อยู่่�กัับโควิิด-19
เดืือนเมษายน อุุณหภููมิค
ิ วามร้้อน ดููเหมืือน ไม่่สามารถยัับยั้้�งการแพร่่ระบาดของไวรััส โควิิด-19ได้้ การะบาดระลอก3
ในประเทศ คราวนี้้� ยากจะรัับมืือได้้ แต่่สิ่่ง� ที่่�สำ�คั
ำ ัญ ต้้องดููแลตััวเอง รัักษาสุุขภาพร่่างกายให้้แข็็งแรง การออกกำำ�ลััง
กาย เป็็นเส้้นทาง หนทางดีีที่่�สุด
ุ

เดิินทางไปไหน สวมหน้้ากากอนามััยทุุกครั้้�ง...รวมถึึงการตรวจหาเชื้� อ
้ ไวรััส โควิิด-19 หากมีีเวลา หรืือ การเข้้ารัับการฉีีด
วััคซีีน ป้้องกัันโควิิด-19
การฉีีดวััคซีีน ป้้องกัันโควิิด-19 ไม่่ได้้ป้้องกัันได้้ 100% ดัังนั้้�น ทุุกคน ต้้องปรัับตััวอยู่่�กัับไวรััส โควิิด-19 ให้้ได้้ ซึ่่�งตััวไว
รััสฯ ก็็มีีพัฒ
ั นาการตลอดเวลาเช่่นกััน
การแพร่่ระบาดของไวรััส โควิิด-19ในประเทศ ระลอก3 ตลาดหุ้้�นไทย ไม่่ได้้ปรัับตััวลงแรง เหมืือนกัับการระบาดฯ
ระลอกแรก นัักลงทุุน ปรัับตััวและเข้้าเก็็งกำำ�ไรอย่่างต่่อเนื่่� อง ดััชนีีตลาด สามารถยืืนเหนืือระดัับ 1,555 จุุด ได้้ จากนี้้ไ� ป
คงต้้องมาลุ้้�น 1,600 จุุด จะฝ่่าและยืืนเหนืือ 1,600 จุุดได้้หรืือไม่่
หลััง ณ สิ้้�นไตรมาสแรกปีี 2564 SET INDEX ปิิดที่่� 1,587.21 จุุด เพิ่่�มขึ้้�น 9.5% จากสิ้้�นปีี 2563 โดยในเดืือนมีีนาคม
2564 เป็็นเดืือนแรกที่่� SET INDEX กลัับมาอยู่่�ระดัับเดีียวกัับก่่อนเกิิดการแพร่่ระบาดของไวรััส

COVID-19 ซึ่่�งกลุ่่�มอุุตสาหกรรมที่่�ปรัับตััวดีีกว่่า SET INDEX เมื่่� อเทีียบกัับสิ้้�นปีี 2563 ได้้แก่่ ธุุรกิิจการเงิิน เกษตรและ
อุุตสาหกรรมอาหาร สิินค้้าอุุตสาหกรรม บริิการ สิินค้้าอุุปโภคบริิโภค และอสัังหาริิมทรััพย์์และก่่อสร้้าง
ตลาดหุ้้�นไทย ปรัับตััวแล้้ว นัักลงทุุน ก็็ต้้องปรัับตััวเช่่นกััน ขอให้้นัักลงทุุน ประสบความสำำ�เร็็จในการลงทุุนในเดืือน
เมษายน 2564 ครัับ
ขอให้้โชคดีีทุุกคน
ประสิิทธิ์์� กรโชคอนัันต์์

บรรณาธิิการบริิหาร

แมกกาซีนหุ้นไซด์รายเดือน ฉบับเดือนเมษายน 2564 นำ�เสนอเส้นทางการเติบโตของ
บจ. น่าสนใจ น่าติดตาม......

HFT

บริษัท ฮั้วฟง รับเบอร์ (ไทยแลนด์)
จำ�กัด (มหาชน) HFT ผลิตและจำ�หน่าย
ยางนอกและยางในสำ�หรับรถจักรยาน รถ
จักรยานยนต์ และรถขนส่งขนาดเล็ก หวัง
เติบโต ด้วยตอนนี้ศึกษาทำ�ธุรกิจกัญชง
กัญชา โดยเตรียมจะออกผลิตภัณฑ์ซึ่ง
ตัวผลิตภัณฑ์ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ใน
ขณะนี้ แต่อยู่ระหว่างการดำ�เนินการเรื่องขอ
ใบอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะ
ที่อนาคตบริษัทฯ มีโอกาสจะดำ�เนินธุรกิจ
ต้นน้ำ�คือการปลูกด้วย

PTG - กฟผ. 2
ผู้นำ�ด้านพลังงานของประเทศ ผนึก
กำ�ลังครั้งยิ่งใหญ่ รองรับการพัฒนา
และขยายอุตสาหกรรม EV ของไทย
สอดรับเทรนด์พลังงานโลก ร่วมสร้าง
คุณภาพอากาศที่ดี เปิดตัว 5 สถานีอัด
ประจุไฟฟ้า EleX by EGAT เป็นครั้ง
แรกในไทย ร่วมสร้างการเติบโต

PLANET ปักธงปี 64
ก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล
(Digital Technology Provider) เต็มตัว
....ตั้งเป้าภายใน 3 ปี (2564-2566) ราย
ได้โตก้าวกระโดดแตะ 2 พันลบ.

TWZ ประกาศลุยธุรกิจ
กัญชงกัญชา
เดินหน้าเซ็นเอ็มโอยูวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจัง
ฟาร์มวังน้ำ�เขียว จัดตั้งบริษัทใหม่ “กัญช์ยารักษ์
” รุกถือหุ้น 51% เพื่อผลิตและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์
กัญชงกัญชา ให้กับลูกค้าและกิจการร่วมทุนที่
เป็นกลุ่มปลายน้ำ�....คาด TWZ รับรู้รายได้จาก
ธุรกิจกัญชงกัญชาในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้....

NER เตรีี ยมชงบอร์์ดปรัับเป้้าปริิมาณขาย-รายได้้ปีี 64
หลัั งมีี ลููกค้้ ารายใหญ่่ เพิ่่� ม2 ราย คาดประชุุ มบอร์์ ด 10 พ.ค.นี้้�

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท นอร์ทอีส
รับเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน
) NER
เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียม
พิจารณาปรับเป้าปริมาณการ
ขายยางพาราจากเดิมที่ตั้งเป้า
ไว้ที่ 410,000 ตัน และคาดว่าจะ
มีโอกาสปรับเพิ่มเป้ารายได้จาก
เดิมที่ตั้งไว้ ระดับ 22,000 ล้าน
บาท ซึง่ จะแจ้งให้ทราบอีกครัง้
ภายหลังจากการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท (บอร์ด) ในวันที่
10 พฤษภาคม 2564
ส�ำหรับทิศทางผลการด�ำเนินงาน
ในปีนท
ี้ บ
ี่ ริษัทฯ คาดว่าจะมีแนว
้ จากปีก่อน เป็นผลมา
โน้มที่ดีขึน
จากการที่บริษัทมีลก
ู ค้าระยะ
ยาวใหม่เพิม
่ จ�ำนวน 2 ราย คือ
ลูกค้าอินเดียและสิงคโปร์ ซึง่ มี
ระยะสัญญาแบบ Long term
จ�ำนวน 1 ปี ทั้งสองราย ในขณะ
ที่ยางพาราเฉลี่ยในปี 2564 จะ
สูงกว่าปีทผ
ี่ า
่ นมา และมีแนว
้ ต่อเนื่องไปอีกใน
โน้มเป็นขาขึน
ช่วง 3 ปี ข้างหน้า โดยมีปัจจัย
หนุนมาจากอุตสาหกรรมถุงมือ
ยางทั่วโลก ประกอบกับภาพรวม
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ในประเทศจีนที่เริม
่ กลับ
มาเติบโตได้ดี ซึง่ จีนเป็นหนึ่งใน
ประเทศผูบ
้ ริโภคยางพาราราย
ใหญ่ของโลก ส่งผลให้เกิดความ
ต้องการใช้ยางเพื่อการผลิตยาง
ล้อในอุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่ม
้ ตามไปด้วย
ขึน

“เราคาดว่าในปีนี้ บริษัท
จะท�ำผลงานได้เติบโตเร
ต่อเนื่อง และมีโอกาสปรับ
เพิม
่ เป้าปริมาณขายและ

ยอดขาย เพราะมีลูกค้า
เพิ่ม ราคายางปีนก
ี้ ็เป็นแนว
้ ไปอีก 3 ปี ส่วน
โน้มขาขึน
เรื่องของคลองสุเอซทีเ่ ป็น
ปัญหาอยู่ในขณะนี้ ซึง่ ท�ำให้
เรากระทบบ้างเล็กน้อย
ด้านการขนส่งในเรื่องของ
ตู้คอนเทนเนอร์แต่คาดว่า
้ แค่ระยะสั้น แต่
จะเกิดขึน
เชื่อว่าในช่วงเดือนสิงหาคม
สถานการณ์จะกลับมาปกติ
ทั่วโลก “นายชูวิทย์กล่าว
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ เตรียม
เสนอขายหุน
้ กู้ของบริษัท ครัง้
ที่ 1/2564 จะเสนอขายหุน
้
กู้ระหว่างวันที่ 5 และ 7 – 8
เมษายน 2564 มูลค่าเสนอขาย
รวมจ�ำนวน 1,300 ล้านบาท
มีอายุ 2 ปี 6 เดือน ครบก�ำหนด
ไถ่ถอนวันที่ 9 ตุลาคม 2566 มี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.85
ต่อปี ช�ำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
ตลอดอายุหน
ุ้ กู้ โดยจะเสนอขาย
ให้แก่ผล
ู้ งทุนสถาบัน และ/หรือ
ผูล
้ งทุนรายใหญ่โดยจะน�ำเงินที่
ได้จากการเสนอขายหุน
้ กู้ ใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุ
ดิบและสต๊อคสินค้าคงเหลือของ
บริษัทส�ำหรับสินค้าประเภทยาง
แผ่นรมควัน ยางแท่ง และยาง
ผสม เพื่อรองรับการขยายก�ำลัง
การผลิตของบริษัทภายใต้การ
ด�ำเนินงานในโรงงานแห่งที่ 1
และโรงงานแห่งที่ 2 ของบริษัท
และรองรับการขยายก�ำลังการ
ผลิตจากเดิมที่ 290,000 ตันต่อ
ปี เป็น 465,600 ตันต่อปี และ
ในปลายปี 2664 จะขยายก�ำลัง
การผลิตสินค้ายางแท่ง (STR) ใน
โรงงานแห่งที่ 2 อีก 50,000 ตัน
ต่อปี ซึง่ จะส่งผลให้ก�ำลังการผลิต
รวมของเป็น 515,600 ตันต่อปี

GFPT คาดรายได้้ รวมปีี 64 โต 5%
หรืือใกล้้ เคีี ยงปีี 63
GFPT คาดรายได้้รวมปีี64 โต5
%หรืือใกล้้เคีียงปีี63 มีีรายได้้
รวม15,336.99 ลบ. วางงบลงทุุน11.2พัันลบ. เพิ่่ม
� 3ไลน์์การผลิิต หนุุน
H2/64 ภาพรวมกำำ�ลัังการผลิิตแตะ
2.5พัันตััน/ปีี
นายวีนะ ธิตยางกรุวงศ์ ผู้จัดการ
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท จี
เอฟพีที จ�ำกัด (มหาชน) GFPT เปิด
เผยว่า บริษัทฯคาดว่าภาพรวมผล
การด�ำเนินงานในปี2564 รายได้รวม
จะเติบโต5% หรือใกล้เคียงปี2563
ที่มีรายได้รวม 15,336.99ลบ. ใน
ขณะที่ประเทศจีนซึ่งเป็นตลาดส่ง
ออกอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ท่ีบริษัท
ต้องน�ำเข้ามาเพื่อเลี้ยงสัตว์น้น
ั มี
มาร์จิ้นจากการที่มีต้นทุนการผลิต
อาหารสัตว์ โดยเฉพาะถั่วเหลือง
ค่อนข้างสูง ท�ำให้มองว่าปีน้ี อัตรา
ก�ำไรขั้นต้นของบริษัท (Gross Profit
Margin) มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย
จากปีท่ีแล้วอยูท
่ ่ีระดับ 13.5-14.5%
และประเมินว่า SG&A จะใกล้เคียงปี
ก่อน หรือคิดเป็น 8.5-9.0%
อย่างไรก็ตาม ไตรมาสแรกปีน้ี อาจ
เติบโตเล็กน้อยหรือไม่เติบโต เพราะ
ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์เพิ่มมาก
ขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯได้วางงบลงทุน
จ�ำนวน 1,000-1,200ล้านบาท
เพื่อใช้ในการเพิ่มก�ำลังการผลอต
เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่1-2 ของ
ปี64 บริษัทฯมีก�ำลังการผลิตในส่วน
ของไก่แปรรูปปรุงสุก ซึ่งเป็นธุรกิจ
หลักของบริษัท อยูท
่ ่ีระดับ 1,000
ตัน/ปี ขณะที่อีก 3ไลน์ผลิตนั้นอยู่
ในระหว่างการติดตั้งเครื่องจักรใหม่
คาดว่าจะเสร็จในช่วงครึ่งปีหลัง
ปี64 จึงท�ำให้ภาพรวมปีน้ไี ม่ได้ฟ้ น
ื
กลับมาเป็นปกติเหมือนช่วงปีก่อน
หน้า แต่อย่างไรก็ตามหากติดตั้ง
ครบทั้ง5ไลน์การผลิตเสร็จในครึ่ง
ปีหลัง ก็จะท�ำให้ภาพรวมก�ำลังการ
ผลิตของบริษัทกลับมาค่อนข้างดีข้ึน
หรือคิดเป็น 2,500 ตัน/เดือน ซึ่งจะ
เป็นผลให้ในระยะยาวการส่งออก
ของบริษัทก็จะดีข้น
ึ ตามไปด้วย
พร้อมกันนี้ บริษัทได้มีการคาด
การณ์ถึงปริมาณการส่งออกไก่ท่ัว
โลกในปีน้ี คาดว่าจะอยูท
่ ่ี 950,000
ตัน จากปีก่อนที่อยูร่ ะดับ 940,000
ตัน ไม่ได้เติบโตก้าวกระโดดนัก
เนื่องจากเศรษฐกิจในภาพรวมทั่ว
โลกไม่ค่อยดี อีกทั้งยังมองว่าจะเป็น
ปัจจัยเสี่ยงของอุตสาหกรรมไก่ใน
ประเทศไทยด้วย จากสถานการณ์

ของการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด
-19 ท�ำให้ร้านค้า ร้านอาหาร ปิด
ถาวรเป็นจ�ำนวนมากในช่วงปีท่ีผา่ น
มา และส่งผลให้การบริโภคในภาพ
รวมลดลง กระทบไปถึงปริมาณการ
ส่งออกและราคาของสินค้าที่ลดลง
ขณะที่ ภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน ก็เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้
ผลผลิตอาหารสัตว์ลดลง ประกอบ
กับการกีดกันทางการค้าที่เกิดขึ้น
เนื่องจากทางยุโรปมีการเลี้ยงไก่
เอง รวมถึงการแพร่ระบาดของโรค
ต่างๆ เช่นไข้หวัดนก ที่สามารถเกิด
ได้เรื่อยๆตามฤดูกาล
ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลต่อ
อุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ด้านเงินบาทที่ยังค่อนข้าง
ผันผวนในช่วงที่ผา่ นมา บริษัทฯไม่
ได้มีความกังวลแต่อย่างใด เนื่องจาก
ได้มีการท�ำสัญญาเพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงของสกุลเงินที่ผันผวน
เรียบร้อยแล้ว และด้วยการน�ำเข้าส่งออกทุกๆครั้งของบริษัท เป็นการ
ด�ำเนินการด้วยสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา ดังนั้นจึงไม่ได้เป็น
ผลกระทบที่เกี่ยวของกับบริษัท
อย่างมีนัยส�ำคัญแต่อย่างใด

CPF ทุ่่�ม 274 ลบ. เข้้าซื้้� อหุ้้�น ธุุรกิิ จปลููกพืืชเพื่่� อการเกษตร

"สวนสมบููรณ์์" พื้้� นที่่� 570 ไร่่

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน) ("CPF") ขอ
แจ้งให้ทราบว่า บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
(บริษัทย่อยที่ CPF ถือหุ้นในสัตส่วนร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่
ออกจ�ำหน่ายแล้ว) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทสวนสมบูรณ์
จ�ำกัด ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย จากบริษัท ส่งเสริม
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้�ำ จ�ำกัด มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
(1) ประเภทธุรกิจ : ธุรกิจปลูกพืชเพื่อการเกษตร ปัจจุบันถือ
ครองที่ดินที่พัฒนาแล้ว ณ ท้องที่ อ.กบินทร์บุรี จ. ปราจีนบุรี
เนื้อที่ประมาณ 570 ไร่
(2) ทุนจดทะเบียน : 255 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน
25.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10 บาท
(3) สัตส่วนการเข้าลงทุน : ร้อยละ 99.99 ของหุ้นที่ออก
จ�ำหน่ายแล้ว และภายหลังการเข้าลงทุนในครั้งนี้ บริษัท สวน
สมบูรณ์ จ�ำกัด จะมีสถานะเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ CPF
(4) มูลค่ารวมของรายการ: 274 ล้านบาท
(5) ขนาดของรายการ : ร้อยละ 0.04 ของมูลค่าสินทรัพย์รวม
ของ CPF และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมล่าสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์
ที่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการท�ำรายการที่มีนัยส�ำคัญที่
เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจด
ทะเบียน
(6) ประโยชน์จากการเข้าท�ำรายการ : เพื่อการศึกษาและ
วิจัยเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชเกษตรที่เป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ
อุปทานของธุรกิจของบริษัท

AU คาดรายได้ ปี นี้โ ตไม่ ต่�ำ กว่ า 15%
จากปีก่อน 774.80 ลบ. พร้ อ มศึ กษาผลิ ต ภั ณ ฑ์
กั ญ ชง กั ญ ชา

AU คาดรายได้ปีน้โี ตไม่
ต่�ำกว่า 15% จากปีก่อน
774.80 ลบ. เผยปีน้ว
ี างเป้า
ขยายร้านกาแฟมิกก้า ไม่ต่�ำ
กว่า 100 สาขา จากปัจจุบัน
มีกว่า 60 สาขา พร้อม
คาดQ3/63 เปิดสาขาที่
ฮ่องกง เตรียมขยายไปจีนต่อ
ระบุมีพาร์ทเนอร์แล้ว เผยให้
ทีมR&D ศึกษาผลิตภัณฑ์กัญ
ชง กัญชา
นายแม่ทัพ ต.สุวรรณ
กรรมการผูจ
้ ัดการ บริษัท
อาฟเตอร์ ยู จ�ำกัด (มหาชน
) AU เปิดเผยว่า บริษัทฯ
คาดว่ารายได้ปี2564 จะ
เติบโตไม่ต่�ำกว่า 15% จาก
ปีก่อนที่มีรายได้ 774.80
ล้านบาท โดยเป้าหมาย
การเติบโตในปีน้ีเป็นการ
เติบโตแบบอนุรักษ์นิยม (
conservative) แต่หากการก
ระจายวัคซีนได้ผลดี รวมทั้ง
การเปิดประเทศแล้วส่งผล
ดีต่อเศรษฐกิจ และท�ำให้ให้
นักท่องเที่ยวเข้ามา บริษัทฯ
ก็มองว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่
สนับสนุนการเติบโตในปีน้ี
อย่างไรก็ตามปีน้ี บริษัทฯ
ไม่ได้ต้ังเป้าหมายการขยาย
สาขา After You มากนัก
โดยจะพิจารณาความเหมาะ
สมตามสถานการณ์ปัจจุบัน
พร้อมทั้งมีการปรับกลยุทธ์
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
เช่นการเพิ่มการสร้างราย
ได้รูปแบบใหม่ในชื่อ“After

You Marketplace”ซึ่งเป็
นการจัดสรรพื้นที่สว
่ นหนึ่ง
ในร้านขนมหวานให้มีการ
วางจัดจ�ำหนายสินค้าให้ลู
กค้าสามารถเลือกซื้อภายใ
นร้าน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ
เปิดให้บริการ “After You
Marketplace” แล้วทั้ง
สิ้น 11 สาขา รวมทั้งการ
การออกบูธสินค้า (Pop-up
Store) เพิ่มขึ้น โดยคาดว่า
จะเปิดอีกกว่า 10 โลเคชั่น
อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีแผน
ขยายสาขา ร้านกาแฟมิกก้า
(Mikka)ไม่ต่�ำกว่า 100 สาขา
ภายในปี2564 จากปัจจุบันที่
มีแล้วกว่า 60 สาขา
ด้านความคืบหน้าการเปิด
สาขา After You ที่ฮ่องกง
ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการ
ด�ำเนินการด้านเอกสารทาง
กฎหมายต่างๆ ให้มีความ
เรียบร้อย คาดว่าจะมีความ
ชัดเจนในไตรมาส3/64 นี้
ขณะที่บริษัทฯ ยังเตรียม
ขยายสาขา After You ไปใน
ประเทศจีน ซึ่งขณะนี้มีพาร์
ทเนอร์แล้ว คาดว่าปีน้ี น่าจะ
มีความชัดเจนมากขึ้น
ส�ำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่เกี่ยวข้องกับ กัญชง กัญชา
บริษัทฯ ได้ให้ทีมวิจัยและ
พัฒนา(R&D) ไปคิดค้น ซึ่งก็
ต้องรอติดตามว่าจะมีความ
คืบหน้าอย่างไร

