ครึ่่�งปีีหลัังดีีกว่่าครึ่่�งปีีแรก
กาลเวลา ผ่านไปรวดเร็ว ครึ่งปีของปี 2564 แล้ว ตอนนี้บ้านเรา ประเทศของเรา เริ่มมีการฉีดวัคซีน ต้าน

โควิด-19 ตอนนี้ ผู้คนจ�ำนวนมาก พร้อมฉีดวัคซีน แต่วัคซีน มีปริมาณไม่เพียงพอ เชื่อว่า ภาครัฐ ไม่ได้นิง่

นอนใจยิ่งผู้คน ได้รับการฉีดวัคซีน จ�ำนวนมากเท่าไร การท�ำมาหากิน การค้าการขาย

คงกลับมาคึกคักอีกครั้ง ในต่างประเทศ สหรัฐ ยุโรป เริม
่ มีการตั้งคณะท�ำงาน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คน
สามารถเดินทางไปมาหาสูก
่ ันได้ ส�ำหรับผู้ท่ีได้รับการฉีดวัคซีน ครบโดสเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เชื่อว่าครึง่ ปีหลัง ปลายปีนี้ น่าจะเริม
่ มีความคืบหน้า ยิง่ สหรัฐและจีน บริจาควัคซีนให้กับประเทศ

ต่างๆ คงมีสว
่ นช่วยให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด-19 ดีขน
ึ้

ส�ำหรับตลาดหุ้นไทย ก็กลับมายืนเหนือ 1,600 จุดได้อีกครั้ง นักลงทุนต่างชาติก็หวนกลับมาซื้อหุ้นไทย

นับเป็นสัญญาณที่ดี บางวันอาจมีแรงขาย ฝั่ งสถาบันในประเทศ พอร์ตโบรกเกอร์ รายย่อย ก็แสดงการ

เล่นรอบ โดยชั่วโมงนี้ไม่มีใคร อยากถือลงทุนระยะยาว

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว แม้เศรษฐกิจไทย อาจโตไม่ได้ด่ังใจ ก็หวังว่า ครึ่งปีหลังน่าจะดีกว่าครึ่งปี

แรกครับ ทั้งเศรษฐกิจและตลาดหุ้นไทย
ขอให้ทก
ุ คนโชคดี
ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์
บรรณาธิการบริหาร

แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 นำ�เสนอเรื่องราว
บริษัทจดทะเบียนดีคนละแบบ มีความโดดเด่นเป็นตัวของตัวเอง...

ดี�แบบ EASTW

ดีแบบ S

ผสานความร่วมมือ “ที ยูทิลิตี้ส์”
วางแผนพัฒนาแหล่งน้ำ�และการจัดการ
ทรัพยากรน้ำ�จากกลุ่มบ่อดินพื้นที่
จังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อ
รองรับความต้องการใช้น้ำ�ในพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
พร้อมก้าวสู่การเป็น Smart Water
รองรับความต้องการใช้น้ำ�ในพื้นที่ภาค
ตะวันออกในทุกภาคส่วน

สิงห์ เอสเตท ได้เพิ่มสัดส่วนเงินลงทุนจนกลาย
เป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวใน FS JV ซึ่งประกอบ
ธุรกิจโรงแรมในสหราชอาณาจักรจำ�นวน 26
แห่ง ห้องพักรวม 2,886 ห้อง ภายใต้แฟรนไชส์
แบรนด์ Mercure ที่ผ่านมา FS JV สามารถสร้าง
ผลตอบแทนอย่างสม่ำ�เสมอ และช่วยจัดพอร์ต
โรงแรมให้สมดุลขึ้นโดยการลดผลกระทบด้าน
ฤดูกาล เนื่องจากมีฤดูกาลท่องเที่ยวที่แตกต่าง
จากโรงแรมส่วนใหญ่ของกลุ่มสิงห์ เอสเตท

ดีแบบ FPT
ได้ประกาศความสำ�เร็จในการลงทุนจัดหาที่ดินเพื่อ
พัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์พาร์ค
ในพื้นที่เมืองบินห์เดือง ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็น
หนึ่งในกลยุทธ์การลงทุนที่จะทำ�ให้บริษัทฯสามารถ
รับรู้รายได้ได้อย่างรวดเร็ว โดยคาดว่าการพัฒนา
ในเฟสแรกจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการในช่วง
กลางปี 2565 และจะเริ่มรับรู้รายได้ในรอบปฏิทิน
ไตรมาส 3/2565

ดีแบบ IVL
เมื่อสถานการณ์ระดับโลกเป็นบวก ซึ่งเป็นผลจากการปรับ
ตัวขึ้นของราคาน้ำ�มันในตลาดโลกและการเริ่มต้นฉีดวัคซีน ส่ง
ผลให้เกิดปริมาณอุปสงค์ที่แข็งแกร่งและกำ�ไรที่แข็งแกร่งสำ�หรับ
ผลิตภัณฑ์หลักของไอวีแอล โดยเริ่มต้นจากการฟื้นตัวในประเทศ
จีนและส่งผลต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2 ปริมาณสินค้าคงคลังทั่วโลก
ที่มีอย่างจำ�กัดประกอบกับการชะงักของห่วงโซ่อุปทาน ทำ�ให้กำ�ไร
ของสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหมดเพิ่มสูงขึ้นสนับสนุนราคาน้ำ�มันดิบ
ที่เพิ่มสูงขึ้น การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำ�มันดิบทำ�ให้ผลประโยชน์
จากการใช้ shale gas ดีขึ้น เป็นผลต่อดีกลุ่มธุรกิจ IOD ของไอ
วีแอลในอเมริกาเหนือ ปัจจัยทั้งหมดนี้ส่งผลต่อการคาดการณ์
รายได้ที่แข็งแกร่งขึ้นในครึ่งแรกของปี 2564

GUNKUL ลั่่�น H2/64 โตแกร่่ ง!!

ลุุยกััญชา,กััญชง-ลุ้้�นงาน EPC กว่่า 2 หมื่่�นลบ.
บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียริง่ (GUNKUL) ประเมิน

นอกจากนี้ยังได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยว

อย่างมีศก
ั ยภาพ และจะเติบโตอย่างโดดเด่น

งานรับเหมาและวางระบบทางด้านวิศวกรรม

ปีนไี้ ม่น้อยกว่า 20%จากปีก่อนนอกจากนี้ ”

ภาพรวมธุ รกิจครึง่ ปีหลังสัญญาณดีต่อเนื่อง

เนื่องกับระบบไฟฟ้าเพื่อต่อยอดธุรกิจ ขณะที่

กัญชา เพิ่มช่องทางสร้างรายได้ แถมธุ รกิจ

(EPC) ได้เข้าร่วมประมูลกว่า 5,000 ล้านบาท

รับแรงบวกลุยธุ รกิจพืชเศรษฐกิจ กัญชง

ทีเ่ กีย
่ วเนื่องและงาน EPC ยังเติบโตต่อเนื่อง
โดยตุนงานไว้ในมือแล้ว 9,600 ล้านบาท

ด้าน“ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย” ซีอโี อ เผย

ครึง่ หลังปีนเี้ ล็งเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่

เพิ่มอีกกว่า 20,000 ล้านบาท คาดได้งานไม่

ต่�ำกว่า 15-20% สนับสนุนผลงานปีนโี้ ตตาม
เป้าหมาย 20%

ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง่ จ�ำกัด (

มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า กลุ่ม

บริษัทฯ มีความมั่นใจในศักยภาพของรายได้

และก�ำไรสุทธิในครึ่งปีหลัง ว่าจะเติบโตอย่าง
โดดเด่นต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก เนื่องจากได้
ขยายโอกาสไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพืช

เศรษฐกิจ กัญชง หรือ กัญชา เพื่อสร้างจุด

แข็งและสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน
ทางธุรกิจให้กลุ่มบริษัทฯในอนาคต รวม

ถึงวางแผนลงทุนท�ำโรงสกัด CBD บริสุทธิ์

99% ที่มีก�ำลังผลิต 1 ตัน ต่อวัน ซึ่งวางแผน

จ�ำหน่ายในประเทศและต่างประเทศต่อไป

และคาดว่าจะได้งาน ไม่ต่�ำกว่า 20% ซึ่งจะ

ทยอยทราบผลภายใน 1-2 เดือนต่อจากนี้ จาก
ปัจจุบันบริษัทฯ มีงาน EPC ในมือที่รอรับรู้ราย

ได้ (Backlog) ประมาณ 9,600 ล้านบาท ซึ่งจะ
ทยอยรับรู้รายได้ 2-3 ปีข้างหน้า

“กลุ่มบริษัทฯ ยังมีโอกาสอีกมากในการเข้า
ร่วมประมูลงาน EPC ใหม่ๆ ซึง่ ตั้งเป้าหมาย

ทีจ
่ ะมีงาน EPC ในมือไว้ทป
ี่ ระมาณ 10,000
ล้านบาทภายในปี 2564 และยังคงเดินหน้า
ด�ำเนินธุ รกิจตามแผนธุ รกิจทีว
่ างไว้อย่าง

เต็มที่ โดยเฉพาะธุ รกิจด้านพลังงานทดแทน
ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังคงมองหา

โอกาสการลงทุนและเข้าร่วมประมูลงาน

โครงการใหม่ๆ เพิ่มเติม ซึง่ ในครึง่ ปีแรกที่

ผ่านมาบริษัทฯ มี Backlog เพิ่มเข้ามาอีก

1,700 ล้านบาท โดยในช่วงทีเ่ หลือของปีนี้

บริษัทฯ มีแผนเข้าร่วมประมูลโครงการใหม่ๆ
เพิ่มเติมอีกคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 20,000

ล้านบาท คาดว่าจะได้รบ
ั งานเพิ่มอีก 15-

20% จากยอดดังกล่าว จึงน่าจะเป็นปัจจัย
บวกทีท
่ �ำให้ผลการด�ำเนินงานปีนเี้ ติบโต

ซึง่ บริษัทฯ ยังคงเป้าหมายการเติบโตรายได้

ดร.สมบูรณ์กล่าว

อนึ่ง ผลประกอบการงวดไตรมาส 1/2564 (

สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564)บริษัทฯมีก�ำไร

ในส่วนของบริษัทใหญ่อยูท
่ ่ี 608.59 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีก�ำไร

สุทธิ 439.10 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการเพิ่ม

ขึ้น 38.60 %

ขณะที่กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้รวมเท่ากับ

2,323.11 ล้านบาท เพิม
่ ขึ้นจ�ำนวน 549.56

ล้านบาท หรือเพิม
่ ขึ้น 30.99% เมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวมจ�ำนวน
1,773.55 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้จาก

การขายไฟฟ้า และส่วนเพิม
่ ราคารับซื้อไฟฟ้า

เท่ากับ 1,112.58 ล้านบาท รายได้จากการรับ
เหมาก่อสร้าง และให้บริการเท่ากับ 454.39

ล้านบาท รายได้จากการขายเท่ากับ 268.74

ล้านบาท รวมถึงรายได้จากสัญญาเช่าเงินทุน

ที่รับรู้ตามมาตรฐานบัญชีใหม่เท่ากับ 210.02
ล้านบาท

PTG เชื่่�อครึ่่�งปีีหลััง ยัังคงเติิบโต/ทั้้�งปีีโตแตะตััวเลข 2 หลััก
เหตุุความเชื่่�อมั่่�นหลััง วััคซีีน ฉีีด ครอบคลุุม ทั่่� วประเทศ

PTG มั่นใจ ครึ่งปีหลัง โต พุง่ เป็น
ไปตามเป้า 8-12 % เหตุความเชื่อ
มั่นหลัง วัคซีน ฉีด ครอบคลุม ทั่ว
ประเทศ ช่วยเศรษฐกิจ ประเทศฟื้น
หนุนการบริโภค น้�ำมัน เพิ่มมากขึ้น
นายพิทักษ์ รัชกิจปราการ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ
่ ริหารและกรรมการผู้
จัดการใหญ่ บริษัท พีทจ
ี ี เอ็นเนอยี่
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ PTG
เปิดเผยในงานมอบกาแฟพันธุ์ไทย
ให้บุคลากรทางการแพทย์ด่ ืมฟรี ที่
ศูนย์ฉีดวัคซีน ป้องกันเชื้อโรคไวรัส
โคโรน่า 2019 ส�ำหรับนักกีฬา และ
บุคลากรทางด้านกีฬา ที่อินดอร์
สเตเดียม หัวหมาก ว่า ทิศทาง ผล
ประกอบการของ พีทีจี ในครึ่งปีหลัง
น่าจะเติบโต เพิ่มขึ้นอย่างมากโดย
เฉพาะในส่วนของรายได้ เชื่อว่า เป็น
ไปตามเป้า ที่วางไว้ 8-12 % แน่นอน

“ ผมเชื่อว่า ในช่วงครึง่ ปีหลัง ธุ รกิจ
โดยรวม ของ บริษัทน่าจะเติบโต
้ อย่างมาก จากเป้าทีเ่ รา
เพิ่มขึน
วางไว้ 8-12 % น่าจะเติบโตแตะที่
ระดับตัวเลข 2 หลัก ได้อย่างแน่นอน
เนื่องจาก ขณะนีร้ ฐ
ั บาลได้เริม
่ ต้น
้
เร่งให้มก
ี ารฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึน
และครอบคลุม ไปในทุกๆ กลุ่ม
ทั่วประเทศ ซึง่ วัคซีนจะช่วยท�ำให้
การระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19
ลดลง ซึง่ ก็เชื่อว่า ความเชื่อมั่นของ
ผูค
้ นทีจ
่ ะกลับมาใช้ชว
ี ิตประจ�ำวัน
้ ก็จะ
กลับมาใกล้เคียงปกติมากขึน
ท�ำให้ภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจ
้ ซึง่ ก็จะมีผล
ในประเทศปรับตัวดีขึน
ท�ำให้การ บริโภค โดยเฉพาะน้�ำมัน
้ ซึง่ ก็จะส่งผลดี ต่อ พีทจ
เพิ่มมากขึน
ี ี
้ ด้วย
ทีจ
่ ะท�ำให้ผลประกอบการดีขึน
เช่นกัน “ นาย พิทักษ์ กล่าว
นาย พิทักษ์ กล่าวว่า ส�ำหรับ แนว
โน้ม ผลประกอบการ ไตรมาส 2
เชื่อว่าโดยรวม อาจจะมีผลกระทบ

บ้าง เนื่องจาก โควิด -19 ระบาด ใน
ระลอก3 อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าผล
ประกอบการก็ยังเติบโต เป็นไปตาม
เป้าที่วางไว้เนื่องจาก กลุ่มลูกค้า ของ
พีทีจี
เป็นกลุ่มที่ยังต้องบริโภคน้�ำมัน ได้แก่
กลุ่ม รถขนส่งสินค้า อุปโภค บริโภค
กลุ่ม เกษตรกร ประกอบกับ สถานี
ให้บริการน้�ำมันของเราที่มีจ�ำนวน
มากกว่า 2พัน แห่ง กระจายทั่วทุก
ภาคของประเทศ ท�ำให้บางจังหวัดที่
ไม่ได้เป็นพื้นที่ความเสี่ยงมาก ก็ยังมี
การบริโภคน้�ำมัน ตามปกติ ประกอบ
กับ บริษัทมีฐานบัตรสมาชิก พีที
แมกซ์ ที่ยังเติบโต อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
ปัจจุบันมีสมาชิกบัตร อยูท
่ ่ี 14.8 ล้าน
สมาชิก และคาดว่า ปีน้จ
ี ะเพิ่มเป็น
18 ล้านสมาชิก ซึ่งสมาชิกกว่า 7374% ของบัตร มีการใช้เติมน้�ำมัน
อย่างต่อเนื่อง ช่วยท�ำให้ยอดการใช้
น้�ำมัน เพิ่มสูงขึ้น

NER ปรัั บเป้้ ารายได้้ ปีี 64 เป็็ น 2.45 หมื่่� นลบ.
จากเดิิมตั้้� งเป้้ ารายได้้ 2.2 หมื่่� นลบ.

เพิ่่� มเป้้าปริิมาณขายขึ้้� นเป็็น 4.4 แสนตัั น จาก 4.1 แสนตัั น

บมจ.นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) ปรับ
เป้ารายได้ปี 2564 จาก 2.2 หมื่น
ล้านบาท เป็น 2.45 หมื่นล้านบาท
จากความสามารถในการผลิตเพิม
่
ขึ้น และการขายล่วงหน้า นอกจาก
นี้ในปลายปี 2564 บริษัทมีแผนจะ
ขยายโรงงานเพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิต
อีก 50,000 ตัน จาก 460,000 ตัน
เป็น 510,000 ตัน เพื่อรองรับลูกค้า
ทั้งรายใหม่และรายเก่าที่ต้องการสั่ง
สินค้าเพิ่มขึ้น
นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธาน
เจ้าหน้าทีบ
่ ริหาร บริษัท นอร์ทอีส
รับเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
NER ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยาง
ผสม เพื่อจ�ำหน่ายไปยังผู้ผลิตใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้
ค้าคนกลาง ทั้งในและต่างประเทศ
เปิดเผยในงาน Opportunity Day
ประจ�ำไตรมาส 1/2564 ว่าบริษัทได้
มีปรับเพิม
่ เป้ารายได้ปี 64 เป็น 2.45
หมื่นล้านบาท จากเดิมที่บริษัทตั้ง
เป้ารายได้ 2.2 หมื่นล้านบาท และ
เพิ่มเป้าปริมาณขายขึ้นเป็น 4.4
แสนตัน จาก 4.1 แสนตัน เนื่องจาก
บริษัทมีความสามารถในการผลิต
เพิม
่ ขึ้น ที่สามารถรองรับยอดขาย
โดยขณะนี้ยอดขายของบริษัท

ครอบคลุมไปจนถึงไตรมาส 4 และ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ที่มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับ
กลุ่มลูกค้าจากสิงคโปร์และอินเดีย
ประกอบกับราคายางปรับขึ้นต่อ
เนื่อง และได้ลูกค้าใหม่เพิม
่ หลาย
ราย
ส�ำหรับทิศทางราคายางนั้นยัง
้ โดยคาดราคา
อยูใ่ นช่วงขาขึน
ยางแผ่นรมควันเฉลีย
่ ปีนอ
ี้ ยูท
่ ี่
75 บาท/ก.ก. จากปัจจุบน
ั อยูท
่ ี่
66 บาท/ก.ก. เทียบปีก่อนที่ 55
บาท/ก.ก. ซึ่งการที่ราคายางที่ปรับ
ขึ้นมาจากปัจจัยโควิด เนื่องจาก
ซัพพลายน้�ำยางข้นถูกน�ำไปใช้
ผลิตถุงมือยางเป็นจ�ำนวนมาก จึง
ท�ำให้ซัพพลายหายไปพอสมควร
และคาดว่าเศรษฐกิจเริม
่ ดีข้ึน หลัง
จากสถานการณ์โควิดกลับมาดีข้ึน
จากความต้องการใช้ยางพาราก็
จะมากขึ้นทั้งในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ การขนส่ง โลจิสติกส์ นอกจาก
นี้บริษัทคาดการณ์ว่าจะเห็นภาพ
รวมความต้องการใช้ยางพาราทั่ว
โลกเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2565
จากการที่ท่ัวโลกสนับสนุนการใช้
รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีเป้าหมาย
เพื่อลดการปล่อยก๊าซพิษไอเสีย
รถยนต์สอ
ู่ ากาศนั้น ท�ำให้ยอดขาย

รถยนต์พลังงานใหม่ (NEV) ซึ่งรวม
ถึงรถยนต์ไฟฟ้าแบบใช้แบตเตอรี่
รถยนต์ไฟฟ้าแบบไฮบริด และ
รถยนต์พลังงานเซลส์เชื้อเพลิง
ไฮโดรเจนทั่วโลกมียอดขายที่เพิ่ม
ขึ้น
นอกจากนี้ในปลายปี 2564 บริษัท
มีแผนจะขยายโรงงานเพื่อเพิ่ม
ก�ำลังการผลิตอีก 50,000 ตัน จาก
460,000 ตัน เป็น 510,000 ตัน
โดยจะลงทุนซื้อเครื่องจักรประมาณ
50 ล้านบาท เพื่อรองรับลูกค้าทั้ง
รายใหม่และรายเก่าที่ต้องการสั่ง
สินค้าเพิ่มขึ้น ส�ำหรับสัดส่วนรายได้
ปี 2564 ทางบริษัทยังวางนโยบาย
การจ�ำหน่ายสินค้าในประเทศและ
ต่างประเทศเป็น 60 : 40 ซึ่งใน
สัดส่วนลูกค้าต่างประเทศแบ่งเป็น
จีน 70% , ญีป
่ ุ่น 20% และอื่นๆ
อีก 10% เช่นสิงคโปร์ อินเดีย บัง
คลาเทศ เป็นต้น โดยมองว่าเป็น
อัตราส่วนทีเ่ หมาะสมของลูกค้า
ในประเทศทีม
่ ก
ี ารเพิ่มก�ำลังการ
ผลิตจากการย้ายฐานการผลิต
จากประเทศจีนย้ายมาตั้งโรงงาน
้
อยูท
่ ป
ี่ ระเทศไทยเพิ่มมากขึน
และลูกค้าต่างประเทศทีม
่ ค
ี วาม
ต้องการใช้ยางธรรมชาติอยู่

SONIC เล็็งขยัั บเป้้ ารายได้้ปีีนี้้�ขึ้้� น จากคาดโต20%
ตาม ขนส่่ งทางเรืือเติิ บโตแกร่่ ง-แนวโน้้ มค่่าระวางสูู งตลอดปีี

“โซนิิค”จ่่อปรัับเป้้ารายได้้ปีนี้้�
ี เพิ่่�ม
ขึ้้�นจากเป้้าหมายเดิิมเติิบโต20%
รัับอานิิสงส์์การส่่งออกสดใส แถม
ค่่าระวางเรืือมีีแนวโน้้มอยู่่�ในระดัับ
สููงตลอดทั้้�งปีี หนุุนขนส่่งทางเรืือ
สััดส่่วนรายได้้พุ่่�งเป็็น 77% ขณะ
ที่่�หุ้้�น SONIC ติิด1 ใน 24 หุ้้�นที่่�น่่า
ลงทุุนกลุ่่�ม ESGปีี 2564 สะท้้อนถึึง
การเติิบโตที่่�ยัังยืืน
ดร.สันติสุข โฆษิอาภานันท์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โซนิค อิน
เตอร์เฟรท จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
SONIC ผู้น�ำธุรกิจให้บริการการจัด
การระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร
เปิดเผยว่า ผลการด�ำเนินงานของ
บริษัทมีแนวโน้มเติบโตสูงอย่างต่อ
เนื่อง แม้ว่าจะมีการระบาดของโค
วิด-19 ระลอกใหม่ เนื่องจากการ
ส่งออกทางเรือเริม
่ กลับมาสดใส
หลังจากที่หลายประเทศ เช่น จีน
สหรัฐอเมริกา รวมทั้งยุโรป ได้มีการ
ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ลง
ท�ำให้กิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจกลับ
มาฟื้นตัวอย่างชัดเจน
“บริษัทมีโอกาสทีป
่ รับเป้ารายได้
้ จากเดิมทีต
ปี 64 เพิ่มขึน
่ ้ังเป้าว่า
รายได้ท้ังปีจะเติบโต 20% แต่จาก
ผลประกอบการไตรมาสแรก ที่
ผ่านมารายได้โตกว่า 94 % เกิน
เป้าค่อนข้างมาก และจากการ

ประเมินสถานการณ์ล่าสุด แนวโน้ม
ธุ รกิจโลจิสติกส์ยงั สดใสตลอดทั้ง
ปี ส่วน SONIC จะปรับเป้าหมาย
้ เท่าไหร่น้ัน คงต้องรอดูผล
เพิ่มขึน
ประกอบการไตรมาส 2 /64 ก่อน”
ดร.สันติสข
ุ กล่าว
ส�ำหรับรายได้หลักของ SONIC มา
จากการให้บริการขนส่งสินค้าทาง
เรือเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันมีการเติบโต
ค่อนข้างสูงคิดเป็นสัดส่วนรายได้
77% จากปีท่ีผา่ นมามีสัดส่วนรายได้
65% สืบเนื่องมาจากค่าระวางที่ปรับ
ตัวสูงขึ้น ขณะที่ขนส่งทางอากาศมี
สัดส่วนรายได้ไม่ถึง 5% ขนส่งทาง
บกอยูท
่ ่ี 18% โดยนอกจากฐาน
ลูกค้าเดิมที่ยังให้ความเชื่อมั่นต่อการ
ให้บริการของ SONIC แล้ว บริษัทยัง
เดินหน้าขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ตลอด
เวลา
ส่วนความคืบหน้าของธุรกิจการ
ปล่อยสินเชื่อรถหัวลากให้กับกลุ่ม
พันธมิตร ภายใต้โมเดล "โลจิสซิ่ง
"(โลจิสติกส์+ลิสซิ่ง) ยังคงเป็นไป
ตามเป้าหมายเดิม 40 คัน ภายใน
ไตรมาส2/2564 ขณะที่การเปิดพื้นที่
ให้บริการรับฝากตู้คอนเทนเนอร์
บริเวณแหลมฉบัง ยังเป็นการขยาย
ฐานลูกด้านโลจิสติกส์ รองรับลูกค้า
ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC

ดร.สันติสุข กล่าวต่อว่า กลยุทธ์การ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทนอกจากจะ
มุง่ เน้นการสร้างรายได้ให้มีอัตราการ
เติบโตที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืนแล้ว
บริษัทยังให้ความส�ำคัญกับการดูแล
สังคม สิง่ แวดล้อม และธรรมาภิบาล
โดยล่าสุดหุ้น SONIC ได้รับการคัด
เลือกจากสถาบันไทยพัฒน์ ให้เป็น
1 ใน 24 หลักทรัพย์จดทะเบียนที่
น่าลงทุนในกลุ่ม ESG Emerging ปี
2564 ซึ่งสะท้อนถึงการที่บริษัท
ให้ความส�ำคัญกับด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และธรรมาภิบาล ควบคู่ไป
กับการวางกลยุทธ์ในการด�ำเนิน
ธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันระยะยาว
“การทีห
่ น
ุ้ SONIC ถูกคัดเลือกให้
เข้าไปอยูใ่ นกลุ่ม ESG มองว่าส่ง
ผลดีต่อภาพลักษณ์ของบริษัท ซึง่
จะท�ำให้หน
ุ้ SONIC เป็นทีน
่ ่าสนใจ
ของนักลงทุนประเภทสถาบันมาก
้ เพราะโดยปกติกองทุนต่างๆ
ขึน
นอกจากจะเลือกหุน
้ ทีม
่ ป
ี ัจจัยพื้น
ฐานทีด
่ แ
ี ล้ว ยังให้ความส�ำคัญกับ
เรื่องธรรมาภิบาล และเราเองก็มี
เป้าหมายชัดเจนว่าจะเป็นบริษัทที่
มีอัตราการเติบโตทีแ
่ ข็งแกร่งและ
ยั่งยืน” ดร.สันติสข
ุ กล่าว

ALT เปิิดแผนรุุกธุุรกิิจขาย – ติิดตั้้�ง – ลงทุุน โซลาร์์รููฟท็็อป

ชี้้�ช่่วยภาครััฐ

โรงงานขนาดกลางลดต้้นทุุนค่่าใช้้ไฟฟ้้า
เอแอลทีเปิดแผนรุกธุรกิจจ�ำหน่ายและ
ติดตั้ง โซล่าร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop)
ครบวงจร เน้นให้บริการ ภาครัฐและผู้
ประกอบการโรงงานขนาดกลาง ที่มียอด
ใช้ไฟฟ้าต่อเดือน 25,000 หน่วย หรือมี
ค่าไฟเฉลี่ย 1 แสนบาท/เดือนขึ้นไป โดย
ใช้เทคโนโลยี - นวัตกรรม มาช่วยบริหาร
จัดการพลังงานอย่างชาญฉลาด ช่วย
ลดต้นทุนการใช้ไฟฟ้าได้มากกว่า 15%
รวมทั้งยัง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตาม
แนวคิด Smart Energy
น.ส.ปรียาพรรณ ภูวกุล รองกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการ บริษัทเอแอลที เทเลคอม
จ�ำกัด (มหาชน) (ALT) เปิดเผยถึง
แนวทางการด�ำเนินงานของบริษัทในปี
นี้ว่า จะหันมารุกธุรกิจการให้บริการจัด
จ�ำหน่ายและติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคา
หรือ Solar Rooftop ให้กับภาครัฐและ
ผู้ประกอบการโรงงานขนาดกลาง เพื่อ
ช่วยลดต้นทุนการด�ำเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ การติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป หรือ
การใช้พลังงานที่มาจากแสงอาทิตย์

ท�ำให้ลดการพึ่งพาพลังงานจากแหล่ง
ภายนอก มีการผลิตและใช้ไฟฟ้าจาก
พลังงานสะอาดที่ได้จากธรรมชาติมาก
ขึ้น มีระบบโครงข่ายอัจฉริยะเพื่อการ
บริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ
โดยใช้มิเตอร์อัจฉริยะ ระบบไมโครกริด
ทั้งนี้แนวคิด Smart Energy ถือเป็นส่วน
ส�ำคัญของ เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart
City ที่ใช้ประโยชน์จากการน�ำนวัตกรรม
ที่ทันสมัยและ เทคโนโลยีท่ีชาญฉลาด
มาท�ำงานร่วมกับระบบสื่อสาร
โทรคมนาคมประสิทธิภาพสูงที่ ALT มี
ความเชี่ยวชาญ จึงท�ำให้การออกแบบ
และบริหารจัดการ ระบบ Smart
City มีความคุ้มค่า เกิดประโยชน์ และ
ประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน

การให้บริการดังกล่าว เป็นการร่วม
มือของ 3 บริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท
อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด
(“INN”) ผู้น�ำเข้าและตัวแทนจ�ำหน่าย
แผง “Q CELLS” แผงโซล่าเซลล์ช้ัน
น�ำของโลก บริษัท กรุ๊ป เทค โซลูช่น
ั ส์
จ�ำกัด (“GTS”) ผู้ให้บริการติดตั้ง และ

ดูแลรักษา ระบบโซล่าเซลล์ และ ALT ผู้
ลงทุนในรูปแบบ Private PPA (Private
Power Purchase Agreement)
Private PPA (Private Power Purchase
Agreement) คือ ข้อตกลงการซื้อขาย
พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีผลิตได้จาก Solar
Rooftop ที่ติดตั้งบนหลังคาโรงงาน หรือ
อาคารของผู้ประกอบการธุรกิจ โดยผู้
ประกอบการฯไม่ต้องลงทุนแต่อย่างใด
รูปแบบ Private PPA (Private Power
Purchase Agreement) นี้ ALT จะเป็น
ผู้ลงทุนในอุปกรณ์ การติดตั้ง รวมถึง
ดูแลรักษาระบบให้ท้ังหมด ซึ่งผู้ประกอบ
การจ่ายค่าไฟฟ้า (ที่ผลิตจากแผงโซลาร์
) รายเดือนตามระยะสัญญา 15 ปี โดย
อัตราค่าไฟฟ้าจะลดลงกว่า 15% และ
มั่นใจได้ว่าอ�ำนาจในการผลิตไฟฟ้าที่ใช้
งานเป็นของตัวเอง อีกทั้งยังเป็นพลังงาน
สะอาด และดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือ
เป็นการใช้พลังงานอัจฉริยะ โดยผู้ประ
กอบการฯ ไม่ต้องลงทุนแต่อย่างใด

CHAYO เผย บริิหารสิินทรััพย์์ชโย เจวีี ตั้้�ง กิิตติิ ตั้้�งศรีีวงศ์์ เป็็น CEO
คาดซื้้� อหนี้้�เข้้ ามาบริิ หารได้้ ใน Q3/64 สร้้ างรายได้้ ทัันใน Q4/64

CHAYO เผย บริหารสินทรัพย์ชโย เจวี ตั้ง กิตติ
ตั้งศรีวงศ์ เป็นCEO คาดซื้อหนี้เข้ามาบริหารได้
ในQ3/64 สร้างรายได้ทันในQ4/64 -สุระ คณิต
ทวีกุล ซีอีโอCOM7 บ.แม่ โนวัส อินทิเกรชั่น
ถือหุ้น10%ในChayo JV มอง3-5ปีนับจากนี้
เป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจบริหารสินทรัพย์-PREB
แจงถือหุ้น5%ในChayo JV มองผู้บริหารมีความ
ซื่อสัตย์ มุง่ มั่นในการท�ำงาน และเห็นโอกาสการ
ต่อยอดธุรกิจ-JWD ส่งบ.ลูกเบญจพรแลนด์ ถือ
หุ้นChayo JV หวังต่อยอดและเกิด Synergy ได้
ในอนาคต
นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ผู้
ด�ำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ท้ังที่มีหลักประกัน
และไม่มีหลักประกัน ธุรกิจเจรจาติดตามเร่งรัด
หนี้สินและกิจการศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า เปิด
เผยถึงความส�ำเร็จในการจัดตั้ง บริษัท บริหาร
สินทรัพย์ชโย เจวี จ�ำกัด (Chayo JV) ที่บริษัท
มีสัดส่วนการถือหุ้น 55% ของหุ้นทั้งหมด โดย
บริษัทฯ สามารถบรรลุข้อตกลงกับนักลงทุนใน
การขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับนักลงทุนเรียบร้อยแล้ว
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ของ Chayo JV มี
มติพิเศษให้เพิม
่ ทุนจดทะเบียนของ Chayo JV
อีก 1,745 ล้านบาท จากเดิม 55 ล้านบาท เป็น
จ�ำนวน 1,800 ล้านบาท โดยการออกและเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุนเป็นคราวๆ โดยในครั้งนี้ Chayo
JV ได้เสนอขายหุ้นเพิม
่ ทุนบางส่วนจ�ำนวน 865
ล้านบาท ท�ำให้ Chayo JV มีทุนจดทะเบียนช�ำระ
แล้วจ�ำนวนทั้งสิน
้ 920 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ถือ
หุ้นใน Chayo JV คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 ของ
หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด และนักลงทุนอีก 8
ราย ถือหุ้นรวมกันคิดเป็นร้อยละ 45 ของหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด
โดยรายชื่อนักลงทุนและสัดส่วนการถือหุ้นมีดังนี้
บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 55%
บริษัท โนวัส อินทิเกรชั่น จ�ำกัด (เป็นบริษัทลูก
ของ COM7) ถือหุ้น 10% บริษัท เบญจพรแลนด์
จ�ำกัด (เป็นบริษัทลูกของ JWD) ถือหุ้น 5%
บริษัท พรีบิลท์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด ถือหุ้น 5% บริษัท
สมาร์ทพร็อพ แอสเสท แมแนจเมนท์ จ�ำกัด ถือ
หุ้น 5% นายวีรวัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน ถือหุ้น 5%
นางสาวรัชนีพร พุคยาภรณ์ ถือหุ้น 5% นางสา
วสุพิน ฉายศิริไพบูลย์ ถือหุ้น 5% และนายจิตชัย

นิมิตรปัญญา ถือหุ้น 5%
ทั้งนี้ ภายใน 15 เดือน นับจากวันที่ 31
พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ จะจัดหาเงินทุนเพิ่ม
เติมโดยการซื้อหุ้นบุริมสิทธิจ�ำนวน 880 ล้านบาท
(โดยเงินทุนร้อยละ 80 - 90 บริษัทฯ มีแผนที่จะ
ออกตราสารหนี้ และ/หรือกู้ยืมเงิน เพื่อมาลงทุน)
ตามความเหมาะสมและความต้องการใช้เงิน
นายสุขสันต์ กล่าวเพิม
่ เติมว่า ขณะนี้ได้มีการ
จัดตั้งทีมบริหาร Chayo JV เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และได้แต่งตั้งคุณกิตติ ตั้งศรีวงศ์ ด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการน�ำทัพบริหาร
คาดว่าจะสามารถซื้อหนี้เข้ามาบริหารได้ในช่วง
ไตรมาส 3 และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ Chayo
JV ได้ทันทีในไตรมาส 4 ของปีน้ี ต้องยอมรับ
ว่าด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด
-19 ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ส่งผลกระทบต่อสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวม ส่งผลให้ปริมาณหนี้เสีย (NPL)
ในระบบมีแนวโน้มจะขยายตัวเพิม
่ สูงขึ้นอย่างมี
นัยส�ำคัญ โดยสิ้นไตรมาสแรกของปีน้ม
ี ีหนี้เสีย
เพิม
่ สูงถึง 5.37 แสนล้านบาท (ที่มา:ธนาคาร
แห่งประเทศไทย) โดยบริษัทคาดว่าสถาบันการ
เงินจะทยอยขายหนี้ออกมาเพิม
่ มากขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง และเป็นโอกาสของ Chayo JV ในการเลือก
ซื้อสินทรัพย์ประเภทมีหลักประกันขนาดกลางขนาดใหญ่
“ปัจจุบน
ั Chayo JV ได้รบ
ั ใบอนุญาตจากหน่วย
งานทีเ่ กีย
่ วข้อง ให้เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์
แล้ว ทั้งนีใ้ นช่วง 1-2 ปีทผ
ี่ า
่ นมา มีนักลงทุน
หลายรายติดต่อ CHAYO เพื่อขอร่วมลงทุน ใน
การซื้อหนีด
้ ้อยคุณภาพหรือ NPL เข้ามาบริ
หาร แต่ CHAYO ไม่สามารถตอบรับข้อเสนอได้
เนื่องจากหากจะลงทุนโดยการประกอบธุ รกิจ
ผ่าน บริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย เจวี จ�ำกัด ซึง่
เป็นบริษัทย่อยของ CHAYO ซึง่ ถือหุน
้ โดยตรง
ในสัดส่วน 100% CHAYO จะไม่สามารถแบ่ง
แยกเรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหาร ส่วนแบ่งก�ำไร
รวมถึงภาษีทต
ี่ ้องเสียจากการบริหารสินทรัพย์
ด้อยคุณภาพได้ชัดเจน ด้วยเหตุนี้ CHAYO จึง
มีแนวคิดในการจัดตั้ง บริษัท บริหารสินทรัพย์
ชโย เจวี จ�ำกัด เพื่อร่วมลงทุนกับนักลงทุนทีม
่ ี
ศักยภาพ และขยายโอกาสในการลงทุน หนุน
บริษัทแม่ให้รบ
ั รูส
้ ว
่ นแบ่งก�ำไรทีแ
่ ข็งแกร่ง”
นายสุขสันต์ กล่าว

ด้านนายสุระ คณิตทวีกล
ุ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท คอมเซเว่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
COM7 ในฐานะบริษัทแม่ของ บริษัท โนวัส อิน
ทิเกรชั่น โดยมีสด
ั ส่วนการถือหุน
้ ใน Chayo JV
สัดส่วน 10% เปิดเผยว่า การเข้ามาร่วมทุนใน
Chayo JV เนื่องจากทีมงานของ CHAYO มี
ความตั้งใจในการท�ำงานซึง่ จะท�ำให้บริษัทมี
การเติบโตได้อย่างมีศก
ั ยภาพ และเชื่อว่าการมี
้ จะสนับสนุนให้บริษัทมีโอกาส
เงินทุนทีม
่ ากขึน
เติบโตได้อก
ี นอกจากนี้ มองว่าในช่วง 3-5 ปี
นับจากนี้ น่าจะเป็นโอกาสทีด
่ ข
ี องธุ รกิจบริหาร
สินทรัพย์ ทีผ
่ เู้ ล่นในตลาดยังมีไม่มาก ยังมี
โอกาสซื้อหนีม
้ าบริหารได้อก
ี เยอะและมองว่า
ศักยภาพผลประกอบการยังเติบโตได้
นายวิโรจน์ เจริญตรา รองประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีบิลท์ จ�ำกัด (มหาชน
) จ�ำกัด หรือ PREB กล่าวว่า บริษัท พรีบิลท์ โฮ
ลดิ้ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้เข้าร่วมลงทุนกับ
บริษัท ชโย กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO ใน
บริษัท บริหารสินทรัพย์ชโย เจวี จ�ำกัด ประกอบ
ธุรกิจบริหารและจัดการสินทรัพย์ โดยเข้าถือ
หุ้น 5% พร้อมส่งตัวแทนร่วมเป็นกรรมการ
1 คน การเข้าลงทุนในครั้งนี้มองว่าเป็นธุรกิจ
ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์
มุง่ มั่นในการท�ำงาน และเห็นโอกาสการต่อย
อดธุรกิจ เนื่องจากบริษัท พรีบิลท์ อยูใ่ นธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์อยูแ
่ ล้ว และมองว่า CHAYO คง
ไม่หยุดอยูแ
่ ค่น้ี ธุรกิจยังมีโอกาสเติบโตได้อีก
ถือว่าเดินมาถูกทาง
นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานกรรมการ
บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน
) หรือ JWD ในฐานะบริษัทแม่ของ บริษัท เบญจ
พรแลนด์ จ�ำกัด กล่าวเสริมว่า การร่วมลงทุน
ใน Chayo JV ถือว่าเป็นการร่วมทุนกับบริษัท
ที่มีศักยภาพสามารถต่อยอดและเกิด Synergy
ได้ในอนาคต เนื่องจาก CHAYO ท�ำธุรกิจซื้อ
สินทรัพย์เข้ามาบริหาร ซึ่งจะส่งผลดีต่อ บริษัท
เบญจพรแลนด์ ผู้พัฒนาที่ดิน คลังสินค้า และ
อสังหาริมทรัพย์ท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโลจิสติกส์
ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งสินทรัพย์ท่ี
หลากหลายมากยิ่งขึ้น ในราคาที่สามารถแข่งขัน
ได้

CPALL คาดผลงาน Q2/64 ใกล้้เคีียง Q1/64
ยัั นลุุ ยแผนเปิิ ดสาขาใหม่่เพิ่่� มต่่อเนื่่�อง รองรัับผู้้�บริิโภค
นายเกรีียงชััย บุุญโพธิ์์�อภิิชาติิ Chief Financial
Officer ( CFO ) บริิษััท ซีีพีี ออลล์์ จำำ�กััด (มหาชน
) CPALL เปิิดเผยว่่า บริิษััทฯ ประเมิินภาพรวมของ
ธุุรกิิจช่่วงไตรมาส2/64 ยัังมีีความน่่าเป็็นห่่วง จาก
ปััจจุุบัน
ั ที่่�มีีการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 เป็็น
ระลอกที่่�3 แต่่หากมองภาพในช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อน
ในปีีนี้้�มีค
ี วามผ่่อนคลายมากกว่่าเนื่่�องจากปีีที่่�แล้้วมีี
การล็็อคดาวน์์ทั่่�วประเทศ จึึงมองว่่าภาพผลงานในQ2
/64 น่่าจะอยู่่�ในระดัับใกล้้เคีียง หรืือไม่่ได้้เปลี่่�ยนแปลง
มากเมื่่�อเทีียบกัับQ1/64 และQ2/63

มากขึ้น รวมถึงน�ำไปใช้ในการปรับปรุงศูนย์กระจาย
สินค้าของCPALL ด้วยอย่างไรก็ตามด้วยสถานการณ์
โควิด-19 ที่เกิดขึ้นและปัจจัยในประเทศที่ยังไม่
แน่นอน ท�ำให้บริษัทยังคงระมัดระวังในการเปิดสาขา
มากขึ้น แต่ยังทยอยเปิดสาขาใหม่ๆอยูเ่ ป็นระยะๆ ซึ่ง
มองว่าร้านที่เปิดขึ้นมาจะสามารถรองรับกลยุทธ์O2O
ที่บริษัทคิดขึ้นมาโดยแหล่งเงินทุนในปัจจุบันมาจาก
แหล่งระดมทุนจากการออกหุ้นกู้และเงินทุนจากผล
การด�ำเนินงานของบริษัท แม้ว่าจะมีโควิด-19แต่
กระแสเงินสดและรายได้รวมของบริษัทยังเป็นบวก

ขณะเดียวกัน มองว่าในช่วงครึ่งปีหลัง64 อาจมอง
เห็นภาพการฟื้นตัวของประเทศไทยที่เร็วขึ้น จาก
การเร่งฉีดวัคซีน และมีวัคซีนทางเลือกเข้ามาเพิ่มขึ้น
ท�ำให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่ท่ัวถึง ซึ่งจะหนุนให้ภาค
เศรษฐกิจโดยรวมฟื้นตัว ส่งผลให้ตัวค้าปลีกและความ
เชื่อมั่นของผู้บริโภคก็จะดีข้น
ึ ตามไปด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีภาระหนี้สินที่เกิดขึ้น จาก
การใช้สินทรัพย์ท่ีมีอยูไ่ ปลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด สร้างรีเทิร์นกลับมามากขึ้นในอนาคต แต่เพื่อ
เป็นการลดความเสี่ยง ที่นอกจากบริษัทจะมีหุ้นกู้ท่ีได้
ออกไปแล้ว ปัจจุบันที่ประชุมผู้ถือหุ้น ก็ได้อนุมัติให้
เพิ่มวงเงินหุ้นกู้เป็นประเภทตราสารหนี้ เตรียมออก
หุ้นกู้ 3 รุน
่ อายุ 5-10 ปี ดอกเบี้ยอยูใ่ นช่วง 3-4.10%
โดยจะก�ำหนดดอกเบี้ยที่แน่นอนอีกครั้ง กลาง พ.ค.นี้
ก่อนเปิดขาย 11-15 มิ.ย.64 ซึ่งจะประกอบด้วย
ตราสารหนี้ท่ีขายให้กลุ่มเฉพาะบุคคล และประชาชน
ทั่วไป ซึ่งส่วนที่เป็นของประชาชนทั่วไปจะมี3อายุ
5,7และ10ปี การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะน�ำเงินที่ได้
ไปช�ำระหนี้สินจากธุรกิจโลตัสที่CPALL ได้เข้าไปถือ
หุ้น40% เมื่อปลายปี63ที่ผา่ นมา รวมถึงเพื่อสร้าง
เสถียรภาพให้บริษัท และลดความเสี่ยงอัตราแลก
เปลี่ยน-ดอกเบี้ย

แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงติดตามสถานการณ์ในปี
นี้ต่อไป ขณะที่ภาคเอกชนก็มีพยายามอย่างเต็มที่และ
มีการเสริมกลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อสร้างยอดขายให้ดีข้ึน ยก
ตัวอย่าง 7-11 มีการออกแคมเปญใหม่ๆ และเพิม
่ โป
รดักส์ใหม่ๆตลอด เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้า ให้ตอบโจทย์ความต้องการมากที่สุด นอกจาก
นี้การท�ำ 7-11 Delivery และ กลุยทธ์ O2O ก็ท�ำให้
ตัวเลขยอดขายดีข้ึนมาก
“ตัวธุ รกิจค้าปลีก จะสะท้อนให้เห็นภาพรวม
เศรษฐกิจโดยรวมทีย
่ งั มีความกังวลเรื่องของโรค
ระบาดโควิด-19 รวมถึงท�ำให้เห็นว่าเศรษฐกิจใน
ตอนนีย
้ งั ไม่ฟ้ นตั
ื ว มองว่ารัฐบาลควรรีบจัดหาวัคซีน
มากระจายฉีดให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน” นาย
เกรียงชัย กล่าว
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยถึงกรณีการเซ็น
สัญญาต่ออายุการให้สิทธิแบรนด์ร้านสะดวกซื้อ เซ
เว่นอีเลฟเว่น (7-11) ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด
(มหาชน) ในปั๊ มน้�ำมัน PTT Station ซึ่งปัจจุบันยัง
เหลือระยะเวลาสัญญาเก่าอีก2ปี โดยบริษัทได้ท�ำ
ข้อตกลงร่วมกับปตท. ในการต่อสัญญาเพิม
่ อีก10ปี
เงื่อนไขส่วนใหญ่เป็นลักษณะเดิม รวมกันเป็นเหลือ
ระยะเวลาสัญญารวม12ปี สิน
้ สุดอายุสัญญาในปี2576
ปัจจุบันCPALL มีสัดส่วนร้าน7-11ในปั๊ มPTT คิดเป็น
14-15%จากสาขาทั้งหมด
ด้านงบลงทุนในปีน้ี บริษัทยังคงวางไว้ท่ี 11,50012,000ตามเดิม เพื่อใช้ในการขยายสาขาใหม่ตามเป้า
หมายที่จะขยายเพิ่ม700สาขาในปีน้ี รวมถึงปรับปรุง
สาขาเดิม และพัฒนาระบบไอทีเพื่อสอดรับกับ
กลยุทธ์O2O ท�ำให้ด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ การเข้าซื้อกิจการโลตัสที่ CPALL ได้
เข้าไปลงทุน40% ว่าการลงทุนในส่วนนี้
CPALLไม่ได้เข้าไปเป็น Active investor มากจนเกิน
ไป มีเพียงกรรมการบริษัทซึ่งจะคอยรายงานผลด�ำเนิน
งานเป็นระยะ เพื่อรับทราบในส่วนที่จะเข้ามาในผล
ประกอบการของCPALL แต่จากที่รับทราบมาในตอน
นี้ เนื่องจากโลตัสเป็นธุรกิจค้าปลีก จึงรับผลกระทบ
จากโควิด-19 เช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อมี
บริษัทร่วมทุนใหม่ได้เข้าไปลงทุนแทนต่างชาติแล้ว
ก็ท�ำให้เห็นการให้บริการของโลตัสที่ดีข้ึน ทั้งความ
สะดวกสบายตามพื้นฐานและพฤติกรรมของคนไทย
มีการปรับปรุงภาพลักษณ์ให้เป็นร้านมินิซุปเปอร์มาร์
เกตบ้าง หรือเป็นตลาดสินค้าอาหารสดบ้าง รวมถึง
การน�ำสินค้าSMEเข้ามาขาย ซึ่งในเชิงผลประกอบการ
และก�ำไรในช่วงนี้ อาจได้รับผลกระทบจากการมีค่า
ใช้จ่ายในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน และปรัลปรุบระบบ
ต่างๆรวมถึงหน้าร้านก็จะท�ำให้มีค่าใช้จ่ายเพิม
่ เข้า
มาในระบบ แต่เชื่อว่าจะท�ำรีเทิร์นที่ดีกลับมาอย่าง
แน่นอน
ด้านกลยุทธ์การด�ำเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์
โควิด-19 ระลอก3 บริษัทได้มีการท�ำอาหารพร้อม
ทาน เมนูอิ่มคุ้ม ในแคมเปญคนไทยไม่ทิ้งกัน ซึ่งถือว่า

