


สถานการณ์์การแพรร่ะบาดของไวรสั โควิด-19 ในประเทศ ตอนน้�กระจายไปตาม
ต่างจังหวัด หลัังจาก กรุงเทพมหานคร คือ ศนูยก์ลัาง คือ ไขแ่ดง

ยอดผูู้�ป่วยติดเชื้ื�อใหม ่จากกว่า2หมื�นรายต่อวัน ตอนน้�ตำากว่า2หมื�นรายต่อวัน ผูู้�
รกัษาหายกลัับบ�านทะลั2ุหมื�นราย ผูู้�เสย้ชื้วิ้ตต่อวันกว่า 200-230 ราย ยงัถือว่าสงู

หากดูผูู้�ติดเชื้ื�อฯใหม่ลัดลัง ผูู้�รกัษาหายกลัับบ�านเพิ�มขึ�น เหน็แลั�ว ก็มค้วามหวังขึ�น
 ขณ์ะท้�การฉด้วัคซน้ ก็ฉด้ไปเรื�อยๆแลัะจะเพิ�มขึ�น ก็ไตรมาส4/64 หากเป็นไปตาม
แผู้น วัคซน้มาตามนัด ชื้วิ้ตเริ�มมค้วามหวังอก้ครั�ง

สำาหรบัตลัาดหุ�นไทย ก็น่าจะเคลืั�อนไหวอยา่งมทิ้ศทางชื้ดัเจน ไปข�างหน�า ดังนั�น
 หลัังบรษัิทจดทะเบย้นประกาศผู้ลัประกอบการไตรมาส 2/64 แลัะครึ�งปีแรกปีน้�
ออกมาก็น่าจะได�เวลัาทยอยสะสมหุ�นพื�นฐานด้

อดทนอก้เดือนกว่าๆ โหลัดตลัาดหุ�น คงมเ้รื�องราวให�ตื�นเต�น ขอให�นักลังทนุทกุคน
 โชื้คดค้รบั

ประสทิธิ ์กรโชื้คอนันต์
บรรณ์าธิการบรหิาร

เร่ิ่�มมีความหวัง สิิริิวััฒนา กลางปริะพัันธ์์

อณุุภา ศิิริิริวัง





อนาคตแรก CMC อนาคต 2 
“ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้” 

จับมือ “GUNKUL” ตั้งบริษัทร่วมทุน 
“ออริจิ้น กันกุล เอ็นเนอร์ยี” ผุด 3 ธุรกิจ
พลังงานทดแทน-พลังงานสะอาดในที่อยู่อาศัย
 ตอบโจทย์เมกะเทรนด์ เสริม Value Added 
ให้ผู้บริโภคอย่างยั่งยืน ลุยธุรกิจซื้อขายไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์แบบ Private PPA ใน
คอนโดมิเนียม การันตีราคาถูกกว่าไฟฟ้าทั่วไป
 เล็งติดตั้งระบบ PARITY ในกลุ่มบ้านจัดสรร 
ประมูลแลกเปลี่ยนพลังงานได้ทันที ปักธงธุรกิจ
ติดตั้งและบริการ EV Charger Station เตรียม
นำาร่องลุยกลุ่มแรกภายในไตรมาส 3/64

จับมือร่วมกับ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำากัด
 (Zipmex) แพลตฟอร์มการซื้อขาย
สินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำาของเอเชีย รุกตลาด
คริปโทฯ พลิกวงการอสังหาริมทรัพย์สู่
การลงทุนแห่งอนาคต พร้อมให้นักลงทุน
ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ได้ทุกโครงการ
ของ CMC รองรับเหรียญคริปโทฯ ทุก
สกุล บนแพลตฟอร์ม Zipmex แล้ววันนี้

ลุยธุรกิจ ขุดบิตคอยน์ (Bitcoin Mining) 
ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางของ Bitcoin Mining 
Farm ที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia 
ภายในปี 2567

 JWD เข้าถือหุ้น 2 เฟสรวม 20% ใน ESCO 
ผู้ประกอบการท่าเรือคอนเทนเนอร์ขนส่ง
สินค้าและให้บริการซัพพลายเชน ที่มี PSA ผู้
ประกอบการท่าเรือรายใหญ่ที่สุดในโลกเป็น
หนึ่งในผู้ถือหุ้น หนุน JWD เป็นผู้ดำาเนินธุรกิจ
ท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างประเทศรายใหญ่
ในท่าเรือแหลมฉบังและผู้ให้บริการสถานี
บรรจุและขนถ่ายสินค้าตู้คอนเทนเนอร์ (ICD) 
ที่ลาดกระบัง

อนาคต 3 
JWD

อนาคต 4 
JTS

สู่โลกอนาคต 
แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน ฉบับสิงหาคม 2564 ขอต้อนรับสู่โลกอนาคตของ 4 บจ. มีเรื่องราว เนื้อหา ชวนติดตาม.....





























บมจ. นอร์ทอีส รับเบอร์ หรือ NER 
เผยมติคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากงวด
 6 เดือนปี 2564 ในอัตรา 0.07 บาท
/หุ้น XD 23 ส.ค. โดยจ่ายปันผลเป็น
เงินสด กำาหนดจ่าย 6 ก.ย. 64 ด้าน
งบ 6 เดือนรายได้จากการขายรวม
 11,252.64 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 99.28% 
ขณะท่ีกำาไรสุทธิ 805.34 ล้านบาท 
เพ่ิมข้ึน 182.79% จากการขยายกำาลัง
การผลิตในส่วนโรงงานยางแท่งแห่ง
ท่ี 2 และปริมาณคำาส่ังซ้ือของลูกค้า
ท่ีเพ่ิมข้ึน ด้านปี 2564  บริษัทยังคง
เดินหน้าตามแผนสร้างการเติบโตได้
อย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน โดยคาดราย
ได้จะอยู่ท่ี 2.45 หม่ืนล้านบาทตามเป้า
ท่ีวางไว้

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส
 รับเบอร์ จำากัด (มหาชน) หรือ NER 
ผู้ดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่าย
ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยาง
ผสม เพื่อจำาหน่ายไปยังผู้ผลิตใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้า
คนกลาง ทั้งในและต่างประเทศ เปิด
เผยว่า มติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อ
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 อนุมัติการ
จ่ายเงินปันระหว่างกาลผลงวดดำาเนิน
งานวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่
 30 มิถุนายน  2564 โดยจ่ายปันผล
เป็นเงินสด อัตราการจ่ายปันผลเป็น
เงินสด 0.07 บาทต่อหุ้น วันที่จ่าย
ปันผล 6 กันยายน 2564 รวมเป็นเงิน 
115.17 ล้านบาท คิดเป็น 15.05% ของ
กำาไรสุทธิหลังหักสำารองตามกฎหมาย
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ

ษัทฯ สำาหรับวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล
(XD) 23 สิงหาคม 2564 วันกำาหนด
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record 
date) 24 สิงหาคม 2564

 สำาหรับผลการดำาเนินงานงวด
 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
 2564 บริษัทมีรายได้จากการขาย
รวม 11,252.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
 5,605.88 ล้านบาท เทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จาก
การขายรวม 5,646.76 ล้านบาท
 หรือคิดเป็น 99.28% และมีกำาไร
สุทธิอยู่ที่ 805. 34 ล้านบาทเพิ่มขึ้น
 520.55 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วง
เวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีกำาไรสุทธิ 
284.79 หรือคิดเป็น 182.79%
 
ด้านปริมาณการขายยางพาราสำาหรับ
งวด 6 เดือนอยู่ที่ 205,954 ตัน เพิ่ม
ขึ้น 78,622 ตัน เมื่อเทียบกับช่วง
เวลาเดียวกันของปีก่อนที่ หรือคิด
เป็น 61.75 % แบ่งเป็นรายได้จากการ
ขายในประเทศ 7,568.88 ล้านบาท
 หรือคิดเป็น 67.26% ของยอดขาย
รวม เพิ่มขึ้น 4,457.92 ล้านบาท หรือ
 143.30%  รายได้จากการขายต่าง
ประเทศ 3,683.76 ล้านบาท หรือคิด
เป็น 32.74% ของยอดขายรวม เพิ่ม
ขึ้น 1,147.96 ล้านบาท หรือ 45.27%
 
โดยสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของรายได้
จากการขายเป็นผลมาจากปริมาณ
คำาสั่งซื้อลูกค้าในประเทศและการ
ส่งมอบจากกลุ่มลูกค้าโรงงานผลิต
ยางรถยนต์จีนที่ยังคงสูงอยู่ โดยจะ

เห็นจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์ยางแท่ง
 STR ที่สูงขึ้น ทำาให้บริษัทเพิ่มกำาลัง
การผลิตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยัง
เพิ่มขึ้นจากการขยายกำาลังการผลิต
ในส่วนโรงงานยางแท่ง  แห่งที่ 2 ส่ง
ผลให้มีปริมาณขายเพิ่มขึ้น ประกอบ
กับราคาขายเฉลี่ยในไตรมาส 2/2564 
สูงกว่าไตรมาส 2/2563 ซึ่งเมื่อเทียบ
งวดเดียวกันของปีก่อน
 
สำาหรับภาพรวมธุรกิจของปีนี้ บริษัท
ตั้งเป้ารายได้ที่ 2.45 หมื่นล้านบาท
 และปริมาณขายที่ 4.4 แสนตัน 
เนื่องจากบริษัทมีความสามารถในการ
ผลิตเพิ่มขึ้น ที่สามารถรองรับยอด
ขาย และตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าที่มีจำานวนเพิ่มมากขึ้น  เพื่อ
รองรับกลุ่มลูกค้าจากสิงคโปร์และ
อินเดีย ประกอบกับราคายางปรับขึ้น
ต่อเนื่อง และได้ลูกค้าใหม่เพิ่มหลาย
ราย

นอกจากนี้ในปลายปี 2564 บริษัท
มีแผนจะขยายโรงงานเพื่อเพิ่ม
กำาลังการผลิตอีก 50,000 ตัน เป็น
 510,000 ตัน โดยจะลงทุนซื้อ
เครื่องจักรประมาณ 50 ล้านบาท
 เพื่อรองรับลูกค้าทั้งรายใหม่และราย
เก่าที่ต้องการสั่งสินค้าเพิ่มขึ้น ด้าน
เครื่องจักรผลิตแผ่นยางปูรองนอน
สัตว์ บริษัทคาดว่าจะนำาเข้ามาติดตั้ง
ในช่วงปลายปี 2564 ซึ่งบริษัทคาดจะ
รับรู้รายได้จากธุรกิจนี้ในปี 2565 ที่
 2.8% ของประมาณการณ์ ซึ่งบริษัท
จะสามารถขยายตลาดและสร้างการ
เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

NER  ปัันผลริ่ะหว่างกาล 0.07 บาทNER  ปัันผลริ่ะหว่างกาล 0.07 บาท
 จากงวด 6 เดือนปีี 64 ด้านงบ 6 เดือนกำาไรโต 182.79%  จากงวด 6 เดือนปีี 64 ด้านงบ 6 เดือนกำาไรโต 182.79% 



SNNP โชว์กำาไริ่ H2/64 พุ่่่งแริ่งกว่า 4,000%SNNP โชว์กำาไริ่ H2/64 พุ่่่งแริ่งกว่า 4,000%
พุ่ร้ิ่อมเคาะปัันผลริ่ะหว่างกาล 0.10 บาท/ห้่นพุ่ร้ิ่อมเคาะปัันผลริ่ะหว่างกาล 0.10 บาท/ห้่น

'บมจ.ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง' หรือ
 SNNP โชว์ผลการดำาเนินงานในครึ่ง
ปีแรกของปี 2564 ทำารายได้รวม
 2,312.1 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการ
ขาย 2,170.4 ล้านบาท เติบโต 5.4% 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
 ขณะที่กำาไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท
ใหญ่ทำาได้ 254.7 ล้านบาท เติบโตก้าว
กระโดดกว่า 4,000% ตอกยำ้าความ
มุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตและจำาหน่าย
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว
อันดับหนึ่ง มีคุณภาพและแบรนด์เป็น
หนึ่งในใจของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย
 พร้อมมีฐานการผลิตและระบบจัด
จำาหน่ายสินค้าที่แข็งแกร่งครอบคลุม
ภูมิภาคอาเซียน มั่นใจศักยภาพทาง
ธุรกิจเติบโตแข็งแกร่งพร้อมฝ่าวิกฤต
 Covid-19 และส่วนหนึ่งมาจากกำาไร
พิเศษจากการสูญเสียการควบคุมใน
บริษัทย่อยในช่วงไตรมาส 1/64 ที่ผ่าน
มา
 
นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีนานาพร
 มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) หรือ
 SNNP ผู้นำาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและ
ขนมขบเคี้ยวของประเทศไทย เปิดเผย
ว่า บริษัทฯ ประสบความสำาเร็จอย่าง
สูงในการผลักดันการเติบโตของผล
การดำาเนินงานในไตรมาส 2/2564 (
เมษายน-มิถุนายน) ทำารายได้ในส่วน
ที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯเติบโต
ได้ทั้งรายได้จากการขายในประเทศ
และต่างประเทศ เมื่อเทียบกับผลการ
ดำาเนินงานไตรมาส 1/2564 (มกราคม 
- มีนาคม) ภายใต้สถานการณ์ภายนอก
ที่มีความผันผวนจาก COVID-19 และ
มีอัตราการทำากำาไรที่ปรับตัวดีขึ้นต่อ
เนื่อง จากฐานธุรกิจที่พัฒนาขึ้นมา
ตลอดช่วง 5 ปี ให้มีความเข้มแข่ง ทั้ง
ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการที่ดี
ขึ้น ประกอบกับงบการเงินรวมของบริ
ษัทฯในไตรมาส 2/2564 ได้มีการปรับ
เปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีโดยไม่ได้รวม
รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเงิน

ลงทุนของบริษัทฯในธุรกิจจัดจำาหน่าย
สินค้าในประเทศอีกต่อไป ตามสัดส่วน
การถือหุ้นที่ลดลง ทำาให้ผลการดำาเนิน
งานในไตรมาส 2/2564 เป็นผลการ
ดำาเนินงานที่สะท้อนให้เห็นศักยภาพใน
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่เป็นเจ้าของ
แบรนด์สินค้าที่มีฐานธุรกิจในประเทศที่
เข้มแข็งพร้อมที่จะเติบโตต่อไปในต่าง
ประเทศในอนาคต

ทั้งนี้ ผลดำาเนินการที่เติบโตอย่าง
แข็งแกร่ง เป็นผลมาจากความมุ่งมั่น
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและขนม
ขบเคี้ยว ทั้งในด้านคุณภาพและการ
บริการตลอดกว่า 30 ปี โดยการสร้าง
แบรนด์ให้เป็นที่หนึ่งในใจของผู้บริโภค
ทุกเพศทุกวัย รวมทั้งการมีฐานการ
ผลิตและระบบจัดจำาหน่ายสินค้าที่
แข็งแกร่งครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน
 ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
การบริหารจัดการต้นทุน ซึ่งผลักดัน
ให้แบรนด์พอร์ตโฟลิโอมีการเติบโตใน
ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ทั้งกลุ่มเครื่องดื่ม
และขนมขบเคี้ยว โดยผลิตภัณฑ์ภาย
ใต้แบรนด์สินค้าหลักอย่างเจเล่และเบน
โตะสามารถขยายตัวได้อย่างโดดเด่น
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

นายวิวรรธน์ กล่าวว่า บริษัทฯ พร้อม
เดินหน้าขยายธุรกิจจัดจ�าหน่ายและ
การเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภคในเชิงรุก หลังจากได้ลงทุน
ก่อตั้งธุรกิจจัดจ�าหน่ายสินค้าภายใต้
บริษัท สิริโปร จ�ากัด ตลอด 2 ปีที่ผ่าน
มา จนปัจจุบันมีศูนย์กระจายสินค้า
 11 แห่งทั่วประเทศ พัฒนาคลังสินค้า
ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทีมหน่วยรถ
เงินสดและบุคลากร เพื่อเข้าถึงกลุ่ม
ร้านค้าปลีกได้ประมาณ 70,000 ร้าน
ค้า และร้านค้าส่งดั้งเดิม 3,600 ร้าน
ค้า เพื่อรองรับการให้บริการกระจาย
สินค้ากับผู้ประกอบการขนาดกลาง
และเล็กได้อย่างกว้างขวางทั่วประเทศ
 รวมการมีพันธมิตรที่เข้มแข็งทั้งทีมผู้
บริหารที่ร่วมก่อตั้งบริษัทฯมาด้วยกัน

ตั้งแต่ปี 2562 และพันธมิตรรายใหม่
อย่าง บริษัท บุญรอด เทรดดิ้งค์ จ�ากัด
 ที่เข้ามาร่วมทุนในช่วงต้นปีที่ผ่านมา
 ท�าให้เรามั่นใจว่าจะสามารถน�าพาให้
ธุรกิจจัดจ�าหน่ายสินค้าเติบโตมาเป็น
ผู้เล่นแนวหน้าในธุรกิจจัดจ�าหน่าย
สินค้าระดับประเทศได้ในอนาคต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ใน
ส่วนที่ธุรกิจหลักของบริษัทฯที่เป็น
ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของแบรนด์
สินค้าในกลุ่มขนมขบเคี้ยวและเครื่อง
ดื่มที่หลากหลายนั้น มีรากฐานทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่วางไว้อย่าง
แข็งแกร่งในประเทศไทย โดยยังให้
ความสำาคัญในการต่อยอดธุรกิจไปยัง
ต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ
 CLMV ที่จะมีฐานธุรกิจที่ประกอบ
ด้วย โรงงานผลิตสินค้า ช่องทางการ
กระจายสินค้าที่ครอบคลุม และการ
สร้างภาพลักษณ์สินค้าให้เป็นที่หนึ่งใน
ใจของผู้บริโภคในพื้นที่ และยังเตรียม
ตัววางแผนที่จะขยายการขายสินค้าใน
กลุ่มประเทศอื่นๆที่เป็นฐานประเทศ
ส่งออกให้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อ
เนื่องในอนาคต โดยแม้ว่าสถาณการณ์
ภายนอกยังมีความเสี่ยง ซึ่งสาเหตุ
หลักมาจากการแพร่ระบาดของไวรัส
 COVID-19 แต่เราเชื่อว่าเรามีความ
มุ่งมั่นและมีความพร้อมในเชิงธุรกิจ
ในหลายๆ ที่พร้อมจะฟันฝ่าอุปสรรค
ให้ผ่านพ้นไปและจะสามารถเติบโตให้
อย่างก้าวกระโดดเมื่อสถานการณ์เริ่ม
คลี่คลาย

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ
ษัทฯ อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
 งวดดำาเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2564 
ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564 ในอัตรา 0.10 
บาทต่อหุ้น โดยขึ้นเครื่องหมายวันที่
ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) วันที่ 17 ส.ค
. 2564 และมีกำาหนดจ่ายวันที่ 2 ก.ย. 
2564
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เขย่่าตลาด Medical กล่่มอ่ปีกรณ์์เครื�องมือแพทย์่จากพลาสติกเขย่่าตลาด Medical กล่่มอ่ปีกรณ์์เครื�องมือแพทย์่จากพลาสติก

บมจ.ปัญจวัฒนาพลาสติก (PJW) 
ส่งบริษัทลูก "พีเจ เมดิคอล" (PJM 
)ผนึกพันธมิตรทางธุรกิจ ลง
นามความร่วมมือ บมจ.อินเตอร์
 ฟาร์มา (IP) ลุยธุรกิจ Medical 
ผลิตภัณฑ์กลุ่มวัสดุทางการแพทย์
จากพลาสติกใช้แล้วทิ้ง ระบุ ความ
ร่วมมือในครั้งนี้เป็นการต่อยอด
ธุรกิจของ 2 บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้การเป็น
 Strategic Partner ที่ร่วมวิจัย
และพัฒนา รวมถึงวางกลยุทธ์การ
ตลาด มั่นใจจะช่วยผลักดันให้มูลค่า
การตลาดทั้ง 2 บริษัทเติบโตอย่าง
มีนัยสำาคัญ 

นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท
 ปัญจวัฒนาพลาสติก จ�ากัด
 (มหาชน) หรือ PJW ผู้นำาด้าน
การผลิตและจำาหน่ายบรรจุภัณฑ์
พลาสติกประเภทขวดและฝาและ
ชิ้นส่วนพลาสติกสำาหรับยานยนต์
 เปิดเผยว่า จากแนวนโยบาย
การส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่
การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
และสาธารณสุขของประเทศ
ในภูมิภาค (Medical Hub)ตาม
นโยบายของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต รวมถึงประเทศไทยกำาลัง
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging 
Society) ในปี 2565 นั้น แสดง
ให้เห็นว่าดีมานด์การใช้ผลิตภัณฑ์
กลุ่ม Medical สำาหรับตลาดวัสดุ
เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์เครื่องมือ
แพทย์ ที่ทำาจากพลาสติก ที่มีอัตรา
การเติบโตสูง อาทิ เข็มฉีดยา
 (syringe) หลอดเก็บเลือด (Blood 

tube) รวมถึงเครื่องมือแพทย์
อื่นๆ ซึ่งเพียงแค่สินค้า 2 ชนิดดัง
กล่าวก็มีมูลค่าตลาดรวมเฉพาะ
ในประเทศไทยกว่า 5,000 ล้าน
บาท และยังมีอัตราการเติบโตรวม
ถึงความต้องการใช้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ทำาให้บริษัทฯเล็งเห็น
ถึงโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Medical เครื่องมือ
ทางการแพทย์จากพลาสติกใช้แล้ว
ทิ้ง

ล่าสุดบริษัท พีเจ เมดิคอล จำากัด
 (PJM ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ PJW 
ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 100% ได้ลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วม
มือ(MOU)ในการวิจัยและพัฒนา
 และการทำาการขายและการตลาด
 อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทางการ
แพทย์ที่ทำาจากพลาสติก ร่วมกับ
 บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำากัด (
มหาชน) หรือ IP เพื่อร่วมกันวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด รวม
ถึงร่วมกันศึกษาตลาดและการขาย
วัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
 ที่ทำาจากพลาสติก และศึกษา
โอกาสในด้านความร่วมมือทาง
ธุรกิจต่อเนื่องในอนาคต

ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ เชื่อว่า
เป็นการต่อยอดธุรกิจภายใต้การ
เป็น Strategic Partner ร่วมกัน
 โดยนำาจุดแข็งความเชี่ยวชาญของ
ทั้ง 2 บริษัทช่วยผลักดันให้มูลค่า
การตลาดทั้งในส่วนของ ผู้ผลิต
 และผู้จำาหน่าย เติบโตไปพร้อมๆ

กัน โดย IP มีความเชี่ยวชาญ
ด้านอุตสาหกรรมการแพทย์และ
เป็นตัวแทนจำาหน่ายอุปกรณ์และ
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับผู้
ประกอบการหลายราย ส่งผลให้มี
ความเชี่ยวชาญด้านความต้องการ
และการใช้งานของบุคลากร
ทางการแพทย์และบุคคลโดยทั่วไป
 ซึ่งมองว่าการที่ IP เข้ามาร่วมวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ จะ
สามารถตอบโจทย์ตลาดได้อย่าง
แท้จริง  

" PJM ให้ IP เป็นตัวแทนจ�าหน่าย
อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทางการ
แพทย์ที่ท�าจากพลาสติก โดย IP มี
ความเชี่ยวชาญด้านการขายและ
การจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการ
แพทย์ในหลากหลายช่องทาง ที่จะ
เข้ามาช่วยการเจาะตลาดได้อย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ้น"

 ขณะที่ PJW มีความเชี่ยวชาญ
และมีเทคโนโลยีในการผลิต
ผลิตภัณฑ์พลาสติกทางการแพทย์
 (Medical Plastic Product) ที่
ได้มาตรฐานตามที่สำานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย
.) กำาหนด ด้วยกระบวนการผลิต
คุณภาพสูง ดังนั้นการนำาจุดแข็ง
และข้อได้เปรียบของทั้ง PJW และ
 IP มาต่อยอดศักยภาพทางธุรกิจ
ร่วมกัน จะช่วยผลักดันให้ยอดขาย
ธุรกิจดังกล่าวมีแนวโน้มแตะระดับ
 1,000 ล้านบาท ในปี 2567 ตาม
เป้าที่วางไว้ได้อย่างแน่นอน



III เตรีิ่ยมปัรัิ่บเป้ัาปีั 64 ขึึ้�นอีกIII เตรีิ่ยมปัรัิ่บเป้ัาปีั 64 ขึึ้�นอีก
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III เตรียมปรับเป้าปี 64 ขึ้นอีก จากโต
ไม่ตำ่ากว่า 30% หากQ2/64ดีกว่าคาด
 พร้อมประเมินครึ่งปีหลัง ปิดดีลM
&A ในประเทศ 1 ดีล-ต่างประเทศ1ดีล
 และมองแนวโน้มอุตฯโลจิสติกส์ 1-2ปี
ข้างหน้า เติบโต/มั่นใจผลประกอบการ
จะทำา New High ชัวร์ นอกจากนี้คาด
รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน 
และสินค้าประเภทยา เกิดขึ้นต้นปี65

นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์
 จำากัด (มหาชน) III เปิดเผยกับสำานัก
ข่าวหุ้นอินไซด์ว่า ผลการดำาเนินงาน
ในช่วงไตรมาสที่2/2564 นั้นคาดว่า
จะดำาเนินการปิดงบได้ ในช่วงวันที่
 10 สิงหาคม 2564 ซึ่งบริษัทมีความ
คาดหวังว่า ในปี2564นี้ จะเป็นปีที่มี
ผลการดำาเนินงานเติบโตค่อนข้างมาก
เป็น New High ของบริษัท โดยหาก
เทียบผลงานของไตรมาสที่1/64 กับ
ช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่าปีนี้
สามารถทำาผลงานNew High เติบโต
เพิ่มขึ้นกว่า 244% มากกว่าที่บริษัท
ประเมินไว้ และมองว่าแนวโน้มผล
งานไตรมาสที่2/64 ก็มีโอกาสเติบโต
มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วพอ
สมควร เนื่องจากว่าปีที่แล้วเป็นปีที่
บริษัทอยู่ระหว่างการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 
มากพอสมควรแต่ในภาพรวมต่างๆ
ของปี63 ก็ยังถือว่าบริษัทสามารถปรับ
ตัวให้เข้ากับวิกฤติที่เกิดขึ้นได้อย่าง
รวดเร็ว

“หากผลงานของไตรมาสที่2/64ออก
มาชัดเจนแล้วท�าได้ดีกว่าคาดการณ์ไว้
 ก็มีโอกาสสูงมากที่เราจะมีการชี้แจง
รายละเอียดอีกครั้ง เพื่อปรับเป้าราย

ได้รวมทั้งปีมากขึ้นไปอีก จากในช่วง
ไตรมาสที่1ที่ผ่านมาเราได้มีการปรับ
เป้าเป็นโตไม่ต�่ากว่า30% จากเดิมตั้งไว้
ว่าจะเติบโต15-20%ในปีนี้” นายทิพย์
 กล่าว

สำาหรับทิศทางการดำาเนินงานในช่วง
ครึ่งปีหลัง2564 นอกเหนือจากการ
ทำางานจาก4กลุ่มสายงานเดิมนั้น
 บริษัทได้มีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ขึ้น
มา เพื่อสร้างการเติบโต โดยเฉพาะ
สำาหรับธุรกิจที่บริษัทเข้าไปทำา M&A 
หรือ JV ร่วมกับพาร์ทเนอร์ ซึ่งใน
ช่วงครึ่งปีหลัง64 นับจากนี้ คาดว่า
จะได้เห็นผลลัพธ์ของงานที่บริษัทได้
วางไว้ เช่น งานขนส่งทางราง ขนส่ง
ทางรถไฟ ที่จะเริ่มดำาเนินการในปีนี้
 รวมถึงเห็นการทำา M&A ของบริษัท
ภายในประเทศอย่างน้อง1ดีล และดีลM
&Aในต่างประเทศอีก1ดีลในปีนี้ รวม
เป้าหมายในปีนี้คาดว่าจะสามารถทำา 
M&A ได้อย่างน้อย2ดีล

แนวโน้มทิศทางของอุตสาหกรรมโล
จิสติกส์ ในช่วง1-2ปีข้างหน้า เป็น
ปีที่เติบโตมั่นใจว่าผลประกอบการ
ของIIIจะทำา New High แน่นอน โดย
เฉพาะการที่ III มีความต้องการเป็น
บริษัทที่เติบโตในระดับภูมิภาค จะเห็น
ว่าบริษัทมีรายได้จากต่างประเทศที่ไป
ลงทุนค่อนข้างเยอะ และจะมากขึ้น
เรื่อยๆในอนาคต

ส่วนภายในประเทศไทยที่พึ่งเริ่มต้นใน
การทำางาน เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้นั้น
 หากเป็นไปตามแผนปีหน้าและปีถัดไป
 ก็จะเห็นการเติบโตของรายได้จากใน
ประเทศเกิดขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ

ขณะที่ค่าเงินบาทปัจจุบันที่มีแนวโน้ม
อ่อนค่าลงนั้น จากการดำาเนินงานของ
บริษัทที่เน้นการส่งออก(Export) เป็น
ส่วนใหญ่ ก็จะทำาให้ค่าเงินบาทที่อ่อน
ค่านั้นเป็นผลบวกต่อบริษัทมากพอ
สมควร โดยเฉพาะค่าระวางทางเรือที่มี
คิดรายได้เป็นค่าเงิน US dollars

นายทิพย์กล่าวถึงความคืบหน้าธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับวัคซีน และสินค้าประเภท
ยา ภายหลังที่ได้จัดตั้งบริษัท Cool 
ChainLogistics Pte., Ltd. ร่วมกับ
พาร์ทเนอร์ในประเทศสิงคโปร์ เพื่อ
รองรับธุรกิจการขนส่งสินค้าประเภท
ยาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในระยะ
ยาว ว่า บริษัทฯมีเป้าหมายในการเป็น
ผู้ให้บริการขนส่งวัคซีนระหว่างประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียโดยใช้สิงคโปร์เป็น
ศูนย์กลางในการขนส่ง

โดยความคืบหน้าของวัคซีนที่ได้จัดทำา
นั้น ปัจจุบันได้มีการวางแผนและสร้าง
เครือข่ายเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างการพูดคุยกับลูกค้าที่จะติดต่อ
ซื้อสินค้าประเภทกล่องหรือผลิตภัณฑ์
ที่นำาไปเป็นบรรจุภัณฑ์ขนส่งยาและ
วัคซีน ซึ่งลูกค้าหลายรายได้มีการนำาไป
ทดลองใช้บรรจุสินค้าบ้างแล้ว

สำาหรับตลาดการขนส่งสินค้ายาและ
วัคซีนนั้น มีผู้เล่นรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย
 เพราะเป็นงานสเกลใหญ่ที่ต้องใช้เวลา 
แต่หากสำาเร็จเมื่อไหร่ก็จะสามารถสร้าง
ผลตอบแทนคุ้มค่าในระยะยาว คาดว่า
จะเห็นรายได้เกิดขึ้นในช่วงต้นปี2565
 เป็นต้นไป



THCOM แจง Q2/64 กำาไริ่ลดีลง เทียบกับ Q1/64THCOM แจง Q2/64 กำาไริ่ลดีลง เทียบกับ Q1/64
เหต่ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที�เพุ่่� มขึึ้�นและกำาไริ่จากอัตริ่าแลกเปัลี�ยนที�ลดีลงเหต่ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที�เพุ่่� มขึึ้�นและกำาไริ่จากอัตริ่าแลกเปัลี�ยนที�ลดีลง

บริษัท ไทยคม จำากัด (มหาชน) (“THCOM” หรือ “
บริษัท”) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย รายงานผลประกอบ
การประจำาไตรมาส 2/2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2564

บริษัทรายงานรายได้การขายและการให้บริการ
ส�าหรับไตรมาส 2/2564 รวมทั้งสิ้น 796 ล้านบาท
 ลดลง 8.9% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2/2563 ที่ 873 
ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ที่ลดลงของ
การให้บริการดาวเทียม อันเนื่องมาจากลูกค้ามีการใช้
งานลดลง ประกอบกับการแข่งขันด้านราคา โดยเมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2564 รายได้จากการขาย
และการให้บริการเพิ่มขึ้น 1.0% จาก 788 ล้านบาท
 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้งานดาวเทียม
ทั่วไปของลูกค้าในต่างประเทศ

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำาหรับไตรมาส 2/2564 
จำานวน 41 ล้านบาท ลดลงจากผลกำาไรสุทธิในไตรมาส
 2/2563 จำานวน 498 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจาก
รายได้ที่ลดลง ประกอบกับในไตรมาสที่ 2/2563 มีการ
รับรู้รายการพิเศษจากเงินชดเชย ทั้งนี้ผลกำาไรสุทธิใน
ไตรมาสนี้ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับผลกำาไรสุทธิใน
ไตรมาสที่ 1/2564 จำานวน 111 ล้านบาท เนื่องจากค่า
ใช้จ่ายทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้นและกำาไรจากอัตราแลก
เปลี่ยนที่ลดลง

ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 อัตราการใช้บริการของลูกค้า
เมื่อเทียบกับความสามารถในการให้บริการของ
ดาวเทียมแบบทั่วไปซึ่งประกอบด้วยดาวเทียมไทยคม
 6 ไทยคม 7 และไทยคม 8 อยู่ที่ระดับ 63.7% เพิ่ม
ขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2564 ที่
 63.6% สำาหรับการให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์
ไทยคม 4 มีอัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบ

กับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียม อยู่ที่
ระดับ 18.1% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบ ณ สิ้น
ไตรมาส 1/2564 ที่ระดับ 18.0%

นอกจากนี้ บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ทีซี
 สเปซ คอนเน็ค จ�ากัด (TCSC) ด้วยทุนจดทะเบียน
 100 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อเข้า
ยื่นความจ�านงในการประมูลสิทธิการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ต่อส�านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
 และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวัน
ที่ 5 กรกฏาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยเป็นผู้ยื่นความ
จ�านงแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้มีการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมดาวเทียมเพิ่มขึ้น กสทช.

 จึงขยายระยะเวลาแสดงความจำานงและการเข้า
ประมูลสิทธิออกไปประมาณ 1 เดือน โดยกำาหนดวัน
ประมูลเป็นวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทยัง
คงยืนยันเจตจำานงค์เดิมในการเข้าประมูลสิทธิการ
เข้าใช้วงโคจรดาวเทียมจาก กสทช. และเชื่อมั่นว่า
ด้วยศักยภาพและประสบการณ์ในการดำาเนินธุรกิจที่
ยาวนานจะช่วยให้บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน
ทั้งในและต่างประเทศ และพร้อมที่จะส่งเสริมธุรกิจ
ดาวเทียมของประเทศไทยให้แข็งแกร่งพร้อมรับความ
ต้องการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น

ในส่วนของกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท ลาว เทเลคอมมิ
วนิเคชั่นส์ จ�ากัด (แอลทีซี) ในประเทศลาว มีจ�านวนผู้
ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในระบบรวมทั้งสิ้น 1.76 
ล้านราย โดยมีระดับจ�านวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบไตรมาส 2/2563 จ�านวน 1.51 ล้านราย



AMR ไอพีีโอน้้องใหม่่อัพีไซด์์เพีียบ 3AMR ไอพีีโอน้้องใหม่่อัพีไซด์์เพีียบ 3
กููรููเคาะรูาคาเป้้าหม่ายป้ี 64 ทีี่� 8-8.70 บ. คาด์คว้้างาน้ใหม่่เติิม่กููรููเคาะรูาคาเป้้าหม่ายป้ี 64 ทีี่� 8-8.70 บ. คาด์คว้้างาน้ใหม่่เติิม่

พีอร์ูติป้ีละไม่่ติำ�ากูว่้า 2,000 ลบ.พีอร์ูติป้ีละไม่่ติำ�ากูว่้า 2,000 ลบ.

