อณุุภา ศิิริิรวง

เริ่่ม
� มีีความหวััง
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััส โควิิด-19 ในประเทศ ตอนนี้้ก
� ระจายไปตาม
ต่่างจัังหวััด หลัังจาก กรุุงเทพมหานคร คืือ ศููนย์์กลาง คืือ ไข่่แดง
ยอดผู้ป่
้� ่วยติิดเชื้� อ
้ ใหม่่ จากกว่่า2หมื่่� นรายต่่อวััน ตอนนี้้ต่ำ
� ำ�กว่่า2หมื่่� นรายต่่อวััน ผู้้�
รัักษาหายกลัับบ้้านทะลุุ2หมื่่� นราย ผู้้เ� สีียชีีวิิตต่่อวัันกว่่า 200-230 ราย ยัังถืือว่่าสููง
้ เห็นแล้ว ก็มค
้
หากดูผต
ู้ ิดเชื้อฯใหม่ลดลง ผูร้ ก
ั ษาหายกลับบ้านเพิ่มขึน
ี วามหวังขึน
้ ก็ไตรมาส4/64 หากเป็นไปตาม
ขณะที่การฉีดวัคซีน ก็ฉด
ี ไปเรื่อยๆและจะเพิม
่ ขึน
แผน วัคซีนมาตามนัด ชีวิตเริม
่ มีความหวังอีกครัง้
สำำ�หรัับตลาดหุ้้�นไทย ก็็น่่าจะเคลื่่�อนไหวอย่่างมีีทิิศทางชััดเจน ไปข้้างหน้้า ดัังนั้้�น
หลัังบริิษััทจดทะเบีียนประกาศผลประกอบการไตรมาส 2/64 และครึ่่�งปีีแรกปีีนี้้�
ออกมาก็็น่่าจะได้้เวลาทยอยสะสมหุ้้�นพื้้� นฐานดีี
อดทนอีกเดือนกว่าๆ โหลดตลาดหุน
้ คงมีเรื่องราวให้ต่ ืนเต้น ขอให้นักลงทุนทุกคน
โชคดีครับ
ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์
บรรณาธิการบริหาร

สิิริิวััฒนา กลางประพัั นธ์์

สู่โลกอนาคต

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

อนาคตแรก CMC
จับมือร่วมกับ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำ�กัด
(Zipmex) แพลตฟอร์มการซื้อขาย

สินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำ�ของเอเชีย รุกตลาด
คริปโทฯ พลิกวงการอสังหาริมทรัพย์สู่

การลงทุนแห่งอนาคต พร้อมให้นักลงทุน
ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ได้ทุกโครงการ
ของ CMC รองรับเหรียญคริปโทฯ ทุก

สกุล บนแพลตฟอร์ม Zipmex แล้ววันนี้

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
นำ�ร่องลุยกลุ่มแรกภายในไตรมาส 3/64

อนาคต 4

อนาคต 3

JTS

JWD

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

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

NER ปัันผลระหว่่ างกาล 0.07 บาท

จากงวด 6 เดืือนปีี 64 ด้้ านงบ 6 เดืื อนกำำ �ไรโต 182.79%

บมจ. นอร์์ทอีีส รัับเบอร์์ หรืือ NER
เผยมติิคณะกรรมการบริิษััทฯ อนุุมััติิ
จ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาลจากงวด
6 เดืือนปีี 2564 ในอััตรา 0.07 บาท
/หุ้้�น XD 23 ส.ค. โดยจ่่ายปัันผลเป็็น
เงิินสด กำำ�หนดจ่่าย 6 ก.ย. 64 ด้้าน
งบ 6 เดืือนรายได้้จากการขายรวม
11,252.64 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 99.28%
ขณะที่่�กำำ�ไรสุุทธิิ 805.34 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�น 182.79% จากการขยายกำำ�ลััง
การผลิิตในส่่วนโรงงานยางแท่่งแห่่ง
ที่่� 2 และปริิมาณคำำ�สั่่�งซื้้�อของลููกค้้า
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ด้้านปีี 2564 บริิษััทยัังคง
เดิินหน้้าตามแผนสร้้างการเติิบโตได้้
อย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืน โดยคาดราย
ได้้จะอยู่่�ที่่� 2.45 หมื่่�นล้้านบาทตามเป้้า
ที่่�วางไว้้

ษัทฯ ส�ำหรับวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล
(XD) 23 สิงหาคม 2564 วันก�ำหนด
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record
date) 24 สิงหาคม 2564

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส
รับเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ NER
ผู้ด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยาง
ผสม เพื่อจ�ำหน่ายไปยังผู้ผลิตใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้า
คนกลาง ทั้งในและต่างประเทศ เปิด
เผยว่า มติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อ
วันที่ 9 สิงหาคม 2564 อนุมัติการ
จ่ายเงินปันระหว่างกาลผลงวดด�ำเนิน
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
ก�ำไรสุทธิหลังหักส�ำรองตามกฎหมาย
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ

ด้านปริมาณการขายยางพาราส�ำหรับ
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%

ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานงวด
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% และมีก�ำไร
สุทธิอยู่ที่ 805. 34 ล้านบาทเพิ่มขึ้น
520.55 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วง
เวลาเดียวกันของปีก่อนที่มีก�ำไรสุทธิ
284.79 หรือคิดเป็น 182.79%

โดยสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของรายได้
จากการขายเป็นผลมาจากปริมาณ
ค�ำสั่งซื้อลูกค้าในประเทศและการ
ส่งมอบจากกลุ่มลูกค้าโรงงานผลิต
ยางรถยนต์จีนที่ยังคงสูงอยู่ โดยจะ

เห็นจากสัดส่วนผลิตภัณฑ์ยางแท่ง
STR ที่สูงขึ้น ท�ำให้บริษัทเพิ่มก�ำลัง
การผลิตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยัง
เพิ่มขึ้นจากการขยายก�ำลังการผลิต
ในส่วนโรงงานยางแท่ง แห่งที่ 2 ส่ง
ผลให้มีปริมาณขายเพิ่มขึ้น ประกอบ
กับราคาขายเฉลี่ยในไตรมาส 2/2564
สูงกว่าไตรมาส 2/2563 ซึ่งเมื่อเทียบ
งวดเดียวกันของปีก่อน
ส�ำหรับภาพรวมธุรกิจของปีนี้ บริษัท
ตั้งเป้ารายได้ที่ 2.45 หมื่นล้านบาท
และปริมาณขายที่ 4.4 แสนตัน
เนื่องจากบริษัทมีความสามารถในการ
ผลิตเพิ่มขึ้น ที่สามารถรองรับยอด
ขาย และตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าที่มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น เพื่อ
รองรับกลุ่มลูกค้าจากสิงคโปร์และ
อินเดีย ประกอบกับราคายางปรับขึ้น
ต่อเนื่อง และได้ลูกค้าใหม่เพิ่มหลาย
ราย
นอกจากนี้ในปลายปี 2564 บริษัท
มีแผนจะขยายโรงงานเพื่อเพิ่ม
ก�ำลังการผลิตอีก 50,000 ตัน เป็น
510,000 ตัน โดยจะลงทุนซื้อ
เครื่องจักรประมาณ 50 ล้านบาท
เพื่อรองรับลูกค้าทั้งรายใหม่และราย
เก่าที่ต้องการสั่งสินค้าเพิ่มขึ้น ด้าน
เครื่องจักรผลิตแผ่นยางปูรองนอน
สัตว์ บริษัทคาดว่าจะน�ำเข้ามาติดตั้ง
ในช่วงปลายปี 2564 ซึ่งบริษัทคาดจะ
รับรู้รายได้จากธุรกิจนี้ในปี 2565 ที่
2.8% ของประมาณการณ์ ซึ่งบริษัท
จะสามารถขยายตลาดและสร้างการ
เติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

SNNP โชว์์ กำำ�ไร H2/64 พุ่่� งแรงกว่่า 4,000%
พร้้ อมเคาะปัั นผลระหว่่ างกาล 0.10 บาท/หุ้้�น

'บมจ.ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง' หรือ
SNNP โชว์ผลการด�ำเนินงานในครึ่ง
ปีแรกของปี 2564 ท�ำรายได้รวม
2,312.1 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการ
ขาย 2,170.4 ล้านบาท เติบโต 5.4%
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ขณะที่ก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท
ใหญ่ท�ำได้ 254.7 ล้านบาท เติบโตก้าว
กระโดดกว่า 4,000% ตอกย�้ำความ
มุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว
อันดับหนึ่ง มีคุณภาพและแบรนด์เป็น
หนึ่งในใจของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย
พร้อมมีฐานการผลิตและระบบจัด
จ�ำหน่ายสินค้าที่แข็งแกร่งครอบคลุม
ภูมิภาคอาเซียน มั่นใจศักยภาพทาง
ธุรกิจเติบโตแข็งแกร่งพร้อมฝ่าวิกฤต
Covid-19 และส่วนหนึ่งมาจากก�ำไร
พิเศษจากการสูญเสียการควบคุมใน
บริษัทย่อยในช่วงไตรมาส 1/64 ที่ผ่าน
มา
นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีนานาพร
มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
SNNP ผู้น�ำผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและ
ขนมขบเคี้ยวของประเทศไทย เปิดเผย
ว่า บริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จอย่าง
สูงในการผลักดันการเติบโตของผล
การด�ำเนินงานในไตรมาส 2/2564 (
เมษายน-มิถุนายน) ท�ำรายได้ในส่วน
ที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯเติบโต
ได้ทั้งรายได้จากการขายในประเทศ
และต่างประเทศ เมื่อเทียบกับผลการ
ด�ำเนินงานไตรมาส 1/2564 (มกราคม
- มีนาคม) ภายใต้สถานการณ์ภายนอก
ที่มีความผันผวนจาก COVID-19 และ
มีอัตราการท�ำก�ำไรที่ปรับตัวดีขึ้นต่อ
เนื่อง จากฐานธุรกิจที่พัฒนาขึ้นมา
ตลอดช่วง 5 ปี ให้มีความเข้มแข่ง ทั้ง
ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการที่ดี
ขึ้น ประกอบกับงบการเงินรวมของบริ
ษัทฯในไตรมาส 2/2564 ได้มีการปรับ
เปลี่ยนวิธีการบันทึกบัญชีโดยไม่ได้รวม
รายได้หรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเงิน

ลงทุนของบริษัทฯในธุรกิจจัดจ�ำหน่าย
สินค้าในประเทศอีกต่อไป ตามสัดส่วน
การถือหุ้นที่ลดลง ท�ำให้ผลการด�ำเนิน
งานในไตรมาส 2/2564 เป็นผลการ
ด�ำเนินงานที่สะท้อนให้เห็นศักยภาพใน
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ที่เป็นเจ้าของ
แบรนด์สินค้าที่มีฐานธุรกิจในประเทศที่
เข้มแข็งพร้อมที่จะเติบโตต่อไปในต่าง
ประเทศในอนาคต
ทั้งนี้ ผลด�ำเนินการที่เติบโตอย่าง
แข็งแกร่ง เป็นผลมาจากความมุ่งมั่น
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและขนม
ขบเคี้ยว ทั้งในด้านคุณภาพและการ
บริการตลอดกว่า 30 ปี โดยการสร้าง
แบรนด์ให้เป็นที่หนึ่งในใจของผู้บริโภค
ทุกเพศทุกวัย รวมทั้งการมีฐานการ
ผลิตและระบบจัดจ�ำหน่ายสินค้าที่
แข็งแกร่งครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน
ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ
การบริหารจัดการต้นทุน ซึ่งผลักดัน
ให้แบรนด์พอร์ตโฟลิโอมีการเติบโตใน
ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ทั้งกลุ่มเครื่องดื่ม
และขนมขบเคี้ยว โดยผลิตภัณฑ์ภาย
ใต้แบรนด์สินค้าหลักอย่างเจเล่และเบน
โตะสามารถขยายตัวได้อย่างโดดเด่น
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
นายวิวรรธน์ กล่าวว่า บริษัทฯ พร้อม
เดินหน้าขยายธุรกิจจัดจ�ำหน่ายและ
การเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภคในเชิงรุก หลังจากได้ลงทุน
ก่อตั้งธุรกิจจัดจ�ำหน่ายสินค้าภายใต้
บริษัท สิริโปร จ�ำกัด 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�ำกัด
ที่เข้ามาร่วมทุนในช่วงต้นปีที่ผ่านมา
ท�ำให้เรามั่นใจว่าจะสามารถน�ำพาให้
ธุรกิจจัดจ�ำหน่ายสินค้าเติบโตมาเป็น
ผู้เล่นแนวหน้าในธุรกิจจัดจ�ำหน่าย
สินค้าระดับประเทศได้ในอนาคต
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ใน
ส่วนที่ธุรกิจหลักของบริษัทฯที่เป็น
ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของแบรนด์
สินค้าในกลุ่มขนมขบเคี้ยวและเครื่อง
ดื่มที่หลากหลายนั้น มีรากฐานทาง
ธุรกิจของบริษัทฯ ที่วางไว้อย่าง
แข็งแกร่งในประเทศไทย โดยยังให้
ความส�ำคัญในการต่อยอดธุรกิจไปยัง
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
งวดด�ำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2564
ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2564 ในอัตรา 0.10
บาทต่อหุ้น โดยขึ้นเครื่องหมายวันที่
ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) วันที่ 17 ส.ค
. 2564 และมีก�ำหนดจ่ายวันที่ 2 ก.ย.
2564

PJW ผนึึกกำำ �ลััง เซ็็ น MOU " IP "
เขย่่ าตลาด Medical กลุ่่� มอุุปกรณ์์ เครื่่� องมืื อแพทย์์ จากพลาสติิ ก

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
มีนัยส�ำคัญ
นายวิวรรธน์ เหมมณฑารพ
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท
ปัญจวัฒนาพลาสติก จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ PJW ผู้น�ำด้าน
การผลิตและจ�ำหน่ายบรรจุภัณฑ์
พลาสติกประเภทขวดและฝาและ
ชิ้นส่วนพลาสติกส�ำหรับยานยนต์
เปิดเผยว่า จากแนวนโยบาย
การส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่
การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์
และสาธารณสุขของประเทศ
ในภูมิภาค (Medical Hub)ตาม
นโยบายของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต รวมถึงประเทศไทยก�ำลัง
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging
Society) ในปี 2565 นั้น แสดง
ให้เห็นว่าดีมานด์การใช้ผลิตภัณฑ์
กลุ่ม Medical ส�ำหรับตลาดวัสดุ
เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์เครื่องมือ
แพทย์ ที่ท�ำจากพลาสติก ที่มีอัตรา
การเติบโตสูง อาทิ เข็มฉีดยา
(syringe) หลอดเก็บเลือด (Blood

tube) รวมถึงเครื่องมือแพทย์
อื่นๆ ซึ่งเพียงแค่สินค้า 2 ชนิดดัง
กล่าวก็มีมูลค่าตลาดรวมเฉพาะ
ในประเทศไทยกว่า 5,000 ล้าน
บาท และยังมีอัตราการเติบโตรวม
ถึงความต้องการใช้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ท�ำให้บริษัทฯเล็งเห็น
ถึงโอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์กลุ่ม Medical เครื่องมือ
ทางการแพทย์จากพลาสติกใช้แล้ว
ทิ้ง
ล่าสุดบริษัท พีเจ เมดิคอล จ�ำกัด
(PJM ) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ PJW
ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 100% ได้ลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วม
มือ(MOU)ในการวิจัยและพัฒนา
และการท�ำการขายและการตลาด
อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทางการ
แพทย์ที่ท�ำจากพลาสติก ร่วมกับ
บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จ�ำกัด (
มหาชน) หรือ IP เพื่อร่วมกันวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด รวม
ถึงร่วมกันศึกษาตลาดและการขาย
วัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
ที่ท�ำจากพลาสติก และศึกษา
โอกาสในด้านความร่วมมือทาง
ธุรกิจต่อเนื่องในอนาคต
ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ เชื่อว่า
เป็นการต่อยอดธุรกิจภายใต้การ
เป็น Strategic Partner ร่วมกัน
โดยน�ำจุดแข็งความเชี่ยวชาญของ
ทั้ง 2 บริษัทช่วยผลักดันให้มูลค่า
การตลาดทั้งในส่วนของ ผู้ผลิต
และผู้จ�ำหน่าย เติบโตไปพร้อมๆ

กัน โดย IP มีความเชี่ยวชาญ
ด้านอุตสาหกรรมการแพทย์และ
เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายอุปกรณ์และ
ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับผู้
ประกอบการหลายราย ส่งผลให้มี
ความเชี่ยวชาญด้านความต้องการ
และการใช้งานของบุคลากร
ทางการแพทย์และบุคคลโดยทั่วไป
ซึ่งมองว่าการที่ IP เข้ามาร่วมวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ จะ
สามารถตอบโจทย์ตลาดได้อย่าง
แท้จริง
" PJM ให้ IP เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทางการ
แพทย์ที่ท�ำจากพลาสติก โดย IP มี
ความเชี่ยวชาญด้านการขายและ
การจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการ
แพทย์ในหลากหลายช่องทาง ที่จะ
เข้ามาช่วยการเจาะตลาดได้อย่าง
รวดเร็วยิ่งขึ้น"
ขณะที่ PJW มีความเชี่ยวชาญ
และมีเทคโนโลยีในการผลิต
ผลิตภัณฑ์พลาสติกทางการแพทย์
(Medical Plastic Product) ที่
ได้มาตรฐานตามที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย
.) ก�ำหนด ด้วยกระบวนการผลิต
คุณภาพสูง ดังนั้นการน�ำจุดแข็ง
และข้อได้เปรียบของทั้ง PJW และ
IP มาต่อยอดศักยภาพทางธุรกิจ
ร่วมกัน จะช่วยผลักดันให้ยอดขาย
ธุรกิจดังกล่าวมีแนวโน้มแตะระดับ
1,000 ล้านบาท ในปี 2567 ตาม
เป้าที่วางไว้ได้อย่างแน่นอน

III เตรีียมปรัั บเป้้ าปีี 64 ขึ้้� นอีี ก

จากโตไม่่ ต่ำำ��กว่่า 30% หาก Q2/64 ดีีกว่่าคาด
III เตรียมปรับเป้าปี 64 ขึ้นอีก จากโต
ไม่ต�่ำกว่า 30% หากQ2/64ดีกว่าคาด
พร้อมประเมินครึ่งปีหลัง ปิดดีลM
&A ในประเทศ 1 ดีล-ต่างประเทศ1ดีล
และมองแนวโน้มอุตฯโลจิสติกส์ 1-2ปี
ข้างหน้า เติบโต/มั่นใจผลประกอบการ
จะท�ำ New High ชัวร์ นอกจากนี้คาด
รายได้จากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัคซีน
และสินค้าประเภทยา เกิดขึ้นต้นปี65
นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์
จํากัด (มหาชน) III เปิดเผยกับส�ำนัก
ข่าวหุ้นอินไซด์ว่า ผลการด�ำเนินงาน
ในช่วงไตรมาสที่2/2564 นั้นคาดว่า
จะด�ำเนินการปิดงบได้ ในช่วงวันที่
10 สิงหาคม 2564 ซึ่งบริษัทมีความ
คาดหวังว่า ในปี2564นี้ จะเป็นปีที่มี
ผลการด�ำเนินงานเติบโตค่อนข้างมาก
เป็น New High ของบริษัท โดยหาก
เทียบผลงานของไตรมาสที่1/64 กับ
ช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว พบว่าปีนี้
สามารถท�ำผลงานNew High เติบโต
เพิ่มขึ้นกว่า 244% มากกว่าที่บริษัท
ประเมินไว้ และมองว่าแนวโน้มผล
งานไตรมาสที่2/64 ก็มีโอกาสเติบโต
มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วพอ
สมควร เนื่องจากว่าปีที่แล้วเป็นปีที่
บริษัทอยู่ระหว่างการปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19
มากพอสมควรแต่ในภาพรวมต่างๆ
ของปี63 ก็ยังถือว่าบริษัทสามารถปรับ
ตัวให้เข้ากับวิกฤติที่เกิดขึ้นได้อย่าง
รวดเร็ว
“หากผลงานของไตรมาสที่2/64ออก
มาชัดเจนแล้วท�ำได้ดีกว่าคาดการณ์ไว้
ก็มีโอกาสสูงมากที่เราจะมีการชี้แจง
รายละเอียดอีกครั้ง เพื่อปรับเป้าราย

ได้รวมทั้งปีมากขึ้นไปอีก จากในช่วง
ไตรมาสที่1ที่ผ่านมาเราได้มีการปรับ
เป้าเป็นโตไม่ต�่ำกว่า30% จากเดิมตั้งไว้
ว่าจะเติบโต15-20%ในปีนี้” นายทิพย์
กล่าว
ส�ำหรับทิศทางการด�ำเนินงานในช่วง
ครึ่งปีหลัง2564 นอกเหนือจากการ
ท�ำงานจาก4กลุ่มสายงานเดิมนั้น
บริษัทได้มีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ขึ้น
มา เพื่อสร้างการเติบโต โดยเฉพาะ
ส�ำหรับธุรกิจที่บริษัทเข้าไปท�ำ M&A
หรือ JV ร่วมกับพาร์ทเนอร์ ซึ่งใน
ช่วงครึ่งปีหลัง64 นับจากนี้ คาดว่า
จะได้เห็นผลลัพธ์ของงานที่บริษัทได้
วางไว้ เช่น งานขนส่งทางราง ขนส่ง
ทางรถไฟ ที่จะเริ่มด�ำเนินการในปีนี้
รวมถึงเห็นการท�ำ M&A ของบริษัท
ภายในประเทศอย่างน้อง1ดีล และดีลM
&Aในต่างประเทศอีก1ดีลในปีนี้ รวม
เป้าหมายในปีนี้คาดว่าจะสามารถท�ำ
M&A ได้อย่างน้อย2ดีล
แนวโน้มทิศทางของอุตสาหกรรมโล
จิสติกส์ ในช่วง1-2ปีข้างหน้า เป็น
ปีที่เติบโตมั่นใจว่าผลประกอบการ
ของIIIจะท�ำ New High แน่นอน โดย
เฉพาะการที่ III มีความต้องการเป็น
บริษัทที่เติบโตในระดับภูมิภาค จะเห็น
ว่าบริษัทมีรายได้จากต่างประเทศที่ไป
ลงทุนค่อนข้างเยอะ และจะมากขึ้น
เรื่อยๆในอนาคต
ส่วนภายในประเทศไทยที่พึ่งเริ่มต้นใน
การท�ำงาน เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้นั้น
หากเป็นไปตามแผนปีหน้าและปีถัดไป
ก็จะเห็นการเติบโตของรายได้จากใน
ประเทศเกิดขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ

ขณะที่ค่าเงินบาทปัจจุบันที่มีแนวโน้ม
อ่อนค่าลงนั้น จากการด�ำเนินงานของ
บริษัทที่เน้นการส่งออก(Export) เป็น
ส่วนใหญ่ ก็จะท�ำให้ค่าเงินบาทที่อ่อน
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
โดยความคืบหน้าของวัคซีนที่ได้จัดท�ำ
นั้น ปัจจุบันได้มีการวางแผนและสร้าง
เครือข่ายเอาไว้เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างการพูดคุยกับลูกค้าที่จะติดต่อ
ซื้อสินค้าประเภทกล่องหรือผลิตภัณฑ์
ที่น�ำไปเป็นบรรจุภัณฑ์ขนส่งยาและ
วัคซีน ซึ่งลูกค้าหลายรายได้มีการน�ำไป
ทดลองใช้บรรจุสินค้าบ้างแล้ว
ส�ำหรับตลาดการขนส่งสินค้ายาและ
วัคซีนนั้น มีผู้เล่นรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย
เพราะเป็นงานสเกลใหญ่ที่ต้องใช้เวลา
แต่หากส�ำเร็จเมื่อไหร่ก็จะสามารถสร้าง
ผลตอบแทนคุ้มค่าในระยะยาว คาดว่า
จะเห็นรายได้เกิดขึ้นในช่วงต้นปี2565
เป็นต้นไป

THCOM แจง Q2/64 กำำ�ไรลดลง เทีียบกัับ Q1/64
เหตุุค่่ าใช้้ จ่่ายทางกฎหมายที่่�เพิ่่� มขึ้้� นและกำำ �ไรจากอัั ตราแลกเปลี่่� ยนที่่� ลดลง

บริษัท ไทยคม จ�ำกัด (มหาชน) (“THCOM” หรือ “
บริษัท”) ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย รายงานผลประกอบ
การประจ�ำไตรมาส 2/2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2564
บริษัทรายงานรายได้การขายและการให้บริการ
ส�ำหรับไตรมาส 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
บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส�ำหรับไตรมาส 2/2564
จ�ำนวน 41 ล้านบาท ลดลงจากผลก�ำไรสุทธิในไตรมาส
2/2563 จ�ำนวน 498 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจาก
รายได้ที่ลดลง ประกอบกับในไตรมาสที่ 2/2563 มีการ
รับรู้รายการพิเศษจากเงินชดเชย ทั้งนี้ผลก�ำไรสุทธิใน
ไตรมาสนี้ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับผลก�ำไรสุทธิใน
ไตรมาสที่ 1/2564 จ�ำนวน 111 ล้านบาท เนื่องจากค่า
ใช้จ่ายทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้นและก�ำไรจากอัตราแลก
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% ส�ำหรับการให้บริการดาวเทียมบรอดแบนด์
ไทยคม 4 มีอัตราการใช้บริการของลูกค้าเมื่อเทียบ

กับความสามารถในการให้บริการของดาวเทียม อยู่ที่
ระดับ 18.1% เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบ ณ สิ้น
ไตรมาส 1/2564 ที่ระดับ 18.0%
นอกจากนี้ บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ทีซี
สเปซ คอนเน็ค จ�ำกัด (TCSC) ด้วยทุนจดทะเบียน
100 ล้านบาท โดยบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อเข้า
ยื่นความจ�ำนงในการประมูลสิทธิการเข้าใช้วงโคจร
ดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ต่อส�ำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวัน
ที่ 5 กรกฏาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยเป็นผู้ยื่นความ
จ�ำนงแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้มีการ
แข่งขันในอุตสาหกรรมดาวเทียมเพิ่มขึ้น กสทช.
จึงขยายระยะเวลาแสดงความจ�ำนงและการเข้า
ประมูลสิทธิออกไปประมาณ 1 เดือน โดยก�ำหนดวัน
ประมูลเป็นวันที่ 28 สิงหาคม 2564 ทั้งนี้ บริษัทยัง
คงยืนยันเจตจ�ำนงค์เดิมในการเข้าประมูลสิทธิการ
เข้าใช้วงโคจรดาวเทียมจาก กสทช. และเชื่อมั่นว่า
ด้วยศักยภาพและประสบการณ์ในการด�ำเนินธุรกิจที่
ยาวนานจะช่วยให้บริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขัน
ทั้งในและต่างประเทศ และพร้อมที่จะส่งเสริมธุรกิจ
ดาวเทียมของประเทศไทยให้แข็งแกร่งพร้อมรับความ
ต้องการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น
ในส่วนของกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท ลาว เทเลคอมมิ
วนิเคชั่นส์ จ�ำกัด (แอลทีซี) ในประเทศลาว มีจ�ำนวนผู้
ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในระบบรวมทั้งสิ้น 1.76
ล้านราย โดยมีระดับจ�ำนวนผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบไตรมาส 2/2563 จ�ำนวน 1.51 ล้านราย

AMR ไอพีี โอน้้ องใหม่่ อััพไซด์์ เพีี ยบ 3
กูู รููเคาะราคาเป้้าหมายปีี 64 ที่่� 8-8.70 บ. คาดคว้้างานใหม่่เติิม
พอร์์ตปีีละไม่่ต่ำำ��กว่่า 2,000 ลบ.
AMR ไอพีโอป้ายแดงผูเ้ ชี่ยวชาญระบบคมนาคม
ขนส่งและเมืองอัจฉริยะ หุน
้ มีอัพไซด์เพียบ
เปรียบเทียบจากราคา Fair Value ปี 2564 ที่ 3
โบรกเกอร์ดังประเมินเอาไว้ในช่วง 8.00-8.70
บาท ส่วนปี 2565 อยูท
่ ี่ 9.70-9.76 บาท พร้อม
ประเมินผลงานเติบโตแบบก้าวกระโดดตาม
เมกะเทรนด์ ทั้งงานด้านคมนาคมในระบบราง
ที่มเี ม็ดเงินลงทุนมหาศาลรัฐฯ รวมถึงงานไอซีที
เป้าหมายที่เป็นพื้นฐานระบบ Smart Cities ใน
2-3 ปีจากนี้ ฟากผูบ
้ ริหาร “มารุต ศิรโิ ก” โชว์
Backlog Q1/2564 พร้อมทยอยรับรูร้ ายได้ราว
1.4 พันล้านบาท และครึง่ ปีหลังยังมีโครงการที่
อยูร่ ะหว่างยื่นประมูลงานเพิ่มอีกหลายโครงการ
ในปีนี้ อนาคตหวังคว้างานใหม่เติมพอร์ตปีละไม่
ต่�ำกว่า 2 พันล้านบาท หนุนรายได้เติบโตต่อเนื่อง
ประกาศน�ำเงินจากไอพีโอต่อยอดธุ รกิจลุยสุด
ตัว Feeder Line – Smart City – EV Charging
Station ดันผลงานติดปีก
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (
มหาชน) เผยแพร่บทวิเคราะห์หุ้น บริษัท เอเอ็
มอาร์ เอเซีย จ�ำกัด (มหาชน) (AMR) โดยระบุว่า
เป็นหุ้นที่ตอบรับโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 เนื่องจาก
AMR ประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมออกแบบและ
เชื่อมต่อระบบไอทีโซลูช่ัน (System Integrator)
แบบครบวงจร ซึ่งหากพิจารณาจากงานในอดีต
และงานในมือกลุ่มลูกค้าของ AMR จะเน้นไปที่
งานวางระบบคมนาคมขนส่ง (Transportation
Solution: TS) โดยในปี 2563 รายได้จากงาน
ประเภท TS คิดเป็นราว 65.5% ของรายได้รวม
และรายได้จากงานวางระบบไอซีทีและซิสเต็ม
ส์โซลูช่น
ั (ICT and System Solution: ISS) ในปี
2563 คิดเป็นราว 23.7% ของรายได้รวมจะเห็น
ว่าโครงสร้างธุรกิจของ AMR สอดคล้องกับแผน
พัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561
- 2580 ของภาครัฐฯ
ประเด็นถัดมาคือรายได้ประมาณ 70% ของ
AMR เป็นรายได้จากงานประเภท TS อาทิ ระบบ
เดินรถไฟฟ้า ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบในกา
รดําเนินงานและงานซ่อมบํารุง ฯลฯ ซึ่งอิงไปกับ
การพัฒนาระบบรางและระบบคมนาคมขนส่งของ
ประเทศไทย ดังนั้น แผนการลงทุนโครงสร้างพื้น
ฐานของประเทศไทย โดยเฉพาะงานระบบราง (
รถไฟฟ้า รถไฟรางคู่รถไฟฟ้าชานเมือง รถไฟฟ้า
รางเดี่ยวหรือโมโนเรล ฯลฯ) ที่คาดว่าจะมีมูลค่า
ลงทุนราว 1.7 ล้านล้านบาท จากประวัติการทํางาน
ในอดีต (Track record) ทําให้คาดว่าการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย โดยเฉพาะ
ระบบราง จะเป็นอีกปัจจัยสําคัญที่หนุนผลการดํา
เนินงานของธุรกิจ IT Solution อย่าง AMR ด้วย
นอกเหนือจาก Backlog ในมือ AMR ยังมีงาน
รอประมูลอีกราว 8 พันล้านบาท ซึ่งเพียงพอที่

จะทําให้รายได้เติบโต +7% CAGR (2563 - 66)
อย่างไรก็ดี ทางบริษัทได้คํานึงถึงความผันผวน
ที่อาจเกิดขึ้นจากการประมูลงานโครงการ จึง
วางเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนรายได้จากงาน
ประเภทงานให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบํารุง
หรือ Maintenance Agreement (MA) ภายในปี
2565 ซึ่งงานประเภท MA จะเป็นรายได้ประเภท
Recurring income ที่ต่อเนื่องและมีอัตรากําไรขั้น
ต้นที่สูง
ฝ่ายวิเคราะห์ฯได้ประเมินมูลค่าที่เหมาะสมปี
2564 ได้เท่ากับ 8.7 บาท อิง PE 30 เท่า โดย
Discount -14% จากค่าเฉลี่ย Forward PE
ของหุน
้ กลุ่ม Business Solution ที่เน้นงานด้าน
เทคโนโลยีที่ 35 เท่า
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จ�ำกัด ได้ประเมินเกี่ยว
กับ AMR ว่ามี Fair Value ปี 2564 เท่ากับ 8.58
บาทต่อหุน
้ และปี 2565 เท่ากับ 9.76 บาท
ต่อหุน
้ อ้างอิงวิธี PE ที่ 26 เท่า ซึง่ เป็นระดับ
Conservative ปรับลดจากค่า P/E เฉลี่ยย้อน
หลังของบริษัทที่ประกอบธุ รกิจใกล้เคียงกันที่
จดทะเบียนในตลาดต่างประเทศที่ราว 32 เท่า
ค�ำนวณบน EPS ปี 2564 ที่ 0.33 บาทต่อหุน
้ และ
ปี 2565 ที่ 0.38 บาทต่อหุน
้ ตามล�ำดับ โดยยัง
ไม่รวม Upside จากแผนการใช้เงินที่ได้จากการ
IPO เพื่อลงทุนต่อยอดธุ รกิจในประมาณการ
โดยระบุว่าความน่าสนใจในการลงทุน AMR
มาจากทีมผูบ
้ ริหารที่มป
ี ระสบการณ์ในธุ รกิจ
มากกว่า 20 ปี เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้าน
วิศวกรรมออกแบบและเชื่อมต่อระบบไอที
โซลูช่น
ั (SI) สัญญาติไทยรายเดียวที่มี Track
Record ด้านงาน Turnkey ระบบเดินรถไฟฟ้า
ระดับเมกะโปรเจคของประเทศ
พร้อมทั้งประมาณการว่า AMR จะมีรายได้และ
ก�ำไรต่อเนื่อง จากงานในมือที่ทยอยรับรูร้ าย
ได้ต่อเนื่อง รวมถึงโอกาสประมูลงานใหม่ คาด
การณ์ Backlog และโอกาสคว้างานประมูลเพิ่ม
ในช่วงปี 2564-2566 กว่า 8,000 ล้านบาท ตาม
การเติบโตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ
คมนาคมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบกับการขยายฐาน
รายได้งานบ�ำรุงรักษา (MA) ซึง่ เป็นรายได้ประจ�ำ
ต่อเนื่อง เพื่อกระจายความเสี่ยงจากงานโครงการ
และเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายคงที่ คาดรายได้
รวมเติบโต (CAGR) ปี 2563-2566 ราว 8.3%
ต่อปีและคาดก�ำไรสุทธิปี 2563-2566 เติบโต
ราว 7.4% ต่อปี โดยบริษัทมีอัตราก�ำไรขั้นต้น
ปี 2562-2563 อยูท
่ ี่ 18.3% และ 20.6% ตาม
ล�ำดับ