NCAP วางเป้้ารายได้้ ปีี 64 โตไม่่น้้อยกว่่า 15%
หลัังมุ่่�งขยายฐานลููกค้้าเดิิ มครอบคลุุม
หััวเมืืองใหญ่่ไปเมืืองรอง
NCAP รุกสินเชื่อเช่าซื้อรถ
มอเตอร์ไซค์ต่อเนื่องในปี 64 รับ
ภาพรวมตลาดฟื้นตัว ปักธงรายได้
โตไม่น้อยกว่า 15% จากการขยาย
ฐานลูกค้าเดิมที่ครอบคลุมหัวเมือง
ใหญ่ไปยังเมืองรองเพื่อให้ลูกค้าได้
เข้าถึงบริการได้มากขึ้น ตั้งเป้าพื้นที่
ให้บริการเพิ่มขึ้นถึง 19 จังหวัด แต่
ยังคงสาขา 24 สาขาเท่าเดิม พร้อม
น�ำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ
สาขา และด้านการตลาด ในขณะที่
ต้นทุนทางการเงินในปีน้ค
ี าดลดลง
เสริมแกร่งความสามารถการท�ำ
ก�ำไรที่ดี แย้มยังมีโอกาสในการขยาย
ผลิตภัณฑ์การให้บริการอื่นๆ ใน
อนาคต
นายสมชัย ลิมป์พัฒนสิน ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็คซ์
แคปปิตอล จ�ำกัด (มหาชน) (NCAP)
หนึ่งในผู้น�ำธุรกิจให้บริการสินเชื่อ
เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ เปิดเผยว่า
ภาพรวมผลประกอบการปี 2564
ตั้งเป้ารายได้เติบโตประมาณ 15%
จากปีก่อนรายได้รวมอยูท
่ ่ี 1,141.40
ล้านบาท ชูกลยุทธ์ การขยายฐาน
ลูกค้าทั้งจากตัวแทนจ�ำหน่ายรถ
จักรยานยนต์ท่ีเป็นพันธมิตรใน
ปัจจุบัน เพิ่มตัวแทนจ�ำหน่ายรถ
จักรยานยนต์รายใหม่ และขยาย
ไปยังพื้นที่ใหม่ ๆ เพื่อให้บริการ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมสนับสนุน
การเพิ่มขึ้นของจ�ำนวนสัญญา

ใหม่อย่างรัดกุมและมีคุณภาพ
ด้วยแผนการรุกตลาดโดยการน�ำ
เทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุน ทั้ง
การน�ำระบบ Mobile Application
ระบบ Credit Scoring และพัฒนา
ERP อ�ำนวยความสะดวกในการ
ท�ำงาน รองรับการขยายสินเชื่อให้มี
ความรวดเร็วและแม่นย�ำ พร้อมจุด
เด่นในการติดตามและทวงถามหนี้
ที่ดีอย่างต่อเนื่อง และคาดต้นทุน
ทางการเงินที่ลดลงหลังเข้าตลาด
หลักทรัพย์ฯ ในปี 2563 ที่ผา่ นมา
เป็นปัจจัยสนับสนุนรายได้และก�ำไร
ในปีน้ใี ห้มีการเติบโตตามเป้าหมายที่
วางไว้
ทั้งนี้ NCAP ประกอบธุรกิจให้บริการ
สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
ใหม่ คิดเป็นราว 99% ของพอร์ต
ลูกหนี้รวม เป็นธุรกิจหลักของบริ
ษัทฯ นอกจากนี้ ยังด�ำเนินธุรกิจรถ
จักรยานยนต์มือสอง และสินค้าอื่น
ที่มีโอกาสทางการตลาด โดย ณ สิ้น
ปี 2563 NCAP มีมูลค่าพอร์ตสินเชื่อ
รวมอยูท
่ ่ี 3,814 ล้านบาท มีสาขา
กระจายอยูท
่ ่ัวประเทศรวม 24 สาขา
อีกทั้ง มีดีลเลอร์ตัวแทนจ�ำหน่ายรถ
เป็นพันธมิตรของบริษัทฯ ในพื้นที่
ต่างๆ ประมาณ 600 ราย ซึ่งบริษัทฯ
มีความแข็งแกร่งและเป็นผู้น�ำใน
พื้นที่ภาคใต้ ในปีน้ไี ม่มีแผนขยาย
สาขาเพิ่มเติม แต่เน้นขยายพื้นที่ใหม่
ๆ จาก 43 จังหวัด ในปี 2563 เป็น

62 จังหวัดในปี 2564 เพื่อรองรับ
การเติบโตของพอร์ตสินเชื่อในปีน้ี
“ในปีนี้ เราพร้อมขยายผลิตภัณฑ์
และการให้บริการให้ครอบคลุม
้ โดยเฉพาะธุ รกิจหลักใน
ยิง่ ขึน
การให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถ
จักรยานยนต์ใหม่ ครอบคลุมรถ
จักรยานยนต์ขนาดรถเล็กไปจนถึง
ขนาดใหญ่ ที่คาดจะมีการเติบโต
้ จากปี 2563 ที่ผา
ขึน
่ นมา ซึง่ เป็น
ช่วงที่มก
ี ารแพร่ระบาดของโควิด
-19 ส่งผลต่อผูผ
้ ลิตรถจักรยานยนต์
หลายรายต้องหยุดผลิต และเกิด
อุปสงค์สว
่ นเกินในตลาด ในปีนี้
สถานการณ์ผอ
่ นคลายในทางที่
้ แม้ในช่วงไตรมาสแรกของ
ดีขึน
ปีนจ
ี้ ะมีโควิดระลอกใหม่ แต่ก็ไม่
กระทบธุ รกิจ และ NCAP มีความ
พร้อมในการขยายตลาดด้วยพอร์ต
ที่มค
ี ณ
ุ ภาพ เห็นได้จาก NPL ขอ
งบริษัทฯ อยูใ่ นระดับต่�ำมาก หรือ
เพียงไม่ถึง 2% อีกทั้ง การมีฐาน
้ และมีผู้
เงินทุนที่แข็งแกร่งขึน
ถือหุน
้ ใหญ่คือ COM7 ซึง่ เป็นผู้
ประกอบธุ รกิจค้าปลีกรายใหญ่ ที่
มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ
และ SYNEX ผูน
้ �ำทางด้านสินค้า
และเทคโนโลยี เข้ามาสนับสนุน
โอกาสการขยายธุ รกิจในอนาคต”
นายสมชัย กล่าวทิ้งท้าย

UAC จัับมืือ 4 วิิ สาหกิิ จชุุมชน
เดิินหน้้าโรงไฟฟ้้าชุุ มชน
บมจ. ยููเอซีี โกลบอล (UAC)
ส่่ง UAC Top Energy จัับมืือ
4 วิิสาหกิิจชุุมชน จ่่อยื่่�นซอง
ประมููลโรงไฟฟ้้าชุุมชน เม.ย.นี้้�
รวมทั้้�งหมด 5 โครงการ 15 เมกะ
วััตต์์ คาดใช้้งบลงทุุนราว 1,500 2,000 ล้้านบาท พร้้อมชููศัก
ั ยภาพ
ความพร้้อมด้้านนวััตกรรม
เทคโนโลยีี ความเชี่่�ยวชาญใน
ธุุรกิิจพลัังงานจากก๊๊าซชีีวภาพ
มากว่่า 10 ปีี และมีีโรงไฟฟ้้า
ต้้นแบบ ที่่� อ.แม่่แตง จ.เชีียงใหม่่
เป็็นใบเบิิกทาง
นายชัชพล ประสพโชค ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ UAC เปิด
เผยถึงกรณีรา่ งระเบียบรับซื้อโรง
ไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน
เพื่อเศรษฐกิจฐานราก(โครงการ
น�ำร่อง) ว่า หลังจากประกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อย เมื่อ
วันที่ 18 มี.ค. 2564 ที่ผา่ นมา ส่ง
ผลให้คณะกรรมการก�ำกับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) เตรียมเปิดให้
ผู้ประกอบการเข้าร่วมประมูล
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ระหว่าง
วันที่ 21-23 เม.ย.2564 และ
พร้อมประกาศรายชื่อผู้ผา่ นการ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการภายใน
เดือนกรกฎาคม 2564 นี้

และเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมตามเกณฑ์คุณสมบัติ ได้
มีการส่งบริษัท ยูเอซี ท็อป เอน
เนอร์ย่ี (UAC Top Energy) ซึ่ง
เป็นบริษัทในเครือ ลงนามความ
ร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่
จ�ำนวน 4 แห่ง เพื่อให้สอดรับ
กับเงื่อนไขของคณะกรรมการ
ก�ำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ว่า
บริษัทผู้ย่ ืนขอผลิตไฟฟ้าขนาด
เล็กมาก (VSPP) จะต้องร่วมทุน
กับวิสาหกิจชุมชน หรือเครือ
ข่ายวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิสาหกิจชุมชนและต้องมี
ข้อก�ำหนดการร่วมทุนระหว่างผู้
ยื่นขอผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ใน
สัดส่วน 90% และวิสาหกิจชุมชน
หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนใน
สัดส่วน 10%
อีกทั้งการจัดหาเชื้อเพลิงจะ
ต้องมีสัญญารับซื้อเชื้อเพลิงใน
ราคาประกันกับวิสาหกิจชุมชน
หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนใน
รูปแบบเกษตรพันธสัญญา ซึ่ง
ปริมาณการรับซื้อพืชพลังงานที่
จะน�ำมาใช้ต้องได้มาจากการปลูก
โดยวิสาหกิจชุมชน หรือเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน หรือเกษตรกร
บริเวณใกล้เคียง
อย่างน้อย
80% และผู้ประกอบการสามารถ
จัดหาเองได้ไม่เกิน 20% ซึ่งจาก
แผนดังกล่าวส่งผลให้บริษัทฯ มี

ความพร้อมในการเข้าร่วมประมูล
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชน แต่ท้ังนี้
ต้องยอมรับว่าการประมูลมีการ
แข่งขันสูง เนื่องจากรัฐเปิดรับซื้อ
น�ำร่องเพียง 150 เมกะวัตต์ แบ่ง
เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล 75 เมกะ
วัตต์ และโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ 75
เมกะวัตต์
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีความ
พร้อมด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี
รวมถึงประสบการณ์ความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงานจาก
ก๊าซชีวภาพมากว่า10 ปี และยังมี
โรงไฟฟ้าต้นแบบอยูท
่ ่ี อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่ เป็นตัวน�ำร่องยิ่ง
เป็นการตอกย้�ำให้เห็นถึงศักยภาพ
ความพร้อมในการเข้าร่วมประมูล
โรงไฟฟ้าชุมชนในครั้งนี้ โดย
บริษัทฯ วางแผนที่จะยื่นประมูล
5 โครงการ รวมถึงโครงการใน
จังหวัดขอนแก่นที่ก�ำลังด�ำเนิน
การกอสร้าง เฉลี่ยโครงการละ
3 เมกะวัตต์ รวมทั้งสิน
้ 15 เมกะ
วัตต์ โดยจะใช้เงินลงทุนประมาณ
100 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ หรือ
เงินลงทุนรวมประมาณ 1,500
- 2,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้
บริษัทฯ เตรียมความพร้อมทาง
ด้านการเงิน เพื่อรองรับการเข้า
ประมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

TMILL วางเป้ารายได้ปีนี้โต 5%

จากปีก่อนท�ำได้ 1.47 พั นลบ.
พร้อมดันก�ำลังการผลิตเพิ่ มขึ้นเป็ น80%
นางแววตา กุลโชต
ธาดา รองผูอ
้ ํานวยการ
ฝ่ายการเงินและบัญชี
บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์
จํากัด (มหาชน) TMILL
โรงงานโม่แป้งสาลีราย
ใหญ่และมีเทคโนโลยี
การผลิตที่ทันสมัยที่สุด
ในประเทศ เปิดเผยว่า
บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ปี
2564 เติบโต 5% จากปี
ก่อนที่บริษัทฯ มีรายได้
อยูท
่ ่ี 1,472.20 ล้านบาท
ซึ่งสอดคล้องกับอัตรา
การใช้ก�ำลังการผลิตที่
บริษัทฯ คาดว่าจะปรับ
ขึ้นมาอยูท
่ ่ี 80% จาก
ปีก่อนอยูท
่ ่ี 75% โดย
บางเดือนก�ำลังการผลิต
ของบริษัทฯ ทะลุ 80%
แล้ว
ส�ำหรับปี 2564 บริษัทฯ
ยังไม่มีแผนการใช้เงิน
ลงทุนแต่มีการศึกษา
โครงการการน�ำโรบอท
มาใช้ในโรงงานของบริ
ษัทฯเพิ่มเติม เพื่อตอบ

โจทย์ธุรกิจ ซึ่งหากผล
การศึกษาพบว่ามีเป็น
ประโชยน์ต่อบริษัทฯ จะ
วางแผนลงทุนต่อไป
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยัง
คงมีความมุง่ มั่นสร้างผล
ประกอบการให้เติบโต
อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับ
การจ่ายเงินปันผลอย่าง
สม่�ำเสมอ ซึ่งในปี 2563
ที่ประชุมคณะกรรมกา
รบริษัทฯ อนุมัติการ
จัดสรรก�ำไรจากผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัท
ประจ�ำปี2563และการ
จ่ายเงินปันผลจากก�ำไร
สุทธิประจ�ำปี2563ใน
อัตราหุ้นละ0.12บาท
ขณะที่ บริษัทฯ ได้มีการ
จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลจากก�ำไรสุทธิงวด 6
เดือนแรกของปี2563ใน
อัตราหุ้นละ 0.08 บาท
รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้ง
2 คร้ัง ประจ�ำปี 2563
เท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น
เป็นเงิน 79,732,812.20
บาท

BANPU เผย BPP ลงทุน 33.5%
ในโรงไฟฟ้า ก๊า ซที่ญี่ปุ่น มูลค่าลงทุน 2.5 พั นลบ.
คาดแล้วเสร็จ เม.ย. นี้ ่

นาง สมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จ�ำกัด (
มหาชน) BANPU เปิดเผยว่า บริษัท
บ้านปู เพาเวอร์จ�ำกัด (มหาชน
) ("BPP") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยนั้น ได้
แจ้งว่าเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564
Banpu Power Investment Co.,
Ltd("BPIC") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ BPP
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ได้ลง
นามในสัญญาเพื่อการลงทุนในบริษัท
Nakoso IGCCManagement Co.,
Ltd ("NIMCO" ) ที่สัดสวนร้อยละ
33.5 โดยบริษัท NIMCO ถือหุ้นร้อยละ
40 ในโรงไฟฟ้า NakosoIntegrated
Gasifcation Combined Cycle
(IGCC) ขนาด 543 เมกะวัตต์ ณ
จังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น โดย
มีมูลค่าการลงทุนจ�ำนวน 80 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หรือทียบเท่าประมาณ
2.5 พันล้านบาท โดยการโอน
กรรมสิทธิค
์ าดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
เดือนเมษายน 2564
โรงไฟฟ้า Nakoso IGCC พัฒนา
ขึ้นภายใต้การร่วมทุนของ 5 บริษัท
(Joint venture partners) โดยมี
บริษัท มิตซูบิชิ คอร์ปอเรชั่น พาวเวอร์
จ�ำกัด ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้พัฒนา
หลักในการน�ำเทคโนโลยี Integrated
Gasification CombinedCycle ซึ่ง
เป็นโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง
โดยเป็นการผสมผสานระหว่าง
เทคโนโลยีการแปลงสถานะถ่านหินให้
เป็นก๊าซ
(Gasifcation) กับ โรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนร่วมกังหันก๊าซ (Gas Fired

Combined Cycle Plant)
เข้าด้วยกัน โดยเทคโนโลยี
ดังกล่าวมีการศึกษาวิจัยเพื่อ
การพัฒนามากว่า 30 ปี และ
โรงไฟฟ้า Nakoso เป็นโรง
ไฟฟ้า IGCC ที่มีการพัฒนา
มาเป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
(Commercial scale) ซึ่งมี
ประสิทธิภาพของการผลิต
ไฟฟ้าที่สูง และลดการปล่อย
มลภาวะให้อยูใ่ นระดับต่�ำ
(HELE) โดยคาดว่าจะเปิด
ด�ำเนินการเชิงพาณิชย์
ภายในเดือน เมษายน 2564
โดยจ่ายฟฟ้าเข้าระบบ
สายส่งของประเทศตาม
สัญญาการซื้อขายไฟฟ้า
(PPA) ระยะยาว และมี
สัญญาการจัดหาเชื้อเพลิง
ระยะยาวเช่นกัน
ทั้งนี้บริษัทฯ ยังคงเดินหน้า
ในการสร้างความเติบโต
อย่างยั่งยืนเพื่อให้บรรลุเป้า
หมายก�ำลังการผลิต 6,100
เมกะวัตต์ภายในปี 2568
โดยมองหาโอกสการลงทุน
ในโรงไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยี
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ในตลาดที่มีความเติบโต
ของความต้องการใช้ไฟฟ้า
และมีนโยบายสนับสนุนจาก
รัฐบาล

TIPCOตั้้� งเป้้ารายได้้ ปีี 64 แตะระดัั บ 4.4 พัั นลบ.
คาดออกน้ำำ��ผลไม้้ ที่่�มีี ส่่ วนผสมกัั ญชงภายใน Q3/64

TIPCO ตั้งเป้ารายได้ปี 64 กลับ
ไปแตะที่ระดับ 4.4 พันลบ. เท่าปี
62 หลังลดต้นทุน-ยอดขายเพิ่ม
คาดออกน้�ำผลไม้ท่ีมีสว
่ นผสมกัญ
ชงภายในไตรมาส 3/64 ระบุ วาง
งบลงทุนไม่เกิน100ลบ. รองรับ
ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมวางเป้า
ภายใน2-3ปีข้างหน้า ท�ำรายได้
แตะ 6-7พันลบ.
นายยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิปโก้ฟูด
ส์ จ�ำกัด (มหาชน) TIPCO เปิดเผย
ว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าผลประกอบการ
ปี 2564 คาดว่าจะสามารถท�ำราย
ได้กลับไปใกล้เคียงกับปี 2562 ที่
ระดับ 4,419.76 ล้านบาท จาก
ปี 2563 ที่ท�ำได้ 3,412.78 ล้าน
บาท และหากสถานการณ์ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจฟื้นตัวดี
ขึ้น คาดว่าในปี 2565-2566 ราย
ได้รวมของบริษัทจะมีโอกาสแตะ
ระดับ 6,000 - 7,000 ล้านบาท
จากก�ำลังซื้อที่ดีข้น
ึ หลังผ่านจุดต่�ำ
สุดไปแล้ว ซึ่งเกิดจากผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด -19

ด้านกลยุทธ์การด�ำเนินงาน
ในปี2564 บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
กระตุ้นยอดขาย ซึ่งเบื้องต้นคาดว่า
จะมีการออกผลิตภัณฑ์อย่างน้อย1
ผลิตภัณฑ์ต่อเดือน ซึ่งจะวางงบ
ลงทุนไว้ไม่เกิน 100 ล้านบาท เพื่อ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและ
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ อยูร่ ะหว่าง
การวิจัยและท�ำแผนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากกัญชากัญชงให้
ครอบคลุมทั้งอาหาร เครื่องดื่มและ
ยา โดยได้รว
่ มมือกับมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ เพื่อวิจัยสารกัญชง กัญชา
ซึ่งมองว่าพืชดังกล่าวมีโอกาสการ
เติบโตและสร้างรายได้อย่างมาก
และก�ำลังเป็นพืชเศรษฐกิจ โดย
บริษัทฯ มีแผนด�ำเนินธุรกิจกัญชา
กัญชงทั้งต้นน้�ำ กลางน้�ำ และ
ปลายน้�ำในอนาคต แต่ในเบื้องต้น
จะด�ำเนินการท�ำปลายน้�ำเสียก่อน
เนื่องจากมีความเชียวชาญอยูแ
่ ล้ว
โดยจะน�ำมาเป็นส่วนผสมอาหาร

เพื่อจ�ำหน่ายหน้าร้าน Squeeze ซึ่ง
เตรียมประเดิมสาขาแรกที่เซ็นทรัล
เวิร์ดในวันที่ 1 เม.ย.นี้
อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นส่วน
ผสมเพื่อจ�ำหน่ายหน้าร้านสามารถ
ด�ำเนินการได้เลยทันที แต่การ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปท่ี
บรรจุในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ท่ี
ปิดผนึกคาดว่าจะเห็นความชัดเจน
จาก องค์การอาหารและยา (อย
.) ซึ่งคาดว่าจะทราบผลในช่วง
ไตรมาส 3/2564

ทั้งนี้ ในระยะแรกบริษัทจะซื้อ
วัตถุดิบกัญชงมาพัฒนาก่อน หลัง
จากนั้นหากกระแสตอบรับดี มอง
ว่าในระยะยาวบริษัทพร้อมที่จะ
ขยายไปสูธ
่ ุรกิจต้นน้�ำ และกลาง
น้�ำ อย่างการปลูก และสกัดกัญชง
เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพของ
บริษัทท่ป
ี ัจจุบันมีท่ีดินรองรับการ
เพาะปลูกสูงถึง 5,000 ไร่

MVP มั่่�นใจปีีนี้้� พลิิกกำำ�ไร จากปีีก่่อนขาดทุุ น 43.46 ลบ.
หลัังโควิิ ดเริ่่�มคลี่่�คลาย - ลุุ ยจัั ดงานต่่ อเนื่่�องในQ2- Q3/64

