


ตลาดหุน้ไทย ใกล้1,600 จุด บนความเชื่อมั่นเดือนมิถนุายนนี ้คงมกีารเรง่ฉดีวัคซนี ตอนนี ้ทกุ
อยา่งล้วนแล้วแต่รอวัคซนี ต้านไวรสั โควิด-19 เข้ามาในประเทศ โดยภาครฐั เป็นแกน (ฉดีฟร)ี 
สว่นโรงพยาบาลเอกชน เป็นทางเลือก แบบมค่ีาใช้จ่าย ยามนี ้ทกุภาคสว่น ภาคเอกชน ต่างได้รบั
ผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของไวรสั โควิด-19 ระลอกที3่ ยอดผูติ้ดเชื้อใหม่รายวัน แต่ละวัน 
2พันรายบวกลบ. ยอดผูเ้สยีชวิีตเพิ่มสงูขึน้อยา่งต่อเน่ือง

ประชาชน หากไม่มคีวามจ�าเป็น ล้วนอยูใ่นทีพ่ักอาศยัของตัวเอง ขณะทีป่ระชาชนจ�านวนหน่ึง
 ยงัคงออกไปท�างาน หาเลีย้งครอบครวั ส�าหรบันักลงทนุ ถือว่า มชี่องทางสรา้งรายได้จากการเล่น
หุน้ เพราะอยูใ่นฐานทีต้ั่งของตนเอง

มอิีนเตอรเ์น็ต ท�าใหนั้กลงทนุอยูท่ีไ่หน ก็สามารถเล่นหุน้ได้ เชื่อว่า ยอดธุรกรรมทางเน็ต ตัวเลข
คนเล่นผา่นช่องทางนี ้คงนิวไฮ 

เศรษฐกิจของคนเล่นหุน้ ยามนีถื้อว่าดกีว่าอาชพีอ่ืน เพราะเทรดหุน้ทีบ่า้นได้ ท�าก�าไรได้ แน่นอน
มไีด้ ก็ยอ่มมเีสยี ดังน้ัน นักลงทนุต้องท�าการบา้นหนักยิง่กว่าเดิม
และส�าคัญ ออกไปไหน ต้องสวมหน้ากากอนามัยทกุครัง้
ตามแหล่งชุมชน ควร2ชั้น และใช้เจล แอลกอฮอล์ ล้างมือทกุครัง้ หลังจากสมัผสัสิง่ของ
สาธารณะ

ดังน้ันขอใหนั้กลงทนุทกุท่าน มกี�าไรและเฮงๆและรอดพ้นจากโควิด-19 ครบั

ประสทิธิ ์กรโชคอนันต์
บรรณาธิการบรหิาร

รอวััคซีีน





 เส้�นทางแรก PTT เส้นทางที่ 2 CGH
คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์หรือ CGH ตกลงที่
จะเข้าลงทุน 25% ในกลุ่มบริษัท คริปโต
มายด์ ซึ่งประกอบธุรกิจให้คำาปรึกษาและ
การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำาระดับ
ประเทศ  เป็นการลงทุนรุกตลาดธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อเข้าสู่การลงทุนยุค
ใหม่ รูปแบบใหม่

รับโครงสร้างการถืือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้า

 ของ ปตท. ด้วยการซื้อหุ้น GPSC

 จ�นวน 12.73% ในราคา 70 บาทต�อหุ้น

คิดเป็นมูลค�ารวมประมาณ 25,126 ล้าน

บาท จาก GC

ตั้งธง 5 ปีมีสินทรัพย์เพิ่มแตะ 5 หมื่น
ล้านบาท ลั่นพร้อมเดินหน้าลงทุนโครง
การใหม่ๆ คาด "วินด์ฟาร์ม 160 MW ที่
เวียดนาม"  จ่ายไฟฟ้าได้ Q4/64 มั่นใจ
ผลงานปี 64 โตต่อเนื่อง

จ่อ COD โซลาร์ฟาร์มญี่ปุ่นโครงการ Leo1 
ขนาด 20 MW ในไตรมาส 3/64 ตามมา

ด้วยวินด์ฟาร์มเวียดนามขนาด 48 MW ดัน
กำาลังการผลิตแตะ 200 MW หนุนผลงาน

นิวไฮต่อเนื่อง ฟากผู้บริหาร "วรุตม์ ธรรมาว
รานุคุปต์" วางเป้าภายใน 3-5 ปี โตก้าว

กระโดด กำาลังการผลิตไฟฟ้าทะลุ 400 MW 

เส้นทางที่ 3 SHR  เส้นทางที่ 4 EP

 แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน ฉบับประจำาเดือนพฤษภาคม 2564 
นำาเสนอ 4 บจ. 4 เส้นทาง การดำาเนินธุรกิจ..



























ADVANC เผยโค้งแรกรายได้้รวัมโต 7% มาทีี่� 45,861 ลบ.ADVANC เผยโค้งแรกรายได้้รวัมโต 7% มาทีี่� 45,861 ลบ.  
ธุุรกิิจโทรศััพท์เคล่ื่�อนท่�เริ�มฟื้้� นตััว-ฝั่่� งธุุรกิิจเน็ตับ้้านแข็็งแกิร่งโตัธุุรกิิจโทรศััพท์เคล่ื่�อนท่�เริ�มฟื้้� นตััว-ฝั่่� งธุุรกิิจเน็ตับ้้านแข็็งแกิร่งโตั

เหน่อตัลื่าดเหน่อตัลื่าด

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ากัด
 (มหาชน)ADVANC   เผยผลประกอบการ
ไตรมาส 1 ของปี 2564 เริ่มฟื้ นตัวเมื่อเทียบกับ
ชว่งเดียวกันกับปีท่ีแล้ว ท�าให้รายได้รวมอยูท่ี่
 45,861 ล้านบาท เติบโต 7% (YoY) ภาพรวม
รายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ีรายได้ลดลงเล็ก
น้อย 3.2% (YoY) จากปีก่อน แต่เริ่มมีสัญญาณ
การฟื้ นตัว เติบโต 1.2% (QoQ) เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสท่ีผา่นมา ในสว่นของธุรกิจอินเทอร์เน็ต
บ้าน รายได้ยังคงเติบโตอยา่งแข็งแกรง่ท่ี
 17%(YoY) นับเป็นตัวเลขเติบโตสูงสุดเหนือ
อุตสาหกรรม แม้ความไมแ่นน่อนจากสภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม แต่ AIS ยังคงเดินหน้าขยาย
โครงขา่ย 5G/4G เพื่อเสริมศักยภาพผู้น�า สง่ผล
ให้ต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้น และก�าไรสุทธิ
 และ EBITDA ในไตรมาส 1 ปี 2564 ลดลงเล็ก
น้อย 1.7% และ 0.9% (YoY) ตามล�าดับ ท้ังนี้
 EBITDA เริ่มฟื้ นตัวเติบโต 1.6% (QoQ) เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อน ซึ่งเป็นผลจากรายได้ท่ี
กลับมาเติบโตและการบริหารจัดการต้นทุน 
SG&A อยา่งมีประสิทธิภาพ

นายสมชัย เลิศสทุธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บรษัิท แอดวานซ ์อินโฟร ์เซอรวิ์ส
 จ�ากัด (มหาชน) หรอื AIS กล่าวว่า “จาก
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของ COVID-19 
ยงัคงเป็นปัจจัยหลักทีส่ง่ผลโดยตรงต่อการ
เติบโตของภาคธุรกิจ แม้ว่าจะมกีารแพร่
ระบาดระลอก 2 ในช่วงปลายปี 2563 มา
จนถึงช่วง 1-2 เดือนแรกของปี 2564 แต่
 AIS ก็ยงัคงสามารถท�าผลงานได้อยูใ่น
ระดับทีน่่าพอใจ เป็นผลมาจากความรว่ม
มือของบุคลากรท้ังองค์กรทีม่คีวามพรอ้ม
ในการปรบัตัว รบักับสถานการณ์วิกฤตอยู่
เสมอ เพื่อสามารถใหบ้รกิารลกูค้าได้อยา่ง
เต็มประสทิธิภาพ ควบคู่ไปกับการท�างาน
สนับสนุนภาคสาธารณสขุในมิติของการ
เสรมิศกัยภาพการท�างานด้วย AIS 5G เพื่อ
เป็นการ เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อคนไทย ใน
ทกุสถานการณ์วิกฤติ”

ส�าหรับไตรมาสแรกของปี 2564 AIS ท�ารายได้
รวมอยูท่ี่ 45,861 ล้านบาท เติบโต 7% (YoY) 
เมื่อเทียบกับชว่งเดียวกันกับปีท่ีผา่นมา โดย
ก�าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่า
ตัดจ�าหนา่ย หรือ EBITDA ลงลงเล็กน้อย 0.9% 
(YoY) แต่ในไตรมาสแรกของปีนี้เริ่มฟื้ นตัวขึ้น
โดย EBITDA เติบโต 1.6% (QoQ) ซึ่งเป็นผลจา

การบริหารจัดการต้นทุน แม้ว่ายังมีการขยาย
โครงขา่ยอยา่งต่อเนื่องโดยเฉพาะเทคโนโลยี
 5G แต่ AIS ยังคงสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายการ
ขายและบริหารให้ลดลงอยา่งมีนัยส�าคัญ ด้าน
ก�าไรสุทธิส�าหรับไตรมาสแรกปี 2564 ลดลง
 1.7% (YoY) เป็นผลกระทบของ COVID-19 
และการแขง่ขันท่ียังคงสูงต่อเนื่องมายังปีนี้
 ท้ังนี้ก�าไรสุทธิลดลงท่ี 7.3% จากไตรมาสก่อน
หน้า(QoQ) ซึ่งเป็นผลมาจากการขาดทุนอัตรา
แลกเปล่ียน และสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีได้รับ
ในไตรมาส 4/2563

---ธุรกิจโทรศพัท์เคล่ือนที-่--
ภาพรวมรายได้ธุรกิจโทรศัพท์เคล่ือนท่ีใน
ไตรมาสแรกของปี 2564 ลดลง 3.2% (YoY) แต่
มีการเติบโตขึ้น 1.2%(QoQ) เทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้า เป็นผลมาจากยอดผู้ใช้บริการใหม่
ท่ีเติบโตสูง รวมถึงมาตรการจากภาครัฐท่ีชว่ย
กระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชน

โดยรายได้ในกลุ่มผู้ใช้บริการรายเดือน
 (Postpaid) ยังเติบโตขึ้นอยา่งต่อเนื่อง มี
จ�านวนเพิ่มขึ้นสุทธิกว่า 442,400 เลขหมาย
ในไตรมาสท่ีผา่นมา สว่นกลุ่มผู้ใช้บริการแบบ
เติมเงิน (Prepaid) ได้ฟื้ นตัวอยา่งต่อเนื่อง
และมีจ�านวนเลขหมายเพิ่มขึ้นสุทธิ 887,900 
เลขหมาย สง่ผลให้ปัจจุบัน AIS ยังครองผู้ให้
บริการอันดับหนึ่งท่ีมีผู้ใช้บริการมากท่ีสุดถึง
 42,767,100 เลขหมาย ในขณะท่ีตลาดยังคง
เน้นแพ็กเกจดาต้าแบบใช้งานไมจ่�ากัดซึ่งเป็น
ท่ีนิยมโดยเฉพาะในสภาวะเศรษฐกิจท่ีลูกค้า
ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย

ส�าหรับการเติบโตของผู้ใช้บริการ 5G ซึ่งได้
ขยายเครือขา่ย 5G ครบ 77 จังหวัด โดยเปิดให้
บริการอยา่งเป็นทางการต้ังแต่เดือนตุลาคม ปี
 2563 ซึ่งเมื่อจบไตรมาสแรก ปี 2564 AIS มีผู้
ใช้บริการ 5G แล้วกว่า 7 แสนราย โดยต้ังเป้าสู ่
1 ล้านรายภายในปีนี้

---ธุรกิจเน็ตบา้น---
ส�าหรับธุรกิจเน็ตบ้าน ยังคงได้รับปัจจัยบวก
มาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีเปล่ียนไป ท้ัง
จากการท�างานท่ีบ้าน (WFH) ของบริษัทต่างๆ
 หรือแม้แต่การเรียนของนักเรียน นักศึกษา ท่ี
การใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสิ่งจ�าเป็นและมีความ
ส�าคัญมากขึ้น โดยในไตรมาสแรกของปีนี้ AIS 
Fibre มีผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น 95,000 ราย หรือ
เพิ่มขึ้น 7% จากปลายปีก่อนหน้า ท�าให้มีผู้ใช้
บริการรวมแล้วกว่า 1.43 ล้านรายท่ัวประเทศ
 ถึงแม้ว่าระดับรายได้เฉล่ียรายเดือนต่อลูกค้า
หรือ ARPU จะลดลงจากการแขง่ขัน แต่ภาพ
รวมของรายได้ยังคงเติบโตกว่า 17% เมื่อเทียบ
กับชว่งเดียวกันของปีท่ีแล้ว คิดเป็นรายได้
 1,919 ล้านบาท เอไอเอสไฟเบอร์ยังคงยืนหยัด
ผู้น�าธุรกิจเน็ตบ้านท่ีเติบโตสูงสุดและแข็งแกรง่
เหนือตลาด

นายสมชัย อธิบายต่อไปอีกว่า “สัญญาณการ
ฟื้ นตัวของธุรกิจในไตรมาสแรกปีนี้ อาจไมไ่ด้สง่
ผลต่อตัวเลขระยะยาวแต่อยา่งใด เพราะขณะ
นี้เราก�าลังอยูใ่นชว่งการระบาดระลอกท่ี 3 ของ
 COVID-19 ซึ่งอาจจะมีความรุนแรงกระทบ
ต่อภาคธุรกิจตลอดท้ังปี แต่การท�างานของ
เรายังคงเดินหน้าลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีดิจิทัลอยา่งต่อเนื่องตามงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้กว่า 25,000-30,000 ล้านบาท เพื่อน�า
ศักยภาพ 5G เข้าฟื้ นฟูประเทศผา่นการท�างาน
รว่มกับอุตสาหกรรมต่างๆ ในทุกมิติ ซึ่งเป็น
แผนงานท่ีพนักงาน AIS ทุกคนยังคงท�างาน
อยา่งหนัก เพื่อให้ 5G เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ทุกภาคสว่น”

“ผลประกอบการไตรมาสแรกนี ้แสดงใหเ้หน็
ถึงความทุ่มเท ประคับประคอง ต้ังรบั ปรบั
ตัว และต่อสูกั้บวิกฤติโควิด ทีเ่กิดจากความ
รว่มแรง รว่มใจ ของชาว AIS เพื่อสง่มอบ
บรกิารและเทคโนโลยดิีจิทัลใหกั้บลกูค้าทกุ
กลุ่ม รวมถึงการท�างานรว่มกับพารท์เนอร์
เพื่อสนับสนุนภาคสาธารณสขุใหส้ามารถ
ขับเคล่ือนการรบัมือกับโรคระบาดครัง้นีด้้วย
ศกัยภาพของ 5G ได้อยา่งเต็มก�าลัง ด้วย
การ เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อใหค้นไทยและ
ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้ท่ามกลาง
ความยากล�าบากนี”้ นายสมชัย กล่าวท้ิงท้าย



บริษัท โทเท่ิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิ
เคชั่น จ�ากัด (มหาชน) DTAC เปิด
เผยว่า ในไตรมาส1/64 บริษัทฯ มี
 EBITDA (ก่อนรายการอ่ืน ๆ) ใน
ไตรมาสนี้เท่ากับ 7,477 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 จากไตรมาส
ก่อน สืบเนื่องจากรายการพิเศษ
ในไตรมาสท่ี 4/63 การเพิ่มขึ้น
ของสัดสว่นก�าไรจากการจ�าหนา่ย
เครื่องโทรศัพท์การลดลงของค่า
ใช้จ่ายในการขายและการตลาด
จากปัจจัยฤดูกาล และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารค่าใช้จ่าย
ในเชิงโครงสร้าง 

และลดลงร้อยละ 2.5 จากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อนจากรายได้ท่ีมี
พัฒนาการอ่อนตัวจากผลกระทบ
โรคระบาด ซึ่งถูกชดเชยบางสว่น
จากการบริหารต้นทุนค่าใช้จ่าย
โครงขา่ย และค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร สง่ผลให้EBITDA
 margin (ไมร่วมรายได้จาก
 CAT ภายใต้สัญญาเชา่สินทรัพย์
สัมปทาน และ รายได้ค่าเชา่เครือ
ขา่ย 2300 MHz จาก TOT) ใน
ไตรมาสนี้เท่ากับร้อยละ43.9 เพิ่ม
ขึ้นจากร้อยละ 38.5 ในไตรมาส
ก่อน และร้อยละ 43.7 ในไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน

ส�าหรับก�าไรสุทธิในไตรมาสนี้
เท่ากับ 822 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 193.1จากไตรมาสก่อน
 ลดลง45.2% จากไตรมาสเดียวกัน
ของปีก่อน (YoY) จาก EBITDA ท่ี
เพิ่มขึ้น ซึ่งถูกชดเชยด้วยค่าเสื่อม
ราคาและค่าตัดจ�าหนา่ยของต้นทุน
การให้บริการท่ีสูงขึ้น และการ
ขาดทุนในสว่นของรายการส�าหรับ
การป้องกันความเสี่ยงของกลุ่ม
รายการของฐานะสุทธิ

ขณะท่ีรายได้รวม ในไตรมาส 1/64 
เท่ากับ 20,516 ล้านบาท อยูใ่น
ระดับคงตัวจากไตรมาสก่อน และ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 จากไตรมาส
เดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุหลัก
มาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จาก
การจ�าหนา่ยเครื่องโทรศัพท์และ
ชุดเลขหมาย และรายได้จากค่าเชา่
เครือขา่ย 2300 MHz จาก TOT 

ท้ังนี้รายได้จากการให้บริการท่ีไม่
รวมค่าเชื่อมต่อโครงขา่ย เท่ากับ
 14,149 ล้านบาท ซึ่งคงตัวท่ีอัตรา
เพิ่มร้อยละ 0.5 จากไตรมาสก่อน
หลังจากปรับตัวลดลงอยา่งต่อเนื่อง

ใน 4 ไตรมาสท่ีผา่นมาจากผลกระ
ทบโรคระบาด และลดลงร้อยละ 
7.7 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

จากผลการด�าเนินงานในชว่งสาม
เดือนแรกของปี2564 ดีแทคได้ปรับ
แนวโน้มส�าหรับปี 2564

• รายได้จากการใหบ้รกิารไม่รวม
 IC : คงที ่จนถึง ลดลงในอัตรารอ้ย
ละทีเ่ป็นเลขหลักเดยีวในระดับต�า

• EBITDA: คงที ่จนถึง เพิ่มขึน้ใน
อัตรารอ้ยละทีเ่ป็นเลขหลักเดยีว
ในระดับต�า

• จ�านวนเงินลงทนุ: 13,000 – 
15,000 ล้านบาท

ดีแทคคงนโยบายการจ่ายเงินปันผล
โดยมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไมต่�ากว่าร้อยละ 50 ของก�าไรสุทธิ
ของบริษัท ท้ังนี้ขึ้นอยูกั่บฐานะ
ทางการเงินและแผนการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดย
บริษัทมีเป้าหมายพิจารณาจ่ายเงิน
ปนัผลทุกครึ่งปี

DTAC เผยกำาไร Q1/64 ลด้ลง 45.2% YoYDTAC เผยกำาไร Q1/64 ลด้ลง 45.2% YoY
แต่่เพ่ิ่� มข้ึ้�น 193.1% จากไต่รมาสก่อน แต่่เพ่ิ่� มข้ึ้�น 193.1% จากไต่รมาสก่อน 



บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (
ประเทศไทย)  รายงานผลการด�าเนิน
งานของบริษัทฯ ในไตรมาส 1 ปี
 2564 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ 276.73 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 142.05 ล้านบาท
 หรือเพิ่มขึ้น 105.47% เมื่อเทียบกับ
ชว่งเดียวกันของปีก่อน   

นายอารภัฏ สังขรัตน์ รองประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.หลักทรัพย์
 เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย
) กล่าวถึงภาพรวมผลการด�าเนิน
งานส�าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวัน
ท่ี 31 มีนาคม 2564 โดยบริษัทฯ มี
ก�าไรสุทธิ 276.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
 142.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 105.47 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อนซึ่งมีก�าไรสุทธิ
 134.68 ล้านบาท บริษัทฯ จึงใคร่
ขอชี้แจงสาเหตุการเปล่ียนแปลง ใน
สว่นท่ีมีสาระส�าคัญดังนี้ รายได้ค่า
นายหน้าเพิ่มขึ้น 178.38 ล้านบาท
 จาก 507.94 ล้านบาท เป็น 686.32 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.12 
เนื่องจากรายได้ค่านายหน้าจากการ
ซื้อขายหลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 203.83 
ล้านบาท จาก 442.42 ล้านบาท เป็น 
646.25  ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
 46.07 อันเป็นผลจากมูลค่าการซื้อ
ขายเฉล่ียของตลาดหลักทรัพย์ เพิ่ม
ขึ้นจาก 66,901.38 ล้านบาทต่อวัน

 เป็น 96,950.96 ล้านบาทต่อวัน หรือ 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 44.92 และ สัดสว่นนัก
ลงทุนบุคคลซึ่งเป็นสว่นรายได้หลัก
ของบริษัท เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 37.81 
เป็นร้อยละ 47.33 อันเป็นผลให้มูลค่า
การซื้อขายเฉล่ียของนักลงทุนบุคคล
 เพิ่มขึ้นจาก 25,293.81 ล้านบาทต่อ
วัน เป็น 45,882.65 ล้านบาทต่อวัน
 หรือเพิ่มขึ้น   ร้อยละ 81.40 รายได้
ค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้าลดลง 25.45 ล้านบาท 
จาก 65.52 ล้านบาท เป็น 40.07 ล้าน
บาท หรือลดลงร้อยละ 38.84

ส�าหรับรายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการเพิ่มขึ้น 28.19 ล้านบาท จาก 
13.70 ล้านบาท เป็น 41.89 ล้านบาท 
หรือเพิ่มขึ้น   ร้อยละ 205.77 เนื่องมา
จากค่าธรรมเนียมจากการจัดจ�าหนา่ย
หลักทรัพย์เพิ่มขึ้น 11.77 ล้านบาท
 ค่าท่ีปรึกษาทางการเงินเพิ่มขึ้น 7.09 
ล้านบาท และค่าธรรมเนียมและ
บริการอ่ืนเพิ่มขึ้น 9.33 ล้านบาท ใน
ขณะท่ีรายได้อ่ืนลดลง 9.72 ล้านบาท
 จาก 229.79 ล้านบาท เป็น 220.07 
ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.23 
เนื่องมาจากรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้
ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์ลดลง 11.31 
ล้านบาท และรายได้ดอกเบี้ยจากเงิน
ฝากในสถาบันการเงินและพันธบัตร
รัฐบาลลดลง 19.16 ล้านบาท ในขณะ

ท่ีก�าไรและผลตอบแทนจากเครื่องมือ
ทางการเงินเพิ่มขึ้น 18.77 ล้านบาท 
และรายได้อ่ืนเพิ่มขึ้น 1.98 ล้านบาท

โดยค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น
 20.46 ล้านบาท จาก 581.50 ล้าน
บาท เป็น 601.96 ล้านบาท หรือเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 3.52 เนื่องมาจาก ค่าใช้
จ่ายผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
 37.27 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมและ
บริการจ่ายเพิ่มขึ้น 2.93 ล้านบาท ผล
ขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
เพิ่มขึ้น 1.92 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย
อ่ืนเพิ่มขึ้น 5.22 ล้านบาท ในขณะท่ี
 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง 26.88 ล้าน
บาท และภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น 
34.34 ล้านบาท จาก 35.25 ล้านบาท 
เป็น 69.59 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 97.42 เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้น
ของก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

“เราพอใจอยา่งยิง่กับผลการ
ด�าเนินงานของบรษัิทฯ และเป้า
หมายทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการ
สรา้งแพลตฟอรม์เพื่อน�าเสนอ
ทางเลือกในการลงทนุใหม่ๆ โดย
มกีารวางแผนการลงทนุและปรบั
ใหเ้หมาะสมกับความต้องการของ
กลุ่มลกูค้าในแต่ละประเภท”  นา
ยอารภัฏ กล่าวเพิ่มเติม

MBKET โชว์์ ไต่รมาส 1/64 กำาไรพ่่ิ่ง 105.47%MBKET โชว์์ ไต่รมาส 1/64 กำาไรพ่่ิ่ง 105.47%



BGRIM รุกหนักธุุรกิจเฮลท์ี่แคร์ ลุยเปิิด้BGRIM รุกหนักธุุรกิจเฮลท์ี่แคร์ ลุยเปิิด้
 "พรีโมแคร์" ปีินี�ตั�งเป้ิาขยายสาขา "พรีโมแคร์" ปีินี�ตั�งเป้ิาขยายสาขา

พ้� นทีี่�กรุงเที่พฯ 3-5 สาขาพ้� นทีี่�กรุงเที่พฯ 3-5 สาขา

บี.กริม รุกหนักธุรกิจเฮลท์แคร์ ลุยเปิด
 "พรีโมแคร์"คลินิกใกล้บ้าน เข้าถึง และ
ครอบคลุม พร้อมผนึกพันธมิตร มุง่สร้าง 
"จุดเปล่ียน" การดูแล รักษาสุขภาพอยา่ง
ยั่งยืนแก่คนไทย

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม เปิด
เผยว่า บริษัทพร้อมรุกธุรกิจเฮลท์แคร์
อยา่งเต็มท่ีในปีนี้ ด้วยการเปิดตัวคลินิก
 "พรีโมแคร์" (PrimoCare Medical) 
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผา่นมา โดย
เป็นสาขาต้นแบบ ณ อาคารไวท์เฮ้าส์
  บี.กริม ส�านักงานใหญ ่ถ.กรุงเทพกรีฑา
 ครอบคลุมบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น
 ได้แก่ ตรวจรักษาโรคท่ัวไป ตลอดจน
ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง อาทิ
 เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, ไขมันใน
เลือดสูง, โรคภูมิแพ้ นอกจากนี้ ยังมีให้
บริการจิตบ�าบัด, กายภาพบ�าบัด, โภชน
บ�าบัด รวมถึงการดูแลและแนะน�าทุก
องค์ประกอบสุขภาพของแต่ละบุคคล 
และการตรวจสุขภาพประจ�าปี

จุดเด่นของพรีโมแคร์ คือ การมีแนวคิด
ท่ีค�านึงถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง การให้
บริการตรวจโรค แก้ไขปัญหาอาการเล็ก
น้อย โดยไมจ่�าเป็นต้องไปโรงพยาบาล
ใหญ ่เปรียบเสมือน "คลินิกใกล้บา้น" ท่ี
เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ใสใ่จ ใกล้
ชิด ในกรณีท่ีผู้เข้ารับการรักษามีอาการ
เจ็บป่วยรุนแรง หรือจ�าเป็นต้องได้รับ
การดูแลจากแพทย์เฉพาะทาง คลินิก "
พรีโมแคร์" ก็สามารถสง่ต่อผู้ป่วยไปยัง
โรงพยาบาลใกล้เคียง หรือโรงพยาบาล
ท่ีผู้ป่วยต้องการไปรักษาต่อได้ พร้อม
ระบบการสง่ต่อข้อมูลท่ีทันสมัย เพื่อ
ให้การรักษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

"บี.กริม ลงทุนในธุรกิจนี้ เพราะเราเชื่อ
มั่นว่า สุขภาพท่ีดี ต้องเริ่มต้นจากการ
รู้จักดูแลรา่งกายอยา่งองค์รวม เน้น

การป้องกันอยา่งต่อเนื่อง  เราต้องการ
เปล่ียนรูปโฉมการดูแลสุขภาพของคน
ไทย โดยการสร้างความตระหนักรู้ใน
การป้องกันก่อนเกิดโรค เพื่อชว่ยให้คน
ไทยมีสุขภาพท่ีดีขึ้นอยา่งยั่งยืน  การเปิด
 พรีโมแคร์ ให้เป็นคลินิกใกล้บ้าน จึงเป็น
เสมือนการมีแพทย์ประจ�าตัวท่ีสามารถ
ให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพต่างๆ แก่ท้ัง
ครอบครัว ให้เกิดการดูแลอยา่งต่อเนื่อง
 ด้วยราคาท่ีสมเหตุสมผลและเข้าถึงได้
ง่ายขึ้น" ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ กล่าว

  ส�าหรับการรุกสูธุ่รกิจสุขภาพของ
 บี.กริม มาจากรากฐานท่ีแข็งแกรง่ของ
 บี.กริม จากประวัติศาสตร์การด�าเนิน
ธุรกิจ 143 ปีในประเทศไทย ท่ีเริ่มต้น
ด้วยการเปิดร้านขายยาต�ารับตะวันตก
 ชื่อ "สยามดิสเป็นซารี่" ขึ้นในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยูห่ัว  รัชกาลท่ี 5  จนได้รับความนิยม
และยอมรับในราชส�านัก และได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้
เป็น "ร้านยาหลวง"

นอกจากนี้ โมเดลธุรกิจของ "พรโีมแคร์
" ยังสะท้อนค่านิยม 4Ps ขององค์กร
 คือ Pioneering Spirit (ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์), Positivity (ทัศนคติ
ท่ีดี), Partnership (ความรว่มมือ
), Professional (ความเป็นมืออาชีพ
) ท่ีต้องการสร้างสรรค์สิ่งท่ีดีให้กับคน
ไทยและสังคมไทย โดยเน้นการสร้าง
พันธมิตร และความเป็นมืออาชีพด้วย
ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญท่ีผา่นระบบการ
คัดสรรอยา่งมีคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันบริษัท
ได้รว่มเป็นพันธมิตรกับโรงพยาบาล
ต่างๆ ในการคัดสรรบุคลากรทางการ
แพทย์ท่ีจะมาประจ�าท่ีคลินิก รวมถึง
แพทย์ท่ีให้ค�าปรึกษาในด้านต่างๆ 

มร. นิโกลาส์ ชาบานิเยร์ ประธานกลุ่ม

ธุรกิจ บี.กริม เฮลท์แคร์ กล่าวว่า ในปี
นี้ บริษัทต้ังเป้าขยายสาขาคลินิก "พรี
โมแคร์" ในพื้นท่ีกรุงเทพฯ ประมาณ
 3-5 สาขา สว่นระยะยาวมีเป้าหมาย
ขยายสาขา "พรีโมแคร์" ไปยังพื้นท่ีต่างๆ
 ท้ังในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อ
ให้บริการดูแลสุขภาพคนไทยได้อยา่ง
ครอบคลุม และท่ัวถึง โดยเน้นพื้นท่ีท่ี
เป็นแหล่งชุมชน อาทิ หมูบ่้าน, คอน
โดมีเนียม, ส�านักงาน และศูนย์การค้า
 เป็นต้น

ท้ังนี้ เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลสุขภาพ
ท่ีเข้าถึงมากขึ้น บริษัทพร้อมเปิดกว้าง
ในการเข้ารว่มกับพันธมิตรในวงการการ
แพทย์ รวมถึงพันธมิตรในด้านต่างๆ
 เพื่อให้การขยายสาขาสามารถท�าได้
รวดเร็ว รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ ซึ่งเชื่อว่าการเปิด คลินิก "พรี
โมแคร์" จะเป็นจุดเปล่ียนส�าคัญของ
ระบบการรักษาพยาบาลในประเทศไทย
 ซึ่งจะท�าให้เกิดให้เกิดความยั่งยืนใน
ระยะยาว

ปัจจุบันคลินิก "พรโีมแคร"์ 
(PrimoCare Medical) เปิดให้บริการท่ี
อาคารไวท์เฮ้าส์ บี.กริม ส�านักงานใหญ่
 ถนนกรุงเทพกรีฑา ให้บริการปรึกษา
ปัญหาสุขภาพและตรวจโรคท่ัวไป และ
ตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรัง โรค
มะเร็ง   โดยทีมแพทย์และพยาบาล ใน
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 – 18.00 น. 
นอกจากนี้ ยังมีให้บริการ "จิตบ�าบัด" ทุก
วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 8.00-
12.00 น. และกายภาพบ�าบัด ทุกวัน
พุธและศุกร์ เวลา 8.00-18.00 น. รวม
ถึงบริการโภชนบ�าบัด ตลอดจนการสง่
เสริมสุขภาพ โดยให้การดูแลและแนะน�า
ทุกองค์ประกอบสุขภาพของแต่ละบุคคล
, ตรวจสุขภาพประจ�าปี และบริการฉีด
วัคซีน  



BM พิ่ร้อมเปิิดตั่ว์ “Mini EV Tuk-Tuk” BM พิ่ร้อมเปิิดตั่ว์ “Mini EV Tuk-Tuk” 
กลางปิีน้� ตั่�งเป้ิาผล่ต่ ปิีแรก 300-400 คััน กลางปิีน้� ตั่�งเป้ิาผล่ต่ ปิีแรก 300-400 คััน 

“BM” ได้ฤกษ์เปดิตัว “Mini EV Tuk-Tuk 
หรอื มิน ิตุ�ก ตุ�ก ไฟฟา้” ชว่งไตรมาส 2 ของ
ป ีต้ังเป้าผลิต ปีแรก 300-400 คัน เชื่อมั่น
ได้รบัการตอบรบัอยา่งดี หลังลกูค้าบางสว่น
สนใจติดต่อขอจองซื้อรถตุ�กตุ�กไฟฟา้ ก่อน
เผยโฉมอยา่งเปน็ทางการ

นายธีรวัต อมรธาตรี กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จ�ากัด (มหาชน
) หรือ BM เปิดเผย ถึงผลิตภัณฑ์ใหม ่เพื่อ
ต่อยอดธุรกิจปี 2564 ว่า ในไตรมาส 2 
บริษัทฯ ได้ฤกษ์เปิดตัว Mini EV Tuk-Tuk 
หรือมินิ ตุ�ก ตุ�ก ไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นพาหนะ
รับ-สง่ผู้โดยสารสว่นบุคคลตาม รีสอร์ท
, โรงแรม, โรงพยาบาล, รถตุ�กตุ�กเพื่อขาย
อาหาร (Food Tuk-Tuk)และอ่ืนๆ หลังใช้
เวลาในการศึกษาและพัฒนามากกว่า 5 ปี
 โดยระหว่างการศึกษาทดลอง และพัฒนา
ประสิทธิภาพ ได้น�า Mini EV Tuk-Tuk มา
ใช้เป็นพาหนะรับ-สง่พนักงานบริษัท และ
ขนสัมภาระต่างๆ ภายในโรงงานอยา่งต่อ
เนื่อง โดยโครงการรถตุ�กตุ�กไฟฟ้า ของบ
ริษัทฯ ได้รับความสนใจกลายเป็นท่ีกล่าว
ถึงในวงกว้าง โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ได้เชิญบริษัทฯ น�ารถตุ�ก
ตุ�กไฟฟ้ารว่มจัดแสดงโชว์ ซึ่งได้รับกระแส
ตอบรับเป็นอยา่งดีจากผู้ท่ีไปรว่มงาน เชน่
เดียวกับ คณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้
แทนราษฎร ท่ีให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมท่ี
โรงงานอีกด้วย

พร้อมกันนี้ บริษัทฯได้จัดต้ังบริษัทลูกขึ้น
ในชื่อ “บีเอ็ม อินโนเทค อินดัสตรี้” (BMI) 
ส�าหรับท�าระบบออโตเมชั่นโดยเฉพาะ เน้น
ในการรับออกแบบระบบการผลิตแบบ
ส�าเร็จรูปขนาดยอ่ม ให้กับกลุ่มลูกค้าเอส
เอ็มอี ซึ่งจะชว่ยลดต้นทุนในการผลิตให้แก่
ลูกค้าได้เป็นอยา่งมาก เชน่ ท�าระบบหุน่ยนต์

เชื่อม พร้อมJig& Fixtureส�าเร็จรูป ให้ลูกค้า
สามารถน�าไปใช้ได้ทันที นอกจากนี้ บี เอ็ม 
ไอ ยังรองรับการพัฒนารถไฟฟ้า และรับจ้าง
ผลิตรถไฟฟ้า และชิ้นสว่นในอุตสาหกรรม
รถยนต์ไฟฟ้า

ในการผลิตรถตุ�กตุ�กไฟฟ้าของบริษัท จะ
เริ่มต้นด�าเนินการผลิต “ Mini EV Tuk-Tuk 
หรือ มินิ ตุ�ก ตุ�กไฟฟ้า” ก่อนเป็นอันดับ
แรก สมรรถนะของรถ จะอยูท่ี่ประมาณ
 1.2 -1.5 กิโลวัตต์ ซึ่งไมต้่องจดทะเบียน
 แต่จะต้องซื้อ พ.ร.บ.เพื่อคุ้มครองบุคคลท่ี
 3 และ บริษัทฯ มองว่า Mini EV Tuk-Tuk 
คือโอกาสท่ีจะสามารถผลิตในเชิงพาณิชย์
ได้ก่อน เนื่องจากราคาไมสู่ง ราคาเริ่มต้น
อยูท่ี่ 85,000 บาท/คัน ไลน์ผลิตจะเน้นคัน
ต่อคัน ใช้เหล็กเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต
 โดยบริษัทฯ จะออกแบบ และผลิตตัวถัง
 Mini EV Tuk-Tuk ท้ังหมด เพื่อลดต้นทุน
ลง ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ ซึ่งจะมี
เพียงมอเตอร์ และแบตเตอร์รี่เท่านั้น ท่ีต้อง
สั่งซื้อ ส�าหรับลูกค้าเป้ากลุ่มเป้าหมายหลัก
 จะเป็นกลุ่ม โรงแรม, รีสอร์ท, โรงงาน, โรง
พยาบาล,หมูบ่้านต่างๆ และ รถตุ�กตุ�กเพื่อ
ขายอาหาร (Food Tuk-Tuk) เป็นต้น

