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นายวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์ ผู้อ�านวยการ
สายงานการเงินและบัญชี บริษัท 
พริมา มารีน จ�ากัด (มหาชน) PRM  
เปิดเผยว่า ประเมินทิศทางผลประกอบการใน

ไตรมาส2/64  นี้ จะใกล้เคียงกับไตรมาส1/64   ที่มี

ก�าไรสทุธ ิ434.1 ล้านบาท  และรายได้รวม 1,423.9 

ล้านบาท  เนือ่งจากกลุม่ธุรกจิเรอืขนส่งและกกัเกบ็

ปิโตรเลยีมกลางทะเล หรือ FSU  ปรบัตวัลดลงเลก็

น้อยตามดีมานด์และซับพลาย ส่วนกลุ่มธุรกิจเรือ

ขนส่งภายในประเทศ มีปัญหาการขนส่งน�้ามันเจ็ท 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะบริหารจัดการต้นทุนให้

มีประสิทธิภาพ จึงยังคงเป้าหมายรักษาอัตราการ

เติบโตในปี2564 ไว้ที่ 10%

 

ส�าหรบัปีนี ้ บรษัิทฯ วางงบลงทนุไว้ที ่2,000  ล้าน

บาท เพือ่รองรบัการขยายธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง  โดย

วางแผนซื้อเรือ VLCC  จ�านวน 1-2  ล�า   อย่างไร

ก็ดีเนื่องจากมีสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ส่งผล

ให้บริษัทฯ  ไม่สามารถเดินทางไปดูเรือได้ จึงยังไม่

เห็นการซื้อเรือใหม่ตามที่วางแผนไว้ 

ขณะเดยีวกนั บริษทัฯ ได้เข้าซือ้กจิการกลุม่ทรธู มา

ริไทม์ จากไทยออยล์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวัน

ที่ 30 เม.ย. ที่ผ่านมา  ส่งผลให้จะเริ่มมีรายได้จาก

ทรูธ มาริไทม์  เข้ามาตั้งแต่เดือน พ.ค. เป็นต้นไป    

  พร้อมกนันีม้องว่า การฉีดวัคซีนท่ีครอบคลุมมาก

ขึ้น และการเปิดประเทศจะเป็นปัจจัยหนุนให้ภาค

อุตสาหกรรมต่างๆ ปรับตัวดีขึ้น โดยเฉพาะภาค

การข่นส่งน�า้มนั JET A1  ให้ส่งลงไปภาคใต้ได้อย่าง

แน่นนอน  

นายวริทิธิพ์ล  กล่าวเพิม่เตมิว่า  จากประสบการณ์

และความเชี่ยวชาญในการด�าเนินงานที่แข็งแกร่ง

ของ PRM ที่มีโครงสร้างธุรกิจและประเภทกอง

เรือที่มีความหลากหลาย ตลอดจนการบริหาร

งานที่มีความยืดหยุ่น บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนแผน

กลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทาง

อตุสาหกรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไป เนือ่งจากปัจจยัของ

ราคาน�้ามันในตลาดโลกที่มีทิศทางปรับตัวสูงขึ้น 

หลังเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19  

PRM คาดผลงาน Q2/64 

ใกล้เคียง Q1/64 แต่ยังคงเป้าท้ังปีโต 10% 

พร้อมวางงบลงทุน 2 พันลบ. 
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ทั้งนี้ บริษัทฯ มองว่ากลุ่มธุรกิจเรือขนส่งระหว่าง

ประเทศ และกลุ่มธุรกิจ Offshore Support หรือ

กลุม่ธรุกจิเรอืขนส่งทีใ่ห้การสนับสนนุกจิกรรมการ

ส�ารวจและขุดเจาะน�้ามันปิโตรเลียมกลางทะเล จะ

เป็นแรงขบัเคลือ่นธรุกจิให้ PRM ต่อจากน้ี หลงัจาก

รับเรือขนส่งในประเทศเพ่ิม 5 ล�า และเรือ Crew 

Boat เพิ่ม 13 ล�า เข้ามาประจ�าพอร์ตกองเรือของ 

PRM ภายหลงัการเข้าซือ้กจิการกลุม่ทรูธ มาริไทม์ 

จากไทยออยล์ นอกจากนี้ยังมีธุรกิจต่อเน่ืองคือ 

เรือ VLCC ขนาดบรรทุกมากกว่า 300,000 DWT 

จ�านวน 3 ล�า ที่เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กลุ่ม

ธรุกจิเรอืขนส่งปิโตรเลยีมระหว่างประเทศ จากการ

เป็นพนัธมติรในการให้บริการขนส่งปิโตรเลยีมระยะ

ยาวกับไทยออยล์ โดยเรือ VLCC ล�าแรก ได้เริ่ม

ให้บริการแล้วตั้งแต่กลางไตรมาส 2/2564 และจะ

ทยอยให้บริการเพิ่มเติมอีก 2 ล�าในปีถัดไป

ขณะที่กลุ่มธุรกิจเรือขนส่งภายในประเทศที่มีเรือ

เข้ามาประจ�าการเพิ่ม   ล�า เมื่อรวมกับกองเรือเดิม 

30 ล�า ท�าให้รวมในกลุ่มนี้มีจ�านวนถึง 35 ล�า จะ

เป็นอีกกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มท่ีดีข้ึน ตามการฟื้น

ตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของ

ไทย โดยเตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

อีกครั้ง ซึ่งคาดว่าจะส่งผลดีต่อความต้องการใช้

น�้ามันอากาศยาน โดยบริษัทฯ ได้เตรียมวางแผน

การด�าเนนิงานแก่กลุม่ธรุกจิดงักล่าว เพือ่สนับสนุน

การเตบิโตและสร้างอตัราการท�าก�าไรทีด่ใีห้แก่ PRM  

ส่วนกลุม่ธรุกจิเรอื FSU นัน้ ยังคงเป็นกลุม่ธรุกิจท่ี

มีรายได้ม่ันคงจากอัตราการใช้บรกิารเรอืเตม็ 100% 

แม้ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขายเรือออกไป 1 ล�า ซึ่ง

ถือเป็นทิศทางการด�าเนินงานที่ปกติ เพื่อบริหาร

จัดการกองเรือให้สอดคล้องกับความต้องการใช้

บริการของลูกค้า และยังเป็นจังหวะท่ีเหมาะสม

เนื่องจากราคาเหล็กในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น ท�า

ให้บริษัทฯ สามารถบันทึกก�าไรพิเศษจากกิจกรรม

การด�าเนินงานในครั้งนี้อีกด้วย    

"ปีนี้เราจะได้เห็นการปรับพอร์ตกองเรือที่มาจาก

การรับเรือของ TM และจัดหาเรือใหม่ให้สอดรับ

กับทิศทางอุตสาหกรรม โดยกลุ่มธุรกิจเรือขนส่ง

ระหว่างประเทศ กลุ่มธุรกิจเรือ Offshore และกลุ่ม

ธุรกิจเรือขนส่งภายในประเทศ จะเข้ามามีบทบาท

อย่างมนียัส�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกจิเพือ่สร้างการ

เติบโตอย่างยั่งยืนให้บริษัทฯ ต่อไป" นายวิริทธิ์พล 

กล่าว   

PRM คาดผลงาน Q2/64 

ใกล้เคียง Q1/64 แต่ยังคงเป้าท้ังปีโต 10% 

พร้อมวางงบลงทุน 2 พันลบ. 
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IMH ประกาศตอกย�้าการเป็นผู้น�าในการตรวจโควิด-

19 แบบครบวงจร เสร์ิฟข่าวดส่ีงท้าย Q2/64 คว้าสทิธิ

ลงทะเบยีน เป็นสถานพยาบาลให้บรกิารฉดีวคัซนีตวั

เลอืก “ซโินฟาร์ม” ของราชวทิยาลัยจฬุาภรณ์ เป็นท่ี

เรียบร้อย เตรียมดีเดย์ฉีคเข็มแรก 25 มิ.ย.นี้ พร้อม

ส่งซกิมลีกูค้าเลือกขอรบับรกิารฉดีกบั IMH แล้วกว่า 

35,000 ราย มั่นใจภายใน Q3/64 นี้ จะมีผู้ใช้บริการ

ครบ 50,000 ราย หรือ 100,000 โดส อย่างแน่นอน

ดร.สิทธิวัตน์ ก�ากัดวงษ์ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลอิน
เตอร์เมดิคัลแคร์ แอนด์ แล็บ จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ IMH และประธานกรรมการ

บริหาร โรงพยาบาลประชาพัฒน์ เปิดเผยว่า ล่าสุด 

บริษัทฯ ได้ลงทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการ

ฉดีวคัซนีตัวเลอืก “ซโินฟาร์ม” ของราชวทิยาลัยจฬุา

ภรณ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทฯมีความ

พร้อมในการเปิดให้บริการฉีดวัคซีนดังกล่าว ตั้งแต่

วันท่ี 25 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้มีลูกค้าลง

ทะเบยีนเลอืกขอรบับรกิารฉดีวัคซนีซโินฟาร์มกบัทาง 

IMH เข้ามาแล้วกว่า 35,000 ราย โดยบริษัทฯ ตั้ง

เป้าที่จะฉีดวัคซีนดังกล่าวให้ครบ 50,000 ราย หรือ

ประมาณ 100,000 โดส ภายในไตรมาส 3/2564 นี้

ทั้งนี้ สาเหตุหลักที่มีกลุ่มลูกค้าเลือกเข้ามาใช้บริการ

อย่างต่อเนื่อง เพราะIMH เป็นโรงพยาบาลเอกชน

เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ ที่มุ่งเน้นด้านบริการ

ทางการแพทย์แบบเชิงรุกนอกสถานท่ี (Mobile 

Checkup) ด้านการตรวจสุขภาพ ที่มีประสบการณ์

มากกว่า 20 ปี รวมถึงมีประสบการณ์และเป็นที่

ยอมรับในวงกว้างด้านการให้บริการฉีดวัคซีน ให้

กับลูกค้าองค์กร และลูกค้าบุคคล เป็นระยะเวลาที่

ยาวนาน โดย IMH มจีดุเด่นทีส่�าคัญคอื การม ีMobile 

Checkup ที่สามารถบริการถึงสถานที่ และสามารถ

ตรวจสุขภาพ รวมถึงเข้ารับการฉีดวัคซีนได้เฉลี่ยสูง

ถึง 10,000 คนต่อวัน

“บริษัทฯ คาดว่าจะลูกค้าให้ความสนใจเลือกใช้ IMH 

เป็นสถานพยาบาลในการให้บริการฉีด วัคซีนตัว

เลือก “ซิโนฟาร์ม” มากถึง 50,000 คน ซึ่งจะส่งผล

ให้ในไตรมาส 3 บริษัทฯ จะมีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้นต่อ

เนือ่ง ท้ังนี ้IMH มศีกัยภาพในการให้บรกิารฉดีวคัซนี 

ได้มากถึง 10,000 คน ต่อวัน ทั้งแบบ walkin และ

นอกสถานที่”

ขณะเดยีวกนั IMH ยงัเปิดให้บรกิารตรวจหาภมูคิุม้กนั

โควิดแบบละเอียด (IgG ll Quanti) เพื่อเจาะกลุ่มผู้

ที่ได้รับฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเป็นการตรวจวิเคราะห์

