


สถานการณ์ก์ารแพรร่ะบาดของไวรัส โควิด-19 ในประเทศ ตอนน้� ถือว่า อยู่่ใ่นสภาวะนา่เป็นห่ว่ง ตัวเลขผู้่�ปว่ยู่ติดเชื้ื�อ รายู่
ให่ม่ต่่อวัน ยัู่งอยู่่ใ่นระดับ 8-9 พนัรายู่ ขณ์ะท้�จำำานวนเต้ยู่ง ม้่ไม่เ่พ้ยู่งพอ ประกอบกับ วัคซีน้ฯก็ไม่ไ่ด�ม่จ้ำำานวนปริม่าณ์ท้�ม่าก
พอกับความ่ต�องการของประชื้าชื้นในประเทศ

 ภาพรวม่ๆ ตอนน้� คือ การรอคอยู่วัคซีน้ฯ... โชื้คด้ท้�ภาคเอกชื้นห่ลายู่บริษััท ห่าวัคซีน้ทางเลือก ก็ฉีด้ให่�กับพนกังานใน
องค์กรของตัวเอง ห่ากเห่ลือ ก็ฉีด้ให่�กับผู้่�คนท้�อยู่่ร่อบบรษัิัทห่รือองค์กร  อยู่า่งไรก็ตาม่ ภาครัฐ เอง ก็ไม่ไ่ด�นิ�งนอนใจำ ม่ก้าร
ปรบักลยุู่ทธการทำางานไม่ว่่าจำะเป็น การใชื้�ระบบแยู่กกับตัวท้�บ�านห่รอื HOME ISOLATION สำาห่รับผู้่�ท้�ติดเชื้ื�อไม่ม่่อ้าการ
ห่รอือาการสเ้ข้ยู่วท้�ม่อ้าการน�อยู่ม่าก

โดยู่ไม่ต่�องรกัษัาท้�โรงพยู่าบาล แต่ต�องอยู่่ใ่นความ่ดแ่ลและดลุยู่พนิิจำของแพทย์ู่อยู่า่งใกล�ชิื้ด , ม้่การปลดล็อกให่�โรง
พยู่าบาลเปดิรับการตรวจำให่�กับประชื้าชื้น แม่�จำะไม่ม้่่เต้ยู่งรองรับ แต่เมื่�อพบว่า ติดเชืื้�อต�องม้่การลงทะเบยู้่นเข�าระบบ
 เพื�อแยู่กกักตัวและรกัษัาต่อไปตาม่ความ่รุนแรงของอาการทันท้ และยู่งัม้่การปลดล็อกชุื้ดตรวจำโควิด-19 แบบ ANTIGEN 
TEST KIT ท้�ผู้า่นการรองรับขององค์การอาห่ารและยู่า (อยู่.) ให่�โรงพยู่าบาลและคลินคิชุื้ม่ชื้นสาม่ารถใชื้�ตรวจำได� ซี่�งห่ากม่้
ผู้ลเปน็บวกต�องม่ก้ารตรวจำซีำาแบบ RT-PCR เพื�อยืู่นยู่นัผู้ลว่าติดเชืื้�อ ก่อนเข�าระบบแยู่กกักตัวเพื�อทำาการรกัษัาต่อไป 

 ล่าสดุ ครม่.ก็ม่ม้่ติเยู่ยู้่วยู่าประชื้าชื้น ภายู่ห่ลัง ยู่กระดับม่าตรการปอ้งกันการแพรร่ะบาดโควิด-19 ในพื�นท้�ควบคุม่สง่สดุ
และเข�ม่งวด 10 จัำงห่วัด ประกอบด�วยู่ กรุงเทพฯ นครปฐม่ นนทบุร้ ปทมุ่ธาน้ สม่ทุรปราการ สม่ทุรสาคร นราธิวาส ปตัตาน ้
ยู่ะลา สงขลา  โดยู่ม่ก้ารลดค่านำา ค่าไฟ เปน็เวลา 2 เดือน  ,กลุ่ม่แรงงานท้�อยู่่ใ่นระบบและนอกระบบสญัชื้าติไทยู่ ผู้่�ประกัน
ตน ตาม่ม่าตรา 33 จำะได�รับความ่ชื้ว่ยู่เห่ลือเงินจำำานวน 2,500 บาท จำำานวน 1 เดือน ขณ์ะท้�ผู่้�ประกันตน ม่าตรา 39 และ
ม่าตรา 40 สญัชื้าติไทยู่จำะได�รับความ่ชื้ว่ยู่เห่ลือคนละ 5,000 บาท จำำานวนห่น่�งเดือน

 สว่นผู้่�ท้�ประกอบอาช้ื้พท้�ไม่ไ่ด�อยู่่ใ่นม่าตรา33 ม่าตรา 39 และม่าตรา 40 ท้�ยู่งัประกอบอาชื้พ้อยู่่ใ่นปจัำจุำบนัให่�เตรยู้่ม่ห่ลัก
ฐานเพื�อลงทะเบยู้่นเป็นผู่้�ประกันตนม่าตรา 40 กับสำานักงานประกันสงัคม่ภายู่ในเดือนกรกฎาคม่ 2564 เพื�อให่�ได�รับพระ
ออม่ชื้ว่ยู่เห่ลือจำำานวน 5,000 บาทจำำานวนห่น่�งเดือน

 สถานการณ์ต์ลาดหุ่�นไทยู่ ก็ตั�งห่ลัก....นกัลงทุน พร�อม่เก็งกำาไร.....ตอนน้� เข�าส่โ่ห่ม่ดการประกาศผู้ลประกอบการไตรม่าส2
/64และคร่�งปแีรกของปี 2564  กลุ่ม่แรก สถาบันการเงิน.....ขอให่�ทกุท่าน ประสบความ่สำาเร็จำในการลงทนุครบั

 ประสิทิธิิ์� กรโชคอนัันัต์์
 บรรณาธิิ์การบรหิาร

รอวััคซีีนฯ





ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป สรยุทธ สุทัศนะจินดา
มาประจำาการรบ ณ ช่อง 3 หรือ BEC 
แล้ว การกลับมาอ่านข่าวของคุณสร
ยุทธ อีกครั้ง  ทำาให้เรตติ้งรายการข่าว
ของช่อง3ดีดตัวขึ้น Utilization Rate 
อยู่ที่ 70-80% ช่วงที่ผ่านมาอยู่ที่ 
30-40% เติบโตขึ้น อย่างมีนัยยะสำาคัญ

เข้าลงทุนในบริษัท วิอาควา เธอราปิดิ
กส์ (ViAqua Therapeutics) สตาร์ท
อัพด้านเทคโนโลยีชีวภาพสัญชาติ
อิสราเอล ด้วยงบลงทุน venture 
fund สินค้าตัวแรกของวิอาควาคือ
 อาหารเสริมตัวช่วยในการจัดการโรค
ในฟาร์มกุ้ง มีคุณสมบัติช่วยป้องกัน
และฆ่าเชื้อโรค ซึ่งนับเป็นหนึ่งใน
ปัญหาหลักที่พบทั่วไปในการเลี้ยงกุ้ง  

เผย บ.ร่วมลงทุน อย่าง บริษัท เทิร์นคีย์ คอม
มูนิเคชั่น เซอร์วิส จำากัด (“TKC”) โดย SKY ใน
สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 34.00 ของทุนจด
ทะเบียนของ TKC ประกาศจะขายหุ้นIPOและ
ต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นในบริษัทฯ รวมถึงการนำาหุ้นสามัญของ
 TKC เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (“Spin-
Off”) เพื่อนำาเงินทุนไปใช้ในการขยายธุรกิจ และ
/หรือใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินธุรกิจ 
และ/หรือให้คืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน

ย้ำาเป้ารายได้ปีนี้ แตะ 5 พันลบ. - คาดยอดขาย
แตะ 6-7 พันลบ. หลังตุน Backlog แล้ว 7.5 พัน
ลบ. เผย Q3/64 เตรียมรับรู้รายได้อีก 
2 โครงการ พร้อมเปิดตัว 4 โครงการใหม่ H2/64 
,จัดตั้งบริษัท ดิจิโทไนซ์ จำากัด รองรับการศึกษา
และลงทุนเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิตอล (Digital 
Asset) และเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนไปของเทคโนโลยี โดยมุ่งความสนใจไปที่
เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) และแต่งตั้ง
บริษัท ฟิวเจอร์คอมเพเทเร่ จำากัด เป็นที่ปรึกษา 
ซึ่งเป็นผู้ชำานาญการในการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัล 

 ASW SKY

 แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน ฉบับเดือนกรกฎาคม 2564 เดือน 7 บนตัวเลขผู้ป่วยติดเชื้อ โควิด-19 ในประเทศ
ยังเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง เรามามองอนาคตของบริษัทจดทะเบียนว่า 4 แห่ง มีเส้นทางอย่างไร



























 PIMO นำาโดยหัวเรือใหญ่ “วสันต์
 อิทธิโรจนกุล” เปิดแผนธุรกิจคร่ึงปี
หลัง พร้อมเดินหน้าฝ่่าวิกฤตโควิด-19 
เข้าสู่ช่วงไฮซีซ่ัน ยำ้าเป้าหมายรายได้ปี
น้ีแตะ 1,000 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปี
ก่อนทำาได้ 812.75 ล้านบาท รับอานิ
สงส์ออเดอร์ปั�มสระว่ายนำ้าไหลเข้าต่อ
เน่ืองแถมได้ยาดีสินค้า Innovation 
ช่วยหนุน PIMO นำาโดยหัวเรือใหญ่
 “วสัันต์์ อิิทธิิโรจนกุุล” เปิดแผน
ธุรกิจคร่ึงปีหลัง พร้อมเดินหน้าฝ่่า
วิกฤตโควิด-19 เข้าสู่ช่วงไฮซีซ่ัน ยำ้า
เป้าหมายรายได้ปีน้ีแตะ 1,000 ล้าน
บาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนทำาได้ 812.75 
ล้านบาท รับอานิสงส์ออเดอร์ปั�มสระ
ว่ายนำ้าไหลเข้าต่อเน่ืองแถมได้ยาดี
สินค้า Innovation ช่วยหนุน

นายวสัันต์์ อิิทธิิโรจนกุุล กุรรมกุาร
ผู้จัดกุาร บริษัท ไพโอิเนียร์ มอิเต์อิร์
 จ�ากุัด (มหาชน) หรือิ PIMO - 
ไพโม่ ผู้ประกอบธุรกิจหลักผลิต
มอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ (Air 
Conditioning Motor) มอเตอร์ที่
ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป (Induction 
Motor) เครื่องสูบนำ้า ปั�มหอยโข่ง
 มอเตอร์สำาหรับสระว่ายนำ้า มอเตอร์
สำาหรับปั�มบ้าน (Submersible 
Pump,Pool Spa Pump and Home 
Pump) เปิดเผยว่าการดำาเนินธุรกิจขอ
งบริษัทฯ ในครึ่งปีหลังที่หลายบริษัทฯ
 กำาลังได้รับผลกระทบจากวิกฤตโค
วิด-19 แต่บริษัทฯ จะเริ่มเข้าสู่ช่วงไฮ
ซีซั่น ประกอบกับได้ศึกษาสินค้าที่มี 
Innovation สามารถสร้างกำาไรได้มาก
ขึ้น เนื่องจากสินค้าดังกล่าวไม่ต้อง
มาแข่งขันด้านราคา ในขณะที่สินค้า

ที่ไม่มี Innovation ต้องต่อสู้กันเรื่อง
ราคา

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นเพียงบริษัท
เดียวที่ได้รับสิทธิบัตรในการผลิต
สินค้ามอเตอร์ชนิดพิเศษ BLDC ซึ่ง
เป็นสินค้าประเภทมาร์จิ้นสูงกว่าแบบ
 AC มีตลาดรองรับในสหรัฐ เนื่องจาก
ช่วยประหยัดไฟได้มากกว่าถึง 40% 
และสหรัฐฯ ได้อนุมัติกฎหมายข้อ
บังคับว่าตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2564 ห้ามจำาหน่ายมอเตอร์ AC 
ดังนั้นบริษัทฯ จึงคาดว่ารายได้ปีนี้จะ
อยู่ที่ 1,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 
2563 ที่ทำาได้ 812.75 ล้านบาท

ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้
ผลิตและจัดจำาหน่าย สามารถแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้ดังนี้1
.กลุ่มผลิตภัณฑ์มอเตอร์สำาหรับ
เครื่องปรับอากาศ (Air Conditioner 
Motors) 2.กลุ่มผลิตภัณฑ์มอเตอร์
กำาลังสำาหรับภาคอุตสาหกรรม
 (Induction Motors) 3.กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เครื่องสูบนำ้า ปั�มหอย
โข่งและมอเตอร์สำาหรับสระและ
สปา (Submersible Pumpsand 
Pool &Spa Pump Motors) และ
ส่วนประกอบมอเตอร์อื่น 4.กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์มอเตอร์สำาหรับสระว่ายนำ้า 
(Pool Pump Motors)

“สัินค้ากุลุ่ม BLDC ต์ามมาต์รฐาน
ใหม่ในสัหรัฐเกุี่ยวกุับกุารต์ิดต์ั้ง
ปั๊มสัระว่ายน�้าจากุระบบ AC เป็น
 DC คาดว่าจะท�าให้กุารขายขอิงบ

ริษัทฯ เต์ิบโต์ได้อิย่างต์่อิเนื่อิง รวม
ทั้งต์ลาดสัระว่ายน�้าในสัหรัฐฯ ยังมี
ความต์้อิงกุารมอิเต์อิร์ 10 ล้านลูกุ
ต์่อิปีและ PIMO เป็น 1 ใน 5 รายที่
เป็นผู้ผลิต์และจ�าหน่ายในสัหรัฐฯ
 ท�าให้รายได้มีโอิกุาสัเพิ่มมากุขึ้นจากุ
กุลุ่มลูกุค้าในสัหรัฐฯ เพราะมีคู่แข่ง
น้อิยรายและมอิเต์อิร์ประเภทนี้เป็น
เหมือินสัินค้าพรีเมียมที่ท�าราคาได้สัูง
กุว่ามอิเต์อิร์ AC จึงท�าให้สััดสั่วน
กุารสั่งอิอิกุขอิงบริษัทฯ ขยับขึ้นมา
จากุสัินค้ากุลุ่มดังกุล่าว” นายวสัันต์์
 กุล่าว

ทั้งนี้เฉพาะมอเตอร์สระว่ายนำ้า
บริษัทฯ ผลิตและส่งออกเท่านั้น โดย
มีลูกค้ารายใหญ่คือ ออสเตรเลีย ซึ่งมี
ผู้ผลิตปั�มนำ้าสำาหรับสระว่ายนำ้าจำานวน
 8 ราย บริษัทฯ ขายแบบ OEM ให้
จำานวน 6 ราย หรือคิดเป็นมาร์เก็ต
แชร์รวมมากกว่า 80% ในขณะที่
สหรัฐฯ มีผู้ผลิตปั�มนำ้าสำาหรับสระว่าย
นำ้าจำานวน 16-17 ราย บริษัทฯ ขาย
ให้ผู้ผลิตรายเดียวเนื่องจากกำาลังการ
ผลิตไม่เพียงพอ บริษัทฯ จึงขยาย
กำาลังการผลิตสำาหรับรองรับตลาด
ต่างประเทศ นอกจากนี้ยังลงทุนสร้าง
อาคาร Warehouse ใหม่ ขนาดพื้นที่
 3,019 ตารางเมตร ด้วยงบลงทุน
 23.1 ล้านบาท เพื่อรองรับสินค้า
สำาเร็จรูปรวมทั้งเก็บวัตถุดิบในการ
ผลิต ลงทุนอาคารส่วนขยายกำาลัง
ผลิตมอเตอร์ AC และลงทุนติดตั้ง
หลังคาโซลาร์เซลล์ เพิ่มเติมตึก BLDC 
ด้วยงบลงทุน 8.3 ล้านบาท

PIMO เปิิดแผนธุุรกิิจ H2/64 PIMO เปิิดแผนธุุรกิิจ H2/64 
ศึึกษาสิินค้้า Innovation หนุนกำาไรศึึกษาสิินค้้า Innovation หนุนกำาไร



IVL ปิระกิาศสร้างโรงงานแห่่งให่ม่่ใน Karawang IVL ปิระกิาศสร้างโรงงานแห่่งให่ม่่ใน Karawang 
ปิระเทศอินโดนีเซีีย กิำาลัังกิารรีไซีเคิลั PET สองพัันล้ัานขวัดต่่อปีิปิระเทศอินโดนีเซีีย กิำาลัังกิารรีไซีเคิลั PET สองพัันล้ัานขวัดต่่อปีิ

 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด
 (มหาชน) หรือไอวีแอล ผู้ผลิต PET 
รีไซเคิลสำาหรับบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม
รายใหญ่ที่สุดของโลก ประกาศสร้าง
โรงงานแห่งใหม่ในเขต Karawang 
จังหวัดชวาตะวันตก ซึ่งจะรีไซเคิลขวด
พลาสติกได้เกือบ 2 พันล้านขวดต่อปี
 เพื่อสนับสนุนแผนลดขยะในมหาสมุทร
ของรัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย

โรงงานแห่งนี้ ซึ่งคาดว่าจะเริ่ม
ดำาเนินการได้ในปี 2566 จะรีไซคิล
ขวดพลาสติก PET (polyethylene 
terephthalate) 1.92 พันล้านขวดต่อปี
 พร้อมสร้างงาน 217 ตำาแหน่ง และถือ
เป็นส่วนหนึ่งในคำามั่นสัญญาของไอวี
แอลที่ต้องการนำาขวด PET ใช้งานแล้ว
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนแทนที่
จะเป็นขยะ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุน
แผนปฏิบัติการด้านขยะพลาสติกทาง
ทะเลแห่งชาติของรัฐบาลอินโดนีเซีย
 โรงงานรีไซเคิลแห่งนี้จะล้างทำาความ
สะอาดและตัดขวดใช้งานแล้วเป็น
ชิ้นเล็กๆ ให้เป็นเกล็ด PET เพื่อเป็น
วตัถุดบิในการผลติเม็ดพลาสตกิรไีซเคลิ
 ซึ่งเหมาะสำาหรับบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัส
อาหาร

 
บาห์ลิล ลาฮาดาลีอะ รัฐมนตรี
กระทรวงการลงทุน สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย กล่าวว่า

"ผมรู้สัึกุชื่นชมโครงกุารขอิงอิินโด
รามา เวนเจอิร์สั ที่ต์้อิงกุารช่วยรัฐบาล
ขจัดและบรรเทาวิกุฤต์ิขยะพลาสัต์ิกุ
 ผ่านกุารลงทุนสัร้างโรงงานรีไซเคิล
แห่งใหม่นี้ ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลและ
พวกุเราทุกุคนต์้อิงลงมือิแกุ้ไขปัญหา
ขยะ เราพร้อิมเปิดรับนักุลงทุนที่มุ่ง
สัร้างผลกุระทบเชิงบวกุต์่อิชุมชนและ

สัิ่งแวดล้อิม เพื่อิร่วมกุันปกุป้อิงความ
หลากุหลายทางชีวภาพขอิงท้อิงทะเล
ที่อิุดมสัมบูรณ์ เพื่อิลูกุหลานขอิงเรา"

ในฐานะประเทศหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก อินโดนีเซียมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างมาก มีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์ พร้อมด้วยคุณค่าทาง
เศรษฐกิจและเชิงกลยุทธ์ ซึ่งล้วนสร้าง
ประโยชน์และความท้าทายให้แก่ชาว
อินโดนีเซีย ท่ามกลางสถานการณ์
ปัจจุบัน อินโดนีเซียตั้งเป้าลดขยะ
พลาสติกลงร้อยละ 70 ภายในปี 2568 
นับจากปี 2560 ทั้งนี้ พลาสติก PET 
ซึ่งนิยมใช้ผลิตขวดนั้น สามารถรีไซเคิล
ได้ 100% และเป็นบรรจุภัณฑ์พลาสติก
ที่ถูกเก็บรวบรวมและนำามารีไซเคิลมา
ที่สุดในโลก

"เอิกุลักุษณ์ขอิงพลาสัต์ิกุ PET ซึ่ง
ใช้ผลิต์ขวดน�้าและเครื่อิงดื่มต์่างๆ
 คือิ สัามารถน�าไปรีไซเคิลได้ 100% 
และไม่ควรจะถูกุปล่อิยให้รั่วไหลไป
ในมหาสัมุทร วันนี้ไอิวีแอิลประกุาศ
สัร้างโรงงานรีไซเคิล PET แห่งใหม่
ใน Karawang ซึ่งจะสัามารถรีไซเคิล
ขวด PET ใช้งานแล้วปีละ 1.92 พัน
ล้านขวดจากุทั่วทั้งอิินโดนีเซีย 
ภายในปี 2566" นายยาโชวาดัน โล
เฮีย ประธิานเจ้าหน้าที่บริหารด้าน
ความยั่งยืน อิินโดรามา เวนเจอิร์สั 
กุล่าว "เรารู้สัึกุยินดีที่ได้มีสั่วนสั่งเสัริม
เศรษฐกุิจขอิงอิินโดนีเซีย ผ่านกุารจ้าง
งานที่เป็นมิต์รต์่อิสัิ่งแวดล้อิมจ�านวน
 217 ต์�าแหน่ง และกุารสัร้างงานทาง
อิ้อิมในพื้นที่ดังกุล่าว กุารประกุาศ
สัร้างโรงงานในวันนี้เกุิดขึ้นได้เพราะ
แผนระดับชาต์ิขอิงอิินโดนีเซียที่มุ่ง
ลดขยะพลาสัต์ิกุทางทะเลลงร้อิยละ 
70 ลดขยะมูลฝอิยลงร้อิยละ 30 และ

จัดกุารขยะมูลฝอิยร้อิยละ 70 ภายใน
ปี 2568"

นายดีเค อิากุาวาล ประธิานเจ้าหน้าที่
บริหาร ธิุรกุิจ Combined PET, IOD 
และ Fibers อิินโดรามา เวนเจอิร์สั
 กุล่าวว่า "ความเป็นผู้น�าขอิงรัฐบาล
อิินโดนีเซียในกุารจัดกุารขยะ ท�าให้ไอิ
วีแอิลสัามารถลงทุนในโครงกุารสัร้าง
พื้นฐานที่จ�าเป็น กุารสัร้างคุณค่าทาง
เศรษฐกุิจให้แกุ่สัิ่งขอิงที่ใช้งานแล้ว
 ในฐานะวัต์ถุดิบสั�าหรับกุารผลิต์ขวด
ใหม่ จะช่วยพัฒนาระบบกุารจัดเกุ็บ
ขยะ ด้วยกุารสัร้างโรงงานเพื่อิรีไซเคิล
ขวด PET ใช้งานแล้วเป็นขวดใหม่
 เราจะสัามารถลดปริมาณขยะและ
ปกุป้อิงท้อิงทะเล โรงงานรีไซเคิลแห่ง
ใหม่นี้ยังสั่งเสัริมเป้าหมายที่มีร่วมกุัน
ในกุารสัร้างโซลูชั่นสั�าหรับเศรษฐกุิจ
หมุนเวียนและมหาสัมุทรที่สัะอิาด"

อินโดรามา เวนเจอร์ส มีฐานการผลิต
 6 แห่งในพื้นที่ Purwakarta, Cilegon, 
Tangerang และ Karawang ของ
อินโดนีเซีย ด้วยโรงงานรีไซเคิลแห่ง
ใหม่นี้ ไอวีแอลได้นำาการดำาเนินธุรกิจ
ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนมา
ใช้ดำาเนินงานในอินโดนีเซีย นอกจาก
นี้ ในปี 2562 อินโดรามา เวนเจอร์ส
 ได้ประกาศเป้าหมายในการเพิ่มกำาลัง
การรีไซเคิล PET ทั่วโลกเป็นอย่างน้อย
 750,000 เมตริกตันต่อปี ภายในปี
 2568 พร้อมเงินลงทุน 1.5 พันล้าน
เหรียญสหรัฐเพื่อบรรลุเป้าหมายดัง
กล่าว โรงงานแห่งใหม่ของไอวีแอล
ใน Karawang นี้ จะทำางานผสานกับ
โรงงานผลิตเกล็ดพลาสติก PET ที่มี
อยู่แล้วในอินโดนีเซีย รวมทั้งฐานการ
รีไซเคิลแห่งอื่นๆ ของไอวีแอลในเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้



TPS คาดผลังานคร่�งปีิห่ลััง TPS คาดผลังานคร่�งปีิห่ลััง 
สดใส-บ.ร่วัม่ทุน เดอะวิัน เทเลัคอม่สดใส-บ.ร่วัม่ทุน เดอะวิัน เทเลัคอม่

 มีีโอกาสิจะได้้รับใหม่ีอีกประมีาณ 4-5 โค้รงการ มูีลค่้ารวมี 800 ลบ. มีีโอกาสิจะได้้รับใหม่ีอีกประมีาณ 4-5 โค้รงการ มูีลค่้ารวมี 800 ลบ.

บมจ.เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น 
(TPS) ประเมินแนวโน้มผลงานครึ่ง
ปีหลังมีทิศทางที่ดีต่อเนื่อง ผลจาก
ทยอยรับรู้รายได้จาก Backlog ตุน
ไว้กว่า 500 ล้านบาท ลุ้น" เดอะวิน
 เทเลคอม" ยื่นประมูลงานใหม่อีก
 4-5 โครงการ มูลค่ารวมราว 800 
ล้านบาท ฟาก “บุญสัม กุิจเกุษต์ร
สัถาพร” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 ระบุ ลุยเข้าประมูลงานทั้งภาครัฐ 
และเอกชนเต็มสปีด พร้อมต่อยอด
ธุรกิจเดิมโดยรุกขยายไปยัง Cyber 
Information Security มั่นใจช่วย
ผลักดันผลงานปีนี้โตทะลุเป้า 20%

นายบุญสัม กุิจเกุษต์รสัถาพร
 ประธิานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
 เดอิะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จ�ากุัด (
มหาชน) (TPS) ดำาเนินธุรกิจเป็น
ผู้ให้คำาปรึกษา ออกแบบ จัดหา
 ติดตั้ง จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดเผยว่า
 แนวโน้มการดำาเนินงานครึ่งหลัง ปี 
2564 ยังมีทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจาก
 ปัจจุบันมีงานที่รอรับรู้รายได้
 (Backlog) กว่า 500 ล้านบาท

 โดยคาดว่า จะทยอยรับรู้รายได้ใน
ปีนี้เป็นต้นไป รวมทั้งบริษัทฯ ยัง
มีการเข้าประมูลงานใหม่อย่างต่อ
เนื่อง ทั้งงานภาครัฐและเอกชน

รวมทั้ง บริษัท เดอะวิน เทเลคอม
 จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน
 ดำาเนินธุรกิจติดตั้งสายสื่อสาร
โทรคมนาคมเสาไฟฟ้า ซึ่งมีงาน
ที่อยู่ระหว่างการดำาเนินการ 2-3 
โครงการ มูลค่ารวมกว่า 20 ล้าน
บาท และคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลัง
มีโอกาสจะได้รับใหม่อีกประมาณ
 4-5 โครงการ มูลค่ารวม 800 
ล้านบาท ซึ่งคาดว่า จะเห็นความ
ชัดเจนภายในไตรมาส 3/2564 ดัง
นั้น จะช่วยสนับสนุนให้มีปริมาณ
งานในมือรอรับรู้รายได้เพิ่มขึ้น 
และรองรับการเติบโตในระยะยาว

“บริษัทฯ ประเมินว่า ในช่วงครึ่ง
หลังขอิงปีนี้ ผลกุารด�าเนินงานจะ
เต์ิบโต์กุว่าครึ่งปีแรกุ เนื่อิงจากุ
ยังมี Backlog ที่ทยอิยรับรู้ราย
ได้ ทั้งงานจ�าหน่าย และวางระบบ
เทคโนโลยีสัารสันเทศ งานกุารให้

บริกุารดูแล และบ�ารุงรักุษาระบบ
ภายหลังกุารขายที่มีเข้ามาอิย่าง
ต์่อิเนื่อิง นอิกุจากุนี้ ยังมีงานที่
เข้าไปประมลูอิกีุหลายโครงกุารท้ัง
ขอิง TPS และบริษัทร่วมทุน ซึ่ง
มั่นใจว่า จะช่วยผลักุดันผลงานปีนี้
เต์ิบโต์ต์ามเป้าที่ระดับ 20% จากุปี
กุ่อิน”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TPS 
กล่าวอีกว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่าง
การเตรียมความพร้อมในส่วนการ
จัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อประกอบ
ธุรกิจให้คำาปรึกษา ออกแบบ
 บริการ จัดหา ติดตั้ง และบริการ
จัดหาทรัพยากรบุคคล เพื่อ
ระบบความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ (Cyber Information 
Security) ทั้งด้านข้อมูล
สารสนเทศ (Data Security) และ
ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer 
Network Security)โดยมีทุนจด
ทะเบียน 3,000,000 บาท ซึ่ง TPS 
ถือหุ้นในสัดส่วน 60% คาดว่า จะ
เริ่มดำาเนินการได้ภายในเร็วๆนี้



บอร์ด MAJOR อนุมั่ติ่ขายหุ้่น SFบอร์ด MAJOR อนุมั่ติ่ขายหุ้่น SF
ห่ม่ดทั�ง 30.36% ให้่ CPN ที�ราคาหุ้่นลัะ 12 บาท มู่ลัค่า 7.76 พัันลับ.ห่ม่ดทั�ง 30.36% ให้่ CPN ที�ราคาหุ้่นลัะ 12 บาท มู่ลัค่า 7.76 พัันลับ.

บอิร์ด MAJOR อินุมัติ์ขายหุ้นSF หมดท้ัง 30.36% 
ให้ CPN ท่ีราคาหุ้นละ 12บาท มูลค่า 7.76 พันลบ. 
ระบุจะรับรู้กุ�าไรจากุกุารขายหุ้น SF หลังหักุภาษีราว
 2,824.0 ลบ.
 
นางสาวฐิตาภัสร์ อิสราพรพัฒน์ เลขานุการบริษัท
 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำากัด (มหาชน
) MAJOR เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของ 
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำากัด (มหาชน)
 (“บริษัท”) ครั้งที่3/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 5 กรกฎำา
คม 2564 ได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำาคัญดังต่อไปนี้
 
1. รับทราบและมีมติอนุมัติกำารแต่งตั้ง บริษัทหลัก
ทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) เป็นที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระในการเข้าทำารายการโอนขาย
หุ้นสามัญที่บริษัทถือหุ้นอยู่ใน บริษัท สยามฟิวเจอร์
ดีเวลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) (“SF”)อันเข้าข่ายเป็น
รายการจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

2. มีมติอนุมัติการเข้าทำาบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อ
ขายหุ้น SF เพื่อการขายหุ้นสามัญที่บริษัทถืออยู่ใน SF 
จำานวน 647,158,471 หุ้น หรือคิดเป็นร้ อยละ 30.36 
ของหุ้นที่จำาหน่ายแล้วทั้งหมดให้กับบริษัท เซ็นทรัล
พัฒนา จำากัด (มหาชน) ซึ่งไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัท ในราคาหุ้นละ 12บาท รวมเป็นเงินจำานวน
ทั้งสิ้น 7,765,901,652 บาท

โดยบริษัทจะเข้าทำารายการดังกล่าวก็ต่อเมื่อที่ประชุม
วิสำามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทได้มีมติอนุมัติการเข้าทำา
รายการดังกล่าว และคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องได้ลงนามใน
สัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาอื่นๆ
(ถ้ามี) ที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
รวมทั้งเงื่อนไขบังคับก่อนต่างๆ 
ที่ระบุไว้สำาเร็จลง

ทั้งนี้บริษัทฯ จะได้รับชำาระค่าตอบแทนทั้งจ านวนภา
ยในเวลาที่กฎหมายกำาหนดเมื่อมีการโอนหุ้นตาม Big 
Lot ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันที่ 30 สิงหาคม 2564

สำาหรับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ
บริษัทฯ คาดว่าการเข้าทำาธุรกรรมจะท าให้บริษัทฯ ได้
รับผลประโยชน์ ดังนี้

1. รับรู้กำาไรจากการขายหุ้น SF หลังหักภาษีเป็นจำานวน
ประมาณ 2,824.0 ล้านบาท

2. ผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ ปรับตัวดีขึ้นอันเนื่อง
มาจากการชำาระคืนหนี้เงินกู้ยืมบางส่วนด้วยเงินที่ได้
รับจากการขายหุ้นในครั้งนี ้ส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยจ่าย
ลดลง

3. อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจากการชำาระคืนหนี้เงิน
กู้ยืมบางส่วน ส่งผลให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องทางการ

เงินเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนแผนการขยายธุรกิจ รวมถึง
โอกาสทางธุรกิจต่างๆ ในอนาคต

ส่วนแผนการใช้เงินที่ได้รับจากการขาย
1. ทยอยช าระคืนหนี้เงินกู้ยืมตามสัญญาประมาณ
 5,300 ล้านบาท
2. ใช้เป็นเงินทุนสำาหรับแผนการขยายธุรกิจที่วางไว้
ประมาณ 265 ล้านบาท
3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 2,200 ล้านบาท

ทั้งนี้มีมติอนุมัติกำาหนดวันประชุมวิสำามัญผู้ถือหุ้นครั้ง
ที่ 1/2564 ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหำาคม 2564 เวลา10.00
 น. ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน (โรง
ที่ 14) เลขที่ 1839, 1839/1, 1839/6 ถนนพหลโยธิน
 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยก
 าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิ
สำามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 
2564 (Record Date)

ขณะที่เมื่อธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ บริษัทฯ จะไม่มีการ
ถือหุ้นสามัญใน SF

 ด้าน นางสัาวอิัมพาวีร์ ชมภูพงษ์เกุษม เลขานุกุาร
บริษัท บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากุัด (มหาชน) CPN 
เปิดเผยว่า ต์ามที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ากุัด (
มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 
คณะกรรมการได้มีมติเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทสยามฟิวเจอร์ดีเวลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) 
("SF") โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติให้บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ("
บริษัทฯ") เข้าซื้อหุ้นสามัญของ SF จากบริษัท เมเจอร์
 ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) ("ผู้ขาย") รวมจำานวน
หุ้นสามัญที่ซื้อขายทั้งสิ้น 647,158,471หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 30.36 ของหุ้นที่ออกและจำาหน่ายแล้ว
ทั้งหมดของ SF ในราคาซื้อขายหุ้นละ 12.00 บาท
คิดเป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 7,765,901,652 บาท ทั้งนี้
 บริษัทฯมีกำาหนดการลงนามในบันทึกข้อตกลงซื้อขาย
หุ้นภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ("บันทึกข้อตกลง
ซื้อขายหุ้น")และจะลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นภายใน
 30 วันนับแต่วันที่บันทึกข้อตกลงซื้อขายหุ้นลงนาม
แล้วเสร็จ("สัญญาซื้อขายหุ้น") โดยคาดว่าจะซื้อหุ้น SF 
โดยปราศจากภาระติดพันจากผู้ขายแล้วเสร็จภายใน
วันที่ 30สิงหาคม 2564 ("ธุรกรรมการซื้อหุ้น") ทั้งนี้
ความสำาเร็จของธุรกรรมการซื้อหุ้นอยู่ภายใต้เงื่อนไข
และข้อตกลงของสัญญาซื้อขายหุ้นและสัญญาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) รวมถึงเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ที่
ระบุไว้ระหว่างคู่สัญญา 

2. ภายหลังการเข้าทำาธุรกรรมการซื้อหุ้นเสร็จสิ้น
 บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องทำาคำาเสนอซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมด
ของ SFตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศคณ

ะกรรมการกำากับตลาดทุนที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลัก
เกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ
ครอบงำากิจการ (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)ในราคา
เดียวกันกับราคาซื้อขายตามสัญญาซื้อขายหุ้นที่ราคา
หุ้นละ 12.00 บาท ภายในวงเงินประมาณ 17,817ล้าน
บาท ("การทำาคำาเสนอซื้อ") โดยภายหลังจากการทำาคำา
เสนอซื้อบริษัทฯอยู่ระหว่างศึกษาซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุป
เกี่ยวกับการเพิกถอน SFออกจากการเป็นบริษัทจดทะ
เบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ")หากมีความชัดเจนแล้วจะแจ้งต่อตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ ต่อไป

3. มอบอำานาจให้คณะกรรมการจัดการมีอำานาจ
พิจารณากำาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้น SF ตลอดจนเข้าเจรจา ตกลง
 เปลี่ยนแปลงแก้ไข และลงนามในเอกสารและสัญญา
ต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำาเนินการต่าง ๆ อันจำาเป็น
และสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อหุ้น SF ดังกล่าว

ทั้งนี้ ธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญและการทำาคำาเสนอซื้อ
ดังกล่าวไม่ถือเป็นการเข้าทำารายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนและประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องแต่การ
เข้าทำาธุรกรรมการซื้อหุ้นและการทำาคำาเสนอซื้อข้าง
ต้นจัดเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 2ตาม
ประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 
เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำารายการที่มีนัยสำาคัญที่เข้า
ข่ายเป็นการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน(รวม
ทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผย
ข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547(รวมทั้งที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า "ประกาศรายการได้
มาหรือจำาหน่ายไป")

โดยธิุรกุรรมกุารซื้อิหุ้นและกุารท�าค�าเสันอิซื้อิมีขนาด
ขอิงรายกุารรวมกุันสัูงสัุดเท่ากุับ 25,583 ล้านบาท
หรือิคิดเป็นร้อิยละ 23.52โดยค�านวณต์ามเกุณฑ์
กุ�าไรสัุทธิิจากุกุารด�าเนินงานซึ่งเป็นวิธิีที่มีมูลค่าขอิง
รายกุารสัูงสัุดจากุทุกุเกุณฑ์กุารค�านวณที่กุ�าหนด
โดยประกุาศรายกุารได้มาหรือิจ�าหน่ายไป ทั้งนี้
เมื่อิรวมมูลค่ารายกุารขอิงธิุรกุรรมกุารซื้อิหุ้นและ
กุารท�าค�าเสันอิซื้อิในครั้งนี้กุับธิุรกุรรมกุารได้มาซึ่ง
สัินทรัพย์อิื่นในรอิบระยะเวลา 6 เดือิน ระหว่างวันที่
 4 มกุราคม ถึงวันที่ 5 กุรกุฎาคม 2564(ซึ่งเป็นวัน
ที่คณะกุรรมกุารบริษัทมีมต์ิให้เข้าท�าธิุรกุรรมกุารซื้อิ
หุ้น) อิีกุร้อิยละ 15.87ท�าให้รายกุารได้มาซึ่งสัินทรัพย์
มีขนาดรวมกุันเท่ากุับร้อิยละ 39.39ท�าให้ธิุรกุรรม
ดังกุล่าวถูกุจัดเป็นรายกุารได้มาซึ่งสัินทรัพย์ประเภท
ที่ 2 ดังนั้นบริษัทฯมีหน้าที่เปิดเผยสัารสันเทศเกุี่ยว
กุับรายกุารได้มาซึ่งสัินทรัพย์ดังกุล่าวต์่อิต์ลาดหลักุ
ทรัพย์ฯและจัดสั่งสัารสันเทศแจ้งกุารเข้าท�าธิุรกุรรม
กุารซื้อิหุ้นและกุารท�าค�าเสันอิซื้อิดังกุล่าวต์่อิผู้ถือิหุ้น
ขอิงบริษัทฯภายใน 21 วัน นับจากุวันที่มีกุารเปิด
เผยสัารสันเทศต์่อิต์ลาดหลักุทรัพย์ฯ อิย่างไรกุ็ต์าม
บริษัทฯไม่จ�าเป็นต์้อิงขอิอินุมัต์ิกุารเข้าท�าธิุรกุรรมกุาร
ซื้อิหุ้นดังกุล่าวจากุที่ประชุมผู้ถือิหุ้น



RBF คว้ัาใบอนุญาต่โรงงานสกัิดสาร CBD-THCRBF คว้ัาใบอนุญาต่โรงงานสกัิดสาร CBD-THC
จากิกัิญชง รายแรกิในไทยแลัะเอเชียต่ะวัันออกิเฉีียงใต้่จากิกัิญชง รายแรกิในไทยแลัะเอเชียต่ะวัันออกิเฉีียงใต้่

"RBF" ได้รับใบอนุญาตโรงงานสกัดสาร CBD-THC จาก
 กัญชง ผลิต จำาหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ราย
แรกในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเดินหน้า
รับคำาสั่งซื้อ-MOU กับลูกค้าปลายนำ้า กลุ่มธุรกิจอาหาร
และเครื่องดื่ม อาหารเสริม สมุนไพร และกลุ่มธุรกิจอื่นๆ
ในอนาคต

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดช ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่่ายบัญชี
และการเงิน บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำากัด
(มหาชน) หรือ RBF เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทฯได้ยื่น
ขอใบรับอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 
เฉพาะกัญชง กับทางสำานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา หรือ อย. ไปก่อนหน้านี้ ล่าสุด เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 
2564 บริษัทฯได้รับใบอนุญาต ผลิต (ที่ไม่ใช่การปลูก) ยา
เสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะกัญชง เลขที่ 1/2564 (
มป) พื้นที่ลำาดับที่ 1 จากสำานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา หรือ อย. อย่างเป็นทางการ เพื่อประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์หรืออุตสาหกรรม โดยบริษัทฯถือเป็นรายแรกใน
ไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้รับใบอนุญาตดัง
กล่าว

ทั้งนี้หลังจากที่บริษัทฯได้รับใบอนุญาตฯแล้ว บริษัทฯ
จะเดินหน้าเจรจาธุรกิจทำา MOU กับกลุ่มลูกค้าปลายนำ้า
 และรับคำาสั่งซื้อจริงในธุรกิจอย่างถูกต้อง เพื่อการผลิต
 พัฒนา สินค้ากลุ่ม อาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำาอางค์
 สมุนไพร อาหารเสริม และกลุ่มธุรกิจอื่นๆในอนาคต ภาย

ใต้ข้อกำาหนดตามที่ทางอย.อนุญาต เพื่อนำาสารสกัดไป
ใช้ผลิตสินค้าอย่างถูกต้องตามกฏหมาย สำาหรับการนำา
สินค้าออกสู่ตลาดในประเทศ และ ต่างประเทศ
 
สำาหรับเป้าหมายรายได้หลังจากที่ได้รับใบอนุญาต คาด
ว่าปีนี้อาจไม่ได้เห็นภาพการเติบโตที่มากนัก แต่เชื่อว่าจะ
ส่งผลที่ชัดเจนระดับสูงในปี2565 โดยในส่วนของลูกค้า
ใหม่ปีนี้จะมีเพิ่มขึ้นแน่นอน เพราะผลิตภัณฑ์จากไทยที่
ส่งออกต่อไปจะมีสาร CBD ใส่เข้าไปด้วย เพื่อเจาะตลาด
กลุ่มยุโรป ซึ่งมีความต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีสาร
 CBD ผสมอยู่ กล่าวคือ เหมือนเป็นการเปิดตลาดเพิ่มอีก
เซ็กเมนต์หนึ่ง

"กุารปลดล็อิกุกุัญชง เพื่อิเชิงพาณิชย์ที่มีขนาดปริมาณ
ความต์้อิงกุารขอิงต์ลาดค่อินข้างสัูง ถือิเป็นครั้งแรกุ
ขอิงไทย และเป็นประเทศแรกุในเอิเชียต์ะวันอิอิกุ
เฉียงใต์้ที่ท�ากุารปลดล็อิกุดังกุล่าว โดยเชื่อิว่าหลังจา
กุอิย.ประกุาศความชัดเจนเรื่อิงใบอินุญาต์ฯ จะท�าให้
ภาพธิุรกุิจสัามารถด�าเนินต์่อิได้ ทั้งปลายน�้าและต์้นน�้า
 โดยทั้งซัพพลายเชนจะได้รับประโยชน์ทั้งหมด เพราะ
ผลิต์ภัณฑ์ต์ัวใหม่ที่อิอิกุมานั้นมีสัารที่เป็นประโยชน์ต์่อิ
ร่างกุาย ซึ่งคนสั่วนใหญ่สันใจที่จะทดลอิงใช้ ถือิเป็น
อิีกุทางเลือิกุให้ผู้บริโภคเลือิกุซื้อิสัินค้า, ผู้ผลิต์มีทาง
เลือิกุใหม่ในกุารพัฒนาสัินค้าใหม่เพื่อิขายและสั่งอิอิกุ, 
โรงงานผลิต์มีผลิต์ภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อิมาเต์ิมเต์็มต์ลาดมากุ
ขึ้น" นายสัุรนาถ กุล่าว



KTC ปรัับเป้ายอดใช้้จ่่ายบัตรัเครัดิตปี 64KTC ปรัับเป้ายอดใช้้จ่่ายบัตรัเครัดิตปี 64
โต 5% รัาว 2 แสนลบ. จ่ากเดิมคาดโต 8% หลังโควิด-19โต 5% รัาว 2 แสนลบ. จ่ากเดิมคาดโต 8% หลังโควิด-19

ยังเป็นปัจ่จั่ยกดดันศก.ยังเป็นปัจ่จั่ยกดดันศก.