AMR ไอพโ้อป้ายแดงผูู้�เชื้้�ยวชื้าญระบบคมนาคม
ขนสง่แลัะเมืองอัจฉรยิะ หุ�นมอั้พไซด์เพย้บ
 เปรย้บเทย้บจากราคา Fair Value ปี 2564 ท้� 3 
โบรกเกอรดั์งประเมินเอาไว�ในชื้่วง 8.00-8.70 
บาท สว่นปี 2565 อยูท่้� 9.70-9.76 บาท พร�อม
ประเมินผู้ลังานเติบโตแบบก�าวกระโดดตาม
เมกะเทรนด์ ทั�งงานด�านคมนาคมในระบบราง
ท้�มเ้ม็ดเงินลังทนุมหาศาลัรฐัฯ รวมถึงงานไอซท้้
เป้าหมายท้�เป็นพื�นฐานระบบ Smart Cities ใน
 2-3 ปีจากน้� ฟากผูู้�บรหิาร “มารุต ศริโิก” โชื้ว์
 Backlog Q1/2564 พร�อมทยอยรบัรู�รายได�ราว
 1.4 พันลั�านบาท แลัะครึ�งปีหลัังยงัมโ้ครงการท้�
อยูร่ะหว่างยื�นประมูลังานเพิ�มอก้หลัายโครงการ
ในปีน้� อนาคตหวังคว�างานใหม่เติมพอรต์ปีลัะไม่
ตำากว่า 2 พันลั�านบาท หนุนรายได�เติบโตต่อเนื�อง
 ประกาศนำาเงินจากไอพโ้อต่อยอดธุรกิจลัยุสดุ
ตัว Feeder Line – Smart City – EV Charging 
Station ดันผู้ลังานติดปีก

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (
มหำชน) เผยแพรบ่ทวิเครำะห์หุ้น บริษัท เอเอ็
มอำร์ เอเซีย จ�ำกัด (มหำชน) (AMR) โดยระบุว่ำ
เป็นหุ้นท่ีตอบรับโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 เนื่องจำก
 AMR ประกอบธุรกิจด้ำนวิศวกรรมออกแบบและ
เชื่อมต่อระบบไอทีโซลูชั่น (System Integrator) 
แบบครบวงจร ซึ่งหำกพิจำรณำจำกงำนในอดีต
และงำนในมือกลุ่มลูกค้ำของ AMR จะเน้นไปท่ี
งำนวำงระบบคมนำคมขนสง่ (Transportation 
Solution: TS) โดยในปี 2563 รำยได้จำกงำน
ประเภท TS คิดเป็นรำว 65.5% ของรำยได้รวม
 และรำยได้จำกงำนวำงระบบไอซีทีและซิสเต็ม
ส์โซลูชั่น (ICT and System Solution: ISS) ในปี
 2563 คิดเป็นรำว 23.7% ของรำยได้รวมจะเห็น
ว่ำโครงสร้ำงธุรกิจของ AMR สอดคล้องกับแผน
พัฒนำดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561 
- 2580 ของภำครัฐฯ

ประเด็นถัดมำคือรำยได้ประมำณ 70% ของ
 AMR เป็นรำยได้จำกงำนประเภท TS อำทิ ระบบ
เดินรถไฟฟ้ำ ระบบอำณัติสัญญำณ ระบบในกำ
รด�ำเนินงำนและงำนซอ่มบ�ำรุง ฯลฯ ซึ่งอิงไปกับ
กำรพัฒนำระบบรำงและระบบคมนำคมขนสง่ของ
ประเทศไทย ดังนั้น แผนกำรลงทุนโครงสร้ำงพื้น
ฐำนของประเทศไทย โดยเฉพำะงำนระบบรำง (
รถไฟฟ้ำ รถไฟรำงคู่รถไฟฟ้ำชำนเมือง รถไฟฟ้ำ
รำงเด่ียวหรือโมโนเรล ฯลฯ) ท่ีคำดว่ำจะมีมูลค่ำ
ลงทุนรำว 1.7 ล้ำนล้ำนบำท จำกประวัติกำรท�ำงำน
ในอดีต (Track record) ท�ำให้คำดว่ำกำรลงทุน
โครงสร้ำงพื้นฐำนของประเทศไทย โดยเฉพำะ
ระบบรำง จะเป็นอีกปัจจัยส�ำคัญท่ีหนุนผลกำรด�ำ
เนินงำนของธุรกิจ IT Solution อยำ่ง AMR ด้วย

นอกเหนือจำก Backlog ในมือ AMR ยังมีงำน
รอประมูลอีกรำว 8 พันล้ำนบำท ซึ่งเพียงพอท่ี

จะท�ำให้รำยได้เติบโต +7% CAGR (2563 - 66) 
อยำ่งไรก็ดี ทำงบริษัทได้ค�ำนึงถึงควำมผันผวน
ท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกำรประมูลงำนโครงกำร จึง
วำงเป้ำหมำยท่ีจะเพิ่มสัดสว่นรำยได้จำกงำน
ประเภทงำนให้บริกำรดูแลรักษำและซอ่มบ�ำรุง
 หรือ Maintenance Agreement (MA) ภำยในปี
 2565 ซึ่งงำนประเภท MA จะเป็นรำยได้ประเภท
 Recurring income ท่ีต่อเนื่องและมีอัตรำก�ำไรขั้น
ต้นท่ีสูง

ฝ่ายวิเคราะหฯ์ได�ประเมินมูลัค่าท้�เหมาะสมปี
 2564 ได�เท่ากับ 8.7 บาท อิง PE 30 เท่า โดย
 Discount -14% จากค่าเฉลั้�ย Forward PE 
ของหุ�นกลัุ่ม Business Solution ท้�เน�นงานด�าน
เทคโนโลัยท้้� 35 เท่า

บรษัิทหลัักทรพัย ์ทรนิ้ต้� จำากัด ได�ประเมินเก้�ยว
กับ AMR ว่าม ้Fair Value ปี 2564 เท่ากับ 8.58 
บาทต่อหุ�น แลัะปี 2565 เท่ากับ 9.76 บาท
ต่อหุ�น อ�างอิงวิธ ้PE ท้� 26 เท่า ซึ�งเป็นระดับ
 Conservative ปรบัลัดจากค่า P/E เฉลั้�ยย�อน
หลัังของบรษัิทท้�ประกอบธุรกิจใกลั�เคย้งกันท้�
จดทะเบย้นในตลัาดต่างประเทศท้�ราว 32 เท่า 
คำานวณ์บน EPS ปี 2564 ท้� 0.33 บาทต่อหุ�น แลัะ
ปี 2565 ท้� 0.38 บาทต่อหุ�น ตามลัำาดับ โดยยงั
ไม่รวม Upside จากแผู้นการใชื้�เงินท้�ได�จากการ 
IPO เพื�อลังทนุต่อยอดธุรกิจในประมาณ์การ

โดยระบุว่าความน่าสนใจในการลังทนุ AMR 
มาจากทม้ผูู้�บรหิารท้�มป้ระสบการณ์์ในธุรกิจ
มากกว่า 20 ปี เป็นบรษัิทท้�เชื้้�ยวชื้าญด�าน
วิศวกรรมออกแบบแลัะเชื้ื�อมต่อระบบไอท้
โซลัชูื้ั�น (SI) สญัญาติไทยรายเดย้วท้�ม ้Track 
Record ด�านงาน Turnkey ระบบเดินรถไฟฟ้า
ระดับเมกะโปรเจคของประเทศ

พร�อมทั�งประมาณ์การว่า AMR จะมร้ายได�แลัะ
กำาไรต่อเนื�อง จากงานในมือท้�ทยอยรบัรู�ราย
ได�ต่อเนื�อง รวมถึงโอกาสประมูลังานใหม่ คาด
การณ์์ Backlog แลัะโอกาสคว�างานประมูลัเพิ�ม
 ในชื้่วงปี 2564-2566 กว่า 8,000 ลั�านบาท ตาม
การเติบโตของอุตสาหกรรมท้�เก้�ยวข�องกับระบบ
คมนาคมแลัะอุตสาหกรรมท้�เก้�ยวข�องกับระบบ
เทคโนโลัยส้ารสนเทศ ประกอบกับการขยายฐาน
รายได�งานบำารุงรกัษา (MA) ซึ�งเป็นรายได�ประจำา
ต่อเนื�อง เพื�อกระจายความเส้�ยงจากงานโครงการ
แลัะเพื�อให�ครอบคลัมุค่าใชื้�จ่ายคงท้� คาดรายได�
รวมเติบโต (CAGR) ปี 2563-2566 ราว 8.3% 
ต่อปีแลัะคาดกำาไรสทุธิปี 2563-2566 เติบโต
ราว 7.4% ต่อปี โดยบรษัิทมอั้ตรากำาไรขั�นต�น
ปี 2562-2563 อยูท่้� 18.3% แลัะ 20.6% ตาม
ลัำาดับ

นอกจำกนี้ ฐำนะกำรเงินของ AMR ยังแข็งแกรง่
 ก่อนกำร IPO บริษัทมีอัตรำสว่นหนี้สินท่ีมีภำระ
ดอกเบี้ยต่อทุนในระดับต�ำเพียง 0.01 เท่ำ โดยมี
สถำนะเป็น Net Cash มีเงินสดในมือสูง และมีกำร
จ่ำยเงินปันผลอยำ่งต่อเนื่อง โดยมีนโยบำยกำรจ่ำย
ปันผลไมต่�ำกว่ำ 40%

บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ำกัด ระบุว่ำภำยใต้
จุดแข็งด้ำนวิจัยพัฒนำสินค้ำ และบริกำรตรงตำม
ควำมต้องกำรลูกค้ำ ท�ำให้ AMR ได้รับงำนจำกผู้ให้
บริกำรระบบรำงหลักของประเทศเสมอ จึงพร้อม
เติบโตไปกับเม็ดเงินลงทุนระบบรำงมหำศำลรัฐฯ
 รวมถึงงำนไอซีทีเป้ำหมำยท่ีเป็นพื้นฐำนระบบ
 Smart Cities ใน 2-3 ปีจำกนี้ ประเมินกว่ำปีละ 3 
หมื่นล้ำนบำท

ทั�งน้� เงิน IPO จะใชื้�รองรบัปรมิาณ์งานท้�เข�ามาใน
อนาคต แลัะลังทนุเป็นผูู้�ให�บรกิารระบบรางสาย
รอง (Feeder Line) แลัะ Smart Cities ภายใต�
สมมติฐานไม่รวมการลังทนุในโครงการให�บรกิาร
ดังกล่ัาวท้�นำาเงิน IPO มาใชื้�อยูใ่นราคา Fair 
Value คาดกำาไรปี 2564-66 เติบโตเฉลั้�ยปีลัะ
 16.8% มูลัค่าหุ�นปี 2564 อิง PER 25 เท่า อยูท่้� 
8.0 บาท สว่นปี 2565 จะเพิ�มเป็น 9.70 บาท

ด้ำนนำยมำรุต ศิริโก กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท เอ
เอ็มอำร์ เอเซีย จ�ำกัด (มหำชน) (AMR) กล่ำวว่ำ ณ
 สิ้นไตรมำสท่ี 1/2564 บริษัทฯ มีงำนในมือรอรับรู้
รำยได้ (Backlog) เรียบร้อยแล้ว รำว 1.4 พันล้ำน
บำท และครึ่งปีหลังยังมีโครงกำรท่ีอยูร่ะหว่ำงยื่น
ประมูลงำนเพิ่มอีกหลำยโครงกำรในปีนี้ บริษัทคำด
รับรู้อัตรำก�ำไรปีนี้ปรับตัวดีขึ้นจำกปีท่ีผำ่นมำ ซึ่ง
อยูใ่นระดับท่ีสูงกว่ำค่ำเฉล่ียของอุตสำหกรรม โดย
ในแต่ละปีคำดว่ำจะได้งำนใหมเ่ข้ำมำเติมพอร์ต
ไมน่้อยกว่ำปีละ 2 พันล้ำนบำท ซึ่งจะหนุนให้
บริษัทมีกำรเติบโตต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทอยู่
ระหว่ำงพัฒนำโครงกำรท่ีสร้ำงรำยได้ประจ�ำ อำทิ
เชน่ Feeder Line – Smart City – EV Charging 
Station จำกเงิน IPO เพื่อสร้ำงผลตอบแทนให้กับ
ผู้ถือหุ้นในอนำคตอันใกล้นี้

“หลัังจากได�รบัเงินจากการขายไอพโ้อในครั�งน้�
 AMR จะแบง่เงินออกมาสดัสว่นราว 85% นำาไป
ใชื้�ในการลังทนุเพื�อต่อยอดสร�างผู้ลัตอบท้�ดข้ึ�น
 โดยเบื�องต�นมแ้ผู้นท้�จะขยายการลังทนุในด�าน
 Feeder Line – Smart City – EV Charging 
Station เพื�อเพิ�มแหล่ังท้�มาของรายได� แลัะเพิ�ม
สดัสว่นรายได�ประจำา ลัดความผู้นัผู้วนธุรกิจ
 สร�างการเติบโตท้�แข็งแกรง่แลัะยั�งยนืแลัะสร�าง
ผู้ลัตอบแทนท้�ดใ้ห�กับผูู้�ถือหุ�น” นายมารุต กล่ัาว
ในท้�สดุ



AQUA เผยแบรูน้ด์์ใหม่่ "STARLET"AQUA เผยแบรูน้ด์์ใหม่่ "STARLET"
เปิ้ด์ตัิว้ 1 ส.ค.64 เฟสแรูกู มี่ 11 จอ เปิ้ด์ตัิว้ 1 ส.ค.64 เฟสแรูกู มี่ 11 จอ 

เพิี� ม่อีกู 4 จอ ใน้ Q4 ถึึงป้ี 65 จะมี่จอไม่่ติำ�ากูว่้า 20 จอเพิี� ม่อีกู 4 จอ ใน้ Q4 ถึึงป้ี 65 จะมี่จอไม่่ติำ�ากูว่้า 20 จอ

AQUA เปิดแบรนด์สื่อโฆษณำน้อง
ใหม ่แต่คณุภำพยิง่ใหญอ่ลังกำรใน
ชื่อ “STARLET” ด้วยจอ LED ใหม่
 ควำมคมชัดระดับ ULTRA HD เริม่
เผยโฉมแล้วต้ังแต่วันท่ี 1 สิงหำคม
 2564 ในเฟสแรกม ี11 จอ เพิม่อีก 
4 จอในไตรมำสท่ี 4 ถึงป ี2565 จะมี
จอไมต่�ำกว่ำ 20 จอ

บริษัท อควำ คอร์เปอเรชั่น จ�ำกัด
 (มหำชน) หรือ AQUA เป็นบริษัท
บริหำรจัดกำรกำรลงทุนในธุรกิจ
ต่ำงๆ ท่ีมีศักยภำพและมีผล
ตอบแทนท่ีดี หนึ่งในธุรกิจท่ี AQUA 
ลงทุนคือ ธุรกิจสื่อโฆษณำนอกบ้ำน
 หรือ Out of Home Media (OOH) 
โดยด�ำเนินธุรกิจผำ่นบริษัทยอ่ย
คือ AQUA AD, BOARDWAY และ
 ส.ธนำ ในปีท่ีผำ่นมำบริษัทได้รวม
กำรบริหำรจัดกำรสื่อโฆษณำนอก
บ้ำน ท้ังป้ำยโฆษณำแบบ Static 
รวมกว่ำ 270 หน้ำป้ำย และป้ำย
โฆษณำแบบ LED มีกว่ำ 130 จอ
 ท่ัวประเทศ ภำยใต้ชื่อ แบรนด์
 “AQUA”

คุณปำนเทพ กุลพนำภินันท์

 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรกลุ่ม
ธุรกิจสื่อโฆษณำ บมจ. อควำ
 คอร์เปอเรชั่น เผยว่ำ AQUA เข้ำ
มำลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณำนอก
บ้ำนมำมำกกว่ำ 14 ปีแล้ว เริ่มต้น
จำกป้ำยโฆษณำแบบ Static และ
เข้ำสูป่้ำยโฆษณำแบบดิจิตอลเมื่อปี
 2560 โดยกำรเข้ำลงทุนกับ บริษัท
 บอร์ดเวย์ มีเดีย ซึ่งบอร์ดเวย์ เป็น
ผู้ประกอบกำรสื่อ LED รำยแรกๆ 
ของประเทศไทย ด้วยประสบกำรณ์
และควำมเชี่ยวชำญของผู้บริหำร
และทีมงำน ได้มองเห็นว่ำ ใน
ปัจจุบันกำรหำพื้นท่ีท�ำจอ LED 
ในท�ำเลท่ีดีจะถูกจับจองเป็นป้ำย 
Static เกือบท้ังหมด 

ในชื้่วงสถานการณ์์การแพรร่ะบาด
ของเชื้ื�อโควิด-19 สง่ผู้ลักระทบ
ต่อธุรกิจสื�อนอกบ�านอยา่งมส้าระ
สำาคัญ หลัายป้ายท้�ไม่เคยว่างต�อง
ว่าง อยา่งไรก็ตามธุรกิจสื�อนอก
บ�านจะกลัับมาพร�อมการใชื้�ชื้วิ้ต
นอกบ�านของประชื้ากรในประเทศ
อยา่งแน่นอน การไม่หยุดนิ�งเพื�อ
รอการสิ�นสดุของสถานการณ์์
โควิด-19 AQUA มองเหน็โอกาส

ในยามวิกฤต บรษัิทจึงได�ลังทนุ
เพิ�มในธุรกิจสื�อนอกบ�าน โดย
การจับมือกับผูู้�ประกอบการป้าย
 Static เพื�อพัฒนาเป็นป้าย LED 
ท้�มข้นาดใหญ่ ตั�งอยูจุ่ดใจกลัาง
เมือง แลัะลังทนุจอท้�มค้ณุ์ภาพ
ความคมชื้ัดระดับสงู รวมถึงการ
พัฒนา Creative Production 
เพื�อรองรบัการให�บรกิารผู้ลิัตสื�อ
 แบบ 2D แลัะ 3D อก้ทั�งยงันำา
 Data Analytic มาใชื้�เพื�อให�ลักูค�า
มข้�อมูลัในการเลืัอกใชื้�สื�อโฆษณ์า
อยา่งมค้ณุ์ภาพแลัะเข�าถึง Target 
ได�อยา่งชื้ัดเจน จึงเป็นความมุ่งมั�น
แลัะกลั�าท้�จะสร�างผู้ลิัตภัณ์ฑ์ใหม่
ภายใต�แบรนด์ “STARLET”

“STARLET” จะเป็นตัวแทนของ
สื่อโฆษณำนอกบ้ำน ด้วยกำรน�ำ
เสนอสื่อโฆษณำในรูปแบบใหม่ๆ
 มีกำรน�ำเทคโนโลยีมำผสมผสำน
เข้ำกับควำมคิดสร้ำงสรรค์ ให้เกิด
งำนโฆษณำท่ีดึงดูดสำยตำ และ
เป็นโฆษณำท่ีไมเ่คยปรำกฎใน
ประเทศไทยมำก่อน



RATCH ผนึ้กูกูล่่ม่ BCHRATCH ผนึ้กูกูล่่ม่ BCH
บ่กูเบิกูธุ่รูกิูจโรูงพียาบาลเอกูชน้ใน้ สป้ป้.ลาว้บ่กูเบิกูธุ่รูกิูจโรูงพียาบาลเอกูชน้ใน้ สป้ป้.ลาว้

บรษัิท ราชื้ กรุ�ป จำากัด (มหาชื้น
) จับมือรว่มทนุกลัุ่มบรษัิท บางกอก
 เชื้น ฮอสปิทอลั จำากัด (มหาชื้น) 
บุกเบกิธุรกิจโรงพยาบาลัเอกชื้น ใน
สาธารณ์รฐัประชื้าธิปไตยประชื้าชื้น
ลัาว (สปป. ลัาว) เพื�อตอบสนองความ
ต�องการบรกิารสขุภาพท้�มแ้นวโน�ม
การเติบโตสงูขึ�น รวมทั�งเป้าหมายการ
พฒันาระบบสาธารณ์สขุแลัะคณุ์ภาพ
ชื้วิ้ตของคนในสงัคมของรฐับาลั สปป. 
ลัาว ด�วย 

เมื่อวันท่ี 30 กรกฎำคมท่ีผำ่นมำ บริษัท
 รำช-ลำว เซอร์วิส จ�ำกัด (รำช-ลำว
) ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ยท่ีบริษัทฯ ถือหุ้น
ท้ังจ�ำนวน ในสปป. ลำว ได้เข้ำลงนำม
สัญญำซื้อขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ
บริษัท บำงกอก เชน อินเตอร์เนชั่นแนล
 (ลำว) จ�ำกัด (BCIL) สัดสว่นร้อยละ
 9.91 ของจ�ำนวนหุ้นท้ังหมด มูลค่ำกำร
ซื้อขำยจ�ำนวน 190 ล้ำนบำท เพื่อลงทุน
ในโรงพยำบำลเกษมรำษฎร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล นครหลวงเวียงจันทน์ สปป
. ลำว ซึ่งเป็นโรงพยำบำลเอกชนแบบ
ตติยภูมิครบวงจร ขนำด 254 เตียง โดย
ระยะแรกจะให้บริกำร 110 เตียง ซึ่งคำด
ว่ำจะเปิดให้บริกำรเชิงพำณิชย์ในวันท่ี 
19 สิงหำคม ศกนี้

นำยกิจจำ ศรีพัฑฒำงกุระ กรรมกำรผู้
จัดกำร บริษัท รำช กรุ๊ป จ�ำกัด (มหำชน
) เปิดเผยว่ำ บริษัทฯ มีควำมยินดีท่ีได้
ผนึกควำมรว่มมือกับกลุ่มโรงพยำบำล
เกษมรำษฎร์ เพื่อบุกเบิกธุรกิจบริกำร
สุขภำพใน สปป. ลำว บริษัทฯ เห็นว่ำ
 ธุรกิจด้ำนสุขภำพมีแนวโน้มกำรเติบโต
อยำ่งต่อเนื่องตำมพฤติกรรมของผู้
บริโภคท่ีให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแล
ใสใ่จสุขภำพมำกขึ้น ยิ่งในสถำนกำรณ์
โควิด-19 เป็นตัวเรง่ให้ธุรกิจนี้ขยำย
ตัวอยำ่งรวดเร็วและเป็นธุรกิจนอกเหนือ

ผลิตไฟฟ้ำท่ีบริษัทฯ ให้ควำมสนใจมำก
ขึ้น โดยเฉพำะใน สปป. ลำว ท่ีรัฐบำล
มียุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำระบบ
สำธำรณสุขท่ีประชำชนมีโอกำสและ
สำมำรถเข้ำถึงกำรบริกำรด้ำนสุขภำพ
ท่ีมีคุณภำพท่ีหลำกหลำยมำกขึ้น ดัง
นั้น โรงพยำบำลเกษมรำษฎร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ลำว จึงเป็นอีกทำงเลือกให้
กับประชำชนคนลำว ตลอดจนถึงนัก
ลงทุนต่ำงชำติ และคนไทยท่ีท�ำงำนใน
สปป. ลำว ด้วย บริษัทฯ คำดหมำยว่ำผล
ตอบแทนกำรลงทุนจำกกำรลงทุนครั้งนี้
ชว่ยเสริมควำมมั่นคงด้ำนรำยได้ของบริ
ษัทฯ ในระยะยำว

“บรษัิทฯ เชื้ื�อมั�นในศกัยภาพของกลัุ่ม
บางกอก เชื้น ด�วยความสำาเรจ็แลัะ
เชื้้�ยวชื้าญในธุรกิจบรกิารสขุภาพแลัะ
การบรหิารโรงพยาบาลัเอกชื้นครบ
วงจรมายาวนาน นอกจากน้� ยงัมค้วาม
พร�อมด�านบุคลัากรทางการแพทยท์้�
เชื้้�ยวชื้าญครอบคลัมุทกุสาขา โอกาสน้�
 บรษัิทฯ ขอขอบคณุ์กลัุ่มบางกอกเชื้น
ท้�เชื้ื�อมั�นในราชื้ กรุ�ป การรว่มลังทนุ
ในโรงพยาบาลัเกษมราษฎร ์อินเตอร์
เนชื้ั�นแนลั นครหลัวงเวย้งจันทน์น้�
 แลัะคาดหวังว่าเราจะขยายความรว่ม
มือต่อยอดการลังทนุในธุรกิจบรกิาร
สขุภาพในตลัาด สปป.ลัาวต่อไปใน
อนาคต” นายกิจจา กล่ัาว

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หำญพำณิชย์ ประธำน
เจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท บำงกอก เชน
 ฮอสปิทอล จ�ำกัด (มหำชน) และผู้
อ�ำนวยกำรใหญ ่บริษัท บำงกอก เชน 
อินเตอร์เนชั่นแนล (ลำว) จ�ำกัด กล่ำวว่ำ
 บริษัทฯ มีควำมพร้อมอยำ่งยิ่งท่ีจะให้
บริกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข
ระดับตติยภูมิกำรแพทย์แบบครบวงจร
ในสปป. ลำว โรงพยำบำลเกษมรำษฎร์
 อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์ จะเริ่ม

เปิดให้บริกำรในวันท่ี 19 สิงหำคม ศก
นี้ และพร้อมท่ีจะรว่มกับรัฐบำล สปป
. ลำวต่อสู้กับสถำนกำรณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ซึ่งก�ำลังแพรร่ะบำดอยู่
ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมทีม
แพทย์และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ท่ีมี
ควำมช�ำนำญและเชี่ยวชำญเพื่อท�ำงำน
กับทีมแพทย์ชำวลำว เพื่อให้บริกำรและ
กำรรักษำอยำ่งเต็มควำมสำมำรถ อีกท้ัง
เรำยังลงทุนด้ำนเครื่องมือและอุปกรณ์
ทำงกำรแพทย์อันทันสมัยอยำ่งครบครัน
เพื่อมำสนับสนุนกำรรักษำด้วย

“ผมขอขอบคุณกลุ่ม รำช กรุ๊ป ท่ีเข้ำมำ
รว่มมือกับกลุ่ม BCH ขับเคล่ือนธุรกิจ
ด้ำนบริกำรสุขภำพใน สปป. ลำว เรำมี
เป้ำหมำยท่ีจะสร้ำงโรงพยำบำลเกษม
รำษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์
 แหง่นี้ให้เป็นโรงพยำบำลเอกชนท่ี
ให้บริกำรกำรรักษำโรคเฉพำะทำง
อยำ่งครบวงจรแหง่แรกในนครหลวง
เวียงจันทน์ ขนำดจ�ำนวนเตียง 254 
เตียง และ 43 ห้องตรวจ ด้วยมูลค่ำกำร
ลงทุนรวม 60 ล้ำนเหรียญสหรัฐ โดย
ระยะแรกจะให้บริกำร 110 เตียง และ
จะขยำยเต็มศักยภำพในระยะท่ี 2 ต่อ
ไป เรำเชื่อมั่นว่ำ โรงพยำบำลเกษม
รำษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์
 จะชว่ยสนับสนุนควำมมั่นคงด้ำนระบบ
สำธำรณสุขและเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิต
ท่ีดีให้กับประชำชนใน สปป. ลำวอยำ่ง
เต็มท่ี” ศ.ดร.นพ.เฉลิม กล่ำว

ภำยหลังกำรซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวแล้ว
เสร็จ ผู้ถือหุ้นของ BCIL จะประกอบด้วย
 บริษัท บำงกอก เชน ฮอสปิทอล จ�ำกัด (
มหำชน) (“BCH”) ร้อยละ 68.47 บริษัท
 รำช-ลำว เซอร์วิส จ�ำกัด ร้อยละ 9.91 
และผู้ถือหุ้นรำยยอ่ย ใน สปป. ลำว และ
ประเทศไทย รวมร้อยละ 21.62



SISB ป้รูะกูาศลด์ค่าเที่อม่ใน้อัติรูา 5-15%SISB ป้รูะกูาศลด์ค่าเที่อม่ใน้อัติรูา 5-15%
 สำาหรัูบภาคเรีูยน้ทีี่� 1 ของป้ีกูารูศึกูษา 2564/2565 พีรู้อม่ติรึูง สำาหรัูบภาคเรีูยน้ทีี่� 1 ของป้ีกูารูศึกูษา 2564/2565 พีรู้อม่ติรึูง

ค่าเที่อม่ติลอด์ป้ีกูารูศึกูษา 2564/2565ค่าเที่อม่ติลอด์ป้ีกูารูศึกูษา 2564/2565

SISB ประกาศลดค่าเทอมในอัตรา
 5-15% สำาหรับภาคเรียนท่ี 1 ของ
ปีการศึกษา 2564/2565 พร้อม
ตรึงค่าเทอมตลอดปีการศึกษา
 2564/2565 เพ่ือช่วยแบ่งเบา
ภาระผู้ปกครอง ลดค่าใช้จ่าย
ด้านการศึกษาสู้ภัยโควิด-19 ขณะ
ท่ีปรับเวลาเปิดปีการศึกษาใหม่
เป็นวันท่ี 30 ส.ค.น้ี ฟาก ซีอีโอ "
ยิว ฮอค โคว" ระบุ คาดการณ์ยัง
คงการเรียนการสอนผ่านระบบ
ออนไลน์ เน้นกลยุทธ์บริหารงาน
ด้วยการคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายให้มี
ประสิทธิภาพ รักษาการจ้างงาน
บุคลากรทุกประเภท ดูแลความ
ปลอดภัยสนับสนุนฉีดวัคซีน
ป้องกันโควิด-19ให้ทุกคน เดินหน้า
ขยายโรงเรียนสาขาตามแผน ม่ันใจ
สามารถฝ่าวิกฤติโควิด-19 รอบน้ี
ไปได้

นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอ
สบี จำากัด (มหาชน) หรือ SISB 
เปิดเผยว่า บริษัทฯได้พิจารณา
แนวทางการช่วยเหลือผู้ปกครอง
และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยการ
ให้ส่วนลดพิเศษในอัตรา 5 - 15% 
ของค่าเทอม สำาหรับเทอม 1 ของ
ปีการศึกษา 2564/2565 และ
ตรึงค่าเทอมตลอดทั้งปีการศึกษา
 2564/2565 เพื่อช่วยบรรเทา
ผลกระทบต่อผู้ปกครองและ

นักเรียน รวมทั้งได้ปรับเวลาการ
เปิดภาคเรียนในปีการศึกษาใหม่
 (ปี 2564/2565) เป็นวันที่ 30 
สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ปัจจุบันสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
ยังไม่คลี่คลาย บริษัทฯ คาด
การณ์ยังคงการเรียนการสอน
ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความต่อ
เนื่องทางการศึกษา และรอให้
สถานการณ์ต่างๆดีขึ้นจะกลับมา
เปิดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ปกติ รวมทั้งยังมีนโยบายที่จะ
รักษาการจ้างงาน สำาหรับบุคลากร
ทุกระดับ ตั้งแต่ ครู ผู้ช่วยครู
 พนักงานธุรการ พนักงานแผนก
ครัว พนักงานทำาความสะอาด
 พนักงานรักษาความปลอดภัย
 ตลอดจนการดูแลความปลอดภัย
และสุขภาพ โดยการให้การ
สนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโค
วิด-19 ให้กับบุคลากรของโรงเรียน
ทั้งครู และพนักงานทั่วไปทุกแห่ง
 โดยปัจจุบันบุคลากรของ SISB ได้
รับวัคซีคแล้วกว่า 90% (เข็มแรก)

" SISB มุ่งมั่นต้องการสร้าง
ความมั่นใจให้กับนักเรียน และผู้
ปกครองที่จะส่งบุตรหลานเข้ามา
ศึกษาในโรงเรียน ขณะเดียวกันจะ
ดูแลสุขภาพ และความปลอดภัย
ของบุคลากร และพนักงานทุกคน

ให้ปลอดภัยจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัส
โควิด-19 โดยปัจจุบันบริษัทฯมี
การเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน
ไว้แล้ว และพร้อมที่จะเปิดรับปี
การศึกษาใหม่ได้เป็นอย่างดี"

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวอีก
ว่าแผนการดำาเนินธุรกิจในช่วงครึ่ง
ปีหลัง SISB มีนโยบายที่ควบคุม
ต้นทุนค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ 
เพื่อที่จะรักษาความสามารถในการ
แข่งขัน และ การดำาเนินงานให้เป็น
ไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งยัง
คงเดินหน้าขยายกิจการ “โรงเรียน
นานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี” Phase 
II แม้จะเกิดการแพร่ระบาดไวรัส
โควิด-19 ระลอกใหม่ คาดว่าจะ
แล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน
 2564

ขณะที่ความคืบหน้าการก่อสร้าง
โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี บน
ที่ดิน 14.8 ไร่ ได้มีการทำาพิธีลงเสา
เข็มก่อสร้าง ในวันที่ 9 พฤษภาคม
 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งการก่อสร้าง
แบ่งเป็นสองเฟส ในเฟสแรก
สำาหรับระดับเนอสเซอรี่-อนุบาล
 ถึงระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาจะเป็นการก่อสร้าง
เฟสที่สอง คาดว่าเฟสแรกจะพร้อม
เปิดให้บริการภายในเดือนสิงหาคม 
2565 เป็นต้นไป
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นายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ�ากัด (มหาชน) GLOBAL 

เปิดเผยว่าณ 30 มิถุนายน 2564 
บริษัทฯมีจำานวนสาขารวม 73 สาขา
 เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของ
ปี2563 จำานวน 5 สาขาและ จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID
-19 ในประเทศกัมพูชา บริษัทฯได้
ปฏิบัติตามมาตรการล็อกดาวน์ และ
มาตรการเคอร์ฟิวของรัฐบาล ทำาให้ต้อง
จำากัดชั่วโมงการให้บริการของสาขาย่อย
ในกรุงพนมเปญ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
 – 21 พฤษภาคม 2564

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามมาตรการ
ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้จาก

การขายโดยรวมของบริษัทอย่างมีนัย
สำาคัญผลประกอบการประจ าไตรมาส 
2 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกัน
ของปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีผลกำาไรสุทธิ(
เฉพาะกิจการ) เท่ากับ 949.70 ล้านบาท
 เพิ่มขึ้น 455.17 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น
 92.04% 

และเมื่อรวมส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุน
ในการร่วมค้าผ่านบริษัทโกลบอลเฮ้าส์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด และการลงทุน
ในบริษัทย่อยในนาม Global House 
Cambodia Co., Ltdจะทำาให้ บริษัทฯมี
ผลกำาไรสุทธิตามงบการเงินรวม เท่ากับ 
974.05 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปี
 2563 จ�านวน 460.98 ล้านบาท หรือ 

เพิ่มขึ้น 89.85% 

เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้ปิด
สาขาชั่วคราวตามมาตรการล็อกดาวน์
ของภาครัฐเป็นผลให้มีฐานรายได้ที่ตำ่า
 รวมถึงการปรับกลยุทธ์ในการบริหาร
สินค้ากลุ่ม House Brand และการก
ระตุ้นยอดขายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ
มากขึ้น

ส�าหรับผลประกอบการส�าหรับงวด 6 
เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
บริษัทฯมีผลก�าไรสุทธิตามงบการเงิน
รวมเท่ากับ1,946.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
 811.70 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 71.56% 
เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ของ ปี 2563
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นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล ประธาน
กรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลย์การ
ไฟฟ้า จ�ากัด (มหาชน) 

เปิดเผยว่า บริษัทขอชี้แจงผลการดำา
เนินงานไตรมาสที่ 1/2564 โดยยอด
ขายในช่วงไตรมาสที่ 1 ( 1 เมษายน
 - 30 มิถุนายน 2564 ) ที่ผ่านมา
 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 3,218.77 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,500.13 ล้านบาท
 หรือ 87.29% จากช่วงเดียวกันของปี
 2563 

ซึ่งมียอดขาย 1,718.64 ล้านบาท อัน
เป็นผลสืบเนื่องมาจาก อุตสาหกรรม
ยานยนต์กลับมาผลิตเพิ่มขึ้น หลังจาก
ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาด
จากไวรัส โควิด - 19 ในช่วงเวลา
เดียวกันของปีที่ ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระ
ทบต่อทุกธุรกิจทั้งในประเทศและการ
ส่งออกรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์
ทั้งระบบ

โดยรถยนต์มีการผลิตจำานวน 
378,768 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปี 2563 ที่มียอดการผลิต
เพียง 152,450 คัน คิดเป็น เพิ่มขึ้น
 148.45% 

โดยมียอดการส่งออกจำานวน 215,381 
คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี
 2563 ที่มียอดการส่งออก จำานวน 
100,269 คัน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 114.80% 
ในขณะเดียวกันยอดขายภายใน
ประเทศ มีจำานวน 175,832 คัน เพิ่ม
ขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่ มี
ยอดขายจำานวน 124,197 คัน คิดเป็น
เพิ่มขึ้น 41.58%

ในส่วนของรถจักรยานยนต์ มียอด
การผลิตทั้งสิ้น 488,908 คัน เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมี
ยอดการผลิตเพียง 206,005 คัน คิด
เป็นเพิ่มขึ้น 137.33% และมียอดขาย

ในประเทศ 436,836 คัน เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่มียอดขาย 
301,249 คัน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 45.01%

ยอดกำาไรในช่วงไตรมาสที่ 1 (1 
เมษายน - 30 มิถุนายน 2564) 
บริษัทมียอดกำาไรสุทธิ 383.48 ล้าน
บาท ผลดำาเนินงานเพิ่มขึ้น จาก
ช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งมียอด
ขาดทุนสุทธิ 184.05 ล้านบาท จาก
ปัจจัยต่างๆ ของบริษัทดังนี้

1. ยอดขายและการผลิตกลับมาเพิ่ม
ขึ้นในระดับ Economical of Scale 
ของการผลิต

2. บริษัทมีการพัฒนาด้าน
ประสิทธิภาพการผลิต
 (Productivity) อย่างต่อเนื่อง รวม
ถึงการควบคุมของเสียและค่าใช้จ่าย
ต่างๆ อย่างเข้มงวด
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B ลั่นปีนี้ พลิกมีกำาไร เหตุรับงานขนส่ง
สินค้าประเภทอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น
 พร้อมปรับแผนสอดคล้องกับคำาสั่งของ
รัฐบาล ใช้กองรถ ขนวัตถุดิบประกอบ
อาหาร หรือชิ้นส่วนประกอบงานต่างๆ
 เพื่อส่งมอบงานให้กับลูกค้า แย้มมีแผน
เพิ่มสัดส่วนถือหุ้นใน เดอะ เมกะวัตต์ จาก
ปัจจุบันถือ22% คาดB-W6 คาดเทรดปลาย
เดือน ส.ค.64

ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธาน
กรรมการบริหารบริษัท บีจิสติกส์ จ�ากัด (
มหาชน) หรือ B เปิดเผยกับส�านักข่าวหุ้น
อินไซด์ว่า ผลการด�าเนินงานในปี2564 
บริษัทฯตั้งเป้าที่จะรักษาระดับให้บริษัท

สามารถมีผลกำาไรได้อย่างต่อเนื่อง หลังจาก
 4 ปีที่ผ่านมา(ปี2560-2563) ขาดทุนต่อ
เนื่อง โดยผลประกอบการในช่วงไตรมาส
ที่1/2564 ที่ผ่านมา บริษัทสามารถสร้าง
ผลดำาเนินงานพลิกกลับมามีกำาไรได้ราว 78 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ขาดทุนสุทธิ 6.14 ล้านบาท เนื่องจาก
บริษัทได้รับงานขนส่งสินค้าประเภท
อุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเข้าพูด
คุยเจรจากับลูกค้า เพื่อส่งมอบบริการที่ดี
มีคุณภาพเมื่อลูกค้าได้ใช้บริการแล้วทำาให้
เกิดความประทับใจและใช้บริการกับบริษัท
อย่างต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสที่2/2564 
ประกอบกับบริษัทมีการขายพื้นที่บริเวณ
ท่าเรือออกไป เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ใน
เขตปากนำ้า บางปะกง มีนำ้าขึ้นเอ่อบริเวณ
ท่าเรือตลอดทำาให้ไม่สามารถใช้พื้นที่ที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ไม่เต็มที่นัก
 จึงตัดสินใจขายออกไป ส่งผลให้บริษัทไม่มี
ภาระหรือต้องแบกรับผลขาดทุนต่อเนื่อง
หลายๆเดือนจากพื้นที่ดังกล่าวอีกต่อไป

โดยภายหลังจากนี้ บริษัทได้นำาเงินที่ได้
จากการขายพื้นที่ท่าเรือบริเวณ ปากนำ้า
 บางปะกง มาใช้ลงทุนสำาหรับกองรถ
 และการสร้างลานที่เก็บตู้คอนเทนเนอร์
 (Container Yard) ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวางแผนดำาเนิน
 รวมทั้งเร่งขยายฐานลูกค้าอย่างเต็มที่โดย
ปัจจุบันบริษัทมี รถบรรทุกหัวลาก 37 คัน

 ซึ่งได้มีการใช้งานเต็ม 100% นอกจากนี้จะ
ใช้บริการซับคอนแทรคอีกประมาณ 100 
คัน

“ตอนนี้ บีจิสติกส์ ตัวเบาขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและตั้งมั่นในการ
ด�าเนินงานด้านธุรกิจTransport ให้เป็น
ไปตามเทรนด์และทิศทางตลาดโลก รวม
ถึง S-Curve ซึ่งบริษัทเองก็มีความสนใจ
และเข้าลงทุนทางด้านธุรกิจพลังงานด้วย
 เช่นกลุ่มบริษัทที่ลงทุนด้านพลังงานโซ
ลาร์เซลล์ จ�านวน 29 เมกกะวัตต์ ทางตอน
ใต้ของประเทศเวียดนาม และพึ่ง COD 
ไปเมื่อปลายปีที่แล้ว โดยบริษัทถือหุ้นใน
สัดส่วน 40% ท�าให้บริษัทได้รับรายได้
จากการลงทุนดังกล่าวทุกๆไตรมาส ขณะ
เดียวกันก็ยังมีความสนใจในการเข้าลงทุน
พลังงานสะอาดประเภทขยะ รวมถึงการ
เข้าไปลงทุนในบริษัท  เทพฤทธา จ�ากัด ที่
ประกอบธุรกิจซัพพลายน�้าซึ่งจะน�าน�้ามา
บ�าบัดให้เป็นน�้าสะอาดเพื่อกระจายต่อไป
ให้กับบริษัทเอกชน ซึ่ง B เป็นผู้ถือหุ้นใน
สัดส่วน51% ” ดร.ปัญญา กล่าว
 
ขณะที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออก
และเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญครั้งที่ 6 ( B-W6) จำานวนไม่เกิน
 320.327 ล้านหน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมในอัตรา 6 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบ
สำาคัญแสดงสิทธินั้น 

นอกจากนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นยังมีมติ
อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนแบบมอบอำานาจทั่วไป (General 
Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวง
จำากัด (Private Placement) จำานวนไม่เกิน
 192 ล้านหุ้น คิดเป็น 9.98% ของทุนจด
ทะเบียนที่ชำาระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
 0.68 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำาเงิน
ที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้
ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และ
เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในโครงการ
ใหม่ในอนาคต

"บริษัทฯคาดว่า B-W6 จะสามารถเข้าซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ประมาณปลาย

เดือนสิงหาคมนี้"ดร.ปัญญากล่าว

ดร.ปัญญากล่าวว่า บริษัทฯได้วางแผนการ
ดำาเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง2564 โดยมี
การปรับแผนในหลายๆส่วนให้สอดคล้อง
กับคำาสั่งของรัฐบาลที่ออกมาบังคับใช้ใน
ช่วงการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น การเร่งหา
วัตถุดิบประกอบอาหาร หรือชิ้นส่วน
ประกอบงานต่างๆ โดยใช้กองรถ ขน เพื่อ
ส่งมอบงานให้กับลูกค้า จึงทำาให้การรับรู้
ยอดขายของบริษัทในช่วงเดือนก.ค.นี้ยัง
เป็นไปตามเป้า ซึ่งปัจจุบันเรามีแบ็คล็อค
และลูกค้าอยู่ในมือ ที่สามารถส่งไปให้ซัพ-
คอนแทร็คช่วยจัดการได้ หรือการดึงลูกค้า
กลุ่มก่อสร้างมาใช้กองรถของบริษัทฯแทน
การใช้รถจากซัพ-คอนแทร็ค เป็นผลดีต่อ
บริษัทที่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านการขนส่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
สำาหรับการเข้าลงทุนใน บริษัท เดอะ เมกะ
วัตต์ จำากัด นั้นปัจจุบันบริษัทถือหุ้นอยู่
จำานวน22% ซึ่งได้มองเห็นแนวโน้มการ
เติบโตของเดอะ เมกะวัตต์ในช่วง8-10ปี
ข้างหน้า จะสามารถสร้างผลกำาไรต่อเนื่อง
อย่างแน่นอน โดยปัจจุบันเดอะ เมกะวัตต์
มีการดำาเนินงานเกี่ยวกับพลังงานในพื้นที่
 จ.ชัยภูมิ และในประเทศพม่า ซึ่งที่ผ่านมาก็
มีผลประกอบการค่อนข้างดี ทำาให้ B มีแผน
ในการเข้าลงทุนซื้อหุ้นในกิจการดังกล่าว
เพิ่มเติม

“เราตั้งใจท�างานเต็มที่เพื่อสร้างผล
ตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เรา
อยากให้ B เป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่
ดี สามารถสร้างผลก�าไรต่อเนื่องให้กับผู้
ถือหุ้น นอกจากนี้เรายังมีการปรับเปลี่ยน
นโยบายการท�างานให้สอดคล้องตาม
ยุคสมัย และตามการเปลี่ยนแปลงของ
ทิศทางของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
อยากให้ทุกคนรอติดตามการใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆเข้ามาเสริมกิจการขนส่งของบริษัท
ให้มีความก้าวหน้าและสร้างผลก�าไรที่ดีให้
กับB” ดร.ปัญญา กล่าว



TOP คาด์ เพิี� ม่ท่ี่น้ไม่่เกิูน้1หม่่�น้ลบ.  - ขายห้่น้ GPSCTOP คาด์ เพิี� ม่ท่ี่น้ไม่่เกิูน้1หม่่�น้ลบ.  - ขายห้่น้ GPSC
รูองรัูบกูารูลงท่ี่น้ใน้ CAP แล้ว้เสร็ูจภายใน้ H1/65รูองรัูบกูารูลงท่ี่น้ใน้ CAP แล้ว้เสร็ูจภายใน้ H1/65

TOP คาดเพ่ิมทุนไม่เกิน1หม่ืนลบ. -ขาย
หุ้น GPSC รองรับการลงทุนใน CAP แล้ว
เสร็จภายใน H1/65 เร่ิมรับรู้ก�าไรจากการ
ลงทุนใน CAP ราว 40-50 ล้านเหรียญ/
ปี ภายใน Q4/64