เป็นโปรดักส์ท่ีเป็นจุดขายของ7-11 รวมถึงการใช้
กลยุทธ์O2O เข้าไปใช้ในสินค้าทุกประเภท โดยในช่วง
ที่ผา่ นมาสินค้าที่ขายดีหลักๆ เป็นสินค้า เครื่องดื่ม และ
อาหารอุ่นร้อน ซึ่ง7-11 มีความพร้อมให้บริการทั้งอุ่น
อาหารและท�ำเครื่องดื่มเย็นๆ อย่างไรก็ตามใน7-11
อาจมีรายได้บางส่วนที่จะไม่ได้จากการท�ำ7-11 เดลิ
เวอรี่ คือสินค้าประเภทแอลกอฮอล์ และยุหรี่ ซึ่งไม่
สามารถซื้อ-ขายสินค้าดังกล่าวได้ตามกฏหมาย
นอกจากนี้ CPALL ยังมีการติดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้า
บริเวณสาขา7-11 ซึ่งตั้งเป้าติดตั้งที่จะติดตั้งให้ได้
100สาขาทั่วประเทศในปี64 ขณะนี้ต้ังไปแล้ว 24
สาขา เป็นความตั้งใจเพื่อสนับสนุนและรักษาสิ่ง
แวดล้อม โดยเป็นการลงทุนแบบให้บริษัทผู้ให้บริการ
เกี่ยวกับสถานีชาร์จไฟฟ้า เข้ามาท�ำการติดตั้งอุปกรณ์
ต่างๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้
บริการพื้นที่ของ7-11 แต่อาจล่าช้าไปบ้างเนื่องจาก
บางพื้นที่ยงั ไม่สามารถเข้าไปติดตั้งได้จากการเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของโควิด-19
ด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของปี64 CPALL ไม่
ได้มีการปรับลดลง และอาจปรับขึ้นในกลุ่มรายได้
ของพนักงานเพื่อเป็นการดูแลในช่วงเวลายากล�ำบาก
เพราะพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญที่สุดของ
บริษัท แต่อย่างไรก็ตามจากที่ไม่มีการลดค่าใช้จ่าย
CPALL จึงจะมีการUtilization ค่าใช้จ่ายให้เกิด
ประโยชน์เพิ่มขึ้น เช่น โรงงานผลิตอาหารของCPALL
จะต้องมีการใช้ก�ำลังการผลิตที่ค้ม
ุ ค่ากับราคาค่าผลิต
โดยได้เพิ่มการท�ำข้าวกล่องอิ่มคุ้มให้มากขึ้น แต่ขาย
ในราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับร้านค้านอก7-11 แม้จะได้
ก�ำไรน้อยมาก แต่อยูบ
่ นพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรที่
มีอยูอ
่ ย่างคุ้มค่า
ขณะที่ค่าใช้จ่ายที่สามารถปรับลดได้ ไม่ว่าจะเป็น
ในหน้าร้านหรือระบบกระจายสินค้าต่างๆ บริษัท
พยายามเอาเทคโนโลยีดิจิตัลเข้ามาช่วยเพื่อจัดการ
ระบบ และยังมีการเจรจาต่อรองส�ำหรับค่าใช้จ่ายใน
ส�ำนักงานเพื่อให้ได้ราคาที่ดีข้ึนในช่วงเวลานี้
“ขอขอบคุณผูถ
้ ือหุน
้ และนักลงทุนทีย
่ งั ให้การ
สนับสนุนCPALL เสมอและยังมีความเชื่อมั่นทีจ
่ ะ
ลงทุนกับบริษัทต่อไป ซึง่ เราน่าจะเป็น1ในบริษัทที่
มีเสถียรภาพและพร้อมทีจ
่ ะฟื้นตัวไปกับภาคธุ รกิจ
ต่าฝๆ และเศรษฐกิจไทยต่อไปในอนาคต ขณะ
เดียวกันทางบริษัทและผูบ
้ ริหารทุกคนก็ยงั มีความมุ่ง
มั่นทีจ
่ ะน�ำเสนอผลตอบแทน ซึง่ เป็นความแข็งแกร่ง
ของปัจจัยพื้นฐานของบริษัท พร้อมกับการสร้างราย
ได้ทด
ี่ อ
ี ย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเติบโตต่อไปใน
้ นับจากนี”
อนาคตในยุค New Normal ทีจ
่ ะเกิดขึน
้
นายเกรียงชัย กล่าวทิ้งท้าย

HUMAN ปรัับลดเป้้ารายได้้ปีีนี้้�เหลืือโต 5-10%
จากเดิิมคาดโตไม่่ต่ำำ��กว่่า 20-25% หลัั งโควิิ ด-19 ยัั งระบาด

นายสุุนทร เด่่นธรรม ประธานเจ้้า
หน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท ฮิิวแมนิิก้้า จำำ�กััด
(มหาชน) HUMAN เปิิดเผยว่่า บริิษััทฯ
ปรัับลดประมาณการภาพรวมรายได้้
ของปีี 2564 เป็็นคาดว่่าจะเติิบโตอยู่่�ที่่�
5 - 10% จากเดิิมที่่�คาดว่่าจะเติิบโตไม่่
ต่ำำ�กว่่า 20 - 25% เนื่่�องจากสถานการณ์์
โควิิด-19 ยัังแพร่่ระบาด
“เรามองว่าปี2563 มาจนถึงปีนน
ี้ ับ
เป็นปีทส
ี่ าหัสส�ำหรับทุกๆคนในโลกนี้
รวมถึงภาคธุ รกิจ ยกเว้นอุตสาหกรรม
บางอย่างเท่านั้นทีไ่ ด้ผลดีจากโควิด
-19 แต่เป็นส่วนน้อย ซึง่ HUMANนับ
เป็นส่วนใหญทีไ่ ด้ผลกระทบตาม
ไปด้วย ซึง่ เมื่อหลายๆบริษัททีเ่ ป็น
ลูกค้ามีการลดคนท�ำงานลง รายได้
ของเราก็ลงลงด้วย บางครัง้ การทีไ่ ม่
สามารถเข้ามาท�ำงานในออฟฟิศได้
เต็มที่ แม้จะWork From Homeได้ แต่
ประสิทธิภาพในการท�ำงานอาจไม่ดี
เท่าอยูร่ วมกัน ท�ำให้โปรเจ็คบางอย่าง
อาจดีเลย์บา
้ ง เมื่อโปรเจ็คดีเลย์ก็ท�ำให้
บริษัทรับรูร้ ายได้ช้าลง” นายสุนทร
กล่าว
อย่างไรก็ตามบริษัทเชื่อว่าจากการ
พัฒนาระบบ Eco System ตลอดในช่วง
ที่ผา่ นมาและคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์
ในช่วงปลายปี64นี้เชื่อว่าจะเห็นรีเทิร์น
เป็นรายได้กลับมาในบริษัท จากงานที่
จะออกมาตอบโจทย์ลูกค้าในปัจจุบัน

มากที่สุด โดยมองว่าการเติบโต3ปี
(2564-2567) นับจากนี้ เชื่อว่าจะมี
การเติบโตเฉลี่ยราว20% ต่อปี ซึ่งในปีน้ี
บริษัทก็ยังมีลูกค้าใหม่ๆเข้ามาติดต่อใช้
บริการทุกเดือน
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้ต้ังเป้าหมาย
ผลการด�ำเนินงานในช่วง 3 ปีข้างหน้า
(2564-2566) แบ่งเป็นทั้งหมด3 ส่วน
หลักๆ คือ 1. Happy Workplace For
the Right People สร้างความสุขใน
การอยูท
่ ่ีองค์กรนี้ส�ำหรับพนักงาน
ที่ตอบโจทย์บริษัท 2.Right Value
Proposition For different Market
สร้างคุณค่าของสินค้าให้เหมาะกับ
ตลาดของแต่ละสินค้าที่แตกต่างกัน มี
โปรดักส์ท่ีหลากหลายให้ตอบโจทย์กับ
Segmentนั้นๆ 3. Clients Experience
คือการสร้างความเป็นเลิศและ
ประสบการณ์ของลูกค้าให้รู้สึกประทับ
ใจในการใช้บริการสินค้าของบริษัท
ส�ำหรับ Tiger Software ที่บริษัทได้
เข้าไปซื้อกิจการเข้ามาบริหารตั้งแต่เมื่อ
ช่วง 2 ปีท่ีผา่ นมา เพื่อน�ำแพลตฟอร์ม
ที่มีอยูม
่ าใช้เจาะตลาด SME นั้น ในปี
2563 ที่ผา่ นมา ในส่วนดังกล่าวถูก
กระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างรุนแรง
เนื่องจากธุรกิจ SME ซึ่งเป็นกลุ่มเป้า
หมายหลักของTiger ได้รับผลกระทบ
จากโควิดรุนแรงมาก หลายๆกิจการ

ต้องปิดตัวลง หรือมีการชะลอการ
ลงทุนออกไปก่อนเพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงาน ท�ำให้เสียรายได้จาก
ลูกค้ากลุ่มนี้ไป แต่ในทางกลับกันก็มี
โอกาสใหม่เกิดขึ้นมา อย่างเช่น สินค้า
ประเภทเครื่องScan ใบหน้าเพื่อเช็ค
อินการเข้างาน หรือเครื่องควบคุมทาง
เข้า-ออกอัตโนมัติ ได้รับความนิยม
และขายดีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี63มา
จนถึงปัจจุบัน จากการที่หลายๆบริษัท
ได้ตระหนักถึงการควบคุมอนามัยและ
ลดการสัมผัสเพื่อหลีกเลี่ยงการสุม
่ เสี่ยง
แพร่เชื้อ
ปัจจุบัน บริษัทมีพอร์ตโฟลิโองาน
แบบออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
HR Solutions ประกอบด้วย CPO
Services, HRO, Employee Benefits
และ Finance & Corporate Solution
ประกอบด้วย ERP, CFO Services,
Corporate Services ซึ่งทั้งหมดเป็นดิ
จิตัลแพลตฟอร์มที่ชว
่ ยให้พนักงานใน
องค์กรของลูกค้านั้นสามารถท�ำงานได้
ดีข้น
ึ และมีชีวิตส่วนตัวที่มีความสุขมาก
ขึ้นด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ บริษัทยังมีกระแสเงินสดอยูร่ าว
280ล้านบาท สะท้อนให้เห็นความ
แข็งแกร่งทางการเงินอยู่ และมี D/E
Ratio อยูท
่ ่ีระดับ 0.27 เท่า ซึ่งถือว่ายัง
อยูใ่ นระดับที่ต่�ำ

EPG วางเป้้ารายได้้งวดปีี 64/65
(สิ้�้นสุุ ด มีี.ค.65) โต 12-15% ทุ่่�มงบลงทุุน 840 ลบ.
นายเฉลีียว วิิทูรู ปกรณ์์ รองประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร บริิษััท อีีสเทิิร์น
์ โพลีีเมอร์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด
(มหาชน) หรืือ EPG เปิิดเผยว่่า บริิษััทฯ วาง
เป้้าหมายรายได้้จากการขายในงวดปีีบัญ
ั ชีี
2564/2565 (1 เม.ย.64-31 มีี.ค.65) เติิบโต
12-15% มาอยู่่�ที่่� 10,700-11,000 ล้้านบาท
จากงวดปีีก่่อนที่่�มีีรายได้้จากการขาย 9,569.2
ล้้านบาท ขณะที่่�คาดว่่าอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นจะอยู่่�
ที่่� 29-32% จากการเติิบโตของทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจ
ประกอบด้้วยธุุรกิิจฉนวนกัันความร้้อน/เย็็น
ภายใต้้แบรนด์์ AEROFLEX , ธุุรกิิจชิ้้�นส่่วน
อุุปกรณ์์และตกแต่่งยานยนต์์ ภายใต้้แบรนด์์
Aeroklas และธุุรกิิจบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกภายใต้้
แบรนด์์ EPP
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ตั้งงบลงทุนในปีบัญชี
64/65 ไว้ท่ี 840 ล้านบาท เพื่อสร้างการเติบโต
ของทั้ง 3 ธุรกิจหลัก ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ ซึ่งเงินลงทุนจะแบ่งเป็นใช้ใน Aeroflex
จ�ำนวน 175 ล้านบาท , Aeroklas 245 ล้านบาท
และ EPP 120 ล้านบาท อีกทั้งยังได้จัดสรรงบ
ประมาณส�ำหรับการลงทุนซื้อกิจการ (M&A)
และร่วมลงทุน (Joint Venture) ไว้ท่ี 300 ล้าน
บาท
ด้านดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จ�ำกัด (
มหาชน) หรือ EPG เปิดเผยว่า ผลการด�ำเนิน
งานปีบัญชี 2563/64 (สิ้นสุด 31 มี.ค. 64)
บริษัทสามารถสร้างผลก�ำไรให้เติบโตได้ดีถึง
1,221.2 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ
ด�ำเนินงานภายใต้นโยบายลดค่าใช้จ่ายและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�ำงาน หรือ นโยบาย "USE"
(U: Utilization การใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ที่มีอยูอ
่ ย่างคุ้มค่า S: Save การประหยัดค่าใช้
จ่าย และ E: Efficiency การเพิ่มประสิทธิภาพ
การท�ำงาน) และการรักษาสภาพคล่องและ
สถานะทางการเงิน รวมถึงบริหารจัดการกระแส
เงินสด เพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่อง
มาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 (Covid-19) ทั่วโลก

ส�ำหรับปีบัญชี 2564/65 (สิ้นสุด 31 มี.ค. 65)
บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายเติบโตได้ถึง 11,000
ล้านบาท สูงกว่ายอดขายก่อนเกิดการระบาด
ของโรค Covid-19 และปรับระดับอัตราก�ำไรขั้น
ต้นเพิ่มขึ้นที่ 29 - 32% แผนธุรกิจในปีบัญชีน้ี
มุง่ เน้นการด�ำเนินงานใน 3 ด้าน ดังนี้
1) สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของบริษัท
สร้างสรรค์สินค้าตอบรับกับวิถีชีวิตใหม่ (New
Normal) พร้อมกับบริหารจัดการกระบวนการ
ผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้กลยุทธ์
"Capacities Driven"
2) ขยายตลาดในต่างประเทศให้สอดรับกับ
ก�ำลังการผลิตที่เพิม
่ ขึ้น และเพิม
่ ส่วนแบ่ง
ทางการตลาด
3) ด�ำเนินตามนโยบาย "USE" ลดค่าใช้จ่ายและ
เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง
การด�ำเนินงานใน 3 กลุ่มธุรกิจ แบ่งเป็น
ธุรกิจฉนวนกันความร้อน/เย็น ภายใต้แบรนด์
AEROFLEX ตั้งเป้าท�ำการตลาดส�ำหรับสิน
ค้าพรีเมี่ยมเป็นหลักทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา และ
ญี่ปุ่น ส�ำหรับฐานการผลิตโรงงานแห่งใหม่ใน
สหรัฐอเมริกา จะน�ำเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ
ความเร็วสูงมาใช้เพื่อลดต้นทุนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต คาดว่าจะเริ่มทดสอบ
การผลิตได้เดือน มิ.ย. 64 โดยจะเพิ่มก�ำลัง
การผลิตประมาณ 2 เท่าของก�ำลังการผลิตใน
สหรัฐอเมริกาเพื่อรองรับการความต้องการใน
อนาคต การลงทุนครั้งนี้สอดรับกับปัจจัยสนุบ
สนุนของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา
จากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่
มูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ มุง่ หน้าสูก
่ ารฟื้นฟู
ประเทศ การอัดฉีดงบประมาณช่วยฟื้นฟูตลาด
แรงงาน สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคท�ำให้
เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น รวมถึงภาค
ธุรกิจเริม
่ กลับมาลงทุนมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อ

อุตสาหกรรมก่อสร้างอีกด้วย
ธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์และตกแต่งยานยนต์
ภายใต้แบรนด์ Aeroklas ยังคงได้รับผลบวก
จากอุตสาหกรรมยานยนต์ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้
สินค้ากลุ่มชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์
ของ Aeroklas ปรับตัวดีข้ึนตามอุตสาหกร
รมฯ Aeroklas ยังคงมุง่ มั่นท�ำงานร่วมกับลูกค้า
กลุ่ม OEM ค่ายยานยนต์ของยุโรป เอเชีย และ
สหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาสินค้านวัตกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงใช้ชอ
่ งทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของ
Aeroklas ประกอบด้วยลูกค้ากลุ่ม OEM ODM
และ After Market ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ส�ำหรับธุรกิจในออสเตรเลีย มีแนวโน้มเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการยานยนต์
ประเภท Light Commercial Vehicle และ
SUV ในออสเตรเลีย ปรับสูงขึ้นจากปีก่อน อีก
ทั้ง ธุรกิจ TJM มีแผนเพิ่มส่วนแบ่งทางการ
ตลาด ทั้งในออสเตรเลียและเอเชียแปซิฟิค ด้วย
การเพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่ายแบบออนไลน์
สร้างความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้าและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดจ�ำหน่าย และเสริมสร้าง
Synergy ภายในกลุ่มธุรกิจ ซึ่งเห็นผลงานที่ดีข้น
ึ
อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นปัจจัยสนับสนุนธุรกิจ
ในออสเตรเลียให้เติบโตอย่างโดดเด่นในปีบัญชี
นี้
ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกภายใต้แบรนด์
EPP ยังคงให้ความส�ำคัญกับการน�ำกลยุทธ์
"Capacities Driven" มาบริหารจัดการ
กระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และยังคงท�ำตลาดในกลุ่มบรรจุภัณฑ์อาหาร
ประเภทกล่องใส่อาหารและถ้วยน้�ำดื่มอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานวิจัย
และพัฒนา ท�ำให้ EPP สร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์
นวัตกรรมได้หลากหลายชนิดสอดรับกับความ
ต้องการของผู้บริโภคและการใช้ชีวิตตามวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal) ได้เป็นอย่างดี

BTS คาดปีี 64/65 ยัังคงสามารถรัับรู้้� รายได้้จาก
การดํําเนิินงาน จํํานวนมาก-ภายในปีี 68

นายรัังสิิน กฤตลัักษณ์์ กรรมการบริิหาร
และผู้้�อํํานวยการใหญ่่สายปฏิิบัติ
ั ิการ
บริิษััท บีีทีเี อส กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ จำำ�กััด (
มหาชน)BTS เปิิดเผยว่่า มุุมมองผู้้�บริิหาร
การเปลี่่�ยนแปลงอย่่างต่่อเนื่่�องของโลก
รวมทั้้�งผลกระทบจากการแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด-19 ที่่�เกิิดขึ้้�น ได้้กระตุ้้�นให้้บริิษััทฯ
คิิดค้้นกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจเพื่่�อ ปรัับตััวให้้เข้้า
กัับการเปลี่่�ยนแปลงดัังกล่่าว ซึ่่�งนัับจากนี้้�
ไป เราพร้้อมแล้้วที่่�จะสร้้างสรรค์์สิ่่�งใหม่่ๆ
อย่่างไร้้ขอบเขต พร้้อมกัับการแบ่่งปัันการ
เข้้าถึึงแพลตฟอร์์ม ของหน่่วยธุุรกิิจต่่างๆ
แก่่กลุ่่�มบริิษััทและพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
เพื่่�อเสริิมสร้้างการเติิบโตของเราต่่อไปใน
อีีก 10 ปีีข้า้ งหน้้า ภายใต้้กลยุุทธ์์ใหม่่ของ
เรา “กลยุุทธ์์ 3M ซึ่่�งประกอบด้้วยธุุรกิิจ
MOVE, MIX และ MATCH ซึ่่�งเราจะใช้้และ
ต่่อยอดเครืือข่่าย MOVE และ MIX ที่่�อยู่่�ใน
แพลตฟอร์์มของเรานั้้�นให้้เกิิดประโยชน์์
สููงสุุด ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ มีีเป้้าหมายและมุุมมอง
ต่่อหน่่วยธุุรกิิจต่่างๆ ของเรา ดัังนี้้�
ธุรกิจ MOVE ส่วนระบบขนส่งมวลชนทาง
ราง (rail business) มีพ้ น
ื ฐานทางธุรกิจที่
แข็งแกร่ง เราจึงคาดว่าจะยังคงสามารถรับ
รู้รายได้จากการดําเนินงาน จํานวนมากในปี
2564/65 โดยคาดการณ์รายได้จากงานการ
ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสี
เหลือง จํานวน 14,000 ล้านบาท คาดการณ์
รายได้จาก การให้บริการติดตั้งงานระบบ
และการจัดหารถไฟฟ้าขบวนใหม่สําหรับ
โครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียว จํานวน
1,000 ล้านบาท ตามความคืบหน้าของงาน
ที่ เหลืออยู่ คาดการณ์ดอกเบี้ยรับเกี่ยวกับ
โครงการรถไฟฟ้า จํานวน 3,300 ล้านบาท
และคาดการณ์รายได้จากการให้บริการ

เดินรถและซ่อมบํารุง จํานวน 6,300 ล้าน
บาท จากการเปิดให้บริการรถไฟฟ้าส่วนต่อ
ขยายสายสีเขียวฝั่งเหนือเต็มสายเมื่อเดือน
ธันวาคม 2563
ทั้งนี้ ความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลือง ณ เดือน
เมษายน 2564 สําเร็จไปแล้วกว่า 759%
โดยเรายังคงคาดว่าจะทยอยเปิดให้บริการ
หนึ่งในสองโครงการดังกล่าวในช่วง ปลาย
ปี 2564 และเปิดให้บริการครบทุกสถานีท้ัง
สองสายภายในปี 2565 ในส่วนของธุรกิจ
MOVE ที่นอกเหนือจากระบบขนส่งมวลชน
ทางราง (non-rail business) นั้น บริษัทฯ
อยูใ่ นช่วงจัดทําแผนแม่บทโครงการสนาม
บินนานาชาติอู่ตะเภาเพื่อส่งมอบแก่ สกพอ
ในช่วงกลางปี 2564
ในขณะที่โครงการทาง หลวงพิเศษระหว่าง
เมือง (M6 และ M81) คาดว่าจะลงนาม
สัญญาได้ภายในช่วงกลางปี 2560 นี้เช่นกัน
ทั้งนี้ เราคาดว่าภายในปี 2568 เครือข่าย
MOVE ของเราจะสามารถเข้าถึงผู้โดยสาร
ได้ 3 ล้านคนต่อวัน เพิ่มขึ้นจากจํานวนผู้
โดยสาร 8 แสนคนต่อวันในปี 2563 (ระดับ
ก่อนเกิดโรคโควิต-19)
สําหรับธุรกิจ MIX นั้น วีจีไอ ได้คาดการณ์
รายได้สําหรับปี 2564/65 จํานวน 3,500
- 4,000 ล้านบาท และคาดการณ์อัตรากํา
ไรสุทธิประมาณ 15 - 25% อย่างไรก็ตาม
จากการระบาดของโรคโควิต-19 ระลอก
ใหม่เมื่อเดือนเมษายน 2564 วีจีไอจะยัง
คงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวม
ถึงสร้างเสถียรภาพทาง การเงินและเพิม
่

สภาพคล่องของวีจีไอ เพื่อพร้อมรับมือและ
สามารถดําเนินการเชิงรุกต่อสถานการณ์ท่ี
คับขันได้ วีจีไอเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อ
สถานการณ์ ปรับตัวดีข้น
ึ จะสามารถสร้าง
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งเพื่อประโยชน์
สูงสุดของผู้มีสว
่ นได้เสีย
ภายใต้ธุรกิจ MATCH ในส่วนของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ยู ซิต้ี
ได้อนุมัติการจําหน่ายทรัพย์สิน และการ
เพิ่มทุนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง
โครงสร้างเงินทุนของยู ซิต้ี ต่อมาในวันที่
21 พฤษภาคม 2564 การเพิ่มทุนได้รับการ
ตอบรับอย่างท่วมท้น ด้วยยอดการจองจํา
นวน 22.5 ล้านหุ้น โดยเงินที่ได้รับจากการ
เพิ่มทุน จํานวน 15.7 พันล้านบาท จะถู
กนําไปใช้เพื่อการชําระหนี้ และเพิ่มความ
สามารถใน การทํากําไรต่อไป ทั้งนี้ เงินจาก
การเพิ่มทุนดังกล่าว ยังไม่รวมเงินที่จะคาด
ว่าจะได้รับอีก 4.4 พันล้านบาท ที่อยูใ่ น
ระหว่างการจําหน่ายทรัพย์สินที่ไม่ใช่ธุรกิจ
หลักของยู ซิต้ี โดยเงินที่ได้จากการเพิม
่ ทุน
และการจําหน่ายทรัพย์สินในครั้งนี้ คาดว่า
จะสามารถลดอัตราส่วนหนี้สินสุทธิลงเหลือ
ประมาณ 0.1 เท่า
สุดท้ายนี้ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้
บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจําปี 2563/64
งวดสุดท้ายจํานวนไม่เกิน 2,106.9 ล้านบาท
หรือจํานวนหุ้นละ 0.16บาท และกําหนด
จ่ายเงินผลในเดือนสิงหาคม 2564 ทั้งนี้ ขึ้น
อยูก
่ ับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประ
จําปี 2564

ตลท.เผย KTC - OR เข้้าคำำ�นวณ ดััชนีี FTSE SET
Large Cap Index มีีผล 21 มิิ.ย. 64
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และฟุต
ซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ประกาศผลการ
ทบทวนรายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ทจ
ี่ ะใช้
ในการค�ำนวณ FTSE SET Index Series มี
ผลวันที่ 21มิถน
ุ ายน 2564 เป็นต้นไป สรุป
ได้ดังนี้

FTSE SET Shariah Index

- ดัชนี FTSE SET Large Cap Index มี 2
หลักทรัพย์ใหม่ท่ีเข้าร่วมค�ำนวณ

- บมจ. บีซีพีจี (BCPG)

- ดัชนี FTSE SET Shariah Index มี 34 หลัก
ทรัพย์ใหม่ท่ีเข้าร่วมค�ำนวณ

- บมจ. คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ (CGD)

