


กาลเวลา ผา่นไปรวดเร็ว ครึ่งปีของปี 2564 แล้ว ตอนนี้บ้านเรา ประเทศของเรา เริ่มมีการฉีดวัคซีน ต้าน
โควิด-19 ตอนนี้ ผู้คนจ�านวนมาก พร้อมฉีดวัคซีน แต่วัคซีน มีปริมาณไมเ่พียงพอ เชื่อว่า ภาครัฐ ไมไ่ด้นิ่ง
นอนใจยิ่งผู้คน ได้รับการฉีดวัคซีน จ�านวนมากเท่าไร การท�ามาหากิน การค้าการขาย 

คงกลับมาคึกคักอีกครั้ง ในต่างประเทศ สหรัฐ ยุโรป เริ่มมีการต้ังคณะท�างาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คน 
สามารถเดินทางไปมาหาสูกั่นได้ ส�าหรับผู้ท่ีได้รับการฉีดวัคซีน ครบโดสเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว

เชื่อว่าครึง่ปีหลัง ปลายปีนี ้น่าจะเริม่มคีวามคืบหน้า ยิง่สหรฐัและจนี บรจิาควัคซนีใหกั้บประเทศ
ต่างๆ คงมสีว่นช่วยใหส้ถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคไวรสั โควิด-19 ดขีึน้ 

ส�าหรับตลาดหุ้นไทย ก็กลับมายืนเหนือ 1,600 จุดได้อีกครั้ง นักลงทุนต่างชาติก็หวนกลับมาซื้อหุ้นไทย
 นับเป็นสัญญาณท่ีดี บางวันอาจมีแรงขาย ฝั่ งสถาบันในประเทศ พอร์ตโบรกเกอร์ รายยอ่ย ก็แสดงการ
เล่นรอบ โดยชั่วโมงนี้ไมม่ีใคร อยากถือลงทุนระยะยาว

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกฟื้ นตัว แม้เศรษฐกิจไทย อาจโตไมไ่ด้ด่ังใจ ก็หวังว่า ครึ่งปีหลังนา่จะดีกว่าครึ่งปี
แรกครับ ท้ังเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทย

ขอใหท้กุคนโชคดี

ประสทิธิ ์กรโชคอนันต์

บรรณาธิการบรหิาร

คร่ึ่�งปีีหลัังดีีกว่่าคร่ึ่�งปีีแรึ่ก





ดี�แบบ EASTW ดี�แบบ S
 สิงห์ เอสเตท ได้เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนจนกลาย
เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวใน FS JV ซึ่งประกอบ
ธุรกิจโรงแรมในสหราชอาณาจักรจำานวน 26 
แห่ง ห้องพักรวม 2,886 ห้อง ภายใต้แฟรนไชส์
แบรนด์ Mercure ที่ผ่านมา FS JV สามารถสร้าง
ผลตอบแทนอย่างสม่ำาเสมอ และช่วยจัดพอร์ต
โรงแรมให้สมดุลขึ้นโดยการลดผลกระทบด้าน
ฤดูกาล เนื่องจากมีฤดูกาลท่องเที่ยวที่แตกต่าง
จากโรงแรมส่วนใหญ่ของกลุ่มสิงห์ เอสเตท

ผสานความร่วมมือ “ที ยูทิลิตี้ส์” 
วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำาและการจัดการ
ทรัพยากรน้ำาจากกลุ่มบ่อดินพื้นที่
จังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อ
รองรับความต้องการใช้น้ำาในพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
พร้อมก้าวสู่การเป็น Smart Water 
รองรับความต้องการใช้น้ำาในพื้นที่ภาค
ตะวันออกในทุกภาคส่วน

  เมื่อสถานการณ์ระดับโลกเป็นบวก ซึ่งเป็นผลจากการปรับ
ตัวขึ้นของราคาน้ำามันในตลาดโลกและการเริ่มต้นฉีดวัคซีน ส่ง
ผลให้เกิดปริมาณอุปสงค์ที่แข็งแกร่งและกำาไรที่แข็งแกร่งสำาหรับ
ผลิตภัณฑ์หลักของไอวีแอล โดยเริ่มต้นจากการฟื้นตัวในประเทศ
จีนและส่งผลต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2 ปริมาณสินค้าคงคลังทั่วโลก
ที่มีอย่างจำากัดประกอบกับการชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ทำาให้กำาไร
ของสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมดเพิ่มสูงขึ้นสนับสนุนราคาน้ำามันดิบ
ที่เพิ่มสูงขึ้น การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำามันดิบทำาให้ผลประโยชน์
จากการใช้ shale gas ดีขึ้น เป็นผลต่อดีกลุ่มธุรกิจ IOD ของไอ
วีแอลในอเมริกาเหนือ ปัจจัยทั้งหมดนี้ส่งผลต่อการคาดการณ์
รายได้ที่แข็งแกร่งขึ้นในครึ่งแรกของปี 2564

ได้ประกาศความสำาเร็จในการลงทุนจัดหาที่ดินเพื่อ
พัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์พาร์ค
ในพื้นที่เมืองบินห์เดือง ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็น
หนึ่งในกลยุทธ์การลงทุนที่จะทำาให้บริษัทฯสามารถ
รับรู้รายได้ได้อย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าการพัฒนา

ในเฟสแรกจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการในช่วง
กลางปี 2565 และจะเริ่มรับรู้รายได้ในรอบปฏิทิน

ไตรมาส 3/2565

ดีแบบ FPT  ดีแบบ IVL

แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 นำาเสนอเรื่องราว 
บริษัทจดทะเบียนดีคนละแบบ มีความโดดเด่นเป็นตัวของตัวเอง...































GUNKUL ลัั�น H2/64 โตแกร่ึ่ง!!GUNKUL ลัั�น H2/64 โตแกร่ึ่ง!!
  ลุุยกััญชา,กััญชง-ลุุ�นงาน EPC กัว่่า 2 หม่ื่�นลุบ.ลุุยกััญชา,กััญชง-ลุุ�นงาน EPC กัว่่า 2 หม่ื่�นลุบ.

บมจ.กันกลุเอ็นจิเนยีริง่ (GUNKUL) ประเมิน
ภาพรวมธุรกิจครึง่ปีหลังสญัญาณดต่ีอเน่ือง
 รบัแรงบวกลยุธุรกิจพืชเศรษฐกิจ กัญชง
 กัญชา เพิ่มช่องทางสรา้งรายได้ แถมธุรกิจ
ทีเ่กีย่วเน่ืองและงาน EPC ยงัเติบโตต่อเน่ือง
โดยตนุงานไว้ในมือแล้ว 9,600 ล้านบาท
 ด้าน“ดร.สมบูรณ์ เอ้ืออัชฌาสยั” ซอีโีอ เผย
ครึง่หลังปีนีเ้ล็งเข้ารว่มประมูลโครงการใหม่
เพิ่มอกีกว่า 20,000 ล้านบาท คาดได้งานไม่
ต�ากว่า 15-20% สนับสนุนผลงานปีนีโ้ตตาม
เป้าหมาย 20%

ดร.สมบูรณ์ เอ้ืออัชฌาสยั ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บรษัิท กันกลุเอ็นจิเนยีริง่ จ�ากัด (
มหาชน) หรอื GUNKUL เปิดเผยว่า กลุ่ม
บริษัทฯ มีความมั่นใจในศักยภาพของรายได้
และก�าไรสุทธิในครึ่งปีหลัง ว่าจะเติบโตอยา่ง
โดดเด่นต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก เนื่องจากได้
ขยายโอกาสไปยังธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับพืช
เศรษฐกิจ กัญชง หรือ กัญชา เพื่อสร้างจุด
แข็งและสร้างความได้เปรียบด้านการแขง่ขัน
ทางธุรกิจให้กลุ่มบริษัทฯในอนาคต รวม
ถึงวางแผนลงทุนท�าโรงสกัด CBD บริสุทธิ์
 99% ท่ีมีก�าลังผลิต 1 ตัน ต่อวัน ซึ่งวางแผน
จ�าหนา่ยในประเทศและต่างประเทศต่อไป

 นอกจากนี้ยังได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจท่ีเก่ียว
เนื่องกับระบบไฟฟ้าเพื่อต่อยอดธุรกิจ ขณะท่ี
งานรับเหมาและวางระบบทางด้านวิศวกรรม
 (EPC) ได้เข้ารว่มประมูลกว่า 5,000 ล้านบาท
 และคาดว่าจะได้งาน ไมต่�ากว่า 20% ซึ่งจะ
ทยอยทราบผลภายใน 1-2 เดือนต่อจากนี้ จาก
ปัจจุบันบริษัทฯ มีงาน EPC ในมือท่ีรอรับรู้ราย
ได้ (Backlog) ประมาณ 9,600 ล้านบาท ซึ่งจะ
ทยอยรับรู้รายได้ 2-3 ปีข้างหน้า

“กลุ่มบรษัิทฯ ยงัมโีอกาสอกีมากในการเข้า
รว่มประมูลงาน EPC ใหม่ๆ ซึง่ต้ังเป้าหมาย
ทีจ่ะมงีาน EPC ในมือไว้ทีป่ระมาณ 10,000 
ล้านบาทภายในปี 2564 และยงัคงเดินหน้า
ด�าเนินธุรกิจตามแผนธุรกิจทีว่างไว้อยา่ง
เต็มที ่โดยเฉพาะธุรกิจด้านพลังงานทดแทน
 ท้ังในและต่างประเทศ อกีท้ังยงัคงมองหา
โอกาสการลงทนุและเข้ารว่มประมูลงาน
โครงการใหม่ๆ เพิ่มเติม ซึง่ในครึง่ปีแรกที่
ผา่นมาบรษัิทฯ ม ีBacklog เพิ่มเข้ามาอกี
 1,700 ล้านบาท โดยในช่วงทีเ่หลือของปีนี ้
บรษัิทฯ มแีผนเข้ารว่มประมูลโครงการใหม่ๆ
 เพิ่มเติมอกีคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 20,000 
ล้านบาท คาดว่าจะได้รบังานเพิ่มอกี 15-
20% จากยอดดังกล่าว จึงน่าจะเป็นปัจจัย
บวกทีท่�าใหผ้ลการด�าเนินงานปีนีเ้ติบโต

อยา่งมศีกัยภาพ และจะเติบโตอยา่งโดดเด่น
 ซึง่บรษัิทฯ ยงัคงเป้าหมายการเติบโตรายได้
ปีนีไ้ม่น้อยกว่า 20%จากปีก่อนนอกจากนี ้” 
ดร.สมบูรณ์กล่าว

 

อนึ่ง ผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2564 (
สิ้นสุด วันท่ี 31 มีนาคม 2564)บริษัทฯมีก�าไร
ในสว่นของบริษัทใหญอ่ยูท่ี่ 608.59 ล้านบาท
 เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนท่ีมีก�าไร
สุทธิ 439.10 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่ม
ขึ้น 38.60 %

ขณะท่ีกลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ
 2,323.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 549.56 
ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 30.99% เมื่อเทียบกับ
ชว่งเดียวกันของปีก่อนท่ีมีรายได้รวมจ�านวน
 1,773.55 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้จาก
การขายไฟฟ้า และสว่นเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า
เท่ากับ 1,112.58 ล้านบาท รายได้จากการรับ
เหมาก่อสร้าง และให้บริการเท่ากับ 454.39 
ล้านบาท รายได้จากการขายเท่ากับ 268.74 
ล้านบาท รวมถึงรายได้จากสัญญาเชา่เงินทุน
ท่ีรับรู้ตามมาตรฐานบัญชีใหมเ่ท่ากับ 210.02 
ล้านบาท



PTG มั่นใจ ครึ่งปีหลัง โต พุง่ เป็น
ไปตามเป้า 8-12 % เหตุความเชื่อ
มั่นหลัง วัคซีน ฉีด ครอบคลุม ท่ัว
ประเทศ ชว่ยเศรษฐกิจ ประเทศฟื้ น 
หนุนการบริโภค น�ามัน เพิ่มมากขึ้น

นายพิทักษ์ รชักิจปราการ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผู้
จัดการใหญ่ บรษัิท พทีจี ีเอ็นเนอยี่
จ�ากัด (มหาชน) หรอื PTG

 เปิดเผยในงานมอบกาแฟพันธ์ุไทย
 ให้บุคลากรทางการแพทย์ด่ืมฟรี ท่ี
ศูนย์ฉีดวัคซีน ป้องกันเชื้อโรคไวรัส
โคโรนา่ 2019 ส�าหรับนักกีฬา และ
บุคลากรทางด้านกีฬา ท่ีอินดอร์
 สเตเดียม หัวหมาก ว่า ทิศทาง ผล
ประกอบการของ พีทีจี ในครึ่งปีหลัง
 นา่จะเติบโต เพิ่มขึ้นอยา่งมากโดย
เฉพาะในสว่นของรายได้ เชื่อว่า เป็น
ไปตามเป้า ท่ีวางไว้ 8-12 % แนน่อน

“ ผมเชื่อว่า ในช่วงครึง่ปีหลัง ธุรกิจ
โดยรวม ของ บรษัิทน่าจะเติบโต
เพิ่มขึน้ อยา่งมาก จากเป้าทีเ่รา
วางไว้ 8-12 % น่าจะเติบโตแตะที่
ระดับตัวเลข 2 หลัก ได้อยา่งแน่นอน
 เน่ืองจาก ขณะนีร้ฐับาลได้เริม่ต้น
 เรง่ใหม้กีารฉดีวัคซนีเพิ่มมากขึน้
 และครอบคลมุ ไปในทกุๆ กลุ่ม
 ท่ัวประเทศ ซึง่วัคซนีจะช่วยท�าให้
การระบาดของเชื้อไวรสั โควิด -19 
ลดลง ซึง่ก็เชื่อว่า ความเชื่อมั่นของ
ผูค้นทีจ่ะกลับมาใช้ชวิีตประจ�าวัน
 กลับมาใกล้เคยีงปกติมากขึน้ ก็จะ
ท�าใหภ้าวะโดยรวมของเศรษฐกิจ
ในประเทศปรบัตัวดขีึน้ ซึง่ก็จะมผีล
ท�าใหก้าร บรโิภค โดยเฉพาะน�ามัน 
เพิ่มมากขึน้ ซึง่ก็จะสง่ผลด ีต่อ พทีจี ี
ทีจ่ะท�าใหผ้ลประกอบการดขีึน้ ด้วย
เช่นกัน “ นาย พิทักษ์ กล่าว

นาย พิทักษ์ กล่าวว่า ส�าหรับ แนว
โน้ม ผลประกอบการ ไตรมาส 2 
เชื่อว่าโดยรวม อาจจะมีผลกระทบ

บ้าง เนื่องจาก โควิด -19 ระบาด ใน
ระลอก3 อยา่งไรก็ตาม เชื่อว่าผล
ประกอบการก็ยังเติบโต เป็นไปตาม
เป้าท่ีวางไว้เนื่องจาก กลุ่มลูกค้า ของ
 พีทีจี 

เป็นกลุ่มท่ียังต้องบริโภคน�ามัน ได้แก่
 กลุ่ม รถขนสง่สินค้า อุปโภค บริโภค
 กลุ่ม เกษตรกร ประกอบกับ สถานี
ให้บริการน�ามันของเราท่ีมีจ�านวน
มากกว่า 2พัน แหง่ กระจายท่ัวทุก
ภาคของประเทศ ท�าให้บางจังหวัดท่ี
ไมไ่ด้เป็นพื้นท่ีความเสี่ยงมาก ก็ยังมี
การบริโภคน�ามัน ตามปกติ ประกอบ
กับ บริษัทมีฐานบัตรสมาชิก พีที
 แมกซ์ ท่ียังเติบโต อยา่งต่อเนื่อง ซึ่ง
ปัจจุบันมีสมาชิกบัตร อยูท่ี่ 14.8 ล้าน
 สมาชิก และคาดว่า ปีนี้จะเพิ่มเป็น
 18 ล้านสมาชิก ซึ่งสมาชิกกว่า 73-
74% ของบัตร มีการใช้เติมน�ามัน
อยา่งต่อเนื่อง ชว่ยท�าให้ยอดการใช้
น�ามัน เพิ่มสูงขึ้น

PTG เช่ื่�อคร่ึ่�งปีีหลััง ยัังคงเติบโต/ทัั้�งปีีโตแตะตัว่เลัข 2 หลัักPTG เช่ื่�อคร่ึ่�งปีีหลััง ยัังคงเติบโต/ทัั้�งปีีโตแตะตัว่เลัข 2 หลััก    
เหตุุความเช่ื่�อม่�นหล่ัง ว่คซีีน ฉีีด ครอบคลุัม ท่ั่�วประเทั่ศเหตุุความเช่ื่�อม่�นหล่ัง ว่คซีีน ฉีีด ครอบคลุัม ท่ั่�วประเทั่ศ



บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) ปรับ
เป้ารายได้ปี 2564 จาก 2.2 หมื่น
ล้านบาท เป็น 2.45 หมื่นล้านบาท
 จากความสามารถในการผลิตเพิ่ม
ขึ้น และการขายล่วงหน้า นอกจาก
นี้ในปลายปี 2564 บริษัทมีแผนจะ
ขยายโรงงานเพื่อเพิ่มก�าลังการผลิต
อีก 50,000 ตัน จาก 460,000 ตัน
 เป็น 510,000 ตัน เพื่อรองรับลูกค้า
ท้ังรายใหมแ่ละรายเก่าท่ีต้องการสั่ง
สินค้าเพิ่มขึ้น

นายชูวิทย ์จึงธนสมบูรณ์ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร บรษัิท นอรท์อสี
 รบัเบอร ์จ�ากัด (มหาชน) หรอื
 NER ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหนา่ย
ยางแผน่รมควัน ยางแท่ง และยาง
ผสม เพื่อจ�าหนา่ยไปยังผู้ผลิตใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้
ค้าคนกลาง ท้ังในและต่างประเทศ
 เปิดเผยในงาน Opportunity Day 
ประจ�าไตรมาส 1/2564 ว่าบริษัทได้
มีปรับเพิ่มเป้ารายได้ปี 64 เป็น 2.45 
หมื่นล้านบาท จากเดิมท่ีบริษัทต้ัง
เป้ารายได้ 2.2 หมื่นล้านบาท และ
เพิ่มเป้าปริมาณขายขึ้นเป็น 4.4 
แสนตัน จาก 4.1 แสนตัน เนื่องจาก
บริษัทมีความสามารถในการผลิต
เพิ่มขึ้น ท่ีสามารถรองรับยอดขาย
โดยขณะนี้ยอดขายของบริษัท

ครอบคลุมไปจนถึงไตรมาส 4 และ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ท่ีมีจ�านวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับ
กลุ่มลูกค้าจากสิงคโปร์และอินเดีย
 ประกอบกับราคายางปรับขึ้นต่อ
เนื่อง และได้ลูกค้าใหมเ่พิ่มหลาย
ราย

ส�าหรบัทิศทางราคายางน้ันยงั
อยูใ่นช่วงขาขึน้ โดยคาดราคา
ยางแผน่รมควันเฉลีย่ปีนีอ้ยูท่ี่
 75 บาท/ก.ก. จากปัจจุบนัอยูท่ี่
 66 บาท/ก.ก. เทยีบปีก่อนที ่55 
บาท/ก.ก. ซึ่งการท่ีราคายางท่ีปรับ
ขึ้นมาจากปัจจัยโควิด เนื่องจาก
ซัพพลายน�ายางข้นถูกน�าไปใช้
ผลิตถุงมือยางเป็นจ�านวนมาก จึง
ท�าให้ซัพพลายหายไปพอสมควร
 และคาดว่าเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น หลัง
จากสถานการณ์โควิดกลับมาดีขึ้น
 จากความต้องการใช้ยางพาราก็
จะมากขึ้นท้ังในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ การขนสง่ โลจิสติกส์ นอกจาก
นี้บริษัทคาดการณ์ว่าจะเห็นภาพ
รวมความต้องการใช้ยางพาราท่ัว
โลกเติบโตอยา่งต่อเนื่องในปี 2565 
จากการท่ีท่ัวโลกสนับสนุนการใช้
รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีเป้าหมาย
เพื่อลดการปล่อยก๊าซพิษไอเสีย
รถยนต์สูอ่ากาศนั้น ท�าให้ยอดขาย

รถยนต์พลังงานใหม ่(NEV) ซึ่งรวม
ถึงรถยนต์ไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่
 รถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด และ
รถยนต์พลังงานเซลส์เชื้อเพลิง
ไฮโดรเจนท่ัวโลกมียอดขายท่ีเพิ่ม
ขึ้น

นอกจากนี้ในปลายปี 2564 บริษัท
มีแผนจะขยายโรงงานเพื่อเพิ่ม
ก�าลังการผลิตอีก 50,000 ตัน จาก
 460,000 ตัน เป็น 510,000 ตัน 
โดยจะลงทุนซื้อเครื่องจักรประมาณ
 50 ล้านบาท เพื่อรองรับลูกค้าท้ัง
รายใหมแ่ละรายเก่าท่ีต้องการสั่ง
สินค้าเพิ่มขึ้น ส�าหรับสัดสว่นรายได้
ปี 2564 ทางบริษัทยังวางนโยบาย
การจ�าหนา่ยสินค้าในประเทศและ
ต่างประเทศเป็น 60 : 40 ซึ่งใน
สัดสว่นลูกค้าต่างประเทศแบง่เป็น
 จนี 70% , ญีปุ่่น 20% และอ่ืนๆ
อกี 10% เช่นสงิคโปร ์อินเดยี บงั
คลาเทศ เป็นต้น โดยมองว่าเป็น
อัตราสว่นทีเ่หมาะสมของลกูค้า
ในประเทศทีม่กีารเพิ่มก�าลังการ
ผลิตจากการยา้ยฐานการผลิต
จากประเทศจนียา้ยมาต้ังโรงงาน
อยูท่ีป่ระเทศไทยเพิ่มมากขึน้
 และลกูค้าต่างประเทศทีม่คีวาม
ต้องการใช้ยางธรรมชาติอยู่

NER ปีรัึ่บเป้ีารึ่ายัได้ีปีี 64 เป็ีน 2.45 หม่ื่�นลับ. NER ปีรัึ่บเป้ีารึ่ายัได้ีปีี 64 เป็ีน 2.45 หม่ื่�นลับ. 
จากเดิีมื่ตั�งเป้ีารึ่ายัได้ี 2.2 หม่ื่�นลับ.จากเดิีมื่ตั�งเป้ีารึ่ายัได้ี 2.2 หม่ื่�นลับ.

เพ่ิ่�มเป้้าป้ร่ิมาณขายข้�นเป้็น 4.4 แสนตััน จาก 4.1 แสนตัันเพ่ิ่�มเป้้าป้ร่ิมาณขายข้�นเป้็น 4.4 แสนตััน จาก 4.1 แสนตััน



SONIC เล็ังขยัับเป้ีารึ่ายัได้ีปีีนี�ข่�น จากคาดีโต20%SONIC เล็ังขยัับเป้ีารึ่ายัได้ีปีีนี�ข่�น จากคาดีโต20%
ตามื่ ขนส่่งทั้างเร่ึ่อเติบโตแกร่ึ่ง-แนว่โน้มื่ค่ารึ่ะว่างสู่งตลัอดีปีีตามื่ ขนส่่งทั้างเร่ึ่อเติบโตแกร่ึ่ง-แนว่โน้มื่ค่ารึ่ะว่างสู่งตลัอดีปีี

“โซนิค”จ่อปรบัเป้ารายได้ปีนีเ้พิม่
ขึน้จากเป้าหมายเดิมเติบโต20% 
รบัอานิสงสก์ารสง่ออกสดใส แถม
ค่าระวางเรอืมแีนวโน้มอยูใ่นระดับ
สงูตลอดท้ังปี หนุนขนสง่ทางเรอื
สดัสว่นรายได้พุง่เป็น 77% ขณะ
ทีหุ่น้ SONIC ติด1 ใน 24 หุน้ทีน่่า
ลงทนุกลุ่ม ESGปี 2564 สะท้อนถึง
การเติบโตทีย่งัยนื

ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท โซนิค อิน
เตอร์เฟรท จ�ากัด (มหาชน) หรือ
 SONIC ผู้น�าธุรกิจให้บริการการจัด
การระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร
 เปิดเผยว่า ผลการด�าเนินงานของ
บริษัทมีแนวโน้มเติบโตสูงอยา่งต่อ
เนื่อง แม้ว่าจะมีการระบาดของโค
วิด-19 ระลอกใหม ่เนื่องจากการ
สง่ออกทางเรือเริ่มกลับมาสดใส
 หลังจากท่ีหลายประเทศ เชน่ จีน
 สหรัฐอเมริกา รวมท้ังยุโรป ได้มีการ
ผอ่นคลายมาตรการล็อกดาวน์ลง 
ท�าใหกิ้จกรรมทางด้านเศรษฐกิจกลับ
มาฟื้ นตัวอยา่งชัดเจน

“บรษัิทมโีอกาสทีป่รบัเป้ารายได้
ปี 64 เพิ่มขึน้ จากเดิมทีต้ั่งเป้าว่า
รายได้ท้ังปีจะเติบโต 20% แต่จาก
ผลประกอบการไตรมาสแรก ที่
ผา่นมารายได้โตกว่า 94 % เกิน
เป้าค่อนข้างมาก และจากการ

ประเมินสถานการณ์ล่าสดุ แนวโน้ม
ธุรกิจโลจิสติกสย์งัสดใสตลอดท้ัง
ปี สว่น SONIC จะปรบัเป้าหมาย
เพิ่มขึน้เท่าไหรน้ั่น คงต้องรอดูผล
ประกอบการไตรมาส 2 /64 ก่อน” 
ดร.สนัติสขุ กล่าว

ส�าหรับรายได้หลักของ SONIC มา
จากการให้บริการขนสง่สินค้าทาง
เรือเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันมีการเติบโต
ค่อนข้างสูงคิดเป็นสัดสว่นรายได้
 77% จากปีท่ีผา่นมามีสัดสว่นรายได้ 
65% สืบเนื่องมาจากค่าระวางท่ีปรับ
ตัวสูงขึ้น ขณะท่ีขนสง่ทางอากาศมี
สัดสว่นรายได้ไมถึ่ง 5% ขนสง่ทาง
บกอยูท่ี่ 18% โดยนอกจากฐาน
ลูกค้าเดิมท่ียังให้ความเชื่อมั่นต่อการ
ให้บริการของ SONIC แล้ว บริษัทยัง
เดินหน้าขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ  ตลอด
เวลา

สว่นความคืบหน้าของธุรกิจการ
ปล่อยสินเชื่อรถหัวลากให้กับกลุ่ม
พันธมิตร ภายใต้โมเดล "โลจิสซิ่ง
"(โลจิสติกส์+ลิสซิ่ง) ยังคงเป็นไป
ตามเป้าหมายเดิม 40 คัน ภายใน
ไตรมาส2/2564 ขณะท่ีการเปิดพื้นท่ี
ให้บริการรับฝากตู้คอนเทนเนอร์
 บริเวณแหลมฉบัง ยังเป็นการขยาย
ฐานลูกด้านโลจิสติกส์ รองรับลูกค้า
ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

