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นายจิตติพร จันทรัช กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ XO ผู้ผลิตและจ�ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส น�้ำจิ้ม รวมทั้ง อำหำร

พร้อมทำน และเครื่องแกง เครื่องประกอบอำหำร

ไทย เปิดเผยถึง ควำมส�ำเร็จในกำรขยำยตลำด

ซอสส่งออก ส่งผลให้ปีนี้เป็นปีที่ XO เดินหน้ำท�ำ

ผลงำนได้อย่ำงโดดเด่น ตั้งเป้ำผลกำรด�ำเนินงำน

ปีนี้จะท�ำสถิติสูงสุดใหม่ จำกเป้ำหมำยที่วำงไว้ใน

ช่วงต้นปี รำยได้จะเติบโต 10-15% และก�ำไรเติบโต 

20-25% ส่วนอัตรำก�ำไรขั้นต้นมำกกว่ำ 40% โดย

ผลงำนครึ่งปีแรกที่ผ่ำนมำบริษัทฯ ก็สำมำรถท�ำได้

ดีกว่ำเป้ำหมำยที่วำงไว้แล้ว และคำดว่ำภำพรวม

ไตรมำส 3/2564 จะเตบิโตต่อเน่ือง ค�ำสัง่ซ้ือในมอืที่

ยังอยู่ในระดับ 400 ล้ำนบำท หำกเป็นไปตำมแผน

จะสำมำรถทยอยส่งมอบไปยังลูกค้ำได้ อย่ำงไรก็ดี 

บรษัิทฯ พยำยำมมุง่เน้นกำรจดักำรอย่ำงรดักุมภำย

ใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 และ

ได้รับผลกระทบจำกคู่ค้ำบำงรำยของบรษิทัฯ จดัส่ง

ซัพพลำยเชนเพ่ือใช้ในกำรผลิตล่ำช้ำกว่ำแผน ซึ่ง

เป็นเพยีงผลกระทบระยะส้ัน โดยภำพรวมทัง้ปี  XO 

ก็จะยังเติบโตทุบสถิติได้อย่ำงแน่นอน

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังเดินหน้ำเปิดตัวผลิตภัณฑ์

ใหม่ในกลุ่มซอสกัญชง โดยค�ำสั่งซื้อล็อตแรกส่ง

ออกในเดือนกันยำยนนี้ตำมแผน ไปยังลูกค้ำหลัก

ในทวีปยุโรป คำดจะเป็นไฮไลท์ใหม่เขย่ำตลำดซอส

ในต่ำงประเทศ และเตรียมเปิดตวัผลติภัณฑ์ใหม่ต่อ

เนื่อง ควบคู่กำรจัดท�ำกิจกรรมกำรตลำด และกำร

ขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ โดยในช่วงต้นปีท่ีผ่ำนมำเริ่ม

อัดฉีดงบลงทุนจ่ำยค่ำแรกเข้ำ (Listing fee) เพื่อ

เพิ่มพื้นที่ขำยสินค้ำกลุ่มซอสในประเทศที่ขำยดีอยู่

แล้ว เช่นในกลุ่มทวีปยุโรป และเพื่อสร้ำงแบรนด์ 

สร้ำงกำรรับรู้ในประเทศที่เป็นโอกำส เช่น ประเทศ

จีน คำดจะสนับสนุนยอดขำยสินค้ำกลุ่มซอสท่ีมี

อัตรำก�ำไรสูงให้เติบโตอย่ำงแข็งแรงขึ้นในอนำคต 

ประกอบกับกำรใช้อัตรำก�ำลังกำรผลิตในระดับ

สูงแตะระดับ 80% ในไตรมำส 2 ที่ผ่ำนมำ ส่งผล

ให้ต้นทุนกำรผลิตต่อหน่วยลดลง รวมถึงต้นทุน

วัตถุดิบที่ยังคงอยู่ในระดับต�่ำจำกกำรล็อกรำคำ

วตัถดุบิไว้ล่วงหน้ำจนถงึปลำยปี  2565 ไว้แล้ว เป็น

ทิศทำงเชิงบวกต่อภำพรวมธุรกิจในครึ่งปีหลังนี้

ส�ำหรับแผนขยำยก�ำลังกำรผลิต บริษัทฯ ได้มีกำร

ปรับปรุงไลน์กำรผลิตสินค้ำกลุ่มซอสแบบขวด

แก้วและขวดเพชรให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ท�ำให้

สำมำรถรองรับค�ำสั่งซื้อท่ีจะเข้ำมำได้เพิ่มขึ้น รวม

ทั้ง เตรียมขยำยไลน์กำรผลิตสินค้ำกลุ่มซอสอีก 

1 ไลน์ในปี 2565 และคำดจะแล้วเสร็จสำมำรถ

ด�ำเนินกำรผลิตได้ในปี 2566 สนับสนุนโอกำสกำร

ขยำยพอร์ตสินค้ำกลุ่มที่มีมำร์จิ้นสูงที่สุดในกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทฯ  