MVP มั่นใจปีน้พลิ
ี กก�ำไร จากปีก่อน
ขาดทุน 43.46 ลบ. หลังโควิดเริ่ม
คลี่คลาย -ลุยจัดงานต่อเนื่องในQ2
-Q3/64 เตรียมจัดงานมหกรรมกัญชา
นานาชาติ 21-23 พ.ค. นี้ พร้อมลุย
ฟาร์ม สเตย์ เชื่อหนุนก�ำไร-รายได้
ฟื้น
นายโอภาส เฉิดพันธุ์ ประธาน
กรรมการบริหารและประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ�ำกัด
(มหาชน) MVP เปิดเผยว่า แนวโน้ม
ผลประกอบการปี 2564 บริษัทฯ
เชื่อว่าจะสามารถพลิกกลับมามี
ก�ำไรสุทธิ จากปีก่อนที่บริษัทฯ มีผล
ขาดทุน 43.46 ล้านบาท โดยปัจจัย
สนับสนุนมาจากสถานการณ์โควิด
-19 ที่เริ่มคลี่คลายลง ท�ำให้บริษัทฯ
ปรับกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ โดยจะ
เริ่มจัดงานอีเวนท์ต่างๆ ในไตรมาส2
-ไตรมาส3/64 จากเดิมที่บริษัทฯ จะ
จัดงานช่วงปลายปีหรือในไตรมาส4
เนื่องจากเป็นช่วงซีซ่ันของธุรกิจ
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเริ่มจัดงานอีเวน
ท์อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ชว
่ งหลัง
สงกรานต์ อาทิ Thailand Mobile
Expo ,งานวิ่ง,เทศกาลดนตรี ขณะที่
ในสัปดาห์หน้า บริษัทฯ จะเริ่มน�ำร่อง
การจัดฟาร์ม สเตย์ คาราวาน หรือรถ
บ้านในไร่กัญชาที่วังน้�ำเขียว ให้ผู้ท่ี
สนใจเข้ามาอบรม และท�ำ Workshop
เกี่ยวกับกัญชง กัญชา เพื่อให้ความ
รู้ และยังสามารถน�ำความรู้ไปต่อย
อดสร้างธุรกิจต่อไปได้อีกด้วย โดยมี

ราคา 29,000 บาท/รถบ้าน 1 คัน
โดยหากได้รับผลตอบรับดี บริษัทฯ
วางแผนจะจัดอย่างต่อเนื่อง โดย
เลือกสถานที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ
ที่ผู้เข้าร่วมสามารถขับรถไปได้ใน
เวลาไม่เกิน 3 ชัวโมง
อีกทั้งวันที่ 21-23 พฤษภาคม นี้
บริษัทฯ จะจัดงานมหกรรมกัญชา
นานาชาติ ซึ่งปัจจุบันมีผู้สนใจขอ
มาออกบูธจ�ำนวนมาก โดยมีร้านค้า
เข้าร่วมมากกว่า300 ร้านค้า โดย
บริษัทฯเชื่อว่าจะมีผู้เข้าชมงาน 1
แสนคน และจะเป็นอีกปัจจัยหนุนที่
จะสร้างก�ำไรและรายได้ให้บริษัทฯ
ในปีน้ี
นอกจากนี้ จะน�ำรถบ้านไป
ให้บริการทางริมทะเลมากขึ้น
เนื่องจากมีราคาสูงกว่าภูเขา ร่วม
ทั้งยังได้รับการตอบรับที่ดีมากจาก
ลูกค้าด้วย โดยบริษัทฯ จะมุง่ เป้า
ไปที่จังหวัดภูเก็ต ที่รัฐบาลประกาศ
ให้เป็นจังหวัดแรกที่เปิดรับนักท่อง
เที่ยวต่างชาติ ซึ่งขณะนี้เริ่มมีลูกค้า
ติดต่อเข้ามาใช้บริการจ�ำนวนมาก
นายโอภาส กล่าวเพิ่มเติมว่า ณ วัน
ที่ 31 ธ.ค. 63 บริษัทฯ มีจ�ำนวนรถ
บ้านอยูท
่ ่ี 148 คน คาดว่าภายในปี
นี้ จะเพิ่มเป็น 200 คัน ขณะที่สถาน
ที่การให้บริการจะเพิ่มขึ้นมากกว่า
40 สถานที่

ส.นัั กวิิเคราะห์์ เผยเหล่่าเทพเซีี ยน ทำำ�นายดัั ชนีี ราคาหุ้้�นไทย
ณ สิ้้� นไตรมาสที่่� 2 จะเฉลี่่� ยอยู่่�ที่่� 1,580 จุุด โดยสููงสุุดเฉลี่่� ย
ที่่� ระดัั บ 1,671 จุุด
สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน เผยเหล่า
เทพเซียน ท�ำนายดัชนีราคาหุ้นไทย ณ
สิ้นไตรมาสที่ 2 จะเฉลี่ยอยูท
่ ่ี 1,580
จุด โดยสูงสุดเฉลี่ยที่ระดับ 1,671 จุด
พร้อมแจก8หุ้นเด่นBBL-BDMS-CPALLKBANK-PTT-PTTGC/แนะเลี่ยงหุ้นชิ้น
ส่วนอิเล็กทรอนิกส์-บัตรเครดิตบางราย
นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการ
สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน แถลงผล
การส�ำรวจความเห็นของนักวิเคราะห์
และผู้จัดการกองทุนต่อมุมมองในด้าน
การลงทุนและคาดการณ์ทิศทางดัชนี
ราคาหุ้นไทย (SET Index) โดยครั้งนี้มีผู้
ตอบแบบส�ำรวจทั้งหมด 23 บริษัท แบ่ง
เป็นบริษัทหลักทรัพย์จ�ำนวน 19 บริษัท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจ�ำนวน
3 บริษัท และบริษัทโกลด์ ฟิวส์เจอร์ส
1 บริษัท ซึ่งได้ปรับสมมติฐานหลักเป็น
ปัจจุบันแล้ว ผลส�ำรวจโดยสรุป ดังนี้
สมมติฐาน GDP ปี 64 นั้นผู้ตอบทุกราย
มองว่าเป็นบวก มีค่าเฉลี่ยอยูท
่ ่ี 3.08%
ทางด้านสมมติฐานราคาน้�ำมัน มีค่า
เฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามที่ 58.39
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยแยกตาม
กลุ่ม มีผู้ตอบดังนี้
• 50 – 54.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ
22.73
• 55 – 59.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ
22.73
• 60 – 64.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ
40.91
• 65 – 69.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ
13.64
ผลส�ำรวจความเห็นของนักวิเคราะห์
และผู้จัดการกองทุนร้อยละ 43.48 มอง
ว่าดัชนีราคาหุ้นไทยในช่วงไตรมาสที่
2 มีแนวโน้มไปในทิศทางบวก ในขณะ
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 39.13

มองไปในในทิศทางSideways หรือ
ไม่เปลี่ยนแปลงไปมากจากไตรมาส
1 และร้อยละ 17.39 มองว่าตลาดจะ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางลบ
ทั้งนี้นักวิเคราะห์ และผู้จัดการกองทุน
คาดว่าดัชนีราคาหุ้นไทย ณ สิ้นไตรมาส
ที่ 2 จะเฉลี่ยอยูท
่ ่ี 1,580 จุด

เมื่อให้มองยาวไปจนถึงสิน
้ ปี 2564
ปัจจัยที่มีผลบวกต่อดัชนีราคาหุ้นไทย
ในปี 2564 ได้แก่ ผลประกอบการของ
บริษัทจดทะเบียน ผู้ตอบแบบส�ำรวจ
91.30% เทคะแนนให้อย่างชัดเจนว่า
เป็นผลบวก รองลงมาผู้ตอบ 82.61%
คาดว่า ปัจจัยด้านเศรษฐกิจต่างประเทศ
ทั้ง อเมริกา ยุโรป เอเชีย และล�ำดับสาม
เศรษฐกิจภายในประเทศ 78.26% ตาม
ล�ำดับ
ส่วนปัจจัยที่จะส่งผลในด้านลบต่อตลาด
ทุนไทยในขณะนี้จนถึงสิ้นปี 2564 ได้แก่
ปัจจัยทางด้านการเมืองในประเทศ คิด
เป็น 65.22% รองลงมา คือปัจจัยด้าน
การเมืองในต่างประเทศ 52.17%
เป็นที่นา่ สังเกตุว่า แนวโน้มสถานการณ์
โควิด 19 พลิกจากเคยเป็นปัจจัยลบ
สูงถึง 78% ของผู้โหวตในการส�ำรวจ
ไตรมาสก่อนกลายมาเป็นบวก โดยมีผู้
โหวต 56.52% แต่มีผู้ตอบ 34.78% ที่
มองแย้งว่าจะเป็นผลบวก
สมาคมนักวิเคราะห์ฯ ได้สอบถามความ
เห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการ
กองทุนเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะว่าภาครัฐ
ควรเร่งนโยบายเรื่องใดที่มีผลบวกต่อ
ภาวะเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่เสนอให้ภาครัฐ
ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว จ�ำนวนร้อยละ 33.33

ของผู้ตอบการช่วยเหลือประชาชน
ได้แก่ ลดภาษีบุคคลธรรมดา และเร่ง
การกระจายวัคซีนให้รวดเร็วและเท่า
เทียมกัน ทั้งนี้มีผู้ตอบร้อยละ 33.33 เท่า
กันที่เสนอให้เร่งการลงทุนโครงสร้างพื้น
ฐานของประเทศมาตรการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศเพื่อกระตุ้น
การจ้างงาน นอกเหนือจากข้อเสนอ
ดังกล่าว ด้านการช่วยเหลือภาคธุรกิจ
มีผู้ตอบร้อยละ 19.05 ข้อเสนอได้แก่
มาตรการช่วยเหลือ ผู้ประกอบการ เช่น
ลดภาษี
ด้านการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ
กนง. นักวิเคราะห์คาดการณ์คงที่ ในปี
2564 จ�ำนวนผู้ตอบสูงถึงร้อยละ 95.65
ของผู้ตอบ และคาดว่าปรับลด 0.25%
ร้อยละ 4.35 ตามล�ำดับ
คาดการณ์ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ของ
ตลาดเฉลี่ยที่ 74.08 บาท โดย แยกตาม
กลุ่มมีผู้ตอบดังนี้
• 50 – 59.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ
11.76
• 60 – 69.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ
11.76
• 70 – 79.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ
58.82
• 80 – 89.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ
17.65

EPS Growth ของปี 2564 คาดว่า EPS
Growth เฉลี่ยอยูท
่ ่ีร้อยละ 57.26 เมื่อ
แยกตามช่วงระดับการเติบโต จะอยู่
ระหว่างร้อยละ
• 30 - 49.99 มีผู้ตอบร้อยละ 38.89
• 50 - 69.99 มีผู้ตอบร้อยละ 27.78
• 70 - 89.99 มีผู้ตอบร้อยละ 33.33

ส.นัั กวิิเคราะห์์ เผยเหล่่าเทพเซีี ยน ทำำ�นายดัั ชนีี ราคาหุ้้�นไทย
ณ สิ้้� นไตรมาสที่่� 2 จะเฉลี่่� ยอยู่่�ที่่� 1,580 จุุด โดยสููงสุุดเฉลี่่� ย
ที่่� ระดัั บ 1,671 จุุด
ส�ำหรับจุดสูงสุดของ SET Index
ระหว่างไตรมาส 2 ถึงสิน
้ ปี 2564
เฉลี่ยที่ระดับ 1,671 จุด ทั้งนี้มีผู้
ตอบแบบสอบถามร้อยละ 94.12
ที่คาดว่าดัชนีจะท�ำจุดสูงสุด
1,601 – 1,700 จุด และมีผู้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 5.88 ที่คาด
ว่าจุดสูงสุดจะอยูใ่ นช่วง 1,701 –
1,800 ตามล�ำดับ
เมื่อมองจุดต่�ำสุดของปี 2564 นัก
วิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนคาด
การณ์จุดต่�ำสุดของดัชนีราคาหุ้น
ไทย (SET Index) ระหว่างไตรมาส
2 ถึงสิ้นปี มีค่าเฉลี่ยจุดต่�ำสุด ที่
1,479 จุด
ทั้งนี้นักวิเคราะห์ และผู้จัดการ
กองทุนคาดเป้าหมายดัชนี ณ วัน
สิ้นปี 2564 มีค่าเฉลี่ยอยูท
่ ่ี 1,629
จุด ซึ่งสูงกว่าระดับคาดการณ์ไว้ ณ
สิน
่ ่ี 1,559
้ ไตรมาส 1 ซึ่งอยูท
ความเห็นของนักวิเคราะห์และ
ผู้จัดการกองทุนเกี่ยวกับการจัด
พอร์ตการลงทุน แนะน�ำ ให้มี
เงินสด / เงินฝากระยะสั้นร้อยละ
12.05 ของพอร์ต และมีกองทุน
ตราสารหนี้ร้อยละ 11.90
ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมี
ความเสี่ยงสูงนั้น แนะน�ำให้แบ่ง
เงินลงทุนไว้ในหุ้นไทยหรือกองทุน
หุ้นไทย ร้อยละ 31.38 รองลงมา
ลงทุนในหุ้นต่างประเทศหรือ

กองทุนหุ้นต่างประเทศ ร้อยละ
28.95 ตามมาด้วย การแบ่งเงิน
ลงทุนไว้ในกองทุนอสังหา/REIT
ร้อยละ 10.33
*หุ้นเด่น
รายชื่อหุ้นที่นักวิเคราะห์แนะน�ำ
โดยมีจ�ำนวนส�ำนักวิเคราะห์
แนะน�ำตรงกันตั้งแต่ 4 ส�ำนักขึ้นไป
มีดังนี้ (เรียงชื่อตามอักษรย่อ)
1. BBL โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก
แนวโน้มก�ำไรปี 2564 เริ่มฟื้นตัว
จากฐานต่�ำในปีก่อน หลังทิศทาง
การตั้งส�ำรองเริ่มลดลงช่วยชดเชย
ค่าใช้จ่ายที่ยังทรงตัวสูง ด้าน
คุณภาพสินทรัพย์ แม้ยังมีความ
เสี่ยงแต่เชื่อว่าอยูใ่ นกรอบการ
บริหารจัดการ
2. BDMS โดยคาดก�ำไรปีน้จ
ี ะเรม
ิ่
ฟื้นตัว +22% จากที่หดตัว - 40%
ในปีท่ีแล้ว จากการฟื้นตัวของราย
ได้และการควบคุมค่าใช้จ่าย การ
เปิดรับนักท่องเที่ยวและคนไข้ต่าง
ชาติคาดจะหนุนการเติบโตต่อ
เนื่องในปีหน้า นอกจากนี้ ยังเป็น
1 ในหุ้น 5 อันดับแรกที่คาดจะมีน้�ำ
หนักในดัชนี SET50 เพิ่มขึ้นหาก
ตลาดหลักทรัพย์ใช้เกณฑ์ Free
Float Adj. Market Cap
3. CPALL ปัจจัยสนับสนุน มีโอกาส
เห็นการฟื้นตัวเด่นชัดใน 2Q64

ได้ประโยชน์จากการเข้าสูช
่ ว
่ ง
ฤดูกาลท่องเที่ยว และฐานต่�ำ รวม
ถึง ปัจจัยหนุนกรณีวัคซีนรักษา
COVID-19 ส�ำเร็จและนักท่อง
เที่ยวกลับมาอีกครั้งในช่วง 2H64
พร้อมทั้งการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
ทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ คาดใน
อนาคตการช่วยลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�ำก�ำไร จาก
การมีสินค้าครอบคลุมทั้งร้านค้า
สะดวกซื้อ 7-eleven ธุรกิจไฮเปอร์
มาร์เก็ต จาก Tesco และ cash &
carry จาก MAKRO
4. KBANK โดยมองว่าปัจจัยหนุน
จากสินเชื่อฟื้นตัวโดดเด่นตามการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
5. PTT โดยคาดว่าได้ประโยชน์
จากราคาน้�ำมันและก�ำไรฟื้นตัวดี
ในปี 64
6. PTTGC โดยมีปัจจัยสนับสนุน
จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย อีก
ทั้งราคาน้�ำมันเพิ่มขึ้นท�ำให้มีก�ำไร
จากสต๊อกอีกทาง
ส�ำหรับหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่
หุ้นชิน
ี ีก่อน
้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ท่ป
เคยขึ้นมากกว่า 1,000 % และบัตร
เครดิตบางรายที่ราคาปรับขึ้นเหนือ
ราคาเป้าหมายไปมากๆ แล้ว

บล. กรุุงไทย ซีี มิิโก้้ คาดตลาดหุ้้�นไทย Q2/64
ขาขึ้้�นต่่อเนื่่� อง กรอบ 1500 - 1680 จุุด
นายถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย ผูช
้ ่วยกรรมการผู้

จัดการอาวุโส สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์

กรุงไทย ซีมิโก้ จ�ำกัด (KTZ) กล่าวว่า ตลาดหุ้น

ไทยใน 2Q21 จะเคลื่อนไหวในกรอบขาขึ้นต่อ

เนื่อง บริเวณ 1500 - 1680 จุด (เทียบกับ 14251593 จุด ใน 1Q21) ด้วยแรงหนุนจากการเริ่ม

กลับเข้าสูภ
่ าวะปกติของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

ทั่วโลก อาทิเช่น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาด
ใหญ่ของสหรัฐ ประกอบกับประเทศไทยยังได้

รับผลบวกโดยตรงจากการเปิดรับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ ตามพัฒนาการการฉีดวัคซีนอย่างทั่ว
ถึงในระดับที่จะก่อให้เกิดภูมิค้ม
ุ กันหมู่ (Herd
Immunity) โดยภาคการท่องเที่ยวของไทยมี
สัดส่วนสูงถึง 12% ของ GDP

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงที่ต้องระวังคือ นักลงทุน

ประมาณการ 21E EPS ที่ 84.60 บาท PER 19
เท่า

ดังนั้น กลยุทธ์การลงทุนใน 2Q21 จึงแนะน�ำ
หุ้นกลุ่มวัฏจักร (cyclical stocks) ซึ่งได้

ประโยชน์จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
โดยจะเป็นลักษณะของการเวียนกลุ่ม

เล่น (sector rotation) ไปยังกลุ่มที่

คาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า (AH

KCE TOP PTTGC PSL) และกลุ่ม

ที่มีปัจจัยสนุนเป็นการเฉพาะ (event

theme) อาทิ กัญชง พืชเศรษฐกิจใหม่
(DOD RBF) หรือกลุ่มที่ได้ผลบวกจาก

ปัจจัยฤดูกาล ได้แก่ เนื้อสัตว์ และเครื่อง
ดื่ม (CPF SAPPE) รวมไปถึงกลุ่มที่ได้

ประโยชน์จากการปรับเกณฑ์ค�ำนวณน้�ำ

ควรจับตาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาว

หนักหุ้นแบบ Free Float Adjusted

ดันของความคาดหวังอัตราเงินเฟ้อ ประกอบกับ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

สหรัฐฯ หากเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว จากการผลัก
Earnings Yields Gap ของตลาดหุ้นไทย ที่ลดลง

มาต่�ำสุดรอบสิบปี ที่ 3.17% (Vs ค่าเฉลี่ย 4.5%)
อาจจูงใจให้เกิดแรงเทขายท�ำก�ำไรในระยะสั้นได้

แต่เนื่องด้วยเศรษฐกิจไทย พึ่งพิงภาคบริการค่อน

ข้างสูง จึงยังไม่อาจฟื้นตัวได้เร็วในปี 2021 อัตรา
การเติบโตของเศรษฐกิจจึงยังคงอยูใ่ นระดับต่�ำ

เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน เราจึงประเมิน
เป้าหมายดัชนีฯ สิ้นปี 2021 ไว้ท่ี 1607 จุด อิง

Market Cap. Weight ของ
(KBANK IRPC)

บล.ทรีี นีีตี้้� มองหุ้้�นเดืือน เม.ย. อยู่่� ในภาวะอึึดอัั ด ขึ้้� นยาก - ลงยาก
หุ้้�นมููลค่่ายัั งเป็็ นพระเอกจากทิิ ศทาง Bond yield ขาขึ้้� น