“หากประชาชนท่ัวไปสนใจอยากซื้อ มินิ
 ตุ�กตุ�กไฟฟ้า ใช้งาน อาจไมต้่องจดทะเบียน
 แต่จะต้องมี พ.ร.บ. ซึ่งบริษัทฯจะต้องหารือ
กับ กระทรวงอุตสาหกรรม และเจ้าหน้าท่ี
ฝ่ายสมอ. เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ เมื่อ
ทางกระทรวง อุตสาหกรรม หรือหนว่ยงาน
ท่ีเก่ียวข้องอนุมัติให้จดทะเบียนบุคคลท่ี
 3 หรือ พ.ร.บ.ได้ บริษัทฯ เชื่อว่าโอกาสใน
การขยายตลาด มินิ ตุ�กตุ�ก ไฟฟ้า ก็จะมีมาก
ขึ้น โดยต้ังเป้าหมายการผลิตเริ่มต้นท่ีปีละ
ประมาณ 300-400 คัน” นายธีรวัต กล่าว

ระหว่างท่ีรอการผลิตในเชิงพาณิชย์ บริษัทฯ
ด�าเนินการผลิตรถตุ�กตุ�กไฟฟ้าต้นแบบ
 ให้แก่บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จ�ากัด น�าไป
ทดลองใช้เป็นรถไอศกรีมเคล่ือนท่ี เพื่อสร้าง
อาชีพให้คนพิการ และถือเป็นผลงาน CSR 
เพื่อมอบสิ่งดีดีให้แก่สังคม ซึ่งรถไอศกรีม
เคล่ือนท่ีนี้ ได้ทดลองว่ิงแล้วตามจังหวัด
ต่างๆในประเทศไทย และผลลัพธ์ค่อนข้าง
มีประสิทธิภาพอยา่งท่ีคาดหวังไว้ นอกจาก
เป็นการสร้างอาชีพให้ผู้พิการแล้ว ยังมี
ประโยชน์อ่ืนๆอีกได้แก่ ชว่ยลดมลพิษทาง
อากาศ, ลดฝุ่น PM2.5 , ลดคาร์บอนไดออก
ไซน์ รวมถึงเป็นการสง่เสริมอุตสาหกรรม ตุ�ก
ตุ�กในเมืองไทย อีกด้วย

ในอนาคต บริษัทฯ มีเป้าหมายจะผลิตรถตุ�ก
ตุ�กไฟฟ้าสว่นบุคคล 2 รูปแบบ คือใช้บรรทุก
สว่นบุคคล และ ใช้บรรทุกสิ่งของ ไมเ่กิน 1 
ตัน ขนาดกะทัดรัด ซึ่งก�าลังมอเตอร์ของรถ
จะอยูท่ี่ประมาณ4-5 กิโลวัตต์สามารถออก
ถนนทางหลวงได้ แต่ต้องจดทะเบียนให้ถูก
ต้องตามกฎหมายก่อน บริษัทฯ คาดว่าใน
อนาคตจะมีการผลิต รถตุ�กตุ�กไฟฟ้าในรูป
แบบอ่ืนๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งตอนนี้อยูร่ะหว่างการ
ทดสอบ และพัฒนาประสิทธิภาพรถตุ�กตุ�ก
ไฟฟ้า เพื่อให้ได้ในราคาท่ีจับต้องได้

ส�าหรับ รถ Mini EV Tuk-Tuk หรือ มินิ ตุ�ก
ตุ�ก ไฟฟ้า คาดว่า จะสามารถเปิดตัวได้อยา่ง
เป็นทางการ ประมาณไตรมาส 2 ของปี โดย
ขณะนี้อยูร่ะหว่างรอผลการอนุมัติ จากกรม
ขนสง่ทางบก ถึงแม้จะยังไมม่ีการเปิดตัวรถ
 Mini EV Tuk-Tuk อยา่งเป็นทางการ แต่ก็มี
ลูกค้าบางสว่นติดต่อจองซื้อเข้ามาแล้ว คาด
ว่าเมื่อถึงวันเปิดตัวอยา่งเป็นทางการ จะได้
รับกระแสตอบรับท่ีดีจากลูกค้า พร้อมดัน
รายได้ของบริษัทฯ ในปี 64 โตตามเป้าท่ีต้ัง
ไว้อยา่งแนน่อน



BPP คัาดปิิดด้ลซ้ื้�อโรงไฟฟา้ก๊าซื้ฯสหรัฐฯ ช่ว์งต้่น BPP คัาดปิิดด้ลซ้ื้�อโรงไฟฟา้ก๊าซื้ฯสหรัฐฯ ช่ว์งต้่น 
Q3/64 พิ่ร้อมต่ะล่ยซ้ื้�อโรงไฟฟา้ในต่ปิท. ต่่อเน้�องQ3/64 พิ่ร้อมต่ะล่ยซ้ื้�อโรงไฟฟา้ในต่ปิท. ต่่อเน้�อง

ดร. กิรณ ลิมปพยอม ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท บา้น
ปู เพาเวอร ์จ�ากัด (มหาชน)
BPP เปิดเผยว่า บริษัทฯ คาด
ว่าชว่งต้นไตรมาส3/64 จะ
สรุปแผนการลงทุนโรงไฟฟ้า
แก�สในสหรัฐอเมริกา มีก�าลัง
การผลิตไฟฟ้า 1,000-1,600 
เมกะวัตต์ รูปแบบการลงทุน
โรงไฟฟ้าจะเป็นการรว่มลงทุน
กับพันธมิตร โดยบริษัทฯคาด
ถือหุ้นประมาณ 25-30% ของ
มูลค่าโครงการ

พร้อมกันนี้ยังมีดีลการลงทุน
โครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่
 เชน่โรงไฟฟ้าพลังงานความ
ร้อนรว่ม รวมไปถึงโรงไฟฟ้า
พลังงานสะอาด (Renewable 
Energy ) ท่ีอยูใ่นระหว่างการ
เจรจาลงทุน โครงการในต่าง
ประเทศอีกหลายโครงการ

ส�าหรับปี 2564 นี้บริษัทฯ
 ได้วางงบลงทุนไว้ประมาณ
 200-300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
 เพื่อรองรับแผนการลงทุน
 โครงการโรงไฟฟ้าในประเทศ
ท่ีบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนอยู่

แล้ว เชน่ท่ีประเทศญี่ปุ่น จีน
 ออสเตรเลีย เป็นต้น เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายก�าลังการผลิต
 5,300เมกะวัตต์ ภายในปี
 2568

ขณะท่ีล่าสุด บริษัท Nakoso 
IGCC Management Co., 
Ltd (“NIMCO”) ซึ่งบริษัทฯ
 ลงทุนผา่นบริษัทยอ่ย
 BanpuPower Investment 
Co., Ltd (“BPIC”) ถือหุ้นใน
 NIMCO ท่ีสัดสว่นร้อยละ 33.5 
โดยบริษัท NIMCO ถือหุ้นร้อย
ละ 40ในโรงไฟฟ้า Nakoso 
Integrated Gasification 
Combined Cycle (IGCC) ณ
 จังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น
 ได้เปิดด�าเนินการจ�าหนา่ย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์(COD) เป็น
ท่ีเรียบร้อยแล้วเมื่อวันท่ี 16 
เมษายน 2564

ท้ังนี้โรงไฟฟ้าดังกล่าว มีขนาด
ก�าลังการผลิต 543 เมกะวัตต์
(คิดเป็นก�าลังการผลิตตาม
สัดสว่นการถือหุ้น 72.8เมกะ
วัตต์) เป็นโรงไฟฟ้าเทคโนโลยี
 IGCC ซึ่งเป็นการผสมผสาน

ระหว่างเทคโนโลยีการแปลง
สถานะถ่านหินให้เป็นก�าซ
(Gasification) กับ โรงไฟฟ้า
พลังความร้อนรว่มกังหัน
ก�าซ (Gas Fired Combined 
Cycle Plant) เข้าด้วยกัน

ปัจจุบันโรงไฟฟ้า Nakoso 
เป็นโรงไฟฟ้า IGCC ขนาด
ใหญ ่(Commercial scale) 
ท่ีสุดในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมี
ประสิทธิภาพของการผลิต
ไฟฟ้าท่ีสูง และลดการปล่อย
มลภาวะให้อยูใ่นระดับต�า
 (HELE) มีเสถียรภาพในการ
จ่ายกระแสไฟฟ้าได้อยา่ง
มั่นคงผา่นระบบสายสง่ของ
ประเทศตามสัญญาการซื้อ
ขายไฟฟ้า (PPA) ระยะยาว
 สามารถรองรับความต้องการ
ใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรม
และครัวเรือนในจังหวัดฟุ
กุชิมะ ครอบคลุมถึงเมือง
โตเกียวและปริมณฑล ใน
ประเทศญี่ปุ่นรวมท้ังมีสว่น
ในการพัฒนาชุมชน โดยการ
สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้
กับชุมชนท้องถ่ินด้วย



SCC โชว์ Q1/64 กิำาไรโตัแรง 114% คาดปีี 64SCC โชว์ Q1/64 กิำาไรโตัแรง 114% คาดปีี 64
 ใช้เงินลื่งทุน 7.5- 8 หม่�นลื่บ้.  ใช้เงินลื่งทุน 7.5- 8 หม่�นลื่บ้. 

ศึักิษาปีรับ้โครงสร้างธุุรกิิจเคมิคอลื่ส์ -ข็ายหุ้นต่ัอปีระชาชนทั�วไปีศึักิษาปีรับ้โครงสร้างธุุรกิิจเคมิคอลื่ส์ -ข็ายหุ้นต่ัอปีระชาชนทั�วไปี

SCC เผยไตรมาส1/64 ก�าไรโตแรง 114% 
หลังธุรกิจเคมิคอลส์มีสว่นต่างราคา
สินค้า-สว่นแบง่ก�าไรจากบ.รว่มเพิ่มขึ้น
 คาดปี 64 ใช้เงินลงทุน 7.5- 8 หมื่นลบ
. ขยายก�าลังการผลิต การก่อสร้างโรงงาน
ใหม ่-ปรับปรุงประสิทธิภาพ อยูร่ะหว่าง
ศึกษาความเป็นไปได้ปรับโครงสร้างธุรกิจ
เคมิคอลส์ -ขายหุ้นต่อประชาชนท่ัวไป 
คาดผลศึกษาแล้วเสร็จสิ้นปี 65

นายรุง่โรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการ
ใหญ ่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน
) SCC เปิดเผยว่า ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 เอส
ซีจีมีรายได้จากการขาย 122,066 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15จากไตรมาสเดียวกันของ
ปีก่อนสาเหตุหลักจากราคาขายของสินค้า
เคมีภัณฑ์เพิ่มขึ้น และมีก�าไรส�าหรับงวด
 14,914 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 114จาก
ปีก่อน สาเหตุหลักจากธุรกิจเคมิคอลส์มี
สว่นต่างราคาสินค้าและสว่นแบง่ก�าไรจาก
บริษัทรว่มเพิ่มขึ้น

ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2564 เอสซีจีมี
สินทรัพย์รวม เท่ากับ 800,932 ล้านบาท
 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2563 จ�านวน 51,551 
ล้านบาท

 
ขณะท่ี รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุน
ส�าหรับไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 มีมูลค่าเท่ากับ
 17,525 ล้านบาทโดยสัดสว่นการลงทุน
เป็นของธุรกิจเคมิคอลส์ 67% ธุรกิจแพค
เกจจ้ิง 23% ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์
ก่อสร้าง 8% และสว่นงานอ่ืน 2%คาด
การณ์รายจ่ายลงทุนและเงินลงทุนท่ีจะ
เกิดขึ้นในปี 2564อยูท่ี่ประมาณ 75,000- 
80,000 ล้านบาท โดยพิจารณาจากปัจจัย
สภาพการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน และ
การด�าเนินงานด้านโครงการขยายก�าลัง
การผลิต การก่อสร้างโรงงานใหม ่และ
การปรับปรุงประสิทธิภาพในไตรมาสท่ี
 1 ปี 2564 EBITDA เท่ากับ 23,665 ล้าน
บาท ในขณะท่ีมีกระแสเงินสดจ่ายท้ังสิ้น
 20,384 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายจ่าย
ลงทุนและเงินลงทุน 17,525 ล้านบาทจ่าย
ดอกเบี้ย 1,952 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงิน

ได้ 907 ล้านบาท

พร้อมกันนี้บริษัทมีความคืบหน้าการลงทุน
ในโครงการส�าคัญต่างๆ ของบริษัท เอสซีจี 
เคมิคอลส์ จ�ากัด (หรือ “SCG Chemicals”) 
ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยท่ี SCC ถือหุ้นท้ังหมด
 รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ปรับโครงสร้างธุรกิจเคมิคอลส์ ดังนี้

1) โครงการขยายก�าลังการผลิตของ
บริษัทมาบตาพุดโอเลฟิ นส์ จ�ากัด (หรือ
 “MOC”) ซึ่งเป็นบริษัทรว่มทุนระหว่าง
 SCG Chemicals และบริษัทในกลุ่ม The 
Dow Chemical Company (Dow) ประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดย SCCมีสัดสว่นในการถือ
หุ้นทางอ้อมใน MOC ร้ อยละ 67 และกลุ่ม
 DOW ถือหุ้นสว่นท่ีเหลือท้ังหมดร้อยละ
 33 (ตามท่ีได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯและ
ค�านวณขนาดของรายการไปแล้วเมื่อวัน
ท่ี 15 มิถุนายน 2561) ปัจจุบันการก่อสร้
 างโครงการแล้วเสร็จด้วยดี โรงงานเริ่ม
ทดลองด�าเนินการผลิตแล้วและคาดว่า
จะสามารถด�าเนินการผลิตได้เต็มก�าลัง
ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 โดยจะชว่ย
เพิ่มความยืดหยุน่ในการเลือกใช้ วัตถุดิบ
 นอกจากนี ้ยังใช้เทคโนโลยีใหมซ่ึ่งท�าให้
กระบวนการผลิตมีต้นทุนการลงทุนท่ีต�า
ลง และยังท�าให้ประหยัดพลังงานและเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Process)
 
2) ในสว่นของกลยุทธ์ด้านเศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อ
สง่เสริมการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ลดภาวะโลกร้อน
 พร้ อมตอบโจทย์ลูกค้าและผู้บริโภค
ท่ีให้ความส�าคัญต่อสิ่งแวดล้อม SCG 
Chemicalsได้ลงนามในสัญญาซื ้อหุ้นผา่น
 SCG Chemicals Trading (Singapore) 
Pte, Ltd. เพื่อเข้าถือหุ้นในสัดสว่นร้อยละ
 70ใน Sirplaste-Sociedade Industrial 
de Recuperados de Pl?stico, S.A. (
หรือ “Sirplaste”) ในวันท่ี 27 เมษายน 
2564โดยคาดว่าธุรกรรมจะเสร็จสิ้นภายใน
ปี 2564 ท้ังนี้ผู้ถือหุ้นเดิมจะยังคงถือหุ้น
ร้อยละ 30 และบริหารกิจการรว่มกับ

 SCGChemicals

 
Sirplaste ประกอบธุรกิจด้านพลาสติก
รีไซเคิลรายใหญท่ี่สุดในประเทศโปรตุเกส
 ด้วยก�าลังการผลิต 36,000ตันต่อปี มี
การผลิตและขายสินค้าให้กับลูกค้าท้ังใน
ประเทศโปรตุเกสและทวีปยุโรป การลงทุน
ใน Sirplaste นอกจากเป็นการเข้าสูธุ่รกิจ
พลาสติกรีไซเคิลอยา่งเต็มรูปแบบแล้ว
ยังสร้างโอกาสในการพัฒนาและต่อยอด
เทคโนโลยีรีไซเคิลและขยายชอ่งทางการ
ขายในตลาดยุโรปด้วย
 
3) นอกจากนี้ SCC อยูร่ะหว่างการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการปรับโครงสร้างธุรกิจ
เคมิคอลส์ รวมถึงการเสนอขายหุ้น SCG 
Chemicals ต่อประชาชนท่ัวไป เพื่อรองรับ
โอกาสในการขยายธุรกิจเคมิคอลส์ใน
อนาคต เชน่ ความเป็นไปได้ในการขยายก�า
ลังการผลิตในภูมิภาคอาเซียน และการลง
ทุนอ่ืนๆ ซึ่งคาดว่าการศึกษาและการปรับ
โครงสร้างดังกล่าวจะ
แล้วเสร็จภายในสิ้นปี2565
 

การลงทุนในโครงการ 2) ข้างต้น เป็นการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดของรายการ
น้อยกว่าร้อยละ 15ของมูลค่าของสินทรัพย์
รวมตามงบการเงินรวมของ SCC สิ้นสุด
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563และเมื่อรวม
กับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ท่ี เกิดขึ้น
ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันท่ีมีการเข้า
ท�ารายการนี้จะเท่ากับร้ อยละ 1.15 ดัง
นั้น การรายงานสารสนเทศข้างต้นจึงไม่
เข้าขา่ยท่ีจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยในเรื่อง
การได้มาหรือจ�าหนา่ยไปซึ่งสินทรัพย์ 
และไมใ่ชร่ายการท่ีเก่ียวโยงกัน ส�าหรับ 
การศึกษาการปรับโครงสร้างธุรกิจเคมิคอล
ส์ ในข้อ 3)เนื่องจากยังเป็นโครงการอยู่
ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้จึงยังไมม่ี
การค�านวณขนาดรายการในเวลานี้



GUNKUL ส่งซิิกิธุุรกิิจโรงไฟื้ฟื้า้แดด-ลื่ม-EPC GUNKUL ส่งซิิกิธุุรกิิจโรงไฟื้ฟื้า้แดด-ลื่ม-EPC 
โตัฉลุื่ย! เล็ื่งลื่งทุนทำาโรงสกัิด CBD โตัฉลุื่ย! เล็ื่งลื่งทุนทำาโรงสกัิด CBD 

บ้ริสุทธิุ� 99% สร้างมูลื่ค่าเพิ� มบ้ริสุทธิุ� 99% สร้างมูลื่ค่าเพิ� ม

ซอีีโอ GUNKUL   “สมบูรณ์ เอ้ือ
อัชฌาสยั ” ระบุ ธุรกิจพลังงาน
ทดแทนท้ังโซลาร์ฟารม์ พลังงาน
ลม และEPC แนวโนม้เติบโตอยา่ง
แขง็แกรง่ เดินหนา้ศึกษาการลงทนุ
เก่ียวกับพชืเศรษฐกิจ กัญชง หรือ
 กัญชา วางแผนลงทุนท�าโรงสกัด
 CBD บรสิทุธิ� 99% เพื่อเพิม่โอกาส
ทางธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิม่ใน
อนาคต มั่นใจหนุนรายได้รวมป ี64 
โตตามเป้าไมต่�ากว่า 20%

ดร.สมบูรณ์ เอ้ืออัชฌาสัย ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิ
เนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) (GUNKUL) 
เปิดเผยว่า ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�าปี 2564 มีมติอนุมัติให้จ่าย
เงินปันผล ส�าหรับงวดปี 2563 ให้
กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้น
ละ 0.182 บาท รวมเป็นเงินปันผล
ท้ังสิ้น 1,600 ล้านบาท หรือคิดเป็น
 Dividend Yield สูงถึง 7.054% 
โดยได้ก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นท่ีจะ
มีชื่อปรากฏ ณ วันก�าหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันท่ี
 7 พฤษภาคม 2564 วันท่ีไมไ่ด้รับ
สิทธิปันผล (XD) วันท่ี 6 พฤษภาคม
 2564 และก�าหนดจ่ายเงินปันผล ใน
วันท่ี 24 พฤษภาคม 2564

“จะเหน็ได้ว่าทีผ่า่นมาธุรกิจ

พลังงานทดแทนและผลการด�าเนิน
งานของกลุ่มบรษัิทฯ มอัีตราการ
เติบโตเพิ่มขึน้อยา่งต่อเน่ืองทกุ
ปี การทีบ่รษัิทฯ จ่ายปันผลเป็น
เงินสดใหกั้บผูถื้อหุน้ครัง้นี ้เพื่อ
เป็นการขอบคณุผูถื้อหุน้ทีไ่ด้ให้
โอกาสและสนับสนุนบรษัิทฯ ด้วย
ดเีสมอมา ซึง่ทมีผูบ้รหิารจะมุ่ง
ท�างานสรา้งผลตอบแทนทีด่ทีีส่ดุ
ใหกั้บผูถื้อหุน้ทกุท่านอยา่งเต็ม
ความสามารถ เราอยากใหผู้ถื้อหุน้
มั่นใจว่าผูบ้รหิารจะผลักดันธุรกิจ
ในเครอื GUNKUL รวมถึงรายได้
และก�าไรสทุธิใหเ้ติบโตได้อยา่ง
ต่อเน่ือง ตามเป้าหมายทีว่างไว้
 เพื่อสรา้งสรา้งผลตอบแทนอยา่งมี
ศกัยภาพในระยะยาว”ดร.สมบูรณ์
กล่าว

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าว
ต่อว่า เพื่อการเติบโตอยา่งมี
ศักยภาพของกลุ่มบริษัทฯ อยา่ง
ยั่งยืนนอกจากจะมีการปรับองค์กร
ครั้งใหญ ่โดยแต่งต้ังทีมผู้บริหารท่ี
มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน เพื่อ
ดูแลบริหารงานเชิงกลยุทธ์และด้าน
ปฏิบัติการของธุรกิจต่างๆ เพื่อก้าว
ไปสูค่วามเป็นผู้น�าในธุรกิจแต่ละ
ด้านแล้ว ยังอยูร่ะหว่างศึกษาเก่ียว
กับพืชเศรษฐกิจ กัญชง หรือ กัญชา
 เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและสร้าง
จุดแข็งให้กลุ่มบริษัทฯ และสร้าง

ความได้เปรียบด้านการแขง่ขันทาง
ธุรกิจ จากข้อได้เปรียบด้วยพื้นท่ี
กว่า 5,000 ไร ่รวมถึงวางแผนลงทุน
ท�าโรงสกัด CBD บริสุทธิ� 99% ท่ีมี
ก�าลังผลิต 1 ตัน (ชอ่ดอกกัญชง) ต่อ
วันตามแผนในระยะ 1 ปีข้างหน้า
นับจากนี้

ส�าหรับการด�าเนินธุรกิจในปีนี้
 บริษัทฯ ยังคงมองหาโอกาสการ
ลงทุนในธุรกิจอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า
 รับเหมาก่อสร้าง โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทน ท้ังโซลาร์และ
พลังงานลมท้ังในและต่างประเทศ
อยา่งต่อเนื่อง ขณะท่ีธุรกิจงาน
รับเหมาและวางระบบทางด้าน
วิศวกรรม (EPC) ยังมีงานประมูล
ใหม่ๆ  เข้ามาอยา่งสม�าเสมอ จาก
ปัจจุบันมีงาน EPC ในมือ (Backlog) 
ประมาณ 8,500 ล้านบาท โดยปีนี้
ต้ังเป้างาน EPC ในมือไว้ท่ีประมาณ
 10,000 ล้านบาท ท�าให้มั่นใจรายได้
ปีนี้จะเติบโตตามเป้าไมต่�ากว่า 20 %

อยา่งไรก็ตามบริษัทฯ ต้ังเป้าขยาย
ก�าลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้นมากกว่า
 100 เมกะวัตต์ สง่ผลท�าให้ปี 2566 
ก�าลังการผลิตจะเป็นไปตามเป้า
หมาย 1,000 เมกะวัตต์ ภายใต้งบ
ลงทุน (3 ปี) 2564-2566 ท่ี 20,000 
ล้านบาท หรือประมาณปีละ 7,000 
ล้านบาท



 JWD วางเปี้ารายได้ทะลุื่ 1 หม่�นลื่บ้. ในปีี 69 คาดกิำาไร JWD วางเปี้ารายได้ทะลุื่ 1 หม่�นลื่บ้. ในปีี 69 คาดกิำาไร
โตัต่ัอเน่�อง ตัามแผนข็ยายธุุรกิิจ-ลุื่ยซ่ิ�อกิิจกิารโตัต่ัอเน่�อง ตัามแผนข็ยายธุุรกิิจ-ลุื่ยซ่ิ�อกิิจกิาร

JWD ต้ังเปา้รายได้ทะล ุ1 หมื่นลบ. ในปี 69 คาดก�าไร
โตต่อเนื่อง วางกลยุทธต่์อยอดสรา้งการเติบโตจาก
ธุรกิจในปจัจุบนัและลงทนุในธุรกิจใหมเ่พื่อสร้าง
 New S-Curve ปั้ นกลุ่มขนสง่วางแผนขยายธุรกิจสูผู่้
ใหบ้รกิารขนสง่ครบวงจรทกุรูปแบบท้ังทางเรือ ราง
และทางบกเสรมิศยัภาพการขนสง่แบบ Multimodal 
Transportation ภายหลังปดิดีลเขา้ซื้อกิจการบรษัิท
 วีเอ็นเอส ทรานสปอรต์ จ�ากัด ใชเ้งินลงทนุรวม 200 
ล้านบาท ระบุวางงบลงทนุปีนี้ 1.2 พนัลบ. พร้อมเล็ง
สง่ "เจดับเบิล้ยูดีทรานสปอรต์" เข้าตลาดหุน้ราว ต้น
ป6ี6

นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการ
บริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เจ
ดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ
 JWDเปิดเผยว่า บริษัทฯ วางเป้าหมายรายได้ภายใน
ระยะ 5 ปี หรือปี 2569 จะมีรายได้ขึ้นไปท่ีระดับ 1 
หมื่นล้านบาท จากปี 2563 บริษัทฯ ท�ารายได้อยูท่ี่ 
3,922.44 ล้านบาท ขณะท่ีก�าไรสุทธิจะเติบโตได้อยา่ง
ต่อเนื่อง โดยวางกลยุทธ์การขยายธุรกิจเดิมในปัจจุบัน
ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง ควบคู่กับการเดินหน้า
ขยายการลงทุนธุรกิจใหมท่ี่จะเป็น New S-Curve และ
สามารถต่อยอดกับธุรกิจปัจจุบัน

ท้ังนี้ บริษัทฯ จะมีการขับเคล่ือนธุรกิจปัจจุบันให้มีราย
ได้เติบโตตามเป้าหมายนั้น บริษัทฯ จะมุง่เน้น 3 สว่น
คือ 1.กลุ่มขนสง่ 2. กลุ่มห้องเย็น 3. กลุ่มต่างประเทศ
 ส�าหรับกลุ่มขนสง่การเน้นเพิ่มศักยภาพการให้บริการ
แบบ Multimodal Transportation หรือ 'การขนสง่
สินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ' ได้แก่ ทางบก ทางน�า
และทางราง โดยบริษัทฯ มีแผนขยายธุรกิจสูก่ารเป็น
ผู้บริหารจัดการท่าเรือน�าลึก (Deep Sea Port) ในเขต
พื้นท่ีท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี จากปัจจุบันท่ี
 JWD ได้รับสิทธิ�บริหารท่าเทียบเรือชายฝั่ ง (Barge 
Terminal) จากการท่าเรือแหง่ประเทศไทย และเป็นผู้
ให้บริการยกขนและเคล่ือนย้ายตู้สินค้าทางรางภายใน
เขตพื้นท่ีท่าเรือแหลมฉบัง

ล่าสุดบริษัท บริษัท เจดับเบิ้ลยูดีทรานสปอร์ต (
ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยของ JWD ได้
บรรลุข้อตกลงเข้าซื้อหุ้นท้ังหมดในบริษัท วีเอ็น
เอส ทรานสปอร์ต จ�ากัด หรือ VNS และทรัพย์สินท่ี
เก่ียวข้องโดยจะใช้เงินลงทุนรวมท้ังสิ้น 200 ล้านบาท
 และในขณะเดียวกัน นายบดินทร์ ตัณฑไพบูลย์ ผู้
บริหารของบริษัท วีเอ็นเอส ทรานสปอร์ต จ�ากัด จะ
เข้ามาถือหุ้น 13.6% ในเจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต
 พร้อมรับต�าแหนง่เป็นกรรมการผู้จัดการ การเข้าซื้อ
กิจการครั้งนี้ถือเป็นการลงทุนครั้งส�าคัญ เพื่อขยาย
ธุรกิจด้านการขนสง่สินค้าและยกระดับเจดับเบิ้ล
ยูดี ทรานสปอร์ต เป็นผู้ให้บริการขนสง่สินค้าอยา่ง
ครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน โดยสามารถใช้ความ
เชี่ยวชาญของ VNS ขยายธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้า
แบบมิลค์รัน (Milk Run Transport) โดยเฉพาะการ
รับขนสง่ชิ้นสว่นและอะไหล่ยานยนต์จากผู้ผลิตแต่ละ
ราย เพื่อน�าไปจัดสง่ยังโรงงานผลิตรถแบรนด์ต่าง
 ๆ ตามเวลาท่ีก�าหนด และเมื่อผนวกเข้ากับความ
เชี่ยวชาญการรับขนสง่ยานยนต์แก่ผู้ผลิตรถแบรนด์
ต่าง ๆ ของเจดับเบิ้ลยูดี ทรานสปอร์ต จะท�าให้บริษัทฯ
 มีบริการด้านโลจิสติกส์ยานยนต์ท่ีครอบคลุมท้ังต้นน�า
และปลายน�า นอกจากนี้ ภายหลังควบรวมกิจการแล้ว

 จะเดินหน้าขยายฐานธุรกิจให้บริการขนสง่สินค้าอ่ืน
 ๆ ท่ีมีความเชี่ยวชาญอยูแ่ล้ว อาทิ การรับขนสง่สินค้า
เคมีภัณฑ์และสินค้าอันตราย, สินค้าท่ัวไป, สินค้า
ขนาดใหญ ่(Project Cargo), บริการขนสง่ด่วนแบบ
ควบคุมอุณหภูมิ, บริการขนสง่ข้ามแดน ฯลฯ โดย
คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากการลงทุนต้ังแต่ไตรมาส
 2 เป็นต้นไป โดยคาดว่าปีนี้บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี
 ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเกือบ
 1 เท่าตัว จากกว่า 400 ล้านบาทในปีท่ีผา่นมา เป็นก
ว่า 800 ล้านบาทในปีนี้

พร้อมท้ังได้แต่งต้ังบริษัทท่ีปรึกษาทางการเงิน
เพื่อเตรียมน�า บริษัท เจดับเบิ้ลยูดีทรานสปอร์ต (
ประเทศไทย) จ�ากัด     เข้าตลาดหุ้น  โดยคาดว่าจะเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ  ในชว่งต้นปี 2566 

สว่นธุรกิจห้องเย็น บริษัทฯ มีแผนขยายการลงทุน
ธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็น (Cold Storage) ในรูปแบบ
การลงทุนเองหรือรว่มทุนกับพาร์ทเนอร์ท่ีสนใจ เพื่อ
พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าห้องเย็นในจังหวัดท่ีมี
ศักยภาพ ท่ีจะใช้เป็นฮับหรือศูนย์กลางรวบรวมสินค้า
แก่ซัพพลายเออร์ในพื้นท่ีหรือจังหวัดใกล้เคียงและ
สง่ต่อไปถึงจุดหมาย โดยให้ความสนใจพื้นท่ีภาคใต้
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือถึงภาคกลาง
ตอนบน ธุรกิจโลจิสติกส์ในต่างประเทศอีก 5 ปีข้าง
หน้า จะเน้นลงทุนในประเทศกัมพูชา เวียดนาม และ
อินโดนีเซีย ผา่นการลงทุนเองและควบรวมกิจการ

ส�าหรับการลงทุนขยายธุรกิจใหม ่บริษัทฯ จะรุกข
ยายฐานธุรกิจ B2C (Business to Customer) โดย
จะมุง่ผลักดันธุรกิจให้บริการ Self-Storage (ห้องเก็บ
ของสว่นตัวให้เชา่) เติบโตอยา่งก้าวกระโดด ปัจจุบัน
อยูร่ะหว่างศึกษาความเป็นไปได้การลงทุนรว่มกับ
พาร์เนอร์ต่างชาติซึ่งเป็นเจ้าของโมเดลธุรกิจให้
บริการค้นหาและจองพื้นท่ีห้องเก็บของสว่นตัวให้เชา่
ผา่นแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันซึ่งมีพื้นท่ีให้บริการ
ครอบคลุมในภูมิภาคเอเชีย ท้ังนี้การรว่มมือดังกล่าว
สามารถผลักดันให้ JWD ก้าวเป็นผู้ให้บริการ Self-
Storage ระดับภูมิภาค

สว่นอีก 2 บริการเพิ่มเติม ส�าหรับรองรับการขยาย
ตัวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ คือบริการระบบจัดการคลัง
สินค้าออนไลน์ Order Fulfillment ส�าหรับคลังแห้ง
และแบบควบคุมอุณหภูมิท่ี JWD มีองค์ความรู้และ
ศักยภาพคลังในท�าเลยุทธศาสตร์พร้อมอยูแ่ล้ว โดย
ในเฟสแรกมีพื้นท่ีให้บริการ 5,920 ตร.ม. วางแผนเปิด
ให้บริการภายในเดือนกรกฎาคมนี้ และบริการ Cold 
Chain Express ซึ่งท่ีผา่นมามีการเติบโตแบบก้าว
กระโดดสอดรับกับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคปัจจุบันยุค New 
Normal บริษัทฯ วางแผนเจาะกลุ่มเป้าหมายสินค้า
เพื่อสุขภาพและยาเพิ่มเติม

อีกหนึ่งขาธุรกิจท่ีชว่ยเสริมการเติบโตของ New 
S-Curve คือ การจัดต้ังบริษัทรว่มทุนระหว่างบริษัท
 ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี จ�ากัด (มหาชน) และ JWD ภาย
ใต้ชื่อ บริษัท ออริจ้ิน เจดับเบิ้ลยูดี อินดัสเทรียล แอ
สเซท จ�ากัด เพื่อด�าเนินกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจโลจิสติกส์ ท้ังในสว่นของคลัง

สินค้าอัจฉริยะท่ีเป็นสมาร์ทแวร์เฮ้าส์ โครงการคลัง
สินค้าท่ีสร้างขึ้นตามความต้องการเฉพาะ (Built-to-
Suit) และโครงการห้องเย็นส�าเร็จรูป (Cold Storage) 
เป็นต้น ซึ่งขณะนี้มีความต้องการใช้งานจ�านวนมาก
 รวมท้ังการจัดต้ังทรัสต์เพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ 
หรือ กองรีทเพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต

ท้ังนี้ บริษัทฯ ศึกษาโอกาสเข้าลงทุนในธุรกิจสตาร์
ตอัพด้านเทคโนโลยีท่ีเก่ียวเนื่องกับโลจิสติกส์ในไทย
และต่างประเทศเพื่อต่อยอดกับธุรกิจในปัจจุบัน หรือ
ลงทุนในธุรกิจท่ีสร้างผลตอบแทนเฉล่ียปีละ 10-12% 
หรือเป็นธุรกิจท่ีมีศักยภาพเติบโตและก�าลังเตรียม
ตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ล่าสุดได้เข้า
ลงทุนในธุรกิจสตาร์ตอัพด้านระบบบริหารจัดการร้าน
อาหาร เพื่อต่อยอดขยายธุรกิจ Food Services และ 
Cold Chain Express Delivery เพื่อรองรับบริการด้าน
 Restaurant Platform ท่ีท�าหน้าท่ีเป็นเสมือนซูเปอร์
มาร์เก็ตออนไลน์ท่ีเป็นแหล่งรวมรวบวัตถุดิบส�าหรับ
ปรุงอาหาร เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารต่าง ๆ
 เลือกซื้อ โดยสามารถรวบรวมปริมาณการสั่งซื้อจาก
ร้านอาหารต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่ง JWD จะท�าหน้าท่ี
รวบรวม คัดแยกและบริการจัดสง่วัตถุดิบไปยังร้าน
อาหารต่าง ๆ

ท้ังนี้ แผนการขยายธุรกิจดังกล่าวจะอยูภ่ายใต้งบ
ลงทุนรวมประมาณ 15,000 ล้านบาท ในชว่ง 5 ปีนับ
จากนี้ ซึ่งแหล่งเงินทุนจะมาจากหลากหลายชอ่งทาง
 ท้ังกระแสเงินสด วงเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน การ
เสนอขายหุ้นกู้ การจัดต้ังกองทรัสต์เพื่อระดมทุนและ
ท�าสัญญาให้เชา่ทรัพย์สินแก่กองทรัสต์

"ระยะเวลา 5 ปีนับจากนีถื้อเป็นช่วงเวลาที ่JWD จะ
เติบโตอยา่งต่อเน่ืองแบบก้าวกระโดด โดยจะต้อง
มกีารลงทนุอยา่งต่อเน่ืองท้ังการลงทนุเอง รว่มทนุ
และพิจารณาการท�า M&A เพื่อขยาเครอืข่ายธุรกิจ
โลจิสติกสใ์นไทยและภมูิภาคเอเชยี ซึง่จะท�าให้
 JWD ยกระดับเป็นผูน้�าธุรกิจด้านโลจิสติกสแ์ละ
ซพัพลายเชนในภมูิภาคอาเซยีน" นายชวนินทร์
 กล่าว
 

ส�าหรับปีนี้ (2564) บริษัทฯ ยังคงประมาณการณ์
รายได้เติบโตตามเป้าหมายเดิมท่ี 15% โดยได้วางงบ
ลงทุนประมาณ 1,000 -1,200 ล้านบาท เพื่อรองรับ
การขยายธุรกิจอยา่งต่อเนื่อง โดยแบง่สัดสว่นเงิน
ลงทุนเป็น 300-400 ล้านบาท ส�าหรับการปรับปรุง
คลังสินค้า ขณะท่ีอีก 300-400 ล้านบาท จะใช้ส�าหรับ
สร้างตลังสินค้าใหม ่สว่นท่ีเหลือบริษัทฯ จะใช้รองรับ
การท�าดีล M&A ซึ่งบริษัทฯ มีการเจรจาอยู ่2-3 ดีล

นายชวนินทร์ กล่าวท้ิงท้ายว่า เชื่อว่าภาพรวมการ
เติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ในครึ่งปีแรกนี้มีทิศทางดี แม้
การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหมจ่ะสง่ผลกระทบ
ต่อหลายอุตสาหกรรม แต่บริษัทฯ ยังสามารถผลักดัน
การเติบโตได้อยา่งต่อเนื่อง



PTTEP  ปีระกิาศัไตัรมาส 1/64  กิำาไรสุทธิุ 376 ล้ื่านPTTEP  ปีระกิาศัไตัรมาส 1/64  กิำาไรสุทธิุ 376 ล้ื่าน
ดอลื่ลื่าร์สหรัฐ โตั  364%  - เตัร่ยมปีรับ้เพิ� มเปี้าปีริมาณดอลื่ลื่าร์สหรัฐ โตั  364%  - เตัร่ยมปีรับ้เพิ� มเปี้าปีริมาณ

กิารข็ายกิารข็าย

PTTEP  เผยผลประกอบการไตรมาส
 1 ปี 2564 ปรับตัวดีขึ้น โดยมีก�าไร
สุทธิ 376 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จาก
ราคาขายผลิตภัณฑ์ท่ีเพิ่มขึ้นตาม
การฟื้ นตัวของราคาน�ามันในตลาด
โลก รวมถึงการบันทึกรายการพิเศษ
ทางบัญชีจากการลงทุนในโครงการ
โอมาน แปลง 61 เตรียมปรับเพิ่มเป้า
ปริมาณการขายอีกครั้ง หลังการเข้า
ซื้อสัดสว่นในแปลง 61 เสร็จสิ้น และ
เริ่มการผลิตก�าซฯโครงการมาเลเซีย
 - แปลงเอช ได้เร็วกว่าท่ีคาด

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร บริษัท ปตท.ส�ารวจ
และผลิตปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน
) หรือ ปตท.สผ. กล่าวว่า ในไตรมาส
 1 ปี 2564 ปตท.สผ. มีรายได้รวม 
1,779 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า
 54,034 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ
 32 เมื่อเทียบกับ 1,348 ล้านดอลลาร์
 สรอ. (เทียบเท่า 40,494  ล้านบาท
) ในไตรมาส 4 ปี 2563 โดยหลักมา
จากรายได้จากการขายท่ีเพิ่มขึ้นเป็น
 1,391 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า
 42,136  ล้านบาท) ซึ่งเป็นผลมาจาก
ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉล่ียท่ีสูงขึ้นร้อย
ละ 10 มาอยูท่ี่ 40.38 ดอลลาร์ สรอ
. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน�ามันดิบ เนื่อง
มาจากราคาน�ามันดิบในตลาดโลกท่ี
ปรับตัวสูงขึ้นอยา่งต่อเนื่อง ประกอบ
กับในไตรมาสแรกนี้ บริษัทมีก�าไรจาก
รายการท่ีไมใ่ชก่ารด�าเนินงานปกติ
 (Non-recurring item) เพิ่มขึ้น จาก
การซื้อสัดสว่นการลงทุนร้อยละ 20 
ในโครงการโอมาน แปลง 61 ในราคา
ท่ีต�ากว่ามูลค่ายุติธรรม จ�านวน 350 
ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 10,772  
ล้านบาท)

ในไตรมาส 1 นี้ บริษัทมีปริมาณขาย
ปิโตรเลียมเฉล่ีย 382,877 บาร์เรล
เทียบเท่าน�ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นเล็ก
น้อยจากไตรมาสท่ีแล้วซึ่งมีปริมาณ
 381,285 บาร์เรลเทียบเท่าน�ามันดิบ
ต่อวัน

ส�าหรับค่าใช้จ่ายรวมในไตรมาส
 1 อยูท่ี่ 1,213 ล้านดอลลาร์ สรอ
. (เทียบเท่า 36,764 ล้านบาท) ไม่
เปล่ียนแปลงจากไตรมาส 4 ปีท่ีผา่น
มา แม้ว่าในไตรมาสนี้ บริษัทจะมี
รายจ่ายด�าเนินงาน (Operating 
Expenditure) และค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร (General & Administrative 
Expenses) ลดลง แต่บริษัทมีการ
บันทึกรายจ่ายท่ีไมไ่ด้เกิดจากการ
ด�าเนินงานปกติจากการตัดจ�าหนา่ย
สินทรัพย์โครงการส�ารวจในประเทศ
บราซิล จ�านวน 145 ล้านดอลลาร์
 สรอ.  และผลขาดทุนจากสัญญา
ประกันความเสี่ยงราคาน�ามันท่ี 107 
ล้านดอลลาร์ สรอ. 