"นอกจำกแผนกำรขยำยตลำดในปีนี้ที่เรำท�ำได้

ดีแล้ว ภำยใต้สถำนกำรณ์โควิด-19 XO ยังให้ควำม

ส�ำคัญทำงด้ำนควำมปลอดภัยของพนักงำนและ

ครอบครัว โดยสนับสนุนให้พนักงำนในองค์กร

ทั้งหมดได้รับกำรฉีดวัคซนีครบทัง้ 2 เขม็แล้วเกือบ 

100% อย่ำงไรกด็ ีในระหว่ำงทำงแม้จะมปัีญหำจำก

ปัจจัยภำยนอกกระทบแผนกำรจัดส่งสินค้ำ แต่เรำ

ก็พยำยำมบริหำรจัดกำรให้สถำนกำรณ์ลุล่วงไป

ได้ และมั่นใจภำพรวมปีนี้จะสำมำรถท�ำ All Time 

High ส่วนปีหน้ำ เทรนด์ซอสส่งออกทีข่ยำยตัว เรำ

จึงปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิตเพื่อรองรับกำร

เติบโตในอนำคต" นำยจิตติพร กล่ำว 

ท้ังนี้ ผลกำรด�ำเนินงำนในช่วงไตรมำส 2 ที่ผ่ำน

มำ สำมำรถท�ำสถิติสูงสุดรำยไตรมำสได้อีกครั้งทั้ง

ในแง่ของรำยได้และก�ำไร สนับสนุนให้ในงวดครึ่ง

ปีแรก 2564 บริษัทฯ มีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ

อยู่ที่ 807.94 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 32.06% จำกงวด

เดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 611.80 ล้ำนบำท มีก�ำไร

สุทธิ 259.49 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 86.38% จำกงวด

เดียวกันของปีก่อนมีก�ำไรสุทธิ 139.23 ล้ำนบำท 

โดยมีอัตรำก�ำไรขั้นต้นอยู่ที่ 46.05% ทั้งนี้ สัดส่วน

ยอดขำยสินค้ำกลุ่มซอส เป็นสินค้ำกลุ่มหลัก มี

สัดส่วนมำกกว่ำ 80% ของยอดขำยทั้งหมด

XO แย้มทิศทาง Q3/64 ออเดอร์ในมือแน่น 

ม่ันใจท้ังปี All Time High

พร้อมส่งออกซอสกัญชงเขย่าตลาด ก.ย.น้ี

6 www.HoonInside.com 10  September  2021



บมจ.เดอะแพรคทิเคลิโซลช่ัูน (TPS) คว้ำงำนใหม่

ติดตั้งระบบของส�ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล 

มูลค่ำ 44.50 ล้ำนบำท หนุน Backlog จ่อทะลุ 

600 ล้ำนบำท ฟำกซีอีโอ “บุญสม กิจเกษตร

สถำพร” ระบุแนวโน้มครึ่งปีหลังสดใสต่อเนื่อง 

ลุยเข้ำประมูลงำนทั้งภำครัฐ และเอกชน รวมทั้ง

รกุขยำยไปยงัธรุกจิไซเบอร์ซเีคยีวรติี ้ช่วยต่อยอด

ธุรกิจเดิมเพิ่มรำยได้ มั่นใจผลักดันผลงำนปีนี้โต

เข้ำเป้ำที่ระดับ 20%

นายบุญสม กิจเกษตรสถาพร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
เดอะแพรคทิเคิลโซลู ช่ัน จ�ากัด 
(มหาชน) หรือ TPS ด�ำเนินธุรกิจเป็นผู้

ให้ค�ำปรึกษำ ออกแบบ จัดหำ ติดตั้ง จ�ำหน่ำย

ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ เปิดเผยว่ำ บริษัทฯ ได้รับ

งำนใหม่ ประเภทงำนติดตั้งระบบ โครงกำรซ้ือ

อุปกรณ์ส�ำหรับโครงกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ

เครื่องแม่ข่ำยพร้อมระบบบริหำรจัดกำร ของ

ส�ำนักงำนสลำกกินแบ่งรัฐบำล มูลค่ำโครงกำร 

44,500,765 บำท (รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

“แม้กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ระลอกใหม่น้ี 

ยังไม่คลี่คลำย แต่บริษัทฯ ยังสำมำรถเข้ำประมูล

งำนใหม่ๆ อย่ำงต่อเน่ือง และกำรได้รับงำนใหม่

ในส่วนของภำครัฐและเอกชนเพิ่มเติม ซ่ึงจะ

สำมำรถท�ำให้มี Backlog เพิ่มขึ้นมำกกว่ำ 600 

ล้ำนบำท ขณะที่บริษัทฯ ตั้งเป้ำ Backlog ในปีนี้

อยูท่ี่ประมำณ 800 ล้ำนบำท และมัน่ใจว่ำจะเป็น

ปัจจัยสนับสนุนให้ผลงำนปีน้ีเติบโต 20% ตำม

เป้ำหมำยที่วำงไว้”

ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร TPS กล่ำวอีกว่ำ ใน

ช่วงท่ีเหลือของปีนี้ บริษัทฯ ยังเดินหน้ำเข้ำ

ประมูลงำนใหม่ ทั้งงำนของภำครัฐและเอกชน 

รวมทั้ง บริษัท เดอะวิน เทเลคอม จ�ำกัด ซึ่งเป็น

บริษัทร่วมทุน ด�ำเนินธุรกิจติดตั้งสำยส่ือสำร

โทรคมนำคมเสำไฟฟ้ำ ยังมงีำนทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำร

ด�ำเนนิกำร 2-3 โครงกำร มูลค่ำรวมกว่ำ 20 ล้ำน

บำท พร้อมทั้งมีงำนท่ีจะเข้ำประมูลงำนใหม่อีก

หลำยโครงกำร และคำดว่ำ จะเห็นควำมชัดเจน

ภำยในปีนี้

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังรุกขยำยไปยังธุรกิจใหม่

เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มช่องทำงในกำรสร้ำงรำยได้อีก

ด้วย โดยที่ผ่ำนมำได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท 

เอ็กซ์-ซีเคียว จ�ำกัด (X-Secure Co.,Ltd) เป็น

บริษัทย่อย เรียบร้อยแล้ว โดยจะเปิดให้บริกำร

ด้ำนควำมปลอดภัยระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร์

อย่ำงครบวงจรหรือ Managed Security 

Service (MSS)

ทัง้น้ี จะให้ค�ำปรกึษำ และกำรออกระบบเครอืข่ำย

คอมพิวเตอร์, จัดหำบริกำรศูนย์ปฏิบัติกำรเฝ้ำ

ระวังและแก้ไขปัญหำภัยคุกคำมไซเบอร์ (CSOC: 

Cyber Security Operation Center & CSIRT : 

Cyber Security Incident Response Team) ที่

มีเจ้ำหน้ำท่ีประจ�ำอยูต่ลอด 24 ช่ัวโมง ด้วยเครือ่ง

มือและเทคโนโลยชีัน้น�ำท่ีทันสมัย เช่น นวัตกรรม 

AI (Artificial Intelligence) และ ML (Machine 

Learning) และกำรเข้ำไปจดักำรแก้ไข ป้องกัน ภยั

คุกคำมไซเบอร์ อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

ตลอดจน พัฒนำบุคลำกร (People) และกำร

สร้ำงขบวนกำรท�ำงำน (Process) ของลูกค้ำ

ที่ใช้บริกำรให้เข้ำใจ ตระหนักถึงและสำมำรถรับ

หรอืเผชญิเหตกุบัสถำนกำรณ์ภยัเพือ่กำรบรหิำร

ระบบสำรสนเทศให้ปลอดภัยจำกภัยคุกคำม

ไซเบอร์อย่ำงยั่งยืน

TPS คว้างานใหม่ติดต้ังระบบ

ของส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

มูลค่า 44.50 ล้านบาท หนุน Backlog 

จ่อทะลุ 600 ล้านบาท 
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NRF ผู้ผลิตและส่งออกอำหำรและเครื่องปรุงรสชั้น

น�ำ ส่งบริษัทในเครือ “NRF Consumer” เข้ำไปถือ

หุ้นในบริษัท อินดีม กรุ๊ป จ�ำกัด ผู้ประกอบธุรกิจ 

Network Marketing ออนไลน์แพลตฟอร์มรูปแบบ

ใหม่ INDEEM Universal E-Commerce Platform รกุ

ตลำด E-Commerce ผลกัดนัยอดขำยจำกผลิตภณัฑ์

ที่มีส่วนผสมจำกสำรสกัดน�้ำมันกัญชง (CBD) เป็น

รำยแรกในประเทศ เพือ่น�ำไปผลติเป็นผลติภณัฑ์กลุม่

สกินแคร์ กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม และกลุ่มสินค้ำ

อุปโภคบริโภค ออกสู่ตลำด โดย บริษัท ตั้งเป้ำมีรำย

ได้ 300 ล้ำนบำทภำยในปี 2565

นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล ประธาน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและการลงทุน 
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ 
จ�ากดั (มหาชน) หรอื NRF ผูผ้ลติ จดัหำ และ

จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปรุงรสอำหำร อำหำรส�ำเร็จรูป 

เครื่องปรุงส�ำหรับประกอบอำหำร อำหำรมังสวิรัติ

ที่ไม่มีส่วนผสมของไข่และนม อำหำรโปรตีนจำกพืช 

อำหำรส�ำเร็จรูปพร้อมปรุงและพร้อมรับประทำน 

และเครื่องดื่มส�ำเร็จรูปชนิดผงและน�้ำ เปิดเผยว่ำ “ที่

ประชมุคณะกรรมกำรบรหิำร ได้มมีตอินมุตัใิห้ บริษทั 

เอน็อำร์เอฟ คอนซเูมอร์ จ�ำกดั หรือ NRF Consumer 

(เป็นบริษัทในเครือที่ NRF ถือหุ้นในสัดส่วน 100%) 

เข้ำลงทุนในบริษัท อินดีม กรุ๊ป จ�ำกัด (INDEEM) 