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
 ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) หรือ TOP เปิด
เผยว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำาเนินการ
เข้าร่วมลงทุน ในบริษัท PT Chandra Asri 
Petrochemical Tbk (“CAP”) ประเทศ
อินโดนีเซีย ผ่านบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่
 PT TOP Investment Indonesia โดยเข้า
ถือหุ้น CAP ที่สัดส่วนร้อยละ 15.38 ใช้เงิน
ลงทุนมูลค่ารวมไม่เกิน 1,183 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ เพื่อก้าวเข้าสู่ธุรกิจโอเลฟินส์ โดย
 CAP มีแผนขยายกำาลังการผลิตและ
ก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีแห่งที่ 2 เพื่อ
รองรับปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์โอ
เลฟินส์ที่สูงขึ้นของประเทศ ขณะเดียวกัน
ก็มีการเจรจาเพิ่มเติมเพื่อรอจังหวะที่
เหมาะสมจะซื้อหุ้น PT Chandra Asri เพิ่ม
สัดส่วนขึ้นในอนาค

การลงทุนในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำาคัญของ
ไทยออยล์ในการเดินหน้าสู่อุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ จากเดิมที่มี
ธุรกิจสายอะโรเมติกส์อยู่แล้ว ซึ่งจะทำาให้
โครงสร้างธุรกิจของไทยออยล์มีความ
สมบูรณ์ครอบคลุมธุรกิจปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคมีอย่างครบวงจร โดยสายโอ
เลฟินส์มีข้อได้เปรียบที่สามารถนำาไปเป็น
สารตั้งต้นของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ขั้นปลายต่างๆ ที่หลากหลายกว่าสายอะ
โรเมติกส์ โดยคาดจะเริ่มทยอยรับรู้กำาไร
จากการเข้าซื้อหุ้น PT Chandra Asri 
ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ 15.38% ในช่วง

ไตรมาสที่4/64 ราว 40-50 ล้านเหรียญฯ
/ปี
 
ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีความ
ต้องการผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ในปริมาณ
สูง มีแนวโน้มเติบโตดีในอนาคต และยัง
ต้องพึ่งพาการนำาเข้าผลิตภัณฑ์จากต่าง
ประเทศ โดย CAP เป็นผู้ผลิตปิโตรเคมี
ชั้นนำารายใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย
 อีกทั้งยังเป็นผู้ดำาเนินกิจการโรงงานแยก
แนฟทา (Naphtha Cracker) เพียงแห่ง
เดียวของประเทศ มีกำาลังการผลิตเอทิลีน 
(ethylene) ประมาณ 900,000 เมตริกตัน
ต่อปี และพอลิโอเลฟินส์ (Polyolefins) ที่
มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตสไตรีน
โมโนเมอร์ (SM) และบิวทาไดอีน (BD) 
และจะดำาเนินการขยายกำาลังการผลิตและ
ก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีแห่งที่ 2 ซึ่งจะ
ทำาให้มีกำาลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก
เท่าตัว   

“การเข้าลงทุนครั้งนี้ของไทยออยล์ก่อให้
เกิดประโยชน์หลายด้าน ทั้งการได้ร่วม
เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท CAP 
และบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ากัด  ผู้
ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นน�าในภูมิภาคอาเซียน
 ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
 CAP ถือเป็นการผนึกก�าลังครั้งส�าคัญ
ระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มพลังงาน
และปิโตรเคมี ที่มีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้
เกิดความร่วมมือในการขยายธุรกิจต่อไป
ในอนาคต การร่วมลงทุนใน CAP ซึ่งเป็น
บริษัทผู้ผลิตปิโตรเคมีชั้นน�าท�าไทยออยล์
สามารถก้าวเข้าสู่ธุรกิจโอเลฟินส์ได้อย่าง
รวดเร็วและท�าให้โครงสร้างธุรกิจมีความ
สมบูรณ์ ครอบคลุมธุรกิจปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี สร้างโอกาสการเติบโตใน

ประเทศอินโดนีเซีย ที่มีความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสูงมาก

นอกจากนี้ การลงทุนนี้ยังเป็นการการ
ขยายความร่วมมือทางการค้าระหว่าง ไทย
ออยล์ กับ CAP  โดยไทยออยล์ได้เข้าทำา
สัญญาเพื่อส่งผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นเพื่อ
ใช้เป็นวัตถุดิบให้กับ CAP นอกจากนี้ ยังได้
เข้าทำาสัญญาเพื่อจำาหน่ายพอลิเมอร์เรซิน 
(Polymer Resin) และผลิตภัณฑ์ในรูปของ
เหลวอื่นๆ ของ CAP อีกด้วย ทั้งนี้ คาดว่า
กระบวนการและการดำาเนินการต่างๆ ใน
การเข้าร่วมลงทุนใน CAP จะแล้วเสร็จใน
เดือนกันยายน 2564”นายวิรัตน์ กล่าว

สำาหรับเงินลงทุนใน CAPนั้น จะมาจาก
การขายหุ้นสามัญของ บมจ.โกลบอล เพา
เวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ในจำานวนไม่เกิน
 10.8% ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้วของ
 GPSC ให้กับPTT มูลค่าราว2หมื่นล้าน
บาท ซึ่งคาดว่าจะดำาเนินการแล้วเสร็จ
ภายในครึ่งปีแรกของปี64นี้ และจะดำาเนิน
การเพิ่มทุนมูลค่าไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
 ซึ่งอาจดำาเนินการเพิ่มทุนโดยการออก
หุ้นเพิ่มทุน หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อ
หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable 
Subscription Rights) โดยการเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) การเสนอ
ขายให้แก่นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง
 (PrivatePlacemen) และ/หรือ การ
เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป
 (Pubic Offering) ตามแผนการจัดหา
เงินทุนสำาหรับการปรับโครงสร้างทางการ
เงินของบริษัทฯ เพื่อการลงทุนที่สร้างผล
ตอบแทนในระยะยาว



PTTEP ป้รัูบเพิี� ม่เป้้าป้ริูม่าณขายสำาหรัูบป้ี 64 PTTEP ป้รัูบเพิี� ม่เป้้าป้ริูม่าณขายสำาหรัูบป้ี 64 
เป็้น้ 412,000 บาร์ูเรูลเทีี่ยบเท่ี่าน้ำ�ามั่น้ดิ์บต่ิอวั้น้เป็้น้ 412,000 บาร์ูเรูลเทีี่ยบเท่ี่าน้ำ�ามั่น้ดิ์บต่ิอวั้น้

หลังครึู�งป้ีแรูกู โกูยกูำาไรู 598 ล้าน้ด์อลลาร์ูสหรัูฐหลังครึู�งป้ีแรูกู โกูยกูำาไรู 598 ล้าน้ด์อลลาร์ูสหรัูฐ

ปตท.สผ. เผยผลประกอบการครึ่งแรกปี
 2564 มีกำาไรสุทธิ 598 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 (สรอ.) จากปัจจัยหนุนด้านปริมาณการขาย
ปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้น และราคาขายผลิตภัณฑ์
ที่สูงขึ้นตามราคานำ้ามันในตลาดโลก โดย
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเงินปันผล
ระหว่างกาล 2 บาทต่อหุ้น ส่วนแผนงาน
สำาคัญในปีนี้ ยังคงเตรียมความพร้อมในการ
ดำาเนินงานตามแผนการเปลี่ยนผ่านผู้ดำาเนิน
การแหล่งเอราวัณ หากได้รับความยินยอมให้
เข้าพื้นที่

นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ปตท.ส�ารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) PTTEP หรือ
 ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ผลการดำาเนินงานรอบ
 6 เดือนแรกของปี 2564 ปตท.สผ. มีราย
ได้รวม 3,546 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า
 109,658 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นประมาณร้อย
ละ 28 เมื่อเทียบกับรายได้รวม 2,779 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 87,549 ล้านบาท
) ในช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยมีปัจจัย
หลักจากปริมาณขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่
 413,168 บาร์เรลเทียบเท่านำ้ามันดิบต่อวัน
 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จาก 345,207 บาร์เรล
เทียบเท่านำ้ามันดิบต่อวันในช่วงเดียวกันปี
ที่แล้ว ซึ่งเป็นผลจากการซื้อสัดส่วนการ
ลงทุนในแปลง 61 ประเทศโอมาน ส่งผลให้
สามารถเพิ่มปริมาณการขายได้ตั้งแต่ปลาย
ไตรมาส 1 รวมทั้ง การเริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติ
ในโครงการมาเลเซีย – แปลงเอช ประกอบ
กับผู้ซื้อก๊าซฯ ได้เรียกรับก๊าซธรรมชาติจาก
โครงการในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นด้วย ในด้านราคา
ขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยได้เพิ่มขึ้นตามราคา
นำ้ามันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น เป็น
 41.35 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่า
นำ้ามันดิบ จาก 40.15 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์เรลเทียบเท่านำ้ามันดิบในช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า

สำาหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมภาษีเงินได้
) ในครึ่งแรกของปี 2564 อยู่ที่ 2,953 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 91,136 ล้านบาท) 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับ 2,382 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 75,000 ล้านบาท
) ในช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยปัจจัย
หลักมาจากภาษีเงินได้ที่สูงขึ้น จากการเพิ่ม
ขึ้นของปริมาณการขาย รวมทั้งค่าใช้จ่าย

ในการสำารวจปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้นจากการ
ตัดจำาหน่ายสินทรัพย์โครงการสำารวจในต่าง
ประเทศ อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีแรกนี้
 ต้นทุนต่อหน่วย (Unit cost) ลดลงมาอยู่ที่
 27.57 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่า
นำ้ามันดิบ เทียบกับ 30.62 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์เรลเทียบเท่านำ้ามันดิบ ของครึ่งแรกปี
 2563 โดยเป็นผลมาจากการบริหารจัดการ
ต้นทุนและการดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
 Expand ที่ขยายการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลาง ซึ่ง
เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์และมีต้นทุนการดำาเนิน
งานตำ่า

จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้ ปตท.สผ. มีกำาไร
สุทธิในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 598 ล้านดอลลาร์
 สรอ. (เทียบเท่า 18,673 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 46 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ในปี 2563 ที่มีกำาไรสุทธิ 409 ล้านดอลลาร์
 สรอ. (เทียบเท่า 12,935 ล้านบาท) โดยมี
อัตรากำาไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อม
ราคา ในระดับร้อยละ 75 ซึ่งเป็นไปตามเป้า
หมายที่วางไว้

ส�าหรับผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2564 
นั้น ปตท.สผ. มีรายได้รวม 1,768 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 55,624 ล้านบาท
) และมีก�าไรสุทธิ 222 ล้านดอลลาร์ สรอ. (
เทียบเท่า 7,140 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 
66 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
อนุมัติจ่ายเงินปันผล 2 บาทต่อหุ้น

จากผลประกอบการดังกล่าว มติคณะกรรม
การบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 
อนุมัติเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
สำาหรับผลการดำาเนินงานงวด 6 เดือนแรก ปี 
2564 ที่ 2 บาทต่อหุ้น โดยกำาหนดวันให้สิทธิ
ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับสิทธิในการ
รับเงินปันผลวันที่ 13 สิงหาคม 2564 และจะ
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 สิงหาคม 2564

ปรับเพิ่มเป้าหมายปริมาณการขายอีกครั้ง

นายพงศธร กล่าวว่า ผลการดำาเนินงานใน
ครึ่งแรกของปีนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความ
สำาเร็จจากการดำาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
 Execute and Expand ได้อย่างชัดเจน โดย

การเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนในโครงการ
โอมาน แปลง 61 ซึ่งเสร็จสิ้นเร็วกว่าที่คาด
 และยังสามารถผลิตและส่งก๊าซธรรมชาติ
ได้เต็มกำาลังการผลิตที่ 1,500 ล้านลูกบาศก์
ฟุตต่อวัน รวมถึงการเร่งการผลิตก๊าซฯ ใน
โครงการมาเลเซีย - แปลงเอช ทำาให้ปริมาณ
การขายปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นอีกด้วย เราจึงปรับ
เพิ่มเป้าปริมาณขายสำาหรับปี 2564 อีกครั้ง
 เป็น 412,000 บาร์เรลเทียบเท่านำ้ามันดิบต่อ
วัน จาก 405,000 บาร์เรลเทียบเท่านำ้ามัน
ดิบต่อวัน ที่เคยได้ประกาศไปในไตรมาส 1 ที่
ผ่านมา

ในด้านการส�ารวจ จากการที่ ปตท.สผ. 
ประสบความส�าเร็จในการเจาะหลุมส�ารวจ
 ค้นพบก๊าซธรรมชาติและน�้ามันบริเวณนอก
ชายฝั่งในประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง
 ทั้งหลุมโดกง-1 หลุมซีรุง-1 หลุมกุลินตัง
-1 รวมทั้งการค้นพบแหล่งลัง เลอบาห์ ซึ่ง
เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติแหล่งใหญ่ที่สุดเท่า
ที่บริษัทเคยส�ารวจพบ โดย ปตท.สผ. มีแผน
จะเร่งการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมเหล่านี้ 
เพื่อสร้างการเติบโตและเพิ่มปริมาณส�ารอง
ให้กับบริษัทต่อไปในระยะยาว”

เตรียมแผนการรองรับ แม้ยังไม่สามารถเข้า
พื้นที่แหล่งเอราวัณได้

นายพงศธร กล่าวต่อว่า อีกหนึ่งแผนงาน
หลักที่ ปตท.สผ. ให้ความสำาคัญ คือการ
เปลี่ยนผ่านสิทธิการเข้าเป็นผู้ดำาเนินการของ
แปลง G1/61 (แหล่งเอราวัณ) ซึ่งขณะนี้
 บริษัทยังไม่ได้รับการยินยอมให้เข้าพื้นที่
 จึงส่งผลให้การดำาเนินงานต่าง ๆ ล่าช้า
จากกำาหนดไปค่อนข้างมาก และถึงแม้จะ
ได้รับการยินยอมให้เข้าพื้นที่ได้ในช่วงเวลา
นี้ การผลิตก๊าซฯ ในปี 2565 ให้ได้ตาม
เงื่อนไขสัญญาแบ่งปันผลผลิตจะเป็นไปได้
ยาก อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เตรียมแผนงาน
และกระบวนการต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อม
หากสามารถเข้าพื้นที่แหล่งเอราวัณได้ เพื่อ
ให้การเปลี่ยนผ่านผู้ดำาเนินการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่ ปตท.สผ. 
สามารถทำาได้ รวมทั้ง ได้เตรียมแผนรองรับ
เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประเทศ โดย
จะจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอื่นๆ ในอ่าว
ไทยมาทดแทนในบางส่วน
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บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำากัด(มหาชน)
SCCและบริษัทย่อย เปิดเผยว่า ไตรมาส
ที่ 2 ปี 2564 เอสซีจีมีรายได้จากการ
ขายที่แข็งแกร่งอยู่ที่ 133,555 ล้านบาท
 หรือ เพิ่มขึ้น 9% จากไตรมาสก่อน จาก
ผลการดำาเนินงานที่ดีขึ้นของทุกกลุ่ม
ธุรกิจ โดย มีปัจจัยหลักมาจากราคาขาย
ของสินค้าเคมีภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ประกอบ
กับปริมาณขายที่ ยังอยู่ในระดับสูง
 แม้ว่าจะมีผลกระทบจากปัญหาเรื่อง
การขนส่ง EBITDA เท่ากับ 32,051 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 35% จากไตรมาสก่อน 

เนื่องจากส่วนต่างราคาสินค้า เคมีภัณฑ์
เพิ่มขึ้น ประกอบกับเป็นช่วงที่มี
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม ทั้งนี้ เอส
ซีจีมี กำาไรสำาหรับงวด เท่ากับ 17,136 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากไตรมาสก่อน
 ผลจากส่วนต่าง ราคาสินค้าเคมีภัณฑ์
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน กำาไรสำาหรับงวดเพิ่มขึ้น 83% 
สาเหตุหลักจากส่วนต่าง ราคาสินค้า
เคมีภัณฑ์และส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัท
ร่วมเพิ่มขึ้น ขณะที่ EBITDA เพิ่มขึ้น
 39% สาเหตุหลักจากส่วนต่างราคา
สินค้าเคมีภัณฑ์และเงินปันผลรับจาก
บริษัทร่วม เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เอสซีจีมีรายได้
จากการขายเพิ่มขึ้น 39% สาเหตุหลัก
จากราคาขายของ สินค้าเคมีภัณฑ์เพิ่ม
ขึ้น

ผลการดำาเนินงานครึ่งปีแรกของปี 
2564 เอสซีจีมีกำาไรสำาหรับงวด 32,050 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 96% จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน โดยมี EBITDA เท่ากับ 
55,716 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 50% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน และมีรายได้จาก
การขายเท่ากับ 255,621 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 27% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
 เป็นผลจากราคาขายและส่วนต่าง ราคา
ของสินค้าเคมีภัณฑ์เพิ่มขึ้น ประกอบกับ
มีส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง 

มีกำาไรสำาหรับงวดในไตรมาสที่ 2 ปี
 2564 เท่ากับ 2,263 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
 19% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ราย
ได้จากการขายเท่ากับ 29,895 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 38% จากช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน และมี EBITDA เท่ากับ 5,564 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยในไตรมาสนี้
 EBITDA Margin อยู่ที่ 19% คงที่เมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อน

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 เอสซีจี
มีส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัทร่วม เท่ากับ
 11,405 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,455 ล้าน
บาท หรือ 287% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยส่วนแบ่ง กำาไร
จากบริษัทร่วมในธุรกิจเคมิคอลส์คิดเป็น
 66% ของทั้งหมด หรือเท่ากับ 7,514 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,354 ล้านบาท ขณะ
ที่มีส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัทร่วมจาก
ธุรกิจอื่น เท่ากับ 3,891 ล้านบาท หรือ
คิดเป็น 34% ของทั้งหมด เพิ่มขึ้น 2,101 
ล้านบาท จาก ช่วงเดียวกันของปีก่อน

เอสซีจีมีเงินปันผลรับในช่วงครึ่งปีแรก
ของปี 2564 เท่ากับ 7,346 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 2,425 ล้านบาท หรือ 49% จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเอสซีจีมี
เงินปันผลรับจาก บริษัทร่วม (เอสซีจีถือ
หุ้น 20 - 50%) เท่ากับ 5,844 ล้านบาท 
และจากบริษัทอื่น (เอสซีจี ถือหุ้นต่ำากว่า 
20%) เท่ากับ 1,502 ล้านบาท

เอสซีจียังคงมีโครงสร้างทางการเงินที่
มั่นคงโดยมีเงินสดและเงินสดภายใต้
การบริหาร

ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2564 เท่ากับ
 94,543 ล้านบาท ขณะที่ ณ สิ้น
ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 อยู่ที่ 111,704 
ล้านบาท เอสซีจีมีเงินทุนหมุนเวียน
สุทธิ 92,184 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
 16% จากไตรมาสก่อน โดยมี อัตรา
หมุนเวียนสินค้าคงเหลือต่อต้นทุน
ขายเท่ากับ 57 วัน เทียบกับ 56 วันใน
ไตรมาสก่อน (ไตรมาสที่ 1 ปี 2564)

คณะกรรมการบริษัทอนุมัติจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำาเนิน
งานครึ่งปีแรก ของปี 2564 ในอัตรา
 8.5 บาทต่อหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 10,200 
ล้านบาท โดยกำาหนดจ่าย เงินปันผล
ระหว่างกาลในวันที่ 27 สิงหาคม 2564 
กำาหนดวันที่ XD ในวันที่ 13 สิงหาคม
 2564 กำาหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับ
เงินปันผล (Record date) วันที่ 16 
สิงหาคม 2564



SKY ผนึ้กู AppManSKY ผนึ้กู AppMan
บ่กูติลาด์ e-KYCบ่กูติลาด์ e-KYC

"สกาย ไอซีที" จับมือ AppMan เชื่อมโยง
เทคโนโลยี Face Recognition กับ Optical 
Character Recognition ต่อยอดระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน e-KYC ครบวงจรและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น รองรับความต้องการแห่ง
อนาคต หลังภาครัฐ-เอกชนมุ่งสู่ดิจิทัล
 ต้องการระบบความปลอดภัยยืนยันตัว
ตนผ่านออนไลน์ ชูจุดเด่นช่วยลดต้นทุน
ผู้ประกอบการจากระบบ e-KYC ทั่วไป
 เล็งเจาะกลุ่มการเงิน-ประกัน-โลจิสติกส์-
สุขภาพ-การศึกษา

นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำากัด (มหาชน) 
หรือ SKY ผู้นำาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารระดับประเทศ กล่าวว่า
 เทคโนโลยีการทำาความรู้จักลูกค้าด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ถือเป็นเทคโนโลยี
แห่งอนาคต มีบทบาทสำาคัญอย่างมากต่อ
ความปลอดภัยของธุรกิจและแพลตฟอร์ม
ต่างๆ สำาหรับการเปิดให้บริการบนช่องทาง
ออนไลน์ บริษัทในฐานะผู้นำาด้านเทคโนโลยี
ความปลอดภัย จึงร่วมกับบริษัท แอพแมน
 จำากัด (AppMan) ผู้นำาเทคโนโลยี OCR 
อันดับหนึ่งในตลาด เรื่องความแม่นยำาใน
การอ่านอักขระโดยเฉพาะภาษาไทย เชื่อม
โยงเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งของทั้ง 2 บริษัท
เข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุนการทำาสร้างระบบ
 e-KYC Solution ครบวงจร พร้อมตอบ
โจทย์โลกแห่งอนาคต
 
"เรามีความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์
 โดยเฉพาะเทคโนโลยีการตรวจจับใบหน้า 
หรือ Face Recognition ที่ได้รับเทคโนโลยี
มาจากพันธมิตรชั้นน�าด้าน AI ของโลก
อย่าง SenseTime ขณะเดียวกัน AppMan 
ก็ถือเป็นผู้น�าในเทคโนโลยีการอ่านอักขระ
ด้วยแสง หรือ Optical Character 
Recognition เมื่อเราเชื่อมโยงเทคโนโลยี
ของทั้ง 2 บริษัทเข้าด้วยกัน จะช่วยให้เรา
สามารถสร้าง e-KYC Solution ครบวงจร
 สร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับมาตรฐานการ
รักษาความปลอดภัยให้แก่ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่ก�าลังมุ่งหน้าสู่ดิจิทัลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ" นายสิทธิเดช กล่าว

ทั้งนี้ เทคโนโลยี e-KYC ของทั้ง 2 บริษัท 
จะช่วยพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งาน ผ่านการสแกน
บัตรประชาชน สแกนเอกสารทางราชการ
 ตลอดจนสแกนใบหน้า บนแพลตฟอร์ม
หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ช่วยให้ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนสามารถป้องกันการปลอม
แปลงเอกสารหรือตัวตน ป้องกันความ
เสี่ยงต่อการท�าผิดกฎหมาย เรียกใช้ข้อมูล
ได้ง่ายจากฐานข้อมูล ลดขั้นตอนการท�างาน
เมื่อเทียบกับการต้องยืนยันตัวตนแบบต่อ
หน้า (Face to Face) ขณะเดียวกัน ยัง
ช่วยอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ลด
ขั้นตอนการกรอกเอกสาร ลดระยะเวลาใน
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยเทคโนโลยี Face 
Recognition และ OCR ของบริษัทยังมีจุด
แตกต่างจากเทคโนโลยี e-KYC ทั่วไปที่มัก
มีต้นทุนต่อการท�าธุรกรรม (Transaction) 
ค่อนข้างสูง การผนึกก�าลังระหว่าง 2 บริษัท
 จะส่งผลให้ลูกค้ามีต้นทุนต่อ Transaction 
ต�่าลง เพื่อให้บริการในราคาที่เข้าถึงได้ มี
ความแม่นย�าสูง อีกทั้งมีความปลอดภัย
มาตรฐาน Banking Grade
 
ด้านนายธนภูมิ เจริญศิริ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท แอพแมน จ�ากัด หรือ
 AppMan ผู้น�าเทคโนโลยี OCR อันดับหนึ่ง
ในตลาด กล่าวว่า เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคล
นั้นเป็นข้อมูลที่มีความเปราะบางสูง บริษัทฯ
 จึงสร้างความเชื่อมั่นปกป้องข้อมูลความ
ปลอดภัย ผ่านการตรวจสอบ (Audit) ทุก
ขั้นตอนมาตรฐานสากลระดับ CSA- Star 
Level 2 และ ISO/IEC27001 ก่อนนำาเสนอ
สู่ตลาด พร้อมให้บริการบน Cloud อีกทั้งใน
ระดับโลกนั้น เทคโนโลยีที่ใช้ร่วมกับ e-KYC 
เข้ามามีบทบาทสำาคัญมากในหลากหลาย
กลุ่มธุรกิจระยะหนึ่งแล้ว อาทิ 

กลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลโดยตรง เช่น
 ธุรกิจศูนย์ซื้อ-ขายแลกเปลี่ยนคริปโทเค
อร์เรนซี ธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
ที่ใช้ e-KYC เข้ามายืนยันตัวตน ป้องกัน
การโจรกรรมทางการเงินและการฟอกเงิน
 กลุ่มธุรกิจการศึกษาที่ปัจจุบันเริ่มมีสถาบัน
การศึกษาดิจิทัล หรือแม้กระทั่งการเรียน
ออนไลน์ของสถาบันการศึกษาต่างๆ ใช้
 e-KYC เข้ามาช่วยยืนยันตัวตนผู้เข้าเรียน
และผู้เข้าสอบ

"ในไทยเอง e-KYC ก็เริ่มเข้ามามีบทบาท
ส�าคัญมากขึ้นในแทบทุกกลุ่มธุรกิจเช่น ใน
กลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ ก็มีการปรับตัวให้
บริการค�าปรึกษาด้านสุขภาพแบบ Online 
Video Consultation ต้องมีกระบวนการ
 Digital Onboarding และ e-KYC เข้า
มาเกี่ยวข้อง ความร่วมมือกับสกาย ไอซีที
ในครั้งนี้ จึงถือเป็นก้าวส�าคัญที่ท�าให้ทั้ง 2 
บริษัทขยายโอกาสในการบริการกลุ่มลูกค้า
ให้หลากหลายมากขึ้น รองรับทั้งการเติบโต
ในไทยและระดับโลก" นายธนภูมิ กล่าว

ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายหลักที่ทั้ง 2 บริษัท จะ
มุ่งเจาะตลาด มีทั้งกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ
ที่มีความจำาเป็นต้องมีมาตรการพิสูจน์ตัว
ตนและตรวจสอบเอกสารทางราชการเพื่อ
ความปลอดภัย กลุ่มภาคเอกชนในหลาก
หลายประเภทธุรกิจ อาทิ กลุ่มธุรกิจการ
เงิน กลุ่มธุรกิจประกันภัย กลุ่มธุรกิจโลจิสติ
กส์ กลุ่มธุรกิจการศึกษา กลุ่มธุรกิจบริการ
สุขภาพ กลุ่มธุรกิจขนส่งอาหาร กลุ่มธุรกิจ
อีคอมเมิร์ซ ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นกลุ่มธุรกิจที่มี
การเติบโตอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา และยัง
มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 
สำาหรับ บริษัท สกาย ไอซีที จำากัด (มหาชน) 
หรือ SKY เป็นบริษัท Tech Company เต็ม
รูปแบบที่เน้นการพัฒนานวัตกรรม การให้
บริการ Digital Platform และ AI Solutions 
ให้ลูกค้าอย่างครบวงจร เพื่อช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมด้วยเทคโนโลยี
อัจฉริยะของ SKY ICT

ขณะที่ บริษัท แอพแมน จำากัด หรือ
 AppMan เป็นบริษัทผู้นำาด้านเทคโนโลยี
กระบวนการทำางานอัจฉริยะ หรือ
 Intelligent Working Process (IWP) 
ดิจิตอลโซลูชั่นหลากหลายรูปแบบด้วยความ
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี OCR, เอไอ (AI) และ
 แมชชีนเลิร์นนิง (Machine Learning) 
ครอบคลุมทุกธุรกิจ เสริมศักยภาพและขยาย
อีโคซิสเต็ม (Ecosystem) ทุกองค์กรตาม
มาตรฐานสากล



SSP กดีปั่�ม COD โซ็ลาร์ิ่ฟาร์ิ่มญีี่�ปั่�น 20 MWSSP กดีปั่�ม COD โซ็ลาร์ิ่ฟาร์ิ่มญีี่�ปั่�น 20 MW
รัูบรูู้รูายได้์ทัี่น้ทีี่ หน่้น้ผลงาน้ป้ีนี้�โติเข้าเป้้ารัูบรูู้รูายได้์ทัี่น้ทีี่ หน่้น้ผลงาน้ป้ีนี้�โติเข้าเป้้า

บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์ 
คอร์ปอเรชั่น (SSP) กดปุ่ม COD โรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ญี่ปุ่น "โครงการ LEO 1" ขนาดกำาลัง
ผลิต 20 เมกะวัตต์เรียบร้อยแล้ว ส่ง
ผลให้มีกำาลังการผลิตปัจจุบันเพิ่มขึ้น
เป็น 163 เมกะวัตต์ ฟากซีอีโอ "วรุ
ตม์ ธรรมาวรานุคุปต์" ระบุทยอยรับ
รู้รายได้ทันที มั่นใจสนับสนุนผลงาน
ปีนี้โตเข้าเป้า 20% เดินหน้าเจรจา
ซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้า
พอร์ตเพิ่ม ผลักดันกำาลังผลิตไฟฟ้า
ในมือทะลุ 400 เมกะวัตต์ภายในปี
 2567

นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง
 พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด (
มหาชน) หรือ SSP เปิดเผยว่า เมื่อ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯ
ได้ดำาเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
 (Commercial Operation Date: 
COD) ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ใน

โครงการ LEO 1 มีขนาดกำาลังการ
ผลิตไฟฟ้ารวม 20 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็น
ไปตามแผนที่วางไว้ ส่งผลให้บริษัทฯ
มีกำาลังการผลิตไฟฟ้าในมือเพิ่มขึ้น
เป็น 163 เมกะวัตต์จากเดิมอยู่ที่ 
143 เมกะวัตต์

ขณะที่บริษัทฯคาดว่า โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานลม ในประเทศ
เวียดนาม ขนาดกำาลังการผลิต 48 
เมกะวัตต์ น่าจะเริ่ม COD ในไตรมาส 
4/2564 ซึ่งจะช่วยผลักดันกำาลังการ
ผลิตไฟฟ้าทั้งใน และต่างประเทศ
สิ้นปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 200 เมกะ
วัตต์

"บริษัทฯสามารถ COD โครงการ
 LEO 1 ได้ตามแผนงานที่วางไว้
 และสามารถรับรู้รายได้ได้ทันที ซึ่ง
จะช่วยสนับสนุนให้ผลงานปี 2564 
เติบโตได้ในระดับ 20% จากปีก่อน
 ส่วนความคืบหน้าของโครงการโรง
ไฟฟ้า Leo 2 ขนาดก�าลังการผลิต

 17 เมกะวัตต์ ยังอยู่ในขั้นตอนการ
พัฒนาโครงการและคาดว่าจะจ่าย
ไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายเช่นกัน แม้จะ
ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 ขณะเดียวกัน
 บริษัทยังคงเดินหน้าเข้าลงทุนใน
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูป
แบบของเชื้อเพลิงชนิดต่างๆเพิ่ม
เติม เพื่อผลักดันให้ก�าลังการผลิต
ไฟฟ้าในมือปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 400 
เมกะวัตต์ ภายในปี 2567"

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวอีกว่า 
ปัจจุบันบริษัทฯ มีความสนใจที่จะเข้า
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าประเภท 
SPP ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
 ซึ่งมีขนาดกำาลังผลิตรวม ประมาณ 
50 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้า
ชีวมวล (Biomass) โดยพยายาม
จะมองหาโอกาสเข้าซื้อลงทุนใน
โครงการต่างๆมากขึ้นมาเพิ่มกำาลัง
การผลิตไฟฟ้า



บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ�ากัด
 (มหาชน) หรือ TRITN แจ้งว่า
 ตามที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวัน
ที่ 24 มิถุนายน 2564 ได้มีมติ
ให้บริษัทใช้สิทธิเข้าลงทุนซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท
 ขนส่งนำ้ามันทางท่อ จำากัด หรือ
 FPT เกินสิทธิ จำานวนไม่เกิน
 10,000,000 หุ้น เป็นเงินไม่
เกิน 75,000,000 บาท หรือ
คิดเป็นสัดส่วนประมาณไม่เกิน
ร้อยละ 1 ของทุนชำาระแล้วภาย
หลังการเพิ่มทุนของ FPT ต่อมา

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 
บริษัทได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเกินสิทธิ ทั้งสิ้นจำานวน
 10,000,000 หุ้น โดยเมื่อวัน
ที่ 30 กรกฎาคม 2564 บริษัท
ได้ดำาเนินการชำาระค่าหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าวให้กับ FPT เป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน จำานวน 
75,000,000 บาท

น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เผยว่า การเข้า
ลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกิน
สิทธิดังกล่าว บริษัทได้เล็งเห็น

โอกาสที่ดีที่จะได้รับผลตอบแทน
ที่คุ้มค่าทั้งในด้านการลงทุน รวม
ถึงด้านความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ
ต่อไปในอนาคตกับ FPT 

โดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้ FPT 
มีแผนจะน�าเงินไปใช้ส�าหรับ
โครงการก่อสร้างท่อขนส่ง
น�้ามันใหม่ ๆ ซึ่งเป็นโครงการที่
สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี
ต่อบริษัทและต่อสังคม รวมถึง
เป็นการช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
 สอดคล้องกับนโยบายในการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท

TRITN แจ้งเข้ึ้าลงท่นซ้็�อห้่นสามัญี่เพุ่่� มท่นTRITN แจ้งเข้ึ้าลงท่นซ้็�อห้่นสามัญี่เพุ่่� มท่น
บจ. ขนส่่งนำ��มัันท�งท่อ (FPT) มูัลค่่�รวมั 75 ลบ.เพ่ื่� อต่่อยอดธุุรกิิจบจ. ขนส่่งนำ��มัันท�งท่อ (FPT) มูัลค่่�รวมั 75 ลบ.เพ่ื่� อต่่อยอดธุุรกิิจ



กูรูิ่บล.ท่สโก้ ทำานายดัีชนีห้่นไทยในเด้ีอนส่งหาคมกูรูิ่บล.ท่สโก้ ทำานายดัีชนีห้่นไทยในเด้ีอนส่งหาคม
ยังมีัแนวโน้มัแกิว่งซิิกิแซิกิลงไม่ัเปลี�ยนแปลง ยังมีัแนวโน้มัแกิว่งซิิกิแซิกิลงไม่ัเปลี�ยนแปลง 

แนะทยอยรับแบบ “แบ่งไม้ัซ่ิ�อ”แนะทยอยรับแบบ “แบ่งไม้ัซ่ิ�อ”

บล.ทิสโก้คาดเดือนสิงหาคมหุ้นไทยยัง
ซึมต่อ รบัการระบาดทีย่ืดเยื้อเสีย่งกดดัน
เศรษฐกิจไทยถดถอย 2 ปซี้อน หาก
ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID – 19 พุง่เกิน 2 
หมื่นคนต่อวัน และล็อกดาวน์ยืดเยื้อถึง
เดือนกันยายน ชีดั้ชนมีโีอกาสหลุด 1,500 
จุด แนะกลยุทธ์ 'แบง่ไม้ทยอยซื้อ'  

นำยอภิชำติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อ�ำนวยกำร
อำวุโส สำยงำนวิเครำะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัท
หลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ำกัด (Mr. Apichat 
Poobunjirdkul, Senior Strategist, 
TISCO Securities Co., Ltd) เปิดเผยว่ำ 
กำรระบำดในประเทศและกำรใช้มำตรกำร
ล็อกดำวน์สอ่แววยืดเยื้อ หลังจ�ำนวนผู้ติด
เชื้อใหมย่ังพุง่ขึ้นไมห่ยุด ล่ำสุดท�ำสถิติ
สูงสุดใหมท่ี่ 1.8 หมื่นคนต่อวัน สร้ำงควำม
กังวลมำกขึ้นต่อผลกระทบทำงเศรษฐกิจ
ในชว่งครึ่งปีหลัง ส�ำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อท่ี
สง่ผลต่อควำมเคล่ือนไหวของดัชนีหุ้นไทย
นั้น

โดยในกรณีฐำน (Base Case) บล.ทิสโก้
ประเมินว่ำจ�ำนวนผู้ติดเชื้อใหมจ่ะขึ้นแตะ
ระดับสูงสุดท่ี 1.5-1.8 หมื่นคนในชว่ง
ปลำยเดือนกรกฎำคมถึงต้นเดือนสิงหำคม
นี้ ก่อนท่ีจะทรงตัวในชว่งกลำงเดือน
สิงหำคม และเริ่มมีสัญญำณกำรปรับตัว
ลดลงในชว่งปลำยเดือนสิงหำคมสง่ผลให้
มำตรกำรล็อกดำวน์นำ่จะเริ่มผอ่นคลำยได้
บำงสว่นในเดือนกันยำยนเป็นต้นไป  หำก
เป็นเชน่นี้เศรษฐกิจไทยในปีนี้นำ่จะไม่
เติบโต หรือ +0% และคำดว่ำดัชนีหุ้นไทย
จะท�ำจุดต�ำสุดท่ีบริเวณ 1,500-1,510 จุด   

แต่ในกรณีแย ่(Worst Case) หำกจ�ำนวน
ผู้ติดเชื้อใหมท่ะลุหลัก 20,000 คนต่อวัน
 และมีกำรใช้มำตรกำรล็อกดำวน์ท่ียืดเยื้อ
กินเวลำนำนจนถึงเดือนกันยำยน มีควำม
เสี่ยงสูงท่ีเศรษฐกิจไทยจะกลับสูภ่ำวะ
ถดถอยในปีนี้ ซึ่งจะเป็นครั้งแรกนับต้ังแต่
วิกฤติต้มย�ำกุ้งปี 2540 ท่ีเศรษฐกิจไทย
ถดถอย 2 ปีซ้อน ขณะท่ีดัชนีหุ้นไทยจะมี
โอกำสสูงท่ีจะปรับตัวหลุดระดับ 1,500 จุด   

อยำ่งไรก็ตำม ไมว่่ำกรณีใด ๆ จะต้อง
ติดตำมกำรเรง่ออกมำตรกำรกระตุ้น
เศรษฐกิจจำกรัฐเพิ่มเติม โดยเฉพำะอยำ่ง
ยิ่งจำก พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้ำนบำท ซึ่งนำ่
จะชว่ยลดทอนผลกระทบในด้ำนลบต่อ
เศรษฐกิจไทยในปีนี้ลงได้  

ส�ำหรับผลประกอบกำรบริษัทจดทะเบียน
ไทยใสไตรมำส 2/2564 จำกกำรรวบรวม
ประมำณกำรก�ำไรของตลำดโดยรวม
 (Bloomberg Consensus) จ�ำนวน 164 
บริษัท (คิดเป็น 82% ของมูลค่ำตลำดรวม
, ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กรกฎำคม) คำดว่ำ
บริษัทจดทะเบียนไทยจะมีก�ำไรสุทธิรวม
 2.02 แสนล้ำนบำท เติบโตก้ำวกระโดด
 88% เมื่อเทียบกับชว่งเดียวกันของปี
ก่อน (YoY) แต่อ่อนตัว -8% เมื่อเทียบกับ
ไตรมำสก่อนหน้ำ (QoQ)  กำรเติบโตก้ำว
กระโดด YoY น�ำโดยกลุ่มอุตสำหกรรมหลัก
 ๆ เชน่ ENERG, BANK, CONMAT, PETRO 
และ COMM จำกฐำนก�ำไรท่ีต�ำปีท่ีแล้ว
จำกกำรใช้มำตรกำรล็อกดำวน์เต็มรูปแบบ
เพื่อควบคุมกำรระบำดรอบแรก และรำคำ
น�ำมันท่ีปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง  

ขณะท่ีกลุ่มอุตสำหกรรมท่ีคำดมีก�ำไร
เติบโตดีท้ัง YoY และ QoQ คือ FOOD และ
 AGRI ซึ่งได้ประโยชน์จำกกำรสง่ออกท่ี
ขยำยตัวดีจำกกำรเปิดเศรษฐกิจในต่ำง
ประเทศ และรำคำยำงปรับตัวสูงขึ้น รวม
ท้ัง HELTH ท่ีได้ประโยชน์จำกกำรระบำด
ท้ังกำรตรวจหำเชื้อและจ�ำนวนคนไข้ท่ีเพิ่ม
ขึ้น อยำ่งไรก็ตำม กลุ่มท่ีเก่ียวข้องกับกำร
ท่องเท่ียว และกลุ่มท่ีได้ผลกระทบจำกกำร
ใช้มำตรกำรควบคุมกำรระบำดรอบ 3 เชน่ 
MEDIA, TRANS และ TOURISM สว่นใหญ่
ยังมีผลกำรด�ำเนินงำนท่ีไมดี่อยู ่

 ภำยหลังกำรประกำศผลประกอบกำร
ไตรมำส 2 บล.ทิสโก้คำดว่ำจะเห็นกำร
ปรับลดประมำณกำรก�ำไรของบริษัท
จดทะเบียนรอบใหม ่เพรำะนอกจำกจะ
สะท้อนถึงแนวโน้มเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวใน
ชว่งครึ่งปีหลังจำกกำรประกำศล็อกดำวน์
แล้ว ยังเป็นผลจำกคำดกำรณ์ก�ำไรของ
ตลำดในชว่งครึ่งปีแรกท่ีคิดเป็นสัดสว่น