ดร.สันติสุข กล่าวต่อว่า กลยุทธ์การ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทนอกจากจะ
มุง่เน้นการสร้างรายได้ให้มีอัตราการ
เติบโตท่ีแข็งแกรง่อยา่งยั่งยืนแล้ว
 บริษัทยังให้ความส�าคัญกับการดูแล
สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล
 โดยล่าสุดหุ้น SONIC ได้รับการคัด
เลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้เป็น
 1 ใน 24 หลักทรัพย์จดทะเบียนท่ี
นา่ลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging ปี
 2564 ซึ่งสะท้อนถึงการท่ีบริษัท
ให้ความส�าคัญกับด้านสิ่งแวดล้อม
 สังคม และธรรมาภิบาล ควบคู่ไป
กับการวางกลยุทธ์ในการด�าเนิน
ธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แขง่ขันระยะยาว

“การทีหุ่น้ SONIC ถกูคัดเลือกให้
เข้าไปอยูใ่นกลุ่ม ESG มองว่าสง่
ผลดต่ีอภาพลักษณ์ของบรษัิท ซึง่
จะท�าใหหุ้น้ SONIC เป็นทีน่่าสนใจ
ของนักลงทนุประเภทสถาบนัมาก
ขึน้ เพราะโดยปกติกองทนุต่างๆ
 นอกจากจะเลือกหุน้ทีม่ปัีจจัยพื้น
ฐานทีด่แีล้ว ยงัใหค้วามส�าคัญกับ
เรื่องธรรมาภิบาล และเราเองก็มี
เป้าหมายชัดเจนว่าจะเป็นบรษัิทที่
มอัีตราการเติบโตทีแ่ข็งแกรง่และ
ยั่งยนื” ดร.สนัติสขุ กล่าว



ALT เปิีดีแผนรุึ่กธุุรึ่กิจขายั – ติดีตั�ง – ลังทุั้น โซลัาร์ึ่รูึ่ฟท็ั้อปี ALT เปิีดีแผนรุึ่กธุุรึ่กิจขายั – ติดีตั�ง – ลังทุั้น โซลัาร์ึ่รูึ่ฟท็ั้อปี 

ชีื่�ช่ื่ว่ยัภาครัึ่ฐชีื่�ช่ื่ว่ยัภาครัึ่ฐ
 โริงงานขนาดกลางลดต้ันทุุนค่่าใช้้ไฟฟา้ โริงงานขนาดกลางลดต้ันทุุนค่่าใช้้ไฟฟา้

เอแอลทีเปิดแผนรุกธุรกิจจ�าหนา่ยและ
ติดต้ัง โซล่าร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) 
ครบวงจร เน้นให้บริการ ภาครัฐและผู้
ประกอบการโรงงานขนาดกลาง ท่ีมียอด
ใช้ไฟฟ้าต่อเดือน 25,000 หนว่ย หรือมี
ค่าไฟเฉล่ีย 1 แสนบาท/เดือนขึ้นไป โดย
ใช้เทคโนโลยี - นวัตกรรม มาชว่ยบริหาร
 จัดการพลังงานอยา่งชาญฉลาด ชว่ย
ลดต้นทุนการใช้ไฟฟ้าได้มากกว่า 15% 
รวมท้ังยัง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตาม
แนวคิด Smart Energy

น.ส.ปรียาพรรณ ภูวกุล รองกรรมการ
ผู้อ�านวยการ บริษัทเอแอลที เทเลคอม
 จ�ากัด (มหาชน) (ALT) เปิดเผยถึง
แนวทางการด�าเนินงานของบริษัทในปี
นี้ว่า จะหันมารุกธุรกิจการให้บริการจัด
จ�าหนา่ยและติดต้ังแผงโซลาร์บนหลังคา
 หรือ Solar Rooftop ให้กับภาครัฐและ
ผู้ประกอบการโรงงานขนาดกลาง เพื่อ
ชว่ยลดต้นทุนการด�าเนินธุรกิจ

ท้ังนี้ การติดต้ังโซลาร์รูฟท็อป หรือ
การใช้พลังงานท่ีมาจากแสงอาทิตย์

 ท�าให้ลดการพึ่งพาพลังงานจากแหล่ง
ภายนอก มีการผลิตและใช้ไฟฟ้าจาก
พลังงานสะอาดท่ีได้จากธรรมชาติมาก
ขึ้น มีระบบโครงขา่ยอัจฉริยะเพื่อการ
บริหารจัดการพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพ
 โดยใช้มิเตอร์อัจฉริยะ ระบบไมโครกริด 
ท้ังนี้แนวคิด Smart Energy ถือเป็นสว่น
ส�าคัญของ เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart 
City ท่ีใช้ประโยชน์จากการน�านวัตกรรม
ท่ีทันสมัยและ เทคโนโลยีท่ีชาญฉลาด 
มาท�างานรว่มกับระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมประสิทธิภาพสูงท่ี ALT มี
ความเชี่ยวชาญ จึงท�าให้การออกแบบ
 และบริหารจัดการ ระบบ Smart 
City มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์ และ
ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน

การให้บริการดังกล่าว เป็นการรว่ม
มือของ 3 บริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท
 อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จ�ากัด
 (“INN”) ผู้น�าเข้าและตัวแทนจ�าหนา่ย
แผง “Q CELLS” แผงโซล่าเซลล์ชั้น
น�าของโลก บริษัท กรุ๊ป เทค โซลูชั่นส์
 จ�ากัด (“GTS”) ผู้ให้บริการติดต้ัง และ

ดูแลรักษา ระบบโซล่าเซลล์ และ ALT ผู้
ลงทุนในรูปแบบ Private PPA (Private 
Power Purchase Agreement)

Private PPA (Private Power Purchase 
Agreement) คือ ข้อตกลงการซื้อขาย
พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีผลิตได้จาก Solar 
Rooftop ท่ีติดต้ังบนหลังคาโรงงาน หรือ
อาคารของผู้ประกอบการธุรกิจ โดยผู้
ประกอบการฯไมต้่องลงทุนแต่อยา่งใด

รูปแบบ Private PPA (Private Power 
Purchase Agreement) นี้ ALT จะเป็น
ผู้ลงทุนในอุปกรณ์ การติดต้ัง รวมถึง
ดูแลรักษาระบบให้ท้ังหมด ซึ่งผู้ประกอบ
การจ่ายค่าไฟฟ้า (ท่ีผลิตจากแผงโซลาร์
) รายเดือนตามระยะสัญญา 15 ปี โดย
อัตราค่าไฟฟ้าจะลดลงกว่า 15% และ
มั่นใจได้ว่าอ�านาจในการผลิตไฟฟ้าท่ีใช้
งานเป็นของตัวเอง อีกท้ังยังเป็นพลังงาน
สะอาด และดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือ
เป็นการใช้พลังงานอัจฉริยะ โดยผู้ประ
กอบการฯ ไมต้่องลงทุนแต่อยา่งใด



CHAYOCHAYO เผยั บริึ่หารึ่สิ่นทั้รัึ่พย์ัชื่โยั เจวี่ ตั�ง กิตติ ตั�งศรีึ่ว่งศ์ เป็ีน CEO เผยั บริึ่หารึ่สิ่นทั้รัึ่พย์ัชื่โยั เจวี่ ตั�ง กิตติ ตั�งศรีึ่ว่งศ์ เป็ีน CEO
คาดีซ่�อหนี�เข้ามื่าบริึ่หารึ่ได้ีใน Q3/64 ส่ร้ึ่างรึ่ายัได้ีทัั้นใน Q4/64คาดีซ่�อหนี�เข้ามื่าบริึ่หารึ่ได้ีใน Q3/64 ส่ร้ึ่างรึ่ายัได้ีทัั้นใน Q4/64

CHAYO เผย บริหารสินทรัพย์ชโย เจวี ต้ัง กิตติ
 ต้ังศรีวงศ์ เป็นCEO คาดซื้อหนี้เข้ามาบริหารได้
ในQ3/64 สร้างรายได้ทันในQ4/64 -สุระ คณิต
ทวีกุล ซีอีโอCOM7 บ.แม ่โนวัส อินทิเกรชั่น
 ถือหุ้น10%ในChayo JV มอง3-5ปีนับจากนี้
เป็นโอกาสท่ีดีของธุรกิจบริหารสินทรัพย์-PREB 
แจงถือหุ้น5%ในChayo JV มองผู้บริหารมีความ
ซื่อสัตย์ มุง่มั่นในการท�างาน และเห็นโอกาสการ
ต่อยอดธุรกิจ-JWD สง่บ.ลูกเบญจพรแลนด์ ถือ
หุ้นChayo JV หวังต่อยอดและเกิด Synergy ได้
ในอนาคต

นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
 บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้
ด�าเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ท้ังท่ีมีหลักประกัน
และไมม่ีหลักประกัน ธุรกิจเจรจาติดตามเรง่รัด
หนี้สินและกิจการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า เปิด
เผยถึงความส�าเร็จในการจัดต้ัง บริษัท บริหาร
สินทรัพย์ชโย เจวี จ�ากัด (Chayo JV) ท่ีบริษัท
มีสัดสว่นการถือหุ้น 55% ของหุ้นท้ังหมด โดย
บริษัทฯ สามารถบรรลุข้อตกลงกับนักลงทุนใน
การขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนเรียบร้อยแล้ว

ท้ังนี้ เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564 ท่ีประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 2/2564 ของ Chayo JV มี
มติพิเศษให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ Chayo JV 
อีก 1,745 ล้านบาท จากเดิม 55 ล้านบาท เป็น
จ�านวน 1,800 ล้านบาท โดยการออกและเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุนเป็นคราวๆ โดยในครั้งนี้ Chayo 
JV ได้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนบางสว่นจ�านวน 865 
ล้านบาท ท�าให้ Chayo JV มีทุนจดทะเบียนช�าระ
แล้วจ�านวนท้ังสิ้น 920 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือ
หุ้นใน Chayo JV คิดเป็นสัดสว่นร้อยละ 55 ของ
หุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด และนักลงทุนอีก 8 
ราย ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 45 ของหุ้นท่ีมี
สิทธิออกเสียงท้ังหมด

โดยรายชื่อนักลงทุนและสัดสว่นการถือหุ้นมีดังนี้
 บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้น 55% 
บริษัท โนวัส อินทิเกรชั่น จ�ากัด (เป็นบริษัทลูก
ของ COM7) ถือหุ้น 10% บริษัท เบญจพรแลนด์
 จ�ากัด (เป็นบริษัทลูกของ JWD) ถือหุ้น 5% 
บริษัท พรีบิลท์ โฮลด้ิง จ�ากัด ถือหุ้น 5% บริษัท
 สมาร์ทพร็อพ แอสเสท แมแนจเมนท์ จ�ากัด ถือ
หุ้น 5% นายวีรวัฒน์ พูนศักด์ิอุดมสิน ถือหุ้น 5% 
นางสาวรัชนีพร พุคยาภรณ์ ถือหุ้น 5% นางสา
วสุพิน ฉายศิริไพบูลย์ ถือหุ้น 5% และนายจิตชัย 

นิมิตรปัญญา ถือหุ้น 5%

ท้ังนี้ ภายใน 15 เดือน นับจากวันท่ี 31 
พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ จะจัดหาเงินทุนเพิ่ม
เติมโดยการซื้อหุ้นบุริมสิทธิจ�านวน 880 ล้านบาท
 (โดยเงินทุนร้อยละ 80 - 90 บริษัทฯ มีแผนท่ีจะ
ออกตราสารหนี้ และ/หรือกู้ยืมเงิน เพื่อมาลงทุน) 
ตามความเหมาะสมและความต้องการใช้เงิน

นายสุขสันต์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ได้มีการ
จัดต้ังทีมบริหาร Chayo JV เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว
 และได้แต่งต้ังคุณกิตติ ต้ังศรีวงศ์ ด�ารงต�าแหนง่
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ในการน�าทัพบริหาร
 คาดว่าจะสามารถซื้อหนี้เข้ามาบริหารได้ในชว่ง
ไตรมาส 3 และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ Chayo 
JV ได้ทันทีในไตรมาส 4 ของปีนี้ ต้องยอมรับ
ว่าด้วยสถานการณ์แพรร่ะบาดของไวรัสโควิด
-19 ท่ีเกิดขึ้นในครั้งนี้ สง่ผลกระทบต่อสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวม สง่ผลให้ปริมาณหนี้เสีย (NPL) 
ในระบบมีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอยา่งมี
นัยส�าคัญ โดยสิ้นไตรมาสแรกของปีนี้มีหนี้เสีย
เพิ่มสูงถึง 5.37 แสนล้านบาท (ท่ีมา:ธนาคาร
แหง่ประเทศไทย) โดยบริษัทคาดว่าสถาบันการ
เงินจะทยอยขายหนี้ออกมาเพิ่มมากขึ้นอยา่งต่อ
เนื่อง และเป็นโอกาสของ Chayo JV ในการเลือก
ซื้อสินทรัพย์ประเภทมีหลักประกันขนาดกลาง-
ขนาดใหญ่

“ปัจจุบนั Chayo JV ได้รบัใบอนุญาตจากหน่วย
งานทีเ่กีย่วข้อง ใหเ้ป็นบรษัิทบรหิารสนิทรพัย์
แล้ว ท้ังนีใ้นช่วง 1-2 ปีทีผ่า่นมา มนัีกลงทนุ
หลายรายติดต่อ CHAYO เพื่อขอรว่มลงทนุ ใน
การซื้อหนีด้้อยคณุภาพหรอื NPL เข้ามาบริ
หาร แต่ CHAYO ไม่สามารถตอบรบัข้อเสนอได้
 เน่ืองจากหากจะลงทนุโดยการประกอบธุรกิจ
ผา่น บรษัิท บรหิารสนิทรพัยช์โย เจว ีจ�ากัด ซึง่
เป็นบรษัิทยอ่ยของ CHAYO ซึง่ถือหุน้โดยตรง
ในสดัสว่น 100% CHAYO จะไม่สามารถแบง่
แยกเรื่องค่าใช้จ่ายในการบรหิาร สว่นแบง่ก�าไร
 รวมถึงภาษีทีต้่องเสยีจากการบรหิารสนิทรพัย์
ด้อยคณุภาพได้ชัดเจน ด้วยเหตนุี ้CHAYO จึง
มแีนวคิดในการจัดต้ัง บรษัิท บรหิารสนิทรพัย์
ชโย เจว ีจ�ากัด เพื่อรว่มลงทนุกับนักลงทนุทีม่ี
ศกัยภาพ และขยายโอกาสในการลงทนุ หนุน
บรษัิทแม่ใหร้บัรูส้ว่นแบง่ก�าไรทีแ่ข็งแกรง่” 
นายสขุสนัต์ กล่าว

ด้านนายสรุะ คณิตทวกีลุ ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บรษัิท คอมเซเว่น จ�ากัด (มหาชน) หรอื
 COM7 ในฐานะบรษัิทแม่ของ บรษัิท โนวัส อิน
ทิเกรชั่น โดยมสีดัสว่นการถือหุน้ใน Chayo JV 
สดัสว่น 10% เปิดเผยว่า การเข้ามารว่มทนุใน
 Chayo JV เน่ืองจากทมีงานของ CHAYO มี
ความต้ังใจในการท�างานซึง่จะท�าใหบ้รษัิทมี
การเติบโตได้อยา่งมศีกัยภาพ และเชื่อว่าการมี
เงินทนุทีม่ากขึน้จะสนับสนุนใหบ้รษัิทมโีอกาส
เติบโตได้อกี นอกจากนี ้มองว่าในช่วง 3-5 ปี
นับจากนี ้น่าจะเป็นโอกาสทีด่ขีองธุรกิจบรหิาร
สนิทรพัย ์ทีผู่เ้ล่นในตลาดยงัมไีม่มาก ยงัมี
โอกาสซื้อหนีม้าบรหิารได้อกีเยอะและมองว่า
ศกัยภาพผลประกอบการยงัเติบโตได้

นายวิโรจน์ เจริญตรา รองประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีบิลท์ จ�ากัด (มหาชน
) จ�ากัด หรือ PREB กล่าวว่า บริษัท พรีบิลท์ โฮ
ลด้ิง จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ย ได้เข้ารว่มลงทุนกับ
บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) หรือ CHAYO ใน
บริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย เจวี จ�ากัด ประกอบ
ธุรกิจบริหารและจัดการสินทรัพย์ โดยเข้าถือ
หุ้น 5% พร้อมสง่ตัวแทนรว่มเป็นกรรมการ
 1 คน การเข้าลงทุนในครั้งนี้มองว่าเป็นธุรกิจ
ท่ีให้ผลตอบแทนท่ีดี ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์
 มุง่มั่นในการท�างาน และเห็นโอกาสการต่อย
อดธุรกิจ เนื่องจากบริษัท พรีบิลท์ อยูใ่นธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์อยูแ่ล้ว และมองว่า CHAYO คง
ไมห่ยุดอยูแ่ค่นี้ ธุรกิจยังมีโอกาสเติบโตได้อีก 
ถือว่าเดินมาถูกทาง

นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการ
บริหารและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท
 เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ�ากัด (มหาชน
) หรือ JWD ในฐานะบริษัทแมข่อง บริษัท เบญจ
พรแลนด์ จ�ากัด กล่าวเสริมว่า การรว่มลงทุน
ใน Chayo JV ถือว่าเป็นการรว่มทุนกับบริษัท
ท่ีมีศักยภาพสามารถต่อยอดและเกิด Synergy 
ได้ในอนาคต เนื่องจาก CHAYO ท�าธุรกิจซื้อ
สินทรัพย์เข้ามาบริหาร ซึ่งจะสง่ผลดีต่อ บริษัท
 เบญจพรแลนด์ ผู้พัฒนาท่ีดิน คลังสินค้า และ
 อสังหาริมทรัพย์ท่ีเก่ียวเนื่องกับธุรกิจโลจิสติกส์
 ชว่ยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งสินทรัพย์ท่ี
หลากหลายมากยิ่งขึ้น ในราคาท่ีสามารถแขง่ขัน
ได้
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นายเกรยีงชยั บุญโพธิอ์ภิชาติ Chief Financial 
Officer ( CFO ) บรษัิท ซพี ีออลล์ จ�ากัด (มหาชน
) CPALL เปดิเผยว่า บรษัิทฯ ประเมนิภาพรวมของ
ธุรกิจชว่งไตรมาส2/64 ยงัมคีวามนา่เปน็หว่ง จาก
ปจัจุบนัท่ีมีการแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เปน็
ระลอกท่ี3 แต่หากมองภาพในชว่งเดียวกันของปก่ีอน
 ในปนีี้มีความผอ่นคลายมากกว่าเนื่องจากปีท่ีแล้วมี
การล็อคดาวนท่ั์วประเทศ จึงมองว่าภาพผลงานในQ2
/64 นา่จะอยูใ่นระดับใกล้เคียง หรอืไมไ่ด้เปล่ียนแปลง
มากเมื่อเทียบกับQ1/64 และQ2/63

ขณะเดียวกัน มองว่าในชว่งครึ่งปีหลัง64 อาจมอง
เห็นภาพการฟื้ นตัวของประเทศไทยท่ีเร็วขึ้น จาก
การเรง่ฉีดวัคซีน และมีวัคซีนทางเลือกเข้ามาเพิ่มขึ้น
 ท�าให้ประชาชนได้รับวัคซีนท่ีท่ัวถึง ซึ่งจะหนุนให้ภาค
เศรษฐกิจโดยรวมฟื้ นตัว สง่ผลให้ตัวค้าปลีกและความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคก็จะดีขึ้นตามไปด้วย

แต่อยา่งไรก็ตาม บริษัทยังคงติดตามสถานการณ์ในปี
นี้ต่อไป ขณะท่ีภาคเอกชนก็มีพยายามอยา่งเต็มท่ีและ
มีการเสริมกลยุทธ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างยอดขายให้ดีขึ้น ยก
ตัวอยา่ง 7-11 มีการออกแคมเปญใหม่ๆ  และเพิ่มโป
รดักส์ใหม่ๆ ตลอด เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ให้ตอบโจทย์ความต้องการมากท่ีสุด นอกจาก
นี้การท�า 7-11 Delivery และ กลุยทธ์ O2O ก็ท�าให้
ตัวเลขยอดขายดีขึ้นมาก

“ตัวธุรกิจค้าปลกี จะสะท้อนใหเ้หน็ภาพรวม
เศรษฐกิจโดยรวมทีย่งัมคีวามกังวลเรื่องของโรค
ระบาดโควิด-19 รวมถึงท�าใหเ้หน็ว่าเศรษฐกิจใน
ตอนนีย้งัไม่ฟื้ นตัว มองว่ารฐับาลควรรบีจัดหาวัคซนี
มากระจายฉดีใหกั้บประชาชนอยา่งเรง่ด่วน” นาย
เกรยีงชัย กล่าว

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยถึงกรณีการเซ็น
สัญญาต่ออายุการให้สิทธิแบรนด์ร้านสะดวกซื้อ เซ
เว่นอีเลฟเว่น (7-11) ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด
 (มหาชน) ในปั๊ มน�ามัน PTT Station ซึ่งปัจจุบันยัง
เหลือระยะเวลาสัญญาเก่าอีก2ปี โดยบริษัทได้ท�า
ข้อตกลงรว่มกับปตท. ในการต่อสัญญาเพิ่มอีก10ปี
 เง่ือนไขสว่นใหญเ่ป็นลักษณะเดิม รวมกันเป็นเหลือ
ระยะเวลาสัญญารวม12ปี สิ้นสุดอายุสัญญาในปี2576
 ปัจจุบันCPALL มีสัดสว่นร้าน7-11ในปั๊ มPTT คิดเป็น 
14-15%จากสาขาท้ังหมด

ด้านงบลงทุนในปีนี้ บริษัทยังคงวางไว้ท่ี 11,500-
12,000ตามเดิม เพื่อใช้ในการขยายสาขาใหมต่ามเป้า
หมายท่ีจะขยายเพิ่ม700สาขาในปีนี้ รวมถึงปรับปรุง
สาขาเดิม และพัฒนาระบบไอทีเพื่อสอดรับกับ
กลยุทธ์O2O ท�าให้ด�าเนินการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น รวมถึงน�าไปใช้ในการปรับปรุงศูนย์กระจาย
สินค้าของCPALL ด้วยอยา่งไรก็ตามด้วยสถานการณ์
โควิด-19 ท่ีเกิดขึ้นและปัจจัยในประเทศท่ียังไม่
แนน่อน ท�าให้บริษัทยังคงระมัดระวังในการเปิดสาขา
มากขึ้น แต่ยังทยอยเปิดสาขาใหม่ๆ อยูเ่ป็นระยะๆ ซึ่ง
มองว่าร้านท่ีเปิดขึ้นมาจะสามารถรองรับกลยุทธ์O2O
 ท่ีบริษัทคิดขึ้นมาโดยแหล่งเงินทุนในปัจจุบันมาจาก
แหล่งระดมทุนจากการออกหุ้นกู้และเงินทุนจากผล
การด�าเนินงานของบริษัท แม้ว่าจะมีโควิด-19แต่
กระแสเงินสดและรายได้รวมของบริษัทยังเป็นบวก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีภาระหนี้สินท่ีเกิดขึ้น จาก
การใช้สินทรัพย์ท่ีมีอยูไ่ปลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด สร้างรีเทิร์นกลับมามากขึ้นในอนาคต แต่เพื่อ
เป็นการลดความเสี่ยง ท่ีนอกจากบริษัทจะมีหุ้นกู้ท่ีได้
ออกไปแล้ว ปัจจุบันท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ก็ได้อนุมัติให้
เพิ่มวงเงินหุ้นกู้เป็นประเภทตราสารหนี้ เตรียมออก
หุ้นกู้ 3 รุน่ อายุ 5-10 ปี ดอกเบี้ยอยูใ่นชว่ง 3-4.10% 
โดยจะก�าหนดดอกเบี้ยท่ีแนน่อนอีกครั้ง กลาง พ.ค.นี้
 ก่อนเปิดขาย 11-15 มิ.ย.64 ซึ่งจะประกอบด้วย
 ตราสารหนี้ท่ีขายให้กลุ่มเฉพาะบุคคล และประชาชน
ท่ัวไป ซึ่งสว่นท่ีเป็นของประชาชนท่ัวไปจะมี3อายุ
 5,7และ10ปี การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะน�าเงินท่ีได้
ไปช�าระหนี้สินจากธุรกิจโลตัสท่ีCPALL ได้เข้าไปถือ
หุ้น40% เมื่อปลายปี63ท่ีผา่นมา รวมถึงเพื่อสร้าง
เสถียรภาพให้บริษัท และลดความเสี่ยงอัตราแลก
เปล่ียน-ดอกเบี้ย

ท้ังนี้ การเข้าซื้อกิจการโลตัสท่ี CPALL ได้
เข้าไปลงทุน40% ว่าการลงทุนในสว่นนี้
 CPALLไมไ่ด้เข้าไปเป็น Active investor มากจนเกิน
ไป มีเพียงกรรมการบริษัทซึ่งจะคอยรายงานผลด�าเนิน
งานเป็นระยะ เพื่อรับทราบในสว่นท่ีจะเข้ามาในผล
ประกอบการของCPALL แต่จากท่ีรับทราบมาในตอน
นี้ เนื่องจากโลตัสเป็นธุรกิจค้าปลีก จึงรับผลกระทบ
จากโควิด-19 เชน่เดียวกัน แต่อยา่งไรก็ตาม เมื่อมี
บริษัทรว่มทุนใหมไ่ด้เข้าไปลงทุนแทนต่างชาติแล้ว
ก็ท�าให้เห็นการให้บริการของโลตัสท่ีดีขึ้น ท้ังความ
สะดวกสบายตามพื้นฐานและพฤติกรรมของคนไทย
 มีการปรับปรุงภาพลักษณ์ให้เป็นร้านมินิซุปเปอร์มาร์
เกตบ้าง หรือเป็นตลาดสินค้าอาหารสดบ้าง รวมถึง
การน�าสินค้าSMEเข้ามาขาย ซึ่งในเชิงผลประกอบการ
 และก�าไรในชว่งนี้ อาจได้รับผลกระทบจากการมีค่า
ใช้จ่ายในชว่งของการเปล่ียนผา่น และปรัลปรุบระบบ
ต่างๆรวมถึงหน้าร้านก็จะท�าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเข้า
มาในระบบ แต่เชื่อว่าจะท�ารีเทิร์นท่ีดีกลับมาอยา่ง
แนน่อน

ด้านกลยุทธ์การด�าเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์
โควิด-19 ระลอก3 บริษัทได้มีการท�าอาหารพร้อม
ทาน เมนูอ่ิมคุ้ม ในแคมเปญคนไทยไมท้ิ่งกัน ซึ่งถือว่า

