทีุ�บร่ษัทุฯ มีผล้
ขาดทุุน 43.46 ล้้านบาทุ โดยปีัจจัย
สนับสนุนมาจากสถานการณ์โคว่ด
-19 ทีุ�เร่�มคลี้�คล้ายล้ง ทุำาให้บร่ษัทุฯ
 ปีรับกล้ยุทุธ์การดำาเน่นธุรก่จ โดยจะ
เร่�มจัดงานอีเวนท์ุต่างๆ ในไตรมาส2
-ไตรมาส3/64 จากเด่มทีุ�บร่ษัทุฯ จะ
จัดงานชว่งปีล้ายปีีหรือในไตรมาส4 
เนื�องจากเปี็นชว่งซีซั�นของธุรก่จ

ท้ัุงนี้ บร่ษัทุฯ จะเร่�มจัดงานอีเวน
ท์ุอยา่งต่อเนื�อง ต้ังแต่ชว่งหลั้ง
สงกรานต์ อาทุ่ Thailand Mobile 
Expo ,งานว่�ง,เทุศกาล้ดนตรี ขณะทีุ�
ในสัปีดาห์หน้า บร่ษัทุฯ จะเร่�มนำารอ่ง
การจัดฟาร์ม สเตย์ คาราวาน หรือรถ
บ้านในไรกั่ญชาทีุ�วังน�าเขียว ให้ผู้ทีุ�
สนใจเข้ามาอบรม แล้ะทุำา Workshop 
เกี�ยวกับกัญชง กัญชา เพัื�อให้ความ
รู้ แล้ะยังสามารถนำาความรู้ไปีต่อย
อดสร้างธุรก่จต่อไปีได้อีกด้วย โดยมี

ราคา 29,000 บาทุ/รถบ้าน 1 คัน
 โดยหากได้รับผล้ตอบรับดี บร่ษัทุฯ
 วางแผนจะจัดอยา่งต่อเนื�อง โดย
เลื้อกสถานทีุ�ไมไ่กล้จากกรุงเทุพัฯ
 ทีุ�ผู้เข้ารว่มสามารถขับรถไปีได้ใน
เวล้าไมเ่ก่น 3 ชัวโมง

อีกท้ัุงวันทีุ� 21-23 พัฤษภาคม นี้
 บร่ษัทุฯ จะจัดงานมหกรรมกัญชา
นานาชาต่ ซึ�งปีัจจุบันมีผู้สนใจขอ
มาออกบูธจำานวนมาก โดยมีร้านค้า
เข้ารว่มมากกว่า300 ร้านค้า โดย
บร่ษัทุฯเชื�อว่าจะมีผู้เข้าชมงาน 1 
แสนคน แล้ะจะเปี็นอีกปีัจจัยหนุนทีุ�
จะสร้างกำาไรแล้ะรายได้ให้บร่ษัทุฯ
 ในปีีนี้

นอกจากนี้ จะนำารถบ้านไปี
ให้บร่การทุางร่มทุะเล้มากขึ้น
 เนื�องจากมีราคาสูงกว่าภูเขา รว่ม
ท้ัุงยังได้รับการตอบรับทีุ�ดีมากจาก
ลู้กค้าด้วย โดยบร่ษัทุฯ จะมุง่เปี้า
ไปีทีุ�จังหวัดภูเก็ต ทีุ�รัฐบาล้ปีระกาศ
ให้เปี็นจังหวัดแรกทีุ�เปีิดรับนักทุ่อง
เทีุ�ยวต่างชาต่ ซึ�งขณะนี้เร่�มมีลู้กค้า
ต่ดต่อเข้ามาใช้บร่การจำานวนมาก

นายโอภาส กล่้าวเพั่�มเต่มว่า ณ วัน
ทีุ� 31 ธ.ค. 63 บร่ษัทุฯ มีจำานวนรถ
บ้านอยูทีุ่� 148 คน คาดว่าภายในปีี
นี้ จะเพั่�มเปี็น 200 คัน ขณะทีุ�สถาน
ทีุ�การให้บร่การจะเพั่�มขึ้นมากกว่า
 40 สถานทีุ�
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 ณ สิ�นไตรีมาสทีุ่� 2 จะเฉลี�ยู่อยู่่�ทีุ่� 1,580 จ่ด โดยู่ส่งส่ดเฉลี�ยู่ ณ สิ�นไตรีมาสทีุ่� 2 จะเฉลี�ยู่อยู่่�ทีุ่� 1,580 จ่ด โดยู่ส่งส่ดเฉลี�ยู่

ทีุ่�รีะดับ 1,671 จ่ดทีุ่�รีะดับ 1,671 จ่ด

สมาคมนักว่เคราะห์การล้งทุุน เผยเหล่้า
เทุพัเซียน ทุำานายดัชนีราคาหุ้นไทุย ณ
 ส่้นไตรมาสทีุ� 2 จะเฉลี้�ยอยูทีุ่� 1,580 
จุด โดยสูงสุดเฉลี้�ยทีุ�ระดับ 1,671 จุด 
พัร้อมแจก8หุ้นเด่นBBL-BDMS-CPALL-
KBANK-PTT-PTTGC/แนะเลี้�ยงหุ้นช่้น
สว่นอ่เล็้กทุรอน่กส์-บัตรเครด่ตบางราย

นายสมบัต่ นราวุฒ่ชัย เล้ขาธ่การ
 สมาคมนักว่เคราะห์การล้งทุุน แถล้งผล้
การสำารวจความเห็นของนักว่เคราะห์
แล้ะผู้จัดการกองทุุนต่อมุมมองในด้าน
การล้งทุุนแล้ะคาดการณ์ทุ่ศทุางดัชนี
ราคาหุ้นไทุย (SET Index) โดยครั้งนี้มีผู้
ตอบแบบสำารวจท้ัุงหมด 23 บร่ษัทุ แบง่
เปี็นบร่ษัทุหลั้กทุรัพัย์จำานวน 19 บร่ษัทุ
 บร่ษัทุหลั้กทุรัพัย์จัดการกองทุุนจำานวน
 3 บร่ษัทุ แล้ะบร่ษัทุโกล้ด์ ฟิวส์เจอร์ส
 1 บร่ษัทุ ซึ�งได้ปีรับสมมต่ฐานหลั้กเปี็น
ปีัจจุบันแล้้ว ผล้สำารวจโดยสรุปี ดังนี้

สมมต่ฐาน GDP ปีี 64 นั้นผู้ตอบทุุกราย
มองว่าเปี็นบวก มีค่าเฉลี้�ยอยูทีุ่� 3.08%
ทุางด้านสมมต่ฐานราคาน�ามัน มีค่า
เฉลี้�ยของผู้ตอบแบบสอบถามทีุ� 58.39 
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล้ โดยแยกตาม
กลุ้่ม มีผู้ตอบดังนี้
• 50 – 54.99 บาทุ มีผู้ตอบร้อยล้ะ
 22.73
• 55 – 59.99 บาทุ มีผู้ตอบร้อยล้ะ
 22.73
• 60 – 64.99 บาทุ มีผู้ตอบร้อยล้ะ
 40.91
• 65 – 69.99 บาทุ มีผู้ตอบร้อยล้ะ
 13.64

ผล้สำารวจความเห็นของนักว่เคราะห์
แล้ะผู้จัดการกองทุุนร้อยล้ะ 43.48 มอง
ว่าดัชนีราคาหุ้นไทุยในชว่งไตรมาสทีุ�
 2 มีแนวโน้มไปีในทุ่ศทุางบวก ในขณะ
ทีุ�ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยล้ะ 39.13 

มองไปีในในทุ่ศทุางSideways หรือ
ไมเ่ปีลี้�ยนแปีล้งไปีมากจากไตรมาส
 1 แล้ะร้อยล้ะ 17.39 มองว่าตล้าดจะ
เปีลี้�ยนแปีล้งในทุ่ศทุางล้บ

ท้ัุงนี้นักว่เคราะห์ แล้ะผู้จัดการกองทุุน
คาดว่าดัชนีราคาหุ้นไทุย ณ ส่้นไตรมาส
ทีุ� 2 จะเฉลี้�ยอยูทีุ่� 1,580 จุด

เมื�อให้มองยาวไปีจนถึงส่้นปีี 2564 
ปีัจจัยทีุ�มีผล้บวกต่อดัชนีราคาหุ้นไทุย
ในปีี 2564 ได้แก่ ผล้ปีระกอบการของ
บร่ษัทุจดทุะเบียน ผู้ตอบแบบสำารวจ
 91.30% เทุคะแนนให้อยา่งชัดเจนว่า
เปี็นผล้บวก รองล้งมาผู้ตอบ 82.61% 
คาดว่า ปีัจจัยด้านเศรษฐก่จต่างปีระเทุศ
ท้ัุง อเมร่กา ยุโรปี เอเชีย แล้ะล้ำาดับสาม
 เศรษฐก่จภายในปีระเทุศ 78.26% ตาม
ล้ำาดับ

สว่นปีัจจัยทีุ�จะสง่ผล้ในด้านล้บต่อตล้าด
ทุุนไทุยในขณะนี้จนถึงส่้นปีี 2564 ได้แก่
 ปีัจจัยทุางด้านการเมืองในปีระเทุศ ค่ด
เปี็น 65.22% รองล้งมา คือปีัจจัยด้าน
การเมืองในต่างปีระเทุศ 52.17%

เปี็นทีุ�นา่สังเกตุว่า แนวโน้มสถานการณ์
โคว่ด 19 พัล่้กจากเคยเปี็นปีัจจัยล้บ
สูงถึง 78% ของผู้โหวตในการสำารวจ
ไตรมาสก่อนกล้ายมาเปี็นบวก โดยมีผู้
โหวต 56.52% แต่มีผู้ตอบ 34.78% ทีุ�
มองแย้งว่าจะเปี็นผล้บวก

สมาคมนักว่เคราะห์ฯ ได้สอบถามความ
เห็นของนักว่เคราะห์แล้ะผู้จัดการ
กองทุุนเกี�ยวกับ ข้อเสนอแนะว่าภาครัฐ
ควรเรง่นโยบายเรื�องใดทีุ�มีผล้บวกต่อ
ภาวะเศรษฐก่จ สว่นใหญเ่สนอให้ภาครัฐ
ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐก่จท้ัุงในระยะ
สั้นแล้ะระยะยาว จำานวนร้อยล้ะ 33.33 

ของผู้ตอบการชว่ยเหลื้อปีระชาชน
 ได้แก่ ล้ดภาษีบุคคล้ธรรมดา แล้ะเรง่
การกระจายวัคซีนให้รวดเร็วแล้ะเทุ่า
เทีุยมกัน ท้ัุงนี้มีผู้ตอบร้อยล้ะ 33.33 เทุ่า
กันทีุ�เสนอให้เรง่การล้งทุุนโครงสร้างพัื้น
ฐานของปีระเทุศมาตรการสง่เสร่มการ
ทุ่องเทีุ�ยวภายในปีระเทุศเพัื�อกระตุ้น
การจ้างงาน นอกเหนือจากข้อเสนอ
ดังกล่้าว ด้านการชว่ยเหลื้อภาคธุรก่จ
 มีผู้ตอบร้อยล้ะ 19.05 ข้อเสนอได้แก่
 มาตรการชว่ยเหลื้อ ผู้ปีระกอบการ เชน่
 ล้ดภาษี

ด้านการปีรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ
 กนง. นักว่เคราะห์คาดการณ์คงทีุ� ในปีี
 2564 จำานวนผู้ตอบสูงถึงร้อยล้ะ 95.65 
ของผู้ตอบ แล้ะคาดว่าปีรับล้ด 0.25% 
ร้อยล้ะ 4.35 ตามล้ำาดับ

คาดการณ์กำาไรสุทุธ่ต่อหุ้น (EPS) ของ
ตล้าดเฉลี้�ยทีุ� 74.08 บาทุ โดย แยกตาม
กลุ้่มมีผู้ตอบดังนี้
• 50 – 59.99 บาทุ มีผู้ตอบร้อยล้ะ
 11.76
• 60 – 69.99 บาทุ มีผู้ตอบร้อยล้ะ
 11.76
• 70 – 79.99 บาทุ มีผู้ตอบร้อยล้ะ
 58.82
• 80 – 89.99 บาทุ มีผู้ตอบร้อยล้ะ
 17.65

EPS Growth ของปีี 2564 คาดว่า EPS 
Growth เฉลี้�ยอยูทีุ่�ร้อยล้ะ 57.26 เมื�อ
แยกตามชว่งระดับการเต่บโต จะอยู่
ระหว่างร้อยล้ะ
• 30 - 49.99 มีผู้ตอบร้อยล้ะ 38.89
• 50 - 69.99 มีผู้ตอบร้อยล้ะ 27.78
• 70 - 89.99 มีผู้ตอบร้อยล้ะ 33.33



ส.นักัวิิเครีาะห์ุ้ เผยู่เหุ้ล�าเทุ่พืเซีื้ยู่น ทุ่ำานายู่ดัชนีรีาคาหุ้่้นไทุ่ยู่ส.นักัวิิเครีาะห์ุ้ เผยู่เหุ้ล�าเทุ่พืเซีื้ยู่น ทุ่ำานายู่ดัชนีรีาคาหุ้่้นไทุ่ยู่

 ณ สิ�นไตรีมาสทีุ่� 2 จะเฉลี�ยู่อยู่่�ทีุ่� 1,580 จ่ด โดยู่ส่งส่ดเฉลี�ยู่ ณ สิ�นไตรีมาสทีุ่� 2 จะเฉลี�ยู่อยู่่�ทีุ่� 1,580 จ่ด โดยู่ส่งส่ดเฉลี�ยู่

ทีุ่�รีะดับ 1,671 จ่ดทีุ่�รีะดับ 1,671 จ่ด

สำาหรับจุดสูงสุดของ SET Index 
ระหว่างไตรมาส 2 ถึงส่้นปีี 2564 
เฉลี้�ยทีุ�ระดับ 1,671 จุด ท้ัุงนี้มีผู้
ตอบแบบสอบถามร้อยล้ะ 94.12 
ทีุ�คาดว่าดัชนีจะทุำาจุดสูงสุด
 1,601 – 1,700 จุด แล้ะมีผู้ตอบ
แบบสอบถามร้อยล้ะ 5.88 ทีุ�คาด
ว่าจุดสูงสุดจะอยูใ่นชว่ง 1,701 – 
1,800 ตามล้ำาดับ
 
เมื�อมองจุดต�าสุดของปีี 2564 นัก
ว่เคราะห์แล้ะผู้จัดการกองทุุนคาด
การณ์จุดต�าสุดของดัชนีราคาหุ้น
ไทุย (SET Index) ระหว่างไตรมาส
 2 ถึงส่้นปีี มีค่าเฉลี้�ยจุดต�าสุด ทีุ�
 1,479 จุด

ท้ัุงนี้นักว่เคราะห์ แล้ะผู้จัดการ
กองทุุนคาดเปี้าหมายดัชนี ณ วัน
ส่้นปีี 2564 มีค่าเฉลี้�ยอยูทีุ่� 1,629 
จุด ซึ�งสูงกว่าระดับคาดการณ์ไว้ ณ 
ส่้นไตรมาส 1 ซึ�งอยูทีุ่� 1,559

ความเห็นของนักว่เคราะห์แล้ะ
ผู้จัดการกองทุุนเกี�ยวกับการจัด
พัอร์ตการล้งทุุน แนะนำา ให้มี
เง่นสด / เง่นฝากระยะสั้นร้อยล้ะ
 12.05 ของพัอร์ต แล้ะมีกองทุุน
ตราสารหนี้ร้อยล้ะ 11.90

สว่นการล้งทุุนในส่นทุรัพัย์ทีุ�มี
ความเสี�ยงสูงนั้น แนะนำาให้แบง่
เง่นล้งทุุนไว้ในหุ้นไทุยหรือกองทุุน
หุ้นไทุย ร้อยล้ะ 31.38 รองล้งมา
 ล้งทุุนในหุ้นต่างปีระเทุศหรือ

กองทุุนหุ้นต่างปีระเทุศ ร้อยล้ะ
 28.95 ตามมาด้วย การแบง่เง่น
ล้งทุุนไว้ในกองทุุนอสังหา/REIT 
ร้อยล้ะ 10.33

*หุ้นเด่น

รายชื�อหุ้นทีุ�นักว่เคราะห์แนะนำา
โดยมีจำานวนสำานักว่เคราะห์
แนะนำาตรงกันต้ังแต่ 4 สำานักขึ้นไปี 
มีดังนี้ (เรียงชื�อตามอักษรยอ่)

1. BBL โดยมีปีัจจัยสนับสนุนจาก
 แนวโน้มกำาไรปีี 2564 เร่�มฟื้ นตัว
จากฐานต�าในปีีก่อน หลั้งทุ่ศทุาง
การต้ังสำารองเร่�มล้ดล้งชว่ยชดเชย
ค่าใช้จ่ายทีุ�ยังทุรงตัวสูง ด้าน
คุณภาพัส่นทุรัพัย์ แม้ยังมีความ
เสี�ยงแต่เชื�อว่าอยูใ่นกรอบการ
บร่หารจัดการ

2. BDMS โดยคาดกำาไรปีีนี้จะเร่�ม
ฟื้ นตัว +22% จากทีุ�หดตัว - 40% 
ในปีีทีุ�แล้้ว จากการฟื้ นตัวของราย
ได้แล้ะการควบคุมค่าใช้จ่าย การ
เปีิดรับนักทุ่องเทีุ�ยวแล้ะคนไข้ต่าง
ชาต่คาดจะหนุนการเต่บโตต่อ
เนื�องในปีีหน้า นอกจากนี้ ยังเปี็น
 1 ในหุ้น 5 อันดับแรกทีุ�คาดจะมีน�า
หนักในดัชนี SET50 เพั่�มขึ้นหาก
ตล้าดหลั้กทุรัพัย์ใช้เกณฑ์ Free 
Float Adj. Market Cap

3. CPALL ปีัจจัยสนับสนุน มีโอกาส
เห็นการฟื้ นตัวเด่นชัดใน 2Q64 

ได้ปีระโยชน์จากการเข้าสูช่ว่ง
ฤดูกาล้ทุ่องเทีุ�ยว แล้ะฐานต�า รวม
ถึง ปีัจจัยหนุนกรณีวัคซีนรักษา
 COVID-19 สำาเร็จแล้ะนักทุ่อง
เทีุ�ยวกลั้บมาอีกครั้งในชว่ง 2H64 
พัร้อมท้ัุงการเข้าถึงกลุ้่มลู้กค้า
 ท้ัุงออฟไล้น์ ออนไล้น์ คาดใน
อนาคตการชว่ยล้ดต้นทุุนแล้ะเพั่�ม
ปีระส่ทุธ่ภาพัในการทุำากำาไร จาก
การมีส่นค้าครอบคลุ้มท้ัุงร้านค้า
สะดวกซื้อ 7-eleven ธุรก่จไฮเปีอร์
มาร์เก็ต จาก Tesco แล้ะ cash & 
carry จาก MAKRO