ผู้ประกอบธุรกิจ Network Marketing เพื่อขยำย

ช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยผ่ำนออนไลน์แฟลตฟอร์ม 

INDEEM Universal E-Commerce Platform ที่น�ำ

เสนอนวตักรรมผลติภณัฑ์ทีห่ลำกหลำยผ่ำนกำรสร้ำง

เครือข่ำยผู้บริโภค (ในรปูแบบ Omni Channel) สร้ำง

ยอดขำยจำกผลติภัณฑ์กลุ่มสกนิแคร์ กลุม่ผลติภัณฑ์

อำหำรเสริม และกลุ่มสินค้ำอุปโภคบริโภค ที่มีส่วน

ผสมจำกสำรสกัดน�้ำมันกัญชง (CBD) เป็นรำยแรก

ในประเทศ

นายอรรฆรัตน ์  นิติพน ประธาน
กรรมการบริษัท อินดีม กรุ๊ป จ�ากัด 

กล่ำวว่ำ บริษัทประกอบธุรกิจ Network Marketing 

แพลตฟอร์มออนไลน์รปูแบบใหม่ INDEEM Universal 

E-Commerce Platform ภำยใต้แบรนด์ INDEEM ที่

น�ำเสนอนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพและควำม

งำมที่เป็นมิตรกับธรรมชำติ ที่หลำกหลำย ทั้ง กลุ่ม

สกินแคร์ กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม และกลุ่มสินค้ำ

อุปโภคบริโภค ซึ่งมีควำมมุ่งมั่นที่จะพัฒนำบริษัท

ของคนไทยไปสู่ระดับสำกลผ่ำนแบรนด์สินค้ำที่มี

คุณภำพของคนไทย ซึ่งขณะนี้มีฐำนลูกค้ำสมำชิก

กว่ำ 100,000 รำย เพื่อสร้ำงรำยได้และรอยย้ิมให้

แก่สมำชิกอย่ำงยั่งยืน กำรร่วมมือกันในครั้งนี้ ถือว่ำ

เป็นกำรน�ำจดุแข็งของบรษิทั NRF ซึง่มคีวำมช�ำนำญ

ด้ำนกำรผลติ คดัสรรสินค้ำ และกำรท�ำธุรกจิในหลำย

ประเทศท่ัวโลก และ จุดแข็งของบริษัทอินดีม คือ 

กำรกระจำยสินค้ำผ่ำนระบบเครอืข่ำยสมำชิกกว่ำแสน

รำย ซึ่งกำรรวมกันในครั้งนี้ จะท�ำให้บริษัท อินดีม 

กรุ๊ป จ�ำกัด เป็นบริษัท Network Marketing ชั้นน�ำ

ของโลกได้ในเวลำอนัสัน้ โดยผลติภณัฑ์ของ INDEEM 

นั้น จะเน้นกำรใช้สำรสกัดจำกธรรมชำติ เพ่ือเสริม

สร้ำงสุขภำพและควำมงำม คดัสรรจำกแหล่งวตัถดุบิ

ทีด่ทีีสุ่ดในโลก ผ่ำนข้ันตอนพถิพีถินัด้วยกระบวนกำร

ผลิตในโรงงำนของบริษัทฯ ที่ได้มำตรฐำน ISO22716

ผสำนเทคโนโลยีที่ล�้ำสมัย โดยมีนวัตกรรมสินค้ำที่

มีควำมโดดเด่น และสร้ำงชื่อเสียงให้แก่ INDEEM 

ได้แก่ Skincare ยี่ห้อ Adilene ซึ่งใช้ “น�้ำพุแร่เย็น” 

ในกระบวนกำรผลิต นับเป็นกำรน�ำทรัพยำกรล�้ำค่ำ

จำกธรรมชำติแห่งเดียวในประเทศเป็นส่วนผสมหลัก

ของสินค้ำ อีกทั้ง ยังเป็นช่องทำงในกำรช่วยเหลือ

เกษตรกร และชุมชนอีกด้วย คำดว่ำผลิตภัณฑ์ตัว

แรกจำกควำมร่วมมือกัน คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีกำรใช้

นวัตกรรม จำกสำรสกัด "CBD" ที่สกัดจำก "น�้ำมัน

กัญชง" อีกทั้งเรำเป็นบริษัท Network Marketing 

เจ้ำแรกที่ได้รับสิทธิ์จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม

ของ CBD ซึ่งเป็นกำรสร้ำงปรำกฎกำรณ์ครั้งใหม่ให้

กับวงกำร Network Marketing ในประเทศไทยและ

ในระดับโลก ผลิตภัณฑ์นี้เป็นท่ีต้องกำรและเป็นที่รอ

คอยของผูบ้รโิภคท้ังในและต่ำงประเทศ และถอืว่ำเป็น

ก้ำวแรกของสมุนไพรไทยที่ใช้นวัตกรรมในระดับโลก 

เพื่อตอกย�้ำศักยภำพของอินดีมแก่สมำชิกเดิมและผู้

ที่สนใจในอนำคต

NRF ประกาศเข้าลงทุนใน INDEEM 

ธุรกิจ Network Marketing 

ต้ังเป้าโกยรายได้ 300 ล้านบาทในปี 65
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นายอรรฆรัตน ์  นิติพน ประธาน
กรรมการบริษัท อินดีม กรุ๊ป จ�ากัด 