นายณัฐชาต เมฆมาสิน ผูช
้ ่วยกรรมการผู้
จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลัก
ทรัพย์ ทรีนีตี้ จ�ำกัด เปิดเผยถึงทิศทางการ
ลงทุนในช่วงไตรมาส 2 ของปี 2564 ว่า ทาง
ทรีนต
ี ี้ได้คัดเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมที่น่าสนใจ
ลงทุน โดยเป็นกลุ่มที่มพ
ี /ี อี ต่�ำกว่า 15 เท่า
และมีราคาต่อมูลค่าบัญชีต่�ำกว่า 2 เท่า ซึ่ง
มีท้ังสิ้น 5 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มธนาคาร
พาณิชย์,กลุ่มชิ้นส่วนรถยนต์,กลุ่มเกษตร,กลุ่ม
วัสดุก่อสร้าง และกลุ่มประกัน ซึ่งการวิเคราะห์
ได้ยอ
้ นกลับไปในอดีตที่ยงั พบด้วยว่า หุน
้ ทั้ง 5
กลุ่มนีน
้ ้ันยังมีพ/ี อีต่�ำกว่าหรือใกล้เคียงค่าเฉลี่ย
อีกด้วย จึงมองว่า หุน
้ ทั้ง 5 กลุ่มนีส
้ ามารถเป็น
หุน
้ ที่เหมาะกับการลงทุนในเดือน เม.ย.และต่อ
เนื่องได้ตลอดไตรมาส2
"รายชื่อหุน
้ ที่น่าลงทุนใน 5 กลุ่มที่พิจารณา
จากการเติบโตของก�ำไรสุทธิงวดไตรมาส 1
ปี 64กับงวดเดียวกันของปีก่อนและไตรมาส
ก่อนหน้า ในส่วนของกลุ่มแบงก์แนะน�ำ
ธนาคารเล็กคือTISCOส่วนกลุ่มชิ้นส่วนยาน
ยนต์แนะน�ำAHซึง่ แนวโน้มก�ำไรปีนเี้ ติบโต
สูง กลุ่มเกษตร แนะน�ำSTAและSTGTซึง่
สินค้ายางธรรมชาติและถุงมือยางของเรา
นั้นยังคงส่งออกได้ดี ส่วนกลุ่มวัสดุก่อสร้าง
แนะน�ำSCCที่ได้ประโยชน์จากสเปรด
ปิโตรเคมีในระดับสูง ในขณะที่กลุ่มประกัน
ภัยถือว่าเป็นกลุ่มที่จะได้อานิสงส์จากบอนด์
้ " นายณัฐ
ยีลด์อยูใ่ นภาวะที่ยงั ปรับตัวสูงขึน
ชาต กล่าว
นอกจากนีย
้ งั มีหน
ุ้ ที่ทางทรีนต
ี ี้คาดการณ์ว่า
จะถูกน�ำเข้าค�ำนวณดัชนีส�ำคัญในช่วงถัดไป
อย่างเช่นดัชนีMSCIที่จะมีการทบทวนใน
เดือน พ.ค.ซึ่งในส่วนนีค
้ าดว่าSCGPจะเป็นตัว
เก็งหลัก ในขณะที่ดัชนีSET50ประจ�ำงวดครึง่
ปีหลังนั้น คาดว่าหุน
้ ที่จะถูกน�ำเข้าค�ำนวณ
คือSTGT, IRPCและSTAซึ่งหากนักลงทุนต้อง
การเก็งก�ำไรในหุน
้ ที่คาดว่าจะถูกน�ำเข้าไปค

ำ�นวณในดัชนีเหล่านี้ จังหวะที่เหมาะสม
ก็คือช่วง1-2เดือนก่อนหน้าที่จะมีการ
ประกาศ ซึ่งก็ตรงกับช่วงเวลานีพ
้ อดี
นายณัฐชาต กล่าวถึงการลงทุนในช่วง
เดือน เม.ย.ว่า ตลาดหุน
้ ไทยจะอยูใ่ นภาวะ
ที่อึดอัด การปรับตัวขึ้นอย่างส�ำคัญจะมี
ความยากจากValuationที่อยูใ่ นระดับสูง
ส่วนการปรับฐานรุนแรงก็ยงั เกิดได้ยากจาก
สภาพคล่องทั้งภายในและภายนอกที่ยงั คง
เอ่อล้น ด้วยเหตุนก
ี้ ลยุทธ์เดือน เม.ย.
จึงแนะน�ำให้ Selective หุน
้
ดังนีค
้ ือ 1.กลุ่มที่ได้ประโยชน์จาก
ReopeningและมีValuationที่ถูก
เช่น หุน
้ น้�ำมัน คือOR,
PTGกลุ่มโรงพยาบาลBDMS,
BCH, IMH 2.กลุ่มส่งออก
ที่ได้ประโยชน์เศรษฐกิจ
โลกฟื้นตัวและเงินบาท
อ่อนค่า เช่นยานยนต์
AHและกลุ่มอาหาร
CPF,TU 3.กลุ่มหุน
้ ที่คาด
ว่าจะรายได้ก�ำไรออก
มาดี เมื่อเปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อน
และไตรมาสก่อนหน้า
รวมถึงอัตราปันผลเกิน
3% ขึ้นไป ADVANC,
EGCO, PTT ,QH, SCC
4.กลุ่มลุ้นเข้า MSCI
ได้แก่ SCGP 5.กลุ่ม
ลุ้นเข้า SET50 ได้แก่
STGT, IRPC, STA

บล.ทิิ สโก้้ ชี้้�หุ้้�นไทยทะลุุ 1,600 จุุด
เป็็ นจัั งหวะขายทำำ�กำำ�ไร ถืือเงิินสดเพิ่่� ม
บล.ทิิสโก้้ชี้้�หุ้้�นไทยทะลุุ 1,600 จุุดเป็็น
จัังหวะขายทำำ�กำำ�ไร เพื่่� อถืือเงิินสดเพิ่่ม
�
เพราะดััชนีีปรับ
ั ขึ้้�นแบบไม่่ยั่่�งยืืนเหตุุ
จากระดัับการประเมิินมููลค่่าตึึงตััว
และห่่วงการปรัับตััวขึ้้�นต่่อเนื่่� องของ
Bond Yield กดดัันตลาด แนะเดืือน
เม.ย.เน้้นลงทุุนหุ้้�นที่่�คาดงบจะออกมา
ดีีและมีีประเด็็นบวกหนุุนระยะสั้้�น
นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อ�ำนวย
การอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกล
ยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ำกัด
(Mr. Apichat Poobunjirdkul, Senior
Strategist, TISCO Securities Co.,
Ltd) เปิดเผยว่า บล.ทิสโก้มีมุมมอง
ในเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทยในเดือน
เมษายน จากปัจจัยหนุน 3 ปัจจัย คือ
1. แผนการจัดหาวัคซีนฯ และการ
เปิดประเทศเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น
2. ประมาณการก�ำไรตลาดโดยรวม
เริ่มมีสัญญาณปรับขึ้น และ 3. ข้อมูล
เชิงสถิติบง่ ชี้ตลาดหุ้นไทยเดือน เม.ย
. มักปรับตัวขึ้น โดยล่าสุด SET Index
ได้ปรับตัวขึ้นทะลุระดับ 1,600 จุด แต่
บล.ทิสโก้มองว่าระดับดัชนีดังกล่าว
เป็นการเพิ่มขึ้นที่ไม่ย่งั ยืน เพราะ
ระดับการประเมินมูลค่าตึงตัว และ
ห่วงการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องของ Bond
Yield จะกดดันตลาด จึงมองว่าใน
ช่วงนี้เป็นจังหวะทยอยแบ่งขายล็อก
ก�ำไร-ถือเงินสดเพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ การประชุมศูนย์บริหาร
สถานการณ์เศรษฐกิจ (ศบศ.) เพิ่งเห็น
ชอบการเปิดประเทศ 1 เม.ย.นี้ น�ำร่อง
ที่จังหวัดภูเก็ตเป็นหลักก่อน โดยให้
นักท่องเที่ยวที่ฉีดวัคซีนครบแล้วเข้า
มาเที่ยวในพื้นที่ท่ีก�ำหนดโดยไม่ต้อง
กักตัว เมื่อครบ 7 วันจึงออกนอกพื้นที่
ได้ หลังจากนั้น 1 ก.ค. จะปล่อยฟรีท้ัง

ภูเก็ตส�ำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว โดย
รัฐบาลจะด�ำเนินการควบคู่กับเป้า
การฉีดวัคซีนให้ประชาชนราว 50%
ของประชากรภายในปี 2564 จาก
แผนการดังกล่าว บล.ทิสโก้ประเมิน
ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามา
ประมาณ 2.6 - 3 ล้านคนในปีน้ี

ค่าลงด้วย ขณะที่การเพิ่มขึ้น QoQ มา
จากกลุ่ม TRANS และ TOURISM ที่
ในไตรมาส 4/2563 มีผลขาดทุนสูง
เกือบ 9.2 หมื่นล้านบาท และ 4,500
ล้านบาท ตามล�ำดับ โดยเฉพาะ THAI
เพียงตัวเดียวมีผลขาดทุนสูงถึง 9.1
หมื่นล้านบาท

ด้านประมาณการก�ำไรของตลาด
(Bloomberg Consensus) หลังจาก
ถูกปรับลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปีท่ีแล้ว
บล.ทิสโก้เริ่มเห็นสัญญาณบวกการ
ปรับประมาณการก�ำไรขึ้น โดยนับ
ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (YTD) ประมาณ
การก�ำไรตลาดโดยรวมถูกปรับขึ้น
ประมาณ 4% หนุนโอกาสการปรับ
เพิ่มเป้าหมายดัชนีหุ้นไทย (SET
Index) ปีน้ข
ี ้น
ึ จากเดิมที่ตลาดคาดไว้
ที่ระดับ 1,600 จุด อย่างไรก็ตาม การ
ปรับเป้าหมายดังกล่าวต้องรอการ
ประเมินก�ำไรของบริษัทจดทะเบียน
อีกครั้ง ซึ่งจะมีความชัดเจนขึ้นเมื่อ
บริษัทจดทะเบียนมีการประกาศงบ
ไตรมาส 1 ออกมาแล้ว

ถึงแม้การขึ้นเครื่องหมาย XD ในเดือน
เม.ย. ต่อเนื่องจนถึงกลางเดือน พ.ค
. จะกดดัน SET Index ปรับตัวลงโดย
ปริยาย -12 จุด แต่การศึกษาข้อมูล
สถิติหุ้นไทย 10 ปีย้อนหลังตั้งแต่ปี
2554 - 2563 พบว่า SET Index เดือน
เม.ย. มีโอกาสในการปรับตัวขึ้นสูงถึง
80% และมักจะให้ผลตอบแทนเป็น
บวกเฉลี่ย 3.1% และหากค�ำนึงผล
ตอบแทนจากเงินปันผล (SET Total
Return Index : SET TRI) ยังไม่มีปีใด
ในเดือน เม.ย. เลยที่ให้ผลตอบแทน
รวมเป็นติดลบ หรือแสดงถึงโอกาสใน
การปรับตัวขึ้น 100% เต็ม ขณะที่ผล
ตอบแทนรวมเป็นบวกเฉลี่ย +3.9%

ส�ำหรับคาดการณ์ก�ำไรเบื้องต้นของ
ตลาดโดยรวมในไตรมาส 1/2564
คาดว่าจะฟื้นตัวก้าวกระโดด 130%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
(YoY) และ เพิ่มขึ้น 150% เมื่อเทียบ
กับไตรมาสก่อน (QoQ) จากฐานก�ำไร
ที่ต่�ำมากในปีท่ีแล้ว โดยการเพิ่มขึ้น
YoY เป็นผลจากกลุ่ม ENERG และ
PETRO ที่ในไตรมาส 1/2563 มีผล
ขาดทุนรวม 22,000 ล้านบาท และ
3,200 ล้านบาท ตามล�ำดับ หลักๆ
เนื่องจากมีผลขาดทุนจากสต็อกน้�ำมัน
จ�ำนวนมหาศาลจากราคาน้�ำมันที่ทิ้ง
ตัวลงแรง แถมยังมีผลขาดทุนจาก
อัตราแลกเปลี่ยนจากเงินบาทที่อ่อน

ทั้งนี้ แนะน�ำให้นักลงทุนติดตามการ
ปรับตัวขึ้นของ Bond Yields และการ
แข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อย่าง
ใกล้ชิด เพราะอาจท�ำให้ตลาดเกิด
ความผันผวนได้ ส�ำหรับหุ้นที่ บล.ทิส
โก้แนะน�ำในเดือนนี้ เน้นหุ้นที่คาดงบ
จะออกมาดีและมีประเด็นบวกหนุน
ระยะสั้น แนะน�ำ AEONTS, DCC,
NYT, PTT, ROJNA, TASCO, TPIPL
และ TWPC ด้านแนวรับส�ำคัญ
ของเดือนนี้อยูท
่ ่ี 1,570-1,575 และ
1,550-1,555 จุด ขณะที่แนวต้าน
ส�ำคัญของ SET Index เดือนนี้อยูท
่ ่ี
1,600 -1,620 (หากมาถึงระดับนี้ให้
เน้นขายท�ำก�ำไร) และ 1,650 จุด ตาม
ล�ำดับ

บล.เมย์์แบงก์์ กิิมเอ็็ง แนะธีีมการลงทุุน
“Welcome to Thailand” เลืือก AOT หุ้้�นเด่่นประจำำ�ธีีม
ทีีมวิิจััย เมย์์แบงก์์ กิิมเอ็็ง ประเมิิน
พััฒนาการบวกของการกระจาย
วััคซีีน คาดจะช่่วยปลดล็็อกการเปิิด
ประเทศ ถืือเป็็นบวกต่่อการฟื้้� นตััว
ของหลายกลุ่่�มอุุตสาหกรรม โดย
เฉพาะอย่่างยิ่่�งภาคการท่่องเที่่�ยว
ดัังนั้้�นจึึงเป็็นที่่�มาของธีีมการลงทุุน
“Welcome to Thailand” โดย
เลืือก AOT เป็็นหุ้้�นเด่่นสำำ�หรัับธีีมใน
สััปดาห์์นี้้�
การผ่อนคลายมาตรการควบคุม
COVID-19 รวมถึงแนวทางเดิน
หน้าสู่การเปิดประเทศที่จะมีความ
ชัดเจนมากขึ้น แบ่งเป็น 4 ระยะ
ดังนี้ ระยะที่ 1: ตั้งแต่ 1 เม.ย.: เริม
่
ใน 6 จังหวัด น�ำร่อง ได้แก่ ภูเก็ต
กระบี่ พังงา สมุย (สุราษฎร์ธานี
) เชียงใหม่ พัทยา (ชลบุร)ี โดยผู้
ที่ได้รบ
ั การฉีดวัคซีน (มีใบรับรอง)
กักตัว 7 วัน ภายในโรงแรม เป็นการ
ผ่อนคลายส�ำหรับผูเ้ ดินทางเข้าสู่
ประเทศไทย ระยะที่ 2: ตั้งแต่ 1
ก.ค.: ในจังหวัดภูเก็ต ผูท
้ ี่ได้รบ
ั การ
ฉีดวัคซีนครบ 2 โดส หรือตามที่
ก�ำหนดไม่ต้องกักตัว (จังหวัดอื่นยัง
ต้องกักตัว 7 วัน) ระยะที่ 3: ตั้งแต่
1 ต.ค.: พื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต
กระบี่ พังงา สมุย (สุราษฎร์ธานี
) เชียงใหม่ พัทยา (ชลบุร)ี ผูท
้ ี่ได้

รับการฉีดวัคซีนครบตามก�ำหนด
ไม่ต้องกักตัว ระยะที่ 4: ตั้งแต่ 1
ม.ค. 2565: ผูท
้ ี่ได้รบ
ั การฉีดวัคซีน
ครบตามก�ำหนด เดินทางเข้าสู่
ประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว
หลายอุตสาหกรรมเตรียมรับแรง
หนุนบวก : จากพัฒนาการเชิงบวก
ของการกระจายวัคซีน ซึ่งคาดจะ
เป็นปัจจัยปลดล็อกส�ำคัญต่อการ
เปิดประเทศในช่วงถัดไป หนุนนัก
ท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาอีกครั้ง
เป็นบวกต่อผลการด�ำเนินงาน
ของหุน
้ ในกลุ่มขนส่ง (สนามบิน
, สายการบิน, รถไฟฟ้า), โรงแรม
, ร้านอาหาร, ห้างสรรพสินค้า,
ค้าปลีก, สื่อ, ธนาคาร อีกทั้งยังมี
โอกาสเร่งนักลงทุนต่างชาติกลับ
มามากขึ้น ส่งผลดีต่อ กลุ่มนิคมฯ,
อสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งผูป
้ ่วยต่าง
ชาติที่มากขึ้น เป็นผลดีต่อกลุ่มการ
แพทย์
AOT (BUY,72) เป็นหุน
้ เด่นส�ำหรับ
ธีม
-การเปิดเมืองจะเริม
่ ในวันที่ 1
กรกฎาคม 2564 โดยเปิดที่แรกคือ
สนามบินภูเก็ต โดยนักท่องเที่ยวที่

ฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็มจะสามารถเดิน
ทางเข้าภูเก็ตได้โดยไมต้องกักตัว
และทางการไทยคาดว่าจะมีนักท่อง
เที่ยวต่างชาติเข้าภูเก็ต ไตรมาส
3/64 ประมาณ 100,000 ราย โดย
สนามบินภูเก็ตเป็นสนามบินที่ใหญ่
อันดับ 3 มีสัดส่วนรายได้ประมาณ
ร้อยละ 13 ของรายได้ท้ังหมด การ
เปิดเมืองจึงเป็นผลดีโดยตรงกับ
AOT
-รัฐบาลไทยคาดว่าจะสามารถ
เปิดประเทศได้อย่างเต็มที่ในเดือน
ตุลาคม 2564 และ AOT จะเป็นผู้
ได้ประโยชน์โดยตรงจากการเปิด
ประเทศ
-อย่างไรก็ดีเนื่องจาก AOT มีปีการ
เงินที่เริม
่ ต้นเดือนตุลาคม การเปิด
ประเทศเต็มที่จะมีผลดีกับปีการเงิน
65 โดยในปีการเงิน 64 เราคาดว่า
AOT จะมีการขาดทุน 8,542 ล้าน
บาท และพลิกเป็นก�ำไรในปี 65
(15,188 ล้านบาท) และก�ำไรสูงสุด
ที่ 31,094 บาทในปี 66 จากการฟื้น
ตัวเต็มที่ของจ�ำนวนนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ และการเพิม
่ ขึ้นของราย
ได้สัมปทานสินค้าปลอดภาษี (จาก
พื้นที่เช่าที่เพิม
่ ขึ้น)

MFC แนะลงทุุนในกองทุุนเปิิด "M-MIDSMALL"
สร้้ างผลตอบแทนสููงถึึง 35.16% ชนะ ดััชนีี SET TRI
บริิษััทหลัักทรััพย์จั
์ ัดการกองทุุน เอ็็ม
เอฟซีี จำำ�กััด(มหาชน) (MFC) โดย
คุุณธนโชติิ รุ่่�งสิิทธิิวััฒน์์ กรรมการผู้้�
จััดการ แนะลงทุุนในกองทุุนเปิิดเอ็็ม
เอฟซีี มิิด สมอล แค็็ป 'M-MIDSMALL'
ซึ่่�งเน้้นลงทุุนในตราสารแห่่งทุุนของ
บริิษััทขนาดกลางและขนาดเล็็กที่่�
จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์แ
์ ห่่ง
ประเทศไทย ตั้้�งแต่่ต้้นปีี 2021 กองทุุน
มีีผลตอบแทน Year-to-date โดยมีีผล
ตอบแทน 35.16% สููงกว่่า ดััชนีี SET
TRI ที่่� 10.49%* (ที่่�มา:Morningstar
ณ วัันที่่� 31 มีีนาคม 2564) แม้้ใน
วิิกฤติิโควิิด-19 ซึ่่�งถืือว่่ากองทุุน
'M-MIDSMALL' นั้้�นให้้ผลตอบแทนดีี
ต่่อเนื่่� อง โดดเด่่น ชััดเจน สะท้้อนความ
แม่่นยำำ�ในการเลืือกลงทุุนในหุ้้�นต่่างๆ
ได้้เป็็นอย่่างดีี
ปัจจัยที่ท�ำให้ผลตอบแทนของกอง
ทุน 'M-MIDSMALL' มีความโดดเด่น
มากกว่ากองทุนหุ้นไทยอื่นๆเนื่องจาก
ผู้จัดการกองทุนใช้นโยบายการบริหาร
แบบเชิงรุก (Active Management)
และใช้ Bottom-up strategy ในการ
คัดเลือกหุ้นและให้น้�ำหนักอย่างมีนัย
ส�ำคัญในพอร์ตการลงทุน ซึ่ง 4 หลัก
เกณฑ์ท่ท
ี างผู้จัดการกองทุนใช้คัด
เลือกหุ้นมีดังนี้
1. Fundamental – บริษัทท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง, มีการ
เปลี่ยนผู้บริหาร, หรือ มีสินค้า/ธุรกิจ
ใหม่ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงปัจจัยพื้นฐาน
เหล่านี้จะสร้างโอกาสในการเพิ่มก�ำไร
ในอนาคต
2. Valuation – ราคาหุ้นยังต่�ำกว่า
มูลค่าพื้นฐานและมี reward to risk
ratio สูง
3. Momentum – ราคาหุ้นเริ่มมีแนว

โน้ม หรืออยูใ่ นแนวโน้มขาขึ้น
4. Catalyst – บริษัทมีปัจจัยเร่งที่
จะท�ำให้นักลงทุนหันมาสนใจบริษัท
เช่น คาดว่าจะเข้า SET100, ก�ำไร
ไตรมาสหน้าจะเติบโตสูง, หรือก�ำลัง
จะย้ายหมวดอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถ
ยกตัวอย่าง กลุ่มหุ้นที่ปัจจุบันทางผู้
จัดการกองทุนคัดเลือกมาจาก 4 หลัก
เกณฑ์ข้างต้น เช่น
หุ้นในกลุ่มไฟแนนซ์ หรือ สถาบัน
การเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร เนื่องจาก
อุตสาหกรรมมีอัตราการเติบโตต่อ
เนื่องตามการเติบโตของพอร์ตสิน
เชื่อ โดยผู้จัดการกองทุนจะเลือกเข้า
ลงทุนในหุ้นไฟแนนซ์ท่ีราคายังต่�ำ
กว่ามูลค่าพื้นฐาน และ valuation มี
แนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเท่าหุ้นตัวอื่นใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
หุ้นในกลุ่มธุรกิจ New S-Curve หรือ
หุ้นที่ได้รับประโยชน์จาก mega
trend เช่น หุ้นที่เกี่ยวข้องกับกัญชง
หลังรัฐบาลไทยได้ปลดล็อกกัญชง
ให้เอกชนสามารถน�ำพืชชนิดนี้มาใช้
ในผลิตภัณฑ์ต่างๆได้ โดยผู้จัดการ
กองทุนจะเลือกหุ้นตัวที่ยังมี valuation
ไม่สูง แต่มีศักยภาพในการเติบโตของ
ก�ำไรอย่างโดดเด่นจากการเข้าจับ
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพืชเศรษฐกิจตัว
ใหม่น้ี นอกเหนือจากความโดดเด่น
ในการคัดเลือกหุ้นรายตัวของทางผู้
จัดการกองทุนของเรา อีกหนึ่งเหตุผล
ที่ท�ำให้กองทุน M-MIDSMALL มีความ
น่าสนใจมากขึ้นอีก คือ โดยภาพใหญ่
แล้วหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่งหุ้นขนาด
กลาง-เล็กจะปรับตัวได้ดี ตามการฟื้น
ตัวของเศรษฐกิจ