4. KBANK โดยมองว่าปีัจจัยหนุน
 จากส่นเชื�อฟื้ นตัวโดดเด่นตามการ
ฟื้ นตัวของเศรษฐก่จ

5. PTT โดยคาดว่าได้ปีระโยชน์
จากราคาน�ามันแล้ะกำาไรฟื้ นตัวดี
ในปีี 64

6. PTTGC โดยมีปีัจจัยสนับสนุน
จากการฟื้ นตัวของเศรษฐก่จโล้ก
หลั้งสถานการณ์โคว่ดคลี้�คล้าย อีก
ท้ัุงราคาน�ามันเพั่�มขึ้นทุำาให้มีกำาไร
จากสต๊อกอีกทุาง

สำาหรับหุ้นทีุ�ควรหลี้กเลี้�ยง ได้แก่
 หุ้นช่้นสว่นอ่เล็้กทุรอน่กส์ทีุ�ปีีก่อน
เคยขึ้นมากกว่า 1,000 % แล้ะบัตร
เครด่ตบางรายทีุ�ราคาปีรบัขึ้นเหนอื
ราคาเปี้าหมายไปีมากๆ แล้้ว



บล. กัร่ีงไทุ่ยู่ ซีื้มิโก้ั คาดตลาดหุ้่้นไทุ่ยู่ Q2/64บล. กัร่ีงไทุ่ยู่ ซีื้มิโก้ั คาดตลาดหุ้่้นไทุ่ยู่ Q2/64
ขาข้�นต�อเน้�อง กัรีอบ 1500 - 1680 จ่ดขาข้�นต�อเน้�อง กัรีอบ 1500 - 1680 จ่ด

นายถนอมศกัดิื� สหร้ตั่น์ชื้ัย ผูช้ื้่วยกร้ร้มการ้ผู้

จัดืการ้อาวุโส สายงานวิจัย บร้ษัิทหลักทร้พัย์

 กรุ้งไทย ซีม้ิโก้ จำากัดื (KTZ) กล่้าวว่า ตล้าดหุ้น

ไทุยใน 2Q21 จะเคลื้�อนไหวในกรอบขาขึ้นต่อ

เนื�อง บร่เวณ 1500 - 1680 จุด (เทีุยบกับ 1425-

1593 จุด ใน 1Q21) ด้วยแรงหนุนจากการเร่�ม

กลั้บเข้าสูภ่าวะปีกต่ของก่จกรรมทุางเศรษฐก่จ

ทัุ�วโล้ก อาทุ่เชน่ มาตรการกระตุ้นเศรษฐก่จขนาด

ใหญข่องสหรัฐ ปีระกอบกับปีระเทุศไทุยยังได้

รับผล้บวกโดยตรงจากการเปีิดรับนักทุ่องเทีุ�ยว

ต่างชาต่ ตามพััฒนาการการฉีดวัคซีนอยา่งทัุ�ว

ถึงในระดับทีุ�จะก่อให้เก่ดภูม่คุ้มกันหมู ่(Herd 

Immunity) โดยภาคการทุ่องเทีุ�ยวของไทุยมี

สัดสว่นสูงถึง 12% ของ GDP

อยา่งไรก็ตาม ความเสี�ยงทีุ�ต้องระวังคือ นักล้งทุุน

ควรจับตาอัตราผล้ตอบแทุนพัันธบัตรระยะยาว

สหรัฐฯ หากเรง่ตัวขึ้นอยา่งรวดเร็ว จากการผลั้ก

ดันของความคาดหวังอัตราเง่นเฟ้อ ปีระกอบกับ

 Earnings Yields Gap ของตล้าดหุ้นไทุย ทีุ�ล้ดล้ง

มาต�าสุดรอบส่บปีี ทีุ� 3.17% (Vs ค่าเฉลี้�ย 4.5%) 

อาจจูงใจให้เก่ดแรงเทุขายทุำากำาไรในระยะสั้นได้

แต่เนื�องด้วยเศรษฐก่จไทุย พัึ�งพั่งภาคบร่การค่อน

ข้างสูง จึงยังไมอ่าจฟื้ นตัวได้เร็วในปีี 2021 อัตรา

การเต่บโตของเศรษฐก่จจึงยังคงอยูใ่นระดับต�า

เมื�อเทีุยบกับปีระเทุศเพัื�อนบ้าน เราจึงปีระเม่น

เปี้าหมายดัชนีฯ ส่้นปีี 2021 ไว้ทีุ� 1607 จุด อ่ง

ปีระมาณการ 21E EPS ทีุ� 84.60 บาทุ PER 19 

เทุ่า  

ดังนั้น กล้ยุทุธ์การล้งทุุนใน 2Q21 จึงแนะนำา

 หุ้นกลุ้่มวัฏจักร (cyclical stocks) ซึ�งได้

ปีระโยชน์จากการฟื้ นตัวของเศรษฐก่จ

 โดยจะเปี็นลั้กษณะของการเวียนกลุ้่ม

เล่้น (sector rotation) ไปียังกลุ้่มทีุ�

คาดว่าจะให้ผล้ตอบแทุนทีุ�ดีกว่า (AH 

KCE TOP PTTGC PSL)  แล้ะกลุ้่ม

ทีุ�มีปีัจจัยสนุนเปี็นการเฉพัาะ (event 

theme) อาทุ่ กัญชง พัืชเศรษฐก่จใหม่

 (DOD RBF) หรือกลุ้่มทีุ�ได้ผล้บวกจาก

ปีัจจัยฤดูกาล้ ได้แก่ เนื้อสัตว์ แล้ะเครื�อง

ดื�ม (CPF SAPPE) รวมไปีถึงกลุ้่มทีุ�ได้

ปีระโยชน์จากการปีรับเกณฑ์คำานวณน�า

หนักหุ้นแบบ Free Float Adjusted 

Market Cap. Weight ของ

ตล้าดหลั้กทุรัพัย์ฯ 

(KBANK IRPC) 



บล.ทุ่รีีนีตี� มองหุ้่้นเด้อน เม.ยู่. อยู่่�ในภาวิะอ้ดอัด ข้�นยู่ากั - ลงยู่ากับล.ทุ่รีีนีตี� มองหุ้่้นเด้อน เม.ยู่. อยู่่�ในภาวิะอ้ดอัด ข้�นยู่ากั - ลงยู่ากั
 หุ้่้นม่ลค�ายัู่งเป็นพืรีะเอกัจากัทิุ่ศทุ่าง Bond yield ขาข้�น หุ้่้นม่ลค�ายัู่งเป็นพืรีะเอกัจากัทิุ่ศทุ่าง Bond yield ขาข้�น

นายณัฐชื้าต่ เมฆมาสนิ ผูช้ื้่วยกร้ร้มการ้ผู้
จัดืการ้ ฝ่่ายวิเคร้าะหห์ลักทร้พัย ์บร้ษัิทหลัก
ทร้พัย ์ทร้น้ต้่้� จำากัดื เปิดเผยถึงทิศทางการ
ลงทนุในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2564 ว่า ทาง
ทรนีต้ีีได้คัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีน่าสนใจ
ลงทนุ โดยเป็นกลุ่มท่ีมพี/ีอี ต�ากว่า 15 เท่า
 และมรีาคาต่อมลูค่าบญัชตี�ากว่า 2 เท่า ซึ่ง
มท้ัีงสิ้น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มธนาคาร
พาณิชย,์กลุ่มชิ้นส่วนรถยนต์,กลุ่มเกษตร,กลุ่ม
วัสดกุ่อสรา้ง และกลุ่มประกัน ซึ่งการวิเคราะห์
ได้ยอ้นกลับไปในอดีตท่ียงัพบด้วยว่า หุน้ท้ัง 5 
กลุ่มนีน้ั้นยงัมพี/ีอีต�ากว่าหรอืใกล้เคียงค่าเฉล่ีย
อีกด้วย จึงมองว่า หุน้ท้ัง 5 กลุ่มนีส้ามารถเป็น
หุน้ท่ีเหมาะกับการลงทนุในเดือน เม.ย.และต่อ
เน่ืองได้ตลอดไตรมาส2
 
"ร้ายชื้ื�อหุน้ท้�น่าลงทนุใน 5 กลุ่มท้�พิจาร้ณา
จากการ้เติ่บโต่ของกำาไร้สทุธิุงวดืไต่ร้มาส 1 
ปี 64กับงวดืเดืย้วกันของปีก่อนและไต่ร้มาส
ก่อนหน้า ในสว่นของกลุ่มแบงก์แนะนำา
ธุนาคาร้เล็กคือTISCOสว่นกลุ่มชื้ิ�นสว่นยาน
ยนต์่แนะนำาAHซีึ�งแนวโน้มกำาไร้ปีน้�เติ่บโต่
สงู กลุ่มเกษต่ร้ แนะนำาSTAและSTGTซีึ�ง
สนิค้ายางธุร้ร้มชื้าติ่และถงุมือยางของเร้า
นั�นยงัคงสง่ออกได้ืดื ้สว่นกลุ่มวัสดืุก่อสร้า้ง
แนะนำาSCCท้�ได้ืปร้ะโยชื้น์จากสเปร้ดื
ปิโต่ร้เคมใ้นร้ะดัืบสงู ในขณะท้�กลุ่มปร้ะกัน
ภัูยถือว่าเป็นกลุ่มท้�จะได้ือานิสงสจ์ากบอนด์ื
ยล้ด์ือยูใ่นภูาวะท้�ยงัปร้บัตั่วสงูขึ�น" นายณัฐ
ชื้าต่ กล่าว
 
นอกจากนีย้งัมหีุน้ท่ีทางทรนีต้ีีคาดการณ์ว่า
จะถูกน�าเข้าค�านวณดัชนสี�าคัญในช่วงถัดไป
 อยา่งเช่นดัชนMีSCIท่ีจะมกีารทบทวนใน
เดือน พ.ค.ซึ่งในส่วนนีค้าดว่าSCGPจะเป็นตัว
เก็งหลัก ในขณะท่ีดัชนSีET50ประจ�างวดครึง่
ปีหลังน้ัน คาดว่าหุน้ท่ีจะถูกน�าเข้าค�านวณ
คือSTGT, IRPCและSTAซึ่งหากนักลงทนุต้อง
การเก็งก�าไรในหุน้ท่ีคาดว่าจะถูกน�าเข้าไปค

�านวณในดัชนเีหล่านี ้จังหวะท่ีเหมาะสม
ก็คือช่วง1-2เดือนก่อนหน้าท่ีจะมกีาร
ประกาศ ซึ่งก็ตรงกับช่วงเวลานีพ้อดี
 นายณัฐชาต กล่าวถึงการลงทนุในช่วง
เดือน เม.ย.ว่า ตลาดหุน้ไทยจะอยูใ่นภาวะ
ท่ีอึดอัด การปรบัตัวขึ้นอยา่งส�าคัญจะมี
ความยากจากValuationท่ีอยูใ่นระดับสูง 
ส่วนการปรบัฐานรุนแรงก็ยงัเกิดได้ยากจาก
สภาพคล่องท้ังภายในและภายนอกท่ียงัคง
เอ่อล้น ด้วยเหตนุีก้ลยุทธ์เดือน เม.ย.

จึงแนะน�าให ้Selective หุน้
 ดังนีคื้อ 1.กลุ่มท่ีได้ประโยชน์จาก
 ReopeningและมVีaluationท่ีถูก 
เช่น หุน้น�ามนั คือOR, 
PTGกลุ่มโรงพยาบาลBDMS, 
BCH, IMH 2.กลุ่มส่งออก
ท่ีได้ประโยชน์เศรษฐกิจ
โลกฟื้ นตัวและเงินบาท
อ่อนค่า เช่นยานยนต์
 AHและกลุ่มอาหาร 
CPF,TU 3.กลุ่มหุน้ท่ีคาด
ว่าจะรายได้ก�าไรออก
มาดี เมื่อเปรยีบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อน
และไตรมาสก่อนหน้า
รวมถึงอัตราปันผลเกิน
 3% ขึ้นไป ADVANC, 
EGCO, PTT ,QH, SCC 
4.กลุ่มลุ้นเข้า MSCI 
ได้แก่ SCGP 5.กลุ่ม
ลุ้นเข้า SET50 ได้แก่ 
STGT, IRPC, STA



บล.ทิุ่สโก้ัชี�หุ้่้นไทุ่ยู่ทุ่ะล่ 1,600 จ่ด บล.ทิุ่สโก้ัชี�หุ้่้นไทุ่ยู่ทุ่ะล่ 1,600 จ่ด 
เป็นจังหุ้วิะขายู่ทุ่ำากัำาไรี ถ้ือเงินสดเพิื� มเป็นจังหุ้วิะขายู่ทุ่ำากัำาไรี ถ้ือเงินสดเพิื� ม

บล้.ทุ่สโก้ชี้หุน้ไทุยทุะลุ้ 1,600 จุดเป็ีน
จังหวะขายทุำากำาไร เพัื�อถือเง่นสดเพั่�ม
 เพัราะดัชนปีีรบัขึ้นแบบไมย่ั�งยนืเหตุ
จากระดับการปีระเมน่มลู้ค่าตึงตัว
 แล้ะหว่งการปีรบัตัวข้ึนต่อเนื�องของ
 Bond Yield กดดันตล้าด แนะเดือน
เม.ย.เนน้ล้งทุนุหุน้ทีุ�คาดงบจะออกมา
ดีแล้ะมปีีระเด็นบวกหนนุระยะส้ัน 

นายอภ่ชาต่ ผู้บรรเจ่ดกุล้ ผู้อำานวย
การอาวุโส สายงานว่เคราะห์เช่งกล้
ยุทุธ์ บร่ษัทุหลั้กทุรัพัย์ ทุ่สโก้ จำากัด 
(Mr. Apichat Poobunjirdkul, Senior 
Strategist, TISCO Securities Co., 
Ltd) เปีิดเผยว่า บล้.ทุ่สโก้มีมุมมอง
ในเช่งบวกต่อตล้าดหุ้นไทุยในเดือน
เมษายน จากปีัจจัยหนุน 3 ปีัจจัย คือ
  1. แผนการจัดหาวัคซีนฯ แล้ะการ
เปีิดปีระเทุศเร่�มมีความชัดเจนมากขึ้น
 2. ปีระมาณการกำาไรตล้าดโดยรวม
เร่�มมีสัญญาณปีรับขึ้น แล้ะ 3. ข้อมูล้
เช่งสถ่ต่บง่ชี้ตล้าดหุ้นไทุยเดือน เม.ย
. มักปีรับตัวขึ้น โดยล่้าสุด SET Index 
ได้ปีรับตัวขึ้นทุะลุ้ระดับ 1,600 จุด แต่
บล้.ทุ่สโก้มองว่าระดับดัชนีดังกล่้าว
เปี็นการเพั่�มขึ้นทีุ�ไมย่ั�งยืน เพัราะ
ระดับการปีระเม่นมูล้ค่าตึงตัว แล้ะ
หว่งการปีรับตัวขึ้นต่อเนื�องของ Bond 
Yield จะกดดันตล้าด  จึงมองว่าใน
ชว่งนี้เปี็นจังหวะทุยอยแบง่ขายล็้อก
กำาไร-ถือเง่นสดเพั่�มขึ้น 

นอกจากนี้ การปีระชุมศูนย์บร่หาร
สถานการณ์เศรษฐก่จ (ศบศ.) เพั่�งเห็น
ชอบการเปีิดปีระเทุศ 1 เม.ย.นี้ นำารอ่ง
ทีุ�จังหวัดภูเก็ตเปี็นหลั้กก่อน โดยให้
นักทุ่องเทีุ�ยวทีุ�ฉีดวัคซีนครบแล้้วเข้า
มาเทีุ�ยวในพัื้นทีุ�ทีุ�กำาหนดโดยไมต้่อง
กักตัว เมื�อครบ 7 วันจึงออกนอกพัื้นทีุ�
ได้ หลั้งจากนั้น 1 ก.ค. จะปีล่้อยฟรีท้ัุง

ภูเก็ตสำาหรับคนทีุ�ฉีดวัคซีนแล้้ว โดย
รัฐบาล้จะดำาเน่นการควบคู่กับเปี้า
การฉีดวัคซีนให้ปีระชาชนราว 50% 
ของปีระชากรภายในปีี 2564 จาก
แผนการดังกล่้าว บล้.ทุ่สโก้ปีระเม่น
ว่าจะมีนักทุ่องเทีุ�ยวต่างชาต่เข้ามา
ปีระมาณ 2.6 - 3 ล้้านคนในปีีนี้

ด้านปีระมาณการกำาไรของตล้าด
 (Bloomberg Consensus) หลั้งจาก
ถูกปีรับล้งต่อเนื�องต้ังแต่ต้นปีีทีุ�แล้้ว
 บล้.ทุ่สโก้เร่�มเห็นสัญญาณบวกการ
ปีรับปีระมาณการกำาไรขึ้น โดยนับ
ต้ังแต่ต้นปีีถึงปีัจจุบัน (YTD) ปีระมาณ
การกำาไรตล้าดโดยรวมถูกปีรับขึ้น
ปีระมาณ 4% หนุนโอกาสการปีรับ
เพั่�มเปี้าหมายดัชนีหุ้นไทุย (SET 
Index) ปีีนี้ขึ้นจากเด่มทีุ�ตล้าดคาดไว้
ทีุ�ระดับ 1,600 จุด  อยา่งไรก็ตาม การ
ปีรับเปี้าหมายดังกล่้าวต้องรอการ
ปีระเม่นกำาไรของบร่ษัทุจดทุะเบียน
อีกครั้ง ซึ�งจะมีความชัดเจนขึ้นเมื�อ
บร่ษัทุจดทุะเบียนมีการปีระกาศงบ
ไตรมาส 1 ออกมาแล้้ว

สำาหรับคาดการณ์กำาไรเบื้องต้นของ
ตล้าดโดยรวมในไตรมาส 1/2564 
คาดว่าจะฟื้ นตัวก้าวกระโดด 130% 
เมื�อเทีุยบกับชว่งเดียวกันของปีีก่อน
(YoY) แล้ะ เพั่�มขึ้น 150% เมื�อเทีุยบ
กับไตรมาสก่อน (QoQ) จากฐานกำาไร
ทีุ�ต�ามากในปีีทีุ�แล้้ว โดยการเพั่�มขึ้น
 YoY เปี็นผล้จากกลุ้่ม ENERG แล้ะ
 PETRO ทีุ�ในไตรมาส 1/2563 มีผล้
ขาดทุุนรวม 22,000 ล้้านบาทุ แล้ะ
 3,200 ล้้านบาทุ ตามล้ำาดับ หลั้กๆ 
เนื�องจากมีผล้ขาดทุุนจากสต็อกน�ามัน
จำานวนมหาศาล้จากราคาน�ามันทีุ�ทุ้่ง
ตัวล้งแรง แถมยังมีผล้ขาดทุุนจาก
อัตราแล้กเปีลี้�ยนจากเง่นบาทุทีุ�อ่อน