จากปัจจัยดังกล่าว สง่ผลให้ ปตท.สผ
. มีก�าไรสุทธิในไตรมาสท่ี 1 จ�านวน
 376 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า
 11,534 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ
 364 เมื่อเทียบกับ 81 ล้านดอลลาร์
 สรอ. (เทียบเท่า 2,433 ล้านบาท) ใน
ไตรมาส 4 ปีท่ีผา่นมา และมีอัตรา
ก�าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อม
ราคา ท่ีร้อยละ 74 ซึ่งเป็นไปตามเป้า
หมายท่ีวางไว้ อีกท้ังยังสามารถลด
ต้นทุนต่อหนว่ย (Unit cost) ลงมาอยู่
ท่ี 27.96 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
เทียบเท่าน�ามันดิบ

"ผลการด�าเนินงานของ ปตท.สผ. 
ปรับตัวดีขึ้นอยา่งต่อเนื่อง จากราคา
ขายท่ีเริ่มฟื้ นตัวตามสถานการณ์
ราคาน�ามันในตลาดโลก และยังมี
ความส�าเร็จหลายประการท่ีเกิดขึ้น
ในไตรมาสนี้ ท้ังการซื้อสัดสว่นการ
ลงทุนในแปลง 61 ประเทศโอมาน
ท่ีเสร็จสมบูรณ์ และการเริ่มผลิต
ก�าซธรรมชาติในโครงการมาเลเซีย
 - แปลงเอช เร็วกว่าท่ีต้ังเป้าไว้ ท�าให้
สามารถเพิ่มปริมาณการขายได้ทันที
 และสง่ผลให้สามารถปรับเพิ่มเป้า
หมายการขายในปีนี้ขึ้นเป็น 405,000 
บาร์เรลเทียบเท่าน�ามันดิบต่อวัน ใน
ด้านการส�ารวจปิโตรเลียม เราค้นพบ
แหล่งปิโตรเลียมใหม ่ๆ จากการเจาะ
หลุมส�ารวจในมาเลเซียหลายแปลง
 เชน่ หลุมโดกง-1 ในโครงการซาราวัก
 เอสเค 417 และหลุมซีรุง-1 ใน
โครงการซาราวัก เอสเค 405บี โดยยัง
มแีผนการเจาะส�ารวจเพ่ือค้นหาแหล่ง
น�ามันและก�าซฯ ในแปลงอ่ืน ๆ ด้วย

สว่นแหล่งลัง เลอบาห์ ในโครงการ
ซาราวัก เอสเค 410บี ซึ่งเราค้นพบ
ก�าซธรรมชาติปริมาณสูงในปีท่ีแล้ว
 ซึ่งเมื่อท�าการเจาะหลุมประเมินผล
ในปีนี้ พบว่ามีปริมาณก�าซฯ มากกว่า
ท่ีคาดไว้ เรียกได้ว่าเป็นแหล่งก�าซ
ธรรมชาติแหล่งใหญท่ี่สุดเท่าท่ีบริษัท
เคยส�ารวจพบ ซึ่งความส�าเร็จเหล่านี้
 นอกจากจะชว่ยเพิ่มปริมาณส�ารอง
ปิโตรเลียมให้กับ ปตท.สผ.ในอนาคต
แล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างฐานการ
ลงทุนของบริษัทให้แข็งแกรง่ยิ่งขึ้นอีก
ด้วย" นายพงศธร กล่าว



SCGP คงเปี้าปีี 64 โกิยรายได้ทะลุื่ 1 แสนลื่บ้. วางงบ้ลื่งทุน 2 SCGP คงเปี้าปีี 64 โกิยรายได้ทะลุื่ 1 แสนลื่บ้. วางงบ้ลื่งทุน 2 
หม่�นลื่บ้. เน้นข็ยายธุุรกิิจในอาเซ่ิยน-ทำาด่ลื่ซ่ิ�อกิิจกิารต่ัอเน่�องหม่�นลื่บ้. เน้นข็ยายธุุรกิิจในอาเซ่ิยน-ทำาด่ลื่ซ่ิ�อกิิจกิารต่ัอเน่�อง

นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจ
จ้ิง จ�ากัด (มหาชน) หรือ SCGP เปิด
เผยว่า บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายรายได้
ปี 2564 เติบโตทะลุ 1 แสนล้านบาท 
จากปีปีก่อนท่ีท�าได้ระดับ 93,388.33 
ล้านบาท โดยชว่งไตรมาสแรกของ
ปีนี้ (Q1/64) บริษัทฯ สามารถท�าได้
แล้ว 2.7 หมื่นล้านบาท คิดเป็นการ
เติบโต 12 % จากชว่งเดียวกันของปี
ก่อน โดยกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจขอ
งบริษัทฯ ยังเน้นการขยายการเติบโต
ในกลุ่มประเทศอาเซียนอยา่งต่อ
เนื่อง โดยปัจจุบันสัดสว่นรายได้จาก
ประเทศแถบอาเซียนอยูท่ี่ประมาณ
 40%

ท้ังนี้บริษัทฯ ได้ต้ังงบประมาณราย
จ่ายลงทุน (CAPEX) ปีนี้ท่ีประมาณ
 2 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย งบ
ประมาณรายจ่ายลงทุนเพื่อการ
เติบโตจากการควบรวมกิจการ
 (Merger & Partnership หรือ
 M&P) และการขยายก�าลังการผลิต
ประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท เพื่อ
เป็นการขยายฐานลูกค้า และรองรับ
ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีมี
การเติบโต และอีกประมาณ 5 พัน
ล้านบาทเป็นงบประมาณรายจ่าย
ลงทุนประจ�าปีท่ีใช้ในการซอ่มบ�ารุง
 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
 โครงการวิจัยพัฒนาสินค้า และ
โครงการพัฒนาด้านความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันในไตรมาส1/64 ใช้เงินลงทุน
ไปแล้วปรมาณ 1 สว่น 4 หรือราว

 4.6 พันล้านบาท ขณะท่ีบริษัทฯ
 ได้เตรียมเงินลงทุน 9 พันล้านบาท
 รองรับการขยายธุรกิจอยา่งต่อเนื่อง 
ท้ังกาารขยายก�าลังการผลิต และการ
ควบรวมกิจการท่ีมีดีลท่ีศึกษาเข้าไป
ลงทุนเพิ่มเติม

ท้ังนี้ บริษัทฯ จะรุกขยายการลงทุน
ในรูปแบบควบรวมกิจการ (Merger 
& Partnership หรือ M&P) โดยนับ
จากปลายปี 2563 ถึงปัจจุบัน ได้
ลงทุนขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบบ
ครบวงจร ได้แก่(1) การเปิดด�าเนิน
การโรงงานผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์
ก�าลังผลิตสว่นเพิ่ม 400,000 ตันต่อ
ปี ของ Fajar ในประเทศอินโดนีเซีย
 (2) การขยายก�าลังการผลิตบรรจุ
ภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอ
ลิเมอร์อีกกว่า 347 ล้านชิ้นต่อปี ใน
บริษัทวีซี่ แพ็คเกจ้ิง (ประเทศไทย) 
จ�ากัด (3) การเข้าลงทุนใน Bien Hoa 
Packaging Joint Stock Company 
(SOVI) ประเทศเวียดนามเพื่อขยาย
ฐานลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหาร
 เครื่องด่ืม สินค้าอุปโภคบริโภค
 (4) การเข้าลงทุนใน Go-Pak UK 
Limited เพื่อขยายฐานตลาดบรรจุ
ภัณฑ์อาหารในภูมิภาคต่าง ๆ รองรับ
เมกะเทรนด์

นายวิชาญ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัท
มุง่เน้นการผนึกก�าลัง (Synergy) 
ระหว่างฐานการผลิตต่าง ๆ เพื่อ
แลกเปล่ียนองค์ความรู้ในการพัฒนา
สินค้า การสร้างสรรค์นวัตกรรม การ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การ
บริหารจัดการต้นทุนด้านพลังงาน

 รวมถึงบริหารจัดการ ความเสี่ยง
ด้านต้นทุนวัตถุดิบผา่นศูนย์จัดการ
วัสดุรีไซเคิล (Recycling Station) 
และพันธมิตรต่าง ๆ อีกท้ังสามารถ
บริหารจัดการภาวะขาดแคลนตู้
คอนเทนเนอร์จัดสง่สินค้าทางเรือใน
ชว่งท่ีผา่นมาได้

บริษัทอยูร่ะหว่างการขยายธุรกิจเพื่อ
สร้างการเติบโตอีกหลายโครงการ
 ประกอบด้วย การขยายก�าลังการ
ผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ในฟิลิปปินส์
อีก 220,000 ตัน/ปี และการขยาย
ก�าลังการผลิตบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์
แบบอ่อนตัวในประเทศไทยอีก 53 
ล้านตารางเมตร/ปี คาดว่าจะแล้ว
เสร็จในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2564 
รวมท้ังการลงนามในสัญญาซื้อหุ้น
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ท่ีผา่นมาเพื่อ
เข้าถือหุ้นสัดสว่นร้อยละ 70 ใน
 Duy Tan Plastics Manufacturing 
Corporation (Duy Tan) ประเทศ
เวียดนาม เพื่อขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์
พลาสติกแบบคงรูปในเวียดนาม คาด
ว่าจะปิดดีลแล้วเสร็จในชว่งกลางปี
 2564

ท้ังนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีกระแสเงินสด
ในมือประมาณ 3.1 หมื่นล้านบาท
 ซึ่งเชื่อว่าสามารถรองรับการเติบโต
ได้ในระยะ 2-3 ปีข้างหน้าอยา่งต่อ
เนื่อง ขณะท่ีหนี้สินอยูใ่นระดับต�า
 มีอัตราสว่นหนี้สินต่อทุน (D/E) อยู่
ท่ี0.6 เท่าด้านต้นทุนทางการเงินอยู่
ในระดับท่ีแขง่ขันได้



HMPRO เผยโค้งแรกิกิำาไรโตั 7.58% หลัื่งรายได้HMPRO เผยโค้งแรกิกิำาไรโตั 7.58% หลัื่งรายได้
รวมเพิ� มขึ็�น - คุมค่าใช้จ่ายรัดกุิมมากิขึ็�นรวมเพิ� มขึ็�น - คุมค่าใช้จ่ายรัดกุิมมากิขึ็�น

นางสาว วรรณ ีจันทามงคล รอง
กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท โฮม โปรดักส์
 เซน็เตอร ์จ�ากัด (มหาชน) HMPRO เปิด
เผยว่า ใน ไตรมาสท่ี 1 สิน้สดุวันท่ี 31 ม.ีค
. 2564 บรษัิทฯ มผีลก�าไรสุทธสิ�าหรบั
ไตรมาส 1 ป ี2564 เท่ากับ 1,362.47 ล้าน
บาท เพิม่ขึ้น 95.95 ล้านบาท หรอื7.58% 
เมื่อเทียบกับชว่งเวลาเดียวกันของปก่ีอน 
โดยมปีจัจัยหลักดังนี้

1. รายได้รวมจ�านวน 15,832.56 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 505.27 ล้านบาท หรือ 
3.30% ซึ่งประกอบไปด้วย

1.1. รายได้จากสัญญาท่ีท�ากับลูกค้า
 ซึ่งประกอบไปด้วยรายได้จากการขาย
สินค้า และรายได้จากการให้บริการลูกค้า
 (Home Service) รวมจ�านวน 15,052.41 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 506.82 ล้านบาท หรือ
 3.48% เมื่อเทียบกับชว่งเดียวกันของ
ปีก่อน ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าว สว่นหนึ่ง
เป็นผลจากในเดือนมีนาคม 2563ได้มี
การปิดท�าการสาขาชว่งการแพรร่ะบาด
ในรอบแรกของ COVID-19 ในขณะท่ีปี
 2564 สาขาสามารถเปิดท�าการได้ตาม
ปกติประกอบกับยอดขายของสาขามีการ
ปรับตัวท่ีดีขึ้นในหลายภูมิภาค ยกเว้นใน
จังหวัดท่ีพึ่งพาการท่องเท่ียวซึ่งยังคงได้
รับผลกระทบเนื่องจากการแพรร่ะบาดฯ
 ท้ังนี้ส�าหรับรายได้จากชอ่งทางออนไลน์
ยังคงเติบโตได้ดี

1.2. รายได้ค่าเชา่ จ�านวน 324.55 ล้าน
บาท ลดลง 57.45 ล้านบาท หรือ 15.04% 
เป็นผลมาจากการลดค่าเชา่ในพื้นท่ีสาขา
ของโฮมโปรและศูนย์การค้ามาร์เก็ต
วิลเลจ

1.3. รายได้อ่ืน จ�านวน 455.61 ล้านบาท
 เพิ่มขึ้น 55.90 ล้านบาท หรือ 13.99% 
โดยเป็นผลมาจากการจัดกิจกรรมสง่เสริม
การขายรว่มกับคู่ค้าในสาขาเพิ่ม

2. ก�าไรขั้นต้นจากการขายสินค้าและการ
ให้บริการลูกค้า (Home Service) รวมจ 
านวน 3,873.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้น134.02
 ล้านบาท หรือ 3.58% เมื่อเทียบกับปี
ก่อน ส�าหรับอัตราก�าไรขั้นต้นต่อยอดขาย
เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 25.71%ในปีก่อน
 มาอยูท่ี่25.73% ซึ่งเป็นผลมาจากการ
เปล่ียนแปลงสว่นผสมของกลุ่มสินค้าขาย
ในกลุ่มของสินค้าท่ีมีอัตราก�าไรเพิ่มขึ้น

3. ต้นทุนค่าเชา่และค่าบริการ จ�านวน
 162.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.68 ล้าน
บาท หรือ 8.45% ปัจจัยหลักของการ
เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการเพิ่มของค่า
สาธารณูปโภค ค่าซอ่มแซม ค่าใช้จ่ายการ
จัดจ้างงานจากภายนอก (Outsource) 
ของธุรกิจบริหารพื้นท่ีให้เชา่รวมถึงใน
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564 มีการเปิดด�าเนิน
การได้ตามปกติในขณะท่ีปี 2563 มีการ

ปิดด�าเนินการชั่วคราวในชว่งปลายเดือน
มีนาคม

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
 จ�านวน 2,693.23 ล้านบาท ลดลง 16.51 
ล้านบาท หรือ 0.61% เมื่อเทียบกับปีก่อน
ส�าหรับอัตราสว่นค่าใช้จ่ายต่อยอดขาย
มีการปรับลดลงจาก 18.63% ในปีก่อน
 มาอยูท่ี่ 17.89% สาเหตุหลักมาจากการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีรัดกุมมากขึ้นโดยการ
ลดลงท่ีเปน็ตัวเงินเปน็ผลมาจากค่าใชจ่้าย
กลุ่มเงินเดือน ค่าสาธารณูปโภค และค่า
เสื่อมราคา

5. รายได้ทางการเงิน จ�านวน 2.83 ล้าน
บาท ลดลง 3.18 ล้านบาท หรือ 52.93% 
จากรายได้ดอกเบี้ยรับท่ีลดลง

6. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน จ�านวน 106.75 
ล้านบาท ลดลง8.31 ล้านบาท หรือ
 7.22% จากการออกหุ้นกู้ในอัตรา
ดอกเบี้ยท่ีลดลง เพื่อช�าระหนี้ท่ีครบ
ก�าหนดในไตรมาสท่ี 4 ปี 2563 และ
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2564

7. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จ�านวน 331.08 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.49 ล้านบาท หรือ
 15.93% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนเป็น
ผลจากก�าไรก่อนหักภาษีท่ีเพิ่มขึ้น



SUN รุกิต่ัอยอดธุุรกิิจ พ่ชเศัรษฐกิิจมูลื่ค่าสูงSUN รุกิต่ัอยอดธุุรกิิจ พ่ชเศัรษฐกิิจมูลื่ค่าสูง
กัิญชง-กัิญชา แลื่ะพลัื่งงานหมุนเว่ยนแลื่ะพลัื่งงานกัิญชง-กัิญชา แลื่ะพลัื่งงานหมุนเว่ยนแลื่ะพลัื่งงาน

สะอาด เพิ� มรายได้สะอาด เพิ� มรายได้

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร เปิดเผยว่า ในปี

 2564 ได้เดินเครื่องธุรกิจตามแผน

กลยุทธ์ท่ีวางไว้ และให้ความส�าคัญ

กับการขยายธุรกิจ โดยมองเห็นถึง

ศักยภาพการเติบโตของธุรกิจจาก

พืชเศรษฐกิจมูลค่าสูง ได้แก่ กัญชง

 กัญชา สามารถน�ามาใช้ประโยชน์

ได้ทุกสว่นและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

ได้มากมายหลากหลาย ท้ังนี้ได้ผสาน

ความรว่มมือกับมหาวิทยาลัยภาค

เหนือในการศึกษาวิจัยและพัฒนา

 เพื่อการปลูกและแปรรูป สร้าง

ผลิตภัณฑ์ท่ีมีสว่นผสมจาก พืช

ตระกูลธัญพืช พืชสมุนไพร กัญชง

 กัญชา หรือสารสกัด ซีบีดีจากสว่น

ต่าง ๆ ท้ังนี้ต้องผา่นการน�าเสนอและ

ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

ส�าหรับการปลูกและการแปรรูปเพื่อ

ใช้ในอุตสาหกรรม 

ภายใต้กรอบเง่ือนไขท่ีถูกต้องและ

เป็นไปตามมาตรการการควบคุม

ของกฎหมาย และตอนนี้ SUN ก็ยัง

อยูใ่นระหว่างการยื่นขออนุญาตกับ

 ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและ

ยา ( อย. ) และรอความชัดเจนทาง

ด้านกฎหมาย ต่าง ๆ เพื่อต่อยอด

สูผ่ลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน

 ท้ังอาหาร อาหารเสริม เวชส�าอาง

 และสินค้าต่าง ๆ ให้เป็นท่ียอมรับ

ท้ังจากผู้บริโภค ในประเทศและต่าง

ประเทศ

นายองอาจกล่าวอีกว่า ในขณะ

เดียวกันโครงการขยายพื้นท่ีเพาะ

ปลูก 1,007 ไร ่ได้เริ่มปลูกวัตถุดิบ

ข้าวโพดหวาน ป้อนให้กับโรงงาน

 และวางโครงสร้างพื้นฐานในบริหาร

จัดการน�าเพื่อการเกษตร เพิ่มความ

มั่นคงด้านวัตถุดิบ และขยายสูก่าร

เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจมูลค่าสูงอ่ืน

 ๆ ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่า

เพิ่มให้กับธุรกิจของบริษัท และน�า

ไปสูก่ารถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ

เกษตรกรในเครือขา่ย เพื่อเพิ่มราย

ได้ให้มั่นคงยิ่งขึ้น ท้ังนี้ได้ผสานความ

รว่มมือทางวิสาหกิจชุมชุน เตรียม

ความพร้อมกับเกษตรกรในเครือขา่ย

 และตัวแทนเกษตรกรภาคเหนือตอน

บน (contact farming) มาปลูกพืช

สมุนไพรมูลค่าสูงดังกล่าว น�าไปสูก่าร

ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ในการปลูก

พืชสมุนไพรมูลค่าสูง ให้กับเกษตรกร

ในเครือขา่ย โดยบริษัทจะรับซื้อ

 เพื่อพัฒนาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ

 (Functional Foods) และอาหารผู้

สูงอายุ (Future Foods) ตอบโจทย์

พฤติกรรมยุคใหม ่ออกสูต่ลาดต่อไป

อยา่งไรก็ตาม บริษัทยังมุง่เน้นการขับ

เคล่ือนธุรกิจสูค่วามยั่งยืน โดยเดิน

หน้าโครงการพลังงานหมุนเวียนและ

พลังงานสะอาด มุง่ลดของเสียและ

ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์

สูงสุด ยกระดับอุตสาหกรรม

การเกษตร สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุ

เหลือใช้จากพืชเกษตร โดยเฉพาะ

เศษวัสดุจากข้าวโพดหวานหลังการ

เก็บเก่ียว ท่ีสามารถน�าเศษวัสดุทุก

สว่นมาแปรรูปเป็นพลังงานสะอาด

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเพิ่ม

โอกาสขยายตัวของธุรกิจอยา่งก้าว

กระโดดในอนาคต



ไทยแอร์เอเช่ย เปิีดแผนปีรับ้โครงสร้างกิิจกิาร ไทยแอร์เอเช่ย เปิีดแผนปีรับ้โครงสร้างกิิจกิาร 
ระดมทุนเพิ� มสภาพคล่ื่องให้บ้ริกิารต่ัอเน่�องระดมทุนเพิ� มสภาพคล่ื่องให้บ้ริกิารต่ัอเน่�อง

บจ. ไทยแอรเ์อเชยี (TAA) เปิด
แผนทางรอด พรอ้มได้รบัเงินทุ
นท่ีเเนน่อนเเละเพียงพอต่อการ
ด�าเนนิธุรกิจ รวมเงินทุนกว่า
 5,907 ล้านบาท ท้ังจากนกัลงทนุ
รายใหม ่และเปา้หมายน�า TAA 
จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัย์
เเทน บมจ.เอเชีย เอวิเอช่ัน (AAV) 
เพิม่มลูค่าหลักทรัพย์ตามราคา
ตลาด (Market Capitalisation) 
และโอกาสการระดมทนุ มั่นใจ
เสรมิสภาพคล่องประคองธุรกิจใน
สถานการณโ์ควิด-19 และความ
สามารถในการกู้เงินเพิม่เติมใน
อนาคต โดยเนน้ความเท่าเทียมให้
เเก่นกัลงทนุทุกกลุ่มแนน่อน

นายธรรศพลฐ ์เเบเลเว็ลด์
 ประธานกรรมการบรหิาร บมจ
.เอเชยี เอวิเอชั่น และสาย
การบนิไทยแอรเ์อเชยี กล่าวว่า
 จากสถานการณ์การเเพรร่ะบาด
ของโควิด-19 ท่ีสง่ผลกระทบต่อ
ธุรกิจมาต่อเนื่องยาวนาน ท�าให้
สายการบินต้องปรับตัวท้ังด้าน
การบริหารจัดการต้นทุนเเละ
รายได้ให้สอดคล้องกัน โดยล่าสุด
บริษัทฯ ได้ก�าหนดแผนการปรับ
โครงสร้างกิจการขึ้นใหม ่ซึ่งจะ
ท�าให้ TAA มีทุนหมุนเวียนและ

สภาพคล่องในการด�าเนินธุรกิจ
อยา่งต่อเนื่อง โดยไมต้่องเพิ่มทุน
เป็นเวลาอยา่งน้อยอีก 3 ปี พร้อม
เติบโตได้อยา่งยั่งยืน

ท้ังนี้ ส�าหรับเเผนระยะสั้น TAA 
จะได้รับสินเชื่อจากนักลงทุนราย
ใหม ่ในรูปแบบของสัญญาเงิน
กู้แปลงสภาพ หรือหุ้นกู้แปลง
สภาพ ปลอดดอกเบี้ย มูลค่าไม่
เกิน 3,150 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้
 นักลงทุนรายใหมอ่ยูร่ะหว่างการ
ตรวจสอบกิจการ และเจรจาราย
ละเอียดของเง่ือนไขต่างๆ ซึ่งคาด
ว่าจะแล้วเสร็จไมเ่กินกลางเดือน
พฤษภาคม 2564 นี้ และได้รับเงิน
ลงทุนสว่นนี้ประมาณปลายเดือน
มิถุนายน โดยหลังจากนี้นักลงทุน
จะสามารถแปลงสภาพสัญญาหุ้น
กู้นี้ เป็นหุ้นสามัญของTAA ภาย
หลังจากท่ี TAA น�าเเผนเข้าหารือ
และได้รับอนุมัติจาก กลต. และ
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย
 ในการน�า TAA เข้าจดทะเบียน
แทน AAV และเสนอขาย หุ้น
 IPO ต่อไป ซึ่งท�าให้จากแผนปรับ
โครงสร้างกิจการท้ังหมดครั้งนี้
 TAA จะได้เงินทุนรวมท้ังสิ้น
 5,907 ล้านบาท (ไมร่วม ESOP 
ซึ่งเป็นการออกเเละเสนอขายหุ้น

สามัญท่ีออกใหมใ่ห้เเก่ผู้บริหาร
ระดับสูงของ TAA)

ท้ังนี้ นายธรรศพลฐ์ กล่าวถึง
เหตุผลในการน�า TAA เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แทน AAV เพราะมองว่า TAA ซึ่ง
บริษัทปฏิบัติการโดยตรงจะสร้าง
โอกาสให้นักลงทุนได้ถือหุ้นตรง
 ดีกว่า AAV ซึ่งเป็นบริษัทโฮลด้ิง
 โดยขอให้เชื่อมั่นว่าทุกฝ่ายจะ
ได้ประโยชน์รว่มกันในแผนครั้ง
นี้ ท้ังนักลงทุนใหม ่และผู้ถือหุ้น
เดิม โดยผู้ถือหุ้นเดิมของ AAV จะ
ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มทุน
 (Dilution Effect) ครั้งนี้น้อยท่ีสุด
 เมื่อเทียบกับการระดมทุนรูปแบ
บอ่ืนๆ

“ผมยนืยนัเสมอว่าสาย
การบนิไทยแอรเ์อเชยีจะยงัอยู่
รอด เพราะเรามแีผนและเตรยีม
พรอ้มอยูต่ลอด ซึง่ขอใหนั้กลง
ทนุเเละผูใ้ช้บรกิารทกุคนมั่นใจ 
ส�าหรบัตัวผมยงัมพีลังและพรอ้ม
ท�าหน้าทีฝ่่ายบรหิารของไทย
แอรเ์อเชยีต่อไป ไม่ท้ิงกันไปไหน
เเน่นอน” นายธรรศพลฐก์ล่าว



แอดเทค ฮัับ้ "ADD" เดินหน้าเข้็า mai ครึ�งปีีแรกิน่�แอดเทค ฮัับ้ "ADD" เดินหน้าเข้็า mai ครึ�งปีีแรกิน่�

บมจ.แอดเทค ฮับ (ADD) ผู้ให้บริการระบบ
สนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ และ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่ผู้ให้
บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี จ่อเสนอขายหุ้นไอ
พีโอ 40 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 0.50 บาท
 หวังระดมทุนเป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อยอด
ธุรกิจการพัฒนาระบบด้านการสนับสนุน
ดิจิทัลคอนเทนต์ และดิจิทัลโซลูชั่น ก้าวสู่
การเป็นผู้น�าด้านการพัฒนาระบบสนับสนุน
ดิจิทัลแพลตฟอร์มทางโทรศัพท์เคล่ือนท่ีใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ครึ่งปีแรก

นายชวัล บุญประกอบศักดิ� ประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร บมจ.แอดเทค ฮับ หรือ "ADD" 
เปิดเผยว่า บริษัทฯเป็นหนึ่งในผู้น�าด้านการ
ให้บริการระบบสนับสนุนการให้บริการดิจิทัล
คอนเทนต์ และพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ แก่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี
 หรือ "โอเปอเรเตอร์" ซึ่งแบง่การให้บริการ
ออกเป็น 1. ให้บริการสนับสนุนดิจิทัลคอน
เทนต์ (Digital Content Support) 2. ให้
บริการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 (Digital Solution) และ 3. ให้บริการสื่อและ
โฆษณาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ (Online 
Advertising)

อีกท้ังบริษัทฯได้เพิ่มบริการพัฒนาระบบ
ช�าระเงินค่าบริการหรือสินค้าผา่นผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี (Carrier Billing) เข้า
มาเป็นหนึ่งในชอ่งทางการช�าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์บนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีให้แก่
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ี เพื่อให้ผู้ใช้
โทรศัพท์สามารถช�าระเงินค่าบริการผา่น
ระบบ Carrier Billing โดยไมต้่องใช้เงินสด
หรือบัตรเครดิต ซึ่งชว่ยอ�านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ใช้โทรศัพท์ โดยการช�าระเงินผา่นผู้
ให้บริการโทรศัพท์เคล่ือนท่ีสามารถใช้งาน
ได้ท้ังแบบเติมเงิน (Prepaid) และแบบราย
เดือน (Postpaid) ซึ่งบริษัทฯจะได้รับสว่นแบง่
รายได้จากรายการท่ีผา่นระบบของบริษัท
 ซึ่งในไตรมาสแรกปี 2564 ระบบ Carrier 
Billing ได้รองรับการซื้อเหรียญดิจิทัลใน
แอปพลิเคชัน ซึ่งเหรียญดิจิทัลดังกล่าว
สามารถน�าไปซื้อสินค้าดิจิทัลในแอปพลิเคชัน
ได้หลากหลายประเภท อาทิ เพลงรอสาย

 ภาพพื้นหลัง สต๊ิกเกอร์ สัญลักษณ์แสดง
อารมณ์ (Emoji) เป็นต้น

" ADD มบุีคลากรทีม่ศีกัยภาพและความ
เชีย่วชาญด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Software Development) 
ทีม่ปีระสบการณ์การท�างานรว่มกับฝ่าย
พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในธุรกิจ
โทรคมนาคมมานานกว่า 20 ปี ซึง่สอดคล้อง
กับวิสยัทัศน์บรษัิทฯทีว่่า "สรา้งสรรค์
เทคโนโลย ีเพื่อยกระดับคณุภาพชวิีตที่
มั่นคงและยั่งยนื" ซึง่จากประสบการณ์ความ
เชีย่วชาญดังกล่าว สามารถการนัตถึีงความ
แข็งแกรง่และการเติบโตของบรษัิทฯ สูก่าร
เป็นผูน้�าด้านการพัฒนาระบบสนับสนุน
ดิจิทัลแพลตฟอรม์ทางโทรศพัท์เคล่ือนทีใ่น
ภมูิภาคเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้ ในอนาคต
ได้อยา่งมนัียส�าคัญ "

ส�าหรับวัตถุประสงค์ในการระดมทุนครั้งนี้
 เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการน�าไปใช้ต่อย
อดธุรกิจการพัฒนาระบบสนับสนุนดิจิทัล
คอนเทนต์และดิจิทัลโซลูชั่น อาทิ การให้
บริการระบบท่ีหลากหลายรูปแบบมากขึ้น
 รวมถึงการเพิ่มจ�านวนพนักงานท่ีมีความรู้
และประสบการณ์ เพื่อรองรับขอบเขตการให้
บริการท่ีเพิ่มขึ้น รวมถึงเพื่อขยายการรองรับ
จ�านวนคู่ค้าทางการตลาดให้สอดคล้องกับผู้
สมัครรับบริการดิจิทัลคอนเทนต์กับโอเปอเร
เตอร์ท่ีมีอัตราเพิ่มขึ้นในอนาคต

ด้านนายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จ�ากัด
 ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงิน กล่าวเพิ่ม
เติมว่า บมจ.แอดเทค ฮับ ADD มีความโดด
เด่น ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสบการณ์
ยาวนานกว่า 20 ปี ซึ่งมีประสบการณ์ท�างาน
รว่มกับบริษัทโทรคมนาคม โดยสนับสนุน
การให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์แก่ผู้ให้บริการ
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี (โอเปอเรเตอร์) กว่า 15 ปี
 ท�าให้บริษัทฯ สามารถตอบโจทย์ตรงตาม
ความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้เป็นอยา่ง
ดี และสามารถเพิ่มชอ่งทางการขยายการ
ให้บริการเพื่อต่อยอดไปยังรูปแบบต่างๆ
 อาทิ การพัฒนาระบบความปลอดภัย, การ

พัฒนาระบบช�าระเงิน และการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการรายการสั่งซื้อสินค้าและบริการ
 เป็นต้น

ซึ่งจากศักยภาพดังกล่าวเป็นการแสดงให้
เห็นได้ว่า บริษัทฯ มีความสามารถในการให้
บริการได้อยา่งครบวงจรต้ังแต่ต้นน�าถึงปลาย
น�า อาทิ ต้ังแต่ให้ค�าปรึกษา ต่อเนื่องไปยัง
การพัฒนาระบบ และต่อยอดไปในสว่นของ
การดูแลบ�ารุงรักษาระบบให้สามารถใช้งาน
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกท้ังบริษัทฯ
ยังมีความพร้อมท้ังบุคลากรนักพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความเชี่ยวชาญ
โดยตรง ซึ่งสะท้อนมายังผลการด�าเนินงาน
ของบริษัทฯ ท่ีมีการเติบโตอยา่งต่อเนื่อง

โดยในชว่ง 3 ปีย้อนหลัง 2561-2563 บริษัทฯ
 มีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 289.48 
ล้านบาท 302.04 ล้านบาท และ 345.53 ล้าน
บาท สง่ผลให้บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิย้อนหลัง
ในปีดังกล่าว เท่ากับ 29.29 ล้านบาท 39.50 
ล้านบาท และ 72.37 ล้านบาท ตามล�าดับ
 โดยมีสัดสว่นรายได้หลักมาจากบริการระบบ
สนับสนุนการให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์
ประมาณ 83-95% ของรายได้รวม รองลงมา
เป็นรายได้จากบริการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประมาณ 4-17% ของรายได้
รวม และมีรายได้จากบริการสื่อและโฆษณา
ออนไลน์น้อยกว่า 2% ของรายได้รวม