MFC เปิดตัวกองทุน M-MIDSMALL
มาตั้งแต่ 8 เมษายน 58 เหมาะส�ำหรับ
ผู้ท่ีต้องการกระจายการลงทุนไปยัง
หุ้นของบริษัทจดทะเบียนขนาดกลาง
และเล็กคาดหวังผลตอบแทนที่ดี และ
สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการ
ลงทุน ซึ่งที่ผา่ นมาสามารถสร้างผล
ตอบแทนเป็นที่นา่ พอใจอย่างมาก โดย
ทีมผู้จัดการกองทุนจะเลือกสรรค์การ
ลงทุนอย่างเข้มข้น และเร็วๆนี้ MFC
เตรียมจะเปิดกองทุนใหม่ท่ล
ี งทุนใน
เฉพาะเจาะจงในธุรกิจซึ่งก�ำลังเป็นที่
นิยมในตอนนี้ เป็นกองทุนรวมกองทุน
แรกในประเทศไทย คาดว่าจะได้รับ
ความสนใจและเสียงตอบรับจากนัก
ลงทุนอย่างล้นหลามแน่นอน
ส�ำหรับผู้ท่ีสนใจลงทุนในกองทุนเปิด
M-MIDSMALL สามารถลงทุนขั้นต่�ำได้
ตั้งแต่ 10,000 บาท ส�ำหรับการลงทุน
ในครั้งแรกและครั้งต่อไป 1,000 บาท
โดยซื้อขายผู้หน่วยลงทุนได้ทุกวัน
ท�ำการ ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
เกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง
หรือหนังสือชี้ชวนได้ท่ี บลจ. เอ็มเอฟ
ซี จ�ำกัด (มหาชน) ผู้ลงทุนต้องศึกษา
ข้อมูลเพื่อท�ำความเข้าใจลักษณะ
สินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความ
เสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการ
ด�ำเนินงานของกองทุนหรือหนังสือ
ชี้ชวนได้ท่ี บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด
(มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000
ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2
หรือ Contact Center กด 0 สาขา
แจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57
สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2
สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16
สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-848082 สาขาระยอง โทร. 033-100-340
สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 25 หรือที่ www.mfcfund.com

ศููนย์์ วิิจััยกสิิกรไทย คาดหนี้้�ครัั วเรืือนปีี 2564
ยัังมีีแนวโน้้มสููงต่่อเนื่่�องในกรอบ 89-91% ต่่อจีี ดีีพีี

ข้้อมููลเงิินให้้กู้้�ยืม
ื แก่่ภาคครััว
เรืือนล่่าสุุดในไตรมาส 4/2563
บ่่งชี้้�ว่่า หนี้้�ครััวเรืือนของไทยปิิด
สิ้้�นปีี 2563 ที่่�ผ่า่ นมา ด้้วยภาพ
ของระดัับหนี้้�ครััวเรืือนที่่�ทะลุุ
14 ล้้านล้้านบาท ซึ่่�งนัับเป็็นจุุด
สููงสุุดใหม่่ในรอบ 18 ปีีตามสถิิติิ
ที่่�มีก
ี ารเก็็บรวบรวมของ ธปท
. โดยหนี้้�ครััวเรืือนดัังกล่่าวคิิด
เป็็นสััดส่่วน 89.3% เมื่่�อเทีียบ
กัับจีีดีีพีใี นปีี 2563 อย่่างไรก็็ดีี
หากมองในมิิติิอััตราการเติิบโต
ของหนี้้� จะพบว่่า ยอดคงค้้างหนี้้�
ครััวเรืือนปีี 2563 เพิ่่ม
� ขึ้้�นเพีียง
3.9% ซึ่่�งเป็็นอััตราการเติิบโต
ที่่�ต่ำำ�ที่่�สุด
ุ ในรอบ 4 ปีี ซึ่่�งสะท้้อน
ว่่า ทั้้�งผู้้�กู้้�และผู้้�ปล่่อยกู้้�ต่่างก็็เพิ่่ม
�
ความระมััดระวัังมากขึ้้�นในช่่วงที่่�
กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจหยุุดชะงััก
ลงจากผลกระทบของโควิิด 19
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมีข้อสังเกต
ว่า สินเชื่อภาคครัวเรือนที่ยัง
เติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจได้
นั้น สะท้อนสถานะของผู้ก้แ
ู ละ
วัตถุประสงค์ของการกู้ยืมที่แตก
ต่างกันระหว่างผู้กู้ 2 กลุ่ม โดย
กลุ่มแรก เป็นการกู้ยืมของครัว
เรือนเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ ที่

อยูอ
่ าศัยและรถยนต์ ซึ่งน่าจะ
เป็นกลุ่มที่มีก�ำลังซื้อปานกลาง
ค่อนไปทางสูง และรายได้ไม่ได้
ถูกกระทบมากจากสถานการณ์
โควิด และกลุ่มที่สอง เป็นกลุ่ม
ครัวเรือนที่มีความจ�ำเป็นต้องก่อ
หนี้เพื่อใช้เสริมสภาพคล่อง และ/
หรือเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
การประกอบธุรกิจ ซึ่งผู้ก้ห
ู รือครัว
เรือนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีรายได้ไม่
แน่นอน และสถานะทางการเงิน
อ่อนแอลงตามทิศทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ข้อมูลจากส�ำรวจ
ภาวะหนี้สินและเงินออมของ
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สะท้อนว่า
ภาระหนี้สินและเงินออมของผู้กู้
รายย่อยที่ประกอบธุรกิจ และผู้
กู้รายย่อยที่มีปัญหาด้านรายได้
ถดถอยลงมากจากผลกระทบของ
วิกฤตโควิด 19 โดย "ภาระหนี้"
หรือ Debt Service Ratio (DSR)
ของผู้ก้รู ายย่อยที่ประกอบธุรกิจ
อยูท
่ ่ี 44.1% ของรายได้ต่อเดือน
ในช่วงต้นปี 2564 ส่วน DSR ของ
ผู้ก้รู ายย่อยที่มีปัญหาด้านรายได้
อยูท
่ ่ี 43.8% ซึ่งภาระหนี้ของผู้กู้
ทั้ง 2 กลุ่มดังกล่าวอยูส
่ ูงกว่าค่า
เฉลี่ย DSR ภาพรวมของผู้ตอบ

แบบสอบถามในผลส�ำรวจฯ รอบ
นี้ซ่ึงอยูท
่ ่ี 42.8% ของรายได้ต่อ
เดือน ขณะที่ข้อมูลในฝั่งการออม
ของภาคครัวเรือน ก็สะท้อนว่า
ระดับการออมของครัวเรือนทุก
กลุ่มลดต่�ำลงจากผลกระทบของ
โควิด 19 ด้วยเช่นกัน
ส�ำหรับแนวโน้มในปี 2564
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า
กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทยอย
ฟื้นตัวขึ้นจากวิกฤตโควิด 19 น่า
จะท�ำให้เงินกู้ยืมของภาคครัว
เรือนปี 2564 มีโอกาสเติบโต
ขึ้นสูงกว่าปี 2563 ที่เติบโตเพียง
3.9% ซึ่งภาพดังกล่าวอาจส่ง
ผลต่อเนื่องให้สัดส่วนหนี้ครัว
เรือนต่อจีดีพีขยับสูงขึ้นมาอยูใ่ น
กรอบประมาณ 89.0-91.0% ต่อ
จีดีพีในปี 2564 เทียบกับระดับ
89.3% ต่อจีดีพีในปี 2563
ซึ่งตอกย้�ำว่า ทางการไทยคง
หันกลับมาดูแลปัญหาหนี้ครัว
เรือนอย่างจริงจังเมื่อวิกฤตโค
วิด 19 สิ้นสุดลง โดยอาจกลับมา
สานต่อมาตรการดูแลให้การก่อ
หนี้ของครัวเรือนสอดคล้องกับ
ความสามารถในการช�ำระหนี้
(Affordability)

ก.ล.ต. ปรัับเกณฑ์์การยื่่�นคำำ�ขอและแบบ filing
พร้้อมรองรัับลายมืือชื่่�ออิิเล็็ กทรอนิิกส์์
เพิ่่� มความสะดวกภาคธุุรกิิจ
ก.ล.ต. ปรับปรุงประกาศที่เกี่ยวข้องกับการยื่นค�ำขอ
อนุญาตและแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน (แบบ filing) ใน
รูปแบบ paperless พร้อมเปิดให้กรรมการรับรอง
ข้อมูลในแบบ filing ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
(digital signature) ได้ เพื่อให้ภาคธุรกิจได้รับความ
สะดวกและคล่องตัว ซึ่งเป็น ส่วนหนึ่งของโครงการ
Regulatory Guillotine โดยจะมีผลบังคับใช้วันที่ 1
เมษายน 2564 เป็นต้นไป
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์
การยื่นค�ำขออนุญาตและแบบ filing และเอกสาร
เกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสาร
ทุนในรูปแบบ paperless โดยก�ำหนดให้ผู้เสนอ
ขายหลักทรัพย์ย่ น
ื ค�ำขออนุญาตและแบบ filing
พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานต่อ ก.ล.ต. ในรูปข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์

พร้อมทั้งเพิ่มทางเลือกให้กรรมการใช้ digital
signature ในการรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ในแบบ filing หรือจะลงนามในเอกสารที่พิมพ์
จากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์ฯ) ตามวิธีการเดิมก็ได้
โดยจะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
เป็นต้นไป
ปัจจุบันผู้เสนอขายหุ้นและทรัสต์เพื่อการลงทุน
ในอสังหาริมทรัพย์ สามารถยื่นเอกสารในรูปแบบ
paperless ได้ต้ังแต่ปี 2559 โดย ก.ล.ต. อยูร่ ะหว่าง
พัฒนาระบบงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อ
ให้การยื่นค�ำขออนุญาตและแบบ filing ส�ำหรับ
การเสนอขายตราสารทุนประเภทอื่นเปลี่ยนจาก
การยื่นในรูปแบบ "เอกสารสิ่งพิมพ์" เป็นแบบ "
อิเล็กทรอนิกส์" ต่อไป

ก.ล.ต. มีีมติิกำำ�หนดคุุณสมบัั ติิผู้้�ซื้้� อขาย
คริิปโทเคอร์์เรนซีี

ก.ล.ต. เปิิดเผยมติิคณะกรรมการ

ความรู้และความสามารถในการ

เสนอของ ก.ล.ต. ให้ผู้ซ้ อ
ื ขายค

คุุณสมบััติิผู้้�ซื้้� อขายคริิปโทเค

การทดสอบความรู้ (knowledge

ประสบการณ์ซ้ อ
ื ขายคริปโทเค

ก.ล.ต. เกี่่�ยวกัับการกำำ�หนด

อร์์เรนซีี โดยผู้้�ซื้้�อขายต้้องเป็็นผู้้�

ที่่�มีป
ี ระสบการณ์์ซื้้� อขายคริิปโท

รับความเสี่ยง และต้องจัดให้มี
test) ก่อนเริ่มให้บริการ โดย

ก.ล.ต. ได้จัดให้มีเสวนาการรับ

ริปโทเคอร์เรนซีต้องเป็นผู้ท่ีมี
อร์เรนซีอยูแ
่ ล้ว หรือผ่านการ

อบรมหรือทดสอบความรู้เกี่ยวกับ

เคอร์์เรนซีีอยู่่�แล้้ว หรืือผ่่านการ

ฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว

การซื้้�อขายคริิปโทเคอร์์เรนซีี รวม

24 มีนาคม 2564 ผ่านช่องทาง

ค�ำแนะน�ำผู้ใช้บริการเกี่ยวกับการ

ด้วย นั้น

โทเคอร์เรนซี เพื่อให้ม่ันใจว่า ผู้

อบรมหรืือทดสอบความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
ทั้้�งกำำ�หนดให้้ผู้้�ประกอบธุุรกิิจให้้

คำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับการจััดสรรเงิิน

ลงทุุนเพื่่� อซื้้�อขายคริิปโทเคอร์์เรน
ซีี เพื่่� อให้้มั่่�นใจว่่าผู้้�ซื้้�อขายคริิป

จ�ำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 3 และ

เฟซบุ๊กไลฟ์ เพจส�ำนักงาน กลต.

การซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี รวม
ทั้งก�ำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจให้

จัดสรรเงินลงทุนเพื่อซื้อขายคริป
ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีมีความ

ก.ล.ต. ได้รวบรวมความคิดเห็น

รู้ความเข้าใจ และสามารถจัดสรร

เห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวง

เสี่ยงจากการซื้อขายได้อย่าง

เสวนาตามที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้

การจัดท�ำหลักเกณฑ์ให้สอดคล้อง

ก.ล.ต.) จัดให้มีการรับฟังความคิด

คิดเห็น มีผู้รว
่ มแสดงความคิดเห็น

ไป

(public hearing) ในประเด็นการ

เห็นว่าไม่ควรก�ำหนดคุณสมบัติ

นอกจากนี้ ก.ล.ต. จึงได้รว
่ มมือ

ก�ำหนดเฉพาะคุณสมบัติด้าน

ในการจัดให้มีการอบรมให้

โทเคอร์์เรนซีีมีค
ี วามรู้้�ความเข้้าใจ
และสามารถรัับความเสี่่�ยงได้้

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (
เห็นจากประชาชนเป็นการทั่วไป

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อเพิ่ม

กลไกคุ้มครองแก่ผซ
ู้ ้ อ
ื ขายระหว่าง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 27 มีนาคม
2564 ให้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ให้

ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

จากช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งความ

เงินลงทุนเพื่อบริหารจัดการความ

สินทรัพย์ดิจิทัลท่ีเข้าร่วมการ

เหมาะสม ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะด�ำเนิน

ตลอดช่วงเวลาที่เปิดรับฟังความ

กับมติคณะกรรมการ ก.ล.ต. ต่อ

จ�ำนวน 6,932 ราย โดยส่วนใหญ่
ใด ๆ ขณะที่บางส่วนเห็นว่าควร

ความรู้ ซึ่ง ก.ล.ต. ได้รับฟังและน�ำ
ความคิดเห็นต่าง ๆ มาประมวล
เป็นข้อเสนอแนะ โดยน�ำเสนอ

ความรู้พ้ น
ื ฐานเกี่ยวกับคริปโท
เคอร์เรนซี ภายใต้ช่ ือ "คริปโท

101" แก่ผู้สนใจ โดยจะเริ่มเผย

ต่อคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพื่อ

แพร่ผา่ นช่องทางเพจ Start-

6/2564 เมื่อวันที่ 1 เมษายน

เมษายน 2564 เป็นตอนแรกอีก

ต้องก�ำหนดคุณสมบัติของผู้ซ้ ือ

พิจารณาในการประชุมครั้งที่

เสี่ยงของผลิตภัณฑ์ ทั้งในด้าน

2564 ซึ่งมีมติเห็นชอบตามข้อ

ขายให้สอดคล้องกับระดับความ

กับผู้เชี่ยวชาญและภาคเอกชน

to-Investในวันพฤหัสบดีท่ี 8
ด้วย

ก.ล.ต. ปรัับปรุุงเกณฑ์์กำำ�หนดคุุณสมบัั ติิผู้้� สอบบััญชีีใน
ตลาดทุุนให้้เหมาะสมกัับบริิบทของวิิชาชีีพสอบบััญชีี
ในปััจจุุบััน
ก.ล.ต. แก้้ไขประกาศว่่า
ด้้วยการให้้ความเห็็นชอบผู้้�
สอบบััญชีีในตลาดทุุน* โดย
ปรัับปรุุงข้้อกำำ�หนดเกี่่�ยวกัับ
คุุณสมบััติิของผู้้�สอบบััญชีี
ในตลาดทุุนให้้เหมาะสมกัับ
บริิบทของวิิชาชีีพสอบบััญชีี
ในปััจจุุบัน
ั เพื่่� อลดอุุปสรรคที่่�
เกิิดจากข้้อกำำ�หนดที่่�สร้้างภาระ
เกิินความจำำ�เป็็นตามโครงการ
Regulatory Guillotine** และ
ส่่งเสริิมการเพิ่่ม
� จำำ�นวนผู้้�สอบ
บััญชีีที่่�มีคุ
ี ณ
ุ ภาพรองรัับการ
เติิบโตของตลาดทุุน พร้้อมทั้้�ง
รัักษาคุุณภาพงานสอบบััญชีีใน
ตลาดทุุนให้้ได้้มาตรฐานสากล
อย่่างต่่อเนื่่� อง

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
เลขาธิการ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต
.) กล่าวว่า "บริบทของการ
สอบบัญชีในยุคปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมค่อน
ข้างมาก ก.ล.ต. จึงทบทวนหลัก

เกณฑ์เรื่องคุณสมบัติของผู้
สอบบัญชีในตลาดทุนให้เหมาะ
สมกับสถานการณ์มากขึ้น เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชียุค
ใหม่ท่ีมีศักยภาพสามารถเข้า
มาเป็นผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
ได้โดยสะดวก ซึ่งจะช่วยให้มี
จ�ำนวนผู้สอบบัญชีในตลาด
ทุนที่มีคุณภาพเพียงพอรองรับ
การเติบโตของตลาดทุน เช่น
ผ่อนปรนคุณสมบัติของผู้
สอบบัญชีในตลาดทุนเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
สอบบัญชีจากเดิม 10 ปี เหลือ
7 ปี จ�ำนวนและลักษณะของ
กิจการที่จะต้องปฏิบัติงานสอบ
บัญชีจากเดิม 3 กิจการเป็น 2
กิจการ
และเปิดโอกาสให้ผู้สอบ
บัญชีท่ีรับผิดชอบงานของ
ธนาคารพาณิชย์สามารถยื่น
ค�ำขอความเห็นชอบเป็นผู้
สอบบัญชีในตลาดทุนได้ รวม
ถึงผ่อนผันให้ผู้สอบบัญชีท่ี
ไม่สามารถรักษาคุณสมบัติ
ในเรื่องการด�ำรงต�ำแหน่งใน
ส�ำนักงานสอบบัญชีมีระยะ

เวลาในการแก้ไขคุณสมบัติ
เพื่อช่วยอ�ำนวยความสะดวก
และลดภาระของผู้สอบบัญชี
ในตลาดทุน ทั้งนี้ การแก้ไข
เกณฑ์ดังกล่าวไม่เป็นการลด
คุณภาพของผู้สอบบัญชีใน
ตลาดทุน เนื่องจาก ก.ล.ต.
ยังคงมีกระบวนการกลั่นกรอง
คุณสมบัติและคุณภาพงาน
สอบบัญชีของผู้ย่ ืนค�ำขอใน
ระดับเดียวกับมาตรฐานสากล
เช่นเดิม โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะ
เริ่มมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1
พฤษภาคม 2564"

ในการนี้ ก.ล.ต. ได้ออกหนังสือ
เวียนส�ำหรับผู้สอบบัญชี เพื่อ
อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ
แก้ไขคุณสมบัติและเงื่อนไข
ในการยื่นขอความเห็นชอบ
และรักษาสถานภาพการเป็นผู้
สอบบัญชีในตลาดทุน เพื่อใช้
เป็นแนวทางการในพิจารณา
คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีให้
สอดคล้องกับการแก้ประกาศ
ดังกล่าว

บล.ทิิสโก้้ : RBF แนะนำำ� ถืือ ราคาพื้้� นฐาน ที่่� 16.20 บ.
RBF: กัญชงก�ำลังมา; ปรับการ
ประเมินขึ้น

ธุรกิจกัญชงจะมีสัดส่วนกว่า 40%
ของการประเมินก�ำไร 2022F

RBF ตั้งเป้าการเติบโตของรายได้

จากธุรกิจหลักที่ 10-12% ในปีน้ี

ด้วยปัจจัยจากการใช้ก�ำลังการผลิต

มากขึ้นในอินโดนีเซียและเวียดนาม
และการเติบโตของผลิตภัณฑ์จาก

พืช และ gluten/lactose-free และ

ฝ่ายบริหารคาดจะสามารถสร้าง

ของยอดขาย โดยธุรกิจกัญชงคาด

ภายใต้สมมติฐานจะได้รับใบ

ราว 28-48% ของก�ำไรทั้งหมดในปี

รายได้ราว 600 ลบ. ในช่วง 4Q21
อนุญาตในช่วง เม.ย.-พ.ค. และจะ
มีพ้ น
ื ที่ปลูกราว 500 ไร่ และราคา

isolated CBD ที่ 2-3 แสนบาท/กก.
ซึ่งจะสามารถเก็บเกี่ยว CBD 1 รอบ

ได้ประมาณ 2-3 ตันในช่วง 4Q21

อย่างไรก็ดีอุปสงค์ค่อนข้างมาจาก
ลูกค้าน้อยราย

คาดจะสร้างรายได้จากกัญชงราว

ปรับก�ำไร 2021-22F ขึ้น 35-100%

4Q21) อีกทั้งยังคาดจะรับรู้ราย

เราประเมินรายได้จากธุรกิจกัญชง

2Q21 เนื่องจากมีลูกค้าหลายราย

มีผลผลิต CBD 3,7,8 ตัน ส�ำหรับปี

จะสร้างก�ำไร 240-560 ลบ. หรือ
2021-22F

มูลค่าเหมาะสม 16.2 บาท (DCF)
เราประเมินมูลค่าเหมาะสมโดยใช้
DCF ด้วย WACC 8.1% และ TG

3% และแนะน�ำ “ถือ” โดยมูลค่า

ของธุรกิจหลักอยูท
่ ่ี 12.3 บาท หาก
ไม่รวมธุรกิจกัญชง ปัจจัยที่มีผลต่อ
ราคาได้แก่ การควบรวมธุรกิจ การ

600 ลบ. ในปีน้ี (เริ่มขายในช่วง

เพื่อสะท้อนโอกาสจากธุรกิจกัญชง

ได้จากรสและกลิ่นเทอร์ปีนในช่วง

ที่ 600, 1,400 และ 1,600 ลบ. โดย

จาก product mix 2. กลุ่มลูกค้ามี

2021-23F ตามล�ำดับและ ASP ที่

ความเสี่ยง 3.ความไม่แน่นอนของ

วางแผนจะออกผลิตภัณฑ์เกี่ยว

กับกัญชงในไตรมาสนี้ อย่างไร

2 แสนบาท/กก. และ GPM 70%

ก็ดีในช่วง 1Q21 จะมีการรับรู้

ส�ำหรับช่วง 2021-25F (ใกล้เคียง

ธุรกิจโรงแรม

จะลดลงเหลือ 50% ในปี 2026F

impairment loss จากการลงทุนใน

ฝ่ายบริหารตั้งเป้ารายได้จากกัญชง
600 ลบ. ในปีน้ี

กับธุรกิจรสและกลิ่นที่ 80%) ก่อน
พร้อมกับ ASP ที่ลดลงเหลือ 5 หมื่น

บาท/กก. เนื่องจากการอนุญาตน�ำ
เข้า CBD ส่วน SG&A อยูท
่ ่ี 20%

ได้ปรับใบอนุญาตปลูก/สกัดกัญชง

ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ 1. มาร์จิ้นผันผวน

น้อยรายจึงเกิดการกระจุกตัวเป็น

ข้อบังคับต่างๆ และความส�ำเร็จใน
การปลูกกัญชง ?
Market Insight
E- mail :tiscoresearch@tisco.

co.th

บล.ทิิสโก้้ : ORI แนะนำำ� ถืือ ราคาพื้้� นฐาน ที่่� 9.00 บ.