นอกจากนี้ ฐานะการเงินของ AMR ยังแข็งแกร่ง
ก่อนการ IPO บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยต่อทุนในระดับต่�ำเพียง 0.01 เท่า โดยมี
สถานะเป็น Net Cash มีเงินสดในมือสูง และมีการ
จ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายการจ่าย
ปันผลไม่ต่�ำกว่า 40%
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ำกัด ระบุว่าภายใต้
จุดแข็งด้านวิจัยพัฒนาสินค้า และบริการตรงตาม
ความต้องการลูกค้า ท�ำให้ AMR ได้รับงานจากผู้ให้
บริการระบบรางหลักของประเทศเสมอ จึงพร้อม
เติบโตไปกับเม็ดเงินลงทุนระบบรางมหาศาลรัฐฯ
รวมถึงงานไอซีทีเป้าหมายที่เป็นพื้นฐานระบบ
Smart Cities ใน 2-3 ปีจากนี้ ประเมินกว่าปีละ 3
หมื่นล้านบาท
ทั้งนี้ เงิน IPO จะใช้รองรับปริมาณงานที่เข้ามาใน
อนาคต และลงทุนเป็นผูใ้ ห้บริการระบบรางสาย
รอง (Feeder Line) และ Smart Cities ภายใต้
สมมติฐานไม่รวมการลงทุนในโครงการให้บริการ
ดังกล่าวที่น�ำเงิน IPO มาใช้อยูใ่ นราคา Fair
Value คาดก�ำไรปี 2564-66 เติบโตเฉลี่ยปีละ
16.8% มูลค่าหุน
้ ปี 2564 อิง PER 25 เท่า อยูท
่ ี่
8.0 บาท ส่วนปี 2565 จะเพิ่มเป็น 9.70 บาท
ด้านนายมารุต ศิริโก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ
เอ็มอาร์ เอเซีย จ�ำกัด (มหาชน) (AMR) กล่าวว่า ณ
สิ้นไตรมาสที่ 1/2564 บริษัทฯ มีงานในมือรอรับรู้
รายได้ (Backlog) เรียบร้อยแล้ว ราว 1.4 พันล้าน
บาท และครึ่งปีหลังยังมีโครงการที่อยูร่ ะหว่างยื่น
ประมูลงานเพิ่มอีกหลายโครงการในปีน้ี บริษัทคาด
รับรู้อัตราก�ำไรปีน้ป
ี รับตัวดีข้ึนจากปีท่ีผา่ นมา ซึ่ง
อยูใ่ นระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม โดย
ในแต่ละปีคาดว่าจะได้งานใหม่เข้ามาเติมพอร์ต
ไม่น้อยกว่าปีละ 2 พันล้านบาท ซึ่งจะหนุนให้
บริษัทมีการเติบโตต่อเนื่อง ประกอบกับบริษัทอยู่
ระหว่างพัฒนาโครงการที่สร้างรายได้ประจ�ำ อาทิ
เช่น Feeder Line – Smart City – EV Charging
Station จากเงิน IPO เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับ
ผู้ถือหุ้นในอนาคตอันใกล้น้ี
“หลังจากได้รบ
ั เงินจากการขายไอพีโอในครัง้ นี้
AMR จะแบ่งเงินออกมาสัดส่วนราว 85% น�ำไป
ใช้ในการลงทุนเพื่อต่อยอดสร้างผลตอบที่ดข
ี น
ึ้
โดยเบื้องต้นมีแผนที่จะขยายการลงทุนในด้าน
Feeder Line – Smart City – EV Charging
Station เพื่อเพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ และเพิ่ม
สัดส่วนรายได้ประจ�ำ ลดความผันผวนธุ รกิจ
สร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืนและสร้าง
ผลตอบแทนที่ดใี ห้กับผูถ
้ ือหุน
้ ” นายมารุต กล่าว
ในที่สด
ุ

AQUA เผยแบรนด์์ ใหม่่ "STARLET"
เปิิ ดตััว 1 ส.ค.64 เฟสแรก มีี 11 จอ
เพิ่่� มอีีก 4 จอ ใน Q4 ถึึ งปีี 65 จะมีี จอไม่่ต่ำำ��กว่่า 20 จอ

AQUA เปิิดแบรนด์์สื่่� อโฆษณาน้้อง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

ในยามวิกฤต บริษัทจึงได้ลงทุน

คอร์เปอเรชั่น เผยว่า AQUA เข้า

การจับมือกับผูป
้ ระกอบการป้าย

ใหม่่ แต่่คุณ
ุ ภาพยิ่่�งใหญ่่อลัังการใน

ธุรกิจสื่อโฆษณา บมจ. อควา

ความคมชััดระดัับ ULTRA HD เริ่่�ม

มาลงทุนในธุรกิจสื่อโฆษณานอก

2564 ในเฟสแรกมีี 11 จอ เพิ่่�มอีีก

จากป้ายโฆษณาแบบ Static และ

ชื่่�อ “STARLET” ด้้วยจอ LED ใหม่่
เผยโฉมแล้้วตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 สิิงหาคม

4 จอในไตรมาสที่่� 4 ถึึงปีี 2565 จะมีี
จอไม่่ต่ำำ�กว่่า 20 จอ

บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ AQUA เป็นบริษัท

บริหารจัดการการลงทุนในธุรกิจ
ต่างๆ ที่มีศักยภาพและมีผล

ตอบแทนที่ดี หนึ่งในธุรกิจที่ AQUA

ลงทุนคือ ธุรกิจสื่อโฆษณานอกบ้าน

เพิ่มในธุ รกิจสื่อนอกบ้าน โดย

Static เพื่อพัฒนาเป็นป้าย LED

บ้านมามากกว่า 14 ปีแล้ว เริ่มต้น

ที่มข
ี นาดใหญ่ ตั้งอยูจ
่ ุดใจกลาง

เข้าสูป
่ ้ายโฆษณาแบบดิจิตอลเมื่อปี

ความคมชัดระดับสูง รวมถึงการ

2560 โดยการเข้าลงทุนกับ บริษัท
บอร์ดเวย์ มีเดีย ซึ่งบอร์ดเวย์ เป็น

ผู้ประกอบการสื่อ LED รายแรกๆ

ของประเทศไทย ด้วยประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญของผู้บริหาร

เมือง และลงทุนจอที่มค
ี ณ
ุ ภาพ
พัฒนา Creative Production

เพื่อรองรับการให้บริการผลิตสื่อ
แบบ 2D และ 3D อีกทั้งยังน�ำ

Data Analytic มาใช้เพื่อให้ลูกค้า

มีข้อมูลในการเลือกใช้สื่อโฆษณา

และทีมงาน ได้มองเห็นว่า ใน

อย่างมีคณ
ุ ภาพและเข้าถึง Target

ในท�ำเลที่ดีจะถูกจับจองเป็นป้าย

และกล้าที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่

ปัจจุบันการหาพื้นที่ท�ำจอ LED

ได้อย่างชัดเจน จึงเป็นความมุ่งมั่น
ภายใต้แบรนด์ “STARLET”

หรือ Out of Home Media (OOH)

Static เกือบทั้งหมด

คือ AQUA AD, BOARDWAY และ

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

“STARLET” จะเป็นตัวแทนของ

การบริหารจัดการสื่อโฆษณานอก

ต่อธุ รกิจสื่อนอกบ้านอย่างมีสาระ

เสนอสื่อโฆษณาในรูปแบบใหม่ๆ

โดยด�ำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย

ส.ธนา ในปีท่ีผา่ นมาบริษัทได้รวม

บ้าน ทั้งป้ายโฆษณาแบบ Static

ของเชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบ

ส�ำคัญ หลายป้ายที่ไม่เคยว่างต้อง

สื่อโฆษณานอกบ้าน ด้วยการน�ำ

มีการน�ำเทคโนโลยีมาผสมผสาน

รวมกว่า 270 หน้าป้าย และป้าย

ว่าง อย่างไรก็ตามธุ รกิจสื่อนอก

เข้ากับความคิดสร้างสรรค์ ให้เกิด

ทั่วประเทศ ภายใต้ช่ อ
ื แบรนด์

นอกบ้านของประชากรในประเทศ

เป็นโฆษณาที่ไม่เคยปรากฎใน

โฆษณาแบบ LED มีกว่า 130 จอ
“AQUA”

คุณปานเทพ กุลพนาภินันท์

บ้านจะกลับมาพร้อมการใช้ชีวิต

อย่างแน่นอน การไม่หยุดนิ่งเพื่อ
รอการสิน
้ สุดของสถานการณ์

โควิด-19 AQUA มองเห็นโอกาส

งานโฆษณาที่ดึงดูดสายตา และ
ประเทศไทยมาก่อน

RATCH ผนึึกกลุ่่�ม BCH
บุุกเบิิ กธุุรกิิ จโรงพยาบาลเอกชนใน สปป.ลาว
บริิษััท ราช กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน
) จัับมืือร่่วมทุุนกลุ่่�มบริิษััท บางกอก
เชน ฮอสปิิทอล จำำ�กััด (มหาชน)
บุุกเบิิกธุุรกิิจโรงพยาบาลเอกชน ใน
สาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชน
ลาว (สปป. ลาว) เพื่่� อตอบสนองความ
ต้้องการบริิการสุุขภาพที่่�มีีแนวโน้้ม
การเติิบโตสููงขึ้้�น รวมทั้้�งเป้้าหมายการ
พััฒนาระบบสาธารณสุุขและคุุณภาพ
ชีีวิิตของคนในสัังคมของรััฐบาล สปป.
ลาว ด้้วย
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผา่ นมา บริษัท
ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด (ราช-ลาว
) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น
ทั้งจ�ำนวน ในสปป. ลาว ได้เข้าลงนาม
สัญญาซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท บางกอก เชน อินเตอร์เนชั่นแนล
(ลาว) จ�ำกัด (BCIL) สัดส่วนร้อยละ
9.91 ของจ�ำนวนหุ้นทั้งหมด มูลค่าการ
ซื้อขายจ�ำนวน 190 ล้านบาท เพื่อลงทุน
ในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล นครหลวงเวียงจันทน์ สปป
. ลาว ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแบบ
ตติยภูมิครบวงจร ขนาด 254 เตียง โดย
ระยะแรกจะให้บริการ 110 เตียง ซึ่งคาด
ว่าจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในวันที่
19 สิงหาคม ศกนี้
นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้
จัดการ บริษัท ราช กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน
) เปิดเผยว่า บริษัทฯ มีความยินดีท่ีได้
ผนึกความร่วมมือกับกลุ่มโรงพยาบาล
เกษมราษฎร์ เพื่อบุกเบิกธุรกิจบริการ
สุขภาพใน สปป. ลาว บริษัทฯ เห็นว่า
ธุรกิจด้านสุขภาพมีแนวโน้มการเติบโต
อย่างต่อเนื่องตามพฤติกรรมของผู้
บริโภคที่ให้ความส�ำคัญกับการดูแล
ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ยิง่ ในสถานการณ์
โควิด-19 เป็นตัวเร่งให้ธุรกิจนี้ขยาย
ตัวอย่างรวดเร็วและเป็นธุรกิจนอกเหนือ

ผลิตไฟฟ้าที่บริษัทฯ ให้ความสนใจมาก
ขึ้น โดยเฉพาะใน สปป. ลาว ที่รัฐบาล
มียุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบ
สาธารณสุขที่ประชาชนมีโอกาสและ
สามารถเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพ
ที่มีคุณภาพที่หลากหลายมากขึ้น ดัง
นั้น โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล ลาว จึงเป็นอีกทางเลือกให้
กับประชาชนคนลาว ตลอดจนถึงนัก
ลงทุนต่างชาติ และคนไทยที่ท�ำงานใน
สปป. ลาว ด้วย บริษัทฯ คาดหมายว่าผล
ตอบแทนการลงทุนจากการลงทุนครั้งนี้
ช่วยเสริมความมั่นคงด้านรายได้ของบริ
ษัทฯ ในระยะยาว
“บริษัทฯ เชื่อมั่นในศักยภาพของกลุ่ม
บางกอก เชน ด้วยความส�ำเร็จและ
เชี่ยวชาญในธุ รกิจบริการสุขภาพและ
การบริหารโรงพยาบาลเอกชนครบ
วงจรมายาวนาน นอกจากนี้ ยังมีความ
พร้อมด้านบุคลากรทางการแพทย์ที่
เชี่ยวชาญครอบคลุมทุกสาขา โอกาสนี้
บริษัทฯ ขอขอบคุณกลุ่มบางกอกเชน
ที่เชื่อมั่นในราช กรุป
๊ การร่วมลงทุน
ในโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์
เนชั่นแนล นครหลวงเวียงจันทน์นี้
และคาดหวังว่าเราจะขยายความร่วม
มือต่อยอดการลงทุนในธุ รกิจบริการ
สุขภาพในตลาด สปป.ลาวต่อไปใน
อนาคต” นายกิจจา กล่าว
ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บางกอก เชน
ฮอสปิทอล จ�ำกัด (มหาชน) และผู้
อ�ำนวยการใหญ่ บริษัท บางกอก เชน
อินเตอร์เนชั่นแนล (ลาว) จ�ำกัด กล่าวว่า
บริษัทฯ มีความพร้อมอย่างยิง่ ที่จะให้
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ระดับตติยภูมิการแพทย์แบบครบวงจร
ในสปป. ลาว โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์ จะเริม
่

เปิดให้บริการในวันที่ 19 สิงหาคม ศก
นี้ และพร้อมที่จะร่วมกับรัฐบาล สปป
. ลาวต่อสู้กับสถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ซึ่งก�ำลังแพร่ระบาดอยู่
ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เตรียมพร้อมทีม
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ท่ีมี
ความช�ำนาญและเชี่ยวชาญเพื่อท�ำงาน
กับทีมแพทย์ชาวลาว เพื่อให้บริการและ
การรักษาอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้ง
เรายังลงทุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์อันทันสมัยอย่างครบครัน
เพื่อมาสนับสนุนการรักษาด้วย
“ผมขอขอบคุณกลุ่ม ราช กรุ๊ป ที่เข้ามา
ร่วมมือกับกลุ่ม BCH ขับเคลื่อนธุรกิจ
ด้านบริการสุขภาพใน สปป. ลาว เรามี
เป้าหมายที่จะสร้างโรงพยาบาลเกษม
ราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์
แห่งนี้ให้เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่
ให้บริการการรักษาโรคเฉพาะทาง
อย่างครบวงจรแห่งแรกในนครหลวง
เวียงจันทน์ ขนาดจ�ำนวนเตียง 254
เตียง และ 43 ห้องตรวจ ด้วยมูลค่าการ
ลงทุนรวม 60 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย
ระยะแรกจะให้บริการ 110 เตียง และ
จะขยายเต็มศักยภาพในระยะที่ 2 ต่อ
ไป เราเชื่อมั่นว่า โรงพยาบาลเกษม
ราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เวียงจันทน์
จะช่วยสนับสนุนความมั่นคงด้านระบบ
สาธารณสุขและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีให้กับประชาชนใน สปป. ลาวอย่าง
เต็มที่” ศ.ดร.นพ.เฉลิม กล่าว
ภายหลังการซื้อหุ้นเพิม
่ ทุนดังกล่าวแล้ว
เสร็จ ผู้ถือหุ้นของ BCIL จะประกอบด้วย
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ�ำกัด (
มหาชน) (“BCH”) ร้อยละ 68.47 บริษัท
ราช-ลาว เซอร์วิส จ�ำกัด ร้อยละ 9.91
และผู้ถือหุ้นรายย่อย ใน สปป. ลาว และ
ประเทศไทย รวมร้อยละ 21.62

SISB ประกาศลดค่่าเทอมในอััตรา 5-15%
สำำ�หรัั บภาคเรีี ยนที่่� 1 ของปีีการศึึ กษา 2564/2565 พร้้ อมตรึึ ง
ค่่ าเทอมตลอดปีีการศึึกษา 2564/2565

SISB ประกาศลดค่่าเทอมในอััตรา
5-15% สำำ�หรัับภาคเรีียนที่่� 1 ของ
ปีีการศึึกษา 2564/2565 พร้้อม
ตรึึงค่่าเทอมตลอดปีีการศึึกษา
2564/2565 เพื่่�อช่่วยแบ่่งเบา
ภาระผู้้�ปกครอง ลดค่่าใช้้จ่่าย
ด้้านการศึึกษาสู้้�ภััยโควิิด-19 ขณะ
ที่่�ปรัับเวลาเปิิดปีีการศึึกษาใหม่่
เป็็นวัันที่่� 30 ส.ค.นี้้� ฟาก ซีีอีีโอ "
ยิิว ฮอค โคว" ระบุุ คาดการณ์์ยััง
คงการเรีียนการสอนผ่่านระบบ
ออนไลน์์ เน้้นกลยุุทธ์์บริิหารงาน
ด้้วยการคุุมต้้นทุุนค่่าใช้้จ่่ายให้้มีี
ประสิิทธิิภาพ รัักษาการจ้้างงาน
บุุคลากรทุุกประเภท ดููแลความ
ปลอดภััยสนัับสนุุนฉีีดวััคซีีน
ป้้องกัันโควิิด-19ให้้ทุุกคน เดิินหน้้า
ขยายโรงเรีียนสาขาตามแผน มั่่�นใจ
สามารถฝ่่าวิิกฤติิโควิิด-19 รอบนี้้�
ไปได้้
นายยิว ฮอค โคว ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท เอสไอเอ
สบี จ�ำกัด (มหาชน) หรือ SISB
เปิดเผยว่า บริษัทฯได้พิจารณา
แนวทางการช่วยเหลือผู้ปกครอง
และนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดโควิด-19 โดยการ
ให้ส่วนลดพิเศษในอัตรา 5 - 15%
ของค่าเทอม ส�ำหรับเทอม 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 ส�ำหรับบุคลากร
ทุกระดับ ตั้งแต่ ครู ผู้ช่วยครู
พนักงานธุรการ พนักงานแผนก
ครัว พนักงานท�ำความสะอาด
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
ว่าแผนการด�ำเนินธุรกิจในช่วงครึ่ง
ปีหลัง SISB มีนโยบายที่ควบคุม
ต้นทุนค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อที่จะรักษาความสามารถในการ
แข่งขัน และ การด�ำเนินงานให้เป็น
ไปตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมทั้งยัง
คงเดินหน้าขยายกิจการ “โรงเรียน
นานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี” Phase
II แม้จะเกิดการแพร่ระบาดไวรัส
โควิด-19 ระลอกใหม่ คาดว่าจะ
แล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน
2564
ขณะที่ความคืบหน้าการก่อสร้าง
โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี บน
ที่ดิน 14.8 ไร่ ได้มีการท�ำพิธีลงเสา
เข็มก่อสร้าง ในวันที่ 9 พฤษภาคม
2564 ที่ผ่านมา ซึ่งการก่อสร้าง
แบ่งเป็นสองเฟส ในเฟสแรก
ส�ำหรับระดับเนอสเซอรี่-อนุบาล
ถึงระดับประถมศึกษา และระดับ
มัธยมศึกษาจะเป็นการก่อสร้าง
เฟสที่สอง คาดว่าเฟสแรกจะพร้อม
เปิดให้บริการภายในเดือนสิงหาคม
2565 เป็นต้นไป

GLOBAL อวดกำำ�ไรโค้้ง 2/64 พุ่่� ง 89.85%
ผลจากฐานรายได้้ที่่�ต่ำำ�� หลัังปิิ ดสาขาชั่่� วคราว
ตามมาตรการล็็อกดาวน์์

นายวิทูร สุริยวนากุล ประธานเจ้าหน้าที่

การขายโดยรวมของบริษัทอย่างมีนัย

จ�ำกัด (มหาชน) GLOBAL

2 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกัน

บริหาร บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์

เปิดเผยว่าณ 30 มิถุนายน 2564

บริษัทฯมีจ�ำนวนสาขารวม 73 สาขา
เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของ

ปี2563 จ�ำนวน 5 สาขาและ จาก

ส�ำคัญผลประกอบการประจ าไตรมาส

ของปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีผลก�ำไรสุทธิ(

เฉพาะกิจการ) เท่ากับ 949.70 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 455.17 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น
92.04%

สถานการณ์การแพร่ระบาดของCOVID

และเมื่อรวมส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุน

ปฏิบัติตามมาตรการล็อกดาวน์ และ

อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด และการลงทุน

-19 ในประเทศกัมพูชา บริษัทฯได้

มาตรการเคอร์ฟิวของรัฐบาล ท�ำให้ต้อง

จ�ำกัดชั่วโมงการให้บริการของสาขาย่อย
ในกรุงพนมเปญ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
– 21 พฤษภาคม 2564

อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติตามมาตรการ
ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้จาก

ในการร่วมค้าผ่านบริษัทโกลบอลเฮ้าส์
ในบริษัทย่อยในนาม Global House

Cambodia Co., Ltdจะท�ำให้ บริษัทฯมี

ผลก�ำไรสุทธิตามงบการเงินรวม เท่ากับ
974.05 ล้านบาท

เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปี

2563 จ�ำนวน 460.98 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้น 89.85%
เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทฯได้ปิด

สาขาชั่วคราวตามมาตรการล็อกดาวน์
ของภาครัฐเป็นผลให้มีฐานรายได้ที่ต�่ำ
รวมถึงการปรับกลยุทธ์ในการบริหาร

สินค้ากลุ่ม House Brand และการก

ระตุ้นยอดขายสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ
มากขึ้น

ส�ำหรับผลประกอบการส�ำหรับงวด 6

เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
บริษัทฯมีผลก�ำไรสุทธิตามงบการเงิน

รวมเท่ากับ1,946.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

811.70 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 71.56%

เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ของ ปี 2563

STANLY เผยไตรมาส 1 ( 1 เม.ย. - 30 มิิ .ย.64 )
พลิิ กกำำ�ไร 383.48 ลบ. หลัังอุุตสาหกรรมยานยนต์์ ฟื้� นตัั
้ ว

นายอภิชาติ ลี้อิสสระนุกูล ประธาน
กรรมการ บริษัท ไทยสแตนเลย์การ
ไฟฟ้า จํากัด (มหาชน)
เปิดเผยว่า บริษัทขอชี้แจงผลการดํา
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

โดยรถยนต์มีการผลิตจํานวน
378,768 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน
ของปี 2563 ที่มียอดการผลิต
เพียง 152,450 คัน คิดเป็น เพิ่มขึ้น
148.45%
โดยมียอดการส่งออกจํานวน 215,381
คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี
2563 ที่มียอดการส่งออก จํานวน
100,269 คัน คิดเป็นเพิ่มขึ้น 114.80%
ในขณะเดียวกันยอดขายภายใน
ประเทศ มีจํานวน 175,832 คัน เพิ่ม
ขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2563 ที่ มี
ยอดขายจํานวน 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%
ยอดกําไรในช่วงไตรมาสที่ 1 (1
เมษายน - 30 มิถุนายน 2564)
บริษัทมียอดกําไรสุทธิ 383.48 ล้าน
บาท ผลดําเนินงานเพิ่มขึ้น 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

B ลั่่� นปีีนี้้� พลิิกมีีกำำ�ไร

เหตุุรัั บงานขนส่่ งสิินค้้าประเภทอุุตสาหกรรมเพิ่่� มมากขึ้้�น
B ลั่นปีนี้ พลิกมีก�ำไร เหตุรับงานขนส่ง
สินค้าประเภทอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น
พร้อมปรับแผนสอดคล้องกับค�ำสั่งของ
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�ำกัด (
มหาชน) หรือ B เปิดเผยกับส�ำนักข่าวหุ้น
อินไซด์ว่า ผลการด�ำเนินงานในปี2564
บริษัทฯตั้งเป้าที่จะรักษาระดับให้บริษัท
สามารถมีผลก�ำไรได้อย่างต่อเนื่อง หลังจาก
4 ปีที่ผ่านมา(ปี2560-2563) ขาดทุนต่อ
เนื่อง โดยผลประกอบการในช่วงไตรมาส
ที่1/2564 ที่ผ่านมา บริษัทสามารถสร้าง
ผลด�ำเนินงานพลิกกลับมามีก�ำไรได้ราว 78
ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน ขาดทุนสุทธิ 6.14 ล้านบาท เนื่องจาก
บริษัทได้รับงานขนส่งสินค้าประเภท
อุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการเข้าพูด
คุยเจรจากับลูกค้า เพื่อส่งมอบบริการที่ดี
มีคุณภาพเมื่อลูกค้าได้ใช้บริการแล้วท�ำให้
เกิดความประทับใจและใช้บริการกับบริษัท
อย่างต่อเนื่องมาจนถึงไตรมาสที่2/2564
ประกอบกับบริษัทมีการขายพื้นที่บริเวณ
ท่าเรือออกไป เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ใน
เขตปากน�้ำ บางปะกง มีน�้ำขึ้นเอ่อบริเวณ
ท่าเรือตลอดท�ำให้ไม่สามารถใช้พื้นที่ที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์และสร้างรายได้ไม่เต็มที่นัก
จึงตัดสินใจขายออกไป ส่งผลให้บริษัทไม่มี
ภาระหรือต้องแบกรับผลขาดทุนต่อเนื่อง
หลายๆเดือนจากพื้นที่ดังกล่าวอีกต่อไป
โดยภายหลังจากนี้ บริษัทได้น�ำเงินที่ได้
จากการขายพื้นที่ท่าเรือบริเวณ ปากน�้ำ
บางปะกง มาใช้ลงทุนส�ำหรับกองรถ
และการสร้างลานที่เก็บตู้คอนเทนเนอร์
(Container Yard) ให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการวางแผนด�ำเนิน
รวมทั้งเร่งขยายฐานลูกค้าอย่างเต็มที่โดย
ปัจจุบันบริษัทมี รถบรรทุกหัวลาก 37 คัน

ซึ่งได้มีการใช้งานเต็ม 100% นอกจากนี้จะ
ใช้บริการซับคอนแทรคอีกประมาณ 100
คัน
“ตอนนี้ บีจิสติกส์ ตัวเบาขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและตั้งมั่นในการ
ด�ำเนินงานด้านธุรกิจTransport ให้เป็น
ไปตามเทรนด์และทิศทางตลาดโลก รวม
ถึง S-Curve ซึ่งบริษัทเองก็มีความสนใจ
และเข้าลงทุนทางด้านธุรกิจพลังงานด้วย
เช่นกลุ่มบริษัทที่ลงทุนด้านพลังงานโซ
ลาร์เซลล์ จ�ำนวน 29 เมกกะวัตต์ ทางตอน
ใต้ของประเทศเวียดนาม และพึ่ง COD
ไปเมื่อปลายปีที่แล้ว โดยบริษัทถือหุ้นใน
สัดส่วน 40% ท�ำให้บริษัทได้รับรายได้
จากการลงทุนดังกล่าวทุกๆไตรมาส ขณะ
เดียวกันก็ยังมีความสนใจในการเข้าลงทุน
พลังงานสะอาดประเภทขยะ รวมถึงการ
เข้าไปลงทุนในบริษัท เทพฤทธา จ�ำกัด ที่
ประกอบธุรกิจซัพพลายน�้ำซึ่งจะน�ำน�้ำมา
บ�ำบัดให้เป็นน�้ำสะอาดเพื่อกระจายต่อไป
ให้กับบริษัทเอกชน ซึ่ง B เป็นผู้ถือหุ้นใน
สัดส่วน51% ” ดร.ปัญญา กล่าว
ขณะที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออก
และเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญครั้งที่ 6 ( B-W6) จ�ำนวนไม่เกิน
320.327 ล้านหน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมในอัตรา 6 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 ใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธินั้น
นอกจากนี้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นยังมีมติ
อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนแบบมอบอ�ำนาจทั่วไป (General
Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวง
จ�ำกัด (Private Placement) จ�ำนวนไม่เกิน
192 ล้านหุ้น คิดเป็น 9.98% ของทุนจด
ทะเบียนที่ช�ำระแล้ว มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.68 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อน�ำเงิน
ที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้
ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ และ
เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในโครงการ
ใหม่ในอนาคต
"บริษัทฯคาดว่า B-W6 จะสามารถเข้าซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ประมาณปลาย

เดือนสิงหาคมนี้"ดร.ปัญญากล่าว
ดร.ปัญญากล่าวว่า บริษัทฯได้วางแผนการ
ด�ำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลัง2564 โดยมี
การปรับแผนในหลายๆส่วนให้สอดคล้อง
กับค�ำสั่งของรัฐบาลที่ออกมาบังคับใช้ใน
ช่วงการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น การเร่งหา
วัตถุดิบประกอบอาหาร หรือชิ้นส่วน
ประกอบงานต่างๆ โดยใช้กองรถ ขน เพื่อ
ส่งมอบงานให้กับลูกค้า จึงท�ำให้การรับรู้
ยอดขายของบริษัทในช่วงเดือนก.ค.นี้ยัง
เป็นไปตามเป้า ซึ่งปัจจุบันเรามีแบ็คล็อค
และลูกค้าอยู่ในมือ ที่สามารถส่งไปให้ซัพคอนแทร็คช่วยจัดการได้ หรือการดึงลูกค้า
กลุ่มก่อสร้างมาใช้กองรถของบริษัทฯแทน
การใช้รถจากซัพ-คอนแทร็ค เป็นผลดีต่อ
บริษัทที่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านการขนส่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส�ำหรับการเข้าลงทุนใน บริษัท เดอะ เมกะ
วัตต์ จ�ำกัด นั้นปัจจุบันบริษัทถือหุ้นอยู่
จ�ำนวน22% ซึ่งได้มองเห็นแนวโน้มการ
เติบโตของเดอะ เมกะวัตต์ในช่วง8-10ปี
ข้างหน้า จะสามารถสร้างผลก�ำไรต่อเนื่อง
อย่างแน่นอน โดยปัจจุบันเดอะ เมกะวัตต์
มีการด�ำเนินงานเกี่ยวกับพลังงานในพื้นที่
จ.ชัยภูมิ และในประเทศพม่า ซึ่งที่ผ่านมาก็
มีผลประกอบการค่อนข้างดี ท�ำให้ B มีแผน
ในการเข้าลงทุนซื้อหุ้นในกิจการดังกล่าว
เพิ่มเติม
“เราตั้งใจท�ำงานเต็มที่เพื่อสร้างผล
ตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เรา
อยากให้ B เป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลที่
ดี สามารถสร้างผลก�ำไรต่อเนื่องให้กับผู้
ถือหุ้น นอกจากนี้เรายังมีการปรับเปลี่ยน
นโยบายการท�ำงานให้สอดคล้องตาม
ยุคสมัย และตามการเปลี่ยนแปลงของ
ทิศทางของอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
อยากให้ทุกคนรอติดตามการใช้เทคโนโลยี
ใหม่ๆเข้ามาเสริมกิจการขนส่งของบริษัท
ให้มีความก้าวหน้าและสร้างผลก�ำไรที่ดีให้
กับB” ดร.ปัญญา กล่าว

TOP คาด เพิ่่� มทุุนไม่่เกิิน1หมื่่�นลบ. - ขายหุ้้�น GPSC
รองรัั บการลงทุุนใน CAP แล้้วเสร็็ จภายใน H1/65

TOP คาดเพิ่่�มทุุนไม่่เกิิน1หมื่่�นลบ. -ขาย
หุ้้�น GPSC รองรัับการลงทุุนใน CAP แล้้ว
เสร็็จภายใน H1/65 เริ่่�มรัับรู้้�กำำ�ไรจากการ
ลงทุุนใน CAP ราว 40-50 ล้้านเหรีียญ/
ปีี ภายใน Q4/64
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท
ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ TOP เปิด
เผยว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างการด�ำเนินการ
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 มีแผนขยายก�ำลังการผลิตและ
ก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีแห่งที่ 2 เพื่อ
รองรับปริมาณความต้องการผลิตภัณฑ์โอ
เลฟินส์ที่สูงขึ้นของประเทศ ขณะเดียวกัน
ก็มีการเจรจาเพิ่มเติมเพื่อรอจังหวะที่
เหมาะสมจะซื้อหุ้น PT Chandra Asri เพิ่ม
สัดส่วนขึ้นในอนาค
การลงทุนในครั้งนี้นับเป็นก้าวส�ำคัญของ
ไทยออยล์ในการเดินหน้าสู่อุตสาหกรรม
ปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์ จากเดิมที่มี
ธุรกิจสายอะโรเมติกส์อยู่แล้ว ซึ่งจะท�ำให้
โครงสร้างธุรกิจของไทยออยล์มีความ
สมบูรณ์ครอบคลุมธุรกิจปิโตรเลียมและ
ปิโตรเคมีอย่างครบวงจร โดยสายโอ
เลฟินส์มีข้อได้เปรียบที่สามารถน�ำไปเป็น
สารตั้งต้นของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ขั้นปลายต่างๆ ที่หลากหลายกว่าสายอะ
โรเมติกส์ โดยคาดจะเริ่มทยอยรับรู้ก�ำไร
จากการเข้าซื้อหุ้น PT Chandra Asri
ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ 15.38% ในช่วง

ไตรมาสที่4/64 ราว 40-50 ล้านเหรียญฯ
/ปี

ประเทศอินโดนีเซีย ที่มีความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีสูงมาก

ประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีความ
ต้องการผลิตภัณฑ์โอเลฟินส์ในปริมาณ
สูง มีแนวโน้มเติบโตดีในอนาคต และยัง
ต้องพึ่งพาการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์จากต่าง
ประเทศ โดย CAP เป็นผู้ผลิตปิโตรเคมี
ชั้นน�ำรายใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย
อีกทั้งยังเป็นผู้ด�ำเนินกิจการโรงงานแยก
แนฟทา (Naphtha Cracker) เพียงแห่ง
เดียวของประเทศ มีก�ำลังการผลิตเอทิลีน
(ethylene) ประมาณ 900,000 เมตริกตัน
ต่อปี และพอลิโอเลฟินส์ (Polyolefins) ที่
มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังเป็นผู้ผลิตสไตรีน
โมโนเมอร์ (SM) และบิวทาไดอีน (BD)
และจะด�ำเนินการขยายก�ำลังการผลิตและ
ก่อสร้างโรงงานปิโตรเคมีแห่งที่ 2 ซึ่งจะ
ท�ำให้มีก�ำลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก
เท่าตัว

นอกจากนี้ การลงทุนนี้ยังเป็นการการ
ขยายความร่วมมือทางการค้าระหว่าง ไทย
ออยล์ กับ CAP โดยไทยออยล์ได้เข้าท�ำ
สัญญาเพื่อส่งผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นเพื่อ
ใช้เป็นวัตถุดิบให้กับ CAP นอกจากนี้ ยังได้
เข้าท�ำสัญญาเพื่อจ�ำหน่ายพอลิเมอร์เรซิน
(Polymer Resin) และผลิตภัณฑ์ในรูปของ
เหลวอื่นๆ ของ CAP อีกด้วย ทั้งนี้ คาดว่า
กระบวนการและการด�ำเนินการต่างๆ ใน
การเข้าร่วมลงทุนใน CAP จะแล้วเสร็จใน
เดือนกันยายน 2564”นายวิรัตน์ กล่าว

“การเข้าลงทุนครั้งนี้ของไทยออยล์ก่อให้
เกิดประโยชน์หลายด้าน ทั้งการได้ร่วม
เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัท CAP
และบริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด ผู้
ผลิตเคมีภัณฑ์ชั้นน�ำในภูมิภาคอาเซียน
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
CAP ถือเป็นการผนึกก�ำลังครั้งส�ำคัญ
ระหว่างผู้ประกอบการในกลุ่มพลังงาน
และปิโตรเคมี ที่มีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้
เกิดความร่วมมือในการขยายธุรกิจต่อไป
ในอนาคต การร่วมลงทุนใน CAP ซึ่งเป็น
บริษัทผู้ผลิตปิโตรเคมีชั้นน�ำท�ำไทยออยล์
สามารถก้าวเข้าสู่ธุรกิจโอเลฟินส์ได้อย่าง
รวดเร็วและท�ำให้โครงสร้างธุรกิจมีความ
สมบูรณ์ ครอบคลุมธุรกิจปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี สร้างโอกาสการเติบโตใน

ส�ำหรับเงินลงทุนใน CAPนั้น จะมาจาก
การขายหุ้นสามัญของ บมจ.โกลบอล เพา
เวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ในจ�ำนวนไม่เกิน
10.8% ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้วของ
GPSC ให้กับPTT มูลค่าราว2หมื่นล้าน
บาท ซึ่งคาดว่าจะด�ำเนินการแล้วเสร็จ
ภายในครึ่งปีแรกของปี64นี้ และจะด�ำเนิน
การเพิ่มทุนมูลค่าไม่เกิน 10,000 ล้านบาท
ซึ่งอาจด�ำเนินการเพิ่มทุนโดยการออก
หุ้นเพิ่มทุน หรือใบแสดงสิทธิในการซื้อ
หุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (Transferable
Subscription Rights) โดยการเสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Right Offering) การเสนอ
ขายให้แก่นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง
(PrivatePlacemen) และ/หรือ การ
เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป
(Pubic Offering) ตามแผนการจัดหา
เงินทุนส�ำหรับการปรับโครงสร้างทางการ
เงินของบริษัทฯ เพื่อการลงทุนที่สร้างผล
ตอบแทนในระยะยาว