ท้ังนี้ ADD เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ให้แก่ประชาชนท่ัวไปครั้งแรก (IPO) จ�านวน
 40 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
 คิดเป็นร้อยละ 25 ของจ�านวนหุ้นสามัญท่ี
ออกและเรียกช�าระแล้วท้ังหมดของบริษัท
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ
คาดว่าจะน�าเสนอขายหลักทรัพย์เข้าท�าการ
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใน
ครึ่งปีแรกนี้ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบาย
จ่ายเงินปันผล ในอัตราไมน่้อยกว่า 40% ของ
ก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหัก
ภาษีเงินได้และเงินส�ารองต่างๆ ทุกประเภท
ตามท่ีก�าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับขอ
งบริษัทฯ



บ้ลูื่บิ้ค (BLU) ย่�นไฟื้ลิื่�ง กิ.ลื่.ตั. เสนอข็าย บ้ลูื่บิ้ค (BLU) ย่�นไฟื้ลิื่�ง กิ.ลื่.ตั. เสนอข็าย 
IPO 25 ล้ื่านหุ้น เล็ื่งเข้็าตัลื่าด MAI ปีีน่�IPO 25 ล้ื่านหุ้น เล็ื่งเข้็าตัลื่าด MAI ปีีน่�

บลูบูคิ (Bluebik หรือื “BLU”) บรืษัิัทคอน
ซัลัูต์์ชั้ั�นนำ�ผูู้�ให�บรืกิ�รืท่�ปรืกึษั�ด้��นกลูยุุทธ์์
แลูะก�รืจััด้ก�รืด้�วยุนวัต์กรืรืมแลูะเทคโนโลูยุ่
 เดิ้นหน��ยุื�นแบบคำ�ขออนุญ�ต์เสนอข�ยุหลัูก
ทรืพัยุแ์ลูะแบบแสด้งรื�ยุก�รืข�อมลููก�รืเสนอ
ข�ยุหลัูกทรืพัยุ ์(ไฟลิู�ง) 

ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต.) เพื่อ
เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนท่ัวไปเป็น
ครั้งแรก (IPO) จ�านวน 25 ล้านหุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 25 ของจ�านวนหุ้นสามัญท่ีออกและ
เรียกช�าระแล้วท้ังหมดของบริษัทฯ มูลค่าหุ้นท่ี
ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีบริษัทหลัก
ทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) เป็นท่ีปรึกษา
ทางการเงิน ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) ปีนี้ เป้าหมายในการ
ระดมทุนเพื่อเสริมความแข็งแกรง่ธุรกิจ มุง่สูก่าร
เป็นบริษัทคอนซัลต์ด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน
ชั้นน�าระดับภูมิภาค พร้อมชูจุดแข็งธุรกิจผา่น 5 
บริการครอบคลุมทุกกระบวนการทรานส์ฟอร์ม
 เพื่อสร้างคุณค่าและผลลัพธ์ทางธุรกิจท่ีจับต้อง
ได้ให้องค์กรยุคใหม่

นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ�ป จ�ากัด (มหาชน) เปิด
เผยว่า บริษัทฯ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการให้
ค�าปรึกษาในการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยี
มาปรับใช้อยา่งครบวงจร เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถและปลดล็อกศักยภาพทางธุรกิจ
ให้กับองค์กรขนาดใหญ ่มีความพร้อมเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) 
โดยวัตถุประสงค์ของการระดมทุน ได้แก่ 1. 
สรรหาบุคลากรคุณภาพสูงและเสริมสร้างทักษะ
ด้านดิจิทัล อาทิ องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีคลา
วด์ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และบล็อกเชน เพื่อ
รองรับการขยายขอบเขตการให้บริการส�าหรับ
ภาคธุรกิจท่ีมีความหลากหลายและซับซ้อน
มากขึ้น 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีและ
ดิจิทัลเพื่อให้บริการซอฟต์แวร์ผา่นอินเทอร์เน็ต
 (Software-as-a-Service หรือ SaaS) รวมท้ัง
จัดต้ังศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Research 
and Development Center) ท่ีจะชว่ยตอบ
สนองความต้องการของลูกค้าด้านดิจิทัลอยา่ง
ครบวงจร 3. เสริมศักยภาพการบริหารจัดการ
ภายใน ผา่นการยกระดับระบบซอฟต์แวร์เพื่อ
รองรับการเติบโตขององค์กร 4. ปรับปรุงพื้นท่ี
ส�านักงานเพื่อรองรับการขยายจ�านวนบุคลากร
ในอนาคต และ 5. ลงทุนในธุรกิจเก่ียวเนื่องและ

ธุรกิจท่ีมีศักยภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้าง
รายได้และกระจายความเสี่ยงจากภาวะความ
ผันผวนของตลาด โดยบลูบิคมีบริการหลักท้ังสิ้น
 5 ด้าน ดังนี้

1) บริการให้ค�าปรึกษาด้านกลยุทธ์และการ
จัดการ (Management Consulting) ท�าหน้าท่ี
ค้นหาปัจจัยความส�าเร็จของธุรกิจ ก�าหนด
ทิศทางกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ รวมถึงวิเคราะห์ผลก
ระทบและโอกาสเชิงเศรษฐศาสตร์จากการน�า
เทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่า
เพิ่มท่ีสามารถจับต้องได้จากการลงทุนของ
เทคโนโลยี ท่ีจะท�าให้เติบโตได้อยา่งก้าวกระโดด 
(Exponential Growth)

2) บริการท่ีปรึกษาการบริหารจัดการโครงการ
เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic PMO) ท�าหน้าท่ี
บริหารโครงการขนาดใหญท่ี่มีความซับซ้อนสูง
ให้กับองค์กรขนาดใหญ ่และการวางโครงสร้าง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร ซึ่ง
จะชว่ยให้สามารถด�าเนินงานได้ตามกรอบระยะ
เวลาและงบประมาณท่ีก�าหนดไว้

3) บริการพัฒนาระบบดิจิทัลและให้ค�า
ปรึกษาด้านเทคโนโลยี (Digital Excellence 
and Delivery) ท�าหน้าท่ีให้ค�าปรึกษาเชิงลึก
ด้านดิจิทัลครบวงจรและพัฒนาเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมส�าหรับองค์กร อาทิ การออกแบบ
ประสบการณ์ของผู้ใช้งานและสว่นติดต่อ
ระหว่างผู้ใช้กับระบบ (UX/UI) บนหน้าเว็บไซต์
หรือแอปพลิเคชัน เพื่อสร้างประสบการณ์การ
ใช้งานอยา่งไร้รอยต่อ (Seamless Experience) 
โดยมเีป้าหมายเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพการท�างาน
และเพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจ

4) บริการท่ีปรึกษาด้านการจัดการข้อมูลขนาด
ใหญแ่ละการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงด้วยปัญญา
ประดิษฐ์ (Big Data & Advanced Analytics) 
ท�าหน้าท่ีให้ค�าปรึกษาเก่ียวกับการจัดการและ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญโ่ดยใช้เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมท้ังให้ค�าแนะน�าในการ
วางโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล เพื่อขับเคล่ือน
การน�าข้อมูลไปใช้สร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจอยา่ง
เป็นรูปธรรม (Data-Driven Organization)

5) บริการด้านทรัพยากรบุคคลชั่วคราวท่ีมี
ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 (IT Staff Augmentation) ท�าหน้าท่ีให้บริการ
จัดหาพนักงานผู้เชี่ยวชาญทางด้านไอที อาทิ
 โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อไปปฏิบัติงานตามก�าหนดระยะ
เวลาจนจบโครงการ

ส�าหรับผลการด�าเนินงานท่ีผา่นมาของบริษัทฯ
 มีอัตราการเติบโตอยา่งต่อเนื่อง โดยในปี 2561 
– 2563 มีรายได้จากการขายและให้บริการ
อยูท่ี่ 132.76 ล้านบาท 184.94 ล้านบาท และ
 200.53 ล้านบาท ตามล�าดับ คิดเป็นอัตราการ
เติบโตเฉล่ียต่อปี (CAGR) ท่ีร้อยละ 22.90 ขณะ
เดียวกันมีก�าไรสุทธิอยูท่ี่ 19.22 ล้านบาท 31.71 
ล้านบาท และ 44.29 ล้านบาท ตามล�าดับ คิด
เป็นอัตราการเติบโตเฉล่ียต่อปี (CAGR) ท่ีร้อยละ
 51.81 ซึ่งเป็นผลจากกระแสการเปล่ียนแปลง
โลก (Mega Trends) ท่ีผลักดันให้องค์กรธุรกิจ
ต้องปรับเปล่ียนรูปแบบการด�าเนินงานให้เข้า
สูยุ่คดิจิทัล หรือ ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขันโดยแสวงหา
ประโยชน์จากเทคโนโลยี ผนวกกับความ
เชี่ยวชาญของบลูบิคในฐานะผู้ให้ค�าปรึกษา
ด้านกลยุทธ์และการจัดการด้วยนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี จึงสนับสนุนผลการด�าเนินงานของบ
ริษัทฯ ให้มีอัตราการเติบโตอยา่งต่อเนื่อง

“จุัด้แข็งท่�ทำ�ให� บลูบูคิ เป็นบรืษัิัทคอนซัลัูต์์
ท่�ส�ม�รืถให�คำ�ปรืกึษั�ด้��นก�รืทำ�ดิ้จิัทัลู
 ทรื�นสฟ์อรืเ์มชั้นัได้�อยุ�่งครืบวงจัรื คือคว�ม
เข��ใจับรืบิทก�รืทำ�ธุ์รืกิจัในปรืะเทศไทยุ ม่
บุคลู�กรืคนรุืน่ใหม่ท่�มค่ว�มรูื�คว�มเชั้่�ยุวชั้�ญ
เทยุ่บชั้ั�นบรืษัิัทรืะดั้บโลูก แลูะต์�มทันก�รื
เปลู่�ยุนแปลูงอันรืวด้เรืว็ของโลูกธุ์รืกิจั ทำ�ให�
เรื�ส�ม�รืถเข��ไปชั้ว่ยุแก�ไขปัญห� เพิ�มขด่้
คว�มส�ม�รืถในก�รืแขง่ขนั แลูะสรื��งก�รื
เติ์บโต์ให�ธุ์รืกิจัไทยุได้�อยุ�่งแท�จัรืงิ จั�กคว�ม
สำ�เรืจ็ัในก�รืให�บรืกิ�รืลูกูค��องค์กรืภ�ยุใน
ปรืะเทศ ทำ�ให�บลูบูคิมุ่งมั�นจัะก��วไปสูก่�รื
เป็นบรืษัิัทคอนซัลัูต์์ชั้ั�นนำ�รืะดั้บภมูิภ�ค เพื�อ
นำ�องค์คว�มรูื�แลูะคณุภ�พก�รืทำ�ง�นรืะดั้บ
ม�ต์รืฐ�นส�กลู ไปสรื��งคณุค่�ท�งธุ์รืกิจัให�
กับองค์กรืในหลู�กหลู�ยุภ�คอุต์ส�หกรืรืมให�
ส�ม�รืถเติ์บโต์อยุ�่งยุั�งยุนืในรืะยุะยุ�วในยุุค 
Digital Economy” น�ยุพชั้รื กลู่�ว
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บมจ.เซนต์เมด (SMD) ผูด้�าเนินธุรกิจตัวแทนจ�าหนา่ย
เครื่องมือและอุปกรณท์างการแพทยช์ั้นน�าระดับโลก
 เดินหนา้เขา้ระดมทนุในตลาดหลักทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ
 (mai) มุง่สูก่ารเปน็ผูน้�าการจัดจ�าหนา่ยผลิตภัณฑ์
ทางการแพทยเ์ฉพาะทางด้านระบบการหายใจและ
ชว่ยชีวิต พรอ้มก้าวสูค่วามเลิศด้านการจัดจ�าหนา่ย
และบรกิารเครื่องมอืและอุปกรณท์างการแพทย ์ด้วย
นวัตกรรมท่ีทันสมยัดูแลคนไทยใหป้ลอดภัยและมี
สขุภาพท่ีดี รองรบัการเปล่ียนแปลงวิถีชวิีตเขา้สูส่งัคม
ผูส้งูอายุและสงัคมแหง่การดแูลสขุภาพ

ดร.วิโรจน์ วสศุุทธิกลุกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บรษัิท เซนต์เมด จ�ากัด (มหาชน) หรอื
 SMD ผู้ด�าเนินธุรกิจน�าเข้าและจ�าหนา่ยเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นน�าระดับโลก เปิด
เผยว่า บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยจะเสนอขาย
หุ้น IPO เพื่อเพิ่มความแข็งแกรง่ด้านฐานะการเงินและ
ผลักดันการด�าเนินงานให้เติบโตอยา่งยั่งยืน จากวิสัย
ทัศน์ ‘มุง่มั่นสูก่ารเป็นผู้น�าการจัดจ�าหนา่ยผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์เฉพาะทางด้านระบบการหายใจ
และชว่ยชีวิต’เพื่อก้าวสูค่วามเป็นเลิศด้านตัวแทน
จ�าหนา่ยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดย
น�าประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในธุรกิจมานานกว่า
 20 ปี และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ท่ีมีความทันสมัยได้
มาตรฐานสากล มาชว่ยดูแลคนไทยให้ปลอดภัยและมี
สุขภาพดี รองรับการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตเข้าสูส่ังคมผู้
สูงอายุและสังคมแหง่การดูแลสุขภาพ

นอกจากนี้ การได้รับความไว้วางใจจากบริษัทผู้ผลิต
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นน�าระดับโลก
กว่า 30 ราย ยังชว่ยให้ SMD มีขีดความสามารถการ
แขง่ขันท่ีดีเหนือคู่แขง่และสนับสนุนแผนงานการขยาย
ผลิตภัณฑ์ใหมร่องรับฐานลูกค้าในอนาคต รวมถึงการ
แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ  จากทีมบริการหลังการ
ขายท่ีมีความช�านาญและความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้า
 ต่อยอดสูก่ารด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตอยา่ง
ยั่งยืน ซึ่งแบง่ออกเป็น 2 สว่นได้แก่

1. การใหบ้รกิารใหเ้ช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
แพทย ์เพื่อสรา้งรายได้ประจ�าและสม�าเสมอ

2. การรว่มมือกับโรงพยาบาลชั้นน�าหลายแหง่
 ด�าเนินโครงการศูนยต์รวจการนอนหลับ เน่ืองจาก
ปัจจุบนัคนไทยได้ตระหนักถึงอันตรายจากการนอน
กรนและหยุดหายใจในขณะนอนหลับมากขึน้

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร SMDกล่าวว่า ปัจจุบัน SMD 
ด�าเนินธุรกิจใน 2 ประเภทหลัก ประกอบด้วย 1.) ธุรกิจ
ตัวแทนจ�าหนา่ยสินค้า โดยเป็นตัวแทนจ�าหนา่ยเครื่อง
มือแพทย์ ท่ีแบง่ผลิตภัณฑ์ออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่มสินค้าด้านเวชบ�าบัดวิกฤต เป็นกลุ่มเครื่องมือ
แพทย์ท่ีใช้ส�าหรับผู้ป่วยในหออภิบาลผู้ป่วยหนักและ
ห้องฉุกเฉิน เชน่ เครื่องชว่ยปั๊ มหัวใจระบบอัตโนมัติ
 เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบเออีดีและแบบใช้
ในโรงพยาบาล เครื่องเฝ้าติดตามการท�างานของหัวใจ
และสัญญาณชีพพร้อมระบบศูนย์กลางและระบบเท
เลเมดิซีน กล้องสอ่งหลอดลมเพื่อใสท่่อชว่ยหายใจ
ระบบวีดีทัศน์เครื่องวัดปริมาณเลือดท่ีออกจากหัวใจ
ด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง เครื่องตรวจอวัยวะภายใน
ด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูงชนิดใช้ข้างเตียงผู้ป่วย และชุด
แขวนอุปกรณ์ทางการแพทย์

2.กลุ่มสินค้าด้านการชว่ยหายใจและเวชศาสตร์การ
นอนหลับ เป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์ส�าหรับผู้ป่วยท่ีมี
ปัญหาเก่ียวกับการหายใจและการนอนหลับเชน่ เครื่อง
ตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติขณะนอนหลับ เครื่องเฝ้า
ติดตามความดันของก�าซคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด
ขณะนอนหลับเครื่องชว่ยหายใจซีแพพส�าหรับผู้ป่วย
นอนกรนและหยุดหายใจขณะนอนหลับ เครื่องชว่ย
หายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันส�าหรับผู้ป่วย
หนัก เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง เครื่อง
สั่นสะเทือนผนังทรวงอกเพื่อไล่เสมหะออกจากถุงลม 
กล้องสอ่งทางเดินหายใจระบบวีดีทัศน์ และเครื่องฟอก
อากาศบริสุทธิ� ระดับ ISO 1

3.กลุ่มสินค้าด้านหทัยวิทยา เป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์
ท่ีใช้ส�าหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติการ
ท�างานของหัวใจ เชน่ เครื่องตรวจคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ 12 
ลีด เครื่องทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกก�าลัง
กายเครื่องบันทึกคล่ืนไฟฟ้าหัวใจชนิดพกพาติดตัว 24 
ชั่วโมง เครื่องวิเคราะห์การใช้พลังงานขณะออกก�าลัง
กาย เครื่องเฝ้าติดตามการท�างานของหัวใจขณะออก
ก�าลังกายแบบไร้สายพร้อมชุดออกก�าลังกายเพื่อการ
ฟื้ นฟูหัวใจ และเครื่องวัดอัตราการไหลของเลือดใน
เส้นเลือดขณะท�าการผา่ตัดหัวใจ

4.กลุ่มเครื่องมือแพทย์ท่ัวไป เป็นกลุ่มเครื่องมือแพทย์
ส�าหรับการใช้งานท่ัวไป เชน่โคมไฟผา่ตัด เตียงผา่ตัด
 โคมไฟท�าหัตถการเล็ก เครื่องสอ่งตรวจตา หู คอ จมูก
 ชุดใสท่่อชว่ยหายใจ เตียงผู้ป่วย รถเข็นทางการแพทย์ 
รถเข็นกู้ชีพผู้ป่วยฉุกเฉิน และเครื่องวัดอุณหภูมิบริเวณ
หน้าผาก

5.กลุ่มสินค้าสมาร์ทฮอสพิทอล เป็นกลุ่มเครื่องมือ
แพทย์ท่ีท�าให้โรงพยาบาลดูทันสมัย และอ�านวยความ
สะดวกให้แก่เจ้าหน้าท่ีของโรงพยาบาลในการปฏิบัติ
งานให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ลดการรายงานผลและจดบันทึก
ด้วยกระดาษ อีกท้ังยังเชื่อมต่อข้อมูลเครื่องมือแพทย์
ดังกล่าวเข้ากับระบบ Hospital Information System 
หรือระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เครื่อง
วิเคราะห์ดัชนีมวลกาย เครื่องวัดความดันโลหิตท่ีเชื่อม
ต่อกับเครื่องวัดดัชนีมวลกาย และ 6.กลุ่มอุปกรณ์
ประกอบการใช้งาน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ประกอบการใช้
งานเครื่องมือแพทย์ใน 5 กลุ่มสินค้าดังกล่าวข้างต้น

และ 2.) กลุ่มธุรกิจให้บริการ โดยให้บริการซอ่มบ�ารุง
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์หลังการขาย และ
ให้บริการเชา่เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวม
ถึงบริการตรวจการนอนหลับ เพื่อสร้างความมั่นคงของ
รายได้ในระยะยาว

นายก�าพล ชัยสภัุคสมัพันธ์ ประธานเจ้าหน้าฝ่าย
บญัชแีละการเงิน SMD กล่าวว่า ผลการด�าเนินงาน
ในชว่ง 3 ปีท่ีผา่นมา (2561 – 2563) บริษัทฯ มีรายได้
จากการขายและบริการรวม 506.03 ล้านบาท 618.63 
ล้านบาท และ 660.94 ล้านบาทตามล�าดับ คิดเป็น
อัตราเติบโตเฉล่ียปีละ 14.29% โดยมีสัดสว่นรายได้
หลักจากกลุ่มสินค้าด้านเวชบ�าบัดวิกฤต คิดเป็นสัดสว่น
 40.20% ซึ่งมีฐานลูกค้าหลัก คือ กลุ่มโรงพยาบาล
รัฐคิดเป็น 71.07%จากความต้องอุปกรณ์การแพทย์
ของภาครัฐท่ีเพิ่มขี้นอยา่งต่อเนื่อง ขณะท่ีก�าไรสุทธิปี
 2561-2563 ท�าได้ 30.52 ล้านบาท 60.44 ล้านบาท
 และ 77.75 ล้านบาท ตามล�าดับ หลังประสบความ
ส�าเร็จในการขายสินค้ากลุ่มท่ีมีอัตราก�าไรขั้นต้นสูงได้
มากขึ้น สง่ผลให้ก�าไรสุทธิเติบโตอยา่งโดดเด่น

นายเอกจักร บัวหภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท
 แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จ�ากัด ในฐานะท่ีปรึกษา
ทางการเงิน กล่าวว่า SMD มีศักยภาพเติบโตสูงจาก
ข้อได้เปรียบเชิงการแขง่ขัน จากประสบการณ์ความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจมายาวนาน ได้รับความไว้วางใจ
จากผู้ผลิตอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ชั้น
น�าระดับโลก รวมถึงมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าเป็น
โอกาสรุกขยายธุรกิจอยา่งเต็มท่ี ซึ่งสอดรับแผนลงทุน
กลุ่มโรงพยาบาลรัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มความสามารถ
การให้บริการทางการแพทย์รองรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
ในประเทศเพิ่มขึ้น ท�าให้ภาพรวมอุตสาหกรรมเครื่อง
มือแพทย์ ในชว่งปี 2564-2565 ท่ีคาดว่าจะขยายตัว
เฉล่ีย 6.5% ต่อปี ประกอบกับการใช้จ่ายภาครัฐด้าน
สาธารณุสขท่ีเพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบบริการทางการแพทย์ รองรับนโยบายผลัก
ดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ
 (Medical Hub) รวมท้ังการท่องเท่ียวเชิงการแพทย์
หรือเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) อีกด้วย

ปัจจุบัน SMD มีทุนจดทะเบียนจ�านวน 107 ล้านบาท
 แบง่เป็น 214 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ (พาร์) หุ้นละ
 0.50 บาท โดยเป็นทุนท่ีออกและเรียกช�าระแล้ว
จ�านวน 80 ล้านบาท และจะเสนอขายหุ้นสามัญต่อ
ประชาชนท่ัวไปเป็นครั้งแรก (IPO) จ�านวนไมเ่กิน 54 
ล้านหุ้น หรือคิดเป็นจ�านวนไมเ่กินร้อยละ 25.23 ของ
จ�านวนหุ้นสามัญท่ีออกและช�าระแล้วท้ังหมดของบ
ริษัทฯ โดยภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นในครั้ง
นี้ บริษัทฯ จะน�าเงินท่ีได้จากการระดมทุนไปด�าเนิน
โครงการศูนย์ตรวจการนอนหลับและลงทุนในเครื่อง
มือแพทย์ให้เชา่ สว่นท่ีเหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ด�าเนินกิจการและช�าระคืนเงินกู้จากสถาบันการ
เงิน ซึ่งคาดว่าจะน�า SMD จะเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในปี 2564 นี้





ธุปิที่.-แบงก์ชาติสิงคโปิร์ เปิิด้ตัวันวััตกรรมการโอนเงินธุปิที่.-แบงก์ชาติสิงคโปิร์ เปิิด้ตัวันวััตกรรมการโอนเงิน
ระหว่ัางปิระเที่ศแบบทัี่นทีี่ (Real-time) ค่่แรกของโลกระหว่ัางปิระเที่ศแบบทัี่นทีี่ (Real-time) ค่่แรกของโลก

วันท่ี 29 เมษายน 2564   ธนาคารแหง่
ประเทศไทย (ธปท.) และธนาคารกลาง
สิงคโปร์ (Monetary Authority of 
Singapore: MAS) ได้รว่มกันเปิดตัวการ
เชื่อมโยงระบบการช�าระเงินรายยอ่ย
ของ 2 ประเทศ เป็นครั้งแรกของโลก
 ได้แก่ ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) 
ของประเทศไทย และระบบเพย์นาว
 (PayNow) ของประเทศสิงคโปร์
 การเชื่อมโยงระบบในครั้งนี้เกิดจาก
ความรว่มมือและการท�างานอยา่ง
เข้มแข็งของทุกฝ่าย ท้ังธนาคารแหง่
ประเทศไทย ธนาคารกลางสิงคโปร์ ผู้
ให้บริการระบบการช�าระเงิน[1] สมาคม
ธนาคาร และธนาคารพาณิชย์ท่ีเข้ารว่ม
โครงการ

ในระยะแรก ผู้ใช้บริการของธนาคาร
พาณิชย์ท่ีรว่มให้บริการ จะสามารถ
โอนเงินระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศสิงคโปร์ได้ในจ�านวนไมเ่กิน
 1,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือ 25,000 
บาท ต่อวัน[2] ผา่นแอปพลิเคชันของ
ธนาคารพาณิชย์ท่ีรว่มให้บริการ โดยใช้
หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้รับโอน
 และไมจ่�าเป็นต้องใสข่้อมูลอ่ืนเหมือน
บริการโอนเงินระหว่างประเทศท่ัวไป
 เชน่ ชื่อ-นามสกุล และรายละเอียด
ของบัญชีผู้รับโอน บริการนี้จะชว่ยให้
ผู้โอนสามารถโอนเงินได้อยา่งรวดเร็ว 
ปลอดภัย และท�าได้ทุกท่ีทุกเวลาเสมือน
กับการโอนเงินภายในประเทศด้วย
หมายเลขโทรศัพท์ผา่นพร้อมเพย์หรือ
เพย์นาว โดยการโอนใช้เวลาประมาณ
 1-2 นาที เร็วกว่าการโอนเงินระหว่าง
ประเทศสว่นใหญใ่นปัจจุบันซึ่งใช้เวลา
เฉล่ีย 1 - 2 วัน

นอกจากนี้ ธนาคารพาณิชย์ท่ีเข้า
รว่มโครงการได้ตกลงรว่มกันให้ค่า
ธรรมเนียมการโอนเงินและอัตราแลก
เปล่ียนของพร้อมเพย์ – เพย์นาว ถูก
กว่าการโอนเงินในรูปแบบปัจจุบัน
และแขง่ขันกับบริการโอนเงินระหว่าง
ประเทศอ่ืนในตลาดได้ โดยผู้ใช้บริการ
จะเห็นค่าธรรมเนียมและอัตราแลก
เปล่ียนก่อนตัดสินใจโอนเงิน

พร้อมเพย์ – เพย์นาว ยังถือเป็นหนึ่งใน
ผลงานส�าคัญภายใต้ความรว่มมือด้าน
การเชื่อมโยงระบบการช�าระเงินของ
ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ซึ่งริเริ่มจาก
การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังและผู้ว่าการธนาคารกลาง
อาเซียนในปี 2562 และสอดคล้อง
กับแนวทางของประเทศในกลุ่ม G20 
Financial Stability Board และองค์กร
ท่ีออกมาตรฐานสากลอ่ืน ๆ ท่ีสง่เสริม
การช�าระเงินระหว่างประเทศให้มี
ความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงได้ง่าย และ
โปรง่ใสมากขึ้น นอกจากนี้ ธปท. และ
 MAS มีความต้ังใจท่ีจะขยายผลของ
การบริการพร้อมเพย์ – เพย์นาว ท้ังการ
เพิ่มจ�านวนธนาคารท่ีให้บริการ และการ
ขยายวงเงินการโอนเพื่อสนับสนุนภาค
ธุรกิจในอนาคต

นายระวี เมนอน (Mr. Ravi Menon) 
กรรมการผู้จัดการ MAS กล่าวว่า พร้อม
เพย์ – เพย์นาว เป็นความพยายามริเริ่ม
รว่มกันท่ีท�าให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐาน
ระบบการช�าระเงินและภาคธนาคารมี
ศักยภาพรองรับการเชื่อมโยงการช�าระ
เงินระหว่างประเทศอยา่งไร้รอยต่อ 

เพื่อเป็นอีกทางเลือกส�าหรับลูกค้าราย
ยอ่ย ซึ่งพร้อมเพย์ – เพย์นาว ถือเป็น
เพียงจุดเริ่มต้น โดย MAS และ ธปท. มี
เป้าประสงค์รว่มกันท่ีจะต่อยอดการ
เชื่อมโยงระหว่างประเทศไปสูร่ะดับ
อาเซียนต่อไป ในยุคท่ีเศษฐกิจดิจิทัล
ก�าลังเติบโต เราต้องการเสริมศักยภาพ
ให้ลูกค้ารายยอ่ยและภาคธุรกิจสามารถ
ท�าธุรกรรมช�าระเงินระหว่างประเทศ
ได้ง่าย รวดเร็ว และปลอดภัย ด้วยเพียง
ปลายนิ้ว

ดร. เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้
ว่าการ ธปท. กล่าวว่า ด้วยความส�าเร็จ
ของระบบพร้อมเพย์ซึ่งเป็นโครงสร้าง
พื้นฐานการช�าระเงินของประเทศไทย
 ธปท. มีความต้ังใจท่ีจะยกระดับการ
เชื่อมโยงการช�าระเงินระหว่างประเทศ
ผา่นความรว่มมือกับประเทศอาเซียน
และประเทศอ่ืน ๆ โดยได้พัฒนาบริการ
ช�าระเงินระหว่างประเทศผา่นคิวอาร์
โค้ดกับประเทศญี่ปุ่น ลาว กัมพูชา และ
เวียดนาม การเชื่อมโยงระบบพร้อมเพย์
 – เพย์นาว ในวันนี้เป็นอีกก้าวส�าคัญใน
การมุง่สูก่ารช�าระเงินยุคดิจิทัลของไทย
 บริการจากความรว่มมือของ MAS และ
 ธปท. นี้ จะชว่ยแก้ปัญหาท่ีมีมานานใน
การโอนเงินระหว่างประเทศได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ ท้ังเรื่องระยะเวลานานใน
การท�าธุรกรรม และต้นทุนท่ีสูง ในระยะ
ต่อไป ธปท. จะยังคงผลักดันนวัตกรรม
การช�าระเงินระหว่างประเทศและ
โครงสร้างพื้นฐานท่ีจะยกระดับการบู
รณาการทางการเงิน เพื่อความเป็นอยู่
ท่ีดีอยา่งยั่งยืนของประเทศและภูมิภาค
อาเซียน
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นายทิตนันทิ ์มัลลิกะมาส เลขานุการ
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง
.) แถลงผลการประชุม กนง. ในวันที ่5 
พฤษภาคม 2564คณะกรรมการฯ มมีติ
เปน็เอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบีย้นโยบาย
ไว้ทีร่อ้ยละ 0.50 ต่อป ี

คณะกรรมการฯ ประเมินว่า เศรษฐกิจ
ไทยมแีนวโน้มขยายตัวชะลอลงมาก
จากการระบาดของ COVID-19 ระลอก
ที ่3 ซึ่งสง่ผลกระทบต่อการใช้จ่ายใน
ประเทศและแนวโน้มการฟื้ นตัวของนัก
ท่องเทีย่ว ท้ังนี ้คณะกรรมการฯ เห็น
ว่าโจทย์ส�าคัญทีสุ่ดของเศรษฐกิจไทย
 ณ ปจัจุบันคือการจัดหาและการกระ
จายวัคซนีให้เพยีงพอและทันการณ์ ใน
สว่นของด้านการเงิน มาตรการทีส่�าคัญ
คือการกระจายสภาพคล่องไปยังธุรกิจ
และครวัเรอืนทีไ่ด้รบัผลกระทบเพิ่มเติม
จากการระบาดระลอกใหม ่โดยเฉพาะ
มาตรการสินเชื่อและการเรง่ปรบัปรุง
โครงสรา้งหนีจ้ะชว่ยลดภาระทางการเงิน
ได้อยา่งตรงจุดมากกว่าการปรบัลดอัตรา
ดอกเบีย้ทีป่จัจุบันอยูใ่นระดับต�าและยัง
สนับสนุนการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ จึง
เห็นควรให้คงอัตราดอกเบีย้นโยบายไว้
ในการประชุมครั้งนี ้และรกัษาขดีความ
สามารถในการด�าเนินนโยบายการเงินที่
มจี�ากัดเพื่อใช้ในจังหวะทีเ่หมาะสมและ
เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

เศรษฐกิจไทยมแีนวโน้มขยายตัวชะลอ
ลงมากจากการระบาดระลอกที ่3 ซึ่ง
กระทบการใช้จ่ายในประเทศและแนว
โน้มการฟื้ นตัวของนักท่องเทีย่วต่าง
ชาติ จากการเปดิประเทศทีช่้ากว่าคาด
และนโยบายจ�ากัดการเดินทางระหว่าง
ประเทศทีย่ังมคีวามไมแ่น่นอน ส�าหรบั
แรงขับเคล่ือนหลักของเศรษฐกิจไทย
มาจากการสง่ออกสินค้าทีฟ่ื้ นตัวตาม
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้า แต่ผลดต่ีอการ
จ้างงานในตลาดแรงงานโดยรวมยัง

มจี�ากัด ขณะทีม่าตรการเยยีวยาและ
มาตรการการเงินเพิ่มเติมของภาครฐัจะ
มสีว่นสนับสนุนการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ
ในระยะสั้น แต่แรงกระตุ้นภาครฐัใน
ปงีบประมาณ 2565 อาจลดลงบ้าง
จากการเรง่เบิกจ่าย พ.ร.ก. กู้เงินใน
ปงีบประมาณปจัจุบัน ส�าหรบัความเสีย่ง
ส�าคัญของเศรษฐกิจไทยในระยะต่อไป
 ได้แก่ (1) การกระจายและประสิทธิผล
ของวัคซนีปอ้งกัน COVID-19 (2) การ
ฟื้ นตัวทีแ่ตกต่างกันและไมท่ั่วถึง ท�าให้
ตลาดแรงงานมคีวามเปราะบางมาก
ขึ้น และสง่ผลต่อรายได้ครวัเรอืนและ
การบรโิภคภาคเอกชน และ (3) ฐานะ
การเงินทีเ่ปราะบางเพิ่มเติม โดยเฉพาะ
ธุรกิจ SMEs และธุรกิจท่องเทีย่วซึ่งมี
ความสามารถในการช�าระหนีล้ดลงตาม
รายได้ทีล่ดลง ขณะทีภ่าคครวัเรอืนมี
สัดสว่นเงินออมต่อรายได้ลดลงท�าให้
ความสามารถในการรองรบัค่าใช้จ่าย
ได้ลดลง ส�าหรบัอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปจะ
เรง่ขึ้นชั่วคราวในไตรมาสที ่2 ป ี2564 
จากฐานราคาน�ามันดิบทีอ่ยูใ่นระดับต�า
ในไตรมาสเดยีวกันของปก่ีอนหน้า ด้าน
การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะปาน
กลางยังยึดเหนีย่วอยูใ่นกรอบเปา้หมาย

สภาพคล่องโดยรวมอยูใ่นระดับสูงและ
ต้นทุนทางการเงินอยูใ่นระดับต�า แต่
การกระจายตัวยังไมท่ั่วถึงจากความ
เสีย่งด้านเครดิตทีเ่พิ่มขึ้น จึงต้องติดตาม
ให้การขยายตัวของสินเชื่อท่ัวถึงมากขึ้น
หลังมาตรการสินเชื่อฟื้ นฟูมผีลบังคับ
ใช้ ด้านอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รฐับาลระยะยาวของไทยทยอยปรบัลด
ลงจากชว่งก่อนหน้า ส�าหรบัอัตราแลก
เปลีย่น เงินบาทเทยีบกับดอลลาร ์สรอ
. เคล่ือนไหวอ่อนค่ากว่าเงินสกุลภูมิภาค
 คณะกรรมการฯ เห็นควรให้ติดตาม
พัฒนาการของตลาดการเงินโลกและ
ไทยอยา่งใกล้ชิด และผลักดันการสรา้ง
ระบบนิเวศใหมข่องตลาดอัตราแลก

เปลีย่น (FX ecosystem) อยา่งต่อเน่ือง

คณะกรรมการฯ เห็นว่า ความต่อเน่ือง
ของมาตรการภาครฐัและการประสาน
นโยบายมคีวามส�าคัญต่อการฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจจากการระบาดระลอกใหม่
 โดยควรเรง่มาตรการจัดหาและกระจาย
วัคซนีเพื่อควบคุมไมใ่ห้การระบาดยืด
เยื้อ มาตรการการคลังควรรกัษาความ
ต่อเน่ืองของแรงกระตุ้นทางการคลัง
และลดผลกระทบของการระบาด รวม
ท้ังสนับสนุนการฟื้ นฟูเศรษฐกิจในระยะ
ต่อไป นโยบายการเงินต้องผอ่นคลายต่อ
เน่ือง มาตรการให้ความชว่ยเหลือเพื่อ
ฟื้ นฟูผู้ประกอบธุรกิจทีไ่ด้รบัผลกระทบ
จากการระบาดของ COVID-19 ทีอ่อกมา
เพิ่มเติมควรเรง่กระจายสภาพคล่องไปสู่
ผู้ได้รบัผลกระทบให้ตรงจุด ลดภาระหนี้
 และสนับสนุนการฟื้ นฟูเศรษฐกิจ ควบคู่
กับการผลักดันให้สถาบันการเงินเรง่
ปรบัปรุงโครงสรา้งหนีใ้ห้ลูกหนี ้โดย ธปท
. จะติดตามความคืบหน้าและประเมิน
ประสิทธิผลของมาตรการด้านการเงิน
และสินเชื่ออยา่งใกล้ชิด