ORI : งานในมืือและ RTM หนุุนการเติิบโตของกำำ�ไรสองหลััก

งานในมืือ, RTM และการออกโครงการใหม่่ๆ มีีแนวโน้้มดีี

เรามีีมุม
ุ มองบวกต่่อแนวโน้้มยอดจอง และโครงการใหม่่ๆ ของ ORI โดยยอดจอง 1Q21 ได้้เกิินเป้้าหมาย
แล้้ว เนื่่� องจากประสบความสำำ�เร็็จในหลายๆ โครงการในไตรมาสนี้้� เราประเมิินรายได้้และการเติิบโตของ
กำำ�ไร (19%) ในปีีนี้้�เท่่าเดิิม มููลค่่าเหมาะสมอยู่่�ที่่� 9 บาท อิิง PER 2021F 7x แนะนำำ� “ถืือ”
คาดการเติิบโตของกำำ�ไรสุุทธิิ1Q21Fอยู่่�ที่่� 29% YoY และ 19% QoQ

เราคาด ORI จะมีีกำำ�ไรสุุทธิิดีี เติิบโต 29% YoY และ 19% QoQ สู่่� 765 ลบ. ในช่่วง 1Q21F เราประเมิินกำำ�ไร
ก่่อนหัักภาษีีจะสููงกว่่าโดยเพิ่่ม
� ขึ้้�น 85% YoY ส่่วนรายได้้จากการดำำ�เนิินงานคาดอยู่่�ที่่� 3.2 พัันลบ. (+53%
YoY และ +18% QoQ) โดยส่่วนใหญ่่มาจากโครงการทั้้�ง 8 โครงการ GPM คาดบางลงจาก 45% เหลืือ 38%
แต่่ทรงตััว QoQ ส่่วน SG&A ต่่อยอดขายคาดจะลดลงเหลืือ 14% จาก 22% ในช่่วง 1Q20 และ 17% ใน
ช่่วง 4Q20 เนื่่� องจากรายได้้ที่่�สูงู ขึ้้�น ด้้านส่่วนแบ่่งรายได้้คาดจะลดลง YoY และ QoQ เนื่่� องจากโครงการ JV
ยัังไม่่มีก
ี ารรัับรู้้�รายได้้
กำำ�ไร 2021-22F คงเดิิม

เรายัังคงรายได้้และกำำ�ไร 2021-22F เท่่าเดิิม และมาจากรายได้้จากการดำำ�เนิินงาน 1.4 หมื่่�นลบ. (+33.5%
YoY ตามแนวทางจากฝ่่ายบริิหาร) และ 1.42 หมื่่�นลบ. (ต่ำำ�กว่่าแนวทางจากฝ่่ายบริิหารที่่� 1.65 หมื่่�นลบ
.) ตามลำำ�ดัับ ส่่วน GPM และ SG&A ต่่อยอดขายประเมิินไว้้ที่่� 37%, 37% และ 15.4%, 17% เท่่าเดิิมตาม
ลำำ�ดัับ
ปรัับราคาเป้้าหมายใหม่่ 9 บาท อิิง PER 2021 แนะนำำ� “ถืือ”

หลัังปรัับจำำ�นวนหุ้้�นที่่�ชำ�ำ ระแล้้วเนื่่� องจากหมดสััญญาวอแรนท์์ EPS 2021-22F ถููกปรัับขึ้้�น 25% และมีี
มููลค่่าเหมาะสมที่่� 9 บาท อิิง PER 2021F 7x ตาม -0.5 std จากค่่าเฉลี่่�ยย้้อนหลััง 5 ปีีของธุุรกิิจอสัังหาฯ ที่่�
อยู่่�อาศััยในประเทศ ปััจจััยเสี่่�ยงได้้แก่่ ยอดจอง และยอดโอนที่่�ต่ำำ�กว่่าคาด ยอดยกเลิิก และ rejection rate
ที่่�สูงู กว่่าคาด และผลการอนุุมัติิ
ั จาก EIA ?
Market Insight

E- mail :tiscoresearch@tisco.co.th

บล.ฟิิลลิิป : BBL แนะนำำ� ทยอยซื้้�อ ราคาพื้้� นฐาน ที่่� 141.00 บ.
BBL– ทยอยซื้อ TP’64:141.00
คาดก�ำไร 1Q64 โตมาก q-q แต่หด y-y
งบรวม 1Q64E 4Q63 1Q63 % y-y % q-q
ก�ำไร 7,327 2,398 7,671 -4.5 205.6
EPS 3.84 1.26 4.02 -4.5 205.6
คาดก�ำไร 1Q64 โต 205.6% q-q แต่หด 4.5% y-y: คาด BBL จะมีก�ำไร 1Q64 7.3 พันลบ
. เพิ่มขึ้นถึง 205.6% q-q จากการตั้งส�ำรอง และค่าใช้จ่ายที่ลดลงมาก จาก 4Q63 BBL มี
ค่าใช้จ่ายในการควบรวมกับ Permata ซึ่งคาดว่าจะไม่มีในไตรมาสนี้ แต่ลดลง 4.5% y-y
จากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น

ยังได้รับผลกระทบจากการชาระคืนสินเชื่อ: คาดว่าสินเชื่อของ BBL ใน 1Q64 จะยังคงหด
ตัวประมาณ 0.9% q-q จากการชาระคืนของลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ แต่มองว่าส่วนต่าง
อัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มสูงขึ้นได้เป็น 2.18% จาก 2.16% ในไตรมาสก่อน จากการกลับมาชา
ระคืนมากขึ้นของลูกหนี้ท่ีได้รับการช่วยเหลือก่อนหน้านี้
ปรับราคาพื้นฐานเป็น 141 บาท ยังแนะน�ำ “ทยอยซื้อ”: คาดว่า BBL จะมีกาไรปี 64 34
พันลบ. เพิ่มขึ้น 96.8% y-y จากการตั้งส�ำรองที่ลดลง และได้รายได้จาก Permata มาช่วย
เสริม ปรับราคาพื้นฐานขึ้นเป็น 141 บาท จากแนวโน้มการเติบโต และประโยชน์ท่ีจะได้
จากสินเชื่อรายใหญ่ ยังแนะน�ำ “ทยอยซื้อ”
หมายเหตุ: ก�ำไร = ล้านบาท, EPS = บาท
อดิสรณ์ มุง่ พาลชล, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #18577

บล.เมย์์แบงก์์ กิิมเอ็็ง : SCCC แนะนำำ� ซื้้�อ เป้้าหมาย 180 บาท
Siam City Cement (SCCC)
คาดผลประกอบการ 1Q64 จะเติบโต
BUY
Share Price THB 164.00
12m Price Target THB 180.00 (+10%)
Previous Price Target THB 180.00
ประเด็นการลงทุน
คาดก�ำไร 1Q64 จะเติบโตได้ดี 1,050 ล้านบาท (+13%QoQ, +27%YoY) ผลต่อเนื่องจากการเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดต้นทุน
รวมถึงความต้องการปูนซีเมนต์ในไทย และ ต่างประเทศ คาดจะเติบโตได้เล็กน้อย แนวโน้มปี 2564 สถานการณ์ตลาดรวมทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศคาดจะดีข้ึน ท�ำให้ผลประกอบการปีน้จ
ี ะเติบโต SCCC มีกระแสเงินสดสูง หุ้นซื้อขาย P/E ต่�ำ และ
ปันผลดี คงแนะน�ำ ซื้อ เป้าหมาย 180 บาท
คาดผลประกอบการ 1Q64 เติบโตได้ดี 1,050 ล้านบาท (+27%YoY)
จากข้อมูลของส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ความต้องการปูนซีเมนต์ เดือน ม.ค. เติบโต 1.6% และ เดือน
ก.พ. เติบโต 0.9% ส่วนข้อมูลของส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ความต้องการปูนซีเมนต์ เดือน ม.ค. - ก.พ. 2564 เติบโต
5.7% ส�ำหรับประมาณการของเราประเมิน ยอดขายของ SCCC ใน 1Q64 จะเติบโตจากปีก่อนเล็กน้อย 11,181 ล้านบาท
(+7%QoQ, +2%YoY) ในขณะที่อัตราก�ำไรขั้นต้นคาดจะชะลอตัวลงเหลือ 34.5% จาก 35.7% ในไตรมาสก่อนจากต้นทุน
พลังงานที่สูงขึ้น แต่ดีข้ึนจากปีก่อน 32.5% จากการปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดต้นทุน รวมแล้วคาดก�ำไร 1Q64 จะเติบโตได้ดี
1,050 ล้านบาท (+13%QoQ, +27%YoY)
แนวโน้มปี 2564 คาดจะเติบโตต่อ ประมาณการมีอัพไซด์
ผลประกอบการปี 2563 ที่ผา่ นมา ก�ำไรเติบโตได้ดี 3,680 ล้านบาท (+17%YoY) แม้ว่ายอดขายจะปรับลดลงเหลือ 42,000
ล้านบาท (-12%YoY) แรงหนุนจากการปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และ ลดค่าใช้จ่าย แนวโน้มปี 2564 สถานการณ์
ตลาดรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศคาดจะดีข้ึน ตลาดในประเทศคาดจะยังได้แรงหนุนจากโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล
และ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ส่วนตลาดต่างประเทศ ในเวียดนามจะมีการลงทุนโครสร้างพื้นฐานมากขึ้น ศรีลังกากลับมา
เติบโตได้ดีหลังเลือกตั้ง เราประเมินยอดขายปี 2564 เท่ากับ 42,420 ล้านบาท เติบโตเล็กน้อย 1%YoY และ คาดจะมีก�ำไร
สุทธิ 3,871 ล้านบาท เติบโตได้ 5% ซึ่งประมาณการของเราค่อนข้างอนุรักษ์นิยม ท�ำให้ประมาณการของเรามีอัพไซด์
กระแสเงินสดสูง หุ้นซื้อขาย P/E ต่�ำ และ ปันผลดี
SCCC มีกระแสเงินสดต่อปี สูงถึง 9 พันล้านบาท คาดปีน้จ
ี ่ายปันผลประมาณ 9-10 บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลตอบแทน
5.5%-6% ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขาย P/E ปี 2564 ที่ต่�ำ 12.6 เท่า EV/EBITDA 7.9 เท่า และ P/BV 1.4 เท่า เราคงแนะน�ำ ซื้อ
ลงทุน ประเมินราคาเป้าหมาย 180 บาท บนฐานค่าเฉลี่ย 10 ปี Forward P/E - 1SD = 13.8x
Surachai Pramualcharoenkit
surachai.p@maybank-ke.co.th
(66) 2658 6300 ext 1470

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : SONIC คงค�ำแนะน�ำ “ซื้อ”
คาดก�ำไรจะท�ำสถิติใหม่อีกไตรมาส
คงคำำ�แนะนำำ� “ซื้้�อ”
Sonic Interfreight (SONIC)
คาดกำำ�ไรจะทำำ�สถิิติิใหม่่อีีกไตรมาส
BUY
Share Price
THB 3.22
12m Price Target
THB 3.15
Previous Price Target THB 3.15
ประมาณการกำำ�ไรมีีแนวโน้้มต่ำำ�ไป 20-30% คงคำำ�แนะนำำ� “ซื้้�อ”
เราคาดว่่ากำำ�ไรไตรมาส 1/64 ของ SONIC จะยัังคงสดใส ทำำ�สถิิติิใหม่่ติิดต่่อกัันเป็็นไตรมาสที่่� 2 โดยคาดกำำ�ไรสุุทธิิที่่� 36 ลบ.
เติิบโต +28.0% QoQ และ +172.4% YoY ได้้ประโยชน์์จากขนาด และ volume ส่่งออกที่่�หนาแน่่น ซึ่่�งทิิศทางนี้้�สอดคล้้องกัับ
มุุมมองเชิิงบวกของ ธปท. ล่่าสุุดต่่อภาคการส่่งออกไทย โดยหากกำำ�ไรออกมาได้้ตามคาดนี้้� จะทำำ�ให้้ประมาณการกำำ�ไรปีี 2564
ของเราจะต่ำำ�ไป 20-30% ซึ่่�งจะเปิิดโอกาสในการปรัับประมาณการกำำ�ไร และราคาเหมาะสมขึ้้�นอีีกครั้้�ง จากคาดการณ์์กำำ�ไร
สุุทธิิปีี 2563 ที่่� 93 ลบ. +54.7% YoY และ ราคาเหมาะสมก่่อนปรัับประมาณการที่่� 3.15 บาท/ หุ้้�น
คาดกำำ�ไรสุุทธิิจะทำำ�สถิิติิใหม่่อีีกครั้้�ง +172.4% YoY
เราคาดว่่า SONIC จะมีีกำำ�ไรสุุทธิิไตรมาส 1/64 ที่่� 36 ลบ. เติิบโต +28.0% QoQ จากไตรมาส 4/63 และ +172.4% YoY ทำำ�
สถิิติิใหม่่ต่่อเนื่่� อง 2 ไตรมาสติิดกััน สััญญาณที่่�เราได้้รับ
ั คืือ ยอดรายได้้จะยัังขยายตััวได้้ต่่อระดัับ +10% QoQ จากไตรมาส
4/63 ซึ่่�งเป็็น High season ของบริิษััท ส่่วนไตรมาส 1/64 แม้้จะเป็็น Low season ของทุุกปีี แต่่ทว่่าปีีนี้้�ประเทศไทยกลัับได้้
อานิิสงค์์จากการฟื้้� นตััวของประเทศคู่่�ค้้าที่่�เริ่่ม
� คุุมการแพร่่ระบาด COVID-19 ได้้ดีีขึ้้�น ผนวกกัับค่่าระวางเรืือคอนเทนเนอร์์ที่่�ยังั
อยู่่�ในระดัับสููงจากการขาดแคลนตู้้� รวมๆแล้้วจึึงทำำ�ให้้ทิิศทางรายได้้ยังั คงสดใส สอดรัับกัับ ธปท. รายงานตััวเลขส่่งออกเดืือน
ก.พ. (ไม่่รวมทองคำำ�) ขยายตััว +7% YoY และยัังปรัับเป้้าส่่งออกปีี 2564 เพิ่่ม
� จาก +5.7% เป็็น +10.0% YoY อีีกด้้วย ขณะ
ที่่�อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น (GPM) เราคาดจะทรงตััวที่่� 18.7% จากไตรมาสก่่อนเพราะต้้องช่่วยเหลืือดููแลลููกค้้าผู้้�ส่่งออกในภาวะค่่า
ระวางแพง แต่่อย่่างไรก็็ดีี SONIC ได้้ประโยชน์์จาก Volume ที่่�เพิ่่ม
ั สำำ�คััญ และ การได้้ประโยชน์์จากขนาดเข้้ามา
� อย่่างมีีนัย
ชดเชย (Economies of scale) เราคาดอััตรากำำ�ไรสุุทธิิ (NPM) จะทำำ�ได้้สูงู 7.2% เป็็นสถิิติิใหม่่ของบริิษััทเช่่นกััน
ประมาณการกำำ�ไรก่่อนหน้้าของเรา อาจต่ำำ�ไป(อีีกแล้้ว)ราวๆ 20-30%
หาก SONIC ทำำ�ได้้ดีีตามคาด จะทำำ�ให้้กำำ�ไรไตรมาส 1/64 นั้้�นจะคิิดเป็็น 38.9% ของประมาณการกำำ�ไรสุุทธิิทั้้�งปีีของเราที่่� 93
ลบ. +54.7% YoY และมีีโอกาสสููงในการปรัับประมาณการขึ้้�นอีีก เนื่่� องจากสถานการณ์์ส่ง่ ออกของไทยยัังอยู่่�ในเกณฑ์์ดีี อีีก
ทั้้�งการที่่�ค่่าเงิินบาทอ่่อนค่่าลง 4.6% YTD ยิ่่ง� ทำำ�ให้้เกิิดจููงใจต่่อการผลิิตเพื่่� อส่่งออก และเพิ่่ม
� ความสามารถในการแข่่งขัันให้้
แก่่ผู้้�ประกอบการส่่งออกอีีกด้้วย ซึ่่�งล้้วนดีีต่่อธุุรกิิจของ SONIC
ความเสี่่�ยง
ความขััดแย้้งทางการค้้าระหว่่างสหรััฐ-จีีน ยัังคงเป็็นประเด็็นที่่�ต้้องติิดตามอย่่างใกล้้ชิิด รวมถึึงสถานการณ์์ของค่่าเงิินบาท จะ
ส่่งผลต่่อปริิมาณกิิจกรรมการส่่งออกของผู้้�ประกอบการไทย
Jaroonpan Wattanawong
jaroonpan.w@maybank-ke.co.th
(66) 2658 6300 ext 1404