PTTEP ปรัับเพิ่่� มเป้้าปริิมาณขายสำำ�หรัับปีี 64
เป็็ น 412,000 บาร์์เรลเทีียบเท่่าน้ำำ��มัันดิิบต่่อวัั น

หลัังครึ่่�งปีีแรก โกยกำำ �ไร 598 ล้้ านดอลลาร์์ สหรัั ฐ
ปตท.สผ. เผยผลประกอบการครึ่งแรกปี
2564 มีก�ำไรสุทธิ 598 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(สรอ.) จากปัจจัยหนุนด้านปริมาณการขาย
ปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้น และราคาขายผลิตภัณฑ์
ที่สูงขึ้นตามราคาน�้ำมันในตลาดโลก โดย
คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเงินปันผล
ระหว่างกาล 2 บาทต่อหุ้น ส่วนแผนงาน
ส�ำคัญในปีนี้ ยังคงเตรียมความพร้อมในการ
ด�ำเนินงานตามแผนการเปลี่ยนผ่านผู้ด�ำเนิน
การแหล่งเอราวัณ หากได้รับความยินยอมให้
เข้าพื้นที่
นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) PTTEP หรือ
ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ผลการด�ำเนินงานรอบ
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 บาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบต่อวัน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จาก 345,207 บาร์เรล
เทียบเท่าน�้ำมันดิบต่อวันในช่วงเดียวกันปี
ที่แล้ว ซึ่งเป็นผลจากการซื้อสัดส่วนการ
ลงทุนในแปลง 61 ประเทศโอมาน ส่งผลให้
สามารถเพิ่มปริมาณการขายได้ตั้งแต่ปลาย
ไตรมาส 1 รวมทั้ง การเริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติ
ในโครงการมาเลเซีย – แปลงเอช ประกอบ
กับผู้ซื้อก๊าซฯ ได้เรียกรับก๊าซธรรมชาติจาก
โครงการในอ่าวไทยเพิ่มขึ้นด้วย ในด้านราคา
ขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยได้เพิ่มขึ้นตามราคา
น�้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น เป็น
41.35 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่า
น�้ำมันดิบ จาก 40.15 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบในช่วงเดียวกัน
ของปีก่อนหน้า
ส�ำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมด (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

ในการส�ำรวจปิโตรเลียมที่เพิ่มขึ้นจากการ
ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์โครงการส�ำรวจในต่าง
ประเทศ อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งปีแรกนี้
ต้นทุนต่อหน่วย (Unit cost) ลดลงมาอยู่ที่
27.57 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่า
น�้ำมันดิบ เทียบกับ 30.62 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบ ของครึ่งแรกปี
2563 โดยเป็นผลมาจากการบริหารจัดการ
ต้นทุนและการด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
Expand ที่ขยายการลงทุนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลาง ซึ่ง
เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์และมีต้นทุนการด�ำเนิน
งานต�่ำ
จากปัจจัยดังกล่าว ส่งผลให้ ปตท.สผ. มีก�ำไร
สุทธิในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่ 598 ล้านดอลลาร์
สรอ. (เทียบเท่า 18,673 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 46 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน
ในปี 2563 ที่มีก�ำไรสุทธิ 409 ล้านดอลลาร์
สรอ. (เทียบเท่า 12,935 ล้านบาท) โดยมี
อัตราก�ำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อม
ราคา ในระดับร้อยละ 75 ซึ่งเป็นไปตามเป้า
หมายที่วางไว้
ส�ำหรับผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2564
นั้น ปตท.สผ. มีรายได้รวม 1,768 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 55,624 ล้านบาท
) และมีก�ำไรสุทธิ 222 ล้านดอลลาร์ สรอ. (
เทียบเท่า 7,140 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น ร้อยละ
66 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน
อนุมัติจ่ายเงินปันผล 2 บาทต่อหุ้น
จากผลประกอบการดังกล่าว มติคณะกรรม
การบริษัทฯ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
อนุมัติเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานงวด 6 เดือนแรก ปี
2564 ที่ 2 บาทต่อหุ้น โดยก�ำหนดวันให้สิทธิ
ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับสิทธิในการ
รับเงินปันผลวันที่ 13 สิงหาคม 2564 และจะ
จ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 สิงหาคม 2564
ปรับเพิ่มเป้าหมายปริมาณการขายอีกครั้ง
นายพงศธร กล่าวว่า ผลการด�ำเนินงานใน
ครึ่งแรกของปีนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความ
ส�ำเร็จจากการด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
Execute and Expand ได้อย่างชัดเจน โดย

การเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนในโครงการ
โอมาน แปลง 61 ซึ่งเสร็จสิ้นเร็วกว่าที่คาด
และยังสามารถผลิตและส่งก๊าซธรรมชาติ
ได้เต็มก�ำลังการผลิตที่ 1,500 ล้านลูกบาศก์
ฟุตต่อวัน รวมถึงการเร่งการผลิตก๊าซฯ ใน
โครงการมาเลเซีย - แปลงเอช ท�ำให้ปริมาณ
การขายปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นอีกด้วย เราจึงปรับ
เพิ่มเป้าปริมาณขายส�ำหรับปี 2564 อีกครั้ง
เป็น 412,000 บาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบต่อ
วัน จาก 405,000 บาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมัน
ดิบต่อวัน ที่เคยได้ประกาศไปในไตรมาส 1 ที่
ผ่านมา
ในด้านการส�ำรวจ จากการที่ ปตท.สผ.
ประสบความส�ำเร็จในการเจาะหลุมส�ำรวจ
ค้นพบก๊าซธรรมชาติและน�้ำมันบริเวณนอก
ชายฝั่งในประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง
ทั้งหลุมโดกง-1 หลุมซีรุง-1 หลุมกุลินตัง
-1 รวมทั้งการค้นพบแหล่งลัง เลอบาห์ ซึ่ง
เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติแหล่งใหญ่ที่สุดเท่า
ที่บริษัทเคยส�ำรวจพบ โดย ปตท.สผ. มีแผน
จะเร่งการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมเหล่านี้
เพื่อสร้างการเติบโตและเพิ่มปริมาณส�ำรอง
ให้กับบริษัทต่อไปในระยะยาว”
เตรียมแผนการรองรับ แม้ยังไม่สามารถเข้า
พื้นที่แหล่งเอราวัณได้
นายพงศธร กล่าวต่อว่า อีกหนึ่งแผนงาน
หลักที่ ปตท.สผ. ให้ความส�ำคัญ คือการ
เปลี่ยนผ่านสิทธิการเข้าเป็นผู้ด�ำเนินการของ
แปลง G1/61 (แหล่งเอราวัณ) ซึ่งขณะนี้
บริษัทยังไม่ได้รับการยินยอมให้เข้าพื้นที่
จึงส่งผลให้การด�ำเนินงานต่าง ๆ ล่าช้า
จากก�ำหนดไปค่อนข้างมาก และถึงแม้จะ
ได้รับการยินยอมให้เข้าพื้นที่ได้ในช่วงเวลา
นี้ การผลิตก๊าซฯ ในปี 2565 ให้ได้ตาม
เงื่อนไขสัญญาแบ่งปันผลผลิตจะเป็นไปได้
ยาก อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เตรียมแผนงาน
และกระบวนการต่าง ๆ เพื่อเตรียมพร้อม
หากสามารถเข้าพื้นที่แหล่งเอราวัณได้ เพื่อ
ให้การเปลี่ยนผ่านผู้ด�ำเนินการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่ ปตท.สผ.
สามารถท�ำได้ รวมทั้ง ได้เตรียมแผนรองรับ
เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประเทศ โดย
จะจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่งอื่นๆ ในอ่าว
ไทยมาทดแทนในบางส่วน

SCC แจงงบรวม ไตรมาส 2/64 - ครึ่่�งปีีแรกปีีนี้้�

กำำ�ไรโต เหตุุธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ หนุุน
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด(มหาชน)
SCCและบริษัทย่อย เปิดเผยว่า ไตรมาส
ที่ 2 ปี 2564 เอสซีจีมีรายได้จากการ
ขายที่แข็งแกร่งอยู่ที่ 133,555 ล้านบาท
หรือ เพิ่มขึ้น 9% จากไตรมาสก่อน จาก
ผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นของทุกกลุ่ม
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 กําไรสําหรับงวด เท่ากับ 17,136
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15% จากไตรมาสก่อน
ผลจากส่วนต่าง ราคาสินค้าเคมีภัณฑ์
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน กําไรสําหรับงวดเพิ่มขึ้น 83%
สาเหตุหลักจากส่วนต่าง ราคาสินค้า
เคมีภัณฑ์และส่วนแบ่งกําไรจากบริษัท
ร่วมเพิ่มขึ้น ขณะที่ EBITDA เพิ่มขึ้น
39% สาเหตุหลักจากส่วนต่างราคา
สินค้าเคมีภัณฑ์และเงินปันผลรับจาก
บริษัทร่วม เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เอสซีจีมีรายได้
จากการขายเพิ่มขึ้น 39% สาเหตุหลัก
จากราคาขายของ สินค้าเคมีภัณฑ์เพิ่ม
ขึ้น

ผลการดําเนินงานครึ่งปีแรกของปี
2564 เอสซีจีมีกําไรสําหรับงวด 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
มีส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
มีกําไรสําหรับงวดในไตรมาสที่ 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
มีส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วม เท่ากับ
11,405 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8,455 ล้าน
บาท หรือ 287% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน โดยส่วนแบ่ง กําไร
จากบริษัทร่วมในธุรกิจเคมิคอลส์คิดเป็น
66% ของทั้งหมด หรือเท่ากับ 7,514
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,354 ล้านบาท ขณะ
ที่มีส่วนแบ่งกําไรจากบริษัทร่วมจาก
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 ถือหุ้นต่ํากว่า
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
เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดําเนิน
งานครึ่งปีแรก ของปี 2564 ในอัตรา
8.5 บาทต่อหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 10,200
ล้านบาท โดยกําหนดจ่าย เงินปันผล
ระหว่างกาลในวันที่ 27 สิงหาคม 2564
กําหนดวันที่ XD ในวันที่ 13 สิงหาคม
2564 กําหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับ
เงินปันผล (Record date) วันที่ 16
สิงหาคม 2564

SKY ผนึึ ก AppMan
บุุกตลาด 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-โลจิสติกส์สุขภาพ-การศึกษา
นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จ�ำกัด (มหาชน)
หรือ SKY ผู้น�ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารระดับประเทศ กล่าวว่า
เทคโนโลยีการท�ำความรู้จักลูกค้าด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC) ถือเป็นเทคโนโลยี
แห่งอนาคต มีบทบาทส�ำคัญอย่างมากต่อ
ความปลอดภัยของธุรกิจและแพลตฟอร์ม
ต่างๆ ส�ำหรับการเปิดให้บริการบนช่องทาง
ออนไลน์ บริษัทในฐานะผู้น�ำด้านเทคโนโลยี
ความปลอดภัย จึงร่วมกับบริษัท แอพแมน
จ�ำกัด (AppMan) ผู้น�ำเทคโนโลยี OCR
อันดับหนึ่งในตลาด เรื่องความแม่นย�ำใน
การอ่านอักขระโดยเฉพาะภาษาไทย เชื่อม
โยงเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งของทั้ง 2 บริษัท
เข้าด้วยกัน เพื่อสนับสนุนการท�ำสร้างระบบ
e-KYC Solution ครบวงจร พร้อมตอบ
โจทย์โลกแห่งอนาคต
"เรามีความเชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์
โดยเฉพาะเทคโนโลยีการตรวจจับใบหน้า
หรือ Face Recognition ที่ได้รับเทคโนโลยี
มาจากพันธมิตรชั้นน�ำด้าน AI ของโลก
อย่าง SenseTime ขณะเดียวกัน AppMan
ก็ถือเป็นผู้น�ำในเทคโนโลยีการอ่านอักขระ
ด้วยแสง หรือ Optical Character
Recognition เมื่อเราเชื่อมโยงเทคโนโลยี
ของทั้ง 2 บริษัทเข้าด้วยกัน จะช่วยให้เรา
สามารถสร้าง e-KYC Solution ครบวงจร
สร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับมาตรฐานการ
รักษาความปลอดภัยให้แก่ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่ก�ำลังมุ่งหน้าสู่ดิจิทัลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ" นายสิทธิเดช กล่าว

ทั้งนี้ เทคโนโลยี e-KYC ของทั้ง 2 บริษัท
จะช่วยพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งาน ผ่านการสแกน
บัตรประชาชน สแกนเอกสารทางราชการ
ตลอดจนสแกนใบหน้า บนแพลตฟอร์ม
หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ช่วยให้ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนสามารถป้องกันการปลอม
แปลงเอกสารหรือตัวตน ป้องกันความ
เสี่ยงต่อการท�ำผิดกฎหมาย เรียกใช้ข้อมูล
ได้ง่ายจากฐานข้อมูล ลดขั้นตอนการท�ำงาน
เมื่อเทียบกับการต้องยืนยันตัวตนแบบต่อ
หน้า (Face to Face) ขณะเดียวกัน ยัง
ช่วยอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน ลด
ขั้นตอนการกรอกเอกสาร ลดระยะเวลาใน
การวิเคราะห์ข้อมูล โดยเทคโนโลยี Face
Recognition และ OCR ของบริษัทยังมีจุด
แตกต่างจากเทคโนโลยี e-KYC ทั่วไปที่มัก
มีต้นทุนต่อการท�ำธุรกรรม (Transaction)
ค่อนข้างสูง การผนึกก�ำลังระหว่าง 2 บริษัท
จะส่งผลให้ลูกค้ามีต้นทุนต่อ Transaction
ต�่ำลง เพื่อให้บริการในราคาที่เข้าถึงได้ มี
ความแม่นย�ำสูง อีกทั้งมีความปลอดภัย
มาตรฐาน Banking Grade
ด้านนายธนภูมิ เจริญศิริ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท แอพแมน จ�ำกัด หรือ
AppMan ผู้น�ำเทคโนโลยี OCR อันดับหนึ่ง
ในตลาด กล่าวว่า เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคล
นั้นเป็นข้อมูลที่มีความเปราะบางสูง บริษัทฯ
จึงสร้างความเชื่อมั่นปกป้องข้อมูลความ
ปลอดภัย ผ่านการตรวจสอบ (Audit) ทุก
ขั้นตอนมาตรฐานสากลระดับ CSA- Star
Level 2 และ ISO/IEC27001 ก่อนน�ำเสนอ
สู่ตลาด พร้อมให้บริการบน Cloud อีกทั้งใน
ระดับโลกนั้น เทคโนโลยีที่ใช้ร่วมกับ e-KYC
เข้ามามีบทบาทส�ำคัญมากในหลากหลาย
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�ำคัญมากขึ้นในแทบทุกกลุ่มธุรกิจเช่น ใน
กลุ่มธุรกิจบริการสุขภาพ ก็มีการปรับตัวให้
บริการค�ำปรึกษาด้านสุขภาพแบบ Online
Video Consultation ต้องมีกระบวนการ
Digital Onboarding และ e-KYC เข้า
มาเกี่ยวข้อง ความร่วมมือกับสกาย ไอซีที
ในครั้งนี้ จึงถือเป็นก้าวส�ำคัญที่ท�ำให้ทั้ง 2
บริษัทขยายโอกาสในการบริการกลุ่มลูกค้า
ให้หลากหลายมากขึ้น รองรับทั้งการเติบโต
ในไทยและระดับโลก" นายธนภูมิ กล่าว
ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายหลักที่ทั้ง 2 บริษัท จะ
มุ่งเจาะตลาด มีทั้งกลุ่มหน่วยงานภาครัฐ
ที่มีความจ�ำเป็นต้องมีมาตรการพิสูจน์ตัว
ตนและตรวจสอบเอกสารทางราชการเพื่อ
ความปลอดภัย กลุ่มภาคเอกชนในหลาก
หลายประเภทธุรกิจ อาทิ กลุ่มธุรกิจการ
เงิน กลุ่มธุรกิจประกันภัย กลุ่มธุรกิจโลจิสติ
กส์ กลุ่มธุรกิจการศึกษา กลุ่มธุรกิจบริการ
สุขภาพ กลุ่มธุรกิจขนส่งอาหาร กลุ่มธุรกิจ
อีคอมเมิร์ซ ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นกลุ่มธุรกิจที่มี
การเติบโตอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา และยัง
มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับ บริษัท สกาย ไอซีที จ�ำกัด (มหาชน)
หรือ SKY เป็นบริษัท Tech Company เต็ม
รูปแบบที่เน้นการพัฒนานวัตกรรม การให้
บริการ Digital Platform และ AI Solutions
ให้ลูกค้าอย่างครบวงจร เพื่อช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมด้วยเทคโนโลยี
อัจฉริยะของ SKY ICT
ขณะที่ บริษัท แอพแมน จ�ำกัด หรือ
AppMan เป็นบริษัทผู้น�ำด้านเทคโนโลยี
กระบวนการท�ำงานอัจฉริยะ หรือ
Intelligent Working Process (IWP)
ดิจิตอลโซลูชั่นหลากหลายรูปแบบด้วยความ
เชี่ยวชาญเทคโนโลยี OCR, เอไอ (AI) และ
แมชชีนเลิร์นนิง (Machine Learning)
ครอบคลุมทุกธุรกิจ เสริมศักยภาพและขยาย
อีโคซิสเต็ม (Ecosystem) ทุกองค์กรตาม
มาตรฐานสากล

SSP กดปุ่่�ม COD โซลาร์์ฟาร์์มญี่่�ปุ่�่น 20 MW
รัั บรู้้�รายได้้ ทัันทีี หนุุนผลงานปีีนี้้�โตเข้้าเป้้า
บมจ.เสริมสร้าง พาวเวอร์
คอร์ปอเรชั่น (SSP) กดปุ่ม COD โรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ
ญี่ปุ่น "โครงการ LEO 1" ขนาดก�ำลัง
ผลิต 20 เมกะวัตต์เรียบร้อยแล้ว ส่ง
ผลให้มีก�ำลังการผลิตปัจจุบันเพิ่มขึ้น
เป็น 163 เมกะวัตต์ ฟากซีอีโอ "วรุ
ตม์ ธรรมาวรานุคุปต์" ระบุทยอยรับ
รู้รายได้ทันที มั่นใจสนับสนุนผลงาน
ปีนี้โตเข้าเป้า 20% เดินหน้าเจรจา
ซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเข้า
พอร์ตเพิ่ม ผลักดันก�ำลังผลิตไฟฟ้า
ในมือทะลุ 400 เมกะวัตต์ภายในปี
2567
นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง
พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (
มหาชน) หรือ SSP เปิดเผยว่า เมื่อ
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 บริษัทฯ
ได้ด�ำเนินการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์
(Commercial Operation Date:
COD) ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ใน

โครงการ LEO 1 มีขนาดก�ำลังการ
ผลิตไฟฟ้ารวม 20 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็น
ไปตามแผนที่วางไว้ ส่งผลให้บริษัทฯ
มีก�ำลังการผลิตไฟฟ้าในมือเพิ่มขึ้น
เป็น 163 เมกะวัตต์จากเดิมอยู่ที่
143 เมกะวัตต์
ขณะที่บริษัทฯคาดว่า โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานลม ในประเทศ
เวียดนาม ขนาดก�ำลังการผลิต 48
เมกะวัตต์ น่าจะเริ่ม COD ในไตรมาส
4/2564 ซึ่งจะช่วยผลักดันก�ำลังการ
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�ำลังการผลิต

17 เมกะวัตต์ ยังอยู่ในขั้นตอนการ
พัฒนาโครงการและคาดว่าจะจ่าย
ไฟฟ้าได้ตามเป้าหมายเช่นกัน แม้จะ
ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด-19 ขณะเดียวกัน
บริษัทยังคงเดินหน้าเข้าลงทุนใน
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูป
แบบของเชื้อเพลิงชนิดต่างๆเพิ่ม
เติม เพื่อผลักดันให้ก�ำลังการผลิต
ไฟฟ้าในมือปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 400
เมกะวัตต์ ภายในปี 2567"
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวอีกว่า
ปัจจุบันบริษัทฯ มีความสนใจที่จะเข้า
ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าประเภท
SPP ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ซึ่งมีขนาดก�ำลังผลิตรวม ประมาณ
50 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้า
ชีวมวล (Biomass) โดยพยายาม
จะมองหาโอกาสเข้าซื้อลงทุนใน
โครงการต่างๆมากขึ้นมาเพิ่มก�ำลัง
การผลิตไฟฟ้า

TRITN แจ้้ งเข้้ าลงทุุนซื้้�อหุ้้�นสามัั ญเพิ่่� มทุุน
บจ. ขนส่่ งน้ำำ��มัั นทางท่่ อ (FPT) มูู ลค่่ ารวม 75 ลบ.เพื่่� อต่่ อยอดธุุ รกิิ จ

บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จ�ำกัด

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

โอกาสที่ดีที่จะได้รับผลตอบแทน

ตามที่ประชุมคณะกรรมการ

เพิ่มทุนเกินสิทธิ ทั้งสิ้นจ�ำนวน

ถึงด้านความสัมพันธ์ในทางธุรกิจ

(มหาชน) หรือ TRITN แจ้งว่า

บริษัท ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวัน

ที่ 24 มิถุนายน 2564 ได้มีมติ
ให้บริษัทใช้สิทธิเข้าลงทุนซื้อ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท

ขนส่งน�้ำมันทางท่อ จ�ำกัด หรือ
FPT เกินสิทธิ จ�ำนวนไม่เกิน
10,000,000 หุ้น เป็นเงินไม่

เกิน 75,000,000 บาท หรือ

คิดเป็นสัดส่วนประมาณไม่เกิน

ร้อยละ 1 ของทุนช�ำระแล้วภาย

หลังการเพิ่มทุนของ FPT ต่อมา

บริษัทได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
10,000,000 หุ้น โดยเมื่อวัน

ที่ 30 กรกฎาคม 2564 บริษัท

ได้ด�ำเนินการช�ำระค่าหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนดังกล่าวให้กับ FPT เป็น

ที่เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน จ�ำนวน
75,000,000 บาท

น.ส. หลุยส์ เตชะอุบล ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร เผยว่า การเข้า
ลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกิน
สิทธิดังกล่าว บริษัทได้เล็งเห็น

ที่คุ้มค่าทั้งในด้านการลงทุน รวม
ต่อไปในอนาคตกับ FPT

โดยการเพิ่มทุนในครั้งนี้ FPT
มีแผนจะน�ำเงินไปใช้ส�ำหรับ
โครงการก่อสร้างท่อขนส่ง

น�้ำมันใหม่ ๆ ซึ่งเป็นโครงการที่
สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี

ต่อบริษัทและต่อสังคม รวมถึง

เป็นการช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น
สอดคล้องกับนโยบายในการ

ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

กูู รููบล.ทิิสโก้้ ทำำ �นายดััชนีีหุ้้� นไทยในเดืือนสิิงหาคม
ยัั งมีี แนวโน้้มแกว่่ งซิิกแซกลงไม่่ เปลี่่�ยนแปลง
แนะทยอยรัั บแบบ “แบ่่ งไม้้ซื้้�อ”

บล.ทิสโก้คาดเดือนสิงหาคมหุ้นไทยยัง
ซึมต่อ รับการระบาดทีย
่ ืดเยื้อเสีย
่ งกดดัน
เศรษฐกิจไทยถดถอย 2 ปีซ้อน หาก
ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID – 19 พุง่ เกิน 2
หมื่นคนต่อวัน และล็อกดาวน์ยืดเยื้อถึง
เดือนกันยายน ชีด
้ ัชนีมโี อกาสหลุด 1,500
จุด แนะกลยุทธ์ 'แบ่งไม้ทยอยซื้อ'
นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อ�ำนวยการ
อาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัท
หลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ำกัด (Mr. Apichat
Poobunjirdkul, Senior Strategist,
TISCO Securities Co., Ltd) เปิดเผยว่า
การระบาดในประเทศและการใช้มาตรการ
ล็อกดาวน์สอ
่ แววยืดเยื้อ หลังจ�ำนวนผู้ติด
เชื้อใหม่ยังพุง่ ขึ้นไม่หยุด ล่าสุดท�ำสถิติ
สูงสุดใหม่ท่ี 1.8 หมื่นคนต่อวัน สร้างความ
กังวลมากขึ้นต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ในช่วงครึ่งปีหลัง ส�ำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อที่
ส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของดัชนีหุ้นไทย
นั้น
โดยในกรณีฐาน (Base Case) บล.ทิสโก้
ประเมินว่าจ�ำนวนผู้ติดเชื้อใหม่จะขึ้นแตะ
ระดับสูงสุดที่ 1.5-1.8 หมื่นคนในช่วง
ปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคม
นี้ ก่อนที่จะทรงตัวในช่วงกลางเดือน
สิงหาคม และเริ่มมีสัญญาณการปรับตัว
ลดลงในช่วงปลายเดือนสิงหาคมส่งผลให้
มาตรการล็อกดาวน์นา่ จะเริ่มผ่อนคลายได้
บางส่วนในเดือนกันยายนเป็นต้นไป หาก
เป็นเช่นนี้เศรษฐกิจไทยในปีน้น
ี า่ จะไม่
เติบโต หรือ +0% และคาดว่าดัชนีหุ้นไทย
จะท�ำจุดต่�ำสุดที่บริเวณ 1,500-1,510 จุด
แต่ในกรณีแย่ (Worst Case) หากจ�ำนวน
ผู้ติดเชื้อใหม่ทะลุหลัก 20,000 คนต่อวัน
และมีการใช้มาตรการล็อกดาวน์ท่ียืดเยื้อ
กินเวลานานจนถึงเดือนกันยายน มีความ
เสี่ยงสูงที่เศรษฐกิจไทยจะกลับสูภ
่ าวะ
ถดถอยในปีน้ี ซึ่งจะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่
วิกฤติต้มย�ำกุ้งปี 2540 ที่เศรษฐกิจไทย
ถดถอย 2 ปีซ้อน ขณะที่ดัชนีหุ้นไทยจะมี
โอกาสสูงที่จะปรับตัวหลุดระดับ 1,500 จุด

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะต้อง
ติดตามการเร่งออกมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจจากรัฐเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งจาก พ.ร.ก.กู้เงิน 5 แสนล้านบาท ซึ่งน่า
จะช่วยลดทอนผลกระทบในด้านลบต่อ
เศรษฐกิจไทยในปีน้ล
ี งได้
ส�ำหรับผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน
ไทยใสไตรมาส 2/2564 จากการรวบรวม
ประมาณการก�ำไรของตลาดโดยรวม
(Bloomberg Consensus) จ�ำนวน 164
บริษัท (คิดเป็น 82% ของมูลค่าตลาดรวม
, ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม) คาดว่า
บริษัทจดทะเบียนไทยจะมีก�ำไรสุทธิรวม
2.02 แสนล้านบาท เติบโตก้าวกระโดด
88% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
ก่อน (YoY) แต่อ่อนตัว -8% เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) การเติบโตก้าว
กระโดด YoY น�ำโดยกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก
ๆ เช่น ENERG, BANK, CONMAT, PETRO
และ COMM จากฐานก�ำไรที่ต่�ำปีท่ีแล้ว
จากการใช้มาตรการล็อกดาวน์เต็มรูปแบบ
เพื่อควบคุมการระบาดรอบแรก และราคา
น้�ำมันที่ปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง
ขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่คาดมีก�ำไร
เติบโตดีท้ัง YoY และ QoQ คือ FOOD และ
AGRI ซึ่งได้ประโยชน์จากการส่งออกที่
ขยายตัวดีจากการเปิดเศรษฐกิจในต่าง
ประเทศ และราคายางปรับตัวสูงขึ้น รวม
ทั้ง HELTH ที่ได้ประโยชน์จากการระบาด
ทั้งการตรวจหาเชื้อและจ�ำนวนคนไข้ท่ีเพิ่ม
ขึ้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยว และกลุ่มที่ได้ผลกระทบจากการ
ใช้มาตรการควบคุมการระบาดรอบ 3 เช่น
MEDIA, TRANS และ TOURISM ส่วนใหญ่
ยังมีผลการด�ำเนินงานที่ไม่ดีอยู่
ภายหลังการประกาศผลประกอบการ
ไตรมาส 2 บล.ทิสโก้คาดว่าจะเห็นการ
ปรับลดประมาณการก�ำไรของบริษัท
จดทะเบียนรอบใหม่ เพราะนอกจากจะ
สะท้อนถึงแนวโน้มเศรษฐกิจที่ชะลอตัวใน
ช่วงครึ่งปีหลังจากการประกาศล็อกดาวน์
แล้ว ยังเป็นผลจากคาดการณ์ก�ำไรของ
ตลาดในช่วงครึ่งปีแรกที่คิดเป็นสัดส่วน

ประมาณ 46% ของประมาณการก�ำไรทั้งปี
2564 หรือยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของประมาณ
การทั้งปีน้ี ซึ่งอาจจะดูสูงเกินไปเมื่อ
พิจารณาจากสถานการณ์ในปัจจุบัน
นายอภิชาติกล่าวอีกว่า ส�ำหรับปัจจัย
การเมืองในช่วง 2 เดือนข้างหน้านี้ แม้จะ
เข้มข้นไม่แพ้สถานการณ์ระบาดที่รุนแรง
เลย และขณะนี้มีประชาชนจ�ำนวนมาก
ที่ไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาล
เกี่ยวกับการควบคุมการระบาดและ
การบริหารจัดการวัคซีน แต่ บล.ทิสโก้
มองว่ายังไม่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยเชื่อ
ว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะช่วยกันประคับ
ประคองให้ภารกิจส�ำคัญส�ำเร็จลุล่วง
ก่อน ทั้งสถานการณ์ระบาดที่ควบคุมได้
, ร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 น�ำขึ้น
ทูลเกล้าฯ ภายในเดือน ก.ย. และสุดท้าย
ที่ส�ำคัญที่สุด คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้
แล้วเสร็จ ซึ่งในประเด็นหลังอาจต้องใช้
เวลาจนถึงต้นปีหน้าเป็นอย่างน้อย เพราะ
นอกจากจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา
83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบการ
เลือกตั้งแล้ว จะต้องมีการแก้ไขกฎหมาย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง
ส.ส. ด้วย
โดยสรุปบล.ทิสโก้มองว่าดัชนีหุ้นไทยใน
เดือนสิงหาคมยังมีแนวโน้มแกว่งซิกแซ
กลงไม่เปลี่ยนแปลง แนะน�ำกลยุทธ์การ
ทยอยรับแบบ "แบ่งไม้ซ้ อ
ื " ให้ความส�ำคัญ
ที่บริเวณ 1,500-1,510 จุด และในกรณีแย่
อาจได้ซ้ อ
ื ลึกถึง 1,480 จุด ส�ำหรับประเด็น
หุ้นน่าเลือกลงทุนในเดือนนี้จะเน้นหุ้นที่มี
แนวโน้มก�ำไรจะออกดีมีปันผลจ่ายระหว่าง
กาล หุ้นเด่นที่แนะน�ำในเดือนสิงหาคม คือ
BEC, BJC, HANA, JMT, MAKRO, RJH
และ SPALI ด้านแนวรับส�ำคัญของดัชนีหุ้น
ไทยในเดือนนี้อยูท
่ ่ี 1,500-1,510 จุด และ
แนวรับถัดไปที่ 1,480 จุด ขณะที่แนวต้าน
ส�ำคัญอยูท
่ ่ี 1,560 - 1580 จุด

"ทรีี นีีตี้้� " ให้้ กรอบแนวรัับดััชนีี หุ้้� นเดืือน
ส.ค.ที่่�ระดัั บ 1,480-1,500 จุุด
มองขยายเวลา-เพิ่่� มจำำ�นวนจัั งหวัั ดล็็อกดาวน์์ กดจีี ดีีพีี-กำำ �ไร
บจ. - คััด 7 กลุ่่�มลงทุุนที่่�ยัังน่่ าสนใจ
"ทรีีนีตี้้�
ี " ให้้กรอบแนวรัับดััชนีีหุ้้�น
เดืือน ส.ค.ที่่�ระดัับ 1,480-1,500
จุุด มองขยายเวลา-เพิ่่�มจำำ�นวน
จัังหวััดล็็อกดาวน์์ กดจีีดีีพี-ี กำำ�ไร
บจ. ชี้้�นัักลงทุุนรายย่่อยเริ่่�มมีี
สภาพคล่่องลดลงและภาคการ
ผลิิตทั่่�วโลกเริ่่�มส่่งสััญญาณชะลอ
ตััว คััด 7 กลุ่่�มลงทุุนที่่�ยัังน่่าสนใจ
นายณัฐชาต เมฆมาสิน ผู้ชว
่ ย
กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์
หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์
ทรีนีต้ี จ�ำกัด เปิดเผยถึงทิศทาง
การลงทุนเดือน ส.ค.2564 ภาย
ใต้สถานการณ์การระบาดของ
Covid-19 ที่ยังมียอดผู้ติดเชื้อยัง
สูงขึ้น ล่าสุด ศบค.ประกาศขยาย
เวลาในการล็อกดาวน์ไปจนถึงวัน
ที่ 18 ส.ค. เป็นอย่างน้อย และเพิ่ม
จังหวัดจาก 13 เป็น 29 จังหวัด
ถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจ
และการลงทุนที่จะเห็นการปรับ
ลดประมาณการจีดีพี รวมถึงลด
ประมาณการก�ำไรของบริษัทจด
ทะเบียน (บจ.) ลงได้อีก
นอกจากนี้การล็อกดาวน์ท่ียืดเยื้อ
ได้สง่ ผลให้สภาพคล่องในระบบ
ปรับตัวลดลง สะท้อนผ่านปริมาณ
เงินในระบบหรือ M2 ที่ขยายตัว
น้อยลงท�ำสถิติต่�ำสุดในรอบ 13
ปี ส่งผลให้การมีสว
่ นร่วมของนัก
ลงทุนทั่วไปในตลาดหุ้นไทยเริ่ม
อยูใ่ นระดับจ�ำกัด และท�ำให้วอลุ่ม

การซื้อขายโดยรวมเบาบางลงไป
ด้วย
นายณัฐชาต กล่าวว่า กลยุทธ์การ
ลงทุนในภาวะแบบนี้ ทางทรีนีต้ี
แนะน�ำว่า ส�ำหรับพอร์ตที่ทยอย
สะสมหุ้นมาก่อนหน้านี้ท่ีบริเวณ
ดัชนีต่�ำกว่า 1,550 จุดลงมา มอง
ว่าสามารถถือครองหุ้นไว้ก่อนได้
ขณะที่นักลงทุนที่ต้องการเข้า
สะสมหุ้นครั้งใหม่ อาจรอจังหวะ
ดัชนีหุ้นที่มีการย่อตัวแถวบริเวณ
แนวรับประจ�ำเดือนนี้ท่ีให้ไว้ท่ี
1,480-1,500 จุด น่าจะเป็น
ระดับการเข้าลงทุนที่ปลอดภัย
เนื่องจากเป็นระดับที่ Valuation
ต่�ำและมีการซื้อขายที่ระดับ
Forward PE 15.5 เท่า เท่านั้น ต่�ำ
กว่าค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังที่ 17.2
เท่า
ขณะที่ปัจจัยจากต่างประเทศ
ที่จะเข้ามามีผลต่อการลงทุนใน
เดือน ส.ค.คือ ดัชนีภาคการผลิต
ทั่วโลกที่เริ่มส่งสัญญาณอ่อนแอ
ให้เห็น น�ำโดยประเทศจีนที่
รายงานตัวเลข PMI ชะลอลงเป็น
เดือนที่ 4 ติดต่อกัน ซึ่งเป็นผลมา
จากเหตุการณ์ Covid-19 ที่กลับ
มารุนแรงอีกครั้ง และปัญหาคอ
ขวดทางฝั่งอุปทาน ด้วยเหตุน้ี จึง
ประเมินว่าสินค้าอุตสาหกรรม
ส่งออกของเราบางประเภทที่อยู่
ใน Supply chain ของภาคการ