ภายใต้กรอบการด�าเนินนโยบายการ
เงินทีม่เีปา้หมายเพื่อรกัษาเสถยีรภาพ
ราคา ควบคู่กับดูแลเศรษฐกิจให้เติบโต
อยา่งยั่งยืนและเต็มศกัยภาพ และรกัษา
เสถยีรภาพระบบการเงิน คณะกรรม
การฯ ยังคงให้น�าหนักกับการสนับสนุน
การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจเปน็ส�าคัญ ท้ังนี้
 คณะกรรมการฯ จะติดตามปจัจัยส�าคัญ
ทีส่ง่ผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ 
ได้แก่ สถานการณ์การระบาดระลอกใหม่
 การกระจายและประสิทธิผลของวัคซนี 
ความเพยีงพอของมาตรการการคลังและ
มาตรการด้านการเงินและสินเชื่อทีอ่อก
มาแล้ว โดยพรอ้มใช้เครื่องมือนโยบาย
การเงินทีเ่หมาะสมเพิ่มเติมหากจ�าเปน็
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บโีอไอเผยภาวะการลงทนุในชว่ง
ไตรมาสแรกของป ี2564 ยอด
ขอรบัสง่เสรมิรวมกว่า 1.2 แสน
ล้านบาท เติบโตจากไตรมาสแรก
ปก่ีอนมากถึงรอ้ยละ 80 พบกลุ่ม
อุตสาหกรรมการแพทย ์และ
อิเล็กทรอนกิสเ์ติบโตท่ามกลาง
สถานการณโ์ควิด ขณะท่ี EEC ยงั
คงเนื้อหอมเปน็พ้ืนท่ีเปา้หมาย
หลักของนกัลงทนุ

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์
 เลขาธิการคณะกรรมการสง่เสริม
การลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผย
ว่า การลงทุนในชว่งไตรมาสแรก
 (ม.ค.- มี.ค.) ปี 2564 มีค�าขอ
รับการสง่เสริมการลงทุนจ�านวน
 401 โครงการ มูลค่าลงทุนรวม
 123,360 ล้านบาท มีอัตราเติบโต
ท้ังจ�านวนโครงการและมูลค่าการ
ลงทุนเมื่อเทียบกับชว่งไตรมาส
แรกของปี 2563 โดยจ�านวน
โครงการเติบโตร้อยละ 14 และ
มูลค่าเติบโตร้อยละ 80

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ี
เป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
มีมูลค่าลงทุนท้ังสิ้น 74,830 
ล้านบาท โดย 2 อันดับแรกท่ี
มีมูลค่าการขอรับการสง่เสริม
สูงสุด ได้แก่ 1) อุตสาหกรรมการ
แพทย์ มูลค่า 18,430 ล้านบาท
 เติบโตขึ้นมากกว่า 100 เท่า เมื่อ
เทียบกับชว่งเดียวกันปีก่อน 2) 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ 17,410 ล้านบาท 

เติบโตขึ้นร้อยละ 64 เมื่อเทียบกับ
ชว่งเดียวกันปีก่อน

"ปัจจัยส�าคัญทีท่�าให้
อุตสาหกรรมการแพทยเ์ติบโต
อยา่งต่อเน่ืองมาจากสถานการณ์
โควิด ซึง่ท�าใหค้วามต้องการ
สนิค้าในหมวดการแพทยเ์พิ่ม
มากขึน้ สง่ผลใหม้กีารขยายการ
ลงทนุในประเทศไทย นอกจาก
นี ้ยงัมเีครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกสท์ีเ่ป็นอุตสาหกรรม
ในกลุ่ม S-Curve ขยายตัวต่อ
เน่ืองจากผลของ    

Work From Home ซึง่เป็น
แนวทางใหม่ในการท�างานในยุค
เชื้อโควิดระบาด และการยา้ย
ฐานการผลิตในอุตสาหกรรมนีย้งั
มอียา่งต่อเน่ือง" เลขาธิการบโีอ
ไอกล่าว

ด้านการลงทุนโดยตรงจากต่าง
ประเทศ (FDI) มีโครงการยื่น
ขอรับการสง่เสริมจ�านวน 191 
โครงการ มูลค่าลงทุน 61,979 
ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 143 เมื่อเทียบกับชว่ง
เดียวกันปีก่อน โดยอันดับประเทศ
ท่ียื่นขอรับการสง่เสริมท่ีมีมูลค่า
มากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่
 เกาหลีใต้ จีน และสิงคโปร์ ซึ่งมี
ขนาดการลงทุนใกล้เคียงกัน ท้ังนี้
 การลงทุนของเกาหลีใต้ปรับสูง
ขึ้นในไตรมาสนี้เนื่องจากมีการ

รว่มทนุในโครงการขนาดใหญด้่าน
อุตสาหกรรมการแพทย์

ส�าหรับพื้นท่ีเป้าหมายท่ีมีมูลค่า
การลงทุนสูงสุดอยูใ่นเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดย
มีโครงการยื่นขอรับการสง่เสริม
มูลค่า 64,410 ล้านบาท เติบโต
ขึ้นร้อยละ 39 เมื่อเทียบกับชว่ง
เดียวกันปีก่อน แบง่เป็น จังหวัด
ระยอง มูลค่าลงทุน 29,430 ล้าน
บาท จังหวัดชลบุรี 24,970 ล้าน
บาท และจังหวัดฉะเชิงเทรา 
10,010 ล้านบาท

นอกจากนี้ การขอรับการสง่
เสริมการลงทุนตามมาตรการ
สง่เสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมากโดย
มีจ�านวน 39 โครงการ เงิน
ลงทุน 8,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
เกือบ 6 เท่า เมื่อเทียบกับชว่ง
เดียวกันปีก่อน โดยแบง่เป็น
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ด้านประหยัดพลังงาน พลังงาน
ทดแทน และลดผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม จ�านวน 21 โครงการ
 เงินลงทุน 5,630 ล้านบาท
 มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ด้านการปรับเปล่ียนเครื่องจักร
 จ�านวน 16 โครงการ เงินลงทุน
 2,470 ล้านบาท และมาตรการ
วิจัยและพัฒนาหรือออกแบบ
ทางวิศวกรรมเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพ จ�านวน 2 โครงการ 
เงินลงทุน 300 ล้านบาท



บล.ทิี่สโก้คาด้ เด้้อน พ.ค. หุ้นไที่ยยังซึีมต่อบล.ทิี่สโก้คาด้ เด้้อน พ.ค. หุ้นไที่ยยังซึีมต่อ
 รับข่าวั COVID - 19 รอบ 3 ระบาด้  รับข่าวั COVID - 19 รอบ 3 ระบาด้ 

ฉุัด้ GDP ปีิ 64 ร่วังฉุัด้ GDP ปีิ 64 ร่วัง

บล.ทิสโก้คาด 1-2 เดือนนี้หุ้นไทยยังปรับ
ขึ้นน้อยกว่าหุ้นโลกต่อ หลังถูกกดดัน
จาก COVID-19 ระบาดระลอก 3 ฉุด
เศรษฐกิจไทยฟื้ นตัวช้า เผยนักวิเคราะห์
ในอุตสาหกรรมจ่อปรับเป้า GDP ลง พร้อม
เปิดชื่อหุ้นท่ีมีแนวโน้มประกาศก�าไรงาม 
และหุ้นท่ีมีปัจจัยบวกหนุนระยะสั้น

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อ�านวยการ
อาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัท
หลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด (Mr. Apichat 
Poobunjirdkul, Senior Strategist, 
TISCO Securities Co., Ltd) เปิดเผยว่า
 ในเดือนเมษายนท่ีผา่นมาตลาดหุ้นท่ัวโลก
ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเนื่อง เห็นได้
จากดัชนี MSCI World ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5% 
เดินหน้าท�าสถิติสูงสุดใหม ่ท�าให้ต้ังแต่ต้น
ปีถึงปัจจุบันดัชนี MSCI World ปรับตัวขึ้น
มาแล้ว 7% สง่ผลให้มูลค่าหุ้นโลกขึ้นมา
ค่อนข้างสูงโดยมีอัตราราคาต่อก�าไรสุทธิ
ต่อหุ้นอยูท่ี่ 20.0 เท่า ขณะท่ีปีหน้าอยูท่ี่
 17.8 เท่า 

อยา่งไรก็ตาม บล.ทิสโก้ยังมีมุมมองเชิง
บวกต่อตลาดหุ้นโลกในชว่ง 1-2 เดือน
ข้างหน้า เพราะมีปัจจัยบวกส�าคัญเป็นตัว
ผลักดันให้ตลาดหุ้นปรับตัวขึ้นต่อ ได้แก่
 1. นโยบายการเงินท่ีผอ่นคลายอยา่งมาก
ของธนาคารกลางส�าคัญในต่างประเทศ
 ท้ังการคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับต�า
สุดเป็นประวัติการณ์ และแผนการซื้อ
สินทรัพย์เป็นจ�านวนมหาศาล และ 2. แนว
โน้มการฟื้ นตัวเศรษฐกิจโลกแข็งแกรง่มาก
 สะท้อนในดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรวม
 (Composite PMI) ของสหรัฐฯ ในเดือน 
เม.ย. ท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ จากอุปสงค์ของผู้บริโภคท่ี
แข็งแกรง่ และภาคธุรกิจสามารถกลับมา
ด�าเนินตามปกติ ท่ามกลางการผอ่นคลาย
ข้อจ�ากัดต่างๆ หลังมีการแจกจ่ายวัคซีน

แพรห่ลายมากขึ้น

แต่ตลาดหุ้นไทยนา่จะปรับตัวขึ้นน้อยกว่า
หุ้นโลก (Underperform) เพราะถูกกดดัน
จากสถานการณ์ระบาด COVID-19 ใน
ประเทศระลอก 3 ท�าให้ทิศทางตลาดหุ้น
ไทยในระยะสั้นจะแกว่งไปตามยอดผู้ติด
เชื้อใหมร่ายวันเป็นส�าคัญ หากตัวเลขผู้
ติดเชื้อชะลอตัวจะกระตุ้นตลาดฟื้ นตัวขึ้น
ได้  ในทางกลับกันหากตัวเลขผู้ติดเชื้อเรง่
ตัวขึ้นอาจน�าไปสูก่ารยกระดับมาตรการ
ควบคุมโรคท่ีเข้มข้นขึ้นอีก ซึ่งจะกดดัน
ภาพการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทยให้ล่าช้า
ออกไป โดย บล.ทิสโก้คาดว่ามีโอกาสท่ี
นักวิเคราะห์ในอุตสาหกรรมจะปรับลด
เป้าหมาย GDP ของไทยลง ภายหลังท่ี
หนว่ยงานของรัฐฯ จะประกาศตัวเลข
 GDP ไตรมาส 1/2564 ออกมาในวันท่ี 17 
พฤษภาคมนี้ โดยปัจจุบันนักวิเคราะห์คาด
การณ์ GDP ไทยโดยเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 
2% ปลาย ๆ ถึง 3% ต้น ๆ 

นายอภิชาติกล่าวอีกว่า ส�าหรับปัจจัย
เสี่ยงท่ีต้องติดตามหลังจากนี้ คือ ความ
เคล่ือนไหวของอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาล (Bond Yields) เพราะ
จะเป็นตัวแปรส�าคัญต่อทิศทางตลาดหุ้น
โลกในครึ่งปีหลัง โดย บล.ทิสโก้แนะน�า
ให้ระมัดระวังการลงทุนหากอัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี (10Y 
US Bond Yield) กลับมาปรับตัวขึ้นแตะ
ระดับ 1.7-1.8% ขึ้นไป คาดว่าจะกดดัน
ให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับฐานลงอยา่งมีนัย
ส�าคัญ ซึ่งจะรวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วย

นอกจากนี้ ในชว่งครึ่งปีหลังต้องติดตาม
การสง่สัญญาณลดการอัดฉีดสภาพคล่อง
 (QE Tapering) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ
 (FED) รับการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ
 รวมถึงเงินเฟ้อท่ีมีโอกาสเรง่ตัวขึ้น เพราะ

ประเด็น QE Tapering จะท�าให้ตลาดหุ้น
ท่ัวโลกเกิดความผันผวนได้ โดยปลาย
เดือนเมษายนท่ีผา่นมา Bloomberg ได้
ส�ารวจความเห็นของนักเศรษฐศาสตร์
พบว่า นักเศรษฐศาสตร์เกือบ 60% คาด
ว่า FED จะเริ่มประกาศท�า QE Tapering 
ภายในปีนี้ โดยสว่นใหญ ่หรือประมาณ
 45% คาด FED จะเริ่มประกาศท�า QE 
Tapering ในชว่งไตรมาส 4/2564 ซึ่ง
ถือว่าเร็วขึ้นกว่าผลส�ารวจเดิมในเดือน
มีนาคมท่ีสว่นใหญค่าดเป็นชว่งไตรมาส
 1/2565 หากเป็นเชน่นั้น บล.ทิสโก้มอง
ว่า FED อาจเริ่มสง่สัญญาณลดการอัดฉีด
สภาพคล่องในชว่งกลางปี ก่อนท่ีจะ
ประกาศในชว่งปลายปีนี้และด�าเนินการ
ลดจริงในชว่งต้นปีหน้า

  ส�าหรับหุ้นท่ี บล.ทิสโก้แนะน�าในเดือน
นี้จะเน้นหุ้นท่ีแนวโน้มก�าไรจะออกมาดี
 มีประเด็นบวกหนุนระยะสั้นท่ีหลาก
หลาย เชน่ ธีมหุ้นรับอานิสงส์การระบาด
ระลอกใหม ่ได้แก่ BCH และ STGT หุ้นท่ี
ได้ประโยชน์จากการฟื้ นตัวเศรษฐกิจโลก
-การสง่ออก-ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ปรับ
ขึ้น ได้แก่ JWD SCGP และTVO หุ้นท่ีคาด
จะเข้าค�านวณในดัชนีต่าง ๆ ส�าหรับดัชนี
 MSCI คาดว่าหุ้น SCGP จะได้รับประโยชน์
 และ ดัชนี SET50 คาดว่าหุ้น  STGT จะได้
รับประโยชน์ และสุดท้ายคือหุ้นท่ีมีปัจจัย
บวกเฉพาะตัวอ่ืน ๆ ได้แก่ EASTW และ
 HMPRO เพราะฉะนั้น หุ้นแนะน�าในเดือน
 พฤษภาคม คือ BCH  EASTW HMPRO 
JWD SCGP STGT และ TVO  ด้านแนวรับ
ส�าคัญเดือนนี้อยูท่ี่ 1,570-1,575 แนวรับ
ต่อมาคือ 1,545-1,550 จุด และ 1,530 จุด
 และแนวต้านส�าคัญ คือ 1,600-1,610 จุด
 และแนวต้านถัดไปคือ 1,620-1,630 จุด
 (หากถึงระดับนี้เน้นขายเหมือนเดือนก่อน
หน้าท่ีมองโอกาสการปรับขึ้นของตลาดหุ้น
เริ่มจ�ากัด) และ1,650 จุด ตามล�าดับ



ก่ร่ที่รีนีตี� คาด้ พ.ค.นี� SETก่ร่ที่รีนีตี� คาด้ พ.ค.นี� SET
 เคล้�อนไหวัในกรอบ 1,550-1,650 จุด้ เคล้�อนไหวัในกรอบ 1,550-1,650 จุด้

นายณัฐชาต เมฆมาสนิ ผูช้ว่ย
กรรมการผูจั้ดการ ฝา่ยวิเคราะหห์ลัก
ทรพัย ์บรษัิทหลักทรพัย ์ทรนีตีี ้จ�ากัด
 เปิดิเผยว่่า ทรีนีีตีีี้� ได้ปิรีบัเพิ่่�มรีะดับ
ยุต่ี้ธรีรีมของ SET Index ข้�นี 50 จุุด
 จุากเด่มที� 1,550 จุุด เป็ินี 1,600 จุุด
 ตี้ามการีปิรีบัเพิ่่�มปิรีะมาณการีกำาไรี
ของบรีษั่ัทจุดทะเบยีนี (บจุ.) ที�เห็น็ี
ภาพิ่ชัดัข้�นีห็ลัังการีปิรีะกาศผลัดำาเน่ีนี
งานีงว่ดไตี้รีมาส 1 ปิ ี2564 ส่งผลั
ให็ใ้นีเดือนี พิ่.ค.ปิรีะเมน่ีกรีอบการี
เคลืั�อนีไห็ว่ของดัชันีทีี� 1,550-1,650 
จุุด

"ระดับดัชน ี1,600 จุด ถือเป็นระดับ
ทีเ่ราค�านวณได้จาก 2 โมเดลหลัก คือ
 1) PE Model ทีอิ่งประมาณการ EPS 
ปีหน้าของ Consensus ล่าสดุที ่95 
บาท และระดับ Forward PE ที ่16.8 
เท่า และ 2) EYG Model ทีอิ่งระดับ
 Bond yield สหรฐัฯรุน่ 10 ปีปัจจุบนั
ที ่1.65% และค่าเฉลีย่ EYG 7 ปียอ้น
หลังที ่4.3%" นายณัฐชาต กล่าว

นีอกจุากนัี�นี นีายณัฐชัาตี้ ยงักล่ัาว่ว่่า
 การีลังทนุีในีเดือนี พิ่.ค.ทางทรีนีีตีีี้�
คาดว่่าจุะไมเ่ก่ดปิรีากฎการีณ์ Sell in 
May เห็มอืนีกับอดีตี้ โดยม ี7 ปิัจุจัุย
สนัีบสนุีนีห็ลััก ดังนีี�

การีปิรีบัเพิ่่�มปิรีะมาณการีกำาไรีของ
 บจุ.ที�เห็น็ีได้ชััดเจุนีย่�งข้�นีภายห็ลััง
จุากการีทยอยปิรีะกาศ งบไตี้รีมาส
 1 ปิี 2564 โดยเฉพิ่าะกลัุ่มที�อ่ง
กับเศรีษัฐก่จุภายนีอก เชั่นี AUTO, 
AGRI, PETRO, CONMAT ทำาให็ล่้ัาสุด
 ปิรีะมาณการีกำาไรี (EPS) ของ SET 
Index ในีตี้ลัาดถูกปิรีบัข้�นีมาอยูที่�
 81.2 บาท แลัะ 95.0 บาท สำาห็รีบัปิี
นีี�แลัะปิีห็น้ีาตี้ามลัำาดับ ที�สำาคัญห็ุน้ี
ไทยยงัเปิ็นีตี้ลัาดที�ถูกปิรีบัปิรีะมาณ
การีข้�นีสูงสุดเปิ็นีอันีดับ 3 ของเอเชัยี
นัีบตัี้�งแต่ี้ต้ี้นีเดือนี เม.ย.อีกด้ว่ยสภาพิ่

คล่ัองในีปิรีะเทศที�อยูใ่นีรีะดับสูง
สะท้อนีผา่นีฐานีเง่นีห็รีอื M2 บง่ชัี�ว่่า
 ในีสภาว่ะการีเก่ดโรีครีะบาดปิัจุจุุบนัี
ทำาให็ก้ารีจัุบใชั้สอยในีรีะบบเศรีษัฐก่จุ
จุรีง่มน้ีีอยลัง แต่ี้คนีมคีว่ามต้ี้องการีที�
จุะเก็บออมมากข้�นี ซ้�งส่ว่นีห็น้ี�งในีนัี�นี
ได้ถูกโยกยา้ยเข้ามาลังทนุีในีตี้ลัาด
ห็ุน้ีเพิ่ื�อแสว่งห็าผลัตี้อบแทนีที�สูงข้�นี
 สะท้อนีผา่นีการีเข้ามามสี่ว่นีรีว่่มของ
นัีกลังทนุีทั�ว่ไปิ รีว่มถ้งการีเปิิดบญัชัี
ซื�อขายห็ุน้ีที�สูงข้�นีการีขายห็ุน้ีของนัีก
ลังทนุีสถาบนัีในีเดือนีนีี�น่ีาจุะเบาบาง
ลัง เพิ่รีาะห็ากดใูนีเดือนี เม.ย.ที�ขาย
สุทธ่ ไปิกว่่า 1.4 ห็มื�นีล้ัานีบาท นัี�นี น่ีา
จุะทำาให็ส้ถานีะเง่นีสดในีพิ่อรีต์ี้ของ
นัีกลังทนุีกลัุ่มนีี�มมีากข้�นี ปิรีะกอบ
กับสภาพิ่คล่ัองของนัีกลังทนุีกลัุ่มนีี�ที�
เตี้รียีมจุะสูงข้�นีอีก ภายห็ลัังจุากห็ุน้ี
 TIDLOR เข้ามาซื�อขายในีตี้ลัาดห็ุน้ี
 จุนีทำาให็แ้รีงกดดันีต่ี้อดัชันีใีนีชั่ว่งถัด
ไปิจุะเรี่�มลัดลังการีถือครีองห็ุน้ีไทย
ของนัีกลังทนุีต่ี้างชัาต่ี้ที�อยูใ่นีรีะดับตี้�า
เพิ่ยีง 26.5% ซ้�งถือเปิ็นีรีะดับตี้�าสุด
นัีบตัี้�งแต่ี้ชั่ว่งเดือนี ก.ย.- ตี้.ค.ปิีก่อนี

โดยถ้งแมเ้รีาจุะไมไ่ด้คาดห็วั่งว่่านัีก
ลังทนุีกลัุ่มนีี�จุะกลัับเข้ามาซื�อสุทธ่ ห็ุน้ี
ไทยทันีทีกว่่า 3 ห็มื�นีล้ัานีบาท ดังที�เคย
เก่ดข้�นีเมื�อเดือนี พิ่.ย.ปิีก่อนี แต่ี้อยา่ง
น้ีอยก็คาดห็วั่งว่่าจุะไมเ่ก่ดการีขาย
สุทธ่ข้�นีอยา่งมนัีียสำาคัญเชั่นีกันีคว่าม
กังว่ลัต่ี้อปิัจุจัุย Covid-19 ในีปิรีะเทศที�
น่ีาจุะเรี่�มบรีรีเทาลัง ห็ลัังภาครีฐัมกีารี
ยกรีะดับมาตี้รีการีคมุเข้มตัี้�งแต่ี้วั่นีที� 1 
พิ่.ค.เปิ็นีต้ี้นีไปิ ซ้�งน่ีาจุะทำาให็จุ้ำานีว่นีผู้
ต่ี้ดเชัื�อรีายวั่นีมขีนีาดลัดลัง ไมนั่ีบรีว่ม
กับพิ่ฒันีาการีเชั่งบว่กทางด้านีวั่คซนีี
ที�เตี้รียีมทยอยแจุกจุ่ายให็กั้บคนีในี
ปิรีะเทศมากข้�นีสภาพิ่คล่ัองภายนีอก
ยงัคงเอ่อล้ันีในีรีะดับสูงแลัะมกีารีปิรีบั
เพิ่่�มข้�นีอยา่งสำาคัญภายห็ลัังธนีาคารี
กลัางยุโรีปิ (ECB) เพิ่่�มอัตี้รีาเรีง่ในี
การีเข้าซื�อส่นีทรีพัิ่ยนั์ีบตัี้�งแต่ี้ต้ี้นีเดือนี

 เม.ย.ที�ผา่นีมา

นีอกจุากนัี�นีเรีาไมค่่ดว่่าในีชัว่่งไตี้รีมาส
ที� 2 นีี�จุะมขี่าว่รีา้ยออกมาจุากทางฝั� ง
ของผูก้ำาห็นีดนีโยบายการีเง่นี ไมว่่่าจุะ
เปิ็นีนีโยบาย Operation twist ห็รีอื
 QE Tapering ของ Fed เปิ็นีต้ี้นีโอกาส
ที� Bond yield สห็รีฐัฯ จุะปิรีบัตัี้ว่ข้�นี
แบบก้าว่กรีะโดดมน้ีีอยลังตี้ามลัำาดับ
 ห็ลัังจุากที� โจุ ไบเดนี ปิรีะธานีาธ่บดี
สห็รีฐัฯ แสดงจุุดยนืีอยา่งชััดเจุนี
ว่่าแห็ล่ังเง่นีทนุีของแผนีการีลังทนุี
โครีงสรีา้งพิ่ื�นีฐานีแลัะแผนีพิ่ฒันีา
สังคมนัี�นี จุะมาจุากการีข้�นีภาษีัต่ี้างๆ
 ภายในีปิรีะเทศเปิ็นีห็ลััก ทำาให็แ้นีว่
โน้ีมที�รีฐับาลัสห็รีฐัฯจุะต้ี้องกู้เง่นีผา่นี
การีออกพิ่นัีธบตัี้รีขนีานีให็ญ ่จุ้งมี
คว่ามจุำาเปิ็นีน้ีอยลังเชั่นีกันี ด้ว่ยเห็ตี้นุีี�
 คว่ามเสี�ยงที�จุะเก่ดเห็ตี้กุารีณ์ Bond 
shock จุนีนีำามาสู่การีเทขายห็ุน้ีแบบ
เดือนี ม.ีค.ที�ผา่นีมา จุ้งมน้ีีอยลังตี้าม
ไปิด้ว่ย

สำาห็รีบักลัยุทธ์การีลังทนุีในีเดือนี
 พิ่.ค.คาดห็ุน้ีในีกลัุ่มที�อ่งกับเศรีษัฐก่จุ
ภายนีอกทั�งกลัุ่มโภคภัณฑ์ แลัะกลัุ่ม
ส่งออก มโีอกาสที�จุะปิรีบัตัี้ว่แข็งแกรีง่
กว่่ากลัุ่มที�เชัื�อมโยงกับเศรีษัฐก่จุ
ภายในี

โดยทางทรีนีีตีีี้�ได้แบง่ธมีการีลังทนุี
แนีะนีำาออกเปิ็นีทั�งห็มด 5 กลัุ่มดังนีี�
 1.กลัุ่มปิิโตี้รีเคม ีเลืัอก IVL, PTTGC, 
SCC 2.กลัุ่มส่นีค้าอุตี้สาห็กรีรีมส่งออก
 เลืัอก AH, SAT, SMT 3.กลัุ่มส่นีค้า
อุตี้สาห็กรีรีมการีเกษัตี้รีส่งออก เลืัอก
 ASIAN, NRF, XO 4.กลัุ่ม Logistics 
เลืัอก III, JWD, LEO, NYT, SONIC, 
WICE แลัะ 5.กลัุ่มที�คาดว่่าจุะถูกคัด
เลืัอกเข้าสู่ดัชันี ีSET50 ในีรีอบถัดไปิ 
ได้แก่ IRPC, STA, STGT



ก่ร่บัวัหลวัง ชี�แนวัโน้ม “หุ้นไที่ย” ไตรมาส 2 ลุ้นแตะ 1,600 จุด้ก่ร่บัวัหลวัง ชี�แนวัโน้ม “หุ้นไที่ย” ไตรมาส 2 ลุ้นแตะ 1,600 จุด้
อีกครั�ง รับกำาไรบจ.ครึ�งปีิแรกโตราวั 77%อีกครั�ง รับกำาไรบจ.ครึ�งปีิแรกโตราวั 77%

หลักทรพัยบ์วัหลวง วิเคราะหแ์นวโน้ม
ตลาดหุน้ไทยไตรมาส 2 ปี 64 ท่ามกลาง
สถานการณ์โควิด -19 ทีก่ลับมาระบาด
ระลอกใหม่ มโีอกาสลุ้นแตะระดับ 1,600 
จุด ช่วงปลายไตรมาส คาดก�าไรบรษัิทจด
ทะเบยีนรวมครึง่ปีแรกของปี 64 เติบโต 77% 
เทยีบช่วงเวลาเดยีวกันของปี 63 จากฐาน
ตัวเลขก�าไรทีต่�าในปีก่อน ขณะทีภ่าครฐัออก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเน่ืองช่วยเหลือ
ประชาชนและภาคท่องเทีย่ว แนะหาจังหวะ
ลงทนุ “2 หุน้กลุ่มเด่น”

นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้
จัดการ สายงานค้าหลักทรัพย์บุคคล บริษัท
หลักทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผย
ถึงแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในชว่งไตรมาส 2 ปี
 2564 ว่า แม้สถานการณ์โควิด -19 จะกลับ
มาระบาดระลอกใหม ่และเชื้อไวรัสเกิดการก
ลายพันธ์ุ แต่เชื่อว่า SET Index ยังมีโอกาสลุ้น
แตะระดับ 1,600 จุดได้ ในชว่งปลายไตรมาส
 2 หนุนด้วย 4 เหตุผลหลัก คือ 1.ก�าไรบริษัท
จดทะเบียนในชว่งครึ่งปีแรกของปีนี้อาจเติบโต
ประมาณ 77% เมื่อเทียบกับชว่งเดียวกันของ
ปีก่อน โดยในชว่งไตรมาสแรกอาจโตประมาณ
 83% ขณะท่ีในชว่งไตรมาส 2 อาจขยายตัว
ประมาณ 71% เมื่อเทียบกับชว่งเดียวกันของ
ปีก่อน เนื่องจากฐานก�าไรท่ีต�าในปีท่ีผา่นมา
 ประกอบกับตอนนี้ภาครัฐไมไ่ด้ประกาศล็อก
ดาวน์ประเทศเหมือนปี 63 มีเพียงมาตรการ
คุมเข้มเวลาเปิดปิดในบางกิจการ เพื่อป้องการ
แพรร่ะบาดของเชื้อโควิด-19

“ก�าไรบรษัิทจดทะเบยีนในช่วงไตรมาสแรก
ของปีนีท้ีม่แีนวโน้มเติบโตขึน้ โดยได้รบัแรง
หนุนมาจากกลุ่มน�ามัน และปิโตรเคม ีหลัง
ราคาน�ามันดิบปรบัตัวขึน้จากปีก่อนทีอ่ยู่
ระดับ 20 ดอลลารส์หรฐัฯต่อบารเ์รล มายนื
ระดับ 66 ดอลลารส์หรฐัฯต่อบารเ์รล รบักับ
การบรโิภคน�ามันทีฟ่ื้ นตัวท่ัวโลก ขณะทีก่ลุ่ม
สื่อสาร, นิคมอุตสาหกรรม วัสดุก่อสรา้ง และ
ประกัน คาดว่าจะมกี�าไรเติบโตในไตรมาส
แรก เมื่อเทยีบช่วงเดยีวกันของปีก่อน และ
ไตรมาส 4 ปี 63 สะท้อนภาวะเศรษฐกิจทีฟ่ื้ น
ตัวอยา่งช้า ๆ จากจุดต�าสดุในต้นปี 63 นาย
ชัยพร กล่าว

2.ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อ
เนื่อง เพื่อชว่ยเหลือประชาชนและผู้ประกอบ
การท่องเท่ียว เชน่ ผลักดันงบลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐาน 3 แสนล้านบาท, ธปท.อนุมัติให้
ธนาคารพาณิชย์ผอ่นผันการช�าระหนี้ และ

ออกมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต�า (soft loan), 
กระทรวงการคลังขยายมาตรการ “คนละ
ครึ่ง” ขยายระยะเวลาโครงการ "เราชนะ" ไป
จนถึงเดือนมิ.ย.64 จากเดิมท่ีจะสิ้นสุดในเดือน
พ.ค.นี้ และยังเพิ่มวงเงินอีก 3,000 ล้านบาท
 เป็น 2.13 แสนล้านบาท และขยายระยะเวลา
ลดภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% ลดอัตรา
ธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.01 
% รวมถึงการพิจารณาอาจลดมาตรการเข้ม
งวดในมาตรการพิจารณาสินเชื่อ LTV และ
ผอ่นผันให้ชาวต่างชาติ ซื้ออสังหาริมทรัพย์ใน
ประเทศไทยได้ง่ายขึ้น เป็นต้น

3.แนวโน้มทิศทางอัตราดอกเบี้ยยังคงอยูใ่น
ระดับต�าไปอยา่งน้อยอีก 12-18 เดือน หลังเมื่อ
ปีก่อนธนาคารกลางหลายแหง่ท่ัวโลกลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายลงมาต�าเป็นพิเศษ เพื่อชว่ย
ลดผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ขณะ
เดียวกันยังคงเดินหน้าอัดฉีดเงินเข้าสูร่ะบบ
เศรษฐกิจโดยตรงอยา่งต่อเนื่อง ล่าสุดธนาคาร
กลางสหรัฐฯ (Fed) สง่สัญญาณคงดอกเบี้ย
นโยบายในระดับต�า 0-0.25% ไปถึงปี 66 และ 
4.นักลงทุนอาจคลายความกังวลและเข้าลงทุน
ในตลาดหุ้นเพิ่มขึ้น หลังอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรสหรัฐฯ (US Bond Yield) อายุ 10 ปี
 อาจเริ่มอ่อนตัวลง จากชว่งท่ีผา่นมาท่ีปรับตัว
ขึ้นไปแตะระดับ 1.75% จากความกังวลอัตรา
เงินเฟ้อของสหรัฐฯจะพุง่จนธนาคารกลางคุม
ไมอ่ยู ่และต้องปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในท่ีสุด

“จากสถานการณ์โควิด-19 ทีก่ลับมาระบาด
ระลอกใหม่ เรามองว่ายงัเรว็เกินไปทีจ่ะ
เหน็การปรบัลดประมาณการก�าไรบรษัิทจด
ทะเบยีน และเป้าหมาย SET Index ปี 64 ลง
อยา่งมนัียยะ ปัจจุบนัเราคาดว่าก�าไรต่อหุน้
จะอยูร่ะดับ 83 จุด และดัชนตีลาดหุน้ไทยสิน้
ปี 1,605 จุด ตามล�าดับ เน่ืองจากกลุ่มสง่ออก
อิเล็กทรอนิกส,์ น�ามัน, ปิโตรเคม,ี พาณิชย,์ 
สถาบนัการเงิน และวัสดุก่อสรา้ง ผา่นจุดต�า
สดุ แม้ภาคท่องเทีย่วยงัไม่สามารถกลับมา
ได้ โดยจะขอรอดูสถานการณ์อกีประมาณ 1 
เดือน หากมผีูติ้ดเชื้อใหม่พุ่งขึน้ท�านิวไฮเรื่อย
 ๆ อาจเหน็การปรบัประมาณการก�าไรบรษัิท
จดทะเบยีนลง” นายชัยพร กล่าว

นายชัยพร กล่าวต่อว่า เราแนะน�าลงทุนใน “2 
กลุ่มธุรกิจหลัก” คือ 1.กลุ่มก�าไรเติบโตเร็วท่ี
สามารถสร้างจุดสูงสุดใหมอ่ยา่ง หุ้นกลุ่มการ
เงินบุคคล, บริหารจัดการหนี้, ประกัน และ
อิเล็กทรอนิกส์ และ 2.กลุ่มธุรกิจรอการเปิด
ประเทศเชื่อมโยงการท่องเท่ียวและการบริโภค

ในประเทศ คือ กลุ่มค้าพาณิชย์, สนามบิน, 
โรงแรม และร้านอาหาร

สว่นกลุ่มท่ีแนะน�าให้รอดูสถานการณ์ คือ 1
.กลุ่มก�าไรฟื้ นตัวกลับเร็ว อยา่งกลุ่มน�ามัน
, ปิโตรเคมี, กองเรือ, สถาบันการเงิน และ
โรงกล่ัน โดยอาจเห็นราคาหุ้นปรับตัวลงบ้าง
ในชว่งไตรมาส 2 นี้ เพราะราคาหุ้นมีการฟื้ น
ตัวเร็วมากไปแล้ว ประกอบกับราคาน�ามัน
ดิบมีความเสี่ยงอ่อนตัวลง จากประเทศ
ซาอุดิอาระเบียท่ีอาจปรับเพิ่มก�าลังการ
ผลิตน�ามันดิบอีกราว 1 ล้านบาร์เรล ในการ
ประชุมโอเปคเดือนพ.ค.นี้ และ 2.กลุ่มก�าไร
เติบโตสม�าเสมอ เชน่ กลุ่มโรงฟ้า และ กลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ท่ียังไม่
ได้รับความสนใจมากนัก ในชว่งก�าไรตลาดหุ้น
มีการฟื้ นตัวท่ีเร็ว

ส�าหรับกลยุทธ์การลงทุนในชว่งนี้ แนะน�า
ลงทุน “ตลาดหุ้น” สัดสว่น 65% แบง่เป็น หุ้น
ไทย 35% และอีกครึ่งหนึ่งในสว่นนี้ให้กระจาย
การลงทุนไปตลาดหุ้นต่างประเทศ “ทองค�า
” สัดสว่น 10% “กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และ
กองทุน REIT” สัดสว่น 10% สว่นท่ีเหลืออีก
 15% แนะถือครอง “ตราสารหนี้ระยะสั้น” 
และ “เงินสด” โดยเราคาดว่านโยบายการเงิน
และการคลังท่ีผอ่นคลาย รวมถึงการเข้าถึง
วัคซีนของประชากรโลกท่ีเพิ่มสูงขึ้นจากนี้จะ
สนับสนุนการปรับตัวขึ้นของราคาสินทรัพย์
เสี่ยงอยา่งตลาดหุ้นได้โดดเด่นสุด

“กลยุทธ์การลงทนุระยะสั้นในช่วง 2-3 เดือน
ข้างหน้า เราคาดจะเหน็กรอบการแกว่งตัว
ของดัชนปีระมาณ 100 จุด ฉะน้ันการลงทนุ
ในช่วงนีอ้าจต้องอยูใ่นลักษณะ “ลงซื้อ ขึน้
ขาย” โดยหุน้ไซด์กลางจะแกว่งตัวอยูใ่น
ระดับ 5-7% หุน้มูลค่าตลาดใหญ่จะแกว่งตัว
แคบประมาณ 5% สว่นหุน้ขนาดเล็กตอนนีม้ี
เสน่หม์ากกับตลาด เพราะสรา้งผลตอบแทน
ได้มากกว่า ท่ามกลางนักลงทนุยงัคงเชื่อ
มั่นว่า สถานการณ์เศรษฐกิจจะฟื้ นตัว และ
ก�าไรบรษัิทจดทะเบยีนจะเพิ่มขึน้ แม้ว่าจะ
ไม่รวดเรว็เท่าประเทศทีม่กีารฉดีวัคซนีใน
สดัสว่นทีส่งูมาก ปัจจุบนันักลงทนุโฟกัสหุน้
นอก SET100 มากขึน้ เพราะมโีอกาสจะเหน็
ความผนัผวนของราคาประมาณ 10-15% 
สว่นนักลงทนุคนไหนทีถื่อหุน้ SET50 อยู่
 แนะน�าให ้ถือต่อไป เพื่อรอการฟื้ นตัวของ
รายได้ ก�าไร ทีต่่อเน่ืองไปจนถึงปลายปี” นาย
ชัยพร กล่าว



บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง แนะนำาธีุมการลงทุี่นบล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง แนะนำาธีุมการลงทุี่น
 "Wider upside from global recovery"  "Wider upside from global recovery" 

เล้อก SCC เป็ินหุ้นเด่้นเล้อก SCC เป็ินหุ้นเด่้น

ทีมวิจัย บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์
 กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ประเมิน
ว่าสถานการณ์ในประเทศท่ีเพิ่ม
ความเสี่ยงต่อการปรับลดประมาณ
การการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจไทย
ปีนี้ อาจเพิ่มความนา่สนใจในกลุ่ม
 Global Play ในระยะสั้นมากยิ่ง
ขึ้น จึงเป็นท่ีมาของธีมการลงทุน
 "Wider upside from global 
recovery" โดยเลือก SCC เป็นหุ้น
เด่นส�าหรับธีมในสัปดาห์นี้

ตลาดทยอยปรับลดประมาณ GDP 
ไทยปีนี้ลง : สถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 ในไทยยัง
ดูนา่เป็นหว่ง โดยล่าสุดจ�านวน
ผู้ติดเชื้อในประเทศอยูใ่นระดับ
เหนือ 2 พันรายต่อวัน 4 วันติดต่อ
กัน ท�าให้ ณ ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อ
สะสมในไทยแล้วถึง 57,508 ราย
 โดยในรอบนี้มีการแพรร่ะบาด
หนักในหัวเมืองส�าคัญ เชน่ กทม
. เชียงใหม ่ชลบุรี ดังนั้นจึงเป็น
ปัจจัยท่ีอาจเพิ่ม Downside ต่อ
การปรับลดประมาณการการฟื้ น
ตัวทางเศรษฐกิจของไทยมากยิ่ง
ขึ้น โดยทางทีมวิจัย MKET ได้ปรับ
ลดประมาณการ GDP ไทยปีนี้ลงสู่
ระดับ 2.7% จาก 3.5% สอดคล้อง
กับ consensus ท่ีเตรียมปรับลดลง
 โดยส�าหรับด้านกระทรวงการคลัง
จะมีการแถลงในวันท่ี 28 เมษายน 
นี้ คาดว่าจะมีการปรับลดประมาณ

การปีนี้เชน่กัน 

Global play รบัแรงหนุนจาก
เศรษฐกิจโลกฟื้ นตัว : ตัวเลข
เศรษฐกิจทีส่�าคัญ ท้ังภาคการ
ผลิต, บรกิาร, แรงงาน ของ
หลายประเทศส�าคัญในโลก เช่น
 สหรฐัฯ, จนี, ยุโรป มกีารฟื้ นตัว
ทีด่ ีสะท้อน Upside ของโอกาส
ในการปรบัเพิ่มประมาณการ
เศรษฐกิจโลกมากยิง่ขึน้ ซึง่ถือ
เป็นตัวบง่ชีถึ้งความต้องการของ
สนิค้าโภคภัณฑ์ทีส่งูขึน้ รวมถึง
เป็นภาพบวกต่อความต้องการ
ปิโตรเคมทีีจ่ะเรง่ตัวขึน้เช่นกัน ดัง
น้ันเราเชื่อว่าสว่นต่างปิโตรเคมี
จะได้อานิสงสเ์ชิงบวกจาก
เศรษฐกิจโลกทีฟ่ื้ นตัว โดยมกีาร
ปรบัตัวขึน้เด่นในช่วง 1Q64 และ
เชื่อว่าความต้องการยงัแข็งแกรง่
 หนุนใหแ้นวโน้มสว่นต่างปิโตรเค
รมยีงัดต่ีอเน่ืองใน 2Q64 เป็นบวก
ต่อภาพก�าไรในช่วงครึง่ปีแรก
ของกลุ่มปิโตรเคมยีงัคงโดดเด่น 
โดยเราแนะน�าทยอยสะสม SCC 

SCC (BUY,450) เป็นหุ้นเด่น
ส�าหรับธีมในสัปดาห์นี้ :    

คาดก�าไร 1Q64 โดดเด่นท่ี 12,700 
ล้านบาท (+58%QoQ, +82%YoY)  
แรงหนุนส�าคัญจากธุรกิจปิโตรเคมี

  การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลก และ
 การขยายก�าลังการผลิต คาดจะ
หนุนผลประกอบการปีนี้เติบโตได้
ดี โดยคาดจะรายงานผลประกอบ
การวันท่ี 28 เมษายนนี้ ซึ่งเป็น
ตัวบง่ชี้ว่าประมาณการก�าไรของ
ตลาดท�าไว้มีโอกาสต�าไป หนุน
โอกาสปรับประมาณการเพิ่มเติม

แนวโน้มสว่นต่าง HDPE-Naphtha 
ในชว่งเดือน เมษายน ยังคงอยู่
ในระดับสูงท่ี 733 เหรียญต่อตัน 
เทียบกับชว่ง 1Q64 ท่ี 588 เหรียญ
ต่อตัน และ 2Q63 ท่ี 486 เหรียญ
ต่อตัน เป็นตัวชี้น�าส�าคัญต่อคาด
การณ์เชิงบวกของผลประกอบการ
 2Q64

ในชว่ง 2-3 ปีข้างหน้าจะเข้าสู่
เฟสของการเติบโต แรงหนุนจาก
ท้ังสามธุรกิจ คือ ธุรกิจปิโตรเคมี
 ก�าลังการผลิตจะเพิ่ม70% ธุรกิจ
ปูนซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
 เน้นเซอร์วิสและโซลูชั่น ไปรีเทล
  ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจร ต้ังเป้า
จะโตเป็น 2 เท่าใน 5 ปีข้างหน้า

คงแนะน�า ซื้อ เป้าหมายเป็น
 450 บาท บนฐาน Forward P/
E+0.5SD = 13.9 เท่า  และมีอัตรา
การจ่ายปันผลราว 4% ต่อปี



เที่พหุ้นเอเซีีย พลัส เปิิด้ตำาราพิชิต SET พ.ค. 64เที่พหุ้นเอเซีีย พลัส เปิิด้ตำาราพิชิต SET พ.ค. 64
 ช่ SCC, PTTGC, MTC, ASK, MCS Outperform  ช่ SCC, PTTGC, MTC, ASK, MCS Outperform 

ตลาด้ส่งตลาด้ส่ง

บรษัิทหลักทรพัย ์เอเซยี พลัส ออกบท
วิเคราะหป์ระจ�าเดือนพฤษภาคม ระบุว่า
 มาตรการเยยีวยาและการกระจายวัคซนี
 COVID-19 คาดช่วยใหเ้ศรษฐกิจทยอย
ฟื้ นตัวในครึง่ปีหลัง อกีท้ังมสีภาพคล่อง
สว่นเกินคอยพยุงตลาดฯ อกีแรง ดังน้ัน
 คงน�าหนักหุน้ไทยไว้ที ่35% (มากกว่า
ตลาดฯ) กลยุทธ์เลือกหุน้ฟื้ นตัวเด่น ท้ังใน
ปีนี ้และไตรมาส 1 อยา่ง SCC, PTTGC, 
MTC, ASK MCS รวมถึงหุน้ทีม่เีกราะ
ป้องกัน COVID-19 หนุนด้วยปัจจัยบวก
เฉพาะตัว ADVANC, AS

---การลงทนุต่างประเทศ---

แม้สถานการณ์ระบาดของ COVID-19 ยัง
ดูนา่กังวล อยา่งไรก็ตาม ความคืบหน้า
วัคซีนท่ีมีการกระจายตัวในหลายประเทศ
 ถือเป็นสัญญาณท่ีดีต่อเศรษฐกิจใน
อนาคต โดยฝ่ายวิจัยฯ เพิ่มน�าหนักหุ้นต่าง
ประเทศอีก 5% เป็น 35% ของพอร์ตการ
ลงทุน (น้อยกว่าตลาดฯ) กลยุทธ์เน้นหุ้น
ท่ีได้ประโยชน์จากภาวะเศรษฐกิจฟื้ นตัว
 อยา่ง JPMorgan (JPM US) และ Travel 
Services (AWAY US)

----ตราสารหนี-้---

เศรษฐกิจโลกมีสัญญาณผา่นจุดต�าสุดมา
แล้ว ขณะท่ีทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลกเริ่ม
ทรงตัวและมี Downside จ�ากัดนับจากนี้
 ดังนั้นจึงคงน�าหนักตราสารหนี้ไว้ 15% 
ของพอร์ตรวม (น้อยกว่าตลาดฯ) เน้น
ตราสารหนี้ท่ี Duration เฉล่ียไมเ่กิน 5 ปี
 และมี Rating ระดับ Investment Grade 
ขึ้นไป Top picks คือ WHA264B และ
 BAM264A

 

---กลยุทธ์การลงทนุ----

มาตรการภาครัฐท่ีออกมาป้องกันการแพร่
ระบาด บวกกับเยียวยาผลกระทบ หนุน
สถานการณ์ระบาด Covid-19 คลายตัวลง
 และนา่จะเห็นได้ชัดเจนขึ้นหลังมีการกระ
จายตัวของ Vaccine ในวงกว้างตามการ
รว่มมือของทางภาครัฐและเอกชน ชว่ง
 2H64 ขณะท่ีประเทศหัวเรือหลักทาง
เศรษฐกิจโลก สหรัฐฯ จีน ยุโรป สามารถ
รับมือ COVID-19 รอบนี้ได้ดี สง่ผล
เศรษฐกิจไทยมี Downside จ�ากัด

 สภาพคล่องในระบบการเงินท่ีมีอยูจ่�านวน
มาก ยังมีปัจจัยสนับสนุนให้ไหลเข้าหาผล
ตอบแทนท่ีสูงขึ้นในตลาดหุ้นไทย คือ 1) 
เห็น Momentum ของการ Search For 
Yield จากมูลค่าซื้อขายหุ้นต่อวันท่ีอยู่
ในระดับสูงราว 1 แสนล้านบาท พร้อมกับ
การเรง่ตัวของการเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นใหม่
มากกว่า 2 แสนบัญชีต่อเดือน 2) ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐท่ีอ่อนค่าลง ดีราคาและหุ้น 
Community ท่ีเป็นสัดสว่นก�าไรหลักในหุ้น
ไทยถึง 1 ใน 3 รวมท้ังนักลงทุนยังมีโอกาส
ได้ Fx Gain จากอัตราแลกเปล่ียนเพิ่ม 3) 
กระแสการขึ้นภาษีนิติบุคคลฝั่ งสหรัฐฯ นา่
จะหนุนให้ Fund Flow ไหลเข้าตลาดหุ้น
เอเชียรวมถึงไทยมากขึ้น ดังนั้นการท่ี SET 
Index ยอ่ตัวลงมานา่จะเป็นโอกาสในการ
สะสม

 มุมมองก�าไรบริษัทจดทะเบียนงวด 1Q64 
ฝ่ายวิจัยฯ คาดว่าสดใส และไมน่า่ผิดหวัง
เหมือนกับในอดีต หนุนให้เกิดการลงทุน
เพิ่มมากกว่าขายท�าก�าไรเพื่อลดความ
เสี่ยง เนื่องจากฐานก�าไรไตรมาสแรก
ของปีท่ีแล้วต�าสุดในรอบ 12 ปี เพียง 9.1 
หมื่นล้านบาทเท่านั้น บวกกับเบื้องต้นนัก
วิเคราะห์พื้นฐาน ASPS ได้ท�า Earning 
Preview 1Q64 รวมถึง Real Sector ทยอย
ประกาศออกมาดีกว่าคาด นา่จะหนุน
ให้ก�าไรงวด 1Q64 ยืนระดับ 2 แสนล้าน

บาทได้ จนท�าให้นักวิเคราะห์อยูร่ะหว่าง
ทบทวนปรับเพิ่มประมาณการท้ังปีหลาย
บริษัท ท้ังสภาพคล่องสว่นเกิน บวกกับ
ปัจจัยบวกท่ีหลากหลายเกือบทุกกลุ่มฯ
 พร้อมกับแนวโน้มก�าไรบริษัทจดทะเบียน
ปี 2564 คาดฟื้ นตัวเด่นกว่า 32% อีกท้ัง
ปลายเดือน เม.ย. 2564 มักจะมีแรงเข้า
มาเก็งก�าไรในหุ้นปันผลเสมอ โดยท้ังหมด
ท้ังมวลท�าให้ทาง ASPS มีมุมมองตลาด
หุ้นไทยเดือน เม.ย. มีโอกาส Outperform 
ได้ตามสถิติในอดีตย้อนหลัง 10 ปี ท่ีปรับ
ตัวขึ้น เฉล่ียสูงสุดเมื่อเทียบกับเดือนอ่ืนๆ
ท่ี 3.1% โดย ASPS วางเป้าหมายดัชนีปี 
2564 ท่ี 1670 จุด

 เชน่เดียวกับทาง Consensus ท่ีปรับ
 EPS64F ตลาดขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดอยูท่ี่
 81.15 บาท/หุ้น (นับต้ังแต่ต้นปีเพิ่มขึ้น
มา 5 บาท/หุ้น) ฝ่ายวิจัยฯ เองอยูร่ะหว่าง
ทบทวนและปรับประมาณการขึ้นเชน่กัน
 หนุนดัชนีเป้าหมายมีโอกาสปรับขึ้นจาก
เดิมท่ี 1670 จุด โดยล่าสุดมีก�าไรบริษัท
จดทะเบียนอยูท่ี่ 8.2 แสนล้านบาท และ
 EPS64F ขยับขึ้นเหนือ 72 บาท/หุ้น
 เติบโตเกิน 32% (กระบวนการปรับจะ
เสร็จสมบูรณ์หลังประกาศงบ 1Q64 จบ
ชว่งกลาง พ.ค.64) ซึ่งในอดีตปีไหนท่ีก�าไร
บริษัทจดทะเบียนเติบโตเกิน 30% SET 
Index มีโอกาสปรับตัวขึ้นเกิน 20% และ
หากพิจารณาความถูกแพงของ SET Index 
ณ ปัจจุบัน ท่ี 1600 จุด มีการซื้อขายบน
 Market Earning Yield Cap ท่ีระดับ 4% 
คิดเป็นระดับ Percentile ท่ี 53% หรือ
ยังสูงกว่าค่าเฉล่ียในอดีตท่ีระดับ 3.90% 
แสดงว่าดัชนียังอยูใ่นระดับท่ีนา่ลงทุน

กลยุทธ์เดือน พ.ค. 64 แนะน�า 7 หุน้มี
โอกาส Outperform ตลาดสงู คือ SCC, 
PTTGC, MTC, ASK, MCS ก�าไรฟื้ นเด่น
ในปีนี ้รวมถึงงวด 1Q64 และ ADVANC, 
AS เป็นหุน้ช่วยลดความผนัผวนจาก
ปัญหา COVID-19



บลจ.ไที่ยพาณิิชย์ มองบวักเศรษฐกิจอย่่บลจ.ไที่ยพาณิิชย์ มองบวักเศรษฐกิจอย่่
ในช่วังปิรับตัวัลุยจ่ายปัินผล 6 กองรวัด้ในช่วังปิรับตัวัลุยจ่ายปัินผล 6 กองรวัด้

นายณรงค์ศกัดิ ์ปลอดมชีัยประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บรษัิทหลักทรพัยจั์ดการกองทนุ ไทย
พาณิชย ์จ�ากัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้เตรียม
จ่ายเงินปันผลจ�านวน 6 กองทุน ประกอบด้วย
 กองทุน Super Savings (ชนิดเพื่อการออม
พิเศษ) จ�านวน 3 กองทุน ส�าหรับงวดผลการ
ด�าเนินงานระหว่างวันท่ี 8 เม.ย. 2563 – 31 มี.ค
. 2564 ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทย
แอคทีฟ เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ
) (SCBEQ-SSFX) ลงทุนในหุ้นไทยเฉล่ียมากกว่า
 80% เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ท่ีเป็น High 
Conviction ของแต่ละโมเดลการลงทุน พร้อม
ท้ังผสมผสานหลากหลายโมเดลการลงทุนให้
เหมาะสมตามสภาวะตลาดในแต่ละชว่งเวลา
 โดยก�าหนดจ่ายปันผลในอัตรา 0.9000 บาทต่อ
หนว่ย (นับจากจัดต้ังเมื่อวันท่ี 8 เม.ย. 2563)

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ผสม 70/30 เพื่อการ
ออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) (SCB70-SSFX) 
กระจายการลงทุนในตราสารทุน REITs กองทุน
อสังหาริมทรัพย์/โครงสร้างพื้นฐาน ประมาณ
 65% -70% และในตราสารหนี้และเงินฝาก
ประมาณ 30% เพื่อชว่ยเพิ่มเสถียรภาพและลด
ความผันผวนของพอร์ต รวมถึงโอกาสได้รับราย
ได้ระหว่างทาง โดยก�าหนดจ่ายปันผลในอัตรา 
0.6000 บาทต่อหนว่ย (นับจากจัดต้ังเมื่อวันท่ี 8 
เม.ย. 2563) และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี
 SET เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ) 
(SCBSET-SSFX) เน้นลงทุนในตราสารทุนไมต่�า
กว่า 80% มีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Optimized 
Portfolio เพื่อให้ได้พอร์ตท่ีมีสภาพคล่องสูง
และสามารถสร้างผลตอบแทนได้ใกล้เคียง
กับดัชนี SET โดยก�าหนดจ่ายปันผลในอัตรา 
0.5000 บาทต่อหนว่ย (นับจากจัดต้ังเมื่อวันท่ี 8 
เม.ย. 2563) ซึ่งท้ัง 3 กองทุนก�าหนดจ่ายปันผล
พร้อมกันในวันท่ี 30 เม.ย. 2564 นี้

นอกจากนี้ ได้ก�าหนดจ่ายปันผลกองทุนหุ้นต่าง
ประเทศจ�านวน 3 กองทุนพร้อมกันในวันท่ี 5 
พ.ค. 2564 นี้  ได้แก่ กองทุนเปิดไทยพาณิชย์
 หุ้น LOW VOLATILITY (ชนิดจ่ายเงินปันผล
) (SCBLEQ) ส�าหรับงวดผลการด�าเนินงาน
ระหว่างวันท่ี 1 เม.ย. 2563 –  31 มี.ค. 2564 
มีนโยบายลงทุนในหนว่ยลงทุนของกองทุน AB 
Low Volatility Equity Portfolio (กองทุนหลัก
) ชนิดหนว่ยลงทุน (Share Class) I สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชี
ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน ท้ังนี้ กองทุนหลักจะท�าการคัดเลือก
หุ้นในพอร์ตท่ีมีคุณภาพดี มีความผันผวนต�า
 ราคานา่สนใจ โดยมีการกระจายการลงทุนใน
หุ้น 70 - 90 ตัว ไปยังหลากหลายอุตสาหกรรม

 เชน่ กลุ่มไอที การเงิน เฮลท์แคร์ และสินค้า
ฟุ่มเฟือย เป็นต้น ซึ่งสว่นใหญอ่ยูใ่นสหรัฐฯ สห
ราชอาณาจักร และญี่ปุ่น ฯลฯ โดยก�าหนดจ่าย
ปันผลในอัตรา 0.4825 บาทต่อหนว่ย ซึ่งท่ีผา่น
มาได้มีการจ่ายระหว่างกาลเมื่อวันท่ี 21 ต.ค. 
2563 ไปแล้วจ�านวน 0.2280 บาทต่อหนว่ย คง
เหลือจ่ายงวดนี้ 0.2545 บาทต่อหนว่ย นับเป็น
ครั้งท่ี 9 รวมจ่ายปันผล 1.7386 บาทต่อหนว่ย 
(นับจากจัดต้ังเมื่อ 28 เม.ย. 2559) 

สว่นอีก 2 กองทุน ส�าหรับงวดผลการด�าเนินงาน
ระหว่างวันท่ี 1 ต.ค. 2563 –  31 มี.ค. 2564 คือ
 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล พร็อพเพอร์
ต้ี (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (SCBGPROP) ลงทุน
ในหนว่ยลงทุนของกองทุน BGF World Real 
Estate Securities  ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
  (USD) โดยเฉล่ียในรอบปีบัญชีไมน่้อยกว่า
ร้อยละ 80  ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน เน้นลงทุนใน REITs และหุ้นของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ กระจายการลงทุนไปยังหลาก
หลายกลุ่มธุรกิจ เชน่ ท่ีพักอาศัย ส�านักงาน
 โรงแรม และอาคารพาณิชย์ เป็นต้น โดย
ก�าหนดจ่ายปันผลในอัตรา 0.2500 บาทต่อ
หนว่ย นับเป็นครั้งท่ี 9 รวมจ่ายปันผล 1.2632 
บาทต่อหนว่ย (นับจากจัดต้ังเมื่อ 4 ต.ค. 2559) 

และกองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่น (ชนิด
จ่ายเงินปันผล) (SCBNK225D) ซึ่งจัดเป็นกอง
ทุน 5 ดาว ประเภท Thailand Fund Japan 
Equity ของมอร์นิ่งสตาร์ (ข้อมูล ณ วันท่ี 31 
มี.ค. 2564) ลงทุนในหนว่ยลงทุนของกองทุน
 NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded 
Fund (กองทุนหลัก) เฉล่ียในรอบปีบัญชีไมน่้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกอง
ทุน มีนโยบายเน้นลงทุนในตราสารทุนท้ังหมด
ท่ีเป็นสว่นประกอบของดัชนีนิคเคอิ 225 และ
ตราสารทุนท่ีก�าลังจะมาเป็นสว่นประกอบของ
ดัชนีนิคเคอิ 225 ในสัดสว่นการลงทุนเดียวกับ
จ�านวนหุ้นในดัชนีนิคเคอิ 225 (Nikkei 225 
Index หรือ Nikkei Stock Average) โดยก�าหนด
จ่ายปันผลในอัตรา 0.2854 บาทต่อหนว่ย นับ
เป็นครั้งท่ี 13 รวมจ่ายปันผล 3.8641 บาทต่อ
หนว่ย (นับจากจัดต้ังเมื่อ 11 ต.ค. 2556) ท้ังนี้
 ท้ังสามกองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วง
หน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปล่ียน (Hedging) ตามความเหมาะ
สมส�าหรับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ซึ่งขึ้นอยู่
กับดุลยพินิจของผู้จัดการลงทุน

นายณรงค์ศักดิ� กล่าวว่า ภาพรวมของตลาด
หุ้นญี่ปุ่นนั้น ได้รับปัจจัยบวกจากมาตรการ

สนับสนุนการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจผา่นนโยบาย
การคลังมูลค่า 117 ล้านล้านเยน รวมถึงการ
ได้เข้าซื้อ ETFs และ JPREITs เพื่อเพิ่มสภาพ
คล่องให้กับการตลาดการเงิน นอกจากนี้ ความ
คืบหน้าในการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 ยัง
เป็นอีกปัจจัยท่ีชว่ยสนับสนุนการฟื้ นตัวของการ
บริโภคภาคเอกชนในประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย และ
สว่นตลาดหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นั้น ยังคง
มองว่ามีแนวโน้มฟื้ นตัวดีต่อเนื่องจากเศรษฐกิจ
ในหลายประเทศท่ีเริ่มกลับมาด�าเนินได้ใกล้
เคียงกับชว่งก่อนการแพรร่ะบาดของ Covid-19 
นอกจากนี้ ยังได้รับแรงสนับสนุนจากมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ และนโยบายการเงินแบบผอ่น
คลายซึ่งท�าให้อัตราดอกเบี้ยท่ัวโลกอยูใ่นระดับ
ต�า เป็นผลดีต่อกระแสเงินสดของตัวบริษัท รวม
ถึงท�าให้สว่นต่างระหว่างอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรและอัตราเงินปันผลอยูใ่นระดับท่ีสูง
ขึ้นและมีความนา่สนใจในการลงทุน

ส�าหรับตลาดหุ้นไทยนั้น มีการปรับตัวขึ้นจาก
ปัจจัยหลักเกิดจากความคาดหวังเศรษฐกิจ
ภายในประเทศท่ีจะฟื้ นตัวขึ้นภายหลังท่ีผู้ติด
เชื้อ Covid-19 ในระลอกท่ี 2 เริ่มควบคุมได้ สง่
ผลให้หุ้นท่ีเก่ียวข้องกับการเปิดประเทศปรับ
ตัวขึ้นอยา่งต่อเนื่อง ประกอบกับสภาพคล่องใน
ระบบยังมีอยูสู่งมากจากเงินเชิงปริมาณ (QE) 
ของธนาคารกลางท่ัวโลกท่ีชว่ยพยุงเศรษฐกิจ
ท่ัวโลก ท�าให้ตลาดหุ้นท่ัวโลกยังมีแนวโน้มท่ี
ปรับตัวขึ้นอยา่งต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าต้ังแต่ชว่งต้น
 เม.ย. เป็นต้นมา ประเทศไทยได้มีการระบาด
ของโรค Covid-19 ระลอกท่ี 3 เกิดขึ้นและมี
ผู้ติดเชื้อเป็นจ�านวนมาก ท�าให้ตลาดหุ้นไทย
ปรับตัวลดลงโดยเฉพาะหุ้นท่ีเก่ียวข้องกับการ
เปิดประเทศท้ังกลุ่ม ธนาคาร กลุ่มท่องเท่ียว
 กลุ่มพาณิชย์ เป็นต้น อยา่งไรก็ตาม คาดว่า
 ตลาดหุ้นไทยยังมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นได้อยา่ง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะในชว่งครึ่งปีหลังภายหลังท่ี
ประเทศไทยได้รับการฉีดวัคซีนจ�านวนมาก

ท้ังนี้ ผลการด�าเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้
เป็นสิ่งยืนยันผลการด�าเนินงานในอนาคต ผู้
ลงทุนควรท�าความเข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไข
 ผลตอบแทน และความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรขอ
ค�าแนะน�าเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อน
ท�าการลงทุน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับ
หนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท�าการ ได้ท่ี SCBAM 
Call Center โทร.02-777-7777 กด 0 กด 6 
หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย สนใจเปิดบัญชี
ผา่นแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ได้ท่ี 
https://scbam.link/scbam_fund_click



กบข. ยังคงคาด้การณ์ิ Bond Yield อายุ 10 ปีิกบข. ยังคงคาด้การณ์ิ Bond Yield อายุ 10 ปีิ
 ของสหรัฐฯ ไว้ัทีี่� 1.8-2.0 % ภายในปีิ 2564 ของสหรัฐฯ ไว้ัทีี่� 1.8-2.0 % ภายในปีิ 2564

ฝา่ยกลยุทธก์ารลงทุน กองทุน
บ�าเหนจ็บ�านาญขา้ราชการ (กบข
.) เปดิเผยว่า ท่ามกลางการระบาด
ของ Covid-19 ระลอกใหม ่ภาพรวม
การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจท่ัวโลกยังคง
มแีนวโนม้ทรงตัวหรอืดีขึ้นในระยะ
ต่อไป ดัชนเีศรษฐกิจทยอยปรับตัว
สงูขึ้น ไมว่่าจะเปน็ด้านอุปสงค์และ
อุปทาน ทหรือภาคการผลิตและ
บรกิาร การค้าโลกแสดงสัญญาณ
ฟื้ นตัวดีอยา่งต่อเนื่อง ขณะท่ีทาง
 IMF ได้ปรบัขึ้นการคาดการณ์อัตรา
การเติบโต GDP ของเศรษฐกิจท่ัว
โลกโดยเฉพาะของสหรฐัอเมรกิา แต่
ส�าหรบัประเทศไทยนั้นเศรษฐกิจยงั
คงฟื้ นตัวชา้เมื่อเทียบกับเศรษฐกิจ
โลก 

อันเนื่องมาจากภาวะ Covid-19 แพร่
ระบาดระลอกสามและการกระจา
ยวัคซีนท่ีล่าช้า ท�าให้เป็นอุปสรรค
ส�าคัญต่อการด�าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจภายในประเทศ และการก
ลับมามีรายได้จากการท่องเท่ียว

กบข. มองแนวโน้มภาพรวมการ
ลงทุนในชว่งนี้และระยะถัดไปจาก
ปัจจัยความเสี่ยงอัตราเงินเฟ้อ การ
คาดการณ์การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ
ท่ีอาจเริ่มชะลอตัวลง และจากแนว
โน้มท่ี Fed อาจเริ่มลดการผอ่นคลาย
นโยบายการเงินโดยการสง่สัญญาณ
ปรับลดเม็ดเงินในการกระตุ้น
เศรษฐกิจ (QE taper) ในชว่งกลางปี
หรือในไตรมาสท่ี 3 ของปีนี้

 จากปัจจัยดังกล่าว รวมถึงผล
ประกอบการโดยรวมจากสถาบัน
การเงินในไตรมาสท่ี 1 ท่ีออกมาดี
กว่าท่ีคาด สง่ผลกระทบเชิงบวก
กับตราสารทุนกลุ่มปลายวัฏจักร
การลงทุน ได้แก่ ตราสารทุนกลุ่ม
 Value และ Cyclical เชน่ การ
เงิน อุตสาหกรรม และพลังงาน
 นอกจากนี้การปรับตัวขึ้นของ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ
 (Bond Yield) และการคาดการณ์
สง่สัญญาณ QE Taper ดังกล่าว สง่

ผลกระทบเชิงลบต่อราคาพันธบัตร
รัฐบาล ตราสารหนี้ภาคเอกชน และ
สินทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงสูง โดย
เฉพาะหุ้นกลุ่ม Growth เชน่ หุ้นกลุ่ม
 Technology

ในขณะเดียวกัน กบข. ยังคงคาด
การณ์ Bond Yield อายุ 10 ปี ของ
สหรัฐฯ ไว้ท่ี 1.8-2.0 % ภายในปี
 2564 แต่ค่อยเป็นค่อยไปในไตรมาส
ท่ี 2 นอกจากนี้ การปรับตัวขึ้นของ
 Bond Yield และการคาดการณ์สง่
สัญญาณ QE Taper อาจผลักดันให้
ค่าเงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่า โดยท่ี 
USDTHB อาจไปถึงระดับ 31.5-31.7 
แต่คาดว่าภายในปีนี้ไตรมาสท่ี 4 
อาจกลับมาใกล้เคียงระดับ 31.3 ซึ่ง
ค่อนข้างอ่อนค่าเมื่อเทียบกับปลาย
ปีท่ี 2563 เนื่องจากประมาณการดุล
บัญชีเดินสะพัดของไทย (Current 
Account) เข้าใกล้ศูนย์หรือติดลบ
 เนื่องจากการท่องเท่ียวท่ีฟื้ นตัวช้า
 และมูลค่าการน�าเข้าท่ีสูงขึ้นจาก
ราคาน�ามันท่ีแพงขึ้น



ศ่นย์วิัจัยกสิกรไที่ย ปิระเมินโควิัด้ระลอก 3 ศ่นย์วิัจัยกสิกรไที่ย ปิระเมินโควิัด้ระลอก 3 
ฉุัด้ยอด้ขายรถยนต์ทัี่�งปีิ 64 ติด้ลบ 1.5%ฉุัด้ยอด้ขายรถยนต์ทัี่�งปีิ 64 ติด้ลบ 1.5%

แมก้ารระบาดของโควิด-19 รอบ 3 ใน
ประเทศจะหนกัหนว่ง แต่ผลของฐานท่ีต�า
มากจากโควิดรอบก่อนในไตรมาส 2 ป ี2563 
อาจสง่ผลใหย้อดขายรถยนต์ไตรมาส 2 ป ี
2564 ขยายตัว 16.7% ถึง 20.6% (YoY)

การกลับมาระบาดอีกครั้งในรอบท่ี 3 ของ
โควิด-19 ในไทย ซึ่งแม้จะไมม่ีการประกาศ
ล็อกดาวน์ แต่มุมมองของประชาชนต่อการ
ระบาดในครั้งใหมท่ี่สง่ผลให้มียอดผู้ติดเชื้อ
และเสียชีวิตมากกว่าการระบาดในทุกครั้งนี้
 ยังผลทางจิตวิทยาให้เกิดความกังวลต่อราย
ได้ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต และกระทบต่อการ
บริโภคในกิจกรรมทางเศรษฐกิจสว่นใหญ่
ตามมา โดยตลาดรถยนต์เป็นอีกกลุ่มท่ีนา่จะ
ได้รับผลกระทบเนื่องจากเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย
ท่ีมีราคาสูง รวมถึงมีผลผูกมัดด้านค่าใช้จ่าย
ท่ีจะเกิดขึ้นในระยะยาว ซึ่งก�าลังซื้อท่ีลดลง
ของผู้บริโภคสว่นใหญท่ี่เกิดขึ้นยอ่มมีผลไม่
เพียงการตัดสินใจซื้อรถยนต์ใหมข่องตัวผู้
บริโภคเองท่ีจะลดลงเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการ
ตัดสินใจอนุมัติให้สินเชื่อเชา่ซื้อของบริษัท
ผู้ให้สินเชื่อท่ีจะระมัดระวังมากขึ้นเพื่อหลีก
เล่ียงความเสี่ยงในอนาคต

 
ผลกระทบโดยตรงต่อยอดขายรถยนต์ใน
ประเทศจะเห็นได้ชัดในชว่งไตรมาส 2 ซึ่ง
เป็นชว่งท่ีคาดว่าการระบาดของโควิด-19 
จะหนักท่ีสุดก่อนท่ีประชาชนสว่นใหญใ่น
ประเทศจะได้รับวัคซีน แต่ทว่าเมื่อเทียบ
กับฐานท่ีต�ามากในชว่งไตรมาส 2 ปี 2563 
ท่ีท�าได้เพียง 128,576 คัน ศูนย์วิจัยกสิกร
ไทยมองว่า จากสถานการณ์ในไตรมาส 2 ปี
นี้ท่ีการประกาศใช้มาตรการมีความผอ่น
คลายกว่าปีก่อนพอควร ท�าให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในหลายจังหวัดจึงยังคงด�าเนิน
ต่อไปได้ มีผลให้ยอดขายรถยนต์โดยรวม
ไตรมาส 2 ปี 2564 อาจท�าได้ 150,000-
155,000 คัน ขยายตัวสูงขึ้นถึง 16.7%-
20.6% (YoY) แม้เมื่อเทียบกับไตรมาสแรก
ท่ีท�ายอดขายได้ 189,093 คัน อาจหดตัวใน
ระดับ -18.0% ถึง -20.7% (QoQ) ก็ตาม

อยา่งไรก็ตาม นอกเหนือจากผลกระทบของ
โควิด-19 เองแล้ว ยังมีประเด็นท่ีค่ายรถยนต์
บางค่ายได้รับผลกระทบจากการขาดแคลน
ชิ้นสว่น โดยเฉพาะชิปอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็น
ปัญหาท่ีก�าลังเผชิญอยูท่ั่วโลกด้วย จึงมีผล

ท�าให้การผลิตรถยนต์ในบางรุน่ส�าหรับค่าย
ท่ีไมไ่ด้สต�อกชิ้นสว่นดังกล่าวไว้ล่วงหน้าสง่
มอบล่าช้าออกไปกว่าท่ีควร อยา่งไรก็ตาม
 บริษัทผู้ผลิตชิปหลักให้กับค่ายรถยนต์สว่น
ใหญใ่นไทยมีแนวโน้มท่ีจะกลับมาสง่มอบให้
ได้ตามปกติในชว่งต้นไตรมาสท่ี 3 ก็นา่จะ
ท�าให้สถานการณ์ดังกล่าวคล่ีคลายลงไปได้
 
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองสถานการณ์ตลาด
รถยนต์ชว่งครึ่งหลังแม้จะทยอยฟื้ นตัวหลังค
ล่ีคลายจากท้ังปัญหาโควิด-19 และการ
ขาดแคลนชิ้นสว่นลงบ้าง แต่ก�าลังซื้อท่ียังมี
ความไมแ่นน่อนสูงขึ้นอยูกั่บปัจจัยเรื่องการก
ระจายวัคซีน จึงคาดว่ายอดขายรถยนต์รวม
ปี 2564 นี้ อาจแกว่งอยูร่ะหว่าง -1.5% ถึง
 3.5% (YoY)
 
สถานการณ์ตลาดรถยนต์ในประเทศมีแนว
โน้มจะฟื้ นตัวดีขึ้นต่อเนื่องต้ังแต่ชว่งไตรมาส
 3 เป็นต้นไป ภายหลังจากการกระจายวัคซีน
คาดว่าจะท�าได้มากขึ้นต้ังแต่เดือนมิถุนายน
 2564 ท�าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆ
ทยอยผอ่นคลายความตึงเครียดลงได้ตาม
ล�าดับ ประกอบกับสถานการณ์การขาดแคลน
ชิปอิเล็กทรอนิกส์ท่ีนา่จะกลับมาปกติได้
ต้ังแต่ไตรมาส 3 ท�าให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 
คาดการณ์ว่ารถยนต์ในประเทศไตรมาส 3 จะ
ขายได้ 195,000 ถึง 212,000 คัน หรือขยาย
ตัวถึง 27.9%-39.0% (QoQ) จากไตรมาส 2 
และในไตรมาส 4 มีโอกาสท่ียอดขายรถยนต์
จะขยับสูงขึ้นต่อเนื่องไปอยูท่ี่ 246,000 ถึง
 264,000 คัน หรือขยายตัวถึง 20.9% ถึง 
29.7% (QoQ) จากไตรมาส 3