ด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา ของ

บริษัท แอ๊บบอต ลาบอแรตอรีส (ABBOTT) ซึ่งเป็น

บรษิทัเครือ่งมอืแพทย์ชัน้น�าระดับโลก ท้ังนีเ้ช่ือว่าการ

ให้บริการดังกล่าว จะสามารถรองรับผู้เข้ารับบริการ

ได้มากกว่า 100,000 คน ซึง่เป็นการสอดรับ นโยบาย

การเร่งระดมฉีดวัคซีนโควิด-19 รวมถึงนโยบายการ

เปิดประเทศ ของภาครัฐบาลที่ให้ทันภายในช่วง

ไตรมาส 3/64นี้

นอกจากนี ้IMH ยังให้บรกิารตรวจเชงิรกุ ส�าหรบัการ

ตรวจ COVID-19 ซึ่งเป็นการตรวจเชื้อแบบ Antigen 

swab ที่สามารถให้บริการได้ถึง 3 แห่ง ได้แก่ โรง

พยาบาล อินเตอร์เมดฯ, โรงพยาบาลประชาพัฒน์ 

และ ศูนย์สุขภาพ IMH ASOKE (ชั้น 4 รพ.ผิวหนัง

อโศก)อีกด้วย

อย่างไรก็ตาม จนถึงปัจจุบันนี้ IMH มีกลุ่มลูกค้าเข้า

มาใช้บริการในการตรวจเช้ือโควิด และตรวจสุขภาพ 

อย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ย 500 – 1,000 ต่อวันต่อคน 

ซึ่งการให้บริการในรูปแบบดังกล่าว สามารถตอกย�้า

ให้เห็นว่า IMH ก้าวสู่การเป็นผู้น�าในการตรวจโควิด-

19 แบบครบวงจร ส่งผลให้บริษัทฯคาดว่าภายในปีนี้ 

IMH จะมีรายได้รวมแตะระดับ 600 ล้านบาท จากปี

ก่อนทีม่รีายได้รวม 247.75 ล้านบาท ซึง่ถอืว่าเป็นการ

เติบโตแบบก้าวกระโดด

ด้าน บล.หยวนต้า ประเมนิภาพรวม IMH คาดการณ์

รายได้ทั้งปี ไม่ต�่ากว่า 600 ล้านบาท และปรับเพิ่ม

ประมาณการก�าไรปี 64 เป็นนิวไฮ 62 ล้านบาท พลิก

จากขาดทุนปีก่อนที่ 17 ล้านบาท เป็นผลบวกการให้

บริการตรวจโควิด ซึ่งท�าได้ดีกว่าที่คาดไว้ จึงให้ราคา

เป้าหมายใหม่ 7.15 สะท้อนการปรับตัวของก�าไรที่

เพิ่มขึ้น

IMH เตรียมฉีด“ซิโนฟาร์ม” 25 มิ.ย.น้ี

พร้อมส่งซิกมีลูกค้าเลือกขอรับบริการฉีด

กับ IMH แล้วกว่า 35,000 ราย
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ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สแกน อินเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) หรือ SCN ผู้น�าด้านธุรกิจพลังงาน 

พลังงานหมุนเวียน และยานยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือก เผยว่า กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติของบริษัทกลับมาเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากที่ก่อนหน้านี้ ธุรกิจ 

iCNG ได้กลับมามียอดขนส่งแตะ 4,000 MMBTU ต่อวัน หลังจากสถานการณ์โควิด อีกทั้งยังได้รับแรงหนุนจากราคาน�้ามันดิบและถ่านหินที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น 

ท�าให้ยอดขายในกลุ่มธุรกิจธรรมชาติเติบโตต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นสถานีก๊าซธรรมชาติหลัก ปั๊ม NGV รวมถึงธุรกิจขนส่งก๊าซธรรมชาติ

นอกจากนี้ยังได้รับผลบวกจากการที่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมรายใหม่ที่หันมาสนใจใช้ iCNG มากขึ้น เนื่องจากเป็นเชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติที่มีราคาถูกกว่า 

ไม่ผันผวน มีเสถียรภาพชัดเจน และยังเป็นเชื้อเพลิงสะอาด ช่วยลดการปล่อย CO2  ยิ่งท�าให้ธุรกิจก๊าซธรรมชาติของบริษัทอยู่ในจุดที่ก�าลังรุ่งโรจน์ไม่น้อยห

น้าธุรกิจอื่น

ดร.ฤทธี กิจพิพิธ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า บริษัท สแกน อินเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านก๊าซธรรมชาติอย่างครบวงจร มีความพร้อมต่อการรองรับ

ปรมิาณงานและการให้บรกิารด้านก๊าซธรรมชาตอิย่างมอือาชพี เราม่ันใจว่าผลประกอบการจากธรุกจิก๊าซธรรมชาตท่ีิดข้ึีนนับจากน้ี จะสามารถช่วยผลักดันผล

ประกอบการของบริษัทให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและโดดเด่นกว่าปีที่ผ่านมาตามเป้าที่วางไว้ 

SCN รับทรัพย์เพ่ิม ยอดขายกลุ่มธุรกิจ

ก๊าซธรรมชาติเติบโตก้าวกระโดด 

จากผลบวกราคาน�้ามันดิบ - ถ่ายหินพุ่งสูง
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บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด 

(มหาชน) หรือ TKN ปลื้มกลับเข้าค�านวณดัชนี 

SET100 ตอกย�้าปัจจัยพ้ืนฐานแข็งแกร่ง สภาพ

คล่องการซื้อขายสูง กระตุ้นความสนใจนักลงทุน

ต่างชาติและนักลงทุนสถาบัน วางแผนเร่งสร้าง

ยอดขายเติบโต หลังรัฐบาลเร่งระดมฉีดวัคซีน

พร้อมประกาศแผนเปิดประเทศภายใน 120 วนั มอง

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 มีแนวโน้ม

คลีค่ลาย เตรยีมจัดทัพผลติภณัฑ์ใหม่กลุม่สาหร่าย 

(Seaweed) และผลิตภัณฑ์นมพลาสเจอร์ไรส์จัสท์ 

ดริ้งค์ 

นายอิทธพัิทธ ์พีระเดชาพันธ ์ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เถ้าแก่น้อย 
ฟูด๊แอนดม์าร์เกต็ติง้ จ�ากดั (มหาชน) 
หรอื TKN ผูผ้ลติและจดัจ�าหน่ายสาหร่ายทะเล

แปรรูปทั้งในและต่างประเทศภายใต้ตราสินค้า 

"เถ้าแก่น้อย" รวมถึงขนมขบเคี้ยว และผลิตภัณฑ์

เพื่อสุขภาพ เปิดเผยว่า หลังจากตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยได้ประกาศการคดัเลอืกหลกัทรพัย์