KTC ปรับเป้ายู่อดใชื้�จ่ำายู่บัตรเครดิตปี64 เห่ลือ
โต5% ราว2แสนลบ. จำากเดิม่คาดโต8% ห่ลัง
โควิด-19 ยู่ังเป็นปัจำจัำยู่กดดันศก. เผู้ยู่ปัจำจุำบัน
 ระดับNPL อยู่่ท้่�1.5% คาดทั�งปีสาม่ารถควบคุม่
ให่�อยู่่ใ่นระดับท้�ไม่น่า่เป็นกังวล
 
นางพิทยู่า วรปัญญาสกุล รองประธานเจำ�า
ห่น�าท้�บริห่าร บริษััท บัตรกรุงไทยู่ จำำากัด (
ม่ห่าชื้น) KTC เปิดเผู้ยู่ว่า สำาห่รับความ่ท�าทายู่ท้�
เกิดข่�นในปี2564 ทำาให่�ค่อนข�างเป็นปีท้�ทำาการ
ตั�งเป้าห่ม่ายู่ผู้ลการดำาเนินงานได�ยู่ากม่าก
 เนื�องจำากม่้สถานการณ์์ภายู่ในประเทศท้�ไม่่
สาม่ารถควบคุม่ได�ทั�งด�านเศรษัฐกิจำและผู้ลกระ
ทบจำากการแพรร่ะบาดของเชื้ื�อไวรัสโควิด-19 
สง่ผู้ลให่�บริษััทฯ ปรับเป้ายู่อดการใชื้�งานบัตร
เครดิตคาดว่าจำะเติบโตไม่ต่�ากว่า5% คิดเป็น
ม่่ลค่าราว 200,000 ล�านบาท จำากเดิม่คาดว่า
จำะเติบโตท้�ระดับ 8% โดยู่ยู่อดใชื้�จ่ำายู่นั�นก็ข่�น
อยู่่กั่บว่าภาพรวม่เศรษัฐกิจำในประเทศจำะกลับ
ม่าปกติได�เร็วแค่ไห่น ซีคางปัจำจุำบันกลุ่ม่ล่กค�า
บัตรKTC ม่้ยู่อดใชื้�จ่ำายู่บัตรเครดิต เฉีล้�ยู่ราว 
7,000 บาท ลดลงเล็กน�อยู่

”เราได้มกีารกระต์ุ้นัให ้Portfolio ของบตั์ร
 KTC มกีารใช้จ่าย โดยได้พยายามรว่มมือกับ
พันัธิ์มิต์รซึง่เป็นัรา้นัค้ามากมายท่ัวประเทศ 
ซึง่จะสิามารถท�าใหล้กูค้าเลือกสินิัค้าใหแ้มทช์
กับความต้์องการใช้บตั์รเครดิต์ในัช่วงปัจจุบนัั
 ทีเ่น้ันัการบตั์รเครดิต์ในัสินิัค้าทีม่ค่ีาใช้จ่าย
น้ัอยลงเรื่อยๆ เช่นัการซื้อสินิัค้าในัรา้นัสิะดวก
ซื้อ เป็นัต้์นั ซึง่บตั์รKTC จะช่วยท�าใหล้กูค้า
สิะดวกในัการจับจ่ายใช้สิอยขึน้ัและท�าให้
บรษัิทเองมรีายได้เพิ่มขึน้ัต์ามไปด้วย” นัาง
พิทยา กล่าว

ด�านห่น้�เส้ยู่ท้�เกิดข่�นจำากการปล่อยู่สินเชื้ื�อ
 (NPL) ปัจำจุำบัน ล่าสุด ณ์ เดือนพฤษัภาคม่ อยู่่ท้่�
ระดับ1.5% ซี่�งใกล�เค้ยู่งกับ ตัวเลข NPL สิ�นสุด
ไตรม่าสท้�1/64 อยู่่ท้่�ระดับ 1.4% ซี่�งถือว่าKTC
 รักษัาระดับได�ด้ เม่ื�อเปร้ยู่บเท้ยู่บกับภาพรวม่
ของอุตสาห่กรรม่ธุรกิจำบัตรเครดิตซี่�งม่้อัตรา
การเติบโตของNPL ณ์ เดือนเม่ษัายู่น อยู่่ท้่�
ระดับ2.3% โดยู่ในปีน้�บริษััทจำะให่�ความ่สำาคัญ
และพยู่ายู่าม่ควบคุม่ระดับNPLไม่ใ่ห่�ส่งเกินไป
 ซี่�งเชื้ื�อว่าทั�งปีจำะสาม่ารถควบคุม่ให่�อยู่่ใ่นระดับ
ท้�ไม่น่า่กังวล

อยู่า่งไรก็ตาม่ บริษััทฯ ยู่อม่รับว่าการอนุม่ัติบัตร
เครดิตกับล่กค�ารายู่ให่ม่ใ่นปัจำจุำบันนั�นค่อนข�าง
ทำาได�ยู่ากข่�น จำากการประเม่ินความ่สาม่ารถ
ในการชื้ำาระคืนเงินของผู้่�ขอสินเชื้ื�อ ท่าม่กลาง
สภาวะสถานการณ์์เศรษัฐกิจำท้�ค่อนข�างนา่เป็น
ห่ว่ง ซี่�งเป็นเห่ตุผู้ลห่ลักท้�ทำาให่� KTC ขยู่ับยู่อด
บัตรเครดิตให่ม่ใ่ห่�ไปถ่งเป้าห่ม่ายู่ท้�ตั�งไว�ได�ยู่าก
ข่�น ปัจำจุำบัน บริษััทม่้อัตราการอนุม่ัติบัตรเครดิต
อยู่่ท้่� 36% จำากเดิม่ท้�เคยู่อนุม่ัติราว 40% จำาก
คำาร�องทั�งห่ม่ด

จำากสถานการณ์์ของการแพรร่ะบาดโควิด-19 
ห่ลายู่ระลอก ทำาให่�ล่กค�าบัตร KTC ได�รับผู้ลก
ระทบด�านการเงิน และม่้การเข�าม่าขอรับความ่
ชื้ว่ยู่เห่ลือประม่าณ์ 14,000 คน โดยู่ม่้ตัวเลข
ยู่อดชื้ำาระคงค�างรวม่ ณ์ เดือนม่ิถุนายู่น อยู่่ท้่�ราว 
1,000ล�านบาท ซี่�งถือว่ายู่ังอยู่่ใ่นระดับต�า

สำาห่รับกลยุู่ทธ์การตลาดในชื้ว่งคร่�งปีห่ลัง2564
 บริษััทยู่ังคงม่้เป้าห่ม่ายู่ให่�สม่าชื้ิกเลือกใชื้�บัตร
เครดิต KTC เป็นอันดับแรก และเป็นบัตรฯ ท้�ใชื้�
เป็นประจำำาในทุกวัน (Default Card) โดยู่ศ่กษัา
พฤติกรรม่การใชื้�จ่ำายู่ของสม่าชื้ิกท้�ม่้การปรับ
เปล้�ยู่นจำากผู้ลกระทบของเศรษัฐกิจำท้�ชื้ะลอตัว
 และวิกฤตโควิด - 19 เพื�อม่อบสิทธิประโยู่ชื้น์
ความ่คุ�ม่ค่าท้�ตรงใจำสม่าชื้ิกม่ากยู่ิ�งข่�น โดยู่
เฉีพาะห่ม่วดประกันภัยู่ ท้�ม่้ยู่อดใชื้�จ่ำายู่ส่งเป็น
อันดับห่น่�ง และห่ม่วดชื้�อปปิ� งออนไลน์ท้�ยู่อดใชื้�
จ่ำายู่เติบโตอยู่า่งม่าก พร�อม่สร�างประสบการณ์์
ท้�ด้ให่�กับสม่าชื้ิก ด�วยู่การพัฒนาศักยู่ภาพของ
แอป KTC Mobile ให่�ม่้บริการท้�สะดวก เน�นการ
ใชื้�งานง่ายู่ และรวดเร็วข่�น เพื�อตอบโจำทยู่์ไลฟ์
สไตล์ของสม่าชื้ิกท้�คุ�นชื้ินกับการทำารายู่การ
แบบออนไลน์ ซี่�งปัจำจุำบันสม่าชื้ิกโห่ลดใชื้�งาน
แอป KTC Mobile แล�วทั�งสิ�น 1.8 ล�านรายู่
 และม่้การทำาธุรกรรม่ทางการเงินในแอป KTC 
Mobile ม่ากถ่ง75% ของผู้่�ใชื้�งาน

นอกจำากน้� KTC ยู่ังให่�ความ่สำาคัญกับพันธม่ิตร
ทางธุรกิจำ ตาม่แนวทางการตลาดแบบ
 Partnership Marketing ด�วยู่เทคนิคการสร�าง
ความ่สัม่พันธ์อยู่า่งยู่ั�งยู่ืน โดยู่ให่�บริการด�านการ
ชื้ำาระเงินท้�ห่ลากห่ลายู่ และการผู้น่กกำาลังใชื้�จุำด
แข็งคะแนน KTC FOREVER เพิ�ม่ความ่คุ�ม่ค่าให่�
สม่าชื้ิกและสนับสนุนพันธม่ิตรทางธุรกิจำ การ
ใชื้�พื�นท้�สื�อของเคท้ซี้ในการชื้ว่ยู่ประชื้าสัม่พันธ์
กิจำการของพันธม่ิตร รวม่ถ่งเคท้ซี้ยู่ังม่้ KTC U 
SHOP ซี่�งเป็นบริการขายู่สินค�าออนไลน์ท้�ใชื้�

เป็นชื้อ่งทางในการสนับสนุนพันธม่ิตรและผู้่�
ประกอบการท้�สนใจำนำาเสนอสินค�าให่�แก่สม่าชื้ิ
กบัตรฯ ซี่�ง KTC ม่้ฐานล่กค�าบัตรKTC ม่ากกว่า
 2ล�านคน สาม่ารถกระจำายู่รายู่ได�ให่�กับพาร์ท
เนอร์ได�อยู่า่งด้ โดยู่สม่าชื้ิกบัตรสาม่ารถชื้ำาระ
ด�วยู่คะแนน KTC FOREVER ห่รือบัตรเครดิต
 KTC ได�อ้กด�วยู่

นางพิทยู่า กล่าวเสริม่ว่า “บัตรKTC FOREVER 
เราเน�นกลยุู่ทธ์ คะแนนน�อยู่ก็แลกได� เพราะ
เข�าใจำว่าล่กค�าแต่ละคนต่างม่้ความ่สาม่ารถ
ในการใชื้�จ่ำายู่ท้�ไม่เ่ท่ากัน ดังนั�นเราต�องการนำา
เสนอความ่ห่ลากห่ลายู่และครอบคลุม่กับทุกคน
ท้�ใชื้�บัตรน้� ซี่�งพวกเค�าสาม่ารถแลกคะแนนให่�
เป็นสินค�าห่รือเงินสดก็ได�เพื�อเป็นการตอบแทน
ล่กค�าท้�ม่้การใชื้�จ่ำายู่ผู้า่นบัตรเครดิตของKTC”

สำาห่รับการใชื้�บัตรเพื�อการท่องเท้�ยู่วในประเทศ
นั�น บริษััทม่้มุ่ม่ม่องว่า แต่เดิม่การท่องเท้�ยู่ว
ในต่างประเทศเป็นยู่อดใชื้�จ่ำายู่ห่ลักของบัตร
เครดิต แต่พอเกิดสถานการณ์์การแพรร่ะบาด
ของโควิด-19 ทำาให่� KTC ห่ันม่าสนับสนุนพัน
ธม่ิตรและผู้่�ประกอบการไทยู่ม่ากข่�น ซี่�งบัตร
ของ KTC สาม่ารถใชื้�ได�ครอบคลุม่อยู่่แ่ล�ว ไม่่
ว่าจำะเป็นโรงแรม่ ห่รือสายู่การบินโดยู่ตรง รวม่
ไปถ่งแพลตฟอร์ม่ ATO อาทิ Agoda, Traveloka 
เป็นต�น ซี่�งแล�วแต่ความ่ถนัดของล่กค�าในการ
ใชื้�บริการแอปต่างๆ สอดรับกับพฤติกรรม่ของ
ผู้่�บริโภคท้�เปล้�ยู่นไป ห่ันม่าทำาธุรกรรม่ต่างๆบน
ออนไลน์ม่ากข่�น

ทั�งน้� KTC ม่องว่า วัคซี้นป้องกันโควิด-19 จำะ
เป็นตัวขับเคลื�อนสำาคัญท้�จำะทำาให่�ภาคการท่อง
เท้�ยู่วและเศรษัฐกิจำอื�นๆฟื� นข่�น ห่ากม่้การเรง่
ฉี้ดวัคซี้นให่�กับประชื้าชื้นอยู่า่งทั�วถ่งและได�รับ
วัคซี้นท้�ม่้ประสิทธิภาพป้องกันการแพรเ่ชื้ื�อได�ด้
 ซี่�งKTCเอง ม่้ความ่ใสใ่จำในสุขภาพของทุกๆคน
และม่้บริการสำาห่รับผู้่�ใชื้�บัตรเครดิตของKTC ท้�
ม่้การทำาประกันสุขภาพพว่งไปด�วยู่ โดยู่ปัจำจุำบัน
 KTC ม่้โรงพยู่าบาลท้�ล่กค�าKTCสาม่ารถใชื้�
สิทธิตาม่บัตรได�ไม่ต่�ากว่า 250 แห่ง่ทั�วประเทศ
 ซี่�งKTC ม่องเห่็นถ่งความ่สำาคัญของการรักษัา
พยู่าบาล และม่้การชื้ว่ยู่เห่ลือค่าใชื้�จ่ำายู่การ
รักษัาสำาห่รับผู้่�ท้�เข�ารักษัาในโรงพยู่าบาลรัฐ
ท้�KTCม่้แคม่เปญและโปรโม่ชื้ั�นรว่ม่อยู่่ ่ซี่�งจำะคิด
อัตราดอกเบ้�ยู่พิเศษัท้� 0.59% เท่านั�น เพื�อชื้ว่ยู่
แบง่เบาภาระของล่กค�า



IRPC ทุ่่่ม 1.33 หม่�นล้านIRPC ทุ่่่ม 1.33 หม่�นล้าน
ปรัับปร่ังค่ณภาพนำ�ามันเป็น Euro V ปรัับปร่ังค่ณภาพนำ�ามันเป็น Euro V 
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IRPC ขานรับนโยู่บายู่ภาครัฐ เตรยู้่ม่
งบ 13,300 ล�านบาท เดินห่น�าลงทนุ
โครงการปรบัปรุงประสทิธภิาพ  โรง
กลั�นและคณุ์ภาพนำามั่นด้เซีล Euro V 
เพื�อเพิ�ม่ขด้ความ่สาม่ารถการแขง่ขนั
ในระยู่ะยู่าว ชื้ว่ยู่รักษัาสิ�งแวดล�อม่ ลด
ปญัห่าฝุุ่่นม่ลภาวะ รวม่ทั�ง PM 2.5 
พร�อม่ดำาเนินการผู้ลิตเชื้งิพาณ์ชิื้ยู่ใ์นปี
 2567

นายชวลิต์ ทิพพาวนิช ประธิาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกุรรมกุาร
ผู้จัดกุารใหญ่ บริษัท ไอิอิาร์พีซี
 จ�ากุัด (มหาชน) หรือิ IRPC เปิดเผู้ยู่
ว่า ท้�ประชุื้ม่คณ์ะกรรม่การบริษััทฯ ม่้
ม่ติอนุม่ัติให่�ดำาเนินโครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพโรงกลั�น      และปรับปรุง
คุณ์ภาพนำาม่ันด้เซีล (Ultra Clean Fuel 
Project: UCF) โดยู่การดำาเนินโครงการ

ดังกล่าวสอดคล�องกับนโยู่บายู่ของ
กระทรวงพลังงานท้�กำาห่นดให่�จำำาห่นา่ยู่
นำาม่ันด้เซีลในประเทศตาม่ม่าตรฐาน
 Euro V ตั�งแต่วันท้� 1 ม่กราคม่ 2567 
เพื�อลดปัญห่าฝุุ่่นม่ลภาวะ รวม่ถ่งลด
ปัญห่า PM 2.5 และสอดคล�องกับแผู้น
กลยุู่ทธ์ของบริษััทฯ ในการเพิ�ม่ข้ด
ความ่สาม่ารถการแขง่ขันในระยู่ะยู่าว

ทั�งน้� รายู่งานการวิเคราะห่์ผู้ลกระทบสิ�ง
แวดล�อม่ (EIA) ของโครงการดังกล่าว
ได�รับความ่เห่็นชื้อบจำากสำานักงาน
นโยู่บายู่และแผู้นทรัพยู่ากรธรรม่ชื้าติ
และสิ�งแวดล�อม่ (สผู้.) แล�ว

นายู่ชื้วลิต กล่าวว่า โครงการน้�ม่้ม่่ลค่า
เงินลงทุนรวม่ทั�งสิ�นประม่าณ์ 13,300 
ล�านบาท ซี่�งจำะพร�อม่ผู้ลิตเชื้ิงพาณ์ิชื้ยู่์

ได�ภายู่ในปี 2567 เม่ื�อโครงการน้�ดำาเนิน
การแล�วเสร็จำ บริษััทฯ จำะสาม่ารถแปลง
สภาพนำาม่ันด้เซีลกำาม่ะถันส่งเป็นนำาม่ัน
ด้เซีลกำาม่ะถันต�าตาม่ม่าตรฐาน Euro V 
ได�อยู่า่งม่้ประสิทธิภาพทั�งห่ม่ด

โครงการดังกล่าว ถือเป็นอ้กห่น่�ง
ความ่สำาเร็จำของการดำาเนินธุรกิจำท้�
เป็นม่ิตรกับสิ�งแวดล�อม่ โดยู่การปรับ
ลดกำาม่ะถัน  ในนำาม่ันด้เซีล จำะชื้ว่ยู่
ลดการระบายู่ม่ลพิษัจำากไอเส้ยู่ ไม่่
ว่าจำะเป็นก๊าซีคาร์บอนม่อนอกไซีด์
 ก๊าซีไฮโดรคาร์บอน  ก๊าซีออกไซีด์
ของไนโตรเจำน รวม่ถ่งฝุุ่่นละออง ซี่�ง
สง่ผู้ลให่�การระบายู่ม่ลพิษัออกส่ช่ื้ั�น
บรรยู่ากาศลดลงตาม่ไปด�วยู่   และท้�
สำาคัญท้�สุดคือชื้ว่ยู่ลดผู้ลกระทบทาง
ด�านสุขภาพอนาม่ัยู่



B เดินหน้าโฟกัสธุ่รักิจ่โลจิ่สติกส์ ช้้�ลงทุ่่นB เดินหน้าโฟกัสธุ่รักิจ่โลจิ่สติกส์ ช้้�ลงทุ่่น
“ผลิตนำ�าดิบ-พลังงาน” “ผลิตนำ�าดิบ-พลังงาน” หน่นเติบโตยั�งย่นหน่นเติบโตยั�งย่น

B เดินห่น�าโฟกัสธุรกิจำโลจิำสติกส์เป็น
ห่ลักคิดเป็นสัดสว่น 80% ของรายู่ได�
รวม่ เน�นล่กค�ากลุ่ม่“อุต์สิาหกรรม
-อาหาร” ระบุม่้แนวโน�ม่เติบโตส่ง
รถห่ัวลากวิ�งเต็ม่ 100% เตร้ยู่ม่รุก
ธุรกิจำให่�เชื้า่พื�นท้�วางต่�คอนเทนเนอร์
 ขณ์ะท้�ธุรกิจำด�านสาธารณ์่ปโภค”
ผู้ลิตนำาดิบ-พลังงาน” รวม่ทั�งการลง
ทุนอื�นๆ เป็นการลงทุนเพื�อกระจำายู่
ความ่เส้�ยู่งห่นุนเติบโตยู่ั�งยู่ืน ลั�นผู้ล
ประกอบการทั�งปีม่้กำาไรสุทธิตาม่
เป้า

ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์
 ประธิานกุรรมกุารบริหาร บริษัท
 บี จิสัต์ิกุสั์ จ�ากุัด (มหาชน) หรือิ
 B ซี่�งดำาเนินธุรกิจำให่�บริการโลจิำสติ
กส์ครบวงจำร เปิดเผู้ยู่ว่า บริษััทยู่ัง
ให่�ความ่สำาคัญในการดำาเนินธุรกิจำ
ด�านโลจิำสติกส์เป็นห่ลัก แม่�ท้�ผู้า่นม่า
บริษััทจำะเข�าไปลงทุนในธุรกิจำอื�น ๆ
 รวม่ทั�งกลุ่ม่สาธารณ์่ปโภคทั�งธุรกิจำ
ผู้ลิตนำาดิบ และธุรกิจำพลังงาน แต่
เป็นการกระจำายู่การลงทุนเพื�อลด
ความ่เส้�ยู่งและสร�างความ่ม่ั�นคงให่�
กับบริษััทในอนาคต ซี่�งจำะเน�นลงทุน
ในธุรกิจำท้�สร�างรายู่ได�ทันท้

โดยู่แผู้นธุรกิจำในปี 2564 บริษััท
จำะให่�นำาห่นักการดำาเนินธุรกิจำอยู่่่
ท้�กลุ่ม่โลจิำสติกส์เป็นห่ลักคิดเป็น 
80% ของรายู่ได�รวม่ และลงทุนด�าน
สาธารณ์่ปโภคประม่าณ์ 20%

สำาห่รับภาพรวม่ของธุรกิจำโลจิำสติ
กส์ ดร.ปัญญา กล่าวต่อว่า ยู่ังม่้แนว
โน�ม่เติบโตส่ง ห่ลังจำากท้�บริษััทได�ม่้
การปรับโครงสร�างองค์กร ลดต�นทุน
การบริห่ารจัำดการ รวม่ทั�งเรง่ขยู่ายู่
ฐานล่กค�าอยู่า่งเต็ม่ท้� สง่ผู้ลให่�ภาพ
รวม่การดำาเนินธุรกิจำของ B ม่้ความ่
แข็งแกรง่ม่ากข่�น โดยู่ปัจำจุำบันบริษััท
ม่้รถบรรทุกห่ัวลาก 37 คัน ซี่�งได�ม่้
การใชื้�งานเต็ม่ 100% นอกจำากน้�จำะ
ใชื้�บริการซีับคอนแทรคอ้กประม่าณ์
 100 คัน สะท�อนให่�เห่็นถ่งการขยู่ายู่
ตัวของธุรกิจำอยู่า่งชื้ัดเจำน

นอกจำากน้�บริษััทม่้แผู้นท้�จำะขยู่ายู่
การลงทุนต่อยู่อดไปยู่ังธุรกิจำให่�เชื้า่
พื�นท้�วางต่�คอนเทนเนอร์ เพื�อรองรับ
ความ่ต�องการของล่กค�า ซี่�งปัจำจุำบัน
อยู่่ใ่นระห่ว่างการเจำรจำาห่าพื�นท้�
 คาดว่าจำะเจำรจำาแล�วเสร็จำภายู่ใน
ไตรม่าส 3 ของปีน้� โดยู่บริษััทจำะเน�น
ล่กค�ากลุ่ม่อุตสาห่กรรม่ และกลุ่ม่
อาห่าร เป็นห่ลัก เนื�องจำากเป็นกลุ่ม่
ท้�ม่้การเติบโตต่อเนื�อง

“B ยงัคงเดินัหน้ัาโฟกัสิธุิ์รกิจโลจิ
สิติ์กสิเ์ป็นัหลัก และปัจจุบนััก็แนัว
โน้ัมเติ์บโต์สิงู รถบรรทกุหวัลาก
ของเราว่ิงใช้งานัเต็์ม 100% สิว่นั
การลงทนุัในัธุิ์รกิจสิาธิ์ารณูปโภค
ต่์างๆ เป็นัการกระจายการลงทนุั 
เพื่อลดความเสิีย่ง เน้ันัเฉพาะธุิ์รกิจ
ทีม่รีายได้ทันัท ีซึง่จะท�าใหภ้าพ
รวมผลประกอบการของ B มกีาร
เติ์บโต์อยา่งยงัยนืั และคาดว่าผล
ประกอบการในัปี 64 จะมกี�าไรสิทุธิิ์
ต์ามเป้าหมาย” ดร.ปัญญา กล่าว

สว่นการลงทุนอื�นๆ บริษััทจำะเน�น
กลุ่ม่สาธารณ์่ปโภคขั�นพื�นฐาน โดยู่
ล่าสุดได�ลงทุนในบริษััท เทพฤทธา
 จำำากัด ซี่�งเป็นผู้่�ผู้ลิตนำาดิบ สัดสว่น
 51% ลงทุนในบริษััท เดอะ เม่กะ
วัตต์ จำำากัด รวม่ทั�งการลงทุนใน
โรงงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยู่์ 
ในเว้ยู่ดนาม่ และการลงทุนในบริษััท
ม่่นชื้็อต เวนเจำอร์แคปปิตอล จำำากัด
 นอกจำากน้�ยู่ังลงทุนในธุรกิจำรถเชื้า่
 โดยู่บริษััทยู่อ่ยู่ถือหุ่�น 100% ใน
บริษััท โซีล่ชื้ั�นส์ ม่อเตอร์ส จำำากัด
 ซี่�งในแต่ละธุรกิจำท้�บริษััทได�เข�าไป
ลงทุนนั�น ต่างก็ม่้แนวโน�ม่การเติบโต
ท้�ด้ และจำะเริ�ม่ทยู่อยู่รับร่�รายู่ได�เข�า
ม่าอยู่า่งต่อเนื�อง



NDR คาดด้มานด์ยางรัถมอเตอร์ัไซด์ฟ้� นNDR คาดด้มานด์ยางรัถมอเตอร์ัไซด์ฟ้� น
หากมาเลเซ้ยคลายล็อกดาวน์ เหต่ซัพพลายขาดตลาดหากมาเลเซ้ยคลายล็อกดาวน์ เหต่ซัพพลายขาดตลาด

บมจ.เอ็น.ดี.รับเบอร์ หรือ NDR 
คาดหากมาเลเซียกลับมาเปิด
ประเทศ หนุน Demand ยางรถ
จักรยานยนต์พุ่ง หลังโรงงานทุก
แห่งหยุดผลิต ส่งผลให้ Supply 
ขาดตลาด เช่ือสถานการณ์ใน
ไตรมาส 3/2564 มีแนวโน้มดีข้ึน
 ด้าน "ชัยสิทธิ� สัมฤทธิวณิชชา
" กรรมการผู้จัดการ ปรับกลยุทธ์
รับมือสถานการณ์ทันท่วงที และ
ติดตามอย่างใกล้ชิด

นายชัยสัิทธิิ์ สััมฤทธิิวณิชชา
 กุรรมกุารผู้จัดกุาร บริษัท เอิ็น.
ดี.รับเบอิร์ จ�ากุัด (มหาชน) หรือิ
 NDR เปิดเผยว่า หากสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด-19 
ในประเทศมาเลเซียคลี่คลาย
และมีการประกาศกลับมาเปิด
ประเทศตามปกติอีกครั้ง จะส่ง
ผลให้ซัพพลายจากผู้ผลิตยางรถ
จักรยานยนต์ในประเทศมาเลเซีย
ลดลงอย่างมาก เนื่องจากในช่วง
ที่ประเทศมาเลเซียล็อกดาวน์นั้น
 โรงงานผลิตยางรถจักรยานยนต์
ทุกโรงงานหยุดการผลิต ส่งผลให้
 Supple ลดลง และอาจจะทำาให้
เกิดสภาวะสินค้าขาดตลาดได้
 ดังนั้นจึงเชื่อว่าเมื่อเปิดประเทศ
มาเลเซีย จะช่วยสนับสนุนต่อความ

ต้องการยางของเราที่เพิ่มขึ้นอย่าง
ชัดเจน

ทั้งนี้ คาดว่าบริษัท Fung Keong 
Rubber Manufactory (M) Sdn. 
Bhd. (FKRMM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ในประเทศมาเลเซีย สถานการณ์
จะเริ่มกลับมาดีขึ้นในไตรมาส
 3/2564 นี้ และจะเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยบวกที่สนับสนุนให้ภาพรวม
ผลประกอบการของบริษัทฯ เป็น
ไปเป้าหมายที่วางไว้ โดยบริษัทฯ
 มั่นใจว่ารายได้รวมในปี 2564 
จะเติบโต 15% จากปีก่อน แบ่ง
เป็นรายได้ในประเทศ 40% และ
ต่างประเทศ 60% โดยตลาดต่าง
ประเทศประกอบด้วย มาเลเซีย, 
พม่า, ลาว, กัมพูชา ฟิลิปปินส์และ
เวียดนาม เป็นต้น

นายชัยสิทธิ� กล่าวว่า บริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ได้เตรียมความพร้อม
 และยังคงเฝ่้าติดตามสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
อย่างใกล้ชิดทั้งในประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซีย เพื่อปรับกลยุทธ์
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้
เพิ่มช่องทางการจำาหน่ายสินค้า

ผ่านทางออนไลน์ ซึ่งได้รับการตอบ
รับที่ดีจากผู้บริโภค และมุ่งเน้นการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ 
เพื่อลดผลกระทบจากเหตุการณ์ดัง
กล่าว

“ขณะนี้รัฐบาลมาเลเซียขยาย
เวลาล็อิกุดาวน์ทั้งประเทศ เพื่อิ
ควบคุมกุารระบาดขอิงโรคโควิด
-19 อิอิกุไปจากุเดิมที่มีกุ�าหนด
สัิ้นสัุดในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 
นั้น ซึ่งทางเรามีความเชื่อิมั่นว่า
หากุรัฐบาลมาเลเซียประกุาศเปิด
ประเทศอิีกุครั้ง จะสันับสันุนต์่อิ
ดีมานด์ที่จะกุลับมาสัูงขึ้น เพราะ
ในช่วงล็อิกุดาวน์ท�าให้เกุิดสัภาวะ
สัินค้าขาดต์ลาด ซึ่งคาดว่าดีมานด์
ที่กุลับมาจะสัามารถชดเชยราย
ได้ให้กุลับมาเป็นปกุต์ิได้ โดยเรา
ยังคงเฝ้าต์ิดต์ามสัถานกุารณ์กุาร
ระบาดขอิงโควิด-19 อิย่างใกุล้
ชิด เพื่อิรับมือิและปรับต์ัวให้ทัน
กุับสัถานกุารณ์ที่เกุิดขึ้นอิย่างทัน
ท่วงที ทั้งนี้เรายังมั่นใจว่ารายได้
ปีนี้จะเต์ิบโต์ได้ต์ามเป้าหมาย ซึ่ง
ต์ลาดอิื่นๆ ในต์่างประเทศยังมี
กุารเต์ิบโต์ที่ดี โดยเฉพาะลาวและ
กุัมพูชา” นายชัยสัิทธิิ์ กุล่าวทิ้ง
ท้าย



BCPG ร่ักธุ่รักิจ่ผลิตแบตเตอร้ั� BCPG ร่ักธุ่รักิจ่ผลิตแบตเตอร้ั� 
สำาหรัับรัะบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่่สำาหรัับรัะบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่่

 หัวใจ่ของธุ่รักิจ่พลังงานทุ่ดแทุ่น หัวใจ่ของธุ่รักิจ่พลังงานทุ่ดแทุ่น

บีซีพีจี ประกาศลงทุนในธุรกิจผลิตและ
จำาหน่ายระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าขนาด
ใหญ่ (Utility-Scale Energy Storage 
System) ประเภทวานาเดียมรีดอกซ์โฟลว์
 (Vanadium Redox Flow) วงเงิน 24 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ในบริษัท วีอาร์บี เอนเนอร์ยี่ 
(VRB Energy) ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำาในการผลิต
นวัตกรรมด้านแบตเตอรี่วานาเดียมระดับโลก 
ตอบกลยุทธข์องบซีีพจีีในการเป็นผูน้ำาในธุรกิจ
พลังงานทดแทนและระบบจัดเก็บพลังงาน
ขนาดใหญ่ (Utility-Scale Energy Storage 
System) การลงทุนครั้งนี้ เป็นการลงทุนเพื่อ
เร่งขยายกำาลังการผลิตให้กับโรงงานผลิต
 VRB-ESS? ของบริษัทวีอาร์บี เอนเนอร์ยี่
 รองรับดีมานด์การเติบโตอย่างรวดเร็วของ
ตลาดแบตเตอรี่ในประเทศจีน ประเทศไทย 
และประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

นายบัณฑิต์ สัะเพียรชัย กุรรมกุารผู้จัดกุาร
ใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จ�ากุัด (มหาชน) BCPG 
เปิดเผยว่าปัจจุบัน แนวโน้มธุรกิจพลังงาน
ทดแทนของโลก มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ทั้งจากนโยบายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน
ของภาครัฐ และจากต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
พลังงานสะอาดที่ลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ อีก
ทั้งยังมีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ด้วย
ข้อจำากัดในด้านความผันผวนของการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน อย่างเช่นพลังงาน
แสงอาทิตย์ และพลังงานลม ทำาให้โรงไฟฟ้า
จำาเป็นต้องพึ่งพาระบบกักเก็บพลังงาน
เพื่อการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าให้มี
ประสิทธิภาพ สามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อ
เนื่องและสร้างเสถียรภาพให้กับระบบสายส่ง
 นอกจากนั้นระบบกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่
ยังสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการสร้าง
โรงไฟฟ้าสำารองขนาดใหญ่เพื่อรองรับช่วง
เวลาที่มีความต้องการการใช้ไฟฟ้าสูง ของ
ภาครัฐ (Peak Shifting) ดังนั้นระบบจัดเก็บ
พลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ (Utility-Scale 
Energy Storage System) หรือแบตเตอรี่
 คือหัวใจสำาคัญที่จะช่วยให้พลังงานทดแทน
สามารถเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าหลักของ
ประเทศได้อย่างมั่นคง

บริษัทฯ จึงได้รุกเข้าลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี่
กับกลุ่ม วีอาร์บี เอนเนอร์ยี่ (VRB Energy) ผู้
คิดค้นนวัตกรรมสีเขียวชั้นนำาของโลกที่กำาลัง
เติบโตอย่างก้าวกระโดด มีความเชี่ยวชาญ
และมีประสบการณ์ในการดำาเนินธุรกิจวิจัย
 ผลิตและติดตั้งแบตเตอรี่ประเภทวานาเดีย
มรีดอกซ์โฟลว์ รวมถึงยังมีสิทธิบัตรและ

ทรพัย์สนิทางปัญญาหลายประการทีเ่กีย่วข้อง
กับส่วนประกอบ และระบบของแบตเตอรี่
ประเภทวานาเดียมรีดอกซ์โฟลว์ ในประเทศ
จีน อเมริกา และบางประเทศในเอเชีย

ทั้งนี้ แบตเตอรี่รีดอกซ์โฟลว์ (Redox Flow) 
ของบริษัท วีอาร์บี เอนเนอร์ยี่ เป็นแบตเตอรี่
ประเภทหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากที่สุดใน
ปัจจุบัน เพราะเป็นแบตเตอรี่ที่มีความเสถียร
 มีต้นทุนต่อหน่วยตำ่า และมีอายุการใช้งาน
ยาวนานที่สุด สามารถเก็บสำารองไฟฟ้าได้
เป็นเวลานาน มีความปลอดภัย และมีความ
สมำ่าเสมอในการจ่ายไฟฟ้าได้ดี นอกจาก
นั้นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของแบตเตอรี่ยัง
สามารถนำาไปรีไซเคิลได้ ตอบโจทย์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป
อย่างยั่งยืน