แม้ตลาดรถยนต์ในประเทศท้ัง 2 ไตรมาสจะ
ทยอยปรับตัวดีขึ้น แต่กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในรอบนี้ท่ีจะฟื้ นสูร่ะดับปกติก่อนการระบาด
ในรอบ 2 และ 3 นั้นยังอาจต้องขึ้นกับตัวแปร
ส�าคัญ คือ การเรง่ปูพรมฉีดวัคซีนให้กระจาย
อยา่งท่ัวถึงโดยเร็ว ซึ่งสง่ผลให้ต่อทิศทาง
ก�าลังซื้อของผู้บริโภคในระยะต่อจากนี้ยัง
มีความไมแ่นน่อนสูง ศูนย์วิจัยกสิกรไทยจึง
มองว่าตลาดรถยนต์ในประเทศท้ังปี 2564 
นา่จะท�าได้ระหว่าง 780,000 ถึง 820,000 
คัน หรืออยูร่ะหว่าง -1.5% ถึง 3.5% (YoY)
 
ท้ังนี้ ในบรรดาประเภทรถยนต์ท่ีคาดว่าจะ
ได้รับผลกระทบมากท่ีสุดนั้น ยังคงมองว่า

เป็นกลุ่มรถยนต์นั่งขนาดเล็กเนื่องจากกลุ่ม
ผู้ซื้อหลักเป็นกลุ่มรายได้ปานกลางลงมา
และได้รับผลกระทบด้านรายได้ค่อนข้างมาก
 ท�าให้นอกจากจะมีก�าลังซื้อท่ีลดลงแล้ว ยังมี
ความเสี่ยงสูงในการผอ่นช�าระสินเชื่อเชา่ซื้อ
 ท�าให้มีโอกาสไมผ่า่นเกณฑ์ของผู้ให้สินเชื่อ
ได้ง่าย ขณะท่ีกลุ่มรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
ยังพอมีปัจจัยบวกจากการลงทุนภาครัฐและ
ภาคเอกชนท่ีเข้ามาชว่ยหนุนตลาดบ้าง สว่น
รถยนต์อเนกประสงค์ท่ีขยายฐานตลาดลง
มาเล่นในรุน่เล็กลงมากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการท�าตลาด นา่จะยังพอได้รับการตอบ
รับจากการเปล่ียนความนิยมของผู้บริโภค
มาสูร่ถยนต์ประเภทนี้ ด้านรถยนต์ xEV ยัง
คงมีชอ่งให้ท�าตลาดได้อีกมาก เนื่องจาก
ฐานตลาดปัจจุบันยังน้อยมาก และปัจจุบัน
ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นและและตอบรับต่อ
รถยนต์ xEV ดีขึ้นกว่าอดีต แม้ระดับความ
คึกคักจะลดลงบ้างจากผลของโควิด-19 
ระลอกใหม่

 เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวคาดว่า
ค่ายรถนา่จะปรับสายการผลิตเพื่อรองรับ
ตลาดสง่ออกท่ีกลับมาเรง่ตัวดีขึ้นในปีนี้แทน
 สง่ผลให้การผลิตรถยนต์โดยรวมปี 2564 
อาจท�าได้มากกว่า 1.8 ล้านคัน

ตรงข้ามกับตลาดในประเทศ การสง่ออก
รถยนต์ในปีนี้มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นมาก
 หลังประเทศคู่ค้าหลักของไทย เชน่ กลุ่ม
ประเทศโอเชียเนีย ทวีปยุโรป และบาง
ประเทศในอาเซียน รับมือกับสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโควิด-19 ได้ดีขึ้นกว่า
ปีก่อน ประกอบกับการท่ีค่ายรถญี่ปุ่นบาง
ค่ายปรับสายการผลิตวางไทยเป็นฐานการ
ผลิตรถยนต์บางรุน่เพื่อสง่ออกไปประเทศ
ต่างๆรวมถึงสง่กลับญี่ปุ่น ท�าให้การสง่ออก
รถยนต์ของไทยกลับมาฟื้ นคืนขึ้น เป็นโอกาส
ให้ค่ายรถเพิ่มสัดสว่นการผลิตเพื่อสง่ออก
ขึ้นทดแทนกับตลาดในประเทศท่ีคาดว่า
อาจจะยังไมฟ่ื้ นตัวขึ้นจากปีก่อนได้ ซึ่งจาก
ทิศทางดังกล่าว หากสถานการณ์โควิดในต่าง
ประเทศ โดยเฉพาะตลาดสง่ออกหลักของ
ไทยไมก่ลับไปรุนแรงขึ้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
มองว่าก็มีโอกาสท่ีการผลิตรถยนต์รวมของ
ไทยในปี 2564 นี้จะท�าได้ไมต่�ากว่า 1.8 ล้าน
คัน หรือขยายตัวไมน่้อยกว่า 26.0% (YoY)



บล.ไที่ยพาณิิชย์ มอง COVID – 19 บล.ไที่ยพาณิิชย์ มอง COVID – 19 
รอบใหม่ส่งผลภาพรวัมตลาด้หุ้นไที่ยช่วังไตรมาส 2-3รอบใหม่ส่งผลภาพรวัมตลาด้หุ้นไที่ยช่วังไตรมาส 2-3
 ไม่สด้ใส ด้าวัเด่้น BDMS MINT BEM TWPC DOD ไม่สด้ใส ด้าวัเด่้น BDMS MINT BEM TWPC DOD

  
บล.ไทยพาณชิย ์ประเมนิการระบาดของ COVID-19 
รอบใหมท่ี่ก�าลังเกิดขึ้นในชว่งเดือนเม.ย.64 จะสง่ผล
ใหภ้าพรวมของตลาดหุน้ไทยในชว่งไตรมาสท่ี  2-3 
ของป ี2564 ไมส่ดใส หากเทียบกับในชว่งไตรมาสท่ี
 1/64 ท่ี SET Index ฟื้ นตัวแรง (+9.5%) ปรับตัวขึ้น
ไปท่ีระดับก่อนเกิดวิกฤติ COVID-19 ส�าเรจ็แล้ว โดย
ประเมนิระดับเหมาะสมของ SET Index ส�าหรับปี
 2564 บนภาพปจัจัยพื้นฐานอยูท่ี่ 1,550 จุด แนะน�า
กลยุทธก์ารลงทนุในชว่งไตรมาสท่ี 2-3 ซื้อสะสมใน
จังหวะท่ีตลาดแกว่งตัวลง ใหเ้พิม่น�าหนกัหุน้เชงิรบั
มากขึ้นโดยเนน้หุน้ท่ีมฐีานะทางการเงินแขง็แกรง่ มี
ภาพการฟื้ นตัวของผลการด�าเนนิงานท่ีชัดเจนใน 12 
เดือนข้างหนา้ (รวมผลกระทบของ COVID-19 รอบ
ใหมแ่ล้ว) รวมถึงหุน้ขนาดเล็กท่ีมศีกัยภาพการเติบโต
สงู หุน้แนะน�า ได้แก่  BDMS MINT BEM TWPC และ
 DOD

นายสกิุจ อุดมศริกิลุ กรรมการผูจั้ดการ สายงานวิจัย
 บรษัิทหลักทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จ�ากัด (SCBS) กล่าว
ว่า  ภาพรวมของการลงทุนในปี 2564 ในประเด็น
ความเสี่ยงนั้นมีความแตกต่างจากปี 2563 มองว่า
ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจก�าลังลดลงแต่ความเสี่ยง
ด้านตลาดการเงิน (market risk) ก�าลังเพิ่มขึ้น โดย
ประเมินว่า ความเสี่ยงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของ
ปี 2564 จะไมสู่งเท่ากับปี 2563 แม้การระบาดของ
 COVID-19 ยังไมจ่บ เนื่องจากเศรษฐกิจโลกอยูใ่น
ชว่งของการฟื้ นตัว มาตรการ Lockdown ชว่ยควบคุม
การแพรร่ะบาดของ COVID-19 ได้ดี และวัคซีนก็เป็น
ความหวังท่ีจะท�าให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น
จากการเปิดประเทศ ท้ังนี้ SCBS เคยคาดว่า เศรษฐกิจ
ไทยมีโอกาสเติบโตได้ใกล้ระดับ 3% ในปี 2564 แต่
จากการระบาดของ COVID-19 ใน 2 รอบล่าสุด ท�าให้
การคาดการณ์ดังกล่าวมีความเสี่ยงถูกปรับลดลง แต่
ยังคงเชื่อว่าการบริโภคในประเทศและการสง่ออกในปี
 2564 ยังคงสามารถเติบโตได้ดีจากมาตรการกระตุ้น
ของรัฐบาลและการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกแต่การ
ฟื้ นตัวของภาคการท่องเท่ียวยังมีความเสี่ยงล่าช้ากว่า
คาด

ส�าหรับสาเหตุท่ี SCBS ประเมินว่า ความเสี่ยงด้าน
ตลาดการเงินจะสูงขึ้น เนื่องจาก 1) การท่ีสภาพคล่อง
ทางการเงินอยูใ่นระดับสูงจากการใช้นโยบายการ
เงินผอ่นคลายได้สง่ผลให้ราคาสินทรัพย์ปรับตัวขึ้น
เร็วมากในชว่ง 1 ปีท่ีผา่นมาแม้เกิดวิกฤติ COVID-19 
2) ความคาดหวังของนักลงทุนต่อนโยบายกระตุ้น
เศรษฐกิจและวัคซีนอยูใ่นระดับท่ีสูงสะท้อนไปท่ี
 valuation ของตลาดหุ้นในปัจจุบัน ดังนั้น หาก
เศรษฐกิจเริ่มฟื้ นตัวดีขึ้น นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจท้ัง
การเงินและการคลังลดระดับลง ในขณะท่ีตลาดคาด
ว่าอัตราเงินเฟ้อและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเริ่ม
ปรับตัวขึ้นในชว่งไตรมาสท่ี 2/64 เป็นต้นไป ปัจจัย
ท่ีกล่าวมาท้ังหมดมีโอกาสสง่ผลให้ตลาดการเงินมี
ความผันผวนเพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นท่ี
ต้องติดตามต่อไป คือ สถานการณ์ของ COVID-19 

หลังจากมีการฉีดวัคซีนแล้วว่าจะสามารถควบคุมการ
ระบาดได้ขนาดไหน เพราะจะมีผลต่อการเปิดประเทศ
  ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นตัวอยา่งจากบางประเทศเร็วๆนี้ 
เชน่ สหรัฐฯ และ อังกฤษ      

ผลกระทบจากการระบาดในชว่ง 2 รอบล่าสุดของ
 COVID-19 ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นสว่นใหญจ่ะ
กระทบกับอุตสาหกรรมท่ีพึ่งพาอุปสงค์ในประเทศเป็น
หลัก ได้แก่ ร้านอาหาร การขนสง่ทางบก (รถไฟฟ้า) 
การท่องเท่ียว และ ร้านค้าปลีก ในขณะท่ีกลุ่มอุตสาห
กรรมอ่ืนๆได้รับผลกระทบรองมา เชน่ การแพทย์ ท่ี
อยูอ่าศัย การเงิน เป็นต้น โดย ผลกระทบเกิดจาก
 1) ประชาชนปรับตัวโดยลดกิจกรรมและอยูบ่้านมาก
ขึ้น 2) มาตรการคุมเข้มของรัฐบาล ท้ังนี้ มาตรการใน
 2 รอบท่ีผา่นมา คือ รอบ ธ.ค. 63 - มี.ค. 64 และ รอบ
ล่าสุดในเดือน เม.ษ. 64 ถือว่าสง่ผลกระทบต่อกลุ่ม
อุตสาหกรรมน้อยกว่ามาตรการในรอบท่ี 1 ในชว่ง มี.ค
.- เม.ษ. 63 ในขณะท่ีผลกระทบของการระบาดรอบ
ล่าสุดมีโอกาสรุนแรงกว่ารอบ  ธ.ค. 63 - มี.ค. 64 สง่
ผลให้ SCBS ประเมินแนวโน้มผลการด�าเนินงานของ
ไตรมาสท่ี 1-2 ปี 2564 ของกลุ่มอุตสาหกรรม/ธุรกิจ
 ดังนี้ อุตสาหกรรมท่องเท่ียวในครึ่งแรกปี 64 ยังคงมี
ผลขาดทุน, ธุรกิจการขนสง่ทางบก (รถไฟฟ้า) จ�านวน
ผู้โดยสารคาดว่าจะชะลอตัวในไตรมาสท่ี 1/64 และ
ต่อเนื่องถึงไตรมาส 2 ปี 64 เทียบกับไตรมาสท่ี 4/63 
แต่ดีกว่าไตรมาสท่ี 2/63, ธุรกิจร้านอาหารในไตรมาส
ท่ี 1-2 ปี 64 ไมแ่ตกต่างมาก โดยยังคงมีก�าไรจากการ
ปรับตัวและควบคุมต้นทุน, ธุรกิจค้าปลีกในไตรมาส
ท่ี 1-2 ปี 64 ใกล้เคียงกัน คือ รายได้หดตัวในอัตราท่ี
น้อยกว่าครึ่งแรกปี 2563, ทางด้านธุรกิจการแพทย์ท่ี
เน้นผู้ป่วยในประเทศได้รับผลกระทบไมม่าก คาดว่า
จะเริ่มเห็นการฟื้ นตัวต้ังแต่ไตรมาสท่ี 1/64 ส�าหรับ
ธุรกิจอ่ืนๆ ถือว่าผลกระทบไมม่าก ดังนั้น จึงแนะน�า
นักลงทุนติดตามประกาศผลการด�าเนินงานของกลุ่ม
อุตสาหกรรมดังกล่าวอยา่งใกล้ชิด

สว่นตลาดหุ้นไทยก�าลังอยูใ่นชว่งการเปล่ียนผา่นจาก
ชว่งความคาดหวัง (Hope) ซึ่งสะท้อนจากการเพิ่ม
ขึ้นของราคานั้นมาจากการขยายตัวของ Valuation 
และ ก�าลังเข้าสูช่ว่งการเติบโต (Growth) ซึ่งจะท�าให้
ผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยจะไปในทิศทางเดียว
กับผลประกอบการ บง่ชี้ว่าตลาดหุ้นไทยจากนี้ไปจะ
มีความสัมพันธ์มากขึ้นกับแนวโน้มก�าไรและปัจจัย
พื้นฐานของแต่ละบริษัท โดยล่าสุด ประเมินว่า EPS 
ของบริษัทจดทะเบียนจะเติบโต 46% และ 21% ในปี 
2564 และ 65 ตามล�าดับ 

มองแนวโน้มตลาดหุ้นไทยจะเป็นการแกว่งตัวมากขึ้น
หลังจากระดับ SET Index ฟื้ นตัวมาใกล้กับชว่งก่อน
วิกฤติ COVID-19 รวมถึงใกล้เคียงกับระดับ 1550 ซึ่ง
เป็นการประเมินมูลค่าจากปัจจัยพื้นฐาน ในขณะท่ี
ภาพของการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจและผลการด�าเนิน
งานยังไมต่่อเนื่อง เพราะการระบาดของ COVID-19 
ยังไมจ่บ ดังนั้น การลงทุนในชว่งไตรมาสท่ี 2-3/64 

จึงแนะน�าให้หันมาเน้นหุ้นท่ีปลอดภัยและมีลักษณะ
เชิงรับท่ีมีการเติบโต รวมถึงลงทุนในหุ้นขนาดเล็กท่ีมี
ศักยภาพการเติบโตสูงกว่าหุ้นขนาดใหญ ่สว่นไตรมาส
ท่ี 4/64 คาดว่าสถานการณ์การแพรร่ะบาดจะดีขึ้น
หลังจากเริ่มมีการฉีดวัคซีนแล้ว นักลงทุนค่อยปรับ
พอร์ตมาเน้นหุ้นท่ีสามารถเติบโตได้จากความสามารถ
ในการแขง่ขันหลัง COVID-19 รวมถึง หุ้นท่ีเก่ียวข้อง
กับการเปิดประเทศหากราคาไมสู่งเกินไป

ส�าหรับแนวโน้มในไตรมาสท่ี 2/64 ถือว่าเป็นชว่งเข้าสู่
 Low season ของตลาดหุ้น โดย SCBS คาดว่าจะเกิด 
Sell in May ซึ่งเป็นการประเมินจากสถิติของตลาดหุ้น
ไทยว่าเมื่อผลตอบแทนในชว่งเดือน พ.ย.ถึง เม.ย. เป็น
บวก ในอดีตจะเผชิญกับการ Sell in May แต่ในการ
ยอ่ตัวมองว่าเป็นจังหวะในการซื้อเพื่อให้สอดคล้องกับ
ภาพเศรษฐกิจท่ีฟื้ นตัว หุ้นแนะน�าประจ�าไตรมาสท่ี 
2/64 ได้แก่  BDMS MINT BEM TWPC DOD

*BDMS ปี 64 คาดก�าไรฟื้ นตัว 17%YoY โดย 2Q64 
จะเป็นไตรมาสแรกทีก่�าไรกลับมาโต YoY จากฐาน
ต�า สว่นระยะสั้นราคาหุน้คาดได้อานิสงสจ์ากการ
แพรร่ะบาดโควิด-19 รอบใหม่ และมโีอกาสทีร่ฐั
อนุญาตใหโ้รงพยาบาลเอกชนน�าเข้าวัคซนีเองได้
เรว็ขึน้ ขณะทีร่าคาหุน้จัดเป็น Laggard Play กลุ่ม
โรงพยาบาล

* BEM แม้ระยะสั้น (เม.ย. 64) โควิด-19 ระลอก 3 
จะกดดันใหป้รมิาณผูใ้ช้ MRT และทางด่วนมโีอกาส
แยก่ว่าระลอก 2 แต่คาดไม่หนักเท่าระลอก 1 เพราะ
ไม่มล็ีอกดาวน์ โดยมองผลการด�าเนินงานผา่นจุด
ต�าสดุแล้ว และปี 64 ผลด�าเนินงานจะยงัฟื้ นตัว YoY 
จากผลกระทบทีน้่อยกว่าปีก่อน

*MINT ระยะสั้นได้รบัผลกระทบจากโควิด-19 กลับ
มาระบาดในไทยและธุรกิจในยุโรปชะลอตัวจาก
การล็อกดาวน์ แต่ระยะกลางมองว่าธุรกิจในยุโรป
และไทยจะทยอยฟื้ นตัวได้หลังประชาชนมกีารเข้า
ถึงวัคซนีได้เพิ่มขึน้ หนุนใหปี้ 64 ผลการด�าเนินงาน
ประสบภาวะขาดทนุทีน้่อยลงและจะพลิกก�าไรได้
ในปี 65

* TWPC ปี 64 คาดพลิกมกี�าไรจากดมีานด์แป้งมันที่
ฟื้ นตัวโดยเฉพาะตลาดจนี ไต้หวัน อกีท้ังราคาขาย
ยงัอยูใ่นทิศทางขาขึน้ สงูสดุรอบ 2 ปี 3 เดือน ซึง่เป็น
สญัญาณดแีละคาดหนุนมารจ้ิ์นใหป้รบัตัวดขีึน้มาก

*DOD ได้ประโยชน์จากกระแสกัญชงเพราะมแีผน
ด�าเนินธุรกิจชัดเจนต้ังแต่ต้นน�าถึงปลายน�า (ยกเว้น
ปลกู) โดยปัจจุบนัได้ท�าบนัทึกข้อตกลงกับ JKN, 
CHAYO, KISS, BEAUTY เพื่อรบัจ้าง R&D ผลิต
สนิค้าเสรมิอาหารและสกินแครท์ีม่สีว่นผสมของ    
กัญชง ซึง่คาดเริม่ออกสนิค้าได้เรว็สดุ 4Q64



บล.บัวัหลวัง : TQM แนะนำา ซ้ี�อ ราคาเป้ิาหมาย 168 บาที่บล.บัวัหลวัง : TQM แนะนำา ซ้ี�อ ราคาเป้ิาหมาย 168 บาที่

ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น ก�าไรอยู่
ในชว่งขาขึ้นในปี 2021

เราประเมินก�าไรสุทธิ 1Q21 ท่ี
 203 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% 
YoY และ 7% QoQ หนุนโดย
การเติบโตของเบี้ยประกันกลุ่ม
ประกันรถยนต์ (รวมถึงรถมือ
สอง) และกลุ่มประกันโควิด (
คาด 50% ของลูกค้าเก่ายังซื้อ
ต่อเนื่องหลังจากครบก�าหนด
 1 ปี) อีกท้ังรายได้ยังได้รับแรง
หนุนจากสินค้าใหม ่ส�าหรับภาพ
 2Q21 เราประเมินก�าไรเติบโต
ต่อเนื่องท่ี 213 ล้านบาทเติบโต

 31% YoY และ 5% QoQ หนุน
โดยเบี้ยประกันโดยเฉพาะโควิด
ท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้นหลังจากการ
ระบาดระลอกท่ี 3 ภาพรวมท้ัง
ปีเรายังประเมินก�าไรเติบโตได้
 25% YoY

 

TQM ประกาศขา่วในการลง
นามในข้อตกลงเบื้องต้น (MOU) 
เก่ียวกับการลงทุนในบริษัทท่ี
ประกอบธุรกิจนายหน้าประกัน
ชีวิตและประกันวินาศภัย โดย
จะเข้าลงทุนใน 2 บริษัท 1) 
บริษัท ทรูไลฟ์ โบรกเกอร์ จ�ากัด

 ซึ่งประกอบธุรกิจนายหน้า
ประกันชีวิต และ 2) บริษัท ทรู
 เอ็กซ์ตร้า โบรกเกอร์ จ�ากัด ซึ่ง
ประกอบธุรกิจด้านนายหน้า
ประกันวินาศภัย โดยบริษัทจะ
เข้าถือหุ้นในสัดสว่นร้อยละ 51 
ของท้ัง 2 บริษัท เป็นมูลค่าการ
ลงทุนไมเ่กิน 270 ล้านบาท

Fundamental View: เรายังคง
ค�าแนะน�า ซื้อ ราคาเป้าหมาย
 168 บาท หนุนโดยภาพก�าไรท้ัง
รายไตรมาสและก�าไรท้ังปีท่ีคาด
จะเติบโตได้แข็งแกรง่



 บล.ทิี่สโก้ : JWD แนะนำา ซ้ี�อ ม่ลค่าทีี่�เหมาะสม 12.80 บาที่ บล.ทิี่สโก้ : JWD แนะนำา ซ้ี�อ ม่ลค่าทีี่�เหมาะสม 12.80 บาที่

• JWD : ดีลใหมเ่ขา้มาเสรมิธุรกิจขนสง่
การซื้อกิจการจะหนนุรายได้และผลประกอบการ แนะน�าให ้“ซื้อ”
บรษัิทลกูของ JWD ได้ประกาศเขา้ลงทนุในกิจการของ VNS Transport Co. (VNS) เรา
มมีมุมองในเชงิบวก เนื่องจากการซื้อกิจการจะท�าให้ธุรกิจขนสง่ของ JWD จะครบวงจร
มากยิง่ขึ้น และต้ังแต่เดือนหนา้เปน็ต้นไปบรษัิทจะเขา้ลงทนุใน JWD Asia Cmbodia เพิม่
เติมเปน็ปจัจัยบวกต่อการด�าเนนิงานในอนาคต ท�าใหเ้ราปรบัรายได้เพิม่ 10% ส�าหรับปี
 2021-31F และผลประกอบการเพิม่ขึ้น 2% โดยเฉล่ีย เราแนะน�าให ้“ซื้อ” โดยมมีลูค่าท่ี
เหมาะสม 12.8 บาท (DCF)

การซื้อกิจการของ VNS Transport จะหนนุธุรกิจขนสง่และยานยนต์
เรามีมมุมองเชงิบวกการเขา้ลงทนุใน VNS Transport Co. เนื่องจากธุรกิจมกีารใหบ้รกิาร
ขนสง่ โดยเฉพาะในสว่นของธุรกิจยานยนต์ท่ีไมไ่ด้ซอ้นทับกับ JWD ในขณะเดียวกัน JWD 
ได้เพิม่สัดสว่นการเข้าลงทนุใน JWD Asia Cambodia เพิม่ขึ้นเปน็ 60% จากเดิมท่ี 50% 
ท�าใหก้ารรบัรู้การด�าเนนิงานของ JWD จะเขา้มาเปน็รายได้แทนสว่นแบง่ก�าไรจากเงิน
ลงทุน และด้วยแนวโน้มการเติบโตท่ีดีคิดเปน็สดัสว่นของรายได้ราว 10% ของรายได้รวม
ในระยะกลาง – ยาว

ปรบัประมาณการและรายได้ส�าหรบัป ี2021 – 2031F ขึ้น
เรามีการปรับประมาณการปี 2021 – 2031F ขึ้นโดยเฉล่ีย 10% และผลประกอบการขึ้น
จากเดิมราว 3% ในด้านอัตราก�าไรขั้นต้นเราปรบัลดลงเปน็ 28.4%, 28.6% และ 29.2% (
จากเดิมท่ี 28.9%, 29.5% และ 30.1%) ตามล�าดับ เพื่อรองรับในเชงิของรายได้ท่ีมาจาก
การท�า M&A ในด้านของ SG&A ต่อยอดขายคงเดิม

เราแนะน�าให้ “ซื้อ” โดยมีมลูค่าท่ีเหมาะสม 12.80 บาท (DCF) 



บล.ทิี่สโก้ : TWPC แนะนำา “ถ้อ” ม่ลค่าเหมาะสมทีี่� 5.20 บาที่บล.ทิี่สโก้ : TWPC แนะนำา “ถ้อ” ม่ลค่าเหมาะสมทีี่� 5.20 บาที่

•TWPC : งบ 1Q21F ท่ีดีถกูรวมใน
ราคาแล้ว
การเติบโต YoY ท่ีดีถกูรวมในราคา
แล้ว
เราคาด TWPC จะรายงานก�าไรสุทธิ
 1Q21F ท่ี 126 ลบ. เพิม่ขึ้น 54% 
YoY ท�าสถิติก�าไรรายไตรมาสสงูสดุ
ในรอบสามป ีโดยถกูหนนุจากราคา
ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสงูขึ้น และ
การขนสง่ทางเรือท่ีล่าชา้ในชว่ง
 4Q20 เราคาด TWPC จะยังเติบโต
 YoY ได้ดีต่อในไตรมาส 2 และ 3 
เนื่องจากฐานท่ีต�า แต่โดยรวมคาด
ไมส่งูนัก เรายงัคงแนะน�า “ถือ” 
เนื่องจากราคาท่ีเพิม่ขึ้นกว่า 30% 
ในชว่งสามเดือนท่ีผา่นมานั้นได้
ค�านงึถึงการฟื้ นตัวแล้ว และขณะนี้
ยงัขาดปจัจัยราคาหลังการประกาศ
งบ Q1 อยู่

 
การสง่ออกชว่ยหนุนรายได้ 54% 
YoY และ 14% QoQ สู ่2,385 ลบ.

เราคาดธุรกิจมันส�าปะหลังจะมีราย
ได้เติบโต 67% YoY, 19% QoQ สู่
 1,985 ลบ. น�าโดยการสง่ออกแป้ง
มันส�าปะหลังท่ีเติบโต 56% YoY 
ด้วยราคาขายเฉล่ียท่ี 13.3 บาท/
กก. (+3 YoY, +2% QoQ) รายได้
จากธุรกิจอาหารคาดแผว่ลง แต่
ยังคงเติบโต 5% YoY สู ่400 ลบ
. เนื่องจากโครงการกระตุ้นการ
บริโภคของภาครัฐ GPM คาด
ขยายตัว 22.0% จาก 21.6% ใน
ชว่ง 1Q20 และ 14.8% ในชว่ง
 4Q20 หลังเริ่มได้รับประโยชน์จาก
 economies of scale จากผลผลิต
มันส�าปะหลังท่ีเพิ่มสูงขึ้นในปีนี้
 SG&A คาดเติบโต 30.8% YoY 
เนื่องจากค่าขนสง่ทางเรือท่ีเพิ่ม
ขึ้น และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับ
 Covid-19 ก�าไรสุทธิในไตรมาสนี้
คาดจะอยูท่ี่ 126 ลบ. เพิ่มขึ้น 4% 
YoY และเพิ่มขึ้นอยา่งมาก QoQ 
จาก 9 ลบ. ในชว่ง 4Q20

ก�าไร 2Q คาดลดลงจากฤดูกาล แต่
ยังเติบโต YoYจากฐานท่ีต�า
หลังการสง่ออกท่ีสูงกว่าปกติในชว่ง 
1Q21 ก�าไรสุทธิในชว่ง 2Q-3Q คาด
จะลดลงจากปัจจัยด้านฤดูกาล ยัง
คงมีความท้าทายในสว่นของการ
ด�าเนินงานในภูมิภาค โดยแผนการ
ขยายการด�าเนินการในกัมพูชายัง
คงถูกระงับไว้เนื่องจากการระบาด
 สว่นในเวียดนามจ�าเป็นต้องเปล่ียน
กลยุทธ์เพื่อจับกลุ่มลูกค้าใหมห่ลัง
ลูกค้าหลักได้รับผลกระทบจาก
การระบาด การประเมินก�าไรสุทธิ
 1Q21F ถือเป็นสัดสว่นกว่า 39% 
ของก�าไรสุทธิ FY2021F

แนะน�า “ถือ” ด้วยมลูค่าเหมาะสมท่ี
 5.20 บาท
เราประเมนิมลูค่าเหมาะสมโดยใช้
 relative approach อิง PER 14x (
ตามค่าเฉล่ียในอดีต) ปจัจัยเสีย่ง
ได้แก่ 1. อัตราแลกเปล่ียน THB/
USD และ THB/CNY ต�าลง 2. 
ผลผลิตมนัส�าปะหลังต�ากว่าคาด



บล.ทิี่สโก้ : OR แนะนำา ถ้อ ม่ลค่าทีี่�เหมาะสม 27 บาที่บล.ทิี่สโก้ : OR แนะนำา ถ้อ ม่ลค่าทีี่�เหมาะสม 27 บาที่

•OR : ไมค่าดหวังมากจากผลประกอบการ 1Q21F

คาดเป็นไตรมาสธรรมดาๆ
เราไมค่าดหวังว่าผลประกอบการของ OR ท่ีจะประกาศในวันท่ี 11 พ.ค.จะมีอะไรท่ีนา่สนใจ โดยมีปัจจัยบวกเดียวคือ ก�าไร
จากสต็อค เราคาดก�าไรก่อนภาษีท่ี 3.6 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2.5 พันล้านบาทใน 4Q20 และจากเดิมท่ีขาดทุน 3.7 พัน
ล้านบาทใน 1Q20 และเราคาดผลประกอบการของ OR ท่ี 3.15 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% QoQ และ 66% YoY

การด�าเนินงานของธุรกิจน�ามันอ่อนแอ
หากไมร่วมก�าไรจากสต็อคแล้วธุรกิจน�ามันมีการด�าเนินงานท่ีอ่อนแอลง โดย Core EBITDA ลดลง 38% QoQ ซึ่งได้รับผลก
ระทบจากการล็อคดาวน์บางสว่นในชว่งเดือน ม.ค. และราคาน�ามันท่ีเพิ่มขึ้น ด้านปริมาณการขายลดลง 7% QoQ และ
 11% YoY แม้ว่าราคาขายหน้าปั้ มจะมีการปรับตัวท่ีรวดเร็วแต่เรายังคงคาดว่าอัตราก�าไรต่อลิตรจะลดลง 3% QoQ และ 
54% YoY ในขณะท่ีราคาน�ามันเจ็ทจะยังไมเ่ห็นผล เนื่องจากราคาน�ามันท่ีเพิ่มขึ้นกลางไตรมาส

ธุรกิจ non-oil มีการด�าเนินงานท่ีดีขึ้น
แม้ว่าการด�าเนินงานของธุรกิจ non-oil จะได้รับผลกระทบจากการ Lockdown บางสว่นเชน่กัน แต่เราคาดว่าการด�าเนิน
งานจะมีเสถียรภาพขึ้น โดยยอดขายของ Amazon อาจลดลง แต่เราเชื่อว่าจะชดเชยได้จากยอดขายของร้านอาหารอ่ืนๆ
 และร้านสะดวกซื้อท่ีเพิ่มขึ้น ด้านของ EBITDA คาดอัตราก�าไรคงท่ี 29% เชน่เดียวกับใน 4Q20 ท�าให้สุดท้ายแล้วเราคาด 
EBITDA ของธุรกิจ non-oil ปรับตัวลดลง 6% QoQ ในชว่ง 1Q21F

เราแนะน�าให้ “ถือ” โดยมีมูลค่าท่ีเหมาะสม 27 บาท (SOTP) มีความเสี่ยงคือ เศรษฐกิจท่ีอ่อนแอ, การระบาดของ 
COVID-19, ราคาน�ามันท่ีผันผวน และการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี



บล.ฟื้ลิลิปิ : SF แนะนำา ซ้ี�อ ราคาพ้�นฐาน 7.15 บาที่  บล.ฟื้ลิลิปิ : SF แนะนำา ซ้ี�อ ราคาพ้�นฐาน 7.15 บาที่  

MEGA หนนุผลด�าเนินงาน 1Q64 คาดเป็นบวก
คาด MEGA หนนุผลด�าเนนิงาน 1Q64 คาดเปน็บวก

: การแพรร่ะบาด COVID-19ท่ีกลับมาระบาดในชว่งปลายเดือน ธ.ค. 63 ถึง เดือน ม.ค. 64 แมผ้ลกระทบต่อ
ภาคเศรษฐกิจโดยรวมไมรุ่นแรงจากการส่ังปดิและควบคมบางพ้ืนท่ีบางจังหวัด

หากแต่บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยไมไ่ด้คึกคัก และการใหส้ว่นลดรา้นค้ายังมีอยู ่สง่ผลใหท้างฝ่ายคาดผล
ด�าเนนิงานในฝั่ งของ SF (Community Mall 17 แหง่) มผีลขาดทุนปกติราว 3 ลบ. สวนทางกับผลด�าเนนิงาน
ในสว่นของ MEGA Bangna ท่ีคาดยงัเป็นบวกได้ราว 135 ลบ. หลังยังสามารถเปดิท�าการได้ตามปกติ บวกกับ 
การเปน็ศนูยก์ารค้าขนาดใหญท่ี่มผู้ีเข้าใช้บรกิารเปน็จ�านวนมาก ท�าใหผ้ลกระทบ

จากการใหส้ว่นลดแก่รา้นค้าจึงมจี�ากัด สะท้อนจาก Occ.Rate ท่ีไมต่�ากว่า 95% และเม่ือรวมกับก�าไรจากการ
ปรบัมลูค่ายุติธรรมของอสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทนุคาด SF จะรายงานก�าไรสทุธ ิ144 ลบ. ลดลง 52.6% 
y-y และ 87.6% q-9

ยงัคงแนะน�า "ซื้อ": แม้ COVID-19 จะกลับมาระบาดรอบใหมใ่นเดือน เม.ย. 64

แต่ด้วยมาตรการล่าสุดจากภาครฐัฯ ท่ีไมไ่ด้ส่ังปดิหา้งสรรพสนิค้าเหมือนชว่ง 2063

ดังนั้นผลด�าเนนิงาน 2064 จึงคาดโต y-y และฟ้ืนตัว 2H64 จากการเรง่ฉดีวัคซนี

เบื้องต้นจึงยงัคงค�าแนะน�า "ซื้อ" ประเมินราคาพ้ืนฐานป ี64 ท่ี 7.15 บาท

หมายเหต:ุ ก�าไร = ล�านบาท, EPS = บาท

ญานนิท์ อภิชาติสกลุวงศ์, นกัวิเคราะห์การลงทนุด้านหลักทรัพย ์#41993



บล.ดี้บีเอส วิัคเคอร์ส BH แนะนำา ถ้อ ราคาพ้�นฐาน 131 บาที่บล.ดี้บีเอส วิัคเคอร์ส BH แนะนำา ถ้อ ราคาพ้�นฐาน 131 บาที่

BH ค�าแนะน�า ถือ
ราคาปิด 138.50 บาท ราคาพื้นฐาน 131 บาท (Downside -5%)
ก�าไรสุทธิ 1Q64 อ่อนแอเพราะรายได้หดตัว

• Story : ก�าไรสุทธิ 1Q64 หดตัว -88%YoY, -47%QoQ เป็น 91 ล้านบาท ต�ากว่าท่ีตลาด
คาดไว้50% เพราะรายได้และ EBITDA margin ต�ากว่าท่ีคาดไว้ ท้ังนี้รายได้ -35%YoY 
และ 9%QoQ สว่น EBITDA margin ลงมาเหลือ 15.7% จาก 30% ใน 1Q63 และ 
17.5% ใน 4Q63

• Outlook : คาดว่า Medical tourist จะเริ่มฟื้ นตัวใน 2H64F หลังจากมีการใช้วัคซีน
มากขึ้น โดยคาดว่าจะครอบคลุม 70% ของประชากรภายในปี 65 เราปรับลดคาดการณ์
ก�าไรสุทธิปี 64F ลง -30% สะท้อนยอดขายและมาร์จ้ินท่ีต�ากว่าคาด ยังผลให้ก�าไรสุทธิปี
 64F จะอยูท่ี่ 1.47 พันล้านบาท (+22%YoY) คิดเป็น 39% ของก�าไรสุทธิปี62 สว่นก�าไร
สุทธิปี 65F คาดไว้ท่ี 2.5 พันล้านบาท (+71%YoY)

• Recommendation : คงค�าแนะน�าถือ ให้ราคาพื้นฐาน 131 บาท (DCF, WACC 7.3%, 
TG 2%)

นักวิเคราะห์: Thailand Research Team / นันทิกา เวียงเพิ่ม : nantikaw@th.dbs.com



บล.โกลเบล็ก : XO แนะนำา ซ้ี�อ ราคาเหมาะสม 15.00 บาที่บล.โกลเบล็ก : XO แนะนำา ซ้ี�อ ราคาเหมาะสม 15.00 บาที่

COMPANY NOTE
MAI / AGRO & FOOD Industry
EXOTIC FOOD PLC. (XO)
ราคาปดิ 13.50 บาท
“ซื้อ” ราคาเหมาะสม 15.00 บาท

ประเด็นส�าคัญในการลงทุน :