ประมำณ 46% ของประมำณกำรก�ำไรท้ังปี
 2564 หรือยังไมถึ่งครึ่งหนึ่งของประมำณ
กำรท้ังปีนี้ ซึ่งอำจจะดูสูงเกินไปเมื่อ
พิจำรณำจำกสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน 

 นำยอภิชำติกล่ำวอีกว่ำ ส�ำหรับปัจจัย
กำรเมืองในชว่ง 2 เดือนข้ำงหน้ำนี้ แม้จะ
เข้มข้นไมแ่พ้สถำนกำรณ์ระบำดท่ีรุนแรง
เลย และขณะนี้มีประชำชนจ�ำนวนมำก
ท่ีไมพ่อใจกำรบริหำรงำนของรัฐบำล
เก่ียวกับกำรควบคุมกำรระบำดและ
กำรบริหำรจัดกำรวัคซีน แต่ บล.ทิสโก้
มองว่ำยังไมท่�ำให้เกิดกำรเปล่ียนแปลง
ทำงกำรเมืองอยำ่งมีนัยส�ำคัญ โดยเชื่อ
ว่ำพรรครว่มรัฐบำลจะชว่ยกันประคับ
ประคองให้ภำรกิจส�ำคัญส�ำเร็จลุล่วง
ก่อน ท้ังสถำนกำรณ์ระบำดท่ีควบคุมได้
, รำ่งพ.ร.บ.งบประมำณปี 2565 น�ำขึ้น
ทูลเกล้ำฯ ภำยในเดือน ก.ย. และสุดท้ำย
ท่ีส�ำคัญท่ีสุด คือ กำรแก้ไขรัฐธรรมนูญให้
แล้วเสร็จ ซึ่งในประเด็นหลังอำจต้องใช้
เวลำจนถึงต้นปีหน้ำเป็นอยำ่งน้อย เพรำะ
นอกจำกจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญมำตรำ
 83 และมำตรำ 91 ว่ำด้วยระบบกำร
เลือกต้ังแล้ว จะต้องมีกำรแก้ไขกฎหมำย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรเลือกต้ัง
 ส.ส. ด้วย 

โดยสรุปบล.ทิสโก้มองว่ำดัชนีหุ้นไทยใน
เดือนสิงหำคมยังมีแนวโน้มแกว่งซิกแซ
กลงไมเ่ปล่ียนแปลง แนะน�ำกลยุทธ์กำร
ทยอยรับแบบ "แบง่ไม้ซื้อ" ให้ควำมส�ำคัญ
ท่ีบริเวณ 1,500-1,510 จุด และในกรณีแย่
อำจได้ซื้อลึกถึง 1,480 จุด  ส�ำหรับประเด็น
หุ้นนำ่เลือกลงทุนในเดือนนี้จะเน้นหุ้นท่ีมี
แนวโน้มก�ำไรจะออกดีมีปันผลจ่ำยระหว่ำง
กำล หุ้นเด่นท่ีแนะน�ำในเดือนสิงหำคม คือ
 BEC, BJC, HANA, JMT, MAKRO, RJH 
และ SPALI ด้ำนแนวรับส�ำคัญของดัชนีหุ้น
ไทยในเดือนนี้อยูท่ี่ 1,500-1,510 จุด และ
แนวรับถัดไปท่ี 1,480 จุด ขณะท่ีแนวต้ำน
ส�ำคัญอยูท่ี่ 1,560 - 1580 จุด  



"ทรีิ่นีตี�" ให้กริ่อบแนวรัิ่บดัีชนีห้่นเด้ีอน "ทรีิ่นีตี�" ให้กริ่อบแนวรัิ่บดัีชนีห้่นเด้ีอน 
ส.ค.ที�ริ่ะดัีบ 1,480-1,500 จ่ดี ส.ค.ที�ริ่ะดัีบ 1,480-1,500 จ่ดี 

มองขึ้ยายเวลา-เพุ่่� มจำานวนจังหวัดีล็อกดีาวน์ กดีจีดีีพีุ่-กำาไริ่ มองขึ้ยายเวลา-เพุ่่� มจำานวนจังหวัดีล็อกดีาวน์ กดีจีดีีพีุ่-กำาไริ่ 
บจ. - คัดี 7 กล่่มลงท่นที�ยังน่าสนใจบจ. - คัดี 7 กล่่มลงท่นที�ยังน่าสนใจ

"ทรนีต้ีี" ใหก้รอบแนวรบัดัชนหีุน้
เดือน ส.ค.ท่ีระดับ 1,480-1,500 
จุด มองขยำยเวลำ-เพิม่จ�ำนวน
จังหวัดล็อกดำวน ์กดจีดีพ-ีก�ำไร
 บจ. ช้ีนกัลงทุนรำยยอ่ยเริม่มี
สภำพคล่องลดลงและภำคกำร
ผลิตท่ัวโลกเร่ิมสง่สญัญำณชะลอ
ตัว คัด 7 กลุ่มลงทนุท่ียงันำ่สนใจ

นำยณัฐชำต เมฆมำสิน ผู้ชว่ย
กรรมกำรผู้จัดกำร ฝ่ำยวิเครำะห์
หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์
 ทรีนีต้ี จ�ำกัด เปิดเผยถึงทิศทำง
กำรลงทุนเดือน ส.ค.2564 ภำย
ใต้สถำนกำรณ์กำรระบำดของ
 Covid-19  ท่ียังมียอดผู้ติดเชื้อยัง
สูงขึ้น ล่ำสุด ศบค.ประกำศขยำย
เวลำในกำรล็อกดำวน์ไปจนถึงวัน
ท่ี 18 ส.ค. เป็นอยำ่งน้อย และเพิ่ม
จังหวัดจำก 13 เป็น 29 จังหวัด
 ถือว่ำเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจ
และกำรลงทุนท่ีจะเห็นกำรปรับ
ลดประมำณกำรจีดีพี รวมถึงลด
ประมำณกำรก�ำไรของบริษัทจด
ทะเบียน (บจ.) ลงได้อีก

นอกจำกนี้กำรล็อกดำวน์ท่ียืดเยื้อ
ได้สง่ผลให้สภำพคล่องในระบบ
ปรับตัวลดลง สะท้อนผำ่นปริมำณ
เงินในระบบหรือ M2 ท่ีขยำยตัว
น้อยลงท�ำสถิติต�ำสุดในรอบ 13 
ปี สง่ผลให้กำรมีสว่นรว่มของนัก
ลงทุนท่ัวไปในตลำดหุ้นไทยเริ่ม
อยูใ่นระดับจ�ำกัด และท�ำให้วอลุ่ม

กำรซื้อขำยโดยรวมเบำบำงลงไป
ด้วย

 นำยณัฐชำต กล่ำวว่ำ กลยุทธ์กำร
ลงทุนในภำวะแบบนี้ ทำงทรีนีต้ี
 แนะน�ำว่ำ ส�ำหรับพอร์ตท่ีทยอย
สะสมหุ้นมำก่อนหน้ำนี้ท่ีบริเวณ
ดัชนีต�ำกว่ำ 1,550 จุดลงมำ มอง
ว่ำสำมำรถถือครองหุ้นไว้ก่อนได้
  ขณะท่ีนักลงทุนท่ีต้องกำรเข้ำ
สะสมหุ้นครั้งใหม ่อำจรอจังหวะ
ดัชนีหุ้นท่ีมีกำรยอ่ตัวแถวบริเวณ
แนวรับประจ�ำเดือนนี้ท่ีให้ไว้ท่ี
 1,480-1,500 จุด นำ่จะเป็น
ระดับกำรเข้ำลงทุนท่ีปลอดภัย
 เนื่องจำกเป็นระดับท่ี Valuation 
ต�ำและมีกำรซื้อขำยท่ีระดับ
 Forward PE 15.5 เท่ำ เท่ำนั้น ต�ำ
กว่ำค่ำเฉล่ีย 5 ปีย้อนหลังท่ี 17.2 
เท่ำ

 ขณะท่ีปัจจัยจำกต่ำงประเทศ
ท่ีจะเข้ำมำมีผลต่อกำรลงทุนใน
เดือน ส.ค.คือ ดัชนีภำคกำรผลิต
ท่ัวโลกท่ีเริ่มสง่สัญญำณอ่อนแอ
ให้เห็น น�ำโดยประเทศจีนท่ี
รำยงำนตัวเลข PMI ชะลอลงเป็น
เดือนท่ี 4 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นผลมำ
จำกเหตุกำรณ์ Covid-19 ท่ีกลับ
มำรุนแรงอีกครั้ง และปัญหำคอ
ขวดทำงฝั่ งอุปทำน ด้วยเหตุนี้ จึง
ประเมินว่ำสินค้ำอุตสำหกรรม
สง่ออกของเรำบำงประเภทท่ีอยู่
ใน Supply chain ของภำคกำร

ผลิตเหล่ำนี้อำจเผชิญกับควำม
เสี่ยงมำกขึ้นในชว่งถัดไป ในทำง
กลับกันสินค้ำกลุ่มอำหำรและ
อุตสำหกรรมกำรเกษตรมีแนวโน้ม
จะกลับมำได้รับควำมนิยมอีกครั้ง
 จำกพฤติกรรมกำร WFH ท่ีกลับ
มำมำกขึ้น             

ส�ำหรับธีมกำรลงทุนท่ีนำ่สนใจ
 เดือน ส.ค. มีท้ังหมด 7 กลุ่มดังนี้
 1. กลุ่มสินค้ำสง่ออกของไทย
จ�ำพวกอำหำรและอุตสำหกรรม
กำรเกษตร ท่ีได้ประโยชน์จำก
พฤติกรรม WFH ได้แก่ PM, SUN, 
XO 2.กลุ่ม Logistics ท่ียังคงมี
 Valuation ถูก ได้แก่ NCL, WICE 
3.กลุ่มเครื่องด่ืมท่ีมียอดสง่ออก
ชว่ยหนุนกำรเติบโตและมี Upside 
จำกกำรออกผลิตภัณฑ์ใหม ่ๆ
 ได้แก่ ICHI, SAPPE 4.กลุ่มบรรจุ
ภัณฑ์ท่ี Laggard และยังคงมีแนว
โน้มกำรเติบโตของก�ำไรท่ีดี ได้แก่
 SFLEX, SFT, UTP 5. กลุ่มกำร
แพทย์ท่ีได้อำนิสงส์ทำงอ้อมจำก
 Covid-19 ท่ีรุนแรงต่อเนื่องได้แก่ 
BDMS, CHG 6.กลุ่มยำและอำหำร
เสริมท่ีได้ประโยชน์จำกกำรท่ีคน
หันมำตระหนักกับสุขภำพมำก
ขึ้น ได้แก่ IP, MEGA และ7.กลุ่ม
 Commodities ต้นน�ำ ซึ่งนำ่จะได้
ประโยชน์จำกรำคำน�ำมันท่ีอยูสู่ง
ต่อไป ได้แก่ PTTEP



YLG เผยทองพุ่่่งรัิ่บผลปัริ่ะช่มเฟดียังไม่เร่ิ่งขึึ้�นดีอกเบี�ยYLG เผยทองพุ่่่งรัิ่บผลปัริ่ะช่มเฟดียังไม่เร่ิ่งขึึ้�นดีอกเบี�ย
แนะจับตาความตึงเครีิ่ยดีจีน-สหรัิ่ฐหน่นทองไปัต่อแนะจับตาความตึงเครีิ่ยดีจีน-สหรัิ่ฐหน่นทองไปัต่อ

วำยแอลจี เผยทองค�ำกลับมำ
เคล่ือนไหวแดนบวกหลังผล
ประชุมเฟดยังไมม่ีนโยบำยเรง่
ขึ้นอัตรำดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ เหตุ
ตลำดแรงงำนยังนำ่เป็นหว่ง ขณะ
ท่ี GDP ไตรมำส 2 แยเ่กินคำด
 สง่ผลดอลลำร์สหรัฐอ่อนค่ำ
 หนุนทองค�ำพุง่ พร้อมแนะจับตำ
ปัจจัยควำมตึงเครียดจีน-สหรัฐ
 หลังพบจีนสะสมอำวุธนิวเคลียร์
จ�ำนวนมำก รวมถึงกำรระบำดของ
 COVID-19 สำยพันธ์ุเดลต้ำใน
สหรัฐ ด้ำนเทคนิคระยะสั้นยังสดใส
 ยิ่งหำกผำ่น 1,833 ดอลลำร์สหรัฐ
ต่อออนซ์มีโอกำสไปต่อ แนะซื้อ
เมื่ออ่อนตัวท่ีแนวรับ 1,815-1,803 
ดอลลำร์สหรัฐต่อออนซ์

นำงสำวฐิภำ นววัฒนทรัพย์
 ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร บริษัท
 วำยแอลจี บูลเล่ียน แอนด์ ฟิวเจ
อร์ส จ�ำกัด (YLG) ตัวแทนซื้อขำย
สัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำในตลำด
 TFEX เปิดเผยว่ำตลอดสัปดำห์
ท่ีผำ่นมำรำคำทองค�ำเคล่ือนไหว
ในลักษณะแกว่งตัวมีแรงซื้อสลับ
กับแรงขำย เนื่องจำกนักลงทุน
รอผลกำรประชุมของธนำคำร
กลำงสหรัฐ (เฟด) ท่ีมีขึ้นในคืน
วันพุธท่ีผำ่นมำซึ่งผลกำรประชุม
ปรำกฎว่ำเฟดคงอัตรำดอกเบี้ยท่ี
 0-0.25% โดยประธำนเฟดระบุ
ว่ำจะยังคงนโยบำยผอ่นคลำยด้ำน
กำรเงินไปจนกว่ำจะมีกำรฟื้ นตัว

ทำงเศรษฐกิจท่ีสมบูรณ์ โดยเฉพำะ
ตลำดแรงงำนซึ่งขณะนี้ยังต้อง
จับตำมองอยำ่งต่อเนื่อง จำกกำร
ฟื้ นตัวทำงเศรษฐกิจท่ีไมส่ม�ำเสมอ
ท�ำให้ยังหำ่งไกลจำกกำรหำรือ
เรื่องกำรปรับขึ้นอัตรำดอกเบี้ย
 ถ้อยแถลงดังกล่ำวสง่ผลให้ค่ำเงิน
ดอลลำร์สหรัฐอ่อนค่ำลง รวมถึง
อัตรำผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบำล
สหรัฐอำยุ 10 ปี ปรับตัวลดลง ขณะ
เดียวกันรำคำทองค�ำได้ปรับพุง่ขึ้น
 เนื่องจำกเป็นสินทรัพย์ท่ีไมไ่ด้ให้
ผลตอบแทนในรูปแบบของอัตรำ
ดอกเบี้ย

ส�ำหรับปัจจัยอ่ืนๆท่ีมีผลต่อ
รำคำทองค�ำนั้นมำจำกประเด็น
สถำนกำรณ์ควำมตึงเครียดระหว่ำง
สหรัฐกับจีนด้ำนภูมิรัฐศำสตร์ท่ีอำจ
จะกลับมำเป็นท่ีนำ่จับตำ เนื่องจำก
สหรัฐส�ำรวจพบว่ำจีนก�ำลังสะสม
อำวุธนิวเคลียร์ 110 แหง่ในมลฑล
ซินเจียง ท�ำให้สหรัฐเกิดควำม
วิตกกังวล ปัจจัยนี้จึงเป็นปัจจัยท่ี
ต้องจับตำมองต่อควำมตึงเครียด
ระหว่ำงประเทศซึ่งประเด็นนี้สง่ผล
ต่อรำคำทองค�ำให้ปรับตัวขึ้น

สว่นค�ำแนะน�ำส�ำหรับนักลงทุน
นั้นหำกรำคำทองค�ำยังแกว่งตัวใน
ทิศทำงขึ้นยังมีโอกำสท่ีจะไปได้ต่อ
 แนะน�ำเข้ำซื้อเมื่ออ่อนตัว โดยมอง
แนวรับท่ี 1,815-1,803 ดอลลำร์
สหรัฐต่อออนซ์ หรือ 28,250-

28,050 บำท สว่นแนวต้ำนมอง
ท่ี 1,833-1,841 ดอลลำร์สหรัฐ
ต่อออนซ์ หรือ 28,700 บำท ถ้ำ
ผำ่นได้มีโอกำสไปท่ี 1,856-1,872 
ดอลลำร์สหรัฐต่อออนซ์ หรือ
 28,900-29,150 บำท แต่ต้องระวัง
ถ้ำหลุด 1,790 ดอลลำร์สหรัฐต่อ
ออนซ์ หรือ 27,850 บำท ให้ตัดขำด
ทุน

ล่ำสุด YLG ได้ออกโปรโมชั่นลดค่ำ
คอมมิชชั่น 80% ส�ำหรับนักลงทุน
ในตลำด TFEX และได้เพิ่มโอกำส
ให้กับนักลงทุนหน้ำใหมส่ำมำรถซื้อ
ขำยทองค�ำออนไลน์เรียลไทม์ได้
ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยกำรซื้อขำย
ผำ่นแอปพลิเคชั่น YLG Trader ท่ี
รองรับระบบ iOS ท�ำให้นักลงทุน
ท่ีต้องกำรเพิ่มทำงเลือกในกำร
ลงทุนสำมำรถลงทุนได้ทุกท่ีทุก
เวลำ อีกท้ังมีควำมปลอดภัยสูง
 สว่นนักลงทุนท่ีไมไ่ด้ใช้ระบบ iOS 
สำมำรถสมัครออนไลน์ คลิก www.
ylgopenacc.com หรือ ปรึกษำ
กำรลงทุนทองค�ำแท่ง Call center 
: 02 687 9892, 02 687 9893, 
02 687 9888 ต่อ 1 ส�ำหรับนัก
ลงทุนท่ีต้องกำรลงทุนใน TFEX ซึ่ง
รวมกำรให้บริกำรเทรดทองค�ำ หุ้น
 และค่ำเงิน คลิก https://www.
ylgfutures.co.th/th/contact-us/
contact-information



 ทร่ิ่สเริ่ทต่�ง คงอันดัีบเคริ่ด่ีตองค์กริ่ ECF ที� BB+ ทร่ิ่สเริ่ทต่�ง คงอันดัีบเคริ่ด่ีตองค์กริ่ ECF ที� BB+
และเปัลี�ยนแนวโน้ม เป็ัน Stable จาก Negativeและเปัลี�ยนแนวโน้ม เป็ัน Stable จาก Negative

ทริสเรทต้ิง คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท อีสต์โคสท์
 เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) ท่ีระดับ BB+ ในขณะเดียวกันยัง
ได้เปล่ียนแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทเป็น Stable หรือ
 คงท่ี จำก Negative หรือ ลบ ด้วย โดยแนวโน้มอันดับเครดิต
 Stable หรือ คงท่ี สะท้อนถึงยอดขำยเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท
ท่ีเพิ่มขึ้นซึ่งได้ประโยชน์จำกกระแสกำรอยูบ่้ำนเพื่อลดกำร
แพรร่ะบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โรคโควิด 19) 
และแรงกดดันต่อโครงสร้ำงหนี้ท่ีผอ่นคลำยลงจำกกำรขำย
กำรลงทุนในโรงไฟฟ้ำชีวมวลของบริษัทออกไป
 
อันดับเครดิตท่ีระดับ BB+ ยังคงสะท้อนถึงขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแขง่ขันท่ีเพียงพอของบริษัทในตลำดเฟอร์นิเจอร์รวม
ถึงชอ่งทำงกำรจัดจ�ำหนำ่ยท่ีมั่นคงผำ่นร้ำนค้ำปลีกสมัยใหม่
ในประเทศไทยและตลำดสง่ออก อยำ่งไรก็ตำม อันดับเครดิต
ก็มีปัจจัยลดทอนจำกงบกำรเงินของบริษัทท่ีมีภำระหนี้สูง
 รวมไปถึงควำมเสี่ยงในกำรพัฒนำโครงกำร มินบู ซึ่งเป็นโรง
ไฟฟ้ำพลังแสงอำทิตย์ก�ำลังกำรผลิตขนำด 220 เมกะวัตต์ใน
ประเทศเมียนมำ
 
ประเด็นส�ำคัญท่ีก�ำหนดอันดับเครดิต
 มีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขันท่ีเพียงพอในตลำด
เฟอร์นิเจอร์
 
สถำนะทำงธุรกิจของบริษัทมีปัจจัยสนับสนุนจำกกำรมี
ต�ำแหนง่ทำงกำรตลำดท่ีมั่นคงในฐำนะผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์
ขนำดกลำงในประเทศไทย บริษัทถือเป็นผู้รับจ้ำงผลิตสินค้ำ
ให้แก่ผู้ว่ำจ้ำงท่ีมีแบรนด์ของตัวเอง (Original Equipment 
Manufacturer OEM) เนื่องจำกยอดขำยเฟอร์นิเจอร์สว่น
ใหญข่องบริษัทเป็นสินค้ำท่ีผลิตตำมค�ำสั่งของลูกค้ำ ในกำรนี้
 ทริสเรทต้ิงมองว่ำบริษัทมีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขันเพียง
พอท่ีจะรักษำต�ำแหนง่ทำงกำรตลำดของตนเอำไว้ได้โดยมี
ปัจจัยหนุนจำกกำรท่ีบริษัทมีโรงงำนเป็นของตนเองและมีกำร
ประหยัดจำกขนำดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์สว่น
ใหญ่
 
อยำ่งไรก็ตำม สถำนะทำงธุรกิจของบริษัทก็มีข้อจ�ำกัดจำก
กำรแขง่ขันด้ำนรำคำในตลำดเฟอร์นิเจอร์เนื่องจำกสินค้ำสว่น
ใหญเ่ป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีถอดประกอบได้ (Knockdown) และ
เน้นกลุ่มเป้ำหมำยในตลำดระดับล่ำงจนถึงระดับกลำง

ชอ่งทำงกำรจัดจ�ำหนำ่ยท่ีมั่นคง
 
บริษัทมีชอ่งทำงกำรจัดจ�ำหนำ่ยหลักใน 2 ชอ่งทำง ได้แก่ กำร
สง่ออกและกำรจัดจ�ำหนำ่ยผำ่นร้ำนค้ำปลีกสมัยใหมภ่ำยใน
ประเทศ โดยลูกค้ำสง่ออกของบริษัทนั้นสว่นใหญเ่ป็นผู้ค้ำ
ปลีกสินค้ำเฟอร์นิเจอร์และร้ำนค้ำปลีกสมัยใหมใ่นประเทศ
ญี่ปุ่น บริษัทจัดจ�ำหนำ่ยสินค้ำผำ่นชอ่งทำงดังกล่ำวเป็นระยะ
เวลำยำวนำนและชอ่งทำงเหล่ำนี้ถือเป็นปัจจัยท่ีสนับสนุน
กำรเติบโตของยอดขำยในชว่งหลำยปีท่ีผำ่นมำ ในปี 2563 
รำยได้จำกตลำดสง่ออกคิดเป็นสัดสว่น 65% ของยอดขำย
เฟอร์นิเจอร์ท้ังหมดของบริษัท ในขณะท่ีรำยได้จำกร้ำนค้ำ
ปลีกสมัยใหมภ่ำยในประเทศมีสัดสว่นอยูท่ี่ 29% ของยอด
ขำยท้ังหมด
 กระแสกำรอยูบ่้ำนชว่ยเสริมกำรเติบโตของรำยได้
 ธุรกิจของบริษัทได้รับประโยชน์จำกอุปสงค์เฟอร์นิเจอร์
ท่ีเพิ่มขึ้นอยำ่งมำกซึ่งสง่ผลให้ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
ฟื้ นตัวอยำ่งรวดเร็วในชว่งครึ่งหลังของปี 2563 ท้ังนี้ ในปี
 2563 ท้ังปี รำยได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 10% เป็น 1.4 
พันล้ำนบำท โดยชอ่งทำงกำรสง่ออกมีอัตรำกำรเติบโตถึง
 23% เมื่อเทียบกับชว่งเดียวกันในปีก่อน ในขณะท่ียอดขำย
เฟอร์นิเจอร์ผำ่นชอ่งทำงค้ำปลีกสมัยใหมภ่ำยในประเทศเพิ่ม
ขึ้นประมำณ 3.7%
 
สำเหตุหลักท่ีท�ำให้รำยได้ฟื้ นตัวมำจำกค�ำสั่งซื้อท่ีเพิ่มขึ้นจำก

ลูกค้ำในประเทศสหรัฐอเมริกำและอินเดีย โดยลูกค้ำใหม่
เหล่ำนี้เป็นผู้ค้ำเฟอร์นิเจอร์ผำ่นทำงชอ่งออนไลน์ซึ่งได้รับ
ประโยชน์ท้ังจำกกระแสกำรอยูบ่้ำนและควำมนิยมในกำรซื้อ
ของออนไลน์ รำยได้จำกลูกค้ำในประเทศสหรัฐอเมริกำเพิ่ม
ขึ้นอยำ่งรวดเร็วมำอยูท่ี่ระดับ 103 ล้ำนบำทในปี 2563 และ
 40 ล้ำนบำทในชว่ง 3 เดือนแรกในปี 2564 จำก 14 ล้ำนบำท
ในปี 2562 ในขณะท่ีตลำดในประเทศอินเดียก็มีผลกำรด�ำเนิน
งำนท่ีดีเชน่กัน โดยบริษัทมีรำยได้เพิ่มขึ้นถึง 79 ล้ำนบำทในปี
 2563 อยำ่งไรก็ตำม รำยได้ในตลำดอินเดียกลับลดลงอยำ่ง
มำกในไตรมำสแรกของปี 2564 เนื่องจำกผลกระทบของกำร
ระบำดของโรคโควิด 19 ภำยในประเทศท่ีมีควำมรุนแรง
 
ภำยใต้สมมติฐำนกรณีฐำน ทริสเรทต้ิงคำดว่ำรำยได้ของ
บริษัทจะไต่ขึ้นสูร่ะดับสูงสุดครั้งใหมท่ี่ 1.6 พันล้ำนบำทในปี
 2564 และหลังจำกนั้นจะเติบโตในอัตรำท่ีช้ำลงในชว่งปี
 2565-2566 ท้ังนี้ บริษัทสำมำรถด�ำเนินกำรจัดสง่สินค้ำให้แก่
ลูกค้ำในประเทศอินเดียได้อีกครั้งในชว่งครึ่งหลังของปี 2564 
หลังจำกสถำนกำรณ์โรคโควิด 19 ภำยในประเทศลดควำม
รุนแรงลง
 
ต้นทุนกำรผลิตท่ีสูงขึ้นท�ำให้ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร
ลดลง
 
ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรของบริษัทอยูภ่ำยใต้แรงกดดัน
จำกกำรมีต้นทุนกำรผลิตท่ีเพิ่มสูงขึ้นเป็นอยำ่งมำก โดย
อัตรำก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัด
จ�ำหนำ่ยลดลงมำอยูท่ี่ระดับ 13.7% ในปี 2563 และ 12.6% 
ในไตรมำสแรกของปี 2564 เมื่อเทียบกับระดับ 17%-18% ใน
ชว่งปี 2560-2562 โดยอัตรำก�ำไรท่ีลดลงเป็นผลมำจำกรำคำ
ไม้พำร์ติเคิลบอร์ดท่ีพุง่สูงขึ้นและค่ำแรงท่ีเพิ่มสูงขึ้นในชว่ง
กำรระบำดของโรคโควิด 19 อยำ่งไรก็ตำม ทริสเรทต้ิงคำดว่ำ
ควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรของบริษัทจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น
โดยมีปัจจัยหนุนจำกอัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิตท่ีเพิ่มขึ้นของ
โรงงำนและควำมพยำยำมของบริษัทในกำรลดต้นทุนวัตถุดิบ
 โครงสร้ำงหนี้ต�ำกว่ำคำด
 ผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงินของบริษัทในปี 2563 ดี
กว่ำท่ีทริสเรทต้ิงคำดกำรณ์ไว้ โดยปัจจุบันโครงสร้ำงหนี้ของ
บริษัทยังคงอยูใ่นระดับท่ีสูง ท้ังนี้ ผลกำรด�ำเนินงำนนท่ีดีขึ้น
เป็นผลมำจำกอุปสงค์เฟอร์นิเจอร์ท่ีแข็งแกรง่ในชว่งครึ่งหลัง
ของปี 2563 และควำมส�ำเร็จของบริษัทในกำรขำยเงินลงทุน
ใน บริษัท เซฟเอนเนอจี โฮลด้ิงส์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ด�ำเนินงำน
โรงไฟฟ้ำชีวมวล ในกำรนี้ บริษัทได้น�ำเงินท่ีได้จำกกำรขำย
เงินลงทุนดังกล่ำวจ�ำนวน 233 ล้ำนบำทไปใช้ส�ำหรับกำรเพิ่ม
ทุนในโครงกำรมินบู ในระยะท่ี 2-4
 สถำนะทำงกำรเงินคำดว่ำจะดีขึ้น
 ทริสเรทต้ิงคำดว่ำสถำนะทำงกำรเงินของบริษัทจะฟื้ น
ตัวขึ้นหลังจำกโครงกำรมินบูในระยะท่ีเหลือเริ่มเปิดด�ำเนิน
กำร ท้ังนี้ โครงกำรในระยะท่ี 2-4 ต้องล่ำช้ำออกไปอันเนื่อง
มำจำกสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคโควิด 19 และควำมขัด
แย้งทำงกำรเมืองในประเทศพมำ่
 
ภำยใต้ประมำณกำรกรณีพื้นฐำน ทริสเรทต้ิงคำดว่ำโครงกำรมิ
นบูระยะท่ี 2 นำ่จะเริ่มด�ำเนินกำรได้ภำยในปี 2565 และระยะ
ท่ีเหลือจะเริ่มผลิตไฟฟ้ำได้ภำยในปี 2566 โดยล่ำช้ำจำกแผน
ก่อนหน้ำประมำณ 1 ปี ท้ังนี้ ทริสเรทต้ิงคำดว่ำกำรด�ำเนินงำน
โดยรวมของโรงไฟฟ้ำมินบู เมื่อผลิตไฟฟ้ำได้ครบ 220 เมกะ
วัตต์ จะท�ำให้บริษัทมีกระแสเงินสดท่ีมั่นคงท่ีประมำณ 100-
120 ล้ำนบำทต่อปี โดยทริสเรทต้ิงคำดว่ำก�ำไรก่อนดอกเบี้ย
จ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจ�ำหนำ่ยของบริษัทจะเพิ่ม
ขึ้นเป็นประมำณ 300 ล้ำนบำทในปี 2566 จำก 200 ล้ำนบำท
ในปี 2564 ในขณะท่ีสัดสว่นหนี้ทำงกำรเงินสุทธิต่อก�ำไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำ และค่ำตัดจ�ำหนำ่ยมีแนว
โน้มจะลดลงเหลือ 5-7 เท่ำและเงินทุนจำกกำรด�ำเนินงำนต่อ
หนี้ทำงกำรเงินสุทธิจะเพิ่มขึ้นเป็น 5%-10% ในชว่งประมำณ
กำรดังกล่ำว

 
สภำพคล่องยังคงตึงตัว
 
ทริสเรทต้ิงประเมินว่ำสภำพคล่องของบริษัทยังคงตึงตัวอยู่
 โดยแหล่งเงินทุนของบริษัทอยูใ่นระดับท่ีสูงกว่ำควำมต้องกำร
ใช้เงินในชว่ง 12 เดือนข้ำงหน้ำอยูเ่ล็กน้อย ท้ังนี้ แหล่งเงิน
ทุนของบริษัทประกอบด้วยเงินสดในมือ ณ สิ้นเดือนมีนำคม
 2564 จ�ำนวน 81 ล้ำนบำทและประมำณกำรเงินทุนจำกกำร
ด�ำเนินงำนท่ีจ�ำนวน 57 ล้ำนบำท ในขณะท่ีควำมต้องกำรใช้
เงินทุนจะประกอบด้วยเงินลงทุนจ�ำนวน 61 ล้ำนบำท เงินกู้ท่ี
ต้องช�ำระภำยใน 12 เดือนข้ำงหน้ำจ�ำนวน 52 ล้ำนบำท และ
เงินปันผลอีกประมำณ 12 ล้ำนบำท
 โครงสร้ำงเงินทุน
 ณ สิ้นเดือนมีนำคม 2564 บริษัทมีภำระหนี้จ�ำนวน 1.85 
พันล้ำนบำทซ่ึงประกอบด้วยหน้ีท่ีมีล�ำดับในกำรได้รบัช�ำระคืน
ก่อนประมำณ 1.47 พันล้ำนบำท โดยหนี้ท่ีมีล�ำดับในกำรได้รับ
ช�ำระคืนก่อนท้ังหมดเป็นหนี้ท่ีมีหลักประกัน ดังนั้น อัตรำสว่น
ของหนี้ท่ีมีล�ำดับในกำรได้รับช�ำระคืนก่อนต่อภำระหนี้รวมจึง
อยูท่ี่ประมำณ 79.5% เนื่องจำกอัตรำสว่นของหนี้ท่ีมีล�ำดับ
ในกำรได้รับช�ำระคืนก่อนต่อภำระหนี้ท้ังหมดนั้นมีมำกกว่ำ 
50% ทริสเรทต้ิงจึงมองว่ำเจ้ำหนี้ท่ีไมม่ีหลักประกันของบริษัท
จะเสียเปรียบอยำ่งมีนัยส�ำคัญในเรื่องของสิทธิในกำรเรียก
ร้องสินทรัพย์ของบริษัท ดังนั้น อันดับเครดิตหุ้นกู้ไมด้่อยสิทธิ์
ไมม่ีหลักประกันของบริษัทจะถูกปรับลดลง 1 ขั้นจำกอันดับ
เครดิตองค์กร
 สมมติฐำนกรณีพื้นฐำน
 รำยได้จะอยูท่ี่ประมำณ 1.6 พันล้ำนบำทในปี 2564 
และจะเติบโตปีละ 1%-2% ในระหว่ำงปี 2565-2566
 สว่นแบง่ก�ำไรจำกโครงกำรมินบูจะเพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้ำน
บำทในปี 2566 จำกประมำณ 30 ล้ำนบำทในปี 2564
 อัตรำก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ำย ภำษี ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำ
ตัดจ�ำหนำ่ยซึ่งรวมกระแสเงินสดจำกโครงกำรมินบูจะเพิ่มขึ้น
เป็น 19% ในปี 2566 จำกระดับ 13% ในปี 2564
 เงินลงทุนประมำณ 60 ล้ำนบำทต่อปีในระหว่ำงปี 
2564-2566
 อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล จะอยูท่ี่ระดับ 30% ในระหว่ำง
ปี 2564-2566
 แนวโน้มอันดับเครดิต
 แนวโน้มอันดับเครดิต Stable หรือ คงท่ี สะท้อนควำม
คำดหมำยของทริสเรทต้ิงว่ำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทจะยัง
คงด�ำเนินไปอยำ่งรำบรื่นและโครงสร้ำงหนี้จะปรับตัวดีขึ้นเมื่อ
โครงกำรมินบูด�ำเนินกำรได้อยำ่งเต็มท่ี
 ปัจจัยท่ีอำจท�ำให้อันดับเครดิตเปล่ียนแปลง
 แนวโน้มในกำรปรับอันดับเครดิตเพิ่มขึ้นนั้นมีจ�ำกัด
ในระยะเวลำอันใกล้นี้เนื่องจำกโครงสร้ำงหนี้ของบริษัทท่ี
ยังอยูใ่นระดับสูง กำรปรับลดอันดับเครดิตอำจเกิดขึ้นได้
หำกสถำนะทำงกำรเงินของบริษัทถดถอยลงไปมำกกว่ำเดิม
 ซึ่งกรณีดังกล่ำวอำจเกิดจำกผลกำรด�ำเนินงำนท่ีอ่อนแอใน
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และ/หรือกำรลงทุนท่ีใช้กำรก่อหนี้เพิ่ม กำร
เปล่ียนแปลงใด ๆ ในโครงกำรมินบูท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ในด้ำนลบต่อกระแสเงินสดของโครงกำรก็อำจน�ำมำสูก่ำรปรับ
ลดอันดับเครดิตได้ด้วยเชน่กัน
 เกณฑ์กำรจัดอันดับเครดิตท่ีเก่ียวข้อง
 - วิธีกำรจัดอันดับเครดิตธุรกิจท่ัวไป, 26 กรกฎำคม 
2562
 - อัตรำสว่นทำงกำรเงินท่ีส�ำคัญและกำรปรับปรุงตัวเลข
ทำงกำรเงิน, 5 กันยำยน 2561
 บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหำชน) (ECF)
 อันดับเครดิตองค์กร: BB+
 แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable
  



กกริ่. ปัรัิ่บลดีปัริ่ะมาณการิ่เศริ่ษฐก่จไทยปีั 64 เป็ัน -1.5 % ถึึง 0.0%กกริ่. ปัรัิ่บลดีปัริ่ะมาณการิ่เศริ่ษฐก่จไทยปีั 64 เป็ัน -1.5 % ถึึง 0.0%
ข้�นอย่่่กับความร่นแรง โควิด-19 พร้อมคาดส่งออกขย่าย่ตัว ข้�นอย่่่กับความร่นแรง โควิด-19 พร้อมคาดส่งออกขย่าย่ตัว 

10.0% ถ้ึง 12.0% จากเศรษฐกิจโลกฟื้้� นตัวดี10.0% ถ้ึง 12.0% จากเศรษฐกิจโลกฟื้้� นตัวดี

นายสพุันธ์ุ มงคลัสธุ ้ประธานสภาอุตสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย เข�ารว่มการประชุื้มคณ์ะกรรมการรว่มภาค
เอกชื้น 3 สถาบนั (กกร.) ประจ�ำเดือนสิงหำคม 2564 
โดยมีนำยผยง ศรีวณิช ประธำนสมำคมธนำคำรไทย เป็น
ประธำน กกร. และนำยสนั่น อังอุบลกุล ประธำนกรรมกำร
หอกำรค้ำไทยและสภำหอกำรค้ำแหง่ประเทศไทยเป็น
ประธำนรว่มในกำรประชุมทำงไกลผำ่นจอภำพ (Video 
Conference) โดยมีกำรแถลงขำ่วในประเด็นต่อไปนี้

• เศรษฐกิจไทยเสี่ยงเข้ำสูภ่ำวะถดถอยอีกปี จำกโควิด-19 
ระลอกใหมท่ี่สง่ผลกระทบตลอดครึ่งปีหลัง กำรควบคุมกำร
แพรร่ะบำดของไวรัสโควิด-19 ยังไมป่ระสบควำมส�ำเร็จ
 จ�ำนวนผู้ติดเชื้อรำยวัน รวมถึงจ�ำนวนผู้ป่วยสะสมในโรง
พยำบำลยังเพิ่มขึ้นในอัตรำสูง แม้จะมีกำรใช้มำตรกำร
 Lockdown มำ 14 วันแล้วก็ตำม ท�ำให้ภำครัฐต้องขยำย
มำตรกำร Lockdown ณ ขณะนี้ออกไปอีกจนถึงสิ้นเดือน
สิงหำคม และขยำยวงกว้ำงออกไปหลำยจังหวัด ท้ังนี้ หำก
กำรกระจำยวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชำชนท่ัง
ประเทศยังท�ำได้ช้ำ ประเมินว่ำมีควำมเสี่ยงสูงท่ียังต้องจ�ำกัด
กิจกรรมเศรษฐกิจตลอดไตรมำสท่ี 4 รวมถึงลดทอนควำม
เป็นไปได้หรือประโยชน์ของแผนกำรเปิดประเทศ ดังนั้น
 เศรษฐกิจไทยในชว่งท่ีเหลือของปีจึงอยูใ่นภำวะท่ีฟื้ นตัวได้
ยำก และเป็นไปได้สูงท่ีเศรษฐกิจในชว่งครึ่งหลังของปีจะหด
ตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งอำจจะท�ำให้เศรษฐกิจไทยปี 2564 
เข้ำสูภ่ำวะถดถอยต่อเนื่องเป็นปีท่ีสองแม้ว่ำเศรษฐกิจโลกจะ
สำมำรถฟื้ นตัวได้อยำ่งแข็งแกรง่ก็ตำม

• ธุรกิจทุกภำคสว่นได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดท่ีทวี
ควำมรุนแรงขึ้น ไมเ่ว้นแม้แต่ภำคกำรสง่ออก ภำวะเศรษฐกิจ
ท่ีซบเซำยำวนำนจำกมำตรกำรควบคุมกำรระบำดท่ีเข้ม
งวดได้สง่ผลกระทบต่อรำยได้ของผู้ประกอบกำรโดยเฉพำะ 
SMEs และลูกจ้ำงแรงงำน สะท้อนจำกลูกหนี้ท่ีอยูใ่นกำรดูแล
ชว่ยเหลือของธนำคำรต่ำงๆ ภำยใต้มำตรกำรปรับโครงสร้ำง
หนี้ของธนำคำรแหง่ประเทศไทยจ�ำนวน 1.89 ล้ำนบัญชี
 หรือเป็นยอดเงินรำว 2 ล้ำนล้ำนบำท  โดยในระยะข้ำงหน้ำ
 นอกเหนือจำกธุรกิจบริกำร ท่องเท่ียว และกำรค้ำขำยท่ัวไป
 ท่ีเปรำะบำงแล้ว กำรระบำดของโควิด-19 ในกลุ่มแรงงำน
ได้เริ่มสง่ผลกระทบต่อภำคกำรผลิตและอุตสำหกรรมสง่
ออก ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เดียวของเศรษฐกิจไทยตลอดหลำย
เดือนท่ีผำ่นมำ ดังนั้น ทุกภำคสว่นต้องรว่มมือกันบูรณำ
กำรมำตรกำรกำรจ�ำกัดวงจรของกำรระบำด โดยกำรเรง่
หำวัคซีนหลักและวัคซีนทำงเลือกให้เพียงพอส�ำหรับควำม
ต้องกำรของประชำชนและสร้ำงภูมิคุ้มกันหมูใ่ห้ได้โดยเร็ว
 และกำรเรง่กระจำยกำรตรวจหำเชื้อโดย Antigen Test Kit 
เพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อโดยเร็ว