ค่าล้งด้วย ขณะทีุ�การเพั่�มขึ้น QoQ มา
จากกลุ้่ม TRANS แล้ะ TOURISM  ทีุ�
ในไตรมาส 4/2563 มีผล้ขาดทุุนสูง
เกือบ 9.2 หมื�นล้้านบาทุ แล้ะ 4,500 
ล้้านบาทุ ตามล้ำาดับ โดยเฉพัาะ THAI 
เพัียงตัวเดียวมีผล้ขาดทุุนสูงถึง 9.1 
หมื�นล้้านบาทุ

ถึงแม้การขึ้นเครื�องหมาย XD ในเดือน
 เม.ย. ต่อเนื�องจนถึงกล้างเดือน พั.ค
. จะกดดัน SET Index ปีรับตัวล้งโดย
ปีร่ยาย -12 จุด แต่การศึกษาข้อมูล้
สถ่ต่หุ้นไทุย 10 ปีีย้อนหลั้งต้ังแต่ปีี 
2554 - 2563 พับว่า SET Index เดือน
 เม.ย. มีโอกาสในการปีรับตัวขึ้นสูงถึง
 80% แล้ะมักจะให้ผล้ตอบแทุนเปี็น
บวกเฉลี้�ย 3.1% แล้ะหากคำานึงผล้
ตอบแทุนจากเง่นปีันผล้ (SET Total 
Return Index : SET TRI) ยังไมม่ีปีีใด
ในเดือน เม.ย. เล้ยทีุ�ให้ผล้ตอบแทุน
รวมเปี็นต่ดล้บ หรือแสดงถึงโอกาสใน
การปีรับตัวขึ้น 100% เต็ม ขณะทีุ�ผล้
ตอบแทุนรวมเปี็นบวกเฉลี้�ย +3.9%

ท้ัุงนี้ แนะนำาให้นักล้งทุุนต่ดตามการ
ปีรับตัวขึ้นของ Bond Yields แล้ะการ
แข็งค่าของเง่นดอล้ล้าร์สหรัฐฯ อยา่ง
ใกล้้ช่ด เพัราะอาจทุำาให้ตล้าดเก่ด
ความผันผวนได้ สำาหรับหุ้นทีุ� บล้.ทุ่ส
โก้แนะนำาในเดือนนี้ เน้นหุ้นทีุ�คาดงบ
จะออกมาดีแล้ะมีปีระเด็นบวกหนุน
ระยะสั้น แนะนำา AEONTS, DCC, 
NYT, PTT, ROJNA, TASCO, TPIPL 
แล้ะ TWPC  ด้านแนวรับสำาคัญ
ของเดือนนี้อยูทีุ่� 1,570-1,575 แล้ะ
 1,550-1,555 จุด ขณะทีุ�แนวต้าน
สำาคัญของ SET Index เดือนนี้อยูทีุ่�
 1,600 -1,620 (หากมาถึงระดับนี้ให้
เน้นขายทุำากำาไร) แล้ะ 1,650 จุด ตาม
ล้ำาดับ   



  บล.เมย์ู่แบงก์ั กิัมเอ็ง แนะธีุมกัารีลงทุ่่น บล.เมย์ู่แบงก์ั กิัมเอ็ง แนะธีุมกัารีลงทุ่่น 
“Welcome to Thailand” เล้อกั AOT หุ้่้นเด�นปรีะจำาธีุม“Welcome to Thailand” เล้อกั AOT หุ้่้นเด�นปรีะจำาธีุม

 ทีมวิจัย เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง ประเมนิ
พฒันาการบวกของการกระจาย
วัคซนี คาดจะชว่ยปลดล็อกการเปดิ
ประเทศ ถือเปน็บวกต่อการฟื้ นตัว
ของหลายกลุ่มอุตสาหกรรม โดย
เฉพาะอยา่งยิง่ภาคการท่องเท่ียว
 ดังน้ันจึงเปน็ท่ีมาของธมีการลงทนุ
 “Welcome to Thailand” โดย
เลือก AOT เปน็หุน้เด่นส�าหรบัธมีใน
สปัดาหน์ี้

 การผอ่นคลายมาตรการควบคมุ
 COVID-19 รวมถึงแนวทางเดิน
หน้าสู่การเปิดประเทศท่ีจะมคีวาม
ชัดเจนมากขึ้น แบง่เป็น 4 ระยะ
 ดังนี ้ระยะท่ี 1: ต้ังแต่ 1 เม.ย.: เริม่
ใน 6 จังหวัด น�ารอ่ง ได้แก่ ภูเก็ต
 กระบี ่พงังา สมยุ (สุราษฎรธ์านี
) เชยีงใหม ่พทัยา (ชลบุร)ี โดยผู้
ท่ีได้รบัการฉดีวัคซนี (มใีบรบัรอง) 
กักตัว 7 วัน ภายในโรงแรม เป็นการ
ผอ่นคลายส�าหรบัผูเ้ดินทางเข้าสู่
ประเทศไทย ระยะท่ี 2: ต้ังแต่ 1 
ก.ค.: ในจังหวัดภูเก็ต ผูท่ี้ได้รบัการ
ฉดีวัคซนีครบ 2 โดส หรอืตามท่ี
ก�าหนดไมต้่องกักตัว (จังหวัดอ่ืนยงั
ต้องกักตัว 7 วัน) ระยะท่ี 3: ต้ังแต่
 1 ต.ค.: พื้นท่ี 6 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต
 กระบี ่พงังา สมยุ (สุราษฎรธ์านี
) เชยีงใหม ่พทัยา (ชลบุร)ี ผูท่ี้ได้

รบัการฉดีวัคซนีครบตามก�าหนด
 ไมต้่องกักตัว ระยะท่ี 4: ต้ังแต่ 1 
ม.ค. 2565: ผูท่ี้ได้รบัการฉดีวัคซนี
ครบตามก�าหนด เดินทางเข้าสู่
ประเทศไทยโดยไมต้่องกักตัว

 หลายอุตสาหกรรมเตรยีมรบัแรง
หนุนบวก : จากพฒันาการเชิงบวก
ของการกระจายวัคซนี ซึ่งคาดจะ
เป็นปัจจัยปลดล็อกส�าคัญต่อการ
เปิดประเทศในช่วงถัดไป หนุนนัก
ท่องเท่ียวต่างชาติกลับมาอีกครั้ง
 เป็นบวกต่อผลการด�าเนินงาน
ของหุน้ในกลุ่มขนส่ง (สนามบนิ
, สายการบนิ, รถไฟฟา้), โรงแรม
, รา้นอาหาร, หา้งสรรพสินค้า, 
ค้าปลีก, สื่อ, ธนาคาร อีกท้ังยงัมี
โอกาสเรง่นักลงทนุต่างชาติกลับ
มามากขึ้น ส่งผลดีต่อ กลุ่มนิคมฯ, 
อสังหารมิทรพัย ์รวมท้ังผูป้่วยต่าง
ชาติท่ีมากขึ้น เป็นผลดีต่อกลุ่มการ
แพทย์

AOT (BUY,72) เป็นหุน้เด่นส�าหรบั
ธมี

-การเปิดเมอืงจะเริม่ในวันท่ี 1 
กรกฎาคม 2564 โดยเปิดท่ีแรกคือ
สนามบนิภูเก็ต โดยนักท่องเท่ียวท่ี

ฉดีวัคซนีแล้ว 2 เข็มจะสามารถเดิน
ทางเข้าภูเก็ตได้โดยไมต้องกักตัว 
และทางการไทยคาดว่าจะมนัีกท่อง
เท่ียวต่างชาติเข้าภูเก็ต ไตรมาส
 3/64 ประมาณ 100,000 ราย โดย
สนามบนิภูเก็ตเป็นสนามบนิท่ีใหญ่
อันดับ 3 มสีัดส่วนรายได้ประมาณ
รอ้ยละ 13 ของรายได้ท้ังหมด การ
เปิดเมอืงจึงเป็นผลดีโดยตรงกับ
 AOT

-รฐับาลไทยคาดว่าจะสามารถ
เปิดประเทศได้อยา่งเต็มท่ีในเดือน
ตลุาคม 2564 และ AOT จะเป็นผู้
ได้ประโยชน์โดยตรงจากการเปิด
ประเทศ

-อยา่งไรก็ดีเน่ืองจาก AOT มปีีการ
เงินท่ีเริม่ต้นเดือนตลุาคม การเปิด
ประเทศเต็มท่ีจะมผีลดีกับปีการเงิน
 65 โดยในปีการเงิน 64 เราคาดว่า
 AOT จะมกีารขาดทนุ 8,542 ล้าน
บาท และพลิกเป็นก�าไรในปี 65 
(15,188 ล้านบาท) และก�าไรสูงสุด
ท่ี 31,094 บาทในปี 66 จากการฟื้ น
ตัวเต็มท่ีของจ�านวนนักท่องเท่ียว
ต่างชาติ และการเพิม่ขึ้นของราย
ได้สัมปทานสินค้าปลอดภาษี (จาก
พื้นท่ีเช่าท่ีเพิม่ขึ้น)



MFC แนะลงทุ่่นในกัองทุ่่นเปิด "M-MIDSMALL"MFC แนะลงทุ่่นในกัองทุ่่นเปิด "M-MIDSMALL"
สร้ีางผลตอบแทุ่นส่งถ้ืง 35.16% ชนะ ดัชนี SET TRIสร้ีางผลตอบแทุ่นส่งถ้ืง 35.16% ชนะ ดัชนี SET TRI

บรษั่ทุหลั้กทุรพััยจั์ดการกองทุนุ เอ็ม
เอฟซี จำากัด(มหาชน) (MFC) โดย
 คณุธนโชต่ รุง่สทุ่ธวั่ฒน ์กรรมการผู้
จัดการ แนะล้งทุนุในกองทุนุเปิีดเอ็ม
เอฟซี มด่ สมอล้ แค็ปี 'M-MIDSMALL' 
ซึ�งเนน้ล้งทุนุในตราสารแหง่ทุนุของ
บรษั่ทุขนาดกล้างแล้ะขนาดเล็้กทีุ�
จดทุะเบยีนในตล้าดหลั้กทุรพััยแ์หง่
ปีระเทุศไทุย ต้ังแต่ต้นปี ี2021 กองทุนุ
มผีล้ตอบแทุน Year-to-date โดยมีผล้
ตอบแทุน 35.16% สูงกว่า ดัชน ีSET 
TRI ทีุ� 10.49%* (ทีุ�มา:Morningstar
 ณ วันทีุ� 31 มีนาคม 2564)  แม้ใน
ว่กฤต่โคว่ด-19 ซึ�งถือว่ากองทุนุ
 'M-MIDSMALL' นั้นใหผ้ล้ตอบแทุนดี
ต่อเนื�อง โดดเด่น ชดัเจน สะทุ้อนความ
แมน่ยำาในการเลื้อกล้งทุนุในหุน้ต่างๆ
ได้เป็ีนอยา่งดี

ปีัจจัยทีุ�ทุำาให้ผล้ตอบแทุนของกอง
ทุุน 'M-MIDSMALL' มีความโดดเด่น
มากกว่ากองทุุนหุ้นไทุยอื�นๆเนื�องจาก
ผู้จัดการกองทุุนใช้นโยบายการบร่หาร
แบบเช่งรุก (Active Management) 
แล้ะใช้ Bottom-up strategy ในการ
คัดเลื้อกหุ้นแล้ะให้น�าหนักอยา่งมีนัย
สำาคัญในพัอร์ตการล้งทุุน ซึ�ง 4 หลั้ก
เกณฑ์ทีุ�ทุางผู้จัดการกองทุุนใช้คัด
เลื้อกหุ้นมีดังนี้

1.  Fundamental – บร่ษัทุทีุ�มีการ
เปีลี้�ยนแปีล้งทุางโครงสร้าง, มีการ
เปีลี้�ยนผู้บร่หาร, หรือ มีส่นค้า/ธุรก่จ
ใหม ่ซึ�งการเปีลี้�ยนแปีล้งปีัจจัยพัื้นฐาน
เหล่้านี้จะสร้างโอกาสในการเพั่�มกำาไร
ในอนาคต

2.   Valuation – ราคาหุ้นยังต�ากว่า
มูล้ค่าพัื้นฐานแล้ะมี reward to risk 
ratio สูง

3. Momentum – ราคาหุ้นเร่�มมีแนว

โน้ม หรืออยูใ่นแนวโน้มขาขึ้น

4.   Catalyst – บร่ษัทุมีปีัจจัยเรง่ทีุ�
จะทุำาให้นักล้งทุุนหันมาสนใจบร่ษัทุ
 เชน่ คาดว่าจะเข้า SET100, กำาไร
ไตรมาสหน้าจะเต่บโตสูง, หรือกำาลั้ง
จะย้ายหมวดอุตสาหกรรม ซึ�งสามารถ
ยกตัวอยา่ง กลุ้่มหุ้นทีุ�ปีัจจุบันทุางผู้
จัดการกองทุุนคัดเลื้อกมาจาก 4 หลั้ก
เกณฑ์ข้างต้น เชน่

 
หุ้นในกลุ้่มไฟแนนซ์ หรือ สถาบัน
การเง่นทีุ�ไมใ่ชธ่นาคาร เนื�องจาก
อุตสาหกรรมมีอัตราการเต่บโตต่อ
เนื�องตามการเต่บโตของพัอร์ตส่น
เชื�อ โดยผู้จัดการกองทุุนจะเลื้อกเข้า
ล้งทุุนในหุ้นไฟแนนซ์ทีุ�ราคายังต�า
กว่ามูล้ค่าพัื้นฐาน แล้ะ valuation มี
แนวโน้มปีรับตัวสูงขึ้นเทุ่าหุ้นตัวอื�นใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน

หุ้นในกลุ้่มธุรก่จ New S-Curve หรือ
หุ้นทีุ�ได้รับปีระโยชน์จาก mega 
trend เชน่ หุ้นทีุ�เกี�ยวข้องกับกัญชง
 หลั้งรัฐบาล้ไทุยได้ปีล้ดล็้อกกัญชง
ให้เอกชนสามารถนำาพัืชชน่ดนี้มาใช้
ในผล่้ตภัณฑ์ต่างๆได้ โดยผู้จัดการ
กองทุุนจะเลื้อกหุ้นตัวทีุ�ยังมี valuation 
ไมสู่ง แต่มีศักยภาพัในการเต่บโตของ
กำาไรอยา่งโดดเด่นจากการเข้าจับ
ธุรก่จทีุ�เกี�ยวข้องกับพัืชเศรษฐก่จตัว
ใหมน่ี้ นอกเหนือจากความโดดเด่น
ในการคัดเลื้อกหุ้นรายตัวของทุางผู้
จัดการกองทุุนของเรา อีกหนึ�งเหตุผล้
ทีุ�ทุำาให้กองทุุน M-MIDSMALL มีความ
นา่สนใจมากขึ้นอีก คือ โดยภาพัใหญ่
แล้้วหลั้งว่กฤต่เศรษฐก่จ ซึ�งหุ้นขนาด
กล้าง-เล็้กจะปีรับตัวได้ดี ตามการฟื้ น
ตัวของเศรษฐก่จ
 

    MFC เปีิดตัวกองทุุน M-MIDSMALL 
มาต้ังแต่ 8 เมษายน 58 เหมาะสำาหรับ
ผู้ทีุ�ต้องการกระจายการล้งทุุนไปียัง
หุ้นของบร่ษัทุจดทุะเบียนขนาดกล้าง
แล้ะเล็้กคาดหวังผล้ตอบแทุนทีุ�ดี แล้ะ
สามารถยอมรับความเสี�ยงจากการ
ล้งทุุน ซึ�งทีุ�ผา่นมาสามารถสร้างผล้
ตอบแทุนเปี็นทีุ�นา่พัอใจอยา่งมาก โดย
ทีุมผู้จัดการกองทุุนจะเลื้อกสรรค์การ
ล้งทุุนอยา่งเข้มข้น แล้ะเร็วๆนี้ MFC 
เตรียมจะเปีิดกองทุุนใหมทีุ่�ล้งทุุนใน
เฉพัาะเจาะจงในธุรก่จซึ�งกำาลั้งเปี็นทีุ�
น่ยมในตอนนี้ เปี็นกองทุุนรวมกองทุุน
แรกในปีระเทุศไทุย คาดว่าจะได้รับ
ความสนใจแล้ะเสียงตอบรับจากนัก
ล้งทุุนอยา่งล้้นหล้ามแนน่อน

   สำาหรับผู้ทีุ�สนใจล้งทุุนในกองทุุนเปีิด 
M-MIDSMALL สามารถล้งทุุนขั้นต�าได้
ต้ังแต่ 10,000 บาทุ สำาหรับการล้งทุุน
ในครั้งแรกแล้ะครั้งต่อไปี 1,000 บาทุ
 โดยซื้อขายผู้หนว่ยล้งทุุนได้ทุุกวัน
ทุำาการ ต่ดต่อขอรายล้ะเอียดเพั่�มเต่ม
เกี�ยวกับนโยบายการล้งทุุน ความเสี�ยง
 หรือหนังสือชี้ชวนได้ทีุ� บล้จ. เอ็มเอฟ
ซี จำากัด (มหาชน) ผู้ล้งทุุนต้องศึกษา
ข้อมูล้เพัื�อทุำาความเข้าใจลั้กษณะ
ส่นค้า เงื�อนไขผล้ตอบแทุน แล้ะความ
เสี�ยงก่อนการตัดส่นใจล้งทุุน ผล้การ
ดำาเน่นงานของกองทุุนหรือหนังสือ
ชี้ชวนได้ทีุ� บล้จ. เอ็มเอฟซี จำากัด
 (มหาชน) โทุรศัพัท์ุ 0-2649-2000 
ต่ดต่อฝ่ายวางแผนการล้งทุุน กด 2 
หรือ Contact Center กด 0 สาขา
แจ้งวัฒนะ โทุร.0-2835-3055-57 
สาขาปีิ� นเกล้้า โทุร. 0-2014-3150-2 
สาขาขอนแก่น โทุร.043-204-014-16 
สาขาเชียงใหม ่โทุร. 0-5321-8480-
82 สาขาระยอง โทุร. 033-100-340 
สาขาหาดใหญ ่โทุร. 074-232-324 - 
25 หรือทีุ� www.mfcfund.com



ศ่นย์ู่วิิจัยู่กัสิกัรีไทุ่ยู่ คาดหุ้นี�ครัีวิเร้ีอนปี 2564 ศ่นย์ู่วิิจัยู่กัสิกัรีไทุ่ยู่ คาดหุ้นี�ครัีวิเร้ีอนปี 2564 
ยัู่งมีแนวิโน้มส่งต�อเน้�องในกัรีอบ 89-91% ต�อจีดีพีืยัู่งมีแนวิโน้มส่งต�อเน้�องในกัรีอบ 89-91% ต�อจีดีพีื