แบตเตอรี่รีดอกซ์โฟลว์ (Redox Flow) ของ
บริษัท วีอาร์บี เอนเนอร์ยี่ เป็นแบตเตอรี่ที่
เหมาะสมกับการใช้งานในระดับระบบกักเก็บ
ขนาดใหญ่หรือ Utility Scale เพื่อเชื่อมต่อ
กับระบบสายส่ง เพื่อรองรับระบบเครือข่าย
การผลิตพลังงานไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์
 (Decentralized Generation) หรือโรงไฟฟ้า
เสมือนจริง (Virtual Power Plant) ซึ่งเป็น
แนวทางการประกอบธุรกิจพลังงานทดแทน
ในอนาคต ตอบโจทย์ธุรกิจการลงทุนขอ
งบริษัทฯ ในฐานะผู้ผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้า
 ทั้งภายในและต่างประเทศ เป็นการสร้าง
 Synergy ทำาให้บริษัทฯ เข้าถึงเทคโนโลยีกัก
เก็บพลังงานไฟฟ้า และสามารถนำามาประยุกต์
ร่วมกับการพัฒนาโครงการลงทุนอื่นๆ ใน
อนาคตได้

“จากุกุารคาดกุารณ์ขอิง Bloomberg 
NEF แสัดงให้เห็นว่าอิุต์สัาหกุรรมกุาร
ผลิต์แบต์เต์อิรี่กุ�าลังเข้าสัู่ช่วงเริ่มต์้นขอิง
กุารเต์ิบโต์อิย่างกุ้าวกุระโดด โดยเฉพาะ
ในประเทศจีน และภูมิภาคเอิเชีย ซึ่งกุาร
เข้าไปลงทุนในบริษัทผลิต์และจัดจ�าหน่าย
แบต์เต์อิรี่ในครั้งนี้ นอิกุจากุจะได้รับผล
ต์อิบแทนจากุกุารลงทุนในอิัต์ราที่น่าพอิใจ
แล้ว ยังเป็นกุารเต์รียมความพร้อิมสั�าหรับ
กุารเต์ิบโต์ในอินาคต์ เนื่อิงจากุบริษัทฯ จะได้
รับสัิทธิิในกุารขยายไปยังธิุรกุิจกุารผลิต์และ
จัดจ�าหน่ายแบต์เต์อิรี่ในประเทศไทย ช่วย
สัร้างความได้เปรียบในกุารแข่งขันจากุกุาร
เข้าถึงนวัต์กุรรมและเทคโนโลยีที่ผ่านกุาร
วิจัยและพัฒนามาอิย่างต์่อิเนื่อิงเป็นระยะ
เวลากุว่า 15 ปี และเป็นที่ยอิมรับในวงกุว้าง

ขณะเดียวกุันบริษัทฯ ยังสัามารถน�า
เทคโนโลยีระบบจัดเกุ็บพลังงานไฟฟ้าขนาด
ใหญ่มาต์่อิยอิดใช้กุับโครงกุารโรงไฟฟ้าขอิ
งบริษัทฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต์่อิกุารด�าเนิน
ธิุรกุิจเป็นอิย่างมากุ ” นายบัณฑิต์กุล่าว
“บีซีพีจี เป็นผู้น�าในกุารปฏิวัต์ิธิุรกุิจพลังงาน
สัีเขียว กุารลงทุนขอิงบีซีพีจีในครั้งนี้ต์อิกุย�้า
ความเชื่อิมั่นในเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกุขอิง
วีอิาร์บี ที่จะเป็นต์ัวเร่งให้อิุต์สัาหกุรรม
พลังงานสัะอิาดในภูมิภาคนี้เต์ิบโต์อิย่าง
มหาศาล” นายโรเบิร์ต์ ฟรายด์แลนด์ 
ประธิานบริษัทวีอิาร์บีเอินเนอิร์ยี่ กุล่าว

นอกเหนือจากการลงทุนครั้งนี้ โครงการโรง
ไฟฟ้าพลังงานลม “ลมลิกอร์” ของบีซีพีจีเป็น
โครงการโรงไฟฟ้านำาร่องภาคเอกชนรายแรก
ในประเทศไทยที่นำาระบบจัดเก็บพลังงาน
ไฟฟ้า (Energy Storage System:ESS) มาใช้
ควบคู่กับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม เพื่อ
เก็บสำารองพลังงานส่วนเกินที่ผลิตได้ และจ่าย
ไฟฟ้ากลับเข้าไปยังสายส่งในช่วงเวลาที่ผลิต
ไฟฟ้าได้น้อย ทำาให้ระบบสายส่งมีความเสถียร
 สร้างสมดุลระหว่างดีมานด์และซัพพลาย
 โดยโครงการดังกล่าวได้รับการคัดเลือก
จากสำานักงานคณะกรรมการกำากับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) ให้เข้าร่วมโครงการทดสอบ
นวัตกรรมที่นำาเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้
บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox) และ
ล่าสุด การจัดหาเงินกู้ของโครงการฯ ยังได้รับ
รางวัล “The Asset Triple A Infrastructure 
Awards 2021” สาขา “Battery Storage 
Deal of The Year” จัดโดย “The Asset” 
นิตยสารธุรกิจการเงินชั้นนำาของเอเชียอีก
ด้วย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัท
 วีอาร์บี เอนเนอร์ยี่ (VRB Energy) ได้ลงนาม
ในสัญญากับเทศบาลเมืองเซียงหยาง เพื่อเป็น
ผู้จัดหาและติดตั้งแบตเตอรี่ ขนาด 100 MW / 
500 MWh สำาหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในเมืองเซียงหยาง จังหวัดหูเป่ย 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งข้อตกลงดังกล่าว
ยังรวมถึงโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตและ
ประกอบแบตเตอรี่กำาลังการผลิต 1,000 เมกะ
วัตต์ต่อปี (Gigafactory) โดยในขณะนี้ VRB 
อยู่ระหว่างการดำาเนินการผลิตแบตเตอรี่เฟส
แรกขนาด 40MW / 200MWh และก่อสร้าง
โรงงานผลิตและประกอบแบตเตอรี่ขนาด 50 
เมกะวัตต์ต่อปี
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นายรุ่งโรจน์ รังสัิโยภาสั กุรรมกุารผู้
จัดกุารใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์์ไทย จ�า
กุัด (มหาชน) SCC 

เปิดเผยว่า บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำา
กัด (มหาชน) (หรือ “SCC”) ขอเรียน
ให้ทราบว่าบริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้งจำา
กัด (หรือ “CHC”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย
ที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย SCC ได้ลงนาม
ในสัญญาซื้อขายหุ้นโดยมีเงื่อนไข
 เพื่อลงทุนซื้อหุ้นในบริษัทเอ.ไอ.
เทคโนโลยี จำากัด (หรือ “AIT”) ซึ่ง
เป็ นผู้นำาในด้านธุรกิจการบูรณาการ
ระบบอัตโนมัติ(Automation System 
Integration) ในประเทศไทย ที่มีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจ
มาอย่างยาวนาน ในสัดส่วนร้อยละ
 51ของจำานวนหุ้นทั้งหมดจากกลุ่ม
ผู้ถือหุ้นเดิม โดยสัญญาซื้อขายหุ้นมี
เงื่อนไขบังคับต่าง ๆ ที่กลุ่มผู้ถือหุ้น
เดิมจะต้องดำาเนินการให้ครบถ้วนก่อน
การซื้อขายหุ้นที่คาดว่าจะแล้วเสร็จใน
ไตรมาสที่ 4 ปี 2564

การลงทุนใน AIT เปิ ดโอกาสให้เอส
ซีจีเข้าสู่ธุรกิจ Automation อย่าง
เต็มตัว และเป็ นอีกก้าวสำาคัญในการ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
ยกระดับอุตสาหกรรมไทย ซึ่งขณะ
นี้ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆมีแนวโน้ม
ความต้องการใช้ Automation เพิ่ม
สูงขึ นอย่างต่อเนื่องตามนโยบายขับ
เคลื่อนประเทศไทยสู่ยุคอุตสาหกรรม

 4.0 เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ และส่งเสริมให้
 ผู้ ประกอบการภาคอุตสาหกรรมใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
 โดยในปี 2563 AIT มีรายได้จากการ
ขาย 514 ล้านบาท

 โครงการลงทุนดังกล่าวเป็นการได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ โดยมีขนาดของรายการ
น้อยกว่าร้อยละ 0.1 ของมูลค่าของ
สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวม

ของ SCC สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม
 2564 และเมื่อรวมกับรายการได้มา
ซึ่งสินทรัพย์ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 
เดือนก่อนวันที่มีการเข้าทำารายการ
นี้จะเท่ากับร้อยละ 0.76ดังนั ้น การ
รายงานสารสนเทศข้างต้นจึงไม่เข้า
ข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในเรื่องการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ และไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยง
กัน
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BANPU อยู่ระหว่างศึกษาธุรกิจเหมืองแร่ รองรับ
กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงาน (Tech Minerals) เล็ง
ออกหุ้นกู้ อายุ 3-5-10 ปี วงเงิน 7พัน-1หมื่นลบ. ใช้
ทดแทนหุ้นกู้ครบกำาหนด-รองรับธุรกิจพลังงานสะอาด
 พร้อมแจงเพิ่มทุน 5.07 พันล้านหุ้น นำาเงินไปลงทุนใน
ธุรกิจพลังงานสะอาด ตามแผน Greener&Smarter

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
 บ้านปู จำากัด (มหาชน) BANPU เปิดเผยว่า ตาม
ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ อนุมัติการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน 5,074,581,516 บาท จากเดิม
 5,074,581,515 บาท เป็น 10,149,163,031 บาท ด้วย
การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ 5,074,581,516 หุ้น
 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิม และรองรับการใช้สิทธิของใบสำาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จะออกและจัดสรรให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเพิ่มทุนนั้น บริษัทจะใช้เงินที่ได้
ในครั้งนี้นำาไปต่อยอดในการลงทุนด้านธุรกิจพลังงาน
สะอาดในช่วง 5 ปีข้างหน้า ตามกลยุทธ์ Greener & 
Smarter หรือนโยบายของบริษัทที่จะเน้นขยายพอร์ต
สัดส่วนธุรกิจพลังงานสะอาดให้สูงกว่าระดับ 50% 
ภายในปี 2568

ด้านแผนการลงทุน บริษัทได้จะใช้เงินลงทุน จาก 4 
ส่วน ประกอบด้วย 1.กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน
ของธุรกิจถ่านหิน,ก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟ้า ซึ่งเงิน
ส่วนนี้บางส่วนอาจนำามาชำาระหนี้และจ่ายเงินปันผล
ให้กับผู้ถือหุ้น 2.เงินทุนจากการออกหุ้นกู้ 3.เงินกู้จาก
สถาบันทางการเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 และ 4.เงินระดมทุนจากการเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่ง
การดำาเนินการดังกล่าวจะทำาให้บริษัทมีฐานทุนและ
โครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง รวมถึงดึงดูดให้มี
ผู้ประกอบการที่สนใจขายโครงการหรือร่วมลงทุนกับ
บริษัทได้มากขึ้น

ส่วนแผนการดำาเนินงานในช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทฯ
 คาดว่าในช่วงเดือน ส.ค.64 จะมีการออกเสนอขาย
หุ้นกู้จำานวน 3 ชุด แบ่งเป็นอายุ 3-5-10 ปี ซึ่งคิดเป็น
มูลค่ารวมประมาณ 7,000-10,000 ล้านบาท โดย
บริษัทจะนำาเงินมาที่ได้มาชำาระคืนหนี้เดิมที่ครบกำาหนด
 (รีไฟแนนซ์) และใช้สำาหรับลงทุนเพิ่มเติมในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด อาทิ โรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม),โรงไฟฟ้าพลังงานลม (วินด์
ฟาร์ม),โรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจด้าน
เทคโนโลยีพลังงาน (Tech Minerals)

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าศึกษาธุรกิจใหม่ๆ
 ได้แก่ ธุรกิจเหมือนแร่ ที่จะสอดคล้องกับกลุ่มธุรกิจ
 Tech Minerals ที่สามารถนำามาต่อยอดในธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่และยาน
ยนต์ไฟฟ้า (EV) โดยปัจจุบันบริษัทได้มีการเข้าไป
ศึกษาธุรกิจเหมืองแร่นิกเกิลในประเทศอินโดนีเซีย
และประเทศออสเตรเลีย ขณะที่ปัจจุบันบริษัทมีฐาน
การผลิตเหมืองถ่านหินใน 2 ประเทศนี้อยู่แล้ว โดยทั้ง
อินโดนีเซียและออสเตรเลียก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศ
ที่มีสินแร่แห่งอนาคตอยู่มากเช่นเดียวกัน เบื้องต้นใน
การเข้าไปลงทุนในช่วงแรกๆนั้นอาจจะเริ่มจากเหมือง
แร่ในระดับเล็กๆก่อน

ทั้งนี้ บริษัทฯยังเตรียมเดินหน้าเปลี่ยนผ่านองค์กรใน
ประเทศออสเตรเลียด้วยการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน ควบคู่ไปกับ
การขยายพอร์ตฟอลิโอพลังงานสะอาด รวมถึงมีแผน
จะเพิ่มกำาลังการผลิตไฟฟ้าของบริษัทรวมเป็น 6,100 
เมกะวัตต์ (MW) ภายในช่วง 5 ปีข้างหน้าหรือปี 68 
จากปัจจุบันที่ระดับ 2,500 MW โดยแบ่งเป็นโรงไฟฟ้า
พลังงานก๊าซธรรมชาติประมาณ 4,500 MW และอีก
ราว 1,600 MW จากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน
ประเทศต่างๆ เช่น ออสเตรเลีย,จีน,เวียดนาม และ
ญี่ปุ่น

นางสมฤดี กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากการเดินหน้าตาม
กลยุทธ์ Greener & Smarter ในทุกกลุ่มธุรกิจของ
บ้านปูทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกตลอดช่วง 5 ปีที่
ผ่านมา เราได้เห็นความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม
แล้วในหลายประเทศ โดยเฉพาะออสเตรเลีย ซึ่งนับ
ว่ามีความโดดเด่นอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนองค์กร
ด้วยกระบวนการปฏิวัติดิจิทัล ไปพร้อม ๆ กับการ
ปรับพอร์ตธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์พลังงาน
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นับเป็นจิ๊กซอว์สำาคัญที่
ช่วยสนับสนุนกลุ่มบ้านปูให้เดินหน้าสู่ความเป็นผู้นำา
ธุรกิจด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ
 (International Versatile Energy Provider) ด้วย
ความพร้อมทั้งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอด
ห่วงโซ่ธุรกิจของการส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความ
ยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ" บ้านปูเริ่มลงทุนธุรกิจ
ในประเทศออสเตรเลียในปี 2552 โดยเริ่มต้นดำาเนิน
ธุรกิจผลิตและจำาหน่ายถ่านหิน และจากการขับเคลื่อน
กลยุทธ์ Greener & Smarter ทั่วทั้งองค์กร ปัจจุบัน
การดำาเนินธุรกิจในออสเตรเลียมีการต่อยอดด้วย
การนำาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation) 
เข้ามาเพิ่มศักยภาพและเสริมความแข็งแกร่ง

กรอบการทำางานสำาหรับ Digital Transformation ของ
กลุ่มบ้านปู อยู่ภายใต้แนวคิด Triple-Transformation 
Framework ได้แก่ ด้านธุรกิจ มุ่งสร้างแรงกระเพื่อม
ครั้งใหม่ผ่านการขับเคลื่อนด้วยดิจิทัลโซลูชัน ตลอดทั้ง
ระบบงานของธุรกิจอย่างไร้รอยต่อและมีประสิทธิภาพ
 ด้านเทคโนโลยี วางโครงสร้างการพัฒนาเทคโนโลยี
จากนวัตกรรมที่ทันสมัย พัฒนาระบบการทำางาน
แบบ Agile สร้างเครือข่ายพันธมิตรกับสตาร์ทอัพ
 ผู้ประกอบการ และผู้พัฒนาด้านเทคโนโลยี เพื่อให้
เกิดระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง และ ด้าน
บุคลากร มุ่งบ่มเพาะดีเอ็นเอแบบ Agile สร้างค่านิยม
การทำางานแบบ Hackathon ให้ทุกคนพร้อมทดลอง 
เรียนรู้ และพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็ว

บริษัทฯ ได้ก่อตั้ง Digital Capability Center (DCC) 
ในประเทศออสเตรเลียขึ้นในปี 2561 เพื่อสร้างความ
สามารถภายในองค์กรในการพัฒนาและนำาเทคโนโลยี
ดิจิทัลไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงานของ
พนักงานและเครื่องจักรให้มีความแม่นยำา รวดเร็ว ลด
ข้อผิดพลาดจากทั้งมนุษย์ และอุปกรณ์ รวมทั้งเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตโดยการบริหารต้นทุนที่เหมาะ
สม ที่ผ่านมาหน่วยงาน DCC ของออสเตรเลียประสบ
ความสำาเร็จในการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลไปเสริมแกร่ง
การทำางานถึง 14 เคส ตัวอย่างแพลตฟอร์มที่สำาคัญ
 อาทิ แพลตฟอร์มการบริหารจัดการพลังงาน (Energy 

Management Platform) ที่นำามาใช้ในการติดตาม
ตรวจสอบการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์บน IIoT และ
การวิเคราะห์บนคลาวด์แพลตฟอร์ม ‘SwitchDin’ 
เพื่อบริหารจัดการการใช้พลังงานในทุกเหมืองได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด Real-Time Condition 
Monitoring Using AI เป็นการนำาอุปกรณ์ที่มีอยู่ (เช่น
 ปั�ม มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ฯลฯ) มาติดตั้งอุปกรณ์
 IoT เพื่อเห็นมุมมองการทำางานของอุปกรณ์แบบองค์
รวม โดยสามารถตรวจสอบสภาพอุปกรณ์แบบเรียล
ไทม์ มีระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่ออุปกรณ์เริ่มทำางาน
ผิดปกติ รวมถึงนำาข้อมูลที่ได้สำาหรับการวางแผนงาน
เชิงป้องกันและการคาดการณ์ในอนาคต เป็นต้น

สำาหรับการลงทุนเพื่อเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาด
 (Greener Portfolio) ในประเทศออสเตรเลีย กลุ่ม
บ้านปูได้จัดตั้ง บริษัท Banpu Energy Australia เพื่อ
ดำาเนินงานโดยจะมุ่งเน้นใน 3 ด้าน คือ โครงการพัฒนา
ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Decarbonization 
Projects) การพัฒนาโซลูชันด้านพลังงาน (Energy 
Solutions) และการบริหารจัดการพอร์ตฟอลิโอเพื่อ
ประสิทธิภาพสูงสุด (Portfolio Optimization) โดย
ล่าสุด ได้ลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด
ใหญ่ที่เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว 2 แห่ง ได้แก่ 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เบอริล (Beryl หรือ BSF) 
กำาลังการผลิต 110.9 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์มานิลดรา (Manildra หรือ MSF) กำาลัง
การผลิต 55.9 เมกะวัตต์ ในรัฐนิวเซาท์เวลส์

นอกจากนี้ โครงการปั�ม ไฮโดร เอ็นเนอจี สตอเรจ
 (Pump Hydro Energy Storage Project) ก็เป็นอีก
หนึ่งเทคโนโลยีและการวิจัยชั้นนำาของโลกที่ทางบริ
ษัทฯ ได้รับเงินสนับสนุนจำานวนหนึ่งจากสำานักงาน
พลังงานทดแทนแห่งออสเตรเลีย (ARENA) และ
รัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์ในการศึกษาความเป็นไปได้
ในการพัฒนาโครงการพลังงานนำ้าที่สามารถกักเก็บไว้
ที่เหมืองใต้ดินในบริเวณที่ทำาเหมืองเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อ
สร้างพลังงานหมุนเวียนที่มีต้นทุนตำ่า จ่ายให้กับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าหลัก ซึ่งคาดว่าจะมีกำาลังการผลิตไฟฟ้า
ขนาด 600 เมกะวัตต์ การจัดหาพลังงานหมุนเวียน
ผ่านนวัตกรรมในโครงการนี้ถือเป็นส่วนสำาคัญที่จะ
ต่อยอดระบบนิเวศด้านพลังงานของบ้านปู ให้ก้าวสู่
เป้าหมายกำาลังการผลิตไฟฟ้ารวม 6,100 เมกะวัตต์
ภายในปี 2568

“บ้านปูยังคงมุ่งมั่นเดินต์ามกุลยุทธิ์แผน 5 ปี ต์่อิยอิด
 Greener & Smarter ขยายพอิร์ต์พลังงานสัะอิาด
 ด้วยแนวทางที่ปรับเปลี่ยนให้สัอิดคล้อิงกุับวิถีธิุรกุิจ
แบบ Never Normal ในปัจจุบัน และสัอิดรับกุับเท
รนด์พลังงานโลกุ เดินหน้าเปลี่ยนผ่านอิงค์กุรในทุกุ
ประเทศที่บ้านปูด�าเนินธิุรกุิจ น�าเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาช่วยเสัริมความแข็งแกุร่ง สัร้างระบบนิเวศ
ทางธิุรกุิจพลังงาน (Banpu Ecosystem) เพื่อิสั่ง
มอิบอินาคต์พลังงานเพื่อิความยั่งยืนภายใต์้จุดยืน
 “อินาคต์พลังงานเพื่อิความยั่งยืน” หรือิ Smarter 
Energy for Sustainability ต์่อิไป” สัมฤดีกุล่าว
สัรุป



วิัจัยกิรุงศรี คาดจำานวันผู้ติ่ดเช้�อรายวัันอาจต่ำ�า วิัจัยกิรุงศรี คาดจำานวันผู้ติ่ดเช้�อรายวัันอาจต่ำ�า 
100 ห่ลัังกิลัางเด้อนตุ่ลัาคม่ 100 ห่ลัังกิลัางเด้อนตุ่ลัาคม่ 

ขณะที�เศรษฐกิิจเผชิญควัาม่ไม่่แน่นอนสูงข่�นขณะที�เศรษฐกิิจเผชิญควัาม่ไม่่แน่นอนสูงข่�น

วิจัำยู่กรุงศร้รายู่งานว่า การสง่ออกท้�เติบโตด้ในเดือน
พฤษัภาคม่ชื้ว่ยู่ห่นุนการผู้ลิตภาคอุตสาห่กรรม่
 แต่การใชื้�จ่ำายู่ในประเทศทรุดลงต่อเนื�องจำากการ
ระบาดระลอกท้�สาม่ของ COVID-19 โดยู่ดัชื้น้การ
บริโภคภาคเอกชื้นเดือนพฤษัภาคม่ห่ดตัวต่อเนื�อง
เป็นเดือนท้� 2 (-3.1% MoM sa) ตาม่การลดลงใน
ทุกห่ม่วดการใชื้�จ่ำายู่ ผู้ลกระทบจำากการระบาดรอบ
สาม่ของ COVID-19 ม่าตรการควบคุม่การระบาด
ท้�เข�ม่งวด จำำากัดกิจำกรรม่ทางเศรษัฐกิจำและความ่
เชื้ื�อม่ั�นทรุดต�าสุดเป็นประวัติการณ์์ แม่�ม่าตรการ
ภาครัฐจำะชื้ว่ยู่พยุู่งกำาลังซีื�อภาคครัวเรือนได�บาง
สว่น เชื้น่เด้ยู่วกับดัชื้น้การลงทุนภาคเอกชื้นห่ดตัว
ลงจำากเดือนก่อน (-2.3%) ตาม่อุปสงค์ในประเทศ
และความ่เชื้ื�อม่ั�นภาคธุรกิจำท้�ทรุดลง ทำาให่�การ
ลงทุนลดลงทั�งในห่ม่วดเครื�องจัำกรและอุปกรณ์์ และ
ห่ม่วดก่อสร�าง ขณ์ะท้�ภาคท่องเท้�ยู่วยู่ังม่้จำำานวนนัก
ท่องเท้�ยู่วต่างชื้าติเพ้ยู่งเล็กน�อยู่ (6,052 คน) จำาก
ม่าตรการจำำากัดการเดินทางระห่ว่างประเทศ และ
การท่องเท้�ยู่วในประเทศได�รับผู้ลกระทบจำากการ
แพรร่ะบาดระลอกสาม่ อยู่า่งไรก็ด้ ม่่ลค่าการสง่
ออกท้�เติบโตด้ต่อเนื�อง (44.4%YoY) อานิสงส์จำาก
การฟื� นตัวของเศรษัฐกิจำประเทศค่่ค�า ทำาให่�การสง่
ออกปรับด้ข่�นและกระจำายู่ตัวทั�งในตลาดและห่ม่วด
สินค�า และชื้ว่ยู่ห่นุนให่�การผู้ลิตภาคอุตสาห่กรรม่
ทรงตัวจำากเดือนก่อนในชื้ว่งท้�อุปสงค์ในประเทศ
อ่อนแอ

จำากสถานการณ์์การแพรร่ะบาดท้�ทว้ความ่รุนแรง
ข่�นในชื้ว่งปลายู่เดือนม่ิถุนายู่น ทำาให่�ทางการต�อง
ยู่กระดับม่าตรการควบคุม่การระบาดท้�เข�ม่งวดข่�น
ในพื�นท้�กรุงเทพฯและปริม่ณ์ฑล กับอ้ก 4 จัำงห่วัด
ภาคใต� รวม่ถ่งจำำากัดกิจำกรรม่ในพื�นท้�ดังกล่าวท้�ม่้
ความ่เส้�ยู่งส่งต่อการแพรร่ะบาด อาทิ การก่อสร�าง
 การนั�งรับประทานในร�านอาห่าร เป็นเวลาอยู่า่ง
น�อยู่ 30 วัน ม่้ผู้ลตั�งแต่วันท้� 28 ม่ิถุนายู่น ขณ์ะ
เด้ยู่วกันรัฐบาลได�อนุม่ัติม่าตรการวงเงิน 8,500 
ล�านบาท เพื�อเยู่้ยู่วยู่าแรงงานและผู้่�ประกอบการ
ท้�ได�รับผู้ลกระทบจำากม่าตรการควบคุม่ท้�เข�ม่งวด
ดังกล่าว เศรษัฐกิจำไทยู่ในชื้ว่งคร่�งปีห่ลังจ่ำงม่้แนว
โน�ม่ท้�จำะเผู้ชื้ิญกับความ่เส้�ยู่งขาลงและยู่ังม่้ความ่ไม่่
แนน่อนส่ง โดยู่เฉีพาะการควบคุม่สถานการณ์์การ
แพรร่ะบาด การจัำดห่าและการกระจำายู่วัคซี้น ซี่�ง
ล่าสุดวิจัำยู่กรุงศร้ได�ทบทวนประม่าณ์การจำำานวนผู้่�
ติดเชื้ื�อ COVID-19 ของไทยู่อ้กครั�งโดยู่ใชื้�ข�อม่่ลถ่ง
วันท้� 28 ม่ิถุนายู่น การคาดการณ์์อยู่่บ่นพื�นฐานของ
แบบจำำาลอง SIR ใชื้�ข�อม่่ลจำำานวนผู้่�ติดเชื้ื�อรายู่วัน
ผู้นวกเข�ากับ mobility index ผู้ลการประม่าณ์ค่า
ด�วยู่สม่ม่ติฐานแบง่ออกเป็น 3 กรณ์้ ดังน้�

1) Best case (เส�นส้เห่ลือง): การติดเชื้ื�อในอนาคต
จำะม่้ร่ปแบบคล�ายู่คล่งกับร่ปแบบการติดเชื้ื�อจำาก
จำำานวนตัวอยู่า่งทั�งห่ม่ดในอด้ต (บนสม่ม่ติฐานว่า
ลักษัณ์ะการแพรเ่ชื้ื�อและการควบคุม่จำะเห่ม่ือน
กับชื้ว่งตั�งแต่ต�นปี 2563) ผู้ลการศ่กษัาพบว่าจำะ
เห่็นจำำานวนผู้่�ติดเชื้ื�อรายู่วันต�ากว่า 100 รายู่จำะเป็น
ประม่าณ์ต�นเดือนตุลาคม่

2) Base case (เส�นส้ส�ม่): การติดเชื้ื�อในระยู่ะข�าง
ห่น�าจำะม่้ลักษัณ์ะคล�ายู่คล่งกับร่ปแบบการติดเชื้ื�อ
ในชื้ว่ง 2 เดือนท้�ผู้า่นม่า (ห่รือการแพรร่ะบาดจำะ
ม่้ผู้ลจำากสายู่พันธ์ุให่ม่แ่ละลักษัณ์ะการผู้อ่นคลายู่
กิจำกรรม่ทางเศรษัฐกิจำท้�เกิดข่�น) ผู้ลการศ่กษัาพบ
ว่า จำำานวนผู้่�ติดเชื้ื�อรายู่วันจำะยู่ังเพิ�ม่ข่�นได�อ้ก และ
 peak ของการติดเชื้ื�อจำะเกิดข่�นในชื้ว่งปลายู่เดือน
กรกฎาคม่ โดยู่การติดเชื้ื�อจำะลดลงตาม่การฉี้ดวัคซี้น
ท้�เพิ�ม่ข่�น (คาดอัตราการฉี้ดเฉีล้�ยู่อยู่่ท้่� 2.5-2.7 แสน
โดสต่อวัน) ควบค่่ไปกับการผู้อ่นคลายู่กิจำกรรม่ทาง
เศรษัฐกิจำท้�ค่อยู่เป็นค่อยู่ไป ทั�งน้� จำะเห่็นจำำานวน
ผู้่�ติดเชื้ื�อรายู่วันต�ากว่า 100 เม่ื�อพ�นกลางเดือน
ตุลาคม่เป็นต�นไป
3) Prolonged case (เส�นส้แดง): ร่ปแบบการติด
เชื้ื�อในอนาคตคล�ายู่กับประเทศบราซีิลและอิตาล้
 ซี่�งม่้ลักษัณ์ะเห่ม่ือนภ่เขาห่ลายู่ล่กซี�อนกัน จำากการ
ผู้อ่นคลายู่กิจำกรรม่ทางเศรษัฐกิจำเร็วกว่าผู้ลของ
ภม่่คุิ�ม่กันห่ม่่ท้่�จำะเกิดข่�นในวงกว�างจำากการฉีด้วัคซีน้ 
ทำาให่�จำำานวนผู้่�ติดเชื้ื�อรายู่วันกลับม่าเพิ�ม่ข่�น ในกรณ์้
น้� ผู้ลการศ่กษัาพบว่า จำำานวนผู้่�ติดเชื้ื�อรายู่วันจำะ
เพิ�ม่ข่�นอยู่า่งรวดเร็วและจำะยู่ังคงอยู่่ใ่นระดับส่งแม่�
พ�นสิ�นเดือนตุลาคม่ไปแล�ว

สำาห่รับภาวะเศรษัฐกิจำโลก เศรษัฐกิจำสห่รัฐฯ และ
ยู่่โรโซีนม่้แนวโน�ม่ฟื� นตัวต่อเนื�อง ขณ์ะท้�ผู้ลกระทบ
จำากไวรัสกลายู่พันธ์ุอาจำม่้ไม่ม่่าก ในเดือนม่ิถุนายู่น
ดัชื้น้ความ่เชื้ื�อม่ั�นผู้่�บริโภคของสห่รัฐฯแตะระดับ
ส่งสุดนับตั�งแต่เดือนกุม่ภาพันธ์ 2563 ด�านการ
จำ�างงานนอกภาคเกษัตรเพิ�ม่ข่�นประม่าณ์ 8.5 แสน
ตำาแห่นง่ส่งกว่าตลาดคาด สว่นอัตราการว่างงาน
อยู่่ท้่�ระดับ 5.9% ส่งกว่าเดือนก่อนเล็กน�อยู่ ล่าสุด
จำำานวนผู้่�ยู่ื�นขอรับสิทธิสวัสดิการว่างงานครั�งแรกใน
สัปดาห่์สิ�นสุดวันท้� 26 ม่ิถุนายู่นปรับตัวลงส่ร่ะดับ
ต�าสุดนับตั�งแต่เกิดการแพรร่ะบาดเม่ื�อเดือนม่้นาคม่
 2563

เศรษัฐกิจำสห่รัฐฯยู่ังฟื� นตัวต่อเนื�องและม่้แนวโน�ม่
ปรับตัวด้ข่�นกว่าท้�คาดการณ์์ ล่าสุด IMF ปรับ
ประม่าณ์การอัตราการขยู่ายู่ตัวทางเศรษัฐกิจำของ
สห่รัฐฯเป็น 7.0% (จำากเดิม่ 4.6%) ส่งสุดนับตั�งแต่
ปี 2527 ขณ์ะท้�ธนาคารห่ลายู่แห่ง่ได�ประกาศ
จ่ำายู่เงินปันผู้ลรวม่ถ่งการซีื�อหุ่�นคืนห่ลังจำากผู้า่น
การทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Test) ของเฟด
ซี่�งยู่ืนยู่ันถ่งสถานะเงินกองทุนขั�นต�าท้�เพ้ยู่งพอ
 อยู่า่งไรก็ตาม่ วิจัำยู่กรุงศร้คาดว่าเฟดจำะยู่ังคงอัตรา
ดอกเบ้�ยู่นโยู่บายู่ในระดับต�าต่อไปอยู่า่งน�อยู่จำนถ่งปี
 2566 โดยู่อัตราการว่างงานยู่ังห่า่งจำากเป้าห่ม่ายู่
ระยู่ะยู่าวของเฟด ทั�งน้�อัตราการว่างงานในชื้ว่ง
ก่อนการแพรร่ะบาดเม่ื�อเดือนกุม่ภาพันธ์ 2563 อยู่่่
ท้� 3.5% สว่นสถานการณ์์แพรร่ะบาดของไวรัสสายู่
พันธุ์เดลตายู่ังคงจำำากัดอยู่่ใ่นพื�นท้�ซี่�งม่้อัตราการ
ฉี้ดวัคซี้นต�า เชื้น่ รัฐม่ิสซ่ีร้ อาร์คันซีอ เนวาดา และ
ยู่่ทาห่์ สำาห่รับความ่คืบห่น�าในการฉี้ดวัคซี้นโดยู่
ภาพรวม่นั�นม่้การฉี้ดวัคซี้นไปแล�ว 328.8 ล�านโดส
 โดยู่ม่้ผู้่�ได�รับวัคซี้นครบถ�วนคิดเป็น 47.1% ของ

ประชื้ากร การแพรร่ะบาดของไวรัสสายู่พันธ์ุให่ม่่
จ่ำงอาจำสร�างความ่ไม่แ่นน่อนเพ้ยู่งในบางพื�นท้� แต่
เศรษัฐกิจำสว่นรวม่ยู่ังสาม่ารถเติบโตต่อไป

ยู่่โรโซีนยู่ังม่้สัญญาณ์บวก ขณ์ะท้�ความ่ไม่แ่นน่อน
จำากไวรัสกลายู่พันธุอ์าจำกระทบบางประเทศท้�พ่�งพา
การท่องเท้�ยู่ว อัตราการว่างงานเดือนพฤษัภาคม่
ของยู่่โรโซีนลดลงส่ร่ะดับต�าสุดนับตั�งแต่เดือน
พฤษัภาคม่ 2563 ท้� 7.9% ในเดือนม่ิถุนายู่นอัตรา
เงินเฟ้อทั�วไปชื้ะลอลงส่ร่ะดับ 1.9% จำากท้�แตะ
ระดับส่งสุดในรอบ 2 ปีคร่�งเม่ื�อเดือนก่อน สว่นดัชื้น้
ความ่เชื้ื�อม่ั�นทางเศรษัฐกิจำแตะระดับส่งสุดในรอบ
 21 ปี

เศรษัฐกิจำยู่่โรโซีนม่้แนวโน�ม่ปรับตัวด้ข่�นต่อเนื�อง
 โดยู่ประธานธนาคารกลางยุู่โรป (ECB) ระบุว่าการ
ฟื� นตัวยู่ังคงดำาเนินต่อไปและม่้ปัจำจัำยู่ห่นุนจำากความ่
คืบห่น�าในการฉี้ดวัคซี้น รวม่ทั�งยู่ังสง่สัญญาณ์ท้�
ธนาคารในยุู่โรปอาจำสาม่ารถจ่ำายู่เงินปันผู้ลและการ
ซีื�อคืนหุ่�นได�ชื้ว่งปลายู่เดือนกันยู่ายู่นน้� นอกจำาก
น้�สห่ภาพยุู่โรปได�เริ�ม่ใชื้�ห่นังสือเดินทางดิจิำทัลท้�
รับรองการฉี้ดวัคซี้นต�านโรค COVID-19 ซี่�งจำะเอื�อ
ต่อการเดินทางข�าม่พรม่แดนโดยู่ไม่ต่�องกักตัวและ
เป็นประโยู่ชื้น์ต่อภาคการท่องเท้�ยู่ว ล่าสุดการแพร่
ระบาดของไวรัสสายู่พันธ์ุเดลตาในอังกฤษันั�นได�
กระจำายู่ไปยู่ังบางประเทศ เชื้น่ โปรตุเกส ฝุ่รั�งเศส
 และเยู่อรม่น้ และอาจำม่้ผู้ลต่อการฟื� นตัวเฉีพาะ
ในบางประเทศท้�ต�องพ่�งพาภาคการท่องเท้�ยู่วเป็น
ห่ลัก

ภาคการผู้ลิตของจ้ำนชื้ะลอลงในเดือนม่ิถุนายู่น
 แต่ปัญห่าการชื้ะงักงันด�านอุปทานสง่สัญญาณ์
คล้�คลายู่ลงบ�าง ดัชื้น้ผู้่�จัำดการฝุ่่ายู่จัำดซีื�อรวม่ภาค
การผู้ลิตและบริการเดือนม่ิถุนายู่นของสำานักงาน
สถิติแห่ง่ชื้าติจ้ำนแตะระดับต�าสุดในรอบ 4 เดือนท้�
 52.9 โดยู่ดัชื้น้ฯนอกภาคการผู้ลิตลดลงส่ร่ะดับต�า
สุดในรอบ 2 เดือนท้� 53.5 สว่นดัชื้น้ฯภาคการผู้ลิต
ปรับตัวลงส่ร่ะดับ 50.9 ต�าสุดนับตั�งแต่เดือนม่้นาคม่
 2564

ดัชื้น้ผู้่�จัำดการฝุ่่ายู่จัำดซีื�อรวม่ฯปรับตัวลงแต่ค่าดัชื้น้
บง่ชื้้�ว่าเศรษัฐกิจำยู่ังคงขยู่ายู่ตัวต่อเนื�องเป็นเดือนท้�
 15 ห่ากพิจำารณ์าองค์ประกอบยู่อ่ยู่ของดัชื้น้ฯภาค
การผู้ลิตพบว่าด�านผู้ลผู้ลิตและคำาสั�งซีื�อยู่ังคงขยู่ายู่
ตัว โดยู่เฉีพาะดัชื้น้คำาสั�งซีื�อเพิ�ม่ข่�นจำากเดือนก่อน
สง่สัญญาณ์การเติบโตต่อเนื�องของอุปสงค์ภายู่ใน
ประเทศ ขณ์ะท้�ดัชื้น้ด�านระยู่ะเวลาในการจัำดสง่
สินค�าสั�นลงสะท�อนว่าปัญห่าคอขวดเริ�ม่คล้�คลายู่ 
สว่นดัชื้น้ยู่อ่ยู่ด�านราคาปัจำจัำยู่การผู้ลิตปรับตัวลดลง
 เป็นผู้ลจำากม่าตรการภาครัฐชื้ว่ยู่ลดผู้ลกระทบจำาก
ปัญห่าราคาสินค�าโภคภัณ์ฑ์ท้�เพิ�ม่ข่�น โดยู่ภาพรวม่
เศรษัฐกิจำจ้ำนยู่ังม่้แนวโน�ม่ฟื� นตัวต่อเนื�องแม่�อาจำ
เติบโตชื้�าลงเม่ื�อเท้ยู่บจำากต�นปี



บลัจ.บัวัห่ลัวังเสนอขาย IPOบลัจ.บัวัห่ลัวังเสนอขาย IPO
“BP8/21 (AI)” วัันที� 7-12 กิ.ค.นี�“BP8/21 (AI)” วัันที� 7-12 กิ.ค.นี�

กองทุนบัวห่ลวงเสนอขายู่ IPO ‘
กองทุนรวม่บัวห่ลวงธนสารพลัส
 8/21 ห่�าม่ขายู่ผู้่�ลงทุนรายู่ยู่อ่ยู่
’ ห่รือ BP8/21 (AI) ซี่�งเป็นเท
อม่ฟันด์ อายุู่ 6 เดือน วันท้� 7-12 
กรกฎาคม่ 2564 น้� ลงทุนขั�นต�า
 500,000 บาท เป็นทางเลือกให่�ผู้่�
ลงทุนท้�ม่องห่าการลงทุนในตราสาร
ห่น้�ต่างประเทศ เพื�อโอกาสรับผู้ล
ตอบแทนท้�เห่ม่าะสม่

รายู่งานขา่วจำาก บริษััทห่ลักทรัพยู่์
จัำดการกองทุนรวม่ บัวห่ลวง จำำากัด
 เปิดเผู้ยู่ว่า กองทุนบัวห่ลวงเสนอ
ขายู่ห่นว่ยู่ลงทุนครั�งแรก (IPO) 
กองทุนรวม่บัวห่ลวงธนสารพลัส 
8/21 ห่�าม่ขายู่ผู้่�ลงทุนรายู่ยู่อ่ยู่ ห่รือ
 BP8/21 (AI) ระห่ว่างวันท้� 7-12 
กรกฎาคม่ 2564 น้� โดยู่เสนอขายู่
ในราคา 10 บาทต่อห่นว่ยู่ และผู้่�
ลงทุนจำะต�องจำองซีื�อครั�งแรกขั�นต�า 
500,000 บาท

กองทุนน้� เป็นกองทุนท้�ม่้กำาห่นด
อายุู่โครงการ (เทอม่ฟันด์) 
ประม่าณ์ 6 เดือน จำะระดม่เงินจำาก
ผู้่�ลงทุนท้�ม่ิใชื้ร่ายู่ยู่อ่ยู่และผู้่�ม่้เงิน
ลงทุนส่ง ซี่�งเป็นผู้่�ลงทุนท้�ม่้ความ่
เข�าใจำเก้�ยู่วกับทรัพยู่์สินท้�กองทุน
ลงทุน และสาม่ารถยู่อม่รับความ่
เส้�ยู่งจำากการลงทุนได� เพื�อแสวงห่า
โอกาสรับผู้ลตอบแทนท้�เห่ม่าะสม่
 ในชื้ว่งท้�อัตราดอกเบ้�ยู่เงินฝุ่ากใน

ประเทศยู่ังม่้แนวโน�ม่ปรับตัวลดลง
อยู่า่งต่อเนื�อง

สำาห่รับ BP8/21 (AI) จำะนำาเงินไป
ลงทุนในตราสารห่น้�ทั�งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยู่เป็นการลงทุน
ในต่างประเทศ เฉีล้�ยู่ไม่น่�อยู่กว่า
ร�อยู่ละ 80 ของม่่ลค่าทรัพยู่์สินสุทธิ
ของกองทุน ซี่�งจำะป้องกันความ่
เส้�ยู่งจำากอัตราแลกเปล้�ยู่นของเงิน
ต�นและดอกเบ้�ยู่ท้�คาดว่าจำะได�รับ
ทั�งห่ม่ด (Fully Hedge)

ตราสารห่น้�ต่างประเทศท้�กองทุน
น้�เข�าไปลงทุนได� ประกอบด�วยู่
 ตราสารห่น้�ภาครัฐ ห่รือรัฐวิสาห่กิจำ
 สถาบันการเงิน รวม่ถ่งตราสารห่น้�
ภาคเอกชื้น และตราสารห่น้�อื�นๆ
 ท้�เสนอขายู่ในต่างประเทศ โดยู่
ต�องรับการจัำดอันดับความ่นา่เชื้ื�อ
ถือ ณ์ วันท้�ลงทุน อยู่่ใ่นระดับท้�
ลงทุนได� ห่รือ Investment Grade 
ทั�งยู่ังสาม่ารถลงทุนในเงินฝุ่าก
ต่างประเทศได� นอกจำากน้�อาจำ
พิจำารณ์าลงทุนในห่ลักทรัพยู่์ห่รือ
ทรัพยู่์สินอื�นห่รือการห่าดอกผู้ล
โดยู่วิธ้อื�นตาม่ท้�สำานักงานคณ์ะ
กรรม่การกำากับห่ลักทรัพยู่์และ
ตลาดห่ลักทรัพยู่์ (ก.ล.ต.) กำาห่นด
ห่รือเห่็นชื้อบให่�กองทุนลงทุนได� ทั�ง
ในและต่างประเทศ

ทั�งน้� BP8/21 (AI) ไม่ม่่้ค่า
ธรรม่เน้ยู่ม่การขายู่ห่รือรับซีื�อคืน
ห่นว่ยู่ลงทุน ซี่�งในการรับซีื�อคืน
ห่นว่ยู่ลงทุนกองทุนน้� เป็นการรับ
ซีื�อคืนโดยู่อัตโนม่ัติ 1 ครั�ง ภายู่ใน
วันทำาการก่อนวันครบกำาห่นดอายุู่
โครงการ โดยู่บริษััทจัำดการจำะ
ประกาศวันท้�รับซีื�อคืนอัตโนม่ัติให่�ผู้่�
ลงทุนทราบ ภายู่ใน 15 วันนับตั�งแต่
วันถัดจำากวันท้�จำดทะเบ้ยู่นกองทุน
 ขณ์ะท้�การจ่ำายู่เงินคืนเม่ื�อครบอายุู่
กองทุน จำะจ่ำายู่ 1 ครั�ง ภายู่ในวัน
ท้�เลิกกองทุนให่�ผู้่�ถือห่นว่ยู่ลงทุน
ท้�ม่้รายู่ชื้ื�อในทะเบ้ยู่น ณ์ วันเลิก
กองทุน ตาม่วิธ้ท้�ผู้่�ถือห่นว่ยู่ลงทุน
ได�แจำ�งไว�ในใบคำาขอเปิดบัญชื้้ (โอน
เข�าบัญชื้้ / เชื้็ค) โดยู่ผู้่�ถือห่นว่ยู่
ลงทุนสาม่ารถแจำ�งความ่ประสงค์ไว�
ได�ว่า เม่ื�อกองเทอม่ฟันด์ครบอายุู่
 ให่�สับเปล้�ยู่นเข�ากองทุนเปิดบัว
ห่ลวงธนทว้ (B-TNTV) ห่รือกองทุน
เปิดบัวห่ลวงตราสารห่น้�ภาครัฐ 
(B-TREASURY)

ผู้่�ท้�สนใจำ สาม่ารถสอบถาม่ข�อม่่ล
รายู่ละเอ้ยู่ดกองทุน BP8/21 (AI) 
ห่รือติดต่อขอรับห่นังสือชื้้�ชื้วนได�ท้�
 กองทุนบัวห่ลวง โทร. 0 2674 
6488 กด 8 ห่รือตัวแทนขายู่ห่นว่ยู่
ลงทุน ได�แก่ ธนาคารกรุงเทพ
 ตัวแทนขายู่ของกรุงเทพประกัน
ชื้้วิต บม่จำ.ห่ลักทรัพยู่์ บัวห่ลวง และ
บม่จำ.ห่ลักทรัพยู่์ โนม่่ระ พัฒนสิน



ส.อ.ท. เผยแนวัโน้ม่ 10 อุต่สาห่กิรรม่ส่งออกิ ส.อ.ท. เผยแนวัโน้ม่ 10 อุต่สาห่กิรรม่ส่งออกิ 
คร่�งห่ลัังปีิ 2564 ส่อแวัวัฟื้้� นตั่วัคร่�งห่ลัังปีิ 2564 ส่อแวัวัฟื้้� นตั่วั

สภาอุตสาห่กรรม่แห่ง่ประเทศไทยู่
 (ส.อ.ท.) เปิดเผู้ยู่แนวโน�ม่ 10 
อุตสาห่กรรม่สง่ออกคร่�งห่ลังปี
 2564 อาทิ อุตสาห่กรรม่ยู่านยู่นต์
, อาห่าร, ผู้่�ผู้ลิตเครื�องม่ือแพทยู่์และ
สุขภาพ (รวม่ถุงม่ือยู่าง), ยู่าและ
สมุ่นไพร, ผู้ลิตภัณ์ฑ์เสริม่อาห่าร
, เครื�องใชื้�ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
, เครื�องปรับอากาศและทำาความ่
เยู่็น, เฟอร์นิเจำอร์, ห่ัตถกรรม่
สร�างสรรค์ และเครื�องสำาอาง โดยู่ทั�ง
 10 อุตสาห่กรรม่น้�ม่้โอกาสฟื� นตัวได�
ด้ และม่้ปัจำจัำยู่สนับสนุนจำากสภาพ
เศรษัฐกิจำและสถานการณ์์ในปัจำจุำบัน

วันอังคารท้� 6 กรกฎาคม่ 2564 นายู่
เกร้ยู่งไกร เธ้ยู่รนุกุล รองประธาน
สภาอุตสาห่กรรม่แห่ง่ประเทศไทยู่ 
กล่าวว่า ส.อ.ท.แบง่กลุ่ม่อุตสาห่กรรม่
ออกเป็น 4 ห่ม่วด ได�แก่ อุตสาห่กรรม่
ท้�ฟื� นตัวตาม่ตลาดโลก, อุตสาห่กรรม่
ท้�โดดเด่นต่อเนื�องจำากเทรนด์สุขภาพ
, อุตสาห่กรรม่ท้�เติบโตในชื้ว่ง Work 
from Home และอุตสาห่กรรม่ท้�
ม่้ทิศทางเติบโตตาม่สถานการณ์์ 
COVID-19 ท้�เริ�ม่คล้�คลายู่

 1) อุตสาห่กรรม่ท้�ฟื� นตัวตาม่ตลาด
โลก ได�แก่ อุตสาห่กรรม่ยู่านยู่นต์
และอุตสาห่กรรม่อาห่าร กลุ่ม่น้�จำะ
ฟื� นตัวตาม่ภาวะเศรษัฐกิจำโลกท้�เริ�ม่
ดำาเนินกิจำกรรม่ทางเศรษัฐกิจำได�ม่าก
ข่�นตาม่การฉี้ดวัคซี้นท้�ครอบคลุม่
จำำานวนประชื้ากร โดยู่กลุ่ม่อาห่ารได�
รับแรงห่นุนจำากราคาสินค�าเกษัตรท้�
ม่้ทิศทางท้�ด้ข่�นและการม่้ม่าตรการ
ป้องกันการปนเปื� อนเชื้ื�อ COVID-19 
ในวัตถุดิบและผู้ลิตภัณ์ฑ์อาห่าร
สำาเร็จำร่ป ด�านอุตสาห่กรรม่ยู่านยู่นต์
ค่ายู่รถยู่นต์ญ้�ปุ่นปรับแผู้นใชื้�ไทยู่
เป็นฐานการผู้ลิตเพื�อสง่ออกม่าก
ข่�น ด�านปัจำจัำยู่เส้�ยู่งของกลุ่ม่น้� ได�แก่

 การขาดแคลนชื้ิปเซีม่ิคอนดักเตอร์
ในอุตสาห่กรรม่ยู่านยู่นต์ ต�นทุน
ค่าขนสง่ทางเรือเพิ�ม่ส่งข่�น สว่น
อุตสาห่กรรม่อาห่ารเผู้ชื้ิญกับการ
ขาดแคลนวัตถุดิบของโรงงานแปรร่ป
อาห่าร

 2) อุตสาห่กรรม่ท้�โดดเด่นต่อ
เนื�องจำากเทรนด์สุขภาพ ได�แก่
 อุตสาห่กรรม่ผู้่�ผู้ลิตเครื�องม่ือ
แพทยู่์และสุขภาพ (รวม่ถุงม่ือยู่าง
) อุตสาห่กรรม่ยู่า, อุตสาห่กรรม่
สมุ่นไพร และอุตสาห่กรรม่ผู้ลิตภัณ์ฑ์
เสริม่อาห่าร โดยู่กลุ่ม่น้�ได�รับแรงห่นุน
จำากการแพรร่ะบาดของ COVID-19 
ปัญห่าม่ลพิษัต่างๆ ท้�ทำาให่�ผู้่�คนห่ัน
ม่าใสใ่จำเรื�องสุขภาพม่ากข่�น บำารุง
รา่งกายู่ สร�างภ่ม่ิคุ�ม่กันให่�กับรา่งกายู่
 แนวโน�ม่ของการเจ็ำบป่วยู่ประเภท
โรคไม่ติ่ดต่อเรื�อรัง รวม่ถ่งนโยู่บายู่ท้�
สนับสนุนให่�ไทยู่เป็น Medical Hub 
จำะชื้ว่ยู่เสริม่ทิศทางการเติบโตของ
กลุ่ม่เห่ล่าน้� อยู่า่งไรก็ตาม่ ยู่ังม่้ปัจำจัำยู่
เส้�ยู่งจำากการท้�ต�องพ่�งพาวัตถุดิบจำาก
ต่างประเทศส่ง โรงพยู่าบาลต่างๆ
 นิยู่ม่ใชื้�สินค�านำาเข�าม่ากว่าท้�ผู้ลิตใน
ไทยู่ อ้กทั�งห่�อง LAB ในการทดสอบ
ม่าตรฐานของผู้ลิตภัณ์ฑ์ทางการ
แพทยู่์ยู่ังม่้ไม่เ่พ้ยู่งพอ

3) อุตสาห่กรรม่ท้�เติบโตในชื้ว่ง Work 
from Home ได�แก่ อุตสาห่กรรม่
เครื�องใชื้�ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
, อุตสาห่กรรม่เครื�องปรับอากาศ
และทำาความ่เยู่็น และอุตสาห่กรรม่
เฟอร์นิเจำอร์ ซี่�งการ Work from 
Home ทำาให่�ผู้่�คนต�องการสิ�งอำานวยู่
ความ่สะดวกภายู่ในบ�านม่ากข่�น โดยู่
เฉีพาะเครื�องใชื้�ไฟฟ้าภายู่ในบ�าน
 เชื้น่ คอม่พิวเตอร์ เตาอบไม่โครเวฟ
 ต่�เยู่็นและต่�แชื้แ่ข็ง เครื�องซีักผู้�า
 เครื�องปรับอากาศ โทรศัพท์และ

อุปกรณ์์ เป็นต�น รวม่ทั�งเฟอร์นิเจำอร์
 เชื้น่ โต๊ะทำางาน เฟอร์นิเจำอร์ไม่�
 เฟอร์นิเจำอร์โลห่ะ เป็นต�น เติบโตได�
ด้ตาม่การใชื้�ชื้้วิตในชื้ว่ง COVID-19 
ท้�ต�องอยู่่กั่บบ�าน ยู่ิ�งไปกว่านั�น สินค�า
เครื�องใชื้�ไฟฟ้าอัจำฉีริยู่ะ (Smart 
Home Device) ท้�ม่้ระบบการทำางาน
ท้�ฉีลาดม่ากข่�น กำาลังเป็นท้�นิยู่ม่
ของผู้่�บริโภคทั�งในประเทศและ
ต่างประเทศ ทำาให่�ม่้ยู่อดการสั�งซีื�อ
เพิ�ม่ข่�นอยู่า่งต่อเนื�อง ขณ์ะท้�ปัจำจัำยู่
เส้�ยู่งของกลุ่ม่น้� ประกอบไปด�วยู่
 การขาดแคลนชื้ิปอิเล็กทรอนิกส์
 ราคาเห่ล็กและทองแดงปรับเพิ�ม่ข่�น
 ขาดแคลนแรงงาน และค่าระวางเรือ
ท้�ปรับส่งข่�น

4) อุตสาห่กรรม่ท้�ม่้ทิศทางเติบโต
ตาม่สถานการณ์์ COVID-19 ท้�เริ�ม่
คล้�คลายู่ (กลุ่ม่แฟชื้ั�นและไลฟ์สไตล์
) ได�แก่ อุตสาห่กรรม่ห่ัตถกรรม่
สร�างสรรค์ และอุตสาห่กรรม่
เครื�องสำาอาง เม่ื�อเศรษัฐกิจำโลก
เริ�ม่ม่้ทิศทางท้�ด้ข่�น ครัวเรือน และ
ธุรกิจำต่างๆ โดยู่เฉีพาะโรงแรม่ ร�าน
อาห่าร จำะเริ�ม่กลับม่าจัำบจ่ำายู่ใชื้�สอยู่
ในสินค�ากลุ่ม่สร�างสรรค์ และการ
ตกแต่งอาคารสถานท้�ต่างๆ อยู่า่ง
ม่าก จำากความ่ต�องการท้�ถ่กอั�นไว�
ชื้ว่ง COVID-19 ท้�ธุรกิจำต่างๆ ห่ยุู่ด
การใชื้�จ่ำายู่ ห่ยุู่ดการพัฒนา ซี่�งในชื้ว่ง
เวลาท้�ห่ยุู่ดไปนั�น สิ�งของต่างๆ ได�ถ่ก
ใชื้�จำนเต็ม่ประสิทธิภาพแล�ว เม่ื�อใด
ก็ตาม่ท้�ม่้การฟื� นตัวจ่ำงนับเป็นโอกาส
ของสินค�ากลุ่ม่ไลฟ์สไตล์ท้�จำะฟื� นตัว
ได�ส่ง แต่ปัจำจัำยู่เส้�ยู่งของกลุ่ม่น้� ได�แก่
 ต�นทุนการผู้ลิตเพิ�ม่ข่�น ราคาสินค�า
จำากประเทศค่่แขง่ท้�ถ่กกว่า การ
ขาดแคลนต่�คอนเทนเนอร์ เป็นต�น

 



นักิวิัเคราะห์่เช้�อเศรษฐกิิจโลักิฟื้้� นตั่วันักิวิัเคราะห์่เช้�อเศรษฐกิิจโลักิฟื้้� นตั่วั
แลัะวััคซีีนในไทยค้บห่น้า แลัะวััคซีีนในไทยค้บห่น้า 

คาด SET Index สิ�นปีิ 1647คาด SET Index สิ�นปีิ 1647

นัายสิมบติั์ นัราวุฒชิัย 
เลขาธิิ์การ สิมาคมนัักวิเคราะห์
การลงทนุั เปิดเผู้ยู่ผู้ลการสำารวจำ
ความ่เห่็นสม่าชื้ิกนักวิเคราะห่์และผู้่�
จัำดการกองทุนรวม่ 26 สำานัก  เก้�ยู่วกับ
มุ่ม่ม่องการลงทุนในคร่�งห่ลังของปี2564
 สรุปได�ดังน้�

 
สม่ม่ติฐานห่ลัก เฉีล้�ยู่ค่าการขยู่ายู่ตัว
ของGDP ไทยู่ปี2564 ท้� 2.11% ลดต�า
ลงกว่าการสำารวจำครั�งก่อนท้� 3.08% 
อยู่า่งไรก็ตาม่ สม่มุ่ติฐานด�านราคานำาม่ัน
ดิบส่งข่�นเป็น 64.96 เห่ร้ยู่ญสห่รัฐฯต่อ
บาร์เรลตาม่การฟื� นตัวของเศรษัฐกิจำโลก
 ขณ์ะท้�ในครั�งก่อนใชื้�ตัวเลขเพ้ยู่ง 58.39 
เห่ร้ยู่ญสห่รัฐฯต่อบาร์เรล
 

ทิศทางการลงทุนในคร่�งปหี่ลัง จำะได�ผู้ล
บวกท้�ชื้ดัเจำนม่าจำาก 2 ปจัำจัำยู่ห่ลัก คือ การ
ฟื� นตัวของเศรษัฐกิจำโลก โดยู่ม่ผู้้่�โห่วต
ท่วม่ท�นถ่ง 85%  รองลงม่าคือ แนวโน�ม่
สถานการณ์์วัคซีน้ในไทยู่ ม่ผู้้่�โห่วต 61% 
สว่นปจัำจัำยู่ด�านลบม่าจำากท่าท้การลด
ม่าตรการ QE ทั�วโลก และแนวโน�ม่การจำะ
ปรบัข่�นอัตราดอกเบ้�ยู่สห่รฐัฯเรว็ข่�นกว่า
คาดการณ์์เดิม่ ทั�ง 2 ปจัำจัำยู่ม่ผู้้่�โห่วตชื้ดัเจำน 
ถ่ง 81% เท่ากัน นอกจำากนั�นยู่งัม่ป้จัำจัำยู่
ลบจำาก Fund Flowต่างชื้าติไห่ลออก 
และปจัำจัำยู่การเม่อืงไทยู่ท้�ม่ผู้้่�โห่วตม่าก

เท่ากันถ่ง 69%

ผู้ลสรุปยู่ังคาดว่า อัตราดอกเบ้�ยู่นโยู่บายู่
ของไทยู่จำะไม่เ่ปล้�ยู่นแปลงตลอดปีน้�
 สว่นทางด�านผู้ลกำาไรต่อหุ่�นของบริษััท
จำดทะเบ้ยู่นปี 2564 เฉีล้�ยู่ท้� 80.87 บาท
ต่อหุ่�น เป็นการเติบโต 66%จำากปีก่อน
 และตัวเลขคาดการณ์์ให่ม่น่้�ส่งข่�นกว่า
การสำารวจำครั�งก่อนซี่�งอยู่่ท้่� 74.08 บาท
ต่อหุ่�น
 
คาดการณ์์ว่า SET Index ในคร่�งห่ลังของ
ปี จำะแกว่งตัวในกรอบ 1522 ถ่ง 1670 
จุำด

คาดว่าจำะปิดสิ�นไตรม่าส 3 ท้� 1609 จุำด 
และปิดสิ�นปีท้� 1647 จุำด

 
แนะนำาให่�กระจำายู่พอร์ตการลงทุน แบง่
เป็น

เงินสดและเงินฝุ่ากระยู่ะสั�น    13.92%
กองทุนตราสารห่น้�              15.27%
หุ่�นห่รือกองทุนต่างประเทศ    28.58%
หุ่�นไทยู่ห่รือกองทุนหุ่�นไทยู่    26.23%
กองทุนอสังห่าฯห่รือ REIT     8.98%
ทองคำาห่รือกองทุนทองคำา      6.51%
อื�นๆ    0.51%
 

สำาห่รับในการลงทุนหุ่�นไทยู่ในคร่�งปีห่ลัง
นั�น แนะนำาให่�เพิ�ม่นำาห่นักการลงทุน ใน
ห่ม่วดธุรกิจำอาห่าร ธนาคาร รับเห่ม่า
ก่อสร�าง พาณ์ิชื้ยู่์ และการแพทยู่์ 

ในขณ์ะท้�ให่�ลดนำาห่นักการลงทุนใน
 ห่ม่วดธุรกิจำการเกษัตร ปิโตรเคม่้  เห่ล็ก 
และชื้ิ�นสว่นอิเล็กทรอนิกส์ 

 
รายู่ชื้ื�อหุ่�นเด่นท้�แนะนำา คือ   BDMS  
BEM  CPALL  GPSC  KBANK และ TU

 
สว่นหุ่�นท้�แนะนำาให่�ห่ล้กเล้�ยู่ง ได�แก่ 
ธุรกิจำโรงแรม่ และ สายู่การบิน ตลอดจำน
 หุ่�นชื้ิ�นสว่นอิเล็กทรอนิกส์บางบริษััทท้�
เคยู่วิ�งข่�นกว่า 1,000% ในปีท้�ผู้า่นม่า

 
ท�ายู่ท้�สุด นักวิเคราะห่์ยู่ังได�เพิ�ม่เติม่การ
แนะนำานโยู่บายู่ท้�จำะม่้ผู้ลบวกต่อภาวะ
เศรษัฐกิจำไปยู่ังรัฐบาลได�แก่ การเรง่
กระจำายู่วัคซี้นอยู่า่งม่้ประสิทธิภาพ ทั�ง
ในแง่คุณ์ภาพและปริม่าณ์  จัำดม่าตรการ
เยู่้ยู่วยู่าผู้่�ได�รับผู้ลกระทบจำากโควิด การ
ลงทุนโครงสร�างพื�นฐาน การเข�าถ่งสิน
เชื้ื�อSMEs การลดภาษ้ันิติบุคคล เป็นต�น



FETCO ปิระเมิ่น SET Index ปีิ 65 แต่ะ 1,800 จุดFETCO ปิระเมิ่น SET Index ปีิ 65 แต่ะ 1,800 จุด
 มีองกำาไรบจ. โต 15% กลุ่มีท่่องเที่�ยวฟื้้� นตัว มีองกำาไรบจ. โต 15% กลุ่มีท่่องเที่�ยวฟื้้� นตัว

  
นัายไพบูลย ์นัลินัทรางกรู ประธิ์านักรรมการสิภา
ธุิ์รกิจต์ลาดทนุัไทย เปิดเผู้ยู่ดัชื้น้ความ่เชื้ื�อม่ั�นนัก
ลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) ผู้ล
สำารวจำในเดือนม่ิถุนายู่น 2564 พบว่า “ดัชื้น้ความ่เชื้ื�อ
ม่ั�นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: 
ICI) ในอ้ก 3 เดือนข�างห่น�าอยู่่ท้่�ระดับ 106.05 ปรับ
ตัวลดลง 16.1% จำากเกณ์ฑ์ร�อนแรงเดือนก่อนม่าอยู่่่
ในเกณ์ฑ์ทรงตัวเป็นครั�งแรกในรอบ 8 เดือน นักลงทุน
คาดห่วังแผู้นการฉี้ดวัคซี้นเพื�อคล้�คลายู่สถานการณ์์
 Covid-19 เป็นปัจำจัำยู่ห่นุนม่ากท้�สุด  รองลงม่าคือการ
ไห่ลเข�าของเงินทุน และการฟื� นตัวของเศรษัฐกิจำใน
ประเทศ สำาห่รับปัจำจัำยู่ท้�ฉีุดความ่เชื้ื�อม่ั�นนักลงทุนม่าก
ท้�สุด ได�แก่ สถานการณ์์ระบาดของ Covid-19 ระลอก
ปัจำจุำบันท้�ยู่ืดเยู่ื�อ รองลงม่าคือความ่ขัดแยู่�งระห่ว่าง
ประเทศ และการถดถอยู่ของเศรษัฐกิจำในประเทศ

พร�อม่กันน้� FETCO ยู่ังม่้มุ่ม่ม่องต่อตลาดหุ่�นไทยู่ว่าจำะ
ยู่ังคงม่้แนวโน�ม่อยู่่ใ่นโห่ม่ดขาข่�นในระยู่ะ 12 เดือนข�าง
ห่น�า โดยู่วางเป้าห่ม่ายู่ SET Index ท้� 1800 จุำดในปี
 2022 จำากปัจำจัำยู่สนับสนุนห่ลักคือ 1)การฟื� นตัวของ
เศรษัฐกิจำ 2)การฟื� นตัวของกำาไรบริษััทจำดทะเบ้ยู่น 3)
ตาม่อัตราการเรง่ในการฉี้ดวัคซี้น 4)แนวโน�ม่การฟื� น
ตัวของภาคท่องเท้�ยู่ว และ5)การไห่ลเข�าของเงินลงทุน
ต่างชื้าติ

สำาห่รับความ่เส้�ยู่งห่ลักในสถานการณ์์ข�างห่น�า
 คือ1)การบริห่ารจัำดการซีื�อวัคซี้นให่�ได�ตาม่แผู้น 2)
ประสิทธิภาพของวัคซี้นในการป้องกันเชื้ื�อกลายู่พันธุ์ 
และ3)จำำานวนนักท่องเท้�ยู่วท้�จำะเดินทางเข�าม่าในปีห่น�า
ยู่ังประเม่ินได�ยู่าก

ด�านเงินเฟ้อท้�พุง่ส่งข่�นทั�วโลกเป็นเพ้ยู่งภาวะชื้ั�วคราว
ไม่ส่ง่ผู้ลให่� FED และ BoT ข่�นดอกเบ้�ยู่ก่อนปี 2023 
ขณ์ะท้�ผู้ลกระทบQE tapering ต่อตลาดหุ่�นไปนา่เป็น
ห่ว่งเพราะเงินต่างชื้าติในตลาดหุ่�นไทยู่เห่ลือน�อยู่ด�าน
กำาไรบริษััททะเบ้ยู่นคาดว่าขยู่ายู่ตัว 56% ในปีน้�และ
 15% ในปีห่น�า

 ปัจำจัำยู่ต่างประเทศท้�นา่ติดตาม่ ได�แก่ ความ่คืบห่น�า
การพิจำารณ์าแผู้นกระตุ�นเศรษัฐกิจำและแผู้นปรับข่�น
ภาษ้ัของประธานาธิบด้ โจำ ไบเดน โดยู่ในการประชุื้ม่
 G20 ในวันท้� 9-10 กรกฎาคม่น้� ท้�จำะม่้การห่ารือเรื�อง
อัตราการจัำดเก็บภาษ้ันิติบุคคลขั�นต�าท้�ระดับ 15% 
ทั�วโลก การประกาศประม่าณ์การ GDP ของ IMF 
สถานการณ์์ความ่ขัดแยู่�งระห่ว่างประเทศในห่ลายู่
ประเทศ และการเฝุ่้าระวังการระบาดของ Covid-19 
สายู่พันธ์ุให่ม่โ่ดยู่เฉีพาะกลุ่ม่ประเทศในเอเชื้้ยู่ซี่�งอาจำ
กระทบต่อการสง่ออกของไทยู่ได�  ในสว่นของปัจำจัำยู่ใน
ประเทศ ได�แก่ สถานการณ์์การระบาดระลอกปัจำจุำบัน
ท้�ยู่ืดเยู่ื�อซี่�งจำะสง่ผู้ลต่อภาวะวิกฤติด�านสาธารณ์สุข
 แผู้นการจัำดห่าและอัตราการเรง่ฉี้ดวัคซี้นในประเทศ
ท้�ยู่ังม่้ความ่ไม่แ่นน่อนส่งซี่�งจำะกระทบต่อความ่ม่ั�นใจำ
แก่นักลงทุนต่างประเทศเก้�ยู่วกับแผู้นการเปิดประเทศ
ภายู่ใน 120 วันตาม่ประกาศของนายู่กรัฐม่นตร้ ผู้ล
การเปิดรับนักท่องเท้�ยู่วต่างชื้าติ “ภ่เก็ตแซีนต์บ๊อกซี์
” ในเดือนกรกฎาคม่น้� และม่าตรการภาครัฐในการ
เยู่้ยู่วยู่าผู้่�ได�รับผู้ลกระทบอยู่า่งใกล�ชื้ิด

ดัชื้น้ความ่เชื้ื�อม่ั�นนักลงทุน (FETCO Investor 
Confidence Index: ICI) ในอ้ก 3 เดือนข�างห่น�าอยู่่ท้่�
ระดับ 106.05 ปรับตัวลดลง 16.1% จำากเกณ์ฑ์ร�อน
แรงเดือนก่อนม่าอยู่่ใ่นเกณ์ฑ์ทรงตัวเป็นครั�งแรกใน
รอบ 8 เดือน นักลงทุนดาดห่วังแผู้นการฉี้ดวัดซี้นเพื�อ
คล้�คลายู่สถานการณ์์ Covid-19 เป็นปัจำจัำยู่ห่นุนม่าก
ท้�สุด รองลงม่าคือการไห่ลเข�าของเงินทุน และการฟื� น
ตัวของเศรษัฐกิจำในประเทศ

สำาห่รับปัจำจัำยู่ท้�ฉีุดความ่เชื้ื�อม่ั�นนักลงทุนม่ากท้�สุด
 ได�แก่ สถานการณ์์ระบาดของ Covid-19 ระลอก
ปัจำจุำบันท้�ยู่ืดเยู่ื�อ รองลงม่าคือความ่ขัดแยู่�งระห่ว่าง
ประเทศ และการถดถอยู่ของเศรษัฐกิจำในประเทศ นัก
ลงทุนสนใจำลงทุนในห่ม่วดการแพทยู่์ (HEALTH) ม่าก
ท้�สุด รองลงม่าคือห่ม่วดท่องเท้�ยู่วและสันทนาการ
(TOURISM) และห่ม่วดพลังงนและสาธารณ์่ปโภค
 (ENERGY) ขณ์ะท้�นักลงทุนเห่็นว่าห่ม่วดแฟชื้ั�น
 (FASHION) ไม่น่า่สนใจำลงทุนม่ากท้�สุด รองลงม่าคือ
ห่ม่วดเทคโนโลยู่้�และการสื�อสาร (ICT) และห่ม่วด
พลังงานและสาธารณ์่ปโภค (ENERGY)

ขณ์ะท้�ดัชื้น้ความ่เชื้ื�อม่ั�นนักลงทุนสำารวจำเดือน
ม่ิถุนายู่น 2564 พบว่าความ่เชื้ื�อม่ั�นนักลงทุนเกือบทุก
กลุ่ม่อยู่่ใ่นระดับ "ทรงตัว"ยู่กเว�นกลุ่ม่นักลงทุนสถาบัน
อยู่่ใ่นระดับ "ร�อนแรง"

ด�านปัจำจัำยู่ห่นุนท้�ม่้อิทธิพลต่อตลาดหุ่�นม่ากท้�สุดในปี
น้�รายู่บุคคล สว่นให่ญม่่องว่าแผู้นการฉี้ดวัดซี้นเพื�อ
คล้�คลายู่สถานการณ์์ Covid-19 เป็นปัจำจัำยู่ห่นุนความ่
เชื้ื�อม่ั�นม่ากท้�สุด รองลงม่าคือการฟื� นตัวของเศรษัฐกิจำ
ในประเทศ และผู้ลประกอบการบริษััทจำดทะเบ้ยู่น

กลุ่ม่บัญชื้้บริษััทห่ลักทรัพยู่์ ม่องว่าแผู้นการฉี้ดวัคซี้น
เพื�อคล้�คลายู่สถานการณ์์ Covid-19 เป็นปัจำจัำยู่ห่นุน
ความ่เชื้ื�อม่ั�นม่ากท้�สุด รองลงม่าคือนโยู่บายู่ภาครัฐ

ด�านกลุ่ม่สถาบันในประเทศเห่็นว่าแผู้นการฉี้ดวัคซี้น
เพื�อคล้�คลายู่สถานการณ์์ Covid-19 เป็นปัจำจัำยู่ห่นุน
ความ่เชื้ื�อม่ั�นม่ากท้�สุด รองลงม่าคือการฟื� นตัวของ
เศรษัฐกิจำในประเทศและสถานการณ์์เศรษัฐกิจำสห่รัฐฯ

อยู่า่งไรก็ตาม่ด�านต่างชื้าติเชื้ื�อม่ั�นว่าการไห่ลเข�าของ
เงินทุน เป็นปัจำจัำยู่ห่นุนความ่เชื้ื�อม่ั�นม่ากท้�สุด รองลงม่า
คือการฟื� นตัวของเศรษัฐกิจำในประเทศ และแผู้นการ
ฉี้ดวัดซี้นเพื�อคล้�คลายู่สถานการณ์์ Covid-19ปัจำจัำยู่ฉีุด
ท้�ม่้อิทธิพลต่อตลาดหุ่�นม่ากท้�สุด

ขณ์ะท้�รายู่บุคคลเห่็นว่าสถานการณ์์โรคระบาด
 Covid-19 เป็นปัจำจัำยู่ฉีุดความ่เชื้ื�อม่ั�นม่ากท้�สุด รองลง
ม่าคือการถดถอยู่ของเศรษัฐกิจำในประเทศ และการ
ไห่ลออกของเงินทุนสว่นกลุ่ม่บัญชื้้บริษััทห่ลักทรัพยู่์
ม่องว่าสถานการณ์์โรคระบาด Covid-19 และการไห่ล
ออกของเงินทุน เป็นปัจำจัำยู่ฉีุดความ่เชื้ื�อม่ั�นม่ากท้�สุด
รองลงม่าคือผู้ลประกอบการบริษััทจำดทะเบ้ยู่น
เชื้น่เด้ยู่วกับกลุ่ม่สถาบันในประเทศเชื้ื�อว่าสถานการณ์์
โรคระบาด Covid-19 เป็นปัจำจัำยู่ฉีุดความ่เชื้ื�อม่ั�นม่าก
ท้�สุด รองลงม่าคือการถดถอยู่ของเศรษัฐกิจำในประเทศ 
และการไห่ลออกของเงินทุน

 ขณ์ะท้�ต่างชื้าติเห่็นว่าสถานการณ์์ความ่ขัดแยู่�ง
ระห่ว่างประเทศเป็นปัจำจัำยู่ฉีุดความ่เชื้ื�อม่ั�นม่ากท้�สุด
 รองลงม่าคือสถานการณ์์เศรษัฐกิจำยู่่โรโซีน และการนำา
เข�า-สง่ออก

สำาห่รับดัชื้น้ความ่เชื้ื�อม่ั�นนักลงทุน (FETCO Investor 
Confidence Index) สำารวจำในเดือนม่ิถุนายู่น 2564 ได�
ผู้ลสำารวจำโดยู่สรุป ดังน้�

- ดัชื้น้ความ่เชื้ื�อม่ั�นรวม่ทุกกลุ่ม่นักลงทุนในอ้ก 3 เดือน
ข�างห่น�า (กันยู่ายู่น 2564) อยู่่ใ่นเกณ์ฑ์ “ทรงตัว” (ชื้ว่ง
ค่าดัชื้น้ 80 -119) ปรับตัวลดลง 16.1% จำากเดือนก่อน
ม่าอยู่่ท้่�ระดับ 106.05
- ความ่เชื้ื�อม่ั�นนักลงทุนเกือบทุกกลุ่ม่อยู่่ใ่นระดับ “
ทรงตัว” ยู่กเว�นกลุ่ม่นักลงทุนสถาบันอยู่่ใ่นระดับ “
ร�อนแรง”
- ห่ม่วดธุรกิจำท้�นา่สนใจำม่ากท้�สุด ห่ม่วดการแพทยู่์
 (HEALTH)
- ห่ม่วดธุรกิจำท้�ไม่น่า่สนใจำม่ากท้�สุด คือ ห่ม่วดแฟชื้ั�น
 (FASHION)
- ปัจำจัำยู่ห่นุนท้�ม่้อิทธิพลต่อตลาดหุ่�นไทยู่ม่ากท้�สุด คือ 
แผู้นการฉี้ดวัคซี้นเพื�อคล้�คลายู่สถานการณ์์Covid-19
- ปัจำจัำยู่ฉีุดท้�ม่้อิทธิพลต่อตลาดหุ่�นไทยู่ม่ากท้�สุด คือ 
สถานการณ์์ระบาดของ Covid-19 ระลอกปัจำจุำบันท้�ยู่ืด
เยู่ื�อ
 
“ผลสิ�ารวจ ณ เดือนัมิถนุัายนั 2564 รายกลุ่มนััก
ลงทนุั พบว่า ความเชื่อมั่นักลุ่มนัักลงทนุับุคคลปรบั
ตั์วลดลง 12.3% อยูท่ีร่ะดับ 109.91 กลุ่มบญัชบีรษัิท
หลักทรพัยป์รบัตั์วลดลง 44.4% อยูท่ีร่ะดับ 83.33 
กลุ่มนัักลงทนุัสิถาบนััในัประเทศปรบัตั์วเพิ่มขึน้ั 
9.5% อยูท่ีร่ะดับ 130.00 และกลุ่มนัักลงทนุัต่์างชาติ์
ปรบัตั์วลดลงอยูร่ะดับ 100.00

ในชื้ว่งสองสัปดาห่์แรกของเดือนม่ิถุนายู่น 2564 SET 
index ปรับตัวเพิ�ม่ข่�นจำากกระแสเงินลงทุนของกลุ่ม่นัก
ลงทุนต่างประเทศท้�ทยู่อยู่ไห่ลเข�าตลาดหุ่�นไทยู่และ
ตลาดหุ่�นกลุ่ม่ Emerging Markets จำากปัจำจัำยู่ห่นุนท้�
ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลง โดยู่เป็นผู้ลจำากการดำาเนิน
นโยู่บายู่กระตุ�นเศรษัฐกิจำของประธานาธิบด้ โจำ ไบ
เดน และการป่พรม่ฉี้ดวัคซี้นในประเทศตั�งแต่วันท้� 7 
ม่ิถุนายู่น 2564 ซี่�งเป็นปัจำจัำยู่ท้�สง่ผู้ลเชื้ิงบวกต่อตลาด
หุ่�นไทยู่