ผลิตเหล่านี้อาจเผชิญกับความ
เสี่ยงมากขึ้นในช่วงถัดไป ในทาง
กลับกันสินค้ากลุ่มอาหารและ
อุตสาหกรรมการเกษตรมีแนวโน้ม
จะกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง
จากพฤติกรรมการ WFH ที่กลับ
มามากขึ้น
ส�ำหรับธีมการลงทุนที่นา่ สนใจ
เดือน ส.ค. มีท้ังหมด 7 กลุ่มดังนี้
1. กลุ่มสินค้าส่งออกของไทย
จ�ำพวกอาหารและอุตสาหกรรม
การเกษตร ที่ได้ประโยชน์จาก
พฤติกรรม WFH ได้แก่ PM, SUN,
XO 2.กลุ่ม Logistics ที่ยังคงมี
Valuation ถูก ได้แก่ NCL, WICE
3.กลุ่มเครื่องดื่มที่มียอดส่งออก
ช่วยหนุนการเติบโตและมี Upside
จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
ได้แก่ ICHI, SAPPE 4.กลุ่มบรรจุ
ภัณฑ์ท่ี Laggard และยังคงมีแนว
โน้มการเติบโตของก�ำไรที่ดี ได้แก่
SFLEX, SFT, UTP 5. กลุ่มการ
แพทย์ท่ีได้อานิสงส์ทางอ้อมจาก
Covid-19 ที่รุนแรงต่อเนื่องได้แก่
BDMS, CHG 6.กลุ่มยาและอาหาร
เสริมที่ได้ประโยชน์จากการที่คน
หันมาตระหนักกับสุขภาพมาก
ขึ้น ได้แก่ IP, MEGA และ7.กลุ่ม
Commodities ต้นน้�ำ ซึ่งน่าจะได้
ประโยชน์จากราคาน้�ำมันที่อยูส
่ ูง
ต่อไป ได้แก่ PTTEP

YLG เผยทองพุ่่� งรัั บผลประชุุมเฟดยัั งไม่่ เร่่ งขึ้้� นดอกเบี้้�ย
แนะจัับตาความตึึงเครีี ยดจีี น-สหรัั ฐหนุุนทองไปต่่ อ

วายแอลจี เผยทองค�ำกลับมา
เคลื่อนไหวแดนบวกหลังผล
ประชุมเฟดยังไม่มีนโยบายเร่ง
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ เหตุ
ตลาดแรงงานยังน่าเป็นห่วง ขณะ
ที่ GDP ไตรมาส 2 แย่เกินคาด
ส่งผลดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า
หนุนทองค�ำพุง่ พร้อมแนะจับตา
ปัจจัยความตึงเครียดจีน-สหรัฐ
หลังพบจีนสะสมอาวุธนิวเคลียร์
จ�ำนวนมาก รวมถึงการระบาดของ
COVID-19 สายพันธุ์เดลต้าใน
สหรัฐ ด้านเทคนิคระยะสั้นยังสดใส
ยิ่งหากผ่าน 1,833 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อออนซ์มีโอกาสไปต่อ แนะซื้อ
เมื่ออ่อนตัวที่แนวรับ 1,815-1,803
ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์
นางสาวฐิภา นววัฒนทรัพย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจ
อร์ส จ�ำกัด (YLG) ตัวแทนซื้อขาย
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาด
TFEX เปิดเผยว่าตลอดสัปดาห์
ที่ผา่ นมาราคาทองค�ำเคลื่อนไหว
ในลักษณะแกว่งตัวมีแรงซื้อสลับ
กับแรงขาย เนื่องจากนักลงทุน
รอผลการประชุมของธนาคาร
กลางสหรัฐ (เฟด) ที่มีข้ึนในคืน
วันพุธที่ผา่ นมาซึ่งผลการประชุม
ปรากฎว่าเฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่
0-0.25% โดยประธานเฟดระบุ
ว่าจะยังคงนโยบายผ่อนคลายด้าน
การเงินไปจนกว่าจะมีการฟื้นตัว

ทางเศรษฐกิจที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะ
ตลาดแรงงานซึ่งขณะนี้ยังต้อง
จับตามองอย่างต่อเนื่อง จากการ
ฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่สม่�ำเสมอ
ท�ำให้ยังห่างไกลจากการหารือ
เรื่องการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ถ้อยแถลงดังกล่าวส่งผลให้ค่าเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง รวมถึง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
สหรัฐอายุ 10 ปี ปรับตัวลดลง ขณะ
เดียวกันราคาทองค�ำได้ปรับพุง่ ขึ้น
เนื่องจากเป็นสินทรัพย์ท่ีไม่ได้ให้
ผลตอบแทนในรูปแบบของอัตรา
ดอกเบี้ย
ส�ำหรับปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อ
ราคาทองค�ำนั้นมาจากประเด็น
สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่าง
สหรัฐกับจีนด้านภูมิรัฐศาสตร์ท่ีอาจ
จะกลับมาเป็นที่นา่ จับตา เนื่องจาก
สหรัฐส�ำรวจพบว่าจีนก�ำลังสะสม
อาวุธนิวเคลียร์ 110 แห่งในมลฑล
ซินเจียง ท�ำให้สหรัฐเกิดความ
วิตกกังวล ปัจจัยนี้จึงเป็นปัจจัยที่
ต้องจับตามองต่อความตึงเครียด
ระหว่างประเทศซึ่งประเด็นนี้สง่ ผล
ต่อราคาทองค�ำให้ปรับตัวขึ้น
ส่วนค�ำแนะน�ำส�ำหรับนักลงทุน
นั้นหากราคาทองค�ำยังแกว่งตัวใน
ทิศทางขึ้นยังมีโอกาสที่จะไปได้ต่อ
แนะน�ำเข้าซื้อเมื่ออ่อนตัว โดยมอง
แนวรับที่ 1,815-1,803 ดอลลาร์
สหรัฐต่อออนซ์ หรือ 28,250-

28,050 บาท ส่วนแนวต้านมอง
ที่ 1,833-1,841 ดอลลาร์สหรัฐ
ต่อออนซ์ หรือ 28,700 บาท ถ้า
ผ่านได้มีโอกาสไปที่ 1,856-1,872
ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ หรือ
28,900-29,150 บาท แต่ต้องระวัง
ถ้าหลุด 1,790 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
ออนซ์ หรือ 27,850 บาท ให้ตัดขาด
ทุน
ล่าสุด YLG ได้ออกโปรโมชั่นลดค่า
คอมมิชชั่น 80% ส�ำหรับนักลงทุน
ในตลาด TFEX และได้เพิ่มโอกาส
ให้กับนักลงทุนหน้าใหม่สามารถซื้อ
ขายทองค�ำออนไลน์เรียลไทม์ได้
ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยการซื้อขาย
ผ่านแอปพลิเคชั่น YLG Trader ที่
รองรับระบบ iOS ท�ำให้นักลงทุน
ที่ต้องการเพิ่มทางเลือกในการ
ลงทุนสามารถลงทุนได้ทุกที่ทุก
เวลา อีกทั้งมีความปลอดภัยสูง
ส่วนนักลงทุนที่ไม่ได้ใช้ระบบ iOS
สามารถสมัครออนไลน์ คลิก www.
ylgopenacc.com หรือ ปรึกษา
การลงทุนทองค�ำแท่ง Call center
: 02 687 9892, 02 687 9893,
02 687 9888 ต่อ 1 ส�ำหรับนัก
ลงทุนที่ต้องการลงทุนใน TFEX ซึ่ง
รวมการให้บริการเทรดทองค�ำ หุ้น
และค่าเงิน คลิก https://www.
ylgfutures.co.th/th/contact-us/
contact-information

ทริิสเรทติ้้�ง คงอัั นดัับเครดิิตองค์์กร ECF ที่่� BB+
และเปลี่่�ยนแนวโน้้ ม เป็็น Stable จาก Negative
ทริสเรทติ้ง คงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท อีสต์โคสท์
เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) ที่ระดับ BB+ ในขณะเดียวกันยัง
ได้เปลี่ยนแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทเป็น Stable หรือ
คงที่ จาก Negative หรือ ลบ ด้วย โดยแนวโน้มอันดับเครดิต
Stable หรือ คงที่ สะท้อนถึงยอดขายเฟอร์นิเจอร์ของบริษัท
ที่เพิ่มขึ้นซึ่งได้ประโยชน์จากกระแสการอยูบ
่ ้านเพื่อลดการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19)
และแรงกดดันต่อโครงสร้างหนี้ท่ีผอ
่ นคลายลงจากการขาย
การลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทออกไป
อันดับเครดิตที่ระดับ BB+ ยังคงสะท้อนถึงขีดความสามารถ
ในการแข่งขันที่เพียงพอของบริษัทในตลาดเฟอร์นิเจอร์รวม
ถึงช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่ม่น
ั คงผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่
ในประเทศไทยและตลาดส่งออก อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิต
ก็มีปัจจัยลดทอนจากงบการเงินของบริษัทที่มีภาระหนี้สูง
รวมไปถึงความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการ มินบู ซึ่งเป็นโรง
ไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ก�ำลังการผลิตขนาด 220 เมกะวัตต์ใน
ประเทศเมียนมา
ประเด็นส�ำคัญที่ก�ำหนดอันดับเครดิต

ลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาและอินเดีย โดยลูกค้าใหม่
เหล่านี้เป็นผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์ผา่ นทางช่องออนไลน์ซ่ึงได้รับ
ประโยชน์ท้ังจากกระแสการอยูบ
่ ้านและความนิยมในการซื้อ
ของออนไลน์ รายได้จากลูกค้าในประเทศสหรัฐอเมริกาเพิ่ม
ขึ้นอย่างรวดเร็วมาอยูท
่ ่ีระดับ 103 ล้านบาทในปี 2563 และ
40 ล้านบาทในช่วง 3 เดือนแรกในปี 2564 จาก 14 ล้านบาท
ในปี 2562 ในขณะที่ตลาดในประเทศอินเดียก็มีผลการด�ำเนิน
งานที่ดีเช่นกัน โดยบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 79 ล้านบาทในปี
2563 อย่างไรก็ตาม รายได้ในตลาดอินเดียกลับลดลงอย่าง
มากในไตรมาสแรกของปี 2564 เนื่องจากผลกระทบของการ
ระบาดของโรคโควิด 19 ภายในประเทศที่มีความรุนแรง
ภายใต้สมมติฐานกรณีฐาน ทริสเรทติ้งคาดว่ารายได้ของ
บริษัทจะไต่ข้ึนสูร่ ะดับสูงสุดครั้งใหม่ท่ี 1.6 พันล้านบาทในปี
2564 และหลังจากนั้นจะเติบโตในอัตราที่ช้าลงในช่วงปี
2565-2566 ทั้งนี้ บริษัทสามารถด�ำเนินการจัดส่งสินค้าให้แก่
ลูกค้าในประเทศอินเดียได้อีกครั้งในช่วงครึ่งหลังของปี 2564
หลังจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ภายในประเทศลดความ
รุนแรงลง

มีความสามารถในการแข่งขันที่เพียงพอในตลาด
เฟอร์นิเจอร์

ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นท�ำให้ความสามารถในการท�ำก�ำไร
ลดลง

สถานะทางธุรกิจของบริษัทมีปัจจัยสนับสนุนจากการมี
ต�ำแหน่งทางการตลาดที่ม่ันคงในฐานะผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์
ขนาดกลางในประเทศไทย บริษัทถือเป็นผู้รับจ้างผลิตสินค้า
ให้แก่ผู้ว่าจ้างที่มีแบรนด์ของตัวเอง (Original Equipment
Manufacturer OEM) เนื่องจากยอดขายเฟอร์นิเจอร์สว
่ น
ใหญ่ของบริษัทเป็นสินค้าที่ผลิตตามค�ำสั่งของลูกค้า ในการนี้
ทริสเรทติ้งมองว่าบริษัทมีความสามารถในการแข่งขันเพียง
พอที่จะรักษาต�ำแหน่งทางการตลาดของตนเอาไว้ได้โดยมี
ปัจจัยหนุนจากการที่บริษัทมีโรงงานเป็นของตนเองและมีการ
ประหยัดจากขนาดเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์สว
่ น
ใหญ่

ความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษัทอยูภ
่ ายใต้แรงกดดัน
จากการมีต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก โดย
อัตราก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัด
จ�ำหน่ายลดลงมาอยูท
่ ่ีระดับ 13.7% ในปี 2563 และ 12.6%
ในไตรมาสแรกของปี 2564 เมื่อเทียบกับระดับ 17%-18% ใน
ช่วงปี 2560-2562 โดยอัตราก�ำไรที่ลดลงเป็นผลมาจากราคา
ไม้พาร์ติเคิลบอร์ดที่พงุ่ สูงขึ้นและค่าแรงที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วง
การระบาดของโรคโควิด 19 อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งคาดว่า
ความสามารถในการท�ำก�ำไรของบริษัทจะค่อยๆ ปรับตัวดีข้ึน
โดยมีปัจจัยหนุนจากอัตราการใช้ก�ำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นของ
โรงงานและความพยายามของบริษัทในการลดต้นทุนวัตถุดิบ

อย่างไรก็ตาม สถานะทางธุรกิจของบริษัทก็มีข้อจ�ำกัดจาก
การแข่งขันด้านราคาในตลาดเฟอร์นิเจอร์เนื่องจากสินค้าส่วน
ใหญ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีถอดประกอบได้ (Knockdown) และ
เน้นกลุ่มเป้าหมายในตลาดระดับล่างจนถึงระดับกลาง

ผลการด�ำเนินงานทางการเงินของบริษัทในปี 2563 ดี
กว่าที่ทริสเรทติ้งคาดการณ์ไว้ โดยปัจจุบันโครงสร้างหนี้ของ
บริษัทยังคงอยูใ่ นระดับที่สูง ทั้งนี้ ผลการด�ำเนินงานนที่ดีข้ึน
เป็นผลมาจากอุปสงค์เฟอร์นิเจอร์ท่ีแข็งแกร่งในช่วงครึ่งหลัง
ของปี 2563 และความส�ำเร็จของบริษัทในการขายเงินลงทุน
ใน บริษัท เซฟเอนเนอจี โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ด�ำเนินงาน
โรงไฟฟ้าชีวมวล ในการนี้ บริษัทได้น�ำเงินที่ได้จากการขาย
เงินลงทุนดังกล่าวจ�ำนวน 233 ล้านบาทไปใช้ส�ำหรับการเพิ่ม
ทุนในโครงการมินบู ในระยะที่ 2-4

ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่ม่น
ั คง
บริษัทมีชอ
่ งทางการจัดจ�ำหน่ายหลักใน 2 ช่องทาง ได้แก่ การ
ส่งออกและการจัดจ�ำหน่ายผ่านร้านค้าปลีกสมัยใหม่ภายใน
ประเทศ โดยลูกค้าส่งออกของบริษัทนั้นส่วนใหญ่เป็นผู้ค้า
ปลีกสินค้าเฟอร์นิเจอร์และร้านค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศ
ญี่ปุ่น บริษัทจัดจ�ำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าวเป็นระยะ
เวลายาวนานและช่องทางเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยที่สนับสนุน
การเติบโตของยอดขายในช่วงหลายปีท่ีผา่ นมา ในปี 2563
รายได้จากตลาดส่งออกคิดเป็นสัดส่วน 65% ของยอดขาย
เฟอร์นิเจอร์ท้ังหมดของบริษัท ในขณะที่รายได้จากร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่ภายในประเทศมีสัดส่วนอยูท
่ ่ี 29% ของยอด
ขายทั้งหมด
กระแสการอยูบ
่ ้านช่วยเสริมการเติบโตของรายได้

ธุรกิจของบริษัทได้รับประโยชน์จากอุปสงค์เฟอร์นิเจอร์
ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากซึ่งส่งผลให้ผลการด�ำเนินงานของบริษัท
ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 ทั้งนี้ ในปี
2563 ทั้งปี รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 10% เป็น 1.4
พันล้านบาท โดยช่องทางการส่งออกมีอัตราการเติบโตถึง
23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อน ในขณะที่ยอดขาย
เฟอร์นิเจอร์ผา่ นช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่ภายในประเทศเพิ่ม
ขึ้นประมาณ 3.7%
สาเหตุหลักที่ท�ำให้รายได้ฟ้ นตั
ื วมาจากค�ำสั่งซื้อที่เพิม
่ ขึ้นจาก

โครงสร้างหนี้ต่�ำกว่าคาด

สถานะทางการเงินคาดว่าจะดีข้น
ึ

ทริสเรทติ้งคาดว่าสถานะทางการเงินของบริษัทจะฟื้น
ตัวขึ้นหลังจากโครงการมินบูในระยะที่เหลือเริ่มเปิดด�ำเนิน
การ ทั้งนี้ โครงการในระยะที่ 2-4 ต้องล่าช้าออกไปอันเนื่อง
มาจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 และความขัด
แย้งทางการเมืองในประเทศพม่า
ภายใต้ประมาณการกรณีพ้ น
ื ฐาน ทริสเรทติ้งคาดว่าโครงการมิ
นบูระยะที่ 2 น่าจะเริ่มด�ำเนินการได้ภายในปี 2565 และระยะ
ที่เหลือจะเริ่มผลิตไฟฟ้าได้ภายในปี 2566 โดยล่าช้าจากแผน
ก่อนหน้าประมาณ 1 ปี ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งคาดว่าการด�ำเนินงาน
โดยรวมของโรงไฟฟ้ามินบู เมื่อผลิตไฟฟ้าได้ครบ 220 เมกะ
วัตต์ จะท�ำให้บริษัทมีกระแสเงินสดที่ม่ันคงที่ประมาณ 100120 ล้านบาทต่อปี โดยทริสเรทติ้งคาดว่าก�ำไรก่อนดอกเบี้ย
จ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�ำหน่ายของบริษัทจะเพิ่ม
ขึ้นเป็นประมาณ 300 ล้านบาทในปี 2566 จาก 200 ล้านบาท
ในปี 2564 ในขณะที่สัดส่วนหนี้ทางการเงินสุทธิต่อก�ำไรก่อน
ดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจ�ำหน่ายมีแนว
โน้มจะลดลงเหลือ 5-7 เท่าและเงินทุนจากการด�ำเนินงานต่อ
หนี้ทางการเงินสุทธิจะเพิ่มขึ้นเป็น 5%-10% ในช่วงประมาณ
การดังกล่าว

สภาพคล่องยังคงตึงตัว
ทริสเรทติ้งประเมินว่าสภาพคล่องของบริษัทยังคงตึงตัวอยู่
โดยแหล่งเงินทุนของบริษัทอยูใ่ นระดับที่สูงกว่าความต้องการ
ใช้เงินในช่วง 12 เดือนข้างหน้าอยูเ่ ล็กน้อย ทั้งนี้ แหล่งเงิน
ทุนของบริษัทประกอบด้วยเงินสดในมือ ณ สิ้นเดือนมีนาคม
2564 จ�ำนวน 81 ล้านบาทและประมาณการเงินทุนจากการ
ด�ำเนินงานที่จ�ำนวน 57 ล้านบาท ในขณะที่ความต้องการใช้
เงินทุนจะประกอบด้วยเงินลงทุนจ�ำนวน 61 ล้านบาท เงินกู้ท่ี
ต้องช�ำระภายใน 12 เดือนข้างหน้าจ�ำนวน 52 ล้านบาท และ
เงินปันผลอีกประมาณ 12 ล้านบาท
โครงสร้างเงินทุน

ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 บริษัทมีภาระหนี้จ�ำนวน 1.85
พันล้านบาทซึ่งประกอบด้วยหนีท
้ ่ีมล
ี �ำดับในการได้รบ
ั ช�ำระคืน
ก่อนประมาณ 1.47 พันล้านบาท โดยหนี้ท่ีมีล�ำดับในการได้รับ
ช�ำระคืนก่อนทั้งหมดเป็นหนี้ท่ีมีหลักประกัน ดังนั้น อัตราส่วน
ของหนี้ท่ีมีล�ำดับในการได้รับช�ำระคืนก่อนต่อภาระหนี้รวมจึง
อยูท
่ ่ีประมาณ 79.5% เนื่องจากอัตราส่วนของหนี้ท่ีมีล�ำดับ
ในการได้รับช�ำระคืนก่อนต่อภาระหนี้ท้ังหมดนั้นมีมากกว่า
50% ทริสเรทติ้งจึงมองว่าเจ้าหนี้ท่ีไม่มีหลักประกันของบริษัท
จะเสียเปรียบอย่างมีนัยส�ำคัญในเรื่องของสิทธิในการเรียก
ร้องสินทรัพย์ของบริษัท ดังนั้น อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์
ไม่มีหลักประกันของบริษัทจะถูกปรับลดลง 1 ขั้นจากอันดับ
เครดิตองค์กร
สมมติฐานกรณีพ้ น
ื ฐาน

รายได้จะอยูท
่ ่ีประมาณ 1.6 พันล้านบาทในปี 2564
และจะเติบโตปีละ 1%-2% ในระหว่างปี 2565-2566

ส่วนแบ่งก�ำไรจากโครงการมินบูจะเพิ่มขึ้นเป็น 100 ล้าน
บาทในปี 2566 จากประมาณ 30 ล้านบาทในปี 2564
อัตราก�ำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่า
ตัดจ�ำหน่ายซึ่งรวมกระแสเงินสดจากโครงการมินบูจะเพิ่มขึ้น
เป็น 19% ในปี 2566 จากระดับ 13% ในปี 2564
เงินลงทุนประมาณ 60 ล้านบาทต่อปีในระหว่างปี
2564-2566

อัตราการจ่ายเงินปันผล จะอยูท
่ ่ีระดับ 30% ในระหว่าง
ปี 2564-2566
แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต Stable หรือ คงที่ สะท้อนความ
คาดหมายของทริสเรทติ้งว่าธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทจะยัง
คงด�ำเนินไปอย่างราบรื่นและโครงสร้างหนี้จะปรับตัวดีข้น
ึ เมื่อ
โครงการมินบูด�ำเนินการได้อย่างเต็มที่
ปัจจัยที่อาจท�ำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

แนวโน้มในการปรับอันดับเครดิตเพิ่มขึ้นนั้นมีจ�ำกัด
ในระยะเวลาอันใกล้น้เี นื่องจากโครงสร้างหนี้ของบริษัทที่
ยังอยูใ่ นระดับสูง การปรับลดอันดับเครดิตอาจเกิดขึ้นได้
หากสถานะทางการเงินของบริษัทถดถอยลงไปมากกว่าเดิม
ซึ่งกรณีดังกล่าวอาจเกิดจากผลการด�ำเนินงานที่อ่อนแอใน
ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และ/หรือการลงทุนที่ใช้การก่อหนี้เพิ่ม การ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโครงการมินบูท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ในด้านลบต่อกระแสเงินสดของโครงการก็อาจน�ำมาสูก
่ ารปรับ
ลดอันดับเครดิตได้ด้วยเช่นกัน
เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

2562

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 กรกฎาคม

- อัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญและการปรับปรุงตัวเลข
ทางการเงิน, 5 กันยายน 2561
บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จ�ำกัด (มหาชน) (ECF)
อันดับเครดิตองค์กร: BB+

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

กกร. ปรัับลดประมาณการเศรษฐกิิจไทยปีี 64 เป็็น -1.5 % ถึึง 0.0%
ขึ้้� นอยู่่�กัับความรุุนแรง โควิิด-19 พร้้อมคาดส่่งออกขยายตััว
10.0% ถึึง 12.0% จากเศรษฐกิิจโลกฟื้้�นตััวดีี
นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมภาค
เอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประจ�ำเดือนสิงหาคม 2564
โดยมีนายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เป็น
ประธาน กกร. และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็น
ประธานร่วมในการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video
Conference) โดยมีการแถลงข่าวในประเด็นต่อไปนี้
• เศรษฐกิจไทยเสี่ยงเข้าสูภ
่ าวะถดถอยอีกปี จากโควิด-19
ระลอกใหม่ท่ีสง่ ผลกระทบตลอดครึ่งปีหลัง การควบคุมการ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่ประสบความส�ำเร็จ
จ�ำนวนผู้ติดเชื้อรายวัน รวมถึงจ�ำนวนผู้ป่วยสะสมในโรง
พยาบาลยังเพิ่มขึ้นในอัตราสูง แม้จะมีการใช้มาตรการ
Lockdown มา 14 วันแล้วก็ตาม ท�ำให้ภาครัฐต้องขยาย
มาตรการ Lockdown ณ ขณะนี้ออกไปอีกจนถึงสิ้นเดือน
สิงหาคม และขยายวงกว้างออกไปหลายจังหวัด ทั้งนี้ หาก
การกระจายวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนทั่ง
ประเทศยังท�ำได้ช้า ประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงที่ยังต้องจ�ำกัด
กิจกรรมเศรษฐกิจตลอดไตรมาสที่ 4 รวมถึงลดทอนความ
เป็นไปได้หรือประโยชน์ของแผนการเปิดประเทศ ดังนั้น
เศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีจึงอยูใ่ นภาวะที่ฟ้ นตั
ื วได้
ยาก และเป็นไปได้สูงที่เศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปีจะหด
ตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งอาจจะท�ำให้เศรษฐกิจไทยปี 2564
เข้าสูภ
่ าวะถดถอยต่อเนื่องเป็นปีท่ีสองแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะ
สามารถฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งก็ตาม
• ธุรกิจทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบจากการระบาดที่ทวี
ความรุนแรงขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ภาคการส่งออก ภาวะเศรษฐกิจ
ที่ซบเซายาวนานจากมาตรการควบคุมการระบาดที่เข้ม
งวดได้สง่ ผลกระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบการโดยเฉพาะ
SMEs และลูกจ้างแรงงาน สะท้อนจากลูกหนี้ท่ีอยูใ่ นการดูแล
ช่วยเหลือของธนาคารต่างๆ ภายใต้มาตรการปรับโครงสร้าง
หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยจ�ำนวน 1.89 ล้านบัญชี
หรือเป็นยอดเงินราว 2 ล้านล้านบาท โดยในระยะข้างหน้า
นอกเหนือจากธุรกิจบริการ ท่องเที่ยว และการค้าขายทั่วไป
ที่เปราะบางแล้ว การระบาดของโควิด-19 ในกลุ่มแรงงาน
ได้เริ่มส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและอุตสาหกรรมส่ง
ออก ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เดียวของเศรษฐกิจไทยตลอดหลาย
เดือนที่ผา่ นมา ดังนั้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันบูรณา
การมาตรการการจ�ำกัดวงจรของการระบาด โดยการเร่ง
หาวัคซีนหลักและวัคซีนทางเลือกให้เพียงพอส�ำหรับความ
ต้องการของประชาชนและสร้างภูมิค้ม
ุ กันหมูใ่ ห้ได้โดยเร็ว
และการเร่งกระจายการตรวจหาเชื้อโดย Antigen Test Kit
เพื่อคัดแยกผู้ติดเชื้อโดยเร็ว
• ภาครัฐต้องเตรียมพร้อมส�ำหรับการเยียวยาและฟื้นฟู
เศรษฐกิจที่วิกฤตและถล�ำลึกกว่าที่คาดไว้มาก ภาคธุรกิจ
บอบช้�ำและต้องใช้พลังมากในการฟื้นฟูผู้ประกอบการที่
อ่อนล้า เสถียรภาพของภาคธุรกิจและภาคครัวเรือนตกอยู่
ภายใต้ความเสี่ยง โดยภาคครัวเรือนเผชิญภาระหนี้ท่ีเพิ่มสูง
กว่าร้อยละ 90 ต่อจีดีพี และต้องการการเยียวยาเพื่อชดเชย
รายได้ท่ีหดหายไปในระยะนี้และฟื้นฟูเพื่อให้กลับมามี
เสถียรภาพในระยะต่อไป ซึ่งเมื่อประเมินจากภาวะเศรษฐกิจ
ที่ถล�ำลึกกว่าที่คาดไว้มาก ภาครัฐจ�ำเป็นสร้างความเชื่อมั่น
โดยเตรียมความพร้อมในเรื่องของความเพียงพอของงบ
ประมาณ เพดานหนี้สาธารณะควรขยายให้มากกว่าร้อยละ
60 ต่อจีดีพี เป็นร้อยละ 65-70 เพื่อให้เหมาะสมกับภาระกิจ
ในการเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาวะวิกฤต รวมไปถึง
การจัดล�ำดับความส�ำคัญของงบประมาณภายใต้สถานการณ์
ฉุกเฉิน นอกจากนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจ�ำเป็นต้อง
พิจารณาแนวทางในการผ่อนคลายนโยบายการเงินและ
มาตรการกับสถาบันการเงินเพิ่มเติมภายใต้ข้อจ�ำกัดที่อัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายอยูใ่ กล้ระดับร้อยละ 0 เพื่อช่วยรักษา

เสถียรภาพของระบบการเงินของประเทศ
• เศรษฐกิจไทยยังวิกฤตและเผชิญความเสี่ยงค่อนข้างมาก
จากการระบาดระลอกใหม่ท่ีรวดเร็วและรุนแรง กระทบต่อ
อุปสงค์ในประเทศ ขณะที่เศรษฐกิจโลกที่ฟ้ นตั
ื วต่อเนื่องยัง
สนับสนุนส่งออกของไทยในระยะต่อไป ที่ประชุม กกร. จึง
ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2564 เป็น -1.5 % ถึง
0.0% ขึ้นอยูก
่ ับความรุนแรงของโควิด-19 และมาตรการ
เพิ่มเติมของรัฐ ด้านการส่งออก กกร. คาดว่าจะขยายตัว
10.0% ถึง 12.0% จากเศรษฐกิจโลกที่ฟ้ นตั
ื วดี แต่จ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องดูแล supply chain ไม่ให้เกิดการติดเชื้อ
ในวงกว้าง โดยภาครัฐให้ความส�ำคัญเร่งด่วนกับการจัดหา
วัคซีนให้กลุ่มแรงงานอย่างทั่วถึง ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
จะอยูใ่ นกรอบ 1.0% ถึง 1.2% โดยมีแรงกดดันจากราคา
พลังงานและค่าขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทบ
กับต้นทุนของผู้ผลิตสินค้า
• การยกระดับและขยายพื้นที่ครั้งนี้เป็นการปรับตาม
สถานการณ์ท่ีมีการระบาดในต่างจังหวัดเพิ่มโดยประเมิณ
ผลกระทบเพิ่มเติม เป็น 300,000-400,000 ล้านบาท (พื้นที่
สีแดงเข้ม มีสัดส่วนถึง 78% ของ GDP ประเทศ) สถานการณ์
ตอนนี้มีการยกระดับใกล้เคียงเมื่อเดือนเมษายนปีท่ีแล้ว
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการเคลื่อนย้ายของประชาชนลด
ลงมาก หากมีการล๊อคดาว์นแล้วจ�ำเป็นต้องเร่งท�ำมาตรการ
อื่นควบคู่ไปด้วย ต้องเร่งควบคุมการแพร่ระบาดโดยเฉพาะ
สายพันธ์เดลต้าที่มีอัตราการกระจายวัคซีนมากและรวดเร็ว
เพิ่มความสามารถในการเร่งฉีดวัคซีน การท�ำ Home
Isolation และ Company Isolation นอกจากนั้น ต้อง
ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผลกระทบจากการปิดการ
ด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ และท�ำให้การทะยอยผ่อนคลาย
ให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเดินไปได้ โดยภาคเอกชนตอนนี้
เข้ามาร่วมแบ่งเบาภาระของภาครัฐในการดูแลพนักงานของ
ตนและปฏิบัติตัวตามมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะหลายแห่ง
ได้มีการท�ำ Active Screening โดยใช้ Rapid Antigen Test
Kit เพื่อเร่งแยกคนติดออกมาไม่ให้มีการระบาดในสถาน
ประกอบการ รวมถึงมีการดูแลเชื่อมระบบกับโรงพยาบาล
และ Hospital ต่างๆอีกด้วย โดยร่วมมือกันทุกภาคส่วนต้อง
มีสว
่ นร่วมกัน มีความรับผิดชอบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
• เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความจ�ำเป็นทางเศรษฐกิจ
และเพื่อบรรเทาผลกระทบของประชาชน เนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เสนอขอ
ขยายระยะเวลาการลดภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างลงร้อย
ละ 90ออกไปอีก 1 ปี ของการจัดเก็บภาษี ปีภาษี 2565 (
ให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1มกราคม2565 จนถึงวัน
ที่31ธันวาคม2565)
• เสนอภาครัฐเพิ่มสัดส่วนการค้�ำประกันความเสียหายผ่าน
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็น
ร้อยละ 60 ขึ้นไป เพื่อให้สถาบันการเงินสามารถปล่อยสิน
เชื่อแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มาก
ขึ้น
• ขอกรมสรรพากร ยกเว้นภาษี SMEs 3 ปี โดยจะต้องท�ำ
บัญชีเดียวและยื่นภาษีผา่ นระบบ E-Tax
• รัฐบาลควรมีค�ำสั่งเดียว (Single Command) ในการสั่งการ
บริหารจัดการสถานการณ์โควิด-19
• เสนอให้ภาครัฐอนุญาตให้เอกชนน�ำเข้าวัคซีนได้อย่างเสรี
โดยไม่ต้องผ่านผู้ผลิตหรือผู้แทนจ�ำหน่ายและหน่วยงานรัฐ

ภายใต้การก�ำกับดูแลจากภาครัฐ โดยภาครัฐเป็นผู้ออกใบสั่ง
ซื้อและออกค่าใช้จ่าย
• ให้ อย. เร่งอนุมัติวัคซีนยี่ห้ออื่นๆ โดยไม่ต้องรอบริษัท
วัคซีนน�ำเอกสารมายื่น เพื่อเพิ่มทางเลือกและเปิดโอกาสใน
การจัดหาวัคซีนมากยิ่งขึ้น
• ขอให้ภาครัฐสนับสนุนการลดหย่อนภาษี 2 เท่า ส�ำหรับ
ภาคเอกชนที่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่ง
ด่วน (Antigen Test Kit) และค่าวัคซีนป้องกันโควิด-19
• ให้เอกชนช่วยด�ำเนินการสนับสนุนการผลิตและจัดหายา "
ฟาวิพิราเวียร์" ที่ก�ำลังมีความต้องการสูง
• สมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิก ได้ออกมาตรการ
ช่วยหลือลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่เกิดการ
ระบาดของโควิด-19 ในช่วงต้นปี 2563 ทั้งมาตรการที่
เป็นการช่วยเหลือเป็นการทั่วไป มาตรการช่วยเหลือเฉพาะ
กลุ่ม เพื่อลดภาระทางการเงินให้กับลูกค้า และมาตรการ
เสริมสภาพคล่องล่าสุด ตระหนักถึงความเดือดร้อนของลูก
หนี้และเห็นความจ�ำเป็นเร่งด่วน ออกมาตรการเร่งด่วนด้วย
การพักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ลูกหนี้ SMEs และราย
ย่อย เป็นระยะเวลา 2 เดือนให้กับลูกหนี้ท่ีได้รับผลกระทบ
โดยตรง ทั้งในพื้นที่ควบคุมฯ 29 จังหวัด และนอกพื้นที่ควบ
คุมฯ ที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ ระยะเวลา
ยื่นค�ำขอตั้งแต่ 19 กรกฎาคม -15 สิงหาคม 2564 โดยจะไม่
เรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างอยูใ่ นทันที เพื่อไม่ให้เป็น
ภาระหนักกับลูกหนี้
• มาตรการทางการเงินช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการธุรกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ธนาคาร
แห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงานข้อมูลความคืบหน้าการยื่น
ค�ำขอตามพระราชก�ำหนด (พ.ร.ก.) การให้ความช่วยเหลือ
และฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2564 ล่าสุด ณ วันที่
27 กรกฎาคม 2564 ธปท.รายงานตัวเลขค�ำขอสินเชื่อฟื้นฟู
และได้รับการอนุมัติสินเชื่อแล้ว จ�ำนวน 82,767 ล้านบาท
คิดเป็นจ�ำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ 27,219 ราย วงเงิน
เฉลี่ยที่ได้รับการอนุมัติ 3.0 ล้านบาทต่อราย ขณะที่ความคืบ
หน้าตัวเลขโครงการ "พักทรัพย์ พักหนี้" มีมูลค่าสินทรัพย์ท่ี
รับโอนจ�ำนวนทั้งสิ้น 1,060 ล้านบาท คิดเป็นจ�ำนวนผู้ท่ีได้
รับความช่วยเหลือ 18 ราย
• สมาคมธนาคารไทยร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย
ด�ำเนินการโครงการ Digital Supply chain finance เพื่อ
ให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็ก SME ให้เข้าถึงเงิน
ทุน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในระยะกลาง โดยให้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาช่วยธนาคารในการจัดการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อเป็นประโยชน์ใพิจารณาให้สินเชื่อได้มากขึ้น
เงื่อนไขดีข้น
ึ คาดว่า เฟส 1 จะเสร็จสิ้น เพื่อน�ำไปใช้งานใน
ไตรมาส 4 โดยสมาคมมีแผนขอการสนับสนุนไปยังภาครัฐ
ในการให้ประโยชน์กับธุรกรรมที่เกิดขึ้นใน platform การ
พัฒนา e-invoicing platform เป็นส่วนส�ำคัญของ Thailand
Smart Financial Infrastructure เป็นกลไกในการช่วย
เหลือผู้ประกอบการให้เข้าถึงเงินทุนหมุนเวียนแบบ manyto- many ทั้งในช่วงที่ต้องประคับประคองกิจการ และใน
ช่วงฟื้นฟูหลังสถานการณ์โควิด และสามารถเป็นฐานในการ
สร้างแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัลระหว่างประเทศ (National
Digital Trade Platform : NDTP) ส�ำหรับการค้าระหว่าง
ประเทศต่อไป