• ภำครัฐต้องเตรียมพร้อมส�ำหรับกำรเยียวยำและฟื้ นฟู
เศรษฐกิจท่ีวิกฤตและถล�ำลึกกว่ำท่ีคำดไว้มำก ภำคธุรกิจ
บอบช�ำและต้องใช้พลังมำกในกำรฟื้ นฟูผู้ประกอบกำรท่ี
อ่อนล้ำ เสถียรภำพของภำคธุรกิจและภำคครัวเรือนตกอยู่
ภำยใต้ควำมเสี่ยง โดยภำคครัวเรือนเผชิญภำระหนี้ท่ีเพิ่มสูง
กว่ำร้อยละ 90 ต่อจีดีพี และต้องกำรกำรเยียวยำเพื่อชดเชย
รำยได้ท่ีหดหำยไปในระยะนี้และฟื้ นฟูเพื่อให้กลับมำมี
เสถียรภำพในระยะต่อไป ซึ่งเมื่อประเมินจำกภำวะเศรษฐกิจ
ท่ีถล�ำลึกกว่ำท่ีคำดไว้มำก ภำครัฐจ�ำเป็นสร้ำงควำมเชื่อมั่น
โดยเตรียมควำมพร้อมในเรื่องของควำมเพียงพอของงบ
ประมำณ เพดำนหนี้สำธำรณะควรขยำยให้มำกกว่ำร้อยละ
 60 ต่อจีดีพี เป็นร้อยละ 65-70 เพื่อให้เหมำะสมกับภำระกิจ
ในกำรเยียวยำและฟื้ นฟูเศรษฐกิจในภำวะวิกฤต รวมไปถึง
กำรจัดล�ำดับควำมส�ำคัญของงบประมำณภำยใต้สถำนกำรณ์
ฉุกเฉิน นอกจำกนี้ ธนำคำรแหง่ประเทศไทยจ�ำเป็นต้อง
พิจำรณำแนวทำงในกำรผอ่นคลำยนโยบำยกำรเงินและ
มำตรกำรกับสถำบันกำรเงินเพิ่มเติมภำยใต้ข้อจ�ำกัดท่ีอัตรำ
ดอกเบี้ยนโยบำยอยูใ่กล้ระดับร้อยละ 0 เพื่อชว่ยรักษำ

เสถียรภำพของระบบกำรเงินของประเทศ 
 
• เศรษฐกิจไทยยังวิกฤตและเผชิญควำมเสี่ยงค่อนข้ำงมำก
จำกกำรระบำดระลอกใหมท่ี่รวดเร็วและรุนแรง กระทบต่อ
อุปสงค์ในประเทศ ขณะท่ีเศรษฐกิจโลกท่ีฟื้ นตัวต่อเนื่องยัง
สนับสนุนสง่ออกของไทยในระยะต่อไป ท่ีประชุม กกร. จึง
ปรับลดประมำณกำรเศรษฐกิจไทยปี 2564 เป็น -1.5 % ถึง
 0.0% ขึ้นอยูกั่บควำมรุนแรงของโควิด-19 และมำตรกำร
เพิ่มเติมของรัฐ ด้ำนกำรสง่ออก กกร. คำดว่ำจะขยำยตัว
 10.0% ถึง 12.0% จำกเศรษฐกิจโลกท่ีฟื้ นตัวดี แต่จ�ำเป็น
อยำ่งยิ่งท่ีจะต้องดูแล supply chain ไมใ่ห้เกิดกำรติดเชื้อ
ในวงกว้ำง โดยภำครัฐให้ควำมส�ำคัญเรง่ด่วนกับกำรจัดหำ
วัคซีนให้กลุ่มแรงงำนอยำ่งท่ัวถึง สว่นอัตรำเงินเฟ้อท่ัวไป
จะอยูใ่นกรอบ 1.0% ถึง 1.2% โดยมีแรงกดดันจำกรำคำ
พลังงำนและค่ำขนสง่ท่ีเพิ่มสูงขึ้นอยำ่งต่อเนื่อง ซึ่งกระทบ
กับต้นทุนของผู้ผลิตสินค้ำ

• กำรยกระดับและขยำยพื้นท่ีครั้งนี้เป็นกำรปรับตำม
สถำนกำรณ์ท่ีมีกำรระบำดในต่ำงจังหวัดเพิ่มโดยประเมิณ
ผลกระทบเพิ่มเติม  เป็น 300,000-400,000 ล้ำนบำท (พื้นท่ี
สีแดงเข้ม มีสัดสว่นถึง 78% ของ GDP ประเทศ) สถำนกำรณ์
ตอนนี้มีกำรยกระดับใกล้เคียงเมื่อเดือนเมษำยนปีท่ีแล้ว
 กิจกรรมทำงเศรษฐกิจและกำรเคล่ือนย้ำยของประชำชนลด
ลงมำก  หำกมีกำรล๊อคดำว์นแล้วจ�ำเป็นต้องเรง่ท�ำมำตรกำร
อ่ืนควบคู่ไปด้วย ต้องเรง่ควบคุมกำรแพรร่ะบำดโดยเฉพำะ
สำยพันธ์เดลต้ำท่ีมีอัตรำกำรกระจำยวัคซีนมำกและรวดเร็ว
 เพิ่มควำมสำมำรถในกำรเรง่ฉีดวัคซีน กำรท�ำ Home 
Isolation และ Company Isolation นอกจำกนั้น ต้อง
ออกมำตรกำรชว่ยเหลือเยียวยำผลกระทบจำกกำรปิดกำร
ด�ำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจ และท�ำให้กำรทะยอยผอ่นคลำย
ให้กิจกรรมทำงเศรษฐกิจเดินไปได้ โดยภำคเอกชนตอนนี้
เข้ำมำรว่มแบง่เบำภำระของภำครัฐในกำรดูแลพนักงำนของ
ตนและปฏิบัติตัวตำมมำตรกำรต่ำงๆ โดยเฉพำะหลำยแหง่
ได้มีกำรท�ำ Active Screening โดยใช้ Rapid Antigen Test 
Kit เพื่อเรง่แยกคนติดออกมำไมใ่ห้มีกำรระบำดในสถำน
ประกอบกำร รวมถึงมีกำรดูแลเชื่อมระบบกับโรงพยำบำล
และ Hospital ต่ำงๆอีกด้วย โดยรว่มมือกันทุกภำคสว่นต้อง
มีสว่นรว่มกัน มีควำมรับผิดชอบท้ังด้ำนเศรษฐกิจและสังคม

• เพื่อให้เหมำะสมกับสภำพควำมจ�ำเป็นทำงเศรษฐกิจ
 และเพื่อบรรเทำผลกระทบของประชำชน เนื่องมำจำก
สถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของโรคโควิด-19 เสนอขอ
ขยำยระยะเวลำกำรลดภำษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้ำงลงร้อย
ละ 90ออกไปอีก 1 ปี ของกำรจัดเก็บภำษี ปีภำษี 2565 (
ให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1มกรำคม2565 จนถึงวัน
ท่ี31ธันวำคม2565)

• เสนอภำครัฐเพิ่มสัดสว่นกำรค�ำประกันควำมเสียหำยผำ่น
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดยอ่ม (บสย.) เป็น
ร้อยละ 60 ขึ้นไป เพื่อให้สถำบันกำรเงินสำมำรถปล่อยสิน
เชื่อแก่ผู้ประกอบกำรท่ีได้รับผลกระทบจำก COVID-19 มำก
ขึ้น

• ขอกรมสรรพำกร ยกเว้นภำษี SMEs 3 ปี โดยจะต้องท�ำ
บัญชีเดียวและยื่นภำษีผำ่นระบบ E-Tax

• รัฐบำลควรมีค�ำสั่งเดียว (Single Command) ในกำรสั่งกำร
บริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์โควิด-19

• เสนอให้ภำครัฐอนุญำตให้เอกชนน�ำเข้ำวัคซีนได้อยำ่งเสรี
โดยไมต้่องผำ่นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ�ำหนำ่ยและหนว่ยงำนรัฐ

 ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลจำกภำครัฐ โดยภำครัฐเป็นผู้ออกใบสั่ง
ซื้อและออกค่ำใช้จ่ำย

• ให้ อย. เรง่อนุมัติวัคซีนยี่ห้ออ่ืนๆ โดยไมต้่องรอบริษัท
วัคซีนน�ำเอกสำรมำยื่น เพื่อเพิ่มทำงเลือกและเปิดโอกำสใน
กำรจัดหำวัคซีนมำกยิ่งขึ้น

• ขอให้ภำครัฐสนับสนุนกำรลดหยอ่นภำษี 2 เท่ำ ส�ำหรับ
ภำคเอกชนท่ีมีค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบเรง่
ด่วน (Antigen Test Kit) และค่ำวัคซีนป้องกันโควิด-19

• ให้เอกชนชว่ยด�ำเนินกำรสนับสนุนกำรผลิตและจัดหำยำ "
ฟำวิพิรำเวียร์" ท่ีก�ำลังมีควำมต้องกำรสูง

• สมำคมธนำคำรไทย และธนำคำรสมำชิก ได้ออกมำตรกำร
ชว่ยหลือลูกค้ำทุกกลุ่มอยำ่งต่อเนื่อง นับต้ังแต่เกิดกำร
ระบำดของโควิด-19 ในชว่งต้นปี 2563  ท้ังมำตรกำรท่ี
เป็นกำรชว่ยเหลือเป็นกำรท่ัวไป มำตรกำรชว่ยเหลือเฉพำะ
กลุ่ม เพื่อลดภำระทำงกำรเงินให้กับลูกค้ำ และมำตรกำร
เสริมสภำพคล่องล่ำสุด ตระหนักถึงควำมเดือดร้อนของลูก
หนี้และเห็นควำมจ�ำเป็นเรง่ด่วน ออกมำตรกำรเรง่ด่วนด้วย
กำรพักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ลูกหนี้ SMEs และรำย
ยอ่ย เป็นระยะเวลำ 2 เดือนให้กับลูกหนี้ท่ีได้รับผลกระทบ
โดยตรง ท้ังในพื้นท่ีควบคุมฯ 29 จังหวัด และนอกพื้นท่ีควบ
คุมฯ ท่ีต้องปิดกิจกำรจำกมำตรกำรของทำงกำร ระยะเวลำ
ยื่นค�ำขอต้ังแต่ 19 กรกฎำคม -15 สิงหำคม 2564 โดยจะไม่
เรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยท่ีค้ำงอยูใ่นทันที เพื่อไมใ่ห้เป็น
ภำระหนักกับลูกหนี้

• มำตรกำรทำงกำรเงินชว่ยเหลือฟื้ นฟูผู้ประกอบกำรธุรกิจ
 ท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรแพรร่ะบำดของเชื้อไวรัส ธนำคำร
แหง่ประเทศไทย (ธปท.) รำยงำนข้อมูลควำมคืบหน้ำกำรยื่น
ค�ำขอตำมพระรำชก�ำหนด (พ.ร.ก.) กำรให้ควำมชว่ยเหลือ
และฟื้ นฟูผู้ประกอบธุรกิจท่ีได้รับผลกระทบจำกกำรระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 พ.ศ.2564 ล่ำสุด ณ วันท่ี
 27 กรกฎำคม 2564 ธปท.รำยงำนตัวเลขค�ำขอสินเชื่อฟื้ นฟู
 และได้รับกำรอนุมัติสินเชื่อแล้ว จ�ำนวน 82,767 ล้ำนบำท
 คิดเป็นจ�ำนวนผู้ได้รับควำมชว่ยเหลือ 27,219 รำย วงเงิน
เฉล่ียท่ีได้รับกำรอนุมัติ 3.0 ล้ำนบำทต่อรำย ขณะท่ีควำมคืบ
หน้ำตัวเลขโครงกำร "พักทรัพย์ พักหนี้" มีมูลค่ำสินทรัพย์ท่ี
รับโอนจ�ำนวนท้ังสิ้น 1,060 ล้ำนบำท คิดเป็นจ�ำนวนผู้ท่ีได้
รับควำมชว่ยเหลือ 18 รำย
 
• สมำคมธนำคำรไทยรว่มกับธนำคำรแหง่ประเทศไทย
ด�ำเนินกำรโครงกำร Digital Supply chain finance เพื่อ
ให้กำรชว่ยเหลือผู้ประกอบกำรขนำดเล็ก SME ให้เข้ำถึงเงิน
ทุน ซึ่งเป็นกำรชว่ยเหลือผู้ประกอบกำรในระยะกลำง โดยให้
ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์มำชว่ยธนำคำรในกำรจัดกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง เพื่อเป็นประโยชน์ใพิจำรณำให้สินเชื่อได้มำกขึ้น
 เง่ือนไขดีขึ้น  คำดว่ำ เฟส 1 จะเสร็จสิ้น เพื่อน�ำไปใช้งำนใน
ไตรมำส 4 โดยสมำคมมีแผนขอกำรสนับสนุนไปยังภำครัฐ
ในกำรให้ประโยชน์กับธุรกรรมท่ีเกิดขึ้นใน platform กำร
พัฒนำ e-invoicing platform เป็นสว่นส�ำคัญของ Thailand 
Smart Financial Infrastructure  เป็นกลไกในกำรชว่ย
เหลือผู้ประกอบกำรให้เข้ำถึงเงินทุนหมุนเวียนแบบ many- 
to- many ท้ังในชว่งท่ีต้องประคับประคองกิจกำร และใน
ชว่งฟื้ นฟูหลังสถำนกำรณ์โควิด และสำมำรถเป็นฐำนในกำร
สร้ำงแพลตฟอร์มกำรค้ำดิจิทัลระหว่ำงประเทศ (National 
Digital Trade Platform : NDTP) ส�ำหรับกำรค้ำระหว่ำง
ประเทศต่อไป



FETCO เผย ดัีชนีความเช้�อมั�น นลท.อีก 3 เด้ีอนข้ึ้างหน้าFETCO เผย ดัีชนีความเช้�อมั�น นลท.อีก 3 เด้ีอนข้ึ้างหน้า

อย่่่ที�ระดับ 64.37 ปีรับตัวลดลง 39.3%อย่่่ที�ระดับ 64.37 ปีรับตัวลดลง 39.3%

นายไพบูลัย ์นลิันทรางกรู ประธานกรรมการ
สภาธุรกิจตลัาดทนุไทย เปิดเผู้ยดัชื้นค้วามเชื้ื�อ
มั�นนักลังทนุ (FETCO Investor Confidence 
Index) ผลส�ำรวจในเดือนกรกฎำคม 2564 พบ
ว่ำ ดัชนคีวำมเชื่อมั่นนกัลงทนุ (FETCO Investor 
Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้ำงหนำ้
 อยูท่ี่ระดับ 64.37 ปรบัตัวลดลง 39.3% จำก
เกณฑ์ทรงตัวเดือนก่อนมำอยูใ่นเกณฑ์ซบเซำ 
นกัลงทุนคำดหวังแผนกำรฉดีวัคซีนเพื่อคล่ีคลำย
สถำนกำรณ ์Covid-19 เป็นปัจจัยหนุนมำกท่ีสุด
 รองลงมำคือกำรฟื้ นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ 
และนโยบำยภำครฐั ส�ำหรบัปจัจัยท่ีฉุดควำมเชื่อ
ม่ันนกัลงทุนมำกท่ีสุด ได้แก่ สถำนกำรณร์ะบำด
ของ Covid-19 ระลอกปัจจุบนัท่ีรุนแรงขึ้น รอง
ลงมำคือควำมขดัแยง้ระหว่ำงประเทศ และกำร
ถดถอยของเศรษฐกิจในประเทศ

 ดัชนีควำมเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO 
Investor Confidence Index) ส�ำรวจในเดือน
กรกฎำคม 2564 ได้ผลส�ำรวจโดยสรุป ดังนี้

 - ดัชนีควำมเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุน
ในอีก 3 เดือนข้ำงหน้ำ (ตุลำคม 2564) อยูใ่น
เกณฑ์ ซบเซำ (ชว่งค่ำดัชนี 40-79) ปรับตัวลดลง 
39.3% จำกเดือนก่อนมำอยูท่ี่ระดับ 64.37

 - ควำมเชื่อมั่นนักลงทุนทุกกลุ่มปรับตัวลด
ลงมำอยูใ่นระดับ ซบเซำ

 - หมวดธุรกิจท่ีนำ่สนใจมำกท่ีสุด หมวดชิ้น
สว่นอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)

 - หมวดธุรกิจท่ีไมน่ำ่สนใจมำกท่ีสุด คือ 
หมวดแฟชั่น (FASHION)

 - ปัจจัยหนุนท่ีมีอิทธิพลต่อตลำดหุ้นไทย
มำกท่ีสุด คือ แผนกำรฉีดวัคซีนเพื่อคล่ีคลำย
สถำนกำรณ์

 Covid-19

 - ปัจจัยฉุดท่ีมีอิทธิพลต่อตลำดหุ้นไทย
มำกท่ีสุด คือ สถำนกำรณ์ระบำดของ Covid-19 
ระลอกปัจจุบันท่ีรุนแรงขึ้น

 ผลส�ำรวจ ณ เดือนกรกฎำคม 2564 รำย
กลุ่มนักลงทุน พบว่ำควำมเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุน
บุคคลปรับตัวลดลง 40.1% อยูท่ี่ระดับ 65.79 
กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง 40% 
อยูท่ี่ระดับ 50.00 กลุ่มนักลงทุนสถำบันใน
ประเทศปรับตัวลดลง 55.5% อยูท่ี่ระดับ 57.89 
และกลุ่มนักลงทุนต่ำงชำติปรับตัวลดลง 33.3% 

อยูร่ะดับ 66.67"นำยไพบูลย์ กล่ำว

 ในชว่งเดือนกรกฎำคม 2564 สถำนกำรณ์
โรคระบำด Covid-19 ในประเทศท่ีมีผู้ติดเชื้อ
รำยใหมแ่ละผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นมำก รวมถึง
ควำมไมช่ัดเจนของกำรจัดหำและกระจำยฉีด
วัคซีน เป็นปัจจัยหลักท่ีกดดันต่อกำรเคล่ือนไหว
ของ SET index ตลอดท้ังเดือน และปรับตัวลด
ลงอยำ่งต่อเนื่องในชว่งครึ่งหลังของเดือน หลัง
จำกมีกำรออกมำตรกำร Lockdown เพื่อควบคุม
กำรระบำดของโควิด และค่ำเงินบำทท่ีอ่อนตัว
ลงอยำ่งต่อเนื่อง ซึ่งสง่ผลกระทบให้กระแสเงิน
ลงทุนของกลุ่มนักลงทุนต่ำงประเทศทยอยไหล
ออกจำกตลำดหุ้นไทยกว่ำ 17,700 ล้ำนบำทใน
เดือนกรกฎำคม อยำ่งไรก็ตำม ตลำดทุนไทยยัง
ได้แรงหนุนจำกปัจจัยภำยใน อำทิ กำรประกำศ
มำตรกำรเยียวยำกลุ่มแรงงำนและผู้ประกอบ
กำรท่ีได้รับผลกระทบจำกมำตรกำร Lockdown 
ในพื้นท่ี 10 จังหวัด

 สีแดงเข้ม และมำตรกำรลดค่ำไฟฟ้ำและ
น�ำประปำ วงเงินรวม 42,000 ล้ำนบำทจำก
รัฐบำล อีกท้ัง ปัจจัยภำยนอก เชน่ กำรประกำศ
คงดอกเบี้ยนโยบำยของ FED และ ECB เพื่อ
สนับสนุนกำรฟื้ นตัวทำงเศรษฐกิจท่ำมกลำง
ควำมเสี่ยงท่ียังมีอยูสู่ง สง่ผลให้ SET index ณ
 สิ้นเดือนกรกฎำคม 2564 ปิดท่ี 1,521.92 จุด 
ปรับตัวลดลง 4.15% จำกเดือนก่อนหน้ำ

 ปัจจัยต่ำงประเทศท่ีนำ่ติดตำม ได้แก่ กำร
ประชุม Jackson Hole Symposium วันท่ี 26-
28 ส.ค. 2564 ซึ่ง Fed อำจมีกำรสง่สัญญำณ
กำรท�ำ QE Tapering กำรควบคุมและกำร
ออกกฎระเบียบจำกทำงกำรจีนซึ่งกระทบต่อ
 sentiment ในกำรลงทุนหุ้นจีนโดยเฉพำะหุ้น
กลุ่มเทคโนโลยี ควำมขัดแย้งใน โอเปก ซึ่งอำจ
สง่ผลต่อควำมผันผวนของรำคำน�ำมันโลก ใน
สว่นของปัจจัยในประเทศท่ีอำจกระทบต่อกำร
ลงทุน ได้แก่ กำรบริโภคภำคเอกชนท่ีอำจจะถูก
กระทบอยำ่งหนักจำกมำตรกำรควบคุมโรคท่ีเข้ม
งวดขึ้น สภำวกำรณ์ของเศรษฐกิจไทยท่ีนำ่จะ
ฟื้ นตัวได้ยำกเนื่องจำกแผนกำรเปิดประเทศเต็ม
รูปแบบภำยในปีนี้ตำมเป้ำหมำยรัฐบำลท่ีอำจ
จะไมเ่ป็นไปตำมแผน ดังนั้น แนวทำงกำรกระตุ้
นกำรด�ำเนินนโยบำยกำรคลังของภำครัฐเป็นอีก
หนึ่งปัจจัยส�ำคัญท่ีนำ่ติดตำมซึ่งจะสง่ผลต่อกำร
สนับสนุนกำรฟื้ นตัวของเศรษฐกิจไทย

 ดัชนีคำดกำรณ์อัตรำดอกเบี้ย (Interest 
Rate Expectation Index) เดือนสิงหำคม 2564

 ผลจำกดัชนีสะท้อนกำรคำดกำรณ์ของ
ตลำดท่ีคงมุมมองเชน่เดียวกับครั้งท่ีแล้ว ว่ำ กนง

. จะรักษำอัตรำดอกเบี้ยนโยบำยท่ีระดับ 0.5% 
ในกำรประชุมเดือนสิงหำคมนี้ สว่นอัตรำผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบำลอำยุ 5 ปี และอำยุ 10 
ปี ณ สิ้นไตรมำส 3 มีแนวโน้มไมเ่ปล่ียนแปลง
จำกกำรส�ำรวจเมื่อวันท่ี 16 กรกฎำคม 2564 โดย
มผีูต้อบแบบสอบถำมจ�ำนวนมำกขึ้นท่ีคำดกำรณ์
ว่ำอัตรำผลตอบแทนอำจเพิ่มขึ้นจำกเนื่องจำก
เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มขยำยตัวจำกกำรกลับ
มำเปิดเมืองของประเทศต่ำงๆท่ีได้ฉีดวัคซีนได้
ครอบคลุมประชำกรบำงสว่นแล้วท�ำให้อัตรำผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบำลสหรัฐมีแนวโน้มสูงขึ้น
ซึ่งจะสง่ผลให้พันธบัตรรัฐบำลไทยมีแนวโน้มสูง
ขึ้นด้วย ในขณะเดียวกันผู้ตอบแบบสอบถำมบำง
รำยมีควำมเห็นว่ำอัตรำผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบำลไทยอำจปรับตัวลดลงจำกกำรท่ีรัฐบำล
อัดฉีดเงินเพื่อชว่ยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำก
 COVID-19 หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อปรับตัวสูงขึ้นต่อ
เนื่อง

 นำงสำวอริยำ ติรณะประกิจ รองกรรมกำร
ผู้จัดกำร สมำคมตลำดตรำสำรหนี้ไทย เปิดเผย
ดัชนีคำดกำรณ์อัตรำดอกเบี้ย (Interest Rate 
Expectation Index) เดือนสิงหำคม 2564 โดย
มีรำยละเอียด ดังนี้

 - ดัชนีคำดกำรณ์อัตรำดอกเบี้ยนโยบำยใน
กำรประชุม กนง. รอบเดือนสิงหำคมนี้อยูท่ี่ระดับ
 47 ไมเ่ปล่ียนแปลงจำกครั้งท่ีแล้วและยังอยูใ่น
เกณฑ์ ไมเ่ปล่ียนแปลง (Unchanged) สะท้อน
มุมมองของตลำดท่ีคำดว่ำกำรประชุม กนง
. ในเดือนสิงหำคมนี้ กนง. จะคงอัตรำดอกเบี้ย
นโยบำยท่ีร้อยละ 0.5 เนื่องจำก เศรษฐกิจมีแนว
โน้มฟื้ นตัวช้ำลงจำกกำรระบำดของ COVID-19 
และ ธปท. ได้ท�ำกำรกระตุ้นเศรษฐกิจผำ่น
มำตรกำรชว่ยเหลือลูกหนี้ธุรกิจ SME และหนี้
ครัวเรือน ควำมจ�ำเป็นในกำรปรับลดอัตรำ
ดอกเบี้ยจึงลดลง

 - ดัชนีคำดกำรณ์อัตรำผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบำล 5 ปีและ 10 ปี ณ สิ้นไตรมำส 3 
ยังคงอยูใ่นเกณฑ์ ไมเ่ปล่ียนแปลง (Unchanged) 
โดยดัชนีอยูใ่นระดับเดียวกับครั้งท่ีแล้วจำกกำร
มีผู้ตอบแบบสอบถำมจ�ำนวนมำกขึ้นคำดกำรณ์
ว่ำอัตรำผลตอบแทนอำจปรับตัวสูงขึ้นในขณะ
ท่ีผู้ตอบแบบสอบถำมบำงสว่นคำดว่ำอัตรำผล
ตอบแทนอำจปรับลดลง สะท้อนมุมมองของ
ตลำดท่ีว่ำอัตรำผลตอบแทนพันธบัตร 5 ปี และ
 10 ปีนำ่จะไมเ่ปล่ียนแปลงจำกระดับ 0.82% 
และ 1.66% ตำมล�ำดับ ณ วันท่ีท�ำกำรส�ำรวจ
 (16 กรกฎำคม 2564) โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อกำร
คำดกำรณ์ ได้แก่ อุปสงค์และอุปทำนในตลำด
ตรำสำรหนี้ ทิศทำงอัตรำดอกเบี้ยโลก รวมถึง 
เศรษฐกิจในประเทศเป็นหลัก



กนง. มีมต่ 4 ต่อ 2 เสียงให้คงอัตริ่าดีอกเบี�ยนโยบายกนง. มีมต่ 4 ต่อ 2 เสียงให้คงอัตริ่าดีอกเบี�ยนโยบาย

ไว้ที�ร้อย่ละ 0.50 ต่อปีี โดย่ให้้มีผลทันทีไว้ที�ร้อย่ละ 0.50 ต่อปีี โดย่ให้้มีผลทันที

นำยทิตนนัท์ิ มลัลิกะมำส เลขำนกุำร
 คณะกรรมกำรนโยบำยกำรเงิน (กนง
.) แถลงผลกำรประชุม กนง. ในวันท่ี
 4 สงิหำคม 2564  เปดิเผยว่ำ คณะกร
รมกำรฯ มมีติ 4 ต่อ 2 เสยีง ใหค้งอัตรำ
ดอกเบี้ยนโยบำยไว้ท่ีรอ้ยละ 0.50 ต่อ
ป ีขณะท่ี 2 เสยีง เหน็ควรใหล้ดอัตรำ
ดอกเบี้ยนโยบำยร้อยละ 0.25 ต่อป ีใน
กำรประชุมครั้งนี้ กรรมกำร 1 ท่ำนลำป
ระชุม

คณะกรรมกำรฯ ประเมินว่ำเศรษฐกิจ
ไทยปี 2564 ได้รับผลกระทบจำกกำร
ระบำดของ COVID-19 มำกกว่ำท่ี
ประเมินไว้ และยังมีควำมเสี่ยงด้ำน
ต�ำอยำ่งมีนัยส�ำคัญ ซึ่งโจทย์ส�ำคัญ
ท่ีสุดของเศรษฐกิจไทย ณ ปัจจุบัน
 คือ กำรเรง่ควบคุมกำรระบำดและ
กระจำยวัคซีน เพื่อฟื้ นควำมเชื่อมั่น
ของประชำชนและเอ้ือให้กิจกรรมทำง
เศรษฐกิจและรำยได้กลับมำขยำยตัว
 ขณะท่ีมำตรกำรทำงกำรคลังและกำร
เงินจะต้องเรง่ชว่ยผู้ได้รับผลกระทบให้
ตรงจุดและทันกำรณ์ยิ่งขึ้นสอดคล้อง
กับสถำนกำรณ์ ท้ังนี้ คณะกรรมกำรฯ 
เห็นว่ำ ควำมเสี่ยงทำงเศรษฐกิจในระยะ
ข้ำงหน้ำยังอยูใ่นระดับสูง กำรชว่ยเหลือ
ต้องเรง่ผลักดันผำ่นกำรกระจำยสภำพ
คล่องและลดภำระหนี้ของกลุ่มท่ีได้รับ
ผลกระทบ ซึ่งกรรมกำรสว่นใหญเ่ห็น
ว่ำมำตรกำรกำรเงินจะมีประสิทธิผล
มำกกว่ำกำรลดอัตรำดอกเบี้ยท่ีปัจจุบัน
อยูใ่นระดับต�ำ จึงเห็นควรให้คงอัตรำ
ดอกเบี้ยนโยบำยไว้ ขณะท่ีกรรมกำร
 2 ท่ำน เห็นควรให้ลดอัตรำดอกเบี้ย
เพื่อเป็นมำตรกำรเสริมในกำรชว่ยพยุง
เศรษฐกิจและรองรับแนวโน้มเศรษฐกิจ
ท่ีมีควำมเสี่ยงสูงในระยะข้ำงหน้ำ 

เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยำยตัวร้อย
ละ 0.7 และ 3.7 ในปี 2564 และ 2565 
ตำมล�ำดับ โดยปรับลดลงตำมกำร

บริโภคภำคเอกชนท่ีได้รับผลกระทบ
มำกในปีนี้และแนวโน้มนักท่องเท่ียว
ต่ำงชำติท่ีปรับลดลงมำกในปีหน้ำ ด้ำน
ตลำดแรงงำนเปรำะบำงมำกขึ้น โดย
เฉพำะภำคบริกำรและผู้ประกอบอำชีพ
อิสระ อยำ่งไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยังมี
แรงสนับสนุนเพิ่มเติมจำกแนวโน้มกำร
ใช้จ่ำยภำครัฐท่ีสูงขึ้นจำก พ.ร.ก. กู้เงิน
ล่ำสุดและกำรสง่ออกสินค้ำท่ีขยำยตัวดี
 แม้ภำคกำรผลิตบำงสว่นได้รับผลกระ
ทบจำกกำรระบำดในโรงงำนและกำร
ขำดแคลนวัตถุดิบชั่วครำว ส�ำหรับอัตรำ
เงินเฟ้อท่ัวไปมีแนวโน้มใกล้เคียงเดิม
 กำรคำดกำรณ์อัตรำเงินเฟ้อในระยะ
ปำนกลำงยังคงยึดเหนี่ยวอยูใ่นกรอบ
เป้ำหมำย ท้ังนี้ เศรษฐกิจไทยยังมีควำม
เสี่ยงด้ำนต�ำอยำ่งมีนัยส�ำคัญจำกกำร
ระบำดท้ังในและต่ำงประเทศท่ีมีแนว
โน้มรุนแรงขึ้น ซึ่งจะสง่ผลกระทบต่อ
กำรบริโภคภำคเอกชน รำยได้และกำร
จ้ำงงำน เพิ่มเติมจำกผลกระทบต่อ
จ�ำนวนนักท่องเท่ียวต่ำงชำติ ซึ่งคณะกร
รมกำรฯ จะติดตำมปัจจัยดังกล่ำวอยำ่ง
ใกล้ชิด

สภำพคล่องในระบบกำรเงินยังอยูใ่น
ระดับสูง แต่กำรกระจำยตัวยังไมท่ั่ว
ถึงจำกควำมเสี่ยงด้ำนเครดิตท่ีเพิ่มขึ้น
 โดยเฉพำะธุรกิจ SMEs และภำคครัว
เรือนท่ีได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจำกกำร
ระบำด ท้ังนี้ มำตรกำรสินเชื่อฟื้ นฟูท่ี
ออกมำชว่ยให้ธุรกิจ SMEs เข้ำถึงสิน
เชื่อเพิ่มขึ้น ด้ำนอัตรำแลกเปล่ียน เงิน
บำทเทียบกับดอลลำร์ สรอ. เคล่ือนไหว
อ่อนค่ำกว่ำเงินสกุลภูมิภำคตำมปัจจัย
ในประเทศ คณะกรรมกำรฯ เห็นควร
ให้ติดตำมพัฒนำกำรของตลำดกำรเงิน
โลกและไทยอยำ่งใกล้ชิด รวมถึงผลักดัน
กำรสร้ำงระบบนิเวศใหมข่องตลำดอัตรำ
แลกเปล่ียน (FX ecosystem) อยำ่งต่อ
เนื่อง

คณะกรรมกำรฯ เห็นว่ำมำตรกำรภำค
รัฐและกำรประสำนนโยบำยมีควำม
ส�ำคัญต่อกำรฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ โดย
มำตรกำรสำธำรณสุขควรเรง่จัดหำ
และกระจำยวัคซีนท่ีมีประสิทธิภำพ
เพื่อควบคุมไมใ่ห้กำรระบำดยืดเยื้อ
 มำตรกำรกำรคลังควรเรง่เยียวยำและ
พยุงเศรษฐกิจ โดยดูแลตลำดแรงงำน
และภำคธุรกิจเพิ่มขึ้นในจุดท่ีเปรำะบำง
อยำ่งเพียงพอและทันกำรณ์ นโยบำย
กำรเงินต้องสนับสนุนให้ภำวะกำรเงิน
โดยรวมผอ่นคลำยต่อเนื่อง ส�ำหรับ
มำตรกำรด้ำนกำรเงินและสินเชื่อควร
เรง่ปรับปรุงให้มีประสิทธิผลมำกขึ้น โดย
เรง่กระจำยสภำพคล่องไปสูผู่้ได้รับผลก
ระทบให้ตรงจุดและลดภำระหนี้ อำทิ
 มำตรกำรสินเชื่อฟื้ นฟู มำตรกำรพัก
ทรัพย์พักหนี้ และมำตรกำรอ่ืน ๆ ของ
สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ ควบคู่กับกำร
ผลักดันให้สถำบันกำรเงินเรง่ปรับปรุง
โครงสร้ำงหนี้ให้เห็นผลในวงกว้ำงและ
สอดคล้องกับควำมสำมำรถในกำรช�ำระ
หนี้ของลูกหนี้ในระยะยำว 

ภำยใต้กรอบกำรด�ำเนินนโยบำยกำร
เงินท่ีมีเป้ำหมำยเพื่อรักษำเสถียรภำพ
รำคำ ควบคู่กับดูแลเศรษฐกิจให้เติบโต
อยำ่งยั่งยืนและเต็มศักยภำพ และรักษำ
เสถียรภำพระบบกำรเงิน คณะกรรม
กำรฯ ยังคงให้น�ำหนักกับกำรสนับสนุน
กำรฟื้ นตัวของเศรษฐกิจเป็นส�ำคัญ ท้ังนี้
 คณะกรรมกำรฯ จะติดตำมปัจจัยส�ำคัญ
ท่ีสง่ผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ
 ได้แก่ กำรกระจำยและประสิทธิภำพ
ของวัคซีน สถำนกำรณ์กำรระบำดท้ัง
ในและต่ำงประเทศ ควำมเพียงพอของ
มำตรกำรกำรคลังและมำตรกำรด้ำนกำร
เงินและสินเชื่อ โดยพร้อมใช้เครื่องมือ
นโยบำยกำรเงินท่ีเหมำะสมเพิ่มเติมหำก
จ�ำเป็น



สมาคมธนาคาริ่ไทย ย้นยันให้บร่ิ่การิ่ลูกค้าสมาคมธนาคาริ่ไทย ย้นยันให้บร่ิ่การิ่ลูกค้า
ปีระชาชนตามปีกติพร้อมขย่าย่มาตรการพักชำาระห้นี�เงินต้นและดอกเบี�ย่ปีระชาชนตามปีกติพร้อมขย่าย่มาตรการพักชำาระห้นี�เงินต้นและดอกเบี�ย่

ครอบคล่มพื�นที�สีแดงเข้ม 29 จังห้วัดครอบคล่มพื�นที�สีแดงเข้ม 29 จังห้วัด

สมาคมธนาคารไทย ประกาศ
แนวทางการให้บรกิารของสาขา
ตอบรบัการยกระดับพื้นทีส่แีดง
เข้มอกี 16 จังหวัด  เปน็ 29 จังหวัด
 พรอ้มประสานธนาคารสมาชิก
ขยายมาตรการพักช�าระหนี ้2 
เดือนครอบคลุมพื้นทีท่ีไ่ด้รบัผลก
ระทบเพื่อบรรเทาความเดือดรอ้น
 และหล่อเลีย้งสภาพคล่องให้กับผู้
ประกอบการและลูกจ้าง

จำกมติของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์
โควิด-19 (ศบค.)  ปรับพื้นท่ีควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นท่ีสีแดง
เข้ม จำกเดิม 13 จังหวัด เพิ่มขึ้น 16 
จังหวัด เป็น 29 จังหวัด ประกอบ
ด้วย กำญจนบุรี ตำก นครนำยก
 นครรำชสีมำ ประจวบคีรีขันธ์
 ปรำจีนบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง รำชบุรี
 ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงครำม สระบุรี
 สุพรรณบุรี เพชรบุรี และอ่ำงทอง
 โดยใช้มำตรกำรล็อกดำวน์เชน่เดียว
กับ 13 จังหวัดในปัจจุบัน  มีผลต้ังแต่
วันท่ี 3 สิงหำคม 2564

นายผยง ศรวีณิช ประธานสมาคม
ธนาคารไทย เปดิเผยว่า เพื่อชะลอ
และลดการแพรก่ารระบาดของโค
วิด -19
ทีเ่กิดขึ้น ธนาคารมคีวามจ�าเปน็ต้อง
ปดิการให้บรกิารของสาขาในบาง
พื้นทีเ่สีย่งทีต้ั่งอยูใ่นพื้นทีค่วบคุม
สูงสุดและเข้มงวดหรอืสแีดงเข้ม 29 
จังหวัด เปน็การชั่วคราว โดยมรีาย
ละเอยีดดังนี้

1.       ธนำคำรจะปิดสำขำท่ีต้ังอยูใ่น
ห้ำงสรรพสินค้ำ สำขำในศูนย์กำรค้ำ

 และสำขำในคอมมูนิต้ีมอลล์ ท่ีต้ังอยู่
ในพื้นท่ีสีแดงเข้ม 29 จังหวัด มีผล
ต้ังแต่วันท่ี 3 สิงหำคม 2564 เป็นต้น
ไป       

2.       ลูกค้ำสำมำรถใช้บริกำรท่ีสำขำ
ท่ัวไปท่ีเป็นสำขำ Stand Alone ซึ่ง
เปิดให้บริกำรตำมปกติ 5 วัน หรือ 7 
วันท�ำกำร ขึ้นกับกำรพิจำรณำของ
แต่ละธนำคำร แต่จะเปิดให้บริกำรไม่
เกินเวลำ 15.30 น.

3.       สำขำใน 3 จังหวัดภำคใต้
 ประกอบด้วย ปัตตำนี ยะลำ และ
นรำธิวำส เปิดให้บริกำรไมเ่กินเวลำ
 15.00 น

4.       ส�ำหรับสำขำในห้ำงสรรพ
สินค้ำ สำขำในศูนย์กำรค้ำ หรือ สำขำ
ในคอมมูนิต้ีมอลล์ ท่ีต้ังอยูใ่นจังหวัด
นอกเขตพื้นท่ีสีแดงเข้ม หรือพื้นท่ี
ควบคุมอ่ืนๆ  ยังคงเปิดให้บริกำรตำม
ปกติ แต่จะต้องเปิดให้บริกำรไมเ่กิน
 17.00 น.