ขอ้มลู้เง่นให้กู้ยืมแก่ภาคครวั
เรอืนล่้าสดุในไตรมาส 4/2563 
บง่ช้ีว่า หนี้ครวัเรอืนของไทุยปีดิ
ส่น้ปีี 2563 ทีุ�ผา่นมา ด้วยภาพั
ของระดับหนี้ครวัเรอืนทีุ�ทุะลุ้
 14 ล้้านล้้านบาทุ ซึ�งนบัเปีน็จุด
สงูสุดใหมใ่นรอบ 18 ปีตีามสถ่ต่
ทีุ�มกีารเก็บรวบรวมของ ธปีทุ
. โดยหนีค้รวัเรือนดังกล่้าวค่ด
เปีน็สดัสว่น 89.3% เมื�อเทีุยบ
กับจีดีพัใีนปี ี2563 อยา่งไรก็ดี
 หากมองในมต่่อัตราการเต่บโต
ของหนี้ จะพับว่า ยอดคงค้างหนี้
ครวัเรือนปีี 2563 เพั่�มขึ้นเพัยีง
 3.9% ซึ�งเปีน็อัตราการเต่บโต
ทีุ�ต�าทีุ�สดุในรอบ 4 ปี ีซึ�งสะทุ้อน
ว่า ท้ัุงผูกู้้แล้ะผูป้ีล่้อยกู้ต่างก็เพั่�ม
ความระมดัระวังมากขึ้นในชว่งทีุ�
ก่จกรรมทุางเศรษฐก่จหยุดชะงัก
ล้งจากผล้กระทุบของโคว่ด 19 

 ศูนย์ว่จัยกส่กรไทุยมีข้อสังเกต
ว่า ส่นเชื�อภาคครัวเรือนทีุ�ยัง
เต่บโตสวนกระแสเศรษฐก่จได้
นั้น สะทุ้อนสถานะของผู้กู้แล้ะ
วัตถุปีระสงค์ของการกู้ยืมทีุ�แตก
ต่างกันระหว่างผู้กู้ 2 กลุ้่ม โดย
 กลุ้่มแรก เปี็นการกู้ยืมของครัว
เรือนเพัื�อซื้ออสังหาร่มทุรัพัย์ ทีุ�

อยูอ่าศัยแล้ะรถยนต์ ซึ�งนา่จะ
เปี็นกลุ้่มทีุ�มีกำาลั้งซื้อปีานกล้าง
ค่อนไปีทุางสูง แล้ะรายได้ไมไ่ด้
ถูกกระทุบมากจากสถานการณ์
โคว่ด แล้ะกลุ้่มทีุ�สอง เปี็นกลุ้่ม
ครัวเรือนทีุ�มีความจำาเปี็นต้องก่อ
หนี้เพัื�อใช้เสร่มสภาพัคล่้อง แล้ะ/
หรือเพัื�อเปี็นเง่นทุุนหมุนเวียนใน
การปีระกอบธุรก่จ ซึ�งผู้กู้หรือครัว
เรือนกลุ้่มนี้เปี็นกลุ้่มทีุ�มีรายได้ไม่
แนน่อน แล้ะสถานะทุางการเง่น
อ่อนแอล้งตามทุ่ศทุางเศรษฐก่จ   

  นอกจากนี้ข้อมูล้จากสำารวจ
ภาวะหนี้ส่นแล้ะเง่นออมของ
ศูนย์ว่จัยกส่กรไทุย สะทุ้อนว่า
 ภาระหนี้ส่นแล้ะเง่นออมของผู้กู้
รายยอ่ยทีุ�ปีระกอบธุรก่จ แล้ะผู้
กู้รายยอ่ยทีุ�มีปีัญหาด้านรายได้ 
ถดถอยล้งมากจากผล้กระทุบของ
ว่กฤตโคว่ด 19 โดย "ภาระหนี้" 
หรือ Debt Service Ratio (DSR) 
ของผู้กู้รายยอ่ยทีุ�ปีระกอบธุรก่จ
อยูทีุ่� 44.1% ของรายได้ต่อเดือน
ในชว่งต้นปีี 2564 สว่น DSR ของ
ผู้กู้รายยอ่ยทีุ�มีปีัญหาด้านรายได้
อยูทีุ่� 43.8% ซึ�งภาระหนี้ของผู้กู้
ท้ัุง 2 กลุ้่มดังกล่้าวอยูสู่งกว่าค่า
เฉลี้�ย DSR ภาพัรวมของผู้ตอบ

แบบสอบถามในผล้สำารวจฯ รอบ
นี้ซึ�งอยูทีุ่� 42.8% ของรายได้ต่อ
เดือน ขณะทีุ�ข้อมูล้ในฝั� งการออม
ของภาคครัวเรือน ก็สะทุ้อนว่า
 ระดับการออมของครัวเรือนทุุก
กลุ้่มล้ดต�าล้งจากผล้กระทุบของ
โคว่ด 19 ด้วยเชน่กัน

 สำาหรับแนวโน้มในปีี 2564 
ศูนย์ว่จัยกส่กรไทุยปีระเม่นว่า
 ก่จกรรมทุางเศรษฐก่จทีุ�ทุยอย
ฟื้ นตัวขึ้นจากว่กฤตโคว่ด 19 นา่
จะทุำาให้เง่นกู้ยืมของภาคครัว
เรือนปีี 2564 มีโอกาสเต่บโต
ขึ้นสูงกว่าปีี 2563 ทีุ�เต่บโตเพัียง
 3.9% ซึ�งภาพัดังกล่้าวอาจสง่
ผล้ต่อเนื�องให้สัดสว่นหนี้ครัว
เรือนต่อจีดีพัีขยับสูงขึ้นมาอยูใ่น
กรอบปีระมาณ 89.0-91.0% ต่อ
จีดีพัีในปีี 2564 เทีุยบกับระดับ
 89.3% ต่อจีดีพัีในปีี 2563  
ซึ�งตอกย�าว่า ทุางการไทุยคง
หันกลั้บมาดูแล้ปีัญหาหนี้ครัว
เรือนอยา่งจร่งจังเมื�อว่กฤตโค
ว่ด 19 ส่้นสุดล้ง โดยอาจกลั้บมา
สานต่อมาตรการดูแล้ให้การก่อ
หนี้ของครัวเรือนสอดคล้้องกับ
ความสามารถในการชำาระหนี้ 
(Affordability) 



กั.ล.ต. ปรัีบเกัณฑ์์กัารียู้่�นคำาขอและแบบ filingกั.ล.ต. ปรัีบเกัณฑ์์กัารียู้่�นคำาขอและแบบ filing
 พืร้ีอมรีองรัีบลายู่ม้อช้�ออิเล็กัทุ่รีอนิกัส์ พืร้ีอมรีองรัีบลายู่ม้อช้�ออิเล็กัทุ่รีอนิกัส์

 เพิื� มควิามสะดวิกัภาคธุ่รีกิัจ เพิื� มควิามสะดวิกัภาคธุ่รีกิัจ

ก.ล้.ต. ปีรับปีรุงปีระกาศทีุ�เกี�ยวข้องกับการยื�นคำาขอ
อนุญาตแล้ะแบบแสดงรายการข้อมูล้การเสนอ
ขายหลั้กทุรัพัย์แล้ะหนังสือชี้ชวน (แบบ filing) ใน
รูปีแบบ paperless พัร้อมเปีิดให้กรรมการรับรอง
ข้อมูล้ในแบบ filing ด้วยล้ายมือชื�ออ่เล็้กทุรอน่กส์
 (digital signature) ได้ เพัื�อให้ภาคธุรก่จได้รับความ
สะดวกแล้ะคล่้องตัว ซึ�งเปี็น สว่นหนึ�งของโครงการ
 Regulatory Guillotine โดยจะมีผล้บังคับใช้วันทีุ� 1 
เมษายน 2564 เปี็นต้นไปี
 
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลั้กทุรัพัย์แล้ะ
ตล้าดหลั้กทุรัพัย์ (ก.ล้.ต.) ได้ปีรับปีรุงหลั้กเกณฑ์
การยื�นคำาขออนุญาตแล้ะแบบ filing แล้ะเอกสาร
เกี�ยวกับการเสนอขายหลั้กทุรัพัย์ปีระเภทุตราสาร
ทุุนในรูปีแบบ paperless โดยกำาหนดให้ผู้เสนอ
ขายหลั้กทุรัพัย์ยื�นคำาขออนุญาตแล้ะแบบ filing 
พัร้อมท้ัุงเอกสารหลั้กฐานต่อ ก.ล้.ต. ในรูปีข้อมูล้
อ่เล็้กทุรอน่กส์ 

พัร้อมท้ัุงเพั่�มทุางเลื้อกให้กรรมการใช้ digital 
signature ในการรับรองความถูกต้องของข้อมูล้
ในแบบ filing หรือจะล้งนามในเอกสารทีุ�พั่มพั์
จากระบบอ่เล็้กทุรอน่กส์ของตล้าดหลั้กทุรัพัย์แหง่
ปีระเทุศไทุย (ตล้าดหลั้กทุรัพัย์ฯ) ตามว่ธีการเด่มก็ได้
 โดยจะมีผล้บังคับใช้ต้ังแต่วันทีุ� 1 เมษายน 2564 
เปี็นต้นไปี

ปีัจจุบันผู้เสนอขายหุ้นแล้ะทุรัสต์เพัื�อการล้งทุุน
ในอสังหาร่มทุรัพัย์ สามารถยื�นเอกสารในรูปีแบบ
 paperless ได้ต้ังแต่ปีี 2559 โดย ก.ล้.ต. อยูร่ะหว่าง
พััฒนาระบบงานรว่มกับตล้าดหลั้กทุรัพัย์ฯ เพัื�อ
ให้การยื�นคำาขออนุญาตแล้ะแบบ filing สำาหรับ
การเสนอขายตราสารทุุนปีระเภทุอื�นเปีลี้�ยนจาก
การยื�นในรูปีแบบ "เอกสารส่�งพั่มพั์" เปี็นแบบ "
อ่เล็้กทุรอน่กส์" ต่อไปี



 กั.ล.ต. มีมติกัำาหุ้นดค่ณสมบัติผ้่ซ้ื้�อขายู่ กั.ล.ต. มีมติกัำาหุ้นดค่ณสมบัติผ้่ซ้ื้�อขายู่
คริีปโทุ่เคอร์ีเรีนซีื้คริีปโทุ่เคอร์ีเรีนซีื้

ก.ล้.ต. เปีดิเผยมต่คณะกรรมการ
 ก.ล้.ต. เกี�ยวกับการกำาหนด
คณุสมบต่ัผูซ้ื้อขายครป่ีโทุเค
อรเ์รนซ ีโดยผูซ้ื้อขายต้องเปีน็ผู้
ทีุ�มปีีระสบการณซ์ื้อขายครป่ีโทุ
เคอรเ์รนซอียูแ่ล้้ว หรอืผา่นการ
อบรมหรอืทุดสอบความรูเ้กี�ยวกับ
การซื้อขายคร่ปีโทุเคอรเ์รนซ ีรวม
ท้ัุงกำาหนดให้ผูป้ีระกอบธุรก่จให้
คำาแนะนำาเกี�ยวกับการจัดสรรเง่น
ล้งทุุนเพัื�อซื้อขายครป่ีโทุเคอรเ์รน
ซ ีเพัื�อให้มั�นใจว่าผูซ้ื้อขายครป่ี
โทุเคอรเ์รนซมีคีวามรูค้วามเขา้ใจ 
แล้ะสามารถรับความเสี�ยงได้

สำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลั้กทุรัพัย์แล้ะตล้าดหลั้กทุรัพัย์ (
ก.ล้.ต.) จัดให้มีการรับฟังความค่ด
เห็นจากปีระชาชนเปี็นการทัุ�วไปี
 (public hearing) ในปีระเด็นการ
ปีรับปีรุงหลั้กเกณฑ์การปีระกอบ
ธุรก่จส่นทุรัพัย์ด่จ่ทัุล้เพัื�อเพั่�ม
กล้ไกคุ้มครองแก่ผู้ซื้อขายระหว่าง
วันทีุ� 25 กุมภาพัันธ์ - 27 มีนาคม
 2564 ให้กำาหนดหลั้กเกณฑ์ให้
ผู้ปีระกอบธุรก่จส่นทุรัพัย์ด่จ่ทัุล้
ต้องกำาหนดคุณสมบัต่ของผู้ซื้อ
ขายให้สอดคล้้องกับระดับความ
เสี�ยงของผล่้ตภัณฑ์ ท้ัุงในด้าน

ความรู้แล้ะความสามารถในการ
รับความเสี�ยง แล้ะต้องจัดให้มี
การทุดสอบความรู้ (knowledge 
test) ก่อนเร่�มให้บร่การ โดย
 ก.ล้.ต. ได้จัดให้มีเสวนาการรับ
ฟังความค่ดเห็นในเรื�องดังกล่้าว
 จำานวน 2 ครั้ง เมื�อวันทีุ� 3 แล้ะ
 24 มีนาคม 2564 ผา่นชอ่งทุาง
เฟซบุ๊กไล้ฟ์ เพัจสำานักงาน กล้ต. 
ด้วย นั้น

ก.ล้.ต. ได้รวบรวมความค่ดเห็น
จากชอ่งทุางต่าง ๆ รวมท้ัุงความ
เห็นจากผู้ทุรงคุณวุฒ่ในแวดวง
ส่นทุรัพัย์ด่จ่ทัุล้ทีุ�เข้ารว่มการ
เสวนาตามทีุ�กล่้าวข้างต้น ท้ัุงนี้
 ตล้อดชว่งเวล้าทีุ�เปีิดรับฟังความ
ค่ดเห็น มีผู้รว่มแสดงความค่ดเห็น
จำานวน 6,932 ราย โดยสว่นใหญ่
เห็นว่าไมค่วรกำาหนดคุณสมบัต่
ใด ๆ ขณะทีุ�บางสว่นเห็นว่าควร
กำาหนดเฉพัาะคุณสมบัต่ด้าน
ความรู้ ซึ�ง ก.ล้.ต. ได้รับฟังแล้ะนำา
ความค่ดเห็นต่าง ๆ มาปีระมวล้
เปี็นข้อเสนอแนะ โดยนำาเสนอ
ต่อคณะกรรมการ ก.ล้.ต. เพัื�อ
พั่จารณาในการปีระชุมครั้งทีุ�
 6/2564 เมื�อวันทีุ� 1 เมษายน
 2564 ซึ�งมีมต่เห็นชอบตามข้อ

เสนอของ ก.ล้.ต. ให้ผู้ซื้อขายค
ร่ปีโทุเคอร์เรนซีต้องเปี็นผู้ทีุ�มี
ปีระสบการณ์ซื้อขายคร่ปีโทุเค
อร์เรนซีอยูแ่ล้้ว หรือผา่นการ
อบรมหรือทุดสอบความรู้เกี�ยวกับ
การซื้อขายคร่ปีโทุเคอร์เรนซี รวม
ท้ัุงกำาหนดให้ผู้ปีระกอบธุรก่จให้
คำาแนะนำาผู้ใช้บร่การเกี�ยวกับการ
จัดสรรเง่นล้งทุุนเพัื�อซื้อขายคร่ปี
โทุเคอร์เรนซี เพัื�อให้มั�นใจว่า ผู้
ซื้อขายคร่ปีโทุเคอร์เรนซีมีความ
รู้ความเข้าใจ แล้ะสามารถจัดสรร
เง่นล้งทุุนเพัื�อบร่หารจัดการความ
เสี�ยงจากการซื้อขายได้อยา่ง
เหมาะสม ท้ัุงนี้ ก.ล้.ต. จะดำาเน่น
การจัดทุำาหลั้กเกณฑ์ให้สอดคล้้อง
กับมต่คณะกรรมการ ก.ล้.ต. ต่อ
ไปี  

นอกจากนี้ ก.ล้.ต. จึงได้รว่มมือ
กับผู้เชี�ยวชาญแล้ะภาคเอกชน
ในการจัดให้มีการอบรมให้
ความรู้พัื้นฐานเกี�ยวกับคร่ปีโทุ
เคอร์เรนซี ภายใต้ชื�อ "คร่ปีโทุ
 101" แก่ผู้สนใจ โดยจะเร่�มเผย
แพัรผ่า่นชอ่งทุางเพัจ Start-
to-Investในวันพัฤหัสบดีทีุ� 8 
เมษายน 2564 เปี็นตอนแรกอีก
ด้วย



กั.ล.ต. ปรัีบปร่ีงเกัณฑ์์กัำาหุ้นดค่ณสมบัติผ้่สอบบัญชีในกั.ล.ต. ปรัีบปร่ีงเกัณฑ์์กัำาหุ้นดค่ณสมบัติผ้่สอบบัญชีใน
ตลาดทุ่่นใหุ้้เหุ้มาะสมกัับบริีบทุ่ของวิิชาชีพืสอบบัญชีตลาดทุ่่นใหุ้้เหุ้มาะสมกัับบริีบทุ่ของวิิชาชีพืสอบบัญชี

ในปัจจ่บันในปัจจ่บัน

ก.ล้.ต. แก้ไขปีระกาศว่า
ด้วยการใหค้วามเห็นชอบผู้
สอบบัญชใีนตล้าดทุนุ* โดย
ปีรับปีรุงข้อกำาหนดเกี�ยวกับ
คณุสมบัต่ของผูส้อบบญัชี
ในตล้าดทุนุให้เหมาะสมกับ
บร่บทุของว่ชาชพีัสอบบัญชี
ในปีจัจุบนั เพัื�อล้ดอุปีสรรคทีุ�
เก่ดจากขอ้กำาหนดทีุ�สรา้งภาระ
เก่นความจำาเปีน็ตามโครงการ 
Regulatory Guillotine** แล้ะ
สง่เสร่มการเพ่ั�มจำานวนผูส้อบ
บญัชทีีุ�มคีณุภาพัรองรับการ
เต่บโตของตล้าดทุนุ พัรอ้มท้ัุง 
รกัษาคุณภาพังานสอบบัญชใีน
ตล้าดทุุนใหไ้ด้มาตรฐานสากล้
อยา่งต่อเนื�อง  

 

นางสาวรื�นวดี สุวรรณมงคล้
 เล้ขาธ่การ สำานักงานคณะ
กรรมการกำากับหลั้กทุรัพัย์
แล้ะตล้าดหลั้กทุรัพัย์ (ก.ล้.ต
.) กล่้าวว่า "บร่บทุของการ
สอบบัญชีในยุคปีัจจุบันมีการ
เปีลี้�ยนแปีล้งไปีจากเด่มค่อน
ข้างมาก ก.ล้.ต. จึงทุบทุวนหลั้ก