กล่ำวเสริมว่ำ INDEEM มีช่องทำงจัดจ�ำหน่ำยท่ี

ส�ำคัญ ผ่ำนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ได้เปิดตัวไปก่อน

หน้ำนี้ คือ “พันล้ำน” (phanlaan) ซึ่งเป็นศูนย์รวม

แหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ชั้นน�ำจำกทั่วทุกมุมโลก เพื่อ

รองรับทั้งกลุ่มลูกค้ำสมำชิก และกลุ่มลูกค้ำใหม่ที่รัก

และใส่ใจกำรดูแลรูปร่ำงและสุขภำพ รวมถึงกลุ่ม

ลูกค้ำที่ชอบนวัตกรรมสินค้ำแปลกใหม่ โดยสำมำรถ

เลอืกซือ้สนิค้ำ และได้รบัเงนิคนืกลบัมำในรปูแบบของ 

โบนสัเงนิคนื (Cashback) และ สะสมคะแนน (Point) 

อกีด้วย ในขณะทีแ่พลตฟอร์ม “ถกูด”ี (TUUKDEE) ที่

เตรียมจะเปิดตัวเร็วๆ นี้ เป็นมำร์เก็ตเพลสที่รวบรวม

บรรดำร้ำนค้ำและพำร์ทเนอร์ของ INDEEM เพื่อ

เป็นช่องทำงกำรตลำดในกำรซื้อขำยที่อ�ำนวยควำม

สะดวกให้แก่สมำชิกและกลุ่มลูกค้ำทั่วไปอีกด้วย 

นอกจำกนี ้INDEEM พร้อมสนบัสนนุนกัธรุกจิทุกท่ำน

ในกำรติดเครื่องมือทำงควำมคิด ผ่ำนแพลตฟอร์ม 

SKILLUPDEMY ที่ผู้ใช้สำมำรถสร้ำงคอร์สออนไลน์

ได้ด้วยตัวเอง นับเป็นอีกหนึ่งเคร่ืองมือสร้ำงรำยได้ 

Passive Income อย่ำงยั่งยืน

นางสาวเพ็ญอุไร ประธานเจ้าหน้าที่
ฝ่ายการเงินและการลงทุน อธิบำยเพ่ิม

เติมว่ำ ส�ำหรับกำรเข้ำไปถือหุ้นในครั้งนี้ เพื่อขยำย

ธุรกิจผ่ำนช่องทำงใหม่ๆ นอกเหนือจำกช่องทำง

แฟลตฟอร์ม E-Commerce ของบริษัทฯที่มีอยู่แล้ว

นั้น พร้อมได้น�ำสำรสกัดน�้ำมันกัญชง ที่ผลิตจำก

นวัตกรรมกำรสกัดของ มหำวิทยำลัยขอนแก่น ที่มี

มำตรฐำนจนได้รับ Certificate of Analysis ( COA ) 