เป็นโปรดักส์ท่ีเป็นจุดขายของ7-11 รวมถึงการใช้
กลยุทธ์O2O เข้าไปใช้ในสินค้าทุกประเภท โดยในชว่ง
ท่ีผา่นมาสินค้าท่ีขายดีหลักๆ เป็นสินค้า เครื่องด่ืม และ
อาหารอุ่นร้อน ซึ่ง7-11 มีความพร้อมให้บริการท้ังอุ่น
อาหารและท�าเครื่องด่ืมเย็นๆ อยา่งไรก็ตามใน7-11 
อาจมีรายได้บางสว่นท่ีจะไมไ่ด้จากการท�า7-11 เดลิ
เวอรี่ คือสินค้าประเภทแอลกอฮอล์ และยุหรี่ ซึ่งไม่
สามารถซื้อ-ขายสินค้าดังกล่าวได้ตามกฏหมาย

นอกจากนี้ CPALL ยังมีการติดต้ังสถานีชาร์จไฟฟ้า
บริเวณสาขา7-11 ซึ่งต้ังเป้าติดต้ังท่ีจะติดต้ังให้ได้
 100สาขาท่ัวประเทศในปี64 ขณะนี้ต้ังไปแล้ว 24 
สาขา เป็นความต้ังใจเพื่อสนับสนุนและรักษาสิ่ง
แวดล้อม โดยเป็นการลงทุนแบบให้บริษัทผู้ให้บริการ
เก่ียวกับสถานีชาร์จไฟฟ้า เข้ามาท�าการติดต้ังอุปกรณ์
ต่างๆ เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้าท่ีเข้ามาใช้
บริการพื้นท่ีของ7-11 แต่อาจล่าช้าไปบ้างเนื่องจาก
บางพื้นท่ียงัไมส่ามารถเขา้ไปติดต้ังได้จากการเฝา้ระวัง
การแพรร่ะบาดของโควิด-19

ด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของปี64 CPALL ไม่
ได้มีการปรับลดลง และอาจปรับขึ้นในกลุ่มรายได้
ของพนักงานเพื่อเป็นการดูแลในชว่งเวลายากล�าบาก
 เพราะพนักงานถือเป็นทรัพยากรท่ีส�าคัญท่ีสุดของ
บริษัท แต่อยา่งไรก็ตามจากท่ีไมม่ีการลดค่าใช้จ่าย
 CPALL จึงจะมีการUtilization ค่าใช้จ่ายให้เกิด
ประโยชน์เพิ่มขึ้น เชน่ โรงงานผลิตอาหารของCPALL
 จะต้องมีการใช้ก�าลังการผลิตท่ีคุ้มค่ากับราคาค่าผลิต
 โดยได้เพิ่มการท�าข้าวกล่องอ่ิมคุ้มให้มากขึ้น แต่ขาย
ในราคาไมแ่พง เมื่อเทียบกับร้านค้านอก7-11 แม้จะได้
ก�าไรน้อยมาก แต่อยูบ่นพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรท่ี
มีอยูอ่ยา่งคุ้มค่า

ขณะท่ีค่าใช้จ่ายท่ีสามารถปรับลดได้ ไมว่่าจะเป็น
ในหน้าร้านหรือระบบกระจายสินค้าต่างๆ บริษัท
พยายามเอาเทคโนโลยีดิจิตัลเข้ามาชว่ยเพื่อจัดการ
ระบบ และยังมีการเจรจาต่อรองส�าหรับค่าใช้จ่ายใน
ส�านักงานเพื่อให้ได้ราคาท่ีดีขึ้นในชว่งเวลานี้

“ขอขอบคณุผูถื้อหุน้และนักลงทนุทีย่งัใหก้าร
สนับสนุนCPALL เสมอและยงัมคีวามเชื่อมั่นทีจ่ะ
ลงทนุกับบรษัิทต่อไป ซึง่เราน่าจะเป็น1ในบรษัิทที่
มเีสถยีรภาพและพรอ้มทีจ่ะฟื้ นตัวไปกับภาคธุรกิจ
ต่าฝๆ และเศรษฐกิจไทยต่อไปในอนาคต ขณะ
เดยีวกันทางบรษัิทและผูบ้รหิารทกุคนก็ยงัมคีวามมุ่ง
มั่นทีจ่ะน�าเสนอผลตอบแทน ซึง่เป็นความแข็งแกรง่
ของปัจจัยพื้นฐานของบรษัิท พรอ้มกับการสรา้งราย
ได้ทีด่อียา่งต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กิดการเติบโตต่อไปใน
อนาคตในยุค New Normal ทีจ่ะเกิดขึน้นับจากนี”้ 
นายเกรยีงชัย กล่าวท้ิงท้าย



HUMAN ปรัับลุดเป้ารัายได�ปีน้�เหลุ่อโต 5-10%HUMAN ปรัับลุดเป้ารัายได�ปีน้�เหลุ่อโต 5-10%
จากัเดิมื่คาดโตไม่ื่ตำ�ากัว่่า 20-25% หลัุงโควิ่ด-19 ยังรัะบาดจากัเดิมื่คาดโตไม่ื่ตำ�ากัว่่า 20-25% หลัุงโควิ่ด-19 ยังรัะบาด

นายสนุทร เด่นธรรม ประธานเจ้า
หน้าทีบ่รหิาร บรษัิท ฮิิวแมนิก้า จ�ากัด
 (มหาชน) HUMAN เปดิเผยว่า บรษัิทฯ
 ปรับลดประมาณการภาพรวมรายได้
ของป ี2564 เป็นคาดว่าจะเติบโตอยูท่ี่
 5 - 10% จากเดิมท่ีคาดว่าจะเติบโตไม่
ต�ากว่า 20 - 25% เน่ืองจากสถานการณ์
โควิด-19 ยงัแพรร่ะบาด

“เรามองว่าปี2563 มาจนถึงปีนีนั้บ
เป็นปีทีส่าหสัส�าหรบัทกุๆคนในโลกนี้
 รวมถึงภาคธุรกิจ ยกเว้นอุตสาหกรรม
บางอยา่งเท่าน้ันทีไ่ด้ผลดจีากโควิด
-19 แต่เป็นสว่นน้อย ซึง่HUMANนับ
เป็นสว่นใหญทีไ่ด้ผลกระทบตาม
ไปด้วย ซึง่เมื่อหลายๆบรษัิททีเ่ป็น
ลกูค้ามกีารลดคนท�างานลง รายได้
ของเราก็ลงลงด้วย บางครัง้การทีไ่ม่
สามารถเข้ามาท�างานในออฟฟิศได้
เต็มที ่แม้จะWork From Homeได้ แต่
ประสทิธิภาพในการท�างานอาจไม่ดี
เท่าอยูร่วมกัน ท�าใหโ้ปรเจ็คบางอยา่ง
อาจดเีลยบ์า้ง เมื่อโปรเจ็คดเีลยก็์ท�าให้
บรษัิทรบัรูร้ายได้ช้าลง” นายสนุทร
 กล่าว

อยา่งไรก็ตามบริษัทเชื่อว่าจากการ
พัฒนาระบบ Eco System ตลอดในชว่ง
ท่ีผา่นมาและคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์
ในชว่งปลายปี64นี้เชื่อว่าจะเห็นรีเทิร์น
เป็นรายได้กลับมาในบริษัท จากงานท่ี
จะออกมาตอบโจทย์ลูกค้าในปัจจุบัน

มากท่ีสุด โดยมองว่าการเติบโต3ปี
 (2564-2567) นับจากนี้ เชื่อว่าจะมี
การเติบโตเฉล่ียราว20% ต่อปี ซึ่งในปีนี้
บริษัทก็ยังมีลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาติดต่อใช้
บริการทุกเดือน

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ต้ังเป้าหมาย
ผลการด�าเนินงานในชว่ง 3 ปีข้างหน้า
 (2564-2566) แบง่เป็นท้ังหมด3 สว่น
หลักๆ คือ 1. Happy Workplace For 
the Right People สร้างความสุขใน
การอยูท่ี่องค์กรนี้ส�าหรับพนักงาน
ท่ีตอบโจทย์บริษัท 2.Right Value 
Proposition For different Market 
สร้างคุณค่าของสินค้าให้เหมาะกับ
ตลาดของแต่ละสินค้าท่ีแตกต่างกัน มี
โปรดักส์ท่ีหลากหลายให้ตอบโจทย์กับ
 Segmentนั้นๆ 3. Clients Experience 
คือการสร้างความเป็นเลิศและ
ประสบการณ์ของลูกค้าให้รู้สึกประทับ
ใจในการใช้บริการสินค้าของบริษัท

ส�าหรับ Tiger Software ท่ีบริษัทได้
เข้าไปซื้อกิจการเข้ามาบริหารต้ังแต่เมื่อ
ชว่ง 2 ปีท่ีผา่นมา เพื่อน�าแพลตฟอร์ม
ท่ีมีอยูม่าใช้เจาะตลาด SME นั้น ในปี
 2563 ท่ีผา่นมา ในสว่นดังกล่าวถูก
กระทบจากสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 อยา่งรุนแรง
 เนื่องจากธุรกิจ SME ซึ่งเป็นกลุ่มเป้า
หมายหลักของTiger ได้รับผลกระทบ
จากโควิดรุนแรงมาก หลายๆกิจการ

ต้องปิดตัวลง หรือมีการชะลอการ
ลงทุนออกไปก่อนเพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงาน ท�าให้เสียรายได้จาก
ลูกค้ากลุ่มนี้ไป แต่ในทางกลับกันก็มี
โอกาสใหมเ่กิดขึ้นมา อยา่งเชน่ สินค้า
ประเภทเครื่องScan ใบหน้าเพื่อเช็ค
อินการเข้างาน หรือเครื่องควบคุมทาง
เข้า-ออกอัตโนมัติ ได้รับความนิยม
และขายดีอยา่งต่อเนื่องต้ังแต่ปี63มา
จนถึงปัจจุบัน จากการท่ีหลายๆบริษัท
ได้ตระหนักถึงการควบคุมอนามัยและ
ลดการสัมผัสเพื่อหลีกเล่ียงการสุม่เสี่ยง
แพรเ่ชื้อ

ปัจจุบัน บริษัทมีพอร์ตโฟลิโองาน
แบบออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
 HR Solutions ประกอบด้วย CPO 
Services, HRO, Employee Benefits 
และ Finance & Corporate Solution 
ประกอบด้วย ERP, CFO Services, 
Corporate Services ซึ่งท้ังหมดเป็นดิ
จิตัลแพลตฟอร์มท่ีชว่ยให้พนักงานใน
องค์กรของลูกค้านั้นสามารถท�างานได้
ดีขึ้นและมีชีวิตสว่นตัวท่ีมีความสุขมาก
ขึ้นด้วยเชน่กัน

ท้ังนี้ บริษัทยังมีกระแสเงินสดอยูร่าว
 280ล้านบาท สะท้อนให้เห็นความ
แข็งแกรง่ทางการเงินอยู ่และมี D/E 
Ratio อยูท่ี่ระดับ 0.27 เท่า ซึ่งถือว่ายัง
อยูใ่นระดับท่ีต�า
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นายเฉลยีว วิทรูปกรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บรษัิท อสีเทิรน์โพลเีมอร ์กรุ�ป จ�ากัด
 (มหาชน) หรอื EPG เปดิเผยว่า บริษัทฯ วาง
เปา้หมายรายได้จากการขายในงวดปีบญัชี
 2564/2565 (1 เม.ย.64-31 ม.ีค.65) เติบโต
 12-15% มาอยูท่ี่ 10,700-11,000 ล้านบาท
 จากงวดปีก่อนท่ีมีรายได้จากการขาย 9,569.2 
ล้านบาท ขณะท่ีคาดว่าอัตราก�าไรขั้นต้นจะอยู่
ท่ี 29-32% จากการเติบโตของทุกกลุ่มธุรกิจ
 ประกอบด้วยธุรกิจฉนวนกันความร้อน/เยน็
 ภายใต้แบรนด์ AEROFLEX , ธุรกิจชิน้สว่น
อุปกรณแ์ละตกแต่งยานยนต์ ภายใต้แบรนด์ 
Aeroklas และธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกภายใต้
แบรนด์ EPP

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ต้ังงบลงทุนในปีบัญชี
 64/65 ไว้ท่ี 840 ล้านบาท เพื่อสร้างการเติบโต
ของท้ัง 3 ธุรกิจหลัก ท้ังในประเทศและต่าง
ประเทศ ซึ่งเงินลงทุนจะแบง่เป็นใช้ใน Aeroflex 
จ�านวน 175 ล้านบาท , Aeroklas 245 ล้านบาท
 และ EPP 120 ล้านบาท อีกท้ังยังได้จัดสรรงบ
ประมาณส�าหรับการลงทุนซื้อกิจการ (M&A) 
และรว่มลงทุน (Joint Venture) ไว้ท่ี 300 ล้าน
บาท

ด้านดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ากัด (
มหาชน) หรือ EPG เปิดเผยว่า ผลการด�าเนิน
งานปีบัญชี 2563/64 (สิ้นสุด 31 มี.ค. 64) 
บริษัทสามารถสร้างผลก�าไรให้เติบโตได้ดีถึง
 1,221.2 ล้านบาท สว่นหนึ่งเป็นผลมาจากการ
ด�าเนินงานภายใต้นโยบายลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�างาน หรือ นโยบาย "USE" 
(U: Utilization การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ท่ีมีอยูอ่ยา่งคุ้มค่า S: Save การประหยัดค่าใช้
จ่าย และ E: Efficiency การเพิ่มประสิทธิภาพ
การท�างาน) และการรักษาสภาพคล่องและ
สถานะทางการเงิน รวมถึงบริหารจัดการกระแส
เงินสด เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่อง
มาจากการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา่ 2019 (Covid-19) ท่ัวโลก

ส�าหรับปีบัญชี 2564/65 (สิ้นสุด 31 มี.ค. 65) 
บริษัทต้ังเป้าหมายยอดขายเติบโตได้ถึง 11,000 
ล้านบาท สูงกว่ายอดขายก่อนเกิดการระบาด
ของโรค Covid-19 และปรับระดับอัตราก�าไรขั้น
ต้นเพิ่มขึ้นท่ี 29 - 32% แผนธุรกิจในปีบัญชีนี้
มุง่เน้นการด�าเนินงานใน 3 ด้าน ดังนี้

1) สร้างการเติบโตอยา่งต่อเนื่องของธุรกิจ
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษัท
 สร้างสรรค์สินค้าตอบรับกับวิถีชีวิตใหม ่(New 
Normal) พร้อมกับบริหารจัดการกระบวนการ
ผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กลยุทธ์ 
"Capacities Driven"

2) ขยายตลาดในต่างประเทศให้สอดรับกับ
ก�าลังการผลิตท่ีเพิ่มขึ้น และเพิ่มสว่นแบง่
ทางการตลาด

3) ด�าเนินตามนโยบาย "USE" ลดค่าใช้จ่ายและ
เพิ่มประสิทธิภาพการท�างานอยา่งต่อเนื่อง

 

การด�าเนินงานใน 3 กลุ่มธุรกิจ แบง่เป็น

ธุรกิจฉนวนกันความร้อน/เย็น ภายใต้แบรนด์
 AEROFLEX ต้ังเป้าท�าการตลาดส�าหรับสิน
ค้าพรีเมี่ยมเป็นหลักท้ังในประเทศและต่าง
ประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสหรัฐอเมริกา และ
ญี่ปุ่น ส�าหรับฐานการผลิตโรงงานแหง่ใหมใ่น
สหรัฐอเมริกา จะน�าเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ
ความเร็วสูงมาใช้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต คาดว่าจะเริ่มทดสอบ
การผลิตได้เดือน มิ.ย. 64 โดยจะเพิ่มก�าลัง
การผลิตประมาณ 2 เท่าของก�าลังการผลิตใน
สหรัฐอเมริกาเพื่อรองรับการความต้องการใน
อนาคต การลงทุนครั้งนี้สอดรับกับปัจจัยสนุบ
สนุนของการฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
 จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่
มูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ มุง่หน้าสูก่ารฟื้ นฟู
ประเทศ การอัดฉีดงบประมาณชว่ยฟื้ นฟูตลาด
แรงงาน สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคท�าให้
เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น รวมถึงภาค
ธุรกิจเริ่มกลับมาลงทุนมากขึ้น ซึ่งสง่ผลดีต่อ

อุตสาหกรรมก่อสร้างอีกด้วย

ธุรกิจชิ้นสว่นอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์
 ภายใต้แบรนด์ Aeroklas ยังคงได้รับผลบวก
จากอุตสาหกรรมยานยนต์ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศท่ีเติบโตอยา่งต่อเนื่อง สง่ผลให้
สินค้ากลุ่มชิ้นสว่นอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์
 ของ Aeroklas ปรับตัวดีขึ้นตามอุตสาหกร
รมฯ Aeroklas ยังคงมุง่มั่นท�างานรว่มกับลูกค้า
กลุ่ม OEM ค่ายยานยนต์ของยุโรป เอเชีย และ
สหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาสินค้านวัตกรรมอยา่ง
ต่อเนื่อง รวมถึงใช้ชอ่งทางธุรกิจท่ีแข็งแกรง่ของ
 Aeroklas ประกอบด้วยลูกค้ากลุ่ม OEM ODM 
และ After Market ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ส�าหรับธุรกิจในออสเตรเลีย มีแนวโน้มเติบโต
อยา่งต่อเนื่อง ตามความต้องการยานยนต์
ประเภท Light Commercial Vehicle และ
 SUV ในออสเตรเลีย ปรับสูงขึ้นจากปีก่อน อีก
ท้ัง ธุรกิจ TJM มีแผนเพิ่มสว่นแบง่ทางการ
ตลาด ท้ังในออสเตรเลียและเอเชียแปซิฟิค ด้วย
การเพิ่มชอ่งทางการจัดจ�าหนา่ยแบบออนไลน์ 
สร้างความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดจ�าหนา่ย และเสริมสร้าง 
Synergy ภายในกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเห็นผลงานท่ีดีขึ้น
อยา่งต่อเนื่อง อีกท้ังเป็นปัจจัยสนับสนุนธุรกิจ
ในออสเตรเลียให้เติบโตอยา่งโดดเด่นในปีบัญชี
นี้

ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกภายใต้แบรนด์
 EPP ยังคงให้ความส�าคัญกับการน�ากลยุทธ์
 "Capacities Driven" มาบริหารจัดการ
กระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 และยังคงท�าตลาดในกลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหาร
ประเภทกล่องใสอ่าหารและถ้วยน�าด่ืมอยา่ง
ต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนจากหนว่ยงานวิจัย
และพัฒนา ท�าให้ EPP สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์
นวัตกรรมได้หลากหลายชนิดสอดรับกับความ
ต้องการของผู้บริโภคและการใช้ชีวิตตามวิถี
ชีวิตใหม ่(New Normal) ได้เป็นอยา่งดี
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กัารัดำาเนินงาน จำานว่นมื่ากั-ภายในปี 68กัารัดำาเนินงาน จำานว่นมื่ากั-ภายในปี 68

นายรงัสนิ กฤตลักษณ์ กรรมการบรหิาร
และผูอ้�านวยการใหญ่สายปฏิิบติัการ
 บรษัิท บทีเีอส กรุ�ป โฮิลด้ิงส ์จ�ากัด (
มหาชน)BTS เปดิเผยว่า มมุมองผูบ้ริหาร
 การเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเนื่องของโลก
 รวมท้ังผลกระทบจากการแพรร่ะบาดของ
โรคโควิด-19 ท่ีเกิดขึ้น ได้กระตุ้นใหบ้รษัิทฯ
 คิดค้นกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อ ปรบัตัวใหเ้ขา้
กับการเปล่ียนแปลงดังกล่าว ซึ่งนบัจากนี้
ไป เราพร้อมแล้วท่ีจะสร้างสรรค์สิง่ใหม่ๆ
 อยา่งไรข้อบเขต พร้อมกับการแบง่ปนัการ
เขา้ถึงแพลตฟอรม์ ของหนว่ยธุรกิจต่างๆ
 แก่กลุ่มบรษัิทและพนัธมติรทางธุรกิจ
 เพื่อเสรมิสรา้งการเติบโตของเราต่อไปใน
อีก 10 ปีขา้งหนา้ ภายใต้กลยุทธใ์หมข่อง
เรา “กลยุทธ์ 3M ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจ
 MOVE, MIX และ MATCH ซึ่งเราจะใช้และ
ต่อยอดเครือขา่ย MOVE และ MIX ท่ีอยูใ่น
แพลตฟอรม์ของเรานั้นใหเ้กิดประโยชน์
 สงูสดุ ท้ังนี้ บริษัทฯ มีเปา้หมายและมุมมอง
ต่อหนว่ยธุรกิจต่างๆ ของเรา ดังนี้

ธุรกิจ MOVE สว่นระบบขนสง่มวลชนทาง
ราง (rail business) มีพื้นฐานทางธุรกิจท่ี
แข็งแกรง่ เราจึงคาดว่าจะยังคงสามารถรับ
รู้รายได้จากการด�าเนินงาน จ�านวนมากในปี 
2564/65 โดยคาดการณ์รายได้จากงานการ
ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสี
เหลือง จ�านวน 14,000 ล้านบาท คาดการณ์
รายได้จาก การให้บริการติดต้ังงานระบบ
และการจัดหารถไฟฟ้าขบวนใหมส่�าหรับ
โครงการสว่นต่อขยายสายสีเขียว จ�านวน
 1,000 ล้านบาท ตามความคืบหน้าของงาน
ท่ี เหลืออยู ่คาดการณ์ดอกเบี้ยรับเก่ียวกับ
โครงการรถไฟฟ้า จ�านวน 3,300 ล้านบาท
 และคาดการณ์รายได้จากการให้บริการ

เดินรถและซอ่มบ�ารุง จ�านวน 6,300 ล้าน
บาท จากการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสว่นต่อ
ขยายสายสีเขียวฝั่ งเหนือเต็มสายเมื่อเดือน
ธันวาคม 2563

ท้ังนี้ ความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการ
 รถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง ณ เดือน
เมษายน 2564 ส�าเร็จไปแล้วกว่า 759% 
โดยเรายังคงคาดว่าจะทยอยเปิดให้บริการ
หนึ่งในสองโครงการดังกล่าวในชว่ง ปลาย
ปี 2564 และเปิดให้บริการครบทุกสถานีท้ัง
สองสายภายในปี 2565 ในสว่นของธุรกิจ
 MOVE ท่ีนอกเหนือจากระบบขนสง่มวลชน
ทางราง (non-rail business) นั้น บริษัทฯ
 อยูใ่นชว่งจัดท�าแผนแมบ่ทโครงการสนาม
บินนานาชาติอู่ตะเภาเพื่อสง่มอบแก่ สกพอ 
ในชว่งกลางปี 2564

ในขณะท่ีโครงการทาง หลวงพิเศษระหว่าง
เมือง (M6 และ M81) คาดว่าจะลงนาม
สัญญาได้ภายในชว่งกลางปี 2560 นี้เชน่กัน
 ท้ังนี้ เราคาดว่าภายในปี 2568 เครือขา่ย
 MOVE ของเราจะสามารถเข้าถึงผู้โดยสาร
ได้ 3 ล้านคนต่อวัน เพิ่มขึ้นจากจ�านวนผู้
โดยสาร 8 แสนคนต่อวันในปี 2563 (ระดับ
ก่อนเกิดโรคโควิต-19)

ส�าหรับธุรกิจ MIX นั้น วีจีไอ ได้คาดการณ์
รายได้ส�าหรับปี 2564/65 จ�านวน 3,500 
- 4,000 ล้านบาท และคาดการณ์อัตราก�า
ไรสุทธิประมาณ 15 - 25% อยา่งไรก็ตาม
 จากการระบาดของโรคโควิต-19 ระลอก
ใหมเ่มื่อเดือนเมษายน 2564 วีจีไอจะยัง
คงติดตามสถานการณ์อยา่งใกล้ชิด รวม
ถึงสร้างเสถียรภาพทาง การเงินและเพิ่ม

สภาพคล่องของวีจีไอ เพื่อพร้อมรับมือและ
สามารถด�าเนินการเชิงรุกต่อสถานการณ์ท่ี
คับขันได้ วีจีไอเชื่อมั่นเป็นอยา่งยิ่งว่าเมื่อ
สถานการณ์ ปรับตัวดีขึ้น จะสามารถสร้าง
ผลการด�าเนินงานท่ีแข็งแกรง่เพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้มีสว่นได้เสีย

ภายใต้ธุรกิจ MATCH ในสว่นของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันท่ี 31 มีนาคม 2560 
ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ยู ซิต้ี
 ได้อนุมัติการจ�าหนา่ยทรัพย์สิน และการ
เพิ่มทุนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกรง่ทาง
โครงสร้างเงินทุนของยู ซิต้ี ต่อมาในวันท่ี
 21 พฤษภาคม 2564 การเพิ่มทุนได้รับการ
ตอบรับอยา่งท่วมท้น ด้วยยอดการจองจ�า
นวน 22.5 ล้านหุ้น โดยเงินท่ีได้รับจากการ
เพิ่มทุน จ�านวน 15.7 พันล้านบาท จะถู
กน�าไปใช้เพื่อการช�าระหนี้ และเพิ่มความ
สามารถใน การท�าก�าไรต่อไป ท้ังนี้ เงินจาก
การเพิ่มทุนดังกล่าว ยังไมร่วมเงินท่ีจะคาด
ว่าจะได้รับอีก 4.4 พันล้านบาท ท่ีอยูใ่น
ระหว่างการจ�าหนา่ยทรัพย์สินท่ีไมใ่ชธุ่รกิจ
 หลักของยู ซิต้ี โดยเงินท่ีได้จากการเพิ่มทุน
และการจ�าหนา่ยทรัพย์สินในครั้งนี้ คาดว่า
จะสามารถลดอัตราสว่นหนี้สินสุทธิลงเหลือ
ประมาณ 0.1 เท่า

สุดท้ายนี้ เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2560 ท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้
บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจ�าปี 2563/64 
งวดสุดท้ายจ�านวนไมเ่กิน 2,106.9 ล้านบาท
 หรือจ�านวนหุ้นละ 0.16บาท และก�าหนด
จ่ายเงินผลในเดือนสิงหาคม 2564 ท้ังนี้ ขึ้น
อยูกั่บการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประ
จ�าปี 2564





ตลัทั้.เผยั KTC - OR เข้าคำานว่ณ ดัีชื่นี FTSE SETตลัทั้.เผยั KTC - OR เข้าคำานว่ณ ดัีชื่นี FTSE SET  
Large Cap Index  มีื่ผลั 21 มิื่.ยั. 64 Large Cap Index  มีื่ผลั 21 มิื่.ยั. 64 

ตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และฟุต
ซี ่รสัเซล (FTSE Russell) ประกาศผลการ
ทบทวนรายชื่อหลักทรพัยชุ์ดใหม่ทีจ่ะใช้
ในการค�านวณ FTSE SET Index Series มี
ผลวันที ่21มิถนุายน 2564 เป็นต้นไป สรุป
ได้ดังนี้

- ดัชนี FTSE SET Large Cap Index มี 2 
หลักทรัพย์ใหมท่ี่เข้ารว่มค�านวณ
- ดัชนี FTSE SET Mid Cap Index มี 13 
หลักทรัพย์ใหมท่ี่เข้ารว่มค�านวณ
- ดัชนี FTSE SET Shariah Index มี 34 หลัก
ทรัพย์ใหมท่ี่เข้ารว่มค�านวณ

หลักทรัพย์ท่ีเข้าใหม ่(Addition)
FTSE SET Large Cap Index
- บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC)
- บมจ. ปตท. น�ามันและการค้าปลีก (OR)

FTSE SET Mid Cap Index
- บมจ. บีอีซี เวิลด์ (BEC)
- บมจ. ไดนาสต้ีเซรามิค (DCC)
- บมจ. ผลิตไฟฟ้า (EGCO)
- บมจ. เจ มาร์ท (JMART)
- บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) 
(KEX)
- บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) (PTL)
- บมจ. พรีเชียส ชิพปิ้ ง (PSL)
- บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF)
- บมจ. อาร์ ซี แอล (RCL)
- บมจ. ศักด์ิสยามลิสซิ่ง (SAK)
- บมจ.  สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK)
- บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA)
- บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)

FTSE SET Shariah Index
- บมจ. เอ.เจ.พลาสท์ (AJ)
- บมจ. อกริเพียว โฮลด้ิงส์ (APURE)
- บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง (AMANAH)
- บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น (ASIAN)
- บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP)
- บมจ. บีซีพีจี (BCPG)
- บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG)
- บมจ. แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (
ประเทศไทย) (CCET)
- บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ (CGD)
- บมจ. ไดนาสต้ีเซรามิค (DCC)
- บมจ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP)
- บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC)
- บมจ. ลานนารีซอร์สเซส (LANNA)
- บมจ. แม็คกรุ๊ป (MC)
- บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์  (NRF)
- บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล  (PRINC)
- บมจ. พฤกษา โฮลด้ิง(PSH)
- บมจ. ควอลิต้ีเฮ้าส์ (QH)
- บมจ. ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ (SKN)
- บมจ. สบาย เทคโนโลยี (SABUY)
- กองทุนรวมสิทธิการเชา่อสังหาริมทรัพย์
สนามบินสมุย (SPF)
- บมจ. เอสซีจี แพคเกจจ้ิง (SCGP)
- บมจ. เซเว่น ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์
 (7UP)
- บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง (SCCC)
- บมจ. ไซมิส แอสเสท (SA)
- บมจ. สยามราชธานี (SO)
- บมจ. ศรีราชาคอนสตรัคชั่น (SRICHA)
- บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (
ประเทศไทย) (SMT)
- บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า (STANLY)
- บมจ. ไทยออยล์ (TOP)
- บมจ. ไทยวา (TWPC)
- กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย (TFFIF)

- บมจ. ไทรทัน โฮลด้ิง (TRITN)
- บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ (WICE)

หลักทรัพย์ท่ีออก (Deletion)
FTSE SET Large Cap Index
- บมจ. ผลิตไฟฟ้า (EGCO)
- บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)

FTSE SET Mid Cap Index
- บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC)

FTSE SET Shariah Index
- บมจ. บิวต้ี คอมมูนิต้ี (BEAUTY)
- บมจ. เน็กซ์ พอยท์ (NEX)
- บมจ. ราช กรุ๊ป (RATCH)
- บมจ. เอสไอเอสบี (SISB)
- บมจ. วีนิไทย (VNT)

ติดตามรายละเอียดเก่ียวกับดัชนีชุด FTSE 
SET Index Series และหลักเกณฑ์ในการ
ค�านวณ ได้ท่ีเว็บไซต์
www.ftse.com/products/indices/set 
และ https://www.set.or.th/th/products/
index/ftse_set_p1.html

การทบทวนหลักทรัพย์ท่ีใช้ในการค�านวณ
ดัชนีชุด FTSE SET Index Series จัดท�าขึ้น
ปีละ 2 ครั้ง 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีมีการก�าหนดไว้เป็นการ
ล่วงหน้า โดยมีก�าหนดทบทวนรายชื่อหลัก
ทรัพย์ครั้งต่อไปในเดือนธันวาคม
 2564

  "SET...Make it Work for Everyone"



ก.ลั.ต. เปิีดีรัึ่บฟงัคว่ามื่คิดีเห็นการึ่ปีรัึ่บปีรุึ่งเกณฑ์์แลัะร่ึ่างปีรึ่ะกาศก.ลั.ต. เปิีดีรัึ่บฟงัคว่ามื่คิดีเห็นการึ่ปีรัึ่บปีรุึ่งเกณฑ์์แลัะร่ึ่างปีรึ่ะกาศ
เกี�ยัว่กับการึ่เปิีดีเผยัส่รุึ่ปีข้อมูื่ลัส่ำาคัญของนโยับายัการึ่ลังทุั้นของกองเกี�ยัว่กับการึ่เปิีดีเผยัส่รุึ่ปีข้อมูื่ลัส่ำาคัญของนโยับายัการึ่ลังทุั้นของกอง

ทุั้นส่ำารึ่องเลีั�ยังชีื่พ ปีรึ่ะเภทั้ pooled fundทุั้นส่ำารึ่องเลีั�ยังชีื่พ ปีรึ่ะเภทั้ pooled fund

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็น
แนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์
การเปิดเผยสรุปข้อมูลส�าคัญ
 (factsheet) ของกองทุนส�ารอง
เล้ียงชีพ ประเภทกองทุนหลาย
นายจ้าง ท่ีไมไ่ด้เป็นบริษัทใน
เครือเดียวกันรว่มกันจัดต้ังกองทุน
 (pooled fund) เพื่อให้คณะ
กรรมการกองทุนและสมาชิก
กองทุนส�ารองเล้ียงชีพมีข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการตัดสินใจลงทุน รวมท้ังเพื่อ
ให้ส�านักงานน�าข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนากองทุนส�ารองเล้ียงชีพได้ต่อ
ไป 

ในชว่ง 10 ปีท่ีผา่นมา กองทุน
 pooled fund มีการเติบโตอยา่งต่อ
เนื่อง ปัจจุบันครอบคลุมนายจ้างถึง
กว่าร้อยละ 90 ของนายจ้างท่ีมีการ
จัดต้ังกองทุนส�ารองเล้ียงชีพ และ
ลูกจ้างกว่าร้อยละ 60 ท่ีเป็นสมาชิก

กองทุน ซึ่งเหมาะกับนายจ้างท่ี
ต้องการเพิ่มทางเลือกนโยบายการ
ลงทุนให้แก่สมาชิก โดย pooled 
fund มีลักษณะเป็นกองทุนท่ี
นายจ้างหลายรายมาเลือกลงทุน
ในกองทุนท่ีบริษัทจัดการจัดต้ังไว้
แล้ว ซึ่งคณะกรรมการกองทุนไมไ่ด้
ก�าหนดนโยบายหรือรายละเอียดใน
การลงทุน ท�าได้เพียงการเลือกเข้า
รว่มลงทุนในกองทุนตามท่ีบริษัท
จัดการก�าหนดมาแล้ว ในปัจจุบัน
 pooled fund ยังไมม่ีการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะ คณะกรรมการ
กองทุนจึงคัดเลือกบริษัทจัดการ
หรือกองทุนโดยค้นหาข้อมูลด้วย
ตัวเองซึ่งท�าได้จ�ากัด รวมท้ังไม่
สามารถพัฒนาเครื่องมือท่ีง่ายต่อ
การเปรียบเทียบข้อมูลส�าคัญ

ก.ล.ต. จึงเสนอการออกหลักเกณฑ์
การเปิดเผย factsheet ของกองทุน
 pooled fund เพื่อให้ผู้เก่ียวข้อง
และผู้สนใจสามารถเปรียบเทียบ
ข้อมูลส�าคัญและตัดสินใจลงทุนได้

ง่าย โดยให้บริษัทจัดการเปิดเผย
 factsheet ดังกล่าวต่อสาธารณะ
 ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ
 (management fee) และค่า
ธรรมเนียมรวม รวมท้ังรายงานต่อ
 ก.ล.ต. ภายใน 45 วัน ทุกสิ้นเดือน
มิถุนายนและเดือนธันวาคมของ
ทุกปีปฏิทิน นอกจากนี้ หากมีการ
เปล่ียนแปลงขอ้มูลอยา่งมนัียส�าคัญ 
ให้บริษัทจัดการปรับปรุง factsheet 
รวมท้ังเผยแพรแ่ละน�าสง่ข้อมูลให้ 
ก.ล.ต. โดยไมช่ักช้า

ก.ล.ต. ได้เผยแพรเ่อกสารรับฟัง
ความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้
ท่ีเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.
sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.
aspx?SECID=721   ผู้ท่ีเก่ียวข้อง
และผู้สนใจสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้ท่ีเว็บไซต์ หรือทาง 
e-mail : aunchisa@sec.or.th และ
 thitimam@sec.or.th จนถึงวันท่ี 7 
กรกฎาคม 2564



เซียันหุ้นทั้รีึ่นีตี� ทั้ำานายั SET มิื่.ยั. เซียันหุ้นทั้รีึ่นีตี� ทั้ำานายั SET มิื่.ยั. 
ให้กรึ่อบดัีชื่นีทีั้�รึ่ะดัีบ 1,550-1,650 จุดี/ให้กรึ่อบดัีชื่นีทีั้�รึ่ะดัีบ 1,550-1,650 จุดี/
หุ้นเด่ีน BGRIM,GPSC,ACE,SSP,TPCHหุ้นเด่ีน BGRIM,GPSC,ACE,SSP,TPCH

ทรีนีต้ี มองหุ้นเดือน มิ.ย.ตัวเลข
การจ้างงานของสหรัฐฯและการ
ประชุม FOMC มีอิทธิพลต่อการ
ลงทุนหุ้นท่ัวโลก หุ้นไทยให้กรอบ
ดัชนีท่ีระดับ 1,550-1,650 จุด แนะ
ผสมผสานการลงทุนระหว่างกลุ่ม
 Global play เชน่ สง่ออกและโล
จิสติกส์ กลุ่ม Domestic play ท่ี
 Laggard และกลุ่มโรงไฟฟ้า เพื่อ
ลดความผันผวนของพอร์ต

 นายณัฐชาต เมฆมาสิน ผู้ชว่ย
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์
หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี
 จ�ากัด เปิดเผยว่า ปัจจัยท่ีมีอิทธิพล
ต่อทิศทางการลงทุนของตลาดหุ้น
ท่ัวโลกในเดือน มิ.ย.คือตัวเลขการ
จ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ
 (NFP) ประจ�าเดือน พ.ค. ซึ่งทาง
ทรีนีต้ีประเมินว่า หากออกมาใน
ระดับ 6.5 แสนต�าแหนง่ หรือต�า
กว่า นา่จะท�าให้ธนาคารกลางสหรัฐ
 (เฟด) ชะลอการสง่สัญญาณ QE 
Tapering ออกไปในการประชุม
 วันท่ี 15-16 มิ.ย.นี้ ในกรณีนี้ มี
โอกาสท่ีดัชนีตลาดหุ้นไทยจะปรับ
ตัว Sideways up โดยมองกรอบ
แนวต้านสูงสุดของเดือนท่ี 1,650 
จุด ในทางกลับกันหากตัวเลข NFP 
ดังกล่าวออกมาสูงกว่า ท่ีตลาด
คาดอยา่งมีนัยส�าคัญ อาจท�าให้นัก
ลงทุนกังวลต่อการสง่สัญญาณ QE 
Tapering ของเฟด ก่อนก�าหนดได้

 ซึ่งในกรณีนี้ มีโอกาสท่ีดัชนีหุ้นไทย
จะปรับตัว Sideways down โดย
มองกรอบแนวรับลึกสุดของเดือนท่ี 
1,550 จุด
 
นายณัฐชาต กล่าวถึงธีมการลงทุน
เดือน มิ.ย.แนะน�าให้ลงทุนหุ้นแบบ
 Mix & Match เน้นกลุ่มหลัก คือ
 กลุ่ม Global play โดยเฉพาะกลุ่ม
สง่ออกและโลจิสติกส์ โดยหุ้นสง่
ออกแนะน�า กลุ่มอิเล็คทรอนิกส์
 อาทิ HANA, KCE, SMT เพราะจะ
ได้รับอานิสงส์จากธีมเทคโนโลยี
ใหม ่ๆ ท้ังรถยนต์ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ 5G และรับอานิสงส์จาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ
ต่าง ๆ ท่ีเพิ่มมากขึ้น ส�าหรับกลุ่ม
โลจิสติกส์ ยังคงเป็นกลุ่มท่ีได้
ประโยชน์จากปริมาณการค้าขาย
ระดับโลกท่ีเพิ่มสูงขึ้น ถึงแม้ว่ามาร์
จ้ินจะถูกกระทบจากค่าระวางเรือท่ี
อยูใ่นระดับสูงแต่จะถูกชดเชยด้วย
ปริมาณวอลุ่มท่ีสูงขึ้นเชน่เดียวกัน
 มองตัวท่ีนา่สนใจได้แก่ LEO, 
SONIC, WICE
 
ดัชนี Global manufacturing 
PMI ยังคงท�าจุดสูงสุดใหมต่่อเนื่อง
 สะท้อนให้เห็นถึงค�าสั่งซื้อท่ัวโลก
 ท่ียังคงแข็งแกรง่ เป็นบวกต่อหุ้น
สง่ออกของไทย โดยเฉพาะสินค้า
อุตสาหกรรม นอกจากนั้น ดัชนีค่า
ระวางเรือคอนเทนเนอร์ท่ียังคงอยู่

ในระดับสูง สะท้อนให้เห็นถึงความ
ต้องการขนสง่สินค้าท่ีอยูสู่งต่อไป
 เป็นบวกกับหุ้นกลุ่มโลจิสติกส์ นาย
ณัฐชาต กล่าว

ท้ังนี้ นอกจากกลุ่ม Global play 
แล้ว แนะน�าเก็งก�าไรไปยังกลุ่ม
หุ้นท่ีอิงกับเศรษฐกิจในประเทศ
 (Domestic play) และหุ้นธีมเปิด
เมือง (Reopening) ซึ่งราคาปรับ
ตัวลงมาลึก จนมี Downside ในแง่
ของ Valuation จ�ากัดแล้ว แนะน�า 
KBANK, BJC, CPN ,CRC และ MTC
 
นายณัฐชาต กล่าวว่า ในภาวะท่ี
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกจะ
เริ่มเข้ามามากขึ้นในเดือนนี้ อยาก
แนะน�าให้นักลงทุนเพิ่มหุ้นกลุ่ม
 Low beta อยา่งโรงไฟฟ้าเข้ามาใน
พอร์ต เพื่อท่ีจะท�าให้ความผันผวน
ของพอร์ตลดลง อีกท้ังไตรมาส 2 
จะเป็นชว่ง High season ของหุ้น
กลุ่มนี้ พร้อมยังมีก�าลังการผลิตใหม่
 ๆ เข้ามา และไมม่ีการปิดซอ่มบ�ารุง
ท่ีส�าคัญ จึงคาดว่าผลการด�าเนิน
งานในไตรมาส 2 นี้จะสามารถ
เติบโตได้ท้ังเมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้าและเมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน มองหุ้นใหญใ่น
กลุ่มท่ีนา่สนใจได้แก่ BGRIM, GPSC 
และหุ้นกลาง-เล็ก ท่ีนา่สนใจได้แก่ 
ACE, SSP, TPCH



กูรูึ่โนมูื่รึ่ะ พัฒนสิ่น คาดีหุ้นไทั้ยัเด่ีอน มิื่.ยั. 64 กูรูึ่โนมูื่รึ่ะ พัฒนสิ่น คาดีหุ้นไทั้ยัเด่ีอน มิื่.ยั. 64 
ดีีสุ่ดี 1,630 จุดี-คงกลัยุัทั้ธ์ุ ดีีสุ่ดี 1,630 จุดี-คงกลัยุัทั้ธ์ุ 

นายกรภัทร วรเชษฐ ์ผูอ้�านวยการ ฝ่าย
วิจัยและบรกิารการลงทนุ- กลยุทธ์การ
ลงทนุ บรษัิทหลักทรพัย ์โนมรูะ พัฒนสนิ
 จ�ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทิศทางตลาด
หุน้ไทย เดือนมถินุายน 2564 คาด SET 
Sideways/Down มแีนวต้าน 1606/1620จุด
(Best 1630จุด) แนวรบั1555/1520จุด
 (Worst1500จุด)

 Key Focus
  
(*) OPEC+ Meeting : การประชุม OPEC+ 
1 มิ.ย. จะประเมินแนวโน้มการสง่ออกน�ามัน
อิหรา่น และอาจมีการปรับแผนการผลิต
ส�าหรับเดือนมิ.ย.และก.ค.เพื่อรองรับการสง่
ออกน�ามันของอิหรา่น โดยตามก�าหนดเดิม
นั้น OPEC+ จะเพิ่มก�าลังการผลิต 350,000 
บาร์เรล/วันในเดือนมิ.ย. และเพิ่มอีก 
441,000 บาร์เรล/วันในเดือนก.ค.
  
(*/-) Central Bank Meetings : การประชุม
 ECB BOJ BOE วันท่ี 10, 17-18, 24 มิ.ย.นั้น
 Nomura คาดคงอัตราดอกเบี้ยท่ีระดับเดิม
 และไมม่ีการปรับเปลียนนโยบายเพิ่มเติม แต่
ส�าหรับการประชุม FOMC 15-16 มิ.ย. คาดจะ
มีการพูดคุยเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงนโยบาย
ผอ่นคลาย ตลาดจับตาสัญญาณ Tapering 
โดยตัวแปรส�าคัญก่อนการประชุม คือตัวเลข
การจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่าง
งาน ซึ่งจะรายงานวันท่ี 4 มิ.ย.
 
(+/*) The New Borrowing Decree : พ.ร.ก.กู้
เงินวงเงิน 5 แสนล้านบาท (3.21% ของ GDP) 
จะเข้าพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรในวันท่ี
 9-10 มิ.ย.นี้ และคาดจะเริ่มใช้จ่ายได้ปลาย
ไตรมาส 2 ซึ่งจะชว่ยเพิ่ม GDP ปี 2021 ได้ราว
 0.71% แต่อยา่งไรก็ดี Nomura ยังคงคาด
การณ์เศรษฐกิจปี 2021 ท่ีระดับเดิมท่ี 2.1% 
เนื่องจากให้น�าหนักกับความไมแ่นน่อนของ
สถานการณ์ Covid-19 ท่ียังควบคุมไมไ่ด้ และ
การฉีดวัคซีนท่ีล่าช้า โดยคาดไทยฉีดวัคซีนได้
 30% ของประชากรชว่ง 1Q22 ซึ่งจะท�าให้
เศรษฐกิจไทยจะต้องใช้เวลาจนถึง 3Q22 
ก่อนจะฟื้ นกลับมาได้เท่า Pre-Covid ช้ากว่า
ภูมิภาค
  

(*) TH MPC Meeting : การประชุมกนง.วันท่ี
 23 มิ.ย. Nomura คาดคงดอกเบี้ยท่ี 0.50% 
ขณะท่ีประเด็นท่ีตลาดสนใจอยูท่ี่ท่าทีด้าน
นโยบายและการคาดการณ์เศรษฐกิจ ว่า
ธปท. จะมีปรับคาดการณ์ GDP 2021-22 ลง
จาก 3.0% และ 4.7% หรือไม ่ท้ังนี้เมื่อ 29 
เม.ย. กระทรวงการคลัง ปรับลดคาดการณ์
 GDP 2021 เหลือ 2.3% จากเดิมคาด 2.8% 
และเมื่อ 17 พ.ค. สภาพัฒน์ฯ ได้ปรับลดคาด
การณ์ GDP 2021 เหลือ 2% จากเดิมคาดท่ี
 3.0%
 
 (*) FTSE Rebalance : น�าหนักการลงทุนของ
ไทยใน FTSE All World Ex US +0.01% สู่
 0.59% เพิ่มราว +66.8ล้านเหรียญฯ โดยหุ้น
ท่ีเข้าใหม ่FTSE All World Index ได้แก่ OR 
90ล้านเหรียญฯ(Large Cap), SCGP 75.4ล้าน
เหรียญฯ(Large Cap) เพิ่มน�าหนัก CBG 
11ล้านเหรียญฯ, OSP 8ล้านเหรียญฯ ลดน�า
หนัก BBL-R, PTT, SCC, CPALL, AOT, SCB, 
KBANK-F ตัวละ -13 ถึง -5ล้านเหรียญฯ ไมม่ี
หุ้นออก สว่น FTSE Small Cap หุ้นเข้าใหม่
 คือ KEX หุ้นออก คือ THAI และสุดท้าย FTSE 
Micro Cap หุ้นท่ีเข้าใหม ่ได้แก่ JR, NEX, 
NRF, RT, SA, SO ขณะท่ีไมม่ีหุ้นออก ท้ังหมดมี
ผลราคาปิด 18 มิ.ย.
  
(*) SET50/100 Rebalance : ตลาดจะ
ประกาศการคัดเลือกหุ้นเข้าออก SET50/100 
ในชว่งกลางเดือนมิ.ย. 2021 และมีผลเริ่ม
ใช้ 1 ก.ค. 2021 นี้ ซึ่งจากการค�านวณล่าสุด
ของเรา หุ้นท่ีคาดว่าจะเข้า SET50 รอบนี้มี 4 
บริษัท คือ STGT, IRPC, STA, KCE หุ้นคาดว่า
จะหลุด SET50 ได้แก่ AWC, HMPRO, TOA, 
VGI สว่นหุ้นท่ีคาดเข้า SET100 9 บริษัท คือ
 STGT, RCL, PSL, PTL, SYNEX, SINGER, 
ICHI, TKN, AAV หุ้นท่ีคาดว่าจะหลุด SET100 
9บริษัท คือ AWC, BCPG, BPP, HMPRO, 
MBK, TOA, TPIPP, TTW, WHAUP
  (*) Other Event : ใบอนุญาติโรงสกัด
กัญชง คาดปลดล๊อคต้นเดือนมิ.ย. บวกต่อ 
Cannabis/Hemp ขั้นกลาง-ปลาย RBF, DOD, 
ICHI, SAPPE, OSP
 June 2021 Portfolio : CRC, IRPC, BEC, 
TVO, ICHI, SAPPE
 .

 พอร์ตการลงทุน เดือน พ.ค. 2021 ให้ผล
ตอบแทน +2.61% ชนะ SET ถึง +2.68% สง่
ผลให้ 2021YTD พอร์ตให้ผลตอบแทนกว่า 
19.56% ชนะตลาด 10.4% ส�าหรับเดือน มิ.ย. 
2021
 .
 ตัวแปรก�าหนดทิศทางตลาดจะเกิดขึ้น
จาก 3 ประเด็น 1) ความสามารถในการคุม
 Covid-19 ระรอก 3 vs การเรง่ฉีดวัคซีน จะ
มีผลต่อก�าไรตลาดปรับลงหรือไม ่2) การ
ผา่นพรก กู้เงิน 5 แสนล้านบาท 9-10 มิ.ย. 
สะท้อนเสถียรภาพของรัฐบาล และ 3) การสง่
สัญญาณปรับปล่ียนนโยบายการเงินของ FED
 .
 ดังนั้นจึงคงกลยุทธ์ รอ Buy on Dip เพื่อ
เพิ่มน�าหนัก จากพอร์ตหุ้น 50% ท่ีเพิ่มมา
ในเดือนก่อน โดยเชิงแทคติคยังใช้ Barbel 
Portfolio ให้น�าหนักหุ้น Value/Laggard 
มากกว่า Growth/Momentum แนะน�าหุ้น
เด่น

 1) The Reopening ของต่างประเทศ
 บวกต่อหา้งทีม่สีาขาต่างประเทศ และ
นโยบายยิง่ช�อปยิง่ได้ภายในหนุน(CRC)

 2) หุน้ทีม่โีอกาสเข้า SET50 รอบเดือน
ก.ค. 2021 (IRPC : Spread ปิโตรเคมยีงัสงู)

 3) หุน้ทีผ่ลประกอบการฟื้ นตัว
(Turnaround) เป็นจุดที ่Consensus เริม่ต้น
ปรบัประมาณการณ์ท้ังกลุ่มสื่อทวี ีเน้นผุน้�า
อุตสาหกรรม(BEC)

 4) Soft Commodity ทีไ่ด้ประโยชน์
เชิงบวกจาก ลานญี่า ผสานความต้องการ
ฟื้ นหนุนก�าไร 1H21 และวงจรอาจยาวกกว่า
ตลาดคาด(TVO)

 และ 5) หุ้น Laggard กลุ่มเครื่องด่ืมท่ี
ได้ประโยช์จากชว่ง High Season หนุนก�าไร
 2Q21 เติบโต + พัฒนาการบวก อย. เตรียม
ออกใบอนุญาตสกัดให้กลุ่มกัญชง จะบวกเชิง 
Sentiment ต่อ(ICHI, SAPPE)
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จากสถานการณป์จัจุบนัราคาเหล็กท่ัวโลกปรบั
ตัวสงูข้ึนอยา่งต่อเนื่องนบัต้ังแต่ไตรมาสท่ี 3 ของ
ป ี2563 เป็นต้นมา จนถึงปจัจุบนัในปี 2564 ท่ี
ราคาปรบัสงูขึ้นกว่า 2 เท่าตัว ท้ังนี้ รายงาน
ของ The World Steel Association (เดือน
เมษายน 2564) คาดว่าในปี 2564 การบริโภค
เหล็กท่ัวโลกจะขยายตัวท่ี 5.8% จากปี 2563 
ท่ีหดตัว 0.2% สาเหตหุลักเกิดจากการฟื้ นตัว
ของเศรษฐกิจของประเทศพฒันาท่ีเรง่ฉดัวัคซนี
และจะเริม่เกิดภมูคุ้ิมกันหมูใ่นปลายป ี2564 นี้
 โดยสหรฐัอเมริกา มกีารบรโิภคเหล็กขยายตัว
 8.1% และกลุ่มประเทศอียู มีการบรโิภคขยาย
ตัว 10.2% ในขณะท่ีจีน ซ่ึงเปน็ตลาดเหล็กราย
ใหญข่องโลกคิดเปน็ 56% ของการบรโิภคท่ัว
โลก คาดว่าปนีี้จะขยายตัวเพยีง 3.0% จากปี
 2563 ท่ีขยายตัวสงูถึง 9.1% เนื่องจากป ี2563 
จีนจัดการการระบาดของโรคโควิด-19 ได้เรว็
ในชว่งไตรมาสแรก ท�าให้การบรโิภคเหล็กใน
ประเทศกลับมาเรว็