เกณฑ์เรื�องคุณสมบัต่ของผู้
สอบบัญชีในตล้าดทุุนให้เหมาะ
สมกับสถานการณ์มากขึ้น เพัื�อ
เปีิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชียุค
ใหมทีุ่�มีศักยภาพัสามารถเข้า
มาเปี็นผู้สอบบัญชีในตล้าดทุุน
ได้โดยสะดวก ซึ�งจะชว่ยให้มี
จำานวนผู้สอบบัญชีในตล้าด
ทุุนทีุ�มีคุณภาพัเพัียงพัอรองรับ
การเต่บโตของตล้าดทุุน เชน่
 ผอ่นปีรนคุณสมบัต่ของผู้
สอบบัญชีในตล้าดทุุนเกี�ยวกับ
ปีระสบการณ์ในการปีฏ่บัต่งาน
สอบบัญชีจากเด่ม 10 ปีี เหลื้อ
 7 ปีี จำานวนแล้ะลั้กษณะของ
ก่จการทีุ�จะต้องปีฏ่บัต่งานสอบ
บัญชีจากเด่ม 3 ก่จการเปี็น 2 
ก่จการ 

แล้ะเปีิดโอกาสให้ผู้สอบ
บัญชีทีุ�รับผ่ดชอบงานของ
ธนาคารพัาณ่ชย์สามารถยื�น
คำาขอความเห็นชอบเปี็นผู้
สอบบัญชีในตล้าดทุุนได้ รวม
ถึงผอ่นผันให้ผู้สอบบัญชีทีุ�
ไมส่ามารถรักษาคุณสมบัต่
ในเรื�องการดำารงตำาแหนง่ใน
สำานักงานสอบบัญชีมีระยะ

เวล้าในการแก้ไขคุณสมบัต่
 เพัื�อชว่ยอำานวยความสะดวก
แล้ะล้ดภาระของผู้สอบบัญชี
ในตล้าดทุุน ท้ัุงนี้ การแก้ไข
เกณฑ์ดังกล่้าวไมเ่ปี็นการล้ด
คุณภาพัของผู้สอบบัญชีใน
ตล้าดทุุน เนื�องจาก ก.ล้.ต. 
ยังคงมีกระบวนการกลั้�นกรอง
คุณสมบัต่แล้ะคุณภาพังาน
สอบบัญชีของผู้ยื�นคำาขอใน
ระดับเดียวกับมาตรฐานสากล้
เชน่เด่ม โดยเกณฑ์ดังกล่้าวจะ
เร่�มมีผล้บังคับใช้ต้ังแต่วันทีุ� 1 
พัฤษภาคม 2564"

 

ในการนี้ ก.ล้.ต. ได้ออกหนังสือ
เวียนสำาหรับผู้สอบบัญชี เพัื�อ
อธ่บายเพั่�มเต่มเกี�ยวกับการ
แก้ไขคุณสมบัต่แล้ะเงื�อนไข
ในการยื�นขอความเห็นชอบ
แล้ะรักษาสถานภาพัการเปี็นผู้
สอบบัญชีในตล้าดทุุน เพัื�อใช้
เปี็นแนวทุางการในพั่จารณา
คุณสมบัต่ของผู้สอบบัญชีให้
สอดคล้้องกับการแก้ปีระกาศ
ดังกล่้าว



บล.ทิุ่สโก้ั : RBF แนะนำา ถ้ือ รีาคาพ้ื�นฐาน ทีุ่� 16.20 บ.บล.ทิุ่สโก้ั : RBF แนะนำา ถ้ือ รีาคาพ้ื�นฐาน ทีุ่� 16.20 บ.

RBF: กัญชงกำาลั้งมา; ปีรับการ

ปีระเม่นขึ้น

ธุรก่จกัญชงจะมีสัดสว่นกว่า 40% 

ของการปีระเม่นกำาไร 2022F

RBF ต้ังเปี้าการเต่บโตของรายได้

จากธุรก่จหลั้กทีุ� 10-12% ในปีีนี้

 ด้วยปีัจจัยจากการใช้กำาลั้งการผล่้ต

มากขึ้นในอ่นโดนีเซียแล้ะเวียดนาม

 แล้ะการเต่บโตของผล่้ตภัณฑ์จาก

พัืช แล้ะ gluten/lactose-free แล้ะ

คาดจะสร้างรายได้จากกัญชงราว

 600 ล้บ. ในปีีนี้ (เร่�มขายในชว่ง

 4Q21) อีกท้ัุงยังคาดจะรับรู้ราย

ได้จากรสแล้ะกล่้�นเทุอร์ปีีนในชว่ง

 2Q21 เนื�องจากมีลู้กค้าหล้ายราย

วางแผนจะออกผล่้ตภัณฑ์เกี�ยว

กับกัญชงในไตรมาสนี้ อยา่งไร

ก็ดีในชว่ง 1Q21 จะมีการรับรู้

 impairment loss จากการล้งทุุนใน

ธุรก่จโรงแรม

ฝ่ายบร่หารต้ังเปี้ารายได้จากกัญชง 

600 ล้บ. ในปีีนี้

ฝ่ายบร่หารคาดจะสามารถสร้าง

รายได้ราว 600 ล้บ. ในชว่ง 4Q21 

ภายใต้สมมต่ฐานจะได้รับใบ

อนุญาตในชว่ง เม.ย.-พั.ค. แล้ะจะ

มีพัื้นทีุ�ปีลู้กราว 500 ไร ่แล้ะราคา 

isolated CBD ทีุ� 2-3 แสนบาทุ/กก. 

ซึ�งจะสามารถเก็บเกี�ยว CBD 1 รอบ

ได้ปีระมาณ 2-3 ตันในชว่ง 4Q21 

อยา่งไรก็ดีอุปีสงค์ค่อนข้างมาจาก

ลู้กค้าน้อยราย

ปีรับกำาไร 2021-22F ขึ้น 35-100%  

เพัื�อสะทุ้อนโอกาสจากธุรก่จกัญชง

เราปีระเม่นรายได้จากธุรก่จกัญชง

ทีุ� 600, 1,400 แล้ะ 1,600 ล้บ. โดย

มีผล้ผล่้ต CBD 3,7,8 ตัน สำาหรับปีี

 2021-23F ตามล้ำาดับแล้ะ ASP ทีุ�

 2 แสนบาทุ/กก. แล้ะ GPM 70% 

สำาหรับชว่ง 2021-25F (ใกล้้เคียง

กับธุรก่จรสแล้ะกล่้�นทีุ� 80%) ก่อน

จะล้ดล้งเหลื้อ 50% ในปีี 2026F 

พัร้อมกับ ASP ทีุ�ล้ดล้งเหลื้อ 5 หมื�น

บาทุ/กก. เนื�องจากการอนุญาตนำา

เข้า CBD สว่น SG&A อยูทีุ่� 20% 

ของยอดขาย โดยธุรก่จกัญชงคาด

จะสร้างกำาไร 240-560 ล้บ. หรือ

ราว 28-48% ของกำาไรท้ัุงหมดในปีี

 2021-22F  

มูล้ค่าเหมาะสม 16.2 บาทุ (DCF)

เราปีระเม่นมูล้ค่าเหมาะสมโดยใช้

 DCF ด้วย WACC 8.1% แล้ะ TG 

3% แล้ะแนะนำา “ถือ” โดยมูล้ค่า

ของธุรก่จหลั้กอยูทีุ่� 12.3 บาทุ หาก

ไมร่วมธุรก่จกัญชง ปีัจจัยทีุ�มีผล้ต่อ

ราคาได้แก่ การควบรวมธุรก่จ การ

ได้ปีรับใบอนุญาตปีลู้ก/สกัดกัญชง

 ปีัจจัยเสี�ยงได้แก่ 1. มาร์จ้่นผันผวน

จาก product mix 2. กลุ้่มลู้กค้ามี

น้อยรายจึงเก่ดการกระจุกตัวเปี็น

ความเสี�ยง 3.ความไมแ่นน่อนของ

ข้อบังคับต่างๆ แล้ะความสำาเร็จใน

การปีลู้กกัญชง ?

Market Insight

  E- mail :tiscoresearch@tisco.

co.th



บล.ทิุ่สโก้ั : ORI แนะนำา ถ้ือ รีาคาพ้ื�นฐาน ทีุ่� 9.00 บ.บล.ทิุ่สโก้ั : ORI แนะนำา ถ้ือ รีาคาพ้ื�นฐาน ทีุ่� 9.00 บ.

ORI : งานในมอืแล้ะ RTM หนนุการเต่บโตของกำาไรสองหลั้ก
งานในมอื, RTM แล้ะการออกโครงการใหม่ๆ  มแีนวโน้มดี
เรามมุีมมองบวกต่อแนวโนม้ยอดจอง แล้ะโครงการใหม่ๆ  ของ ORI โดยยอดจอง 1Q21 ได้เก่นเปีา้หมาย
แล้้ว เนื�องจากปีระสบความสำาเร็จในหล้ายๆ โครงการในไตรมาสนี ้เราปีระเมน่รายได้แล้ะการเต่บโตของ
กำาไร (19%) ในปีนีีเ้ทุ่าเด่ม มลู้ค่าเหมาะสมอยูทีุ่� 9 บาทุ อ่ง PER 2021F 7x แนะนำา “ถือ”  
คาดการเต่บโตของกำาไรสุทุธ1่Q21Fอยูทีุ่� 29% YoY แล้ะ 19% QoQ
เราคาด ORI จะมกีำาไรสุทุธดี่ เต่บโต 29% YoY แล้ะ 19% QoQ สู ่765 ล้บ. ในชว่ง 1Q21F เราปีระเมน่กำาไร
ก่อนหกัภาษีจะสงูกว่าโดยเพ่ั�มขึ้น 85% YoY สว่นรายได้จากการดำาเนน่งานคาดอยูทีุ่� 3.2 พันัล้บ. (+53% 
YoY แล้ะ +18% QoQ) โดยสว่นใหญม่าจากโครงการท้ัุง 8 โครงการ GPM คาดบางล้งจาก 45% เหลื้อ 38% 
แต่ทุรงตัว QoQ สว่น SG&A ต่อยอดขายคาดจะล้ดล้งเหลื้อ 14% จาก 22% ในชว่ง 1Q20 แล้ะ 17% ใน
ชว่ง 4Q20 เนื�องจากรายได้ทีุ�สงูขึ้น ด้านสว่นแบง่รายได้คาดจะล้ดล้ง YoY แล้ะ QoQ เนื�องจากโครงการ JV 
ยงัไมม่กีารรับรูร้ายได้

กำาไร 2021-22F คงเด่ม
เรายงัคงรายได้แล้ะกำาไร 2021-22F เทุ่าเด่ม แล้ะมาจากรายได้จากการดำาเนน่งาน 1.4 หมื�นล้บ. (+33.5% 
YoY ตามแนวทุางจากฝา่ยบรห่าร) แล้ะ 1.42 หมื�นล้บ. (ต�ากว่าแนวทุางจากฝา่ยบรห่ารทีุ� 1.65 หมื�นล้บ
.) ตามล้ำาดับ สว่น GPM แล้ะ SG&A ต่อยอดขายปีระเมน่ไว้ทีุ� 37%, 37% แล้ะ 15.4%, 17% เทุ่าเด่มตาม
ล้ำาดับ

ปีรบัราคาเป้ีาหมายใหม ่9 บาทุ อ่ง PER 2021 แนะนำา “ถือ”
หลั้งปีรับจำานวนหุน้ทีุ�ชำาระแล้้วเนื�องจากหมดสัญญาวอแรนท์ุ EPS 2021-22F ถกูปีรบัขึ้น 25% แล้ะมี
มลู้ค่าเหมาะสมทีุ� 9 บาทุ อ่ง PER 2021F 7x ตาม -0.5 std จากค่าเฉลี้�ยย้อนหลั้ง 5 ปีขีองธุรก่จอสังหาฯ ทีุ�
อยูอ่าศยัในปีระเทุศ ปีจัจัยเสี�ยงได้แก่ ยอดจอง แล้ะยอดโอนทีุ�ต�ากว่าคาด ยอดยกเล่้ก แล้ะ rejection rate 
ทีุ�สงูกว่าคาด แล้ะผล้การอนุมต่ัจาก EIA ?

Market Insight
 E- mail :tiscoresearch@tisco.co.th



บล.ฟิลิลิป : BBL แนะนำา ทุ่ยู่อยู่ซ้ื้�อ รีาคาพ้ื�นฐาน ทีุ่� 141.00 บ.บล.ฟิลิลิป : BBL แนะนำา ทุ่ยู่อยู่ซ้ื้�อ รีาคาพ้ื�นฐาน ทีุ่� 141.00 บ.

BBL– ทุยอยซื้อ TP’64:141.00
คาดกำาไร 1Q64 โตมาก q-q แต่หด y-y
งบรวม    1Q64E    4Q63    1Q63    % y-y    % q-q    
กำาไร    7,327    2,398    7,671    -4.5    205.6    
EPS    3.84    1.26    4.02    -4.5    205.6

คาดกำาไร 1Q64 โต 205.6% q-q แต่หด 4.5% y-y: คาด BBL จะมีกำาไร 1Q64 7.3 พัันล้บ
. เพั่�มขึ้นถึง 205.6% q-q จากการต้ังสำารอง แล้ะค่าใช้จ่ายทีุ�ล้ดล้งมาก จาก 4Q63 BBL มี
ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกับ Permata ซึ�งคาดว่าจะไมม่ีในไตรมาสนี้ แต่ล้ดล้ง 4.5% y-y 
จากค่าใช้จ่ายทีุ�เพั่�มสูงขึ้น

ยังได้รับผล้กระทุบจากการชาระคืนส่นเชื�อ: คาดว่าส่นเชื�อของ BBL ใน 1Q64 จะยังคงหด
ตัวปีระมาณ 0.9% q-q จากการชาระคืนของลู้กค้าธุรก่จขนาดใหญ ่แต่มองว่าสว่นต่าง
อัตราดอกเบี้ยจะเพั่�มสูงขึ้นได้เปี็น 2.18% จาก 2.16% ในไตรมาสก่อน จากการกลั้บมาชา
ระคืนมากขึ้นของลู้กหนี้ทีุ�ได้รับการชว่ยเหลื้อก่อนหน้านี้

ปีรับราคาพัื้นฐานเปี็น 141 บาทุ ยังแนะนำา “ทุยอยซื้อ”: คาดว่า BBL จะมีกาไรปีี 64 34 
พัันล้บ. เพั่�มขึ้น 96.8% y-y จากการต้ังสำารองทีุ�ล้ดล้ง แล้ะได้รายได้จาก Permata มาชว่ย
เสร่ม ปีรับราคาพัื้นฐานขึ้นเปี็น 141 บาทุ จากแนวโน้มการเต่บโต แล้ะปีระโยชน์ทีุ�จะได้
จากส่นเชื�อรายใหญ ่ยังแนะนำา “ทุยอยซื้อ”

หมายเหตุ: กำาไร = ล้้านบาทุ, EPS = บาทุ

อด่สรณ์ มุง่พัาล้ชล้, นักว่เคราะห์การล้งทุุนด้านหลั้กทุรัพัย์ #18577



บล.เมย์ู่แบงก์ั กิัมเอ็ง : SCCC แนะนำา ซ้ื้�อ เป้าหุ้มายู่ 180 บาทุ่บล.เมย์ู่แบงก์ั กิัมเอ็ง : SCCC แนะนำา ซ้ื้�อ เป้าหุ้มายู่ 180 บาทุ่

Siam City Cement (SCCC)
คาดผล้ปีระกอบการ 1Q64 จะเต่บโต
BUY
Share Price     THB 164.00
12m Price Target      THB 180.00 (+10%)
Previous Price Target   THB 180.00
 
ปีระเด็นการล้งทุุน
คาดกำาไร 1Q64 จะเต่บโตได้ดี 1,050 ล้้านบาทุ (+13%QoQ, +27%YoY) ผล้ต่อเนื�องจากการเพั่�มปีระส่ทุธ่ภาพั แล้ะ ล้ดต้นทุุน
 รวมถึงความต้องการปูีนซีเมนต์ในไทุย แล้ะ ต่างปีระเทุศ คาดจะเต่บโตได้เล็้กน้อย  แนวโน้มปีี 2564 สถานการณ์ตล้าดรวมท้ัุง
ในปีระเทุศแล้ะต่างปีระเทุศคาดจะดีขึ้น ทุำาให้ผล้ปีระกอบการปีีนี้จะเต่บโต  SCCC มีกระแสเง่นสดสูง หุ้นซื้อขาย P/E ต�า แล้ะ 
ปีันผล้ดี  คงแนะนำา ซื้อ เปี้าหมาย 180 บาทุ

 คาดผล้ปีระกอบการ 1Q64 เต่บโตได้ดี 1,050 ล้้านบาทุ (+27%YoY)

จากข้อมูล้ของสำานักงานเศรษฐก่จการคลั้ง กระทุรวงการคลั้ง ความต้องการปูีนซีเมนต์ เดือน ม.ค. เต่บโต 1.6% แล้ะ เดือน
 ก.พั. เต่บโต 0.9%  สว่นข้อมูล้ของสำานักงานเศรษฐก่จอุตสาหกรรม ความต้องการปูีนซีเมนต์ เดือน ม.ค. - ก.พั. 2564 เต่บโต
 5.7%  สำาหรับปีระมาณการของเราปีระเม่น  ยอดขายของ SCCC ใน 1Q64 จะเต่บโตจากปีีก่อนเล็้กน้อย 11,181 ล้้านบาทุ
 (+7%QoQ, +2%YoY)  ในขณะทีุ�อัตรากำาไรขั้นต้นคาดจะชะล้อตัวล้งเหลื้อ 34.5% จาก 35.7% ในไตรมาสก่อนจากต้นทุุน
พัลั้งงานทีุ�สูงขึ้น แต่ดีขึ้นจากปีีก่อน 32.5% จากการปีรับปีรุงปีระส่ทุธ่ภาพั ล้ดต้นทุุน  รวมแล้้วคาดกำาไร 1Q64 จะเต่บโตได้ดี 
1,050 ล้้านบาทุ (+13%QoQ, +27%YoY)       
 
แนวโน้มปีี 2564 คาดจะเต่บโตต่อ  ปีระมาณการมีอัพัไซด์

ผล้ปีระกอบการปีี 2563 ทีุ�ผา่นมา กำาไรเต่บโตได้ดี 3,680 ล้้านบาทุ (+17%YoY) แม้ว่ายอดขายจะปีรับล้ดล้งเหลื้อ 42,000 
ล้้านบาทุ (-12%YoY) แรงหนุนจากการปีรับปีรุงปีระส่ทุธ่ภาพั ล้ดต้นทุุน แล้ะ ล้ดค่าใช้จ่าย  แนวโน้มปีี 2564 สถานการณ์
ตล้าดรวมท้ัุงในปีระเทุศแล้ะต่างปีระเทุศคาดจะดีขึ้น  ตล้าดในปีระเทุศคาดจะยังได้แรงหนุนจากโครงสร้างพัื้นฐานของรัฐบาล้
 แล้ะ การฟื้ นตัวทุางเศรษฐก่จ  สว่นตล้าดต่างปีระเทุศ ในเวียดนามจะมีการล้งทุุนโครสร้างพัื้นฐานมากขึ้น  ศรีลั้งกากลั้บมา
เต่บโตได้ดีหลั้งเลื้อกต้ัง  เราปีระเม่นยอดขายปีี 2564 เทุ่ากับ 42,420 ล้้านบาทุ เต่บโตเล็้กน้อย 1%YoY แล้ะ คาดจะมีกำาไร
สุทุธ่ 3,871 ล้้านบาทุ เต่บโตได้ 5%  ซึ�งปีระมาณการของเราค่อนข้างอนุรักษ์น่ยม  ทุำาให้ปีระมาณการของเรามีอัพัไซด์