อยู่า่งไรก็ตาม่ ในชื้ว่งคร่�งห่ลัง ดัชื้น้ม่้ความ่ผู้ันผู้วน
จำากความ่ไม่แ่นน่อนในการสง่ม่อบวัคซี้นซี่�งสง่ผู้ลต่อ
แผู้นการฉี้ดวัคซี้นในประเทศ จำำานวนผู้่�ติดเชื้ื�อรายู่ให่ม่่
และผู้่�เส้ยู่ชื้้วิตต่อวันเพิ�ม่ข่�นส่ง การประกาศก่�งล็อค
ดาวน์ในกรุงเทพฯ และจัำงห่วัดพื�นท้�ควบคุม่ส่งสุด รวม่
ถ่งคณ์ะกรรม่การนโยู่บายู่การเงิน (กนง.) ปรับลดคาด
การณ์์การขยู่ายู่ตัวของเศรษัฐกิจำไทยู่ลงม่าอยู่่ท้่� 1.8% 
และ 3.9% ในปี 2564 และ 2565 ตาม่ลำาดับ สง่ผู้ลให่� 
SET index ณ์ สิ�นเดือนม่ิถุนายู่น 2564 ปิดท้� 1,587.79 
จุำด ปรับตัวลดลง 0.4% จำากเดือนก่อนห่น�า
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ทรัพยู่์และตลาดห่ลักทรัพยู่์ (ก.ล.ต.) ออก
ประกาศการให่�ความ่เห่็นชื้อบบริษััท
ประเม่ินม่่ลค่าทรัพยู่์สินและผู้่�ประเม่ิน
ห่ลักสำาห่รับธุรกรรม่ในตลาดทุน ให่�
สอดคล�องกับสภาวการณ์์ปัจำจุำบัน และ
ลดกฎเกณ์ฑ์ท้�ไม่จ่ำำาเป็น เพื�อลดภาระของ
ภาคเอกชื้นตาม่โครงการ Regulatory 
Guillotine* โดยู่ม่้ผู้ลบังคับใชื้�ตั�งแต่ 1 
กรกฎาคม่ 2564

ก.ล.ต. เตร้ยู่ม่ออกประกาศปรับปรุง
ห่ลักเกณ์ฑ์การให่�ความ่เห่็นชื้อบบริษััท
ประเม่ินม่่ลค่าทรัพยู่์สินและผู้่�ประเม่ิน
ห่ลัก โดยู่ปรับปรุงในสำาระสำาคัญ เชื้น่

(1) ขยู่ายู่ระยู่ะเวลาการให่�ความ่เห่็นชื้อบ

จำาก 2 ปี เป็น 5 ปี โดยู่ผู้่�ประเม่ินห่ลักต�อง
เข�ารับการอบรม่เก้�ยู่วกับวิชื้าชื้้พประเม่ิน
อยู่า่งต่อเนื�องตาม่ห่ลักส่ตรของสม่าคม่ผู้่�
ประเม่ินท้�ได�รับความ่เห่็นชื้อบจำาก ก.ล.ต
. เพื�อพัฒนาและยู่กระดับความ่ร่�อยู่า่ง
เพ้ยู่งพอ

(2) ขยู่ายู่ระยู่ะเวลาการชื้ำาระค่า
ธรรม่เน้ยู่ม่คำาขอการให่�ความ่เห่็นชื้อบ
สำาห่รับบริษััทประเม่ิน จำากปัจำจุำบันท้�
กำาห่นดไว�ทุก 2 ปี เป็นทุก 5 ปี ซี่�งจำะชื้ว่ยู่
ลดต�นทุนต่อปีให่�แก่บริษััทประเม่ินและผู้่�
ประเม่ิน

(3) สาม่ารถยู่ื�นคำาขอการให่�ความ่เห่็น
ชื้อบผู้า่นทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได� 
นอกจำากน้� ยู่ังได�รวม่แบบฟอร์ม่คำาขอการ

ให่�ความ่เห่็นชื้อบเห่ลือเพ้ยู่งแบบฟอร์ม่
เด้ยู่ว จำากปัจำจุำบันท้�ม่้ 3 แบบฟอร์ม่ และ
ลดเอกสารห่ลักฐานประกอบเห่ลือเพ้ยู่ง 
7 รายู่การจำาก 19 รายู่การ

นางสาวรื�นวด้ สุวรรณ์ม่งคล เลขาธิการ
 ก.ล.ต. กล่าวว่า การให่�ความ่เห่็นชื้อบ
บริษััทประเม่ินม่่ลค่าทรัพยู่์สินและผู้่�
ประเม่ินห่ลักสำาห่รับธุรกรรม่ในตลาด
ทุน เป็นห่น่�งในโครงการ Regulatory 
Guillotine ซี่�งมุ่ง่เน�นการลดขั�นตอน และ
อุปสรรคให่�แก่ภาคเอกชื้น อ้กทั�งยู่ังชื้ว่ยู่
พัฒนาและยู่กระดับความ่ร่�ของผู้่�ประเม่ิน
ห่ลักจำากการเข�าอบรม่วิชื้าชื้้พประเม่ิน
อยู่า่งต่อเนื�อง



กูิรูทิสโก้ิ คาดคร่�งปีิห่ลััง ต่ลัาดหุ้่นในช่วังคร่�งห่ลัังกูิรูทิสโก้ิ คาดคร่�งปีิห่ลััง ต่ลัาดหุ้่นในช่วังคร่�งห่ลััง
โอกาสิปรับขึึ้�นค่้อนข้ึ้างจำากัด้และผัู้นผู้วนมีากขึึ้�น โอกาสิปรับขึึ้�นค่้อนข้ึ้างจำากัด้และผัู้นผู้วนมีากขึึ้�น 

แนะซ้ื้�อกลุ่มีเฮลธ์ุแค้ร์ - เท่ค้โนโลยีแนะซ้ื้�อกลุ่มีเฮลธ์ุแค้ร์ - เท่ค้โนโลยี

ศน่ย์ู่วิเคราะห่เ์ศรษัฐกิจำและกลยุู่ทธ์
ทิสโก�ช้ื้� เศรษัฐกิจำโลกเข�าส่ช่ื้ว่งปลายู่ข
องการขยู่ายู่ตัว คร่�งปีห่ลังหุ่�นทั�วโลก
เตรยู้่ม่ผู้นัผู้วน และให่�ผู้ลตอบแทน
น�อยู่ลง แนะอาศยัู่จัำงห่วะหุ่�นยู่อ่รบัขา่ว
สห่รฐัฯ พิจำารณ์าข่�นภาษ้ัเดือน ก.ค. 
ชื้�อนซืี�อหุ่�นเฮลธแ์คร ์และเทคโนโลยู่้

นายู่คม่ศร ประกอบผู้ล ห่ัวห่น�าศ่นยู่์
วิเคราะห่์เศรษัฐกิจำและกลยุู่ทธ์ทิสโก�
 (Mr.Komsorn Prakobphol, Head 
of Economic Strategy Unit, TISCO 
Economic Strategy Unit : TISCO 
ESU) เปิดเผู้ยู่ว่า สำาห่รับมุ่ม่ม่อง
เศรษัฐกิจำและการลงทุนในชื้ว่งคร่�ง
ปีห่ลัง คาดว่าเศรษัฐกิจำโลกเริ�ม่เข�า
ส่ช่ื้ว่งปลายู่ของการขยู่ายู่ตัว (Late 
Recovery) เพราะในชื้ว่งท้�ผู้า่นม่า
เศรษัฐกิจำทั�วโลกได�รับการกระตุ�นจำาก
นโยู่บายู่ภาครัฐ และธนาคารกลาง
ต่างๆ เพื�อพยุู่งให่�รอดพ�นจำากภาวะ
 COVID –19 แพรร่ะบาด แต่ห่ลังจำาก
ท้�ห่ลายู่ประเทศทยู่อยู่ฉี้ดวัคซี้นให่�
กับประชื้าชื้นจำนเริ�ม่เปิดประเทศแล�ว
 นโยู่บายู่ต่างๆ ของภาครัฐฯ ก็เริ�ม่ห่ม่ด
ลง เชื้น่ สห่รัฐฯ ได�ยู่กเลิกม่าตรการ
ควบคุม่การระบาดครบเกือบทุกรัฐแล�ว
 และทยู่อยู่สิ�นสุดโครงการสวัสดิการ
ว่างงานพิเศษั ขณ์ะเด้ยู่วกัน ตัวเลข
เศรษัฐกิจำในชื้ว่งห่ลายู่เดือนท้�ผู้า่นม่าก็
ไม่ไ่ด�ออกม่าด้กว่าคาดเห่ม่ือนชื้ว่งต�น
ปี

นอกจำากน้� นโยู่บายู่การเงินก็ม่้แนวโน�ม่
เข�ม่งวดข่�นอยู่า่งชื้ัดเจำน โดยู่ผู้ลการ
ประชุื้ม่ธนาคารกลางสห่รัฐฯ (Fed) ใน
วันท้�16 ม่ิถุนายู่นท้�ผู้า่นม่า ระบุว่าคณ์ะ

กรรม่การได�เริ�ม่ห่ารือถ่งแผู้นการลด
การเข�าซีื�อสินทรัพยู่์ (QE Taper) และ
คาดการณ์์อัตราดอกเบ้�ยู่ (Dot Plots) 
ก็ถ่กปรับข่�นจำากการประชุื้ม่ครั�งก่อน 
โดยู่คาดว่า Fed จำะข่�นดอกเบ้�ยู่สองครั�ง
 และอัตราดอกเบ้�ยู่นโยู่บายู่จำะม่าอยู่่่
ท้� 0.5-0.75% ภายู่ในสิ�นปี 2566 จำาก
เดิม่ท้�ห่ลายู่ฝุ่่ายู่ประเม่ินว่า Fed จำะ
คงดอกเบ้�ยู่ในระดับ 0.25-0.75% ไป
จำนถ่งสิ�นปี 2566

ดังนั�น ในชื้ว่งคร่�งห่ลังของปี นักลงทุน
ในตลาดหุ่�นจำะมุ่ง่ความ่สนใจำไปยู่ัง
ประเด็นการขยู่ายู่ตัวของเศรษัฐกิจำ
ท้�ชื้ะลอลง และนโยู่บายู่การเงินท้�
เข�ม่งวดข่�น ซี่�งจำะสง่ผู้ลให่�ตลาด
หุ่�นผู้ันผู้วนและสร�างผู้ลตอบแทน
ท้�ลดลง อ้กทั�ง นโยู่บายู่การเงิน
ของ Fed ท้�เข�ม่งวดสง่ผู้ลให่�ค่าเงิน
ดอลลาร์สห่รัฐฯ กลับม่าแข็งค่าข่�น
 เป็นปัจำจัำยู่ลบต่อสินทรัพยู่์เส้�ยู่ง เชื้น่
 สินค�าโภคภัณ์ฑ์ รวม่ถ่งกระทบต่อหุ่�น
กลุ่ม่วัฏจัำกรท้�เคยู่สร�างผู้ลตอบแทน
อยู่า่งโดดเด่นม่าตั�งแต่ปลายู่ปีก่อน
 ในขณ์ะท้�หุ่�นกลุ่ม่ปลอดภัยู่ห่รือหุ่�น
กลุ่ม่เชื้ิงรับ (Defensives) เชื้น่ กลุ่ม่
เทคโนโลยู่้ (Technology) และ เฮลธ์
แคร์ (Healthcare) ด่ม่้ความ่นา่สนใจำ
ม่ากข่�น โดยู่เฉีพาะเม่ื�อพิจำารณ์า
ม่่ลค่า (Valuation) ท้�ค่อนข�างถ่ก เชื้น่
 อัตราราคาปิดต่อกำาไรต่อหุ่�นล่วงห่น�า
 (Forward P/E) ของกลุ่ม่ Healthcare 
ท้�เทรดต�ากว่าดัชื้น้ S&P 500 อยู่่ถ่่ง
 20%

“หาก Fed จะขึน้ัดอกเบีย้ในัช่วง
กลางปี 2566 อัต์ราผลต์อบแทนั

พันัธิ์บตั์รรฐับาลระยะสิั้นัของสิหรฐัฯ
 ก็จะเริม่ปรบัตั์วขึน้ัต้ั์งแต่์กลางปีนัี้
 ขณะทีผ่ลต์อบแทนัระยะยาวก็มี
โอกาสิปรบัขึน้ัได้อยา่งจ�ากัดต์าม
สิถานัการณ์อัต์ราเงินัเฟ้อและแนัว
โน้ัมเศรษฐกิจ ประเด็นัข้างต้์นัจะสิง่
ผลใหส้ิว่นัต่์างของพันัธิ์บตั์ร (Yield 
Curve) แบนัราบลง ซึง่จากการศกึษา
ข้อมูลในัอดตี์ต้ั์งแต่์ปี 2554 พบว่า
 ทกุครัง้ทีส่ิว่นัต่์างของพันัธิ์บตั์ร
ระยะสิั้นัและระยะยาวเข้ามาใกล้
กันั ต์ลาดหุน้ัมักจะผนััผวนัและให้
ผลต์อบแทนัลดลง ขณะทีหุ่น้ักลุ่ม
ปลอดภัย (Defensives) เช่นั กลุ่ม
เทคโนัโลย ี(Technology) และ เฮลธ์ิ์
แคร ์(Healthcare) จะกลับมาสิรา้ง
ผลต์อบแทนัทีโ่ดดเด่นักว่าหุน้ักลุ่มอ่ืนั
” นัายคมศรกล่าว

ดังนั�น แนวโน�ม่เศรษัฐกิจำท้�ชื้ะลอลง
และปัจำจัำยู่เส้�ยู่งจำากนโยู่บายู่การเงิน
ท้�เข�ม่งวดข่�น จำะเป็นปัจำจัำยู่กดดัน
ตลาดหุ่�นในชื้ว่งคร่�งห่ลังของปี ศ่นยู่์
วิเคราะห่์เศรษัฐกิจำและกลยุู่ทธ์ทิสโก�
จ่ำงประเม่ินว่า ตลาดหุ่�นในชื้ว่งคร่�งห่ลัง
ม่้โอกาสปรับข่�น (Upside) ค่อนข�าง
จำำากัด และผู้ันผู้วนม่ากข่�นรวม่ถ่งสร�าง
ผู้ลตอบแทนท้�ลดลงเม่ื�อเท้ยู่บกับคร่�ง
ปีแรก จ่ำงแนะนำาให่�นักลงทุนจัำดพอร์ต
โดยู่เน�น หุ่�นกลุ่ม่ Defensives เชื้น่
 Technology และ Healthcare เพื�อ
ลดความ่เส้�ยู่งของพอร์ตการลงทุน โดยู่
แนะนำาให่�เข�าซีื�อเม่ื�อหุ่�นทั�งสองกลุ่ม่
ปรับลดลงรับขา่วการนำาเสนอแผู้นข่�น
ภาษ้ัของสห่รัฐฯ ต่อรัฐสภา ซี่�งจำะเกิด
ข่�นในชื้ว่งเดือนกรกฎาคม่ท้�จำะถ่งน้�



ศูนย์วิัจัยกิสิกิรไทย โควิัดระบาดห่นักิ ศูนย์วิัจัยกิสิกิรไทย โควิัดระบาดห่นักิ 
คาดมู่ลัค่าธุุรกิิจร้านอาห่ารในปีิ 2564คาดมู่ลัค่าธุุรกิิจร้านอาห่ารในปีิ 2564

หายไป 5.5 - 7.0 หม้ี�นล้านบาท่จากปีที่�ผู่้านมีาหายไป 5.5 - 7.0 หม้ี�นล้านบาท่จากปีที่�ผู่้านมีา

การระบาดของโควิด-19 ท้�รุนแรงม่ากข่�น
และม่าตรการควบคุม่การระบาด กระทบ
ธุรกิจำร�านอาห่าร คาดทั�งปี 2564 ม่่ลค่าธุรกิจำ
ร�านอาห่ารห่ดตัวลงร�อยู่ละ 17.3 ถ่งร�อยู่ละ
 13.5

เม่ื�อการระบาดของโควิด-19 ในประเทศ
 กลับม่าพบผู้่�ติดเชื้ื�อรายู่วันเพิ�ม่ส่งข่�นใน
ห่ลายู่พื�นท้� โดยู่เฉีพาะในพื�นท้�กรุงเทพฯ
 และปริม่ณ์ฑล ซี่�งจัำดอยู่่ใ่นพื�นท้�ควบคุม่
ส่งสุดและเข�ม่งวด สง่ผู้ลให่�ทางการต�องยู่ก
ระดับม่าตรการควบคุม่การระบาดอ้กครั�ง
 โดยู่ในสว่นของธุรกิจำร�านอาห่ารต�องกลับ
ม่างดให่�บริการการนั�งทานในร�านให่�เห่ลือ
เพ้ยู่งชื้อ่งทางการนำากลับไปบริโภค เป็น
ระยู่ะเวลา 30 วัน แนน่อนว่า ม่าตรการดัง
กล่าว คงจำะสง่ผู้ลกระทบต่อธุรกิจำร�านอาห่าร
อยู่า่งห่ล้กเล้�ยู่งไม่ไ่ด� อยู่า่งไรก็ด้ เพื�อลด
ผู้ลกระทบและชื้ว่ยู่เห่ลือผู้่�ประกอบการและ
พนักงาน เม่ื�อวันท้� 29 ม่ิถุนายู่น 2564 คณ์ะ
รัฐม่นตร้ ม่้ม่ติเห่็นชื้อบม่าตรการชื้ว่ยู่เห่ลือ
ค่าชื้ดเชื้ยู่แรงงานโดยู่ครอบคลุม่จัำงห่วัดท้�
ออกม่าตรการห่�าม่นั�งในร�านอาห่าร ได�แก่
 กรุงเทพฯ นครปฐม่ ปทุม่ธาน้ นนทบุร้
 สมุ่ทรปราการ และสมุ่ทรสาคร รวม่ถ่ง
ม่าตรการเพิ�ม่เติม่ท้�กำาลังอยู่่ร่ะห่ว่างการ
พิจำารณ์า อาทิ ม่าตรการโคเพยู่์ โดยู่ภาครัฐ
รว่ม่จ่ำายู่ค่าจำ�างให่�กับเอสเอ็ม่อ้เพื�อพยุู่งการ
จำ�างงาน เป็นต�น

ทั�งน้� ศ่นยู่์วิจัำยู่กสิกรไทยู่ ม่องว่า การระบาด
ของโควิดระลอกน้� นา่จำะสง่ผู้ลกระทบอยู่า่ง
ห่นักต่อธุรกิจำร�านอาห่าร โดยู่เฉีพาะกลุ่ม่ผู้่�
ประกอบการร�านอาห่ารท้�รายู่ได�ห่ลักม่าจำาก
การให่�บริการนั�งทานในร�าน (Full Service) 
เชื้น่ สวนอาห่าร ร�านอาห่าร Buffet ร�าน
อาห่าร Fine Dinning ซี่�งม่้รายู่ได�ม่ากกว่า
ร�อยู่ละ 70 จำากชื้อ่งทางดังกล่าวรวม่ถ่งม่้ข�อ
จำำากัดในการปรับตัว ทำาให่�จำะได�รับผู้ลกระ
ทบค่อนข�างส่ง ขณ์ะท้�ร�านอาห่ารกลุ่ม่อื�น
 อาทิ ร�านอาห่ารท้�ให่�บริการจำำากัด (Limited 
Service) และร�านอาห่ารข�างทาง (Street 
food) ซี่�งม่้ความ่ยู่ืดห่ยุู่น่ในการบริห่ารจัำดการ
ส่งกว่านา่จำะได�รับผู้ลกระทบลดห่ลั�นกันลงไป
ตาม่กลุ่ม่ล่กค�าเป้าห่ม่ายู่

และแม่�ว่าภายู่ห่ลังจำากครบกำาห่นด 30 วัน
 สถานการณ์์โควิดในพื�นท้�กรุงเทพและ

ปริม่ณ์ฑลอาจำจำะด้ข่�น จำนทางการกลับม่า
ผู้อ่นคลายู่ม่าตรการให่�เปิดบริการนั�งทาน
ในร�านได� แต่ผู้ลกระทบท้�ตาม่ม่าคือ ธุรกิจำ
ร�านอาห่ารยู่ังคงต�องเผู้ชื้ิญกับปัจำจัำยู่ลบรอบ
ด�านทั�งกำาลังซีื�อของผู้่�บริโภคท้�ลดลง ขณ์ะ
เด้ยู่วกันผู้่�บริโภคม่้ความ่กังวลจำากโควิด-19 
ทำาให่�ห่ล้กเล้�ยู่งการออกไปนั�งทานท้�ร�าน ซี่�ง
สง่ผู้ลกระทบต่อรายู่ได�ของธุรกิจำร�านอาห่าร
ท้�จำะยู่ังไม่ก่ลับม่าฟื� นตัว

จำากปัจำจัำยู่ดังกล่าว ศ่นยู่์วิจัำยู่กสิกรไทยู่ ได�
ปรับลดประม่าณ์การม่่ลค่าธุรกิจำร�านอาห่าร
ในปี 2564 น้� โดยู่ประเม่ินทิศทางธุรกิจำร�าน
อาห่ารไว� 2 กรณ์้ ดังน้�

กรณ์้พื�นฐาน ภาครัฐสาม่ารถควบคุม่การ
ระบาดของโควิด-19 ได�เร็ว ธุรกิจำร�านอาห่าร
ในเขตกรุงเทพฯและปริม่ณ์ฑลสาม่ารถกลับ
ม่าเปิดให่�บริการนั�งในร�านได�ตาม่ปกติ การใชื้�
ชื้้วิตประจำำาวันและการเดินทางท่องเท้�ยู่วใน
ประเทศนา่จำะทยู่อยู่กลับม่า สง่ผู้ลให่�เกิดการ
ฟื� นตัวของธุรกิจำร�านอาห่าร ศ่นยู่์วิจัำยู่กสิกร
ไทยู่ คาดว่าม่่ลค่าของธุรกิจำร�านอาห่ารในปี 
2564 จำะห่ายู่ไป 5.5 ห่ม่ื�นล�านบาทเม่ื�อเท้ยู่บ
กับปีท้�ผู้า่นม่า ห่รือเห่ลือเพ้ยู่ง 3.50 แสนล�าน
บาท (-13.5%)

กรณ์้เลวร�ายู่ ความ่เส้�ยู่งการระบาดของโค
วิดท้�อาจำจำะม่้การกระจำายู่ตัวเพิ�ม่ข่�นเป็นวง
กว�าง และยู่าวนานกว่า 30 วัน ซี่�งอาจำจำะม่้
ความ่เป็นไปได�ท้�ทางการอาจำจำะคงม่าตรการ
ควบคุม่การระบาดของโรคและการผู้อ่นปรน
ม่าตรการจำำากัดการให่�บริการนั�งในร�านจำะ
ยู่ังเป็นไปอยู่า่งระม่ัดระวัง ทำาให่�การฟื� นตัว
ของธุรกิจำร�านอาห่ารนา่จำะม่้ความ่ล่าชื้�าและ
สร�างผู้ลกระทบในระยู่ะกลางกับผู้่�ประกอบ
การร�านอาห่าร ศ่นยู่์วิจัำยู่กสิกรไทยู่ คาดว่า
ม่่ลค่าของธุรกิจำร�านอาห่ารในปี 2564 จำะ
ห่ายู่ไป 7.0 ห่ม่ื�นล�านบาทเม่ื�อเท้ยู่บกับปีท้�
ผู้า่นม่า ห่รือเห่ลือเพ้ยู่ง 3.35 แสนล�านบาท
 (-17.3%)

การสื�อสารท้�ชื้ัดเจำนและความ่ชื้ว่ยู่เห่ลือเพิ�ม่
เติม่จำากภาครัฐเพื�อให่�ครอบคลุม่ม่ากข่�น
 นา่จำะเป็นสว่นสำาคัญต่อการอยู่่ร่อดของผู้่�
ประกอบการธุรกิจำร�านอาห่าร

ในชื้ว่งเวลา 1-2 ปีท้�ผู้า่นม่า ถ่งแม่�ว่าผู้่�

ประกอบการร�านอาห่ารจำะพยู่ายู่าม่ปรับ
ตัวอยู่า่งสุดความ่สาม่ารถ และภาครัฐได�ม่้
การออกนโยู่บายู่ชื้ว่ยู่เห่ลือเบื�องต�น แต่ผู้ลก
ระทบต่อเนื�องท้�สะสม่ได�สร�างความ่บอบชื้ำา
อยู่า่งม่ากต่อธุรกิจำร�านอาห่าร และจำาก
สถานการณ์์การแพรร่ะบาดท้�ยู่ังคงม่้ความ่ไม่่
แนน่อนส่ง ทำาให่�ภาครัฐอาจำม่้ความ่จำำาเป็นใน
การท้�จำะควบคมุ่การระบาดของโรคโควิดเพิ�ม่
เติม่ในระยู่ะข�างห่น�าซี่�งคาดว่าจำะสง่ผู้ลกระ
ทบต่อธุรกิจำอยู่า่งเล้�ยู่งไม่ไ่ด�

ศ่นยู่์วิจัำยู่กสิกรไทยู่ เห่็นว่า เนื�องจำากธุรกิจำ
ร�านอาห่ารจำะม่้ความ่แตกต่างในโครงสร�าง
ของธุรกิจำ โดยู่เฉีพาะในด�านต�นทุนซี่�ง
วัตถุดิบท้�ใชื้�สว่นให่ญเ่ป็นของสด และม่้
วันห่ม่ดอายุู่ (ต�นทุนอาห่ารคิดเป็นสัดสว่น
ประม่าณ์ร�อยู่ละ 25 – 40 ของรายู่ได�) ทำาให่�
การประกาศม่าตรการควบคุม่ในระยู่ะข�าง
ห่น�า ทางการอาจำจำะพิจำารณ์าม่าตรการ
อยู่า่งค่อยู่เป็นค่อยู่ไปจำากเบาไปท้�เข�ม่งวด
 (ห่รือใชื้�การห่นว่งเวลา) เพื�อให่�ภาคธุรกิจำ
ร�านอาห่ารสาม่ารถเตร้ยู่ม่พร�อม่รองรับกับ
การเปล้�ยู่นแปลงม่าตรการ ผู้า่นการลดสต็
อกวัตถุดิบ ปรับชื้อ่งทางการขายู่ รวม่ถ่งการ
สื�อสารกับกลุ่ม่ผู้่�บริโภค

นอกจำากน้�ในระยู่ะต่อไปภาครัฐอาจำม่้การ
พิจำารณ์าการชื้ว่ยู่เห่ลือเพิ�ม่เติม่เพื�อให่�
ครอบคลุม่ปัญห่าในม่ิติอื�นๆ ของผู้่�ประกอบ
การร�านอาห่าร เชื้น่ ค่าเชื้า่พื�นท้�และค่าใชื้�
จ่ำายู่สาธารณ์่ปโภค การเข�าถ่งสภาพคล่อง
ของผู้่�ประกอบการธุรกิจำร�านอาห่าร รวม่ถ่ง
ห่ลักเกณ์ฑ์การชื้ดเชื้ยู่ท้�ม่้ต่อผู้่�ประกอบการ
และกลุ่ม่ล่กจำ�างท้�ชื้ัดเจำนและครอบคลุม่ทุก
กลุ่ม่ม่ากยู่ิ�งข่�น

กล่าวโดยู่สรุป ศ่นยู่์วิจัำยู่กสิกรไทยู่ ม่องว่า
 การระบาดของโควิด-19 ท้�รุนแรงม่ากข่�น
และการประกาศยู่กระดับของม่าตรการ
 ได�สง่ผู้ลกระทบเป็นวงกว�างต่อธุรกิจำร�าน
อาห่าร ทำาให่�ม่่ลค่ารวม่ของธุรกิจำร�านอาห่าร
ในกรณ์้พื�นฐาน ทั�งปี 2564 อาจำเห่ลือเพ้ยู่ง
 3.50 แสนล�านบาท ขณ์ะท้�ในกรณ์้เลวร�ายู่
จำะลดลงเห่ลือเพ้ยู่ง 3.35 แสนล�านบาท
 นอกจำากน้�สถานภาพของผู้่�ประกอบการท้�
บอบชื้ำาอยู่า่งรุนแรง ทำาให่�การชื้ว่ยู่เห่ลือเพิ�ม่
เติม่ท้�ครอบคลุม่และเข�าถ่งได�ม่ากยู่ิ�งข่�นเป็น
สิ�งจำำาเป็นอยู่า่งม่ากต่อความ่อยู่่ร่อดของผู้่�
ประกอบการในระยู่ะข�างห่น�า
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ออกไป 1 สัิปด้าห์ ตามีข้ึ้อเสินอขึ้อง กฟื้ภ.ออกไป 1 สัิปด้าห์ ตามีข้ึ้อเสินอขึ้อง กฟื้ภ.
“โรงไฟื้ฟื้า้ชุม่ชน”“โรงไฟื้ฟื้า้ชุม่ชน”

นายู่คม่กฤชื้ ตันตระวาณ์ิชื้ยู่์
 เลขาธิการสำานักงานคณ์ะกรรม่การ
กำากับกิจำการพลังงาน (สำานักงาน
 กกพ.) ในฐานะโฆษักคณ์ะกรรม่การ
กำากับกิจำการพลังงาน (กกพ.) เปิด
เผู้ยู่ว่า กกพ. ม่้ม่ติเห่็นชื้อบกรอบ
ระยู่ะเวลาในการพิจำารณ์าข�อ
เสนอโครงการโรงไฟฟ้าชุื้ม่ชื้นเพื�อ
เศรษัฐกิจำฐานราก (โครงการนำารอ่ง
) พ.ศ. 2564 ให่ม่ ่เนื�องจำากได�รับ
แจำ�งจำากการไฟฟ้าสว่นภ่ม่ิภาค
 (กฟภ.) ว่าม่้จำำานวนโครงการและ
ปริม่าณ์เอกสารท้�จำะต�องตรวจำสอบ
รายู่ละเอ้ยู่ดเป็นจำำานวนม่าก ทำาให่�
 กฟภ. ต�องใชื้�เวลาเวลาพิจำารณ์านาน
กว่าเดิม่ โดยู่จำะสาม่ารถประกาศผู้ล
เทคนิคได�ในวันท้� 9 กรกฎาคม่ 2564 
จำากเดิม่ในวันท้� 2 กรกฎาคม่ 2564 
สง่ผู้ลให่�กำาห่นดการของโครงการใน
ภาพรวม่เลื�อนออกไป 7 วัน

“กฟภ. แจำ�งว่า เอกสาร และข�อเสนอ
เพื�อเข�ารว่ม่โครงการโรงไฟฟ้าชุื้ม่ชื้น
เพื�อเศรษัฐกิจำฐานรากม่้จำำานวนม่าก
 ท้�จำะต�องตรวจำสอบรายู่ละเอ้ยู่ด และ
 กฟภ. ต�องดำาเนินการตาม่ม่าตรการ
ควบคุม่และป้องกันการแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชื้ื�อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ให่�เป็นไปตาม่แนวทาง
ของกรม่ควบคุม่โรค กระทรวง
สาธารณ์สุข ทำาให่� กฟภ. ไม่ส่าม่ารถ
ประกาศผู้ลการพิจำารณ์าได�ตาม่
กรอบเวลาท้�กำาห่นดไว�เดิม่ ดังนั�น เพื�อให่�การ
พิจำารณ์าเป็นไปด�วยู่ความ่รอบคอบจ่ำงขอขยู่ายู่
กรอบระยู่ะเวลาดำาเนินการออกไปอ้ก 7 วัน” 
นายู่คม่กฤชื้ กล่าว

สำาห่รับ ม่ติ กกพ. ท้�พิจำารณ์าเห่็นชื้อบกรอบ
ระยู่ะเวลาในการดำาเนินการโครงการให่ม่่
 ประกอบด�วยู่

กระบวนการ กรอบระยู่ะเวลา (เดิม่) กรอบ
ระยู่ะเวลา (ให่ม่)่
4. การไฟฟ้าฝุ่่ายู่จำำาห่นา่ยู่ประกาศผู้ลการ
พิจำารณ์าคุณ์สม่บัติและคำาเสนอขอขายู่ไฟฟ้า

ด�านเทคนิค 2 ก.ค. 64 9 ก.ค. 64
5. ผู้่�ท้�ไม่ผู่้า่นการพิจำารณ์าคุณ์สม่บัติและคำา
เสนอขอขายู่ไฟฟ้าด�านเทคนิคยู่ื�นอุทธรณ์์ต่อ
 กกพ. (ภายู่ใน 15 วัน) ภายู่ในวันท้� 16 ก.ค. 64 
ภายู่ในวันท้� 23 ก.ค. 64
6. คณ์ะอนุกรรม่การพิจำารณ์าอุทธรณ์์ (ภายู่ใน
 30 วัน) ภายู่ในวันท้� 14 ส.ค. 64 ภายู่ในวันท้�
 21 ส.ค. 64
7. กกพ. พิจำารณ์าผู้ลอุทธรณ์์ ภายู่ในวันท้� 18 
ส.ค. 64 ภายู่ในวันท้� 25 ส.ค. 64
8. คณ์ะอนุกรรม่การพิจำารณ์าคำาเสนอขายู่ขอ
ขายู่ไฟฟ้าด�านราคา และเสนอ กกพ. พิจำารณ์า 
ภายู่ในวันท้� 25 ส.ค. 64 ภายู่ในวันท้� 1 ก.ยู่. 64
9. สำานักงาน กกพ. ประกาศรายู่ชื้ื�อผู้่�ผู้า่นการ

คัดเลือกเข�ารว่ม่โครงการ ภายู่ในวันท้� 
26 ส.ค. 64 ภายู่ในวันท้� 2 ก.ยู่. 64
10. การไฟฟ้าฝุ่่ายู่จำำาห่นา่ยู่แจำ�งผู้่�ท้�
ผู้า่นการคัดเลือกทราบและยู่อม่รับ
เงื�อนไขการลงนาม่สัญญาซีื�อขายู่
ไฟฟ้า (ภายู่ใน 7 วันนับจำากวัน
ประกาศรายู่ชื้ื�อผู้่�ผู้า่นการคัดเลือก
เข�ารว่ม่โครงการ) ภายู่ในวันท้� 2 ก.ยู่. 
64 ภายู่ในวันท้� 9 ก.ยู่. 64
11. ลงนาม่สัญญาซีื�อขายู่ไฟฟ้า (
ภายู่ใน 120 วันนับจำากวันประกาศ
รายู่ชื้ื�อผู้่�ผู้า่นการคัดเลือกเข�ารว่ม่
โครงการ) ภายู่ในวันท้� 24 ธ.ค. 64 
ภายู่ในวันท้� 31 ธ.ค. 64
12. กำาห่นดวันจ่ำายู่ไฟฟ้าเข�าระบบ
เชื้ิงพาณ์ิชื้ยู่์ ภายู่ในวันท้� 24 ธ.ค. 67 
ภายู่ในวันท้� 31 ธ.ค. 67

ในสว่นข�อเสนอขอขายู่ไฟฟ้าด�าน
ราคา (ซีองข�อเสนอด�านราคา
) สำานักงาน กกพ. ได�เป็นผู้่�ดำาเนิน
การไปรับซีองข�อเสนอด�านราคา ณ์
 ท้�ทำาการ กฟภ. ในแต่ละวันท้�เปิดรับ
ยู่ื�นซีองข�อเสนอตั�งแต่วันท้� 27 - 30 
เม่ษัายู่น 2564 ท้�ผู้า่นม่า และได�นำา
ม่าจัำดเก็บในสถานท้�ปลอดภัยู่ของ
สำานักงาน เพื�อให่�เกิดความ่ม่ั�นใจำ
ว่าข�อเสนอด�านราคาจำะถ่กเปิดภายู่
ห่ลังจำากได�ประกาศผู้ลการพิจำารณ์า
คุณ์สม่บัติและคำาเสนอขอขายู่ไฟฟ้า
ด�านเทคนิค และผู้า่นการพิจำารณ์า
อุทธรณ์์เสร็จำสิ�นแล�วเท่านั�น

ซี่�งก่อนห่น�าน้� ได�สรุปจำำานวนผู้่�ยู่ื�นเสนอขอขายู่
ไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าชุื้ม่ชื้นเพื�อเศรษัฐกิจำ
ฐานราก (โครงการนำารอ่ง) ม่้จำำานวนทั�งสิ�น 246 
รายู่ ซี่�งอยู่่ใ่นเขตพื�นท้� กฟภ. ทั�งห่ม่ด โดยู่แบง่
ตาม่ประเภทเชื้ื�อเพลิงได�เป็น ประเภทชื้้วม่วล
 จำำานวน 143 รายู่ และประเภทก๊าซีชื้้วภาพ (
พืชื้พลังงานผู้สม่นำาเส้ยู่/ของเส้ยู่) จำำานวน 103 
รายู่ สำาห่รับในเขตพื�นท้�การไฟฟ้านครห่ลวง (
กฟน.) ไม่ม่่้ผู้่�ยู่ื�นคำาขอเสนอขายู่ไฟฟ้า



“ทรีนีตี่�” แนะจัดพัอร์ต่ลังทุนหุ้่นเด้อน กิ.ค.แบบผสม่ผสาน เน้นหุ้่น“ทรีนีตี่�” แนะจัดพัอร์ต่ลังทุนหุ้่นเด้อน กิ.ค.แบบผสม่ผสาน เน้นหุ้่น Growth Growth

เป็ินห่ลัักิแลัะผสม่ดยหุ้่น Value สร้างควัาม่เป็ินห่ลัักิแลัะผสม่ดยหุ้่น Value สร้างควัาม่
ย้ดห่ยุ่น ลัดควัาม่ผันผวันย้ดห่ยุ่น ลัดควัาม่ผันผวัน

“ทรนีัตี์ี”้ แนะจัำดพอรต์ลงทนุหุ่�นเดือน
ก.ค.แบบผู้สม่ผู้สานให่�นำาห่นกัหุ่�น 
Growth เปน็ห่ลัก เน�นหุ่�นสง่ออกและหุ่�น
ได�ประโยู่ชื้นจ์ำากโควิด-19 ทั�งโลจิำสติกส์
-แพคเกจำจิำ�งผู้สม่ด�วยู่หุ่�น Value ในกลุ่ม่
การเงิน ท้�ราคาลงม่าต�าจำนม่ ้Downside 
ท้�จำำากัด พร�อม่คัด 15 หุ่�นนา่ลงทนุ

นายู่ณ์ัฐชื้าต เม่ฆม่าสิน ผู้่�ชื้ว่ยู่กรรม่การ
ผู้่�จัำดการ ฝุ่่ายู่วิเคราะห่์ห่ลักทรัพยู่์ บริษััท
ห่ลักทรัพยู่์ ทร้น้ต้� จำำากัด เปิดเผู้ยู่ว่า
 ทิศทางการลงทุนในตลาดหุ่�นชื้ว่งต�น
ไตรม่าส 3 ปี 2564 ม่องว่าดัชื้น้จำะแกว่ง
ตัวในลักษัณ์ะ Sideways โดยู่ประเม่ิน
กรอบดัชื้น้ท้�ระดับ 1,550-1,650 จุำด
 ขณ์ะท้�ปัจำจัำยู่ท้�จำะเข�าม่ากระทบการ
ลงทุน ในชื้ว่งเดือน ก.ค.ยู่ังคงให่�นำา
ห่นักกับสถานการณ์์โควิด-19 ซี่�งเริ�ม่ม่้
สัญญาณ์ชื้้�ให่�เห่็นถ่งการแพรร่ะบาดของ
สายู่พันธ์ุต่างๆ ทั�วโลก จำนอาจำนำาไปส่่
ความ่กังวลต่อประสิทธิผู้ลของวัคซี้นได�
 สว่นการดำาเนินนโยู่บายู่ของธนาคาร
กลางต่างๆ ทั�วโลก คาดว่าจำะยู่ังไม่ม่่้ขา่ว
ร�ายู่ใดๆ ออกม่าในเดือนน้� ซี่�งจำะทำาให่�
ปัจำจัำยู่สภาพคล่องในตลาดม่้แนวโน�ม่อยู่่่
ในเกณ์ฑ์ด้ต่อไป