เพื่อส่งมอบให้ INDEEM เป็นรำยแรกในประเทศไทย 

ท่ีน�ำ CBD ไปเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพ

และควำมงำม อำหำรเสริม และกลุ่มสินค้ำอุปโภค

บริโภค จ�ำหน่ำยออกสู่ตลำดออนไลน์อคีอมเมริชผ่ำน

ระบบสมำชิกขยำยไปในภมูภิำคอำเซียน คำดว่ำจะเร่ิม

น�ำผลิตภัณฑ์วำงจ�ำหน่ำยได้ในไตรมำส 4/2564 ทั้งนี้ 

หำกกระบวนกำรซือ้หุน้แล้วเสร็จจะเร่ิมรับรู้รำยได้จำก

กำรเข้ำถือหุ้น INDEEM ตั้งแต่ปลำยไตรมำส 3/2564 

เป็นต้นไป พร้อมต้ังเป้ำรำยได้จำกกลุ่มผลิตภัณฑ์ 

INDEEM และ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีส่วนผสม CBD 

จ�ำนวน 300 ล้ำนบำท ภำยในปี 2565

“เรำเล็งเห็นถึงศักยภำพของ แพลตฟอร์มออนไลน์

ของ INDEEM ที่จะเป็นกำรเพิ่มช่องทำงขำยผ่ำน

ระบบสมำชิกของ INDEEM ที่มีกว่ำ 1 แสนรำย 

ประกอบกับบริษัทฯ ได้ท�ำ MOU ในโครงกำรกำรปลูก

และสกัดกัญชงเพื่อเชิงพำณิชย์ โดยปลูกต้นกัญชง

กว่ำ 400 ไร่ในมหำวิทยำลัยขอนแก่นเป็นแห่งแรกใน

ประเทศไทย ที่ประสบควำมส�ำเร็จในกำรสกัดน�้ำมัน

กัญชง (Hemp Oil) ซึ่งเป็นสำรไม่มีฤทธิ์กระตุ้นระบบ

ประสำท สำมำรถใช้รกัษำและพฒันำผลติภณัฑ์ทีเ่ป็น

ประโยชน์ต่อร่ำงกำยได้ ที่สำมำรถน�ำมำให้ INDEEM 

น�ำไปพฒันำเป็นผลติภัณฑ์ทีม่สีำรสกดัจำกกญัชงต่อ

ไป” นำงสำวเพ็ญอุไร กล่ำว

ทั้งนี้ NRF เดินหน้ำขยำยงำนตำมนโยบำยในกำร

ขับเคลี่อนองค์กรสู่เป้ำหมำย กำรสร้ำงทีมงำนที่มี

คณุภำพและทีม่คีวำมเก่งเฉพำะทำงในทัว่โลก โดยกำร

ใช้แพลตฟอร์ม E-Commerce เพื่อเข้ำถึงและดึงดูด

กลุม่ผูบ้รโิภคเป็นหลกั กำรตัง้เป้ำหมำยของบรษิทัใน

อีก 3 ปีข้ำงหน้ำ คำดว่ำจะมีสัดส่วนรำยได้จำกธุรกิจ 

E-Commerce คิดเป็น 30% ของรำยได้ทั้งหมด เพื่อ

ไปสู่จุดหมำยที่จะสร้ำง NRF Online Community 

เพื่อเป็นฐำนข้อมูลในกำร พัฒนำสินค้ำให้ตรงกับ

ควำมต้องกำรของลูกค้ำ รวมถึงกำรเดินหน้ำเสริม

ควำมแกร่ง คิดค้น และวิจัยผลิตภัณฑ์ที่สำมำรถน�ำ

สำรสกัดจำกน�้ำมันกัญชงมำผลิตเป็น Plant-based 

food และ Functional product เน้นท�ำตลำดกลุ่ม 

Mass Market โดยผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภำพ

และรำคำเข้ำถึงได้ ผ่ำนกำรวำงจ�ำหน่ำยในตลำดต่ำง

ประเทศทั่วโลก ตำมวิสัยทัศน์ “Food For Future”

NRF ประกาศเข้าลงทุนใน INDEEM 

ธุรกิจ Network Marketing 

ต้ังเป้าโกยรายได้ 300 ล้านบาทในปี 65
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TWPC มั่นใจผลงำนปี 64 สร้ำงสถิติสูงสุดเป็น

ประวัติกำรณ์ อำนิสงส์ดีมำนด์แป้งมันส�ำปะหลัง

พุ่ง-ส่งออก หนุน รำยได้โต 2 หลักตำมเป้ำ หลัง

จำกทั่วโลกเริ่มคลำยล็อกดำวน์ ค่ำเงินบำทอ่อน 

พร้อมลุยผลิต "ไบโอพลำสติก" ปลำยปีนี้ หนุนผล

งำนปี 65 ทะยำนต่อเนื่อง 

นาย โฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร บรษิทั ไทยวา จ�ากดั (มหาชน) 
(TWPC) ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์แป้งมัน