 กระแสเง่นสดสูง หุ้นซื้อขาย P/E ต�า แล้ะ ปีันผล้ดี
SCCC มีกระแสเง่นสดต่อปีี สูงถึง 9 พัันล้้านบาทุ  คาดปีีนี้จ่ายปีันผล้ปีระมาณ 9-10 บาทุ ค่ดเปี็นอัตราเง่นปีันผล้ตอบแทุน
 5.5%-6% ราคาหุ้นปีัจจุบันซื้อขาย P/E ปีี 2564 ทีุ�ต�า 12.6 เทุ่า  EV/EBITDA 7.9 เทุ่า แล้ะ P/BV 1.4 เทุ่า เราคงแนะนำา ซื้อ
ล้งทุุน ปีระเม่นราคาเปี้าหมาย 180 บาทุ บนฐานค่าเฉลี้�ย 10 ปีี Forward P/E - 1SD = 13.8x 
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บล.เมย์ู่แบงก์ั กิัมเอ็ง : SONIC คงคำาแนะนำา “ซื้้�อ”บล.เมย์ู่แบงก์ั กิัมเอ็ง : SONIC คงคำาแนะนำา “ซื้้�อ”
 คาดกัำาไรีจะทุ่ำาสถืิติใหุ้ม�อีกัไตรีมาส คาดกัำาไรีจะทุ่ำาสถืิติใหุ้ม�อีกัไตรีมาส

  
คงคำาแนะนำา “ซ้ือ”
Sonic Interfreight (SONIC)
คาดกำาไรจะทุำาสถ่ต่ใหมอี่กไตรมาส

BUY
Share Price             THB 3.22
12m Price Target        THB 3.15
Previous Price Target   THB 3.15

ปีระมาณการกำาไรมีแนวโนม้ต�าไปี 20-30% คงคำาแนะนำา “ซื้อ”
เราคาดว่ากำาไรไตรมาส 1/64 ของ SONIC จะยงัคงสดใส ทุำาสถ่ต่ใหมต่่ดต่อกันเป็ีนไตรมาสทีุ� 2 โดยคาดกำาไรสทุุธทีุ่� 36 ล้บ. 
เต่บโต +28.0% QoQ แล้ะ +172.4% YoY ได้ปีระโยชน์จากขนาด แล้ะ volume สง่ออกทีุ�หนาแนน่ ซึ�งทุ่ศทุางนี้สอดคล้้องกับ
มมุมองเชง่บวกของ ธปีทุ. ล่้าสดุต่อภาคการสง่ออกไทุย โดยหากกำาไรออกมาได้ตามคาดนี ้จะทุำาใหป้ีระมาณการกำาไรปี ี2564 
ของเราจะต�าไปี 20-30% ซึ�งจะเปีดิโอกาสในการปีรบัปีระมาณการกำาไร แล้ะราคาเหมาะสมขึ้นอีกครั้ง จากคาดการณก์ำาไร
สทุุธป่ี ี2563 ทีุ� 93 ล้บ. +54.7% YoY แล้ะ ราคาเหมาะสมก่อนปีรับปีระมาณการทีุ� 3.15 บาทุ/ หุน้
 
คาดกำาไรสทุุธ่จะทุำาสถ่ต่ใหมอี่กครั้ง +172.4% YoY
เราคาดว่า SONIC จะมีกำาไรสทุุธไ่ตรมาส 1/64 ทีุ� 36 ล้บ. เต่บโต +28.0% QoQ จากไตรมาส 4/63 แล้ะ +172.4% YoY ทุำา
สถ่ต่ใหมต่่อเนื�อง 2 ไตรมาสต่ดกัน สญัญาณทีุ�เราได้รบัคือ ยอดรายได้จะยังขยายตัวได้ต่อระดับ +10% QoQ จากไตรมาส
 4/63 ซึ�งเปีน็ High season ของบรษั่ทุ สว่นไตรมาส 1/64 แมจ้ะเป็ีน Low season ของทุกุปี ีแต่ทุว่าปีนีี้ปีระเทุศไทุยกลั้บได้
อานส่งค์จากการฟื้ นตัวของปีระเทุศคู่ค้าทีุ�เร่�มคมุการแพัรร่ะบาด COVID-19 ได้ดีขึ้น ผนวกกับค่าระวางเรือคอนเทุนเนอร์ทีุ�ยงั
อยูใ่นระดับสงูจากการขาดแคล้นตู้ รวมๆแล้้วจึงทุำาใหทุ่้ศทุางรายได้ยงัคงสดใส สอดรับกับ ธปีทุ. รายงานตัวเล้ขสง่ออกเดือน
 ก.พั. (ไมร่วมทุองคำา) ขยายตัว +7% YoY แล้ะยังปีรบัเปีา้สง่ออกปี ี2564 เพั่�มจาก +5.7% เปีน็ +10.0% YoY อีกด้วย ขณะ
ทีุ�อัตรากำาไรขั้นต้น (GPM) เราคาดจะทุรงตัวทีุ� 18.7% จากไตรมาสก่อนเพัราะต้องชว่ยเหลื้อดูแล้ล้กูค้าผูส้ง่ออกในภาวะค่า
ระวางแพัง แต่อยา่งไรก็ดี SONIC ได้ปีระโยชนจ์าก Volume ทีุ�เพั่�มอยา่งมนียัสำาคัญ แล้ะ การได้ปีระโยชน์จากขนาดเข้ามา
ชดเชย (Economies of scale) เราคาดอัตรากำาไรสทุุธ ่(NPM) จะทุำาได้สงู 7.2% เปีน็สถ่ต่ใหมข่องบรษั่ทุเชน่กัน

 ปีระมาณการกำาไรก่อนหนา้ของเรา อาจต�าไปี(อีกแล้้ว)ราวๆ 20-30%
หาก SONIC ทุำาได้ดีตามคาด จะทุำาใหก้ำาไรไตรมาส 1/64 นั้นจะค่ดเป็ีน 38.9% ของปีระมาณการกำาไรสทุุธท้ัุ่งปีขีองเราทีุ� 93 
ล้บ. +54.7% YoY แล้ะมีโอกาสสงูในการปีรับปีระมาณการขึ้นอีก เนื�องจากสถานการณ์สง่ออกของไทุยยังอยูใ่นเกณฑ์ดี อีก
ท้ัุงการทีุ�ค่าเง่นบาทุอ่อนค่าล้ง 4.6% YTD ย่�งทุำาใหเ้ก่ดจูงใจต่อการผล่้ตเพัื�อสง่ออก แล้ะเพ่ั�มความสามารถในการแขง่ขนัให้
แก่ผูป้ีระกอบการสง่ออกอีกด้วย ซึ�งล้้วนดีต่อธุรก่จของ SONIC
 
ความเสี�ยง
ความขดัแยง้ทุางการค้าระหว่างสหรฐั-จีน ยงัคงเป็ีนปีระเด็นทีุ�ต้องต่ดตามอยา่งใกล้้ชด่ รวมถึงสถานการณ์ของค่าเง่นบาทุ จะ
สง่ผล้ต่อปีรม่าณก่จกรรมการสง่ออกของผู้ปีระกอบการไทุย
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บล.เมย์ู่แบงก์ั กิัมเอ็ง :  CPF คงคำาแนะนำา ซ้ื้�อ รีาคาเป้าหุ้มายู่ 45.25 บาทุ่บล.เมย์ู่แบงก์ั กิัมเอ็ง :  CPF คงคำาแนะนำา ซ้ื้�อ รีาคาเป้าหุ้มายู่ 45.25 บาทุ่

Charoen Pokphand Foods (CPF)
กำาไร 1Q64 จะสงูขึ้นต่อ

Results Preview
ปีระเด็นการล้งทุนุ
แมฐ้านสงูแต่คาดว่ากำาไรปีกต่ 1Q64 เต่บโตได้ท้ัุง QoQ แล้ะ YoY จากการรบัรู้กำาไรของ CTI ราคาหมูยงัสงู แล้ะ
การเพั่�มปีร่มาณเล้ี้ยงหมู ผล้กระทุบจากต้นทุนุวัตถดุ่บอาหารสัตว์ทีุ�เพั่�มขึ้นถกูจำากัดด้วยปีระสทุ่ธภ่าพัการผล่้ตทีุ�
สงูขึ้น เรายงัคงคำาแนะนำา ซื้อ ราคาเปีา้หมาย (SOTP) 45.25 บาทุ ปีระกอบด้วย CPF 28.12 บาทุ อ่ง PER 12 เทุ่า 
(-1SD ของ PE เฉลี้�ย) แล้ะ CPALL 17.13 บาทุ จาก DCF (WACC 7.2%, LTG 4%) 

CTI ผลั้กดันกำาไร 1Q64 เต่บโตท้ัุง QoQ แล้ะ YoY
เราคาดว่ากำาไรปีกต่ 1Q64 เพ่ั�มขึ้น 7% QoQ แล้ะ 6% YoY เปีน็ 6,807 ล้้านบาทุ เนื�องจากปีระเมน่ว่าสว่นแบง่
กำาไรจากบรษั่ทุรว่มจะเพ่ั�มขึ้นอยา่งมนียัยะ 47% QoQ แล้ะ 62% YoY เป็ีน 4,341 ล้้านบาทุ จากการรับรู้กำาไรเต็ม
ท้ัุงไตรมาสของธุรก่จหมูครบวงจรในจีน (CTI) หลั้งจากเขา้ล้งทุนุต้ังแต่เดือน ธ.ค. 2563 แม้ราคาหมูในจีน  1Q64 
ล้ดล้ง 10% YoY เปีน็ 30 RMB/กก. แต่ยงัเปีน็ราคาทีุ�สงู อีกท้ัุงมกีารขยายกำาลั้งการผล่้ตโดย CTI จะเพั่�มปีรม่าณ
เล้ี้ยงหมจูากปีก่ีอนทีุ� 4.5 ล้้านตัว เปีน็ 6-7 ล้้านตัวในปีล้ายปีนีี้

คาดอัตรากำาไรข้ันต้นยงัทุรงตัวสงู แม้ต้นทุนุอาหารสตัว์เพั่�ม   
ราคาหมเูฉลี้�ยในไทุยเพ่ั�มขึ้น 11% YoY เป็ีน 80 บาทุ/กก. แล้ะราคาหมใูนเวียดนามยงัทุรงตัวสงูใกล้้เคียงปีก่ีอน
ทีุ�ราว 77,000 VND/กก. ปีระกอบกับทุยอยเพั่�มปีรม่าณการเล้ี้ยงหมใูนไทุยแล้ะเวียดนาม 10% แล้ะ 15% ตาม
ล้ำาดับ  ต้นทุุนวัตถดุ่บอาหารสตัว์เพัม่ขึ้น ราคากากถั�วเหลื้องเพั่�มขึ้น 39% YoY เป็ีน 19 บาทุ/กก. แล้ะราคา
ขา้วโพัดเพั่�มขึ้น 9% YoY เป็ีน 9.4 บาทุ/กก. อยา่งไรก็ดี ผล้กระทุบดังกล่้าวถกูชดเชยด้วยการเพั่�มปีระสทุ่ธภ่าพั
การผล่้ต รวมท้ัุงปีรบัสตูรอาหารสตัว์ นอกจากนั้น การ Deconsolidate ธุรก่จอาหารสัตว์ในจีนซึ�งมอัีตรากำาไรต�า 
ยงัชว่ยเพั่�มอัตรากำาไรขั้นต้นของ CPF เราจึงคาดว่าอัตรากำาไรขั้นต้น 1Q64 ยงัอยูใ่นระดับสงูทีุ� 18.1% ล้ดล้งเพัยีง
 29 bps YoY 

แนวโนม้กำาไรเต่บโตได้ต่อใน 2Q64 
ราคาหมใูนจีนปัีจจุบนัล้ดล้งมาทีุ� 25 RMB/กก. จากปีรม่าณหมเูร่�มเพั่�มขึ้น ขณะทีุ�ราคาหมูในเวียดนามทุรงตัวทีุ� 
76,000-78,000 VND/กก. ราคาหมูในไทุยยงัยนืในระดับสงูทีุ� 80-82 บาทุ/กก.  เนื�องจากเขา้หนา้รอ้นแล้ะภัยแล้้ง
ซึ�งกระทุบต่อการเล้ี้ยงหมูโดยรวม ขณะทีุ� CPF มกีารเล้ี้ยงในระบบปีดิแล้ะมปีีระสทุ่ธภ่าพัสูงจึงไมไ่ด้รบัความเสยี
หาย นอกจากนั้น เราคาดว่าบรษั่ทุจะมีการออกขายสน่ค้า Plant-based ใน 2Q64 ซึ�งแมว่้าจะยงัไมส่ง่ผล้กระทุบ
อยา่งมนียัสำาคัญต่อผล้ปีระกอบการ แต่เปีน็ sentiment เชง่บวก

ความเสี�ยง: ราคาเนื้อสตัว์ตกต�า ราคาวัตถดุ่บเพ่ั�มขึ้น เศรษฐก่จโล้กชะล้อ โรคระบาด
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บล.โกัลเบล็กั :  PF  แนะนำา “ซ้ื้�อเก็ังกัำาไรี” รีาคาเป้าหุ้มายู่ 0.62 บาทุ่บล.โกัลเบล็กั :  PF  แนะนำา “ซ้ื้�อเก็ังกัำาไรี” รีาคาเป้าหุ้มายู่ 0.62 บาทุ่

COMPANY  UPDATE 2 เมษายน 2564
Sector: Property  ราคาปีดิ 0.53 บาทุ
PROPERTY PERFECT PCL.(PF) “ซื้อเก็งกำาไร” ราคาเป้ีาหมาย 0.62 บาทุ
 
คาดปี ี2564 มีโอกาสพัล่้กฟื้ นเปีน็มกีำาไร
• งวด 4Q63 ขาดทุุนต่อจาก 3Q63 จากการด้อยค่าสน่ทุรัพัยต์ามมาตรฐานบัญช ีTFRS9
• การล้งทุนุธุรก่จใหม ่“ถุงมอืยาง” หนุนฐานรายได้ปีระจำา
• มแีผนขายสน่ทุรพััยส์รา้งความแขง็แกรง่ด้านการเง่น
• คาดผล้การดำาเนน่งานปี ี2564 มีโอกาสพัล่้กเปีน็มกีำาไร
• ปีรบัคำาแนะนำาเปีน็ “ซื้อเก็งกำาไร” ราคาเหมาะสม 0.62 บาทุ

งวด 4Q63 พัล่้กขาดทุุนจากการด้อยค่าสน่ทุรัพัยต์ามมาตรฐานบญัช ีTFRS9 : งวด 4Q63 บรษั่ทุมรีายได้รวมเทุ่ากับ 3 พัันล้้านบาทุ ล้ดล้ง 47%YoY ฟื้ น
ตัว 4%QoQ ต�ากว่าทีุ�คาดราว 38% เนื�องจากรายได้จากการขายอสงัหารม่ทุรพััยง์วด 4Q63 เทุ่ากับ 2.4 พันัล้้านบาทุ ล้ดล้ง 48%YoY แล้ะ 12%QoQ (ต�า
กว่าคาด 59%) เนื�องจากการแขง่ขนัทีุ�รุนแรงสง่ผล้ต่อราคาขายแล้ะผล้กระทุบจากสถานการณ์โคว่ด-19 รอบใหมภ่ายในปีระเทุศ ทุำาให้ยอดโอนโครงการ
ล่้าชา้  ขณะทีุ�ธุรก่จโรงแรมมรีายได้เทุ่ากับ 264 ล้บ. (ต�าคาด 51%) หดตัว 7%YoY แต่ฟื้ นตัว 63%QoQ เพัราะได้แรงหนนุจากการทุ่องเทีุ�ยวภายในปีระเทุศ
 ท้ัุงนี้ ในงวด 4Q63 มผีล้ขาดทุนุจากการด้อยค่าของสน่ทุรพััยท์ุางการเง่นจากการต้ังค่าเผื�อหนี้สญูของล้กูหนี้จากการขายอสังหารม่ทุรพััย ์472 ล้บ.ตาม
มาตรฐานบญัช ีTFRS9  เป็ีนผล้ใหบ้รษั่ทุมผีล้ขาดทุนุเทุ่ากับ 567 ล้้านบาทุ ต�ากว่าทีุ�คาดว่าจะขาดทุนุราว 283 ล้้านบาทุ  ขณะทีุ�สว่นได้เสยีทีุ�ไมม่อีำานาจ
ควบคมุ (Minority Interest) เทุ่ากับ 712 ล้้านบาทุเพ่ั�มขึ้นจาก 128 ล้้านบาทุในปี ี2562 (อยูร่ะหว่างรอขอ้มลู้ชี้แจงจากบรษั่ทุ) โดยภาพัรวมท้ัุงปี ี63 
บรษั่ทุมีรายได้เทุ่ากับ 1.2 
หมื�นล้้านบาทุ ล้ดล้ง 39%YoY แล้ะพัล่้กขาดทุนุสทุุธเ่ทุ่ากับ 1,046 ล้้านบาทุ อัตราสว่นหนี้สน่ต่อสว่นของผูถื้อหุน้ (D/E Ratio) ปีรบัขึ้นเล็้กนอ้ยสู ่2.8 เทุ่า
จากระดับ 2.7 เทุ่า ณ ปีล้ายปี ี62 

ล้งทุนุธุรก่จใหม ่“ถงุมือยาง” สรา้งรายได้ปีระจำา : GRAND ซึ�งเปีน็บรษั่ทุยอ่ยของ PF รว่มมอืกับบรษั่ทุ วัฒนชยั รับเบอรเ์มทุ จำากัด (ถือหุน้ 50.5% ของทุนุ
เรยีกชำาระแล้้ว 75 ล้้านบาทุค่ดเปีน็เง่นล้งทุนุ 38 ล้้านบาทุ) จัดต้ังบรษั่ทุแกรนด์โกล้บอล้ โกล้ฟส์ (GGG) ผล่้ตแล้ะจำาหนา่ยถงุมอืยางสงัเคราะห ์(Nitrile) 
ใชใ้นปีระเทุศ 5% แล้ะสง่ออก 95% เราปีระมาณการยอดขายจากถุงมอืยางในปี ี2564-65 เทุ่ากับ 2,000 แล้ะ 6,000 ล้้านบาทุต�ากว่าเปีา้ทีุ�บรษั่ทุต้ังไว้ทีุ� 
3,000 แล้ะ 9,999 ล้้านบาทุ ตามล้ำาดับ เป้ีาอัตรากำาไรสทุุธร่าว 40% สงูกว่าธุรก่จอสงัหารม่ทุรพััยแ์ล้ะธุรก่จโรงแรม  แล้ะเปีน็ผล้ดีชว่ยสรา้งรายได้ปีระจำา
แล้ะกระจายความเสี�ยงจากธุรก่จเด่ม ปีจัจุบนัเร่�มสรา้งอาคารหลั้งแรกทีุ�ม ี8 สายการผล่้ต กำาลั้งผล่้ต 1.78 ล้้านกล่้องต่อเดือนหรอื 21 ล้้านกล่้องต่อปี ี เฟส
แรกคาดเร่�มผล่้ตในเดือนมถ่นุายน 2564 เฟสสองคาดเร่�มผล่้ตในปี ี2565 เร่�มจัดทุำางบการเง่นรวมต้ังแต่งวด 3Q64