ชุดใหม่ที่จะใช้ในการค�านวณดัชนี SET 50, SET 

100, sSET, SETCLMV, SETHD, SETTHSI และ 

SETWB ในช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2564 (1 กรกฎาคม 

– 31 ธันวาคมนี้) ล่าสุด TKN ได้เข้าเป็น 1 ใน

สมาชิก SET 100 ซ่ึงเป็นการกลับเข้าค�านวณใน

ดัชนี SET100 อีกครั้ง สะท้อนว่า TKN เป็นหนึ่ง

ในหุ้นที่มีปัจจัยพ้ืนฐานแข็งแกร่ง มีสภาพคล่อง

การซื้อขายสูง นอกจากน้ีจะช่วยดึงดูดกนักลงทุน

สถาบนัและนกัลงทุนต่างชาตเิข้ามาลงทุนในหุน้ขอ

งบริษัทฯ เพิ่มขึ้น  

ทั้งนี้ ส�าหรับแนวโน้มผลการด�าเนินงานครึ่งปี

หลังของปีนี้ คาดว่าจะเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรก โดย

ปัจจัยบวกจะมาจากเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัว 

หลังจากรัฐบาลเร่งระดมฉีดวัคซีนซึ่งคาดว่าจะส่ง

ผลให้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ค่อยๆ 

คลีค่ลาย และการทีน่ายกรฐัมนตรปีระกาศแผนเปิด

ประเทศภายใน 120 วัน  

บริษัทฯ จึงพร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตผ่านการ

ใช้กลยุทธ์ใหม่ๆ โดยในช่วงที่ผ่านมาได้ศึกษาโอกาส

ขยายการลงทุนในธุรกิจท่ีเป็น New S-Curve 

ทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มสาหร่าย 

(Seaweed) ที่คาดว่าจะทยอยเปิดตัวอีกไม่ต�่ากว่า 

2-3 SKUs และผลิตภัณฑ์นมพลาสเจอร์ไรส์ "จัสท์ 

ดริ้งค์" รสชาติใหม่อีก 2-3 SKU โดยล่าสุด บริษัทฯ 

เปิดตัวจัสท์ดริ้งค์รสชาติใหม่ "กาแฟลาเต้" ที่คง

ความเป็นออรจินิอลใช้สตูรรสชาตแิละวตัถดุบิหลกั

กาแฟน�าเข้าจากไต้หวนั 100%  ตัง้เป้าเป้ายอดขาย

ของผลิตภัณฑ์ Just Drink ในปีนี้ 300-400 ล้าน

บาท 

ขณะที่ความคืบหน้าในการปรับกลยุทธ์ใหม่เพื่อ

ท�าการตลาดในประเทศจีน บริษัทฯ จะมุ่งเจาะช่อง

ทางการขายผ่านร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional 

Trade) และช่องทาง Online E-Commerce มาก

ขึน้ โดยปัจจบุนัแบรนด์เถ้าแก่น้อยครองส่วนแบ่งใน

ตลาดในจนีกว่า 10% และยังมีโอกาสเติบโตอกีมาก 

ขณะที่ปัญหาตู้คอนเทนเนอร์สินค้าขาดแคลนนั้น

คาดว่าจะดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งจะผลักดันราย

ได้จากการส่งออกปรับตัวดีขึ้น 

TKN คาดคร่ึงปีหลัง โตกว่าคร่ึงปีแรกปีน้ี 

เหตุศก.ส่อแววฟื้นตัว - นายกฯประกาศ

แผนเปิดประเทศภายใน 120 วัน
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บมจ. ไทยวา (TWPC) ปลื้ม ได้รับคัดเลือกเข้า

ค�านวณดัชนี FTSE SET Shariah Index มีผลวัน

ที ่21 มิ.ย.นี ้ตอกย�า้การเป็นบริษทัจดทะเบยีนชัน้น�า 

ช่วยยกระดบัความน่าสนใจลงทนุของสถาบนัทัง้ใน

และต่างประเทศ ฟากซอีโีอ "โฮ เรน ฮวา" ระบวุ่าการ

เข้าไปอยู่ในดัชนี FSTSH จะช่วยสนับสนุนโอกาสใน

การขยายฐานผู้ลงทนุใหม่ๆ ทัง้ภายในและภายนอก

ประเทศ และเพิ่มความน่าสนใจท�าให้องค์กรเป็นท่ี

รูจ้กัในระดบัสากล ช่วยสนบัสนุนการต่อยอดธรุกจิ

ในอนาคต มุ่งเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ มั่นใจ

ผลงานปีนี้โตทะลุเป้าหมายระดับ 10%

นาย โฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บมจ. ไทยวา (TWPC) เปิดเผย

ว่า การท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และฟตุ

ซี่ รัสเซล (FTSE Russell) ประกาศผลการทบทวน

รายชื่อหลักทรัพย์ชุดใหม่ที่จะใช้ในการค�านวณ 

FTSE SET Index Series มีผลวันที่ 21 มิถุนายน 

2564 เป็นต้นไป โดยบริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่ง

ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าค�านวณในดัชนี FTSE SET 

Shariah Index (FSTSH) ซึ่งเป็นดัชนีหลักทรัพย์

ระดับนานาชาติ สามารถช่วยเพิ่มโอกาสในการ

ขยายฐานผู้ลงทุนใหม่ๆ ท้ังภายในและภายนอก

ประเทศ และเพิ่มความน่าสนใจท�าให้องค์กรเป็นท่ี

รูจ้กัในระดบัสากล มโีอกาสช่วยเพิม่ศกัยภาพในการ

ขยายธุรกิจในอนาคตได้อีกด้วย

ทั้งนี้ ดัชนี FTSE SET Shariah Index ถือเป็น

เคร่ืองมือทีเ่หมาะกับผูล้งทุนทุกประเภทท่ีต้องการ

ลงทนุแบบยัง่ยนื (Sustainability Investment) ท่ี

คดัเลอืกหลกัทรพัย์จากดชัน ีFTSE SET All-Share 

และผ่านการคัดเลือกตามหลักศาสนาอิสลาม โดย

ประกอบด้วยหุ้นที่มีสภาพคล่อง อีกทั้งเป็นการ

ด�าเนินธุรกิจมีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good 

Corporate Governance) อีกด้วย โดยปัจจุบันมี

กองทุนรวม 2 กองทุน ท่ีอ้างอิงตามดัชนี FTSE 

SET Shariah Index ได้แก่ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี 

อิสลามิก ฟันด์ (MIF) และ กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี

อิสลามิกหุ้นระยะยาว (MIF-LTF)