ท้ังนี้ ลูกค้ำสำมำรถตรวจสอบรำยชื่อ
สำขำใกล้เคียงท่ีเปิดให้บริกำรได้ทำง 
website ของแต่ละธนำคำร
ซึ่งธนำคำรสมำชิกพร้อมท่ีจะให้
ควำมชว่ยเหลือและค�ำแนะน�ำใน
กำรท�ำธุรกรรมผำ่นชอ่งทำง Mobile 
Banking  เชน่  พร้อมเพย์ หรือกำร
ช�ำระเงินด้วย QR Code ท่ีธนำคำร
สมำชิกเปิดให้บริกำร เพื่อควำม
สะดวก รวดเร็ว และ ลดควำมแออัดท่ี
สำขำ    

 ส�ำหรับกำรให้ควำมชว่ยเหลือเรง่
ด่วนท่ีชว่ยลูกค้ำผู้ประกอบกำรท่ีได้
รับผลกระทบและควำมเดือดร้อน
จำกค�ำสั่งของ ศบค. ได้แก่มำตรกำร
พักช�ำระหนี้ 2  เดือน สมำคมธนำคำร
ไทยและธนำคำรสมำชิกจะด�ำเนิน
มำตรกำรดังกล่ำวให้ครอบคลุม 29 
จังหวัดท่ีอยูใ่นพื้นท่ีสีแดงเข้ม โดย
ลูกค้ำผู้ประกอบกำรสำมำรถแจ้ง
ควำมประสงค์ขอรับควำมชว่ยเหลือ
กับธนำคำรเจ้ำหนี้ ผำ่นชอ่งทำงต่ำงๆ
 ทำง Call Center Line@ Facebook 
Website และ Mobile Application  
ได้ต้ังแต่วันนี้ ถึงวันท่ี 15 สิงหำคม
 2564  

อยำ่งไรก็ตำม นำยผยง ศรีวณิช กล่ำว
ว่ำ กำรพักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย
ภำยใต้มำตรกำรพักช�ำระหนี้ 2 เดือน
นี้ เป็นเพียงกำรเล่ือนกำรช�ำระออก
ไป ลูกหนี้ท่ียังมีศักยภำพและสำมำรถ
ช�ำระหนี้ได้ควรจะช�ำระหนี้ต่อเนื่อง
 เพื่อไมใ่ห้ภำระหนี้ในอนำคตเพิ่มขึ้น
สูงเกินจ�ำเป็น

"สมาคมธนาคารไทยและธนาคาร
สมาชิก พรอ้มให้ความชว่ยเหลือ
ลูกค้าผู้ประกอบการทีไ่ด้รบัผลกระ
ทบให้มากทีสุ่ด ซึ่งธนาคารแต่ละ
แหง่ยังมมีาตรการอ่ืนๆ เพื่อชว่ย
เหลือลูกค้าแต่ละกลุ่มตามความ
เหมาะสม เพื่อลดภาระทางการเงิน
ให้กับลกค้าผู้ประกอบการในชว่งที่
ยังไมม่รีายได้หรอืรายได้ลดน้อยลง
และชว่ยหล่อเลีย้งสภาพคล่องให้กับ
ผู้ประกอบการด้วย"  



ว่จัยกร่ิ่งศรีิ่เผยเศริ่ษฐก่จในไตริ่มาส 2/2564ว่จัยกร่ิ่งศรีิ่เผยเศริ่ษฐก่จในไตริ่มาส 2/2564
 อ่อนแอลงจากไตรมาสแรก และส่อแววเข้าส่่ภาวะ อ่อนแอลงจากไตรมาสแรก และส่อแววเข้าส่่ภาวะ

ถึดถึอย่ในไตรมาส 3ถึดถึอย่ในไตรมาส 3

วิจัยกรุงศรีรำยงำนว่ำอุปสงค์ในประเทศเดือน
มิถุนำยนยังคงซบเซำ แต่เศรษฐกิจยังพอได้แรงหนุน
จำกกำรสง่ออก สว่นภำคกำรผลิตในไตรมำส 3 อำจ
ได้รับผลกระทบมำกขึ้นจำกกำรระบำด  ดัชนีกำร
บริโภคภำคเอกชนเดือนมิถุนำยนแม้ปรับดีขึ้นจำก
เดือนก่อนบ้ำงเล็กน้อย (+1.2% MoM sa) แต่โดยรวม
ยังอ่อนแอ  สอดคล้องกับควำมเชื่อมั่นผู้บริโภคท่ี
แตะระดับต�ำสุดเป็นประวัติกำรณ์ ด้ำนกำรลงทุนภำค
เอกชนค่อนข้ำงทรงตัวจำกเดือนก่อน (+0.2%) โดย
กำรลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ปรับดีขึ้น
เล็กน้อยตำมทิศทำงกำรสง่ออก ขณะท่ีกำรลงทุนใน
หมวดก่อสร้ำงปรับลดลง เนื่องจำกอุปสงค์ในประเทศ
ท่ีอ่อนแอและมำตรกำรควบคุมกำรระบำดในกลุ่ม
แรงงำนก่อสร้ำง ขณะท่ีภำคท่องเท่ียวยังมีจ�ำนวนนัก
ท่องเท่ียวต่ำงชำติเพียงเล็กน้อย จำกมำตรกำรจ�ำกัด
กำรเดินทำงระหว่ำงประเทศ อยำ่งไรก็ตำม มูลค่ำกำร
สง่ออกท่ีเติบโตในอัตรำสูง (46.1%YoY) ปัจจัยหนุน
จำกกำรฟื้ นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้ำและวัฏจักร
อิเล็กทรอนิกส์โลกท่ีอยูใ่นชว่งขำขึ้น สง่ผลให้กำรสง่
ออกเติบโตกระจำยตัวท้ังในตลำดและหมวดสินค้ำ
 ชว่ยพยุงกำรผลิตภำคอุตสำหกรรมได้บ้ำงในชว่งท่ี
อุปสงค์ในประเทศอ่อนแอ

เศรษฐกิจไตรมำส 2 อ่อนแอลงจำกไตรมำสแรก ผลก
ระทบจำกกำรแพรร่ะบำดระลอกสำมของ COVID-19 
ท่ีเริ่มต้ังแต่ต้นเดือนเมษำยน โดยวิจัยกรุงศรีคำด
ว่ำ GDP ในไตรมำส 2 อำจหดตัวจำกไตรมำสแรก
ท่ี -0.6% QoQ sa แต่หำกเทียบกับไตรมำส 2 ของ
ปีก่อนอำจขยำยตัวได้ 7% YoY ซึ่งเป็นผลของฐำน
ท่ีติดลบหนักเป็นส�ำคัญ นอกจำกนี้ ในไตรมำส 3 
เศรษฐกิจยังเผชิญกับกำรระบำดท่ีรุนแรงขึ้นจำกสำย
พันธุ์เดลต้ำ โดยเฉพำะในพื้นท่ีกทม.และปริมณฑล
 มำตรกำรควบคุมกำรระบำดจึงเข้มงวดขึ้น ท�ำให้
หลำยกิจกรรมทำงเศรษฐกิจหยุดชะงักมำกขึ้น อีก
ท้ังกำรระบำดท่ีเริ่มแผล่ำมถึงภำคกำรผลิตและอำจ
กระทบในอุตสำหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับกำรสง่ออกได้
 เศรษฐกิจในไตรมำส 3 จึงมีควำมเสี่ยงสูงท่ีจะเข้ำสู่
ภำวะถดถอยได้และอำจจะติดลบมำกกว่ำในไตรมำส 2

คลังประเมินเศรษฐกิจปีนี้เติบโต 1.3% และจะขยำย
ตัวเรง่ขึ้นท่ี 4-5% ในปีหน้ำ ด้ำนวิจัยกรุงศรีชี้ในระยะ
ข้ำงหน้ำยังมีควำมไมแ่นน่อนสูงจำกหลำยปัจจัย
 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.) ปรับลดคำด
กำรณ์ GDP ปี 2564 เหลือขยำยตัว 1.3% จำกเดิม
คำด 2.3% ผลกระทบจำกกำรระบำดระลอกใหมข่อง
โรคโควิด-19 สง่ผลกระทบต่อกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
 กำรเดินทำงระหว่ำงประเทศและจ�ำนวนนักท่อง
เท่ียวต่ำงประเทศท่ีจะเดินทำงเข้ำมำไทยลดลงจำก
เดิม อยำ่งไรก็ดี กำรสง่ออกสินค้ำมีแนวโน้มปรับดี
ขึ้นตำมกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจและกำรค้ำโลก
 นอกจำกนี้ สศค. ยังชี้ว่ำเศรษฐกิจไทยจะขยำยตัวเรง่
ขึ้นเป็น 4-5% ในปี 2565 แรงสนับสนุนจำกกำรฟื้ น
ตัวของภำคท่องเท่ียวหลังสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำด
คล่ีคลำยลงและมีกำรเดินทำงระหว่ำงประเทศมำก
ขึ้น กอปรกับกำรสง่ออกจะขยำยตัวได้ต่อเนื่อง
ด้ำนวิจัยกรุงศรีคำดกำรณ์ GDP ปีนี้จะขยำยตัว
 1.2% (เดิมคำด 2.0%) ผลกระทบจำกกำรระบำด

ของ COVID-19 ท่ีรุนแรงและยำวนำนกว่ำคำด และ
จำกแบบจ�ำลองชี้ว่ำจ�ำนวนผู้ติดเชื้อใหมร่ำยวัน
จะลดลงต�ำกว่ำ 1,000 รำย ในเดือนพฤศจิกำยน
 สะท้อนมำตรกำรควบคุมยังคงด�ำเนินต่อไปจนถึง
เดือนตุลำคม กิจกรรมทำงเศรษฐกิจภำยในประเทศ
จึงยังคงซบเซำ ด้ำนจ�ำนวนนักท่องเท่ียวต่ำงชำติ
คำดว่ำจะมีเพียง 2.1 แสนคน (เดิมคำด 3.3 แสนคน
)  นอกจำกนี้ อำนิสงส์จำกกำรกลับมำเปิดด�ำเนิน
กำรของกิจกรรมเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพัฒนำ
แล้วซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ำส�ำคัญ หนุนให้มูลค่ำสง่
ออกของไทยในปีนี้เติบเติบโตถึง 15% แม้ในชว่ง
ครึ่งปีหลังกำรสง่ออกอำจชะลอลงบ้ำง ท้ังนี้ คำดว่ำ
เศรษฐกิจจะค่อยๆ ฟื้ นในชว่งปลำยไตรมำส 4 ปี
นี้ ตำมเศรษฐกิจโลกท่ีปรับดีขึ้นและกำรฉีดวัคซีน
จ�ำนวนมำก กอปรกับกำรทยอยผอ่นคลำยมำตรกำร
ควบคุมกำรระบำดในประเทศ อยำ่งไรก็ตำม ควำม
ไมแ่นน่อนจำกกำรจัดหำและกำรกระจำยวัคซีนของ
ไทย รวมถึงประสิทธิภำพของวัคซีนและประสิทธิผล
ของมำตรกำรล็อกดำวน์ ซึ่งนับเป็นประเด็นท่ียังต้อง
ติดตำมในระยะข้ำงหน้ำ

ด�านเศรษฐกิจโลัก การฟื� นตัวของกลัุ่มประเทศ
พัฒนาแลั�วกับกลัุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่มแ้นว
โน�มแตกต่างกันมากยิ�งขึ�น IMF คาดเศรษฐกิจโลักปี
น้�ขยายตัว 6% แต่การเติบโตยงัถกูกดดันจากไวรสั
สายพันธ์ุเดลัต�าแลัะความไม่แน่นอนหลัายด�าน
 จากประมาณ์การเศรษฐกิจรอบล่ัาสดุ IMF คงตัว
เลัขคาดการณ์์อัตราเติบโตของ GDP โลักในปี 2564 
ท้� 6.0% แม�จะปรบัเพิ�มการขยายตัวของ GDP กลัุ่ม
ประเทศพัฒนาแลั�วเป็น 5.6% (เดิม 5.1%) นำาโดย
สหรฐัฯเป็น 7.0% (เดิม 6.4%) แลัะยูโรโซน 4.6% 
(เดิม 4.4%) แต่ปรบัตัวเลัขคาดการณ์์ GDP ของ
กลัุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ลังสู ่6.3% (เดิม 
6.7%) โดยเฉพาะจน้เป็น 8.1% (เดิม 8.4%)

การคาดการณ์์ล่ัาสดุของ IMF สะท�อนว่าการฟื� นตัว
ของหลัายประเทศมค้วามแตกต่างกันมากขึ�นอยู่
กับการเข�าถึงวัคซน้ นอกจากน้� ยงัมปั้จจัยท�าทาย
เศรษฐกิจโลักทั�งแรงกดดันชื้ั�วคราวด�านราคาจาก
ข�อจำากัดด�านอุปทาน การระบาดของไวรสัสายพันธ์ุ
เดลัต�าท้�รุนแรงขึ�นอาจเพิ�มความเส้�ยงแลัะสง่ผู้ลัให�
ต�นทนุทางการเงินเพิ�มขึ�น รวมทั�งซ�าเติมการฟื� นตัว
ของประเทศกำาลัังพัฒนาท้�ขาดแคลันวัคซน้แลัะ
มภ้าระหน้�สงู แลัะความไม่ต่อเนื�องของนโยบาย
ภาครฐัเพื�อจัดการกับการแพรร่ะบาดท้�อาจยดืเยื�อ 
เนื�องจากข�อจำากัดในการก่อหน้�สาธารณ์ะเพิ�มเติม

 สว่นการปรบัตัวเลัขคาดการณ์์อัตราเติบโตของ
 GDP จน้นั�นสอดคลั�องกับแนวโน�มการชื้ะลัอตัวของ
เศรษฐกิจจากต�นปี สว่นหนึ�งเป็นผู้ลักระทบจากการ
ใชื้�มาตรการเพื�อควบคมุการเก็งกำาไรในบางภาค
เศรษฐกิจแลัะสร�างความเป็นธรรมในตลัาด ล่ัาสดุ
ทางการจน้ห�ามบรษัิท Tencent ผู้กูขาดธุรกิจเพลัง
ออนไลัน์ แลัะห�ามการแสวงหากำาไรในกิจการท้�
เก้�ยวข�องกับการศกึษา การใชื้�นโยบายดังกล่ัาวบง่
ชื้้�ว่าจน้ให�ความสำาคัญกับความเจรญิเติบโตทาง

เศรษฐกิจท้�มค้ณุ์ภาพมากกว่าการขยายตัวของ
 GDP ในอัตราสงู ขณ์ะท้�ยงัสนับสนุนการเติบโตของ
ภาคเศรษฐกิจจรงิต่อไป

เฟดประเมินเศรษฐกิจสหรฐัฯ เติบโตต่อเนื�องแลัะ
อาจเริ�มสง่สญัญาณ์ QE Tapering ปลัายเดือนน้�
 ขณ์ะท้� GDP ไตรมาส 2 ขยายตัว 6.5% QoQ เฟด
มม้ติคงอัตราดอกเบ้�ยนโยบายแลัะการเข�าซื�อ
สนิทรพัยต์ามมาตรการ QE ทั�งน้� เฟดประเมินว่า
เศรษฐกิจสหรฐัฯกำาลัังเดินหน�าไปสูเ่ป้าหมายระยะ
ยาว มุมมองดังกล่ัาวสอดคลั�องกับทิศทางการฟื� น
ตัวต่อเนื�อง โดย GDP ไตรมาส 2/2564 ขยายตัว
 6.5% QoQ เรง่ขึ�นจากไตรมาสก่อน สว่นดัชื้นร้าคา
การใชื้�จ่ายเพื�อการบรโิภคสว่นบุคคลัพื�นฐาน (Core 
PCE) เดือนมิถนุายนเพิ�มขึ�น 3.5% YoY สงูสดุนับ
ตั�งแต่ปี 2534 สำาหรบัเดือนกรกฎาคมดัชื้นค้วาม
เชื้ื�อมั�นผูู้�บรโิภคของ Conference Board แตะ
ระดับสงูสดุในรอบ 16 เดือนท้� 129.1 สว่นจำานวนผูู้�
ยื�นขอรบัสทิธิสวัสดิการว่างงานครั�งแรกในสปัดาห์
สิ�นสดุวันท้� 24 กรกฎาคมลัดลังจากสปัดาหก่์อนสู่
ระดับ 4.0 แสนราย

 เศรษฐกิจสหรัฐฯปรับตัวดีขึ้นอยำ่งต่อเนื่อง โดยเฟด
ประเมินว่ำกำรฟื้ นตัวอยูบ่นเส้นทำงท่ีจะบรรลุเป้ำ
หมำยระยะยำว จำกปัจจัยหนุนท้ังควำมคืบหน้ำใน
กำรฉีดวัคซีนและมำตรกำรภำครัฐ ท้ังนี้ เฟดอำจสง่
สัญญำณ QE Tapering ในชว่งกำรประชุมธนำคำร
กลำงท่ัวโลกท่ีเมืองแจ็กสัน โฮล ระหว่ำงวันท่ี 26-28 
สิงหำคมนี้ และคำดว่ำจะประกำศแผน Tapering ใน
ไตรมำส 4/2564 จำกนั้นอำจจะเริ่มปรับลด QE ชว่ง
ไตรมำสแรกของปีหน้ำ

GDP ยูโรโซนกลับมำขยำยตัวในไตรมำส 2/2564 
โดยเศรษฐกิจมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในชว่ง
ครึ่งปีหลัง ในไตรมำสท่ี 2 GDP ยูโรโซนขยำยตัว
 2.0% QoQ สูงกว่ำท่ีนักวิเครำะห์คำด สว่นอัตรำ
กำรว่ำงงำนเดือนมิถุนำยน ลดลงสูร่ะดับ 7.7% ต�ำ
สุดในรอบ 15 เดือน ส�ำหรับในเดือนกรกฎำคม
อัตรำเงินเฟ้อท่ัวไปแตะระดับ 2.2% สูงสุดนับ
ต้ังแต่เดือนตุลำคมปี 2561 ขณะท่ีดัชนีควำมเชื่อ
มั่นทำงเศรษฐกิจของยูโรโซนแตะระดับสูงสุดเป็น
ประวัติกำรณ์ท่ี 119.0
 
ข้อมูลล่ำสุดสะท้อนกำรฟื้ นตัวอยำ่งชัดเจน โดย GDP 
ไตรมำส 2/2564 กลับมำขยำยตัวหลังจำกท่ีเผชิญ
ภำวะกำรถดถอยทำงเทคนิคในชว่ง 2 ไตรมำสก่อน
 จำกแรงหนุนท้ังกำรเปิดกิจกรรมทำงเศรษฐกิจและ
กำรเรง่กระจำยวัคซีนโดยมีผู้ได้รับวัคซีนอยำ่งน้อย
 1 โดสสูงถึง 59.2% ของประชำกร ปัจจัยดังกล่ำว
อำจชว่ยบรรเทำผลกระทบจำกกำรแพรร่ะบำดของ
ไวรัสสำยพันธ์ุเดลต้ำ ประกอบกับกำรเริ่มเบิกจ่ำย
เงินภำยใต้กองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟูของสหภำพยุโรป
 (EU Recovery Fund) ในไตรมำส 3/2564 จึงคำด
ว่ำเศรษฐกิจยูโรโซนจะฟื้ นตัวต่อเนื่องในชว่งครึ่งหลัง
ของปีนี้
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GFPT PCL (GFPT)
ก�ำไร 2Q64 ฟื้ นตัวดีกว่ำคำด
Results Review
 
ประเด็นกำรลงทุน
ก�ำไร 2Q64 ฟื้ นตัวดีกว่ำท่ีเรำ
คำดจำกกำรสง่ออกไก่ของ
 McKey เติบโตสูง แนวโน้มก�ำไร
 3Q64 ดีขึ้นต่อในชว่งไฮซีซั่น
ซึ่งปริมำณสง่ออกเพิ่มขึ้น อีก
ท้ังอัตรำก�ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นตำม
ประสิทธิภำพกำรผลิตท่ีสูงขึ้น
 แม้กำรขยำยก�ำลังกำรผลิตไก่
ปรุงสุกจะล่ำช้ำไปเล็กน้อย แต่
คำดว่ำก�ำไรยังอยูใ่นทิศทำงของ
กำรฟื้ นตัวใน 2H64 และจะเพิ่ม
ขึ้นอยำ่งมีนัยส�ำคัญในปี 2565 
เรำแนะน�ำ ซื้อ รำคำเป้ำหมำย
 14.60 บำท อิง PE 15.8 เท่ำ (PE 
+1SD สะท้อนแนวโน้มฟื้ นตัว) 

McKey ชว่ยหนุนก�ำไร 2Q64 
เพิ่มขึ้น 200% QoQ
ก�ำไรสุทธิ 2Q64 ลดลง 18% YoY 
แต่ฟื้ นตัว 200% QoQ เป็น 182 
ล้ำนบำท ดีกว่ำท่ีเรำคำด 21% 
จำกสว่นแบง่ก�ำไรจำกบริษัทลูก
คือ McKey สูงกว่ำคำดจำกกำร
สง่ออกไก่เพิ่มขึ้น ขณะท่ียอดขำย

ของ GFPT เพิ่มขึ้น 12% QoQ 
เนื่องจำกยอดขำยในประเทศ
และ Indirect export เพิ่มขึ้น
 แต่ปริมำณไก่สง่ออกลดลงเหลือ
 5,100 ตัน จำกกำรสง่ออกไปจีน
ลดลง แม้รำคำข้ำวโพดและกำก
ถ่ัวเหลืองปรับตัวสูงขึ้น แต่อัตรำ
ก�ำไรขั้นต้นฟื้ นตัว 69 bps QoQ 
เป็น 10.2% จำกกำรท่ียอดขำย
เพิ่มขึ้น ขณะท่ีค่ำใช้จ่ำยลดลง
 4% QoQ เนื่องจำกควบคุมค่ำใช้
จ่ำยได้ดี สว่นแบง่ก�ำไรจำกบริษัท
รว่มเพิ่มขึ้น 200% QoQ จำกกำร
ท่ี McKey สง่ออกไก่เพิ่มขึ้น 27% 
QoQ อีกท้ัง GFN ขำดทุนลดลง

คำด 3Q64 ฟื้ นตัวได้ต่อ แม้ก�ำลัง
กำรผลิตใหมล่่ำช้ำไปเล็กน้อยเรำ
คำดว่ำก�ำไร 3Q64 เพิ่มขึ้น QoQ 
เนื่องจำกเป็นไฮซีซั่นซึ่งปริมำณ
ไก่สง่ออกเพิ่มขึ้น อีกท้ังคำดว่ำ
อัตรำก�ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น QoQ 
ตำมยอดขำยและประสิทธิภำพ
กำรผลิตท่ีสูงขึ้น รวมท้ังต้นทุน
วัตถุดิบอำหำรสัตว์เริ่มลดลง
 อยำ่งไรก็ดี สำยกำรผลิตใหม่
จะเล่ือนเปิดจำกเดือน ส.ค. เป็น
เดือน ก.ย. หรือ ต.ค. ขณะท่ีกำร
สง่ออกไก่ปรุงสุกของ McKey 

มีแนวโน้มเติบโตตำมผลของ
ฤดูกำล  

ฟื้ นตัวอยำ่งมีนัยส�ำคัญในปี
 2565 ก�ำไรของ GFPT จะฟื้ น
ตัวอยำ่งมีนัยยะในปี 2565 จำก
ฐำนต�ำในปีนี้ โดยคำดว่ำกำรสง่
ออกไก่จะเพิ่มขึ้นหลังจำกปัญหำ
ขำดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เริ่ม
คล่ีคลำยลงในระดับหนึ่ง และ
ควำมต้องกำรบริโภคเริ่มกลับมำ
 ขณะท่ีควำมกดดันจำกต้นทุน
วัตถุดิบอำหำรสัตว์คำดว่ำจะ
ลดลง โรงงำนไก่แปรรูปซึ่งติด
ต้ังเครื่องจักรใหมเ่สร็จแล้วจะมี
อัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิตสูงขึ้น
ท�ำให้ต้นทุนกำรผลิตต่อหนว่ย
ลดลง อีกท้ังก�ำลังกำรผลิตใหม่
ของ McKey ซึ่งคำดว่ำจะเริ่ม
ผลิตใน 4Q64 จะด�ำเนินกำรเป็น
เวลำเต็มปีเชน่กัน

ความเสีย่ง : Oversupply ต้นทุน
วัตถุดิบเพิ่ม การสง่ออกลดลง 
ขยายก�าลังผลิตล่าช้า

Suttatip Peerasub
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บล.เมย์แบงก์ ก่มเอ็ง :   SQ แนะนำา TRADING BUY  ริ่าคาเป้ัาหมาย  3.3 บาทบล.เมย์แบงก์ ก่มเอ็ง :   SQ แนะนำา TRADING BUY  ริ่าคาเป้ัาหมาย  3.3 บาท

Sahakol Equipment  (SQ)
ก�ำไร 2Q64 ปรับลดลง 
Results Review
 
ผู้ลัประกอบการ 2Q64
SQ ประกำศผลประกอบกำร 2Q64 มีก�ำไรท่ีปรบัลดลงเหลือ 48 ล้ำนบำท (-80%QoQ, -4%YoY)  
เนื่องจำกไตรมำสนี้มภีำษีจ่ำยท่ีสูง 21 ล้ำนบำท ในขณะท่ีไตรมำสก่อน และ ปก่ีอน มีภำษีได้รบัคืน  โดย
 2Q64 มีก�ำไรก่อนภำษีเท่ำกับ 69 ล้ำนบำท (-67%QoQ, +43%YoY) ซึ่งเติบโตดีจำกปก่ีอน  นอกจำกนี้
ใน 2Q64 มีกำรหยุดเคล่ือนย้ำยสำยพำนของท้ังโครงกำรแมเ่มำะ 8 และ หงสำ ท�ำใหม้ค่ีำใชจ่้ำย  รวมถึง
ฝนเริม่ตกมำกขึ้น ท�ำให้อัตรำก�ำไรขั้นต้ันปรบัลดลงเหลือ 18.4% จำกไตรมำสก่อน 30.3% แต่ดีขึ้นจำก
ปก่ีอน 15.5%  และ ท�ำให้ยอดรับรูร้ำยได้จำกกำรขุดขนดินและถ่ำนหนิปรับลดลงเหลือ 1,107 ล้ำนบำท 
(-9%QoQ, -1%YoY)          

แนวโน�มผู้ลัประกอบการ 
SQ เหลือ Backlog ณ สิน้ไตรมำส 2Q64 ประมำณ 2.05 หมื่นล้ำนบำท  ล่ำสดุ SQ ชนะกำรประกวดรำคำ
 จำก Hongsa Power Company Limited (HPC)  รวม 3 โครงกำรมลูค่ำรวม 5,417 ล้ำนบำท  Backlog 
ของ SQ จะเพิม่เปน็ 2.6 หมื่นล้ำนบำท  งำนใหมจ่ะไมม่ผีลต่อประมำณกำรรำยได้ปนีี ้ ซึ่งสว่นใหญจ่ะ
เปน็กำรรบัรูร้ำยได้ปท่ีี 4-7 เรำคงประมำณกำรปี 2564  คำดยอดรับรูร้ำยได้ 4,216 ล้ำนบำท ลดลง 10% 
เนื่องจำกจบโครงกำรแมเ่มำะ 7  แต่ก�ำไรปี 2564 จะดีขึ้นต่อ 333 ล้ำนบำท เติบโต 38% ประมำณกำรของ
เรำค่อนขำ้งอนุรกัษ์นยิมจำกก�ำไร ครึ่งปแีรก คิดเปน็ 86% ของท้ังป ี โดยไตรมำสสำมคำดจะขำดทุนเล็ก
นอ้ยจำกเขำ้สูช่ว่งหนำ้ฝน และ กลับมำโดดเด่นใหมใ่นไตรมำสส่ี ท�ำใหป้ระมำณกำรของเรำมีอัพไซด์ 

คำาแนะนำาการลังทนุ 
รำคำหุน้ซื้อขำยบน Valuation ท่ีถูก  โดย ซื้อขำย P/E ป ี2564 ท่ีต�ำ 9.3 เท่ำ  และ P/BV เท่ำกับ 1.2 เท่ำ
  เรำประเมินรำคำเปำ้หมำยด้วยวิธ ีDCF (WACC = 8%) เท่ำกับ 3.3 บำท  คงแนะน�ำ TRADING BUY  แต่
ก�ำไร 2Q64 ท่ีลดลงจะกดดันรำคำหุน้ในระยะส้ัน  

ความเส้�ยง 
ค่าแรงขั�นตำา  อุปสรรคหน�างาน  ต�นทนุมากกว่าประเมนิ  ภาระหน้�สงู 
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บล.เมย์แบงก์ ก่มเอ็ง : TPIPP คงแนะนำา ซ้็�อ ริ่าคาเป้ัาหมาย 5 บาท บล.เมย์แบงก์ ก่มเอ็ง : TPIPP คงแนะนำา ซ้็�อ ริ่าคาเป้ัาหมาย 5 บาท 

TPI Polene Power PCL (TPIPP)
กำาไร 2Q64 ดข้ึ�น ใกลั�เคย้งกับคาด
Results Review
 
ผู้ลัประกอบการ 2Q64
TPIPP ประกำศผลประกอบกำร 2Q64 มีก�ำไรสุทธิ
ท่ีดีขึ้น 1,188 ล้ำนบำท (+12%QoQ, +1%YoY) 
ใกล้เคียงกับท่ีเรำคำดหมำยไว้ 1,200 ล้ำนบำท  ผล
ประกอบกำรได้แรงหนุนจำก ปริมำณขำยไฟมำก
ขึ้น 602 ล้ำนหนว่ย (+19%QoQ, +10%YoY) หลัง
 TG8 ซอ่มบ�ำรุงเสร็จท�ำให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น
 และ โรงไฟฟ้ำ TG3, TG5, TG4+6 ซึ่งขำยไฟให้
 กฟผ. ใช้ก�ำลังกำรผลิตขึ้นมำเกือบ 100% จำก
 99% ท�ำให้ยอดขำยรวมรำยกำรอ่ืนเพิ่มเป็น 2,924 
ล้ำนบำท (+10%QoQ, +5%YoY)  อัตรำก�ำไรขั้น
ต้นดีขึ้นเป็น 48.9% จำกไตรมำสก่อน 48.5% และ
ปีก่อน 44.6% จำกประสิทธิภำพท่ีดีขึ้น  ค่ำใช้จ่ำย
ในกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึ้นเป็น 195 ล้ำนบำท
 (+16%QoQ, +52%YoY) จำกกำรเตรียมโครงกำร
ใหมห่ลำยโครงกำร  ดอกเบี้ยจ่ำยเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน
 78 ล้ำนบำท (-3%QoQ, +40%YoY) จำกกำรออก
หุ้นกู้เพิ่มขึ้น      

แนวโน�มผู้ลัประกอบการ 
ครึ่งปีหลังจะได้แรงหนุนเพิ่มจำกกำรขำย RDF ให้
 TPIPL เพื่อทดแทนถ่ำนหิน 30% ซึ่งปลำยไตรมำส
 2Q64 เริ่มทดลองผลิตและขำย RDF ให้ TPIPL แต่
ยังไมร่ับรู้รำยได้ โดยจะเริ่มรับรู้รำยได้ใน 3Q64 จะ

ชว่ยเพิ่มรำยได้ 350-450 ล้ำนบำทต่อปี ชว่ยหนุน
ผลประกอบกำร  เรำคงประมำณกำรคำดปี 2564 
ยอดขำย 12,364 ล้ำนบำท โต 10% และ มีก�ำไร
สุทธิ 4,735 ล้ำนบำท โต 6.5%  ยอดขำย และ ก�ำไร
ครึ่งปีแรกมีสัดสว่นคิดเป็น 45% และ 47% ของ
ประมำณกำรท้ังปี เรำคงประมำณกำร 

คำาแนะนำาการลังทนุ 
รำคำหุ้นปัจจุบันซื้อขำย P/E ปี 2564 ต�ำ 7.8 เท่ำ
  และ อัตรำเงินปันผลดี 6.4% (สมมติปันผล 50% 
ของก�ำไร) คงแนะน�ำ ซื้อ รำคำเป้ำหมำย ด้วยวิธี 
DCF (WACC = 8.4%) ได้เท่ำกับ 5 บำท 

ความเส้�ยง 
คดเ้อกชื้น 222 คน ฟ้องร�องคณ์ะกรรมการ
กำากับกิจการพลัังงาน กับพวกรวม 5 คน ต่อศาลั
ปกครองกลัาง เก้�ยวกับการทำา EHIA โรงไฟฟ้า
ถ่านหนิ 150MW ของ TPIPP (ดูรายลัะเอย้ดใน
หมายเหตปุระกอบงบ)  /  อายุ adder 7 ปี จำานวน
 73MW จะหมดปี 2565 แลัะ จำานวน 90MW จะ
หมด ปี 2568  หลัังจากหมด adder TPIPP ยงั
สามารถขายไฟให� กฟผู้. ได�ต่อเนื�องท้�ราคาฐาน  
แลัะ กำาลัังได�โรงไฟฟ้าใหม่เข�ามาทดแทน 
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บล.ค่งส์ฟอร์ิ่ดี :  BANPU แนะนำา“ถ้ึอ” ริ่าคาเหมาะสมปีั 64 (หลัง XR)ที� 10.10 บาทบล.ค่งส์ฟอร์ิ่ดี :  BANPU แนะนำา“ถ้ึอ” ริ่าคาเหมาะสมปีั 64 (หลัง XR)ที� 10.10 บาท

Banpu
แนวโน�มกำาไร 2H64มทิ้ศทางดข้ึ�นต่อเนื�อง  

• BANPU รายงานผู้ลัประกอบการ2Q64มก้ำาไรสทุธิ 1.3พนัลั�านบาท
• แนวโน�ม 3Q64แข็งแกรง่จากราคาถ่านหนิแลัะก�าซมเ้สถย้รภาพมากขึ�น
• แนะนำา“ถือ” ราคาเหมาะสมปี 64 (หลััง XR)ท้� 10.10 บาท
• ผู้ลัการดำาเนินงานหลััก 2Q64 ดข้ึ�นจากธุรกิจถ่านหนิ

BANPU รำยงำนผลประกอบกำรงวด2Q64มีก�ำไรสุทธิ 1.3พันล้ำนบำท พลิกจำกงวด2Q63 ท่ีขำดทุนสุทธิ 2.5พันล้ำนบำท แต่ลดลง -14%QoQท้ังนี้หำกไมน่ับรวม1) ก�ำไร
จำกอัตรำแลกเปล่ียน419 ล้ำนบำท2) ขำดทุนจำกตรำสำรอนุพันธ์1.5พันล้ำนบำท ก�ำไรปกติจะอยูท่ี่ 2.4พันล้ำนบำทพลิกจำกขำดทุน YoY และเติบโตโดดเด่น +205%Qo
Qหนุนจำกผลกำรด�ำเนินงำนท่ีดีของธุรกิจถ่ำนหินโดยรำคำขำยถ่ำนหินเฉล่ียในอินโดนีเซีย (ITM ) และในออสเตรเลีย (CEY) เพิ่มขึ้น +18%QoQอยูท่ี่ US$81.1/tonและ 
+12%QoQอยูท่ี่ A$89.8/tonตำมล�ำดับ บวกกับปริมำณขำยถ่ำนหินรวมเพิ่มขึ้น+10%QoQ อยูท่ี่7.4ล้ำนตัน เนื่องจำกสภำพอำกำศในอินโดนีเซียท่ีเอ้ือต่อกำรผลิตมำกขึ้น
 ชดเชยกำรผลิตในออสเตรเลียท่ีลดลงจำกกำรเคล่ือนย้ำย Longwallขณะท่ีกำรบริหำรต้นทุนกำรผลิตยังท�ำได้อยำ่งรัดกุมต่อเนื่องสง่ผลให้ GPM ของธุรกิจถ่ำนหินอยูท่ี่36%
เทียบกับงวด1Q64 ท่ี26% สว่นธุรกิจถ่ำนหินในจีนรับสว่นแบง่ก�ำไรเพิ่มขึ้น +65%QoQ เป็น28 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯรำคำขำยในประเทศจีนปรับตัวสูงขึ้นจำกควำมต้องกำรใช้
ในภำคอุตสำหกรรมและโรงไฟฟ้ำในชว่งฤดูร้อน ธุรกิจก๊ำซธรรมชำติปริมำณขำยสูงใกล้เคียงกับไตรมำก่อนขณะท่ีรำคำขำยเฉล่ียสูงขึ้น +16%QoQ อยูท่ี่ US$2.6/Mcf จำก
สภำพอำกำศท่ีร้อนในอเมริกำเหนืออยำ่งไรก็ตำมต้นทุนกำรผลิตและกำรขนสง่ท่ีเพิ่มขึ้นมำกสง่ผลให้ GPMลดลงเป็น34%เทียบกับงวด1Q64 ท่ี56%ธุรกิจผลิตไฟฟ้ำ โรง
ไฟฟ้ำในประเทศจีนพลิกขำดทุนจำกต้องกำรใช้ไฟฟ้ำและไอน�ำท่ีชะลอตัวลง รวมถึงรับผลกระทบจำกต้นทุนถ่ำนหินท่ีสูงขึ้นขณะท่ีสว่นแบง่ก�ำไรจำกโรงไฟฟ้ำ BLCP ลดลง
เนื่องจำกมีกำรปิดซอ่มแซมปัญหำท่อรั่ว แต่โรงไฟฟ้ำHPCดีขึ้นหลังผำ่นชว่งปิดซอ่มบ�ำรุง รวมแล้วก�ำไรสุทธิ 1H64 อยูท่ี่ 2.9 พันล้ำนบำท พลิกจำกปีก่อนท่ีขำดทุนสุทธิ  802 
ล้ำนบำท และก�ำไรปกติท่ี 3.2 พันล้ำนบำท คิดเป็น 72% ของท้ังปี

• คาดกำาไร 3Q64แขง็แกรง่ราคาถ่านหนิแลัะก�าซมเ้สถย้รภาพมากขึ�น
ส�ำหรับแนวโนม้ 3Q64 คำดผลกำรด�ำเนนิงำนปกติแขง็แกรง่ต่อเนื่องปัจจัยหนนุจำกรำคำถ่ำนหนิเฉล่ียท่ีทรงตัวในระดับสูง โดยรำคำถ่ำนหนิอ้ำงอิงNEX เฉล่ียเพิม่ขึ้น 
+38%QTD อยูท่ี่ 148$/ton เนื่องจำกอุปทำนตึงตัวและควำมต้องกำรใชเ้พิม่ตำมกำรฟื้ นตัวทำงเศรษฐกิจ รำคำก๊ำซฯ อ้ำงอิงHenry Hubเฉล่ียเพิม่ขึ้น +30%QTD อยูท่ี่US
$3.9/MMBTU จำกควำมต้องกำรใช้ท่ีเพิม่ขึ้นตำมภำวะอำกำศแปรปรวนสว่นธุรกิจโรงไฟฟ้ำ HPCแม้มีกำรปดิซอ่มบ�ำรุง Unit1&3แต่จะมกี�ำลังกำรผลิตเพิม่ขึ้นจำกโรงไฟฟำ้
ในประเทศจีน SLG 396 MWeท่ีก�ำลังจะเปดิด�ำเนนิกำรเชงิพำณชิยท้ั์งนีจ้ำกก�ำไร 1H64 ท่ีออกมำดีกว่ำคำด ดังนั้นเรำปรบัประมำณกำรก�ำไรปี 64-65ขึ้นเปน็8.2พนัล้ำนบำท
และ7.1พนัล้ำนบำทตำมล�ำดับ 

• แนะนำา “ถือ” ราคาเหมาะสมหลัังขึ�น XR ท้� 10.10บาท
ประเมนิรำคำเหมำะสมป ี64 ใหมร่วมผลกระทบจำกกำรเพิม่ทนุ (ROEPS Dilution 25%) อยูท่ี่10.10 บำท (จำกเดิม13.20บำท) อิง PBV1.0x แนะน�ำ“ถือ”รอควำมชดัเจน
เรื่องแผนกำรลงทนุใหมท่ี่จะเขำ้มำสรำ้งฐำนก�ำไรและลดผลกระทบจำก Dilution Effect สว่นระยะยำวมองบวกต่อกลยุทธ์กำรเติบโตแบบ Greener, Smarter ผำ่นกำรลงทุน
ใน Technology พลังงำนสะอำดชว่ยลดควำมผนัผวนจำกธุรกิจเดิมท่ีอิงรำคำถ่ำนหนิเป็นหลัก

• ปรบัแผู้นเพิ�มทนุ ทำาให�ม ้Dilution เพิ�มขึ�นจากเดิมเล็ักน�อย
BANPU แจ้งต่อตลำดหลักทรพัยเ์รื่องกำรปรบัแผนกำรเพิม่ทนุให้้สอดคล้องกับประกำศของ กลต.ในกำรขออนุญำตเสนอขำยหุน้เพิม่ทนุและใบส�ำคัญแสดงสทิธ ิ(Warrant) 
โดยใหจ้�ำนวนหุน้ท้ังหมดท่ีรับรองกำรใชส้ทิธขิองWarrant ทกุรุน่ของ BANPU รวมกันไมเ่กิน 50% ของจ�ำนวนหุน้ท่ีจ�ำหนำ่ยได้แล้วท้ังหมดของบรษัิท สง่ผลใหค้ณะกรรมกำร
บรษัิทมมีติยกเลิกกำรออกและเสนอขำย BANPU-W6 จ�ำนวนไมเ่กิน 1.27 พันล้ำนหนว่ย แต่ยงัคงมติกำรออกหุน้สำมัญเพิม่ทนุใหม ่5.07 พันล้ำนหุน้ เชน่เดิม โดยมีรำย
ละเอียดดังนี้

 1. เสนอขำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท (RO) ในอัตรำ 3 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ใหม ่หรือ 1.69 พันล้ำนหุน้ ท่ีรำคำเพิม่ทนุ 5 บำทต่อหุน้
 2. รองรบักำรใชส้ทิธ ิWarrant ท่ีจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิทท่ีจองซื้อและได้รบักำรจัดสรรหุน้เพิม่ทนุใหมต่ำมสัดสว่นโดยไมคิ่ดมูลค่ำ แบง่เป็น BANPU-W4 (
อำยุ 1 ป ีรำคำใชส้ทิธ ิ5 บำทต่อหุน้) อัตรำกำรใชส้ทิธ ิ1:1 จ�ำนวนไมเ่กิน 1.69 พันล้ำนหนว่ย และ BANPU-W5 (อำยุ 2 ป ีรำคำใชสิ้ทธ ิ7.5 บำทต่อหุน้) อัตรำกำรใชส้ทิธ ิ1:1 
จ�ำนวนไมเ่กิน 1.69 พนัล้ำนหนว่ย