ท้ังนี้ จากการคาดการณ์ว่าความต้องการเหล็ก
จะปรับเพิ่มขึ้น จึงเกิดความกังวลด้านซัพพลาย
เหล็กว่าจะเพียงพอหรือไม ่เนื่องจากจีนซึ่งเป็น
ผู้ผลิตเหล็กรายใหญข่องโลกคิดเป็น 58% ของ
การผลิตโลก มีนโยบายควบคุมโรงงานเหล็ก
ท่ีไมไ่ด้มาตรฐานปล่อยมลพิษในเมืองถังซาน
 ซึ่งเป็นเมืองท่ีผลิตเหล็กคิดเป็น 14% ของ
ก�าลังการผลิตรวมในจีน จึงท�าให้เกิดการความ
กังวลด้านซัพพลาย และเก็บกักสต็อกเหล็ก
ในประเทศ ท�าให้ราคาเหล็กของจีนและเหล็ก
ท่ัวโลกปรับเพิ่มสูงขึ้นอยา่งต่อเนื่อง อยา่งไร
ก็ตาม ราคาเหล็กท่ีปรับเพิ่มสูงขึ้นอยา่งต่อเนื่อง
กระทบต่อผู้บริโภคเหล็กในประเทศจีนมาก
 เชน่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยเดือน
พฤษภาคมท่ีผา่นมา ทางการจีนออกมาตรการ
ควบคุมไมใ่ห้ราคาเหล็กในประเทศพุง่สูงขึ้นมาก
เกินไป ด้วยการควบคุมระดับสต็อกเหล็กของ
ผู้ประกอบการในประเทศ เพื่อลดการเก็งก�าไร 
ท�าให้ราคาเหล็กในจีนปรับตัวลดลง

ttb analytics คาดว่า ในปี 2564 ราคาเหล็ก
โลกจะเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เฉล่ียกว่า 75% โดย
ประเมินว่าระดับราคาเหล็กในครึ่งปีแรกจะ
เป็นระดับราคาสูงสุดในปี 2564 นี้ และในชว่ง
ครึ่งปีหลัง ราคาเหล็กจะมีเสถียรภาพมากขึ้น
จากการท่ีทางการจีนใช้มาตรการควบคุมราคา
เหล็ก เพื่อไมใ่ห้กระทบผู้บริโภคเหล็กในประเทศ
 ประกอบกับระดับราคาท่ีเพิ่มสูงขึ้น ท�าให้ผู้ผลิต
เหล็กรายใหญข่องโลกในประเทศอินเดีย ญี่ปุ่น
 สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย ปรับเพิ่มก�าลังการ
ผลิตเพิ่มขึ้น หลังปรับลดก�าลังการผลิตลงในชว่ง
การระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 ท่ีผา่น
มากว่า 10-20%

คาดราคาเหล็กในประเทศปี 2564 เพิ่มขึน้
เฉลีย่ 18% ในขณะทีปี่ 2563 ลดลง 7.2% จาก
ลงทนุเอกชนน้อย

การศึกษาความสัมพันธ์การสง่ผา่นราคาเหล็ก
โลกและการลงทุนภาคเอกชนไปยังราคา
เหล็กในประเทศ ในชว่ง 10 ปีท่ีผา่นมาพบ
ว่าการเคล่ือนไหวของราคาเหล็กในประเทศ
จะแปรผันไปตามภาวะการลงทุนในประเทศ
 มากกว่าระดับราคาเหล็กในตลาดโลก โดยการ
ลงทุนในประเทศท่ีเพิ่มขึ้น 1% จะสง่ผา่นไป
ยังราคาเหล็กในประเทศให้เพิ่มขึ้น 0.48% ใน
ขณะท่ีระดับราคาเหล็กท่ัวโลกท่ีปรับเพิ่มขึ้น
 1% จะสง่ผา่นไปยังราคาเหล็กในประเทศให้
เพิ่มขึ้น 0.13% ดังนั้น จากแนวโน้มการลงทุน
ในประเทศท่ีคาดว่าจะเริ่มทยอยฟื้ นตัวในชว่ง
ไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 นี้หลังจากมีการเรง่
ฉีดวัคซีนเริ่มสง่ผลให้จ�านวนผู้ติดเชื้อลดลงและ
สง่ผลให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคา
เหล็กท่ัวโลกท่ีมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากการท่ี
จีนเข้ามาควบคุมการเก็งก�าไรสต็อกในประเทศ 
และกลุ่มประเทศผูผ้ลิตเหล็กรายใหญม่แีรงจูงใจ
ด้านราคาเพิ่มก�าลังผลิตเหล็กมากขึ้น จากปัจจัย
ดังกล่าวข้างต้น ttb analytics คาดว่าจะท�าให้
ราคาเหล็กในประเทศของไทยปรับเพิ่มขึ้นเฉล่ีย
 18% โดยครึ่งปีแรกปรับเพิ่มขึ้น 25% ในขณะ
ท่ีครึ่งปีหลังปรับเพิ่มขึ้น 12% โดยปัจจัยท่ีต้อง
ติดตามคือ การฟื้ นตัวของการลงทุนในประเทศ
 และระดับราคาเหล็กในประเทศจีนเนื่องจาก
ไทยพึ่งพิงการน�าเข้าเหล็กจีนถึง 35%ของ
การน�าเข้ารวม โดยธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบมาก 
ได้แก่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง
 ยานยนต์และชิ้นสว่น เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็ก
โทรนิกส์

 

คาดการบรโิภคเหล็กส�าเรจ็รูปในประเทศกลับ
มาฟื้ น 5-8% จากปี 2563 ทีห่ดตัวจากการ
ระบาดของโรคโควิด-19

คาดว่า ในปี 2564 นี้การบริโภคเหล็กส�าเร็จรูป
ในประเทศจะขยายตัว 5-8% จากปี 2563 ท่ี
หดตัว 11.6% จากผลกระทบการระบาดของ
โรคโควิด-19 ท�าให้การบริโภคเหล็กท่ีน�าไป
ผลิตเป็นสินค้าส�าเร็จรูปลดลง แม้ว่าการบริโภค
เหล็กในปี 2564 นี้ จะมีการฟื้ นตัวดีขึ้น จาก
อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้น
สว่นอิเล็กทรอนิกส์ อันได้รับผลดีจากการสง่ออก
ท่ีดีขึ้น แต่ธุรกิจก่อสร้างท่ีมีการบริโภคเหล็ก

ถึง 63% ของการบริโภคเหล็กรวมท้ังประเทศ
 พบว่ายังมีการฟื้ นตัวช้า โดยปริมาณการขาย
ปูนซีเมนต์ในไตรมาสแรกของปี 2564 ยังหดตัว
 5.9% จากภาคอสังหาริมทรัพย์ท่ีชะลอลง และ
ประเมินว่าผลกระทบจะต่อเนื่องในไตรมาส 2 
ถึงต้นไตรมาส 3 เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคโควิด-19 ท้ังนี้ ชว่งกลาง
ไตรมาส 3 เป็นต้นไป ธุรกิจก่อสร้างจะทยอยฟื้ น
ตัว เนื่องจากจะได้รับผลดีจากการ
กระจายฉีดวัคซีนมากขึ้น การติดเชื้อใหมล่ดลง
 ในขณะท่ีธุรกิจยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ประเมินว่าเป็นธุรกิจท่ีฟื้ นตัวได้ดี
จากภาคการสง่ออกท่ีดีขึ้นนับต้ังแต่ต้นปี 2564 
จากเศรษฐกิจท่ีฟื้ นตัวในประเทศพัฒนาแล้ว

ธุรกิจบรโิภคเหล็กปลายน�าสอ่เค้า มารจ้ิ์นลด
 2-4%

ttb analytics ท�าการศึกษาผลกระทบราคา
เหล็กในประเทศท่ีเพิ่มขึ้น โดยวิเคราะห์จาก
โครงสร้างต้นทุนเหล็กต่อต้นทุนรวม และอัตรา
ก�าไรขั้นต้นจากงบการเงินเฉล่ียของธุรกิจ โดย
เจาะลึกธุรกิจท่ีบริโภคเหล็กมาก ได้แก่ ภาค
ก่อสร้าง (63%) ภาคยานยนต์ (17%) เครื่องใช้
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (9%) และเครื่องจักร
และอุปกรณ์ (5%) พบว่า ระดับราคาเหล็กใน
ประเทศท่ีคาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉล่ีย 18% 
ในปี 2564 นี้ ธุรกิจท่ีจะได้รับผลกระทบต่อ
มาร์จ้ินสูงสุด ได้แก่ เครื่องจักรกลและชิ้นสว่น
 ยานยนต์และชิ้นสว่น รับเหมาก่อสร้าง เครื่องใช้
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมาร์จ้ินของธุรกิจ
จะลดลง 4.0% , 3.2% , 3.0% และ 2.4% ตาม
ล�าดับ เนื่องจากธุรกิจเหล่านี้ พึ่งพิงวัตถุดิบเหล็ก
มาก แต่ความสามารถในการปรับราคาขายต้อง
ใช้เวลานาน ท�าให้อัตราก�าไรลดลงจากภาวะ
ต้นทุนเหล็กท่ีเพิ่มสูงขึ้น และหากแยกผลกระ
ทบรายครึ่งปี พบว่าชว่งครึ่งปีแรกท่ีราคาเหล็ก
ในประเทศเพิ่มสูงเฉล่ีย 25% มาร์จ้ินของธุรกิจ
ลดลง 2.3% – 5.3% และในชว่งครึ่งปีหลังราคา
เหล็กเริ่มผอ่นคลายท�าให้ราคาเหล็กเฉล่ียเพิ่ม
ขึ้น12% ในขณะท่ีมาร์จ้ินจะลดลง 1.1% -2.7%

ดังนั้น ธุรกิจผู้บริโภคเหล็กปลายน�าท่ีได้รับผลก
ระทบจากการปรับราคาขึ้นของวัตถุดิบท�าให้
มาร์จ้ินลดลง มีความจ�าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะบริหาร
จัดการวัตถุดิบสต็อกเหล็กในคงคลังให้สั้นลง
และขายให้เร็วขึ้น และหากเป็นไปได้ เมื่อมีการ
ซื้อวัตถุดิบเหล็กในราคาสูงและจ�าเป็นต้องปรับ
เพิ่มราคาสินค้าขายเมื่อผลิตเสร็จ ควรท�าการ
เจรจากับผู้ซื้อสินค้าล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ซื้อทราบ
เง่ือนไขเตรียมรับค�าสั่งซื้อในราคาท่ีเพิ่มสูงขึ้น



ธุนาคารึ่ทิั้ส่โก้ชีื่� หุ้น ‘วั่ฏจักรึ่เศรึ่ษฐกิจ’ธุนาคารึ่ทิั้ส่โก้ชีื่� หุ้น ‘วั่ฏจักรึ่เศรึ่ษฐกิจ’
ใกล้จบริอบขาข้�น แนะลูกค้่าเร่ิงป้รัิบพิ่อร์ิตัซ้ื้�อหุ้นป้ลอดภััยใกล้จบริอบขาข้�น แนะลูกค้่าเร่ิงป้รัิบพิ่อร์ิตัซ้ื้�อหุ้นป้ลอดภััย

ธนาคารทิสโก้ชี้ หุ้น ‘วัฏิจักรเศรษฐกิจ’ ใกล้
จบรอบขาขึ้น แนะลูกค้าเรง่ปรับพอร์ตซื้อ
หุ้นปลอดภัย (Defensives) โดยเฉพาะหุ้น
กลุ่มไบโอเทคฯ ท่ีเชียร์มาตลอด ปล้ืมราคา
หุ้น Biogen ว่ิงแรงตามคาด วันเดียวราคาพุง่ 
38.34% รับขา่ว FDA อนุมัติยาอัลไซเมอร์

นายณัฐกฤติ เหล่าทวทีรพัย ์ผูอ้�านวย
การอาวุโสทีป่รกึษาการลงทนุทิสโก้เวลธ์
 ธนาคารทิสโก้ จ�ากัด (มหาชน) (Mr.
Nattakrit Laotaweesap, Head Of 
Wealth Advisory of TISCO Bank Public 
Company Limited) เปิดเผยว่า ในชว่ง 5 
เดือนท่ีผา่นมาหุ้นวัฏจักรเศรษฐกิจปรับตัว
เพิ่มขึ้นแรงรับการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ และ
สภาพคล่องในระบบท่ีมีอยูม่าก ขณะเดียวกัน
ธนาคารทิสโก้ยังคงเดินหน้าแนะน�าให้ลูกค้า
ลงทุนในหุ้นนวัตกรรมการแพทย์ (Innovative 
Healthcare) โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีทาง
ชีวภาพ (Biotechnology) อยา่งต่อเนื่อง
 เพราะเป็นหุ้นกลุ่ม Defensives (หุ้นปลอดภัย
) ท่ีผลประกอบการค่อนข้างเสถียร และ
ไมแ่ปรผันตามวัฏจักรเศรษฐกิจ เนื่องจาก
ประเมนิว่าในอนาคตยังมคีวามไมแ่นน่อนด้าน
เศรษฐกิจและสภาพคล่องในระบบรออยูม่าก

นอกจากนี้ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทางชีวภาพยัง
มีโอกาสสร้างผลตอบแทนท่ีโดดเด่น อยา่ง
ล่าสุด องค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐฯ
 ได้อนุมัติยารักษาโรคอัลไซเมอร์ ชื่อว่า
 Aducanumab ของบริษัท Biogen บริษัท
เทคโนโลยีชีวภาพของสหรัฐฯ ซึ่งหลังจาก
มีขา่วดีออกมา ท�าให้เพียงวันเดียวราคาหุ้น
 Biogen ทยานรับขา่วไปถึง 38.34% ไปอยูท่ี่
 395.85 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น นี่ถือเป็นหนึ่ง
ในจุดเด่นของหุ้น Biotechnology ท่ีราคาหุ้น
มักจะปรับขึ้นแรงเมื่อมีขา่วดีเรื่องการอนุมัติ
ยา และการควบรวมกิจการเกิดขึ้น

“ในช่วง 5 เดือนทีผ่า่นมาหุน้กลุ่มวััฏิจักร
 (Cyclical Stocks) เช่น กลุ่มสถาบนัการเงิน
 (Financials) กลุ่มพลังงาน (Energy) กลุ่ม
อุตสาหกรรม (Industrials) ปรบัตัวขึน้

อยา่งโดดเด่น ตามการฟื้ นตัวอยา่งแข็งแกรง่
ของเศรษฐกิจ และสภาพคล่องในระบบทีย่งั
คงมอียูม่าก ท�าใหนั้กวิเคราะหแ์ละนักลงทนุ
เริม่ใหค้วามสนใจลงทนุในหุน้กลุ่มดังกล่าว
 แต่ในมุมมองของธนาคารทิสโก้ประเมินว่า 
ในช่วงครึง่ปีหลังหุน้กลุ่มวัฏิจักรอาจจะไม่ใช่
ผูน้�าในด้านการสรา้งผลตอบแทนอกีต่อไป
 เพราะการเติบโตของเศรษฐกิจน่าจะเข้า
ใกล้จุดสงูสดุแล้ว ประกอบกับธนาคารกลาง
สหรฐัฯ (Fed) จะเริม่สง่สญัญาณลดการ
อัดฉดีสภาพคล่องเข้าระบบในเดือนสงิหาคม
นี ้” นายณัฐกฤติกล่าว

ท้ังนี้ ธนาคารทิสโก้มองว่า หุ้นกลุ่มวัฏจักร
นา่จะใกล้หมดรอบขาขึ้นในเร็วๆ นี้ เพราะ
ปัจจัยหนุนด้านเศรษฐกิจและสภาพคล่อง
จากธนาคารกลางส�าคัญต่างๆ จะเริ่มเปล่ียน
ไป โดยเฉพาะประเทศสหรัฐฯ ซึ่งจากการ
รวบรวมความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์
โดย Bloomberg พบว่า นักเศรษฐศาสตร์
คาดว่า GDP ของสหรัฐฯ จะขยายตัวสูงสุดใน
ไตรมาส 2 ท่ี 9.0% และจะชะลอตัวลงในชว่ง
ท่ีเหลือของปีเป็น 6.5% และ 4.6% ตามล�าดับ
 สว่นหนึ่งเพราะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐท่ีหมดลง หลังจากกระจายฉีด
วัคซีนป้องกัน COVID – 19 จนคาดว่าจะเริ่ม
สร้างภูมิคุ้มกันหมูไ่ด้ในไตรมาส 3 ของปีนี้
 ขณะเดียวกันธนาคารกลางสหรัฐฯ นา่จะเริ่ม
สง่สัญญาณลดการอัดฉีดสภาพคล่องเพื่อแตะ
เบรกเงินเฟ้อ ในการประชุม Jackson Hole 
ซึ่งจะเกิดขึ้นในชว่งปลายเดือนสิงหาคมนี้
 นอกจากนี้ ปัจจัยด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ี
ปรับตัวสูงขึ้นก็ยังสร้างแรงกดดันต่อก�าไรของ
บางบริษัทในหุ้นกลุ่มวัฏจักรอีกด้วย

อยา่งไรก็ตาม เพื่อลดความผันผวนของพอร์ต
การลงทุนจากความไมแ่นน่อนท่ีจะเกิดขึ้นใน
ชว่งครึ่งปีหลัง ธนาคารทิสโก้ยังคงแนะน�าให้
ลูกค้าปรับเปล่ียนพอร์ตการลงทุนในหุ้นกลุ่ม
วัฏจักรมาเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม Defensives 
โดยเฉพาะธุรกิจเทคโนโลยีทางชีวภาพ
 (Biotechnology) ซึ่งในชว่งท่ี COVID-19 
ระบาด ธุรกิจเทคโนโลยีทางชีวภาพเข้ามา

มีบทบาทอยา่งมากท้ังการคิดค้นวัคซีนและ
ยาท่ีใช้ในการรักษา นอกจากนี้ ยังยารักษา
โรคอ่ืนๆ อยูใ่นระหว่างการวิจัยกว่า 7,000 
รายการ

ส�าหรับหุ้นกลุ่ม Healthcare จะพบว่า มี 2 
ชาติมหาอ�านาจ คือ สหรัฐฯ และจีน ท่ีมีีมูลค่า
ตลาดใหญเ่ป็นอันดับ 1 และอันดับ 2 ของ
โลกตามล�าดับ ซึ่งปัจจุบันการลงทุนด้านวิจัย
พัฒนายาตัวใหมก็่นับว่าบริษัทขนาดใหญข่อง
สหรัฐฯ ยังเป็นประเทศท่ีมีเม็ดเงินลงทุนมาก
ท่ีสุดในโลก โดยมีมูลค่าเงินลงทุนมากกว่า
นอกสหรัฐฯ ถึง 2 เท่า และยังสร้างการเติบโต
ได้อยา่งแข็งแกรง่ จีนก็เริ่มมีบทบาทอยา่งมาก
ในเทคโนโลยีด้านนี้ เห็นได้จากความสามารถ
ในการคิดค้นวิจัยและผลิตวัคซีนส�าหรับ
 COVID-19 

ท่ีเป็นท่ีได้รับการรับรองจากองค์การอนามัย
โลก (WHO) เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินท้ัง
 Sinopharm และ Sinovac นอกจากนี้ ความ
ก้าวหน้าทางการแพทย์ของจีนก�าลังติดอันดับ
โลกภายใต้ธีม “Healthy China 2030 Plan” 
ท่ีรัฐบาลจีนต้ังเป้าท่ีจะเป็นผู้น�าระดับโลก
ด้านการผลิตยารักษาโรคด้วยนวัตกรรมสมัย
ใหม ่(Innovative Drugs) โดยมีเป้าหมายให้
บริษัทยากว่า 100 บริษัท มีผลิตภัณฑ์ยาท่ีได้
รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) 
รวมถึงสนับสนุนการท�าวิจัยพัฒนา (R&D) 
ยาจีนและยาท่ีผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
 (Biotechology)

ท้ังนี ้ในปี 2568 จนีคาดหวังว่าจะสง่ออกยา
รกัษาโรคไปยงัประเทศต่างๆ เช่น สหรฐัฯ
 ยุโรป และญีปุ่่น ท�าใหใ้นช่วง 10 ปีทีผ่า่น
มาอุตสาหกรรม Healthcare ของจนีเติบโต
เรว็ทีส่ดุเป็นอันดับ 1 ของโลกราว 13% ต่อ
ปีและยงัมแีนวโน้มทีย่งัเติบโตได้ต่อเน่ืองใน
อนาคต



MFC แนะลังทุั้นในกองทุั้นเปิีดี ‘M-MIDSMALL’ ขยัายัโอกาส่MFC แนะลังทุั้นในกองทุั้นเปิีดี ‘M-MIDSMALL’ ขยัายัโอกาส่
ส่ร้ึ่างผลัตอบแทั้นสู่งถ่ึง 37.88% ชื่นะดัีชื่นี SET TRI ส่ร้ึ่างผลัตอบแทั้นสู่งถ่ึง 37.88% ชื่นะดัีชื่นี SET TRI 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟ
ซี จ�ากัด (มหาชน) หรือ MFC ผู้บริหาร
จัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล
 แค็ป หรือ ‘M-MIDSMALL’ ท่ีเน้นการ
ลงทุนในตราสารแหง่ทุนของบริษัทขนาด
กลางและขนาดเล็กท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ภายใต้
การบริหารแบบ Active Management 
ท�าให้ ‘M-MIDSMALL’ สร้างผลตอบแทน
ท่ีโดดเด่น นับต้ังแต่ต้นปี 2564 (YTD 
2564) กองทุน M-MIDSMALL ท�าผล
ตอบแทนอยูท่ี่ +37.88% สว่นดัชนี
เปรียบเทียบ SET TRI ผลตอบแทนอยูท่ี่
 11.12% และ M-MIDSMALL ยังได้รับ
 Morningstar Rating Overall ท่ี 5 ดาว (
ข้อมูล ณ วันท่ี 27 พฤษภาคม 2564)

คณุธนโชติ รุง่สทิธิวัฒน์ กรรมการผู้
จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซ ีจ�ากัด (มหาชน
) หรอื MFC เผยว่า ปัจจัยท่ีท�าให้กองทุน
 M-MIDSMALL นา่ลงทุนในชว่งนี้ มา
จากการท่ี สศช. คาดการณ์ GDP ไทยปี
 2564 เติบโตท่ี 1.5 - 2.5% (โดยไตรมาส
 1/2564 GDP ติดลบไป 2.6%) อยา่งไร
ก็ตาม การกระจายวัคซีนในประเทศท่ี
จะเรง่ตัวขึ้นอยา่งมีนัยส�าคัญต้ังแต่เดือน
 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป จะสามารถชว่ยให้
เกิดภูมิคุ้มกันหมู ่(herd immunity) ใน
ประเทศได้ภายในครึ่งปีแรกของปี 2565 
โดยการเรง่ฉีดวัคซีนในประเทศนั้นจะ
สง่ผลให้เศรษฐกิจไทยค่อย ๆ ฟื้ นตัวได้
อยา่งต่อเนื่อง ทาง MFC จึงมีมุมมองว่า
ตลาดหุ้นไทยในปี 2564 นี้จะปรับตัวขึ้น
แบบ sideway up ตอบรับการฟื้ นตัวของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไทยและ
การเปิดประเทศท่ัวโลก โดยการท่ีภาวะ
ตลาดรวมปรับตัวขึ้นนั้น จึงคาดการณ์
ว่าหุ้นขนาดกลาง-เล็กจะปรับตัวขึ้นได้ดี
สอดคล้องเชน่กัน

โดยผู้จัดการกองทุน M-MIDSMALL มี
กลยุทธ์การจัดพอร์ตโฟลิโอโดยเน้นหุ้น
รายตัวท่ีมีพื้นฐานดี และมีปัจจัยสนับสนุน
 (catalyst) เฉพาะตัว ซึ่งแม้เกิดการแพร่
ระบาดระลอกใหมใ่นประเทศ โดยก�าไร

ของหุ้นเหล่านี้ก็จะยังสามารถเติบโตได้
ดี และราคาหุ้นมีความแข็งแกรง่แม้ใน
ชว่งตลาดปรับฐาน ยกตัวอยา่งเชน่ หุ้นท่ี
เก่ียวข้องกับธุรกิจสง่ออกและการขนสง่
ระหว่างประเทศ ยอดการสง่ออกสินค้าใน
ไตรมาส 1/2564 ได้ฟื้ นตัวกลับมาขยาย
ตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ไตรมาส ท่ี 5.3% 
แม้ว่าจะยังมีการระบาดในประเทศ รวมถึง
หุ้นท่ีได้รับประโยชน์จากการปลดล็อคพืช
เศรษฐกิจมูลค่าสูงตัวใหมอ่ยา่งกัญชง และ
หุ้นกลุ่มการเงินท่ีประกอบธุรกิจบริหารหนี้
เสียและทวงหนี้ จากปริมาณหนี้เสียและ
หนี้พักช�าระในประเทศท่ีปรับตัวเพิ่มขึ้น
ในชว่งการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทาง
ธนาคารพาณิชย์จึงต้องทยอยขายหนี้ออก
มาปริมาณมากซึ่งจะชว่ยให้หุ้นในกลุ่ม
บริหารหนี้เสีย สามารถมีก�าไรและเติบโต
ได้ดี

ด้วยประสบการณ์และกลยุทธ์ในการ
บริหารกองทุนท่ีแมน่ย�าของ MFC ผู้
จัดการกองทุน เล็งเห็นถึงโอกาสการ
เติบโต และความเหมาะสมของการเข้า
ลงทุน MFC ประกาศเพิ่มชนิดหนว่ยลงทุน
อีก 3 ชนิด คือ ชนิดผู้ลงทุนท่ัวไปท่ีไมร่ับ
เงินปันผล (M-MIDSMALL-A), ชนิดเพื่อ
การออม (M-MIDSMALL-SSF) และชนิด
กองทุนส�ารองเล้ียงชีพ (M-MIDSMALL-
PVD) เพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกในการ
ลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนท่ีสนใจการลงทุนใน
หุ้นของบริษัทขนาดกลางและเล็กในตลาด
หุ้นไทยและ MAI ท่ีมีปัจจัยพื้นฐานดี และ
มีแนวโน้มการเติบโตสูงในระยะปานกลาง
และระยะยาว

โดย M-MIDSMALL มีหนว่ยลงทุนชนิด
ใหมท่ี่โดดเด่นถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการ
ลดหยอ่นภาษี โดยเพิ่มชนิดหนว่ยลงทุน
เพื่อการออม หรือ “M-MIDSMALL SSF” 
เหมาะส�าหรับนักลงทุนท่ีสนใจลงทุนใน
หุ้นขนาดกลางและเล็ก นอกจากลงทุน
เพื่อคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุน
แล้ว ยังได้รับผลประโยชน์ทางด้านภาษี
ด้วย (M-MIDSMALL-SSF เป็นชนิดหนว่ย
ลงทุนท่ีเพิ่งเปิดเสนอขายใหม ่ดังนั้นผู้