"การได้รับคัดเลือกเข้าค�านวณดัชนี FTSE SET 

Shariah Index (FSTSH) ถือเป็นการตอกย�้าการ

เป็นบริษัทจดทะเบียนชั้นน�าที่มีแนวโน้มการเติบโต

ทีด่ ีและสร้างความเชือ่มัน่ให้นกัลงทุนท้ังในและต่าง

ประเทศมากขึ้น และเป็นที่ยอมรับจากคู่ค้า ตลอด

จนช่วยสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคตได้เป็น

อย่างดี"

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวอีกว่า บริษัทฯ ยัง

คงเดนิหน้าพฒันาธรุกจิในส่วนต่างๆ ตามแผนท่ีวาง

ไว้ แม้จะยังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน โดยได้มีการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของเคร่ืองจักรท่ีมีการใช้งาน การ

ลงทุนเพิ่มก�าลังผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการ

ลงทนุในธรุกจิใหม่ในโครงการผลติพลาสติกชีวภาพ 

(ไบโอพลาสตกิ) เพือ่เสรมิศกัยภาพการด�าเนนิงาน

ของธุรกิจให้ดียิ่งขึ้นในระยะยาว

ส่วนแนวโน้มผลงานในไตรมาส 2/2564 คาดว่าจะ

ปรับตัวดีขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน เพราะได้

รบัอานสิงส์จากสถานการณ์ราคาแป้งข้าวโพดทีอ่ยู่

ในระดับสูง ท�าให้ลูกค้าหันมาใช้แป้งมันส�าปะหลัง

เป็นสินค้าทดแทน ในขณะที่ความต้องการแป้งมัน

ส�าปะหลังยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ

ประเทศจีน รวมถึงจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ

ของภาครัฐ คนละครึ่ง-เราชนะ-เรารักกัน ที่

สนับสนุนให้ธุรกิจอาหารในประเทศยังคงเติบโตได้

อย่างแข็งแกร่ง ประกอบกับลูกค้าตลาดส่งออกยัง

เติบโตได้ต่อเนื่อง บริษัทฯ ยังคงมั่นใจว่าภาพรวม

ในปี 2564 จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้วยราย

ได้ทีเ่ตบิโตไม่ต�า่กว่า 10% เทยีบจากปีก่อน ประกอบ

กับการเติบโตของอัตราการท�าก�าไร เนื่องจากแนว

โน้มความต้องการผลิตภัณฑ์ในส่วนต่างๆ ขยายตัว

ในทุกธุรกิจอย่างชัดเจน

TWPC ติดโผ 

FTSE SET Shariah Index 

เร่ิม 21 มิ.ย.น้ี - ตอกย�้าคุณภาพ 

บมจ. ชั้นน�า - ยกระดับความน่าสนใจลงทุน
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บมจ.ชโย กรุ๊ป หรือ CHAYO ช่วงนี้ฮ็อต!!! ต่อเนื่อง ล่าสุด 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศผลการคัดเลือกหลักทรัพย์ท่ีใช้

ส�าหรับค�านวณดัชนใีนช่วงครึง่ปีหลงัของปี 2564 (1 กรกฎาคม - 31 ธนัวาคม 

2564) โดย CHAYO ได้รบัคัดเลอืกเป็นหลกัทรัพย์เข้าใหม่ในดชันี sSET กลุม่หุน้

ดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายสม�่าเสมอ และมีสัดส่วน

ผูถ้อืหุ้นรายย่อยตามทีก่�าหนด สะท้อนพืน้ฐานแข็งแกร่ง และแนวโน้มผลการ

ด�าเนนิงานเชงิบวก สร้างความเชือ่ม่ันแก่นักลงทนุ ด้านแม่ทพัใหญ่ “สุขสันต์ 

ยศะสินธุ์” มั่นใจรายได้ปีนี้ไม่พลาดเป้า คาดโตไม่ต�่ากว่า 25% แน่นอน

ด้านบทวิเคราะห์ บล.กสิกรไทย ระบุถึง CHAYO แนะน�า 

“ซือ้” ให้ราคาเป้าหมายใหม่ที ่19.40 บาท จากเดมิ17.20 บาท โดยมองว่า ยงั

มีปัจจัยหนุนการเติบโตอีกมาก หลังได้พันธมิตร 8 ราย เข้าลงทุนใน CHAYO 

JV หนุนการเติบโตในระยะยาว ขณะที ่บล.โนมรูะ พฒันสนิ ระบใุนบทวิเคราะห์ 

ปรับก�าไรปี 2564 - 2566 ขึ้นเฉลี่ย +7% สะท้อนการปรับสมมติฐานรายได้

ขึน้ อย่างไรก็ตามราคาหุน้ในช่วงทีผ่่านมาปรบัขึน้แรงกว่า 122% นบัตัง้แต่ต้น

ปีถึงปัจจุบันจึงปรับลดค�าแนะน�าเป็น Trading Buy และ Roll-over ใช้มูลค่า

พื้นฐานปี 2564 ที่ 19.50 บาท

บรษิทั ซนัสวที จ�ากดั (มหาชน) หรอื SUN 
ด�าเนินธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายข้าวโพด
หวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูป
สินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของ
บริษัท “KC” โชว์ศักยภาพแข็งแกร่ง 
ย้ายเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (SET) เพิ่มช่องทางขยาย
การลงทนุทางธรุกจิให้มกีารเตบิโต และ
เปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งในและต่าง
ประเทศเข้ามาลงทุนเสริมสภาพคล่อง 
สู่การต่อยอดธุรกิจและยกระดับความ
เป็นเลิศด้านอุตสาหกรรมอาหาร ผลัก
ดนัรายได้โตต่อเนือ่ง เข้าเทรด SET ฉลยุ