แผนขายสน่ทุรพััย์สรา้งกระแสเง่นสด ล้ดภาระหนี้ แล้ะสรา้งความแข็งแกรง่ด้านการเง่น : ปี ี2564 บรษั่ทุมแีผนขายสน่ทุรัพัย ์3 รายการหลั้กมลู้ค่ารวม 
20,200 ล้้านบาทุ ได้แก่ 1) ทีุ�ด่นยา่นแจ้งวัฒนะ รามอ่นทุรา แล้ะรามคำาแหง 2) โรงแรมรอยลั้ ออค่ด เชอราตันแล้ะไฮแอทุ รเีจนซี� สขุุมว่ทุขายเขา้กอง REIT 
(บนัทึุกกำาไรไมไ่ด้เนื�องจากมสีญัญาซ้ือกลั้บในอนาคตแต่คาดจะสร้างกระแสเง่นสดราว 6 – 7 พันัล้้านบาทุ) แล้ะ 3) ทีุ�ด่นถนนรัชดาภ่เษก (แสดงในรูปีทีุ� 2) 
เพัื�อล้ดภาระหนี ้ ทุำากำาไร  แล้ะชะล้อการล้งทุนุในธุรก่จทีุ�ก่อหนี้สูงแล้ะมกีำาไรต�า  หากเป็ีนไปีตามแผนเราคาดว่าบรษั่ทุจะได้รบัปีระโยชนใ์นเรื�องฐานะการ
เง่นทีุ�แขง็แกรง่ข้ึน  โดยบรษั่ทุต้ังเปีา้ระดับอัตราสว่นหนี้สน่สุทุธต่่อสว่นของผูถื้อหุน้ (Net D/E Ratio) ณ ปีล้ายปี ี2564 ล้ดล้งเหลื้อ 1.2 เทุ่า  ขณะทีุ�เราคาด
อัตราสว่นดังกล่้าว ณ ปีล้ายปี ี2564 ล้ดเหลื้อ 2.4 เทุ่า

คาดผล้การดำาเนน่งานปี ี2564 มีโอกาสพัล่้กเปีน็มกีำาไร : ปีล้ายปี ี2563 บรษั่ทุมโีครงการทีุ�อยูร่ะหว่างพัฒันารวมท้ัุงส่น้ 61 โครงการมูล้ค่าคงเหลื้อ 39,443 
ล้้านบาทุ (ทีุ�มา : 56-1 ปี ี2563) ปี ี2564 แผนเปิีดโครงการใหมล่้ดจากเด่ม 11 โครงการมูล้ค่ารวม 18,495 ล้้านบาทุเหลื้อ 6 โครงการ มูล้ค่ารวม 9,930 
ล้้านบาทุเปีน็บา้นเดี�ยวท้ัุงหมดแบง่เปีน็โครงการของบรษั่ทุ 5 โครงการแล้ะโครงการรว่มทุนุ 1 โครงการ (ดังแสดงในรูปีทีุ� 3 )  เราปีระมาณการรายได้จาก
การขายรวม 22,700 ล้้านบาทุแบง่เปีน็ รายได้จากการโอนโครงการ 13,000 ล้้านบาทุ (สัดสว่น 57%) รายได้จากการขายทีุ�ด่น 6,200 ล้้านบาทุ (สัดสว่น
 27%) รายได้จากธุรก่จโรงแรม 1,500 ล้้านบาทุ (สัดสว่น 7%) รายได้จากธุรก่จถงุมอืยาง 2,000 ล้้านบาทุ (สัดสว่น 9%) แล้ะด้วยสมมต่ฐานอัตรากำาไรขั้น
ต้นรวมเทุ่ากับ 29.9% ปีรับดีขึ้นจากระดับ 23.1% ในปี ี2563 อีกท้ัุงไมม่กีารต้ังสำารองด้อยค่า  สง่ผล้ใหเ้ราคาดว่าผล้การดำาเนน่งานในปี ี2564 จะพัล่้กมี
กำาไรสุทุธร่าว 395 ล้้านบาทุ สว่นผล้ปีระกอบการในชว่ง 1Q64 คาดว่ามแีนวโนม้ดีขึ้น QoQ ทีุ�มกีำาไรสทุุธ ่77 ล้้านบาทุ

ปีรบัคำาแนะนำาเปีน็ “ซื้อเก็งกำาไร” จากเด่ม “ถือ” ราคาเหมาะสม 0.62 บาทุสำาหรบัปี ี2564 : ในการปีระเมน่ราคาเหมาะสมด้วยว่ธ ีProspective PBV ทีุ�
ระดับ 0.42 เทุ่าเทุ่ากับค่าเฉลี้�ยย้อนหลั้ง 3 ปี ีซึ�งต�ากว่า PBV ของอุตสาหกรรมทีุ�ระดับ 1.35 เทุ่า ท้ัุงนี้ เราปีระเมน่มลู้ค่าตามบัญชต่ีอหุน้ในปี ี2564 ราว
 1.49 บาทุต่อหุน้ คำานวณเปีน็ราคาเหมาะสมปี ี2564 ได้ราว 0.62 บาทุต่อหุน้ ซึ�งยงัมอัีพัไซต์เมื�อเทีุยบกับราคาปีจัจุบนั  แล้ะคาดการณ์อัตราผล้ตอบแทุน
เง่นปีนัผล้ราว 3.8% ต่อปีเีปีน็ระดับทีุ�นา่สนใจ  เราจึงปีรบัคำาแนะนำาจาก “ถือ” เปีน็ “ซื้อเก็งกำาไร” 

บล้.โกล้เบล็้กเปีน็ผูจั้ดการการจัดจำาหนา่ยหุน้กู้ของ PF ทีุ�เสนอขายระหว่าง 19-24 เม.ย. 2564  



บล.ดีบีเอส วิิคเคอร์ีส : STGT แนะนำา ซ้ื้�อ รีาคาพ้ื�นฐาน 60.50 บาทุ่บล.ดีบีเอส วิิคเคอร์ีส : STGT แนะนำา ซ้ื้�อ รีาคาพ้ื�นฐาน 60.50 บาทุ่

STGT คำาแนะนำา ซื้อ ราคาปีิด 44.75 บาทุ ราคาพัื้น
ฐาน 60.50 บาทุ (เด่ม 55.00 บาทุ) คาดปีันผล้สูง 
แล้ะราคาขายเฉลี้�ยเพั่�ม

• ได้มีการปีรับสมมุต่ฐานราคาขายเฉลี้�ย (ASP) ถุงมือ
ยางเปี็น 52.4 ดอล้ล้าร์สหรัฐต่อ 1,000 ช่้น เพั่�มขึ้น 
7% จากเด่ม ทีุ� 48.9 ดอล้ล้าร์สหรัฐต่อ 1,000 ช่้น

• สำาหรับไตรมาส 1/64 คาดว่าแรงผลั้กดันการเต่บโต
มาจากราคาขายเฉลี้�ย (ASP) ถุงมือยางทีุ�สูงขึ้น 20% 
q-o-q แล้ะ ปีระเม่นเง่นปีันผล้ไตรมาสนี้เปี็น 1.80 
บาทุ ค่ดเปี็นอัตราผล้ตอบแทุนเง่นปีันผล้ทีุ�สูงเปี็น
 4% • ในภาพัรวมจึงได้มีการปีรับปีระมาณการปีี
 64/65 เพั่�มในอัตรา +27%/+25% ตามล้ำาดับ ตาม
การปีรับสมมุต่ฐาน ราคาขายเฉลี้�ย (ASP) ถุงมือยาง
เพั่�ม จึงยังผล้ให้อัตราการเต่บโตกำาไรหลั้กปีีนี้สูงถึง
 66% y-o-y แล้ะเง่นปีันผล้ตล้อด ปีีนี้สูงเปี็น 4.15 
บาทุ ค่ดเปี็นอัตราผล้ตอบแทุนเง่นปีันผล้ทีุ�สูงเปี็น
 9.3%

 • คงคำาแนะนำา ซื้อ แต่ราคาพัื้นฐานใหมข่ยับขึ้นเปี็น 
60.50 บาทุ จากเด่มทีุ� 55.00 บาทุ ซึ�งปีระเม่นด้วยว่ธี 
DCF ราคา ปีิดมีสว่นเพั่�มได้อีกถึง 35% สำาหรับในชว่ง
ทีุ�ไทุยเผช่ญกับปีัญหาการระบาดโคว่ด-19 รอบ 3 จึง
ทุำาให้ STGT เปี็น หลั้กทุรัพัย์ทีุ�โดดเด่นขึ้นมาอีกครั้ง

 
นักว่เคราะห์ : Thailand Research Team/ ดุล้เดช 
บ่ค : duladethb@th.dbs.com



บล.ดีบีเอส วิิคเคอร์ีส : MICRO แนะนำา ซ้ื้�อ รีาคาพ้ื�นฐาน 13 บาทุ่บล.ดีบีเอส วิิคเคอร์ีส : MICRO แนะนำา ซ้ื้�อ รีาคาพ้ื�นฐาน 13 บาทุ่

MICRO คำาแนะนำา ซื้อ ราคาปีดิ 8.80 บาทุ ราคาพัื้นฐาน 13 บาทุ Unleashing its full potential

 

• Story : MICRO เปีน็หนึ�งในผูน้ำาธุรก่จปีล่้อยสน่เชื�อเชา่ซื้อรถบรรทุกุมอืสอง โดยผูบ้รห่ารแล้ะทีุมงานมี
 ปีระสบการณ์แล้ะความชำานาญในธุรก่จมาก จึงสามารถตรวจสอบแล้ะปีระเมน่มลู้ค่ารถบรรทุกุได้เปีน็
อยา่งดี ธุรก่จ เต่บโตมาอยา่งต่อเนื�องแล้ะทุำากำาไรด้ดีขึ้นเปีน็ล้ำาดับ รวมท้ัุงมฐีานะการเง่นแขง็แกรง่ ล้กูค้า
หลั้กคือ เต้นท์ุรถแล้ะดีล้เล้อร์(84% ของสน่เชื�อทีุ�ปีล่้อยใหมม่าจากเต้นท์ุรถ) ปีจัจุบนัม ี12 สาขา แล้ะมี
เต้นท์ุรถทีุ� เปีน็พันัธมต่รธุรก่จกว่า 390 ราย รวมถึงเอเจนท์ุในจังหวัดต่างๆ อีกกว่า 90 ราย โครงสรา้ง
ล้กูค้าอยูใ่นกลุ้่มขนสง่ 54%, ก่อสร้าง 27%, การเกษตร 14% แล้ะอื�นๆ 5%

 

• Outlook : ต้ังเปีา้สน่เชื�อโตเทุ่าตัวภายใน 2 ปี ีโดยมเีปีา้พัอรต์สน่เชื�อ 5 พันัล้้านบาทุในปี ี65F (ส่น้ปี ี63 
อยูทีุ่� 2.5 พันัล้้านบาทุ) ซึ�งการจะบรรลุ้เปีา้หมายต้องขยายสาขา & เพั่�มสว่นแบง่การตล้าด โดยมแีผนเปีดิ
สาขาใหม ่8 แหง่ใน ปี ี64F-65F ทุำาใหจ้ำานวนสาขาจะเพั่�มเปีน็ 20 แหง่ภายในปี6ี5F ด้าน NPL ratio ส่น้
ปี ี63 อยูทีุ่� 3.8% ผูบ้รห่ารคาด ว่าจะล้ดล้งเปีน็ปีระมาณ 3% ในส่น้ปี ี64F กำาไรสทุุธป่ี ี64F-65F เต่บโต
แขง็แกรง่ โดยปีระมาณการ EPS growth ไว้ทีุ� +33% แล้ะ +40% ตามล้ำาดับ จากรายได้ทีุ�ขยายตัวดี แล้ะ
อีกสว่นหนึ�งมาจากต้นทุนุการเง่นทีุ�ล้ดล้งเมื�อเขา้จดทุะเบยีนในตล้าดฯ ซึ�งชว่ยใหบ้รษั่ทุม ีศกัยภาพัใน
การทุำากำาไรดีข้ึน ท้ัุงนี้เรามีสมมต่ฐานทีุ�อนรุกัษ์นย่มว่าสน่เชื�อปี ี64F-65F จะเต่บโตปีระมาณ 30% ต่อปี ี
ทุำาใหพ้ัอร์ตสน่เชื�อส่น้ปี ี65F จะอยูทีุ่� 4.3 พันัล้้านบาทุ (ต�ากว่าเปีา้ของบรษั่ทุทีุ� 5 พันัล้้านบาทุ)

• Recommendation : เร่�มว่เคราะห์ปีจัจัยพัื้นฐานด้วยคำาแนะนำาซื้อ ใหร้าคาพัื้นฐาน 13 บาทุ อ่งกับ P/
BV ปี ี64F ทีุ� 6 เทุ่า เราชอบ MICRO เนื�องจาก 1) ธุรก่จสน่เชื�อเชา่ซื้อรถบรรทุกุมือสองม ีYield สงู แล้ะ
สน่เชื�อต่อรายต�า กว่าสน่เชื�อรถบรรทุกุใหม ่(LTV 70-85%), 2) การแขง่ขนัในธุรก่จต�ากว่าสน่เชื�อรถ
บรรทุุกใหม,่ 3) แนวโน้มการเต่บโต แขง็แกรง่ ความเสี�ยงหลั้ก คือ การเขา้มากำากับดแูล้แล้ะปีรบักฎเกณฑ์
ธุรก่จของทุางการ

นกัว่เคราะห์ : ธนน่ ีสถ่รเรืองชยั : thaninees@th.dbs.com



สวััสดีีค่่ะ กลัับมาพบกับแมกกาซีีนหุ้้�นอิินไซีด์ี ประจำำาเดืีอินเมษายน ท่่ามกลัางการแพร่ระบาดีรอิบใหุ้ม่สายพันธ์ุ้์อัิงกฤษ
ล้ักลัามทั่�วัประเท่ศ ก่อินช่่วังหุ้ย้ดียาวัสงกรานต์์ โดียมีผู้้�เกี�ยวัข้�อิงหุ้ลัายวังการ  ทั่�งระดัีบประเท่ศ  ดีารา นักร�อิง   อิย่างไร
ก็ต์ามที่มข่้าวัหุ้้�นอิินไซีด์ีข้อิใหุ้�เหุ้ต้์การณ์์ค่ลีั�ค่ลัายโดียเร็วัไวันะค่ะ  ดี�านภาพรวัมต์ลัาดีหุ้ลัักท่รัพย์แหุ่้งประเท่ศไท่ย  เผู้ย ณ์

 สิ�นไต์รมาสแรกปี 2564 SET Index  ปิดีที่� 1,587.21 จ้ำดี เพิ�มข้้�น 9.5% จำากสิ�นป ี2563  โดียในเดืีอินมีนาค่ม 2564 เปน็เดืีอิน
แรกที่� SET Index กลัับมาอิย่้ระดัีบเดีียวักับก่อินเกิดีการแพร่ระบาดีข้อิงไวัรัส COVID-19 ซ้ี�งกล่้ัมอ้ิต์สาหุ้กรรมที่�ปรับตั์วัดีี
กว่ัา SET Index เมื�อิเที่ยบกับสิ�นป ี2563 ไดี�แก่ ธุ้์รกิจำการเงิน เกษต์รแลัะอ้ิต์สาหุ้กรรมอิาหุ้าร สินค่�าอ้ิต์สาหุ้กรรม บริการ 

สินค่�าอ้ิปโภค่บริโภค่  แลัะอิสังหุ้าริมท่รัพย์แลัะก่อิสร�าง

นายศรพลั ต้์ลัยะเสถีียร รอิงผู้้�จัำดีการ
 หัุ้วัหุ้น�าสายงานวัางแผู้นกลัย้ท่ธ์ุ์อิงค์่กร
 ต์ลัาดีหุ้ลัักท่รัพย์แหุ่้งประเท่ศไท่ย เปิดิ
เผยว่่า ในเดือนมีีนาคมี 2564 SET Index  
ปิรัับเพ่ิ่�มีข้ึ้�น 6.0% จากเดือนก่อนหน้า ถืือ
เป็ินการัปิรัับเพ่ิ่�มีข้ึ้�นสููงกว่่าค่าเฉลีี่�ยขึ้อง
ดัชนีตลี่าดหลัี่กทรััพิ่ย์อื�นๆ สูาเหตุหน้�งมีา
จากคว่ามีคืบหน้าการักรัะจายวั่คซีีนแลี่ะ
แผนการักรัะตุ้นเศรัษฐก่จขึ้องภาครััฐใน
หลี่ายปิรัะเทศ ทำาให้ภาคสู่ว่นต่างๆ คาดว่่า
จะสูามีารัถืกลัี่บมีาดำาเน่นธุุรัก่จได้ตามีปิกต่
 ปิรัะกอบกับมีีการัปิรัับพิ่อร์ัตการัลี่งทุน
ขึ้องผู้ลี่งทุนสูถืาบันจากอุตสูาหกรัรัมีที�ได้
ปิรัะโยชน์จาก COVID-19 (หุ้นเต่บโต หรืัอ
 Growth Stock) ไปิยังอุตสูาหกรัรัมีดั�งเด่มี
ที�เป็ินรัากฐานขึ้องเศรัษฐก่จขึ้องปิรัะเทศ (
หุ้นคุณค่า หรืัอ Value stock)

 ทั�งนี� ณ สู่�นเดือนมีีนาคมี 2564 SET Index  
ปิรัับเพ่ิ่�มีข้ึ้�น 6.0% จากเดือนก่อนหน้าซ้ี�ง
เป็ินการัปิรัับเพ่ิ่�มีข้ึ้�นสููงกว่่าค่าเฉลีี่�ยขึ้อง
ตลี่าดหลัี่กทรััพิ่ย์อื�นๆ ในภูม่ีภาค โดย MSCI 
ASEAN Index ปิรัับลี่ดลี่ง 0.6%

ในเดือนมีีนาคมี 2564 หลี่ายอุตสูาหกรัรัมี
ปิรัับตัว่เพ่ิ่�มีข้ึ้�น โดยกลุ่ี่มีอุตสูาหกรัรัมีที�
ปิรัับตัว่ดีกว่่า SET Index เมืี�อเทียบกับสู่�น

ปิ ี2563 ได้แก่ ธุุรัก่จการัเง่น เกษตรัแลี่ะ
อุตสูาหกรัรัมีอาหารั สู่นค้าอุตสูาหกรัรัมี
 บร่ัการั สู่นค้าอุปิโภคบร่ัโภค แลี่ะ
อสัูงหาร่ัมีทรััพิ่ย์แลี่ะก่อสูร้ัาง