ลงทุนสามารถอ้างอิงข้อมูลของหนว่ย
ลงทุนชิด M-MIDSMALL-D ได้)

ท้ังนี้บริษัทได้เปิดเสนอขายหนว่ยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุนท่ัวไปท่ีไมร่ับเงินปันผล
 (M-MIDSMALL-A), ชนิดเพื่อการออม
 (M-MIDSMALL-SSF) และชนิดกองทุน
ส�ารองเล้ียงชีพ (M-MIDSMALL-PVD) 
ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 2564 ส�าหรับท่าน
ผู้ถือหนว่ยลงทุนกองทุน M-MIDSMALL 
ก่อนหน้าการเพิ่มชนิดหนว่ยลงทุน
 หนว่ยลงทุนของท่านจะอยูใ่นหนว่ย
ลงทุนชนิดผู้ลงทุนท่ัวไปท่ีรับเงินปันผล 
(M-MIDSMALL-D)

กองทุนเปิด M-MIDSMALL เหมาะส�าหรับ
ผู้ท่ีต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและ
เล็กคาดหวังผลตอบแทนท่ีดี และสามารถ
ยอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯได้
 ส�าหรับผู้ท่ีสนใจ สามารถลงทุนขั้นต�าได้
ต้ังแต่ 1,000 บาท ในการสั่งซื้อครั้งแรก
และครั้งถัดไป โดยซื้อขายได้ทุกวันท�าการ
 ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับ
นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง หรือหนังสือ
ชี้ชวนได้ท่ี บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ากัด (มหาชน
) ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อท�าความ
เข้าใจลักษณะสินค้า เง่ือนไขผลตอบแทน
 และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
 ผลการด�าเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด�าเนินงานใน
อนาคต ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ท่ี บลจ. เอ็ม
เอฟซี จ�ากัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-
2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด
 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขา
แจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขา
ปิ่ นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขา
ขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขา
เชียงใหม ่โทร. 0-5321-8480-82 สาขา
ระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่
 โทร. 074-232-324 - 25 หรือท่ี www.
mfcfund.com



FETCO เผยัผลัส่ำารึ่ว่จดัีนชีื่คว่ามื่เช่ื่�อมัื่�นนักลังทุั้น FETCO เผยัผลัส่ำารึ่ว่จดัีนชีื่คว่ามื่เช่ื่�อมัื่�นนักลังทุั้น 
อีก 3 เด่ีอนข้างหน้าอยู่ัทีั้�รึ่ะดัีบ 126.40 ปีรัึ่บตัว่เพิ� มื่ข่�น 1.6อีก 3 เด่ีอนข้างหน้าอยู่ัทีั้�รึ่ะดัีบ 126.40 ปีรัึ่บตัว่เพิ� มื่ข่�น 1.6

 จากเด้อนก่อน ยังค่งอยู่ในเกณฑ์์ “ร้ิอนแริง” อย่างต่ัอเน้�อง จากเด้อนก่อน ยังค่งอยู่ในเกณฑ์์ “ร้ิอนแริง” อย่างต่ัอเน้�อง

นายไพบูลย ์นลินทรางกรู ประธานกรรมการ
สภาธุรกิจตลาดทนุไทย เปิดเผยดัชนคีวามเชื่อ
มั่นนักลงทนุ (FETCO Investor Confidence 
Index) ผลส�ารวจในเดือนพฤษภาคม 2564 พบ
ว่า “ดัชนีฯ ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยูท่ี่ระดับ
 126.40 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.6% จากเดือนก่อน
 ยังคงอยูใ่นเกณฑ์ “ร้อนแรง” อยา่งต่อเนื่อง นัก
ลงทุนคาดหวังแผนการฉีดวัคซีนเพื่อคล่ีคลาย
สถานการณ์ Covid-19 เป็นปัจจัยหนุนมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจใน
ประเทศ และการไหลเข้าของเงินทุน ส�าหรับ
ปัจจัยท่ีฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากท่ีสุด ได้แก่
 สถานการณ์ระบาดของ Covid-19 ระลอกสามใน
ไทย รองลงมาคือความขัดแย้งระหว่างประเทศ
 และผลการประชุมอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ
 กนง.

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor 
Confidence Index) ส�ารวจในเดือนพฤษภาคม 
2564 ได้ผลส�ารวจโดยสรุป ดังนี้
- ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก
 3 เดือนข้างหน้า (สิงหาคม 2564) อยูใ่นเกณฑ์
 “ร้อนแรง” (ชว่งค่าดัชนี 120 -159) ปรับตัว
เพิ่มขึ้น 1.6% จากเดือนก่อนหน้ามาอยูท่ี่ระดับ
 126.40
- ความเชื่อมั่นนักลงทุนเกือบทุกกลุ่มอยูใ่นเกณฑ์
 “รอ้นแรง” ยกเว้นความเชื่อมั่นนักลงทุนสถาบัน
ในประเทศอยูใ่นเกณฑ์ “ทรงตัว”
- หมวดธุรกิจท่ีนา่สนใจมากท่ีสุด หมวดชิ้นสว่น
อิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)
- หมวดธุรกิจท่ีไมน่า่สนใจมากท่ีสุด คือ หมวด
แฟชั่น (FASHION)
- ปัจจัยหนุนท่ีมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมาก
ท่ีสุด คือ แผนการกระจายวัคซีนเพื่อคล่ีคลาย
สถานการณ์ Covid-19
- ปัจจัยฉุดท่ีมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากท่ีสุด
 คือ สถานการณ์ระบาดของ Covid-19 ระลอก
สาม

“ผลส�ารวจ ณ เดือนพฤษภาคม 2564 รายกลุ่ม
นักลงทนุ พบว่า ความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทนุ
บุคคลปรบัตัวลดลง 3% อยูท่ีร่ะดับ 125.37 
กลุ่มบญัชบีรษัิทหลักทรพัยป์รบัตัวเพิ่มขึน้
 9% อยูท่ีร่ะดับ 150.00 กลุ่มนักลงทนุสถาบนั
ในประเทศปรบัตัวเพิ่มขึน้ 26% อยูท่ีร่ะดับ
 118.75 และกลุ่มนักลงทนุต่างชาติคงตัวที่
ระดับ 120.00

ในชว่งเดือนพฤษภาคม 2564 SET index 
ผันผวนอยูร่ะหว่าง 1,548.13 —1,593.59 โดย
ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นในสัปดาห์แรก ตามแรง
หนุนของตลาดหุ้นสหรัฐและตลาดหุ้นยุโรป และ
ความคาดหวังท่ีจะได้จ�านวนวัคซีนเพิ่มขึ้นจาก
การรว่มมือของภาคเอกชน อยา่งไรก็ตาม ตลาด
หุ้นไทยปรับตัวลงอยา่งหนักในชว่งกลางเดือน 
เนื่องจากนักลงทุนกังวลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐท่ี
ปรับตัวเพิ่มสูงเกิดคาด 

ซึ่งอาจท�าให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ สง่สัญญาณขึ้น
อัตราดอกเบี้ยรวมถึงอาจลดขนาดมาตรการผอ่น
คลายเชิงปริมาณ (QE) เร็วกว่าท่ีคาดการไว้ ผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้น อีกท้ัง
ปัจจัยในประเทศซึ่งพบคลัสเตอร์การระบาดใหม่
หลายแหง่ในกรุงเทพ จ�านวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า
 2 พันรายต่อวัน การพบไวรัสสายพันธ์ุอินเดีย
ในประเทศไทย และความล่าช้าของการกระจา
ยวัคซีน โดยมีปัจจัยบวกคือมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจชุดใหมข่องรัฐบาลมูลค่ารวม 2.5 
แสนล้านบาท สง่ผลให้ SET index ณ สิ้นเดือน
พฤษภาคม ปิดท่ี 1,593.59 จุด

ปัจจัยต่างประเทศท่ีนา่ติดตาม ได้แก่ การทยอย
ฟื้ นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จีน และยุโรป จาก
การทยอยเปิดประเทศหลังจากประชาชนจ�านวน
มากได้รับวัคซีนแล้ว ซึ่งจะท�าให้ภาคการสง่ออก
ไทยได้อานิสงส์ไปด้วย การติดตามผลการประชุม
ธนาคารกลางในยุโรป สหรัฐ ญี่ปุ่นและอังกฤษ
 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และ
การเฝ้าระวังการระบาดของ Covid-19 ระลอก
ใหมใ่นประเทศเพื่อนบ้านท่ีอาจสง่ผลกระทบต่อ
ไทย อาทิ มาเลเซีย เวียตนาม ในสว่นของปัจจัย
ในประเทศ ได้แก่ การสรรหาและแจกจ่ายวัคซีน
ในประเทศให้เป็นไปตามเป้าท่ีวางไว้ 100 ล้าน
โดสภายในปีนี้ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักท่ีจะชว่ยฟื้ น
ความเชื่อมั่นของประชาชนและจะสง่ผลต่อการ
ฟื้ นตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศ ผลการ
พิจารณา พรก. ให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้
เงินเพิ่มเติม วงเงิน 5 แสนล้านบาท และผลการ
ประชุมอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. ในวันท่ี
 23 มิถุนายนนี้”

ดัชนคีาดการณ์อัตราดอกเบีย้ (Interest Rate 
Expectation Index) เดือนมิถนุายน 2564

ผลจากดัชนีสะท้อนการคาดการณ์ของตลาดท่ี
คงมุมมองเชน่เดียวกับครั้งท่ีแล้ว ว่า กนง. จะ
รักษาอัตราดอกเบี้ยนโยบายท่ีระดับ 0.5% ใน

การประชุมเดือนมิถุนายนนี้ สว่นอัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และอายุ 10 
ปี คาดการณ์ว่า ณ สิ้นไตรมาส 2 มีแนวโน้มไม่
เปล่ียนแปลงนักจากวันท่ีท�าการส�ารวจ (21 พ.ค
. 64) โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวนมากขึ้นท่ี
คาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
อายุ 5 ปี และ 10 ปีอาจไมเ่ปล่ียนแปลงถึงแม้ว่า
จะมีความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐท่ี
อาจท�าให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้น และการออก พรก. กู้เงิน
 5 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันให้อัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่
เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงจากการ
ระบาดของ COVID-19 และความไมแ่นน่อนของ
การฉีดวัคซีนท่ีอาจสง่ผลให้อัตราผลตอบแทน
ปรับตัวลงได้เชน่กัน

นางสาวอรยิา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้
จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย เปิดเผย
ดัชนคีาดการณ์อัตราดอกเบีย้ (Interest Rate 
Expectation Index) เดือนมิถนุายน 2564 
โดยมรีายละเอยีด ดังนี้
• ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายในการ
ประชุม กนง. รอบเดือนกุมภาพันธ์นี้อยูท่ี่ระดับ
 47 ไมเ่ปล่ียนแปลงจากครั้งท่ีแล้วและยังอยูใ่น
เกณฑ์ “ไมเ่ปล่ียนแปลง (Unchanged)” สะท้อน
มุมมองของตลาดท่ีคาดว่าการประชุม กนง
. ในเดือนมิถุนายนนี้ กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายท่ีร้อยละ 0.5 เนื่องจาก เศรษฐกิจมีแนว
โน้มฟื้ นตัวช้าลงจากการระบาดของ COVID-19 
ระลอก 3 และ ธปท. ได้ท�าการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ผา่นมาตรการชว่ยเหลือลูกหนี้ธุรกิจและ SME 
ต่างๆ ความจ�าเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
จึงลดลง

• ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาล 5 ปีและ 10 ปี ณ สิ้นไตรมาส 2 ปรับ
ตัวลดลงมาอยูใ่นเกณฑ์ “ไมเ่ปล่ียนแปลง
 (Unchanged)” โดยดัชนีปรับตัวลดลงจาก
ครั้งก่อนจากการมีผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน
มากขึ้นคาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทนจะไม่
เปล่ียนแปลง สะท้อนมุมมองของตลาดท่ีว่าอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตร 5 ปี และ 10 ปี ณ สิ้น
ไตรมาส 2 นา่จะไมแ่ตกต่างไปจากวันท่ีท�าการ
ส�ารวจ (21 พ.ค. 64) ท่ีระดับ 1.06% และ
 1.86% ตามล�าดับ โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อการคาด
การณ์ ได้แก่ อุปสงค์และอุปทานในตลาดตราสาร
หนี้ ทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลก รวมถึง เศรษฐกิจ
ในประเทศเป็นหลัก



กกรึ่. เผยัแนว่โน้มื่การึ่ส่่งออกในช่ื่ว่งคร่ึ่�งปีีหลัังยัังส่ดีใส่ กกรึ่. เผยัแนว่โน้มื่การึ่ส่่งออกในช่ื่ว่งคร่ึ่�งปีีหลัังยัังส่ดีใส่ 
ตามื่การึ่ฟ้� นตัว่ของเศรึ่ษฐกิจแลัะการึ่ค้าโลัก คงปีีนี�ศก.ไทั้ยัขยัายัตัว่ 0.5-2% ตามื่การึ่ฟ้� นตัว่ของเศรึ่ษฐกิจแลัะการึ่ค้าโลัก คงปีีนี�ศก.ไทั้ยัขยัายัตัว่ 0.5-2% 

ส่่งออกโต 5-7% / อัตรึ่าเงินเฟอ้ทัั้�ว่ไปี 1.0% ถ่ึง 1.2%ส่่งออกโต 5-7% / อัตรึ่าเงินเฟอ้ทัั้�ว่ไปี 1.0% ถ่ึง 1.2%

วันท่ี 9 มิ.ย. 64   ท่ีผา่นมา  คณะกรรมการ
รว่มภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จัดการ
ประชุมประจ�าเดือนมิถุนายน 2564 โดยมี
นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคาร
ไทย เป็นประธาน กกร. นายสุพันธ์ุ มงคลสุธี
 ประธานสภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย
 และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแหง่
ประเทศไทยเป็นประธานรว่มในการประชุม
ทางไกลผา่นจอภาพ (Video Conference) 
โดยมีการแถลงขา่วในประเด็นต่อไปนี้

• แนวโน้มการสง่ออกในชว่งครึ่งปีหลังยัง
สดใส ตามการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจและการ
ค้าโลก รวมถึงการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ โดยเฉพาะการสง่ออกไปยังตลาด
ท่ีมีความคืบหน้าด้านการกระจายวัคซีน
อยา่งสหรัฐฯ ยุโรป และจีน ซึ่งเป็นเกือบ
 40% ของมูลค่าสง่ออกท้ังหมด ต่อเนื่องจาก
ในชว่ง 4 เดือนแรกของปีท่ีมูลค่าการสง่
ออกไปยังตลาดดังกล่าวขยายตัวได้มากกว่า
 10% นอกจากนี้ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ี
ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉล่ียชว่งก่อนเกิด
วิกฤตค่อนข้างมาก ยังเป็นแรงหนุนส�าคัญให้
มูลค่าสง่ออกไทยในปีนี้ขยายตัวได้ดี อยา่งไร
ก็ดี กกร. รวมท้ังสภาผู้สง่สินค้าทางเรือแหง่
ประเทศไทย มองว่าต้นทุนค่าระวางเรือท่ี
คาดว่าจะยังในระดับสูงต่อไปตลอดปีนี้ และ
การขาดแคลนตู้สง่สินค้า เป็นปัญหาด้านโล
จิสติกส์ท่ีส�าคัญ ซึ่งต้องการความชว่ยเหลือ
จากรัฐ ดังเชน่ การอนุญาตให้เรือขนาดใหญ่
 (ความยาว 300 เมตรแต่ไมเ่กิน400 เมตร
) เข้ามาในท่าเรือแหลมฉบัง ท่ีชว่ยบรรเทา
การขาดแคลนตู้สง่สินค้าได้ระดับหนึ่งไปแล้ว
ก่อนหน้านี้ เป็นต้น

• อยา่งไรก็ตาม ต้องควบคุมการระบาด
ท่ีลุกลามไปสูภ่าคการผลิตให้ได้โดยเร็ว
 สถานการณ์ COVID-19 ท่ีระบาดระลอก
ล่าสุดชว่งไตรมาสท่ี 2 ของปี 2564 สว่น
ใหญอ่ยูท่างฝั่ งเอเชียอาทิ ไต้หวัน มาเลเซีย
 เวียดนาม และไทย ซึ่งมีความคืบหน้าด้าน
การกระจายวัคซีนค่อนข้างจ�ากัด สง่ผล
ให้จ�านวนผู้ติดเชื้อกลับมาเรง่ตัวขึ้นมาก
 และกระทบไปยังภาคการผลิตและหว่งโซ่
อุปทานท่ีส�าคัญ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม

ท่ีผลิตสินค้าขั้นกลางอยา่งชิ้นสว่น
อิเล็กทรอนิกส์ และเซมิคอนดักเตอร์ สะท้อน
จากดัชนีเครื่องชี้ภาคการผลิต PMI ของ
ประเทศฝั่ งเอเชียท่ีปรับตัวชะลอลงในเดือน
พฤษภาคม

• เศรษฐกิจไทยยังต้องการแรงสนับสนุน
จากท้ังนโยบายการเงินและการคลังเพิ่ม
เติม เศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มฟื้ นตัว
ได้ช้า โดยผู้ประกอบการในภาคท่องเท่ียว
สะท้อนว่าผลกระทบจากการระบาดคราว
นี้มีแนวโน้มรุนแรงมากกว่าท้ัง 2 ระลอก
ก่อนหน้า จากการแพรร่ะบาดท่ีมีแนวโน้ม
ยืดเยื้อและเข้ามาซ�าเติมกิจกรรมทางธุรกิจ
ให้แยล่งต่อเนื่อง เชน่เดียวกับผู้ประกอบ
การภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคการค้า
ท่ีสะท้อนว่าได้รับผลกระทบมากกว่า 2 
ระลอกก่อนหน้าจากก�าลังซื้อท่ีลดลง ดังนั้น
 แรงสนับสนุนจากนโยบายการเงินและการ
คลังเพิ่มเติมเป็นสิ่งจ�าเป็น สอดคล้องกับ
รายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
 (IMF) ฉบับล่าสุดในเดือน มิ.ย. (Article IV 
Consultation) ท่ีเสนอแนะให้ประเทศไทย
สามารถด�าเนินการผอ่นคลายนโยบายการ
คลังมากขึ้น โดยเฉพาะการเรง่ใช้จ่ายด้าน
การลงทุนภาครัฐ และมีความต่อเนื่อง

• ความรวดเร็วในการกระจายวัคซีนและ
นโยบายสนับสนุนท่ีเหมาะสมจะเอ้ือต่อการ
ฟื้ นตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไป การเรง่
กระจายวัคซีนในประเทศท่ีรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ จะชว่ยให้ภาคการผลิตและ
สง่ออกไทยยังคงรักษาการเป็นฟันเฟืองหลัก
ของเศรษฐกิจในภาวะวิกฤตเชน่นี้ และยัง
จะสร้างเสริมความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจ
และประชาชน ท�าให้อุปสงค์ในประเทศ
กลับมาฟื้ นตัวได้ ท้ังนี้ ท่ีประชุม กกร. คง
ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 เป็น
ขยายตัวในกรอบ 0.5% ถึง 2.0% ด้านการ
สง่ออก กกร. คาดว่าจะขยายตัว 5.0% ถึง 
7.0% สว่นอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปจะอยูใ่นกรอบ
 1.0% ถึง 1.2%

• กกร. ขอให้ภาครัฐด�าเนินการในประเด็น
เหล่านี้

1.เรง่ฉดีวัคซนีใหไ้ด้ตามเป้าหมายและ
บรหิารจัดการมาตรการควบคมุโรคอยา่ง
มปีระสทิธิภาพ โดยเฉพาะในพื้นทีท่ีเ่ป็น
ยุทธศาสตรก์ารท่องเทีย่ว ไปพรอ้มกับการ
เรง่ออกแผนสนับสนุนการท่องเทีย่วตาม
รูปแบบของภเูก็ตแซนด์บอ็กซ ์(Phuket 
Sandbox) ทีจ่ะเปิดรบันักท่องเทีย่ว
ต่างชาติทีไ่ด้รบัวัคซนี และทยอยขยาย
ขอบเขตไปยงัจังหวัดท่องเทีย่วอ่ืนต่อไป
 ซึง่หากส�าเรจ็เชื่อว่าจะช่วยใหก้ารฟื้ นตัว
ของเศรษฐกิจไทยเกิดขึน้ได้ในชว่งไตรมาส
ที ่4 ของปีนี ้แทนทีจ่ะเป็นไตรมาสที ่1 ของ
ปีหน้าตามทีห่ลายฝ่ายคาดการณ์

2.เพิ่มมาตรการช่วยเหลือด้านก�าลังซื้อ
ภาคประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะ
โครงการคนละครึง่ ใหเ้ข้ามาพยุงก�าลังซื้อ
ได้ในช่วงไตรมาสที ่2 และ 3 โดยพิจารณา
เพิ่มวงเงินสนับสนุนการใช้จ่ายจาก 3,000 
บาทเป็น 6,000 บาท ซึง่จะช่วยใหม้เีม็ด
เงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึน้จาก 9 
หมื่นล้านบาท เป็น 1.8 แสนล้านบาท เมื่อ
รวมเม็ดเงินของประชาชนทีน่�าออกมาใช้
จ่ายคู่กับเม็ดเงินจากโครงการคนละครึง่

3.พิจารณาแนวทางมาตรการยิง่ใช้ยิง่ได้
 (E-voucher) ใหม้คีวามยดืหยุน่มากขึน้จะ
ช่วยผูป้ระกอบการทีจ่ดทะเบยีนภาษีมูลค่า
เพิ่ม ใหม้คีวามคล่องตัวมากขึน้ ใหผู้บ้รโิภค
สามารถน�าเงินทีใ่ช้จ่ายส�าหรบัซื้อสนิค้า
และบรกิาร มาใช้เพื่อลดหยอ่นภาษีเงินได้
โดยตรง ซึง่เชื่อว่าจะอ�านวยความสะดวก
และดึงดูดกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่กี�าลังซื้อสงูมาก
ขึน้

• จากท่ีได้มีการน�ามาตรการชว่ยเหลือลูก
หนี้ออกมาให้ธนาคารต่างๆ ด�าเนินการ
 ทาง กกร. ได้รับทราบประเด็นปัญหาเก่ียว
กับมาตรการท้ังสองจากสมาชิก ท้ังนี้ กกร. 
ก�าลังอยูใ่นระหว่างการหารือเพื่อหาแนวทาง
การปรับปรุงเง่ือนไขโครงการและหลักการ
ท้ัง 2 เพื่อน�าเสนอกับหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง
ต่อไป
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North East Rubber (NER)
เป้าปี 64-65 เริ่มน�าหน้าประมาณ
การแล้ว
Company Update
 
ประเด็นการลงทนุ

เรามีมุมมอง “บวก” ต่องานแถลง
ผลประกอบการ Opportunity 
Day วานนี้ โดยเป้ารายได้ท่ี ผบห
. มอบให้นักลงทุนเป็นการสะท้อน
มุมมองของผู้ประกอบการว่า
 ทิศทางราคายางในปี 2564 จะ
ยืนอยูใ่นระดับสูงกว่าสมมติฐาน
ของเรา และอาจหมายรวมถึงในปี
 2565 อีกด้วย ขณะท่ีธุรกิจแผน่
รองนอนปศสุตัว์ก็กลับมาเดินหนา้
สูแ่ผนการรับรู้รายได้ในปี 2565 
ตามประมาณการแล้วเชน่กัน เรา
คงค�าแนะน�า “ซื้อ” ราคาเหมาะ
สม 7.70 บาท/ หุ้น อิง P/E 8.0 
เท่า โดยเราจะทบทวนประมาณ
การอีกครั้งหลังผลประกอบการ
ไตรมาส 2/64 รายงาน 
เป้าปี 2564-65 สะท้อนมุมมอง
ราคายางท่ีสูงกว่าสมมติฐาน 
11% และ 28%

ผู้บริหารปรับเป้ายอดขายปี 2564 
ขึ้น +7% เป็น 4.4 แสนตัน สว่นปี

 2565 เป็น 5 แสนตัน สอดคล้อง
กับประมาณการของเราก่อน
หน้าท่ี 4.65 และ 5.1 แสนตัน
 ตามล�าดับ ขณะท่ีการต้ังเป้า
รายได้ท่ี 24,450 และ 28,780 
ลบ. ในปี 2564 และ 2565 ตรง
นี้สามารถสะท้อนเป็นราคายาง
ขายได้ท่ี 55,568 และ 57,560 
บาท/ ตัน ซึ่งจะเห็นว่า สูงกว่า
สมมติฐานของเราถึง 11% และ
 28% ตามล�าดับ โดยเรามองว่า
 มุมมองในปี 2564 นี้ มีความเป็น
ไปได้สูง เนื่องจาก NER มีออร์เด
อร์ยาวไปถึงไตรมาส 4/64 แล้ว
 จึงมีความมั่นใจได้ สว่นปี 2565 
อาจจะต้องจับตาดูอีกระยะ จาก
เรื่อง อุปสงค์จากอุตสาหกรรม
ยานยนต์จะต่อเนื่องไปปี 2565 
หรือไม ่สภาวะฝน อากาศ รวมถึง
อุปทานใหมท่ี่จะเข้าตลาด แต่โดย
รวม เป้าหมายนี้ถือเป็นสัญญาณ
ท่ีดีต่อประมาณการในปี 2564

ธุรกิจแผน่รองนอนปศุสัตว์เดิน
ตามแผนต่อ ปี 2565 รับรู้รายได้
ผู้บริหารเผยว่าหลังการฉีดวัคซีน
โควิด-19 เรียบร้อย ก็จะเดินทาง
ไปท�าสัญญาซื้อเครื่องจักร เพื่อ
น�ามาติดต้ังในไตรมาส 4/64 เพื่อ
เริ่มผลิตและสง่ออกในปี 2565 

โดยต้ังเป้า 3 แสนแผน่ในปีแรก
 คิดเป็นเงิน 560 ลบ. (ต�ากว่า
สมมติฐานของเรา 12%) โดย
ตลาดสว่นใหญ ่เชน่ อินเดีย ญี่ปุ่น
 จีน เป็นต้น ซึ่งหากเป็นไปตาม
แผนธุรกิจท้ังหมด เป้ารายได้รวม
ในปี 2565 จะแตะ 29,340 ลบ. 
ซึ่งสูงกว่าประมาณการของเราถึง 
32% โดยเราจะทบทวนประมาณ
การปี 2565 อีกครั้งในชว่งหลัง
รายงานงบการเงินไตรมาส 2/64