นายองอาจ กิตติคุณชัย 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เปิด
เผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ได้อนุมัติการ
ย้ายหลักทรัพย์ของ SUN เข้าซื้อขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
เป็นวันแรก (18 มิ.ย. 2564) ในกลุ่ม
อาหารและเครือ่งดืม่ ด้วยทนุจดทะเบยีน 
322.49 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 
0.50 บาท นับตั้งแต่ วันที่ 28 ธันวาคม 
2560 ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ (mai) บริษัทฯมุ่งเน้นการ
ส่งเสริมความแข็งแกร่งทางด้านฐานะ
ทางการเงิน โดยบริหารจัดการองค์กร

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และน�า
นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ใน
การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสูงสุด เพื่อสร้างความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และสามารถ
รุกขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ ส่งผลให้การด�าเนินงานในด้าน
รายได้และก�าไรสทุธิเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง 
รวมถึงได้รับผลประเมินการก�ากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ใน
ระดบั “ดมีาก (4 ดาว)”เปิดโอกาสดงึดดู
นักลงทุน

การเข้าจดทะเบียนและซื้อขายหุ้นใน 
SET จะเอื้ออ�านวยและเพิ่มโอกาสทาง
ธุรกิจ ขยายฐานผู้ถือหุ้นและกองทุน
ทัง้ในและต่างประเทศเข้ามาเพิม่สดัส่วน
ลงทุน และสภาพคล่องให้สูงขึ้น รวม
ถึงรองรับกับการขยายงานด้านธุรกิจ
ของบริษัทในอนาคต เนื่องจาก SUN มี
แผนที่จะลงทุนในโครงการใหม่ ๆ อาทิ 
โครงการพลังงานสะอาด โครงการพืช
เศรษฐกิจมลูค่าสูง ควบคูไ่ปกบัแสวงหา
พันธมิตรในการพัฒนาโครงการร่วมกัน 
ส�าหรับต่อยอดธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นรุก
แผนธุรกิจต่อเนื่อง

ด้านแผนการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯตั้ง
เป้ารายได้เติบโต 10-15% โดยมุ่งเน้น
ผลกัดนัธรุกจิ วจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์
ใหม่ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 
ยังคงเป็น Core Business ส�าคัญที่
บริษัทมุ่งมั่นพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค สร้างการรับรู้
แบรนด์และเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่าง
ประเทศ ซึ่งเช่ือว่าจะผลักดันให้รายได้
เตบิโตตามเป้าหมาย และส่งผลดต่ีอการ
ก้าวไปสู่การเติบโตได้อย่างยัง่ยนืในระยะ
ยาวต่อไป

SUN ย้ายเข้า SET 

เปิดทางนักลงทุนสถาบันเข้าถือหุ้น 

ตั้งเป้ารายได้โต 10-15%

CHAYO ติดโผเข้าค�านวณดัชนี sSET 

สะท้อนพื้นฐานแกร่ง - โบรกฯ อัพก�าไรขึ้นอีก 7% 

เคาะราคาอยู่ที่ 19.40 - 19.50 บาท
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ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ Depository Receipt (DR) เพิ่มความยืดหยุ่นให้ภาคเอกชนในการออกและเสนอขายได้หลากหลายยิ่งขึ้น และ

ช่วยเพิ่มทางเลือกให้ผู้ลงทุน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ DR ในตลาดทุนไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(ก.ล.ต.) กล่าวว่า ตามที่ ก.ล.ต. มีแนวคิดจะปรับปรุงหลักเกณฑ์การออกและเสนอขาย Depository Receipt (DR) เพื่อลดอุปสรรคและเพิ่ม

ความยดืหยุน่ให้ภาคเอกชน รวมท้ังเพิม่ทางเลอืกให้กบัผูล้งทนุ โดยเปิดรับฟังความคดิเหน็จากผูมี้ส่วนเกีย่วข้องเม่ือปลายปี 2563 ซ่ึงส่วนใหญ่เห็น

ด้วยกับหลักการที่เสนอ ก.ล.ต. จึงออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ DR โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2564 สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

(1) เพิ่มรูปแบบการเสนอขาย ให้สามารถเสนอขายผ่านระบบการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (direct listing) เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ออก DR จาก

เดิมที่มีเฉพาะการเสนอขายโดยให้ผู้ลงทุนจองซื้อตามจ�านวนและภายในระยะเวลาที่ก�าหนด (IPO) เท่านั้น

(2) เพิม่ประเภทของหลกัทรพัย์อ้างองิ (underlying) ให้ครอบคลมุหลักทรัพย์หลากหลายประเภทมากข้ึน เช่น กองทุนรวมต่างประเทศ กองทรสัต์

เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน

(3) ปรับปรุงอัตราส่วนของ DR ต่อหลักทรัพย์อ้างอิง ไม่จ�าเป็นต้องเท่ากับ 1:1 ส�าหรับ DR ประเภทใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลัก

ทรัพย์อ้างอิงต่างประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ลงทุนในการเข้าถึงการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่มีราคาสูง

“การปรบัปรงุหลกัเกณฑ์ DR เป็นหน่ึงในโครงการ Regulatory Guillotine* ซ่ึงมุง่เน้นการลดอุปสรรคท่ีเกดิข้ึนกบัภาคเอกชน รวมถงึท�าให้ผูล้งทนุ

มทีางเลอืกในการลงทนุท่ีมากขึน้ โดยสามารถเลอืกใช้ DR เป็นเครือ่งมอืในการจดัสรรเงนิลงทุนแบบ asset allocation ได้อย่างมปีระสิทธภิาพมาก

ยิง่ขึน้ และยงัเป็นการส่งเสริมและพัฒนาผลติภณัฑ์ DR ในตลาดทุนไทย โดยทีผู่ล้งทุนยงัได้รบัการคุม้ครองสิทธอิย่างเหมาะสม” เลขาธกิาร ก.ล.ต. 