- ดัชนี FTSE SET Mid Cap Index มี 13
หลักทรัพย์ใหม่ท่ีเข้าร่วมค�ำนวณ

หลักทรัพย์ท่ีเข้าใหม่ (Addition)
FTSE SET Large Cap Index
- บมจ. บัตรกรุงไทย (KTC)

- บมจ. ปตท. น้�ำมันและการค้าปลีก (OR)

- บมจ. เอ.เจ.พลาสท์ (AJ)

- บมจ. อกริเพียว โฮลดิ้งส์ (APURE)

- บมจ. บีอีซี เวิลด์ (BEC)

- บมจ. ไดนาสตี้เซรามิค (DCC)
- บมจ. ผลิตไฟฟ้า (EGCO)

- บมจ. เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น (ASIAN)
- บมจ. บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP)

หลักทรัพย์ท่ีออก (Deletion)

- บมจ. เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG)

- บมจ. ผลิตไฟฟ้า (EGCO)

- บมจ. แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (
ประเทศไทย) (CCET)
- บมจ. ไดนาสตี้เซรามิค (DCC)

- บมจ. อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP)
- บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC)
- บมจ. แม็คกรุ๊ป (MC)

- บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF)
- บมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง(PSH)
- บมจ. ควอลิต้ีเฮ้าส์ (QH)

- บมจ. ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ (SKN)
- บมจ. สบาย เทคโนโลยี (SABUY)

- บมจ. เจ มาร์ท (JMART)

- บมจ. โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) (PTL)

- บมจ. เซเว่น ยูทิลิต้ีส์ แอนด์ พาวเวอร์
(7UP)

- บมจ. อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย (RBF)

- บมจ. ไซมิส แอสเสท (SA)

- บมจ. พรีเชียส ชิพปิ้ง (PSL)

- บมจ. อาร์ ซี แอล (RCL)

- บมจ. ศักดิ์สยามลิสซิ่ง (SAK)

- บมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK)
- บมจ. โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA)
- บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)

FTSE SET Large Cap Index
- บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE)

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

- บมจ. ลานนารีซอร์สเซส (LANNA)

- กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
สนามบินสมุย (SPF)

- บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย)
(KEX)

- บมจ. ไวส์ โลจิสติกส์ (WICE)

- บมจ. อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง (AMANAH)

- บมจ. พริ้นซิเพิล แคปิตอล (PRINC)
FTSE SET Mid Cap Index

- บมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง (TRITN)

- บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP)

- บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง (SCCC)
- บมจ. สยามราชธานี (SO)

- บมจ. ศรีราชาคอนสตรัคชั่น (SRICHA)
- บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (
ประเทศไทย) (SMT)

- บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า (STANLY)
- บมจ. ไทยออยล์ (TOP)
- บมจ. ไทยวา (TWPC)

- กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคต
ประเทศไทย (TFFIF)

FTSE SET Shariah Index

- บมจ. บิวตี้ คอมมูนิต้ี (BEAUTY)
- บมจ. เน็กซ์ พอยท์ (NEX)
- บมจ. ราช กรุ๊ป (RATCH)

- บมจ. เอสไอเอสบี (SISB)
- บมจ. วีนิไทย (VNT)

ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับดัชนีชุด FTSE
SET Index Series และหลักเกณฑ์ในการ
ค�ำนวณ ได้ท่ีเว็บไซต์

www.ftse.com/products/indices/set
และ https://www.set.or.th/th/products/
index/ftse_set_p1.html
การทบทวนหลักทรัพย์ท่ีใช้ในการค�ำนวณ
ดัชนีชุด FTSE SET Index Series จัดท�ำขึ้น
ปีละ 2 ครั้ง
ตามหลักเกณฑ์ท่ีมีการก�ำหนดไว้เป็นการ
ล่วงหน้า โดยมีก�ำหนดทบทวนรายชื่อหลัก
ทรัพย์ครั้งต่อไปในเดือนธันวาคม
2564

"SET...Make it Work for Everyone"

ก.ล.ต. เปิิ ดรัับฟัังความคิิดเห็็นการปรัับปรุุงเกณฑ์์และร่่างประกาศ
เกี่่�ยวกัับการเปิิ ดเผยสรุุปข้้อมููลสำำ�คััญของนโยบายการลงทุุนของกอง
ทุุนสำำ�รองเลี้้�ยงชีีพ ประเภท pooled fund
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็น
แนวทางการปรับปรุงหลักเกณฑ์
การเปิดเผยสรุปข้อมูลส�ำคัญ
(factsheet) ของกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ ประเภทกองทุนหลาย
นายจ้าง ที่ไม่ได้เป็นบริษัทใน
เครือเดียวกันร่วมกันจัดตั้งกองทุน
(pooled fund) เพื่อให้คณะ
กรรมการกองทุนและสมาชิก
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพมีข้อมูลเพื่อ
ใช้ในการตัดสินใจลงทุน รวมทั้งเพื่อ
ให้ส�ำนักงานน�ำข้อมูลไปใช้ในการ
พัฒนากองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้ต่อ
ไป
ในช่วง 10 ปีท่ีผา่ นมา กองทุน
pooled fund มีการเติบโตอย่างต่อ
เนื่อง ปัจจุบันครอบคลุมนายจ้างถึง
กว่าร้อยละ 90 ของนายจ้างที่มีการ
จัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ และ
ลูกจ้างกว่าร้อยละ 60 ที่เป็นสมาชิก

กองทุน ซึ่งเหมาะกับนายจ้างที่
ต้องการเพิ่มทางเลือกนโยบายการ
ลงทุนให้แก่สมาชิก โดย pooled
fund มีลักษณะเป็นกองทุนที่
นายจ้างหลายรายมาเลือกลงทุน
ในกองทุนที่บริษัทจัดการจัดตั้งไว้
แล้ว ซึ่งคณะกรรมการกองทุนไม่ได้
ก�ำหนดนโยบายหรือรายละเอียดใน
การลงทุน ท�ำได้เพียงการเลือกเข้า
ร่วมลงทุนในกองทุนตามที่บริษัท
จัดการก�ำหนดมาแล้ว ในปัจจุบัน
pooled fund ยังไม่มีการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณะ คณะกรรมการ
กองทุนจึงคัดเลือกบริษัทจัดการ
หรือกองทุนโดยค้นหาข้อมูลด้วย
ตัวเองซึ่งท�ำได้จ�ำกัด รวมทั้งไม่
สามารถพัฒนาเครื่องมือที่ง่ายต่อ
การเปรียบเทียบข้อมูลส�ำคัญ
ก.ล.ต. จึงเสนอการออกหลักเกณฑ์
การเปิดเผย factsheet ของกองทุน
pooled fund เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้อง
และผู้สนใจสามารถเปรียบเทียบ
ข้อมูลส�ำคัญและตัดสินใจลงทุนได้

ง่าย โดยให้บริษัทจัดการเปิดเผย
factsheet ดังกล่าวต่อสาธารณะ
ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมการจัดการ
(management fee) และค่า
ธรรมเนียมรวม รวมทั้งรายงานต่อ
ก.ล.ต. ภายใน 45 วัน ทุกสิ้นเดือน
มิถุนายนและเดือนธันวาคมของ
ทุกปีปฏิทิน นอกจากนี้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างมีนย
ั ส�ำคัญ
ให้บริษัทจัดการปรับปรุง factsheet
รวมทั้งเผยแพร่และน�ำส่งข้อมูลให้
ก.ล.ต. โดยไม่ชักช้า
ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟัง
ความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้
ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.
sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.
aspx?SECID=721 ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
และผู้สนใจสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้ท่ีเว็บไซต์ หรือทาง
e-mail : aunchisa@sec.or.th และ
thitimam@sec.or.th จนถึงวันที่ 7
กรกฎาคม 2564

เซีี ยนหุ้้�นทรีีนีีตี้้� ทำำ�นาย SET มิิ.ย.
ให้้กรอบดัั ชนีีที่่�ระดัับ 1,550-1,650 จุุด/
หุ้้�นเด่่น BGRIM,GPSC,ACE,SSP,TPCH
ทรีนีต้ี มองหุ้นเดือน มิ.ย.ตัวเลข
การจ้างงานของสหรัฐฯและการ
ประชุม FOMC มีอิทธิพลต่อการ
ลงทุนหุ้นทั่วโลก หุ้นไทยให้กรอบ
ดัชนีท่ีระดับ 1,550-1,650 จุด แนะ
ผสมผสานการลงทุนระหว่างกลุ่ม
Global play เช่น ส่งออกและโล
จิสติกส์ กลุ่ม Domestic play ที่
Laggard และกลุ่มโรงไฟฟ้า เพื่อ
ลดความผันผวนของพอร์ต
นายณัฐชาต เมฆมาสิน ผู้ชว
่ ย
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์
หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีต้ี
จ�ำกัด เปิดเผยว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อทิศทางการลงทุนของตลาดหุ้น
ทั่วโลกในเดือน มิ.ย.คือตัวเลขการ
จ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ
(NFP) ประจ�ำเดือน พ.ค. ซึ่งทาง
ทรีนีต้ีประเมินว่า หากออกมาใน
ระดับ 6.5 แสนต�ำแหน่ง หรือต่�ำ
กว่า น่าจะท�ำให้ธนาคารกลางสหรัฐ
(เฟด) ชะลอการส่งสัญญาณ QE
Tapering ออกไปในการประชุม
วันที่ 15-16 มิ.ย.นี้ ในกรณีน้ี มี
โอกาสที่ดัชนีตลาดหุ้นไทยจะปรับ
ตัว Sideways up โดยมองกรอบ
แนวต้านสูงสุดของเดือนที่ 1,650
จุด ในทางกลับกันหากตัวเลข NFP
ดังกล่าวออกมาสูงกว่า ที่ตลาด
คาดอย่างมีนัยส�ำคัญ อาจท�ำให้นัก
ลงทุนกังวลต่อการส่งสัญญาณ QE
Tapering ของเฟด ก่อนก�ำหนดได้

ซึ่งในกรณีน้ี มีโอกาสที่ดัชนีหุ้นไทย
จะปรับตัว Sideways down โดย
มองกรอบแนวรับลึกสุดของเดือนที่
1,550 จุด

ในระดับสูง สะท้อนให้เห็นถึงความ
ต้องการขนส่งสินค้าที่อยูส
่ ูงต่อไป
เป็นบวกกับหุ้นกลุ่มโลจิสติกส์ นาย
ณัฐชาต กล่าว

นายณัฐชาต กล่าวถึงธีมการลงทุน
เดือน มิ.ย.แนะน�ำให้ลงทุนหุ้นแบบ
Mix & Match เน้นกลุ่มหลัก คือ
กลุ่ม Global play โดยเฉพาะกลุ่ม
ส่งออกและโลจิสติกส์ โดยหุ้นส่ง
ออกแนะน�ำ กลุ่มอิเล็คทรอนิกส์
อาทิ HANA, KCE, SMT เพราะจะ
ได้รับอานิสงส์จากธีมเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ทั้งรถยนต์ไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ 5G และรับอานิสงส์จาก
กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ
ต่าง ๆ ที่เพิม
่ มากขึ้น ส�ำหรับกลุ่ม
โลจิสติกส์ ยังคงเป็นกลุ่มที่ได้
ประโยชน์จากปริมาณการค้าขาย
ระดับโลกที่เพิ่มสูงขึ้น ถึงแม้ว่ามาร์
จิ้นจะถูกกระทบจากค่าระวางเรือที่
อยูใ่ นระดับสูงแต่จะถูกชดเชยด้วย
ปริมาณวอลุ่มที่สูงขึ้นเช่นเดียวกัน
มองตัวที่นา่ สนใจได้แก่ LEO,
SONIC, WICE

ทั้งนี้ นอกจากกลุ่ม Global play
แล้ว แนะน�ำเก็งก�ำไรไปยังกลุ่ม
หุ้นที่อิงกับเศรษฐกิจในประเทศ
(Domestic play) และหุ้นธีมเปิด
เมือง (Reopening) ซึ่งราคาปรับ
ตัวลงมาลึก จนมี Downside ในแง่
ของ Valuation จ�ำกัดแล้ว แนะน�ำ
KBANK, BJC, CPN ,CRC และ MTC

ดัชนี Global manufacturing
PMI ยังคงท�ำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง
สะท้อนให้เห็นถึงค�ำสั่งซื้อทั่วโลก
ที่ยังคงแข็งแกร่ง เป็นบวกต่อหุ้น
ส่งออกของไทย โดยเฉพาะสินค้า
อุตสาหกรรม นอกจากนั้น ดัชนีค่า
ระวางเรือคอนเทนเนอร์ท่ียังคงอยู่

นายณัฐชาต กล่าวว่า ในภาวะที่
ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกจะ
เริ่มเข้ามามากขึ้นในเดือนนี้ อยาก
แนะน�ำให้นักลงทุนเพิ่มหุ้นกลุ่ม
Low beta อย่างโรงไฟฟ้าเข้ามาใน
พอร์ต เพื่อที่จะท�ำให้ความผันผวน
ของพอร์ตลดลง อีกทั้งไตรมาส 2
จะเป็นช่วง High season ของหุ้น
กลุ่มนี้ พร้อมยังมีก�ำลังการผลิตใหม่
ๆ เข้ามา และไม่มีการปิดซ่อมบ�ำรุง
ที่ส�ำคัญ จึงคาดว่าผลการด�ำเนิน
งานในไตรมาส 2 นี้จะสามารถ
เติบโตได้ท้ังเมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อนหน้าและเมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน มองหุ้นใหญ่ใน
กลุ่มที่นา่ สนใจได้แก่ BGRIM, GPSC
และหุ้นกลาง-เล็ก ที่นา่ สนใจได้แก่
ACE, SSP, TPCH

กููรููโนมููระ พัั ฒนสิิ น คาดหุ้้�นไทยเดืือน มิิ.ย. 64
ดีีสุุด 1,630 จุุด-คงกลยุุทธ์์
นายกรภััทร วรเชษฐ์์ ผู้้�อำำ�นวยการ ฝ่่าย
วิิจััยและบริิการการลงทุุน- กลยุุทธ์์การ
ลงทุุน บริิษััทหลัักทรััพย์์ โนมููระ พััฒนสิิน
จำำ�กััด (มหาชน) เปิิดเผยว่่า ทิิศทางตลาด
หุ้้�นไทย เดืือนมิิถุน
ุ ายน 2564 คาด SET
Sideways/Down มีีแนวต้้าน 1606/1620จุุด
(Best 1630จุุด) แนวรัับ1555/1520จุุด
(Worst1500จุุด)
Key Focus
(*) OPEC+ Meeting : การประชุม OPEC+
1 มิ.ย. จะประเมินแนวโน้มการส่งออกน้�ำมัน
อิหร่าน และอาจมีการปรับแผนการผลิต
ส�ำหรับเดือนมิ.ย.และก.ค.เพื่อรองรับการส่ง
ออกน้�ำมันของอิหร่าน โดยตามก�ำหนดเดิม
นั้น OPEC+ จะเพิ่มก�ำลังการผลิต 350,000
บาร์เรล/วันในเดือนมิ.ย. และเพิ่มอีก
441,000 บาร์เรล/วันในเดือนก.ค.
(*/-) Central Bank Meetings : การประชุม
ECB BOJ BOE วันที่ 10, 17-18, 24 มิ.ย.นั้น
Nomura คาดคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิม
และไม่มีการปรับเปลียนนโยบายเพิ่มเติม แต่
ส�ำหรับการประชุม FOMC 15-16 มิ.ย. คาดจะ
มีการพูดคุยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ผ่อนคลาย ตลาดจับตาสัญญาณ Tapering
โดยตัวแปรส�ำคัญก่อนการประชุม คือตัวเลข
การจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่าง
งาน ซึ่งจะรายงานวันที่ 4 มิ.ย.
(+/*) The New Borrowing Decree : พ.ร.ก.กู้
เงินวงเงิน 5 แสนล้านบาท (3.21% ของ GDP)
จะเข้าพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรในวันที่
9-10 มิ.ย.นี้ และคาดจะเริ่มใช้จ่ายได้ปลาย
ไตรมาส 2 ซึ่งจะช่วยเพิม
่ GDP ปี 2021 ได้ราว
0.71% แต่อย่างไรก็ดี Nomura ยังคงคาด
การณ์เศรษฐกิจปี 2021 ที่ระดับเดิมที่ 2.1%
เนื่องจากให้น้�ำหนักกับความไม่แน่นอนของ
สถานการณ์ Covid-19 ที่ยังควบคุมไม่ได้ และ
การฉีดวัคซีนที่ล่าช้า โดยคาดไทยฉีดวัคซีนได้
30% ของประชากรช่วง 1Q22 ซึ่งจะท�ำให้
เศรษฐกิจไทยจะต้องใช้เวลาจนถึง 3Q22
ก่อนจะฟื้นกลับมาได้เท่า Pre-Covid ช้ากว่า
ภูมิภาค

(*) TH MPC Meeting : การประชุมกนง.วันที่
23 มิ.ย. Nomura คาดคงดอกเบี้ยที่ 0.50%
ขณะที่ประเด็นที่ตลาดสนใจอยูท
่ ่ีท่าทีด้าน
นโยบายและการคาดการณ์เศรษฐกิจ ว่า
ธปท. จะมีปรับคาดการณ์ GDP 2021-22 ลง
จาก 3.0% และ 4.7% หรือไม่ ทั้งนี้เมื่อ 29
เม.ย. กระทรวงการคลัง ปรับลดคาดการณ์
GDP 2021 เหลือ 2.3% จากเดิมคาด 2.8%
และเมื่อ 17 พ.ค. สภาพัฒน์ฯ ได้ปรับลดคาด
การณ์ GDP 2021 เหลือ 2% จากเดิมคาดที่
3.0%
(*) FTSE Rebalance : น้�ำหนักการลงทุนของ
ไทยใน FTSE All World Ex US +0.01% สู่
0.59% เพิ่มราว +66.8ล้านเหรียญฯ โดยหุ้น
ที่เข้าใหม่ FTSE All World Index ได้แก่ OR
90ล้านเหรียญฯ(Large Cap), SCGP 75.4ล้าน
เหรียญฯ(Large Cap) เพิม
่ น้�ำหนัก CBG
11ล้านเหรียญฯ, OSP 8ล้านเหรียญฯ ลดน้�ำ
หนัก BBL-R, PTT, SCC, CPALL, AOT, SCB,
KBANK-F ตัวละ -13 ถึง -5ล้านเหรียญฯ ไม่มี
หุ้นออก ส่วน FTSE Small Cap หุ้นเข้าใหม่
คือ KEX หุ้นออก คือ THAI และสุดท้าย FTSE
Micro Cap หุ้นที่เข้าใหม่ ได้แก่ JR, NEX,
NRF, RT, SA, SO ขณะที่ไม่มีหุ้นออก ทั้งหมดมี
ผลราคาปิด 18 มิ.ย.
(*) SET50/100 Rebalance : ตลาดจะ
ประกาศการคัดเลือกหุ้นเข้าออก SET50/100
ในช่วงกลางเดือนมิ.ย. 2021 และมีผลเริ่ม
ใช้ 1 ก.ค. 2021 นี้ ซึ่งจากการค�ำนวณล่าสุด
ของเรา หุ้นที่คาดว่าจะเข้า SET50 รอบนี้มี 4
บริษัท คือ STGT, IRPC, STA, KCE หุ้นคาดว่า
จะหลุด SET50 ได้แก่ AWC, HMPRO, TOA,
VGI ส่วนหุ้นที่คาดเข้า SET100 9 บริษัท คือ
STGT, RCL, PSL, PTL, SYNEX, SINGER,
ICHI, TKN, AAV หุ้นที่คาดว่าจะหลุด 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% ส่ง
ผลให้ 2021YTD พอร์ตให้ผลตอบแทนกว่า
19.56% ชนะตลาด 10.4% ส�ำหรับเดือน มิ.ย.
2021
.

ตัวแปรก�ำหนดทิศทางตลาดจะเกิดขึ้น
จาก 3 ประเด็น 1) ความสามารถในการคุม
Covid-19 ระรอก 3 vs การเร่งฉีดวัคซีน จะ
มีผลต่อก�ำไรตลาดปรับลงหรือไม่ 2) การ
ผ่านพรก กู้เงิน 5 แสนล้านบาท 9-10 มิ.ย.
สะท้อนเสถียรภาพของรัฐบาล และ 3) การส่ง
สัญญาณปรับปลี่ยนนโยบายการเงินของ FED
.

ดังนั้นจึงคงกลยุทธ์ รอ Buy on Dip เพื่อ
เพิม
่ น้�ำหนัก จากพอร์ตหุ้น 50% ที่เพิม
่ มา
ในเดือนก่อน โดยเชิงแทคติคยังใช้ Barbel
Portfolio ให้น้�ำหนักหุ้น Value/Laggard
มากกว่า Growth/Momentum แนะน�ำหุ้น
เด่น
1) The Reopening ของต่างประเทศ
บวกต่อห้างทีม
่ ส
ี าขาต่างประเทศ และ
นโยบายยิง่ ช๊อปยิง่ ได้ภายในหนุน(CRC)
2) หุน
้ ทีม
่ โี อกาสเข้า SET50 รอบเดือน
ก.ค. 2021 (IRPC : Spread ปิโตรเคมียงั สูง)
3) หุน
้ ทีผ
่ ลประกอบการฟื้นตัว
(Turnaround) เป็นจุดที่ Consensus เริม
่ ต้น
ปรับประมาณการณ์ท้ังกลุ่มสื่อทีวี เน้นผุน
้ �ำ
อุตสาหกรรม(BEC)
4) Soft Commodity ทีไ่ ด้ประโยชน์
เชิงบวกจาก ลานีญ่า ผสานความต้องการ
ฟื้นหนุนก�ำไร 1H21 และวงจรอาจยาวกกว่า
ตลาดคาด(TVO)
และ 5) หุ้น Laggard กลุ่มเครื่องดื่มที่
ได้ประโยช์จากช่วง High Season หนุนก�ำไร
2Q21 เติบโต + พัฒนาการบวก อย. เตรียม
ออกใบอนุญาตสกัดให้กลุ่มกัญชง จะบวกเชิง
Sentiment ต่อ(ICHI, SAPPE)

ttb analytics คาดปีี 64 ราคาเหล็็ กปรัั บขึ้้� น 18%
ชี้้�ธุุรกิิจที่่�ใช้้เหล็็กสููงมาร์์จิ้้น
� ลด 2-4% แนะผู้้�ประกอบ
การบริิหารลดสต็็อกให้้สั้้น
� ลงสอดคล้้องกัับคำำ�สั่่ง
� ซื้้�อ
จากสถานการณ์์ปัจ
ั จุุบัน
ั ราคาเหล็็กทั่่�วโลกปรัับ
ตััวสููงขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องนัับตั้้�งแต่่ไตรมาสที่่� 3 ของ
ปีี 2563 เป็็นต้้นมา จนถึึงปััจจุุบัน
ั ในปีี 2564 ที่่�
ราคาปรัับสููงขึ้้�นกว่่า 2 เท่่าตััว ทั้้�งนี้้� รายงาน
ของ The World Steel Association (เดืือน
เมษายน 2564) คาดว่่าในปีี 2564 การบริิโภค
เหล็็กทั่่�วโลกจะขยายตััวที่่� 5.8% จากปีี 2563
ที่่�หดตััว 0.2% สาเหตุุหลัักเกิิดจากการฟื้้� นตััว
ของเศรษฐกิิจของประเทศพััฒนาที่่�เร่่งฉััดวััคซีีน
และจะเริ่่�มเกิิดภููมิคุ้้�
ิ มกัันหมู่่�ในปลายปีี 2564 นี้้�
โดยสหรััฐอเมริิกา มีีการบริิโภคเหล็็กขยายตััว
8.1% และกลุ่่�มประเทศอีียูู มีีการบริิโภคขยาย
ตััว 10.2% ในขณะที่่�จีีน ซึ่่�งเป็็นตลาดเหล็็กราย
ใหญ่่ของโลกคิิดเป็็น 56% ของการบริิโภคทั่่�ว
โลก คาดว่่าปีีนี้้�จะขยายตััวเพีียง 3.0% จากปีี
2563 ที่่�ขยายตััวสููงถึึง 9.1% เนื่่�องจากปีี 2563
จีีนจััดการการระบาดของโรคโควิิด-19 ได้้เร็็ว
ในช่่วงไตรมาสแรก ทำำ�ให้้การบริิโภคเหล็็กใน
ประเทศกลัับมาเร็็ว
ทั้งนี้ จากการคาดการณ์ว่าความต้องการเหล็ก
จะปรับเพิม
่ ขึ้น จึงเกิดความกังวลด้านซัพพลาย
เหล็กว่าจะเพียงพอหรือไม่ เนื่องจากจีนซึ่งเป็น
ผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่ของโลกคิดเป็น 58% ของ
การผลิตโลก มีนโยบายควบคุมโรงงานเหล็ก
ที่ไม่ได้มาตรฐานปล่อยมลพิษในเมืองถังซาน
ซึ่งเป็นเมืองที่ผลิตเหล็กคิดเป็น 14% ของ
ก�ำลังการผลิตรวมในจีน จึงท�ำให้เกิดการความ
กังวลด้านซัพพลาย และเก็บกักสต็อกเหล็ก
ในประเทศ ท�ำให้ราคาเหล็กของจีนและเหล็ก
ทั่วโลกปรับเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไร
ก็ตาม ราคาเหล็กที่ปรับเพิม
่ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กระทบต่อผู้บริโภคเหล็กในประเทศจีนมาก
เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยเดือน
พฤษภาคมที่ผา่ นมา ทางการจีนออกมาตรการ
ควบคุมไม่ให้ราคาเหล็กในประเทศพุง่ สูงขึ้นมาก
เกินไป ด้วยการควบคุมระดับสต็อกเหล็กของ
ผู้ประกอบการในประเทศ เพื่อลดการเก็งก�ำไร
ท�ำให้ราคาเหล็กในจีนปรับตัวลดลง
ttb analytics คาดว่า ในปี 2564 ราคาเหล็ก
โลกจะเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เฉลี่ยกว่า 75% โดย
ประเมินว่าระดับราคาเหล็กในครึ่งปีแรกจะ
เป็นระดับราคาสูงสุดในปี 2564 นี้ และในช่วง
ครึ่งปีหลัง ราคาเหล็กจะมีเสถียรภาพมากขึ้น
จากการที่ทางการจีนใช้มาตรการควบคุมราคา
เหล็ก เพื่อไม่ให้กระทบผู้บริโภคเหล็กในประเทศ
ประกอบกับระดับราคาที่เพิม
่ สูงขึ้น ท�ำให้ผู้ผลิต
เหล็กรายใหญ่ของโลกในประเทศอินเดีย ญี่ปุ่น
สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย ปรับเพิ่มก�ำลังการ
ผลิตเพิ่มขึ้น หลังปรับลดก�ำลังการผลิตลงในช่วง
การระบาดของโรคโควิด-19 ในปี 2563 ที่ผา่ น
มากว่า 10-20%