FETCO เผย ดััชนีีความเชื่่�อมั่่�น นลท.อีี ก 3 เดืือนข้้ างหน้้า

อยู่่�ที่่�ระดัับ 64.37 ปรัับตััวลดลง 39.3%
นายไพบููลย์์ นลิินทรางกููร ประธานกรรมการ
สภาธุุรกิิจตลาดทุุนไทย เปิิดเผยดััชนีีความเชื่่� อ
มั่่�นนัักลงทุุน (FETCO Investor Confidence
Index) ผลสำำ�รวจในเดืือนกรกฎาคม 2564 พบ
ว่่า ดััชนีีความเชื่่�อมั่่�นนัักลงทุุน (FETCO Investor
Confidence Index: ICI) ในอีีก 3 เดืือนข้้างหน้้า
อยู่่�ที่่�ระดัับ 64.37 ปรัับตััวลดลง 39.3% จาก
เกณฑ์์ทรงตััวเดืือนก่่อนมาอยู่่�ในเกณฑ์์ซบเซา
นัักลงทุุนคาดหวัังแผนการฉีีดวััคซีีนเพื่่�อคลี่่�คลาย
สถานการณ์์ Covid-19 เป็็นปััจจััยหนุุนมากที่่�สุุด
รองลงมาคืือการฟื้้� นตััวของเศรษฐกิิจในประเทศ
และนโยบายภาครััฐ สำำ�หรัับปััจจััยที่่�ฉุุดความเชื่่�อ
มั่่�นนัักลงทุุนมากที่่�สุุด ได้้แก่่ สถานการณ์์ระบาด
ของ Covid-19 ระลอกปััจจุุบัน
ั ที่่�รุุนแรงขึ้้�น รอง
ลงมาคืือความขััดแย้้งระหว่่างประเทศ และการ
ถดถอยของเศรษฐกิิจในประเทศ
ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO
Investor Confidence Index) ส�ำรวจในเดือน
กรกฎาคม 2564 ได้ผลส�ำรวจโดยสรุป ดังนี้
- ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุน
ในอีก 3 เดือนข้างหน้า (ตุลาคม 2564) อยูใ่ น
เกณฑ์ ซบเซา (ช่วงค่าดัชนี 40-79) ปรับตัวลดลง
39.3% จากเดือนก่อนมาอยูท
่ ่ีระดับ 64.37
- ความเชื่อมั่นนักลงทุนทุกกลุ่มปรับตัวลด
ลงมาอยูใ่ นระดับ ซบเซา
- หมวดธุรกิจที่นา่ สนใจมากที่สุด หมวดชิน
้
ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (ETRON)
- หมวดธุรกิจที่ไม่นา่ สนใจมากที่สุด คือ
หมวดแฟชั่น (FASHION)
- ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทย
มากที่สุด คือ แผนการฉีดวัคซีนเพื่อคลี่คลาย
สถานการณ์
Covid-19
- ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทย
มากที่สุด คือ สถานการณ์ระบาดของ Covid-19
ระลอกปัจจุบันที่รุนแรงขึ้น
ผลส�ำรวจ ณ เดือนกรกฎาคม 2564 ราย
กลุ่มนักลงทุน พบว่าความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุน
บุคคลปรับตัวลดลง 40.1% อยูท
่ ่ีระดับ 65.79
กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ปรับตัวลดลง 40%
อยูท
่ ่ีระดับ 50.00 กลุ่มนักลงทุนสถาบันใน
ประเทศปรับตัวลดลง 55.5% อยูท
่ ่ีระดับ 57.89
และกลุ่มนักลงทุนต่างชาติปรับตัวลดลง 33.3%

อยูร่ ะดับ 66.67"นายไพบูลย์ กล่าว
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 สถานการณ์
โรคระบาด Covid-19 ในประเทศที่มีผู้ติดเชื้อ
รายใหม่และผู้เสียชีวิตเพิม
่ สูงขึ้นมาก รวมถึง
ความไม่ชัดเจนของการจัดหาและกระจายฉีด
วัคซีน เป็นปัจจัยหลักที่กดดันต่อการเคลื่อนไหว
ของ SET index ตลอดทั้งเดือน และปรับตัวลด
ลงอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลังของเดือน หลัง
จากมีการออกมาตรการ Lockdown เพื่อควบคุม
การระบาดของโควิด และค่าเงินบาทที่อ่อนตัว
ลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบให้กระแสเงิน
ลงทุนของกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศทยอยไหล
ออกจากตลาดหุ้นไทยกว่า 17,700 ล้านบาทใน
เดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม ตลาดทุนไทยยัง
ได้แรงหนุนจากปัจจัยภายใน อาทิ การประกาศ
มาตรการเยียวยากลุ่มแรงงานและผู้ประกอบ
การที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ Lockdown
ในพื้นที่ 10 จังหวัด
สีแดงเข้ม และมาตรการลดค่าไฟฟ้าและ
น้�ำประปา วงเงินรวม 42,000 ล้านบาทจาก
รัฐบาล อีกทั้ง ปัจจัยภายนอก เช่น การประกาศ
คงดอกเบี้ยนโยบายของ FED และ ECB เพื่อ
สนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจท่ามกลาง
ความเสี่ยงที่ยังมีอยูส
่ ูง ส่งผลให้ SET index ณ
สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564 ปิดที่ 1,521.92 จุด
ปรับตัวลดลง 4.15% จากเดือนก่อนหน้า
ปัจจัยต่างประเทศที่นา่ ติดตาม ได้แก่ การ
ประชุม Jackson Hole Symposium วันที่ 2628 ส.ค. 2564 ซึ่ง Fed อาจมีการส่งสัญญาณ
การท�ำ QE Tapering การควบคุมและการ
ออกกฎระเบียบจากทางการจีนซึ่งกระทบต่อ
sentiment ในการลงทุนหุ้นจีนโดยเฉพาะหุ้น
กลุ่มเทคโนโลยี ความขัดแย้งใน โอเปก ซึ่งอาจ
ส่งผลต่อความผันผวนของราคาน้�ำมันโลก ใน
ส่วนของปัจจัยในประเทศที่อาจกระทบต่อการ
ลงทุน ได้แก่ การบริโภคภาคเอกชนที่อาจจะถูก
กระทบอย่างหนักจากมาตรการควบคุมโรคที่เข้ม
งวดขึ้น สภาวการณ์ของเศรษฐกิจไทยที่นา่ จะ
ฟื้นตัวได้ยากเนื่องจากแผนการเปิดประเทศเต็ม
รูปแบบภายในปีน้ต
ี ามเป้าหมายรัฐบาลที่อาจ
จะไม่เป็นไปตามแผน ดังนั้น แนวทางการกระตุ้
นการด�ำเนินนโยบายการคลังของภาครัฐเป็นอีก
หนึ่งปัจจัยส�ำคัญที่นา่ ติดตามซึ่งจะส่งผลต่อการ
สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest
Rate Expectation Index) เดือนสิงหาคม 2564
ผลจากดัชนีสะท้อนการคาดการณ์ของ
ตลาดที่คงมุมมองเช่นเดียวกับครั้งที่แล้ว ว่า กนง

. จะรักษาอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0.5%
ในการประชุมเดือนสิงหาคมนี้ ส่วนอัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี และอายุ 10
ปี ณ สิ้นไตรมาส 3 มีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลง
จากการส�ำรวจเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดย
มีผต
ู้ อบแบบสอบถามจ�ำนวนมากขึ้นที่คาดการณ์
ว่าอัตราผลตอบแทนอาจเพิ่มขึ้นจากเนื่องจาก
เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้มขยายตัวจากการกลับ
มาเปิดเมืองของประเทศต่างๆที่ได้ฉีดวัคซีนได้
ครอบคลุมประชากรบางส่วนแล้วท�ำให้อัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐมีแนวโน้มสูงขึ้น
ซึ่งจะส่งผลให้พันธบัตรรัฐบาลไทยมีแนวโน้มสูง
ขึ้นด้วย ในขณะเดียวกันผู้ตอบแบบสอบถามบาง
รายมีความเห็นว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลไทยอาจปรับตัวลดลงจากการที่รัฐบาล
อัดฉีดเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
COVID-19 หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อปรับตัวสูงขึ้นต่อ
เนื่อง
นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการ
ผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เปิดเผย
ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate
Expectation Index) เดือนสิงหาคม 2564 โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
- ดัชนีคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยนโยบายใน
การประชุม กนง. รอบเดือนสิงหาคมนี้อยูท
่ ่ีระดับ
47 ไม่เปลี่ยนแปลงจากครั้งที่แล้วและยังอยูใ่ น
เกณฑ์ ไม่เปลี่ยนแปลง (Unchanged) สะท้อน
มุมมองของตลาดที่คาดว่าการประชุม กนง
. ในเดือนสิงหาคมนี้ กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่ร้อยละ 0.5 เนื่องจาก เศรษฐกิจมีแนว
โน้มฟื้นตัวช้าลงจากการระบาดของ COVID-19
และ ธปท. ได้ท�ำการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่าน
มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธุรกิจ SME และหนี้
ครัวเรือน ความจ�ำเป็นในการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยจึงลดลง
- ดัชนีคาดการณ์อัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาล 5 ปีและ 10 ปี ณ สิ้นไตรมาส 3
ยังคงอยูใ่ นเกณฑ์ ไม่เปลี่ยนแปลง (Unchanged)
โดยดัชนีอยูใ่ นระดับเดียวกับครั้งที่แล้วจากการ
มีผู้ตอบแบบสอบถามจ�ำนวนมากขึ้นคาดการณ์
ว่าอัตราผลตอบแทนอาจปรับตัวสูงขึ้นในขณะ
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนคาดว่าอัตราผล
ตอบแทนอาจปรับลดลง สะท้อนมุมมองของ
ตลาดที่ว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตร 5 ปี และ
10 ปีนา่ จะไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับ 0.82%
และ 1.66% ตามล�ำดับ ณ วันที่ท�ำการส�ำรวจ
(16 กรกฎาคม 2564) โดยปัจจัยที่มีผลต่อการ
คาดการณ์ ได้แก่ อุปสงค์และอุปทานในตลาด
ตราสารหนี้ ทิศทางอัตราดอกเบี้ยโลก รวมถึง
เศรษฐกิจในประเทศเป็นหลัก

กนง. มีีมติิ 4 ต่่อ 2 เสีี ยงให้้ คงอัั ตราดอกเบี้้� ยนโยบาย

ไว้้ ที่่�ร้้อยละ 0.50 ต่่อปีี โดยให้้ มีีผลทัันทีี
นายทิิตนัันทิ์์� มััลลิิกะมาส เลขานุุการ
คณะกรรมการนโยบายการเงิิน (กนง
.) แถลงผลการประชุุม กนง. ในวัันที่่�
4 สิิงหาคม 2564 เปิิดเผยว่่า คณะกร
รมการฯ มีีมติิ 4 ต่่อ 2 เสีียง ให้้คงอััตรา
ดอกเบี้้�ยนโยบายไว้้ที่่�ร้อ
้ ยละ 0.50 ต่่อ
ปีี ขณะที่่� 2 เสีียง เห็็นควรให้้ลดอััตรา
ดอกเบี้้�ยนโยบายร้้อยละ 0.25 ต่่อปีี ใน
การประชุุมครั้้�งนี้้� กรรมการ 1 ท่่านลาป
ระชุุม
คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจ
ไทยปี 2564 ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของ COVID-19 มากกว่าที่
ประเมินไว้ และยังมีความเสี่ยงด้าน
ต่�ำอย่างมีนัยส�ำคัญ ซึ่งโจทย์ส�ำคัญ
ที่สุดของเศรษฐกิจไทย ณ ปัจจุบัน
คือ การเร่งควบคุมการระบาดและ
กระจายวัคซีน เพื่อฟื้นความเชื่อมั่น
ของประชาชนและเอื้อให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและรายได้กลับมาขยายตัว
ขณะที่มาตรการทางการคลังและการ
เงินจะต้องเร่งช่วยผู้ได้รับผลกระทบให้
ตรงจุดและทันการณ์ยง่ิ ขึ้นสอดคล้อง
กับสถานการณ์ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ
เห็นว่า ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจในระยะ
ข้างหน้ายังอยูใ่ นระดับสูง การช่วยเหลือ
ต้องเร่งผลักดันผ่านการกระจายสภาพ
คล่องและลดภาระหนี้ของกลุ่มที่ได้รับ
ผลกระทบ ซึ่งกรรมการส่วนใหญ่เห็น
ว่ามาตรการการเงินจะมีประสิทธิผล
มากกว่าการลดอัตราดอกเบี้ยที่ปัจจุบัน
อยูใ่ นระดับต่�ำ จึงเห็นควรให้คงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไว้ ขณะที่กรรมการ
2 ท่าน เห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ย
เพื่อเป็นมาตรการเสริมในการช่วยพยุง
เศรษฐกิจและรองรับแนวโน้มเศรษฐกิจ
ที่มีความเสี่ยงสูงในระยะข้างหน้า
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวร้อย
ละ 0.7 และ 3.7 ในปี 2564 และ 2565
ตามล�ำดับ โดยปรับลดลงตามการ

บริโภคภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบ
มากในปีน้แ
ี ละแนวโน้มนักท่องเที่ยว
ต่างชาติท่ีปรับลดลงมากในปีหน้า ด้าน
ตลาดแรงงานเปราะบางมากขึ้น โดย
เฉพาะภาคบริการและผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ อย่างไรก็ดี เศรษฐกิจไทยยังมี
แรงสนับสนุนเพิม
่ เติมจากแนวโน้มการ
ใช้จ่ายภาครัฐที่สูงขึ้นจาก พ.ร.ก. กู้เงิน
ล่าสุดและการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวดี
แม้ภาคการผลิตบางส่วนได้รับผลกระ
ทบจากการระบาดในโรงงานและการ
ขาดแคลนวัตถุดิบชั่วคราว ส�ำหรับอัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มใกล้เคียงเดิม
การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะ
ปานกลางยังคงยึดเหนี่ยวอยูใ่ นกรอบ
เป้าหมาย ทั้งนี้ เศรษฐกิจไทยยังมีความ
เสี่ยงด้านต่�ำอย่างมีนัยส�ำคัญจากการ
ระบาดทั้งในและต่างประเทศที่มีแนว
โน้มรุนแรงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
การบริโภคภาคเอกชน รายได้และการ
จ้างงาน เพิ่มเติมจากผลกระทบต่อ
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งคณะกร
รมการฯ จะติดตามปัจจัยดังกล่าวอย่าง
ใกล้ชิด
สภาพคล่องในระบบการเงินยังอยูใ่ น
ระดับสูง แต่การกระจายตัวยังไม่ท่ัว
ถึงจากความเสี่ยงด้านเครดิตที่เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs และภาคครัว
เรือนที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมจากการ
ระบาด ทั้งนี้ มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูท่ี
ออกมาช่วยให้ธุรกิจ SMEs เข้าถึงสิน
เชื่อเพิ่มขึ้น ด้านอัตราแลกเปลี่ยน เงิน
บาทเทียบกับดอลลาร์ สรอ. เคลื่อนไหว
อ่อนค่ากว่าเงินสกุลภูมิภาคตามปัจจัย
ในประเทศ คณะกรรมการฯ เห็นควร
ให้ติดตามพัฒนาการของตลาดการเงิน
โลกและไทยอย่างใกล้ชิด รวมถึงผลักดัน
การสร้างระบบนิเวศใหม่ของตลาดอัตรา
แลกเปลี่ยน (FX ecosystem) อย่างต่อ
เนื่อง

คณะกรรมการฯ เห็นว่ามาตรการภาค
รัฐและการประสานนโยบายมีความ
ส�ำคัญต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดย
มาตรการสาธารณสุขควรเร่งจัดหา
และกระจายวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อควบคุมไม่ให้การระบาดยืดเยื้อ
มาตรการการคลังควรเร่งเยียวยาและ
พยุงเศรษฐกิจ โดยดูแลตลาดแรงงาน
และภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นในจุดที่เปราะบาง
อย่างเพียงพอและทันการณ์ นโยบาย
การเงินต้องสนับสนุนให้ภาวะการเงิน
โดยรวมผ่อนคลายต่อเนื่อง ส�ำหรับ
มาตรการด้านการเงินและสินเชื่อควร
เร่งปรับปรุงให้มีประสิทธิผลมากขึ้น โดย
เร่งกระจายสภาพคล่องไปสูผ
่ ู้ได้รับผลก
ระทบให้ตรงจุดและลดภาระหนี้ อาทิ
มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู มาตรการพัก
ทรัพย์พักหนี้ และมาตรการอื่น ๆ ของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ควบคู่กับการ
ผลักดันให้สถาบันการเงินเร่งปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ให้เห็นผลในวงกว้างและ
สอดคล้องกับความสามารถในการช�ำระ
หนี้ของลูกหนี้ในระยะยาว
ภายใต้กรอบการด�ำเนินนโยบายการ
เงินที่มีเป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ราคา ควบคู่กับดูแลเศรษฐกิจให้เติบโต
อย่างยั่งยืนและเต็มศักยภาพ และรักษา
เสถียรภาพระบบการเงิน คณะกรรม
การฯ ยังคงให้น้�ำหนักกับการสนับสนุน
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้
คณะกรรมการฯ จะติดตามปัจจัยส�ำคัญ
ที่สง่ ผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจ
ได้แก่ การกระจายและประสิทธิภาพ
ของวัคซีน สถานการณ์การระบาดทั้ง
ในและต่างประเทศ ความเพียงพอของ
มาตรการการคลังและมาตรการด้านการ
เงินและสินเชื่อ โดยพร้อมใช้เครื่องมือ
นโยบายการเงินที่เหมาะสมเพิ่มเติมหาก
จ�ำเป็น

สมาคมธนาคารไทย ยืืนยัันให้้บริิการลููกค้้า

ประชาชนตามปกติิ พร้้ อมขยายมาตรการพัั กชำำ �ระหนี้้� เงิิ นต้้ นและดอกเบี้้�ย

ครอบคลุุมพื้้� นที่่�สีีแดงเข้้ม 29 จัังหวััด

สมาคมธนาคารไทย ประกาศ
แนวทางการให้บริการของสาขา
ตอบรับการยกระดับพื้นทีส
่ แ
ี ดง
เข้มอีก 16 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด
พร้อมประสานธนาคารสมาชิก
ขยายมาตรการพักช�ำระหนี้ 2
เดือนครอบคลุมพื้นทีท
่ ไ่ี ด้รบ
ั ผลก
ระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
และหล่อเลีย
้ งสภาพคล่องให้กับผู้
ประกอบการและลูกจ้าง
จากมติของศูนย์บริหารสถานการณ์
โควิด-19 (ศบค.) ปรับพื้นที่ควบคุม
สูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดง
เข้ม จากเดิม 13 จังหวัด เพิ่มขึ้น 16
จังหวัด เป็น 29 จังหวัด ประกอบ
ด้วย กาญจนบุรี ตาก นครนายก
นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง ราชบุรี
ลพบุรี สิงห์บุรี สมุทรสงคราม สระบุรี
สุพรรณบุรี เพชรบุรี และอ่างทอง
โดยใช้มาตรการล็อกดาวน์เช่นเดียว
กับ 13 จังหวัดในปัจจุบัน มีผลตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม 2564
นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคม
ธนาคารไทย เปิดเผยว่า เพื่อชะลอ
และลดการแพร่การระบาดของโค
วิด -19
ทีเ่ กิดขึ้น ธนาคารมีความจ�ำเป็นต้อง
ปิดการให้บริการของสาขาในบาง
พื้นทีเ่ สีย
่ งทีต
่ ้ังอยูใ่ นพื้นทีค
่ วบคุม
สูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้ม 29
จังหวัด เป็นการชั่วคราว โดยมีราย
ละเอียดดังนี้
1.
ธนาคารจะปิดสาขาที่ต้ังอยูใ่ น
ห้างสรรพสินค้า สาขาในศูนย์การค้า

และสาขาในคอมมูนิต้ีมอลล์ ที่ต้ังอยู่
ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด มีผล
ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้น
ไป
2.
ลูกค้าสามารถใช้บริการที่สาขา
ทั่วไปที่เป็นสาขา Stand Alone ซึ่ง
เปิดให้บริการตามปกติ 5 วัน หรือ 7
วันท�ำการ ขึ้นกับการพิจารณาของ
แต่ละธนาคาร แต่จะเปิดให้บริการไม่
เกินเวลา 15.30 น.
3.
สาขาใน 3 จังหวัดภาคใต้
ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา และ
นราธิวาส เปิดให้บริการไม่เกินเวลา
15.00 น
4.
ส�ำหรับสาขาในห้างสรรพ
สินค้า สาขาในศูนย์การค้า หรือ สาขา
ในคอมมูนิต้ีมอลล์ ที่ต้ังอยูใ่ นจังหวัด
นอกเขตพื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่
ควบคุมอื่นๆ ยังคงเปิดให้บริการตาม
ปกติ แต่จะต้องเปิดให้บริการไม่เกิน
17.00 น.
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถตรวจสอบรายชื่อ
สาขาใกล้เคียงที่เปิดให้บริการได้ทาง
website ของแต่ละธนาคาร
ซึ่งธนาคารสมาชิกพร้อมที่จะให้
ความช่วยเหลือและค�ำแนะน�ำใน
การท�ำธุรกรรมผ่านช่องทาง Mobile
Banking เช่น พร้อมเพย์ หรือการ
ช�ำระเงินด้วย QR Code ที่ธนาคาร
สมาชิกเปิดให้บริการ เพื่อความ
สะดวก รวดเร็ว และ ลดความแออัดที่
สาขา

ส�ำหรับการให้ความช่วยเหลือเร่ง
ด่วนที่ชว
่ ยลูกค้าผู้ประกอบการที่ได้
รับผลกระทบและความเดือดร้อน
จากค�ำสั่งของ ศบค. ได้แก่มาตรการ
พักช�ำระหนี้ 2 เดือน สมาคมธนาคาร
ไทยและธนาคารสมาชิกจะด�ำเนิน
มาตรการดังกล่าวให้ครอบคลุม 29
จังหวัดที่อยูใ่ นพื้นที่สีแดงเข้ม โดย
ลูกค้าผู้ประกอบการสามารถแจ้ง
ความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ
กับธนาคารเจ้าหนี้ ผ่านช่องทางต่างๆ
ทาง Call Center Line@ Facebook
Website และ Mobile Application
ได้ต้ังแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 สิงหาคม
2564
อย่างไรก็ตาม นายผยง ศรีวณิช กล่าว
ว่า การพักช�ำระเงินต้นและดอกเบี้ย
ภายใต้มาตรการพักช�ำระหนี้ 2 เดือน
นี้ เป็นเพียงการเลื่อนการช�ำระออก
ไป ลูกหนี้ท่ียังมีศักยภาพและสามารถ
ช�ำระหนี้ได้ควรจะช�ำระหนี้ต่อเนื่อง
เพื่อไม่ให้ภาระหนี้ในอนาคตเพิ่มขึ้น
สูงเกินจ�ำเป็น
"สมาคมธนาคารไทยและธนาคาร
สมาชิก พร้อมให้ความช่วยเหลือ
ลูกค้าผู้ประกอบการทีไ่ ด้รบ
ั ผลกระ
ทบให้มากทีส
่ ุด ซึ่งธนาคารแต่ละ
แห่งยังมีมาตรการอื่นๆ เพื่อช่วย
เหลือลูกค้าแต่ละกลุ่มตามความ
เหมาะสม เพื่อลดภาระทางการเงิน
ให้กับลกค้าผู้ประกอบการในช่วงที่
ยังไม่มรี ายได้หรือรายได้ลดน้อยลง
และช่วยหล่อเลีย
้ งสภาพคล่องให้กับ
ผู้ประกอบการด้วย"

วิิจัั ยกรุุงศรีี เผยเศรษฐกิิจในไตรมาส 2/2564
อ่่อนแอลงจากไตรมาสแรก และส่่ อแววเข้้ าสู่่� ภาวะ
ถดถอยในไตรมาส 3

วิจัยกรุงศรีรายงานว่าอุปสงค์ในประเทศเดือน
มิถุนายนยังคงซบเซา แต่เศรษฐกิจยังพอได้แรงหนุน
จากการส่งออก ส่วนภาคการผลิตในไตรมาส 3 อาจ
ได้รับผลกระทบมากขึ้นจากการระบาด ดัชนีการ
บริโภคภาคเอกชนเดือนมิถุนายนแม้ปรับดีข้ึนจาก
เดือนก่อนบ้างเล็กน้อย (+1.2% MoM sa) แต่โดยรวม
ยังอ่อนแอ สอดคล้องกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่
แตะระดับต่�ำสุดเป็นประวัติการณ์ ด้านการลงทุนภาค
เอกชนค่อนข้างทรงตัวจากเดือนก่อน (+0.2%) โดย
การลงทุนในหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ปรับดีข้ึน
เล็กน้อยตามทิศทางการส่งออก ขณะที่การลงทุนใน
หมวดก่อสร้างปรับลดลง เนื่องจากอุปสงค์ในประเทศ
ที่อ่อนแอและมาตรการควบคุมการระบาดในกลุ่ม
แรงงานก่อสร้าง ขณะที่ภาคท่องเที่ยวยังมีจ�ำนวนนัก
ท่องเที่ยวต่างชาติเพียงเล็กน้อย จากมาตรการจ�ำกัด
การเดินทางระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม มูลค่าการ
ส่งออกที่เติบโตในอัตราสูง (46.1%YoY) ปัจจัยหนุน
จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าและวัฏจักร
อิเล็กทรอนิกส์โลกที่อยูใ่ นช่วงขาขึ้น ส่งผลให้การส่ง
ออกเติบโตกระจายตัวทั้งในตลาดและหมวดสินค้า
ช่วยพยุงการผลิตภาคอุตสาหกรรมได้บ้างในช่วงที่
อุปสงค์ในประเทศอ่อนแอ
เศรษฐกิจไตรมาส 2 อ่อนแอลงจากไตรมาสแรก ผลก
ระทบจากการแพร่ระบาดระลอกสามของ COVID-19
ที่เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน โดยวิจัยกรุงศรีคาด
ว่า GDP ในไตรมาส 2 อาจหดตัวจากไตรมาสแรก
ที่ -0.6% QoQ sa แต่หากเทียบกับไตรมาส 2 ของ
ปีก่อนอาจขยายตัวได้ 7% YoY ซึ่งเป็นผลของฐาน
ที่ติดลบหนักเป็นส�ำคัญ นอกจากนี้ ในไตรมาส 3
เศรษฐกิจยังเผชิญกับการระบาดที่รุนแรงขึ้นจากสาย
พันธุ์เดลต้า โดยเฉพาะในพื้นที่กทม.และปริมณฑล
มาตรการควบคุมการระบาดจึงเข้มงวดขึ้น ท�ำให้
หลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักมากขึ้น อีก
ทั้งการระบาดที่เริ่มแผ่ลามถึงภาคการผลิตและอาจ
กระทบในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกได้
เศรษฐกิจในไตรมาส 3 จึงมีความเสี่ยงสูงที่จะเข้าสู่
ภาวะถดถอยได้และอาจจะติดลบมากกว่าในไตรมาส 2
คลังประเมินเศรษฐกิจปีน้เี ติบโต 1.3% และจะขยาย
ตัวเร่งขึ้นที่ 4-5% ในปีหน้า ด้านวิจัยกรุงศรีช้ใี นระยะ
ข้างหน้ายังมีความไม่แน่นอนสูงจากหลายปัจจัย
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ปรับลดคาด
การณ์ GDP ปี 2564 เหลือขยายตัว 1.3% จากเดิม
คาด 2.3% ผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของ
โรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
การเดินทางระหว่างประเทศและจ�ำนวนนักท่อง
เที่ยวต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาไทยลดลงจาก
เดิม อย่างไรก็ดี การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มปรับดี
ขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก
นอกจากนี้ สศค. ยังชี้ว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวเร่ง
ขึ้นเป็น 4-5% ในปี 2565 แรงสนับสนุนจากการฟื้น
ตัวของภาคท่องเที่ยวหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด
คลี่คลายลงและมีการเดินทางระหว่างประเทศมาก
ขึ้น กอปรกับการส่งออกจะขยายตัวได้ต่อเนื่อง
ด้านวิจัยกรุงศรีคาดการณ์ GDP ปีน้จ
ี ะขยายตัว
1.2% (เดิมคาด 2.0%) ผลกระทบจากการระบาด

ของ COVID-19 ที่รุนแรงและยาวนานกว่าคาด และ
จากแบบจ�ำลองชี้ว่าจ�ำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวัน
จะลดลงต่�ำกว่า 1,000 ราย ในเดือนพฤศจิกายน
สะท้อนมาตรการควบคุมยังคงด�ำเนินต่อไปจนถึง
เดือนตุลาคม กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศ
จึงยังคงซบเซา ด้านจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
คาดว่าจะมีเพียง 2.1 แสนคน (เดิมคาด 3.3 แสนคน
) นอกจากนี้ อานิสงส์จากการกลับมาเปิดด�ำเนิน
การของกิจกรรมเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพัฒนา
แล้วซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าส�ำคัญ หนุนให้มูลค่าส่ง
ออกของไทยในปีน้เี ติบเติบโตถึง 15% แม้ในช่วง
ครึ่งปีหลังการส่งออกอาจชะลอลงบ้าง ทั้งนี้ คาดว่า
เศรษฐกิจจะค่อยๆ ฟื้นในช่วงปลายไตรมาส 4 ปี
นี้ ตามเศรษฐกิจโลกที่ปรับดีข้ึนและการฉีดวัคซีน
จ�ำนวนมาก กอปรกับการทยอยผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมการระบาดในประเทศ อย่างไรก็ตาม ความ
ไม่แน่นอนจากการจัดหาและการกระจายวัคซีนของ
ไทย รวมถึงประสิทธิภาพของวัคซีนและประสิทธิผล
ของมาตรการล็อกดาวน์ ซึ่งนับเป็นประเด็นที่ยังต้อง
ติดตามในระยะข้างหน้า
ด้านเศรษฐกิจโลก การฟื้นตัวของกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้วกับกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่มแ
ี นว
้ IMF คาดเศรษฐกิจโลกปี
โน้มแตกต่างกันมากยิง่ ขึน
นี้ขยายตัว 6% แต่การเติบโตยังถูกกดดันจากไวรัส
สายพันธุ์เดลต้าและความไม่แน่นอนหลายด้าน
จากประมาณการเศรษฐกิจรอบล่าสุด IMF คงตัว
เลขคาดการณ์อัตราเติบโตของ GDP โลกในปี 2564
ที่ 6.0% แม้จะปรับเพิ่มการขยายตัวของ GDP กลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้วเป็น 5.6% (เดิม 5.1%) น�ำโดย
สหรัฐฯเป็น 7.0% (เดิม 6.4%) และยูโรโซน 4.6%
(เดิม 4.4%) แต่ปรับตัวเลขคาดการณ์ GDP ของ
กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ลงสู่ 6.3% (เดิม
6.7%) โดยเฉพาะจีนเป็น 8.1% (เดิม 8.4%)
การคาดการณ์ล่าสุดของ IMF สะท้อนว่าการฟื้นตัว
้ อยู่
ของหลายประเทศมีความแตกต่างกันมากขึน
กับการเข้าถึงวัคซีน นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยท้าทาย
เศรษฐกิจโลกทั้งแรงกดดันชั่วคราวด้านราคาจาก
ข้อจ�ำกัดด้านอุปทาน การระบาดของไวรัสสายพันธุ์
้ อาจเพิ่มความเสี่ยงและส่งผลให้
เดลต้าที่รุนแรงขึน
้ รวมทั้งซ้�ำเติมการฟื้นตัว
ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึน
ของประเทศก�ำลังพัฒนาที่ขาดแคลนวัคซีนและ
มีภาระหนี้สงู และความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย
ภาครัฐเพื่อจัดการกับการแพร่ระบาดที่อาจยืดเยื้อ
เนื่องจากข้อจ�ำกัดในการก่อหนี้สาธารณะเพิ่มเติม
ส่วนการปรับตัวเลขคาดการณ์อัตราเติบโตของ
GDP จีนนั้นสอดคล้องกับแนวโน้มการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจจากต้นปี ส่วนหนึ่งเป็นผลกระทบจากการ
ใช้มาตรการเพื่อควบคุมการเก็งก�ำไรในบางภาค
เศรษฐกิจและสร้างความเป็นธรรมในตลาด ล่าสุด
ทางการจีนห้ามบริษัท Tencent ผูกขาดธุ รกิจเพลง
ออนไลน์ และห้ามการแสวงหาก�ำไรในกิจการที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษา การใช้นโยบายดังกล่าวบ่ง
ชี้ว่าจีนให้ความส�ำคัญกับความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจที่มค
ี ณ
ุ ภาพมากกว่าการขยายตัวของ
GDP ในอัตราสูง ขณะที่ยงั สนับสนุนการเติบโตของ
ภาคเศรษฐกิจจริงต่อไป
เฟดประเมินเศรษฐกิจสหรัฐฯ เติบโตต่อเนื่องและ
อาจเริม
่ ส่งสัญญาณ QE Tapering ปลายเดือนนี้
ขณะที่ GDP ไตรมาส 2 ขยายตัว 6.5% QoQ เฟด
มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการเข้าซื้อ
สินทรัพย์ตามมาตรการ QE ทั้งนี้ เฟดประเมินว่า
เศรษฐกิจสหรัฐฯก�ำลังเดินหน้าไปสูเ่ ป้าหมายระยะ
ยาว มุมมองดังกล่าวสอดคล้องกับทิศทางการฟื้น
ตัวต่อเนื่อง โดย GDP ไตรมาส 2/2564 ขยายตัว
้ จากไตรมาสก่อน ส่วนดัชนีราคา
6.5% QoQ เร่งขึน
การใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (Core
้ 3.5% YoY สูงสุดนับ
PCE) เดือนมิถน
ุ ายนเพิ่มขึน
ตั้งแต่ปี 2534 ส�ำหรับเดือนกรกฎาคมดัชนีความ
เชื่อมั่นผูบ
้ ริโภคของ Conference Board แตะ
ระดับสูงสุดในรอบ 16 เดือนที่ 129.1 ส่วนจ�ำนวนผู้
ยื่นขอรับสิทธิสวัสดิการว่างงานครัง้ แรกในสัปดาห์
สิน
้ สุดวันที่ 24 กรกฎาคมลดลงจากสัปดาห์ก่อนสู่
ระดับ 4.0 แสนราย
เศรษฐกิจสหรัฐฯปรับตัวดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยเฟด
ประเมินว่าการฟื้นตัวอยูบ
่ นเส้นทางที่จะบรรลุเป้า
หมายระยะยาว จากปัจจัยหนุนทั้งความคืบหน้าใน
การฉีดวัคซีนและมาตรการภาครัฐ ทั้งนี้ เฟดอาจส่ง
สัญญาณ QE Tapering ในช่วงการประชุมธนาคาร
กลางทั่วโลกที่เมืองแจ็กสัน โฮล ระหว่างวันที่ 26-28
สิงหาคมนี้ และคาดว่าจะประกาศแผน Tapering ใน
ไตรมาส 4/2564 จากนั้นอาจจะเริ่มปรับลด QE ช่วง
ไตรมาสแรกของปีหน้า
GDP ยูโรโซนกลับมาขยายตัวในไตรมาส 2/2564
โดยเศรษฐกิจมีแนวโน้มปรับตัวดีข้ึนต่อเนื่องในช่วง
ครึ่งปีหลัง ในไตรมาสที่ 2 GDP ยูโรโซนขยายตัว
2.0% QoQ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด ส่วนอัตรา
การว่างงานเดือนมิถุนายน ลดลงสูร่ ะดับ 7.7% ต่�ำ
สุดในรอบ 15 เดือน ส�ำหรับในเดือนกรกฎาคม
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปแตะระดับ 2.2% สูงสุดนับ
ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2561 ขณะที่ดัชนีความเชื่อ
มั่นทางเศรษฐกิจของยูโรโซนแตะระดับสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ท่ี 119.0
ข้อมูลล่าสุดสะท้อนการฟื้นตัวอย่างชัดเจน โดย GDP
ไตรมาส 2/2564 กลับมาขยายตัวหลังจากที่เผชิญ
ภาวะการถดถอยทางเทคนิคในช่วง 2 ไตรมาสก่อน
จากแรงหนุนทั้งการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
การเร่งกระจายวัคซีนโดยมีผู้ได้รับวัคซีนอย่างน้อย
1 โดสสูงถึง 59.2% ของประชากร ปัจจัยดังกล่าว
อาจช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัสสายพันธุ์เดลต้า ประกอบกับการเริ่มเบิกจ่าย
เงินภายใต้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูของสหภาพยุโรป
(EU Recovery Fund) ในไตรมาส 3/2564 จึงคาด
ว่าเศรษฐกิจยูโรโซนจะฟื้นตัวต่อเนื่องในช่วงครึ่งหลัง
ของปีน้ี