ผลกระทบวันท่ีขึ้นเครื่องหมำย XR/XW 16 ส.ค.64 โดยสรุปจะท�ำใหเ้กิด Fully Price Dilution รำว 29% (ขึ้นกับรำคำปดิ BANPU ก่อน XR/XW) เพิม่ขึ้นจำกแผนกำรเพิม่ทนุ
เดิมรำว 1-2% ขณะท่ี EPS (Control) Dilution ท่ีเกิดจำก RO อยูท่ี่ 25% (3:1) จำกเดิม 20% (4:1)และหลังจำกกำรใชสิ้ทธ ิBANPU-W4/W5 Fully EPS Dilution ท้ังหมดจะ
อยูท่ี่ 50%

• แผู้นการใชื้�เงินเพิ�มทนุรองรบัโอกาสเติบโตในธุรกิจก�าซ แลัะพลัังงานทดแทน
ส�ำหรับวัตถปุระสงค์ในกำรเพิม่ทนุบรษัิทจะน�ำเงินรำว 2.9 หมื่นล้ำนบำท ท่ีจะทยอยเขำ้มำในป ี64-66 ไปใชใ้นกำรขยำยธุรกิจทำงด้ำนแหล่งพลังงำนก๊ำซ โรงไฟฟ้ำพลังงำน
ทดแทน และเทคโนโลยด้ีำนพลังงำน ตำมเปำ้หมำยกลยุทธ ์Greener Smarter โดยกำรเพิม่ทนุจะชว่ยใหฐ้ำนะทำงกำรเงินดีขึ้นจำกปจัจุบนัท่ีอัตรำสว่น Net D/E ค่อนขำ้ง
ตึงตัวท่ีระดับ 1.4 เท่ำ และม ีCovenant ท่ี 1.75 เท่ำ อยำ่งไรก็ดีเชื่อว่ำรำคำหุน้ท่ีปรบัตัวลงมำได้สะท้อนผลกระทบต่อ DilutionEffect ไปบ้ำงแล้ว หำกมีแผนกำรลงทุนท่ี
ชดัเจนมำกขึ้นในแง่ของผลตอบแทนจำกกำรลงทนุโครงกำรใหมท่ี่จะเขำ้มำชดเชยนำ่จะท�ำใหร้ำคำเริม่มเีสถียรภำพมำกขึ้น
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บล.ค่งส์ฟอร์ิ่ดี : PTTGC แนะนำา “ซ้็�อ”ริ่าคาเหมาะสมปีั 64 ที� 67.00 บาทบล.ค่งส์ฟอร์ิ่ดี : PTTGC แนะนำา “ซ้็�อ”ริ่าคาเหมาะสมปีั 64 ที� 67.00 บาท

PTT Global Chemical
แนวโน�มกำาไร2H64ถกูกดดันจากอุปทานใหมใ่นภมูภิาค

• PTTGC รายงานผู้ลัประกอบการ2Q64มก้ำาไรสทุธิ2.5หมื�นลั�านบาท
• แนวโน�ม3Q64ชื้ะลัอตัวลังกดดันจากอุปทานใหมท่ยอยเข�าสูต่ลัาด
• แนะนำา “ซื�อ”ราคาเหมาะสมปี 64ท้�67.00บาท
• กำาไร 2Q64 โดดเด่นจากผู้ลัการดำาเนินงานแลัะรบัรู�กำาไรพิเศษ

PTTGC รำยงำนผลประกอบกำรงวด2Q64มีก�ำไรสทุธ2ิ.5หม่ืนล้ำนบำทเติบโตเด่น+1,398%YoY, +158%QoQโดยหำกไมน่บัรวม 
1) ก�ำไรจำกกำรขำยหุน้ GPSC(ก่อนภำษี) 1.2หมื่นล้ำนบำท2) ก�ำไรจำกกำรเปล่ียนประเภทเงินลงทนุ(ก่อนภำษี)1.1 หมื่นล้ำนบำท
 3) ก�ำไรจำกสต๊อกน�ำมันรวม NRV1.4 พนัล้ำนบำท4) ขำดทุนจำกธุรกรรมปอ้งกันควำมเสีย่งและขำดทนุจำกอัตรำแลกเปล่ียน
รวมกัน 1.6 พนัล้ำนบำท 5) ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสนิทรพัย ์3 พันล้ำนบำทก�ำไรปกติจะอยูท่ี่ 1.05 หมื่นล้ำนบำท เติบโตอยำ่ง
แขง็แกรง่+642%YoY, +19%QoQเป็นผลมำจำกรำคำและปริมำณขำยผลิตภัณฑ์ท่ีปรบัขึ้นตำมกำรฟื้ นตัวของเศรษฐกิจโดยธุรกิจ
อะโรมำติกส์มอัีตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิตเพิม่ขึ้นท่ี 102% เทียบกับ 98% ใน 1Q64 

รวมถึง Spread ผลิตภัณฑ์ PX/BZ-Cond เพิม่ขึ้นตำมควำมต้องกำรใชข้องผูผ้ลิตขั้นปลำยสง่ผลให ้Market P2F เพิม่ขึ้น
 +27%QoQ อยูท่ี่ US$181/ton ด้ำนธุรกิจโอเลฟนิสแ์ละผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองมกี�ำลังกำรผลิตใหมเ่พิม่ขึ้นจำกกำร COD โครงกำร
 ORPชว่งต้นเดือน ม.ิย. อัตรำก�ำไรได้แรงหนนุจำกรำคำรำคำ PE เฉล่ียท่ีทรงตัวสงู สง่ผลใหA้djusted EBITDA margin(Olefins)อยู่
ท่ี 26% นอกจำกนี้ยังได้แรงหนนุจำกธุรกิจ Performance Material โดยเฉพำะ Phenol/BPA ท่ีรำคำและ Spread ปรบัตัวสงูขึ้น
อยำ่งมำก ชว่ยชดเชยในสว่นของธุรกิจโรงกล่ันถูกกดดันจำกต้นทนุ Crude Premium ท่ีสงูขึ้น สง่ผลใหค่้ำกำรกล่ันMarket GRM 
ปรบัลดลง -36%QoQ อยูท่ี่ US$2/bbl ท้ังนี้เมื่อรวมแล้วก�ำไรสทุธใิน 1H64 อยูท่ี่3.47หม่ืนล้ำนบำท พลิกจำกปก่ีอนท่ีขำดทนุสทุธ ิ
7.1 พนัล้ำนบำทและก�ำไรปกติท่ี 1.92หมื่นล้ำนบำท คิดเปน็ 62% ของท้ังปี

• 3Q64 ชื้ะลัอตัวลังกดดันจากอุปทานใหมท่ยอยเข�าสูต่ลัาด
เรำยงัคงประมำณกำรก�ำไรปกติป ี64ท่ี 3.1 หมื่นล้ำนบำท เนื่องจำกแนวโนม้ผลประกอบกำรในชว่ง 2H64 จะลดลง
 HoH(แต่ยงัเติบโต YoY)โดยในระยะสั้น 3Q64 คำดก�ำไรถกูกดดันจำก 1) รำคำและ Spread ผลิตภัณฑ์ปโิตรเคมท้ัีงอะโรมำติกส์
และโอเลฟนิสม์แีนวโน้มอ่อนตัวลงจำก Supply ใหมท่ยอยเขำ้สูต่ลำดมำกขึ้น 2) โอกำสรบัรูก้�ำไรสต๊อกน�ำมนันอ้ยลงกว่ำ 1H64 
จำก Upside ของรำคำน�ำมันท่ีเริม่จ�ำกัดอยำ่งไรก็ตำมบรษัิทมีกำรเล่ือนแผนกำรปดิซอ่มบ�ำรุงโรงงำนโอเลฟนิสห์นว่ยท่ี 3จำกเดิม 
3Q64 ไปเป็นปีหนำ้ นอกจำกนี้ยังเล่ือนแผนปิดซอ่มโรงงำน Oleflex และ Phenol I จำกเดิม 3Q64ไปเป็น 4Q64 

• แนะนำา “ซื�อ”ราคาเหมาะสม 67.00 บาท
เรำประเมนิรำคำเหมำะสมปี 64ท่ี 67.00 บำทอิงPBV Multiplier1.0x สะท้อนภำพระยะส้ันท่ีมองว่ำก�ำไรก�ำลัง
ผำ่นจุด Peak ของปใีน 2Q64ก่อนจะชะลอตัวใน 2H64กดดันจำกกำรท่ีไมม่กี�ำไรพเิศษและสต๊อกน�ำมนัมำกเหมอืน 
1H64ขณะท่ีทิศทำงรำคำและSpread ผลิตภัณฑ์เริม่ชะลอตัวลง รวมถึงมีแผนปดิซอ่มหนว่ยผลิตมำกขึ้น อยำ่งไรก็ตำมรำคำหุน้ได้
ปรบัตัวลงมำซื้อขำยกันท่ีระดับ PBV 0.8-0.9xซึ่งเปน็กรอบท่ีนำ่สนใจ ดังน้ันแนะน�ำ “ซื้อ”
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บล.ค่งส์ฟอร์ิ่ดี : TU  แนะนำา “ซ้็�อเก็งกำาไริ่” ริ่าคาเป้ัาหมายใหม่ ที� 23.30 บาทบล.ค่งส์ฟอร์ิ่ดี : TU  แนะนำา “ซ้็�อเก็งกำาไริ่” ริ่าคาเป้ัาหมายใหม่ ที� 23.30 บาท

THAI UNION GROUP PCL 
ก�ำไรสุทธสิงูกว่ำท่ีเรำคำด รบัอำนสิงค์กำร Reopening ใน US และ EU 

• กำาไรสทุธิ Q2/64 อยูท่้� 2,343 ลับ. +36.51%YoY,  +29.95%QoQ 
• GPM แลัะ NPM สามารถปรบัตัวขึ�นสงูตามรายได�
• แนะนำา “ซื�อเก็งกำาไร” ราคาเป้าหมายใหม่ ท้� 23.30 บาท

• รายงานกำาไรสทุธิงวดQ2/64 อยูท่้� 2,343 ลับ.+36.51%YoY,  +29.95%QoQ 
TU รำยงำนผลประกอบกำรส�ำหรบังวด Q2/64 มรีำยได้จำกกำรขำยและบริกำรท่ี 35,883 ลบ. (+8.57% YoY, +15.29% 
QoQ) ยงัคงเติบโตได้ดีจำกแรงหนนุของยอดขำยกลุ่มธุรกิจ Frozen & Chilled Seafood (+28.69%YoY)ท่ีฟื้ นตัวในสหรฐัฯ
 และยุโรปซึ่งรำ้นอำหำรกลับมำเปดิได้ตำมปกติ และยอดขำยกลุ่มธุรกิจ Petcare & Value-added (+12.50%YoY)ท่ียังคง
โมเมนตัมกำรเติบโตไว้ได้ อนงึนอกเหนอืจำกปจัจัยทำงด้ำนรำยได้หลักแล้ว GPM และ NPM ในชว่ง Q2/64 ของ TU ก็ปรบั
ตัวสูงขึ้นเชน่กัน สง่ผลให้ ก�ำไรสทุธ ิอยูท่ี่ 2,343 ลบ. (+36.51% YoY, +29.95% QoQ) ยังสำมำรถเติบโตได้ YoY และ QoQ 
อยำ่งต่อเนื่อง 

• GPM แลัะ NPM สามารถปรบัตัวขึ�นสงูตามรายได�
GPM และ NPM ของ TU อยูท่ี่ 18.96% และ 6.53% ตำมล�ำดับ สงูข้ึนท้ัง YoY และ QoQ ผดิจำกท่ีเรำคำด โดยในสว่นของ
 GPM มีปจัจัยผลักดันจำก ธุรกิจ Frozen & Chilled Seafood ท่ี GPM ปรบัตัวสงูข้ึนมำอยูท่ี่ระดับ 11.5%(จำกเดิม Q2/63 
ท่ี7.4%) อำนิสงค์จำกยอดขำยกุ้งและลอบสเตอร ์ด้ำนธุรกิจ Petcare & Value-added ยงัคง GPM ท่ีสงูข้ึนไปแตะระดับ
 30.1% จำกกำรเน้นขำยสนิค้ำ Brand มำกขึ้น ขณะท่ีธุรกิจ Ambient Seafood ยงัคงสำมำรถรกัษำ GPM ไว้ท่ีระดับสูงท่ี
 22% (ระดับปกติท่ี 15-16%) จำกกำรปรบัปรุง Efficiency ต่ำงๆ และเรำคำดว่ำ GPM ท่ีรำว 18-22% จะเปน็ New Normal 
ใหมข่องธุรกิจ Ambient Seafood นอกจำกนี้สว่นของ NPM ไตรมำสน้ีทำง TU ยงัได้ปจัจัยหนนุเพิม่เติมจำกสว่นแบง่ก�ำไร
ของ Red Lobster ท่ีขำดทนุลดลงมำอยูท่ี่ระดับ 49 ลบ. (จำกเดิมในชว่ง Q2/63 บนัทึกขำดทุนท่ี 702 ลบ.)

• แนะนำา “ซื�อเก็งกำาไร” จากผู้ลัการดำาเนินงานหลัักท้�ยงัคงโดดเด่นต่อเนื�อง
เรำยงัมมุีมมองท่ีดีต่อแนวโนม้กำรด�ำเนินงำนในอนำคตของ TU โดยปจัจัยแรกมำจำกโมเมนตัมกำรขยำยตัวของกลุ่มธุรกิจ
 Petcare & Value-added ปจัจัยท่ีสองมำจำกแนวโนม้กำรฟื้ นตัวกำรด�ำเนินงำนของ Red Lobster ซึ่งคำดว่ำปน้ีีจะขำดทนุ
ลดลงจำกปก่ีอน ปจัจัยสดุท้ำยมำจำกกำรลงทนในธุรกิจท่ีมีควำมนำ่สนใจ(ปน้ีีบ.วำงงบลงทนุสงูถึง 5 พนัลบ.) ไมว่่ำจะ
เปน็กำรลงทุนใน Alternative Protein, กำรศกึษำผลิตภัณฑ์จำกกัญชง, กำรรว่มมือกับ IP และ กำรรว่มมือกับ ThaiBev 
ในกำรผลิต/ขำยผลิตภัณฑ์เพื่อสขุภำพ นอกจำกนี้ระยะสั้นยงัได้แรงหนนุจำก Sentiment เชงิบวกจำกเงินบำทท่ีอ่อนค่ำ
 ปจัจุบนัเรำปรับก�ำไรสทุธปิ ี64 และ 65 ขึ้นมำอยูท่ี่ 7,478 ลบ. (+19.72%YoY) และ 7,782 ลบ.(+4.07%YoY) แนะน�ำ “ซ้ือ
เก็งก�ำไร” รำคำเป้ำหมำยป6ี5ท่ี 24.30 บำท (อ้ำงอิงจำก P/E เหมำะสมท่ี 14.88x)  อน่ึงบรษัิทฯ ได้ประกำศจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลท่ี0.45 บำท/หุน้ โดยขึ้น XD วันท่ี 20 ส.ค. 2564 คิดเปน็ Div. Yield รำว 2.05% จำกรำคำปดิ 21.90 บำท
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บล.บัวหลวง : HUMAN คงคำาแนะนำา ซ้็�อ ริ่าคาเป้ัาหมาย 12 บาทบล.บัวหลวง : HUMAN คงคำาแนะนำา ซ้็�อ ริ่าคาเป้ัาหมาย 12 บาท

HUMAN
ฮิวแมนิก�า เติบโตแข็งแกรง่ใน 2H21-2022

ในชว่งสปัดำหท่ี์ผำ่นมำเรำได้จัด Virtual Roadshow ส�ำหรบันกัลงทนุ โดยผูบ้ริหำร HUMAN ยนืยนัมมุมอง
เชงิบวกต่อกำรฟื้ นตัวของธุรกิจ เรำมองว่ำผลประกอบกำรของบรษัิทได้ผำ่นจุดต�ำสดุไปแล้วใน 1Q21 และ
จะเรง่ตัวขึ้นในชว่งท่ีเหลือของปีจำกอุปสงค์ท่ีฟื้ นตัวแขง็แกรง่อีกท้ัง HUMAN ยงัมรูีปแบบกำรให้บรกิำรท่ี
ยดืหยุน่ท้ังกำร Outsource และโมเดล SaaS ส�ำหรบักำรเติบโตในอนำคตจะมำจำก 3 ปจัจัยหลักคือ 

1) การเข�าทดแทนซอฟต์แวรต่์างประเทศ,

 2) การเติบโตในต่างประเทศโดยเฉพาะในเอเชื้ย้ แลัะ 

3) โอกาสจากดล้ั M&A โดยมุง่เน�นการเสรมิธุรกิจหลััก เชื้น่ Health Tech  

Fundamental View: เรำยังคงค�ำแนะน�ำ ซื้อ ปรบัรำคำเป้ำหมำยไป ณ สิน้ป ี2022 ท่ี 12 บำท



บล.บัวหลวง :  PSL แนะนำา "ถ้ึอ"  ริ่าคาเป้ัาหมาย 20 บาทบล.บัวหลวง :  PSL แนะนำา "ถ้ึอ"  ริ่าคาเป้ัาหมาย 20 บาท

PSL พรเ้ชื้ย้ส ชื้พิปิ� ง ประเด็นสำาคัญจากการประชุื้มนักวิเคราะห์

ประเด็นหลัก: อุปสงค์กำรขนสง่เรือเทกองระหว่ำงป ี2021-23 ยงัมแีนวโนม้ท่ีจะเติบโตได้เร็ว
กว่ำอุปทำน อุปทำนเรอืท่ีเพ่ิมข้ึนสว่นใหญไ่มใ่ชข่นำดของเรือท่ี PSL ด�ำเนินกำรเปน็หลัก เรือใน

อุตสำหกรรมท่ีมอีำยุมำกแล้ว (ต้ังแต่ 20 ปขีึ้นไป) เร่ิมมสัีดสว่นเพิม่ขึ้นอยำ่งมนียัส�ำคัญ 

ซึ่งเป็นขนำดท่ี PSL ด�ำเนินกำรเปน็หลักและอุปสงค์ยงัมแีนวโนม้เติบโตอยำ่งต่อเนื่องจำกมำตรกำร
กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่ำงๆ นำ่จะสง่ผลใหอั้ตรำค่ำระวำงเรอื ยงัคงยนืตัวในระดับสูงต่อเนื่อง 

นอกจำกนี้ยังได้รบัประโยชนจ์ำกค่ำเงินบำทท่ีอ่อนค่ำลง เนื่องจำกรับรำยได้เปน็ดอลล่ำร์สหรัฐฯ

คำาแนะนำาพื�นฐาน: แนวโน�มผู้ลัประกอบการของ PSL ดูแขง็แกรง่ แต่เราคาดว่าปัจจัยดังกล่ัาวได�
สะท�อนในราคาหุ�นไปมากแลั�ว เราจึงยงัคงคำาแนะนำา "ถือ" ต่อ PSL  ด�วยราคาเป้าหมาย 20 บาท



บล.บัวหลวง : SPRC  แนะนำา  “ซ้็�อเก็งกำาไริ่” ริ่าคาเป้ัาหมาย 10.50 บาทบล.บัวหลวง : SPRC  แนะนำา  “ซ้็�อเก็งกำาไริ่” ริ่าคาเป้ัาหมาย 10.50 บาท

SPRC
สตาร ์ปิโตรเลัย้ม รไ้ฟน์นิ�ง 

ประเด็นส�ำคัญจำกกำรประชุมนกัวิเครำะห์
ประเด็นหลัก: ประเด็นส�ำคัญจำกกำรประชุมนกัวิเครำะห ์ยนืยนัมมุมองเชงิบวกของเรำต่อแนว
โนม้กำรฟื้ นตัวของผลกำรด�ำเนนิงำนใน 2H21 ค่ำกำรกล่ันใน 2H21 มแีนวโนม้ท่ีจะปรบัตัวสงูขึ้น
 HoH หนนุโดยกำรฟื้ นตัวของอุปสงค์ สว่นต่ำงรำคำผลิตภัณฑ์ท่ีมีแนวโนม้ปรบัตัวสงูขึ้น นำ่จะมี
น�ำหนักมำกกว่ำต้นทนุน�ำมันดิบท่ีปรบัตัวเพิม่ขึ้นใน 2H21 

ค�ำแนะน�ำพ้ืนฐำน: SPRC เปน็หุ้นแนะน�ำส�ำหรับ "ซื้อเก็งก�ำไร" ส�ำหรบัธมีไฮซซีนัของก๊ำซโซลีน
 นอกจำกนี้อุปสงค์ต่อน�ำมนัส�ำเร็จรูปท่ัวโลกท่ีฟ้ืนตัวและควำมคำดหวังต่อกำรฟ้ืนตัวของผล
ประกอบกำรในไตรมำส 3/64 และ ส้ินป ี2564 จะหนุนใหร้ำคำหุน้ได้ต่อไป ปจัจุบนั SPRC จะซื้อ
ขำยอยูท่ี่ระดับ PBV ท่ีเพยีง 1.4 เท่ำ ดังน้ันเรำจึงคำดว่ำมูลค่ำหุน้มโีอกำสจะปรับตัวขึ้นตำมธมี
ไฮซซีนัของก๊ำซโซลีน เรำมองว่ำรำคำหุน้ท่ีปรบัตัวลดลงจำกผลประกอบกำร 2Q21 ท่ีต�ำกว่ำคำด 
นำ่จะเปน็โอกำสในกำร “ซื�อเก็งกำาไร” ราคาเป้าหมาย 10.50 บาท



บล.ดีีบีเอส ว่คเคอร์ิ่ส :  DCC แนะนำา ซ้็�อ ริ่าคาพุ้่�นฐาน 3.50 บาท บล.ดีีบีเอส ว่คเคอร์ิ่ส :  DCC แนะนำา ซ้็�อ ริ่าคาพุ้่�นฐาน 3.50 บาท 

Company Update
DCC คำาแนะนำา ซื�อ
ราคาปิด 3.08 บาท ราคาพื�นฐาน 3.50 บาท (Upside 13%)
ยอดขายลัดแต่ชื้ดเชื้ยด�วยมารจิ์�นท้�ดข้ึ�น

• ก�ำไรสทุธ ิ2Q64 เท่ำกับ 453 ล้ำนบำท +2%YoY แต่ -8%QoQ
• แมย้อดขำย 2Q64 จะ -8%YoY, -10%QoQ แต่ GPM เพิม่ขึ้นและ SGA/ยอดขำยลดลงต่อเนื่อง
• แนวโนม้ก�ำไร 2H64F จะลด HoH ตำมปจัจัยฤดกูำล ผลกระทบจำกโควิด-19 และกำรแขง่ขนั
• P/E ต�ำกว่ำคู่แขง่ขนั โดยม ีP/E ปน้ีี 15 เท่ำ ขณะท่ีคู่แขง่อยำ่ง COTTO อยูท่ี่ 24 เท่ำ
• คงค�ำแนะน�ำซื้อ ใหร้ำคำพ้ืนฐำน 3.50 บำท อิง P/E ปี 65F ท่ี 15 เท่ำ คำด DY ปี 64F-65F ท่ี 6.5%/7.2% (จ่ำยทกุไตรมำส)
• ผลประกอบกำร 2Q64 - บรษัิทมกี�ำไรสทุธ ิ2Q64 เท่ำกับ 453 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น +2%YoYแต่ลดลง -8%QoQต�ำกว่ำท่ีเรำคำดไว้ 
โดยหลักมำจำกยอดขำยท่ีหดตัวมำกเกินคำด (-8%YoY, -10%QoQ)ปรมิำณขำยใน 2Q64 ลดลง -9%YoY เป็น 15.2 ล้ำนตรม. 
ซึ่งเปน็ผลจำกก�ำลังซ้ือชะลอตัวในชว่งโควิดระบำดและกำรแขง่ขนัในอุตสำหกรรม สว่นรำคำขำยเฉล่ียเพิม่ +2%YoY

จำกกำรเพิม่ขึ้นของยอดขำยกระเบื้องขนำดใหญท่ี่มมีำรจ้ิ์นสงู รวมท้ังปัจจัยฤดกูำลท�ำใหย้อดขำย 2Q64 อ่อนลง QoQ ด้วยอัตรำ
ก�ำไรขั้นต้น (GPM) เพิม่เปน็ 43.6% ใน 2Q64 นบัว่ำแขง็แกรง่มำก แม้ว่ำต้นทนุพลังงำนจะเพิม่+28%YoY 

ก็ตำม แต่บรษัิทบรหิำรจัดกำรและต่อรองด้ำนต้นทนุได้ดีมำก โดยเฉพำะด้ำนขนสง่ ซึ่งค่ำใชจ่้ำยนี้-11%YoY มำกกว่ำกำร
ลดลงของยอดขำยค่ำใชจ่้ำยขำยและบรหิำร/ยอดขำยลดลงต่อเนื่องเป็น 17.3% จำก 17.6% ใน 2Q63และ 17.4% ใน 
1Q64ประกำศจ่ำยปนัผลระหว่ำงกำล 0.05 บำท/หุน้ ขึ้นเครื่องหมำย XD 23 ส.ค.64 และช�ำระเงิน 3 ก.ย.64

• แนวโนม้ผลประกอบกำร - คำดว่ำยอดขำยชว่ง 3Q64F ยงัถกูกดดันจำกกำรแพรร่ะบำดโควิดระลอกท่ี 4และกำรแขง่ขนัใน
ธุรกิจท่ียงัรุนแรง แต่เชื่อว่ำบริษัทจะยงับรหิำรต้นทนุและค่ำใชจ่้ำยขำย & บรหิำรได้ดีต่อเนื่องยังผลใหก้�ำไรสทุธจิะยงัอยูใ่นเกณฑ์
ดี แต่ก�ำไรใน 2H64F จะลดลง HoH โดยสว่นหน่ึงเปน็ผลจำกปจัจัยฤดกูำลด้วยปรบัลดคำดกำรณก์�ำไรสทุธปิ ี64F-65F ลง -8% 
และ -7% สะท้อนยอดขำยท่ีต�ำกว่ำคำด ยงัผลใหค้ำดกำรณก์�ำไรสทุธจิะเป็น 1.72 พนัล้ำนบำท (+8%YoY) และ 1.90 พันล้ำน
บำท (+11%YoY)

• ค�ำแนะน�ำกำรลงทนุ –รำคำหุน้อ่อนตัวเป็นจังหวะซื้อลงทนุ ให้รำคำพื้นฐำน 3.50 บำท โดยเล่ือนไปอิงกับ P/Eป ี65F ท่ี 15 
เท่ำ ท้ังนีเ้รำยงัชอบ DCC ท่ีบริหำรต้นทนุและค่ำใชจ่้ำยได้อยำ่งมปีระสทิธภิำพ และยอดขำยมโีอกำสฟื้ นตัวได้หลังวิกฤตโควิด
คล่ีคลำย รวมท้ังในระยะยำวมีUpside risk จำกรำยได้ค่ำเชำ่พื้นท่ี Outlet และศนูยวั์สดคุรบวงจร ฐำนะกำรเงินดี และจ่ำยปนัผล
สงู สม�ำเสมอ เรำคำดกำรณ ์DY ป ี64F-65F ไว้ท่ี 6.5% และ 7.2% ต่อป ี(จ่ำยทกุไตรมำส)

• ควำมเสีย่งหลัก – เศรษฐกิจและก�ำลังซ้ือหดตัวกว่ำคำด, ต้นทนุพลังงำนเพิม่ขึ้นในขณะท่ีกำรแขง่ขนัตัดรำคำในอุตสำหกรรมท่ี
รุนแรง

นักวิเคราะห&์กลัยุทธ์: อาภาภรณ์์ แสวงพรรค : arparporns@th.dbs.com



บล.ดีีบีเอส ว่คเคอร์ิ่ส : MC แนะนำา ถ้ึอ ริ่าคาพุ้่�นฐาน 9.60 บาทบล.ดีีบีเอส ว่คเคอร์ิ่ส : MC แนะนำา ถ้ึอ ริ่าคาพุ้่�นฐาน 9.60 บาท

MC คงคำาแนะนำา ถือ
ราคาปิด 9.00 บาท ราคาพื�นฐาน 9.60 บาท (Upside 7%)
ยอดขายชื้ะลัอตัวช่ื้วงโควิดระลัอกใหม่

• คำดก�ำไรสุทธ ิ4Q63/64 (สิน้สดุม.ิย.64) -55%YoY, -81%QoQ เปน็ 18 ล้ำนบำท แต่ท้ังป ี63/64 ก�ำไรสุทธ+ิ10%YoY
• ปจัจัยกดดัน คือ ก�ำลังซื้อชะลอตัวและใน 4Q62/63 รำยได้จำกขำยหนำ้กำกผำ้สงูเพรำะขำดแคลนหนำ้กำกอนำมยั
• แนวโน้มชว่ง 1Q64/65F (สิน้สดุก.ย.64) ยงัท้ำทำยจำกกำรล็อกดำวน ์29 จังหวัด ซึ่งกระทบยอดขำยและก�ำไร
• แนะน�ำถือรบัปนัผลสงู ใหร้ำคำพื้นฐำน 9.60 บำท คำด DY ไว้ท่ีประมำณ 6% ต่อป ี(จ่ำยปลีะ 2 ครั้ง)
• Preview ก�ำไรสุทธ ิ4Q63/64 (สิน้สดุม.ิย.64) - คำดก�ำไรสทุธ4ิQ63/64 จะลดลง -55%YoY และ -81%QoQเป็น 18 ล้ำนบำท 

เนื่องจำก 1) รำยได้ชะลอตัวลง โดยยอดขำยผำ่นออนไลนไตรมำสนีห้ดตัว YoY เพรำะใน 4Q62/63มียอดขำยหนำ้กำกผำ้ทำงออนไลน์
สงูมำก เนื่องจำกชว่งนั้นหนำ้กำกอนำมัยขำดแคลน, 2) อัตรำก�ำไรขั้นต้น (GPM)ลดลง โดยคำดไว้ท่ี 57% เพรำะมีกำรยำ้ยค่ำใชจ่้ำยบำง
รำยกำรจำก SGA มำเป็นต้นทนุขำยภำพรวมท้ังป ี63/64 คำดรำยได้เติบโต +2%YoY เป็น 3.25 พันล้ำนบำท (SSSG เพิม่ไมถึ่ง 1% สว่น
ยอดขำยออนไลน์โตเปน็เลขหลักเดียวและคิดเปน็ 12% ของรำยได้รวม) ด้ำน GPM และ SGA/ยอดขำย ประเมินไว้ท่ี 59.95%และ 43.4% 
ตำมล�ำดับ ส�ำหรบั Norm profit คำดกำรณ์ว่ำจะ +0.3%YoY และก�ำไรสทุธบิรรทัดสดุท้ำย +10%YoYเป็น 447 ล้ำนบำท (ในป ี62/
63ฐำนต�ำเพรำะมีขำดทนุจำกกำรขำยเงินลงทนุ 39 ล้ำนบำท)

• แนวโน้มผลประกอบกำร 1Q64/65 (ก.ค.-ก.ย.64) และท้ังป ี64/65F - กำรล็อกดำวน ์29 จังหวัดท�ำใหบ้รษัิทต้องปดิจุดจ�ำหนำ่ยไป 38% 
ของท้ังหมด บรษัิทใหข้อ้มลูว่ำในกำรล็อกดำวน ์29 จังหวัดท่ีอยูใ่นพื้นท่ีสแีดงเขม้สง่ผลใหม้กีำรปดิจุดจ�ำหนำ่ยชั่วครำวท้ังหมด 242 แหง่
 หรือคิดเปน็ 38% ของจุดจ�ำหนำ่ยท้ังหมด โดยท่ีปดิชั่วครำวเปน็รำ้นค้ำของตัวเอง 151 แหง่ และรำ้นใน Modern trade 91 แหง่ ซ่ึงคิด
เปน็ 45% และ 31% ของจุดจ�ำหนำ่ยแต่ละประเภทท้ังหมด

ท้ังนี้ ณ สิน้ม.ิย.64 บริษัทมจุีดจ�ำหนำ่ยท้ังหมด 636 จุด...ลดลง 21 แหง่จำกสิน้ม.ิย.63 โดยเป็น รำ้นค้ำของตนเอง 334 แหง่, Modern 
trade 287 แหง่, รถโมบำย 6 คัน, สำขำต่ำงประเทศ 9 แหง่ โดยมีรำยได้จำกชอ่งทำงออนไลน ์12% และจำกจุดจ�ำหนำ่ยออฟไลน ์88
%บรษัิทให ้Guidance ว่ำผลกระทบต่อยอดขำยนำ่จะอยูท่ี่ประมำณ 35-40% ของยอดขำยรวมในชว่งเวลำท่ีล็อกดำวน ์2 สัปดำห ์หรอื
หดไป 7-8% ของยอดขำยท้ังไตรมำส และรำว 2% ของท้ังป ี64/65F (ถ้ำไมม่กีำรยดืระยะเวลำล็อกดำวนอ์อกไปอีก + ไมม่ปีระกำศเพิม่
จังหวัดท่ีล็อกดำวนจ์ำกปจัจุบนัท่ี 29 จังหวัด)

คำดผลประกอบกำรงวด 1Q64/65F (ก.ค.-ก.ย.64) จะถกูกระทบจำกกำรแพรร่ะบำดโควิดพอควร แมว่้ำบรษัิทจะเรง่ขำยผำ่นชอ่งทำง
ออนไลน&์ ลดค่ำใชจ่้ำย แต่ด้วยสดัสว่นรำยได้จำกชอ่งทำงออนไลนท่ี์คิดเปน็ 12% ของท้ังหมด และควำมต้องกำรซื้อหนำ้กำกผำ้ไมส่งู
มำก เพรำะหน้ำกำกอนำมยัไมไ่ด้ขำดแคลนเหมอืนในชว่ง 4Q62/63ขณะเดียวกันก�ำลังซื้อของภำคครวัเรอืนท่ีชะลอตัวจำกกำรจ้ำงงำนล
ดลง ภำระหนี้สนิครวัเรอืนสงู ควำมเชื่อมั่นผูบ้ริโภคตกต�ำ ท�ำให้ยอดขำยมแีนวโนม้ท่ีจะลดลงท้ัง YoY และ QoQพนักงำนท่ีส�ำนกังำนใหญแ่
ละในโรงงำนของ MC ฉดีวัคซนีอยำ่งนอ้ย 1 โดสแล้วกว่ำ 90% ของท้ังหมดปรบัลดคำดกำรณร์ำยได้ป ี64/65F (สิน้สดุม.ิย.65) เป็นเติบโต
 +5%YoY (เดิม +8%), GPM 59.55% (เดิม60%) แต่ลด SGA/รำยได้เปน็ 43.3% (เดิม 43.75%) สะท้อนกำรปรบัวิธบีนัทึกรำยกำรค่ำใช้
จ่ำยใหม ่ท�ำใหค้ำดกำรณ์ก�ำไรสุทธิเติบโต +5%YoY เปน็ 471 ล้ำนบำท ลดลงจำกเดิม -5%

• ค�ำแนะน�ำกำรลงทุน – คงค�ำแนะน�ำถือ ปรบัรำคำพื้นฐำนเปน็ 9.60 บำท อิงกับ P/E ค่ำ Mean-1SD (16.3เท่ำ) ท้ังนี้ระยะสั้นหุน้ยงัขำด
ปจัจัยกระตุ้นและผลประกอบกำรถูกกระทบจำกโควิด-19 ระลอกท่ี 4 แต่บรษัิทมฐีำนะกำรเงินแขง็แกรง่ คำดกำรณเ์งินปนัผลป ี63/64F 
และป ี64/65F ไว้ท่ี 0.55 บำท/หุน้ คิดเปน็ DY รำว 6% ต่อป ี(จ่ำยปลีะ 2 ครั้ง)

• ควำมเสี่ยงหลัก - โควิดระบำดรุนแรง & ยำวนำน ท�ำใหก้�ำลังซื้อชะลอตัวมำกกว่ำคำด และกำรแขง่ขนัท่ีรุนแรงในอุตสำหกรรม

นกัวิเครำะห&์กลยุทธ:์ อำภำภรณ์ แสวงพรรค : arparporns@th.dbs.com



บล.ดีีบีเอส ว่คเคอร์ิ่ส :  PF คำาแนะนำา Fully Valued  ริ่าคาพุ้่�นฐาน 0.41 บาท บล.ดีีบีเอส ว่คเคอร์ิ่ส :  PF คำาแนะนำา Fully Valued  ริ่าคาพุ้่�นฐาน 0.41 บาท 

PF คำาแนะนำา: Fully Valued (ปรบัลัดจาก ซื�อ)
ราคาปิด 0.43 บาท ราคาพื�นฐาน 0.41 บาท (เดิม 0.61 บาท)
ได�รบัผู้ลักระทบโควิด-19 หนัก

• คำด 2Q64 ขำดทนุสงูกว่ำ 1Q64 หรือ q-o-q เปน็ -291 ล้ำนบำท เพรำะผลกำรด�ำเนินงำนอ่อน, ไมไ่ด้ขำยท่ีดินเปล่ำและไมม่กี�ำไรพเิศษมำชว่ย
• ROH ได้น�ำโรงแรมไปจัดต้ัง “GROREIT” ได้มำ 4.5 พันล้ำนบำท ท�ำให้เงินสดดีขึ้น แต่ PF ไมไ่ด้บนัทึกก�ำไรเขำ้มำ
• ปรบัประมำณกำรลงเปน็ขำดทนุสงูท้ังป ี64 และ 65 แทบทุกธุรกิจได้รบัผลลบจำกโควิด-19 อีกท้ังบรษัิทถงุมอืยำงในกลุ่ม Grand ก็เริม่ผลิตได้ชำ้
กว่ำเดิม คำดว่ำก�ำไรจำกบรษัิรว่มจึงลดลง
• ลดค�ำแนะน�ำเปน็เชงิลบคือ เต็มมลูค่ำ รำคำพื้นฐำนปรับลง ตำมกำรปรับลดประมำณกำรเปน็เพยีง 0.41บำท ด้ำนฐำนะกำรเงินยงัคงมหีนี้เงินกู้
สงู จึงมีควำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงินคำด 2Q64 ขำดทุนสงูกว่ำ y-o-y และ q-o-q เปน็ -291 ล้ำนบำท 

เทียบกับ y-o-y และ q-o-q ท่ี -240 และ -153 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ท้ังนี้หำกไมน่บัรำยกำรพเิศษ คำดว่ำขำดทุนหลักเท่ำกับขำดทนุสทุธเิปน็ -291 
ล้ำนบำท เทียบกับ y-o-yและ q-o-q ท่ี -242 และ -252 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ สำเหตคืุอ รำยได้หลักรวมลดลง -22% และ -20% ตำมล�ำดับ ด้ำน
อัตรำก�ำไรขั้นต้นรวมปรบัลดลงเปน็ 17.3% น้อยกว่ำ y-o-y และ q-o-q ท่ี 19.6% และ 21.5% ตำมล�ำดับ อีกท้ังถือว่ำไตรมำสนี้สัดสว่นค่ำใชจ่้ำย
ขำย-บรหิำรเทียบกับรำยได้ก็อยูใ่นเกณฑ์สงูเปน็ 30% เพรำะฐำนรำยได้ต�ำ ภำระดอกเบี้ยจ่ำยท่ีมำก และยังเกิดสว่นแบง่ขำดทนุจำกบริษัทรว่ม
เชน่เคย ส�ำหรับในภำพรวมกำรด�ำเนนิงำนใน 2Q64 ไมส่ดใสคล้ำยกับ1Q64 คือ ได้รบัผลกระทบจำกโรคระบำดโควิด-19 มำก แต่ต่ำงกันตรงท่ี 
2Q64 ไมม่กี�ำไรจำกกำรขำยท่ีดินเปล่ำ และก�ำไรพิเศษ

คำดว่ำรำยได้สว่นใหญใ่น 2Q64 หดตัวลง เพรำะกำรแพรร่ะบำดของโควิด-19 ระลอก 3 ได้เริม่มำต้ังแต่ เม.ย.64 จึงคำดว่ำรำยได้จำกกำรโอนบ้ำน
เด่ียว และคอนโดได้อ่อนลง รวมท้ังไมม่รีำยกำรขำยท่ีดินเปล่ำใน 2Q64 นี ้อยำ่งไรก็ตำมคำดว่ำรำยได้จำกโรงแรมใน 2Q64 เป็น 250 ล้ำนบำท มี
โอกำสดีกว่ำ y-o-y ท่ีเพยีง 153 ล้ำนบำท ซึ่งปท่ีีแล้วมีกำรล็อกดำวน์เต็มรูปแบบ แต่ยงัอ่อนลงกว่ำ q-o-q ท่ีมรีำยได้ 330 ล้ำนบำท ซึ่งชว่งไตรมำส
 1 ของทกุปจีะเปน็ไฮซีซั่นของโรงแรมKiroro ท่ีญี่ปุน่ แต่โดยรวมธุรกิจโรงแรมของ GRAND ก็ยงัเปน็ผลขำดทุน เนื่องจำกยงัไมอ่นญุำตใหน้กัท่อง
เท่ียวต่ำงชำติเข้ำมำ อีกท้ังกำรท่องเท่ียวในประเทศก็ชะลอลง สอดคล้องกับกำรท่ีศบค.มคีวำมเข้มงวดในเรื่องกำรเดินทำง เพื่อลดจ�ำนวนผูติ้ด
เชื้อ