กล่าว

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ เพื่อส่งเสริม

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ DR ในตลาดทุนไทย 

ช่วยเพิ่มทางเลือกให้ผู้ลงทุน

15 www.HoonInside.com 21   June   2021



หลักทรัพย์บัวหลวง ชวนเพิ่มโอกาสสร้างผล

ตอบแทนการลงทุนใน “ตลาดหุ้นฮ่องกง” รับ

เศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง หลังตัวเลข GDP 

ไตรมาสแรกปี 64 ของจีนและฮ่องกง ขยาย

ตัว 18.3% และ 7.8% ตามล�าดับ พร้อมแนะ

เลือกลงทุน “กลุ่ม Second Tier” ในหมวด

เทคโนโลย ีและอีคอมเมร์ิซ ท่ีเตบิโตไปกบัความ

มัง่คัง่ของชาวจนี ผ่าน 5 หุน้เด่นตัวทอ็ปประจ�า

ตลาดฮ่องกง 

นายรัฐศรัณย์ ธนไพศาลกิจ ผู้
อ�านวยการ ฝ่ายหลักทรัพย์ต่าง
ประเทศและฟวิเจอร์ส บริษัทหลัก
ทรัพย์ บัวหลวง จ�ากัด (มหาชน) 
แนะน�าการลงทุนหุ้นต่างประเทศว่า “ตลาด

หุ ้นฮ่องกง” ถือเป็นหน่ึงตลาดที่น ่าสนใจ 

เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจประเทศจีน

และฮ่องกงมีแนวโน้มเริ่มฟื้นตัว สะท้อนได้จาก

ตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)             

ในช่วงไตรมาสแรกปี 2564 ของจีนและฮ่องกง

ที่ขยายตัว 18.3% และ 7.8% ตามล�าดับ เมื่อ

เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน หนุนโดยตัวเลข

ภาคการส่งออกที่ฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว หลัง

ฮ่องกงต้องเผชิญหน้ากับภาวะถดถอยทาง

เศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-

19 และความไม่สงบทางการเมือง จนส่งผลให้

ตัวเลข GDP ถดถอยติดต่อยาวนาน 1 ปีครึ่ง

นอกจากนั้นในช่วงที่ผ่านมาจีนมีแผนผลักดัน

เศรษฐกจิ ภายใต้ชือ่ “Greater Bay Area หรอื 

เขตเศรษฐกจิพิเศษสามเหลีย่มปากแม่น�า้ไข่มุก 

ประกอบด้วย ฮ่องกง มาเก๊า และ 9 เมืองใน

มณฑลกวางตุง้ ได้แก่ กว่างโจว, เซินเจิน้, จไูห่,   

ฝอซาน, ฮุ่ยโจว, ตงกวน, จงซาน, เจียงเหมิน 

และเจ้าชิ่ง ซึ่งเขตเศรษฐกิจดังกล่าวมีขนาด

ตัวเลข GDP รวมกัน คิดเป็น 10% ของ GDP 

จนี โดยรฐับาลจีนวางแผนจดัตัง้แต่ละพ้ืนท่ีเป็น

ศนูย์กลางในด้านต่าง ๆ  เช่น ผลักดนัให้เซินเจิน้

เป็นศูนย์กลางทางด้านเทคโนโลยี และฮ่องกง

เป็นศูนย์กลางทางการเงิน เป็นต้น เห็นได้ชัด

จากการทยอยน�าบริษัทจีนเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหุน้ฮ่องกงอย่างต่อเนือ่ง ส่งผลให้สดัส่วน

รายได้ของบรษิทัจดทะเบยีนกว่า 72% ในตลาด

หุ้นฮ่องกงมาจากบริษัทจีน

ขณะเดียวกันราคาหุ้นตลาดฮ่องกงได้ปรับฐาน

ลงมาอยูใ่นจดุท่ีค่อนข้างน่าสนใจ ฉะน้ันผูล้งทุน

ควรหาโอกาสเพิ่มน�้าหนักการลงทุน ปัจจุบัน

ตลาดหุน้ฮ่องกงมีมลูค่าซือ้ขายเฉลีย่ต่อวนักว่า 

7.9 แสนล้านบาท และมีจ�านวนหุ้น, กองทุน 

ETF ให้เลอืกลงทุนจ�านวนมาก โดยไม่

มีโควต้าจ�ากัดการเข้าลงทุน

เหมือนตลาดหุ้นจีน 

ถือเป็นตลาดหุ้นที่เหมาะกับผู ้ลงทุนไทย ที่

ส�าคญัยังสามารถไปต่อได้อกีไกล เนือ่งจากเมือ่

เดือนพ.ค.ท่ีผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง 

(HKEX) ได้ประกาศแต่งตั้ง อดีตเจ้าหน้าที่

ระดับสูงของ JPMorgan Chase & Co ขึ้น

เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบรหิารคนใหม่อย่างเป็น

ทางการ นบัเป็น CEO คนแรกท่ีไม่ใช่เชือ้สายจนี 

ดงันัน้มโีอกาสจะเหน็ตลาดหุน้ฮ่องกงได้รบัการ

ผลักดันสู่ระดับโลก

“แม้ 3 เดือนแรกที่ผ่านมา เศรษฐกิจจีนจะ

ขยายตัวดีข้ึน แต่เชื่อว่ายังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็ม

ที่ เห็นได้จากตัวเลขดัชนีผู้บริโภค หรือ CPI 

ที่ยังคงเติบโตในอัตราที่ไม่สูงมากนักที่ระดับ 

0.75% เมื่อเทียบกับไตรมาสแรกของปีก่อน 

ขณะเดียวกันการฉีดวัคซีนยังกระจายไม่ทั่วถึง 

แม้ทีผ่่านมาจะฉดีวคัซนีให้ประชาชนไปแล้วกว่า 

780 ล้านโดส แต่เมือ่เทยีบสดัส่วนต่อประชากร

ทั้งหมด ถือว่ายังน้อยกว่าสหรัฐฯ และอังกฤษ 

ขณะเดยีวกนัช่วงนีธ้นาคารกลางของจนียงัไม่มี

นโยบายทางการเงนิท่ีเข้มงวดมากขึน้กว่าเดมิ” 

นายรัฐศรัณย์ กล่าว

บล.บัวหลวง แนะเพิ่มน�้าหนักลงทุน “หุ้นฮ่องกง” 

รับเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง

16 www.HoonInside.com 21   June   2021



นายรัฐศรัณย์ กล่าวถึงกลยุทธ์การลงทุนใน

ระยะสั้นว่า เพ่ือหลีกเลี่ยงผลกระทบจากหุ้น

บริษัทขนาดใหญ่ที่อาจเผชิญแรงขายจากกฎ

เกณฑ์ ADR Delisting Rules ในสหรัฐฯ ที่มี

แผนถอนหุ้นจีนที่ไม่ผ่านมาตรฐานบัญชีออก

จากตลาด และกรณีที่ส�านักงานก�ากับดูแล

ตลาดแห่งชาติจีน (SAMR) เข้าสอบสวนและ

ปรับบริษัทเทคฯยักษ์ใหญ่จีน เพ่ือป้องกัน   

การผูกขาดทางธุรกิจ เราแนะให้เลือกลงทุน

ใน “กลุ่ม Second Tier” หรือ หุ้นแถว 2 ใน

หมวดธุรกิจเทคโนโลยี และ อีคอมเมิร์ซ ที่มี

การเตบิโตไปกบัความมัง่คัง่ของชาวจนี ผ่าน 5 

หุน้เด่นประจ�าตลาดฮ่องกง คอื 1.หุน้ NetEase 

(9999.HK) ผู้พฒันาเกมส์เบอร ์2 ของจีน รอง

จาก Tencent ปัจจุบันมีค่า P/E อยู่ระดับ 24-

25 เท่า เทียบ Tencent ที่อยู่ 31-32 เท่า   ถือ

เป็นระดับที่น่าสนใจ

2.หุ้น SUNNY OPTICAL (2382.HK) บริษัท

สัญชาติจีนมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีด้าน

เลนส์ ล่าสดุมแีผนจะขยายตวัไปสู่อุตสาหกรรม

ยานยนต์ไฟฟ้า ปัจจุบันมีค่า P/E ระดับ 27 

เท่า เทียบค่าเฉลี่ยของคู่แข่งท่ีอยู่ 31 เท่า                    

3.หุน้ AIA Group (1299.HK) ธรุกจิประกนัชวีติ

สญัชาตฮ่ิองกงท่ีมขีนาดใหญ่เป็นอันดบั 2 ของ

โลก ถือเป็นอีกหุ้นที่น่าสนใจ หลังบริษัทอาจมี

การขยายธรุกิจไปในจนีเพิม่ข้ึน ปัจจบุนัรฐับาล

จนีก�าลงัเชือ่มต่อภาคประกันในหลายมณฑลให้

มคีวามเชือ่มโยงกนั ซึง่จะช่วยให้ AIA ขยายตวั

ในธุรกิจประกันได้มากขึ้น

4.หุน้ Xiaomi Corp (1810.HK) บรษิทัเทคโนโลยี

และอคีอมเมร์ิซรายใหญ่ของจนี ในอนาคตอาจ

ได้รับผลดีจากการที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ 

ถอดชื่อบริษัทออกจากบัญชีด�า เพื่อเปิดทาง

ให้กับนักลงทุนสหรัฐฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท 

ส่งผลให้ FTSE Russell บริษัทจัดท�าดัชนีหุ้น

ของประเทศอังกฤษ เตรียมน�าหุ้นกลับเข้ามา

ค�านวณในทุกดัชนีของ FTSE Russell ในวันที่ 

21 มิ.ย.64 และ 5.หุ้น ZTO Express (2057.

HK) บริษัทขนส่งพัสดุยักษ์ใหญ่ของจีน ซึ่ง

มี Alibaba ถือหุ้นใหญ่ ถือเป็นเบอร์หนึ่งด้าน

ขนส่งพัสดุจีนที่เติบโตไปกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซ 

หลังสถานการณ์โควิด-19 หนุนธุรกิจโตเร็ว     

ปัจจุบันมีค่า P/E อยู่ที่ 22 เท่า เทียบกับเบอร์ 

1 ของจีน ถือว่า ยังไม่แพง

"แนะน�าจัดพอร์ตการลงทุน

ในหุ้นฮ่องกง

สดัส่วน 35%, หุน้สหรฐัฯ 45% และหุน้เวยีดนาม 

20% โดยเราได้มกีารปรบัน�า้หนกัหุน้ฮ่องกงขึน้

เลก็น้อย ขณะทีหุ่น้สหรฐัฯ ในระยะยาวยงัเติบโต

ได้ดี แต่ระยะสั้นมีโอกาสปรับฐาน หลังราคา

ขยบัขึน้มาค่อนข้างมาก ส่วนหุน้เวยีดนาม แนะ

เพิ่มน�้าหนักเล็กน้อย เพื่อให้สอดคล้องไปกับ

เศรษฐกิจที่โตต่อเนื่อง” นายรัฐศรัณย์ กล่าว

ส�าหรับผู้ที่สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศ เพื่อ

เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน สามารถ

เปิดบัญชีหุ้นต่างประเทศออนไลน์กับหลัก

ทรัพย์บัวหลวงได้ท่ี www.bualuang.co.th/

globalinvesting ซึ่งเรามีทีมผู ้ เ ช่ียวชาญ

ด้านการลงทุนมากประสบการณ์คอยอัปเดต

สถานการณ์การลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ 

ฮ่องกง และเวียดนาม ผ่านรายงานข้อมูลการ

ลงทุนต่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ  เป็นประจ�า

ทุกวัน ที่ส�าคัญยังอัดแน่นไปด้วย 12 จุดแข็งที่

จะท�าให้การลงทุนต่างประเทศเป็นเรื่องง่าย ๆ 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-2618-1111

บล.บัวหลวง แนะเพิ่มน�้าหนักลงทุน “หุ้นฮ่องกง” 

รับเศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่อง
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อินไซด์ Business
“ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้” 

มอบความห่วงใยสู่ 
“ระบบนิเวศสาธารณสุข” ครบวงจร

เคทีซี ให้สมาชิกช้อปสินค้า

คิงเพาเวอร์ออนไลน์ รับส่วนลดสูงสุด 20% 

BEAUTY ร่วมใจฝ่าวิกฤต “โควิด-19” 

มอบเจลแอลกอฮอล์เซนทิโอ 

มูลค่ากว่า 7 แสนบาท

RT ฤกษ์ดีระเบิดทะลุอุโมงค์

รถไฟทางคู่ยาวที่สุดในประเทศไทย 5.2 กม.
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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