“ในัเชิงกลยุทธ์ิ์ แนัะนั�าใหนั้ักลงทนุัใช้
ระดับดัชนั ี1,600 จุดเป็นัแกนักลาง
แบง่ครึง่ในัการลงทนุั หากดัชนัปีรบัตั์ว
ขึน้ัเหนืัอระดับ 1,600 จุดขึน้ัไปใหเ้น้ันั
ทางขาย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ หากเข้า
ใกล้แนัวต้์านัที ่1,650 จุด ในัทางกลับ
กันั หากดัชนัอียูใ่นัระดับต์�ากว่า 1,600 
จุดลงมาใหเ้น้ันัทางซื้อ โดยเฉพาะ

อยา่งยิง่หากเข้าใกล้แนัวรบัที ่1,550 
จุด” นัายณัฐชาต์ กล่าว

สำาห่รับการจัำดสรรพอร์ตลงทุนนั�น อยู่าก
แนะนำาเน�นไปทางหุ่�น Growth ม่ากกว่า
 Value ในเดือนน้� เพราะม่้โอกาสส่งท้�
จำะปรับตัว Outperform จำากเห่ตุผู้ลดัง
ต่อไปน้� 1. เป็นหุ่�นกลุ่ม่ท้�ทนทานและได�
ประโยู่ชื้น์ จำากการแพรร่ะบาดโควิด-19 
ท้�ยู่ังคงรุนแรง 2. เป็นกลุ่ม่ท้�ได�ประโยู่ชื้น์
จำาก Bond yield ระยู่ะยู่าวท้�ยู่ังคง
 ทรงตัวต�า จำากความ่กังวลเรื�องอัตรา
เงินเฟ้อผู้อ่นคลายู่ลง และประเด็น QE 
Tapering ท้�ยู่ังไม่น่า่จำะถ่กสง่สัญญาณ์
ออกม่าในเดือนน้� และ 3. เป็นกลุ่ม่ท้�ม่ัก
 Outperform ในชื้ว่งท้�ความ่ชื้ัน Yield 
curve อยู่่ใ่นระดับต�า

นอกจำากน้� หุ่�นในกลุ่ม่ Growth จำะม่้
อัตราการเติบโตของกำาไรแข็งแกรง่
เป็นพิเศษั โดยู่ให่�เลือกหุ่�น ท้�ทนทาน
ต่อเห่ตุการณ์์โควิด-19 ในประเทศ ซี่�ง
ม่้กลุ่ม่ท้�นา่สนใจำดังน้�คือ กลุ่ม่สง่ออก ท้�
สว่นให่ญจ่ำะม่้ผู้ลประกอบการไตรม่าส
 2 อยู่่ใ่นเกณ์ฑ์ด้ ได�ประโยู่ชื้น์จำากการ
อ่อนค่าของเงินบาท และได�ประโยู่ชื้น์
จำากพฤติกรรม่ WFH ในต่างประเทศ 
โดยู่ม่้หุ่�นให่�เลือก คือ KCE, TFG, ASIAN, 
SUN, XO กลุ่ม่โลจิำสติกส์ แนะนำา LEO 
เพราะราคาปัจำจุำบันยู่ังคงอยู่่ต่�ากว่าเป้า
ห่ม่ายู่ท้�ทางทร้น้ต้�ให่�ไว� เลือก WICE ใน
ฐานะเป็นผู้่�เล่นท้�ม่้สัดสว่นธุรกิจำขนสง่
ทางอากาศและทางทะเลในท้�ใกล�เค้ยู่ง
กัน และSONIC ในฐานะท้�ม่้ Valuation 
นา่สนใจำท้�สุด กลุ่ม่ Packaging เนื�องจำาก

ด้ม่านด์ท้�ม่้ต่อสินค�าอุปโภคบริโภคท้�
จำำาเป็นไม่ไ่ด�รับผู้ลกระทบจำากโควิด
-19 ม่ากนัก อ้กทั�งยู่ังได�ประโยู่ชื้น์จำาก
พฤติกรรม่ New normal การสั�งสินค�า
ออนไลน์ และDelivery ต่างๆ รวม่ไปถ่ง
ได�ประโยู่ชื้น์จำากราคาต�นทุนวัตถุดิบท้�
ลดลง เลือก SCGP, SFT, SFLEX, UTP

“นัอกจากหุน้ัในักลุ่ม Growth แล้ว
 การผสิมผสิานัพอรต์์ในัเดือนันัีด้้วย
หุน้ักลุ่ม Value เล็กน้ัอยอาจเป็นัเรื่องดี
 เน่ืัองจากระหว่างทาง นัักลงทนุัอาจมี
ความเชื่อมั่นัมากขึน้ัต่์อการเปิดเมือง/
เปิดประเทศ หากสิถานัการณ์โควิด-19 
มพีัฒนัาการในัทางทีด่ขีึน้ั มองกลุ่มหุน้ั
 Value ทีไ่ม่ได้อิงราคาโภคภัณฑ์เช่นั
กลุ่มสิถาบนััการเงินั เป็นักลุ่มทีน่่ัาสินัใจ
 จากการที ่Valuation ในัปัจจุบนััลงมา
อยูใ่นัระดับทีต่์�ามากแล้ว” นัายณัฐชาต์
 กล่าว

สำาห่รับหุ่�น Value ในกลุ่ม่การเงินท้�
แนะนำา คือ 1. KBANK ท้�กำาลังจำะ
ประกาศผู้ลประกอบการ ซี่�งผู้ลดำาเนิน
งานไตรม่าส 2 คาดว่าจำะออกม่าไม่แ่ยู่่
ม่ากนักเม่ื�อเท้ยู่บกับไตรม่าสก่อน 2. 
MTC ซี่�งคาดห่วังกำาไรไตรม่าส 2 ขยู่ายู่
ตัวเป็นบวกทั�งเม่ื�อเปร้ยู่บเท้ยู่บไตรม่าส
ก่อนห่น�า( QoQ ) และเปร้ยู่บเท้ยู่บงวด
เด้ยู่วกันของปีก่อน( YoY ) รวม่ถ่งได�
ประโยู่ชื้น์จำากต�นทุนทางการเงินท้�อยู่่ใ่น
ระดับต�า และ 3. BAM ห่ลังตัวหุ่�นปลอด
แรงขายู่การปรับพอร์ตของนักลงทุน
สถาบัน จำากการถ่กถอดออกจำากดัชื้น้ 
SET50 ไปเป็นท้�เร้ยู่บร�อยู่แล�ว



สบน. ยัน!สบน. ยัน!

ต์ามทีไ่ด้มกีารเผยแพรข่้อความผา่นั
 Facebook ว่า “ประเทศไทยอยูใ่นั
กลุ่มเสิีย่งประเทศล้มละลายเน่ืัองจาก
ผดินััดช�าระหนัี”้ น้ัันั

นางแพตริเซี้ยู่ ม่งคลวนิชื้ ผู้่�อำานวยู่
การสำานักงานบริห่ารห่น้�สาธารณ์ะ ขอ
ชื้้�แจำงว่า ข�อความ่ดังกล่าวเป็นข�อความ่
เท็จำ และยู่ังเป็นการบิดเบือนรายู่งาน
ของธนาคาร Standard Chartered 
ทำาให่�เกิดความ่เข�าใจำท้�คลาดเคลื�อน
ต่อประเด็นดังกล่าวในแต่ละปีสำานักงบ
ประม่าณ์จำะจัำดสรรงบชื้ำาระห่น้�ให่�กับ
กระทรวงการคลังและรัฐวิสาห่กิจำ เพื�อ
นำาไปชื้ำาระคืนต�นเงินก่�และดอกเบ้�ยู่
ท้�ครบกำาห่นดชื้ำาระ โดยู่เม่ื�อได�รับงบ
ชื้ำาระห่น้�แล�ว สำานักงานบริห่าร ห่น้�
สาธารณ์ะ (สบน.) ได�นำาไปชื้ำาระห่น้�โดยู่
ยู่่ดห่ลัก “ครบถ�วน ถ่กต�อง ตรงเวลา” 
อยู่า่งเครง่ครัด และไม่เ่คยู่ผู้ิดนัดชื้ำาระ
ห่น้� โดยู่เฉีพาะอยู่า่งยู่ิ�งดอกเบ้�ยู่ท้�เกิด
ข่�นในแต่ละปี จำะต�องได�รับการจัำดสรร
และชื้ำาระอยู่า่งครบถ�วนไม่ส่าม่ารถลด
 ตัดทอน ห่รือโยู่กงบดังกล่าวไปใชื้�ใน

การอื�นได� เพื�อไม่ใ่ห่�ประเทศต�องเส้ยู่
ความ่นา่เชื้ื�อถือจำาก การผู้ิดนัดชื้ำาระ
ห่น้�

ทั�งน้� ตั�งแต่ปี 2561 คณ์ะกรรม่การ
นโยู่บายู่การเงินการคลังของรัฐได�
กำาห่นดให่�สำานกังบประม่าณ์ต�องจัำดสรร
งบประม่าณ์เพื�อการชื้ำาระต�นเงินก่�ของ
รัฐบาลและห่นว่ยู่งานของรัฐซี่�งรัฐบาล
รับภาระ ในสัดสว่นร�อยู่ละ 2.5 - ร�อยู่
ละ 3.5 ของงบประม่าณ์รายู่จ่ำายู่ประจำำา
ปี และในปี 2563 ได�ม่้การขยู่ายู่กรอบ
ดังกล่าวเป็นร�อยู่ละ 2.5 - ร�อยู่ละ 4.0 
ของงบประม่าณ์รายู่จ่ำายู่ประจำำาปี โดยู่
ในปีงบประม่าณ์ 2565 กระทรวงการ
คลังและรัฐวิสาห่กิจำได�รับงบชื้ำาระคืน
ต�นเงินก่� 100,000 ล�านบาท ห่รือคิด
เป็นร�อยู่ละ 3.2 ของงบประม่าณ์รายู่
จ่ำายู่ประจำำาปี ซี่�งอยู่่ใ่นกรอบวินัยู่การ
เงินการคลังของรัฐท้�คณ์ะกรรม่การ
กำาห่นดท้�ร�อยู่ละ 2.5 - 4.0 แสดงให่�เห่็น
ว่ารัฐบาลได�คำาน่งถ่งการรักษัาวินัยู่ใน
การชื้ำาระห่น้� เพื�อรักษัาความ่นา่เชื้ื�อ
ถือของประเทศ ความ่ม่ั�นคง และการม่้

เสถ้ยู่รภาพทางการคลังเป็นสำาคัญ

นอกจำากน้� บริษััท Fitch Ratings 
(Fitch) บริษััทจัำดอันดับความ่นา่เชื้ื�อ
ถือจำากประเทศสห่รัฐอเม่ริกา ยู่ัง
เชื้ื�อม่ั�นว่ารัฐบาลไทยู่สาม่ารถบริห่าร
จัำดการความ่เส้�ยู่งจำากห่น้�สาธารณ์ะท้�
เพิ�ม่ข่�นในชื้ว่งวิกฤติ COVID-19 น้� ได�
เป็นอยู่า่งด้ โดยู่เม่ื�อวันท้� 18 ม่ิถุนายู่น
 2564 Fitch ได�คงอันดับความ่นา่
เชื้ื�อถือของประเทศไทยู่ (Sovereign 
Credit Rating) ท้� BBB+ และคงมุ่ม่
ม่องความ่นา่เชื้ื�อถือของประเทศไทยู่
อยู่่ใ่นระดับม่้เสถ้ยู่รภาพ (Stable 
Outlook) เนื�องจำากกระทรวงการคลัง
ได�ดำาเนินกลยุู่ทธ์การบริห่ารความ่เส้�ยู่ง
ห่น้�สาธารณ์ะภายู่ใต�กรอบวินัยู่การเงิน
การคลังอยู่า่งเข�ม่แข็ง

ดังนั�น ขอให่�ประชื้าชื้นม่ั�นใจำว่า สบน. 
ได�บริห่ารจัำดการห่น้�สาธารณ์ะและการ
ชื้ำาระห่น้� อยู่า่งรอบคอบและระม่ัดระวัง
 ภายู่ใต�กรอบวินัยู่ทางการคลังอยู่า่ง
เครง่ครัด และไม่เ่คยู่ผู้ิดนัดชื้ำาระห่น้�

ปิระเทศไทยไม่่เคยผิดนัดชำาระห่นี�ปิระเทศไทยไม่่เคยผิดนัดชำาระห่นี�
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บล.ไทยู่พาณ์ิชื้ยู่์ ม่องแนวโน�ม่ตลาดหุ่�นไทยู่ใน
ไตรม่าสท้� 3/64 เข�าส่วั่ฏจัำกรท้�ถ่กขับเคลื�อน
ด�วยู่การเติบโต (Growth phase) ม่องเป้า SET 
Index โดยู่อิงกับปัจำจัำยู่พื�นฐานอยู่่ท้่� 1,600 
จุำดแนะโฟกัสการลงทุนเน�นหุ่�นเชื้ิงรับและ
หุ่�นขนาดเล็กท้�ม่้ปัจำจัำยู่พื�นฐานเฉีพาะตัว ม่้ 
valuation สม่เห่ตุสม่ผู้ล 

บล.ไทยู่พาณ์ิชื้ยู่์ ม่องวัฏจัำกรตลาดหุ่�นไทยู่
กำาลังจำะเปล้�ยู่นผู้า่นจำากท้�ถ่กขับเคลื�อนด�วยู่
ความ่ห่วัง (Hope phase) เข�าส่ช่ื้ว่งเวลาท้�ถ่ก
ขับเคลื�อนด�วยู่การเติบโต (Growth phrase) 
ซี่�งเชื้ื�อม่โยู่งกับการเติบโตของกำาไรตาม่ปัจำจัำยู่
พื�นฐานม่ากกว่าการปรับเพิ�ม่ valuation 
โดยู่ประเม่ินระดับเห่ม่าะสม่ของ SET Index 
สำาห่รับปี 2565 อิงกับปัจำจัำยู่พื�นฐานอยู่่ท้่�
 1,600 จุำด แนะนำากลยุู่ทธ์การลงทุนให่�เปล้�ยู่น
กลุ่ม่ลงทุน จำากกลุ่ม่หุ่�นวัฏจัำกรเป็นกลุ่ม่หุ่�น
เชื้ิงรับท้�ม่้ปัจำจัำยู่พื�นฐานเฉีพาะตัวเป็นแรงขับ
เคลื�อนกำาไร ม่้ valuation ท้�สม่เห่ตุสม่ผู้ล และ
พ่�งพาแรงสง่ทางเศรษัฐกิจำม่ห่ภาคน�อยู่ม่าก
 โดยู่จุำดเข�าซีื�อสำาคัญอยู่่ท้่� 1,500 – 1,550 จุำด
 หุ่�นแนะนำา ได�แก่ CRC, GPSC, PM, RJH และ
 SFT

   นายู่สุกิจำ อุดม่ศิริกุล กรรม่การผู้่�จัำดการ
 สายู่งานวิจัำยู่ บริษััทห่ลักทรัพยู่์ ไทยู่พาณ์ิชื้ยู่์ 
จำำากัด (SCBS) กล่าวว่า ภาพรวม่ของเศรษัฐกิจำ
ม่ห่ภาคกำาลังจำะเปล้�ยู่นไป ห่ลังการฟื� นตัว
ของเศรษัฐกิจำโลกเร็วกว่าคาดในชื้ว่งท้�ผู้า่น
ม่า นำาโดยู่ สห่รัฐฯ และ จ้ำน โดยู่คาดว่าอัตรา
การเติบโตของเศรษัฐกิจำสห่รัฐฯและจ้ำนใน
ไตรม่าสท้� 3/64 จำะเริ�ม่ชื้ะลอตัวลง รวม่ถ่ง
 นโยู่บายู่เศรษัฐกิจำทั�งด�านการเงินและการ
คลังจำะเริ�ม่ต่งตัวข่�น เชื้น่ การชื้ะลอการอัดฉี้ด
สภาพคล่อง และ การปรับข่�นภาษ้ัของสห่รัฐฯ
 เป็นต�น ซี่�งเป็นนโยู่บายู่ท้�ตรงข�าม่กับใน
ชื้ว่งปี 2563 ด�านกลุ่ม่ประเทศในยุู่โรปถือว่า
เศรษัฐกิจำกำาลังฟื� นตัวได�ด้ โดยู่ข�อม่่ลกิจำกรรม่
ทางเศรษัฐกิจำห่ลายู่ๆตัวกำาลังฟื� นตัวไปท้�ระดับ
ใกล�เค้ยู่งกับชื้ว่งก่อนเกิดวิกฤติ covid-19 ซี่�ง
ถือว่าม่้สว่นสำาคัญในการสนับสนุนการเติบโต
ของเศรษัฐกิจำโลกในปี 2564 อยู่า่งไรก็ตาม่
 เศรษัฐกิจำของประเทศกำาลังพัฒนายู่ังคงฟื� น
ตัวชื้�า เนื�องจำากอัตราการได�รับวัคซี้นยู่ังคง
ต�าทำาให่�ไม่ส่าม่ารถควบคุม่การระบาดของ 
covid-19 ได� รวม่ถ่ง กำาลังเผู้ชื้ิญกับความ่เส้�ยู่ง
การระบาดของ covid-19 สายู่พันธ์ุให่ม่ ่

ปัจำจัำยู่สำาคัญอ้กประการห่น่�งท้�ต�องจัำบตาใน

ชื้ว่งไตรม่าสท้� 3/64 นอกเห่นือจำากการระบาด
รอบให่ม่ข่อง covid-19 แล�ว คือ อัตราเงินเฟ้อ
 ซี่�งม่้การปรับตัวข่�นแรงในไตรม่าสท้� 2/64 
โดยู่นักเศรษัฐศาสตร์สว่นให่ญค่าดว่าเป็น
เห่ตุการณ์์ชื้ั�วคราวและจำะเริ�ม่ชื้ะลอตัวลงใน
คร่�งห่ลังของปี 2564 ดังนั�น ห่ากอัตราเงินเฟ้อ
ไม่ม่่้สัญญาณ์ชื้ะลอตัวตาม่คาด จำะกลับกลายู่
เป็นปัจำจัำยู่เส้�ยู่งสำาคัญท้�จำะกดดันบรรยู่ากาศ
การลงทุน เนื�องจำากจำะทำาให่�ตลาดม่้ความ่
กังวลว่าธนาคารกลางสห่รัฐฯจำะต�องม่้การปรับ
ข่�นอัตราดอกเบ้�ยู่เร็วข่�น

สำาห่รับ แนวโน�ม่เศรษัฐกิจำไทยู่ การระบาด
ระลอก 3 ของ covid-19 สง่ผู้ลกระทบต่อ
ประเทศไทยู่อยู่า่งม่ากในชื้ว่งไตรม่าสท้� 2/64 
ซี่�งถือว่าต่อเนื�องจำากการระบาดรอบท้� 2 ใน
ชื้ว่งปลายู่ปี 2563 ทั�งน้� ม่าตรการกระตุ�น
เศรษัฐกิจำเพื�อชื้ว่ยู่ด�านการบริโภคถือว่าชื้ว่ยู่
ลดผู้ลกระทบจำากม่าตรการคุม่เข�ม่ได�บ�าง แต่
ปัจำจัำยู่สำาคัญท้�สุดต่อการฟื� นตัวของเศรษัฐกิจำ
ไทยู่ คือ การฉี้ดวัคซี้น ให่�ได�ตาม่ท้�รัฐบาลตั�ง
เป้าไว� ซี่�งจำะชื้ว่ยู่สนับสนุนให่�เศรษัฐกิจำภายู่ใน
ประเทศและการท่องเท้�ยู่วฟื� นตัวได�อยู่า่งเต็ม่
ท้�ในไตรม่าส 4 ล่าสุดคาดการณ์์การเติบโตของ 
GDP ในปี 2564 ไว�ท้�ระดับ 2%

แนวโน�ม่ตลาดหุ่�นไทยู่ไตรม่าสท้� 3/64 การท้�
 SET Index ฟื� นตัวม่าถ่งระดับก่อนเกิดวิกฤติ
 covid-19 แล�ว แม่�ว่าวิกฤติ covid-19 ยู่ัง
ไม่จ่ำบ บง่ชื้้�ว่า ราคาหุ่�นได�สะท�อนความ่ห่วัง
ของนักลงทุนไปม่ากแล�ว  ทำาให่�ประเม่ินว่า
วัฏจัำกรตลาดหุ่�นไทยู่กำาลังจำะเปล้�ยู่นผู้า่นจำาก
 Hope phase (ชื้ว่งเวลาท้�ตลาดถ่กขับเคลื�อน
ด�วยู่ valuation)  ส่ ่Growth phase (ชื้ว่ง
เวลาท้�ตลาดถ่กขับเคลื�อนด�วยู่การเติบโตตาม่
ปัจำจัำยู่พื�นฐาน) ดังนั�น นักลงทุนจ่ำงควรเพิ�ม่
ความ่ระม่ัดระวังในการลงทุนม่ากข่�น โดยู่เรา
ประเม่ินว่า หุ่�นเชื้ิงรับจำะปรับตัว outperform 
ตลาด เพราะม่้ ความ่ชื้ัดเจำนของกำาไรท้�ส่งกว่า
และม่้ความ่ผู้ันผู้วนท้�ต�ากว่ากลุ่ม่หุ่�นวัฏจัำกร
 เป้าห่ม่ายู่ SET index ปี 2565 ท้�อิงกับปัจำจัำยู่
พื�นฐานอยู่่ท้่� 1,600 จุำด สอดคล�องกับมุ่ม่ม่อง
ของเราท้�คาดว่ากำาไรสุทธิในปี 2565 จำะฟื� นตัว
กลับส่ร่ะดับก่อนโควิด-19 ระบาด กลยุู่ทธ์ห่ลัก
ของเราในการสร�างผู้ลตอบแทนท้�ส่งกว่าตลาด
ใน 2H64 คือ การเปล้�ยู่นกลุ่ม่เล่นและเลือกหุ่�น
ท้�ม่้ปัจำจัำยู่พื�นฐานแข็งแกรง่และ valuation สม่
เห่ตุสม่ผู้ล เราเชื้ื�อว่าหุ่�นวัฏจัำกรนา่จำะสะท�อน
การฟื� นตัวอยู่า่งแข็งแกรง่ไปเร้ยู่บร�อยู่แล�ว
 และแนะนำาให่�ม่องห่าโอกาสเข�าซีื�อหุ่�นเชื้ิงรับ

ท้�ม่้การประเม่ินม่่ลค่าท้�นา่สนใจำโดยู่จุำดเข�าซีื�อ
ท้�สำาคัญอยู่่ท้่� 1,500-1,550 จุำด

หุ่�นเด่นไตรม่าสท้� 3/64  แนะนำา หุ่�นขนาดเล็ก
และหุ่�นเชื้ิงรับ ท้�ม่้ปัจำจัำยู่พื�นฐานเฉีพาะตัวเป็น
แรงขับเคลื�อนกำาไร ม่้ valuation ท้�สม่เห่ตุ
สม่ผู้ล และพ่�งพาแรงสง่ทางเศรษัฐกิจำม่ห่ภาค
น�อยู่ม่ากในการผู้ลักดันให่�ม่้ผู้ลตอบแทนส่ง
กว่าตลาด หุ่�นแนะนำาคือ CRC, GPSC, PM, 
RJH และ SFT

-   CRC : คาด SSS 2QTD เติบโต 30%YoY 
จำากฐานต�าของปีก่อน และเติบโตเล็กน�อยู่ใน
ชื้ว่งคร่�งห่ลังของเดือนพ.ค. 64 จำากฐานปกติ
ห่ลังสาขาต่างๆ เริ�ม่กลับม่าเปิดให่�บริการซี่�ง
ยู่ืนยู่ันการผู้า่นจุำดต�าสุดแล�ว ขณ์ะท้�ใน 2H64 
จำะได�อานิสงส์จำากโครงการยู่ิ�งใชื้�ยู่ิ�งได�โดยู่
เฉีพาะธุรกิจำแฟชื้ั�นและธุรกิจำฮาร์ดไลน์ใน
ประเทศไทยู่

- GPSC : กำาไร 2Q64 จำะปรับตัวข่�น QoQ จำาก
การห่ยุู่ดซีอ่ม่บำารุงลดลง ต�นทุนก๊าซีลดลง
 และการดำาเนินงานเต็ม่ไตรม่าสของโรงไฟฟ้า
 GE เฟส 5 ขณ์ะท้�การระบาดของโควิด-19 
รอบน้�กระทบต่ออุปสงค์จำากภาคอุตสาห่กรรม่
น�อยู่กว่าปีก่อน

-    PM : คาดกำา ไร 2Q64 ลดลง QoQ ตาม่
ฤด่กาล แต่เติบโต YoY จำากการท้�บริษััทและค่่
ค�าม่้แผู้นออกสินค�าให่ม่ส่่ต่ลาดอยู่า่งต่อเนื�อง
 รวม่ถ่งม่้การขยู่ายู่ตัวแทนและศ่นยู่์การก
ระจำายู่สินค�าพร�อม่ทั�งเพิ�ม่ชื้อ่งทางจำำาห่นา่ยู่
ออนไลน์

- RJH : คาดกำาไร 2Q64 ลดลง โตเด่น YoY 
จำากรับร่�รายู่ได�บริการตรวจำโควิด-19 ท้�เพิ�ม่
ข่�น และม่้ฐานะการเงินแข็งแกรง่ (Net Cash 
66 ล�านบาท) อ้กทั�งราคาหุ่�นยู่ัง Laggard โดยู่
ปัจำจุำบันซีื�อขายู่ด�วยู่อัตราสว่นราคาต่อกำาไรต่อ
หุ่�น (PER) ล่วงห่น�าปี 2564 และ 2565 ท้� 22.7 
เท่า และ 21 เท่า ต�ากว่าค่าเฉีล้�ยู่กลุ่ม่ท้� 52.0 
เท่า และ 35.4 เท่า ตาม่ลำาดับ

-    SFT : คาดกำาไร 2Q64-4Q64 นิวไฮต่อ
เนื�อง ห่นุนจำากอุปสงค์เติบโตในล่กค�าทุกกลุ่ม่
 และกำาลังการผู้ลิตให่ม่ท้่�เริ�ม่ผู้ลิตตั�งแต่เดือน
ม่ิถุนายู่น

เข้าสู่วััฏจักิรที�ถููกิขับเคล้ั�อนด้วัยกิารเติ่บโต่  หุ้่นเด่น CRC, GPSC, PM, RJH แลัะ SFTเข้าสู่วััฏจักิรที�ถููกิขับเคล้ั�อนด้วัยกิารเติ่บโต่  หุ้่นเด่น CRC, GPSC, PM, RJH แลัะ SFT
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สม่าคม่ตลาดตราสารห่น้�ไทยู่  เผู้ยู่ แม่�
จำะม่ก้ารระบาดของโควิด-19 ระลอก
ให่ม่ใ่นชื้ว่งไตรม่าส 2    ตลาดตราสาร
ห่น้�ไทยู่ยู่งัขยู่ายู่ตัวท้�ร�อยู่ละ 2  จำากการ
ระดม่ทนุท้�เพิ�ม่ข่�นของทั�งภาครฐัและ
ภาคเอกชื้น ในขณ์ะท้�นกัลงทนุต่างชื้าติ
กลับเข�าซีื�อสทุธติราสารห่น้�ไทยู่ตั�งแต่
เดือนม่น้าคม่เปน็ต�นม่า ทำาให่�ในคร่�ง
แรกของปี 2564 นกัลงทนุต่างชื้าติม่้
ยู่อดการซีื�อสทุธสิะสม่ 73,437 ล�าน
บาท

นายู่ธาดา พฤฒิธาดา กรรม่การผู้่�
จัำดการสม่าคม่ตลาดตราสารห่น้�ไทยู่
 (ThaiBMA) กล่าวว่า แม่�เศรษัฐกิจำไทยู่
จำะเผู้ชื้ิญการแพรร่ะบาดของโควิด-19 
ระลอกสาม่ตั�งแต่ไตรม่าส 2 ท้�ผู้า่นม่า
 ม่่ลค่าคงค�างตลาดตราสารห่น้�ไทยู่ใน
คร่�งปีแรกขยู่ายู่ตัวท้�ร�อยู่ละ 2 ม่าอยู่่ท้่�
 14.41 ล�านล�านบาท โดยู่เป็นการเพิ�ม่
ข่�นในตราสารห่น้�ท้�ออกโดยู่รัฐบาล ลด
ลงในตราสารห่น้�ท้�ออกโดยู่ธนาคาร
แห่ง่ประเทศไทยู่ สว่นม่่ลค่าการออก
ตราสารห่น้�ภาคเอกชื้นระยู่ะยู่าวเพิ�ม่
ข่�นร�อยู่ละ 63 เม่ื�อเท้ยู่บกับชื้ว่งเด้ยู่วกัน
ของปีท้�แล�ว โดยู่ม่้ม่่ลค่าการออก
 522,070 ล�านบาท ใกล�เค้ยู่งกับชื้ว่ง
เด้ยู่วกันของปี 2562 ซี่�งเป็นปีท้�ม่้ยู่อด
การออกทั�งปีส่งสุดเป็นประวัติการณ์์

สว่นการออกหุ่�นก่�เพื�อสิ�งแวดล�อม่
 สังคม่และความ่ยู่ั�งยู่ืน (ESG bond) ยู่ัง
เป็นกระแสอยู่า่งต่อเนื�อง โดยู่ในชื้ว่ง
คร่�งแรกของปี 2564 ม่้ม่่ลค่าการออก
 ESG bond จำากทั�งภาครัฐและเอกชื้น
รวม่ทั�งสิ�น 61,000 ล�านบาท คิดเป็น

ร�อยู่ละ 70 ของม่่ลค่าการออกปีท้�แล�ว
ทั�งปี  นอกจำากน้� สำานักงาน ก.ล.ต. ได�
ออกห่ลักเกณ์ฑ์การออกและเสนอ
ขายู่ตราสารห่น้�สง่เสริม่ความ่ยู่ั�งยู่ืน
 (Sustainability-Linked Bond: SLB) 
เม่ื�อเดือนพฤษัภาคม่ท้�ผู้า่นม่า ซี่�งเป็น
ตราสารห่น้�เพื�อความ่ยู่ั�งยู่ืนร่ปแบบให่ม่่
ท้�ผู้ลตอบแทนข่�นอยู่่กั่บผู้ลความ่สำาเร็จำ
ของโครงการท้�เก้�ยู่วกับสิ�งแวดล�อม่
ห่รือสังคม่ โดยู่ผู้่�ออกสาม่ารถนำาเงิน
ทุนไปใชื้�ในโครงการต่างๆ เพื�อให่�บรรลุ
วัตถุประสงค์ด�านสิ�งแวดล�อม่ห่รือสังคม่
ตาม่ท้�ได�กำาห่นดเป็นเป้าห่ม่ายู่ไว� นับ
เป็นโอกาสในการระดม่ทุนท้�เห่ม่าะ
สำาห่รับบริษััทท้�ม่้ห่ลายู่โครงการลงทุน
ท้�เป็นประโยู่ชื้น์ต่อสิ�งแวดล�อม่ห่รือ
สังคม่ 

ด�านการลงทุนจำากต่างประเทศ (Fund 
flow) ในคร่�งแรกของปี 2564 นักลงทุน
ต่างชื้าติม่้การซีื�อสุทธิรวม่ 73,437 
ล�านบาท เป็นการขายู่สุทธิตราสาร
ห่น้�ระยู่ะสั�น และซีื�อสุทธิตราสารห่น้�
ระยู่ะยู่าว เป็นการกลับเข�าซีื�อตั�งแต่
เดือนม่้นาคม่เป็นต�นม่า ทำาให่�ยู่อดการ
ถือครองตราสารห่น้�ไทยู่ของนักลงทุน
ต่างชื้าติ ณ์ สิ�นไตรม่าสสองของปีน้�
อยู่่ท้่� 908,386 ล�านบาท เพิ�ม่ข่�นจำาก
 849,081 ล�านบาท ณ์ สิ�นปีก่อนห่น�า
 โดยู่ม่ากกว่าร�อยู่ละ 90 เป็นการถือ
ครองในตราสารห่น้�ระยู่ะยู่าวเส�นอัตรา
ผู้ลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทยู่ใน
ชื้ว่งคร่�งปีแรกม่้การปรับตัวในทิศทาง
ขาข่�นอยู่า่งชื้ัดเจำนโดยู่เฉีพาะในเดือน
กุม่ภาพันธ์และม่้นาคม่ท้�ปรับตัวข่�น
ค่อนข�างม่ากตาม่อัตราผู้ลตอบแทน

พันธบัตรสห่รัฐฯ ท้�ม่้ปัจำจัำยู่กดดันจำาก
ความ่กังวลด�านเงินเฟ้อ จำากนั�นปรับ
ตัวลงเล็กน�อยู่ในไตรม่าสสองจำากการ
ระบาดของโควิดระลอก 3  เม่ื�อสิ�น
ไตรม่าสสองของปี เส�น Bond yield 
จ่ำงม่้ลักษัณ์ะชื้ันข่�น (Steepen) จำากสิ�น
ปีท้�แล�ว โดยู่ Bond yield ปรับตัวส่งข่�น
จำากสิ�นปีก่อนในทุกชื้ว่งอายุู่ ซี่�งรุน่อายุู่
 2 ปี เพิ�ม่ข่�น 13 bps. และรุน่อายุู่ 10 ปี
 เพิ�ม่ข่�น 50 bps. จำากปลายู่ปีท้�แล�ว ม่า
อยู่่ท้่�ระดับร�อยู่ละ 0.51 และท้�ร�อยู่ละ 
1.78 ตาม่ลำาดับ ณ์ สิ�นไตรม่าสสอง

สำาห่รับตลาดตราสารห่น้�ไทยู่ในชื้ว่ง
คร่�งห่ลังของปี 2564 น้� นายู่ธาดา
 พฤฒิธาดา กรรม่การผู้่�จัำดการ สม่าคม่
ตลาดตราสารห่น้�ไทยู่ คาดว่าบริษััท
เอกชื้นไทยู่ยู่ังคงต�องการระดม่ทุน
ผู้า่นการออกหุ่�นก่�ระยู่ะยู่าวเพื�อรองรับ
สถานการณ์์ท้�ยู่ังม่้ความ่ไม่แ่นน่อนส่ง
 รวม่ถ่งการ refinance สินเชื้ื�อท้�ก่�ม่าใน
ชื้ว่งก่อนห่น�าน้�ของบริษััทขนาดให่ญ่
เพื�อการเข�าซีื�อกิจำการ (M&A) โดยู่ได�
ปรับประม่าณ์การออกหุ่�นก่�ทั�งปีข่�น
จำากเดิม่ท้� 750,000 ล�านบาท เป็นท้�
 900,000 ล�านบาท สว่นทิศทางอัตรา
ผู้ลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของ
ไทยู่ในชื้ว่งท้�เห่ลือของปีน้� คาดว่าม่้
โอกาสจำะขยู่ับข่�นตาม่ Bond yield ของ
สห่รัฐอเม่ริกา จำากการท้�เฟดจำะเริ�ม่สง่
สัญญาณ์การทยู่อยู่ถอนม่าตรการการ
เงินผู้อ่นคลายู่เชื้ิงปริม่าณ์ (Tapering) 
เม่ื�อตัวเลขต่างๆ สะท�อนการฟื� นตัวทาง
เศรษัฐกิจำอยู่า่งชื้ัดเจำนในชื้ว่งปลายู่ปีน้�
ห่รือต�นปีห่น�า  

 ข่�นจากิเดิม่ที� 750,000 ล้ัานบาท เป็ิน 900,000 ล้ัานบาท ห่ลัังคาดบริษัทเอกิชน ข่�นจากิเดิม่ที� 750,000 ล้ัานบาท เป็ิน 900,000 ล้ัานบาท ห่ลัังคาดบริษัทเอกิชน
ไทยต้่องกิารระดม่ทุนรองรับสถูานกิารณ์ที�ยังมี่ควัาม่ไม่่แน่นอนสูง ไทยต้่องกิารระดม่ทุนรองรับสถูานกิารณ์ที�ยังมี่ควัาม่ไม่่แน่นอนสูง 



กิกิร. หั่�นศกิ.ไทยเห่ล้ัอ ขยายตั่วัได้ในกิรอบ 0.0% ถู่ง 1.5%กิกิร. หั่�นศกิ.ไทยเห่ล้ัอ ขยายตั่วัได้ในกิรอบ 0.0% ถู่ง 1.5%

นายู่สุพันธุ์ ม่งคลสุธ้ ประธานสภาอุตสาห่กรรม่
แห่ง่ประเทศไทยู่ เข�ารว่ม่การประชุื้ม่คณ์ะ
กรรม่การรว่ม่ภาคเอกชื้น 3 สถาบัน (กกร.) ประจำำา
เดือนกรกฎาคม่ 2564 โดยู่ม่้นายู่ผู้ยู่ง ศร้วณ์ิชื้
 ประธานสม่าคม่ธนาคารไทยู่ เป็นประธาน กกร
. และนายู่สนั�น อังอุบลกุล ประธานกรรม่การ
ห่อการค�าไทยู่และสภาห่อการค�าแห่ง่ประเทศไทยู่
เป็นประธานรว่ม่ในการประชุื้ม่ทางไกลผู้า่น
จำอภาพ (Video Conference) โดยู่ม่้การแถลงขา่ว
ในประเด็นต่อไปน้�
  
การระบาดของโควิด-19 ระลอกให่ม่รุ่นแรงและ
ยู่าวนานข่�นกว่าท้�ประเม่ินไว�ก่อนห่น�า การแพร่
ระบาดระลอกให่ม่รุ่นแรงข่�นจำากเชื้ื�อไวรัสโควิด
-19 กลายู่พันธุ์ โดยู่เฉีพาะสายู่พันธ์ุเดลต�า ทำาให่�
จำำาเป็นต�องใชื้�ม่าตรการท้�เข�ม่งวดในการควบคุม่
การระบาด สง่ผู้ลกระทบโดยู่ตรงต่อการดำาเนิน
ธุรกิจำ การจำ�างงานและรายู่ได�แรงงาน ในพื�นท้�
ควบคุม่ นอกจำากน้� ม่าตรการจำำากัดการเดินทาง
และข�อจำำากัดในการกักตัว คาดว่ายู่ังสง่ผู้ลกระทบ
ต่อการท่องเท้�ยู่วในประเทศตลอดชื้ว่งไตรม่าสท้�
สาม่ และอาจำจำะกระทบแผู้นการเปิดประเทศได�
 ดังนั�น ทุกฝุ่่ายู่จำำาเป็นต�องรว่ม่ม่ือกันในการควบคุม่
การระบาดให่�ได�โดยู่เร็ว โดยู่ให่�ความ่สำาคัญส่งสุด
กับการเรง่จัำดห่าวัคซี้นให่�เพ้ยู่งพอและดำาเนินการ
ฉี้ดวัคซี้นให่�ได�ตาม่เป้าห่ม่ายู่
  
ภาคการสง่ออกของไทยู่ยู่ังม่้แนวโน�ม่เติบโตได�
อยู่า่งแข็งแกรง่ ม่้แนวโน�ม่เติบโตได�ม่ากกว่าท้�
คาดไว�เดิม่ แม่�การฟื� นตัวของเศรษัฐกิจำทั�วโลกม่้
แนวโน�ม่แผู้ว่ลงเล็กน�อยู่จำากการแพรร่ะบาดของ
เชื้ื�อไวรัสโควิด-19 สายู่พันธ์ุเดลต�าท้�แพรก่ระจำายู่
อยู่า่งรวดเร็วไปเกือบ 100 ประเทศทั�วโลก สง่ผู้ล
ให่�ห่ลายู่ประเทศอยู่า่งอังกฤษั รัสเซี้ยู่ ฝุ่รั�งเศส 
ออสเตรเล้ยู่ ต�องกลับม่ายู่กระดับม่าตรการควบคุม่
โรคอ้กระลอก ซี่�งเป็นปัจำจัำยู่ท้�อาจำกระทบต่อภาพ
รวม่เศรษัฐกิจำและการค�าโลกในระยู่ะต่อไป แต่ภาค
สง่ออกไทยู่ยู่ังม่้ศักยู่ภาพและม่้โอกาสในการเติบโต
ม่ากกว่าท้�คาดไว�เดิม่ อยู่า่งไรก็ตาม่ภาคการผู้ลิต
ของไทยู่ยู่ังม่้ความ่เส้�ยู่งจำากการระบาดของโควิด
-19 และการกระจำายู่วัคซี้นท้�ยู่ังไม่ทั่�วถ่ง
 
 เศรษัฐกิจำไทยู่ยู่ังต�องการแรงสนับสนุนจำากทั�ง
นโยู่บายู่การเงินและการคลังเพิ�ม่เติม่ การแพร่
ระบาดท้�ม่้แนวโน�ม่ยู่ืดเยู่ื�อทำาให่�ผู้่�ประกอบการขาด
ความ่เชื้ื�อม่ั�น สะท�อนการสำารวจำโดยู่ ธปท. ในเดือน
 ม่ิ.ยู่. ท้�พบว่าผู้่�ประกอบการคาดการณ์์ว่าธุรกิจำ
อาจำจำะฟื� นตัวได�ในคร่�งห่ลังของปี 2565 เป็นต�นไป
 ซี่�งชื้�ากว่าเดิม่ 6 เดือน โดยู่ธุรกิจำสง่ออกเป็นเพ้ยู่ง 
Engine เด้ยู่วของเศรษัฐกิจำ สอดคล�องกับประม่าณ์
การการเติบโตของเศรษัฐกิจำไทยู่ท้�ต�าลงกว่าเดิม่
 ดังนั�น เศรษัฐกิจำไทยู่ยู่ังต�องการแรงสนับสนุนจำาก
นโยู่บายู่เพิ�ม่เติม่ เพื�อพยุู่งกิจำกรรม่ทางเศรษัฐกิจำใน
ระยู่ะข�างห่น�าและสร�างความ่เชื้ื�อม่ั�นให่�ผู้่�ประกอบ

การ
  เศรษัฐกิจำไทยู่ยู่ังเผู้ชื้ิญความ่เส้�ยู่งค่อน
ข�างม่ากจำากการระบาดระลอกให่ม่ท้่�รวดเร็ว
และรุนแรง กระทบต่ออุปสงค์ในประเทศ แม่�ว่า
เศรษัฐกิจำโลกท้�ฟื� นตัวชื้ัดเจำนข่�นต่อเนื�องจำะสง่
ผู้ลด้ต่อแนวโน�ม่สง่ออกของไทยู่ในระยู่ะต่อไป ท้�
ประชุื้ม่ กกร. จ่ำงปรับลดประม่าณ์การเศรษัฐกิจำ
ไทยู่ปี 2564 เป็นขยู่ายู่ตัวได�ในกรอบ 0.0% ถ่ง
 1.5% ข่�นอยู่่กั่บความ่รุนแรงของโควิด-19 และ
ม่าตรการเพิ�ม่เติม่ของรัฐ ด�านการสง่ออก กกร. 
ปรับเพิ�ม่ประม่าณ์การการสง่ออกในปี 2564 คาด
ว่าจำะขยู่ายู่ตัว 8.0% ถ่ง 10.0% จำากเศรษัฐกิจำโลก
ท้�ฟื� นตัวด้กว่าคาด ภายู่ใต�เงื�อนไขสาม่ารถควบคุม่
การระบาดในกลุ่ม่แรงงานภาคอุตสาห่กรรม่ได�
 และการฉี้ดวัคซี้นให่�แรงงานภายู่ใต� ม่.33 ได�ทั�วถ่ง
 สว่นอัตราเงินเฟ้อทั�วไปจำะอยู่่ใ่นกรอบ 1.0% ถ่ง 
1.2%

 ข�อเสนอของ กกร.
 