กำรจัดต้ัง “GROREIT” ของกลุ่ม PF ไมไ่ด้สรำ้งผลก�ำไรเพิม่ ROH ซึ่งเปน็บรษัิทยอ่ยของ GRAND และเปน็บรษัิทยอ่ย PF อีกทอด ได้ท�ำดีลใหญใ่น
ชว่งท่ีผำ่นมำคือ ได้เสนอขำยทรสัต์เพื่อกำรลงทนุในอสังหำรมิทรพัยแ์กรนด์ รอยลั ออคิด โฮสพทีำลิต้ี หรอื GROREIT ท่ีมขีอ้ตกลงในกำรซ้ือคืน (
เมื่อครบปท่ีี 3-5) เมื่อวันท่ี 28 มิถุนำยน-9 กรกฎำคม 2564 ท่ีผำ่นมำ ปรำกฏว่ำได้รบัควำมสนใจเป็นอยำ่งมำก สำมำรถขำยได้หมด ท้ังนี้ ROH ได้
เชำ่กลับมำท�ำธุรกิจโรงแรมต่อ ทำงREIT จึงคำดว่ำจะมรีำยได้และก�ำไรท่ีสม�ำเสมอ แต่เนื่องจำกเง่ือนไขกำรซื้อคืน ทำงกลุ่ม PF จึงได้ประโยชน์
จำกกระแสเงินสดท่ีเพิม่เขำ้มำ ชว่ยแบง่เบำภำระทำงกำรเงิน แต่ก็ไมส่ำมำรถจะบนัทึกก�ำไรจำกำรขำยสนิทรพัยอ์อกไปได

ปรบัลดประมำณกำรลงมำมำก ป ี64 และ 65 เป็นขำดทนุหลัก (Core Losses) ท่ี -769 และ -220 ล้ำนบำท เทียบกับเดิมท่ีเปน็ก�ำไรหลัก 511 และ
 836 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ หำกพิจำรณำตำรำงด้ำนล่ำงซ่ึงแสดงกำรปรับประมำณกำร ด้วยสมมติุฐำนต่ำงๆท่ีเปล่ียนไป (Revised Assumptions) 
รำยละเอียดกำรปรบัลดรำยได้ป ี64F คือ 1) รำยได้จำกกำรขำย
ท่ีดินเปล่ำลดลง 56% เป็น 1.5 พันล้ำนบำท ปรำกฏว่ำกำรขำยท่ีดินแปลงใหญย่ำกขึ้นในสภำพแวดล้อมท่ีเปน็ลบ 2)รำยได้จำกกำรขำยบ้ำนเดียว
 -16% เปน็ 6.5 พันล้ำนบำท และ 3) รำยได้จำกโรงแรมปรบัลดลง -13% เป็น 1.3 พันล้ำนบำท หลังกำรระบำดของโรครุนแรงขึ้น ส�ำหรับในรำย
ละเอียดอัตรำก�ำไรข้ันต้นท่ีปรบัลดมำกท่ีสุดคือ โรงแรมเปน็ -25%จำกเดิม +4% และขำยท่ีดินเปน็ 35.0% จำกเดิม 39.5% สอดคล้องกับตลำด
เปน็ของผูซ้ื้อมำกกว่ำโรงงำนถงุมอืยำงเปดิได้ล่ำชำ้กว่ำแผน GRAND ได้เขำ้ไปถือหุน้รำว 50% ในบรษัิทแกรนด์ โกลบอล โกล์ฟ ซึ่งเดิมตำมแผน
จะก่อสร้ำงโรงงำนเสรจ็ พ.ค.64 และเปิดด�ำเนนิกำรได้รำว ม.ิย.64 แต่ล่ำสดุยงัอยูใ่นชว่งกำร Test Dry Run และคำดว่ำจะเริม่ผลิตและจ�ำหนำ่ย
เชงิพำณิชยไ์ด้รำว 4Q64 มำกกว่ำ จึงได้มกีำรปรบัลดประมำณกำรสว่นแบง่ก�ำไรจำกบรษัิทรว่มทนุในป ี64 และ 65 ลดลงเป็น 153 และ 300 ล้ำน
บำท ตำมล�ำดับ เทียบกับเดิมท่ี 300 และ 568 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับท้ังนี้คำดว่ำต้ังแต่ 2H64จะเริม่มกี�ำไรจำกบรษัิทรว่มทนุในธุรกิจท่ีอยูอ่ำศยัเข้ำม
ำด้วย และมีก�ำไรต่อเนื่องไปยงัป ี65 โดยพันธมติรในบรษัิทรว่มทนุ ได้แก่ Hongkong Land, Sumitomo Forestyและ Sekisui

ปรบัลดค�ำแนะน�ำเปน็ Fully Valued (เต็มมลูค่ำ) แนวโน้ม 3Q64 อำจจะเปน็ขำดทนุจำกกำรด�ำเนนิงำนได้อีก เพรำะสถำนกำรณ์โรคระบำดยิง่
รุนแรงมำกขึ้น แต่ก็ขึ้นกับจะขำยท่ีดินเปล่ำหรอืมกี�ำไรพเิศษเขำ้มำหรือไม ่สว่นรำคำพื้นฐำนปรับลง ตำมกำรปรับลดประมำณกำรเปน็เพยีง 0.41 
บำท ซึ่งประเมินด้วย P/BV ปี 64 ท่ี 0.35 เท่ำ รำคำปิดมสีว่นลด(Downside)ได้อีก 5% คำดว่ำบริษัทจะยงัจ่ำยเงินปนัผลแมผ้ลกำรด�ำเนนิงำนจะ
เปน็ขำดทนุ เชน่เดียวกับปี 63 ส�ำหรับป6ี4 และ 65 ให้จ่ำยเท่ำกับป ี63 คือ 0.02 บำท คิดเปน็อัตรำผลตอบแทนปนัผลท่ีระดับ 4.7% ด้ำนฐำนะ
กำรเงินยงัคงมีหนี้เงินกู้สงู ณ สิน้ 1Q64 มีหนีเ้ฉพำะท่ีท�ำให้เกิดดอกเบีย้จ่ำย (Bearing Debt) ท่ี 33.5 พันล้ำนบำท อัตรำสว่นหนี้สนิสทุธต่ิอทนุ 
(Net Debt to Equity) สงู เท่ำกับ 2.3เท่ำจึงถือว่ำมคีวำมเสี่ยงทำงด้ำนกำรเงินอยูใ่นเกณฑ์ท่ีมำก

นกัวิเครำะห&์กลยุทธ:์ สมบติั เอกวรรณพฒันำ : sombata@th.dbs.com



บล.ดีีบีเอส ว่คเคอร์ิ่ส : RJH แนะนำา ซ้็�อ  ริ่าคาพุ้่�นฐาน 42 บาท บล.ดีีบีเอส ว่คเคอร์ิ่ส : RJH แนะนำา ซ้็�อ  ริ่าคาพุ้่�นฐาน 42 บาท 

RJH คำาแนะนำา ซื�อ (เดิมถือ)
ราคาปิด 37 บาท ราคาพื�นฐาน 42 บาท (Upside 14%)
เพิ�มเตย้งรกัษาโควิดจำานวนมาก

• ก�ำไรสทุธ ิ2Q64 ดีกว่ำคำด – โดยมกี�ำไรสทุธเิท่ำกับ 138 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น +112%YoY, +29%QoQ 
หนนุโดยรำยได้เติบโต (+42%YoY, +11%QoQ) และ EBITDA margin เพิม่เปน็ 35% (จำก 25% ใน 
2Q63, 32% ใน 1Q64)ประกำศจ่ำยปนัผลระหว่ำงกำล 0.4 บำท/หุน้ ขึ้น XD 23 ส.ค.64

• แนวโนม้ 3Q64F แข็งแกรง่ - โดยปัจจุบนัมกีำรตรวจโควิดเพ่ิมขึ้นเปน็ 700-1,000 รำย/วัน (จำก 454 
รำย/วันใน2Q64) และขยำยเตียงรับผู้ปว่ยโควิดเปน็ 1,660 เตียง และจะเพิม่อีก 530 เตียง โดยมอัีตรำ
ครองเตียง 80-90% คำดก�ำไรสทุธปิ6ี4F โต +79%YoY แต่จะ -22%YoY ในป6ี5F

• ค�ำแนะน�ำกำรลงทุน - ปรับค�ำแนะน�ำเป็นซื้อ(เดิมถือ) รำคำพ้ืนฐำนใหม4่2 บำท

• ควำมเสี่ยงหลัก – กำรเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์เก่ียวกับประกันสงัคม, กำรแขง่ขนัท่ีเพ่ิมขึ้นในพ้ืนท่ี
อยุธยำ

นกัวิเครำะห:์ Thailand Research Team / นันทิกำ เวียงเพ่ิม : nantikaw@th.dbs.com



บล.ดีีบีเอส ว่คเคอร์ิ่ส : PSL แนะนำา ซ้็�อ ริ่าคาพุ้่�นฐาน 24.40 บาทบล.ดีีบีเอส ว่คเคอร์ิ่ส : PSL แนะนำา ซ้็�อ ริ่าคาพุ้่�นฐาน 24.40 บาท

PSL คำาแนะนำา: ซื�อ
ราคาปิด 22.10 บาท ราคาพื�นฐาน 24.40 บาท (เดิม 22.70 บาท)
สูค่วามมั�งคั�งด�วยค่าระวางเรอืสงู

• บนัทึกก�ำไรหลัก 2Q64 ท่ี 781 ล้ำนบำท ฟื้ นตัวสงูเทียบ y-o-y และโตก้ำวกระโดด 
168% q-o-q แรงผลักดันมำจำกค่ำระวำงเรอื (TC Rate) ท่ีสงูขึ้น

• จำกขอ้มูลล่ำสดุพบว่ำ TC rate ยังอยูใ่นเกณฑ์สงูต่อไปท่ีรำว 30,000-32,000 เหรียญ
ต่อล�ำต่อวันในเดือน ก.ค.64

• คำดว่ำผลกำรด�ำเนินงำนในงวด 3Q64 นี้จะยิง่แข็งแกรง่ นั่นคือ แนวโนม้ธุรกิจยงัคงมี
ควำมสดใสอยำ่งต่อเนื่อง

• คงค�ำแนะน�ำ ซื้อ ด้วยกำรปรบัรำคำพื้นฐำนใหมข่ึ้นเปน็ 24.40 บำท หลังปรับประมำณ
กำรดีขึ้น ป ี64/65 เพิม่ในอัตรำ +23%/+19% ตำมล�ำดับ และประเมนิด้วย P/BV ป ี65 
ท่ีระดับ 2.2 เท่ำ 

นกัวิเครำะห:์ Thailand Research Team / นันทิกำ เวียงเพิม่ : nantikaw@th.dbs.com



บล.ดีีบีเอส ว่คเคอร์ิ่ส : PTTGC แนะนำา ซ้็�อ  ริ่าคาพุ้่�นฐาน 74 บาทบล.ดีีบีเอส ว่คเคอร์ิ่ส : PTTGC แนะนำา ซ้็�อ  ริ่าคาพุ้่�นฐาน 74 บาท

PTTGC คำาแนะนำา ซื�อ
ราคาปิด 58 บาท ราคาพื�นฐาน 74 บาท (Upside 28%)
มารจิ์�นอะโรเมติกสด์ต่้อใน 3Q64F

• ผลประกอบกำร 2Q64...ดีกว่ำท่ีเรำและตลำดคำดไว้- ก�ำไรสทุธิ 2Q64 ออกมำ 2.5 หม่ืนล้ำน
บำท เติบโต 14เท่ำ YoY และ +158%QoQ หนนุโดยก�ำไรธุรกิจปโิตรเคมท่ีีดี, ก�ำไรจำกสต็อก
 1.44 พนัล้ำนบำท และก�ำไรจำกกำรขำยหุน้ GPSC 17.7 พันล้ำนบำทค่ำกำรกล่ัน GRM (ไม่
รวมกำรเปล่ียนแปลงสต็อก) อยูท่ี่ 20.3 ดอลลำร์/บำรเ์รล ลดลง -12%YoY และ -36%QoQ
สว่นมำรจ้ิ์นอะโรเมติกสเ์ท่ำกับ 181 ดอลลำร/์ตัน เพิม่ขึ้น +3%YoY และ +27%QoQส�ำหรับ 
Norm profit ก่อนภำษีงวด 2Q64 อยูท่ี่ 1.07 หมื่นล้ำนบำท เติบโต +862%YoY แต่ -4%QoQ

• แนวโน้มก�ำไร 3Q64F- สเปรดโอเลฟินส์แคบลง QoQ เพรำะต้นทุนเพิ่มขึ้นและมีก�ำลังกำร
ผลิตใหมเ่ข้ำมำ สว่นมำร์จ้ินอะโรเมติกส์ยังเพิ่มต่อใน 3Q64F YTDอยำ่งไรก็ตำม รำคำน�ำมัน
ดิบและต้นทุนแนฟทำท่ีเพิ่มขึ้นกระทบก�ำไรไมม่ำก เพรำะบริษัทใช้ก๊ำซเป็นวัตถุดิบหลัก ซึ่ง
รำคำก๊ำซปรับขึ้นช้ำกว่ำรำคำน�ำมันและแนฟทำ ส�ำหรับกำรเข้ำซื้อ Allnex ให้ก�ำไรสว่นเพิ่ม
เข้ำมำไมม่ำก

• ค�ำแนะน�ำกำรลงทุน - คงค�ำแนะน�ำซื้อ ให้รำคำพื้นฐำน 74 บำท อิงกับ P/BV ปี 65F ท่ี 1.0 
เท่ำ

• ควำมเสี่ยงหลัก – กำรอ่อนตัวของรำคำน�ำมันและปิโตรเคมี, ภัยธรรมชำติและเหตุกำรณ์ท่ี
ท�ำให้ปิดซอ่มบ�ำรุงนอกแผน

นักวิเครำะห์ : ดุลเดช บิค : duladethb@th.dbs.com



บล.ดีีบีเอส ว่คเคอร์ิ่ส :  RPH แนะนำา ซ้็�อ  ริ่าคาพุ้่�นฐาน 7.70 บาทบล.ดีีบีเอส ว่คเคอร์ิ่ส :  RPH แนะนำา ซ้็�อ  ริ่าคาพุ้่�นฐาน 7.70 บาท

RPH คำาแนะนำา ซื�อ

ราคาปิด 6.35 บาท ราคาพื�นฐาน 7.70 บาท (Upside 21%)

ใน 3Q64F จะมร้ายได�เก้�ยวกับโควิดเพิ�มขึ�น

• ก�ำไรสทุธ2ิQ64 ต�ำกว่ำคำด - โดยอยูท่ี่ 14 ล้ำนบำท เติบโตก้ำวกระโดด
 +289%YoY แต่ -26%QoQ เพรำะมค่ีำใชจ่้ำยเก่ียวกับบุคลำกร & อุปกรณก์ำร
แพทย์เพิม่ขึ้นประกำศจ่ำยปนัผลระหว่ำงกำล 0.05 บำท/หุน้ ขึ้นเคร่ืองหมำย XD 
23 ส.ค.64

• แนวโน้ม 3Q64F – รำยได้และก�ำไรเก่ียวกับโควิดเพ่ิมข้ึนแกรง่ โดยมีกำรเพิม่เตียง
รกัษำผูป้ว่ยโควิด 55 เตียง,เพิม่เตียง ICU 10-15 เตียง และท�ำ Hospitel 270 เตียง 
สว่นกำรตรวจโควิดท�ำได้สงูสดุ 600 รำย/วัน คำดกำรณ์ก�ำไรสุทธปีิ64F-65F เติบโต
สงู +113% และ +130%

• ค�ำแนะน�ำกำรลงทนุ - คงค�ำแนะน�ำซื้อ ปรบัเพิม่รำคำพ้ืนฐำนเปน็ 7.70 บำท
 (DCF)

• ควำมเสี่ยงหลัก –รำยได้ต�ำกว่ำคำด และกำรแขง่ขันท่ีเพิม่ข้ึนในพ้ืนท่ีจ.ขอนแก่น

นกัวิเครำะห:์ Thailand Research Team / นันทิกำ เวียงเพิม่ : nantikaw@th.dbs.
com



บล.ดีีบีเอส ว่คเคอร์ิ่ส : TU แนะนำา ซ้็�อ ริ่าคาพุ้่�นฐาน 24.70 บาทบล.ดีีบีเอส ว่คเคอร์ิ่ส : TU แนะนำา ซ้็�อ ริ่าคาพุ้่�นฐาน 24.70 บาท

TU คำาแนะนำา: ซื�อ

ราคาปิด 21.90 บาท ราคาพื�นฐาน 24.70 บาท (เดิม 23.20 บาท)

ทำากำาไรดต่้อเนื�อง

• สำมำรถท�ำก�ำไรเปน็สถิติสงูสดุใหมไ่ด้ใน 2Q64 ท่ีผำ่นมำ ด้วยกำรเติบโตถึง 47% 
แมอ้ยูใ่นชว่งกำรเกิดโรคระบำดโควิด-19 แรงสนบัสนนุมำจำกธุรกิจอำหำรทะเลแช่
แขง็แรงและธุรกิจ Red Lobster

• แนวโน้มธุรกิจส�ำหรบัในงวดครึ่งหลังปนีี้ยงัมคีวำมมั่นคงสงู

• บรษัิทมกีำรลงทนุใหม่ๆ อยำ่งต่อเนื่อง ชว่ยเสรมิและต่อเติมภำพกำรเติบโตใน
ระยะยำวได้เปน็อยำ่งดี

• คงค�ำแนะน�ำ ซื้อ ส�ำหรบัรำคำพื้นฐำนใหมป่รบัขึ้นเปน็ 24.70 บำท ซึ่งประเมนิ
ด้วย P/E ปี 65 ท่ีระดับ 14 เท่ำ หลังมีกำรปรบัประมำณกำรป ี64 และ 65 เพิม่ขึ้นใน
อัตรำ +4%/+3% ตำมล�ำดับ

นักวิเคราะห ์: นันทิกา เวย้งเพิ�ม : nantikaw@th.dbs.com



บล.ท่สโก้ : ADVANC  แนะนำา “ซ้็�อ” มูลค่าเหมาะสม 205 บาทบล.ท่สโก้ : ADVANC  แนะนำา “ซ้็�อ” มูลค่าเหมาะสม 205 บาท

• ADVANC : หลังกำรประชุมของ INTUCH 

เรำได้เขำ้รว่มกำรประชุมในสว่นของ ADVANC มีประเด็นส�ำคัญดังนี้
• รำยได้จำกภำคธุรกิจเพิม่ข้ึน : ADVANC คำดว่ำจะยังเปน็ผูใ้นกลุ่มได้ต่อในชว่ง 3 ปี
ขำ้งหนำ้ ใชป้ระโยชนก์ำรเปน็หุน้สว่นกับธุรกิจในไทยและ Microsoft ในกำรเปิดตัว
ธุรกิจ CCII (Cloud, Cybersecurity, ICT และ IoT) รวมถึงระบบ 5G โดยบริษัทคำด
มลูค่ำของตลำด ICT ท่ีรำว 3 แสนล้ำนบำท และ ADVANC มีสว่นแบง่กำรตลำดไมถึ่ง 
10%

• กำรบรโิภค 5G ของรำยยอ่ย : ในชว่งปลำย 2Q21 ADVANC ได้กระจำย 5G ไป
ท่ัวทุกจังหวัดและโฆษณำว่ำมีเครอืขำ่ยท่ีดีสดุในระบบ โดยปัจจุบนัมีผูใ้ชบ้รกิำร 1 
ล้ำนรำย และคำดว่ำจะเพิม่ข้ึนเปน็ 2 ล้ำนรำยในอนำคต จำกกำรเนน้แพ็คเกจแบบ
ครอบครัว และปริมำณข้อมูลส�ำหรบักลุ่ม Entry พรอ้มเปิดตัวมือถือ 5G ในรำคำ
 6,000 บำท ท้ังนี้ บรษัิทจะมีกำรเปดิ AR/VR ภำยใต้ V Avenue คำดว่ำจะมผีูใ้ชง้ำน 1 
ล้ำน MAU

• บันเทิง : บรกิำร Disney Hot Star มีผูส้มัครบรกิำรกว่ำ 1 ล้ำนรำยใน 1 เดือน เทียบ
กับลกูค้ำ AIS Pay 4 ล้ำนรำย

• งบกำรลงทนุ 5G : ADVANC มแีผนกำรลงทนุเพิม่ในอนำคต แต่วงเงินจะไมม่ำก
ตำมท่ีตลำดกังวล

• กำรขำยสนิทรพัย์บริษัทอยูร่ะหว่ำงกำรศกึษำควำมเปน็ไปได้เพื่อสรำ้งผลตอบแทน
ในระยะยำว

เรำแนะน�ำให้ “ซื้อ” โดยมีมลูค่ำท่ีเหมำะสม 205 บำท (DCF) และกำรด�ำเนินงำนจะดี
ขึ้นใน Q3 



บล.ท่สโก้ : CPN แนะนำา “ซ้็�อ” มูลค่าเหมาะสม 61 บาทบล.ท่สโก้ : CPN แนะนำา “ซ้็�อ” มูลค่าเหมาะสม 61 บาท

• CPN : ฐานท้�ตำาหนุนการเติบโต YoY 

กำาไรสทุธิดข้ึ�นมาก +172%YoY แต่ลัดลัง 67% QoQ
CPN รำยงำนก�ำไรสุทธดีิข้ึนมำก +172%YoY แต่ลดลง 67% QoQ ตำมเรำและ
 consensus คำด โดย SSSg ดูดีเนื่องจำกฐำนท่ีต�ำจำกกำรปดิสำขำ และกำรเพิม่
สว่นลดค่ำเชำ่ QoQ ลดลง 

เนื่องจำก 1Q มกีำรบนัทึกก�ำไรพิเศษ กำรด�ำเนินงำนหลักแยล่ง 11% จำกกำรหยุด
กำรด�ำเนนิงำนชว่งปลำยไตรมำส อัตรำก�ำไรขั้นต้นอยูท่ี่ 41% ต�ำกว่ำคำดเล็กนอ้ย
 สว่นรำยได้กำรลงทนุและท่ีอยูอ่ำศยัท่ีดีชว่ยหนุนใหร้ำยได้เปน็ไปตำมคำด จะมกีำร
ประชุมนกัวิเครำะหวั์นท่ี 13 ส.ค. นี้

SSSg ด ้YoY
SSSg 2Q21 อยูท่ี่ 74% YoY  สว่นรำยได้ค่ำเชำ่) เปน็ไปตำมคำดท่ี 10% กำรเพิม่ขึ้น
 YoY มำจำก 1. ปก่ีอนมกีำรลดค่ำเชำ่มำกกว่ำน้ี 2. มกีำรลดกิจกรรมกำรตลำด ท้ังนี้
ไมน่บัค่ำเชำ่ในหำ้งท่ีก�ำลังมกีำรปรับปรุงอยำ่ง Central World, Central ลำดพรำ้ว
, Central ชลบุร,ี Central เชียงรำย, Central ภเูก็ตเฟสติวัล, Central พทัยำ และ 
Central พระรำม 2

แนะนำา “ซื�อ” สำาหรบัการเติบโตในอนาคต
เรำประเมินมลูค่ำเหมำะสมท่ี 61 บำท โดยค�ำนงึถึงกำรล็อคดำวน์ท่ียดืเยื้อและกำร
ลดค่ำเชำ่แล้ว ปจัจัยเส่ียงเชงิลบได้แก่ กำรบริโภคต�ำกว่ำคำด กำรขยำยสำขำช้ำออก
ไป มำรจ้ิ์นกำรด�ำเนินงำนแยล่งสง่ผลใหก้�ำไรเติบโตชำ้ลง 



บล.ท่สโก้ :  INTUCH  แนะนำา “ซ้็�อ” มูลค่าเหมาะสม 68.00 บาท บล.ท่สโก้ :  INTUCH  แนะนำา “ซ้็�อ” มูลค่าเหมาะสม 68.00 บาท 

• INTUCH : อยูร่ะหว่ำงกำรเปล่ียนแปลง

เรำได้เขำ้รว่มกำรประชุมโดยมีประเด็นส�ำคัญดังนี้

• กำรจัดสรรต�ำแหนง่บอร์ด : ถึงแมว่้ำผูบ้รหิำรยงัไมเ่ผยว่ำ GULF จะได้ก่ีต�ำแหนง่ แต่
 GULF มีอ�ำนำจในกำรปรบับอร์ดได้ (ปจัจุบนั 10 ท่ำน ประกอบไปด้วย อิสระ 6 ท่ำน, 
ฝำ่ยบรหิำรของ INTUCH 2 ท่ำน และจำก Singtel 2 ท่ำน) หรอืขอใหม้กีำรเพิม่จ�ำนวน
บอรด์เพิม่ แต่ต้องผำ่น EGM ก่อน นอกจำกนี้ INTUCH เผยว่ำบอรด์ 3 ท่ำนจะครบ
วำระในกำรประชุม AGM เดือน มี.ค. 2022

• เสำของ ADVANC และงำนโครงสร้ำงพื้นฐำน : INTUCH เผยว่ำได้มอบให ้ADVANC 
ไปศกึษำแผนกำรสรำ้งรำยได้ของเสำ เนื่องจำกกำรขำยโดยม ีADVANC เปน็ลกูค้ำเพยีง
รำยเดียวดไูมเ่หมำะสม ท�ำให้จะมคีวำมเหมำะสมมำกขึ้นหำกมผีูใ้ชบ้รกิำรหลำยรำย

• ควำมเสี่ยงเพิม่ข้ึน : แม้ว่ำ INTUCH จะพอใจกับกำรด�ำเนินธุรกิจมอืถือและ
บรอดแบนด์ในปจัจุบนักับกำรลงทุน VC แต่มองว่ำกำรด�ำเนนิงำนของธุรกิจลกูอ่ืนๆ จะ
มคีวำมเสี่ยง แต่อยำ่งไรก็ตำม มั่นใจว่ำ THCOM จะปรับตัวกลับมำก�ำไรได้

มมุมองของเรา :

• เล่นเกมเก้ำอ้ีดนตรีของบอร์ด : เรำเชื่อว่ำ GULF มี 2 โอกำสในกำรคว้ำท่ีนั่งในบอรด์ 
1) ภำยใน 2 เดือนแรกผำ่นกำรเจรจำ และ EGM 2) หลังกำรท�ำ AGM ในเดือน ที.ค. 

• ปี 2021 ไมเ่หมอืนปี 2006 : เรำคำดสว่นลดของ Free Float จะเพิม่ขึ้นจำก Free 
Float ท่ีลดลง โดยสว่นลดได้อยูใ่นระดับสงูมำต้ังแต่กำรขำยหุน้ของ Temasek หลังจำก
ท่ีทหำรเขำ้มำเป็นควำมเสีย่ง แต่ตรงขำ้มกับกรณขีอง GULF แต่ด้วย Free Float ท่ีลด
ลงไมไ่ด้สง่ผลลบต่อรำคำหุน้ในกระดำนมำกนัก 

• เรำแนะน�ำให้ “ซื้อ” โดยมีมลูค่ำท่ีเหมำะสม 68.00 บำท 



บล.ท่สโก้ : TU   แนะนำา “ซ้็�อ” มูลค่าเหมาะสม 24 บาท บล.ท่สโก้ : TU   แนะนำา “ซ้็�อ” มูลค่าเหมาะสม 24 บาท 

• TU : งบดก้ว่าคาดเนื�องจาก GPM ท้�สงูทำาสถิติ 

กำาไรสทุธิแลัะอัตรากำาขั�นต�นดก้ว่าคาด GPM ทำา new high ท้� 19%
TU รำยงำนก�ำไรสทุธ ิ2Q21 ท่ี 2,343 ลบ. เพิม่ขึ้น 30% QoQ และ 37% YoY สงู
กว่ำกำรประเมินของเรำ และ consensus 12% และ 29% โดยมกี�ำไรขั้นต้น (หนนุ
โดยรำยได้ท่ีเพิม่ขึ้น) สงูกว่ำคำด และก�ำไรจำก FX ท่ีสูงกว่ำ SG&A (+212 ลบ. 
และกำรบนัทึกด้อยค่ำ goodwill ฟำรม์กุ้ง 105 ลบ.) หำกไมน่บัก�ำไรจำก FX ค่ำ
ต้ังส�ำรอง และค่ำใชจ่้ำยค่ำเชำ่ Red Lobster จะมกี�ำไรหลักท่ี 2,311 ลบ. เพิม่ขึ้น 
24% QoQ และ 52% YoY

ประเด็นจากการประชุื้มนักวิเคราะห์
แมร้ำยได้ 2Q จะเติบโตกว่ำ 8.6% แต่ทำงฝำ่ยบรหิำรยงัคงต้ังเป้ำเท่ำเดิมท่ี 3-5% 
แต่กล่ำวว่ำจะเหน็กว่ำขยำยตัวในชว่ง 4Q21 ท้ังนี้ เพิม่เป้ำ GPM 2021 เปน็ 17-
18% หลัง GPM 2Q21 อยูท่ี่ 19% (1H ท่ี 18.4%) และปรบั CAPEX ปีนี้ลดลงจำก
 6-6.5 พนัลบ. เปน็ 5 พนัลบ. โดยลงทนุรำว 400 ลบ. ในชว่ง 1H21 เนื่องจำกค่ำ
ขนสง่คอนเทนเนอร์ทำงเรอืท่ีเพิม่ขึ้น แมม้ ีEBITDA  ท่ีดียงัได้เพิม่คลังสนิค้ำขึ้น 
8.6% QoQ หรอื 22.7% YoY

แนวโน�ม 3Q21
เรำคำดรำยได้เติบโตหลักเดียวเนื่องจำกฐำนท่ีต�ำ ก่อนจะดีขึ้นในชว่ง 4Q ด้ำน BU 
เรำคำดอำหำรแชแ่ขง็ และ PetCare จะชว่ยหนนุยอดขำยชดเชยอำหำรพรอ้ม
ทำนท่ีลดลง คำด GPM กลับมำปกติ QoQ ในชว่ง 3Q21 เนื่องจำก margin mix มี
สว่นของอำหำรแชแ่ขง็เพิม่ขึ้น โดยรวมคำดเห็นก�ำไรท่ีดีในชว่ง 2H แนะน�ำ “ซื้อ” 
ด้วยมลูค่ำเหมำะสมท่ี 24 บำท (PER 16.1 เท่ำ) 



สวัสดีค่ะ  กลับมาพบกับคอลัมน์สังคมอินไซด์ พบกันเป็นประจ�าทุกเดือนในแมกกาซีนหุ้นอินไซด์  E-แมกกาซีนท่ีรู้ลึกรู้จริงคลุกวงในหุ้นสไตล์กล้วยๆ  
ต้องบอกว่าเดือน สิงหาคม ตลาดหุ้นไทยยังคงมีปัจจัยกดดันอยู่มาก ท้ังสถานการณ์ของโรคโควิด-19 รวมถึงสถานการณ์ทางการเมือง ประกอบกับ

ขาดปัจจัยหนุน   และเดือนน้ีนักลงทุนคงรอต้องติดตามผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส 2/2564 อย่างเข้มข้น.........
ส่วนภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนกรกฎาคม 2564  ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม 2564 SET Index  ปิดท่ี 1,521.92 จุด ลดลง 4.1% จากส้ิน

เดือนก่อนหน้า เม่ือพิจาณาช่วง 7 เดือนแรกปี 2564 SET Index ปรับเพ่ิมข้ึน 5.0% ซ่ึงถือเป็นการปรับเพ่ิมข้ึนสูงกว่าค่าเฉล่ียของดัชนีตลาดหลัก
ทรัพย์อ่ืนๆ ในภูมิภาค โดยกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีปรับตัวดีกว่า SET Index เม่ือเทียบกับส้ินปี 2563 ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และกลุ่มบริการ

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ
 หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เปิดเผยว่า การระบาดระลอกใหม่ของ
 COVID-19  สายพันธ์เดลต้าในไทยเริ่มทวี
ความรุนแรงขึ้น โดยจำานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
เพิ่มไปอยู่ที่ประมาณ  15,000  รายต่อวัน
ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 2564 ในขณะ
ที่ SET index ปรับตัวลดลง 4.1% จากสิ้น
เดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ตามกองทุนการเงิน
ระหว่างประเทศ (IMF) ยังคงประมาณการ
เติบโตเศรษฐกิจโลกที่ 6% ในปี 2564 โดยมี
การเพิ่มประมาณการเติบโตของกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว ขณะเดียวกันได้ปรับลดประมาณ
การเติบโตของประเทศในกลุ่มกำาลังพัฒนา
ลงจากตัวเลขที่ประกาศก่อนหน้า สาเหตุหลัก
มาจากการเข้าถึงวัคซีนป้องกัน COVID-19  
ที่ไม่เท่าเทียมกัน
 
ทั้งนี้ในเดือนกรกฎาคม 2564 หลาย
อุตสาหกรรมปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index 
เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ได้แก่กลุ่มสินค้า
อุตสาหกรรม กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร กลุ่มเทคโนโลยีกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

และก่อสร้าง และกลุ่มบริการ

ขระที่ในเดือนกรกฎาคม 2564  มูลค่าการ
ซื้อขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่
 84,941 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.7% จากเดือน
เดียวกันของปีก่อน โดยใน 7 เดือนแรกปี
 2564 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 
96,388 ล้านบาท

ส่วนผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิต่อเนื่องเป็น
เดือนที่ 7 โดยในเดือนกรกฎาคม 2564 ผู้
ลงทุนต่างชาติขายสุทธิ  17,741 ล้านบาท
 ทั้งนี้ในช่วง 7 เดือนแรกปี 2564 ผู้ลงทุน
ต่างชาติขายสุทธิรวม 95,558 ล้านบาท
 โดยผู้ลงทุนในประเทศมีสถานะเป็นผู้ซื้อ
สุทธิ 129,185 ล้านบาท นอกจากนี้ ตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่มีการแพร่ระบาด
ของไวรัส COVID-19  ผู้ลงทุนในประเทศมี
สัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดมาอย่างต่อ
เนื่อง

นอกจากนี้ในเดือนกรกฎาคม 2564 มี
บริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ใน SET 
3 บริษัท และ 1 ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ ในส่วนของ mai  1 บริษัท

 โดยใน 7 เดือนแรกปี 2564 SET มีมูลค่า
ระดมทุน (IPO) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลาด
หลักทรัพย์อื่นๆ ใน ASEAN

ด้านForward และ Historical P/E 
ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือน
กรกฎาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 18.0 เท่า และ
 27.0 เท่าตามล�าดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ
 14.3 เท่า และ 19.6 เท่าตามล�าดับ   และ
อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือน
กรกฎาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 2.55% สูงกว่า
ค่าเฉลีย่ของตลาดหลักทรพัย์ในเอเชียซึง่อยู่
ที่ 2.35%
 
สำาหรับภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 ในเดือนกรกฎาคม 2564 ตลาดสัญญาซื้อ
ขายล่วงหน้า (TFEX) มีปริมาณการซื้อขาย
เฉลี่ยต่อวัน 423,066  สัญญา ลดลง 34.2% 
จากเดือนก่อน และในช่วง 7 เดือนแรกของ
ปี 2564 มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน
 542,283 สัญญา เพิ่มขึ้น 12.0% จากการ
เพิ่มขึ้นของ Single Stock Futures เป็น
สำาคัญ

คอลััมน์์สัังคมอิน์ไซด์์ : กด์ดั์น์ 



นำาโดย ดร.ฤทธี กิจพิพิธ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ผู้เช่ียวชาญด้านธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ พลังงานทดแทน และขนส่งแบบครบวงจร หลังประกาศเพ่ิมช่องทาง
ธุรกิจสู่การดำาเนินงานเก่ียวกับพืชเศรษฐกิจใหม่ท่ีกำาลังมาแรงอย่างกัญชง โดย

จัดต้ังบริษัทย่อยในช่ือ “บริษัท สแกน เมดิเฮิร์บ จ�ากัด” 

 ล่าสุดเม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม ท่ีผ่านมา บริษัทได้ย่ืนขอใบอนุญาตการปลูกแล้ว 
เตรียมย่ืนขอใบอนุญาตสำาหรับการสกัดและการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์จาก CBD ทุก
รูปแบบต่อไป และพร้อมเปิดรับผู้ประกอบการท่ีสนใจลงทุนเซ็นสัญญาในระยะ
ยาว (Contract Farming)   อีกท้ังยังวางแผนเดินหน้าลุยธุรกิจแบบครบวงจร 
ยันคาดว่ารายได้แตะ 1,500 ล้านบาทต่อปี อย่างแน่นอน

เดิ์น์หน้์าอย่่างรวด์เร็ว บริษััท สัแกน์ อิน์เตอร์ จำำากัด์ 
(มหาชน์) หรือ SCN

ได้สมบูรณ์แบบจริงๆ เพราะล่าสุด (29 ก.ค.64) QTC ฤกษ์ดีเข้าเทรดใน SET เป็นวันแรก หลังจาก
เทรด mai มาเป็นระยะเวลากว่า 10  ปี งานน้ีบอสใหญ่  “พูลพิพัฒน์ ตันธนสิน” ถึงกับย้ิมแก้มปริท่ีวัน
น้ี QTC สามารถผงาดเข้า SET ได้อย่างเต็มภาคภูมิ พร้อมประกาศตอกยำ้าการเป็นผู้ผลิตจัดจำาหน่าย

 และให้บริการหม้อแปลงไฟฟ้า ระดับต้นๆของประเทศ งานน้ีถือได้ว่าเป็นการเสิร์ฟข่าวดีให้ผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุนในช่วงคร่ึงปีหลังจริงๆ มิหนำาซำ้าแว่วๆว่าเตรียมบุกขยายฐานลูกค้าใหม่ในกลุ่ม ASEAN รวมถึง
พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อาทิ การจำาหน่ายโซลาร์เซลล์ให้กับ LONGI Solar, Trina Solar และ Huawei 
Solar Inverter เพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้าท้ังในประเทศและต่างประเทศให้ครบทุกมิติ แค่น้ัน
ยังไม่พอ ยังระบุอีกว่า หลังปรับกลยุทธ์ธุรกิจด้านการบริหารจัดการแบบเชิงรุกต้ังแต่ช่วงปีท่ีผ่านมา
 ส่งผล QTC มีอัตราการเติบโตอย่างต่อเน่ือง คาดว่าเป้ารายได้ 1,200 ล้านบาทท่ีวางแผนไว้ในปีน้ีคง

ไม่ไกลเกินเอ้ือมอย่างแน่นอน แบบน้ีสิท่ีเรียกว่าเป้าหมายมีไว้พุ่งชน สมกับเป็นหุ้นขวัญใจนักลงทุนกลุ่ม
พลังงานและสาธารณูปโภคจริงๆ  

เรีย่กว่าเป็็น์การฉลัองครบรอบ 25 ปี็ ของ บมจำ. คิว
ทีซี เอน์เน์อร์ยี่� (QTC)

บมจำ.โอเชี�ย่น์ คอมเมิรช (OCEAN)
ผู้พัฒนาอสังหาฯ ท่ีมุ่งเน้นคุณภาพสินค้า และบริการอย่างมีคุณภาพ  ภาย

ใต้การบริหารงานของ CEO หนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง "ธีร ชุติวราภรณ์" แว่ว
มาว่า ปิดงบไตรมาส 2 มีเซอร์ไพรส์ เพราะคอนโดฯ 2 โปรเจค “IKON 
SUKHUMVIT 77”  และ "IKON UDOMSUK" ยอดขายโตกระฉูด สวน

กระแสโควิด ไม่ทำาให้ผิดหวัง!!!

บริษััท บ้าน์ป็ ูจำำากัด์ (มหาชน์) BANPU
รายงานผลประกอบการ(รวมบริษัทย่อย)งวดไตรมาส 2 ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน
 2564 มีกำาไรสุทธิ 1.33 พันล้านบาท กำาไรสุทธิต่อหุ้น 0.261 บาทเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อนท่ีขาดทุนสุทธิ 2.51 พันล้านบาท ขาดทุนสุทธิต่อหุ้น 0.495 

บาท   ขณะท่ีบริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำากัด (มหาชน) BPP  เปิดเผย ไตรมาส 2/64 
มีกำาไรสุทธิ 1.13 พันล้านบาท กำาไรสุทธิต่อหุ้น 0.37 บาทเทียบกับช่วงเดียวกันของ

ปีก่อนท่ีมีกำาไรสุทธิ 680.45  ล้านบาท กำาไรสุทธิต่อหุ้น 0.223 บาท

หุ้นเทคโนโลยีครบเคร่ือง! ผู้นำาในธุรกิจ Internet Data Center แบบ
ครบวงจร บริหารงานโดย CEO คนเก่ง “กิตติพันธ์ ศรีบัวเอ่ียม” มี
ความห่วงใยพนักงาน จากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19... ประกาศ

นโยบายชัดเจน พร้อมสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายและจัดหาวัคซีน
ฉีดให้พนักงานทุกคน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน เพ่ิมความม่ันใจ ยกระดับความ

ปลอดภัยว่าพนักงานทุกคนจะห่างไกลจากโควิด-19 เพราะพนักงานทุกคน
คือ “คนสำาคัญ” ปล้ืมแทนพนักงานจริงๆ แมนมากทีมผู้บริหาร PROEN 

ป็รบมือรัวๆ ให้กับ บมจำ.โป็รเอ็น์ คอร์ป็  (PROEN)


