ความเสีย่ง

ราคายางอาจมีการผันผวนได้
 เมื่อปริมาณการฉีดวัคซีนท่ัว
โลกพุง่สูงขึ้น จนท�าให้อุปสงค์
ยางพาราจากอุตสาหกรรมถุงมือ
ยางลดต�าลงมา อยา่งไรก็ดี NER 
มีออร์เดอร์ล่วงหน้ายาวถึงเดือน
 ต.ค. 2564 แล้ว ท�าให้ความเสี่ยง
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บลั.เมื่ย์ัแบงก์ กิมื่เอ็ง  :  TPIPP แนะนำา ซ่�อ  รึ่าคาเป้ีาหมื่ายั  5 บาทั้    บลั.เมื่ย์ัแบงก์ กิมื่เอ็ง  :  TPIPP แนะนำา ซ่�อ  รึ่าคาเป้ีาหมื่ายั  5 บาทั้    

TPI Polene Power PCL (TPIPP)
คาดหวังได้ รฟฟ. ใหมเ่ข้ามาเสรมิ

BUY
Share Price               THB 4.52
12 m Price Target      THB 5.00 (+11%)
Previous Price Target THB 5.00 

ประเด็นการลงทนุ 
TPIPP เริม่ชนะประมลูโรงไฟฟา้ขยะ 2 แหง่ คือ ท่ี สงขลา 8MW และ นครราชสมีา 9.9MW  และ โรงไฟฟ้า TG7 40MW 
ก�าลังยื่นขายไฟให ้กฟผ. รวมจะชว่ยเพิม่ EBITDA 1,200 ล้านบาท  ชดเชยโรงไฟฟ้า TG3 18MW และ TG5 55MW ท่ีทยอย
หมด adder ในป ี2565  เตรียมประมลูโรงไฟฟา้ VSPP 9 โครงการรว่ม 100MW หนนุก�าลังการผลิตเพิม่จาก 440MW เปน็ 
580MW ในปี 2568  ส�าหรับโครงการ SEZ มีความคืบหนา้ BOI ใหส้ทิธภิาษีขั้นสงูสุด  หุน้ P/E ต�า 8 เท่า และ ปนัผลตอบแทน
ดี 6.2%  คงแนะน�า ซื้อ ลงทนุ ราคาเปา้หมาย ด้วยวิธ ีDCF (WACC = 8.4%) ได้เท่ากับ 5 บาท         

เริม่ได้โรงไฟฟา้ขยะใหมเ่ขา้มา  จะชว่ยทดแทน TG3+TG5
ใน1Q64 TPIPP เริม่ชนะประมลูโรงไฟฟา้ขยะ 2 แหง่ คือ ท่ี สงขลา และ  เทศบาลเมอืง นครราชสมีา มกี�าลังการผลิต 8MW 
และ 9.9MW ตามล�าดับ  ผูบ้ริหารประเมนิจะชว่ยเพิม่ EBITDA 300 และ 400 ล้านบาท ตามล�าดับ  คาดจะเริม่ COD ป ี2566  
นอกจากนีโ้รงไฟฟา้ TG7 ได้เปล่ียนมาใช้เชื้อเพลิงขยะ และ ได้ยื่นขายไฟให ้กฟผ. 40MW ท่ีราคา 3.66 บาท จะชว่ยเพิม่
 EBITDA 500 ล้านบาท คาดเริม่ขายไฟได้ในปี 2565  ดังนั้น 3 โครงการใหมน่ี้ จะชว่ยเพิม่ EBITDA 1,200 ล้านบาท  ชว่ย
ลดผลกระทบท่ี TG3 55MW จะหมด adder ในเดือน ม.ค. 2565 และ TG5 18MW ในเดือน ส.ค. 2565 ซึ่งจะท�าให ้EBITDA 
ลดลง 800-900 ล้านบาท ในปี 2565 และ ลดลงต่อในป ี2566 เท่ากับ 1,000 ล้านบาท  ซึ่ง 3 โครงการใหมน่ี้เรายงัไมร่วมใน
ประมาณการ

เตรยีมประมลูโรงไฟฟา้ VSPP 9 โครงการ 
TPIPP เตรียมเขา้ไปประมลูในสว่นของโรงไฟฟา้ VSPP ขนาดก�าลังผลิต 8-10MW เพิม่อีกจ�านวน 9 โครงการ รวม 100MW  
โดย TPIPP มเีปา้หมายเพิม่ก�าลังการผลิตไฟฟา้มาอยูท่ี่ระดับ 580 MW ภายในป ี2568 จากปจัจุบนัท่ีมกี�าลังผลิตรวม 440 
MW  ส�าหรับแนวโนม้ผลประกอบการชว่งท่ีเหลือของป ี2564 คาดจะดีขึ้นจากไตรมาส 1Q64 ได้แรงหนนุจากการติดต้ัง 
Boiler เพิม่อีก 3 ตัว คือ B13-B15  และ โรงไฟฟา้ TG8 กลับมาเดินเต็มท่ีหลังปดิซอ่มบ�ารุงใน 1Q64  เราคงประมาณการคาด
ยอดขาย 12,364 ล้านบาท โต 10% และ มีก�าไรสุทธ ิ4,735 ล้านบาท โต 6.5% 

โครงการ SEZ มีความคืบหนา้ BOI ให้สทิธภิาษีขั้นสงูสุด 
โครงการเมอืงต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแหง่อนาคต อ�าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา หรือ โครงการ Southern Economic 
Zone (SEZ) ซึ่งโครงการนีจ้ะม ีสวนอุตสาหกรรม เมืองอัจฉรยิะ  ท่าเรอืน�าลึก  และ โรงไฟฟ้า โดยมีมลูค่าท้ังหมด ประมาณ
 3.96 แสนล้านบาท  บนพื้นท่ี 16,753 ไร ่ ปจัจุบนัก�าลังอยูใ่นขั้นตอนเปล่ียนพื้นท่ีจากจากสเีขยีวซึ่งเปน็ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม เป็นสีมว่งซึ่งเปน็ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม  ท้ังนี้ BOI ได้ประกาศสง่เสรมิการลงทนุในนคิมจะนะไปแล้ว โดยให้
สทิธพิเิศษทางภาษีขั้นสูงสดุ 

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



บลั.ทิั้ส่โก้ : ADVANC  แนะนำา “ซ่�อ” มูื่ลัค่าเหมื่าะส่มื่ 205.00 บาทั้บลั.ทิั้ส่โก้ : ADVANC  แนะนำา “ซ่�อ” มูื่ลัค่าเหมื่าะส่มื่ 205.00 บาทั้

•ADVANC : ขายคอนเทนต์ใน
ราคาท่ีพอเหมาะ

คืนชีพ AIS Play
เรามองการรว่มมือกับ Disney+ 
เป็นกลยุทธ์ท่ีดีต่อ AIS Play 
หลังขาดคอนเทนต์ท่ีสามารถ
ดึงดูดลูกค้าได้ในปีท่ีผา่นมา
 การเปล่ียนกลยุทธ์การต้ังราคา
เป็น pay-per-use บอกเป็น
นัยถึงการเปล่ียนกลยุทธ์คอน
เทนต์เชน่กันซึ่งอาจไปได้ดี โดย
เฉพาะในขณะนี้ท่ีสัดสว่นค่าใช้
ของคนต่อกลุ่มลดลง

มีแผนแทน HBO แล้ว
ADVANC ประกาศให้บริการ
 Disney+ ต้ังแต่วันท่ี 30 มิ.ย. 
เป็นผลิตภัณฑ์ add-on ส�าหรับ
ผู้ใช้บริการ AIS และ AIS Fibre 
ด้วยราคา 99 บาท/เดือน และ
ชว่งโปรโมชั่นท่ี 35 บาท/เดือน

 (8-27 มิ.ย.) และสามารถ
ยกเลิกแพคเก็จได้ทุกเมื่อ ท้ังนี้
แพคเก็จ Disney+ มีแค่ใน AIS 
Play เท่านั้น

ราคาจับต้องได้
AIS ได้ยุติการรว่มมือกับ HBO 
ต้ังแต่มี.ค. 2020 ท�าให้ขาดคอน
เทนต์ส�าคัญในชว่งการระบาด
ของโควิด-19 พอดี เรามองว่า
 Disney+ จะเข้ามาเติมชอ่ง
โหว่ตรงนี้ และเพิ่มเนื้อหาท่ีนา่
สนใจมากขึ้นให้แก่ลูกค้า ราคา
โปรโมชั่นท่ี 35 บาท/เดือน ถูก
กว่าแพคเกจเริ่มต้น Disney+ 
ในสหรัฐกว่า 7 เท่า และถูกกว่า
แพคเก็จพรีเมียมเดิมของ AIS 
ในปี 2017 ท่ี 599 บาท/เดือน
 ส�าหรับ HBO โดย ADVANC คุม
ราคาแพคเก็จให้ถูกได้จากการ
 ‘retooling’ เนื้อหา ท้ังนี้แพค
เก็จราคาประหยัด/on demand 

ยงัเปน็ตัวเลือกท่ีดีในชว่งท่ีก�าลัง
การจ่ายค่าแพคเก็จโทรศัพท์
ค่อนข้างต�า แม้จะมีความกังวล
ว่า ADVANC อาจชว่ยหนุนค่า
คอนเทนต์ต่างๆ ในขณะนี้ ราย
ได้อาจอยูใ่นรูปของ revenue 
sharing ซี่งอาจเพิ่ม ARPU ได้
ระดับหนึ่ง ขณะนี้ AIS มียอดผู้
ใช้บริการ FBB (สิ้น 1Q21) กว่า
 1.43 ล้านเบอร์ และยอดผู้ใช้ 
AIS Play กว่า 4 ล้านเบอร์

มูลค่าเหมาะสม (DCF)
เราแนะน�า “ซื้อ” โดยมีมูลค่า
ท่ีเหมาะสม 205.00 บาท โดย
ราคาปัจจุบันนั้นมีสว่นลดด้าน
สิทธิความเป็นเจ้าของของ
 INTUCH (ซึ่งไมจ่�าเป็นต้อง
กังวล) ปัจจัยเสี่ยงเชิงลบได้แก่
 ผลข้อพิพาทออกมาแยกั่บ
 CAPEX สูงกว่าคาด และการ
แขง่ขันท่ีสูง 



บลั.ทิั้ส่โก้ : MEGA  แนะนำา “ถ่ึอ”  มูื่ลัค่าเหมื่าะส่มื่  36  บาทั้บลั.ทิั้ส่โก้ : MEGA  แนะนำา “ถ่ึอ”  มูื่ลัค่าเหมื่าะส่มื่  36  บาทั้

•MEGA : การลงทนุในตลาดใหม่หนุนเป้าก�าไรเติบโต 2 หลัก  

แผนการเพิ่มการเติบโต 2 เท่า ในระยะ 5-7 ปีข้างหน้ายังคงเดิม

จากการเข้าประชุมกับ MEGA แผนการเพิ่มการเติบโต 2 เท่าภายใน 2023-25F และรายได้เติบโต 10% 

ปลายๆ ยังคงเดิม การเพิ่มผลิตภัณฑ์ยานอกสิทธิบัตรใหม่ๆ  (ซึ่งมี active ingredient เหมือนสูตรยา

ต้นฉบับ) และการลงทุนในตลาดใหม ่(อินโดนีเซีย (PT Futamed) และอ่ืนๆ) เป็นปัจจัยขับเคล่ือนส�าคัญ

 เราคงการประเมิน และแนะน�า “ถือ” ด้วยมูลค่าเหมาะสมเดิมท่ี 36.00 บาท รอดูความคืบหน้าเป้าหมาย

ระยะกลาง-ยาวต่อไป

ก�าไรสุทธิปรับแล้ว 1Q21 เพิ่มขึ้น 15% YoY vs. การเติบโตของก�าไรสุทธิในรายงานงบท่ี 4% YoY

หากรวมการขาดทุนในธุรกิจใหมร่าว 15 ลบ. และก�าไร FX ท่ี 20 ลบ. ในชว่ง 1Q21 สง่ผลให้ก�าไรสุทธิหลัง

ปรับปรุง 1Q21 เพิ่มขึ้น 15% เป็น 368 ลบ. vs. ในรายงานงบท่ี 4% YoY เพื่อเพิ่มการเติบโตของก�าไรสุทธิ

เป็น 2 เท่า บริษัทจ�าเป็นต้องเพิ่มตลาดใหม ่และขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ (เชน่ ยาจากพืช แพลตฟอร์มดิจิทัล

เพื่อสุขภาพคาด 6 – 10 ผลิตภัณฑ์ใหมต่่อปี) การเติบโตแบบ inorganic และการขยายก�าลังการผลิตในโร

งานปัจจุบัน (โรงงานท่ีบางปูจะสร้างเสร็จในชว่ง 2Q21F) ขณะนี้สินค้า consumer healthcare มีสัดสว่น

ราว 60% ของสินค้าแบรนด์ สว่นอีก 40% มาจาก pharmaceutical healthcare

รายได้และก�าไร 2021-22F คงเดิม

เราคงรายได้และก�าไร 2021-22F ดังเดิม MEGA วางแผนลงทุน 345 ลบ. ในการเพิ่มแบบผลิตภัณฑ์ยา 

คลังสินค้า และการปรับปรุงโรงงานในอินโดนีเซียในชว่ง 2021-22F

มลูค่าเหมาะสมเดิมที ่36.0 บาท อิง PER 2021F ที ่25.5x

เราประเมินมูลค่าเหมาะสมอิง PER 2021F ท่ี 25.5x จาก PEG ภาคพาณิชย์ท่ี 1.5x และ EPS Cagr (21-

23F) ท่ี 17% ตามภาคธุรกิจและเศรษฐกิจในขณะนี้  ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ การปรับเปล่ียนกฎระเบียบ และ

เศรษฐกิจฟื้ นตัวช้าในประเทศหลัก และการแขง่ขันท่ีสูงขึ้น ความเสี่ยงเชิงบวกได้แก่ การเติบโตของรายได้

 GPM และการเข้าตลาดใหม่ๆ  ได้เร็วกว่าคาด 



บลั.ทิั้ส่โก้ :  THG แนะนำา “ถ่ึอ” มูื่ลัค่าเหมื่าะส่มื่ 24.00 บาทั้บลั.ทิั้ส่โก้ :  THG แนะนำา “ถ่ึอ” มูื่ลัค่าเหมื่าะส่มื่ 24.00 บาทั้

•THG : ประเด็นจากการประชุมนักวิเคราะห ์ 

คาดการด�าเนินงานดีข้ึนใน 2H21 แต่จะขาดทนุใน 1H21
ผูบ้รหิารของ THG คาดว่าเศรษฐกิจจะดีข้ึน และกลับมาเปน็ก�าไรได้ใน 2H21 และเม่ือรวมกับผลขาดทนุใน
ชว่ง 1H21 แล้ว ท�าให้เราคาดปีนีจ้ะคุ้มทนุได้ โดยการด�าเนินงานท่ีดีขึ้นใน 2H21 จะมาจากการฉดีวัคซีนใน
ประเทศท่ีสงูขึ้น แต่อยา่งไรก็ตาม หากยงัพบการระบาดระลอกใหมจ่ะกระทบต่อการฟ้ืนตัวในอนาคต

คาดผลประกอบการ 2Q21 เพิม่ข้ึนท้ัง YoY และ QoQ
จากผลขาดทุน 126 ล้านบาท และ 215 ล้านบาทใน 2Q20 และ 1Q21 ตามล�าดับ ท�าใหมี้ฐานท่ีต�า แม้ว่าการ
ด�าเนนิงานจะดีขึ้นในดีข้ึนใน 2Q21 แต่เราคาดว่าผลประกอบการจะยงัคงขาดทุน โดยชว่ง Q2 ผลประกอบ
การท่ีดีขึ้นจะมาจากการรบัตรวจและดูแลรักษาผูป้ว่ย COVID-19 หลังโรงพยาบาลเปล่ียนศนูยผ์ูป้ว่ยต่างชาติ
เปน็ศนูย ์COVID-19 ท�าใหร้ายได้ในเดือน พ.ค. อยูท่ี่ 80 ล้านบาท เขา้ใกล้ระดับคุ้มทนุ และเพิม่ขึ้นกว่า 2 เท่า
จากเดือน เม.ย. และยงัมีการเปิด Hospitel อีก 2 แหง่

Jin Wellbeing มียอดโอนท่ีต�า และมีความเสี่ยงด้านดอกเบีย้
การโอนของ Jin Wellbeing เกิดข้ึนเพียง 4 หนว่ยในไตรมาสน้ีหา่งจากชว่งปกติมาก และในด้านต้นทนุ
ดอกเบี้ยอยูท่ี่ 90 ล้านบาทต่อปี และคิดเปน็ 6% ของต้นทนุการพฒันาโครงการ ท�าใหเ้รามองว่าในอนาคต
บรษัิทอาจต้องหาพนัธมิตรเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านดอกเบีย้

ความชัดแจนของวัคซนี Moderna
ผูบ้รหิารคาดว่าวัคซนีรอบแรกของ Moderna 4 ล้านโดสจะมาถึงในเดือน ต.ค. โดย THG เล็งเปา้ท่ีจะฉดีใหกั้บ
 1) ผูท่ี้ยังไมไ่ด้ฉดีวัคซนี 30 – 40% 2) ต้องการเสรมิภมิู และ 3) ต้องการฉดีเปน็เขม็ท่ี 2 แทนของเดิม (ขึ้นอยู่
กับการอนญุาต) และคาดราคาค่าบรกิาร 2 โดสท่ี 3800 บาท และต้องช�าระล่วงหนา้เพ่ือน�าเงินไปจ่ายให้กับ
องค์การเภสชั

มมุมองของเรา : THG เชน่เดียวกับโรงพยาบาลอ่ืนๆ จะได้ประโยชนจ์ากการระบาดรอบ 2 ในชว่ง 2Q21 
ท�าใหร้ายได้เพิม่ขึ้น QoQ และ YoY จากการรักษาและตรวจ COVID-19 แต่อยา่งไรก็ตาม เศรษฐกิจท่ียงัไม่
ฟื้ นตัวจะกระทบการด�าเนนิงานในด้านอ่ืน เชน่ Jin Wellbeing และการด�าเนินงานของธนบุร ีบ�ารุงเมอืง เรา
แนะน�าให้ “ถือ” โดยมมีลูค่าท่ีเหมาะสม 24.00 บาท 



บลั.บัว่หลัว่ง :  ITEL  แนะนำา ซ่�อ รึ่าคาเป้ีาหมื่ายั 5.25 บาทั้บลั.บัว่หลัว่ง :  ITEL  แนะนำา ซ่�อ รึ่าคาเป้ีาหมื่ายั 5.25 บาทั้

ITEL

 อินเตอรล้ิ์งค์ เทเลคอม  

เส้นทางสูบ่ริษัทเทคโนโลยี  ***Re-initiation***

การน�าเสนอบริการแบบ Tech-solution provider ให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นตลาดท่ีไมใ่ช่
แต่ธุรกิจซื้อมาขายไปหรือธุรกิจรับติดต้ังระบบจะท�าได้ ซึ่ง ITEL น�าเสนอ solution 
ท่ีโลกแหง่อนาคตต้องการ อยา่ง Big data & Security ไมว่่าจะเป็น Drone & Anti-
drone, Social data & Social Analytics เป็นต้น ขณะท่ีรากฐานธุรกิจเทเลคอมยังคง
เป็นกระดูกสันหลังแหง่กระแสเงินสด และเทคโนโลยีให้ต่อยอดธุรกิจ Tech-solution 
ไปได้ไกลยิ่งขึ้น ชว่ยให้การลงทุนใน ITEL ได้เปรียบหุ้น Tech ตัวอ่ืนๆ เพราะมีธุรกิจท่ี
มั่นคงหนุนหลังอยู ่ 

Fundamental View: เรา Re-initiate ITEL แนะน�า ซื้อ ราคาเป้าหมาย 5.25 บาท (
อิง PEG 1 เท่า)



บลั.บัว่หลัว่ง :  EGCO   แนะนำา "ซ่�อเก็งกำาไรึ่"   รึ่าคาเป้ีาหมื่ายั 249 บาทั้บลั.บัว่หลัว่ง :  EGCO   แนะนำา "ซ่�อเก็งกำาไรึ่"   รึ่าคาเป้ีาหมื่ายั 249 บาทั้

EGCO

ผลิตไฟฟา้ ประเด็นส�าคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์

ประเด็นหลัก: นกัลงทนุมมีมุมองเปน็กลางต่อแนวโนม้ผลประกอบการและแผนขยายธุรกิจของบริษัท EGCO ต้ัง
เปา้ใชเ้งินลงทนุราว 1.5 แสนล้านบาทในการขยายธุรกิจระหว่างป ี2021-25  ในป ี2021 EGCO ต้ังเปา้ในการเพิม่
ก�าลังผลิตท้ังสิน้ 1,000MWe โดยในขณะนี ้EGCO ท�าส�าเร็จแล้ว 27% ท้ังนี้ ธุรกรรมการเขา้ซื้อโรงไฟฟา้ Linden 
เสรจ็สิน้แล้ว และนา่จะสง่ผลให ้EGCO สามารถรบัรูผ้ลประกอบการได้ต้ังแต่เดือนนีเ้ปน็ต้นไป

ค�าแนะน�าพื้นฐาน: เรามองว่าระดับราคาหุน้ EGCO ในปัจจุบนัยงัถกูมาก และหากมีการลงทนุเพ่ิมเติมรวมถึงหาก
ดีมานด์ไฟฟา้ในต่างประเทศเริม่ฟื้ นตัวขึ้น ก็นา่จะสง่ผลให้ก�าไรหลักของ EGCO ระหว่างป ี2021-23 เติบโตได้ดี 
เรายงัคงค�าแนะน�า "ซื้อเก็งก�าไร" ต่อ EGCO ด้วยราคาเปา้หมาย 249 บาท



บลั.ดีีบีเอส่ วิ่คเคอร์ึ่ส่ : PTTGC  แนะนำาซ่�อ รึ่าคาพ่�นฐาน 73 บาทั้ บลั.ดีีบีเอส่ วิ่คเคอร์ึ่ส่ : PTTGC  แนะนำาซ่�อ รึ่าคาพ่�นฐาน 73 บาทั้ 

PTTGC (ราคาปิด 61.75 บาท) : มกี�าไรก้อนใหญก่ว่า 9 พนัล้านบาทในการขายหุน้ GPSC

• ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น PTTGC เมื่อ 7 ม.ิย.64 อนมัุติใหข้ายหุน้ GPSC ใหกั้บ PTT 305 ล้านหุน้
 (10.82%), ใหกั้บบรษัิทสยาม แมนเนจเม้นท์โฮลด้ิง จ�ากัด 53.94 ล้านหุน้ (1.91%) รวมเปน็หุน้ท่ี
ขายออกท้ังหมด 358.94 ล้านหุ้น (12.73%)ในราคาหุน้ละ 70 บาท และได้ด�าเนินการขายเสรจ็สิน้
แล้วเมื่อ 8 ม.ิย.64 หลังการขายครั้งนีแ้ล้ว สดัสว่นการถือหุน้ในGPSC จะเหลือ 10%

• ความเหน็เชงิกลยุทธD์BSVTH : ในระยะสั้นทาง PTTGC จะมกี�าไรจากการขายหุน้ GPSC เขา้มา
ประมาณ 9 พนักว่าล้านบาท แต่ในระยะต่อไปผลตอบแทนจากการลงทุนใน GPSC จะลดลงและ
เปล่ียนวิธกีารรบัรูร้ายได้จากEquity income เปน็รบัรู้เปน็เงินปนัผลแทน ผลกระทบสว่นน้ีคิดเป็น 
7% ของก�าไรสุทธปีิ 65F ซึ่งสะท้อนในประมาณการก�าไรของเราแล้ว

ส�าหรบัการท�าเทนเดอร์ฯ VNT อยูใ่นกระบวนการ ท้ังน้ีบรษัิทจับมอืกับ AGC Inc ในการเพกิถอน 
VNT ออกจากตลาดหลักทรพัย์ฯ โดย PTTGC จะเปน็ผูท้�าเทนเดอร์ออฟเฟอร์ หุน้ท้ังหมดของ VNT 
(ไมร่วมสว่นท่ีบรษัิทถืออยู1่6.24%) ซึ่งมจี�านวนประมาณ 889.15 ล้านหุน้ หรอื 75.02% ในราคา
หุน้ละ 39 บาท แต่ AGC Inc แสดงเจตนาไมข่ายหุน้ VNT ท่ีถือ 58.78% ดังน้ันจ�านวนหุน้ท่ี PTTGC 
รบัซื้อจากผูถื้อหุ้นอ่ืนจะเป็น 192.49 ล้านหุน้ หรอื 16.24%และจะใช้เงินราว 7.5 พนัล้านบาท ซึ่ง
บรษัิทมีสภาพคล่องเพียงพอในการซื้อ คาดว่าดีลน้ีจะแล้วเสรจ็ราวสิน้ป ี64Fในเชิงปจัจัยพ้ืนฐาน 
ยงัคงค�าแนะน�าซื้อ PTTGC ให้ราคาพื้นฐาน 73 บาท ซึ่งอิงกับ P/BV ปน้ีีท่ี 1.1 เท่า(ค่าเฉล่ียยอ้นหลัง 
5 ป)ี และม ีUpside จากราคาปดิวานนี ้18%

นกัวิเคราะห&์กลยุทธ:์ อาภาภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@th.dbs.com



บลั.ดีีบีเอส่ วิ่คเคอร์ึ่ส่ : BTS แนะนำา ซ่�อ  รึ่าคาพ่�นฐาน 10.50 บาทั้บลั.ดีีบีเอส่ วิ่คเคอร์ึ่ส่ : BTS แนะนำา ซ่�อ  รึ่าคาพ่�นฐาน 10.50 บาทั้

BTS ค�าแนะน�า ซื้อ
ราคาปิด 9.55 บาท ราคาพื้นฐาน 10.50 บาท
นัดถก กทม.หาทางออกหนีส้ปัดาหห์น้า

• นายสรุพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการ บมจ.บีทีเอส กรุป๊ โฮลด้ิงส ์(BTS) และ กรรมการผู้อ�านวยการใหญ ่บมจ.
ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ (BTSC) ผูใ้หบ้รกิารรถไฟฟา้บีทีเอส บรษัิทในกลุ่ม บมจ.บีทีเอส กรุป๊ โฮลด้ิงส ์(BTS) 
เปดิเผยกับ"อินโฟเควสท์"ว่า กรณีปญัหาการต่ออายุสมัปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขยีว แลกกับการรับภาระหนี้
แทนกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยให้เก็บค่าโดยสารไมเ่กิน 65 บาท ว่า เร่ืองการต่ออายุสมัปทานเปน็การตัดสนิใจ
ของรฐับาล (อินโฟเควสท์)