บล.เมย์์แบงก์์ กิิมเอ็็ง : GFPT แนะนำำ� ซื้้�อ ราคาเป้้าหมาย 14.60 บาท

GFPT PCL (GFPT)

ก�ำไร 2Q64 ฟื้นตัวดีกว่าคาด
Results Review

ประเด็นการลงทุน

ก�ำไร 2Q64 ฟื้นตัวดีกว่าที่เรา
คาดจากการส่งออกไก่ของ
McKey เติบโตสูง แนวโน้มก�ำไร
3Q64 ดีข้น
ึ ต่อในช่วงไฮซีซ่น
ั
ซึ่งปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้น อีก
ทั้งอัตราก�ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นตาม
ประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้น
แม้การขยายก�ำลังการผลิตไก่
ปรุงสุกจะล่าช้าไปเล็กน้อย แต่
คาดว่าก�ำไรยังอยูใ่ นทิศทางของ
การฟื้นตัวใน 2H64 และจะเพิ่ม
ขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญในปี 2565
เราแนะน�ำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย
14.60 บาท อิง PE 15.8 เท่า (PE
+1SD สะท้อนแนวโน้มฟื้นตัว)
McKey ช่วยหนุนก�ำไร 2Q64
เพิ่มขึ้น 200% QoQ

ก�ำไรสุทธิ 2Q64 ลดลง 18% YoY
แต่ฟ้ นตั
ื ว 200% QoQ เป็น 182
ล้านบาท ดีกว่าที่เราคาด 21%
จากส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัทลูก
คือ McKey สูงกว่าคาดจากการ
ส่งออกไก่เพิ่มขึ้น ขณะที่ยอดขาย

ของ GFPT เพิม
่ ขึ้น 12% QoQ
เนื่องจากยอดขายในประเทศ
และ Indirect export เพิ่มขึ้น
แต่ปริมาณไก่สง่ ออกลดลงเหลือ
5,100 ตัน จากการส่งออกไปจีน
ลดลง แม้ราคาข้าวโพดและกาก
ถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้น แต่อัตรา
ก�ำไรขั้นต้นฟื้นตัว 69 bps QoQ
เป็น 10.2% จากการที่ยอดขาย
เพิม
่ ขึ้น ขณะที่ค่าใช้จ่ายลดลง
4% QoQ เนื่องจากควบคุมค่าใช้
จ่ายได้ดี ส่วนแบ่งก�ำไรจากบริษัท
ร่วมเพิ่มขึ้น 200% QoQ จากการ
ที่ McKey ส่งออกไก่เพิ่มขึ้น 27%
QoQ อีกทั้ง GFN ขาดทุนลดลง

คาด 3Q64 ฟื้นตัวได้ต่อ แม้ก�ำลัง
การผลิตใหม่ล่าช้าไปเล็กน้อยเรา
คาดว่าก�ำไร 3Q64 เพิม
่ ขึ้น QoQ
เนื่องจากเป็นไฮซีซ่ันซึ่งปริมาณ
ไก่สง่ ออกเพิ่มขึ้น อีกทั้งคาดว่า
อัตราก�ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น QoQ
ตามยอดขายและประสิทธิภาพ
การผลิตที่สูงขึ้น รวมทั้งต้นทุน
วัตถุดิบอาหารสัตว์เริ่มลดลง
อย่างไรก็ดี สายการผลิตใหม่
จะเลื่อนเปิดจากเดือน ส.ค. เป็น
เดือน ก.ย. หรือ ต.ค. ขณะที่การ
ส่งออกไก่ปรุงสุกของ McKey

มีแนวโน้มเติบโตตามผลของ
ฤดูกาล
ฟื้นตัวอย่างมีนัยส�ำคัญในปี
2565 ก�ำไรของ GFPT จะฟื้น
ตัวอย่างมีนัยยะในปี 2565 จาก
ฐานต่�ำในปีน้ี โดยคาดว่าการส่ง
ออกไก่จะเพิม
่ ขึ้นหลังจากปัญหา
ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์เริ่ม
คลี่คลายลงในระดับหนึ่ง และ
ความต้องการบริโภคเริ่มกลับมา
ขณะที่ความกดดันจากต้นทุน
วัตถุดิบอาหารสัตว์คาดว่าจะ
ลดลง โรงงานไก่แปรรูปซึ่งติด
ตั้งเครื่องจักรใหม่เสร็จแล้วจะมี
อัตราการใช้ก�ำลังการผลิตสูงขึ้น
ท�ำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย
ลดลง อีกทั้งก�ำลังการผลิตใหม่
ของ McKey ซึ่งคาดว่าจะเริ่ม
ผลิตใน 4Q64 จะด�ำเนินการเป็น
เวลาเต็มปีเช่นกัน
ความเสีย
่ ง : Oversupply ต้นทุน
วัตถุดิบเพิม
่ การส่งออกลดลง
ขยายก�ำลังผลิตล่าช้า
Suttatip Peerasub

suttatip.p@maybank-ke.co.th
(66) 2658 6300 ext 1430

บล.เมย์์แบงก์์ กิิมเอ็็ง :

SQ แนะนำำ� TRADING BUY ราคาเป้้าหมาย 3.3 บาท

Sahakol Equipment (SQ)
กำำ�ไร 2Q64 ปรัับลดลง
Results Review
ผลประกอบการ 2Q64
SQ ประกาศผลประกอบการ 2Q64 มีีกำำ�ไรที่่�ปรัับลดลงเหลืือ 48 ล้้านบาท (-80%QoQ, -4%YoY)
เนื่่�องจากไตรมาสนี้้�มีีภาษีีจ่่ายที่่�สููง 21 ล้้านบาท ในขณะที่่�ไตรมาสก่่อน และ ปีีก่่อน มีีภาษีีได้้รับ
ั คืืน โดย
2Q64 มีีกำำ�ไรก่่อนภาษีีเท่่ากัับ 69 ล้้านบาท (-67%QoQ, +43%YoY) ซึ่่�งเติิบโตดีีจากปีีก่่อน นอกจากนี้้�
ใน 2Q64 มีีการหยุุดเคลื่่�อนย้้ายสายพานของทั้้�งโครงการแม่่เมาะ 8 และ หงสา ทำำ�ให้้มีค่
ี ่าใช้้จ่่าย รวมถึึง
ฝนเริ่่�มตกมากขึ้้�น ทำำ�ให้้อััตรากำำ�ไรขั้้�นตั้้�นปรัับลดลงเหลืือ 18.4% จากไตรมาสก่่อน 30.3% แต่่ดีีขึ้้�นจาก
ปีีก่่อน 15.5% และ ทำำ�ให้้ยอดรัับรู้้�รายได้้จากการขุุดขนดิินและถ่่านหิินปรัับลดลงเหลืือ 1,107 ล้้านบาท
(-9%QoQ, -1%YoY)
แนวโน้้มผลประกอบการ
SQ เหลืือ Backlog ณ สิ้้�นไตรมาส 2Q64 ประมาณ 2.05 หมื่่�นล้้านบาท ล่่าสุด
ุ SQ ชนะการประกวดราคา
จาก Hongsa Power Company Limited (HPC) รวม 3 โครงการมููลค่่ารวม 5,417 ล้้านบาท Backlog
ของ SQ จะเพิ่่�มเป็็น 2.6 หมื่่�นล้้านบาท งานใหม่่จะไม่่มีผ
ี ลต่่อประมาณการรายได้้ปีนี้้�
ี ซึ่่�งส่่วนใหญ่่จะ
เป็็นการรัับรู้้�รายได้้ปีที่่�
ี 4-7 เราคงประมาณการปีี 2564 คาดยอดรัับรู้้�รายได้้ 4,216 ล้้านบาท ลดลง 10%
เนื่่�องจากจบโครงการแม่่เมาะ 7 แต่่กำำ�ไรปีี 2564 จะดีีขึ้้�นต่่อ 333 ล้้านบาท เติิบโต 38% ประมาณการของ
เราค่่อนข้้างอนุุรัก
ั ษ์์นิย
ิ มจากกำำ�ไร ครึ่่�งปีีแรก คิิดเป็็น 86% ของทั้้�งปีี โดยไตรมาสสามคาดจะขาดทุุนเล็็ก
น้้อยจากเข้้าสู่่�ช่ว
่ งหน้้าฝน และ กลัับมาโดดเด่่นใหม่่ในไตรมาสสี่่� ทำำ�ให้้ประมาณการของเรามีีอััพไซด์์
คำำ�แนะนำำ�การลงทุุน
ราคาหุ้้�นซื้้�อขายบน Valuation ที่่�ถููก โดย ซื้้�อขาย P/E ปีี 2564 ที่่�ต่ำำ� 9.3 เท่่า และ P/BV เท่่ากัับ 1.2 เท่่า
เราประเมิินราคาเป้้าหมายด้้วยวิิธีี DCF (WACC = 8%) เท่่ากัับ 3.3 บาท คงแนะนำำ� TRADING BUY แต่่
กำำ�ไร 2Q64 ที่่�ลดลงจะกดดัันราคาหุ้้�นในระยะสั้้�น
ความเสี่่�ยง
ค่่าแรงขั้้�นต่ำำ� อุุปสรรคหน้้างาน ต้้นทุุนมากกว่่าประเมิิน ภาระหนี้้สู
� งู
Surachai Pramualcharoenkit
surachai.p@maybank-ke.co.th
(66) 2658 6300 ext 1470

บล.เมย์์แบงก์์ กิิมเอ็็ง : TPIPP คงแนะนำำ� ซื้้�อ ราคาเป้้าหมาย 5 บาท

TPI Polene Power PCL (TPIPP)

ก�ำไร 2Q64 ดีขน
ึ้ ใกล้เคียงกับคาด
Results Review

ผลประกอบการ 2Q64

TPIPP ประกาศผลประกอบการ 2Q64 มีก�ำไรสุทธิ
ที่ดีข้ึน 1,188 ล้านบาท (+12%QoQ, +1%YoY)
ใกล้เคียงกับที่เราคาดหมายไว้ 1,200 ล้านบาท ผล
ประกอบการได้แรงหนุนจาก ปริมาณขายไฟมาก
ขึ้น 602 ล้านหน่วย (+19%QoQ, +10%YoY) หลัง
TG8 ซ่อมบ�ำรุงเสร็จท�ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
และ โรงไฟฟ้า TG3, TG5, TG4+6 ซึ่งขายไฟให้
กฟผ. ใช้ก�ำลังการผลิตขึ้นมาเกือบ 100% จาก
99% ท�ำให้ยอดขายรวมรายการอื่นเพิม
่ เป็น 2,924
ล้านบาท (+10%QoQ, +5%YoY) อัตราก�ำไรขั้น
ต้นดีข้น
ึ เป็น 48.9% จากไตรมาสก่อน 48.5% และ
ปีก่อน 44.6% จากประสิทธิภาพที่ดีข้ึน ค่าใช้จ่าย
ในการขายและบริหารเพิม
่ ขึ้นเป็น 195 ล้านบาท
(+16%QoQ, +52%YoY) จากการเตรียมโครงการ
ใหม่หลายโครงการ ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
78 ล้านบาท (-3%QoQ, +40%YoY) จากการออก
หุ้นกู้เพิม
่ ขึ้น
แนวโน้มผลประกอบการ

ครึ่งปีหลังจะได้แรงหนุนเพิม
่ จากการขาย RDF ให้
TPIPL เพื่อทดแทนถ่านหิน 30% ซึ่งปลายไตรมาส
2Q64 เริ่มทดลองผลิตและขาย RDF ให้ TPIPL แต่
ยังไม่รับรู้รายได้ โดยจะเริ่มรับรู้รายได้ใน 3Q64 จะ

ช่วยเพิม
่ รายได้ 350-450 ล้านบาทต่อปี ช่วยหนุน
ผลประกอบการ เราคงประมาณการคาดปี 2564
ยอดขาย 12,364 ล้านบาท โต 10% และ มีก�ำไร
สุทธิ 4,735 ล้านบาท โต 6.5% ยอดขาย และ ก�ำไร
ครึ่งปีแรกมีสัดส่วนคิดเป็น 45% และ 47% ของ
ประมาณการทั้งปี เราคงประมาณการ
ค�ำแนะน�ำการลงทุน

ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขาย P/E ปี 2564 ต่�ำ 7.8 เท่า
และ อัตราเงินปันผลดี 6.4% (สมมติปันผล 50%
ของก�ำไร) คงแนะน�ำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย ด้วยวิธี
DCF (WACC = 8.4%) ได้เท่ากับ 5 บาท
ความเสี่ยง

คดีเอกชน 222 คน ฟ้องร้องคณะกรรมการ
ก�ำกับกิจการพลังงาน กับพวกรวม 5 คน ต่อศาล
ปกครองกลาง เกี่ยวกับการท�ำ EHIA โรงไฟฟ้า
ถ่านหิน 150MW ของ TPIPP (ดูรายละเอียดใน
หมายเหตุประกอบงบ) / อายุ adder 7 ปี จ�ำนวน
73MW จะหมดปี 2565 และ จ�ำนวน 90MW จะ
หมด ปี 2568 หลังจากหมด adder TPIPP ยัง
สามารถขายไฟให้ กฟผ. ได้ต่อเนื่องที่ราคาฐาน
และ ก�ำลังได้โรงไฟฟ้าใหม่เข้ามาทดแทน
Surachai Pramualcharoenkit

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

บล.คิิงส์์ฟอร์์ด : BANPU แนะนำำ�“ถืือ” ราคาเหมาะสมปีี 64 (หลััง XR)ที่่� 10.10 บาท
Banpu

แนวโน้้มกำำ�ไร 2H64มีีทิิศทางดีีขึ้้�นต่่อเนื่่� อง
•

BANPU รายงานผลประกอบการ2Q64มีีกำำ�ไรสุุทธิิ 1.3พัันล้้านบาท

•

แนะนำำ�“ถืือ” ราคาเหมาะสมปีี 64 (หลััง XR)ที่่� 10.10 บาท

•

แนวโน้้ม 3Q64แข็็งแกร่่งจากราคาถ่่านหิินและก๊๊าซมีีเสถีียรภาพมากขึ้้�น

•	ผลการดำำ�เนิินงานหลััก 2Q64 ดีีขึ้้�นจากธุุรกิิจถ่่านหิิน

BANPU รายงานผลประกอบการงวด2Q64มีก�ำไรสุทธิ 1.3พันล้านบาท พลิกจากงวด2Q63 ที่ขาดทุนสุทธิ 2.5พันล้านบาท แต่ลดลง -14%QoQทั้งนี้หากไม่นับรวม1) ก�ำไร
จากอัตราแลกเปลี่ยน419 ล้านบาท2) ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์1.5พันล้านบาท ก�ำไรปกติจะอยูท
่ ่ี 2.4พันล้านบาทพลิกจากขาดทุน YoY และเติบโตโดดเด่น +205%Qo
Qหนุนจากผลการด�ำเนินงานที่ดีของธุรกิจถ่านหินโดยราคาขายถ่านหินเฉลี่ยในอินโดนีเซีย (ITM ) และในออสเตรเลีย (CEY) เพิ่มขึ้น +18%QoQอยูท
่ ่ี US$81.1/tonและ
+12%QoQอยูท
่ ่ี A$89.8/tonตามล�ำดับ บวกกับปริมาณขายถ่านหินรวมเพิ่มขึ้น+10%QoQ อยูท
่ ่ี7.4ล้านตัน เนื่องจากสภาพอากาศในอินโดนีเซียที่เอื้อต่อการผลิตมากขึ้น
ชดเชยการผลิตในออสเตรเลียที่ลดลงจากการเคลื่อนย้าย Longwallขณะที่การบริหารต้นทุนการผลิตยังท�ำได้อย่างรัดกุมต่อเนื่องส่งผลให้ GPM ของธุรกิจถ่านหินอยูท
่ ่ี36%
เทียบกับงวด1Q64 ที่26% ส่วนธุรกิจถ่านหินในจีนรับส่วนแบ่งก�ำไรเพิ่มขึ้น +65%QoQ เป็น28 ล้านเหรียญสหรัฐฯราคาขายในประเทศจีนปรับตัวสูงขึ้นจากความต้องการใช้
ในภาคอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้าในช่วงฤดูร้อน ธุรกิจก๊าซธรรมชาติปริมาณขายสูงใกล้เคียงกับไตรมาก่อนขณะที่ราคาขายเฉลี่ยสูงขึ้น +16%QoQ อยูท
่ ่ี US$2.6/Mcf จาก
สภาพอากาศที่ร้อนในอเมริกาเหนืออย่างไรก็ตามต้นทุนการผลิตและการขนส่งที่เพิ่มขึ้นมากส่งผลให้ GPMลดลงเป็น34%เทียบกับงวด1Q64 ที่56%ธุรกิจผลิตไฟฟ้า โรง
ไฟฟ้าในประเทศจีนพลิกขาดทุนจากต้องการใช้ไฟฟ้าและไอน้�ำที่ชะลอตัวลง รวมถึงรับผลกระทบจากต้นทุนถ่านหินที่สูงขึ้นขณะที่สว
่ นแบ่งก�ำไรจากโรงไฟฟ้า BLCP ลดลง
เนื่องจากมีการปิดซ่อมแซมปัญหาท่อรั่ว แต่โรงไฟฟ้าHPCดีข้น
ึ หลังผ่านช่วงปิดซ่อมบ�ำรุง รวมแล้วก�ำไรสุทธิ 1H64 อยูท
่ ่ี 2.9 พันล้านบาท พลิกจากปีก่อนที่ขาดทุนสุทธิ 802
ล้านบาท และก�ำไรปกติท่ี 3.2 พันล้านบาท คิดเป็น 72% ของทั้งปี

•

คาดกำำ�ไร 3Q64แข็็งแกร่่งราคาถ่่านหิินและก๊๊าซมีีเสถีียรภาพมากขึ้้�น

•

แนะนำำ� “ถืือ” ราคาเหมาะสมหลัังขึ้้�น XR ที่่� 10.10บาท

•

ปรัับแผนเพิ่่ม
� ทุุน ทำำ�ให้้มีี Dilution เพิ่่ม
� ขึ้้�นจากเดิิมเล็็กน้้อย

สำำ�หรัับแนวโน้้ม 3Q64 คาดผลการดำำ�เนิินงานปกติิแข็็งแกร่่งต่่อเนื่่�องปััจจััยหนุุนจากราคาถ่่านหิินเฉลี่่�ยที่่�ทรงตััวในระดัับสููง โดยราคาถ่่านหิินอ้้างอิิงNEX เฉลี่่�ยเพิ่่�มขึ้้�น
+38%QTD อยู่่�ที่่� 148$/ton เนื่่�องจากอุุปทานตึึงตััวและความต้้องการใช้้เพิ่่�มตามการฟื้้� นตััวทางเศรษฐกิิจ ราคาก๊๊าซฯ อ้้างอิิงHenry Hubเฉลี่่�ยเพิ่่�มขึ้้�น +30%QTD อยู่่�ที่่�US
$3.9/MMBTU จากความต้้องการใช้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นตามภาวะอากาศแปรปรวนส่่วนธุุรกิิจโรงไฟฟ้้า HPCแม้้มีก
ี ารปิิดซ่่อมบำำ�รุุง Unit1&3แต่่จะมีีกำำ�ลัังการผลิิตเพิ่่�มขึ้้�นจากโรงไฟฟ้้า
ในประเทศจีีน SLG 396 MWeที่่�กำำ�ลัังจะเปิิดดำำ�เนิินการเชิิงพาณิิชย์์ทั้้�งนี้้�จากกำำ�ไร 1H64 ที่่�ออกมาดีีกว่่าคาด ดัังนั้้�นเราปรัับประมาณการกำำ�ไรปีี 64-65ขึ้้�นเป็็น8.2พัันล้้านบาท
และ7.1พัันล้้านบาทตามลำำ�ดัับ

ประเมิินราคาเหมาะสมปีี 64 ใหม่่รวมผลกระทบจากการเพิ่่�มทุุน (ROEPS Dilution 25%) อยู่่�ที่่�10.10 บาท (จากเดิิม13.20บาท) อิิง PBV1.0x แนะนำำ�“ถืือ”รอความชััดเจน
เรื่่�องแผนการลงทุุนใหม่่ที่่�จะเข้้ามาสร้้างฐานกำำ�ไรและลดผลกระทบจาก Dilution Effect ส่่วนระยะยาวมองบวกต่่อกลยุุทธ์์การเติิบโตแบบ Greener, Smarter ผ่่านการลงทุุน
ใน Technology พลัังงานสะอาดช่่วยลดความผัันผวนจากธุุรกิิจเดิิมที่่�อิิงราคาถ่่านหิินเป็็นหลััก

BANPU แจ้้งต่่อตลาดหลัักทรััพย์์เรื่่�องการปรัับแผนการเพิ่่�มทุุนให้้้�สอดคล้้องกัับประกาศของ กลต.ในการขออนุุญาตเสนอขายหุ้้�นเพิ่่�มทุุนและใบสํําคััญแสดงสิิทธิิ (Warrant)
โดยให้้จำำ�นวนหุ้้�นทั้้�งหมดที่่�รัับรองการใช้้สิท
ิ ธิิของWarrant ทุุกรุ่่�นของ BANPU รวมกัันไม่่เกิิน 50% ของจำำ�นวนหุ้้�นที่่�จำำ�หน่่ายได้้แล้้วทั้้�งหมดของบริิษััท ส่่งผลให้้คณะกรรมการ
บริิษััทมีีมติิยกเลิิกการออกและเสนอขาย BANPU-W6 จำำ�นวนไม่่เกิิน 1.27 พัันล้้านหน่่วย แต่่ยังั คงมติิการออกหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนใหม่่ 5.07 พัันล้้านหุ้้�น เช่่นเดิิม โดยมีีราย
ละเอีียดดัังนี้้�
1. เสนอขายให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมของบริิษััท (RO) ในอััตรา 3 หุ้้�นเดิิม ต่่อ 1 หุ้้�นใหม่่ หรืือ 1.69 พัันล้้านหุ้้�น ที่่�ราคาเพิ่่�มทุุน 5 บาทต่่อหุ้้�น

2. รองรัับการใช้้สิท
ิ ธิิ Warrant ที่่�จััดสรรให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นเดิิมของบริิษััทที่่�จองซื้้�อและได้้รับ
ั การจััดสรรหุ้้�นเพิ่่�มทุุนใหม่่ตามสััดส่่วนโดยไม่่คิิดมููลค่่า แบ่่งเป็็น BANPU-W4 (
อายุุ 1 ปีี ราคาใช้้สิท
ิ ธิิ 5 บาทต่่อหุ้้�น) อััตราการใช้้สิท
ิ ธิิ 1:1 จำำ�นวนไม่่เกิิน 1.69 พัันล้้านหน่่วย และ BANPU-W5 (อายุุ 2 ปีี ราคาใช้้สิท
ิ ธิิ 7.5 บาทต่่อหุ้้�น) อััตราการใช้้สิท
ิ ธิิ 1:1
จำำ�นวนไม่่เกิิน 1.69 พัันล้้านหน่่วย
ผลกระทบวัันที่่�ขึ้้�นเครื่่�องหมาย XR/XW 16 ส.ค.64 โดยสรุุปจะทำำ�ให้้เกิิด Fully Price Dilution ราว 29% (ขึ้้�นกัับราคาปิิด BANPU ก่่อน XR/XW) เพิ่่�มขึ้้�นจากแผนการเพิ่่�มทุุน
เดิิมราว 1-2% ขณะที่่� EPS (Control) Dilution ที่่�เกิิดจาก RO อยู่่�ที่่� 25% (3:1) จากเดิิม 20% (4:1)และหลัังจากการใช้้สิท
ิ ธิิ BANPU-W4/W5 Fully EPS Dilution ทั้้�งหมดจะ
อยู่่�ที่่� 50%

•

แผนการใช้้เงิินเพิ่่ม
� ทุุนรองรัับโอกาสเติิบโตในธุุรกิิจก๊๊าซ และพลัังงานทดแทน

สำำ�หรัับวััตถุุประสงค์์ในการเพิ่่�มทุุนบริิษััทจะนำำ�เงิินราว 2.9 หมื่่�นล้้านบาท ที่่�จะทยอยเข้้ามาในปีี 64-66 ไปใช้้ในการขยายธุุรกิิจทางด้้านแหล่่งพลัังงานก๊๊าซ โรงไฟฟ้้าพลัังงาน
ทดแทน และเทคโนโลยีีด้้านพลัังงาน ตามเป้้าหมายกลยุุทธ์์ Greener Smarter โดยการเพิ่่�มทุุนจะช่่วยให้้ฐานะทางการเงิินดีีขึ้้�นจากปััจจุุบัน
ั ที่่�อััตราส่่วน Net D/E ค่่อนข้้าง
ตึึงตััวที่่�ระดัับ 1.4 เท่่า และมีี Covenant ที่่� 1.75 เท่่า อย่่างไรก็็ดีีเชื่่�อว่่าราคาหุ้้�นที่่�ปรัับตััวลงมาได้้สะท้้อนผลกระทบต่่อ DilutionEffect ไปบ้้างแล้้ว หากมีีแผนการลงทุุนที่่�
ชััดเจนมากขึ้้�นในแง่่ของผลตอบแทนจากการลงทุุนโครงการใหม่่ที่่�จะเข้้ามาชดเชยน่่าจะทำำ�ให้้ราคาเริ่่�มมีีเสถีียรภาพมากขึ้้�น
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บล.คิิงส์์ฟอร์์ด : PTTGC แนะนำำ� “ซื้้�อ”ราคาเหมาะสมปีี 64 ที่่� 67.00 บาท

PTT Global Chemical
แนวโน้้มกำำ�ไร2H64ถููกกดดัันจากอุุปทานใหม่่ในภููมิภ
ิ าค
• PTTGC รายงานผลประกอบการ2Q64มีีกำำ�ไรสุุทธิิ2.5หมื่่� นล้้านบาท
• แนวโน้้ม3Q64ชะลอตััวลงกดดัันจากอุุปทานใหม่่ทยอยเข้้าสู่่�ตลาด
• แนะนำำ� “ซื้้� อ”ราคาเหมาะสมปีี 64ที่่�67.00บาท
•	กำำ�ไร 2Q64 โดดเด่่นจากผลการดำำ�เนิินงานและรัับรู้้�กำำ�ไรพิิเศษ
PTTGC รายงานผลประกอบการงวด2Q64มีีกำำ�ไรสุุทธิิ2.5หมื่่�นล้้านบาทเติิบโตเด่่น+1,398%YoY, +158%QoQโดยหากไม่่นับ
ั รวม
1) กำำ�ไรจากการขายหุ้้�น GPSC(ก่่อนภาษีี) 1.2หมื่่�นล้้านบาท2) กำำ�ไรจากการเปลี่่�ยนประเภทเงิินลงทุุน(ก่่อนภาษีี)1.1 หมื่่�นล้้านบาท
3) กำำ�ไรจากสต๊๊อกน้ำำ�มัันรวม NRV1.4 พัันล้้านบาท4) ขาดทุุนจากธุุรกรรมป้้องกัันความเสี่่�ยงและขาดทุุนจากอััตราแลกเปลี่่�ยน
รวมกััน 1.6 พัันล้้านบาท 5) ขาดทุุนจากการด้้อยค่่าสิน
ิ ทรััพย์์ 3 พัันล้้านบาทกำำ�ไรปกติิจะอยู่่�ที่่� 1.05 หมื่่�นล้้านบาท เติิบโตอย่่าง
แข็็งแกร่่ง+642%YoY, +19%QoQเป็็นผลมาจากราคาและปริิมาณขายผลิิตภััณฑ์์ที่่�ปรัับขึ้้�นตามการฟื้้� นตััวของเศรษฐกิิจโดยธุุรกิิจ
อะโรมาติิกส์์มีอั
ี ัตราการใช้้กำำ�ลัังการผลิิตเพิ่่�มขึ้้�นที่่� 102% เทีียบกัับ 98% ใน 1Q64
รวมถึึง Spread ผลิิตภััณฑ์์ PX/BZ-Cond เพิ่่�มขึ้้�นตามความต้้องการใช้้ของผู้้�ผลิิตขั้้�นปลายส่่งผลให้้ Market P2F เพิ่่�มขึ้้�น
+27%QoQ อยู่่�ที่่� US$181/ton ด้้านธุุรกิิจโอเลฟิินส์์และผลิิตภััณฑ์์ต่่อเนื่่�องมีีกำำ�ลัังการผลิิตใหม่่เพิ่่�มขึ้้�นจากการ COD โครงการ
ORPช่่วงต้้นเดืือน มิิ.ย. อััตรากำำ�ไรได้้แรงหนุุนจากราคาราคา PE เฉลี่่�ยที่่�ทรงตััวสููง ส่่งผลให้้Adjusted EBITDA margin(Olefins)อยู่่�
ที่่� 26% นอกจากนี้้�ยัังได้้แรงหนุุนจากธุุรกิิจ Performance Material โดยเฉพาะ Phenol/BPA ที่่�ราคาและ Spread ปรัับตััวสููงขึ้้�น
อย่่างมาก ช่่วยชดเชยในส่่วนของธุุรกิิจโรงกลั่่�นถููกกดดัันจากต้้นทุุน Crude Premium ที่่�สููงขึ้้�น ส่่งผลให้้ค่่าการกลั่่�นMarket GRM
ปรัับลดลง -36%QoQ อยู่่�ที่่� US$2/bbl ทั้้�งนี้้�เมื่่�อรวมแล้้วกำำ�ไรสุุทธิิใน 1H64 อยู่่�ที่่�3.47หมื่่�นล้้านบาท พลิิกจากปีีก่่อนที่่�ขาดทุุนสุุทธิิ
7.1 พัันล้้านบาทและกำำ�ไรปกติิที่่� 1.92หมื่่�นล้้านบาท คิิดเป็็น 62% ของทั้้�งปีี
• 3Q64 ชะลอตััวลงกดดัันจากอุุปทานใหม่่ทยอยเข้้าสู่่�ตลาด
เรายัังคงประมาณการกำำ�ไรปกติิปีี 64ที่่� 3.1 หมื่่�นล้้านบาท เนื่่�องจากแนวโน้้มผลประกอบการในช่่วง 2H64 จะลดลง
HoH(แต่่ยังั เติิบโต YoY)โดยในระยะสั้้�น 3Q64 คาดกำำ�ไรถููกกดดัันจาก 1) ราคาและ Spread ผลิิตภััณฑ์์ปิโิ ตรเคมีีทั้้�งอะโรมาติิกส์์
และโอเลฟิินส์์มีแ
ี นวโน้้มอ่่อนตััวลงจาก Supply ใหม่่ทยอยเข้้าสู่่�ตลาดมากขึ้้�น 2) โอกาสรัับรู้้�กำำ�ไรสต๊๊อกน้ำำ�มัันน้้อยลงกว่่า 1H64
จาก Upside ของราคาน้ำำ�มัันที่่�เริ่่�มจำำ�กััดอย่่างไรก็็ตามบริิษััทมีีการเลื่่�อนแผนการปิิดซ่่อมบำำ�รุุงโรงงานโอเลฟิินส์์หน่่วยที่่� 3จากเดิิม
3Q64 ไปเป็็นปีีหน้้า นอกจากนี้้�ยัังเลื่่�อนแผนปิิดซ่่อมโรงงาน Oleflex และ Phenol I จากเดิิม 3Q64ไปเป็็น 4Q64