ส�ำปะหลัง วุ้นเส้น และเส้นก๋วยเตี๋ยว เปิดเผยว่ำ 

บรษิทัมคีวำมมัน่ใจว่ำแนวโน้มผลกำรด�ำเนนิงำนใน

ช่วงครึ่งหลังของปีนี้ จะเติบโตอย่ำงแข็งแกร่ง โดย

ได้รบัปัจจัยหนนุจำกยอดส่งออกแป้งมันส�ำปะหลงั

ทีเ่ตบิโตขึน้ รำคำส่งออกปรบัตวัสงูขึน้ และอำนสิงค์

จำกค่ำเงินบำททีอ่่อนตวัลง นอกจำกนีส้ดัส่วนกำร

ส่งออกในธุรกิจอำหำรปีนี้เพิ่มขึ้นมำอยู่ที่ใกล้เคียง 

20% จำกปีก่อนอยู่ที่ 14% เนื่องจำกทั่วโลกเริ่ม

คลำยล็อกดำวน์ หลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด

ไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลำย  

นอกจำกน้ี บริษัทฯ มีแผนเดินหน้ำธุรกิจใหม่ 

โดยผลิตสินค้ำประเภท "ไบโอพลำสติก" ซึ่งเป็น

ผลผลิตต่อยอดจำกสินค้ำทำงกำรเกษตร และ

สำมำรถย่อยสลำยได้

ตำมธรรมชำติ 100% สำมำรถน�ำไปใช้ในรูปแบบ

ประเภทสนิค้ำภำชนะ และของใช้ในกำรเกษตรทัว่ไป 

ซึ่งคำดว่ำจะเริ่มผลิตในช่วงปลำยปีนี้ และจะรับรู้

รำยได้เต็มปีในปี 2565  

ส�ำหรบัผลกระทบท่ีเกดิขึน้จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่

ระบำดไวรัสโควิด-19 ระลอกที่ 3 บริษัทและบริษัท

ย่อยไม่ได้รับผลกระทบอย่ำงมีนัยส�ำคัญ เนื่องจำก

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นสินค้ำประเภทอำหำร

และส่วนประกอบในอำหำรขั้นพื้นฐำนที่จ�ำเป็นต่อ

กำรด�ำรงชีวิต ขณะที่สินค้ำแป้งมันส�ำปะหลังของ

บริษัทส่วนใหญ่ ส่งออกไปยังต่ำงประเทศ โดย

เฉพำะประเทศจีน และไต้หวัน 

"TWPC ยังคงมีออเดอร์สั่งซื้อสินค้ำยังล้นต่อเน่ือง 

ด้ำนธุรกิจอำหำรยังสำมำรถเติบโตได้ในทุกช่อง

ทำง เพรำะได้รับปัจจัยหนุนจำกนโยบำยกระตุ้น

เศรษฐกิจจำกภำครัฐ และคงเป้ำยอดขำยเติบโต

ระดับ Double Digit หนุนผลงำนปีนี้สร้ำงสถิติ

สูงสุดใหม่นับตั้งแต่จัดตั้งบริษัท" 

ขณะที่ผลกำรด�ำเนินงำนใงวด 6 เดือนแรกของปี 

2564 มีรำยได้รวม 4,351 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 34% 

เทยีบงวดเดยีวกนัของปีก่อน ทีม่รีำยได้รวม 3,258 

ล้ำนบำท มกี�ำไรสุทธ ิ203 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 190% 

เทียบงวดเดยีวกันปีก่อน ท่ีมกี�ำไรสุทธ ิ70 ล้ำนบำท 

ขณะท่ีปี 2563 ภำพรวมท้ังปีในปี 2563 มกี�ำไรสทุธิ 

38 ล้ำนบำท 

 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้รับปัจจัยหนุนจำกปริมำณกำร

ส่งออกแป้งมันส�ำปะหลังฟื้นตัวอย่ำงแข็งแกร่ง 

สอดคล้องกับควำมต้องกำรสินค้ำที่สูง โดยเฉพำะ

ในประเทศท่ีส�ำคัญ ปัญหำเรื่องขำดแคลนตู ้

คอนเทนเนอร์เริ่มคลี่คลำย รำคำส่งออกเฉลี่ยของ

มันส�ำปะหลังเพิ่มขึ้นประมำณ 12% เมื่อเทียบกับ

ปีที่ผ่ำนมำ และค่ำเงินบำทอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับ

เงนิดอลล่ำร์ ประกอบกบันโยบำยกระตุ้นเศรษฐกจิ

ของภำครัฐท่ีส่งผลให้ธรุกจิอำหำรในประเทศยงัคง

เติบโตได้อย่ำงแข็งแกร่ง 

TWPC ม่ันใจผลงานปี 64 

ออลไทม์ไฮ ดีมานด์แป้งมันส�าปะหลังพุ่ง

หนุนส่งออก ลุยผลิต "ไบโอพลาสติก" ปลายปีน้ี  
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บมจ. โคลเวอร์ เพำเวอร์' หรือ CV เซ็นสัญญำคว้ำ

งำน EPC อีก 5 โครงกำร ได้แก่ โครงกำรสัญญำ

ซื้อขำยเครื่องจักรและออกแบบติดตั้งระบบผลิต

เชื้อเพลิง งำนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสง

อำทติย์ มูลค่ำงำนรวม 216 ล้ำนบำท ดนั Backlog 

กลุ่มงำน EPC พุ่ง คำดทยอยรับรู้รำยได้ตำมควำม

คืบหน้ำของงำนตั้งแต่ไตรมำส 3/2564 เป็นต้นไป 

ด้ำนผูบ้รหิำรประกำศเดินหน้ำทยอยประมลูงำนต่อ

เนื่อง หวังหนุนผลงำนปีนี้เติบโตตำมแผน 

นายเศรษฐศิริ  ศักดิ์สิทธิ เสรีกุล 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
โคลเวอร์ เพาเวอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
หรอื CV ผู้ผลติและจ�ำหน่ำยไฟฟ้ำจำกพลงังำน