รายงานก�าไรปี 63 เติบโต 161% YoY จากรายได้เติบโต 28%YoY : บรษัิทมรีายได้ป ี63 เท่ากับ 1,267 ลบ. 
+28%YoY โดยเติบโตจากตลาดยุโรปเป็นหลักเนื่องจากประชาชนมีการซื้อวัตถดิุบเพิม่ขึ้นเพ่ือประกอบอาหาร
เองในชว่งล็อกดาวน ์ขณะท่ียอดขายในประเทศอังกฤษค่อยๆ ฟ้ืนตัวขึ้นจากปีก่อนหลังเปล่ียนผู้จัดจ�าหนา่ยราย
ใหมซ่ึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 ปีกว่ารายได้จะกลับสูภ่าวะก่อนเปล่ียนผู้จัดจ�าหนา่ย ขณะท่ี %GPM ปรบัดีขึ้น
มาท่ีระดับ 40.6% เพิม่ขึ้นจากปก่ีอนท่ี 35.6% เนื่องจากเกิด Economies of scales ในการผลิตและบรษัิทได้ท�า
สญัญาซื้อกระเทียมและน�าตาลทรายล่วงหนา้ไปจนถึงปลายป ี2564 ด้านสดัสว่นค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร
ต่อยอดขายปรบัตัวลงจาก 23.7% สู ่15% ของยอดขายในปี 63 เนื่องจากไมม่กีารออกงานแสดงสินค้าและการ
ปนัสว่นค่าเสื่อมราคาของโรงงานเป็นค่าใชจ่้ายบรหิารลดลงหลังโรงงานใชก้�าลังการผลิตเพิม่ขึ้น ท้ังนี้ บรษัิท
รายงานก�าไรปี 63 ท่ี 318 ลบ. +161%YoY

 คาดผลประกอบการ 1Q64 เติบโต QoQ และ YoY : ฝา่ยวิจัยคาดว่ารายได้ 1Q64 จะเติบโตราว 5-7% สู ่325-
331 ลบ. โดยได้แรงหนุนจากการประกาศล็อกดาวน์รอบ 3 ของประเทศแถบยุโรปในชว่งกลางเดือนมนีาคม
 2564 ซึ่งล่าสดุจ�านวนผูติ้ดเชื้อในยุโรปยังคงทรงตัวในระดับสูงเปน็ปจัจัยหนนุต่อยอดขายของบริษัท ขณะท่ีคาด
ว่าอัตราก�าไรขั้นต้นจะทรงตัวในระดับสงูท่ี 41-42% ตามการใชก้�าลังการผลิตท่ีสูงขึ้น สง่ผลใหเ้ราคาดก�าไรสุทธิ
ราว 90-95 ลบ. เติบโต 9-16%QoQ และเติบโต 91-102%YoY

 คงประมาณการก�าไรปี 64 และ 65 ท่ี 336 และ 359 ลบ. เติบโต 5% และ 7% ตามล�าดับ: ฝา่ยวิจัยคงคาดการณ์
รายได้ป ี64 และ 65 ท่ี 1.42 พันลบ. และ 1.59 พันลบ.เติบโต 12% และ 10% ตามล�าดับ และคาดการณ์ก�าไรปี
 64 และ 65 ท่ี 336 ลบ. และ 359 ลบ. เติบโต 5% และ 7% ตามล�าดับ โดยได้แรงหนนุจากการแพรร่ะบาดของ
 COVID ในยุโรปท่ีมีจ�านวนผูติ้ดเชื้อเพิม่ขึ้นอยา่งต่อเนื่องท�าให้หลายประเทศประกาศ ล็อกดาวน์รอบ 3 ในชว่ง
มนีาคม 2564 นอกจากนีบ้รษัิทมกีารจ่ายค่าเริม่จ�าหนา่ยในซุเปอรม์าร์เก็ต (Listing fee) ในประเทศแถบยุโรป
เพื่อใหส้นิค้าของบริษัทมกีารกระจายได้ครอบคลุมเพ่ิมขึ้น สง่ผลใหผู้้บริโภคสามารถเขา้ถึงสนิค้าได้ง่ายยิง่ขึ้น
 นอกจากนีห้ากกลยุทธดั์งกล่าวประสบความส�าเรจ็จะปรับใช้กับภมูภิาคอ่ืนเพิม่เติม ด้านต้นทนุการผลิตบรษัิทได้
ล็อกราคาน�าตาล กระเทียม และพริกไว้จนถึงปลายป ี64 ท�าให้คาดว่าอัตราก�าไรขั้นต้นจะปรับตัวดีขึ้นสู ่41-42% 
ซึ่งสงูกว่าป ี63 ท่ี 40.6%

คงค�าแนะน�า “ซื้อ” ท่ีราคาเหมาะสม 15.00 บาท : ฝา่ยวิจัยประเมนิราคาเหมาะสมด้วยวิธ ีProspective PE ท่ี
ระดับ PE ราว 19 เท่า ซึ่งเปน็ค่าเฉล่ีย PE Ratio ยอ้นหลัง 1 ป ีและคาดก�าไรต่อหุ้นป ี64 ท่ี 0.79 บาทต่อหุ้น ได้
ราคาเหมาะสมท่ี 15.00 บาท ซึ่งม ีUpside จากราคาปดิล่าสุดจึงคงแนะน�า “ซื้อ”

 



บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : SCC คงแนะนำา ซ้ี�อ เพิ� มเป้ิาหมายเป็ิน 520 บาที่บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : SCC คงแนะนำา ซ้ี�อ เพิ� มเป้ิาหมายเป็ิน 520 บาที่

Siam Cement (SCC)
ก�าไร 1Q64 สูงสดุ15 ไตรมาส เพิม่เปา้หมาย
Company Update

ประเด็นการลงทนุ
ก�าไร 1Q64 สูงสดุในรอบ 15 ไตรมาส แนวโน้ม 2Q64 จะดีขึ้นอีก จากสเปรดธุรกิจปโิตรเคมท่ีีปรบัขึ้นต่อ การฟื้ นตัวของ
เศรษฐกิจโลก และ การขยายก�าลังการผลิต คาดจะหนนุผลประกอบการปีนีเ้ติบโตได้ดี ปรบัประมาณการเพ่ิมขึ้นอีก
 ในอนาคต 2-3 ปีขา้งหน้าจะเขา้สูเ่ฟสของการเติบโต แรงหนนุจากท้ังสามธุรกิจ คือ ธุรกิจปโิตรเคม ีก�าลังการผลิตจะ
เพิม่70% ธุรกิจปูนซเีมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสรา้ง เนน้เซอร์วิสและโซลชูั่น ไปรเีทล ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจร ต้ังเปา้จะโต
เป็น 2 เท่าใน 5 ปีขา้งหน้า คงแนะน�า ซื้อ เพิม่เปา้หมายเปน็ 520 บาท บนฐาน Forward P/E+0.5SD = 13.9 เท่า จาก
 450 บาท

ก�าไร1Q64สูงสดุในรอบ 15 ไตรมาส หรือ 4 ปี
SCC ประกาศผลประกอบการมกี�าไรสุทธท่ีิเติบโตเด่นและสงูถึง 14,914 ล้านบาท (+85%QoQ, +114%YoY) สงูสดุใน
รอบ 15 ไตรมาส มากกว่าเราคาดจะมีก�าไรเท่ากับ 12,700 ล้านบาท ท้ังนี้มรีายการพิเศษ คือ ก�าไรในสต็อก 1,140 ล้าน
บาท ถ้าหกัรายการนี้จะมกี�าไรปกติท่ียังสงูเด่นเท่ากับ 13,824 ล้านบาท ท้ังสามธุรกิจหลักก�าไรมกีารเติบโต โดยได้แรง
หนุนมากสดุจาก ธุรกิจเคมคิอลส ์มกี�าไร 8,829 ล้านบาท (+51%QoQ, +397%YoY) ซึ่งไตรมาส 1Q64 เริม่มกี�าลังการ
ผลิตใหม ่MOCDเข้ามาเสริม 20,000 ตัน ท�าให้ปรมิาณขายเพ่ิมเปน็ 488,000 ตัน (+27%QoQ, +16%YoY) และ สเปร
ดท่ีอยูใ่นเกณฑ์ดี คือ HDPE - Naphtha 588 เหรียญ/ตัน (-1%QoQ, +47%YoY) และ PP – Naphtha 791 เหรยีญ/ตัน 
(+7%QoQ, +44%YoY)

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสรา้งโตเล็กนอ้ย สว่นบรรจุภัณฑ์ครบวงจรโตเด่น
ธุรกิจซเีมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสรา้งก�าไรเติบโตได้เล็กนอ้ย 2,809 ล้านบาท (+1%YoY) จากความต้องการปูนซเีมนต์
ท่ีเติบโต 3%YoY และ ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจร มกี�าไรท่ีโดดเด่น 2,135 ล้านบาท (+44%QoQ, +23%YoY) จากการ
ขยายธุรกิจท้ังในและต่างประเทศ และ กลยุทธโ์ซลูชนับรรจุภัณฑ์ครบวงจร รวมถึง การบรูณาการภายในหว่งโซค่ณุค่า 
ท�าให้อัตราก�าไรดี

ไตรมาส 2Q64 มีแนวโน้มจะดีขึ้นอีก
ภาพรวม 2Q64 มีแนวโนม้จะดีขึ้นอีก แรงหนุนส�าคัญจากธุรกิจเคมคิอลส์ ซึ่ง ราคาผลิตภัณฑ์ รวมถึงสเปรด HDPE, PP, 
PVC ปรบัขึ้นต่อ เพราะ การฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโลกยงัต่อเนื่อง ชพัพลายมขีอ้จ�ากัดจากโรงงานปโิตรเคมหีลายแหง่
มกีารปดิซอ่มบ�ารุง นอกจากนี้ยงัมกี�าลังการผลิตใหมท่ี่เพิม่ขึ้น 12% ของ MOCD ชว่ยเพ่ิมยอดขาย ธุรกิจปูนซเีมนต์-
ผลิตภัณฑ์ก่อสรา้ง คาดจะเติบโตจากปก่ีอน จากโครงการภาครัฐบาลยงัต่อเนื่อง และ การก่อสร้างท่ีอยูอ่าศัยเริม่ฟื้ น
ตัวดีขึ้น ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจร แนวโน้มเติบโตต่อเนื่องแรงหนนุจากขยายก�าลังการผลิต และ ควบรวมกิจการ แต่
ธุรกิจปิโตรเคมคีรึ่งปหีลังจะชะลอตัวจากครึ่งปแีรกจากก�าลังการผลิตใหมร่วม รวมแล้วเราปรบัประมาณการเพิม่ขึ้นอีก 
คาดก�าไรปนีี้ 44,892 ล้านบาท โต 32%

Surachai Pramualcharoenkit
surachai.p@maybank-ke.co.th
(66) 2658 6300 ext 1470



บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : GLOBAL แนะนำา Trading Buy บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : GLOBAL แนะนำา Trading Buy 
ปิรับราคาเป้ิาหมายเพิ� มขึ�นเป็ิน 26 บาที่ปิรับราคาเป้ิาหมายเพิ� มขึ�นเป็ิน 26 บาที่

Siam Global House (GLOBAL)
ก�าไร 1Q64 ดีกว่าคาด ปรับเพิม่ประมาณการ
TP Revision

ประเด็นการลงทุน
ก�าไร 1Q64 เติบโตสงูกว่าท่ีเราและ Consensus คาดการณ์ อัตราก�าไรเพิม่ขึ้นและ SSSG +13.7% แนวโนม้ก�าไร 2Q64 
ยงัดีต่อเนื่องโดยได้ผลบวกจากสนิค้า House brand และราคาเหล็กสูงขึ้น อีกท้ัง SSSG จะเติบโตอยา่งมนียัยะจากฐานต�า
 เราปรบัเพิม่ประมาณการก�าไรสะท้อนความสามารถในการท�าก�าไรท่ีดีกว่าคาด โดยก�าไรจะเติบโตดี YoY ในทุกไตรมาส
ของปนีี้ ราคาเปา้หมาย (DCF) ปรับเพิม่ขึ้นเปน็ 26 บาท จากเดิมท่ี 24 บาท แนะน�า Trading Buy

ก�าไร 1Q64 เติบโต 57% YoY เปน็ new high
ก�าไรสทุธเิพิม่ขึ้น 156% QoQ และ 57% YoY เปน็ 966 ล้านบาท ดีกว่าท่ีเราคาด 26% จากอัตราก�าไรขั้นต้นสูงกว่าคาด
และค่าใชจ่้ายต�ากว่าคาด สนิค้าขายดีทกุประเภทและราคาเหล็กปรับตัวสูงขึ้น ท�าให ้SSSG +13.7% (เทียบกับ -7% ใน
 1Q63 และ -3.4% ใน 4Q63) อีกท้ัง GLOBAL เปดิสาขาใหม ่6 สาขา YoY สง่ผลให้ยอดขายรวมเพิม่ขึ้น 19% YoY อัตรา
ก�าไรขั้นต้นเพิม่ขึ้น 137 bps YoY เปน็ 25.5% จากการเพิม่สดัสว่นสินค้า House brand เป็น 21% จาก 17% ใน 1Q63 
และราคาเหล็กเพิม่ขึ้น ในด้านค่าใชจ่้ายเพิม่เพียง 6% YoY จากการควบคุมค่าใช้จ่ายอยา่งมปีระสทิธภิาพ ท�าใหส้ดัสว่น
ค่าใชจ่้ายต่อยอดขาย ลดลงเป็น 13% จาก 14.6% ใน 1Q63

แนวโนม้ 2Q64 สดใสท้ังยอดขายและอัตราก�าไร
คาดว่า SSSG 2Q64 ปน็บวกค่อนขา้งมาก เน่ืองจากฐานต�าใน 2Q63 ซึ่งมกีารปดิสาขาบางสว่นในชว่งล็อกดาวน์ซึ่งท�าให้
 SSSG 2Q63 ติดลบถึง 20% อัตราก�าไรขั้นต้นยงัมแีนวโน้มทรงตัวสูงใกล้กับ 1Q64 จากสนิค้า House brand ท่ีมีสดัสว่น
สงู และได้อานิสงสจ์ากการท่ีราคาเหล็กยงัสงู รวมท้ังประสทิธภิาพการด�าเนินงานเพิม่ขึ้น เราประเมนิว่าก�าไร 2Q64 จะ
แขง็แกรง่ต่อเนื่องโดยเติบโตอยา่งมีนัยยะ YoY

ปรบัเพิม่ประมาณการ
ก�าไร 1Q64 คิดเปน็ 37% ของคาดการณก์�าไรปีนี้ อีกท้ังแนวโน้มผลประกอบการยังดีต่อเนื่องโดยคาดว่าก�าไรจะเติบโตสงู
 YoY ได้ทกุไตรมาสของปน้ีี เราจึงปรบัเพิม่ประมาณการก�าไรป ี2564-2565 ขึ้น 6% และ 5% ตามล�าดับ โดยคาดว่าก�าไร
สทุธิปีนี้จะเติบโต 39% เปน็ new high ท่ี 2,728 ล้านบาท โดยมอัีตราก�าไรสุทธ ิ8.6% ซึ่งเพิม่ขึ้นจาก 7.3% ในป ี2562 (
ก่อนเกิดการระบาดของโควิด) ขณะท่ีฐานะการเงินยังแขง็แกรง่ คาดอัตราสว่นหนี้สินสทุธต่ิอทุน 0.7 เท่า

ความเสี่ยง: การล็อกดาวน์ท�าใหต้้องปดิสาขา / ราคาสนิค้าเกษตรตกต�า

Suttatip Peerasub
suttatip.p@maybank-ke.co.th
(66) 2658 6300 ext 1430



บล.ดี้บีเอส วิัคเคอร์ส : WHA คำาแนะนำา ซ้ี�อ ราคาพ้�นฐาน 3.74 บาที่บล.ดี้บีเอส วิัคเคอร์ส : WHA คำาแนะนำา ซ้ี�อ ราคาพ้�นฐาน 3.74 บาที่

WHA ค�าแนะน�า ซื้อ
ราคาปิด 3.26 บาท ราคาพื้นฐาน 3.74 บาท
คาดก�าไร 1Q64 โต y-o-y แต่ต�าสุดในรอบปี

• คาดก�าไร 1Q64 เป็น 114 ล้านบาท (+15% y-o-y) แม้โอนนิคมน้อย และมีขาดทุนตามสว่นได้เสีย แต่เพราะเทียบกับฐานก�าไรต�าปีท่ี
แล้ว

• แต่ก�าไร 1Q64 คาดว่าเป็นก�าไรต�าสุดในรอบปี 64 เป็นเพียง 4% จะฟื้ นตัวในไตรมาสถัดๆมา โดยเฉพาะ4Q64 ท่ีจะขายสินทรัพย์เข้า
 REIT

• 1Q64 ท�ายอดขายนิคม (Presales) ได้นา่พอใจท่ี 160-220 ไร ่สว่นใหญม่าจากไทย ธุรกิจโลจิสติกส์สดใสท�าได้เพิ่มราว 6-7 หมื่นตาราง
เมตร ก�าไรตามสว่นได้เสียจะทยอยดีขึ้น หลังโรงไฟฟ้าซอ่มบ�ารุงแล้วเสร็จใน1Q64

• คงค�าแนะน�า ซื้อ บ.ยอ่ย WHAUP มีธุรกิจน�าและไฟฟ้าฟื้ นตัวดีตามแผน ให้ราคาพื้นฐาน 3.74 บาท (SOP)คาดก�าไร 1Q64 ยังเติบโต
ได้ 15% y-o-y เป็น 114 ล้านบาท แม้ได้มีการโอนกรรมสิทธิ�นิคมฯท่ีไทยและเวียดนามรวมกันอยูท่ี่เพียงประมาณ 50 ไร ่เทียบกับ y-o-y 
ท่ี 60 ไร ่อีกท้ังคาดว่ามีขาดทุนตามสว่นได้เสีย (Equity Losses) ท่ี -47 ล้านบาท ขณะท่ีรายได้จากการจ�าหนา่ยสาธารณูปโภคคือ น�า
อุตสาหกรรมรวมค่าเชา่จากโรงงานและคลังสินค้า (Logistic) ให้เติบโตท่ี 5% y-o-y เป็น 874 ล้านบาท และสิ่งท่ีเข้ามาเสริมด้านบวกคือ
 รายได้ค่าผา่นทาง (Right of ways) มีบันทึกเข้ามา 100 ล้านบาท ขณะท่ี y-o-y ไมม่ี ประการส�าคัญคือ ถือว่าฐานเปรียบเทียบคือ 1Q63 
มีก�าไรเพียง 99 ล้านบาท ซึ่งมี
ขาดทุนตามสว่นได้เสียสูงถึง -146 ล้านบาท ซึ่งสว่นใหญม่าจากขาดทุนอัตราแลกเปล่ียนจากเงินกู้ต่างประเทศของโรงไฟฟ้า สว่นคาด
การณ์ก�าไร 1Q64 จะปรับลดลงถึง 92% q-o-q ซึ่งฐาน 4Q63 มีการด�าเนินงานของธุรกิจหลักท่ีดีกว่าอีกท้ังมีการขายสินทรัพย์เข้า
 REIT ถึง 2 พันล้านบาทแต่ก�าไร 1Q64 คาดว่าเป็นก�าไรต�าสุดในรอบปี 64 เป็นเพียง 4% สืบเนื่องจากมีโอนกรรมสิทธิ�ในนิคมฯน้อยกว่า
การขายใหมจึ่งยังผลให้มียอดขายรอโอน (Backlog) อยูใ่นเกณฑ์สูงมากกว่า 500 ไร ่และต้องรอให้มีการเชา่ Logistic จากลูกค้าราย
ใหมม่าทดแทนกับสว่นท่ีขายเข้ากอง REIT ไปในงวด 4Q63 ขณะท่ีก�าไรตามสว่นได้เสียจากไตรมาสถัดๆมา คือก�าไรจากโรงไฟฟ้าเพิ่ม
สูงขึ้น หลังท่ีปิดซอ่มบ�ารุงไปในงวด 1Q64 และโครงการน�าท่ีเวียดนามคือ SDWTP มีผลการด�าเนินงานกลับมาฟื้ นตัวดีขึ้น คือ ลดผล
ขาดทุนได้ จนกลับมาเป็นก�าไรคาดว่าบริษัทรว่มโรงไฟฟ้าจะให้ผลก�าไรดีขึ้นในไตรมาสถัดๆมา นั่นคือคาดว่าภาพรวมจะดีขึ้น จาก Coal 
Marginสูงขึ้น ตามการฟื้ นตัวของราคาถ่านหิน และท่ีผา่นมาได้มีการปิดซอ่มบ�ารุงราว 37 วันในชว่ง 1Q64 ซึ่งขณะนี้แล้วเสร็จ ก็จะท�าให้
ประสิทธิภาพดีขึ้น อยา่งไรก็ตามระยะสั้นการปิดซอ่มบ�ารุงได้กระทบก�าไร 1Q64 รวมท้ังโรงไฟฟ้า SPP ท่ีบริษัทเข้าไปรว่มทุน ก็มีการ
หยุดปิดซอ่มบ�ารุงไป 2 โรง จากท้ังหมด 8 โรง แต่ก็จะชดเชยก�าไรกลับมาได้ในไตรมาสถัดๆมาของปี 64หลังการซอ่มบ�ารุงแล้วเสร็จใน
 1Q64ความคืบหน้ายอดขายนิคมและการปล่อยเชา่เพิ่มใน 1Q64 บริษัทท�ายอดขายนิคมได้ราว 160-220 ไร ่สว่นใหญม่าจากไทยท่ี150
-200 ไร ่สว่นเวียดนามท่ี 10-20 ไร ่หากเทียบกับเป้าขายปีนี้ท่ี 1,030 ไร ่จะเป็นสัดสว่นท่ี 16-21% ถือว่าอยูใ่นเกณฑ์นา่พอใจ ส�าหรับ
การปล่อยเชา่ Logistic เพิ่มจะอยูใ่นชว่ง 6-7 หมื่นตารางเมตร แบง่เป็น ท่ีอินโดนีเซีย 2.5 หมื่นตารางเมตร เชา่ระยะสั้น 3-4 หมื่นตาราง
เมตร และเชา่โรงงานส�าเร็จรูป (RBF) และคลังสินค้าส�าเร็จรูป (RBW) ในไทยอีก
6 พันตารางเมตร ท้ังนี้การปล่อยเชา่เพิ่มท้ังหมดคิดเป็นสัดสว่นถึง 34-40% เทียบกับเป้าท้ังปีท่ี 1.75 แสนตารางเมตร คาดว่าจะบรรลุ
เป้าได้ส�าเร็จ

คงค�าแนะน�า ซื้อ ด้านการขายสินทรัพย์เพิ่มเข้า REIT ใน 4Q64 ปีนี้จะเป็นเฉพาะสว่นท่ีบริษัทเป็นเจ้าของสินทรัพย์ ไมม่ีการรว่มทุน
ซึ่งต่างจากปี 63 ท่ีเป็นสว่นของการรว่มทุนพอควร และมีโอกาสท่ีจะได้ก�าไรมากกว่าปีท่ีแล้ว ก�าหนดราคาพื้นฐานเป็น 3.74 บาท ซึ่ง
ประเมินด้วยวิธี NAV ราคาปิดมีสว่นเพิ่มได้อีก 15% คาดว่าสถานะธุรกิจจะทยอยดีขึ้น เมื่อเริ่มมีการฉีดวัคซีน การแพรร่ะบาดของโรคจะ
ลดน้อยลง และไทยเปิดประเทศให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาท�าการลงทุนโดยตรง(FDI) ได้มากยิ่งขึ้น ส�าหรับราคาพื้นฐานได้ใช้สว่นลดเป็น
 10% ของ NAV และท่ีราคาพื้นฐานจะเทียบเท่า P/E และ P/BVปี64 ท่ีระดับ 20.0 และ 1.9 เท่า ตามล�าดับ และจะลดลงอีกในปี 65 เป็น 
18.4 และ 1.8 เท่า ตามล�าดับ โดยคาดการณ์อัตราการเติบโตก�าไรสุทธิเทียบ y-o-y เป็น +11%/+8% ตามล�าดับ ส�าหรับคาดการณ์อัตรา
ผลตอบแทนเงินปันผลงวดปี64 อยูใ่นเกณฑ์นา่พอใจเป็น 3.7%

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: สมบัติ เอกวรรณพัฒนา : sombata@th.dbs.com



บล.โนม่ระ พัฒนสิน : SCGP ปิรับ TP ขึ�นเป็ิน 60 บาที่ จากกำาไร 1Q21 โด้ด้เด่้นบล.โนม่ระ พัฒนสิน : SCGP ปิรับ TP ขึ�นเป็ิน 60 บาที่ จากกำาไร 1Q21 โด้ด้เด่้น

SCGP (TP21F 60*): S 51.5/51.0 R 53.0/54.0 (Stop Loss: 50)

Theme: Megatrend play

 Earnings Outlook: SCGP เป็นผูน้�าตลาดบรรจุภัณฑ์ครบวงจรท่ีใหญท่ี่สดุใน South 
East Asia มธุีรกิจต้ังแต่ต้นน�าถึงปลายน�า มีเงินทุนจ�านวนมากส�าหรับขยายก�าลังการ
ผลิตและเขา้ซื้อกิจการเพิม่เติม จะชว่ยให้สามารถเข้าถึงลูกค้าและตลาดใหม่ๆ  โดยก�าไร
สทุธิ 1Q21 ท่ี 2.1 พนั ลบ. (+23%y-y, +44% q-q) ดีกว่าตลาดคาด 28% โดยประเมิน
ก�าไรปี 21F โต +40%y-y ตามก�าลังการผลิตท่ีเพิม่ข้ึน และรบัรูร้ายได้จาก SOVI และ
 Go-pak เต็มป ีและยงัม ีราว 3 บาท/หุน้ จากการเข้าซ้ือหุน้ Duy Tan (ธุรกิจบรรจุภัณฑ์
พลาสติกในเวียดนาม) ท่ีคาดว่าจะปดิดีลได้ในชว่งกลางปี 21F

 Valuation: เปน็หุน้กลุ่มน�า Sector ท่ีมีความแข็งแกรง่ในตลาดปัจจุบนั และยงัมีการ
เติบโตสงู โดยปจัจุบนัซื้อขายบน PER21 ท่ี 25 เท่า

 Catalyst: นักวิเคราะหป์รบั TP ขึ้นเปน็ 60 บาท จากก�าไร 1Q21 โดดเด่น และตลาด
มโีอกาสปรบัประมาณการขึ้น + ก�าไรเติบโตเด่น +17%CAGR 21-23F + มโีอกาสเข้า
 MSCI รอบหนา้ เดือน พ.ค. 2021 + เปน็หุน้กลุ่มน�าตลาดท่ีธุรกิจมั่นคงและแข็งแรงมาก
 และเปน็รายใหญส่ดุในอาเซยีน ท่ีโอกาสเติบโตยงัสงูจากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีใช ้
E-commerce และ Food delivery มากข้ึน รวมถึง การท�า M&A ซ่ึงม ีTrack record ท่ีดี



สวััสดีีค่่ะ  กลัับมาพบกับค่อลััมน์์สังค่มอิน์ไซด์ี พบกัน์เป็น็์ป็ระจำำาทุุกเดืีอน์ใน์แมกกาซีน์หุุ้�น์อิน์ไซด์ี  E-แมกกาซีน์ทีุ�ร้�ลึั
กร้�จำริงค่ลุักวังใน์หุุ้�น์สไตล์ักลั�วัยๆ    สำาหุ้รับเดืีอน์นี์�เราก็ยังเผชิิญสถาน์การณ์์การแพร่ระบาดีของโค่วิัดี-19 ทีุ�กลัับ
มาระบาดีระลัอกใหุ้ม่  ส่งผลัใหุ้�ตลัาดีหุุ้�น์ไทุยมีค่วัามผัน์ผวัน์ เนื์�องจำากเป็น็์ป็จัำจัำยหุ้ลัักทีุ�ฉุุดีรั�งใหุ้�เศรษฐกิจำไทุยเสี�ยง
เข�าส่้ภาวัะถดีถอย แม�ภาค่รัฐจำะพยายามออกมาตรการมาเพื�อหุ้วัังป็ระคั่บป็ระค่องเศรษฐกิจำแลั�วัก็ตาม  อย่างไร

ก็ตามสิ�งทีุ�เราค่น์ไทุยทุุกค่น์สามารถทุำาไดี�คื่อป็อ้งกัน์ตัวัเองใหุ้�ป็ลัอดีภัยจำากโค่วิัดี-19 ใหุ้�ไดี� เชืิ�อว่ัาจำะทุำาใหุ้�สถาน์กา
รณ์์ค่่อยๆ ค่ลีั�ค่ลัายลังไป็ตามลัำาดัีบ  

สวัสดีค่ะ  กลับมาพบกับคอลัมน์สังคมอินไซด์
 พบกันเป็นประจ�าทุกเดือนในแมกกาซีนหุ้นอิน
ไซด์  E-แมกกาซีนที่รู้ลึกรู้จริงคลุกวงในหุ้น
สไตล์กล้วยๆ    ส�าหรับเดือนนี้เราก็ยังเผชิญ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่
กลับมาระบาดระลอกใหม่  ส่งผลให้ตลาด
หุ้นไทยมีความผันผวน เนื่องจากเป็นปัจจัย
หลักที่ฉุดรัง้ให้เศรษฐกิจไทยเส่ียงเข้าสู่ภาวะ
ถดถอย แม้ภาครัฐจะพยายามออกมาตรการ
มาเพ่ือหวังประคับประคองเศรษฐกิจแล้ว
ก็ตาม  อย่างไรก็ตามส่ิงที่เราคนไทยทุกคน
สามารถท�าได้คือป้องกันตัวเองให้ปลอดภัย
จากโควิด-19 ให้ได้ เชื่อว่าจะท�าให้สถานการณ์
ค่อยๆ คลี่คลายลงไปตามล�าดับ  

โดยล่าสุด ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ
 ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC)  ออกมา
ประเมินผลกระทบจากการระบาดระลอกที่ 3 
ประกอบกับแนวนโยบายการเปิดประเทศทัว่
โลกที่มีความระมัดระวังมากขึ้น เป็นสาเหตุ
หลักที่ท�าให้ EIC ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจ
ไทยปี 2021 เหลือ 2.0% จากเดิมที่เคยคาดไว้
ที่ 2.6% แม้จะได้รับแรงสนับสนุนจากภาคส่ง
ออกที่มีแนวโน้มเติบโตดีกว่าคาดและเม็ดเงิน
กระตุ้นเศรษฐกิจเพ่ิมเติม

ส�าหรับภาพรวม SET Index   ณ ส้ินเดือน
เมษายน 2564  ปิดที่ 1,583.13 จุด เพ่ิมขึ้น 9.2 
% จากจากส้ินปี 2563 ซึ่งถือเป็นการปรับเพ่ิม
ขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์

อื่นๆ จากการฟื้ นตัวของภาคการส่งออก
และผลการด�าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน
ขนาดใหญ่ที่ทยอยประกาศผลประกอบการ
ที่แข็งแกร่งกว่าที่นักวิเคราะห์คาด โดยกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index 
เมื่อเทียบกับส้ินปี 2563 ได้แก่ กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจการเงิน กลุ่ม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มสินค้า
อุปโภคบริโภค  และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง

ทัง้นี้ นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ
 หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า
    ในเดือนเมษายน 2564 หลายอุตสาหกรรม
ปรับตัวเพ่ิมขึ้น โดยอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดี
กว่า SET Index เมื่อเทียบกับส้ินปี 2563 
ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจ
การเงิน กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่ม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่ม
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

 ขณะที่ ในเดือนเมษายน 2564 มูลค่าการ
ซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่
 93,283 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 37.0% จากเดือน
เดียวกันของปีก่อน โดยใน 4 เดือนแรกปี
 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่
 96,115 ล้านบาท

   ส�าหรับในเดือนนี้ผู้ลงทุนในประเทศยังคงมี
มูลค่าการซื้อขายสูงสุดที่ 51.6% ของมูลค่า
การซื้อขายรวมทัง้ตลาด โดยผู้ลงทุนต่าง
ชาติขายสุทธิต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 โดยใน
เดือนเมษายน 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขาย
สุทธิ 3,446 ล้านบาท ทัง้นี้ในช่วง 4 เดือน
แรกปี 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิรวม
 32,816 ล้านบาท

 นายศรพล ระบุว่า  ในเดือนเมษายน 2564 
มีบริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ใน SET 1 
บริษัท และใน mai 2 บริษัท โดยใน 4 เดือน
แรกปี 2564 SET มีมูลค่าระดมทุน (IPO) สูง
ที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ใน
 ASEAN ทัง้นี้สาเหตุหลักมาจากการเข้าจด
ทะเบียนของบมจ. ปตท. น�้ามันและการค้าปลีก
 (OR)

ด้าน Forward และ Historical P/E ของ
ตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ ส้ินเดือนเมษายน
 2564 อยู่ที่ระดับ 19.5 เท่า และ 39.3 เท่าตาม
ล�าดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์
ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 14.8 เท่า และ 22.6 เท่า
ตามล�าดับ

ส่วนอัตราเงินปันผลตอบแทน ณ ส้ินเดือน
เมษายน 2564 อยู่ที่ระดับ 2.39% สูงกว่าค่า
เฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่
 2.34%

ค่อลััมน์์สังค่มอิน์ไซด์ี :  ป็อ้งกัน์



 ยิ�งจัำดีการดีี ยิ�งการัน์ตีผลังาน์แจ่ำมแน่์น์อน์

ในช่วงภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว การจัดการต้นทุนเป็นส่ิงส�าคัญ ย่ิงจัดการดี ย่ิงกา
รันตีผลงานแจ่มแน่นอน เช่นเดียวกับ บิ�กบอส "ขจรศิษฐ์ ส่ิงสรรเสริญ" บมจ.ไซมิส
 แอสเสท หรือ SA ซ่ึงมีประสบการณ์อยู่ในวงการก่อสร้างและอสังหาฯไม่น้อยกว่า

 30 ป ีมีความเช่ียวชาญพิเศษด้านการจัดการควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง เพราะด้วย
ประสบการณ์ท่ียาวนาน ท�าให้สามารถต่อรองราคาได้ดี ช่วยลดต้นทุนค่าก่อสร้างท่ี
มีสัดส่วน 1 ใน 3 ของต้นทุนหลักในแต่ละโครงการฯ  รู้กันแบบน้ีแล้วผู้ถือหุ้นสบายใจ
หายห่วง Gross Profit ท่ีผ่านมาท�าได้ในระดับเหนือ  40% มาจากมันสมองและสอง

มือล้วนๆ คร๊าาาาา

ใครที่เป็นแฟนคลับหุ้น High growth อย่าง "JR"  ของซีอีโอคนเก่ง
 "จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ" บมจ. เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ แว่วมาว่า
งบ Q1/64 ออกมาดีเกินคาด  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโค
วิด-19 ระรอก 3  ไม่ได้ส่งผลกระทบกับ JR  เพราะยังสามารถเดิน
หน้าเร่งส่งมอบงานตามแผน... ปัจจุบันตุน Backlog เนื้อๆ เน้นๆ

 6,200 ล้านบาท ทยอยรับรู้ถึงปีหน้า ไม่ต้องบอกว่ารายได้และก�าไร
จะดีขนาดไหน    ใครที่ยังไม่มีติดพอร์ต อย่าได้รอช้า เดี๋ยวจะหาว่าไม่

เตือนนะคร้าบบบ

 เซียนหุ้นบล.หยวนต้า (ประเทศไทย) จ�ากัด ระบุในบทวิเคราะห์
คาดว่า NDR ก�าไรสุทธิิปีน้ีอยู่ท่ี 56 ล้านบาท เติบโต 24% จากปี
ก่อน สูงสุดในรอบ 5 ปี รับอานิสงส์จากภาพรวมอุตสาหกรรม

ท่ีเติบโต ได้รับค�าส่ังซ้ือจากลูกค้าใหม่ และธุิรกิจในมาเลเซียเร่ิม
สร้างก�าไร ด้าน"ชัยสิทธิิ� สัมฤทธิิวณิชชา" กรรมการผู้จัดการ
 ยังคงย�้าแผนปี 64 รายได้โต 15-20% เดินหน้าเต็มก�าลังลุย

ตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ...งานน้ีจบปีมีเฮแน่นอนจ้า

High growth อย่าง "JR"

บมจำ.เวัลั เกรดี เอ็น์จิำเนี์ยริ�ง หุ้รือ WGE

 หุ้นรับเหมาฯ อนาคตไกล อย่าง บมจ.เวล เกรด เอ็นจิเนียร่ิง หรือ WGE เดิน
หน้ารับงานใหม่ แถมมูลค่าโครงการขนาดใหญ่ข้ึน นับตัง้แต่ต้นปคีว้างานใส่
พอร์ตแล้วกว่า 4 โครงการ ทัง้สร้างอาคารพักอาศัยระดับพรีเม่ียม ONEDER 

KASET ,ปรับปรุงอาคาร โครงการ Renovation of X-ray Irradiation 
Facilities ,สร้างอาคารส�านักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติส่ิง
แวดล้อม(สผ.) และก่อสร้างโครงการโมดิซ ลอนช์ ท�าให้ Backlog พุ่งทะยาน

แตะ 3.2 พันล้านบาท รับรู้รายได้กันยาวๆไป ล่าสุดได้ยินแว่วๆ มาว่า มีงาน
รอลุ้นผลประมูลอีกเพียบ  แบบน้ีต้องปรบมือรัว ๆ เปน็ก�าลังใจให้ บิ�กบอส
 "เกรียงศักดิ� บัวนุ่ม" สุดขยันหางาน เพ่ือผลักดันการเติบโต โตอย่างก้าว

กระโดด รู้กันอย่างน้ีแล้ว นักลงทุนท่ียังไม่มีหุ้นติดพอร์ต หาจังหวะดีๆสะสมไว้ 
เช่ือเถอะไม่ท�าให้ผิดหวังแน่นอนคร้าา! 

NDR กำาไรสุทุธิิป็นีี์�อย่้ทีุ� 56 ลั�าน์บาทุ เติบโต 24%


