บล.เมย์์แบงก์์ กิิมเอ็็ง : CPF คงคำำ�แนะนำำ� ซื้้�อ ราคาเป้้าหมาย 45.25 บาท
Charoen Pokphand Foods (CPF)
กำำ�ไร 1Q64 จะสููงขึ้้�นต่่อ
Results Preview
ประเด็็นการลงทุุน
แม้้ฐานสููงแต่่คาดว่่ากำำ�ไรปกติิ 1Q64 เติิบโตได้้ทั้้�ง QoQ และ YoY จากการรัับรู้้�กำำ�ไรของ CTI ราคาหมููยังั สููง และ
การเพิ่่ม
� ปริิมาณเลี้้�ยงหมูู ผลกระทบจากต้้นทุุนวััตถุุดิิบอาหารสััตว์์ที่่�เพิ่่ม
� ขึ้้�นถููกจำำ�กััดด้้วยประสิิทธิิภาพการผลิิตที่่�
สููงขึ้้�น เรายัังคงคำำ�แนะนำำ� ซื้้�อ ราคาเป้้าหมาย (SOTP) 45.25 บาท ประกอบด้้วย CPF 28.12 บาท อิิง PER 12 เท่่า
(-1SD ของ PE เฉลี่่�ย) และ CPALL 17.13 บาท จาก DCF (WACC 7.2%, LTG 4%)
CTI ผลัักดัันกำำ�ไร 1Q64 เติิบโตทั้้�ง QoQ และ YoY
เราคาดว่่ากำำ�ไรปกติิ 1Q64 เพิ่่ม
� ขึ้้�น 7% QoQ และ 6% YoY เป็็น 6,807 ล้้านบาท เนื่่� องจากประเมิินว่่าส่่วนแบ่่ง
กำำ�ไรจากบริิษััทร่ว
่ มจะเพิ่่ม
ั ยะ 47% QoQ และ 62% YoY เป็็น 4,341 ล้้านบาท จากการรัับรู้้�กำำ�ไรเต็็ม
� ขึ้้�นอย่่างมีีนัย
ทั้้�งไตรมาสของธุุรกิิจหมููครบวงจรในจีีน (CTI) หลัังจากเข้้าลงทุุนตั้้�งแต่่เดืือน ธ.ค. 2563 แม้้ราคาหมููในจีีน 1Q64
ลดลง 10% YoY เป็็น 30 RMB/กก. แต่่ยังั เป็็นราคาที่่�สูงู อีีกทั้้�งมีีการขยายกำำ�ลัังการผลิิตโดย CTI จะเพิ่่ม
� ปริิมาณ
เลี้้�ยงหมููจากปีีก่่อนที่่� 4.5 ล้้านตััว เป็็น 6-7 ล้้านตััวในปลายปีีนี้้�
คาดอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นยัังทรงตััวสููง แม้้ต้้นทุุนอาหารสััตว์์เพิ่่ม
�
ราคาหมููเฉลี่่�ยในไทยเพิ่่ม
� ขึ้้�น 11% YoY เป็็น 80 บาท/กก. และราคาหมููในเวีียดนามยัังทรงตััวสููงใกล้้เคีียงปีีก่่อน
ที่่�ราว 77,000 VND/กก. ประกอบกัับทยอยเพิ่่ม
� ปริิมาณการเลี้้�ยงหมููในไทยและเวีียดนาม 10% และ 15% ตาม
ลำำ�ดัับ ต้้นทุุนวััตถุุดิิบอาหารสััตว์์เพิิมขึ้้�น ราคากากถั่่�วเหลืืองเพิ่่ม
� ขึ้้�น 39% YoY เป็็น 19 บาท/กก. และราคา
ข้้าวโพดเพิ่่ม
� ขึ้้�น 9% YoY เป็็น 9.4 บาท/กก. อย่่างไรก็็ดีี ผลกระทบดัังกล่่าวถููกชดเชยด้้วยการเพิ่่ม
� ประสิิทธิิภาพ
การผลิิต รวมทั้้�งปรัับสููตรอาหารสััตว์์ นอกจากนั้้�น การ Deconsolidate ธุุรกิิจอาหารสััตว์์ในจีีนซึ่่�งมีีอััตรากำำ�ไรต่ำำ�
ยัังช่่วยเพิ่่ม
� อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นของ CPF เราจึึงคาดว่่าอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น 1Q64 ยัังอยู่่�ในระดัับสููงที่่� 18.1% ลดลงเพีียง
29 bps YoY
แนวโน้้มกำำ�ไรเติิบโตได้้ต่่อใน 2Q64
ราคาหมููในจีีนปััจจุุบัน
ั ลดลงมาที่่� 25 RMB/กก. จากปริิมาณหมููเริ่่ม
� เพิ่่ม
� ขึ้้�น ขณะที่่�ราคาหมููในเวีียดนามทรงตััวที่่�
76,000-78,000 VND/กก. ราคาหมููในไทยยัังยืืนในระดัับสููงที่่� 80-82 บาท/กก. เนื่่� องจากเข้้าหน้้าร้้อนและภััยแล้้ง
ซึ่่�งกระทบต่่อการเลี้้�ยงหมููโดยรวม ขณะที่่� CPF มีีการเลี้้�ยงในระบบปิิดและมีีประสิิทธิิภาพสููงจึึงไม่่ได้้รับ
ั ความเสีีย
หาย นอกจากนั้้�น เราคาดว่่าบริิษััทจะมีีการออกขายสิินค้้า Plant-based ใน 2Q64 ซึ่่�งแม้้ว่่าจะยัังไม่่ส่ง่ ผลกระทบ
อย่่างมีีนัย
ั สำำ�คััญต่่อผลประกอบการ แต่่เป็็น sentiment เชิิงบวก
ความเสี่่�ยง: ราคาเนื้้�อสััตว์์ตกต่ำำ� ราคาวััตถุุดิิบเพิ่่ม
� ขึ้้�น เศรษฐกิิจโลกชะลอ โรคระบาด
Suttatip Peerasub
suttatip.p@maybank-ke.co.th
(66) 2658 6300 ext 1430

บล.โกลเบล็็ก : PF แนะนำำ� “ซื้้�อเก็็งกำำ�ไร” ราคาเป้้าหมาย 0.62 บาท
COMPANY UPDATE
2 เมษายน 2564
Sector: Property		
ราคาปิิด 0.53 บาท
PROPERTY PERFECT PCL.(PF)
“ซื้้�อเก็็งกำำ�ไร” ราคาเป้้าหมาย 0.62 บาท
คาดปีี 2564 มีีโอกาสพลิิกฟื้้� นเป็็นมีีกำำ�ไร
• งวด 4Q63 ขาดทุุนต่่อจาก 3Q63 จากการด้้อยค่่าสิินทรััพย์ต
์ ามมาตรฐานบััญชีี TFRS9
• การลงทุุนธุุรกิิจใหม่่ “ถุุงมืือยาง” หนุุนฐานรายได้้ประจำำ�
•	มีีแผนขายสิินทรััพย์ส
์ ร้้างความแข็็งแกร่่งด้้านการเงิิน
• คาดผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564 มีีโอกาสพลิิกเป็็นมีีกำำ�ไร
•	ปรัับคำำ�แนะนำำ�เป็็น “ซื้้�อเก็็งกำำ�ไร” ราคาเหมาะสม 0.62 บาท
งวด 4Q63 พลิิกขาดทุุนจากการด้้อยค่่าสิินทรััพย์ต
์ ามมาตรฐานบััญชีี TFRS9 : งวด 4Q63 บริิษััทมีรี ายได้้รวมเท่่ากัับ 3 พัันล้้านบาท ลดลง 47%YoY ฟื้้� น
ตััว 4%QoQ ต่ำำ�กว่่าที่่�คาดราว 38% เนื่่� องจากรายได้้จากการขายอสัังหาริิมทรััพย์ง์ วด 4Q63 เท่่ากัับ 2.4 พัันล้้านบาท ลดลง 48%YoY และ 12%QoQ (ต่ำำ�
กว่่าคาด 59%) เนื่่� องจากการแข่่งขัันที่่�รุุนแรงส่่งผลต่่อราคาขายและผลกระทบจากสถานการณ์์โควิิด-19 รอบใหม่่ภายในประเทศ ทำำ�ให้้ยอดโอนโครงการ
ล่่าช้้า ขณะที่่�ธุุรกิิจโรงแรมมีีรายได้้เท่่ากัับ 264 ลบ. (ต่ำำ�คาด 51%) หดตััว 7%YoY แต่่ฟื้้� นตััว 63%QoQ เพราะได้้แรงหนุุนจากการท่่องเที่่�ยวภายในประเทศ
ทั้้�งนี้้� ในงวด 4Q63 มีีผลขาดทุุนจากการด้้อยค่่าของสิินทรััพย์ท
์ างการเงิินจากการตั้้�งค่่าเผื่่�อหนี้้�สููญของลููกหนี้้�จากการขายอสัังหาริิมทรััพย์์ 472 ลบ.ตาม
มาตรฐานบััญชีี TFRS9 เป็็นผลให้้บริิษััทมีผ
ี ลขาดทุุนเท่่ากัับ 567 ล้้านบาท ต่ำำ�กว่่าที่่�คาดว่่าจะขาดทุุนราว 283 ล้้านบาท ขณะที่่�ส่ว
่ นได้้เสีียที่่�ไม่่มีอำ
ี ำ�นาจ
ควบคุุม (Minority Interest) เท่่ากัับ 712 ล้้านบาทเพิ่่ม
� ขึ้้�นจาก 128 ล้้านบาทในปีี 2562 (อยู่่�ระหว่่างรอข้้อมููลชี้้�แจงจากบริิษััท) โดยภาพรวมทั้้�งปีี 63
บริิษััทมีรี ายได้้เท่่ากัับ 1.2
หมื่่�นล้้านบาท ลดลง 39%YoY และพลิิกขาดทุุนสุุทธิิเท่่ากัับ 1,046 ล้้านบาท อััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (D/E Ratio) ปรัับขึ้้�นเล็็กน้้อยสู่่� 2.8 เท่่า
จากระดัับ 2.7 เท่่า ณ ปลายปีี 62
ลงทุุนธุุรกิิจใหม่่ “ถุุงมืือยาง” สร้้างรายได้้ประจำำ� : GRAND ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่อ
่ ยของ PF ร่่วมมืือกัับบริิษััท วััฒนชััย รัับเบอร์์เมท จำำ�กััด (ถืือหุ้้�น 50.5% ของทุุน
เรีียกชำำ�ระแล้้ว 75 ล้้านบาทคิิดเป็็นเงิินลงทุุน 38 ล้้านบาท) จััดตั้้�งบริิษััทแกรนด์์โกลบอล โกลฟส์์ (GGG) ผลิิตและจำำ�หน่่ายถุุงมืือยางสัังเคราะห์์ (Nitrile)
ใช้้ในประเทศ 5% และส่่งออก 95% เราประมาณการยอดขายจากถุุงมืือยางในปีี 2564-65 เท่่ากัับ 2,000 และ 6,000 ล้้านบาทต่ำำ�กว่่าเป้้าที่่�บริิษััทตั้้�งไว้้ที่่�
3,000 และ 9,999 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ เป้้าอััตรากำำ�ไรสุุทธิิราว 40% สููงกว่่าธุุรกิิจอสัังหาริิมทรััพย์แ
์ ละธุุรกิิจโรงแรม และเป็็นผลดีีช่ว
่ ยสร้้างรายได้้ประจำำ�
และกระจายความเสี่่�ยงจากธุุรกิิจเดิิม ปััจจุุบัน
ั เริ่่ม
� สร้้างอาคารหลัังแรกที่่�มีี 8 สายการผลิิต กำำ�ลัังผลิิต 1.78 ล้้านกล่่องต่่อเดืือนหรืือ 21 ล้้านกล่่องต่่อปีี เฟส
แรกคาดเริ่่ม
� ผลิิตในเดืือนมิิถุุนายน 2564 เฟสสองคาดเริ่่ม
� ผลิิตในปีี 2565 เริ่่ม
� จััดทำำ�งบการเงิินรวมตั้้�งแต่่งวด 3Q64
แผนขายสิินทรััพย์ส
์ ร้้างกระแสเงิินสด ลดภาระหนี้้� และสร้้างความแข็็งแกร่่งด้้านการเงิิน : ปีี 2564 บริิษััทมีแ
ี ผนขายสิินทรััพย์์ 3 รายการหลัักมููลค่่ารวม
20,200 ล้้านบาท ได้้แก่่ 1) ที่่�ดิินย่่านแจ้้งวััฒนะ รามอิินทรา และรามคำำ�แหง 2) โรงแรมรอยััล ออคิิด เชอราตัันและไฮแอท รีีเจนซี่่� สุุขุุมวิิทขายเข้้ากอง REIT
(บัันทึึกกำำ�ไรไม่่ได้้เนื่่� องจากมีีสัญ
ั ญาซื้้�อกลัับในอนาคตแต่่คาดจะสร้้างกระแสเงิินสดราว 6 – 7 พัันล้้านบาท) และ 3) ที่่�ดิินถนนรััชดาภิิเษก (แสดงในรููปที่่� 2)
เพื่่� อลดภาระหนี้้� ทำำ�กำำ�ไร และชะลอการลงทุุนในธุุรกิิจที่่�ก่่อหนี้้�สููงและมีีกำำ�ไรต่ำำ� หากเป็็นไปตามแผนเราคาดว่่าบริิษััทจะได้้รับ
ั ประโยชน์์ในเรื่่�องฐานะการ
เงิินที่่�แข็็งแกร่่งขึ้้�น โดยบริิษััทตั้้�งเป้้าระดัับอััตราส่่วนหนี้้�สิินสุุทธิิต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น (Net D/E Ratio) ณ ปลายปีี 2564 ลดลงเหลืือ 1.2 เท่่า ขณะที่่�เราคาด
อััตราส่่วนดัังกล่่าว ณ ปลายปีี 2564 ลดเหลืือ 2.4 เท่่า

คาดผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564 มีีโอกาสพลิิกเป็็นมีีกำำ�ไร : ปลายปีี 2563 บริิษััทมีโี ครงการที่่�อยู่่�ระหว่่างพััฒนารวมทั้้�งสิ้้�น 61 โครงการมููลค่่าคงเหลืือ 39,443
ล้้านบาท (ที่่�มา : 56-1 ปีี 2563) ปีี 2564 แผนเปิิดโครงการใหม่่ลดจากเดิิม 11 โครงการมููลค่่ารวม 18,495 ล้้านบาทเหลืือ 6 โครงการ มููลค่่ารวม 9,930
ล้้านบาทเป็็นบ้้านเดี่่�ยวทั้้�งหมดแบ่่งเป็็นโครงการของบริิษััท 5 โครงการและโครงการร่่วมทุุน 1 โครงการ (ดัังแสดงในรููปที่่� 3 ) เราประมาณการรายได้้จาก
การขายรวม 22,700 ล้้านบาทแบ่่งเป็็น รายได้้จากการโอนโครงการ 13,000 ล้้านบาท (สััดส่่วน 57%) รายได้้จากการขายที่่�ดิิน 6,200 ล้้านบาท (สััดส่่วน
27%) รายได้้จากธุุรกิิจโรงแรม 1,500 ล้้านบาท (สััดส่่วน 7%) รายได้้จากธุุรกิิจถุุงมืือยาง 2,000 ล้้านบาท (สััดส่่วน 9%) และด้้วยสมมติิฐานอััตรากำำ�ไรขั้้�น
ต้้นรวมเท่่ากัับ 29.9% ปรัับดีีขึ้้�นจากระดัับ 23.1% ในปีี 2563 อีีกทั้้�งไม่่มีก
ี ารตั้้�งสำำ�รองด้้อยค่่า ส่่งผลให้้เราคาดว่่าผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2564 จะพลิิกมีี
กำำ�ไรสุุทธิิราว 395 ล้้านบาท ส่่วนผลประกอบการในช่่วง 1Q64 คาดว่่ามีีแนวโน้้มดีีขึ้้�น QoQ ที่่�มีกำ
ี ำ�ไรสุุทธิิ 77 ล้้านบาท
ปรัับคำำ�แนะนำำ�เป็็น “ซื้้�อเก็็งกำำ�ไร” จากเดิิม “ถืือ” ราคาเหมาะสม 0.62 บาทสำำ�หรัับปีี 2564 : ในการประเมิินราคาเหมาะสมด้้วยวิิธีี Prospective PBV ที่่�
ระดัับ 0.42 เท่่าเท่่ากัับค่่าเฉลี่่�ยย้้อนหลััง 3 ปีี ซึ่่�งต่ำำ�กว่่า PBV ของอุุตสาหกรรมที่่�ระดัับ 1.35 เท่่า ทั้้�งนี้้� เราประเมิินมููลค่่าตามบััญชีีต่่อหุ้้�นในปีี 2564 ราว
1.49 บาทต่่อหุ้้�น คำำ�นวณเป็็นราคาเหมาะสมปีี 2564 ได้้ราว 0.62 บาทต่่อหุ้้�น ซึ่่�งยัังมีีอััพไซต์์เมื่่�อเทีียบกัับราคาปััจจุุบัน
ั และคาดการณ์์อััตราผลตอบแทน
เงิินปัันผลราว 3.8% ต่่อปีีเป็็นระดัับที่่�น่า่ สนใจ เราจึึงปรัับคำำ�แนะนำำ�จาก “ถืือ” เป็็น “ซื้้�อเก็็งกำำ�ไร”
บล.โกลเบล็็กเป็็นผู้้�จััดการการจััดจำำ�หน่่ายหุ้้�นกู้้�ของ PF ที่่�เสนอขายระหว่่าง 19-24 เม.ย. 2564

บล.ดีีบีีเอส วิิคเคอร์์ส : STGT แนะนำำ� ซื้้�อ ราคาพื้้� นฐาน 60.50 บาท
STGT ค�ำแนะน�ำ ซื้อ ราคาปิด 44.75 บาท ราคาพื้น
ฐาน 60.50 บาท (เดิม 55.00 บาท) คาดปันผลสูง
และราคาขายเฉลี่ยเพิ่ม
• ได้มีการปรับสมมุติฐานราคาขายเฉลี่ย (ASP) ถุงมือ
ยางเป็น 52.4 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1,000 ชิน
้ เพิ่มขึ้น
7% จากเดิม ที่ 48.9 ดอลลาร์สหรัฐต่อ 1,000 ชิน
้
• ส�ำหรับไตรมาส 1/64 คาดว่าแรงผลักดันการเติบโต
มาจากราคาขายเฉลี่ย (ASP) ถุงมือยางที่สูงขึ้น 20%
q-o-q และ ประเมินเงินปันผลไตรมาสนี้เป็น 1.80
บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่สูงเป็น
4% • ในภาพรวมจึงได้มีการปรับประมาณการปี
64/65 เพิ่มในอัตรา +27%/+25% ตามล�ำดับ ตาม
การปรับสมมุติฐาน ราคาขายเฉลี่ย (ASP) ถุงมือยาง
เพิ่ม จึงยังผลให้อัตราการเติบโตก�ำไรหลักปีน้ส
ี ูงถึง
66% y-o-y และเงินปันผลตลอด ปีน้ส
ี ูงเป็น 4.15
บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่สูงเป็น
9.3%
• คงค�ำแนะน�ำ ซื้อ แต่ราคาพื้นฐานใหม่ขยับขึ้นเป็น
60.50 บาท จากเดิมที่ 55.00 บาท ซึ่งประเมินด้วยวิธี
DCF ราคา ปิดมีสว
่ นเพิ่มได้อีกถึง 35% ส�ำหรับในช่วง
ที่ไทยเผชิญกับปัญหาการระบาดโควิด-19 รอบ 3 จึง
ท�ำให้ STGT เป็น หลักทรัพย์ท่ีโดดเด่นขึ้นมาอีกครั้ง

นักวิเคราะห์ : Thailand Research Team/ ดุลเดช
บิค : duladethb@th.dbs.com

บล.ดีีบีีเอส วิิคเคอร์์ส : MICRO แนะนำำ� ซื้้�อ ราคาพื้้� นฐาน 13 บาท
MICRO คำำ�แนะนำำ� ซื้้�อ ราคาปิิด 8.80 บาท ราคาพื้้�นฐาน 13 บาท Unleashing its full potential
• Story : MICRO เป็็นหนึ่่�งในผู้้�นำำ�ธุุรกิิจปล่่อยสิินเชื่่�อเช่่าซื้้�อรถบรรทุุกมืือสอง โดยผู้้�บริิหารและทีีมงานมีี
ประสบการณ์์และความชำำ�นาญในธุุรกิิจมาก จึึงสามารถตรวจสอบและประเมิินมููลค่่ารถบรรทุุกได้้เป็็น

อย่่างดีี ธุุรกิิจ เติิบโตมาอย่่างต่่อเนื่่� องและทำำ�กำำ�ไรด้้ดีีขึ้้�นเป็็นลำำ�ดัับ รวมทั้้�งมีีฐานะการเงิินแข็็งแกร่่ง ลููกค้้า
หลัักคืือ เต้้นท์์รถและดีีลเลอร์์(84% ของสิินเชื่่�อที่่�ปล่่อยใหม่่มาจากเต้้นท์์รถ) ปััจจุุบัน
ั มีี 12 สาขา และมีี
เต้้นท์์รถที่่� เป็็นพัันธมิิตรธุุรกิิจกว่่า 390 ราย รวมถึึงเอเจนท์์ในจัังหวััดต่่างๆ อีีกกว่่า 90 ราย โครงสร้้าง
ลููกค้้าอยู่่�ในกลุ่่�มขนส่่ง 54%, ก่่อสร้้าง 27%, การเกษตร 14% และอื่่�นๆ 5%

• Outlook : ตั้้�งเป้้าสิินเชื่่�อโตเท่่าตััวภายใน 2 ปีี โดยมีีเป้้าพอร์์ตสิินเชื่่�อ 5 พัันล้้านบาทในปีี 65F (สิ้้�นปีี 63

อยู่่�ที่่� 2.5 พัันล้้านบาท) ซึ่่�งการจะบรรลุุเป้้าหมายต้้องขยายสาขา & เพิ่่ม
� ส่่วนแบ่่งการตลาด โดยมีีแผนเปิิด
สาขาใหม่่ 8 แห่่งใน ปีี 64F-65F ทำำ�ให้้จำำ�นวนสาขาจะเพิ่่ม
� เป็็น 20 แห่่งภายในปีี65F ด้้าน NPL ratio สิ้้�น
ปีี 63 อยู่่�ที่่� 3.8% ผู้้�บริิหารคาด ว่่าจะลดลงเป็็นประมาณ 3% ในสิ้้�นปีี 64F กำำ�ไรสุุทธิิปีี 64F-65F เติิบโต

แข็็งแกร่่ง โดยประมาณการ EPS growth ไว้้ที่่� +33% และ +40% ตามลำำ�ดัับ จากรายได้้ที่่�ขยายตััวดีี และ
อีีกส่่วนหนึ่่�งมาจากต้้นทุุนการเงิินที่่�ลดลงเมื่่�อเข้้าจดทะเบีียนในตลาดฯ ซึ่่�งช่่วยให้้บริิษััทมีี ศัักยภาพใน

การทำำ�กำำ�ไรดีีขึ้้�น ทั้้�งนี้้�เรามีีสมมติิฐานที่่�อนุุรัก
ั ษ์์นิิยมว่่าสิินเชื่่�อปีี 64F-65F จะเติิบโตประมาณ 30% ต่่อปีี
ทำำ�ให้้พอร์์ตสิินเชื่่�อสิ้้�นปีี 65F จะอยู่่�ที่่� 4.3 พัันล้้านบาท (ต่ำำ�กว่่าเป้้าของบริิษััทที่่� 5 พัันล้้านบาท)

• Recommendation : เริ่่ม
ั จััยพื้้�นฐานด้้วยคำำ�แนะนำำ�ซื้้� อ ให้้ราคาพื้้�นฐาน 13 บาท อิิงกัับ P/
� วิิเคราะห์์ปัจ

BV ปีี 64F ที่่� 6 เท่่า เราชอบ MICRO เนื่่� องจาก 1) ธุุรกิิจสิินเชื่่�อเช่่าซื้้�อรถบรรทุุกมืือสองมีี Yield สููง และ
สิินเชื่่�อต่่อรายต่ำำ� กว่่าสิินเชื่่�อรถบรรทุุกใหม่่ (LTV 70-85%), 2) การแข่่งขัันในธุุรกิิจต่ำำ�กว่่าสิินเชื่่�อรถ

บรรทุุกใหม่่, 3) แนวโน้้มการเติิบโต แข็็งแกร่่ง ความเสี่่�ยงหลััก คืือ การเข้้ามากำำ�กัับดููแลและปรัับกฎเกณฑ์์
ธุุรกิิจของทางการ