้
คาดราคาเหล็กในประเทศปี 2564 เพิ่มขึน
เฉลีย
่ 18% ในขณะทีป
่ ี 2563 ลดลง 7.2% จาก
ลงทุนเอกชนน้อย
การศึกษาความสัมพันธ์การส่งผ่านราคาเหล็ก
โลกและการลงทุนภาคเอกชนไปยังราคา
เหล็กในประเทศ ในช่วง 10 ปีท่ีผา่ นมาพบ
ว่าการเคลื่อนไหวของราคาเหล็กในประเทศ
จะแปรผันไปตามภาวะการลงทุนในประเทศ
มากกว่าระดับราคาเหล็กในตลาดโลก โดยการ
ลงทุนในประเทศที่เพิ่มขึ้น 1% จะส่งผ่านไป
ยังราคาเหล็กในประเทศให้เพิ่มขึ้น 0.48% ใน
ขณะที่ระดับราคาเหล็กทั่วโลกที่ปรับเพิ่มขึ้น
1% จะส่งผ่านไปยังราคาเหล็กในประเทศให้
เพิ่มขึ้น 0.13% ดังนั้น จากแนวโน้มการลงทุน
ในประเทศที่คาดว่าจะเริ่มทยอยฟื้นตัวในช่วง
ไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 นี้หลังจากมีการเร่ง
ฉีดวัคซีนเริม
่ ส่งผลให้จ�ำนวนผู้ติดเชื้อลดลงและ
ส่งผลให้มีการลงทุนเพิม
่ ขึ้น ประกอบกับราคา
เหล็กทั่วโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงจากการที่
จีนเข้ามาควบคุมการเก็งก�ำไรสต็อกในประเทศ
และกลุ่มประเทศผูผ
้ ลิตเหล็กรายใหญ่มแ
ี รงจูงใจ
ด้านราคาเพิ่มก�ำลังผลิตเหล็กมากขึ้น จากปัจจัย
ดังกล่าวข้างต้น ttb analytics คาดว่าจะท�ำให้
ราคาเหล็กในประเทศของไทยปรับเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
18% โดยครึ่งปีแรกปรับเพิ่มขึ้น 25% ในขณะ
ที่ครึ่งปีหลังปรับเพิ่มขึ้น 12% โดยปัจจัยที่ต้อง
ติดตามคือ การฟื้นตัวของการลงทุนในประเทศ
และระดับราคาเหล็กในประเทศจีนเนื่องจาก
ไทยพึ่งพิงการน�ำเข้าเหล็กจีนถึง 35%ของ
การน�ำเข้ารวม โดยธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมาก
ได้แก่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง
ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็ก
โทรนิกส์

คาดการบริโภคเหล็กส�ำเร็จรูปในประเทศกลับ
มาฟื้น 5-8% จากปี 2563 ทีห
่ ดตัวจากการ
ระบาดของโรคโควิด-19
คาดว่า ในปี 2564 นี้การบริโภคเหล็กส�ำเร็จรูป
ในประเทศจะขยายตัว 5-8% จากปี 2563 ที่
หดตัว 11.6% จากผลกระทบการระบาดของ
โรคโควิด-19 ท�ำให้การบริโภคเหล็กที่น�ำไป
ผลิตเป็นสินค้าส�ำเร็จรูปลดลง แม้ว่าการบริโภค
เหล็กในปี 2564 นี้ จะมีการฟื้นตัวดีข้ึน จาก
อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้น
ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อันได้รับผลดีจากการส่งออก
ที่ดีข้น
ึ แต่ธุรกิจก่อสร้างที่มีการบริโภคเหล็ก

ถึง 63% ของการบริโภคเหล็กรวมทั้งประเทศ
พบว่ายังมีการฟื้นตัวช้า โดยปริมาณการขาย
ปูนซีเมนต์ในไตรมาสแรกของปี 2564 ยังหดตัว
5.9% จากภาคอสังหาริมทรัพย์ท่ีชะลอลง และ
ประเมินว่าผลกระทบจะต่อเนื่องในไตรมาส 2
ถึงต้นไตรมาส 3 เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ช่วงกลาง
ไตรมาส 3 เป็นต้นไป ธุรกิจก่อสร้างจะทยอยฟื้น
ตัว เนื่องจากจะได้รับผลดีจากการ
กระจายฉีดวัคซีนมากขึ้น การติดเชื้อใหม่ลดลง
ในขณะที่ธุรกิจยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ประเมินว่าเป็นธุรกิจที่ฟ้ นตั
ื วได้ดี
จากภาคการส่งออกที่ดีข้ึนนับตั้งแต่ต้นปี 2564
จากเศรษฐกิจที่ฟ้ นตั
ื วในประเทศพัฒนาแล้ว
ธุ รกิจบริโภคเหล็กปลายน้�ำส่อเค้า มาร์จิ้นลด
2-4%
ttb analytics ท�ำการศึกษาผลกระทบราคา
เหล็กในประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยวิเคราะห์จาก
โครงสร้างต้นทุนเหล็กต่อต้นทุนรวม และอัตรา
ก�ำไรขั้นต้นจากงบการเงินเฉลี่ยของธุรกิจ โดย
เจาะลึกธุรกิจที่บริโภคเหล็กมาก ได้แก่ ภาค
ก่อสร้าง (63%) ภาคยานยนต์ (17%) เครื่องใช้
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (9%) และเครื่องจักร
และอุปกรณ์ (5%) พบว่า ระดับราคาเหล็กใน
ประเทศที่คาดว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 18%
ในปี 2564 นี้ ธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบต่อ
มาร์จิ้นสูงสุด ได้แก่ เครื่องจักรกลและชิ้นส่วน
ยานยนต์และชิ้นส่วน รับเหมาก่อสร้าง เครื่องใช้
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยมาร์จิ้นของธุรกิจ
จะลดลง 4.0% , 3.2% , 3.0% และ 2.4% ตาม
ล�ำดับ เนื่องจากธุรกิจเหล่านี้ พึ่งพิงวัตถุดิบเหล็ก
มาก แต่ความสามารถในการปรับราคาขายต้อง
ใช้เวลานาน ท�ำให้อัตราก�ำไรลดลงจากภาวะ
ต้นทุนเหล็กที่เพิ่มสูงขึ้น และหากแยกผลกระ
ทบรายครึ่งปี พบว่าช่วงครึ่งปีแรกที่ราคาเหล็ก
ในประเทศเพิ่มสูงเฉลี่ย 25% มาร์จ้ินของธุรกิจ
ลดลง 2.3% – 5.3% และในช่วงครึ่งปีหลังราคา
เหล็กเริ่มผ่อนคลายท�ำให้ราคาเหล็กเฉลี่ยเพิ่ม
ขึ้น12% ในขณะที่มาร์จิ้นจะลดลง 1.1% -2.7%
ดังนั้น ธุรกิจผู้บริโภคเหล็กปลายน้�ำที่ได้รับผลก
ระทบจากการปรับราคาขึ้นของวัตถุดิบท�ำให้
มาร์จิ้นลดลง มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะบริหาร
จัดการวัตถุดิบสต็อกเหล็กในคงคลังให้ส้ันลง
และขายให้เร็วขึ้น และหากเป็นไปได้ เมื่อมีการ
ซื้อวัตถุดิบเหล็กในราคาสูงและจ�ำเป็นต้องปรับ
เพิม
่ ราคาสินค้าขายเมื่อผลิตเสร็จ ควรท�ำการ
เจรจากับผู้ซ้ ือสินค้าล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ซ้ อ
ื ทราบ
เงื่อนไขเตรียมรับค�ำสั่งซื้อในราคาที่เพิ่มสูงขึ้น

ธนาคารทิิสโก้้ ชี้้� หุ้้�น ‘วััฏจัักรเศรษฐกิิจ’
ใกล้้จบรอบขาขึ้้�น แนะลููกค้้าเร่่งปรัับพอร์์ตซื้้�อหุ้้�นปลอดภััย
ธนาคารทิสโก้ช้ี หุ้น ‘วัฏจักรเศรษฐกิจ’ ใกล้
จบรอบขาขึ้น แนะลูกค้าเร่งปรับพอร์ตซื้อ
หุ้นปลอดภัย (Defensives) โดยเฉพาะหุ้น
กลุ่มไบโอเทคฯ ที่เชียร์มาตลอด ปลื้มราคา
หุ้น Biogen วิ่งแรงตามคาด วันเดียวราคาพุง่
38.34% รับข่าว FDA อนุมัติยาอัลไซเมอร์
นายณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์ ผูอ
้ �ำนวย
การอาวุโสทีป
่ รึกษาการลงทุนทิสโก้เวลธ์
ธนาคารทิสโก้ จ�ำกัด (มหาชน) (Mr.
Nattakrit Laotaweesap, Head Of
Wealth Advisory of TISCO Bank Public
Company Limited) เปิดเผยว่า ในช่วง 5
เดือนที่ผา่ นมาหุ้นวัฏจักรเศรษฐกิจปรับตัว
เพิ่มขึ้นแรงรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และ
สภาพคล่องในระบบที่มีอยูม
่ าก ขณะเดียวกัน
ธนาคารทิสโก้ยังคงเดินหน้าแนะน�ำให้ลูกค้า
ลงทุนในหุ้นนวัตกรรมการแพทย์ (Innovative
Healthcare) โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีทาง
ชีวภาพ (Biotechnology) อย่างต่อเนื่อง
เพราะเป็นหุ้นกลุ่ม Defensives (หุ้นปลอดภัย
) ที่ผลประกอบการค่อนข้างเสถียร และ
ไม่แปรผันตามวัฏจักรเศรษฐกิจ เนื่องจาก
ประเมินว่าในอนาคตยังมีความไม่แน่นอนด้าน
เศรษฐกิจและสภาพคล่องในระบบรออยูม
่ าก
นอกจากนี้ หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีทางชีวภาพยัง
มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่น อย่าง
ล่าสุด องค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐฯ
ได้อนุมัติยารักษาโรคอัลไซเมอร์ ชื่อว่า
Aducanumab ของบริษัท Biogen บริษัท
เทคโนโลยีชีวภาพของสหรัฐฯ ซึ่งหลังจาก
มีขา่ วดีออกมา ท�ำให้เพียงวันเดียวราคาหุ้น
Biogen ทยานรับข่าวไปถึง 38.34% ไปอยูท
่ ่ี
395.85 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น นี่ถือเป็นหนึ่ง
ในจุดเด่นของหุ้น Biotechnology ที่ราคาหุ้น
มักจะปรับขึ้นแรงเมื่อมีขา่ วดีเรื่องการอนุมัติ
ยา และการควบรวมกิจการเกิดขึ้น
“ในช่วง 5 เดือนทีผ
่ า
่ นมาหุน
้ กลุ่มวััฏจักร
(Cyclical Stocks) เช่น กลุ่มสถาบันการเงิน
(Financials) กลุ่มพลังงาน (Energy) กลุ่ม
้
อุตสาหกรรม (Industrials) ปรับตัวขึน

อย่างโดดเด่น ตามการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง
ของเศรษฐกิจ และสภาพคล่องในระบบทีย
่ งั
คงมีอยูม
่ าก ท�ำให้นักวิเคราะห์และนักลงทุน
เริม
้ กลุ่มดังกล่าว
่ ให้ความสนใจลงทุนในหุน
แต่ในมุมมองของธนาคารทิสโก้ประเมินว่า
ในช่วงครึง่ ปีหลังหุน
้ กลุ่มวัฏจักรอาจจะไม่ใช่
ผูน
้ �ำในด้านการสร้างผลตอบแทนอีกต่อไป
เพราะการเติบโตของเศรษฐกิจน่าจะเข้า
ใกล้จุดสูงสุดแล้ว ประกอบกับธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (Fed) จะเริม
่ ส่งสัญญาณลดการ
อัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบในเดือนสิงหาคม
นี้ ” นายณัฐกฤติกล่าว
ทั้งนี้ ธนาคารทิสโก้มองว่า หุ้นกลุ่มวัฏจักร
น่าจะใกล้หมดรอบขาขึ้นในเร็วๆ นี้ เพราะ
ปัจจัยหนุนด้านเศรษฐกิจและสภาพคล่อง
จากธนาคารกลางส�ำคัญต่างๆ จะเริ่มเปลี่ยน
ไป โดยเฉพาะประเทศสหรัฐฯ ซึ่งจากการ
รวบรวมความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์
โดย Bloomberg พบว่า นักเศรษฐศาสตร์
คาดว่า GDP ของสหรัฐฯ จะขยายตัวสูงสุดใน
ไตรมาส 2 ที่ 9.0% และจะชะลอตัวลงในช่วง
ที่เหลือของปีเป็น 6.5% และ 4.6% ตามล�ำดับ
ส่วนหนึ่งเพราะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐที่หมดลง หลังจากกระจายฉีด
วัคซีนป้องกัน COVID – 19 จนคาดว่าจะเริ่ม
สร้างภูมิคุ้มกันหมูไ่ ด้ในไตรมาส 3 ของปีน้ี
ขณะเดียวกันธนาคารกลางสหรัฐฯ น่าจะเริม
่
ส่งสัญญาณลดการอัดฉีดสภาพคล่องเพื่อแตะ
เบรกเงินเฟ้อ ในการประชุม Jackson Hole
ซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้
นอกจากนี้ ปัจจัยด้านราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ี
ปรับตัวสูงขึ้นก็ยังสร้างแรงกดดันต่อก�ำไรของ
บางบริษัทในหุ้นกลุ่มวัฏจักรอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม เพื่อลดความผันผวนของพอร์ต
การลงทุนจากความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นใน
ช่วงครึ่งปีหลัง ธนาคารทิสโก้ยังคงแนะน�ำให้
ลูกค้าปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนในหุ้นกลุ่ม
วัฏจักรมาเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม Defensives
โดยเฉพาะธุรกิจเทคโนโลยีทางชีวภาพ
(Biotechnology) ซึ่งในช่วงที่ COVID-19
ระบาด ธุรกิจเทคโนโลยีทางชีวภาพเข้ามา

มีบทบาทอย่างมากทั้งการคิดค้นวัคซีนและ
ยาที่ใช้ในการรักษา นอกจากนี้ ยังยารักษา
โรคอื่นๆ อยูใ่ นระหว่างการวิจัยกว่า 7,000
รายการ
ส�ำหรับหุ้นกลุ่ม Healthcare จะพบว่า มี 2
ชาติมหาอ�ำนาจ คือ สหรัฐฯ และจีน ที่มีีมูลค่า
ตลาดใหญ่เป็นอันดับ 1 และอันดับ 2 ของ
โลกตามล�ำดับ ซึ่งปัจจุบันการลงทุนด้านวิจัย
พัฒนายาตัวใหม่ก็นับว่าบริษัทขนาดใหญ่ของ
สหรัฐฯ ยังเป็นประเทศที่มีเม็ดเงินลงทุนมาก
ที่สุดในโลก โดยมีมูลค่าเงินลงทุนมากกว่า
นอกสหรัฐฯ ถึง 2 เท่า และยังสร้างการเติบโต
ได้อย่างแข็งแกร่ง จีนก็เริ่มมีบทบาทอย่างมาก
ในเทคโนโลยีด้านนี้ เห็นได้จากความสามารถ
ในการคิดค้นวิจัยและผลิตวัคซีนส�ำหรับ
COVID-19
ที่เป็นที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัย
โลก (WHO) เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินทั้ง
Sinopharm และ Sinovac นอกจากนี้ ความ
ก้าวหน้าทางการแพทย์ของจีนก�ำลังติดอันดับ
โลกภายใต้ธีม “Healthy China 2030 Plan”
ที่รัฐบาลจีนตั้งเป้าที่จะเป็นผู้น�ำระดับโลก
ด้านการผลิตยารักษาโรคด้วยนวัตกรรมสมัย
ใหม่ (Innovative Drugs) โดยมีเป้าหมายให้
บริษัทยากว่า 100 บริษัท มีผลิตภัณฑ์ยาที่ได้
รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO)
รวมถึงสนับสนุนการท�ำวิจัยพัฒนา (R&D)
ยาจีนและยาที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
(Biotechology)
ทั้งนี้ ในปี 2568 จีนคาดหวังว่าจะส่งออกยา
รักษาโรคไปยังประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐฯ
ยุโรป และญีป
่ ุ่น ท�ำให้ในช่วง 10 ปีทผ
ี่ า
่ น
มาอุตสาหกรรม Healthcare ของจีนเติบโต
เร็วทีส
่ ด
ุ เป็นอันดับ 1 ของโลกราว 13% ต่อ
ปีและยังมีแนวโน้มทีย
่ งั เติบโตได้ต่อเนื่องใน
อนาคต

MFC แนะลงทุุนในกองทุุนเปิิ ด ‘M-MIDSMALL’ ขยายโอกาส
สร้้ างผลตอบแทนสููงถึึง 37.88% ชนะดััชนีี SET TRI
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟ
ซี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ MFC ผู้บริหาร
จัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี มิด สมอล
แค็ป หรือ ‘M-MIDSMALL’ ที่เน้นการ
ลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทขนาด
กลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้
การบริหารแบบ Active Management
ท�ำให้ ‘M-MIDSMALL’ สร้างผลตอบแทน
ที่โดดเด่น นับตั้งแต่ต้นปี 2564 (YTD
2564) กองทุน M-MIDSMALL ท�ำผล
ตอบแทนอยูท
่ ่ี +37.88% ส่วนดัชนี
เปรียบเทียบ SET TRI ผลตอบแทนอยูท
่ ่ี
11.12% และ M-MIDSMALL ยังได้รับ
Morningstar Rating Overall ที่ 5 ดาว (
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564)
คุณธนโชติ รุง่ สิทธิวัฒน์ กรรมการผู้
จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน
) หรือ MFC เผยว่า ปัจจัยที่ท�ำให้กองทุน
M-MIDSMALL น่าลงทุนในช่วงนี้ มา
จากการที่ สศช. คาดการณ์ GDP ไทยปี
2564 เติบโตที่ 1.5 - 2.5% (โดยไตรมาส
1/2564 GDP ติดลบไป 2.6%) อย่างไร
ก็ตาม การกระจายวัคซีนในประเทศที่
จะเร่งตัวขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญตั้งแต่เดือน
มิ.ย. 64 เป็นต้นไป จะสามารถช่วยให้
เกิดภูมิค้ม
ุ กันหมู่ (herd immunity) ใน
ประเทศได้ภายในครึ่งปีแรกของปี 2565
โดยการเร่งฉีดวัคซีนในประเทศนั้นจะ
ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยค่อย ๆ ฟื้นตัวได้
อย่างต่อเนื่อง ทาง MFC จึงมีมุมมองว่า
ตลาดหุ้นไทยในปี 2564 นี้จะปรับตัวขึ้น
แบบ sideway up ตอบรับการฟื้นตัวของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไทยและ
การเปิดประเทศทั่วโลก โดยการที่ภาวะ
ตลาดรวมปรับตัวขึ้นนั้น จึงคาดการณ์
ว่าหุ้นขนาดกลาง-เล็กจะปรับตัวขึ้นได้ดี
สอดคล้องเช่นกัน
โดยผู้จัดการกองทุน M-MIDSMALL มี
กลยุทธ์การจัดพอร์ตโฟลิโอโดยเน้นหุ้น
รายตัวที่มีพ้ น
ื ฐานดี และมีปัจจัยสนับสนุน
(catalyst) เฉพาะตัว ซึ่งแม้เกิดการแพร่
ระบาดระลอกใหม่ในประเทศ โดยก�ำไร

ของหุ้นเหล่านี้ก็จะยังสามารถเติบโตได้
ดี และราคาหุ้นมีความแข็งแกร่งแม้ใน
ช่วงตลาดปรับฐาน ยกตัวอย่างเช่น หุ้นที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่งออกและการขนส่ง
ระหว่างประเทศ ยอดการส่งออกสินค้าใน
ไตรมาส 1/2564 ได้ฟ้ นตั
ื วกลับมาขยาย
ตัวเป็นครั้งแรกในรอบ 4 ไตรมาส ที่ 5.3%
แม้ว่าจะยังมีการระบาดในประเทศ รวมถึง
หุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการปลดล็อคพืช
เศรษฐกิจมูลค่าสูงตัวใหม่อย่างกัญชง และ
หุ้นกลุ่มการเงินที่ประกอบธุรกิจบริหารหนี้
เสียและทวงหนี้ จากปริมาณหนี้เสียและ
หนี้พักช�ำระในประเทศที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทาง
ธนาคารพาณิชย์จึงต้องทยอยขายหนี้ออก
มาปริมาณมากซึ่งจะช่วยให้หุ้นในกลุ่ม
บริหารหนี้เสีย สามารถมีก�ำไรและเติบโต
ได้ดี
ด้วยประสบการณ์และกลยุทธ์ในการ
บริหารกองทุนที่แม่นย�ำของ MFC ผู้
จัดการกองทุน เล็งเห็นถึงโอกาสการ
เติบโต และความเหมาะสมของการเข้า
ลงทุน MFC ประกาศเพิม
่ ชนิดหน่วยลงทุน
อีก 3 ชนิด คือ ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับ
เงินปันผล (M-MIDSMALL-A), ชนิดเพื่อ
การออม (M-MIDSMALL-SSF) และชนิด
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ (M-MIDSMALLPVD) เพื่อเพิม
่ โอกาสและทางเลือกในการ
ลงทุนให้แก่ผู้ลงทุนที่สนใจการลงทุนใน
หุ้นของบริษัทขนาดกลางและเล็กในตลาด
หุ้นไทยและ MAI ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และ
มีแนวโน้มการเติบโตสูงในระยะปานกลาง
และระยะยาว
โดย M-MIDSMALL มีหน่วยลงทุนชนิด
ใหม่ท่ีโดดเด่นถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการ
ลดหย่อนภาษี โดยเพิ่มชนิดหน่วยลงทุน
เพื่อการออม หรือ “M-MIDSMALL SSF”
เหมาะส�ำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนใน
หุ้นขนาดกลางและเล็ก นอกจากลงทุน
เพื่อคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุน
แล้ว ยังได้รับผลประโยชน์ทางด้านภาษี
ด้วย (M-MIDSMALL-SSF เป็นชนิดหน่วย
ลงทุนที่เพิ่งเปิดเสนอขายใหม่ ดังนั้นผู้

ลงทุนสามารถอ้างอิงข้อมูลของหน่วย
ลงทุนชิด M-MIDSMALL-D ได้)
ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเสนอขายหน่วยลงทุน
ชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่ไม่รับเงินปันผล
(M-MIDSMALL-A), ชนิดเพื่อการออม
(M-MIDSMALL-SSF) และชนิดกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ (M-MIDSMALL-PVD)
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ส�ำหรับท่าน
ผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน M-MIDSMALL
ก่อนหน้าการเพิม
่ ชนิดหน่วยลงทุน
หน่วยลงทุนของท่านจะอยูใ่ นหน่วย
ลงทุนชนิดผู้ลงทุนทั่วไปที่รับเงินปันผล
(M-MIDSMALL-D)
กองทุนเปิด M-MIDSMALL เหมาะส�ำหรับ
ผู้ท่ีต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้น
ของบริษัทจดทะเบียนขนาดกลางและ
เล็กคาดหวังผลตอบแทนที่ดี และสามารถ
ยอมรับความเสี่ยงจากความผันผวนของ
ราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯได้
ส�ำหรับผู้ท่ีสนใจ สามารถลงทุนขั้นต่�ำได้
ตั้งแต่ 1,000 บาท ในการสั่งซื้อครั้งแรก
และครั้งถัดไป โดยซื้อขายได้ทุกวันท�ำการ
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
นโยบายการลงทุน ความเสี่ยง หรือหนังสือ
ชี้ชวนได้ท่ี บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน
) ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อท�ำความ
เข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน
และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
ผลการด�ำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม
มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการด�ำเนินงานใน
อนาคต ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ท่ี บลจ. เอ็ม
เอฟซี จ�ำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-26492000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด
2 หรือ Contact Center กด 0 สาขา
แจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขา
ปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขา
ขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขา
เชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-82 สาขา
ระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่
โทร. 074-232-324 - 25 หรือที่ www.
mfcfund.com