 เดือนมีีนาคมี 2564 มูีลี่ค่าการัซืี�อขึ้ายเฉลีี่�ย
ต่อวั่นใน SET แลี่ะ mai อยู่ที� 95,918 ล้ี่าน
บาท เพ่ิ่�มีข้ึ้�น 33.8% จากเดือนเดียว่กันขึ้อง
ปิก่ีอน ทำาให้ในไตรัมีาสูแรักปิ ี2564 มูีลี่ค่า
การัซืี�อขึ้ายเฉลีี่�ยต่อวั่นอยู่ที� 96,951 ล้ี่าน
บาท

   ด้านผู้ลี่งทุนในปิรัะเทศยังมีีมูีลี่ค่าการัซืี�อ
ขึ้ายสููงสุูดที� 48.0% ขึ้องมูีลี่ค่าการัซืี�อขึ้าย
รัว่มีทั�งตลี่าด โดยผู้ลี่งทุนต่างชาต่ขึ้ายสุูทธุ่
ต่อเนื�องเปิน็เดือนที� 3 แต่มีีแนว่โน้มีลี่ดลี่ง 
ด้านผู้ลี่งทุนต่างชาต่ขึ้ายสุูทธุ่เพีิ่ยง 87 ล้ี่าน
บาท สูำาหรัับในช่ว่งไตรัมีาสูแรักปีิ 2564 ผู้
ลี่งทุนต่างชาต่ขึ้ายสุูทธุ่รัว่มี 29,370 ล้ี่าน
บาท

ในเดือนมีีนาคมี 2564 มีีบร่ัษัทเข้ึ้าจด
ทะเบียนซืี�อขึ้ายใหม่ีใน mai 1 บร่ัษัท ไตรัมีาสู
แรักปิ ี2564 SET มีีมูีลี่ค่ารัะดมีทุน (IPO) สููง
ที�สุูดเมืี�อเทียบกับตลี่าดหลัี่กทรััพิ่ย์อื�นๆ ใน
 ASEAN โดยสูาเหตุหลัี่กมีาจากการัเข้ึ้าจด
ทะเบียนขึ้อง บมีจ. ปิตท. นำ�ามัีนแลี่ะการัค้า

ปิลีี่ก (OR)

Forward แลี่ะ Historical P/E ขึ้อง
ตลี่าดหลัี่กทรััพิ่ย์ไทย ณ สู่�นเดือนมีีนาคมี 
2564 อยู่ที�รัะดับ 20.4 เท่า แลี่ะ 39.7 เท่าตามี
ลี่ำาดับ สููงกว่่าค่าเฉลีี่�ยขึ้องตลี่าดหลัี่กทรััพิ่ย์
ในเอเชียซ้ี�งอยู่ที�รัะดับ 15.1 เท่า แลี่ะ 24.1 เท่า
ตามีลี่ำาดับ

 อัตรัาเง่นปินัผลี่ตอบแทน ณ สู่�นเดือน
มีีนาคมี 2564 อยู่ที�รัะดับ 2.42% สููงกว่่าค่า
เฉลีี่�ยขึ้องตลี่าดหลัี่กทรััพิ่ย์ในเอเชียซ้ี�งอยู่ที�
 2.30%

 ขึ้ณะที� ในเดือนมีีนาคมี 2564 ตลี่าดสัูญญา
ซืี�อขึ้ายล่ี่ว่งหน้า (TFEX) มีีปิร่ัมีาณการัซืี�อ
ขึ้ายเฉลีี่�ยต่อวั่น 621,604 สัูญญา เพ่ิ่�มีข้ึ้�น
 42.6% จากเดือนก่อน ที�สูำาคัญจากการั
เพ่ิ่�มีข้ึ้�นขึ้อง Single Stock Futures แลี่ะ 
SET50 Index Futures  แลี่ะ USD Futures

ค่อิลััมน์สังค่มอิินไซีด์ี : ระบาดีรอิบใหุ้ม่! 



ดีร.สมบ้รณ์์ เอืิ�อิอัิช่ฌาสัย ซีีอีิโอิ 
แหุ่้ง GUNKUL

เผยมติิบอร์์ด จััดตัิ�งบริ์ษััทในรู์ปแบบของ Holding Company 
จํัานวน 1 บริ์ษััท ด้วยทุนจัดทะเบียนเริ์�มต้ิน50,000,000.00 บาท
 และบริ์ษััทย่อย จํัานวน 2 บริ์ษััท เพ่ื่�อศึึกษัาการ์ลงทุนในโคร์งการ์

กัญชง ร์ะบุมุ่งมั�นดําเนินธุุร์กิจัคร์บวงจัร์

แจักข่าวันที� 7 เมษัายน 2564  ที�ผ่านมา  โร์งไฟฟา้
พื่ลังงานลม Collector ขนาดกําลังผลิติร์วม 226.8 

เมกะวัติต์ิ("โคร์งการ์ฯ") ในเคร่์อรั์ฐออสเติร์เลีย ได้เริ์�ม
เดินเคร่์�องเต็ิมพิื่กัดกําลังผลิติแล้ว

ผลิติภััณฑ์์เทคโนโลยีเพ่ื่�อการ์ก่อสร้์าง  ด้วยทุนจัดทะเบียน
 2.0 ล้านบาท  งานนี�บริ์ษััทฯ ร้์อยละ 60   และบุคคลธุร์ร์มดา

สัญชาติิไทย 3 ร์าย ร้์อยละ 40

บิ�กกิจำจำา ศรีพัฑฒางก้ระ RATCH

 ทั่�นอิารักษ์ ส้ข้สวััสดิี�  แหุ่้ง  ECF

 เผยธุุร์กิจัไติร์มาส 1/64 เติิบโติต่ิอเน่�อง ออเดอร์์ผลิติ
เฟอร์์นิเจัอร์์ทั�งในและต่ิางปร์ะเทศึล้น รั์บอานิสงส์โควิด-19 

ร์ะลอกใหม่ เร่์งขยายกําลังการ์ผลิติร์องรั์บ เดินหน้ารุ์กช่องทาง
ออนไลน์ ธุุร์กิจัพื่ลังงาน โร์งไฟฟา้พื่ลังงานแสงอาทิติย์ มินบู 

สามาร์ถรั์บรู้์กําไร์ส่วนแบ่งจัากการ์ขายไฟติามปกติิ ผลปร์ะกอบ
การ์ปี 2563 ร์ายได้ร์วม 1,415.63 ล้านบาท โติ 9.66% กําไร์

สุทธิุ 41.16 ล้านบาท เล็งจ่ัายปันผลหุ้นละ 0.0125 บาท แจักฟรี์ 
ECF-W4  ส่วนเป้าร์ายได้ทั�งปีวางเป้าร์ายได้เติิบโติ 10-12%  

 

TIGER ตั์�ง บ.ร่วัม ล้ัยธุ้์รกิจำนำาเข้�าแลัะ
จำำาหุ้น่ายนวัตั์กรรม



หุ้้�นรับเหุ้มาฯวิัศวักรรมโยธุ์า อินาค่ต์ไกลั ต์�อิงยกใหุ้�
กับ บมจำ.เวัลั เกรดี เอ็ินจิำเนียริ�ง (WGE)

ล่าสุดคว้างานใหญ่ได้อีก 2 โคร์งการ์ ทั�งงานสร้์างอาคาร์พัื่กอาศัึย
ในร์ะดับพื่รี์เมี�ยมอย่าง ONEDER KASET และ งานปรั์บปรุ์งอาคาร์

 โคร์งการ์ Renovation of X-ray Irradiation Facilities ร์วม
มูลค่ากว่า 526 ล้านบาท ดัน backlog ทะลุ 2,290  ล้านบาท รั์บรู้์

ร์ายได้กันยาวๆ ไปเลย  ย้างงงงง..ยังมีงานที�อยู่ร์ะหว่างย่�นปร์ะมูลอีก
เพีื่ยบๆๆๆๆ  ต้ิองปร์บม่อรั์วๆ เป็นกําลังใจัให้กับ "เกรี์ยงศัึกดิ� บัวนุ่ม

" บิ�กบอส ที�ลุยหางานเต็ิมสปีด เพ่ื่�อผลักดันผลงานให้เติิบโติได้ต่ิอ
เน่�อง และสร้์างผลติอบแทนให้กับผู้ถ่อหุ้นได้ช่�นใจักัน งานนี� ใคร์ยัง

ไม่มีหุ้นในม่อ อย่าล่มทยอยสะสมเข้าพื่อร์์ติกันไว้นะคร้์าา 

SA ผู้้�พัฒนาอิสังหุ้าริมท่รัพย์แบบค่รบวังจำร 

โช่ว์ักลัย้ท่ธ์ุ์ป ี64

มุ่งเน้นพัื่ฒนาโคร์งการ์บนทําเลที�มีศัึกยภัาพื่ เพ่ื่�อติอบโจัทย์ลูกค้า
ที�ต้ิองการ์ซ่ื้�อ เพ่ื่�ออยู่อาศัึย และเพ่ื่�อการ์ลงทุนร์ะยะยาว ร์วมทั�งยังมี
แผนเปิด 2 โคร์งการ์ใหม่ในปีนี� นอกจัากนี� ยังมีสติอรี์�เด็ด ร์อเซื้อร์์
ไพื่ร์ส์อีกคร้์า  เห็นแบบนี�อนาคติโติแร๊์งส์!  เช่�อ-ไม่เช่�อ ก็คอนเฟร์ิ์ม

ด้วยการ์ที� "ขจัร์ศิึษัฐ์ สิ�งสร์ร์เสริ์ญ" บิ�กบอสของ SA เดินหน้า
ทยอยเก็บหุ้นเข้าพื่อร์์ติติลอดๆ โดยเฉพื่าะช่วงเด่อนมีนาคม ทํา
ร์ายการ์ไปแล้ว 3 ครั์�ง จํัานวนร์วม 55,210,800 หุ้น ที�ร์าคาเฉลี�ย

 7.00-7.30 บาท/หุ้น  มูลค่าร์ายการ์ร์วม 398,475,600 บาท งานนี�
 ขอบอก หุ้นดีของจัริ์งอยู่ติร์งนี� ใคร์ยังไม่มีติิดพื่อร์์ติไว้ ร์ะวังจัะติก

ขบวนกันนะคร้์าาา

มีข่้าวัดีีใหุ้�ผู้้�ถืีอิหุ้้�น 
บมจำ.พริมา มารีน หุ้รือิ PRM

ได้ช่�นใจัต่ิอเน่�องกับผลงานในปีนี�ที�ขยายตัิวได้อย่างแข็งแกร่์ง
 หลังแจ้ังติลาดหลักทรั์พื่ย์ฯ ถึงความค่บหน้าปิดดีลเข้าซ่ื้�อหุ้น

บริ์ษััท บิ�กซีื้ จํัากัด ลอติสุดท้าย อีก 72,000 หุ้น หร่์อคิดเป็น 20% 
ของทุนที�ออกและเรี์ยกชําร์ะแล้วทั�งหมดเป็นที�เรี์ยบร้์อยตัิ�งแต่ิวัน
ที� 1 เม.ย. ที�ผ่านมา โดยใช้เงินลงทุนซ่ื้�อหุ้นคร์บทั�ง 100% จัากบิ�กซีื้
 ร์วมเป็นมูลค่า 1.94 พัื่นล้านบาท ตํิ�ากว่าที�เคยขออนุมัติิจัากผู้ถ่อ
หุ้นไว้ งานนี� 'วิริ์ทธิุ�พื่ล จุัไร์สินธ์ุุ' ผู้บริ์หาร์ PRM เผยจัะทําให้ร์ายได้

ในไติร์มาส 2/64 เติิบโติได้ดีอย่างต่ิอเน่�องแน่นอน....

ช่่วังนี� บิ�กบอิส  "วีัระพลั ไช่ยธีุ์รัต์ต์์" 
งานย่้งมาก

ทุกธุุร์กิจัในม่อของ บมจั.ชัยวัฒนา แทนเนอร์ี� กร์ุ๊ป (CWT) มีข่าว
ดีร์ัวๆ แติ่วันนี�ขอเสิร์์ฟเป็นออเดิร์์ฟเบาๆ แติ่ไม่เบา ด้วยธุุร์กิจัโร์ง

ไฟฟา้ "ชัยวัฒนา กร์ีน" ซื้ึ�งมีความพื่ร์้อมทุกๆด้าน หากจัะเข้าลงทุน
โคร์งการ์โร์งไฟฟา้ใหม่ๆ ติามนโยบายของสํานักงานคณะกร์ร์มการ์

กํากับกิจัการ์พื่ลังงาน (กกพื่.) ที�มีสัญญาร์ับซื้่�อไฟฟา้ "SPP 
Hybrid Firm" ในบร์ิษััทฯ ที�ได้ร์ับ PPA แล้ว และอยู่ร์ะหว่างเติร์ียม

การ์ศึึกษัาร์่วมกับที�ปร์ึกษัาทางการ์เงิน (FA) และในอนาคติหาก
พื่ร์้อมในทุกๆ ด้าน ก็อาจัจัะ spin-off  "ชัยวัฒนา กร์ีน" เข้าร์ะดม

ทุนติลาดหุ้น เสร์ิมความแข็งแกร์่ง  สมกับเป็นลูกกติัญญู



งานดีีต์ามค่าดีจำริงๆ สำาหุ้รับ 
บริษัท่ สแกน อิินเต์อิร์ จำำากัดี (มหุ้าช่น) 

หุ้รือิ SCN

หลังจัากเม่�อต้ินปี ดร์. ฤทธีุ กิจัพิื่พิื่ธุ ปร์ะธุานเจ้ัาหน้าที�บริ์หาร์ ปร์ะกาศึจััดตัิ�ง
บริ์ษััทย่อย "บริ์ษััท สแกน ไอซีื้ที จํัากัด" หร่์อ SCAN ICT ที�ภัายในร์ะยะเวลาเพีื่ยง
 2 เด่อนก็มีงานวิ�งเข้ามาอย่างต่ิอเน่�อง สร้์างร์ายได้ร์วมไม่ตํิ�ากว่า 32 ล้านบาท

แล้ว และมีแผนเข้าร่์วมปร์ะมูลงานจััดหาอุปกร์ณ์เพ่ื่�อการ์พัื่ฒนาปรั์บปรุ์งร์ะบบ
เทคโนโลยีสาร์สนเทศึที�สําคัญให้แก่ภัาครั์ฐและเอกชนอย่างต่ิอเน่�อง  ด้วย SCN 

เป็นผู้ให้บริ์การ์หลักด้านก๊าซื้ธุร์ร์มชาติิและพื่ลังงานหมุนเวียน มีความคุ้นเคย
กับเทคโนโลยีสาร์สนเทศึอยู่แล้ว จึังจััดหาร์ะบบเพ่ื่�อใช้ควบคุมปร์ะสิทธิุภัาพื่การ์
ทํางาน (monitoring) ผ่านร์ะบบเก็บและติร์วจัสอบข้อมูลร์ะยะไกล (SCADA) 

ร์ะบบการ์ซ่ื้�อขาย และขนส่ง บริ์ษััทนําศัึกยภัาพื่ที�มีเข้าแข่งขันมุ่งพัื่ฒนาผลงาน
ต่ิอยอด และการ์บูร์ณาการ์ต่ิอในหน่วยงานอ่�นๆได้อย่างดี ตัิ�งเป้าปี 2564 ทํา

ร์ายได้กว่า 600 ล้านบาท

บมจำ. แอิสเซีท่ไวัส์ (ASW) นำาที่มโดียผู้้�
บริหุ้ารส้ดีหุ้ล่ัอิ " กรมเช่ษฐ์์ วิัพันธ์ุ์พงษ์ "

ปร์ะธุานเจ้ัาหน้าที�บริ์หาร์ ที�พื่กพื่าความเก่ง และคุณภัาพื่เกิน
ร้์อย ขอบอกติร์งนี�เลยว่า ASW เป็นผู้พัื่ฒนาอสังหาฯ ดาวรุ่์งที�
ไม่ธุร์ร์มดา เพื่ร์าะด้วย Point หลักที�เป็นจุัดเด่น ตัิ�งแต่ิ มุ่งเน้น

ศัึกยภัาพื่ในการ์พัื่ฒนาทุกโคร์งการ์ให้เป็น Best Choice ตัิ�งอยู่ใน
ทําเลที�ดีเยี�ยมเป็นที�ต้ิองการ์ ร์าคาจัับต้ิองได้ ติอบโจัทย์ Lifestyle 
ของผู้อยู่อาศัึย..คร์บเคร่์�อง!!! ติอนนี�อยู่ร์ะหว่างเติรี์ยมพื่ร้์อมขาย

 IPO ก่อนลงสนามเทร์ดในติลาดหลักทรั์พื่ย์แห่งปร์ะเทศึไทย (SET) 
เร็์วๆนี�...นี�ขนาดยังไม่เปิดให้จัองซ่ื้�อหุ้น ยังเน่�อหอมสุดๆ แว่วมาว่าผู้
สนใจัสอบถามข้อมูลกันให้พื่รึ์�บ... ฮอติขนาดนี�...แสดงว่าของเค้าดี

จัริ์งๆ

จำากนี�ไปเต์รียมพบกับหุ้้�นเท่ค่ฯ น�อิงใหุ้ม่ไฟแรง 
บมจำ. โปรเอ็ิน ค่อิร์ป (PROEN)

ผู้ให้บริ์การ์ธุุร์กิจัเทคโนโลยี และการ์ส่�อสาร์ ให้บริ์การ์เทคโนโลยี
สาร์สนเทศึด้านศูึนย์ข้อมูล Internet Data Center บริ์การ์อินเทอร์์เน็ติ 

ISP บริ์การ์คลาวด์ บริ์การ์รั์กษัาความปลอดภััยบนอินเทอร์์เน็ติ ร์วมทั�งรั์บ
เหมาก่อสร้์างงานโทร์คมนาคม และสาธุาร์ณูปโภัคพ่ื่�นฐาน นําโดยซีื้อีโอ

หนุ่มไฟแร์ง "กิติติิพัื่นธ์ุ ศึรี์บัวเอี�ยม" ควงแขนบริ์ษััท ที�ปรึ์กษัา เอเซีื้ย พื่ลัส
 จํัากัด ในฐานะที�ปรึ์กษัาทางการ์เงิน เติรี์ยมโชว์ศัึกยภัาพื่ความโดดเด่นที�
แติกต่ิางของ PROEN ในงานโร์ดโชว์ผ่านแพื่ลติฟอร์์มออนไลน์  เติรี์ยม
เสิร์์ฟข้อมูลเด็ดให้กับนักลงทุนที�สนใจั เร็์วๆนี� เอาเป็นว่า เกาะติิดกันไว้ 

ขอบอก งานนี�ห้ามพื่ลาด หุ้นดีอนาคติไกล ไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยๆ นะคร้์าาา




