• ผลกระทบ: ฝ่ายวิจัยฯคาดว่าจะเป็น Upside มากกว่า เพราะถือว่าเร่ืองนี้ค้างคามานาน ราคาหุ้นรับขา่วมาพอควร
และผูท่ี้จะได้รบัผลกระทบคือ ผูใ้ชบ้รกิาร (Ridership) เพราะมขีา่วว่า BTS จะให้บริการแบบลดเท่ียวเดินทางเพื่อ
ใหเ้กิดการประหยดั หลัง กทม.จ่ายหนี้ช้า อีกท้ังผู้โดยสารก็จ่ายอัตราค่าเดินทางสว่นขยายสายสีเขยีวท่ีสูงอยูสู่งสดุ
ท่ี104 บาทต่อเท่ียว เพราะยังไมไ่ด้มกีารเจรจาเร่ืองการต่ออายุสมัปทาน แลกกับค่าโดยสารท่ีต�าลงเปน็ 65 บาท
 แต่คาดว่าผูใ้ชบ้รกิารไมอ่อกมาเรยีกรอ้งมาก เนื่องจากได้รบัผลกระทบโรคโควิด-19 อยู ่สว่นใหญจ่ะท�างานท่ีบา้น
(WFH) แต่ถ้าการเดินทางสูภ่าวะปกติ ก็จะตระหนกักันถึงเร่ืองภาระค่าโดยสารกันมากขึ้น

• ค�าแนะน�า: ราคาหุน้ทยอยปรับตัวดีขึ้น หลังการฉดีวัคซนีมคีวามคืบหนา้ ท�าให้สถานการณข์อง BTSGIF จะดีขึ้น
คาดว่าแรงกระตุ้นราคาหุน้ (Catalyst) ต่อไปคือ 1) การทยอยเปดิให้บริการรถไฟฟา้สายสีเหลือง และชมพู บางสว่น
ปลายปนีี้หรอืต้นปหีนา้ และ 2) การลงนามโครงการติดต้ังและบริหารระบบเก็บเงิน (O&M) ในโครงการทางหลวง
พเิศษระหว่างเมอืง 2 เส้นทางราวเดือนนี้ ส�าหรับปีนีห้รอื 64-65 (ส้ินสดุ ม.ีค.65) คาดว่าก�าไรหลักจะฟ้ืนตัวได้ดี
ขึ้น47% y-o-y เป็น 2,952 ล้านบาท เนื่องจากหลังการฉดีวัคซนีมคีวามคืบหนา้ ท�าให้ธุรกิจหลักมกีารฟ้ืนตัว คือ
โฆษณาสื่อกลางแจ้ง-ดิจิตัล VGI รวมท้ังธุรกิจของบรษัิทรว่ม เชน่ U และ KEX เปน็ต้น ส�าหรบัการจ่ายปนัผลในงวด
สดุท้ายของปท่ีี 0.16 บาท และจัดสรรวอร์แรนท์ไมคิ่ดมลูค่า 3 ชุด ก็จะเปน็แรงจูงใจระยะส้ันส�าหรบันักลงทนุ

นกัวิเคราะห์&กลยุทธ์: สมบติั เอกวรรณพัฒนา : sombata@th.dbs.com



 บลั.ดีีบีเอส่ วิ่คเคอร์ึ่ส่ :  TQM  แนะนำาซ่�อ รึ่าคาพ่�นฐาน 137 บาทั้ บลั.ดีีบีเอส่ วิ่คเคอร์ึ่ส่ :  TQM  แนะนำาซ่�อ รึ่าคาพ่�นฐาน 137 บาทั้

TQM (ราคาปิด 120 บาท) : เตรยีมเปิดตัว Easy Lending

• Story : TQM เตรียมเปดิตัวบรษัิท Easy Lending ท่ีด�าเนนิธุรกิจปล่อยสินเชื่อสว่นบุคคล หลังจากได้รบัใบอนุญาตจากธปท. ซึ่ง
คาดว่าจะภายในสิน้มิ.ย.64 ซึ่งในชว่งแรกจะเนน้ปล่อยสนิเชื่อใหกั้บลูกค้าท่ีซื้อประกันกับTQM (ผอ่นจ่ายดอกเบีย้ 0%, 3-5 เดือน) 
บรษัิทต้ังเปา้หมายรายได้ค่าธรรมเนยีมและดอกเบี้ยจาก Easy Lendingประมาณ 100 ล้านบาทในปน้ีี คิดเปน็ประมาณ 3% ของ
รายได้รวมป6ี4Fส�าหรับเปา้หมายยอดขายพรีเมยีมประกันฯป ี64F อยูท่ี่ 2.5 หม่ืนล้านบาท โดย 2Q64F 

จะเปน็ชว่งท่ีดีมากเพราะมีการแพรร่ะบาดโควิดระลอกท่ี 3 ท�าให้ยอดขายพรเีมยีมประกันโควิดสูงขึ้น (YTD อยูท่ี่ 800 ล้านบาท) 
และได้ลกูค้าใหมท่ี่จะต่อยอดขายผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ ได้ในอนาคตสว่นดีลการซื้อกิจการบรษัิท ทรูไลฟโ์บรกเกอรจ์�ากัด ซึ่งมฐีานลกูค้า
จ�านวนมากถึง 500,000 ราย และบริษัท ทรูเอ็กซต์รา้ โบรกเกอรจ์�ากัด ในสัดสว่น 51% แต่ละบริษัท คาดว่าดีลจะเรยีบรอ้ยได้
ภายในเดือนก.ค.64ด้านแพลตฟอร์มขายประกันออนไลนT์JN Platform ซึ่งเริม่ใชง้านแล้ว แม้จะมีความล่าชา้เน่ืองจากการแพร่
ระบาดโควิด-19 ต้ังเปา้ยอดขายปีนี้ท่ี 500 ล้านบาท มีตัวแทนถึง 1,000 ราย ครอบคลุม 76 จังหวัด โดยปัจจุบนัมตัีวแทนแล้ว
ท้ังหมด 200 ราย

 ส�าหรับการขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ปัจจุบนัในประเทศกัมพชูายงัคงมมีาตรการล็อคดาวน ์แต่เม่ือกลับมาเปน็ปกติ
จะด�าเนนิการยื่นขอใบอนญุาตต่อซึ่งคาดว่าจะเริม่ขายผลิตภัณฑ์ได้ต้ังแต่3Q64

• Recommendation : คงค�าแนะน�าซื้อ TQM ใหร้าคาพื้นฐาน 137 บาท (DCF) โดยเราประมาณการยอดขายพรีเมยีมป6ี4F ไว้ท่ี
 1.8 หมื่นล้านบาท เติบโต +20%YoY (ต�ากว่าเปา้ของบรษัิทท่ี 2.5 หม่ืนล้านบาท), GPM 50%,SGA/รายได้ 23% สง่ผลใหก้�าไร
สทุธิป6ี4F จะอยูท่ี่ 835 ล้านบาท ขยายตัว +19%YoY

• Key Risks คือ การเปล่ียนแปลงกฎระเบียบ/การเปล่ียนนโยบายของพนัธมติรธุรกิจท่ีสง่ผลกระทบต่อการเติบโตของยอด
พรเีมยีมและคาดการณก์�าไรของเรา

นกัวิเคราะห์&กลยุทธ:์ อาภาภรณ ์แสวงพรรค : arparporns@th.dbs.com



 บลั.ดีีบีเอส่ วิ่คเคอร์ึ่ส่ : MSC แนะนำาซ่�อ รึ่าคาพ่�นฐาน 7.21 บาทั้ บลั.ดีีบีเอส่ วิ่คเคอร์ึ่ส่ : MSC แนะนำาซ่�อ รึ่าคาพ่�นฐาน 7.21 บาทั้

MSC แนะน�าซ้ือ
ราคาปดิ 6.25 บาท ราคาพื้นฐาน 7.21 บาท
ก�าไร 1Q21 เติบโตดีแต่คาดว่าจะชะลอลงใน 2Q21
ธมีลงทนุ : การเปล่ียนผา่นเขา้สูยุ่คดิจิตอลเพิม่โอกาสของบรษัิท

ผลประกอบการไตรมาส 1 ป ี2021เติบโตดีจากรายได้งานธนาคาร บรษัิทประกาศก�าไรในไตรมาสแรก
ของป2ี021ออกมาสดใส ก�าไรสุทธใิน 1Q21 เพิม่ขึ้น +0.8%YoY และ +181.2%QoQ มีก�าไรสทุธ ิ61.7 
ล้านบาทเป็นผลจากรายได้จากลกูค้ากลุ่มธนาคารท่ีเพิม่ขึ้นและรายได้ในสว่นของซอฟแวร์เพิม่ขึ้น หนนุ
ก�าไรสุทธิใหเ้พิม่ข้ึน แมว่้าอัตราก�าไรรวมจะ ลดลงจากยอดขายการต่ออายุสญัญาซอฟแวรท่ี์เพิม่ขึ้น แต่
ภาพรวมก�าไรสุทธกิลับมาเพิม่ข้ึนมากเมื่อเทียบกับ 4Q20แนวโน้มไตรมาส 2 มีโอกาสชะลอตัวลง 

สว่นหน่ึงเปน็ผลจากปัจจัยด้านฤดกูาลท่ีโดยปกติแล้วไตรมาส 2 ผลประกอบการจะชะลอตัวลงจาก
ไตรมาสแรก นอกจากนี้ในป2ี021 สถานการณ์โควิดกลับมาระบาดเพิม่ขึ้นรุนแรงในชว่งไตรมาส 2 
เปน็ต้นมา สง่ผลให้การเขา้ไปด�าเนนิการในพื้นท่ีของลกูค้าท�าได้ยากขึ้น โดยรวมผลประกอบการมโีอกาส
ชะลอตัวลงหลังจากเพิม่ขึ้นในไตรมาส 1 ท้ังจากผลทางฤดกูาลและสถานการณโ์ควิด19

ยงัเปน็หุน้ปนัผลและมกีารเติบโตดีในป ี2021 บริษัทมรีายได้ในสว่นของลูกค้าท่ีกลับมาซ้ือสินค้าซ�าท่ีสูง
ถึง 86% ของรายได้ท้ังหมดถือว่าสงูท�าใหก้�าไรและเงินปันผลมคีวามมั่นคง นอกจากนี้การเปล่ียนผา่น
ของธุรกิจท่ีเดินหนา้เขา้สูยุ่ดดิจิตอลมเีพิม่มากขึ้น หนุนแนวโน้มรายได้บรษัิทให้เติบโต ซ่ึงในป2ี021 คาด
ว่าขาดทุนจากการด้อยค่าตามมาตรฐานTFRS9 การบนิไทยจะลดลงเหลือ 20 ล้านบาท จากปก่ีอนหนา้
น้ีท่ี 52.2 ล้านบาท โดยรวมแล้ว คาดการณแ์นวโน้มก�าไรสทุธท้ัิงป2ี021 มีแนวโน้มกลับมาเพิม่ขึ้นเมื่อ
เทียบกับปี2020การประเมินมลูค่าหุน้ ราคาเปา้หมายทางพื้นฐานปี2021 เท่ากับ 7.21 บาท โดยอิงกับ 
P/E ป ี2021F ท่ี 11เท่า ซึ่งเปน็ค่าเฉล่ียยอ้นหลัง 3 ปี แนะน�า “ซ้ือ”

ความเส่ียงหลัก1.การแขง่ขันสงู คู่แขง่เป็นตัวแทนจ�าหนา่ยท�าใหไ้มม่คีวามแตกต่างของสนิค้า 2.ความ
เส่ียงจากเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงจากการลงทนุซ้ืออุปกรณ ์IT เปล่ียนเปน็เชา่หรอืเชา่ซ้ือสินค้า IT แทน
 3.ความเส่ียงด้านบุคลากรท่ีไมเ่พยีงพอ 4.ความเสี่ยงจากเศรษฐกิจ 5. ความเสีย่งจากการระบาดของโค
วิด 19 ท�าให้ไมส่ามารถเข้าพื้นท่ีของลกูค้าได้
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บลั.โกลัเบล็ัก : TSC   แนะนำา  “ซ่�อ” รึ่าคาเหมื่าะส่มื่ 13.90 บาทั้บลั.โกลัเบล็ัก : TSC   แนะนำา  “ซ่�อ” รึ่าคาเหมื่าะส่มื่ 13.90 บาทั้

TSC “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 13.90 บาท
“ปรบัประมาณการก�าไรปี 64 เพิม่ขึน้ 34%”

• รายงานก�าไร 2Q64 (ม.ค.64-ม.ีค.64) ท่ี 81 ลบ. +55%YoY และ +67% QoQ โดยรายได้เติบโต4
%QoQ และเติบโต 9%YoY สู ่708 ลบ. จากยอดขายสายควบคมุรถยนต์และรถจักรยานยนต์ท่ีเพิม่
ขึ้นตามยอดการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ชว่งเดือน (ม.ค.64-ม.ีค.64) ท่ีเพิม่ขึ้น3%YoY และ
 8%YoY ตามล�าดับ ขณะท่ีอัตราก าไรขั้นต้นปรบัตัวขึ้นจาก 14.3% ในไตรมาสก่อนหนา้สู ่19.9% (
สงูสดุในรอบ 10 ไตรมาสต้ังแต่ 4Q18 ท่ีมีอัตราก�าไรขั้นต้นสงูถึง 22.2%)เนื่องจาก Economy of 
scales

• ปรบัประมาณการก�าไรปี 64 เพิม่ขึ้น 34% สู ่207 ลบ. เนื่องจากปรบัเพิม่สมมติฐานอัตราก�าไรขั้นต้น
ขึ้นจาก 15% สู ่16.8% ซึ่งยงัต่ ากว่าอัตราก�าไรขั้นต้น 6M64 ท่ี 17.2% (อัตราก�าไรขั้นต้น2Q64 อยูท่ี่ 
19.9% สูงท่ีสดุในรอบ 10 ไตรมาส) จากการควบคุมต้นทนุการผลิตและเกิดการประหยดัจากขนาด

• ความเห็น เราคาดว่าผลประกอบการจะเติบโตต่อเนื่องตามยอดการผลิตรถยนต์ฟื้ นตัวขึ้น และการ
ควบคุมต้นทนุการผลิตได้อยา่งมีประสิทธภิาพ เราจึงแนะน�า “ซื้อ



สวััสดีีค่่ะ  กลัับมาพบกับค่อลััมน์์สังค่มอิน์
ไซด์ี พบกัน์เป็็น์ป็ระจำำาทุุกเดืีอน์ใน์แมกกาซีน์
หุุ้�น์อิน์ไซด์ี  E-แมกกาซีน์ทีุ�ร้�ลึักร้�จำริงค่ลุักวัง
ใน์หุุ้�น์สไตล์ักลั�วัยๆ สำาหุ้รับเดืีอน์นี์�เราก็ยัง
เผชิิญสถาน์การณ์์การแพร่ระบาดีของโค่วิัดี
-19 ระลัอกใหุ้ม่ ทีุ�ยังไม่ค่ลีั�ค่ลัายแลัะยังเกิดี
ค่ลััสเตอร์ใหุ้ม่ๆ อย่างต่อเนื์�อง โดียเฉพาะใน์
โรงงาน์อุตสาหุ้กรรมซึ�งเป็็น์ปั็จำจัำยเสี�ยงต�อง

เฝ้้าระวััง  ส่วัน์ค่วัามคื่บหุ้น์�าการฉีดีวััค่ซีน์ มี
สัญญาณ์บวักมากขึ�น์ค่่ะ  มีการเริ�มฉีดีวััค่ซีน์
ใน์วังกวั�าง จำะช่ิวัยลัดีอัตราการติดีเชืิ�อใหุ้ม่
แลัะจำำาน์วัน์ผ้�เสียชีิวิัต ดี�าน์ ค่ณ์ะรัฐมน์ตรี 
(ค่รม.) รับทุราบมติจำากทีุ�ป็ระชุิมศู้น์ย์บริหุ้าร
สถาน์การณ์์เศูรษฐกิจำจำากผลักระทุบการ
ระบาดีของโรค่ติดีเชืิ�อไวัรัสโค่โรน์า 2019 (
ศูบศู.) ทีุ�เตรียมการเปิ็ดีรับนั์กทุ่องเทีุ�ยวัต่าง

ชิาติ ใน์ 10 จัำงหุ้วััดีน์ำาร่อง ใน์ช่ิวังไตรมาส 3 
แลัะไตรมาส 4 โดียเริ�มทีุ� Phuket Sandbox 
เพื�อเปิ็ดีรับนั์กทุ่องเทีุ�ยวัต่างชิาติทีุ�รับวััค่ซีน์
แลั�วั 2 โดีส ตั�งแต่ 1 กรกฎาค่มนี์�เป็็น์ต�น์ไป็

ส�ำหรับภำพรวมเดือนพฤษภำคม
 นำยศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้
จัดกำร หัวหน้ำสำยงำนวำงแผน
กลยุทธ์องค์กร ตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เปิดเผยว่า ณ สิ้นเดือน
พฤษภาคม 2564 SET Index ปิดที่
 1,593.59 จุด เพิ่มขึ้น 10.0% จากสิ้น
ปี 2563 ซึ่งถือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูง
กว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
อื่นๆ 

โดยอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET 
Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ได้แก่
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตร
และอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มสินค้า
อุปโภคบริโภค กลุ่มอสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง กลุ่มเทคโนโลยี และ 
กลุ่มธุรกิจการเงิน

ทั้งนี้เตลาดหุ้นได้ไทยรับแรงสนับสนุน

จากการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส 
COVID-19 ที่เริ่มแพร่หลายโดยเฉพาะ
ในประเทศพัฒนาแล้วท�าให้แนวโน้ม
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการค้า
โลกชัดเจนมากยิ่งขึ้น อีกทั้งราคา
พลังงาน 

และสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิดใน
ตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นมาก เป็นปัจจัย
สนับสนุนให้ผลประกอบการของ
บริษัทจดทะเบียนไทยโดยเฉพาะใน
กลุ่มที่ก�าไรแปรผันตามราคาน�้ามันดิบ
ในตลาดโลกแสดงผลก�าไรสุทธิในช่วง
ไตรมาส 1/2564 เพิ่มสูงขึ้นจากช่วง
เดียวกันปีก่อนหน้า แต่หากไม่รวม
กลุ่มดังกล่าวพบว่าบริษัทจดทะเบียน
ไทยรายงานก�าไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์
ทรงตัว

ไปต่อกันที่แวดวง บริษัทจดทะเบียน

 (บจ.)   เริ่มที่ หุ้นเด่น มีสตอรี่ดี ไม่
ท�าให้นักลงทุนผิดหวัง ส�าหรับ บมจ
.ชโย กรุ๊ป หรือ CHAYOปีนี้บริษัทวา
งเป้าการเติบโตของรายได้รวมไว้ไม่
ต�่ากว่า 25% โดยคาดว่าธุรกิจบริหาร
สินทรัพย์ จะมีการเติบโตมากที่สุด "
สุขสันต์ ยศะสินธุ์" แม่ทัพใหญ่ ยังทิ้ง
ท้าย หากเป็นไปตามแผนในช่วงเดือน
 มิ.ย.จะมีการเปิดตัวผู้ถือหุ้นใน บริษัท
บริหารสินทรัพย์ ชโย เจวี เสริมแกร่ง
 พร้อมเดินหน้าปั๊มผลงานโตตามเป้า
   ด้านบล.กสิกรไทย เชียร์ "ซื้อ" ให้
ราคาเป้าหมายที่ 16.50 บาท โดยมอง
ว่า CHAYO ยังมีปัจจัยหนุนการเติบโต
อีกมาก คาดประมาณการก�าไรสุทธิปี
 64-65 ยังมีโอกาสเพิ่มจาก ส่วนแบ่ง
ก�าไรจาก CHAYO JV และโอกาสขาย
 NPA ล็อตใหญ่อีก 1-2 รายการในช่วง
ครึ่งหลังของปีนี้ 

คอลััมน์์สัังคมอิน์ไซด์์ :  คลััสัเตอร์์ใหม่ๆ



2 บิ๊กบอสั
อย่าง "เส่ียหนุ่ย" ศุภกิจ งามจิตรเจริญ กับ "เจ๊ยุ้ย" วราลักษณ์ งามจิตรเจริญ แห่ง 
บมจ.ซิก้า อินโนเวชัน่ (ZIGA) งานรัดตัวแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเพราะต้องเร่งสปีดโปร
เจกต์ดี-มีคุณภาพ อย่างโครงการสร้างโรงเรือนของพืชเศรษฐกิจประเภทกัญชง-
กัญชา ทัง้ยังต้องลุยเปิดธุรกิจแฟรนไชส์ขยายสาขา outlets แว่วว่า...ได้มือดีด้านค้า
ปลีกจากยักษ์ใหญ่เบอร์ 1 เมืองไทยมาช่วย ส้ินปีนี้เตรียมลุ้นเปิดครบ 60 สาขา ขณะ
ที่ธุรกิจเหล็กก็ไปได้สวย เพราะความต้องการใช้เพ่ิม หนุนออเดอร์เข้าแบบรัวๆ เห็น
สัญญาณดีทัง้ธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ ขนาดนี้แล้ว เอาเป็นว่า ผู้ถือหุ้นสบายใจหาย

ห่วง นับวันรอดูผลงานปีนี้โตติดปีกบินกันไปเลยคร้าา   

ไม่ธร์ร์มด์าจริ์งๆ
 สำาหรับ บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ หรือ LEO หลังเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ไม่ถึงป ีก็ได้รับคัดเลือกเข้าทำาเนียบ "
บริษัทวิถียัง่ยืน ท่ีน่าลงทุน" หรือ ESG Emerging List ปี 2564 จากสถาบัน
ไทยพัฒน์เปน็ครัง้แรกเรียบร้อยแล้ว  แบบน้ีบอกได้คำาเดียวว่า LEO ข้ึนชัน้

หุ้นเด่นพ้ืนฐานดี อนาคตไกล และยังให้ความสำาคัญในด้านส่ิงแวดล้อม สังคม
 และยึดหลักธรรมาภิบาล  รู้กันอย่างน้ีแล้ว ผู้ถือหุ้นสบายใจหายห่วง กอดหุ้น
ไว้แน่นๆ เช่ือเถอะว่า โอกาสได้สัมผัสผลตอบแทนหรูๆ อยู่อีกไม่ไกลแน่นอนคร้

าาา!  

หุ้นอสังหาฯคุณภาพคับแก้ว  ล่าสุดติดโผ "บริษัทวิถียัง่ยืนท่ีน่าลงทุน" หรือ ESG 
Emerging List ประจำาปี 2564 จากการคัดเลือกจาก 824 บริษัท/กองทุน/ทรัสต์เพ่ือ

การลงทุน สะท้อนถึงความโดดเด่นในการดำาเนินธุรกิจอย่างยัง่ยืน ทัง้ด้านส่ิงแวดล้อม
 สังคม และธรรมมาภิบาล  (ESG) เพ่ือเปน็ทางเลือก สำาหรับการลงทุนแบบยัง่ยืนท่ี

ทนทานต่อวิกฤตการณ์โควิดอีกด้วย...  ข้ึนแท่นหุ้นท่ีมีคุณสมบัติเพียบพร้อมทุกด้าน
จริงๆ  งานน้ีขอปรบมือรัวๆ เปน็กำาลังให้กับบิ�กบอส "ขจรศิษฐ์ ส่ิงสรรเสริญ" สร้างผล

งานได้โดดเด่น ทำาให้ผู้ถือหุ้นได้ช่ืนใจกันแบบยาวๆไปเลยคร้าา!

แต่สำาหรับ บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) หรือ TPLAS 
เป็นหนึ่งในบริษัทที่สามารถรักษาการเติบโตได้เป็นอย่างดี

 เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ประเภทถุงพลาสติกเป็นสินค้าจำาเป็นในยุค
 New Normal ทำาให้ปริมาณ และความต้องการใช้ล้นทะลัก แถมมี
แนวโน้มการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง งานนี้ "อภิรัตน์  ธีระรุจินนท์" 
รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง ไม่ยอมปล่อยโอกาส
ดีๆ ให้หลุดมือไป สัง่เดินเครื่องเต็มกำาลังผลิต พร้อมงัดกลยุทธ์
 รุกขยายตลาดทุกระดับ เพ่ือรองรับดีมานด์ถุงที่พุ่งไม่หยุด เห็น
อย่างนี้แล้ว บอกได้เลยว่า เป้าหมายการเติบโตปีนี้ 10% คงไม่ไกล

เกินเอื้อมแน่นอนคร้าาา! 

ฟากบมจ.ไซมิสั แอสัเสัท (SA) ท่ามกลัางเศร์ษฐกิจชะลัอตัวจากวิกฤตการ์ณ์์
ของการ์แพร่์ร์ะบาด์ของโร์คโควิด์-19

อีกตัวท่ีน่าจับตามองขณะน้ี คงหนีไม่พ้น บมจ.แอสเซทไวส์ (ASW) ท่ีโชว์ผลงา
นท็อปฟอร์ม ฝ่า่วิกฤติโควิด ไตรมาส 1/64 กำาไรพุ่ง 361.8%  Backlog แน่นกว่า
 7.5 พันลบ.  บิ�กบอส " กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ "แย้มโค้งหลังยังมีเซอร์ไพรส์รอ

อีกเพียบ ล่าสุดโครงการ เคฟ ทียู แว่วมาว่าตัวเลขดี โครงการก่อสร้างคืบหน้าไป
กว่า 95% และพร้อมโอนกรรมสิทธิ�ให้ลูกค้าเข้าพักอาศัยได้ในไตรมาส 3 น้ี รวมทัง้
โครงการใหม่ท่ีเตรียมเปดิต่อเน่ือง หนุนผลงานโตก้าวกระโดด ...บอกเลยของมัน

ต้องมีติดพอร์ต รับรองไม่ทำาให้ผิดหวังแน่นอนคร้าาาาา

PLANET ผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจร ตอนน้ีเร่งเดิน
หน้าตามแผนขยายธุรกิจ 5G, Cloud Computing, IoT Platform, 
Video Analytics, Data Center, Telemedicine, Energy, Water 
Management และ Cyber Security อย่างเต็มสูบ หลังการขายหุ้น
สามัญเพ่ิมทุนแบบ Right Offering จำานวน 125,000,000 หุ้น ใน
อัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นเพ่ิมทุน ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท ได้
รับผลการตอบรับอย่างดีเย่ียม โดยรับเงินท่ีได้จากการเพ่ิมทุนในครัง้
น้ี มูลค่า 187.50 ล้านบาท ถือเป็นการปดิจ๊อบไปแบบสวยงาม งานน้ี บิ�
กบอส "ประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ " กล่าวฝ่ากขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีให้ความ
เช่ือมัน่ในหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัท และยืนยันว่าการดำาเนินธุรกิจจากน้ีจะเน้น
ให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างยัง่ยืน

กร์ะแสัความร้์อน์แร์งของห้้น์กล่้ัมอสัังหาฯ เทคโน์โลัยีีดิ์จิทัลัแบบคร์บวงจร์


