FETCO เผยผลสำำ �รวจดัันชีีความเชื่่� อมั่่� นนัักลงทุุน
อีี ก 3 เดืือนข้้ างหน้้ าอยู่่�ที่่� ระดัับ 126.40 ปรัับตัั วเพิ่่� มขึ้้�น 1.6
จากเดืือนก่่ อน ยัั งคงอยู่่�ในเกณฑ์์ “ร้้อนแรง” อย่่างต่่อเนื่่�อง

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ
สภาธุ รกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อ
มั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence
Index) ผลส�ำรวจในเดือนพฤษภาคม 2564 พบ
ว่า “ดัชนีฯ ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยูท
่ ่ีระดับ
126.40 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.6% จากเดือนก่อน
ยังคงอยูใ่ นเกณฑ์ “ร้อนแรง” อย่างต่อเนื่อง นัก
ลงทุนคาดหวังแผนการฉีดวัคซีนเพื่อคลี่คลาย
สถานการณ์ Covid-19 เป็นปัจจัยหนุนมาก
ที่สุด รองลงมาคือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน
ประเทศ และการไหลเข้าของเงินทุน ส�ำหรับ
ปัจจัยที่ฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด ได้แก่
สถานการณ์ระบาดของ Covid-19 ระลอกสามใน
ไทย รองลงมาคือความขัดแย้งระหว่างประเทศ
และผลการประชุมอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ
กนง.
ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor
Confidence Index) ส�ำรวจในเดือนพฤษภาคม
2564 ได้ผลส�ำรวจโดยสรุป ดังนี้
- ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก
3 เดือนข้างหน้า (สิงหาคม 2564) อยูใ่ นเกณฑ์
“ร้อนแรง” (ช่วงค่าดัชนี 120 -159) ปรับตัว
เพิ่มขึ้น 1.6% จากเดือนก่อนหน้ามาอยูท
่ ่ีระดับ
126.40
- ความเชื่อมั่นนักลงทุนเกือบทุกกลุ่มอยูใ่ นเกณฑ์
“ร้อนแรง” ยกเว้นความเชื่อมั่นนักลงทุนสถาบัน
ในประเทศอยูใ่ นเกณฑ์ “ทรงตัว”
- หมวดธุรกิจที่นา่ สนใจมากที่สุด หมวดชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)
- หมวดธุรกิจที่ไม่นา่ สนใจมากที่สุด คือ หมวด
แฟชั่น (FASHION)
- ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมาก
ที่สุด คือ แผนการกระจายวัคซีนเพื่อคลี่คลาย
สถานการณ์ Covid-19
- ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด
คือ สถานการณ์ระบาดของ Covid-19 ระลอก
สาม
“ผลส�ำรวจ ณ เดือนพฤษภาคม 2564 รายกลุ่ม
นักลงทุน พบว่า ความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุน
บุคคลปรับตัวลดลง 3% อยูท
่ รี่ ะดับ 125.37
้
กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึน
9% อยูท
่ รี่ ะดับ 150.00 กลุ่มนักลงทุนสถาบัน
้ 26% อยูท
ในประเทศปรับตัวเพิม
่ รี่ ะดับ
่ ขึน
118.75 และกลุ่มนักลงทุนต่างชาติคงตัวที่
ระดับ 120.00

ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 SET index
ผันผวนอยูร่ ะหว่าง 1,548.13 —1,593.59 โดย
ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นในสัปดาห์แรก ตามแรง
หนุนของตลาดหุ้นสหรัฐและตลาดหุ้นยุโรป และ
ความคาดหวังที่จะได้จ�ำนวนวัคซีนเพิ่มขึ้นจาก
การร่วมมือของภาคเอกชน อย่างไรก็ตาม ตลาด
หุ้นไทยปรับตัวลงอย่างหนักในช่วงกลางเดือน
เนื่องจากนักลงทุนกังวลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่
ปรับตัวเพิม
่ สูงเกิดคาด
ซึ่งอาจท�ำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งสัญญาณขึ้น
อัตราดอกเบี้ยรวมถึงอาจลดขนาดมาตรการผ่อน
คลายเชิงปริมาณ (QE) เร็วกว่าที่คาดการไว้ ผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้ง
ปัจจัยในประเทศซึ่งพบคลัสเตอร์การระบาดใหม่
หลายแห่งในกรุงเทพ จ�ำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า
2 พันรายต่อวัน การพบไวรัสสายพันธุ์อินเดีย
ในประเทศไทย และความล่าช้าของการกระจา
ยวัคซีน โดยมีปัจจัยบวกคือมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจชุดใหม่ของรัฐบาลมูลค่ารวม 2.5
แสนล้านบาท ส่งผลให้ SET index ณ สิ้นเดือน
พฤษภาคม ปิดที่ 1,593.59 จุด
ปัจจัยต่างประเทศที่นา่ ติดตาม ได้แก่ การทยอย
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จีน และยุโรป จาก
การทยอยเปิดประเทศหลังจากประชาชนจ�ำนวน
มากได้รับวัคซีนแล้ว ซึ่งจะท�ำให้ภาคการส่งออก
ไทยได้อานิสงส์ไปด้วย การติดตามผลการประชุม
ธนาคารกลางในยุโรป สหรัฐ ญี่ปุ่นและอังกฤษ
สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ และ
การเฝ้าระวังการระบาดของ Covid-19 ระลอก
ใหม่ในประเทศเพื่อนบ้านที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ไทย อาทิ มาเลเซีย เวียตนาม ในส่วนของปัจจัย
ในประเทศ ได้แก่ การสรรหาและแจกจ่ายวัคซีน
ในประเทศให้เป็นไปตามเป้าที่วางไว้ 100 ล้าน
โดสภายในปีน้ี ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยฟื้น
ความเชื่อมั่นของประชาชนและจะส่งผลต่อการ
ฟื้นตัวของกิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศ ผลการ
พิจารณา พรก. ให้อ�ำนาจกระทรวงการคลังกู้
เงินเพิม
่ เติม วงเงิน 5 แสนล้านบาท และผลการ
ประชุมอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. ในวันที่
23 มิถุนายนนี้”
ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบีย
้ (Interest Rate
Expectation Index) เดือนมิถน
ุ ายน 2564
ผลจากดัชนีสะท้อนการคาดการณ์ของตลาดที่
คงมุมมองเช่นเดียวกับครั้งที่แล้ว ว่า กนง. จะ
รักษาอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.5% ใน

การประชุมเดือนมิถุนายนนี้ ส่วนอัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และอายุ 10
ปี คาดการณ์ว่า ณ สิ้นไตรมาส 2 มีแนวโน้มไม่
เปลี่ยนแปลงนักจากวันที่ท�ำการส�ำรวจ (21 พ.ค
. 64) โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามจ�ำนวนมากขึ้นที่
คาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
อายุ 5 ปี และ 10 ปีอาจไม่เปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่า
จะมีความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐที่
อาจท�ำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐปรับตัวเพิม
่ ขึ้น และการออก พรก. กู้เงิน
5 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันให้อัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่
เนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังมีความเสี่ยงจากการ
ระบาดของ COVID-19 และความไม่แน่นอนของ
การฉีดวัคซีนที่อาจส่งผลให้อัตราผลตอบแทน
ปรับตัวลงได้เช่นกัน
นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้
จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย เปิดเผย
ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบีย
้ (Interest Rate
Expectation Index) เดือนมิถน
ุ ายน 2564
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
• ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายในการ
ประชุม กนง. รอบเดือนกุมภาพันธ์น้อ
ี ยูท
่ ่ีระดับ
47 ไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งที่แล้วและยังอยูใ่ น
เกณฑ์ “ไม่เปลี่ยนแปลง (Unchanged)” สะท้อน
มุมมองของตลาดที่คาดว่าการประชุม กนง
. ในเดือนมิถุนายนนี้ กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่ร้อยละ 0.5 เนื่องจาก เศรษฐกิจมีแนว
โน้มฟื้นตัวช้าลงจากการระบาดของ COVID-19
ระลอก 3 และ ธปท. ได้ท�ำการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ผ่านมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจและ SME
ต่างๆ ความจ�ำเป็นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย
จึงลดลง
• ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาล 5 ปีและ 10 ปี ณ สิน
้ ไตรมาส 2 ปรับ
ตัวลดลงมาอยูใ่ นเกณฑ์ “ไม่เปลี่ยนแปลง
(Unchanged)” โดยดัชนีปรับตัวลดลงจาก
ครั้งก่อนจากการมีผู้ตอบแบบสอบถามจ�ำนวน
มากขึ้นคาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทนจะไม่
เปลี่ยนแปลง สะท้อนมุมมองของตลาดที่ว่าอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตร 5 ปี และ 10 ปี ณ สิ้น
ไตรมาส 2 น่าจะไม่แตกต่างไปจากวันที่ท�ำการ
ส�ำรวจ (21 พ.ค. 64) ที่ระดับ 1.06% และ
1.86% ตามล�ำดับ โดยปัจจัยที่มีผลต่อการคาด
การณ์ ได้แก่ อุปสงค์และอุปทานในตลาดตราสาร
หนี้ ทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลก รวมถึง เศรษฐกิจ
ในประเทศเป็นหลัก

กกร. เผยแนวโน้้ มการส่่งออกในช่่วงครึ่่� งปีีหลัังยัังสดใส
ตามการฟื้้� นตัั วของเศรษฐกิิ จและการค้้าโลก คงปีีนี้้� ศก.ไทยขยายตัั ว 0.5-2%
ส่่ งออกโต 5-7% / อััตราเงิินเฟ้้อทั่่�วไป 1.0% ถึึง 1.2%

วันที่ 9 มิ.ย. 64 ที่ผา่ นมา คณะกรรมการ
ร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จัดการ
ประชุมประจ�ำเดือนมิถุนายน 2564 โดยมี
นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคาร
ไทย เป็นประธาน กกร. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทยเป็นประธานร่วมในการประชุม
ทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
โดยมีการแถลงข่าวในประเด็นต่อไปนี้
• แนวโน้มการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลังยัง
สดใส ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการ
ค้าโลก รวมถึงการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ โดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาด
ที่มีความคืบหน้าด้านการกระจายวัคซีน
อย่างสหรัฐฯ ยุโรป และจีน ซึ่งเป็นเกือบ
40% ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด ต่อเนื่องจาก
ในช่วง 4 เดือนแรกของปีท่ีมูลค่าการส่ง
ออกไปยังตลาดดังกล่าวขยายตัวได้มากกว่า
10% นอกจากนี้ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ท่ี
ปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยช่วงก่อนเกิด
วิกฤตค่อนข้างมาก ยังเป็นแรงหนุนส�ำคัญให้
มูลค่าส่งออกไทยในปีน้ข
ี ยายตัวได้ดี อย่างไร
ก็ดี กกร. รวมทั้งสภาผู้สง่ สินค้าทางเรือแห่ง
ประเทศไทย มองว่าต้นทุนค่าระวางเรือที่
คาดว่าจะยังในระดับสูงต่อไปตลอดปีน้ี และ
การขาดแคลนตู้สง่ สินค้า เป็นปัญหาด้านโล
จิสติกส์ท่ีส�ำคัญ ซึ่งต้องการความช่วยเหลือ
จากรัฐ ดังเช่น การอนุญาตให้เรือขนาดใหญ่
(ความยาว 300 เมตรแต่ไม่เกิน400 เมตร
) เข้ามาในท่าเรือแหลมฉบัง ที่ชว
่ ยบรรเทา
การขาดแคลนตู้สง่ สินค้าได้ระดับหนึ่งไปแล้ว
ก่อนหน้านี้ เป็นต้น
• อย่างไรก็ตาม ต้องควบคุมการระบาด
ที่ลุกลามไปสูภ
่ าคการผลิตให้ได้โดยเร็ว
สถานการณ์ COVID-19 ที่ระบาดระลอก
ล่าสุดช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 ส่วน
ใหญ่อยูท
่ างฝั่งเอเชียอาทิ ไต้หวัน มาเลเซีย
เวียดนาม และไทย ซึ่งมีความคืบหน้าด้าน
การกระจายวัคซีนค่อนข้างจ�ำกัด ส่งผล
ให้จ�ำนวนผู้ติดเชื้อกลับมาเร่งตัวขึ้นมาก
และกระทบไปยังภาคการผลิตและห่วงโซ่
อุปทานที่ส�ำคัญ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม

ที่ผลิตสินค้าขั้นกลางอย่างชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ และเซมิคอนดักเตอร์ สะท้อน
จากดัชนีเครื่องชี้ภาคการผลิต PMI ของ
ประเทศฝั่งเอเชียที่ปรับตัวชะลอลงในเดือน
พฤษภาคม
• เศรษฐกิจไทยยังต้องการแรงสนับสนุน
จากทั้งนโยบายการเงินและการคลังเพิ่ม
เติม เศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัว
ได้ช้า โดยผู้ประกอบการในภาคท่องเที่ยว
สะท้อนว่าผลกระทบจากการระบาดคราว
นี้มีแนวโน้มรุนแรงมากกว่าทั้ง 2 ระลอก
ก่อนหน้า จากการแพร่ระบาดที่มีแนวโน้ม
ยืดเยื้อและเข้ามาซ้�ำเติมกิจกรรมทางธุรกิจ
ให้แย่ลงต่อเนื่อง เช่นเดียวกับผู้ประกอบ
การภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคการค้า
ที่สะท้อนว่าได้รับผลกระทบมากกว่า 2
ระลอกก่อนหน้าจากก�ำลังซื้อที่ลดลง ดังนั้น
แรงสนับสนุนจากนโยบายการเงินและการ
คลังเพิ่มเติมเป็นสิ่งจ�ำเป็น สอดคล้องกับ
รายงานของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
(IMF) ฉบับล่าสุดในเดือน มิ.ย. (Article IV
Consultation) ที่เสนอแนะให้ประเทศไทย
สามารถด�ำเนินการผ่อนคลายนโยบายการ
คลังมากขึ้น โดยเฉพาะการเร่งใช้จ่ายด้าน
การลงทุนภาครัฐ และมีความต่อเนื่อง
• ความรวดเร็วในการกระจายวัคซีนและ
นโยบายสนับสนุนที่เหมาะสมจะเอื้อต่อการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะต่อไป การเร่ง
กระจายวัคซีนในประเทศที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ จะช่วยให้ภาคการผลิตและ
ส่งออกไทยยังคงรักษาการเป็นฟันเฟืองหลัก
ของเศรษฐกิจในภาวะวิกฤตเช่นนี้ และยัง
จะสร้างเสริมความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจ
และประชาชน ท�ำให้อุปสงค์ในประเทศ
กลับมาฟื้นตัวได้ ทั้งนี้ ที่ประชุม กกร. คง
ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 เป็น
ขยายตัวในกรอบ 0.5% ถึง 2.0% ด้านการ
ส่งออก กกร. คาดว่าจะขยายตัว 5.0% ถึง
7.0% ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะอยูใ่ นกรอบ
1.0% ถึง 1.2%
• กกร. ขอให้ภาครัฐด�ำเนินการในประเด็น
เหล่านี้

1.เร่งฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมายและ
บริหารจัดการมาตรการควบคุมโรคอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในพื้นทีท
่ เี่ ป็น
ยุทธศาสตร์การท่องเทีย
่ ว ไปพร้อมกับการ
เร่งออกแผนสนับสนุนการท่องเทีย
่ วตาม
รูปแบบของภูเก็ตแซนด์บอ
็ กซ์ (Phuket
Sandbox) ทีจ
่ ะเปิดรับนักท่องเทีย
่ ว
ต่างชาติทไี่ ด้รบ
ั วัคซีน และทยอยขยาย
ขอบเขตไปยังจังหวัดท่องเทีย
่ วอื่นต่อไป
ซึง่ หากส�ำเร็จเชื่อว่าจะช่วยให้การฟื้นตัว
้ ได้ในช่วงไตรมาส
ของเศรษฐกิจไทยเกิดขึน
ที่ 4 ของปีนี้ แทนทีจ
่ ะเป็นไตรมาสที่ 1 ของ
ปีหน้าตามทีห
่ ลายฝ่ายคาดการณ์
2.เพิม
่ มาตรการช่วยเหลือด้านก�ำลังซื้อ
ภาคประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะ
โครงการคนละครึง่ ให้เข้ามาพยุงก�ำลังซื้อ
ได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 โดยพิจารณา
เพิ่มวงเงินสนับสนุนการใช้จ่ายจาก 3,000
บาทเป็น 6,000 บาท ซึง่ จะช่วยให้มเี ม็ด
้ จาก 9
เงินสะพัดในระบบเศรษฐกิจเพิม
่ ขึน
หมื่นล้านบาท เป็น 1.8 แสนล้านบาท เมื่อ
รวมเม็ดเงินของประชาชนทีน
่ �ำออกมาใช้
จ่ายคู่กับเม็ดเงินจากโครงการคนละครึง่
3.พิจารณาแนวทางมาตรการยิง่ ใช้ยงิ่ ได้
้ จะ
(E-voucher) ให้มค
ี วามยืดหยุน
่ มากขึน
ช่วยผูป
้ ระกอบการทีจ
่ ดทะเบียนภาษีมูลค่า
้ ให้ผบ
เพิ่ม ให้มค
ี วามคล่องตัวมากขึน
ู้ ริโภค
สามารถน�ำเงินทีใ่ ช้จ่ายส�ำหรับซื้อสินค้า
และบริการ มาใช้เพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้
โดยตรง ซึง่ เชื่อว่าจะอ�ำนวยความสะดวก
และดึงดูดกลุ่มผูบ
้ ริโภคทีม
่ ก
ี �ำลังซื้อสูงมาก
้
ขึน
• จากที่ได้มีการน�ำมาตรการช่วยเหลือลูก
หนี้ออกมาให้ธนาคารต่างๆ ด�ำเนินการ
ทาง กกร. ได้รับทราบประเด็นปัญหาเกี่ยว
กับมาตรการทั้งสองจากสมาชิก ทั้งนี้ กกร.
ก�ำลังอยูใ่ นระหว่างการหารือเพื่อหาแนวทาง
การปรับปรุงเงื่อนไขโครงการและหลักการ
ทั้ง 2 เพื่อน�ำเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : NER แนะน�ำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 7.70 บาท/ หุ้น

North East Rubber (NER)

เป้าปี 64-65 เริม
่ น�ำหน้าประมาณ
การแล้ว
Company Update
ประเด็นการลงทุน
เรามีมุมมอง “บวก” ต่องานแถลง
ผลประกอบการ Opportunity
Day วานนี้ โดยเป้ารายได้ท่ี ผบห
. มอบให้นักลงทุนเป็นการสะท้อน
มุมมองของผู้ประกอบการว่า
ทิศทางราคายางในปี 2564 จะ
ยืนอยูใ่ นระดับสูงกว่าสมมติฐาน
ของเรา และอาจหมายรวมถึงในปี
2565 อีกด้วย ขณะที่ธุรกิจแผ่น
รองนอนปศุสต
ั ว์ก็กลับมาเดินหน้า
สูแ
่ ผนการรับรู้รายได้ในปี 2565
ตามประมาณการแล้วเช่นกัน เรา
คงค�ำแนะน�ำ “ซื้อ” ราคาเหมาะ
สม 7.70 บาท/ หุ้น อิง P/E 8.0
เท่า โดยเราจะทบทวนประมาณ
การอีกครั้งหลังผลประกอบการ
ไตรมาส 2/64 รายงาน
เป้าปี 2564-65 สะท้อนมุมมอง
ราคายางที่สูงกว่าสมมติฐาน
11% และ 28%

ผู้บริหารปรับเป้ายอดขายปี 2564
ขึ้น +7% เป็น 4.4 แสนตัน ส่วนปี

2565 เป็น 5 แสนตัน สอดคล้อง
กับประมาณการของเราก่อน
หน้าที่ 4.65 และ 5.1 แสนตัน
ตามล�ำดับ ขณะที่การตั้งเป้า
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�ำดับ โดยเรามองว่า
มุมมองในปี 2564 นี้ มีความเป็น
ไปได้สูง เนื่องจาก NER มีออร์เด
อร์ยาวไปถึงไตรมาส 4/64 แล้ว
จึงมีความมั่นใจได้ ส่วนปี 2565
อาจจะต้องจับตาดูอีกระยะ จาก
เรื่อง อุปสงค์จากอุตสาหกรรม
ยานยนต์จะต่อเนื่องไปปี 2565
หรือไม่ สภาวะฝน อากาศ รวมถึง
อุปทานใหม่ท่ีจะเข้าตลาด แต่โดย
รวม เป้าหมายนี้ถือเป็นสัญญาณ
ที่ดีต่อประมาณการในปี 2564
ธุรกิจแผ่นรองนอนปศุสัตว์เดิน
ตามแผนต่อ ปี 2565 รับรู้รายได้

ผู้บริหารเผยว่าหลังการฉีดวัคซีน
โควิด-19 เรียบร้อย ก็จะเดินทาง
ไปท�ำสัญญาซื้อเครื่องจักร เพื่อ
น�ำมาติดตั้งในไตรมาส 4/64 เพื่อ
เริ่มผลิตและส่งออกในปี 2565

โดยตั้งเป้า 3 แสนแผ่นในปีแรก
คิดเป็นเงิน 560 ลบ. (ต่�ำกว่า
สมมติฐานของเรา 12%) โดย
ตลาดส่วนใหญ่ เช่น อินเดีย ญี่ปุ่น
จีน เป็นต้น ซึ่งหากเป็นไปตาม
แผนธุรกิจทั้งหมด เป้ารายได้รวม
ในปี 2565 จะแตะ 29,340 ลบ.
ซึ่งสูงกว่าประมาณการของเราถึง
32% โดยเราจะทบทวนประมาณ
การปี 2565 อีกครั้งในช่วงหลัง
รายงานงบการเงินไตรมาส 2/64
ความเสีย
่ ง
ราคายางอาจมีการผันผวนได้
เมื่อปริมาณการฉีดวัคซีนทั่ว
โลกพุง่ สูงขึ้น จนท�ำให้อุปสงค์
ยางพาราจากอุตสาหกรรมถุงมือ
ยางลดต่�ำลงมา อย่างไรก็ดี NER
มีออร์เดอร์ล่วงหน้ายาวถึงเดือน
ต.ค. 2564 แล้ว ท�ำให้ความเสี่ยง
นี้ต่อประมาณการปี 2564 จึงมี
จ�ำกัด ขณะที่ปัจจุบันราคายาง
แผ่น RSS3 อยูท
่ ่ีเกือบ 70 บาท/
กก. ซึ่งสูงกว่าปีก่อน 30-40%
Jaroonpan Wattanawong

jaroonpan.w@maybank-ke.
co.th
(66) 2658 6300 ext 1404

บล.เมย์์แบงก์์ กิิมเอ็็ง : TPIPP แนะนำำ� ซื้้�อ ราคาเป้้าหมาย 5 บาท
TPI Polene Power PCL (TPIPP)
คาดหวัังได้้ รฟฟ. ใหม่่เข้้ามาเสริิม
BUY
Share Price
THB 4.52
12 m Price Target THB 5.00 (+11%)
Previous Price Target THB 5.00
ประเด็็นการลงทุุน
TPIPP เริ่่�มชนะประมููลโรงไฟฟ้้าขยะ 2 แห่่ง คืือ ที่่� สงขลา 8MW และ นครราชสีีมา 9.9MW และ โรงไฟฟ้้า TG7 40MW
กำำ�ลัังยื่่�นขายไฟให้้ กฟผ. รวมจะช่่วยเพิ่่�ม EBITDA 1,200 ล้้านบาท ชดเชยโรงไฟฟ้้า TG3 18MW และ TG5 55MW ที่่�ทยอย
หมด adder ในปีี 2565 เตรีียมประมููลโรงไฟฟ้้า VSPP 9 โครงการร่่วม 100MW หนุุนกำำ�ลัังการผลิิตเพิ่่�มจาก 440MW เป็็น
580MW ในปีี 2568 สำำ�หรัับโครงการ SEZ มีีความคืืบหน้้า BOI ให้้สิท
ิ ธิิภาษีีขั้้�นสููงสุุด หุ้้�น P/E ต่ำำ� 8 เท่่า และ ปัันผลตอบแทน
ดีี 6.2% คงแนะนำำ� ซื้้�อ ลงทุุน ราคาเป้้าหมาย ด้้วยวิิธีี DCF (WACC = 8.4%) ได้้เท่่ากัับ 5 บาท