 ม่าตรการให่�ความ่ชื้ว่ยู่เห่ลือฟื� นฟ่ผู้่�ประกอบการ
ธุรกิจำท้�ได�รับผู้ลกระทบจำากโควิด-19 เพื�อให่�ผู้่�
ประกอบการเข�าถ่งสินเชื้ื�อฟื� นฟ่ธุรกิจำได�ม่ากข่�น
 กกร.ขอเสนอให่� บสยู่.เพิ�ม่วงเงินคำาประกันให่�แก่
ล่กห่น้�ของธนาคาร และจัำดกลุ่ม่ล่กห่น้�ท้�เป็น NPL 
ท้�ได�รับผู้ลกกระทบจำากโควิด-19 แยู่กจำากล่กห่น้�
 NPL ทั�วไป รวม่ไปถ่งการยู่กเว�นค่าธรรม่เน้ยู่ม่คำา
ประกันในปีท้� 1-3 เนื�องจำากอยู่่ใ่นชื้ว่งเดือดร�อน
ท้�สุด เพื�อชื้ว่ยู่ลดภาระให่�ผู้่�ประกอบการ นอกจำาก
น้� การให่�ความ่ชื้ว่ยู่เห่ลือ SME ภายู่ใต�โครงการ
 Faster Payment ของสภาอุตสาห่กรรม่แห่ง่
ประเทศไทยู่ให่�ผู้่�ประกอบการได�รับการชื้ำาระเงิน
ค่าสินค�าได�เร็วข่�นภายู่ใน 30 วัน ซี่�งจำะดำาเนินการ
ขยู่ายู่ไปยู่ัง SET100 และภาคสว่นอื�นๆ ต่อไป เพิ�ม่
จำากเดิม่ท้�ได�ดำาเนินการ MOU ไปแล�ว 163 แห่ง่
 
การจัำดสรรวัคซี้น

 - ขณ์ะน้�สถานการณ์์การแพรร่ะบาดรุนแรง
ม่าก โดยู่เฉีพาะท้�กรุงเทพและปริม่ณ์ฑล การก
ระจำายู่วัคซี้นไปยู่ังศ่นยู่์ฉี้ดวัคซี้นของภาคเอกชื้น
ทั�ง 25 ศ่นยู่์ ท้�พร�อม่จำะสนับสนุนการฉี้ดวัคซี้นให่�
ประชื้าชื้น ซี่�งในขณ์ะน้�ยู่ังไม่ไ่ด�รับการฉี้ดวัคซี้น
จำากรัฐบาลม่ากระจำายู่และเรง่การฉี้ดท้� 25 ศ่นยู่์ท้�ม่้
ความ่พร�อม่ท้�จำะสนับสนุนการฉี้ดได�ม่ากถ่ง 80,000 
โด๊สต่อวัน และม่้ม่าตรฐานในการรองรับผู้่�ฉี้ดทุก
กลุ่ม่ โดยู่ขอให่�รัฐบาลใชื้�ประโยู่ชื้น์จำากการเปิด
ศ่นยู่์ฉี้ดฯ ให่�เต็ม่ประสิทธิภาพเพื�อลดผู้ลกระทบใน
ภาพรวม่ โดยู่ภาคเอกชื้นพร�อม่ท้�จำะชื้ว่ยู่รัฐบาลใน
การเรง่ฉี้ดและกระจำายู่วัคซี้นให่�ถ่งม่ือประชื้าชื้นให่�
เร็วท้�สุดเพื�อความ่ปลอดภัยู่ของประชื้าชื้น
 - นอกจำากนั�น ควรเรง่แผู้นการจัำดห่าวัคซี้น
และม่้จุำดยู่ืนชื้ัดเจำนทางเลือกเป็นวัคซี้นเข็ม่ท้� 3 

เพื�อพลิกสถานการณ์์สร�างความ่เชื้ื�อม่ั�นและความ่
ม่ั�นใจำให่�กับนักท่องเท้�ยู่วต่างชื้าติท้�จำะเดินทางเข�า
ม่าท่องเท้�ยู่วห่รือนักลงทุนต่างชื้าติท้�จำะเข�าม่า
ลงทุนในระยู่ะยู่าว เพื�อการควบคุม่การแพรร่ะบาด
 โดยู่นำาบทเร้ยู่นจำากจัำดห่าวัคซี้นรอบแรกม่าปรับ
แผู้นเพื�อให่�ประเทศไทยู่ได�ม่้วัคซี้นท้�พร�อม่ต่อการ
รับม่ือกับเชื้ื�อโควิด 19 ท้�กลายู่พันธุ์
 - ขอให่�จัำดสรรวัคซี้นสำาห่รับภาคอุตสาห่กรรม่
เพื�อรักษัาความ่สาม่ารถในการสง่ออกสินค�าให่�ได�
ตาม่

 เป้าห่ม่ายู่
 
 สำาห่รับแผู้นในระยู่ะยู่าว กกร. สนับสนุนให่�
ประเทศไทยู่ต�องดำาเนินการในการพัฒนาระบบ
 Digital Vaccine Passport โดยู่เฉีพาะเพื�อ
เตร้ยู่ม่ความ่พร�อม่ในการเปิดประชุื้ม่ APEC 
2022 เพื�อสร�างความ่ม่ั�นใจำให่�กับผู้่�เดินทางม่า
จำากต่างประเทศไม่ว่่าจำะเป็นนักท่องเท้�ยู่ว นัก
ธุรกิจำ นักลงทุน รวม่ทั�งคนไทยู่ในประเทศท้�ได�
รับการฉี้ดวัคซี้นแล�ว โดยู่ต�องให่�ระบบและข�อม่่ล
เป็นไปตาม่ม่าตรฐานท้�ได�รับการยู่อม่รับในระดับ
นานาชื้าติเพื�อสนับสนุนทั�งในประเทศ INBOUND 
OUTBOUND ได�อยู่า่งม่้ประสิทธิภาพ โดยู่เฉีพาะ
 Open API ในการเชื้ื�อม่ต่อต่อข�อม่่ลของกระทรวง
สาธารณ์สุขกับภาคสว่นต่างๆ
 
 การจัำดตั�งสายู่การเดินเรือแห่ง่ชื้าติ
 
- กกร. สนับสนุนการพัฒนากองเรือของชื้าติ
 เพื�อสง่เสริม่เรือท้�เป็นของบริษััทจำดทะเบ้ยู่น
ในประเทศไทยู่ ชื้ักธงไทยู่บนเรือ โดยู่ให่�รัฐชื้ว่ยู่
อำานวยู่ความ่สะดวกด�านกฎ/ระเบ้ยู่บ ตลอดจำน
โครงสร�างภาษ้ั รวม่ทั�ง เรง่รัดการออก พ.ร.บ. สง่
เสริม่การพาณ์ิชื้ยู่นาว้ พ.ศ. ... ให่�ม่้ผู้ลใชื้�บังคับโดยู่
เร็ว เพื�อม่้ระเบ้ยู่บรองรับการจัำดตั�งองค์กรกำากับ
ด่แลพาณ์ิชื้ยู่นาว้ แบบองค์การม่ห่าชื้น ทำาห่น�าท้�
 พัฒนาและสง่เสริม่กิจำการพาณ์ิชื้ยู่นาว้โดยู่ตรง
 เพื�อให่�กองเรือไทยู่ ธุรกิจำพาณ์ิชื้ยู่นาว้ไทยู่แขง่ขัน
กับต่างชื้าติได�อยู่า่งเท่าเท้ยู่ม่
 - ห่ากภาครัฐต�องการม่้บทบาทในการผู้ลักดัน
กองเรือไทยู่ โดยู่การม่้กองเรือท้�ภาครัฐม่้สว่นรว่ม่
 ขอให่�ใชื้�กลไกท้�ม่้อยู่่ใ่นปัจำจุำบัน คือ บริษััท บทด
 จำำากัด ซี่�งรัฐถือหุ่�นอยู่่แ่ล�ว เป็นกลไกสง่เสริม่กอง
เรือและพาณ์ิชื้ยู่นาว้ไทยู่ ก็จำะม่้ความ่คล่องตัวและ
เห่ม่าะสม่ ตาม่วัตถุประสงค์ท้�ตั�งไว�
 - นอกจำากน้� ขอให่�รัฐบาลจัำดตั�งคณ์ะทำางาน
เพื�อขับเคลื�อนการพัฒนากองเรือของชื้าติ ซี่�งม่้
 ภาคเอกชื้น โดยู่ กกร. เข�าไปม่้สว่นรว่ม่ในการขับ
เคลื�อนรว่ม่กับภาครัฐ เพื�อการสร�างสภาพแวดล�อม่
ทางธุรกิจำให่�ผู้่�ประกอบการไทยู่สาม่ารถแขง่ขันได�

ปิรับเพิั�ม่ปิระม่าณกิารกิารส่งออกิในปีิ 64 คาด จะขยายตั่วั 8.0% ถู่ง 10.0%ปิรับเพิั�ม่ปิระม่าณกิารกิารส่งออกิในปีิ 64 คาด จะขยายตั่วั 8.0% ถู่ง 10.0%





บลั.ทิสโก้ิ : RBF  แนะนำา “ถู้อ” บลั.ทิสโก้ิ : RBF  แนะนำา “ถู้อ” 
มูีลค่้าเหมีาะสิมีที่� 21.25 บาท่ (relative valuation) มูีลค่้าเหมีาะสิมีที่� 21.25 บาท่ (relative valuation) 

• RBF : ทุกการรอคอยู่ม่้ความ่
ห่ม่ายู่

อยู่. ให่�ใบอนุญาตสกัด CBD 
แล�ว
RBF ประกาศการได�รับใบ
อนุญาตผู้ลิต (ท้�ม่ิใชื้ก่ารปล่ก
) ยู่าเสพติดให่�โทษัในประเทศ
 5 เฉีพาะกัญชื้งเพื�อประโยู่ชื้น์
ในเชื้ิงพาณ์ิชื้ยู่์ห่รืออุตสาห่กรรม่
การ ทำาให่� RBF สาม่ารถสกัด
สารสำาคัญจำากพืชื้กัญชื้ง
อยู่า่ง Cannabidol ห่รือ CBD 
และTetrahydrocannabinol
 ห่รือ THC ตาม่สัดสว่นท้�
กฎห่ม่ายู่กำาห่นดได� และคาดจำะ
เริ�ม่ม่้รายู่ได�จำากสว่นน้�ในชื้ว่ง 
4Q21 ตาม่คาด เราลดคำาแนะนำา
จำาก “ซีื�อ”เป็น “ถือ” จำากราคา
ท้�เพิ�ม่ข่�นกว่า 33% ในชื้ว่ง 2 
สัปดาห่์ท้�ผู้า่นม่าทำาให่�ม่้ดาวน์

ไซีด์กว่า 9% 

แนวโน�ม่ด้แต่ถ่กรวม่อยู่่ใ่นราคา
แล�ว
เราม่้มุ่ม่ม่องท้�ด้ต่อขา่วน้� และ
คาดรัฐบาลจำะชื้ว่ยู่ห่นุนธุรกิจำ
กัญชื้งอ้กทาง โดยู่ใบอนุญาต
ถือเป็นก�าวแรกในการเริ�ม่เพิ�ม่
รายู่ได�จำากผู้ลิตภัณ์ฑ์กัญชื้ง การ
แขง่ขันอาจำจำะเพิ�ม่ข่�นห่ลัง อยู่
. เริ�ม่ให่�ใบอนุญาตการปล่กใน
เร็วๆ น้� ในการประเม่ินของเรา
ได�รวม่รายู่ได�จำากธุรกิจำกัญชื้ง
แล�วได�แก่ 4Q21 ท้� 600 ล�าน
บาท (1 แปลง) และ 2022-23F 
ท้� 1.4-1.6 พันลบ. ห่รือกว่า 31-
45% ของกำาไรในชื้ว่ง 2021-
23F 

ม่้ความ่ไม่แ่นน่อนอ้กห่ลายู่
อยู่า่ง
การประเม่ินปริม่าณ์การเก็บ

เก้�ยู่วเม่ล็ดและผู้ลผู้ลิตยู่ังคง
เป็นเรื�องยู่ากสำาห่รับการเพาะ
ปล่กกัญชื้งขนาดให่ญ ่รวม่ถ่ง
ปริม่าณ์อุปสงค์อุปทานยู่ังไม่ม่่้
ความ่ชื้ัดเจำน เราคาด RBF จำะยู่ัง
ถ่กซีื�อขายู่ด�วยู่แนวโน�ม่ท้�ด้ต่อไป
อ้ก 6-8 เดือนก่อนจำะเริ�ม่เห่็นผู้ล
ลัพธ์จำริงๆ (ปริม่าณ์ท้�สาม่ารถ
สกัดได� ราคา และม่าร์จิำ�น) ใน
ชื้ว่ง 4Q21-1Q22

ม่่ลค่าเห่ม่าะสม่ท้� 21.25 บาท 
(relative valuation)
เราประเม่ินม่่ลค่าเห่ม่าะสม่อิง
 P/E ท้� 32.3x (ตาม่กลุ่ม่ในต่าง
ประเทศ) ปัจำจัำยู่ต่อราคาระยู่ะ
สั�นได�แก่ การควบรวม่กิจำการ ใบ
อนุญาตการปล่กกัญชื้ง ปัจำจัำยู่
เส้�ยู่งได�แก่ 1. ม่าร์จิำ�นผู้ันผู้วน
 (product mix) 2. การกระจำายู่
ตัวของรายู่ได�ต่อจำำานวนล่กค�า 3. 
กฎระเบ้ยู่บ และความ่สำาเร็จำใน
การปล่กกัญชื้ง 



บลั.ทิสโก้ิ :  PTTEP  แนะนำา “ถู้อ”  มู่ลัค่าเห่ม่าะสม่  119 บาท บลั.ทิสโก้ิ :  PTTEP  แนะนำา “ถู้อ”  มู่ลัค่าเห่ม่าะสม่  119 บาท 

• PTTEP : คาดสว่นต่างการประเม่นิม่ล่ค่าและราคานำามั่นดิบ Brent ลดลงใน Q2

เราคาดผู้ลประกอบการท้�ด้จำะชื้ว่ยู่ลดสว่นต่างของการประเมิ่นม่ล่ค่าในระยู่ะสั�น
แม่�จำะม่ห้่ลายู่ปัจำจัำยู่ท้�ทำาให่� PTTEP โตต�ากว่าราคานำาม่นัดิบ YTD (PTTEP +22% vs. Brent +47%) เรา
คาดชื้อ่งว่างดังกล่าวจำะแคบลงในระยู่ะสั�นเนื�องจำากเริ�ม่ใกล�การประกาศงบไตรม่าส 2 โดยู่คาดจำะออกม่าด้
จำากการดำาเนนิงานห่ลักท้�ด้ท้�สดุในระยู่ะ 2 ปท้ี�ผู้า่นม่า เราคาดกำาไรห่ลักจำะอยู่่ท้่� 1.27 ห่ม่ื�นลบ. (404 ล�าน
ดอลลาร์; +46% QoQ และ +207% YoY) สว่น QoQ ลดลงจำากกำาไรจำากการซีื�อกิจำการในชื้ว่ง 1Q21 ท้�ห่ายู่
ไป (1.06 ห่มื่�นลบ. ห่รอื 350 ล�านดอลลาร์)

ปรมิ่าณ์การผู้ลิตด้ห่นุนการดำาเนนิงาน
เราคาดยู่อดขายู่จำะทำาสถิติให่ม่ส่ง่กว่าแนวโน�ม่ของบริษััท เนื�องจำากจำะเริ�ม่เห่น็ผู้ลผู้ลิตของ Oman 
Block-61 และ Sabah H ในม่าเลเซียู้่แบบเต็ม่ๆ ไตรม่าสในไตรม่าสน้�เปน็ไตรม่าสแรก นอกจำากน้� อุปสงค์
ทั�งในไทยู่และม่าเลเซ้ียู่ยัู่งสง่กว่าคาด และคาดปรมิ่าณ์การขายู่ 430 kboed (vs. ตาม่ท้�บรษัิัทคาด 416 
kboed) +12% QoQ และ +31% YoY ราคานำามั่นดิบท้�สง่ข่�นคาดห่นนุราคาขายู่โดยู่เฉีล้�ยู่ให่�ข่�นไปอยู่่ท้่� 43 
ดอลลาร์/ boe (+7% QoQ และ +23% YoY) สว่นราคาก๊าซีคาดจำะเปน็ไปตาม่คำาแนะแนวท้� 5.8 ดอลลาร์/ 
mmbtu (+2% QoQ, -10% YoY) สว่นต�นทนุต่อห่นว่ยู่คาดจำะเปน็ตาม่คำาแนะนำาท้� 28 ดอลลาร/์ boe

ราคาหุ่�นในระยู่ะกลางยู่งัคงถก่จำำากัดจำากห่ลายู่ปัจำจัำยู่
เราคาดราคาหุ่�นจำะยัู่งปรบัตัวแยู่ก่ว่า Brent ต่อ โดยู่ม่ปั้จำจัำยู่ฉีดุห่ลายู่อยู่า่งเชื้น่ รอยู่ต่อสปัทาน 
G1/61(เอราวัณ์) และการพฒันา Mozambique Area-1

แนะนำา “ถือ” ด�วยู่ม่ล่ค่าเห่ม่าะสม่ท้� 119 บาท
เราแนะนำา “ถือ” โดยู่ม่ส้ม่ม่ติฐานในการประเม่นิได�แก่ ราคา Brent ท้� 61.1 และ 62 ดอลลาร/์บารเ์รล ในปี 
2021-22F  ปจัำจัำยู่เส้�ยู่งได�แก่ ความ่ผู้นัผู้วนของราคานำาม่นั 



บลั.ทิสโก้ิ :  JWD  แนะนำา “ถู้อ” รอกิารทำา M&A เพิั�ม่ มู่ลัค่าเห่ม่าะสม่  15.50 บาท บลั.ทิสโก้ิ :  JWD  แนะนำา “ถู้อ” รอกิารทำา M&A เพิั�ม่ มู่ลัค่าเห่ม่าะสม่  15.50 บาท 

• JWD : ประเด็นห่ลักจำากงาน 
TISCO Exclusive

เราได�จัำดการประชุื้ม่ ‘TISCO 
Exclusive’ โดยู่ได�พ่ดคุยู่กับ
 คุณ์ชื้วนินทร์ บัณ์ฑิตกฤษัดา
 และ ดร. เอกพงษ์ั ตั�งศร้สงวน 
CEO และ CFO ของ JWD โดยู่ม่้
ประเด็นห่ลักได�แก่

• การขยู่ายู่คลังสินค�า : กำาลัง
ปรับปรุงคลังท้�ม่้นบุร้เป็นศ่นยู่์
กระจำายู่สินค�าสำาห่รับ COM7 (
คาดเสร็จำสิ�นในชื้ว่ง ส.ค. 21F) 
สว่นเฟสแรกของคลังสินค�าท้�
บางนา ขนาดราว 62,000 ตรม่
. คาดเสร็จำสิ�นในชื้ว่ง ส.ค. 21F 
เชื้น่กัน (เป็นการรว่ม่ม่ือกับ 
ORI)

• เนื�องจำาก TU นั�นเป็นล่กค�า
คลังสินค�าควบคุม่อุณ์ห่ภ่ม่ิรายู่
ให่ญข่อง JWD ม่านาน ทางฝุ่่ายู่
บริห่ารม่องอยู่ากรว่ม่ทำาธุรกิจำ
คล�ายู่กับท้� JWD JV กับ PACM 
ในการสร�างคลังสินค�าสำาห่รับ
 MMP ในปีก่อน ทั�งน้� JWD ม่้
แผู้นขยู่ายู่คลังสินค�าควบคุม่

อุณ์ห่ภ่ม่ิออกไปยู่ังภ่ม่ิภาคอื�นๆ
 ให่�ครอบคลุม่สระบุร้ ขอนแก่น
 สงขลา เชื้้ยู่งให่ม่ ่พิษัณ์ุโลก
 และภ่เก็ต โดยู่จำะพยู่ายู่าม่ต้
ตลาดยู่าและสุขภาพด�วยู่
• ฝุ่่ายู่บริห่ารตั�งเป้ารายู่ได�
 2021F ท้� 5 พันลบ. ด�วยู่การ
เติบโต 2021-26F ท้� 15% YoY 
เพื�อให่�ได�รายู่ได� 1 ห่ม่ื�นลบ
. ตาม่เป้า คาดเป็น Inorganic 
growth ผู้า่นการทำา M&A 
ราว 30% และอ้ก 70% เป็น
 Organic growth (การขยู่ายู่
การดำาเนินงาน)

• วางแผู้นจำดทะเบ้ยู่น JWD 
Transport Thailand Co., 
Ltd. ในปีห่น�าห่ลังซีื�อ VNS 
Transport ในชื้ว่ง 2Q21 และ
คาดจำะลงทุนในโครงสร�างพื�น
ฐานด�านโลจิำสติกส์อยู่า่งท่าเรือ 
และ terminal

• JWD Autologic Co., 
Ltd., ม่้สว่นแบง่ในตลาดราว
 20-25% ในตลาดภายู่ใน
ประเทศ และวางแผู้นเพิ�ม่เป็น
 40% จำากแบตเตอร้� EV และ
 supply chain management 
ของรถยู่นต์ EV ด�านการ

ขาดแคลนชื้ิปนั�นคาดจำะสง่ผู้ล
ต่อล่กค�าเพ้ยู่งเล็กน�อยู่

• Transimex (สัดสว่น
 23.8%) จำะเป็นสว่นแบง่รายู่ได�
ห่ลัก เนื�องจำากการลงทุนในต่าง
ประเทศ โดยู่ได�ม่้การขยู่ายู่คลัง
สินค�าและคลังควบคุม่อุณ์ห่ภ่ม่ิ
ออกไปยู่ังประเทศเว้ยู่ดนาม่
  และอาจำม่้การทำา M&A กับ
บริษััทโลจิำสติกส์อ้ก

• คาดรายู่ได�และกำาไรเติบโต
ด้จำากการลดการลงทุนใน
สินทรัพยู่์เม่ื�อเท้ยู่บกับชื้ว่ง
ห่ลายู่ปีท้�ผู้า่นม่า และเน�นไปท้�
การปรบัปรุงการดำาเนนิงานเพิ�ม่
เพิ�ม่ ROI

• เราคงการประเม่ินรายู่ได�
และกำาไร 2021-23F และ
แนะนำา “ถือ” รอการทำา M&A 
เพิ�ม่ ด�วยู่ม่่ลค่าเห่ม่าะสม่ท้� 
15.50 บาท (WACC 6.5%, CoE 
10.2%, Rf 1.1%, market risk 
premium 8.4%, Beta 1.1x 
และ average cost of debt 
c4%) 



บลั.ทิสโก้ิ : ERW  แนะนำา “ถู้อ” มู่ลัค่าเห่ม่าะสม่  3.20 บาท บลั.ทิสโก้ิ : ERW  แนะนำา “ถู้อ” มู่ลัค่าเห่ม่าะสม่  3.20 บาท 

• ERW : Phuket Sandbox - จุำดเริ�ม่ต�นท้�ด้

เราได�จัำดการประชุื้ม่โดยู่ได�พ่ดคุยู่กับฝุ่า่ยู่บรหิ่ารและ IR และม่ป้ระเด็นห่ลักได�แก่

1. ห่ลังเริ�ม่เปดิ Phuket Sandbox โรงแรม่ 3 แห่ง่ของ ERW ในภเ่ก็ตม่อั้ตราการเข�าพกัเพิ�ม่ข่�น 10% จำาก
นกัท่องเท้�ยู่วไทยู่และต่างชื้าติเท้ยู่บกับเดือนก่อนท้�ม่อั้ตราการเข�าพกัไม่ถ่่ง 10% ERW คาดอัตราการเข�า
พกั 4Q21 จำะอยู่่ท้่� 25% โดยู่ปรบัลงจำากการระบาดของสายู่พนัธุเ์ดลต�า ทั�งน้�โรงแรม่ในภเ่ก็ตม่ส้ดัสว่นราว 
7% ของรายู่ได�ทั�งห่ม่ด
2. ม้่นักท่องเท้�ยู่วเข�าไทยู่ท้�ราว 400-500 รายู่โดยู่ 2% เข�าพกักับ ERW แม่�ตัวเลขจำะต�า แต่ก็ถือเปน็
สญัญาณ์ท้�ด้และห่าก Phuket Sandbox ประสบความ่สำาเรจ็ำอาจำม่ก้ารขยู่ายู่ไปยู่งัแห่ล่งท่องเท้�ยู่วอื�นๆ นกั
ท่องเท้�ยู่วท้�น�อยู่นั�นสว่นห่น่�งม่าจำากปญัห่าในการออก CoE คาดจำำานวนนกัท่องเท้�ยู่วจำะเพิ�ม่ข่�นห่ลังชื้ว่ง
กลางเดือนน้�เปน็ต�นไป ทั�งน้�ท่องเท้�ยู่วสว่นให่ญม่่าจำากยุู่โรป และบางสว่นจำากเอเชื้ยู้่ (SG และ KH)
3. สำาห่รับโรงแรม่ของ ERW ในภเ่ก็ต พนกังานกว่า 90% ได�รบัการฉีด้วัคซีน้แล�วตาม่ม่าตรฐาน SHA Plus 
(ต�องม่ากกว่า 70%) room rate ของชื้าวต่างชื้าติและชื้าวไทยู่อยู่่ใ่นราคาเด้ยู่วกันโดยู่ห่ากเข�าพกันานจำะ
ได�รบัสว่นลด (สาม่ารถสง่ถ่ง 25%) ทั�งน้�คาดจำะเพิ�ม่ลก่ค�าจำากการให่�จำองท้�พกัแบบยู่ดืห่ยุู่น่การยู่กเลิกได� 
สว่นการท่องเท้�ยู่วชื้าวไทยู่คาดจำะเพิ�ม่ข่�นจำากโครงการเราเท้�ยู่วด�วยู่กัน
4. จำากการฟื� นตัวท้�ชื้�าเราคาด EBITDA จำะคืนทนุด�วยู่อัตราการเข�าพกั 40-50% (สำาห่รบัโรงแรม่ท้�ไม่ใ่ชื้่
กลุ่ม่ Hop Inn) จำากเดิม่ท้�ตั�งไว�ท้� 30-40%
5. ขณ์ะน้�ได�เปดิให่�บรกิารทุกโรงแรม่แล�ว โดยู่ Hop Inn ม่อั้ตราการเข�าพกัด้ท้�สดุโดยู่สง่กว่า 40% ในเดือน 
ก.ค. ฟื� นตัวจำากจุำดต�าสดุในเดือน พ.ค. โดยู่ในแห่ล่งท่องเท้�ยู่วม่อั้ตราการเข�าพกัเพยู้่ง 10% สว่นแห่ล่งอื�นๆ 
ม้่อัตราการเข�าพกัสง่ถ่ง 60% โรงแรม่ในฟิลิปปนิสย์ู่งัถก่ใชื้�เปน็ ASQ เนื�องจำากการระบาดยู่งัคงสง่ 
6. ขณ์ะน้�ยู่งัไม่ม่่ค้ำาแนะแนวในระยู่ะยู่าว สว่น 4Q ฝุ่า่ยู่บรหิ่ารคาดจำะม่อั้ตราการเข�าพกัเกือบ 30% และ
 60% สำาห่รับโรม่แรม่นอกเครือ Hop Inn และ Hop Inn ตาม่ลำาดับ โดยู่ห่นนุโดยู่โรงแรม่นอกแห่ล่งท่อง
เท้�ยู่ว
7. Cash burn rate อยู่่ท้่� 100 ลบ. ต่อเดือน โดยู่ ERW ม่เ้งินสดราว 1.5 พนัลบ. และสาม่ารถก่�ยู่มื่เพิ�ม่ได�
 6.8 พนัลบ. การ RO ทำาให่�สาม่ารถจ่ำายู่ห่น้�ระยู่ะสั�น และเพิ�ม่ working capital และห่นุนการขยู่ายู่ Hop 
Inn (อ้ก 7 แห่ง่ในปนี้�)
8. สินเชื้ื�อท้�ต�องจ่ำายู่ในป ี2021 ถก่เลื�อนออกไปยู่งัป ี2022-23 และคาดจำะต�องจ่ำายู่สนิเชื้ื�อราว 1 พนัลบ. 
ในชื้ว่ง 2022-23
9. เจำ�าห่น้� 55% ของ ERW อนมุ่ติัการผู้อ่นผู้นัเกณ์ฑ์ระดับห่น้�สนิ 2.5x (ขณ์ะน้�อยู่่ท้่� 2.0x)

แนะนำา “ถือ” ด�วยู่ม่ล่ค่าเห่ม่าะสม่ท้� 3.20 บาท 



บลั.ทิสโก้ิ :   CRC  แนะนำา “ซ้ี�อ” มู่ลัค่าเห่ม่าะสม่  42 บาทบลั.ทิสโก้ิ :   CRC  แนะนำา “ซ้ี�อ” มู่ลัค่าเห่ม่าะสม่  42 บาท

• CRC : ผูน้ั�าของการฟื้ นัตั์ว ปรบัค�าแนัะนั�าเป็นั “ซื้อ”

คาดรายู่ได�เริ�ม่กลับม่า
เราปรับคำาแนะนำาเป็น “ซีื�อ” ด�วยู่ม่่ลค่าเห่ม่าะสม่ท้� 42 บาท กำาไรสุทธิคาดจำะยู่ังอ่อนแอ แต่ม่้แนว
โน�ม่ปรับตัวด้ข่�นในปีห่น�า โดยู่แม่�สินค�าห่ลักอยู่า่งเครื�องแต่งตัวแฟชื้ั�นจำะเน�นไปท้�กลุ่ม่ล่กค�ารายู่
ได�ส่งม่ากกว่าเพื�อน รายู่ได�ยู่ังคงพ่�งพาการท่องเท้�ยู่วจำากต่างชื้าติอยู่า่งม่าก (รวม่ถ่งในอิตาล้ด�วยู่) 
ทำาให่� CRC ม่้แนวโน�ม่เป็นผู้่�ได�รับผู้ลประโยู่ชื้น์ห่ลัก และจำะฟื� นตัวในปีห่น�า ห่ลังราคาได�ปรับลงกว่า
 10% ในชื้ว่งเดือนก่อน เราจ่ำงม่องการประเม่ินม่่ลค่าค่อนข�างนา่สนใจำ และปรับเป็น “ซีื�อ” และ
เป็น Top pick ให่ม่ข่องเรา

รอการเติบโตปีห่น�า
เนื�องจำากธุรกิจำท้�ห่ลากห่ลายู่และครอบคลุม่ห่ลายู่ประเทศ เราคาด Rinascente จำะเริ�ม่ฟื� นตัวได�
 สว่นไทวัสดุคาดจำะประกอบการด้กว่ากลุ่ม่เนื�องจำากกลยุู่ทธ์เพิ�ม่รายู่ได�ผู้า่นการขยู่ายู่สาขาและ
กำาไรขั�นต�นผู้า่นสินค�าแบรนด์และ synergy จำากการจัำดห่าอุปทาน NK คาดจำะเริ�ม่ขยู่ายู่ตัวตั�งแต่ 
2022 เป็นต�นไป ยู่อดขายู่สินค�าแฟชื้ั�นในไทยู่ยู่ังม่้อัพไซีด์รายู่ได�อยู่่ม่่ากห่ลังการระบาดคล้�คลายู่ลง
 นอกจำากน้� เราม่องการควบคุม่ต�นทุน และการทำา synergy ระห่ว่างแต่ละธุรกิจำจำะชื้ว่ยู่ทำาให่�การ
ฟื� นตัวม่าเร็วยู่ิ�งข่�น

ปรับประม่าณ์การ
เราปรับประม่าณ์การเพื�อสะท�อนยู่อดขายู่ท้�ลดลงในชื้ว่ง 1H21 โดยู่เราลดยู่อดขายู่ปีน้�ลง 6% 
จำากยู่อดขายู่แฟชื้ั�นท้�ลดลงแต่ยู่ังประเม่ินศักยู่ภาพการทำากำาไรเท่าเดิม่ (margin/SG&A to sales) 
ทำาให่�เราลดกำาไรสุทธิชื้ว่ง FY21-23F ลง 29%/9%/3% ตาม่ลำาดับ พร�อม่เลื�อนการประเม่ินออก
ไปยู่ังปี 2022F ทำาให่�ม่่ลค่าเห่ม่าะสม่เพิ�ม่จำาก 34 บาท เป็น 42 บาท

การประเม่ินม่่ลค่าและความ่เส้�ยู่ง
การประเม่ินม่่ลค่าเห่ม่าะสม่นั�นอิง DCF โดยู่ม่้ปัจำจัำยู่เส้�ยู่งได�แก่ 1. การเปล้�ยู่นแปลงของพฤติกรรม่
ผู้่�บริโภคในยุู่คดิจิำทัล 2. ความ่เส้�ยู่งท้�เก้�ยู่วกับการพ่�งพาห่�างสรรพสินค�า 3. ความ่เส้�ยู่งจำากการซีื�อ
และพัฒนาอสังห่าฯ 4.โอกาสการเติบโตผู้า่นการซีื�อกิจำการจำาก Right of First Refusal (ROFR) (
อัพไซีด์) 



บลั.ดีบีเอส วิัคเคอร์ส :  ผลักิระทบ MAJOR ขายหุ้่น SF ให้่ CPNบลั.ดีบีเอส วิัคเคอร์ส :  ผลักิระทบ MAJOR ขายหุ้่น SF ให้่ CPN

• บม่จำ.สยู่าม่ฟวิเจำอรด้์เวลอปเม่นท์ (SF) เปดิเผู้ยู่ว่า บรษัิัทได�รับแจำ�งจำากม่ติท้�ประชุื้ม่คณ์ะกรรม่การ บม่จำ
.เม่เจำอรซ้์ีน้เพล็กซีก์รุ�ป (MAJOR) ครั�งท้� 3/2564 เม่ื�อวันท้� 5 กรกฎาคม่ 2564 ม่ม้่ติอนมุ่ติัให่� MAJOR 
ขายู่หุ่�นสาม่ญัของ SFทั�งห่ม่ดท้� MAJOR ถืออยู่่จ่ำำานวน 647,158,471 หุ่�น จำากจำำานวนหุ่�นทั�งห่ม่ดของ SF 
จำำานวน 2,131,920,931 หุ่�น คิดเปน็ 30.36% ให่�กับ บม่จำ. เซีน็ทรลัพฒันา (CPN) ห่ากรายู่การข�างต�น
สาม่ารถดำาเนนิการแล�วเสร็จำจำะทำาให่�โครงสร�างผู้่�ถือหุ่�นให่ญ ่5 อันดับแรกของ SF เปล้�ยู่นแปลงไป ดังน้�
 (ข�อม่ล่ การปิดสม่ดุทะเบยู้่น ณ์ วันท้� 30 ม่ถินุายู่น2564) โดยู่ CPN จำะถือหุ่�นเปน็อันดับห่น่�ง เพิ�ม่เปน็ 
31.57% (อินโฟเควสท์ 05 ก.ค. 64)

• ตาม่กระบวนการแล�ว MAJOR จำะต�องผู้า่นม่ติประชุื้ม่วิสาม่ญัผู้่�ถือหุ่�นครั�งท้� 1/2564 ในวันท้� 27 ส.ค
.64 ก่อน และบรษัิัทฯคาดว่าการเข�าทำาธุรกรรม่จำะเสรจ็ำสม่บ่รณ์ใ์นวันท้� 30 ส.ค.64 ภายู่ห่ลังจำากท้�เงื�อนไข
บงัคับก่อนทั�งห่ม่ดจำะระบุไว�ภายู่ใต�สญัญาซีื�อขายู่หุ่�นท้�เก้�ยู่วข�องกับธุรกรรม่ (สัญญาซีื�อขายู่หุ่�น) เปน็ผู้ล
สำาเรจ็ำ

• ผู้ลกระทบ: ปกติแล�วการท้� CPN ถือข�าม่ผู้า่น Critical Point ท้� 25% จำะต�องทำา tender offer แต่ราคา
หุ่�น SF ข่�นม่าจำนวันน้�ปดิ 11.60 บาท เห่ลือสว่นเพิ�ม่เพยู้่ง 3.4% การเก็งกำาไรสว่นเพิ�ม่ของ SF วันน้� คือ
 ซีื�อหุ่�น SF เพื�อจำะไปทำาtender offer จ่ำงม่แ้นวโน�ม่จำะจำำากัด ด�านผู้ลด้ท้�จำะเกิดกับ MAJOR คือคาดว่าจำะ
ม่ก้ำาไรจำากการขายู่หุ่�นก�อนให่ญห่่ลังภาษ้ัราว 2.5 พันล�านบาท คิดเปน็ 2.8 บาท/หุ่�น (จำากต�นทนุท้�บนัท่ก
ในบญัชื้ร้าว 7 บาท/หุ่�น) ซี่�งม่ค้วาม่เปน็ไปได�ท้�บริษััทจำะนำาบางสว่นม่าจ่ำายู่ปนัผู้ล ทั�งน้�ราคาหุ่�น MAJOR 
ปรบัข่�นแล�วราว 20% ในชื้ว่ง 1 เดือนท้�ผู้า่นม่า ก็ถือว่าได�สะท�อนขา่วด้ไปพอควรแล�วเชื้น่กัน ทั�งน้�ฝุ่า่ยู่
วิจัำยู่ฯไม่ไ่ด�ทำาการวิเคราะห่ห์ุ่�น SF และ MAJOR