นัักวิิเคราะห์์ : ธนิินีี สถิิรเรืืองชััย : thaninees@th.dbs.com

คอลััมน์์สัังคมอิินไซด์์ : ระบาดรอบใหม่่!
สวััสดีีค่่ะ กลัับมาพบกัับแมกกาซีีนหุ้้�นอิินไซด์์ ประจำำ�เดืือนเมษายน ท่่ามกลางการแพร่่ระบาดรอบใหม่่สายพัั นธุ์์�อัังกฤษ
ลุุกลามทั่่�วประเทศ ก่่อนช่่วงหยุุดยาวสงกรานต์์ โดยมีีผู้้�เกี่่�ยวข้้องหลายวงการ ทั้้�งระดัับประเทศ ดารา นัักร้้อง อย่่างไร
ก็็ตามทีีมข่่าวหุ้้�นอิินไซด์์ขอให้้เหตุุการณ์์คลี่่�คลายโดยเร็็วไวนะคะ ด้้านภาพรวมตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เผย ณ
สิ้้�นไตรมาสแรกปีี 2564 SET Index ปิิดที่่� 1,587.21 จุุด เพิ่่� มขึ้้�น 9.5% จากสิ้้�นปีี 2563 โดยในเดืือนมีีนาคม 2564 เป็็นเดืือน
แรกที่่� SET Index กลัับมาอยู่่�ระดัับเดีียวกัับก่่อนเกิิดการแพร่่ระบาดของไวรััส COVID-19 ซึ่่�งกลุ่่�มอุุตสาหกรรมที่่�ปรัับตััวดีี
กว่่า SET Index เมื่่�อเทีียบกัับสิ้้�นปีี 2563 ได้้แก่่ ธุุรกิิจการเงิิน เกษตรและอุุตสาหกรรมอาหาร สิินค้้าอุุตสาหกรรม บริิการ
สิินค้้าอุุปโภคบริิโภค และอสัังหาริิมทรััพย์์และก่่อสร้้าง

นายศรพล ตุุลยะเสถีียร รองผู้้�จััดการ
หััวหน้้าสายงานวางแผนกลยุุทธ์์องค์์กร
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย เปิิด
เผยว่่า ในเดืือนมีีนาคม 2564 SET Index
ปรัับเพิ่่� มขึ้้�น 6.0% จากเดืือนก่่อนหน้้า ถืือ
เป็็นการปรัับเพิ่่� มขึ้้�นสููงกว่่าค่่าเฉลี่�ย
่ ของ
ดััชนีีตลาดหลัักทรััพย์์อื่่�นๆ สาเหตุุหนึ่่�งมา
จากความคืืบหน้้าการกระจายวััคซีีนและ
แผนการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจของภาครััฐใน
หลายประเทศ ทำำ�ให้้ภาคส่่วนต่่างๆ คาดว่่า
จะสามารถกลัับมาดำำ�เนิินธุุรกิิจได้้ตามปกติิ
ประกอบกัับมีีการปรัับพอร์์ตการลงทุุน
ของผู้้�ลงทุุนสถาบัันจากอุุตสาหกรรมที่่�ได้้
ประโยชน์์จาก COVID-19 (หุ้้�นเติิบโต หรืือ
Growth Stock) ไปยัังอุุตสาหกรรมดั้้�งเดิิม
ที่่�เป็็นรากฐานของเศรษฐกิิจของประเทศ (
หุ้้�นคุุณค่่า หรืือ Value stock)
ทั้้�งนี้้� ณ สิ้้�นเดืือนมีีนาคม 2564 SET Index
ปรัับเพิ่่� มขึ้้�น 6.0% จากเดืือนก่่อนหน้้าซึ่่�ง
เป็็นการปรัับเพิ่่� มขึ้้�นสููงกว่่าค่่าเฉลี่�ย
่ ของ
ตลาดหลัักทรััพย์อื่่
์ �นๆ ในภููมิิภาค โดย MSCI
ASEAN Index ปรัับลดลง 0.6%
ในเดืือนมีีนาคม 2564 หลายอุุตสาหกรรม
ปรัับตััวเพิ่่� มขึ้้�น โดยกลุ่่�มอุุตสาหกรรมที่่�
ปรัับตััวดีีกว่่า SET Index เมื่่�อเทีียบกัับสิ้้�น

ปีี 2563 ได้้แก่่ ธุุรกิิจการเงิิน เกษตรและ
อุุตสาหกรรมอาหาร สิินค้้าอุุตสาหกรรม
บริิการ สิินค้้าอุุปโภคบริิโภค และ
อสัังหาริิมทรััพย์์และก่่อสร้้าง
เดืือนมีีนาคม 2564 มููลค่่าการซื้้�อขายเฉลี่่�ย
ต่่อวัันใน SET และ mai อยู่่�ที่่� 95,918 ล้้าน
บาท เพิ่่� มขึ้้�น 33.8% จากเดืือนเดีียวกัันของ
ปีีก่่อน ทำำ�ให้้ในไตรมาสแรกปีี 2564 มููลค่่า
การซื้้�อขายเฉลี่่�ยต่่อวัันอยู่่�ที่่� 96,951 ล้้าน
บาท
ด้้านผู้้�ลงทุุนในประเทศยัังมีีมููลค่่าการซื้้�อ
ขายสููงสุุดที่่� 48.0% ของมููลค่่าการซื้้�อขาย
รวมทั้้�งตลาด โดยผู้้�ลงทุุนต่่างชาติิขายสุุทธิิ
ต่่อเนื่่�องเป็็นเดืือนที่่� 3 แต่่มีีแนวโน้้มลดลง
ด้้านผู้้�ลงทุุนต่่างชาติิขายสุุทธิิเพีี ยง 87 ล้้าน
บาท สำำ�หรัับในช่่วงไตรมาสแรกปีี 2564 ผู้้�
ลงทุุนต่่างชาติิขายสุุทธิิรวม 29,370 ล้้าน
บาท
ในเดืือนมีีนาคม 2564 มีีบริิษััทเข้้าจด
ทะเบีียนซื้้�อขายใหม่่ใน mai 1 บริิษััท ไตรมาส
แรกปีี 2564 SET มีีมููลค่่าระดมทุุน (IPO) สููง
ที่่�สุุดเมื่่�อเทีียบกัับตลาดหลัักทรััพย์์อื่่�นๆ ใน
ASEAN โดยสาเหตุุหลัักมาจากการเข้้าจด
ทะเบีียนของ บมจ. ปตท. น้ำำ��มัันและการค้้า

ปลีีก (OR)
Forward และ Historical P/E ของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ไทย ณ สิ้้�นเดืือนมีีนาคม
2564 อยู่่�ที่่�ระดัับ 20.4 เท่่า และ 39.7 เท่่าตาม
ลำำ�ดัับ สููงกว่่าค่่าเฉลี่�ย
่ ของตลาดหลัักทรััพย์์
ในเอเชีียซึ่่�งอยู่่�ที่่�ระดัับ 15.1 เท่่า และ 24.1 เท่่า
ตามลำำ�ดัับ
อััตราเงิินปัันผลตอบแทน ณ สิ้้�นเดืือน
มีีนาคม 2564 อยู่่�ที่่�ระดัับ 2.42% สููงกว่่าค่่า
เฉลี่่�ยของตลาดหลัักทรััพย์์ในเอเชีียซึ่่�งอยู่่�ที่่�
2.30%
ขณะที่่� ในเดืือนมีีนาคม 2564 ตลาดสััญญา
ซื้้�อขายล่่วงหน้้า (TFEX) มีีปริิมาณการซื้้�อ
ขายเฉลี่่�ยต่่อวััน 621,604 สััญญา เพิ่่� มขึ้้�น
42.6% จากเดืือนก่่อน ที่่�สำำ�คััญจากการ
เพิ่่� มขึ้้�นของ Single Stock Futures และ
SET50 Index Futures และ USD Futures

ดร.สมบููรณ์์ เอื้้�ออััชฌาสััย ซีีอีีโอ
แห่่ง GUNKUL
เผยมติิบอร์์ด จััดตั้้�งบริิษััทในรููปแบบของ Holding Company
จํํานวน 1 บริิษััท ด้้วยทุุนจดทะเบีียนเริ่่�มต้้น50,000,000.00 บาท
และบริิษััทย่่อย จํํานวน 2 บริิษััท เพื่่� อศึึกษาการลงทุุนในโครงการ
กััญชง ระบุุมุ่่�งมั่่�นดํําเนิินธุุรกิิจครบวงจร

บิ๊๊ก
� กิิจจา ศรีีพััฑฒางกุุระ RATCH
แจกข่่าวัันที่่� 7 เมษายน 2564 ที่่�ผ่่านมา โรงไฟฟ้้า
พลัังงานลม Collector ขนาดกำำ�ลัังผลิิตรวม 226.8
เมกะวััตต์์("โครงการฯ") ในเครืือรััฐออสเตรเลีีย ได้้เริ่่�ม
เดิินเครื่่�องเต็็มพิิ กััดกำำ�ลัังผลิิตแล้้ว

ทั่่�นอารัักษ์์ สุุขสวััสดิ์์� แห่่ง ECF
เผยธุุรกิิจไตรมาส 1/64 เติิบโตต่่อเนื่่�อง ออเดอร์์ผลิิต
เฟอร์์นิิเจอร์์ทั้้�งในและต่่างประเทศล้้น รัับอานิิสงส์์โควิิด-19
ระลอกใหม่่ เร่่งขยายกำำ�ลัังการผลิิตรองรัับ เดิินหน้้ารุุกช่่องทาง
ออนไลน์์ ธุุรกิิจพลัังงาน โรงไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ มิินบูู
สามารถรัับรู้้�กำำ�ไรส่่วนแบ่่งจากการขายไฟตามปกติิ ผลประกอบ
การปีี 2563 รายได้้รวม 1,415.63 ล้้านบาท โต 9.66% กำำ�ไร
สุุทธิิ 41.16 ล้้านบาท เล็็งจ่่ายปัันผลหุ้้�นละ 0.0125 บาท แจกฟรีี
ECF-W4 ส่่วนเป้้ารายได้้ทั้้�งปีีวางเป้้ารายได้้เติิบโต 10-12%

TIGER ตั้้�ง บ.ร่่วม ลุุยธุุรกิิจนำำ�เข้้าและ
จำำ�หน่่ายนวตัักรรม
ผลิิตภััณฑ์์เทคโนโลยีีเพื่่� อการก่่อสร้้าง ด้้วยทุุนจดทะเบีียน
2.0 ล้้านบาท งานนี้้�บริิษััทฯ ร้้อยละ 60 และบุุคคลธรรมดา
สััญชาติิไทย 3 ราย ร้้อยละ 40

หุ้้�นรัับเหมาฯวิิศวกรรมโยธา อนาคตไกล ต้้องยกให้้

SA ผู้้�พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์แบบครบวงจร

กัับ บมจ.เวล เกรด เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง (WGE)
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ล่่าสุุดคว้้างานใหญ่่ได้้อีีก 2 โครงการ ทั้้�งงานสร้้างอาคารพัั กอาศััย
ในระดัับพรีีเมี่่�ยมอย่่าง ONEDER KASET และ งานปรัับปรุุงอาคาร
โครงการ Renovation of X-ray Irradiation Facilities รวม
มููลค่่ากว่่า 526 ล้้านบาท ดััน backlog ทะลุุ 2,290 ล้้านบาท รัับรู้้�
รายได้้กัันยาวๆ ไปเลย ย้้างงงงง..ยัังมีีงานที่่�อยู่่�ระหว่่างยื่่�นประมููลอีีก
เพีี ยบๆๆๆๆ ต้้องปรบมืือรััวๆ เป็็นกำำ�ลัังใจให้้กัับ "เกรีียงศัักดิ์์� บััวนุ่่�ม
" บิ๊๊�กบอส ที่่�ลุุยหางานเต็็มสปีีด เพื่่� อผลัักดัันผลงานให้้เติิบโตได้้ต่่อ
เนื่่�อง และสร้้างผลตอบแทนให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ชื่�น
่ ใจกััน งานนี้้� ใครยััง
ไม่่มีีหุ้้�นในมืือ อย่่าลืืมทยอยสะสมเข้้าพอร์์ตกัันไว้้นะคร้้าา

มุ่่�งเน้้นพัั ฒนาโครงการบนทำำ�เลที่่�มีีศัักยภาพ เพื่่� อตอบโจทย์์ลููกค้้า
ที่่�ต้้องการซื้้�อ เพื่่� ออยู่่�อาศััย และเพื่่� อการลงทุุนระยะยาว รวมทั้้�งยัังมีี
แผนเปิิด 2 โครงการใหม่่ในปีีนี้้� นอกจากนี้้� ยัังมีีสตอรี่่�เด็็ด รอเซอร์์
ไพรส์์อีีกคร้้า เห็็นแบบนี้้�อนาคตโตแร๊๊งส์์! เชื่่�อ-ไม่่เชื่่�อ ก็็คอนเฟิิร์์ม
ด้้วยการที่่� "ขจรศิิษฐ์์ สิ่่�งสรรเสริิญ" บิ๊๊�กบอสของ SA เดิินหน้้า
ทยอยเก็็บหุ้้�นเข้้าพอร์์ตตลอดๆ โดยเฉพาะช่่วงเดืือนมีีนาคม ทำำ�
รายการไปแล้้ว 3 ครั้้�ง จำำ�นวนรวม 55,210,800 หุ้้�น ที่่�ราคาเฉลี่่�ย
7.00-7.30 บาท/หุ้้�น มููลค่่ารายการรวม 398,475,600 บาท งานนี้้�
ขอบอก หุ้้�นดีีของจริิงอยู่่�ตรงนี้้� ใครยัังไม่่มีีติิดพอร์์ตไว้้ ระวัังจะตก
ขบวนกัันนะคร้้าาา

มีีข่่าวดีีให้้ผู้้�ถือ
ื หุ้้�น
บมจ.พริิมา มารีีน หรืือ PRM

ช่่วงนี้้� บิ๊๊�กบอส "วีีระพล ไชยธีีรััตต์์"
งานยุ่่�งมาก

ได้้ชื่�น
่ ใจต่่อเนื่่�องกัับผลงานในปีีนี้้�ที่่�ขยายตััวได้้อย่่างแข็็งแกร่่ง
หลัังแจ้้งตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ถึึงความคืืบหน้้าปิิดดีีลเข้้าซื้�อ
้ หุ้้�น
บริิษััท บิ๊๊�กซีี จำำ�กััด ลอตสุุดท้้าย อีีก 72,000 หุ้้�น หรืือคิิดเป็็น 20%
ของทุุนที่่�ออกและเรีียกชำำ�ระแล้้วทั้้�งหมดเป็็นที่่�เรีียบร้้อยตั้้�งแต่่วััน
ที่่� 1 เม.ย. ที่่�ผ่่านมา โดยใช้้เงิินลงทุุนซื้�อ
้ หุ้้�นครบทั้้�ง 100% จากบิ๊๊�กซีี
รวมเป็็นมููลค่่า 1.94 พัั นล้้านบาท ต่ำำ��กว่่าที่่�เคยขออนุุมััติจ
ิ ากผู้้�ถืือ
หุ้้�นไว้้ งานนี้้� 'วิิริิทธิ์์พ
� ล จุุไรสิินธุ์์�' ผู้้�บริิหาร PRM เผยจะทำำ�ให้้รายได้้
ในไตรมาส 2/64 เติิบโตได้้ดีีอย่่างต่่อเนื่่�องแน่่นอน....

ทุกธุรกิจในมือของ บมจ.ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป (CWT) มีข่าว
ดีรัวๆ แต่วันนี้ขอเสิร์ฟเป็นออเดิร์ฟเบาๆ แต่ไม่เบา ด้วยธุรกิจโรง
ไฟฟ้า "ชัยวัฒนา กรีน" ซึ่งมีความพร้อมทุกๆด้าน หากจะเข้าลงทุน
โครงการโรงไฟฟ้าใหม่ๆ ตามนโยบายของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ที่มีสัญญารับซื้อไฟฟ้า "SPP
Hybrid Firm" ในบริษัทฯ ที่ได้รับ PPA แล้ว และอยู่ระหว่างเตรียม
การศึกษาร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) และในอนาคตหาก
พร้อมในทุกๆ ด้าน ก็อาจจะ spin-off "ชัยวัฒนา กรีน" เข้าระดม
ทุนตลาดหุ้น เสริมความแข็งแกร่ง สมกับเป็นลูกกตัญญู

งานดีีตามคาดจริิงๆ สำำ�หรัับ
บริิษััท สแกน อิินเตอร์์ จำำ�กััด (มหาชน)
หรืือ SCN
หลัังจากเมื่่�อต้้นปีี ดร. ฤทธีี กิิจพิิพิิธ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ประกาศจััดตั้้�ง
บริิษััทย่่อย "บริิษััท สแกน ไอซีีทีี จำำ�กััด" หรืือ SCAN ICT ที่่�ภายในระยะเวลาเพีี ยง
2 เดืือนก็็มีีงานวิ่่�งเข้้ามาอย่่างต่่อเนื่่�อง สร้้างรายได้้รวมไม่่ต่ำำ��กว่่า 32 ล้้านบาท
แล้้ว และมีีแผนเข้้าร่่วมประมููลงานจััดหาอุุปกรณ์์เพื่่� อการพัั ฒนาปรัับปรุุงระบบ
เทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�สำำ�คััญให้้แก่่ภาครััฐและเอกชนอย่่างต่่อเนื่่�อง ด้้วย SCN
เป็็นผู้้�ให้้บริิการหลัักด้้านก๊๊าซธรรมชาติิและพลัังงานหมุุนเวีียน มีีความคุ้้�นเคย
กัับเทคโนโลยีีสารสนเทศอยู่่�แล้้ว จึึงจััดหาระบบเพื่่� อใช้้ควบคุุมประสิิทธิิภาพการ
ทำำ�งาน (monitoring) ผ่่านระบบเก็็บและตรวจสอบข้้อมููลระยะไกล (SCADA)
ระบบการซื้้�อขาย และขนส่่ง บริิษััทนำำ�ศัักยภาพที่่�มีีเข้้าแข่่งขัันมุ่่�งพัั ฒนาผลงาน
ต่่อยอด และการบููรณาการต่่อในหน่่วยงานอื่่�นๆได้้อย่่างดีี ตั้้�งเป้้าปีี 2564 ทำำ�
รายได้้กว่่า 600 ล้้านบาท

บมจ. แอสเซทไวส์์ (ASW) นำำ�ทีีมโดยผู้้�
บริิหารสุุดหล่่อ " กรมเชษฐ์์ วิิพัันธ์์พงษ์์ "
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ที่่�พกพาความเก่่ง และคุุณภาพเกิิน
ร้้อย ขอบอกตรงนี้้�เลยว่่า ASW เป็็นผู้้�พัั ฒนาอสัังหาฯ ดาวรุ่่�งที่่�
ไม่่ธรรมดา เพราะด้้วย Point หลัักที่่�เป็็นจุุดเด่่น ตั้้�งแต่่ มุ่่�งเน้้น
ศัักยภาพในการพัั ฒนาทุุกโครงการให้้เป็็น Best Choice ตั้้�งอยู่่�ใน
ทำำ�เลที่่�ดีีเยี่่�ยมเป็็นที่่�ต้้องการ ราคาจัับต้้องได้้ ตอบโจทย์์ Lifestyle
ของผู้้�อยู่่�อาศััย..ครบเครื่่�อง!!! ตอนนี้้�อยู่่�ระหว่่างเตรีียมพร้้อมขาย
IPO ก่่อนลงสนามเทรดในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (SET)
เร็็วๆนี้้�...นี่่�ขนาดยัังไม่่เปิิดให้้จองซื้้�อหุ้้�น ยัังเนื้้�อหอมสุุดๆ แว่่วมาว่่าผู้้�
สนใจสอบถามข้้อมููลกัันให้้พรึ่่�บ... ฮอตขนาดนี้้�...แสดงว่่าของเค้้าดีี
จริิงๆ

จากนี้้�ไปเตรีียมพบกัับหุ้้�นเทคฯ น้้องใหม่่ไฟแรง
บมจ. โปรเอ็็น คอร์์ป (PROEN)
ผู้้�ให้้บริิการธุุรกิจ
ิ เทคโนโลยีี และการสื่่�อสาร ให้้บริิการเทคโนโลยีี
สารสนเทศด้้านศููนย์์ข้้อมููล Internet Data Center บริิการอิินเทอร์์เน็็ต
ISP บริิการคลาวด์์ บริิการรัักษาความปลอดภััยบนอิินเทอร์์เน็็ต รวมทั้้�งรัับ
เหมาก่่อสร้้างงานโทรคมนาคม และสาธารณููปโภคพื้้� นฐาน นำำ�โดยซีีอีีโอ
หนุ่่�มไฟแรง "กิิตติิพัันธ์์ ศรีีบััวเอี่่�ยม" ควงแขนบริิษััท ที่่�ปรึึกษา เอเซีีย พลััส
จำำ�กััด ในฐานะที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน เตรีียมโชว์์ศัักยภาพความโดดเด่่นที่่�
แตกต่่างของ PROEN ในงานโรดโชว์์ผ่่านแพลตฟอร์์มออนไลน์์ เตรีียม
เสิิร์์ฟข้้อมููลเด็็ดให้้กัับนัักลงทุุนที่่�สนใจ เร็็วๆนี้้� เอาเป็็นว่่า เกาะติิดกัันไว้้
ขอบอก งานนี้้�ห้้ามพลาด หุ้้�นดีีอนาคตไกล ไม่่ได้้มีีให้้เห็็นกัันบ่่อยๆ นะคร้้าาา