เริ่่�มได้้โรงไฟฟ้้าขยะใหม่่เข้้ามา จะช่่วยทดแทน TG3+TG5
ใน1Q64 TPIPP เริ่่�มชนะประมููลโรงไฟฟ้้าขยะ 2 แห่่ง คืือ ที่่� สงขลา และ เทศบาลเมืือง นครราชสีีมา มีีกำำ�ลัังการผลิิต 8MW
และ 9.9MW ตามลำำ�ดัับ ผู้้�บริิหารประเมิินจะช่่วยเพิ่่�ม EBITDA 300 และ 400 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ คาดจะเริ่่�ม COD ปีี 2566
นอกจากนี้้�โรงไฟฟ้้า TG7 ได้้เปลี่่�ยนมาใช้้เชื้้�อเพลิิงขยะ และ ได้้ยื่่� นขายไฟให้้ กฟผ. 40MW ที่่�ราคา 3.66 บาท จะช่่วยเพิ่่�ม
EBITDA 500 ล้้านบาท คาดเริ่่�มขายไฟได้้ในปีี 2565 ดัังนั้้�น 3 โครงการใหม่่นี้้� จะช่่วยเพิ่่�ม EBITDA 1,200 ล้้านบาท ช่่วย
ลดผลกระทบที่่� TG3 55MW จะหมด adder ในเดืือน ม.ค. 2565 และ TG5 18MW ในเดืือน ส.ค. 2565 ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ EBITDA
ลดลง 800-900 ล้้านบาท ในปีี 2565 และ ลดลงต่่อในปีี 2566 เท่่ากัับ 1,000 ล้้านบาท ซึ่่�ง 3 โครงการใหม่่นี้้�เรายัังไม่่รวมใน
ประมาณการ
เตรีียมประมููลโรงไฟฟ้้า VSPP 9 โครงการ
TPIPP เตรีียมเข้้าไปประมููลในส่่วนของโรงไฟฟ้้า VSPP ขนาดกำำ�ลัังผลิิต 8-10MW เพิ่่�มอีีกจำำ�นวน 9 โครงการ รวม 100MW
โดย TPIPP มีีเป้้าหมายเพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิตไฟฟ้้ามาอยู่่�ที่่�ระดัับ 580 MW ภายในปีี 2568 จากปััจจุุบัน
ั ที่่�มีีกำำ�ลัังผลิิตรวม 440
MW สำำ�หรัับแนวโน้้มผลประกอบการช่่วงที่่�เหลืือของปีี 2564 คาดจะดีีขึ้้�นจากไตรมาส 1Q64 ได้้แรงหนุุนจากการติิดตั้้�ง
Boiler เพิ่่�มอีีก 3 ตััว คืือ B13-B15 และ โรงไฟฟ้้า TG8 กลัับมาเดิินเต็็มที่่�หลัังปิิดซ่่อมบำำ�รุุงใน 1Q64 เราคงประมาณการคาด
ยอดขาย 12,364 ล้้านบาท โต 10% และ มีีกำำ�ไรสุุทธิิ 4,735 ล้้านบาท โต 6.5%
โครงการ SEZ มีีความคืืบหน้้า BOI ให้้สิท
ิ ธิิภาษีีขั้้�นสููงสุุด
โครงการเมืืองต้้นแบบอุุตสาหกรรมก้้าวหน้้าแห่่งอนาคต อำำ�เภอจะนะ จัังหวััดสงขลา หรืือ โครงการ Southern Economic
Zone (SEZ) ซึ่่�งโครงการนี้้�จะมีี สวนอุุตสาหกรรม เมืืองอััจฉริิยะ ท่่าเรืือน้ำำ�ลึึก และ โรงไฟฟ้้า โดยมีีมูล
ู ค่่าทั้้�งหมด ประมาณ
3.96 แสนล้้านบาท บนพื้้�นที่่� 16,753 ไร่่ ปััจจุุบัน
ั กำำ�ลัังอยู่่�ในขั้้�นตอนเปลี่่�ยนพื้้�นที่่�จากจากสีีเขีียวซึ่่�งเป็็นประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม เป็็นสีีม่ว
่ งซึ่่�งเป็็นที่่�ดิินประเภทอุุตสาหกรรม ทั้้�งนี้้� BOI ได้้ประกาศส่่งเสริิมการลงทุุนในนิิคมจะนะไปแล้้ว โดยให้้
สิิทธิิพิเิ ศษทางภาษีีขั้้�นสููงสุุด
Surachai Pramualcharoenkit
surachai.p@maybank-ke.co.th
(66) 2658 6300 ext 1470

บล.ทิิสโก้้ : ADVANC แนะนำำ� “ซื้้�อ” มููลค่่าเหมาะสม 205.00 บาท

•ADVANC : ขายคอนเทนต์ใน
ราคาที่พอเหมาะ
คืนชีพ AIS Play

เรามองการร่วมมือกับ Disney+
เป็นกลยุทธ์ท่ีดีต่อ AIS Play
หลังขาดคอนเทนต์ท่ีสามารถ
ดึงดูดลูกค้าได้ในปีท่ีผา่ นมา
การเปลี่ยนกลยุทธ์การตั้งราคา
เป็น pay-per-use บอกเป็น
นัยถึงการเปลี่ยนกลยุทธ์คอน
เทนต์เช่นกันซึ่งอาจไปได้ดี โดย
เฉพาะในขณะนี้ท่ีสัดส่วนค่าใช้
ของคนต่อกลุ่มลดลง
มีแผนแทน HBO แล้ว

ADVANC ประกาศให้บริการ
Disney+ ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.
เป็นผลิตภัณฑ์ add-on ส�ำหรับ
ผู้ใช้บริการ AIS และ AIS Fibre
ด้วยราคา 99 บาท/เดือน และ
ช่วงโปรโมชั่นที่ 35 บาท/เดือน

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

AIS ได้ยุติการร่วมมือกับ HBO
ตั้งแต่มี.ค. 2020 ท�ำให้ขาดคอน
เทนต์ส�ำคัญในช่วงการระบาด
ของโควิด-19 พอดี เรามองว่า
Disney+ จะเข้ามาเติมช่อง
โหว่ตรงนี้ และเพิ่มเนื้อหาที่นา่
สนใจมากขึ้นให้แก่ลูกค้า ราคา
โปรโมชั่นที่ 35 บาท/เดือน ถูก
กว่าแพคเกจเริม
่ ต้น Disney+
ในสหรัฐกว่า 7 เท่า และถูกกว่า
แพคเก็จพรีเมียมเดิมของ AIS
ในปี 2017 ที่ 599 บาท/เดือน
ส�ำหรับ HBO โดย ADVANC คุม
ราคาแพคเก็จให้ถูกได้จากการ
‘retooling’ เนื้อหา ทั้งนี้แพค
เก็จราคาประหยัด/on demand

ยังเป็นตัวเลือกที่ดีในช่วงที่ก�ำลัง
การจ่ายค่าแพคเก็จโทรศัพท์
ค่อนข้างต่�ำ แม้จะมีความกังวล
ว่า ADVANC อาจช่วยหนุนค่า
คอนเทนต์ต่างๆ ในขณะนี้ ราย
ได้อาจอยูใ่ นรูปของ 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�ำ “ซื้อ” โดยมีมูลค่า
ที่เหมาะสม 205.00 บาท โดย
ราคาปัจจุบันนั้นมีสว
่ นลดด้าน
สิทธิความเป็นเจ้าของของ
INTUCH (ซึ่งไม่จ�ำเป็นต้อง
กังวล) ปัจจัยเสี่ยงเชิงลบได้แก่
ผลข้อพิพาทออกมาแย่กับ
CAPEX สูงกว่าคาด และการ
แข่งขันที่สูง

บล.ทิิสโก้้ : MEGA แนะนำำ� “ถืือ” มููลค่่าเหมาะสม 36 บาท
•MEGA : การลงทุุนในตลาดใหม่่หนุุนเป้้ากำำ�ไรเติิบโต 2 หลััก
แผนการเพิ่มการเติบโต 2 เท่า ในระยะ 5-7 ปีข้างหน้ายังคงเดิม
จากการเข้าประชุมกับ MEGA แผนการเพิ่มการเติบโต 2 เท่าภายใน 2023-25F และรายได้เติบโต 10%
ปลายๆ ยังคงเดิม การเพิ่มผลิตภัณฑ์ยานอกสิทธิบัตรใหม่ๆ (ซึ่งมี active ingredient เหมือนสูตรยา

ต้นฉบับ) และการลงทุนในตลาดใหม่ (อินโดนีเซีย (PT Futamed) และอื่นๆ) เป็นปัจจัยขับเคลื่อนส�ำคัญ

เราคงการประเมิน และแนะน�ำ “ถือ” ด้วยมูลค่าเหมาะสมเดิมที่ 36.00 บาท รอดูความคืบหน้าเป้าหมาย

ระยะกลาง-ยาวต่อไป

ก�ำไรสุทธิปรับแล้ว 1Q21 เพิ่มขึ้น 15% YoY vs. การเติบโตของก�ำไรสุทธิในรายงานงบที่ 4% YoY
หากรวมการขาดทุนในธุรกิจใหม่ราว 15 ลบ. และก�ำไร FX ที่ 20 ลบ. ในช่วง 1Q21 ส่งผลให้ก�ำไรสุทธิหลัง

ปรับปรุง 1Q21 เพิ่มขึ้น 15% เป็น 368 ลบ. vs. ในรายงานงบที่ 4% YoY เพื่อเพิ่มการเติบโตของก�ำไรสุทธิ
เป็น 2 เท่า บริษัทจ�ำเป็นต้องเพิม
่ ตลาดใหม่ และขยายไลน์ผลิตภัณฑ์ (เช่น ยาจากพืช แพลตฟอร์มดิจิทัล

เพื่อสุขภาพคาด 6 – 10 ผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อปี) การเติบโตแบบ inorganic และการขยายก�ำลังการผลิตในโร
งานปัจจุบัน (โรงงานที่บางปูจะสร้างเสร็จในช่วง 2Q21F) ขณะนี้สินค้า consumer healthcare มีสัดส่วน
ราว 60% ของสินค้าแบรนด์ ส่วนอีก 40% มาจาก pharmaceutical healthcare
รายได้และก�ำไร 2021-22F คงเดิม
เราคงรายได้และก�ำไร 2021-22F ดังเดิม MEGA วางแผนลงทุน 345 ลบ. ในการเพิ่มแบบผลิตภัณฑ์ยา
คลังสินค้า และการปรับปรุงโรงงานในอินโดนีเซียในช่วง 2021-22F
มููลค่่าเหมาะสมเดิิมที่่� 36.0 บาท อิิง PER 2021F ที่่� 25.5x
เราประเมินมูลค่าเหมาะสมอิง PER 2021F ที่ 25.5x จาก PEG ภาคพาณิชย์ท่ี 1.5x และ EPS Cagr (2123F) ที่ 17% ตามภาคธุรกิจและเศรษฐกิจในขณะนี้ ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ และ

เศรษฐกิจฟื้นตัวช้าในประเทศหลัก และการแข่งขันที่สูงขึ้น ความเสี่ยงเชิงบวกได้แก่ การเติบโตของรายได้
GPM และการเข้าตลาดใหม่ๆ ได้เร็วกว่าคาด

บล.ทิิสโก้้ : THG แนะนำำ� “ถืือ” มููลค่่าเหมาะสม 24.00 บาท
•THG : ประเด็็นจากการประชุุมนัักวิิเคราะห์์
คาดการดำำ�เนิินงานดีีขึ้้�นใน 2H21 แต่่จะขาดทุุนใน 1H21

ผู้้�บริิหารของ THG คาดว่่าเศรษฐกิิจจะดีีขึ้้�น และกลัับมาเป็็นกำำ�ไรได้้ใน 2H21 และเมื่่�อรวมกัับผลขาดทุุนใน
ช่่วง 1H21 แล้้ว ทำำ�ให้้เราคาดปีีนี้้�จะคุ้้�มทุุนได้้ โดยการดำำ�เนิินงานที่่�ดีีขึ้้�นใน 2H21 จะมาจากการฉีีดวััคซีีนใน
ประเทศที่่�สููงขึ้้�น แต่่อย่่างไรก็็ตาม หากยัังพบการระบาดระลอกใหม่่จะกระทบต่่อการฟื้้� นตััวในอนาคต
คาดผลประกอบการ 2Q21 เพิ่่�มขึ้้�นทั้้�ง YoY และ QoQ

จากผลขาดทุุน 126 ล้้านบาท และ 215 ล้้านบาทใน 2Q20 และ 1Q21 ตามลำำ�ดัับ ทำำ�ให้้มีฐ
ี านที่่�ต่ำำ� แม้้ว่่าการ
ดำำ�เนิินงานจะดีีขึ้้�นในดีีขึ้้�นใน 2Q21 แต่่เราคาดว่่าผลประกอบการจะยัังคงขาดทุุน โดยช่่วง Q2 ผลประกอบ
การที่่�ดีีขึ้้�นจะมาจากการรัับตรวจและดููแลรัักษาผู้้�ป่่วย COVID-19 หลัังโรงพยาบาลเปลี่่�ยนศููนย์์ผู้้�ป่ว
่ ยต่่างชาติิ
เป็็นศููนย์์ COVID-19 ทำำ�ให้้รายได้้ในเดืือน พ.ค. อยู่่�ที่่� 80 ล้้านบาท เข้้าใกล้้ระดัับคุ้้�มทุุน และเพิ่่�มขึ้้�นกว่่า 2 เท่่า
จากเดืือน เม.ย. และยัังมีีการเปิิด Hospitel อีีก 2 แห่่ง
Jin Wellbeing มีียอดโอนที่่�ต่ำำ� และมีีความเสี่่�ยงด้้านดอกเบี้้�ย

การโอนของ Jin Wellbeing เกิิดขึ้้�นเพีียง 4 หน่่วยในไตรมาสนี้้�ห่่างจากช่่วงปกติิมาก และในด้้านต้้นทุุน
ดอกเบี้้�ยอยู่่�ที่่� 90 ล้้านบาทต่่อปีี และคิิดเป็็น 6% ของต้้นทุุนการพััฒนาโครงการ ทำำ�ให้้เรามองว่่าในอนาคต
บริิษััทอาจต้้องหาพัันธมิิตรเพื่่�อลดค่่าใช้้จ่่ายด้้านดอกเบี้้�ย
ความชััดแจนของวััคซีีน Moderna

ผู้้�บริิหารคาดว่่าวััคซีีนรอบแรกของ Moderna 4 ล้้านโดสจะมาถึึงในเดืือน ต.ค. โดย THG เล็็งเป้้าที่่�จะฉีีดให้้กัับ
1) ผู้้�ที่่�ยัังไม่่ได้้ฉีด
ี วััคซีีน 30 – 40% 2) ต้้องการเสริิมภููมิิ และ 3) ต้้องการฉีีดเป็็นเข็็มที่่� 2 แทนของเดิิม (ขึ้้�นอยู่่�
กัับการอนุุญาต) และคาดราคาค่่าบริิการ 2 โดสที่่� 3800 บาท และต้้องชำำ�ระล่่วงหน้้าเพื่่�อนำำ�เงิินไปจ่่ายให้้กัับ
องค์์การเภสััช
มุุมมองของเรา : THG เช่่นเดีียวกัับโรงพยาบาลอื่่�นๆ จะได้้ประโยชน์์จากการระบาดรอบ 2 ในช่่วง 2Q21
ทำำ�ให้้รายได้้เพิ่่�มขึ้้�น QoQ และ YoY จากการรัักษาและตรวจ COVID-19 แต่่อย่่างไรก็็ตาม เศรษฐกิิจที่่�ยัังไม่่
ฟื้้� นตััวจะกระทบการดำำ�เนิินงานในด้้านอื่่�น เช่่น Jin Wellbeing และการดำำ�เนิินงานของธนบุุรีี บำำ�รุุงเมืือง เรา
แนะนำำ�ให้้ “ถืือ” โดยมีีมูล
ู ค่่าที่่�เหมาะสม 24.00 บาท

บล.บััวหลวง : ITEL แนะนำำ� ซื้้�อ ราคาเป้้าหมาย 5.25 บาท
ITEL

อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม

เส้นทางสูบ
่ ริษัทเทคโนโลยี ***Re-initiation***
การน�ำเสนอบริการแบบ Tech-solution provider ให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นตลาดที่ไม่ใช่

แต่ธุรกิจซื้อมาขายไปหรือธุรกิจรับติดตั้งระบบจะท�ำได้ ซึ่ง ITEL น�ำเสนอ solution
ที่โลกแห่งอนาคตต้องการ อย่าง Big data & Security ไม่ว่าจะเป็น Drone & Anti-

drone, Social data & Social Analytics เป็นต้น ขณะที่รากฐานธุรกิจเทเลคอมยังคง
เป็นกระดูกสันหลังแห่งกระแสเงินสด และเทคโนโลยีให้ต่อยอดธุรกิจ Tech-solution

ไปได้ไกลยิ่งขึ้น ช่วยให้การลงทุนใน ITEL ได้เปรียบหุ้น Tech ตัวอื่นๆ เพราะมีธุรกิจที่
มั่นคงหนุนหลังอยู่

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

บล.บััวหลวง : EGCO

แนะนำำ� "ซื้้�อเก็็งกำำ�ไร"

ราคาเป้้าหมาย 249 บาท

EGCO
ผลิิตไฟฟ้้า ประเด็็นสำำ�คััญจากการประชุุมนัักวิิเคราะห์์
ประเด็็นหลััก: นัักลงทุุนมีีมุม
ุ มองเป็็นกลางต่่อแนวโน้้มผลประกอบการและแผนขยายธุุรกิิจของบริิษััท EGCO ตั้้�ง
เป้้าใช้้เงิินลงทุุนราว 1.5 แสนล้้านบาทในการขยายธุุรกิิจระหว่่างปีี 2021-25 ในปีี 2021 EGCO ตั้้�งเป้้าในการเพิ่่�ม
กำำ�ลัังผลิิตทั้้�งสิ้้�น 1,000MWe โดยในขณะนี้้� EGCO ทำำ�สำำ�เร็็จแล้้ว 27% ทั้้�งนี้้� ธุุรกรรมการเข้้าซื้้�อโรงไฟฟ้้า Linden
เสร็็จสิ้้�นแล้้ว และน่่าจะส่่งผลให้้ EGCO สามารถรัับรู้้�ผลประกอบการได้้ตั้้�งแต่่เดืือนนี้้�เป็็นต้้นไป

คำำ�แนะนำำ�พื้้�นฐาน: เรามองว่่าระดัับราคาหุ้้�น EGCO ในปััจจุุบัน
ั ยัังถููกมาก และหากมีีการลงทุุนเพิ่่�มเติิมรวมถึึงหาก
ดีีมานด์์ไฟฟ้้าในต่่างประเทศเริ่่�มฟื้้� นตััวขึ้้�น ก็็น่า่ จะส่่งผลให้้กำำ�ไรหลัักของ EGCO ระหว่่างปีี 2021-23 เติิบโตได้้ดีี
เรายัังคงคำำ�แนะนำำ� "ซื้้�อเก็็งกำำ�ไร" ต่่อ EGCO ด้้วยราคาเป้้าหมาย 249 บาท

บล.ดีีบีีเอส วิิคเคอร์์ส : PTTGC แนะนำำ�ซื้้�อ ราคาพื้้� นฐาน 73 บาท

PTTGC (ราคาปิิด 61.75 บาท) : มีีกำำ�ไรก้้อนใหญ่่กว่่า 9 พัันล้้านบาทในการขายหุ้้�น GPSC
• ที่่�ประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น PTTGC เมื่่�อ 7 มิิ.ย.64 อนุุมัติ
ั ิให้้ขายหุ้้�น GPSC ให้้กัับ PTT 305 ล้้านหุ้้�น

(10.82%), ให้้กัับบริิษััทสยาม แมนเนจเม้้นท์์โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด 53.94 ล้้านหุ้้�น (1.91%) รวมเป็็นหุ้้�นที่่�

ขายออกทั้้�งหมด 358.94 ล้้านหุ้้�น (12.73%)ในราคาหุ้้�นละ 70 บาท และได้้ดำำ�เนิินการขายเสร็็จสิ้้�น
แล้้วเมื่่�อ 8 มิิ.ย.64 หลัังการขายครั้้�งนี้้�แล้้ว สััดส่่วนการถืือหุ้้�นในGPSC จะเหลืือ 10%

• ความเห็็นเชิิงกลยุุทธ์์DBSVTH : ในระยะสั้้�นทาง PTTGC จะมีีกำำ�ไรจากการขายหุ้้�น GPSC เข้้ามา

ประมาณ 9 พัันกว่่าล้้านบาท แต่่ในระยะต่่อไปผลตอบแทนจากการลงทุุนใน GPSC จะลดลงและ

เปลี่่�ยนวิิธีก
ี ารรัับรู้้�รายได้้จากEquity income เป็็นรัับรู้้�เป็็นเงิินปัันผลแทน ผลกระทบส่่วนนี้้�คิิดเป็็น
7% ของกำำ�ไรสุุทธิิปีี 65F ซึ่่�งสะท้้อนในประมาณการกำำ�ไรของเราแล้้ว

สำำ�หรัับการทำำ�เทนเดอร์์ฯ VNT อยู่่�ในกระบวนการ ทั้้�งนี้้�บริิษััทจัับมืือกัับ AGC Inc ในการเพิิกถอน

VNT ออกจากตลาดหลัักทรััพย์์ฯ โดย PTTGC จะเป็็นผู้้�ทำำ�เทนเดอร์์ออฟเฟอร์์ หุ้้�นทั้้�งหมดของ VNT

(ไม่่รวมส่่วนที่่�บริิษััทถืืออยู่่�16.24%) ซึ่่�งมีีจำำ�นวนประมาณ 889.15 ล้้านหุ้้�น หรืือ 75.02% ในราคา

หุ้้�นละ 39 บาท แต่่ AGC Inc แสดงเจตนาไม่่ขายหุ้้�น VNT ที่่�ถืือ 58.78% ดัังนั้้�นจำำ�นวนหุ้้�นที่่� PTTGC

รัับซื้้�อจากผู้้�ถืือหุ้้�นอื่่�นจะเป็็น 192.49 ล้้านหุ้้�น หรืือ 16.24%และจะใช้้เงิินราว 7.5 พัันล้้านบาท ซึ่่�ง
บริิษััทมีีสภาพคล่่องเพีียงพอในการซื้้�อ คาดว่่าดีีลนี้้�จะแล้้วเสร็็จราวสิ้้�นปีี 64Fในเชิิงปััจจััยพื้้�นฐาน

ยัังคงคำำ�แนะนำำ�ซื้้�อ PTTGC ให้้ราคาพื้้�นฐาน 73 บาท ซึ่่�งอิิงกัับ P/BV ปีีนี้้�ที่่� 1.1 เท่่า(ค่่าเฉลี่่�ยย้้อนหลััง
5 ปีี) และมีี Upside จากราคาปิิดวานนี้้� 18%

นัักวิิเคราะห์์&กลยุุทธ์์: อาภาภรณ์์ แสวงพรรค : arparporns@th.dbs.com

บล.ดีีบีีเอส วิิคเคอร์์ส : BTS แนะนำำ� ซื้้�อ ราคาพื้้� นฐาน 10.50 บาท

BTS คำำ�แนะนำำ� ซื้้�อ

ราคาปิิด 9.55 บาท ราคาพื้้�นฐาน 10.50 บาท
นััดถก กทม.หาทางออกหนี้้�สััปดาห์์หน้้า

• นายสุุรพงษ์์ เลาหะอััญญา กรรมการ บมจ.บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ (BTS) และ กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ บมจ.