• ด�านผู้ลกระทบกับ CPN คือ จำะได�ประโยู่ชื้น ์Synergy จำากการเข�าไปถือหุ่�นให่ญใ่น SF ซี่�งเปน็ผู้่�พฒันา
และบรหิ่ารศน่ยู่ก์ารค�า โดยู่จำะเน�นการพฒันาประเภทศน่ยู่ก์ารค�าแบบเปดิ (Open-Air Shopping 
Center) ปจัำจุำบนัม่โ้ครงการท้�ดำาเนนิการอยู่่ทั่�งห่ม่ดจำำานวน 18 โครงการ โดยู่ม่พ้ื�นท้�ให่�เชื้า่รวม่ 430,628 
ตารางเม่ตร ได�แก่ เอสพละนาดรชัื้ดาภิเษัก, เม่กาบางนา, เจำอเวนวิ ทองห่ล่อ ก็จำะทำาให่�ศน่ยู่ก์ารค�าใน
พอรต์ครอบคลมุ่พื�นท้�ใจำกลางเม่อืงได�สม่บ่รณ์ข์่�น คงคำาแนะนำา ซีื�อ CPN ท้�ราคาพื�นฐาน 58.00 บาท โดยู่
คาดว่าธุรกิจำจำะกลับม่าฟื� นตัวได�เรว็ เม่ื�อม่ก้ารกลับม่าเปดิเม่อืง (Reopen) อ้กครั�ง

 นักวิเคราะห่&์กลยุู่ทธ:์ สม่บติั เอกวรรณ์พฒันา : sombata@th.dbs.com



บลั.ดีบีเอส วิัคเคอร์ส :  AEONTS แนะนำา ซ้ี�อ ราคาพ้ั�นฐาน 272 บาทบลั.ดีบีเอส วิัคเคอร์ส :  AEONTS แนะนำา ซ้ี�อ ราคาพ้ั�นฐาน 272 บาท

AEONTS คำาแนะนำา ซีื�อ
ราคาปดิ 185 บาท ราคาพื�นฐาน 272 บาท (Upside 47%)
กำาไรสทุธ ิ1Q64/65 ห่นุนโดยู่ค่าใชื้�จ่ำายู่ดำาเนินงานท้�ลดลง

• กำาไรสุทธ1ิQ64/65 (ม่.้ค.-พ.ค.64) ด้กว่าคาด 38% โดยู่อยู่่ท้่� 1.15 พันล�านบาท เติบโต +117%YoY จำากค่าใชื้�
จ่ำายู่ดำาเนนิงานลดลง แต่ถ�าเท้ยู่บไตรม่าสก่อนห่น�าจำะลดลง -3%QoQ

• สินเชื้ื�อสิ�นพ.ค.64 ห่ดตัว -0.8%QoQ และ -2.0%YoY เปน็ 86.7 พันล�านบาท เนื�องจำากวิกฤตโควิด และห่น้�สนิ
ภาคครวัเรอืนสง่ รวม่ทั�งสนิเชืื้�อในเม่ยู้่นม่าห่ดตัวแรง -83%YoY เพราะปญัห่าโควิดและการเม่อืง (ปัจำจุำบนังดให่�สนิ
เชื้ื�อชื้ั�วคราว ลดค่าใชื้�จ่ำายู่ และเรง่เก็บห่น้�) ด�านสินเชื้ื�อในกัม่พช่ื้า -14%YoY

• รายู่ได�ไตรม่าสน้� -11%YoY (+1%QoQ) โดยู่ห่ลักม่าจำากสินเชื้ื�อลดลง, Yield ต�าลงจำากการลดอัตราดอกเบ้�ยู่ตาม่น
โยู่บายู่ธปท. โครงสร�างรายู่ได�ม่าจำากการปล่อยู่สินเชื้ื�อ 52%, บัตเครดิต 31%, เชื้า่ซีื�อ 5% และรายู่ได�อื�น (รวม่ห่น้�
สญ่ได�รบัคืน) 12% (ไตรม่าสน้�อยู่่ท้่� 328 ล�านบาท เพิ�ม่ข่�น +31%YoY) สำาห่รบัรายู่ได�บัตรเครดิต -11%YoY และ
 -1%QoQ ใน 1Q64/65 เนื�องจำากการใชื้�จ่ำายู่ผู้า่นบตัรลดลง และอัตราดอกเบ้�ยู่ต�าลง (เพดานดอกเบ้�ยู่ลดจำาก 18%
เป็น 16% ตั�งแต่ส.ค.63) สว่รายู่ได�จำากสินเชืื้�อเชื้า่ซีื�อโต +10%YoY

• ค่าใชื้�จ่ำายู่ดำาเนนิงานลดลง -8%YoY จำากการลดลงค่าใชื้�จ่ำายู่พนกังาน, ค่าเดินทาง, ค่าใชื้�จ่ำายู่ด�านการตลาด และ
ลดพื�นท้�เชื้า่ สว่น C/I ratio เพิ�ม่เปน็ 41.9% จำาก 41.0% ใน 1Q63/64 เพราะรายู่ได�ห่ดตัวม่ากกว่าการลดลงของ
ค่าใชื้�จ่ำายู่

• NPL ratio เพิ�ม่ข่�นเปน็ 5.7% ในสิ�นพ.ค.64 (จำาก 3.7% ในสิ�นพ.ค.63) การตั�งสำารองลดลง -49%YoY 
(+39%QoQ) ณ์ สิ�นพ.ค.64 ม่ ้Coverage ratio 225%

• แนะนำาซีื�อ ให่�ราคาพื�นฐาน 272 บาท อิงกับ P/BV ป ี64/65 ท้� 3.4 เท่า ความ่เส้�ยู่งห่ลัก คือ การแขง่ขนัในธุรกิจำท้�
รุนแรง, ม่ค้วาม่เส้�ยู่งท้�ต�องลดอัตราดอกเบ้�ยู่ลงอ้กเพื�อชื้ว่ยู่เห่ลือลก่ค�าในชื้ว่งโควิด, การด�อยู่ค่าของสนิทรพัยู่์

นกัวิเคราะห์่ : ธนน้ิ สถิรเรอืงชื้ยัู่ : thaninees@th.dbs.com



บลั.เม่ย์แบงก์ิ กิิม่เอ็ง :  MAJOR  แนะนำา ซ้ี�อ ราคาเป้ิาห่ม่าย 28 บาท  บลั.เม่ย์แบงก์ิ กิิม่เอ็ง :  MAJOR  แนะนำา ซ้ี�อ ราคาเป้ิาห่ม่าย 28 บาท  

Major Cineplex Group (MAJOR)
ขายู่หุ่�น SF ให่� CPN
Company Update
 
---ประเด็นการลงทุน---
แม่�การขายู่หุ่�น SF จำะกระทบต่อผู้ลประกอบการของ MAJOR แต่จำะได�กระแสเงินสดเข�าม่าทำาให่�ฐานะ
การเงินแขง็แกรง่ข่�น และได�กำาไรพเิศษัซี่�งเราคาดว่าม่ค้วาม่เปน็ไปได�ในการจ่ำายู่เงินปันผู้ลพเิศษัสว่น
ห่น่�ง  ขณ์ะท้�โรงห่นังของ MAJOR และแผู้นขยู่ายู่สาขาโรงห่นังคาดว่ายู่งัคงเปน็ไปตาม่เดิม่ ผู้ลประกอบ
การจำะฟื� นตัวเม่ื�อการระบาดของโควิดคล้�คลายู่ เรายู่งัคงคำาแนะนำา ซืี�อ ราคาเป้าห่ม่ายู่ 28 บาท  

---ขายู่หุ่�น SF ท้�ราคา 12 บาท/หุ่�น ให่� CPN ---
เม่ื�อวานน้�ท้�ประชุื้ม่คณ์ะกรรม่การ MAJOR ม่ม้่ติให่�ขายู่หุ่�น SF ท้�ถืออยู่่ทั่�งห่ม่ด 647.16 ล�านหุ่�น ห่รือ
 30.36% ให่�กับ CPN ท้�ราคาหุ่�นละ 12 บาท โดยู่ MAJOR จำะม่ก้ารประชุื้ม่วิสาม่ญัผู่้�ถือหุ่�นเพื�อขออนุม่ติั
ในวันท้� 27 ส.ค. 64 และคาดว่าจำะได�รับเงินจำากการขายู่หุ่�นรวม่ 7,766 ล�านบาท ในวันท้� 30 ส.ค. 64 
โดยู่ MAJOR จำะนำาไปคืนเงินก่� 5,300 ล�านบาท ใชื้�ในการขยู่ายู่ธุรกิจำ 265 ล�านบาท และ ใชื้�เปน็เงิน
ทนุห่ม่นุเว้ยู่น 2,200 ล�านบาท

---กระทบต่อกำาไร แต่ได�กระแสเงินสดเข�าม่า ---
MAJOR จำะได�กำาไรจำากขายู่หุ่�นห่ลังหั่กภาษ้ั 2,824 ล�านบาท ห่รือคิดเปน็ 3.16 บาท/หุ่�น เราเห่น็ว่า
ม่โ้อกาสท้� MAJOR จำะจ่ำายู่เงินปนัผู้ลพิเศษับางสว่น เราคาดการณ์ท้์� 1 บาท/หุ่�น คิดเปน็อัตราผู้ล
ตอบแทน 4% สว่นการนำาเงินท้�ได�รับจำากการขายู่หุ่�นไปคืนเงินก่�คาดว่าจำะทำาให่�อัตราสว่นห่น้�สนิสุทธต่ิอ
ทนุลดลงจำาก 0.5 เท่า กลายู่เป็นเงินสดสุทธ ิ(Net cash) และประห่ยู่ดัดอกเบ้�ยู่จ่ำายู่ประม่าณ์ 250 ล�าน
บาท/ปี อยู่า่งไรก็ด้ MAJOR จำะไม่ไ่ด�รับสว่นแบง่กำาไรจำาก SF ท้�เคยู่รับร่�ประม่าณ์ 600 ล�านบาท/ปี โดยู่
รวม่แล�ว เบื�องต�นเราคาดว่าจำะทำาให่�กำาไรของ MAJOR ในปี 2565 ลดลงจำากประม่าณ์การเดิม่ของเรา 
35-37% โดยู่เราจำะม่ก้ารปรบัประม่าณ์การเม่ื�อด้ลน้�ผู้า่นม่ติท้�ประชุื้ม่ผู้่�ถือหุ่�น   

---ยัู่งขยู่ายู่สาขาโรงห่นังได�ตาม่แผู้น----
MAJOR เข�าลงทุนและเปน็ผู่้�ถือหุ่�นให่ญใ่น SF ม่าตั�งแต่ป ี2546 เพื�อเปน็พนัธม่ติรทางธุรกิจำในการเปดิ
โรงห่นังไปกับโครงการของ SF เราเชืื้�อว่าโรงห่นงัของ MAJOR จำะยัู่งคงเปดิในโครงการของ SF ต่อไป
ตาม่เดิม่ และคาดว่าไม่ก่ระทบต่อการแผู้นขยู่ายู่สาขาโรงห่นัง โดยู่ MAJOR ยู่งัคงม่ก้ารขยู่ายู่สาขาไปกับ 
Modern trade และ CPN

ความ่เส้�ยู่ง: โควิด-19 ระบาดม่ากข่�น ห่นงัฟอร์ม่ให่ญเ่ลื�อนฉีายู่ เห่ตุการณ์ไ์ม่ส่งบ 
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บลั.เม่ย์แบงก์ิ กิิม่เอ็ง : PTTEP แนะนำา ซ้ี�อ เพิั� ม่ราคาเป้ิาห่ม่ายเป็ิน 157 บาทบลั.เม่ย์แบงก์ิ กิิม่เอ็ง : PTTEP แนะนำา ซ้ี�อ เพิั� ม่ราคาเป้ิาห่ม่ายเป็ิน 157 บาท

PTT Exploration & Production (PTTEP TB)
นำาม่นัดิบ/ปรมิ่าณ์ห่นนุกำาไรห่ลัก 2Q64 
---คาดกำาไรห่ลัก 2Q64 พุง่ 42% QoQ---
เราคาดว่ากำาไรห่ลักไตรม่าส 2/64 จำะเพิ�ม่ข่�น 42% QoQ และ 209% YoY แตะ 1.27 ห่ม่ื�นล�านบาท จำากการเติบโตของ
ปรมิ่าณ์ 13% QoQ และ ASP เพิ�ม่ 7.2% QoQ โดยู่ปรมิ่าณ์ขายู่ 2Q64 คาดอยู่่ท้่� 434KBOED ซ่ี�งด้กว่าท้�คาดก่อนห่น�าท้�
 416KBOED จำากการรับก๊าซีท้�สง่ข่�นจำากโครงการไทยู่และยู่อดขายู่ท้�เพิ�ม่ข่�นจำากโอม่าน (42KOED) และ Sabah H. ราคา
ของเห่ลวและก๊าซี 2Q21 เพิ�ม่ข่�น 10% และ 2% QoQ เป็น 66.4 เห่รยู้่ญสห่รัฐ /บารเ์รล และ 5.73 เห่รยู้่ญสห่รัฐ/mmbtu 
ต�นทนุต่อห่นว่ยู่คาดว่าจำะขยู่บัข่�น 2.5% เปน็ 28.7 เห่รยู้่ญสห่รฐั/BOE (รวม่การตัดจำำาห่นา่ยู่แห่ล่งในเม่ยู้่นม่าร์) ปรมิ่าณ์ท้�
ส่งข่�นชื้ว่ยู่ลดค่าใชื้�จ่ำายู่ในการดำาเนนิงาน/บาร์เรล (OPEX/bbl) ให่�ต�าได� ทั�งน้� PTTEP จำะบันท่กขาดทนุปอ้งกันความ่เส้�ยู่ง
ด�านนำาม่นั 70-90 ล�านเห่ร้ยู่ญสห่รฐัฯ เท้ยู่บกับขาดทนุ 107 เห่รยู้่ญสห่รฐัฯ ใน    ไตรม่าส 1/64 สว่นผู้ลขาดทุนจำากอัตรา
แลกเปล้�ยู่นจำะถก่ชื้ดเชื้ยู่ด�วยู่สญัญาซีื�อขายู่ล่วงห่น�า จำะม่ก้ารประชุื้ม่นกัวิเคราะห่ใ์นวันท้� 30 ก.ค.น้�

---เพิ�ม่คาดการณ์ก์ำาไรต่อหุ่�นป ี64/65  ข่�น 17%/ 25%---
เราเพิ�ม่คาดการณ์ก์ำาไรต่อหุ่�นป ี64/65 ข่�น 17%/25% เพื�อสะท�อนสม่ม่ติฐานราคานำาม่นัดิบปนี้�ท้�สง่ข่�นท้� 65 เห่รยู้่ญ
สห่รฐั /บารเ์รล (เท้ยู่บกับ 60 เห่ร้ยู่ญสห่รฐั /บาร์เรล) และต�นทนุต่อห่นว่ยู่ท้�ลดลง (28 เห่รยู้่ญสห่รัฐ/BOE เท้ยู่บกับ
 29 เห่รยู้่ญสห่รัฐ/BOE) ราคานำาม่นัดิบ Brent YTD เฉีล้�ยู่ 66 เห่รยู้่ญสห่รัฐ /บารเ์รล และคาดจำะยัู่งด้ต่อเนื�องตลอดปี
จำากอุปทานท้�ต่งตัว ผู้่�บริห่ารยู่งัคงสม่ม่ติฐานราคานำาม่นัดิบดไ่บป ี64 ไม่เ่ปล้�ยู่นแปลงท้� 60 เห่รยู้่ญสห่รัฐ/บารเ์รล เราม่อ
งม้่อัพไซีด์ต่อกำาไรจำากราคาก๊าซีท้�สง่ข่�นสำาห่รบัปี 64 ผู่้�บรหิ่ารคาดราคาก๊าซีทั�งปีอยู่่ท้่� 5.6-5.7 เห่รยู้่ญสห่รัฐ/mmbtu โดยู่
สญัญาซืี�อขายู่จำะม่ก้ารร้เซ็ีตทุกไตรม่าสท้� 2 และ 4 โดยู่ราคาก๊าซีท้�เพิ�ม่ข่�น 1 เห่รยู้่ญสห่รฐั / mmbtu จำะเพิ�ม่ NPAT ปี 64 
ข่�น 900 ล�านบาทห่รอื 2.1%

---ประเด็นแห่ล่งเอราวัณ์ ไม่น่า่กังวล---
ความ่ไม่แ่นน่อนในการเข�าถ่งแห่ล่งเอราวัณ์นั�นสง่ผู้ลต่อราคาหุ่�น แต่เราเชื้ื�อว่าตลาดกังวลเกินไป เม่ื�อสปัดาห่ท้์�แล�ว
 บทความ่ใน นสพ.บางกอกโพสต์ระบุว่าก๊าซีท้�เพิ�ม่ข่�นจำากแห่ล่งบงกชื้และแห่ล่งอาทิตยู่อ์าจำไม่เ่พยู้่งพอท้�จำะชื้ดเชื้ยู่
ปรมิ่าณ์ท้�ห่ายู่ไปจำากแห่ล่งเอราวัณ์ 200-300mmscfd และ PTTEP จำะต�องนำาเข�า LNG 20% ของปรมิ่าณ์ท้�ขาดห่ายู่ไป
 (5-10KBOED) โดยู่ม่ก้ารคาดการณ์ก่์อนห่น�าน้�ว่าก๊าซีจำากแห่ล่งบงกชื้และอาทิตยู่น์า่จำะเพยู้่งพอ สง่ผู้ลให่�เกิดความ่ไม่่
แนน่อน PTTEP กำาลังศ่กษัาสม่ม่ติฐานภายู่ใน สม่ม่ติว่า 10KBOED ของการนำาเข�า LNG ท้�ราคาสปอต 6.6 เห่รยู้่ญสห่รัฐ/
mmbtu (ASP ก๊าซีอยู่่ท้่� 5.7 เห่ร้ยู่ญสห่รฐั/mmbtu) กระทบกำาไรป ี65 ประม่าณ์ 2% ซ่ี�งถือว่าน�อยู่ม่าก

---คงแนะนำา ซืี�อ เพิ�ม่ราคาเปา้ห่ม่ายู่เปน็ 157 บาท---
เราเพิ�ม่ราคาเปา้ห่ม่ายู่จำาก 148 บาทเปน็ 157 บาท (14.5x 21E P/E, +0.3 SD) เพื�อให่�สอดคล�องกับการปรบัแก� EPS เรา
ปรบัลดเปา้ห่ม่ายู่ห่ลายู่เท่าจำาก 16 เท่า เนื�องจำาก upside ในระยู่ะสั�นของราคานำาม่นัดิบลดลงและความ่ไม่แ่นน่อนให่ม่่
เก้�ยู่วกับความ่ล่าชื้�าของแห่ล่งเอราวัณ์ อยู่า่งไรก็ตาม่ PTTEP ควรซีื�อขายู่ท้�ราคาพรเ้ม่ยู้่ม่จำากการขายู่สนิทรพัยู่ ์Oil Major 
ซี่�งจำะทำาให่� PTTEP สาม่ารถเลือก M&A ได�ม่ากข่�น 

Kaushal Ladha, CFA
Kaushal.l@maybank-ke.co.th
(66) 2658 5000 ext 1392



บลั.เม่ย์แบงก์ิ กิิม่เอ็ง : TOA  แนะนำา ซ้ี�อ เป้ิาห่ม่าย 40 บาท   บลั.เม่ย์แบงก์ิ กิิม่เอ็ง : TOA  แนะนำา ซ้ี�อ เป้ิาห่ม่าย 40 บาท   

TOA Paint (Thailand) (TOA)
คาดก�าไร 2Q64 จะชะลอ แต่์ปีนัีจ้ะเติ์บโต์ 
Results Preview
 
---ประเด็นการลงทนุ ---
คาด2Q64จำะม่ก้ำาไรท้�ชื้ะลอตัวลงเห่ลือ 550ล�านบาท (-18%QoQ, -7%YoY)  แต่ถ�าห่ากไม่ร่วม่รายู่การพเิศษัจำะม่ก้ำาไรปกติท้�
ด้ข่�นจำากปก่ีอน 5%YoY ผู้ลประกอบการท้�ชื้ะลอตัวเนื�องจำากตลาดในประเทศเข�าส่ช่ื้ว่งโลซีซ้ีั�น การแพรร่ะบาดของ Covid-19 
ทั�งไทยู่และต่างประเทศ  แนวโน�ม่ผู้ลประกอบการป2ี564คาดจำะเติบโตได�ด้ จำากการเปิดตัวโม่เดลธุรกิจำให่ม่ ่“MEGA PAINT 
Warehouse”  บวกกับ TOA เปน็ผู้่�นำาผู้ลิตภัณ์ฑ์ส้ในประเทศไทยู่ม่ส้ว่นแบง่ตลาด 49% และ อาเซ้ียู่น 13%  ราคาหุ่�นทรุดลงจำาก
บรเิวณ์ 38 บาท เห่ลือ 32.5 บาท ทำาให่�ม่อั้พไซีด์ 23% เราคงแนะนำา ซีื�อ เป้าห่ม่ายู่ 40 บาท       

---คาดกำาไร 2Q64 จำะชื้ะลอตัว 550 ล�านบาท (-18%QoQ, -7%YoY) ---
คาดผู้ลประกอบการ 2Q64 จำะม่ก้ำาไรท้�ชื้ะลอตัวลงเห่ลือ 550 ล�านบาท (-18%QoQ, -7%YoY)  แต่ถ�าห่ากไม่ร่วม่รายู่การพเิศษั
จำะม่ก้ำาไรปกติท้�ด้ข่�นจำากปก่ีอน 5%YoY  ผู้ลประกอบการท้�ชื้ะลอตัวลงจำากไตรม่าสก่อน เนื�องจำากประเทศไทยู่เข�าส่ช่ื้ว่งโลซ้ีซีั�นม่้
วันห่ยุู่ดเทศกาลห่ลายู่วัน  ในขณ์ะท้�ตลาดห่ลักท้�เว้ยู่ดนาม่ (สัดสว่น 6%-8%) ม่ก้ารระบาดของ Covid-19 ระลอกให่ม่ ่ม่ก้ารคุม่
เข�ม่ม่ากข่�น  เราคาดยู่อดขายู่จำะชื้ะลอตัวลงเห่ลือ 4,040 ล�านบาท (-9%QoQ, +1%YoY)  การปรับราคาข่�นชื้ดเชื้ยู่ต�นทนุวัตถดิุบ
ท้�ปรบัข่�นคาดจำะทำาให่�อัตรากำาไรขั�นต�นทรงตัวจำากไตรม่าสก่อน และ ปีก่อนได� 36.5% 

---คาดผู้ลประกอบการปี 2564 จำะเติบโตได�ด้ ---
แนวโน�ม่ยู่อดขายู่ในป ี2564 เราคาดจำะเติบโต 7.5% ส่ร่ะดับ 17,518 ล�านบาท  โดยู่ตลาดในประเทศคาดจำะเติบโตเล็กน�อยู่ 
3-5%  สว่นต่างประเทศจำะเติบโตด้กว่า 10-15%  และ ได�แรงห่นุนจำากการเปิดตัวโม่เดลธุรกิจำให่ม่ ่“MEGA PAINT Warehouse” 
ศน่ยู่ร์วม่วัสดกุ่อสร�างและบรกิารจำากท้โอเอครบวงจำร แบบ One stop service ไตรม่าสสาม่ม่แ้ผู้นจำะเปิดเพิ�ม่เป็น 4 สาขา จำาก
ปจัำจุำบนั 1สาขา  และ ในไตรม่าสส้� จำะเปดิเพิ�ม่เปน็ม่ากกว่า 10 สาขา เพื�อสนบัสนนุการเติบโตในอนาคต  ทั�งน้�  TOA ได�ทยู่อยู่
ปรบัราคาขายู่ข่�น 5-10% ในเดือน ม่.้ค.ประม่าณ์ 15% ของพอรต์  และ ในเดือน พ.ค.-มิ่.ยู่. ราคาท้�ปรบัข่�นจำะเป็น 80% ของ
พอรต์  จำะทำาให่�อัตรากำาไรขั�นต�นปน้ี�ไม่ล่ดลงม่ากนกั  เราคาด 36.3% เท้ยู่บกับปก่ีอน 36.9%  และ ม่ ้EBITDA margin 19.4% 
ลดลงจำากปก่ีอนเล็กน�อยู่ 19.6%  ทำาให่�ม่ก้ำาไรเท่ากับ 2,327 ล�านบาท เติบโต 14% 

---คงแนะนำา ซีื�อ เปา้ห่ม่ายู่ 40 บาท ---
เราประเม่นิราคาเปา้ห่ม่ายู่เท่ากับ 40 บาท บนฐาน Forward P/E เฉีล้�ยู่ประม่าณ์ 35 เท่า ราคาหุ่�นปจัำจุำบนัได�ปรบัลดลงจำนม่อั้พ
ไซีด์ 23% เราคงแนะนำา ซืี�อ

ความ่เส้�ยู่ง : ภาวะเศรษัฐกิจำ ก่อสร�าง ในภ่ม่ภิาคและในประเทศ / ต�นทนุวัตถดิุบห่ลักเปน็ไปตาม่ราคานำาม่นั / ภาวะการแขง่ขนั
กับบรษัิัทค่่แขง่ 

Surachai Pramualcharoenkit
surachai.p@maybank-ke.co.th
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สวััสดีีค่่ะ  กลัับมาพบกับค่อลััมน์์สังค่มอิน์ไซด์ี พบกัน์เป็็น์ป็ระจำำาทุุกเดืีอน์ใน์แมกกาซีน์หุุ้�น์อิน์ไซด์ี E-แมกกาซีน์ทีุ�ร้�ลึักร้�จำริงค่ลุักวังใน์
หุุ้�น์สไตล์ักลั�วัยๆ ค่งจำะไม่ผิิดีหุ้นั์กถ้�าจำะบอกว่ัาสถ้าน์การณ์์การแพร่ระบาดีของโค่วิัดี-19 ทีุ�กลัับมาระบาดีระลัอกใหุ้ม่ ส่งผิลัใหุ้�ตลัาดี

หุุ้�น์ไทุยผัิน์ผิวัน์อย่างหุ้นั์ก น์ำาไป็ส่้การใช้�มาตรการค่วับคุ่มการระบาดีทีุ�เข�มข�น์มากขึ�น์  ผิสมโรงกับมีปั็จำจัำยลับจำากรายงาน์ข่าวัเกี�ยวักับ
แน์วัคิ่ดีการเก็บภาษีีซื�อขายหุุ้�น์จำากนั์กลังทุุน์  ทุำาใหุ้�หุ้น์ทุางของ SET  ใน์ ค่รึ�งปี็หุ้ลััง 2564  นี์�ยังเผิชิ้ญหุ้ลัายปั็จำจัำยเสี�ยงค่่ะ  ทัุ�งนี์�  ณ์
 สิ�น์เดืีอน์มิถุ้น์ายน์ 2564  SET Index  ปิ็ดีทีุ� 1,587.79 จุำดี ลัดีลัง 0.4% จำากสิ�น์เดืีอน์ก่อน์หุ้น์�า โดียใน์ 6 เดืีอน์แรกปี็  2564  SET 

Index ป็รับเพิ�มขึ�น์ 9.6% เมื�อเทีุยบกับสิ�น์ปี็ 2563 ซึ�งถื้อเป็็น์การป็รับเพิ�มขึ�น์ส้งกว่ัาค่่าเฉลีั�ยของดัีช้นี์ตลัาดีหุ้ลัักทุรัพย์อื�น์ๆ
 

นายศรพล ตุ์ลยะเสัถียร รอิงผู้จัดกุาร
 หัวหน้าสัายงานวางแผนกุลยุทธ์ิอิงค์กุร
 ต์ลาดหลักุทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิด
เผยว่า ณ ส้ินเดือนมิถุนายน  2564  SET Index  
ปิดท่ี  1,587.79  จุด ลดลง  0.4% จากส้ินเดือน
ก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาในช่วง 6 
เดือนแรกปีน้ี ดัชนีปรับเพ่ิมข้ึน 9.6%  เม่ือเทียบ
กับส้ินปี 2563 

ซึ่งถือเป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ โดยกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่ปรับตัวดีกว่า SET Index  ได้แก่กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
 และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง อย่างไร
ก็ตามเริ่มเห็นสัญญาณการปรับเพิ่มขึ้นของราคา
หลักทรัพย์บางกลุ่มที่สูงกว่าผลการดำาเนินงานใน
อดีตค่อนข้างมาก ซึ่งผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูล
พื้นฐานเป็นรายหลักทรัพย์และกระจายความ
เสี่ยงในการลงทุน

ในเดือนมิถุนายน  2564  หลายอุตสาหกรรม
ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับ
ตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี  2563 
ได้แก่กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มสินค้า

อุปโภคบริโภค และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และ
ก่อสร้าง ทั้งนี้ เริ่มเห็นสัญญาณการปรับเพิ่มขึ้น
ของราคาหลักทรัพย์บางกลุ่มที่สูงกว่าผลการ
ดำาเนินงานในอดีตค่อนข้างมาก ผู้ลงทุนควร
พิจารณาข้อมูลพื้นฐานเป็นรายหลักทรัพย์และ
กระจายความเสี่ยงในการลงทุน

ในเดือนมิถุนายน  2564   มูลค่าการซื้อขาย
เฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่   97,121  
ล้านบาท เพิ่มขึ้น  25.5% จากเดือนเดียวกันของ
ปีก่อน โดยใน 6 เดือนแรกปี  2564  มูลค่าการ
ซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่  98,328 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 47.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่องเป็นเดือนที่  6 
โดยในเดือนมิถุนายน  2564  ผู้ลงทุนต่างชาติ
ขายสุทธิ  10,947 ล้านบาท ทั้งนี้ในช่วง  
6 เดือนแรกปี  2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิ
รวม  77,817 ล้านบาท โดยผู้ลงทุนในประเทศ
มีสถานะเป็นผู้ซื้อสุทธิ   111,278 ล้านบาท
 นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  2563  ที่มี
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID- 19   ผู้ลงทุน
ในประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดมา
อย่างต่อเนื่อง

ในเดือนมิถุนายน  2564   มีบริษัทเข้าจด
ทะเบียนซื้อขายใหม่ใน mai  1  บริษัท โดยใน
 6 เดือนแรกปี  2564   SET มีมูลค่าระดมทุน
 (IPO) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ
 ใน ASEAN

Forward และ Historical P/E ของ
ตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน
 2564 อยู่ที่ระดับ 19.0 เท่า และ 29.8 เท่าตาม
ลำาดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ใน
เอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 15.2 เท่า และ 22.4 เท่าตาม
ลำาดับ

อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน
 2564 อยู่ที่ระดับ 2.34% สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 2.24%
 
ส่วนภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  ใน
เดือนมิถุนายน 2564 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วง
หน้า (TFEX) มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
 642,603 สัญญา เพิ่มขึ้น 7.6% จากเดือนก่อน 
สาเหตุสำาคัญจากการเพิ่มขึ้นของ Single Stock 
Futures   

คอลััมน์์สัังคมอิน์ไซด์์ :  H2/64



UNIQ
ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราช
อาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบ
รถไฟความเร็วสูง เพ่ือเช่ือมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย
 (ระยะท่ี 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) งานสัญญาท่ี 4-2 งาน

โยธา สำาหรับช่วง ดอนเมือง - นวนคร กับการรถไฟแห่งประเทศไทย มูลค่า
โครงการ 10,570,000,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม)

ผู้ผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคารราย
ใหญ่ ประกาศแผนเดินหน้าเข้ามาระดมทุนจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 
ล่าสุด นำาเสนอข้อมูลต่อคณะผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีจากสำานักงานคณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ
ตลาดหลักทรัพย์ mai เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ โดยมี นายรณฤทธิ� ต้ังคารว
คุณ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร นายอรรถพล ต้ัง
คารวคุณ ประธานเจ้าหน้าท่ีบัญชีและการเงิน
 พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้บริหารระดับ
สูงของ DPAINT และนางสาวเดือนพรรณ ลีลา
วิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไพโอเนีย
 แอดไวเซอร่ี จำากัด ในฐานะท่ีปรึกษาทางการ
เงิน ร่วมให้ข้อมูล 

โดย DPAINT อยู่ระหว่างเสนอขายหุ้นสามัญ
เพ่ิมทุนต่อประชาชนท่ัวไปเป็นคร้ังแรก (IPO) 
จำานวน 53.25 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 1.00 
บาท/หุ้น คิดเป็น 23.15% ของจำานวนหุ้นสามัญ
ท่ีออกและเรียกชำาระแล้วท้ังหมดภายหลังการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี

 เงินท่ีได้จากการระดมทุนจะนำาไปใช้เป็นเงิน
ทุนในการสร้างโรงงาน ซ้ือเคร่ืองผสมสี ทำา
ระบบ ERP  สร้างห้อง LAB  และเพ่ือใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียน เพ่ือสนับสนุนสีเดลต้าเป็นหน่ึงใน
ผู้ผลิตสีของคนไทยท่ีสามารถส่งมอบ "คุณค่า
ท่ีมากกว่า" และสร้างการเติบโตให้ธุรกิจอย่าง
แข็งแกร่ง สู่ความย่ังยืน(Sustainable) 

บริิษััท สีัเด์ลัต้้า จำำากััด์ (มหาชน์) หรืิอ DPAINT

บมจ. เจ.อาร์.ดับเบ้ิลยู. ยูทิลิต้ี หรือ JR ภายใต้การบริหารของซีอีโอคนเก่ง
 "พ่ีใหญ่"-จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ก่อนหน้าเพ่ิงได้รับคัดเลือกเข้าคำานวณ
ดัชนี FTSE All World Index กลุ่ม FTSE Micro Cap  ล่าสุดฮอตปรอท
แตก!!!  ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดึงเข้าคำานวณกลุ่มดัชนี sSET  ทำาให้หุ้น JR 

ของ "พ่ีใหญ่" อยู่ในเรดาร์นักลงทุนสถาบัน กองทุน ท้ังในและต่างประเทศ
มากข้ึน  ขวัญใจนักลงทุนจริงๆ คร้าบบบบ

ข่่าวดี์! ไหลัมาไม่ข่าด์สัาย สัำาหรัิบห้้น์ Growth Stock

แว่วมาว่า BM
คาดยอดขาย Q2 ปีน้ีสุดปังมาแรง โตข้ึนกว่า 40% เม่ือเทียบสัดส่วนกับ Q2 ของ
ปีท่ีแล้ว เน่ืองจากมีบทเรียนจึงได้วางกลยุทธ์รับมือกับสถานการณ์การส่งออกใน
สภาวะ Covid-19 ได้ดีย่ิงข้ึน แถมยังคาดว่าผลประกอบการรวมท้ังปี 64 จะโต

ตามเป้าท่ีต้ังไว้แน่นอน จากท่ีบริษัทฯ ออกวอแรนท์ คร้ังท่ี 2 (BM-W2) นักลงทุน
หลายๆ คนคงได้รับหุ้นลูกตัวน้ีกันไปแล้ว ล่าสุดได้ยินมาอีกว่าหุ้นลูกเตรียมจะเข้า

เทรดในอีก 2-3 วันข้างหน้าน้ี ใครถือไว้ก็เตรียมตัวเทรดกันได้เลย... เฮ!     

โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยท่ีสุดในประเทศ ผ่านการ
รับรองมาตรฐานระบบ FSSC 22000 version 5.1 ซ่ึงเป็นมาตรฐานการรับรองความ
ปลอดภัยของอาหารสำาหรับผู้ผลิตอาหาร จาก Global Food Safety Initiative (GFSI) 

ท่ีเป็นสากลได้รับการยอมรับจากผู้ค้าปลีกอาหารในยุโรป

นางแววตา กุลโชตธาดา รองผู้อำานวยการฝ่่ายการเงินและบัญชี บริษัท ที เอส ฟลาวมิ
ลล์ จำากัน (มหาชน) หรือ TMILL เปิดเผยว่า การได้รับมาตรฐานสากล FSSC 22000  

Version 5.1  ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นว่าบริษัทฯ  มี
กระบวนการจัดการให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล

 ซ่ึงสอดคล้องกับพันธกิจ "มุ่งม่ันอย่างไม่หยุดย้ังในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการ
คุณภาพสูงสุดแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม"

บริิษััท ที เอสั ฟลัาวมิลัล์ั จำำากััน์ (มหาชน์) หรืิอ TMILL

เรียกว่าเป็นการปิดดีลไตรมาส 2/64 แบบสวยๆ สำาหรับ บมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ย่ี
 (QTC) ท่ีล่าสุด ประกาศคว้างานประมูลจำาหน่ายหม้อแปลงไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
นครหลวง (กฟน.) กว่า 123 ล้านบาท เข้าพอร์ตได้แบบชิลๆ ทำาเอางานน้ี บอส
ใหญ่ “ พูลพิพัฒน์ ตันธนสิน ” ถึงกับปล้ืม เพราะสามารถตุน Backlog รวม
ปัจจุบันเพ่ิมข้ึนแตะระดับ 470 ล้านบาท ท่ีสำาคัญยังทยอยรับรู้รายได้ท้ังหมด
เข้ากระเป๋าในช่วงคร่ึงปีหลัง มิหนำาซำ้ายังส่งซิกอีกว่า ยอดคำาส่ังซ้ือ(order) 

หม้อแปลงไฟฟ้าจากต่างประเทศ ท้ัง ญ่ีปุ่น และ ออสเตรเลีย ตบเท้าเข้ามาแบบ
หัวกระไดไม่แห้ง ต้ังแต่ต้นปีท่ีผ่านจนถึงปัจจุบันอีกด้วย แหม…ได้ยินแบบน้ีแล้ว
 อดย้ิมแทนผู้ถือหุ้น QTC ไม่ได้จริงๆ เพราะย่ิงฟังข่าวดี ย่ิงสะท้อนให้เห็นถึงการ
ตอกยำ้าอัตราการเติบโตท้ังปีของบริษัทฯท่ีต้ังเป้าแตะ 1,200 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน

จากปีก่อน 1,037 ล้านบาท เรียกว่าเป้าใกล้แค่เอ้ือมจริงๆ สำาหรับ QTC มีข่าวดีมา
เสิร์ฟถึงท่ีขนาดน้ีแล้ว แล้วจะไม่รักได้ยังไง….

QTC



บริิษััท เมต้ะ คอร์ิปอเริชั�น์ จำำากััด์ 
(มหาชน์) หรืิอ META

โดยนาย ศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ� ประธานกรรมการบริหาร แจ้งข่าวดีมาว่า "เม่ือช่วง
ต้นเดือน มิ.ย 64 ท่ีผ่านมา META มีกำาไรจากการขายหุ้นบริษัท Basic Energy 
Corporation (BSC) ท่ีเข้าไปทำาการร่วมลงทุน ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนอยุ่ใน

ตลาดหลักทรัพย์ ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippine Stock Exchange : PSE) ต้ังแต่
เดือนตุลาคม 2016 จำานวนประมาณ 255 ล้านหุ้น ด้วยมูลค่าประมาณ 48 ล้านบาท
 โดยได้ขายหุ้น BSC ออกบางส่วน กำาไรท่ีเกิดข้ึนจากการขายหุ้นในคร้ังน้ีคิดเป็น 3-4 
เท่าของเงินลงทุนในคร้ังแรก ซ่ึงรายได้ท้ังหมดจะเข้ามาเสริมเป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
การดำาเนินงานของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและอย่างม่ันคง ทาง META คาดการณ์

ว่าน่าจะดำาเนินการขายหุ้นท่ีเหลือได้ภายในระยะเวลา 2 เดือน

ใน์ส่ัวน์ความคืบหน้์าข่องโริงไฟฟา้มิน์บู 
ประเทศเมียนมา ขนาดกำาลังการผลิต 220 เมกะวัตต์ว่าในเฟสท่ี 2 ดำาเนิน
การก่อสร้างไปแล้วบางส่วน ซ่ึงคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 ในขณะ
ท่ีเฟสท่ี 3 และ 4 ทางบริษัทก็ดำาเนินการก่อสร้างไปพร้อมกันและจะทยอย

 COD ได้ตามลำาดับ 


