• แนะนำำ� “ซื้้� อ”ราคาเหมาะสม 67.00 บาท
เราประเมิินราคาเหมาะสมปีี 64ที่่� 67.00 บาทอิิงPBV Multiplier1.0x สะท้้อนภาพระยะสั้้�นที่่�มองว่่ากำำ�ไรกำำ�ลััง
ผ่่านจุุด Peak ของปีีใน 2Q64ก่่อนจะชะลอตััวใน 2H64กดดัันจากการที่่�ไม่่มีกำำ�
ี ไรพิิเศษและสต๊๊อกน้ำำ�มัันมากเหมืือน
1H64ขณะที่่�ทิิศทางราคาและSpread ผลิิตภััณฑ์์เริ่่�มชะลอตััวลง รวมถึึงมีีแผนปิิดซ่่อมหน่่วยผลิิตมากขึ้้�น อย่่างไรก็็ตามราคาหุ้้�นได้้
ปรัับตััวลงมาซื้้�อขายกัันที่่�ระดัับ PBV 0.8-0.9xซึ่่�งเป็็นกรอบที่่�น่่าสนใจ ดัังนั้้�นแนะนำำ� “ซื้้�อ”
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บล.คิิงส์์ฟอร์์ด : TU แนะนำำ� “ซื้้�อเก็็งกำำ�ไร” ราคาเป้้าหมายใหม่่ ที่่� 23.30 บาท
THAI UNION GROUP PCL
กำำ�ไรสุุทธิิสูงู กว่่าที่่�เราคาด รัับอานิิสงค์์การ Reopening ใน US และ EU
•	กำำ�ไรสุุทธิิ Q2/64 อยู่่�ที่่� 2,343 ลบ. +36.51%YoY, +29.95%QoQ
• GPM และ NPM สามารถปรัับตััวขึ้้�นสููงตามรายได้้
• แนะนำำ� “ซื้้� อเก็็งกำำ�ไร” ราคาเป้้าหมายใหม่่ ที่่� 23.30 บาท
• รายงานกำำ�ไรสุุทธิิงวดQ2/64 อยู่่�ที่่� 2,343 ลบ.+36.51%YoY, +29.95%QoQ
TU รายงานผลประกอบการสำำ�หรัับงวด Q2/64 มีีรายได้้จากการขายและบริิการที่่� 35,883 ลบ. (+8.57% YoY, +15.29%
QoQ) ยัังคงเติิบโตได้้ดีีจากแรงหนุุนของยอดขายกลุ่่�มธุุรกิิจ Frozen & Chilled Seafood (+28.69%YoY)ที่่�ฟื้้� นตััวในสหรััฐฯ
และยุุโรปซึ่่�งร้้านอาหารกลัับมาเปิิดได้้ตามปกติิ และยอดขายกลุ่่�มธุุรกิิจ Petcare & Value-added (+12.50%YoY)ที่่�ยัังคง
โมเมนตััมการเติิบโตไว้้ได้้ อนึึงนอกเหนืือจากปััจจััยทางด้้านรายได้้หลัักแล้้ว GPM และ NPM ในช่่วง Q2/64 ของ TU ก็็ปรัับ
ตััวสููงขึ้้�นเช่่นกััน ส่่งผลให้้ กำำ�ไรสุุทธิิ อยู่่�ที่่� 2,343 ลบ. (+36.51% YoY, +29.95% QoQ) ยัังสามารถเติิบโตได้้ YoY และ QoQ
อย่่างต่่อเนื่่�อง
• GPM และ NPM สามารถปรัับตััวขึ้้�นสููงตามรายได้้
GPM และ NPM ของ TU อยู่่�ที่่� 18.96% และ 6.53% ตามลำำ�ดัับ สููงขึ้้�นทั้้�ง YoY และ QoQ ผิิดจากที่่�เราคาด โดยในส่่วนของ
GPM มีีปัจ
ั จััยผลัักดัันจาก ธุุรกิิจ Frozen & Chilled Seafood ที่่� GPM ปรัับตััวสููงขึ้้�นมาอยู่่�ที่่�ระดัับ 11.5%(จากเดิิม Q2/63
ที่่�7.4%) อานิิสงค์์จากยอดขายกุ้้�งและลอบสเตอร์์ ด้้านธุุรกิิจ Petcare & Value-added ยัังคง GPM ที่่�สููงขึ้้�นไปแตะระดัับ
30.1% จากการเน้้นขายสิินค้้า Brand มากขึ้้�น ขณะที่่�ธุุรกิิจ Ambient Seafood ยัังคงสามารถรัักษา GPM ไว้้ที่่�ระดัับสููงที่่�
22% (ระดัับปกติิที่่� 15-16%) จากการปรัับปรุุง Efficiency ต่่างๆ และเราคาดว่่า GPM ที่่�ราว 18-22% จะเป็็น New Normal
ใหม่่ของธุุรกิิจ Ambient Seafood นอกจากนี้้�ส่่วนของ NPM ไตรมาสนี้้�ทาง TU ยัังได้้ปัจ
ั จััยหนุุนเพิ่่�มเติิมจากส่่วนแบ่่งกำำ�ไร
ของ Red Lobster ที่่�ขาดทุุนลดลงมาอยู่่�ที่่�ระดัับ 49 ลบ. (จากเดิิมในช่่วง Q2/63 บัันทึึกขาดทุุนที่่� 702 ลบ.)
• แนะนำำ� “ซื้้� อเก็็งกำำ�ไร” จากผลการดำำ�เนิินงานหลัักที่่�ยังั คงโดดเด่่นต่่อเนื่่� อง
เรายัังมีีมุม
ุ มองที่่�ดีีต่่อแนวโน้้มการดำำ�เนิินงานในอนาคตของ TU โดยปััจจััยแรกมาจากโมเมนตััมการขยายตััวของกลุ่่�มธุุรกิิจ
Petcare & Value-added ปััจจััยที่่�สองมาจากแนวโน้้มการฟื้้� นตััวการดำำ�เนิินงานของ Red Lobster ซึ่่�งคาดว่่าปีนี้้�
ี จะขาดทุุน
ลดลงจากปีีก่่อน ปััจจััยสุุดท้้ายมาจากการลงทนในธุุรกิิจที่่�มีีความน่่าสนใจ(ปีีนี้้�บ.วางงบลงทุุนสููงถึึง 5 พัันลบ.) ไม่่ว่่าจะ
เป็็นการลงทุุนใน Alternative Protein, การศึึกษาผลิิตภััณฑ์์จากกััญชง, การร่่วมมืือกัับ IP และ การร่่วมมืือกัับ ThaiBev
ในการผลิิต/ขายผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสุุขภาพ นอกจากนี้้�ระยะสั้้�นยัังได้้แรงหนุุนจาก Sentiment เชิิงบวกจากเงิินบาทที่่�อ่่อนค่่า
ปััจจุุบัน
ั เราปรัับกำำ�ไรสุุทธิิปีี 64 และ 65 ขึ้้�นมาอยู่่�ที่่� 7,478 ลบ. (+19.72%YoY) และ 7,782 ลบ.(+4.07%YoY) แนะนำำ� “ซื้้�อ
เก็็งกำำ�ไร” ราคาเป้้าหมายปีี65ที่่� 24.30 บาท (อ้้างอิิงจาก P/E เหมาะสมที่่� 14.88x) อนึ่่�งบริิษััทฯ ได้้ประกาศจ่่ายเงิินปัันผล
ระหว่่างกาลที่่�0.45 บาท/หุ้้�น โดยขึ้้�น XD วัันที่่� 20 ส.ค. 2564 คิิดเป็็น Div. Yield ราว 2.05% จากราคาปิิด 21.90 บาท
Apichai Raomanachai
Registration No. 002939
Nattawat Poosunthornsri
Assistant Analyst

บล.บััวหลวง : HUMAN คงคำำ�แนะนำำ� ซื้้�อ ราคาเป้้าหมาย 12 บาท

HUMAN
ฮิิวแมนิิก้้า เติิบโตแข็็งแกร่่งใน 2H21-2022
ในช่่วงสััปดาห์์ที่่�ผ่า่ นมาเราได้้จััด Virtual Roadshow สำำ�หรัับนัักลงทุุน โดยผู้้�บริิหาร HUMAN ยืืนยัันมุุมมอง
เชิิงบวกต่่อการฟื้้� นตััวของธุุรกิิจ เรามองว่่าผลประกอบการของบริิษััทได้้ผ่า่ นจุุดต่ำำ�สุุดไปแล้้วใน 1Q21 และ
จะเร่่งตััวขึ้้�นในช่่วงที่่�เหลืือของปีีจากอุุปสงค์์ที่่�ฟื้้� นตััวแข็็งแกร่่งอีีกทั้้�ง HUMAN ยัังมีีรููปแบบการให้้บริิการที่่�
ยืืดหยุ่่�นทั้้�งการ Outsource และโมเดล SaaS สำำ�หรัับการเติิบโตในอนาคตจะมาจาก 3 ปััจจััยหลัักคืือ

1) การเข้้าทดแทนซอฟต์์แวร์์ต่่างประเทศ,
2) การเติิบโตในต่่างประเทศโดยเฉพาะในเอเชีีย และ
3) โอกาสจากดีีล M&A โดยมุ่่�งเน้้นการเสริิมธุุรกิิจหลััก เช่่น Health Tech
Fundamental View: เรายัังคงคำำ�แนะนำำ� ซื้้�อ ปรัับราคาเป้้าหมายไป ณ สิ้้�นปีี 2022 ที่่� 12 บาท

บล.บััวหลวง : PSL แนะนำำ� "ถืือ" ราคาเป้้าหมาย 20 บาท

PSL พรีีเชีียส ชิิพปิ้้�ง ประเด็็นสำำ�คััญจากการประชุุมนัักวิิเคราะห์์
ประเด็็นหลััก: อุุปสงค์์การขนส่่งเรืือเทกองระหว่่างปีี 2021-23 ยัังมีีแนวโน้้มที่่�จะเติิบโตได้้เร็็ว
กว่่าอุุปทาน อุุปทานเรืือที่่�เพิ่่�มขึ้้�นส่่วนใหญ่่ไม่่ใช่่ขนาดของเรืือที่่� PSL ดำำ�เนิินการเป็็นหลััก เรืือใน
อุุตสาหกรรมที่่�มีีอายุุมากแล้้ว (ตั้้�งแต่่ 20 ปีีขึ้้�นไป) เริ่่�มมีีสัด
ั ส่่วนเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมีีนัย
ั สำำ�คััญ
ซึ่่�งเป็็นขนาดที่่� PSL ดำำ�เนิินการเป็็นหลัักและอุุปสงค์์ยังั มีีแนวโน้้มเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องจากมาตรการ
กระตุ้้�นเศรษฐกิิจของประเทศต่่างๆ น่่าจะส่่งผลให้้อััตราค่่าระวางเรืือ ยัังคงยืืนตััวในระดัับสููงต่่อเนื่่�อง
นอกจากนี้้�ยัังได้้รับ
ั ประโยชน์์จากค่่าเงิินบาทที่่�อ่่อนค่่าลง เนื่่�องจากรัับรายได้้เป็็นดอลล่่าร์ส
์ หรััฐฯ
คำำ�แนะนำำ�พื้้�นฐาน: แนวโน้้มผลประกอบการของ PSL ดููแข็็งแกร่่ง แต่่เราคาดว่่าปััจจััยดัังกล่่าวได้้
สะท้้อนในราคาหุ้้�นไปมากแล้้ว เราจึึงยัังคงคำำ�แนะนำำ� "ถืือ" ต่่อ PSL ด้้วยราคาเป้้าหมาย 20 บาท

บล.บััวหลวง : SPRC แนะนำำ� “ซื้้�อเก็็งกำำ�ไร” ราคาเป้้าหมาย 10.50 บาท
SPRC
สตาร์์ ปิิโตรเลีียม รีีไฟน์์นิ่่�ง
ประเด็็นสำำ�คััญจากการประชุุมนัักวิิเคราะห์์

ประเด็็นหลััก: ประเด็็นสำำ�คััญจากการประชุุมนัักวิิเคราะห์์ ยืืนยัันมุุมมองเชิิงบวกของเราต่่อแนว
โน้้มการฟื้้� นตััวของผลการดำำ�เนิินงานใน 2H21 ค่่าการกลั่่�นใน 2H21 มีีแนวโน้้มที่่�จะปรัับตััวสููงขึ้้�น
HoH หนุุนโดยการฟื้้� นตััวของอุุปสงค์์ ส่่วนต่่างราคาผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีแ
ี นวโน้้มปรัับตััวสููงขึ้้�น น่่าจะมีี
น้ำำ�หนัักมากกว่่าต้้นทุุนน้ำำ�มัันดิิบที่่�ปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นใน 2H21
คำำ�แนะนำำ�พื้้�นฐาน: SPRC เป็็นหุ้้�นแนะนำำ�สำำ�หรัับ "ซื้้�อเก็็งกำำ�ไร" สำำ�หรัับธีีมไฮซีีซัน
ั ของก๊๊าซโซลีีน
นอกจากนี้้�อุุปสงค์์ต่่อน้ำำ�มัันสำำ�เร็็จรููปทั่่�วโลกที่่�ฟื้้� นตััวและความคาดหวัังต่่อการฟื้้� นตััวของผล
ประกอบการในไตรมาส 3/64 และ สิ้้�นปีี 2564 จะหนุุนให้้ราคาหุ้้�นได้้ต่่อไป ปััจจุุบัน
ั SPRC จะซื้้�อ
ขายอยู่่�ที่่�ระดัับ PBV ที่่�เพีียง 1.4 เท่่า ดัังนั้้�นเราจึึงคาดว่่ามูล
ู ค่่าหุ้้�นมีีโอกาสจะปรัับตััวขึ้้�นตามธีีม
ไฮซีีซัน
ั ของก๊๊าซโซลีีน เรามองว่่าราคาหุ้้�นที่่�ปรัับตััวลดลงจากผลประกอบการ 2Q21 ที่่�ต่ำำ�กว่่าคาด
น่่าจะเป็็นโอกาสในการ “ซื้้� อเก็็งกำำ�ไร” ราคาเป้้าหมาย 10.50 บาท

บล.ดีีบีีเอส วิิคเคอร์์ส : DCC แนะนำำ� ซื้้�อ ราคาพื้้� นฐาน 3.50 บาท
Company Update
DCC คำำ�แนะนำำ� ซื้้� อ
ราคาปิิด 3.08 บาท ราคาพื้้� นฐาน 3.50 บาท (Upside 13%)
�
ยอดขายลดแต่่ชดเชยด้้วยมาร์์จิ้้�นที่่�ดีีขึ้้น
• กำำ�ไรสุุทธิิ 2Q64 เท่่ากัับ 453 ล้้านบาท +2%YoY แต่่ -8%QoQ
• แม้้ยอดขาย 2Q64 จะ -8%YoY, -10%QoQ แต่่ GPM เพิ่่�มขึ้้�นและ SGA/ยอดขายลดลงต่่อเนื่่�อง
• แนวโน้้มกำำ�ไร 2H64F จะลด HoH ตามปััจจััยฤดููกาล ผลกระทบจากโควิิด-19 และการแข่่งขััน
• P/E ต่ำำ�กว่่าคู่่�แข่่งขััน โดยมีี P/E ปีีนี้้� 15 เท่่า ขณะที่่�คู่่�แข่่งอย่่าง COTTO อยู่่�ที่่� 24 เท่่า
• คงคำำ�แนะนำำ�ซื้้�อ ให้้ราคาพื้้�นฐาน 3.50 บาท อิิง P/E ปีี 65F ที่่� 15 เท่่า คาด DY ปีี 64F-65F ที่่� 6.5%/7.2% (จ่่ายทุุกไตรมาส)
• ผลประกอบการ 2Q64 - บริิษััทมีีกำำ�ไรสุุทธิิ 2Q64 เท่่ากัับ 453 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น +2%YoYแต่่ลดลง -8%QoQต่ำำ�กว่่าที่่�เราคาดไว้้
โดยหลัักมาจากยอดขายที่่�หดตััวมากเกิินคาด (-8%YoY, -10%QoQ)ปริิมาณขายใน 2Q64 ลดลง -9%YoY เป็็น 15.2 ล้้านตรม.
ซึ่่�งเป็็นผลจากกำำ�ลัังซื้้�อชะลอตััวในช่่วงโควิิดระบาดและการแข่่งขัันในอุุตสาหกรรม ส่่วนราคาขายเฉลี่่�ยเพิ่่�ม +2%YoY

จากการเพิ่่�มขึ้้�นของยอดขายกระเบื้้�องขนาดใหญ่่ที่่�มีม
ี าร์์จิ้้�นสููง รวมทั้้�งปััจจััยฤดููกาลทำำ�ให้้ยอดขาย 2Q64 อ่่อนลง QoQ ด้้วยอััตรา
กำำ�ไรขั้้�นต้้น (GPM) เพิ่่�มเป็็น 43.6% ใน 2Q64 นัับว่่าแข็็งแกร่่งมาก แม้้ว่่าต้้นทุุนพลัังงานจะเพิ่่�ม+28%YoY
ก็็ตาม แต่่บริิษััทบริิหารจััดการและต่่อรองด้้านต้้นทุุนได้้ดีีมาก โดยเฉพาะด้้านขนส่่ง ซึ่่�งค่่าใช้้จ่่ายนี้้�-11%YoY มากกว่่าการ
ลดลงของยอดขายค่่าใช้้จ่่ายขายและบริิหาร/ยอดขายลดลงต่่อเนื่่�องเป็็น 17.3% จาก 17.6% ใน 2Q63และ 17.4% ใน
1Q64ประกาศจ่่ายปัันผลระหว่่างกาล 0.05 บาท/หุ้้�น ขึ้้�นเครื่่�องหมาย XD 23 ส.ค.64 และชำำ�ระเงิิน 3 ก.ย.64
• แนวโน้้มผลประกอบการ - คาดว่่ายอดขายช่่วง 3Q64F ยัังถููกกดดัันจากการแพร่่ระบาดโควิิดระลอกที่่� 4และการแข่่งขัันใน
ธุุรกิิจที่่�ยัังรุุนแรง แต่่เชื่่�อว่่าบริิษััทจะยัังบริิหารต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายขาย & บริิหารได้้ดีีต่่อเนื่่�องยัังผลให้้กำำ�ไรสุุทธิิจะยัังอยู่่�ในเกณฑ์์
ดีี แต่่กำำ�ไรใน 2H64F จะลดลง HoH โดยส่่วนหนึ่่�งเป็็นผลจากปััจจััยฤดููกาลด้้วยปรัับลดคาดการณ์์กำำ�ไรสุุทธิิปีี 64F-65F ลง -8%
และ -7% สะท้้อนยอดขายที่่�ต่ำำ�กว่่าคาด ยัังผลให้้คาดการณ์์กำำ�ไรสุุทธิิจะเป็็น 1.72 พัันล้้านบาท (+8%YoY) และ 1.90 พัันล้้าน
บาท (+11%YoY)
• คำำ�แนะนำำ�การลงทุุน –ราคาหุ้้�นอ่่อนตััวเป็็นจัังหวะซื้้�อลงทุุน ให้้ราคาพื้้�นฐาน 3.50 บาท โดยเลื่่�อนไปอิิงกัับ P/Eปีี 65F ที่่� 15
เท่่า ทั้้�งนี้้�เรายัังชอบ DCC ที่่�บริิหารต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และยอดขายมีีโอกาสฟื้้� นตััวได้้หลัังวิิกฤตโควิิด
คลี่่�คลาย รวมทั้้�งในระยะยาวมีีUpside risk จากรายได้้ค่่าเช่่าพื้้� นที่่� Outlet และศููนย์์วััสดุุครบวงจร ฐานะการเงิินดีี และจ่่ายปัันผล
สููง สม่ำำ�เสมอ เราคาดการณ์์ DY ปีี 64F-65F ไว้้ที่่� 6.5% และ 7.2% ต่่อปีี (จ่่ายทุุกไตรมาส)
• ความเสี่่�ยงหลััก – เศรษฐกิิจและกำำ�ลัังซื้้�อหดตััวกว่่าคาด, ต้้นทุุนพลัังงานเพิ่่�มขึ้้�นในขณะที่่�การแข่่งขัันตััดราคาในอุุตสาหกรรมที่่�
รุุนแรง

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

บล.ดีีบีีเอส วิิคเคอร์์ส : MC แนะนำำ� ถืือ ราคาพื้้� นฐาน 9.60 บาท
MC คงคำำ�แนะนำำ� ถืือ
ราคาปิิด 9.00 บาท ราคาพื้้� นฐาน 9.60 บาท (Upside 7%)
ยอดขายชะลอตััวช่่วงโควิิดระลอกใหม่่
• คาดกำำ�ไรสุุทธิิ 4Q63/64 (สิ้้�นสุุดมิิ.ย.64) -55%YoY, -81%QoQ เป็็น 18 ล้้านบาท แต่่ทั้้�งปีี 63/64 กำำ�ไรสุุทธิิ+10%YoY
• ปััจจััยกดดััน คืือ กำำ�ลัังซื้้�อชะลอตััวและใน 4Q62/63 รายได้้จากขายหน้้ากากผ้้าสูงู เพราะขาดแคลนหน้้ากากอนามััย
• แนวโน้้มช่่วง 1Q64/65F (สิ้้�นสุุดก.ย.64) ยัังท้้าทายจากการล็็อกดาวน์์ 29 จัังหวััด ซึ่่�งกระทบยอดขายและกำำ�ไร
• แนะนำำ�ถืือรัับปัันผลสููง ให้้ราคาพื้้�นฐาน 9.60 บาท คาด DY ไว้้ที่่�ประมาณ 6% ต่่อปีี (จ่่ายปีีละ 2 ครั้้�ง)
• Preview กำำ�ไรสุุทธิิ 4Q63/64 (สิ้้�นสุุดมิิ.ย.64) - คาดกำำ�ไรสุุทธิิ4Q63/64 จะลดลง -55%YoY และ -81%QoQเป็็น 18 ล้้านบาท
เนื่่�องจาก 1) รายได้้ชะลอตััวลง โดยยอดขายผ่่านออนไลนไตรมาสนี้้�หดตััว YoY เพราะใน 4Q62/63มีียอดขายหน้้ากากผ้้าทางออนไลน์์
สููงมาก เนื่่�องจากช่่วงนั้้�นหน้้ากากอนามััยขาดแคลน, 2) อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น (GPM)ลดลง โดยคาดไว้้ที่่� 57% เพราะมีีการย้้ายค่่าใช้้จ่่ายบาง
รายการจาก SGA มาเป็็นต้้นทุุนขายภาพรวมทั้้�งปีี 63/64 คาดรายได้้เติิบโต +2%YoY เป็็น 3.25 พัันล้้านบาท (SSSG เพิ่่�มไม่่ถึึง 1% ส่่วน
ยอดขายออนไลน์์โตเป็็นเลขหลัักเดีียวและคิิดเป็็น 12% ของรายได้้รวม) ด้้าน GPM และ SGA/ยอดขาย ประเมิินไว้้ที่่� 59.95%และ 43.4%
ตามลำำ�ดัับ สำำ�หรัับ Norm profit คาดการณ์์ว่่าจะ +0.3%YoY และกำำ�ไรสุุทธิิบรรทััดสุุดท้้าย +10%YoYเป็็น 447 ล้้านบาท (ในปีี 62/
63ฐานต่ำำ�เพราะมีีขาดทุุนจากการขายเงิินลงทุุน 39 ล้้านบาท)
• แนวโน้้มผลประกอบการ 1Q64/65 (ก.ค.-ก.ย.64) และทั้้�งปีี 64/65F - การล็็อกดาวน์์ 29 จัังหวััดทำำ�ให้้บริิษััทต้้องปิิดจุุดจำำ�หน่่ายไป 38%
ของทั้้�งหมด บริิษััทให้้ข้อ
้ มููลว่่าในการล็็อกดาวน์์ 29 จัังหวััดที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�สีีแดงเข้้มส่่งผลให้้มีก
ี ารปิิดจุุดจำำ�หน่่ายชั่่�วคราวทั้้�งหมด 242 แห่่ง
หรืือคิิดเป็็น 38% ของจุุดจำำ�หน่่ายทั้้�งหมด โดยที่่�ปิิดชั่่�วคราวเป็็นร้้านค้้าของตััวเอง 151 แห่่ง และร้้านใน Modern trade 91 แห่่ง ซึ่่�งคิิด
เป็็น 45% และ 31% ของจุุดจำำ�หน่่ายแต่่ละประเภททั้้�งหมด
ทั้้�งนี้้� ณ สิ้้�นมิิ.ย.64 บริิษััทมีีจุุดจำำ�หน่่ายทั้้�งหมด 636 จุุด...ลดลง 21 แห่่งจากสิ้้�นมิิ.ย.63 โดยเป็็น ร้้านค้้าของตนเอง 334 แห่่ง, Modern
trade 287 แห่่ง, รถโมบาย 6 คััน, สาขาต่่างประเทศ 9 แห่่ง โดยมีีรายได้้จากช่่องทางออนไลน์์ 12% และจากจุุดจำำ�หน่่ายออฟไลน์์ 88
%บริิษััทให้้ Guidance ว่่าผลกระทบต่่อยอดขายน่่าจะอยู่่�ที่่�ประมาณ 35-40% ของยอดขายรวมในช่่วงเวลาที่่�ล็็อกดาวน์์ 2 สััปดาห์์ หรืือ
หดไป 7-8% ของยอดขายทั้้�งไตรมาส และราว 2% ของทั้้�งปีี 64/65F (ถ้้าไม่่มีก
ี ารยืืดระยะเวลาล็็อกดาวน์์ออกไปอีีก + ไม่่มีป
ี ระกาศเพิ่่�ม
จัังหวััดที่่�ล็็อกดาวน์์จากปััจจุุบัน
ั ที่่� 29 จัังหวััด)
คาดผลประกอบการงวด 1Q64/65F (ก.ค.-ก.ย.64) จะถููกกระทบจากการแพร่่ระบาดโควิิดพอควร แม้้ว่่าบริิษััทจะเร่่งขายผ่่านช่่องทาง
ออนไลน์์& ลดค่่าใช้้จ่่าย แต่่ด้้วยสััดส่่วนรายได้้จากช่่องทางออนไลน์์ที่่�คิิดเป็็น 12% ของทั้้�งหมด และความต้้องการซื้้�อหน้้ากากผ้้าไม่่สูงู
มาก เพราะหน้้ากากอนามััยไม่่ได้้ขาดแคลนเหมืือนในช่่วง 4Q62/63ขณะเดีียวกัันกำำ�ลัังซื้้�อของภาคครััวเรืือนที่่�ชะลอตััวจากการจ้้างงานล
ดลง ภาระหนี้้�สิินครััวเรืือนสููง ความเชื่่�อมั่่�นผู้้�บริิโภคตกต่ำำ� ทำำ�ให้้ยอดขายมีีแนวโน้้มที่่�จะลดลงทั้้�ง YoY และ QoQพนัักงานที่่�สำำ�นัักงานใหญ่่แ
ละในโรงงานของ MC ฉีีดวััคซีีนอย่่างน้้อย 1 โดสแล้้วกว่่า 90% ของทั้้�งหมดปรัับลดคาดการณ์์รายได้้ปีี 64/65F (สิ้้�นสุุดมิิ.ย.65) เป็็นเติิบโต
+5%YoY (เดิิม +8%), GPM 59.55% (เดิิม60%) แต่่ลด SGA/รายได้้เป็็น 43.3% (เดิิม 43.75%) สะท้้อนการปรัับวิิธีบั
ี น
ั ทึึกรายการค่่าใช้้
จ่่ายใหม่่ ทำำ�ให้้คาดการณ์์กำำ�ไรสุุทธิิเติิบโต +5%YoY เป็็น 471 ล้้านบาท ลดลงจากเดิิม -5%
• คำำ�แนะนำำ�การลงทุุน – คงคำำ�แนะนำำ�ถืือ ปรัับราคาพื้้�นฐานเป็็น 9.60 บาท อิิงกัับ P/E ค่่า Mean-1SD (16.3เท่่า) ทั้้�งนี้้�ระยะสั้้�นหุ้้�นยัังขาด
ปััจจััยกระตุ้้�นและผลประกอบการถููกกระทบจากโควิิด-19 ระลอกที่่� 4 แต่่บริิษััทมีีฐานะการเงิินแข็็งแกร่่ง คาดการณ์์เงิินปัันผลปีี 63/64F
และปีี 64/65F ไว้้ที่่� 0.55 บาท/หุ้้�น คิิดเป็็น DY ราว 6% ต่่อปีี (จ่่ายปีีละ 2 ครั้้�ง)

• ความเสี่่�ยงหลััก - โควิิดระบาดรุุนแรง & ยาวนาน ทำำ�ให้้กำำ�ลัังซื้้�อชะลอตััวมากกว่่าคาด และการแข่่งขัันที่่�รุุนแรงในอุุตสาหกรรม
นัักวิิเคราะห์์&กลยุุทธ์์: อาภาภรณ์์ แสวงพรรค : arparporns@th.dbs.com

บล.ดีีบีีเอส วิิคเคอร์์ส : PF คำำ�แนะนำำ� Fully Valued ราคาพื้้� นฐาน 0.41 บาท
PF คำำ�แนะนำำ�: Fully Valued (ปรัับลดจาก ซื้้� อ)

ราคาปิิด 0.43 บาท ราคาพื้้� นฐาน 0.41 บาท (เดิิม 0.61 บาท)
ได้้รัับผลกระทบโควิิด-19 หนััก

• คาด 2Q64 ขาดทุุนสููงกว่่า 1Q64 หรืือ q-o-q เป็็น -291 ล้้านบาท เพราะผลการดำำ�เนิินงานอ่่อน, ไม่่ได้้ขายที่่�ดิินเปล่่าและไม่่มีกำำ�
ี ไรพิิเศษมาช่่วย
• ROH ได้้นำำ�โรงแรมไปจััดตั้้�ง “GROREIT” ได้้มา 4.5 พัันล้้านบาท ทำำ�ให้้เงิินสดดีีขึ้้�น แต่่ PF ไม่่ได้้บัน
ั ทึึกกำำ�ไรเข้้ามา

• ปรัับประมาณการลงเป็็นขาดทุุนสููงทั้้�งปีี 64 และ 65 แทบทุุกธุุรกิิจได้้รับ
ั ผลลบจากโควิิด-19 อีีกทั้้�งบริิษััทถุุงมืือยางในกลุ่่�ม Grand ก็็เริ่่�มผลิิตได้้ช้า้
กว่่าเดิิม คาดว่่ากำำ�ไรจากบริิษััร่ว
่ มจึึงลดลง
• ลดคำำ�แนะนำำ�เป็็นเชิิงลบคืือ เต็็มมููลค่่า ราคาพื้้�นฐานปรัับลง ตามการปรัับลดประมาณการเป็็นเพีียง 0.41บาท ด้้านฐานะการเงิินยัังคงมีีหนี้้�เงิินกู้้�
สููง จึึงมีีความเสี่่�ยงทางด้้านการเงิินคาด 2Q64 ขาดทุุนสููงกว่่า y-o-y และ q-o-q เป็็น -291 ล้้านบาท

เทีียบกัับ y-o-y และ q-o-q ที่่� -240 และ -153 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ ทั้้�งนี้้�หากไม่่นับ
ั รายการพิิเศษ คาดว่่าขาดทุุนหลัักเท่่ากัับขาดทุุนสุุทธิิเป็็น -291
ล้้านบาท เทีียบกัับ y-o-yและ q-o-q ที่่� -242 และ -252 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ สาเหตุุคืือ รายได้้หลัักรวมลดลง -22% และ -20% ตามลำำ�ดัับ ด้้าน
อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นรวมปรัับลดลงเป็็น 17.3% น้้อยกว่่า y-o-y และ q-o-q ที่่� 19.6% และ 21.5% ตามลำำ�ดัับ อีีกทั้้�งถืือว่่าไตรมาสนี้้�สััดส่่วนค่่าใช้้จ่่าย
ขาย-บริิหารเทีียบกัับรายได้้ก็็อยู่่�ในเกณฑ์์สูงู เป็็น 30% เพราะฐานรายได้้ต่ำำ� ภาระดอกเบี้้�ยจ่่ายที่่�มาก และยัังเกิิดส่่วนแบ่่งขาดทุุนจากบริิษััทร่่วม
เช่่นเคย สำำ�หรัับในภาพรวมการดำำ�เนิินงานใน 2Q64 ไม่่สดใสคล้้ายกัับ1Q64 คืือ ได้้รับ
ั ผลกระทบจากโรคระบาดโควิิด-19 มาก แต่่ต่่างกัันตรงที่่�
2Q64 ไม่่มีกำำ�
ี ไรจากการขายที่่�ดิินเปล่่า และกำำ�ไรพิิเศษ
คาดว่่ารายได้้ส่ว
่ นใหญ่่ใน 2Q64 หดตััวลง เพราะการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ระลอก 3 ได้้เริ่่�มมาตั้้�งแต่่ เม.ย.64 จึึงคาดว่่ารายได้้จากการโอนบ้้าน
เดี่่�ยว และคอนโดได้้อ่่อนลง รวมทั้้�งไม่่มีรี ายการขายที่่�ดิินเปล่่าใน 2Q64 นี้้� อย่่างไรก็็ตามคาดว่่ารายได้้จากโรงแรมใน 2Q64 เป็็น 250 ล้้านบาท มีี
โอกาสดีีกว่่า y-o-y ที่่�เพีียง 153 ล้้านบาท ซึ่่�งปีีที่่�แล้้วมีีการล็็อกดาวน์์เต็็มรููปแบบ แต่่ยังั อ่่อนลงกว่่า q-o-q ที่่�มีีรายได้้ 330 ล้้านบาท ซึ่่�งช่่วงไตรมาส
1 ของทุุกปีีจะเป็็นไฮซีีซั่่�นของโรงแรมKiroro ที่่�ญี่่�ปุ่่�น แต่่โดยรวมธุุรกิิจโรงแรมของ GRAND ก็็ยังั เป็็นผลขาดทุุน เนื่่�องจากยัังไม่่อนุุญาตให้้นัก
ั ท่่อง
เที่่�ยวต่่างชาติิเข้้ามา อีีกทั้้�งการท่่องเที่่�ยวในประเทศก็็ชะลอลง สอดคล้้องกัับการที่่�ศบค.มีีความเข้้มงวดในเรื่่�องการเดิินทาง เพื่่�อลดจำำ�นวนผู้้�ติิด
เชื้้�อ
การจััดตั้้�ง “GROREIT” ของกลุ่่�ม PF ไม่่ได้้สร้้างผลกำำ�ไรเพิ่่�ม ROH ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของ GRAND และเป็็นบริิษััทย่่อย PF อีีกทอด ได้้ทำำ�ดีีลใหญ่่ใน
ช่่วงที่่�ผ่่านมาคืือ ได้้เสนอขายทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์แกรนด์์ รอยััล ออคิิด โฮสพีีทาลิิตี้้� หรืือ GROREIT ที่่�มีีข้อ
้ ตกลงในการซื้้�อคืืน (
เมื่่�อครบปีีที่่� 3-5) เมื่่�อวัันที่่� 28 มิิถุน
ุ ายน-9 กรกฎาคม 2564 ที่่�ผ่่านมา ปรากฏว่่าได้้รับ
ั ความสนใจเป็็นอย่่างมาก สามารถขายได้้หมด ทั้้�งนี้้� ROH ได้้
เช่่ากลัับมาทำำ�ธุุรกิิจโรงแรมต่่อ ทางREIT จึึงคาดว่่าจะมีีรายได้้และกำำ�ไรที่่�สม่ำำ�เสมอ แต่่เนื่่�องจากเงื่่�อนไขการซื้้�อคืืน ทางกลุ่่�ม PF จึึงได้้ประโยชน์์
จากกระแสเงิินสดที่่�เพิ่่�มเข้้ามา ช่่วยแบ่่งเบาภาระทางการเงิิน แต่่ก็็ไม่่สามารถจะบัันทึึกกำำ�ไรจาการขายสิินทรััพย์์ออกไปได
ปรัับลดประมาณการลงมามาก ปีี 64 และ 65 เป็็นขาดทุุนหลััก (Core Losses) ที่่� -769 และ -220 ล้้านบาท เทีียบกัับเดิิมที่่�เป็็นกำำ�ไรหลััก 511 และ
836 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับ หากพิิจารณาตารางด้้านล่่างซึ่่�งแสดงการปรัับประมาณการ ด้้วยสมมุุติิฐานต่่างๆที่่�เปลี่่�ยนไป (Revised Assumptions)
รายละเอีียดการปรัับลดรายได้้ปีี 64F คืือ 1) รายได้้จากการขาย