ระบบขนส่่งมวลชนกรุุงเทพ (BTSC) ผู้้�ให้้บริิการรถไฟฟ้้าบีีทีีเอส บริิษััทในกลุ่่�ม บมจ.บีีทีีเอส กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�งส์์ (BTS)

เปิิดเผยกัับ"อิินโฟเควสท์์"ว่่า กรณีีปัญ
ั หาการต่่ออายุุสัม
ั ปทานโครงการรถไฟฟ้้าสายสีีเขีียว แลกกัับการรัับภาระหนี้้�
แทนกรุุงเทพมหานคร (กทม.) โดยให้้เก็็บค่่าโดยสารไม่่เกิิน 65 บาท ว่่า เรื่่�องการต่่ออายุุสัม
ั ปทานเป็็นการตััดสิินใจ
ของรััฐบาล (อิินโฟเควสท์์)

• ผลกระทบ: ฝ่่ายวิิจััยฯคาดว่่าจะเป็็น Upside มากกว่่า เพราะถืือว่่าเรื่่�องนี้้�ค้้างคามานาน ราคาหุ้้�นรัับข่่าวมาพอควร
และผู้้�ที่่�จะได้้รับ
ั ผลกระทบคืือ ผู้้�ใช้้บริิการ (Ridership) เพราะมีีข่า่ วว่่า BTS จะให้้บริิการแบบลดเที่่�ยวเดิินทางเพื่่�อ

ให้้เกิิดการประหยััด หลััง กทม.จ่่ายหนี้้�ช้้า อีีกทั้้�งผู้้�โดยสารก็็จ่่ายอััตราค่่าเดิินทางส่่วนขยายสายสีีเขีียวที่่�สููงอยู่่�สููงสุุด
ที่่�104 บาทต่่อเที่่�ยว เพราะยัังไม่่ได้้มีก
ี ารเจรจาเรื่่�องการต่่ออายุุสัม
ั ปทาน แลกกัับค่่าโดยสารที่่�ต่ำำ�ลงเป็็น 65 บาท

แต่่คาดว่่าผู้้�ใช้้บริิการไม่่ออกมาเรีียกร้้องมาก เนื่่�องจากได้้รับ
ั ผลกระทบโรคโควิิด-19 อยู่่� ส่่วนใหญ่่จะทำำ�งานที่่�บ้้าน

(WFH) แต่่ถ้้าการเดิินทางสู่่�ภาวะปกติิ ก็็จะตระหนัักกัันถึึงเรื่่�องภาระค่่าโดยสารกัันมากขึ้้�น

• คำำ�แนะนำำ�: ราคาหุ้้�นทยอยปรัับตััวดีีขึ้้�น หลัังการฉีีดวััคซีีนมีีความคืืบหน้้า ทำำ�ให้้สถานการณ์์ของ BTSGIF จะดีีขึ้้�น

คาดว่่าแรงกระตุ้้�นราคาหุ้้�น (Catalyst) ต่่อไปคืือ 1) การทยอยเปิิดให้้บริิการรถไฟฟ้้าสายสีีเหลืือง และชมพูู บางส่่วน
ปลายปีีนี้้�หรืือต้้นปีีหน้้า และ 2) การลงนามโครงการติิดตั้้�งและบริิหารระบบเก็็บเงิิน (O&M) ในโครงการทางหลวง
พิิเศษระหว่่างเมืือง 2 เส้้นทางราวเดืือนนี้้� สำำ�หรัับปีีนี้้�หรืือ 64-65 (สิ้้�นสุุด มีี.ค.65) คาดว่่ากำำ�ไรหลัักจะฟื้้� นตััวได้้ดีี

ขึ้้�น47% y-o-y เป็็น 2,952 ล้้านบาท เนื่่�องจากหลัังการฉีีดวััคซีีนมีีความคืืบหน้้า ทำำ�ให้้ธุุรกิิจหลัักมีีการฟื้้� นตััว คืือ

โฆษณาสื่่�อกลางแจ้้ง-ดิิจิิตััล VGI รวมทั้้�งธุุรกิิจของบริิษััทร่่วม เช่่น U และ KEX เป็็นต้้น สำำ�หรัับการจ่่ายปัันผลในงวด
สุุดท้้ายของปีีที่่� 0.16 บาท และจััดสรรวอร์์แรนท์์ไม่่คิิดมููลค่่า 3 ชุุด ก็็จะเป็็นแรงจููงใจระยะสั้้�นสำำ�หรัับนัักลงทุุน

นัักวิิเคราะห์์&กลยุุทธ์์: สมบััติิ เอกวรรณพััฒนา : sombata@th.dbs.com

บล.ดีีบีีเอส วิิคเคอร์์ส : TQM แนะนำำ�ซื้้�อ ราคาพื้้� นฐาน 137 บาท

TQM (ราคาปิิด 120 บาท) : เตรีียมเปิิดตััว Easy Lending
• Story : TQM เตรีียมเปิิดตััวบริิษััท Easy Lending ที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจปล่่อยสิินเชื่่�อส่่วนบุุคคล หลัังจากได้้รับ
ั ใบอนุุญาตจากธปท. ซึ่่�ง
คาดว่่าจะภายในสิ้้�นมิิ.ย.64 ซึ่่�งในช่่วงแรกจะเน้้นปล่่อยสิินเชื่่�อให้้กัับลููกค้้าที่่�ซื้้�อประกัันกัับTQM (ผ่่อนจ่่ายดอกเบี้้�ย 0%, 3-5 เดืือน)
บริิษััทตั้้�งเป้้าหมายรายได้้ค่่าธรรมเนีียมและดอกเบี้้�ยจาก Easy Lendingประมาณ 100 ล้้านบาทในปีีนี้้� คิิดเป็็นประมาณ 3% ของ
รายได้้รวมปีี64Fสำำ�หรัับเป้้าหมายยอดขายพรีีเมีียมประกัันฯปีี 64F อยู่่�ที่่� 2.5 หมื่่�นล้้านบาท โดย 2Q64F
จะเป็็นช่่วงที่่�ดีีมากเพราะมีีการแพร่่ระบาดโควิิดระลอกที่่� 3 ทำำ�ให้้ยอดขายพรีีเมีียมประกัันโควิิดสููงขึ้้�น (YTD อยู่่�ที่่� 800 ล้้านบาท)
และได้้ลูก
ู ค้้าใหม่่ที่่�จะต่่อยอดขายผลิิตภััณฑ์์อื่่� นๆ ได้้ในอนาคตส่่วนดีีลการซื้้�อกิิจการบริิษััท ทรููไลฟ์์โบรกเกอร์์จำำ�กััด ซึ่่�งมีีฐานลููกค้้า
จำำ�นวนมากถึึง 500,000 ราย และบริิษััท ทรููเอ็็กซ์์ตร้้า โบรกเกอร์์จำำ�กััด ในสััดส่่วน 51% แต่่ละบริิษััท คาดว่่าดีีลจะเรีียบร้้อยได้้
ภายในเดืือนก.ค.64ด้้านแพลตฟอร์์มขายประกัันออนไลน์์TJN Platform ซึ่่�งเริ่่�มใช้้งานแล้้ว แม้้จะมีีความล่่าช้้าเนื่่�องจากการแพร่่
ระบาดโควิิด-19 ตั้้�งเป้้ายอดขายปีีนี้้�ที่่� 500 ล้้านบาท มีีตััวแทนถึึง 1,000 ราย ครอบคลุุม 76 จัังหวััด โดยปััจจุุบัน
ั มีีตััวแทนแล้้ว
ทั้้�งหมด 200 ราย
สำำ�หรัับการขยายตลาดไปยัังกลุ่่�มประเทศ CLMV ปััจจุุบัน
ั ในประเทศกััมพููชายัังคงมีีมาตรการล็็อคดาวน์์ แต่่เมื่่�อกลัับมาเป็็นปกติิ
จะดำำ�เนิินการยื่่�นขอใบอนุุญาตต่่อซึ่่�งคาดว่่าจะเริ่่�มขายผลิิตภััณฑ์์ได้้ตั้้�งแต่่3Q64
• Recommendation : คงคำำ�แนะนำำ�ซื้้�อ TQM ให้้ราคาพื้้�นฐาน 137 บาท (DCF) โดยเราประมาณการยอดขายพรีีเมีียมปีี64F ไว้้ที่่�
1.8 หมื่่�นล้้านบาท เติิบโต +20%YoY (ต่ำำ�กว่่าเป้้าของบริิษััทที่่� 2.5 หมื่่�นล้้านบาท), GPM 50%,SGA/รายได้้ 23% ส่่งผลให้้กำำ�ไร
สุุทธิิปี6
ี 4F จะอยู่่�ที่่� 835 ล้้านบาท ขยายตััว +19%YoY

• Key Risks คืือ การเปลี่่�ยนแปลงกฎระเบีียบ/การเปลี่่�ยนนโยบายของพัันธมิิตรธุุรกิิจที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการเติิบโตของยอด
พรีีเมีียมและคาดการณ์์กำำ�ไรของเรา

นัักวิิเคราะห์์&กลยุุทธ์์: อาภาภรณ์์ แสวงพรรค : arparporns@th.dbs.com

บล.ดีีบีีเอส วิิคเคอร์์ส : MSC แนะนำำ�ซื้้�อ ราคาพื้้� นฐาน 7.21 บาท

MSC แนะนำำ�ซื้้�อ
ราคาปิิด 6.25 บาท ราคาพื้้�นฐาน 7.21 บาท
กำำ�ไร 1Q21 เติิบโตดีีแต่่คาดว่่าจะชะลอลงใน 2Q21
ธีีมลงทุุน : การเปลี่่�ยนผ่่านเข้้าสู่่�ยุุคดิิจิิตอลเพิ่่�มโอกาสของบริิษััท
ผลประกอบการไตรมาส 1 ปีี 2021เติิบโตดีีจากรายได้้งานธนาคาร บริิษััทประกาศกำำ�ไรในไตรมาสแรก
ของปีี2021ออกมาสดใส กำำ�ไรสุุทธิิใน 1Q21 เพิ่่�มขึ้้�น +0.8%YoY และ +181.2%QoQ มีีกำำ�ไรสุุทธิิ 61.7
ล้้านบาทเป็็นผลจากรายได้้จากลููกค้้ากลุ่่�มธนาคารที่่�เพิ่่�มขึ้้�นและรายได้้ในส่่วนของซอฟแวร์์เพิ่่�มขึ้้�น หนุุน
กำำ�ไรสุุทธิิให้้เพิ่่�มขึ้้�น แม้้ว่่าอััตรากำำ�ไรรวมจะ ลดลงจากยอดขายการต่่ออายุุสัญ
ั ญาซอฟแวร์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น แต่่
ภาพรวมกำำ�ไรสุุทธิิกลัับมาเพิ่่�มขึ้้�นมากเมื่่�อเทีียบกัับ 4Q20แนวโน้้มไตรมาส 2 มีีโอกาสชะลอตััวลง
ส่่วนหนึ่่�งเป็็นผลจากปััจจััยด้้านฤดููกาลที่่�โดยปกติิแล้้วไตรมาส 2 ผลประกอบการจะชะลอตััวลงจาก
ไตรมาสแรก นอกจากนี้้�ในปีี2021 สถานการณ์์โควิิดกลัับมาระบาดเพิ่่�มขึ้้�นรุุนแรงในช่่วงไตรมาส 2
เป็็นต้้นมา ส่่งผลให้้การเข้้าไปดำำ�เนิินการในพื้้�นที่่�ของลููกค้้าทำำ�ได้้ยากขึ้้�น โดยรวมผลประกอบการมีีโอกาส
ชะลอตััวลงหลัังจากเพิ่่�มขึ้้�นในไตรมาส 1 ทั้้�งจากผลทางฤดููกาลและสถานการณ์์โควิิด19
ยัังเป็็นหุ้้�นปัันผลและมีีการเติิบโตดีีในปีี 2021 บริิษััทมีีรายได้้ในส่่วนของลููกค้้าที่่�กลัับมาซื้้�อสิินค้้าซ้ำำ�ที่่�สููง
ถึึง 86% ของรายได้้ทั้้�งหมดถืือว่่าสููงทำำ�ให้้กำำ�ไรและเงิินปัันผลมีีความมั่่�นคง นอกจากนี้้�การเปลี่่�ยนผ่่าน
ของธุุรกิิจที่่�เดิินหน้้าเข้้าสู่่�ยุุดดิิจิิตอลมีีเพิ่่�มมากขึ้้�น หนุุนแนวโน้้มรายได้้บริิษััทให้้เติิบโต ซึ่่�งในปีี2021 คาด
ว่่าขาดทุุนจากการด้้อยค่่าตามมาตรฐานTFRS9 การบิินไทยจะลดลงเหลืือ 20 ล้้านบาท จากปีีก่่อนหน้้า
นี้้�ที่่� 52.2 ล้้านบาท โดยรวมแล้้ว คาดการณ์์แนวโน้้มกำำ�ไรสุุทธิิทั้้�งปีี2021 มีีแนวโน้้มกลัับมาเพิ่่�มขึ้้�นเมื่่�อ
เทีียบกัับปีี2020การประเมิินมููลค่่าหุ้้�น ราคาเป้้าหมายทางพื้้�นฐานปีี2021 เท่่ากัับ 7.21 บาท โดยอิิงกัับ
P/E ปีี 2021F ที่่� 11เท่่า ซึ่่�งเป็็นค่่าเฉลี่่�ยย้้อนหลััง 3 ปีี แนะนำำ� “ซื้้�อ”
ความเสี่่�ยงหลััก1.การแข่่งขัันสููง คู่่�แข่่งเป็็นตััวแทนจำำ�หน่่ายทำำ�ให้้ไม่่มีค
ี วามแตกต่่างของสิินค้้า 2.ความ
เสี่่�ยงจากเทคโนโลยีีที่่�เปลี่่�ยนแปลงจากการลงทุุนซื้้�ออุุปกรณ์์ IT เปลี่่�ยนเป็็นเช่่าหรืือเช่่าซื้้�อสิินค้้า IT แทน
3.ความเสี่่�ยงด้้านบุุคลากรที่่�ไม่่เพีียงพอ 4.ความเสี่่�ยงจากเศรษฐกิิจ 5. ความเสี่่�ยงจากการระบาดของโค
วิิด 19 ทำำ�ให้้ไม่่สามารถเข้้าพื้้�นที่่�ของลููกค้้าได้้

นัักวิิเคราะห์์: พงศ์์ภััทร สิิริพิ
ิ พั
ิ ฒ
ั น์์ : pongpats@th.dbs.com

บล.โกลเบล็็ก : TSC

แนะนำำ� “ซื้้�อ” ราคาเหมาะสม 13.90 บาท

TSC “ซื้้�อ” ราคาเหมาะสม 13.90 บาท

“ปรัับประมาณการกำำ�ไรปีี 64 เพิ่่�มขึ้้�น 34%”
• รายงานกำำ�ไร 2Q64 (ม.ค.64-มีี.ค.64) ที่่� 81 ลบ. +55%YoY และ +67% QoQ โดยรายได้้เติิบโต4
%QoQ และเติิบโต 9%YoY สู่่� 708 ลบ. จากยอดขายสายควบคุุมรถยนต์์และรถจัักรยานยนต์์ที่่�เพิ่่�ม
ขึ้้�นตามยอดการผลิิตรถยนต์์และรถจัักรยานยนต์์ช่ว
่ งเดืือน (ม.ค.64-มีี.ค.64) ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น3%YoY และ
8%YoY ตามลำำ�ดัับ ขณะที่่�อััตราก าไรขั้้�นต้้นปรัับตััวขึ้้�นจาก 14.3% ในไตรมาสก่่อนหน้้าสู่่� 19.9% (
สููงสุุดในรอบ 10 ไตรมาสตั้้�งแต่่ 4Q18 ที่่�มีีอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นสููงถึึง 22.2%)เนื่่�องจาก Economy of
scales
• ปรัับประมาณการกำำ�ไรปีี 64 เพิ่่�มขึ้้�น 34% สู่่� 207 ลบ. เนื่่�องจากปรัับเพิ่่�มสมมติิฐานอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น
ขึ้้�นจาก 15% สู่่� 16.8% ซึ่่�งยัังต่่ ากว่่าอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น 6M64 ที่่� 17.2% (อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น2Q64 อยู่่�ที่่�
19.9% สููงที่่�สุุดในรอบ 10 ไตรมาส) จากการควบคุุมต้้นทุุนการผลิิตและเกิิดการประหยััดจากขนาด
• ความเห็็น เราคาดว่่าผลประกอบการจะเติิบโตต่่อเนื่่�องตามยอดการผลิิตรถยนต์์ฟื้้� นตััวขึ้้�น และการ
ควบคุุมต้้นทุุนการผลิิตได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เราจึึงแนะนำำ� “ซื้้�อ

คอลััมน์์สัังคมอิินไซด์์ : คลััสเตอร์์ใหม่่ๆ
สวััสดีีค่่ะ กลัับมาพบกัับคอลััมน์์สัังคมอิิน
ไซด์์ พบกัันเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือนในแมกกาซีีน
หุ้้�นอิินไซด์์ E-แมกกาซีีนที่่�รู้้�ลึึกรู้้�จริิงคลุุกวง

ในหุ้้�นสไตล์์กล้้วยๆ สำำ�หรัับเดืือนนี้้�เราก็็ยััง
เผชิิญสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด
-19 ระลอกใหม่่ ที่่�ยัังไม่่คลี่่�คลายและยัังเกิิด
คลััสเตอร์์ใหม่่ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะใน
โรงงานอุุตสาหกรรมซึ่่�งเป็็นปััจจััยเสี่่�ยงต้้อง

ส�ำหรับภาพรวมเดือนพฤษภาคม
นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้
จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผน
กลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เปิดเผยว่า ณ สิ้นเดือน
พฤษภาคม 2564 SET Index ปิดที่
1,593.59 จุด เพิ่มขึ้น 10.0% จากสิ้น
ปี 2563 ซึ่งถือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูง
กว่าค่าเฉลี่ยของดัชนีตลาดหลักทรัพย์
อื่นๆ

เฝ้้าระวััง ส่่วนความคืืบหน้้าการฉีีดวััคซีีน มีี
สััญญาณบวกมากขึ้้�นค่่ะ มีีการเริ่่�มฉีีดวััคซีีน
ในวงกว้้าง จะช่่วยลดอััตราการติิดเชื้้�อใหม่่
และจำำ�นวนผู้้�เสีียชีีวิิต ด้้าน คณะรััฐมนตรีี

(ครม.) รัับทราบมติิจากที่่�ประชุุมศููนย์์บริิหาร
สถานการณ์์เศรษฐกิิจจากผลกระทบการ
ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (
ศบศ.) ที่่�เตรีียมการเปิิดรัับนัักท่่องเที่่�ยวต่่าง

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

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

และสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิดใน
ตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นมาก เป็นปัจจัย
สนับสนุนให้ผลประกอบการของ
บริษัทจดทะเบียนไทยโดยเฉพาะใน
กลุ่มที่ก�ำไรแปรผันตามราคาน�้ำมันดิบ
ในตลาดโลกแสดงผลก�ำไรสุทธิในช่วง
ไตรมาส 1/2564 เพิ่มสูงขึ้นจากช่วง
เดียวกันปีก่อนหน้า แต่หากไม่รวม
กลุ่มดังกล่าวพบว่าบริษัทจดทะเบียน
ไทยรายงานก�ำไรสุทธิอยู่ในเกณฑ์
ทรงตัว

ทั้งนี้เตลาดหุ้นได้ไทยรับแรงสนับสนุน

ไปต่อกันที่แวดวง บริษัทจดทะเบียน

ชาติิ ใน 10 จัังหวััดนำำ�ร่่อง ในช่่วงไตรมาส 3
และไตรมาส 4 โดยเริ่่�มที่่� Phuket Sandbox
เพื่่�อเปิิดรัับนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิที่่�รัับวััคซีีน
แล้้ว 2 โดส ตั้้�งแต่่ 1 กรกฎาคมนี้้�เป็็นต้้นไป

(บจ.) เริ่มที่ หุ้นเด่น มีสตอรี่ดี ไม่
ท�ำให้นักลงทุนผิดหวัง ส�ำหรับ บมจ
.ชโย กรุ๊ป หรือ CHAYOปีนี้บริษัทวา
งเป้าการเติบโตของรายได้รวมไว้ไม่
ต�่ำกว่า 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�ำไรสุทธิปี
64-65 ยังมีโอกาสเพิ่มจาก ส่วนแบ่ง
ก�ำไรจาก CHAYO JV และโอกาสขาย
NPA ล็อตใหญ่อีก 1-2 รายการในช่วง
ครึ่งหลังของปีนี้

2 บิก
๊ บอส

ไม่่ธรรมดาจริิงๆ

อย่าง "เสี่ยหนุ่ย" ศุภกิจ งามจิตรเจริญ กับ "เจ๊ยุ้ย" วราลักษณ์ งามจิตรเจริญ แห่ง
บมจ.ซิก้า อินโนเวชัน
่ (ZIGA) งานรัดตัวแทบไม่มีเวลาพั กผ่อนเพราะต้องเร่งสปีดโปร
เจกต์ดี-มีคุณภาพ อย่างโครงการสร้างโรงเรือนของพื ชเศรษฐกิจประเภทกัญชงกัญชา ทัง
้ ยังต้องลุยเปิดธุรกิจแฟรนไชส์ขยายสาขา outlets แว่วว่า...ได้มือดีด้านค้า
ปลีกจากยักษ์ใหญ่เบอร์ 1 เมืองไทยมาช่วย สิ้นปีนี้เตรียมลุ้นเปิดครบ 60 สาขา ขณะ
ที่ธุรกิจเหล็กก็ไปได้สวย เพราะความต้องการใช้เพิ่ ม หนุนออเดอร์เข้าแบบรัวๆ เห็น
สัญญาณดีทง
ั้ ธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ ขนาดนี้แล้ว เอาเป็นว่า ผู้ถือหุ้นสบายใจหาย
ห่วง นับวันรอดูผลงานปีน้โี ตติดปีกบินกันไปเลยคร้าา

สำำ�หรัับ บมจ.ลีีโอ โกลบอล โลจิิสติิกส์์ หรืือ LEO หลัังเข้้าจดทะเบีียนใน
ตลาดหลัักทรััพย์์ เอ็็ม เอ ไอ (mai) ไม่่ถึึงปีี ก็็ได้้รัับคััดเลืือกเข้้าทำำ�เนีียบ "
บริิษััทวิิถีียั่่�งยืืน ที่่�น่่าลงทุุน" หรืือ ESG Emerging List ปีี 2564 จากสถาบััน
ไทยพัั ฒน์์เป็็นครั้้�งแรกเรีียบร้้อยแล้้ว แบบนี้้�บอกได้้คำ�ำ เดีียวว่่า LEO ขึ้้�นชั้้�น
หุ้้�นเด่่นพื้้�นฐานดีี อนาคตไกล และยัังให้้ความสำำ�คััญในด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม
และยึึดหลัักธรรมาภิิบาล รู้้�กัันอย่่างนี้้�แล้้ว ผู้้�ถืือหุ้้�นสบายใจหายห่่วง กอดหุ้้�น
ไว้้แน่่นๆ เชื่่�อเถอะว่่า โอกาสได้้สััมผััสผลตอบแทนหรููๆ อยู่่�อีีกไม่่ไกลแน่่นอนคร้้
าาา!

ฟากบมจ.ไซมิิส แอสเสท (SA)

ท่่ามกลางเศรษฐกิิจชะลอตััวจากวิิกฤตการณ์์
ของการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19

หุ้้�นอสัังหาฯคุุณภาพคัับแก้้ว ล่่าสุุดติิดโผ "บริิษััทวิิถีียั่่�งยืืนที่่�น่่าลงทุุน" หรืือ ESG
Emerging List ประจำำ�ปีี 2564 จากการคััดเลืือกจาก 824 บริิษััท/กองทุุน/ทรััสต์์เพื่่�อ
การลงทุุน สะท้้อนถึึงความโดดเด่่นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน ทั้้�งด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
สัังคม และธรรมมาภิิบาล (ESG) เพื่่�อเป็็นทางเลืือก สำำ�หรัับการลงทุุนแบบยั่่�งยืืนที่่�
ทนทานต่่อวิิกฤตการณ์์โควิิดอีีกด้้วย... ขึ้้�นแท่่นหุ้้�นที่่�มีีคุุณสมบััติิเพีี ยบพร้้อมทุุกด้้าน
จริิงๆ งานนี้้�ขอปรบมืือรััวๆ เป็็นกำำ�ลัังให้้กัับบิ๊๊�กบอส "ขจรศิิษฐ์์ สิ่่�งสรรเสริิญ" สร้้างผล
งานได้้โดดเด่่น ทำำ�ให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ชื่่�นใจกัันแบบยาวๆไปเลยคร้้าา!

แต่ส�ำหรับ บมจ.ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) หรือ TPLAS
เป็นหนึ่งในบริษัทที่สามารถรักษาการเติบโตได้เป็นอย่างดี
เนื่องจากบรรจุภัณฑ์ประเภทถุงพลาสติกเป็นสินค้าจ�ำเป็นในยุค
New Normal ท�ำให้ปริมาณ และความต้องการใช้ล้นทะลัก แถมมี
แนวโน้มการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง งานนี้ "อภิรัตน์ ธีระรุจินนท์"
รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหนุ่มไฟแรง ไม่ยอมปล่อยโอกาส
ดีๆ ให้หลุดมือไป สัง
่ เดินเครื่องเต็มก�ำลังผลิต พร้อมงัดกลยุทธ์
รุกขยายตลาดทุกระดับ เพื่ อรองรับดีมานด์ถุงที่พุ่งไม่หยุด เห็น
อย่างนี้แล้ว บอกได้เลยว่า เป้าหมายการเติบโตปีน้ี 10% คงไม่ไกล
เกินเอื้อมแน่นอนคร้าาา!

กระแสความร้้อนแรงของหุ้้�นกลุ่่�มอสัังหาฯ

เทคโนโลยีีดิิจิิทััลแบบครบวงจร

อีีกตััวที่่�น่่าจัับตามองขณะนี้้� คงหนีีไม่่พ้้น บมจ.แอสเซทไวส์์ (ASW) ที่่�โชว์์ผลงา
นท็็อปฟอร์์ม ฝ่่าวิิกฤติิโควิิด ไตรมาส 1/64 กำำ�ไรพุ่่�ง 361.8% Backlog แน่่นกว่่า
7.5 พัั นลบ. บิ๊๊�กบอส " กรมเชษฐ์์ วิิพัันธ์์พงษ์์ "แย้้มโค้้งหลัังยัังมีีเซอร์์ไพรส์์รอ
อีีกเพีี ยบ ล่่าสุุดโครงการ เคฟ ทีียูู แว่่วมาว่่าตััวเลขดีี โครงการก่่อสร้้างคืืบหน้้าไป
กว่่า 95% และพร้้อมโอนกรรมสิิทธิ์์�ให้้ลููกค้้าเข้้าพัั กอาศััยได้้ในไตรมาส 3 นี้้� รวมทั้้�ง
โครงการใหม่่ที่่�เตรีียมเปิิดต่่อเนื่่�อง หนุุนผลงานโตก้้าวกระโดด ...บอกเลยของมััน
ต้้องมีีติิดพอร์์ต รัับรองไม่่ทำ�ำ ให้้ผิิดหวัังแน่่นอนคร้้าาาาา

PLANET ผู้้�ให้้บริิการเทคโนโลยีีดิิจิิทััลแบบครบวงจร ตอนนี้้�เร่่งเดิิน
หน้้าตามแผนขยายธุุรกิิจ 5G, Cloud Computing, IoT Platform,
Video Analytics, Data Center, Telemedicine, Energy, Water
Management และ Cyber Security อย่่างเต็็มสููบ หลัังการขายหุ้้�น
สามััญเพิ่่�มทุุนแบบ Right Offering จำำ�นวน 125,000,000 หุ้้�น ใน
อััตราส่่วน 2 หุ้้�นสามััญเดิิม ต่่อ 1 หุ้้�นเพิ่่�มทุุน ในราคาหุ้้�นละ 1.50 บาท ได้้
รัับผลการตอบรัับอย่่างดีีเยี่่�ยม โดยรัับเงิินที่่�ได้้จากการเพิ่่�มทุุนในครั้้�ง
นี้้� มููลค่่า 187.50 ล้้านบาท ถืือเป็็นการปิิดจ๊๊อบไปแบบสวยงาม งานนี้้� บิ๊๊�
กบอส "ประพัั ฒน์์ รััฐเลิิศกานต์์ " กล่่าวฝากขอบคุุณผู้้�ถืือหุ้้�นที่่�ให้้ความ
เชื่่�อมั่่�นในหุ้้�นเพิ่่�มทุุนของบริิษััท และยืืนยัันว่่าการดำำ�เนิินธุุรกิิจจากนี้้�จะเน้้น
ให้้เกิิดประโยชน์์ต่่อบริิษััทและผู้้�ถืือหุ้้�นทุุกรายอย่่างยั่่�งยืืน