ที่่�ดิินเปล่่าลดลง 56% เป็็น 1.5 พัันล้้านบาท ปรากฏว่่าการขายที่่�ดิินแปลงใหญ่่ยากขึ้้�นในสภาพแวดล้้อมที่่�เป็็นลบ 2)รายได้้จากการขายบ้้านเดีียว
-16% เป็็น 6.5 พัันล้้านบาท และ 3) รายได้้จากโรงแรมปรัับลดลง -13% เป็็น 1.3 พัันล้้านบาท หลัังการระบาดของโรครุุนแรงขึ้้�น สำำ�หรัับในราย
ละเอีียดอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นที่่�ปรัับลดมากที่่�สุุดคืือ โรงแรมเป็็น -25%จากเดิิม +4% และขายที่่�ดิินเป็็น 35.0% จากเดิิม 39.5% สอดคล้้องกัับตลาด
เป็็นของผู้้�ซื้้�อมากกว่่าโรงงานถุุงมืือยางเปิิดได้้ล่่าช้า้ กว่่าแผน GRAND ได้้เข้้าไปถืือหุ้้�นราว 50% ในบริิษััทแกรนด์์ โกลบอล โกล์์ฟ ซึ่่�งเดิิมตามแผน
จะก่่อสร้้างโรงงานเสร็็จ พ.ค.64 และเปิิดดำำ�เนิินการได้้ราว มิิ.ย.64 แต่่ล่่าสุด
ุ ยัังอยู่่�ในช่่วงการ Test Dry Run และคาดว่่าจะเริ่่�มผลิิตและจำำ�หน่่าย
เชิิงพาณิิชย์์ได้้ราว 4Q64 มากกว่่า จึึงได้้มีก
ี ารปรัับลดประมาณการส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากบริิษััทร่่วมทุุนในปีี 64 และ 65 ลดลงเป็็น 153 และ 300 ล้้าน
บาท ตามลำำ�ดัับ เทีียบกัับเดิิมที่่� 300 และ 568 ล้้านบาท ตามลำำ�ดัับทั้้�งนี้้�คาดว่่าตั้้�งแต่่ 2H64จะเริ่่�มมีีกำำ�ไรจากบริิษััทร่่วมทุุนในธุุรกิิจที่่�อยู่่�อาศััยเข้้าม
าด้้วย และมีีกำำ�ไรต่่อเนื่่�องไปยัังปีี 65 โดยพัันธมิิตรในบริิษััทร่่วมทุุน ได้้แก่่ Hongkong Land, Sumitomo Forestyและ Sekisui
ปรัับลดคำำ�แนะนำำ�เป็็น Fully Valued (เต็็มมููลค่่า) แนวโน้้ม 3Q64 อาจจะเป็็นขาดทุุนจากการดำำ�เนิินงานได้้อีีก เพราะสถานการณ์์โรคระบาดยิ่่�ง
รุุนแรงมากขึ้้�น แต่่ก็็ขึ้้�นกัับจะขายที่่�ดิินเปล่่าหรืือมีีกำำ�ไรพิิเศษเข้้ามาหรืือไม่่ ส่่วนราคาพื้้�นฐานปรัับลง ตามการปรัับลดประมาณการเป็็นเพีียง 0.41
บาท ซึ่่�งประเมิินด้้วย P/BV ปีี 64 ที่่� 0.35 เท่่า ราคาปิิดมีีส่ว
่ นลด(Downside)ได้้อีีก 5% คาดว่่าบริิษััทจะยัังจ่่ายเงิินปัันผลแม้้ผลการดำำ�เนิินงานจะ
เป็็นขาดทุุน เช่่นเดีียวกัับปีี 63 สำำ�หรัับปีี64 และ 65 ให้้จ่่ายเท่่ากัับปีี 63 คืือ 0.02 บาท คิิดเป็็นอััตราผลตอบแทนปัันผลที่่�ระดัับ 4.7% ด้้านฐานะ
การเงิินยัังคงมีีหนี้้�เงิินกู้้�สููง ณ สิ้้�น 1Q64 มีีหนี้้�เฉพาะที่่�ทำำ�ให้้เกิิดดอกเบี้้�ยจ่่าย (Bearing Debt) ที่่� 33.5 พัันล้้านบาท อััตราส่่วนหนี้้�สิินสุุทธิิต่่อทุุน
(Net Debt to Equity) สููง เท่่ากัับ 2.3เท่่าจึึงถืือว่่ามีค
ี วามเสี่่�ยงทางด้้านการเงิินอยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�มาก
นัักวิิเคราะห์์&กลยุุทธ์์: สมบััติิ เอกวรรณพััฒนา : sombata@th.dbs.com

บล.ดีีบีีเอส วิิคเคอร์์ส : RJH แนะนำำ� ซื้้�อ ราคาพื้้� นฐาน 42 บาท

RJH คำำ�แนะนำำ� ซื้้� อ (เดิิมถืือ)

ราคาปิิด 37 บาท ราคาพื้้� นฐาน 42 บาท (Upside 14%)
เพิ่่ม
� เตีียงรัักษาโควิิดจำำ�นวนมาก

• กำำ�ไรสุุทธิิ 2Q64 ดีีกว่่าคาด – โดยมีีกำำ�ไรสุุทธิิเท่่ากัับ 138 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น +112%YoY, +29%QoQ
หนุุนโดยรายได้้เติิบโต (+42%YoY, +11%QoQ) และ EBITDA margin เพิ่่�มเป็็น 35% (จาก 25% ใน
2Q63, 32% ใน 1Q64)ประกาศจ่่ายปัันผลระหว่่างกาล 0.4 บาท/หุ้้�น ขึ้้�น XD 23 ส.ค.64

• แนวโน้้ม 3Q64F แข็็งแกร่่ง - โดยปััจจุุบัน
ั มีีการตรวจโควิิดเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 700-1,000 ราย/วััน (จาก 454
ราย/วัันใน2Q64) และขยายเตีียงรัับผู้้�ป่่วยโควิิดเป็็น 1,660 เตีียง และจะเพิ่่�มอีีก 530 เตีียง โดยมีีอััตรา
ครองเตีียง 80-90% คาดกำำ�ไรสุุทธิิปี6
ี 4F โต +79%YoY แต่่จะ -22%YoY ในปีี65F

• คำำ�แนะนำำ�การลงทุุน - ปรัับคำำ�แนะนำำ�เป็็นซื้้�อ(เดิิมถืือ) ราคาพื้้�นฐานใหม่่42 บาท

• ความเสี่่�ยงหลััก – การเปลี่่�ยนแปลงกฎเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับประกัันสัังคม, การแข่่งขัันที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในพื้้�นที่่�
อยุุธยา

นัักวิิเคราะห์์: Thailand Research Team / นัันทิิกา เวีียงเพิ่่�ม : nantikaw@th.dbs.com

บล.ดีีบีีเอส วิิคเคอร์์ส : PSL แนะนำำ� ซื้้�อ ราคาพื้้� นฐาน 24.40 บาท

PSL คำำ�แนะนำำ�: ซื้้� อ

ราคาปิิด 22.10 บาท ราคาพื้้� นฐาน 24.40 บาท (เดิิม 22.70 บาท)

สู่่�ความมั่่�งคั่่�งด้้วยค่่าระวางเรืือสููง

• บัันทึึกกำำ�ไรหลััก 2Q64 ที่่� 781 ล้้านบาท ฟื้้� นตััวสููงเทีียบ y-o-y และโตก้้าวกระโดด
168% q-o-q แรงผลัักดัันมาจากค่่าระวางเรืือ (TC Rate) ที่่�สููงขึ้้�น
• จากข้้อมููลล่่าสุด
ุ พบว่่า TC rate ยัังอยู่่�ในเกณฑ์์สูงู ต่่อไปที่่�ราว 30,000-32,000 เหรีียญ
ต่่อลำำ�ต่่อวัันในเดืือน ก.ค.64
• คาดว่่าผลการดำำ�เนิินงานในงวด 3Q64 นี้้�จะยิ่่�งแข็็งแกร่่ง นั่่�นคืือ แนวโน้้มธุุรกิิจยัังคงมีี
ความสดใสอย่่างต่่อเนื่่�อง
• คงคำำ�แนะนำำ� ซื้้�อ ด้้วยการปรัับราคาพื้้�นฐานใหม่่ขึ้้�นเป็็น 24.40 บาท หลัังปรัับประมาณ
การดีีขึ้้�น ปีี 64/65 เพิ่่�มในอััตรา +23%/+19% ตามลำำ�ดัับ และประเมิินด้้วย P/BV ปีี 65
ที่่�ระดัับ 2.2 เท่่า

นัักวิิเคราะห์์: Thailand Research Team / นัันทิิกา เวีียงเพิ่่�ม : nantikaw@th.dbs.com

บล.ดีีบีีเอส วิิคเคอร์์ส : PTTGC แนะนำำ� ซื้้�อ ราคาพื้้� นฐาน 74 บาท

PTTGC คำำ�แนะนำำ� ซื้้� อ
ราคาปิิด 58 บาท ราคาพื้้� นฐาน 74 บาท (Upside 28%)
มาร์์จิ้้�นอะโรเมติิกส์์ดีีต่่อใน 3Q64F
• ผลประกอบการ 2Q64...ดีีกว่่าที่่�เราและตลาดคาดไว้้- กำำ�ไรสุุทธิิ 2Q64 ออกมา 2.5 หมื่่�นล้้าน
บาท เติิบโต 14เท่่า YoY และ +158%QoQ หนุุนโดยกำำ�ไรธุุรกิิจปิิโตรเคมีีที่่�ดีี, กำำ�ไรจากสต็็อก
1.44 พัันล้้านบาท และกำำ�ไรจากการขายหุ้้�น GPSC 17.7 พัันล้้านบาทค่่าการกลั่่�น GRM (ไม่่
รวมการเปลี่่�ยนแปลงสต็็อก) อยู่่�ที่่� 20.3 ดอลลาร์์/บาร์์เรล ลดลง -12%YoY และ -36%QoQ
ส่่วนมาร์์จิ้้�นอะโรเมติิกส์์เท่่ากัับ 181 ดอลลาร์์/ตััน เพิ่่�มขึ้้�น +3%YoY และ +27%QoQสำำ�หรัับ
Norm profit ก่่อนภาษีีงวด 2Q64 อยู่่�ที่่� 1.07 หมื่่�นล้้านบาท เติิบโต +862%YoY แต่่ -4%QoQ
• แนวโน้มก�ำไร 3Q64F- สเปรดโอเลฟินส์แคบลง QoQ เพราะต้นทุนเพิ่มขึ้นและมีก�ำลังการ
ผลิตใหม่เข้ามา ส่วนมาร์จิ้นอะโรเมติกส์ยังเพิ่มต่อใน 3Q64F YTDอย่างไรก็ตาม ราคาน้�ำมัน
ดิบและต้นทุนแนฟทาที่เพิ่มขึ้นกระทบก�ำไรไม่มาก เพราะบริษัทใช้ก๊าซเป็นวัตถุดิบหลัก ซึ่ง
ราคาก๊าซปรับขึ้นช้ากว่าราคาน้�ำมันและแนฟทา ส�ำหรับการเข้าซื้อ Allnex ให้ก�ำไรส่วนเพิ่ม
เข้ามาไม่มาก
• ค�ำแนะน�ำการลงทุน - คงค�ำแนะน�ำซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 74 บาท อิงกับ P/BV ปี 65F ที่ 1.0
เท่า
• ความเสี่ยงหลัก – การอ่อนตัวของราคาน้�ำมันและปิโตรเคมี, ภัยธรรมชาติและเหตุการณ์ท่ี
ท�ำให้ปิดซ่อมบ�ำรุงนอกแผน
นักวิเคราะห์ : ดุลเดช บิค : duladethb@th.dbs.com

บล.ดีีบีีเอส วิิคเคอร์์ส : RPH แนะนำำ� ซื้้�อ ราคาพื้้� นฐาน 7.70 บาท

RPH คำำ�แนะนำำ� ซื้้� อ

ราคาปิิด 6.35 บาท ราคาพื้้� นฐาน 7.70 บาท (Upside 21%)
ใน 3Q64F จะมีีรายได้้เกี่่�ยวกัับโควิิดเพิ่่ม
� ขึ้้�น

• กำำ�ไรสุุทธิิ2Q64 ต่ำำ�กว่่าคาด - โดยอยู่่�ที่่� 14 ล้้านบาท เติิบโตก้้าวกระโดด

+289%YoY แต่่ -26%QoQ เพราะมีีค่่าใช้้จ่่ายเกี่่�ยวกัับบุุคลากร & อุุปกรณ์์การ

แพทย์์เพิ่่�มขึ้้�นประกาศจ่่ายปัันผลระหว่่างกาล 0.05 บาท/หุ้้�น ขึ้้�นเครื่่�องหมาย XD
23 ส.ค.64

• แนวโน้้ม 3Q64F – รายได้้และกำำ�ไรเกี่่�ยวกัับโควิิดเพิ่่�มขึ้้�นแกร่่ง โดยมีีการเพิ่่�มเตีียง

รัักษาผู้้�ป่่วยโควิิด 55 เตีียง,เพิ่่�มเตีียง ICU 10-15 เตีียง และทำำ� Hospitel 270 เตีียง

ส่่วนการตรวจโควิิดทำำ�ได้้สูงู สุุด 600 ราย/วััน คาดการณ์์กำำ�ไรสุุทธิิปี6
ี 4F-65F เติิบโต
สููง +113% และ +130%

• คำำ�แนะนำำ�การลงทุุน - คงคำำ�แนะนำำ�ซื้้�อ ปรัับเพิ่่�มราคาพื้้�นฐานเป็็น 7.70 บาท
(DCF)

• ความเสี่่�ยงหลััก –รายได้้ต่ำำ�กว่่าคาด และการแข่่งขัันที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในพื้้�นที่่�จ.ขอนแก่่น
นัักวิิเคราะห์์: Thailand Research Team / นัันทิิกา เวีียงเพิ่่�ม : nantikaw@th.dbs.

com

บล.ดีีบีีเอส วิิคเคอร์์ส : TU แนะนำำ� ซื้้�อ ราคาพื้้� นฐาน 24.70 บาท

TU คำำ�แนะนำำ�: ซื้้� อ

ราคาปิิด 21.90 บาท ราคาพื้้� นฐาน 24.70 บาท (เดิิม 23.20 บาท)

ทำำ�กำำ�ไรดีีต่่อเนื่่� อง

• สามารถทำำ�กำำ�ไรเป็็นสถิิติิสูงู สุุดใหม่่ได้้ใน 2Q64 ที่่�ผ่่านมา ด้้วยการเติิบโตถึึง 47%

แม้้อยู่่�ในช่่วงการเกิิดโรคระบาดโควิิด-19 แรงสนัับสนุุนมาจากธุุรกิิจอาหารทะเลแช่่
แข็็งแรงและธุุรกิิจ Red Lobster

• แนวโน้้มธุุรกิิจสำำ�หรัับในงวดครึ่่�งหลัังปีีนี้้�ยังั มีีความมั่่�นคงสููง
• บริิษััทมีีการลงทุุนใหม่่ๆอย่่างต่่อเนื่่�อง ช่่วยเสริิมและต่่อเติิมภาพการเติิบโตใน

ระยะยาวได้้เป็็นอย่่างดีี

• คงคำำ�แนะนำำ� ซื้้�อ สำำ�หรัับราคาพื้้�นฐานใหม่่ปรัับขึ้้�นเป็็น 24.70 บาท ซึ่่�งประเมิิน

ด้้วย P/E ปีี 65 ที่่�ระดัับ 14 เท่่า หลัังมีีการปรัับประมาณการปีี 64 และ 65 เพิ่่�มขึ้้�นใน
อััตรา +4%/+3% ตามลำำ�ดัับ

นัักวิิเคราะห์์ : นัันทิิกา เวีียงเพิ่่ม
� : nantikaw@th.dbs.com

บล.ทิิสโก้้ : ADVANC แนะนำำ� “ซื้้�อ” มููลค่่าเหมาะสม 205 บาท

• ADVANC : หลัังการประชุุมของ INTUCH
เราได้้เข้้าร่ว
่ มการประชุุมในส่่วนของ ADVANC มีีประเด็็นสำำ�คััญดัังนี้้�
• รายได้้จากภาคธุุรกิิจเพิ่่�มขึ้้�น : ADVANC คาดว่่าจะยัังเป็็นผู้้�ในกลุ่่�มได้้ต่่อในช่่วง 3 ปีี
ข้้างหน้้า ใช้้ประโยชน์์การเป็็นหุ้้�นส่่วนกัับธุุรกิิจในไทยและ Microsoft ในการเปิิดตััว
ธุุรกิิจ CCII (Cloud, Cybersecurity, ICT และ IoT) รวมถึึงระบบ 5G โดยบริิษััทคาด
มููลค่่าของตลาด ICT ที่่�ราว 3 แสนล้้านบาท และ ADVANC มีีส่ว
่ นแบ่่งการตลาดไม่่ถึึง
10%
• การบริิโภค 5G ของรายย่่อย : ในช่่วงปลาย 2Q21 ADVANC ได้้กระจาย 5G ไป
ทั่่�วทุุกจัังหวััดและโฆษณาว่่ามีเี ครืือข่่ายที่่�ดีีสุด
ุ ในระบบ โดยปััจจุุบัน
ั มีีผู้้�ใช้้บริิการ 1
ล้้านราย และคาดว่่าจะเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 2 ล้้านรายในอนาคต จากการเน้้นแพ็็คเกจแบบ
ครอบครััว และปริิมาณข้้อมููลสำำ�หรัับกลุ่่�ม Entry พร้้อมเปิิดตััวมืือถืือ 5G ในราคา
6,000 บาท ทั้้�งนี้้� บริิษััทจะมีีการเปิิด AR/VR ภายใต้้ V Avenue คาดว่่าจะมีีผู้้�ใช้้งาน 1
ล้้าน MAU
•	บัันเทิิง : บริิการ Disney Hot Star มีีผู้้�สมััครบริิการกว่่า 1 ล้้านรายใน 1 เดืือน เทีียบ
กัับลููกค้้า AIS Pay 4 ล้้านราย
• งบการลงทุุน 5G : ADVANC มีีแผนการลงทุุนเพิ่่�มในอนาคต แต่่วงเงิินจะไม่่มาก
ตามที่่�ตลาดกัังวล
• การขายสิินทรััพย์์บริิษััทอยู่่�ระหว่่างการศึึกษาความเป็็นไปได้้เพื่่�อสร้้างผลตอบแทน
ในระยะยาว
เราแนะนำำ�ให้้ “ซื้้�อ” โดยมีีมูล
ู ค่่าที่่�เหมาะสม 205 บาท (DCF) และการดำำ�เนิินงานจะดีี
ขึ้้�นใน Q3

บล.ทิิสโก้้ : CPN แนะนำำ� “ซื้้�อ” มููลค่่าเหมาะสม 61 บาท

• CPN : ฐานที่่�ต่ำำ�หนุุนการเติิบโต YoY
� มาก +172%YoY แต่่ลดลง 67% QoQ
กำำ�ไรสุุทธิิดีีขึ้้น
CPN รายงานกำำ�ไรสุุทธิิดีีขึ้้�นมาก +172%YoY แต่่ลดลง 67% QoQ ตามเราและ
consensus คาด โดย SSSg ดููดีีเนื่่�องจากฐานที่่�ต่ำำ�จากการปิิดสาขา และการเพิ่่�ม
ส่่วนลดค่่าเช่่า QoQ ลดลง
เนื่่�องจาก 1Q มีีการบัันทึึกกำำ�ไรพิิเศษ การดำำ�เนิินงานหลัักแย่่ลง 11% จากการหยุุด
การดำำ�เนิินงานช่่วงปลายไตรมาส อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นอยู่่�ที่่� 41% ต่ำำ�กว่่าคาดเล็็กน้้อย
ส่่วนรายได้้การลงทุุนและที่่�อยู่่�อาศััยที่่�ดีีช่ว
่ ยหนุุนให้้รายได้้เป็็นไปตามคาด จะมีีการ
ประชุุมนัักวิิเคราะห์์วัันที่่� 13 ส.ค. นี้้�
SSSg ดีี YoY
SSSg 2Q21 อยู่่�ที่่� 74% YoY ส่่วนรายได้้ค่่าเช่่า) เป็็นไปตามคาดที่่� 10% การเพิ่่�มขึ้้�น
YoY มาจาก 1. ปีีก่่อนมีีการลดค่่าเช่่ามากกว่่านี้้� 2. มีีการลดกิิจกรรมการตลาด ทั้้�งนี้้�
ไม่่นับ
ั ค่่าเช่่าในห้้างที่่�กำำ�ลัังมีีการปรัับปรุุงอย่่าง Central World, Central ลาดพร้้าว
, Central ชลบุุรี,ี Central เชีียงราย, Central ภููเก็็ตเฟสติิวััล, Central พััทยา และ
Central พระราม 2
แนะนำำ� “ซื้้� อ” สำำ�หรัับการเติิบโตในอนาคต
เราประเมิินมููลค่่าเหมาะสมที่่� 61 บาท โดยคำำ�นึึงถึึงการล็็อคดาวน์์ที่่�ยืด
ื เยื้้�อและการ
ลดค่่าเช่่าแล้้ว ปััจจััยเสี่่�ยงเชิิงลบได้้แก่่ การบริิโภคต่ำำ�กว่่าคาด การขยายสาขาช้้าออก
ไป มาร์์จิ้้�นการดำำ�เนิินงานแย่่ลงส่่งผลให้้กำำ�ไรเติิบโตช้้าลง

บล.ทิิสโก้้ : INTUCH แนะนำำ� “ซื้้�อ” มููลค่่าเหมาะสม 68.00 บาท
• INTUCH : อยู่่�ระหว่่างการเปลี่่�ยนแปลง
เราได้้เข้้าร่ว
่ มการประชุุมโดยมีีประเด็็นสำำ�คััญดัังนี้้�
• การจััดสรรตำำ�แหน่่งบอร์์ด : ถึึงแม้้ว่่าผู้้�บริิหารยัังไม่่เผยว่่า GULF จะได้้กี่่�ตำำ�แหน่่ง แต่่
GULF มีีอำำ�นาจในการปรัับบอร์์ดได้้ (ปััจจุุบัน
ั 10 ท่่าน ประกอบไปด้้วย อิิสระ 6 ท่่าน,
ฝ่่ายบริิหารของ INTUCH 2 ท่่าน และจาก Singtel 2 ท่่าน) หรืือขอให้้มีก
ี ารเพิ่่�มจำำ�นวน
บอร์์ดเพิ่่�ม แต่่ต้้องผ่่าน EGM ก่่อน นอกจากนี้้� INTUCH เผยว่่าบอร์์ด 3 ท่่านจะครบ
วาระในการประชุุม AGM เดืือน มีี.ค. 2022
• เสาของ ADVANC และงานโครงสร้้างพื้้�นฐาน : INTUCH เผยว่่าได้้มอบให้้ ADVANC
ไปศึึกษาแผนการสร้้างรายได้้ของเสา เนื่่�องจากการขายโดยมีี ADVANC เป็็นลููกค้้าเพีียง
รายเดีียวดููไม่่เหมาะสม ทำำ�ให้้จะมีีความเหมาะสมมากขึ้้�นหากมีีผู้้�ใช้้บริิการหลายราย
• ความเสี่่�ยงเพิ่่�มขึ้้�น : แม้้ว่่า INTUCH จะพอใจกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจมืือถืือและ
บรอดแบนด์์ในปััจจุุบัน
ั กัับการลงทุุน VC แต่่มองว่่าการดำำ�เนิินงานของธุุรกิิจลููกอื่่�นๆ จะ
มีีความเสี่่�ยง แต่่อย่่างไรก็็ตาม มั่่�นใจว่่า THCOM จะปรัับตััวกลัับมากำำ�ไรได้้
มุุมมองของเรา :
• เล่่นเกมเก้้าอี้้�ดนตรีีของบอร์์ด : เราเชื่่�อว่่า GULF มีี 2 โอกาสในการคว้้าที่่�นั่่�งในบอร์์ด
1) ภายใน 2 เดืือนแรกผ่่านการเจรจา และ EGM 2) หลัังการทำำ� AGM ในเดืือน ทีี.ค.
•	ปีี 2021 ไม่่เหมืือนปีี 2006 : เราคาดส่่วนลดของ Free Float จะเพิ่่�มขึ้้�นจาก Free
Float ที่่�ลดลง โดยส่่วนลดได้้อยู่่�ในระดัับสููงมาตั้้�งแต่่การขายหุ้้�นของ Temasek หลัังจาก
ที่่�ทหารเข้้ามาเป็็นความเสี่่�ยง แต่่ตรงข้้ามกัับกรณีีของ GULF แต่่ด้้วย Free Float ที่่�ลด
ลงไม่่ได้้ส่ง่ ผลลบต่่อราคาหุ้้�นในกระดานมากนััก
• เราแนะนำำ�ให้้ “ซื้้�อ” โดยมีีมูล
ู ค่่าที่่�เหมาะสม 68.00 บาท

บล.ทิิสโก้้ : TU

แนะนำำ� “ซื้้�อ” มููลค่่าเหมาะสม 24 บาท

• TU : งบดีีกว่่าคาดเนื่่� องจาก GPM ที่่�สูงู ทำำ�สถิิติิ
กำำ�ไรสุุทธิิและอััตรากำำ�ขั้้�นต้้นดีีกว่่าคาด GPM ทำำ� new high ที่่� 19%
TU รายงานกำำ�ไรสุุทธิิ 2Q21 ที่่� 2,343 ลบ. เพิ่่�มขึ้้�น 30% QoQ และ 37% YoY สููง
กว่่าการประเมิินของเรา และ consensus 12% และ 29% โดยมีีกำำ�ไรขั้้�นต้้น (หนุุน
โดยรายได้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น) สููงกว่่าคาด และกำำ�ไรจาก FX ที่่�สููงกว่่า SG&A (+212 ลบ.
และการบัันทึึกด้้อยค่่า goodwill ฟาร์์มกุ้้�ง 105 ลบ.) หากไม่่นับ
ั กำำ�ไรจาก FX ค่่า
ตั้้�งสำำ�รอง และค่่าใช้้จ่่ายค่่าเช่่า Red Lobster จะมีีกำำ�ไรหลัักที่่� 2,311 ลบ. เพิ่่�มขึ้้�น
24% QoQ และ 52% YoY
ประเด็็นจากการประชุุมนัักวิิเคราะห์์
แม้้รายได้้ 2Q จะเติิบโตกว่่า 8.6% แต่่ทางฝ่่ายบริิหารยัังคงตั้้�งเป้้าเท่่าเดิิมที่่� 3-5%
แต่่กล่่าวว่่าจะเห็็นกว่่าขยายตััวในช่่วง 4Q21 ทั้้�งนี้้� เพิ่่�มเป้้า GPM 2021 เป็็น 1718% หลััง GPM 2Q21 อยู่่�ที่่� 19% (1H ที่่� 18.4%) และปรัับ CAPEX ปีีนี้้�ลดลงจาก
6-6.5 พัันลบ. เป็็น 5 พัันลบ. โดยลงทุุนราว 400 ลบ. ในช่่วง 1H21 เนื่่�องจากค่่า
ขนส่่งคอนเทนเนอร์์ทางเรืือที่่�เพิ่่�มขึ้้�น แม้้มีี EBITDA ที่่�ดีียังั ได้้เพิ่่�มคลัังสิินค้้าขึ้้�น
8.6% QoQ หรืือ 22.7% YoY
แนวโน้้ม 3Q21
เราคาดรายได้้เติิบโตหลัักเดีียวเนื่่�องจากฐานที่่�ต่ำำ� ก่่อนจะดีีขึ้้�นในช่่วง 4Q ด้้าน BU
เราคาดอาหารแช่่แข็็ง และ PetCare จะช่่วยหนุุนยอดขายชดเชยอาหารพร้้อม
ทานที่่�ลดลง คาด GPM กลัับมาปกติิ QoQ ในช่่วง 3Q21 เนื่่�องจาก margin mix มีี
ส่่วนของอาหารแช่่แข็็งเพิ่่�มขึ้้�น โดยรวมคาดเห็็นกำำ�ไรที่่�ดีีในช่่วง 2H แนะนำำ� “ซื้้�อ”
ด้้วยมููลค่่าเหมาะสมที่่� 24 บาท (PER 16.1 เท่่า)

คอลััมน์์สัังคมอิินไซด์์ : กดดััน
สวััสดีีค่่ะ กลัับมาพบกัับคอลััมน์์สัังคมอิินไซด์์ พบกัันเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือนในแมกกาซีีนหุ้้�นอิินไซด์์ E-แมกกาซีีนที่่�รู้้�ลึึกรู้้�จริิงคลุุกวงในหุ้้�นสไตล์์กล้้วยๆ
ต้้องบอกว่่าเดืือน สิิงหาคม ตลาดหุ้้�นไทยยัังคงมีีปััจจััยกดดัันอยู่่�มาก ทั้้�งสถานการณ์์ของโรคโควิิด-19 รวมถึึงสถานการณ์์ทางการเมืือง ประกอบกัับ
ขาดปััจจััยหนุุน และเดืือนนี้้�นัักลงทุุนคงรอต้้องติิดตามผลประกอบการของบริิษััทจดทะเบีียนในไตรมาส 2/2564 อย่่างเข้้มข้้น.........
ส่่วนภาพรวมภาวะตลาดหลัักทรััพย์์เดืือนกรกฎาคม 2564 ณ สิ้้�นเดืือนกรกฎาคม 2564 SET Index ปิิดที่่� 1,521.92 จุุด ลดลง 4.1% จากสิ้้�น
เดืือนก่่อนหน้้า เมื่่�อพิิจาณาช่่วง 7 เดืือนแรกปีี 2564 SET Index ปรัับเพิ่่�มขึ้้�น 5.0% ซึ่่�งถืือเป็็นการปรัับเพิ่่�มขึ้้�นสููงกว่่าค่่าเฉลี่่�ยของดััชนีีตลาดหลััก
ทรััพย์์อื่่�นๆ ในภููมิิภาค โดยกลุ่่�มอุุตสาหกรรมที่่�ปรัับตััวดีีกว่่า SET Index เมื่่�อเทีียบกัับสิ้้�นปีี 2563 ได้้แก่่ กลุ่่�มสิินค้้าอุุตสาหกรรม กลุ่่�มเกษตรและ
อุุตสาหกรรมอาหาร กลุ่่�มเทคโนโลยีีกลุ่่�มอสัังหาริิมทรััพย์์และก่่อสร้้าง และกลุ่่�มบริิการ

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ
หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เปิดเผยว่า การระบาดระลอกใหม่ของ
COVID-19 สายพันธ์เดลต้าในไทยเริ่มทวี
ความรุนแรงขึ้น โดยจ�ำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่
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
การเติบโตของประเทศในกลุ่มก�ำลังพัฒนา
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�ำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ
14.3 เท่า และ 19.6 เท่าตามล�ำดับ และ
อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือน
กรกฎาคม 2564 อยู่ที่ระดับ 2.55% สูงกว่า
ค่าเฉลีย
่ ของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึง
่ อยู่
ที่ 2.35%
ส�ำหรับภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
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
ส�ำคัญ

บริิษััท บ้้านปูู จำำ�กััด (มหาชน) BANPU
รายงานผลประกอบการ(รวมบริิษััทย่่อย)งวดไตรมาส 2 สิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 มิิถุุนายน
2564 มีีกำำ�ไรสุุทธิิ 1.33 พัันล้้านบาท กำำ�ไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น 0.261 บาทเทีียบกัับช่่วง
เดีียวกัันของปีีก่่อนที่่�ขาดทุุนสุุทธิิ 2.51 พัันล้้านบาท ขาดทุุนสุุทธิิต่่อหุ้้�น 0.495
บาท ขณะที่่�บริิษััท บ้้านปูู เพาเวอร์์ จำำ�กััด (มหาชน) BPP เปิิดเผย ไตรมาส 2/64
มีีกำำ�ไรสุุทธิิ 1.13 พัันล้้านบาท กำำ�ไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น 0.37 บาทเทีียบกัับช่่วงเดีียวกัันของ
ปีีก่่อนที่่�มีีกำ�ำ ไรสุุทธิิ 680.45 ล้้านบาท กำำ�ไรสุุทธิิต่่อหุ้้�น 0.223 บาท

เรีียกว่่าเป็็นการฉลองครบรอบ 25 ปีี ของ บมจ. คิิว
ทีีซีี เอนเนอร์์ยี่่� (QTC)
ได้้สมบููรณ์์แบบจริิงๆ เพราะล่่าสุุด (29 ก.ค.64) QTC ฤกษ์์ดีีเข้้าเทรดใน SET เป็็นวัันแรก หลัังจาก
เทรด mai มาเป็็นระยะเวลากว่่า 10 ปีี งานนี้้�บอสใหญ่่ “พููลพิิพััฒน์์ ตัันธนสิิน” ถึึงกัับยิ้้�มแก้้มปริิที่่�วััน
นี้้� QTC สามารถผงาดเข้้า SET ได้้อย่่างเต็็มภาคภููมิิ พร้้อมประกาศตอกย้ำำ��การเป็็นผู้้�ผลิิตจััดจำำ�หน่่าย
และให้้บริิการหม้้อแปลงไฟฟ้้า ระดัับต้้นๆของประเทศ งานนี้้�ถืือได้้ว่่าเป็็นการเสิิร์์ฟข่่าวดีีให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นและ
นัักลงทุุนในช่่วงครึ่่�งปีีหลัังจริิงๆ มิิหนำำ�ซ้ำำ��แว่่วๆว่่าเตรีียมบุุกขยายฐานลููกค้้าใหม่่ในกลุ่่�ม ASEAN รวมถึึง
พััฒนานวััตกรรมใหม่่ๆ อาทิิ การจำำ�หน่่ายโซลาร์์เซลล์์ให้้กัับ LONGI Solar, Trina Solar และ Huawei
Solar Inverter เพื่่�อรองรัับความต้้องการของลููกค้้าทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศให้้ครบทุุกมิิติิ แค่่นั้้�น
ยัังไม่่พอ ยัังระบุุอีีกว่่า หลัังปรัับกลยุุทธ์์ธุุรกิิจด้้านการบริิหารจััดการแบบเชิิงรุุกตั้้�งแต่่ช่่วงปีีที่่�ผ่่านมา
ส่่งผล QTC มีีอััตราการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง คาดว่่าเป้้ารายได้้ 1,200 ล้้านบาทที่่�วางแผนไว้้ในปีีนี้้�คง
ไม่่ไกลเกิินเอื้้�อมอย่่างแน่่นอน แบบนี้้�สิิที่่�เรีียกว่่าเป้้าหมายมีีไว้้พุ่่�งชน สมกัับเป็็นหุ้้�นขวััญใจนัักลงทุุนกลุ่่�ม
พลัังงานและสาธารณููปโภคจริิงๆ

บมจ.โอเชี่่�ยน คอมเมิิรช (OCEAN)
ผู้้�พััฒนาอสัังหาฯ ที่่�มุ่่�งเน้้นคุุณภาพสิินค้้า และบริิการอย่่างมีีคุุณภาพ ภาย
ใต้้การบริิหารงานของ CEO หนุ่่�มรุ่่�นใหม่่ไฟแรง "ธีีร ชุุติิวราภรณ์์" แว่่ว
มาว่่า ปิิดงบไตรมาส 2 มีีเซอร์์ไพรส์์ เพราะคอนโดฯ 2 โปรเจค “IKON
SUKHUMVIT 77” และ "IKON UDOMSUK" ยอดขายโตกระฉููด สวน
กระแสโควิิด ไม่่ทำำ�ให้้ผิิดหวััง!!!

เดิินหน้้าอย่่างรวดเร็็ว บริิษััท สแกน อิินเตอร์์ จำำ�กััด
(มหาชน) หรืือ SCN
นำำ�โดย ดร.ฤทธีี กิิจพิิพิิธ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร ผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านธุุรกิิจก๊๊าซ
ธรรมชาติิ พลัังงานทดแทน และขนส่่งแบบครบวงจร หลัังประกาศเพิ่่�มช่่องทาง
ธุุรกิิจสู่่�การดำำ�เนิินงานเกี่่�ยวกัับพืืชเศรษฐกิิจใหม่่ที่่�กำำ�ลัังมาแรงอย่่างกััญชง โดย
จััดตั้้�งบริิษััทย่่อยในชื่่�อ “บริิษััท สแกน เมดิิเฮิิร์์บ จำำ�กััด”
ล่่าสุุดเมื่่�อวัันที่่� 22 กรกฎาคม ที่่�ผ่่านมา บริิษััทได้้ยื่่�นขอใบอนุุญาตการปลููกแล้้ว
เตรีียมยื่่�นขอใบอนุุญาตสำำ�หรัับการสกััดและการจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์จาก CBD ทุุก
รููปแบบต่่อไป และพร้้อมเปิิดรัับผู้้�ประกอบการที่่�สนใจลงทุุนเซ็็นสััญญาในระยะ
ยาว (Contract Farming) อีีกทั้้�งยัังวางแผนเดิินหน้้าลุุยธุุรกิิจแบบครบวงจร
ยัันคาดว่่ารายได้้แตะ 1,500 ล้้านบาทต่่อปีี อย่่างแน่่นอน

ปรบมืือรััวๆ ให้้กัับ บมจ.โปรเอ็็น คอร์์ป (PROEN)
หุ้้�นเทคโนโลยีีครบเครื่่�อง! ผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจ Internet Data Center แบบ
ครบวงจร บริิหารงานโดย CEO คนเก่่ง “กิิตติิพัันธ์์ ศรีีบััวเอี่่�ยม” มีี
ความห่่วงใยพนัักงาน จากการแพร่่ระบาดไวรััสโควิิด-19... ประกาศ
นโยบายชััดเจน พร้้อมสนัับสนุุนงบประมาณค่่าใช้้จ่่ายและจััดหาวััคซีีน
ฉีีดให้้พนัักงานทุุกคน เพื่่�อสร้้างภููมิคุ้้�
ิ มกััน เพิ่่�มความมั่่�นใจ ยกระดัับความ
ปลอดภััยว่่าพนัักงานทุุกคนจะห่่างไกลจากโควิิด-19 เพราะพนัักงานทุุกคน
คืือ “คนสำำ�คััญ” ปลื้้�มแทนพนัักงานจริิงๆ แมนมากทีีมผู้้�บริิหาร PROEN