หมุนเวียน และผู้ให้บริกำรด้ำนงำนวิศวกรรมแบบ

ครบวงจร ผ่ำนนวตักรรมเทคโนโลยทีีท่นัสมัย  ตำม

วสิยัทศัน์ในกำรเป็นบรษิทัพลงังำนชัน้น�ำ ทีส่่งมอบ

คุณค่ำจำกพลังงำนหมุนเวียน สู่สังคมโลก เพ่ือ

ควำมยั่งยืนเปิดเผยว่ำ บริษัทฯ ได้ลงนำมสัญญำ

งำน EPC จ�ำนวนทั้งสิ้น 5 โครงกำร มูลค่ำรวม 

216 ล้ำนบำท โดยแบ่งเป็น (1.)โครงกำรสญัญำซือ้

ขำยเครื่องจักรและออกแบบติดตั้งระบบผลิตเชื้อ

เพลิง โดยมีระยะเวลำด�ำเนินโครงกำรตั้งแต่ เดือน

สิงหำคม 2564 - เดอืนมนีำคม 2565 (2.)โครงกำร

สัญญำซื้อขำยระบบผลิตไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสง

อำทิตย์โครงกำรจัดซื้อพร้อมติดตั้ง Solar PV บน

หลงัคำ เริม่ต้นระยะกำรท�ำโครงกำรสงิหำคม 2564 

- ธันวำคม 2564  

และ (3) โครงกำรงำนติดต้ังระบบบริหำรจัดกำร

พลังงำนรวม 3 โครงกำร เริ่มต้นระยะกำรท�ำ

โครงกำรสิงหำคม 2564 - ธันวำคม 2564  ซึ่งจะ

ทยอยรับรู้ในไตรมำส 3/2564 เป็นต้นไป และคำด

ว่ำในช่วงท่ีเหลือของปีนี้งำน ที่เกี่ยวข้องกับทำง

ด้ำนทั้งกำรออกแบบ ก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ ติดตั้ง

ระบบผลิตไฟฟ้ำ บริกำรเดินเครื่องและบ�ำรุงรักษำ

จะทยอยออกมำอย่ำงต่อเนื่อง  

ทั้งน้ี CV มีควำมเชี่ยวชำญงำนให้บริกำรงำน

ก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำพลังงำนทดแทน และงำน

โครงกำรที่เกี่ยวเนื่อง โดยด�ำเนินงำนให้บริกำรงำน

ด้ำนกำรออกแบบจัดหำเครื่องจักรและอุปกรณ์

และก่อสร้ำง (Engineering Procurement and 

Construction: EPC) แบบครบวงจร ทั้งโครงกำร

ขนำดเล็กจนถึงขนำดใหญ่ มูลค่ำโครงกำรตำม

สัญญำตั้งแต่ 50 ล้ำนบำท จนถึง 2,000 ล้ำน

บำท รวมถึงควำมเชี่ยวชำญในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ

พลังงำนหมุนเวียน ให้บริกำรเดินเครื่องและบ�ำรุง

รักษำ (Operation and Maintenance: O&M) ให้

แก่ลกูค้ำโรงไฟฟ้ำทัว่ไป มุง่เน้นให้บรกิำรเดินเครือ่ง

และบ�ำรุงรักษำโรงไฟฟ้ำจำกพลังงำนหมุนเวียน 

ท�ำให้ CV มีควำมพร้อมเข้ำร่วมประมูลงำนอย่ำง

มำก ซึ่งคำดวำ่จะช่วยผลกัดนัผลกำรด�ำเนนิงำนใน

ปี 2564 เติบโตได้อย่ำงต่อเนื่อง  

"ช่วงท่ีผ่ำนมำ บริษัทฯ ได้เซ็นสัญญำงำน EPC 

จ�ำนวน 5 โครงกำร มูลค่ำกว่ำ 216 ล้ำนบำท ซึ่ง

งำนดังกล่ำวจะเข้ำมำช่วยเสริมให้ Backlog เพิ่ม

ขึ้น ซ่ึงเป็นกำรตอกย�้ำพ้ืนฐำนธุรกิจที่ดีของ CV 

ท่ีมีควำมเข้ำใจในเทคนิคกำรออกแบบ กำรเลือก

ใช้เทคโนโลยี กำรจัดหำเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ให้

สำมำรถท�ำงำนร่วมกนัได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ รวม

ถึงกำรควบคุมต้นทุนอย่ำงเหมำะสม ซึ่งถือเป็นจุด

เด่นท�ำให้ CV ได้รับควำมไว้วำงใจจำกลกูค้ำมำอย่ำง

สม�่ำเสมอ ซึ่งปัจจัยดังกล่ำวจะช่วยสนับสนุนให้

ผลกำรด�ำเนินงำนของเรำเติบโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง" 

นำยเศรษฐศิริ กล่ำว 

CV คว้าสัญญางาน EPC 

มูลค่า 216 ล้านบาท หนุน Backlog 

เพ่ิม ดันผลงานปี 64 โตต่อเน่ือง  
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ในช่วงปลำยเดือนสิงหำคมกำรควบคุมสถำนกำรณ์ระบำดระลอกใหม่ของ 

COVID-19 สำยพันธุ์เดลต้ำในไทยมีแนวโน้มดีข้ึน โดยจ�ำนวนผู้ติดเชื้อรำย

ใหม่ลดลงต่อเนื่องในหลำยพื้นที่ ประกอบกับกำรจัดงำน Thailand Focus 

ได้สร้ำงควำมเชือ่มัน่ให้กบัผูล้งทนุ อกีทัง้ผลกำรประชุมประจ�ำปีของธนำคำร

กลำงสหรัฐฯ ที่เมือง Jackson Hole เมื่อวันที่ 26 สิงหำคม 2564 มีมติคง

สภำพคล่องกำรท�ำ Quantitative Easing ส่งผลให้ Sentiment ของผูล้งทนุ

กลับมำอยู่ในเชิงบวกอีกครั้ง นอกจำกนี้ ยังเห็นสัญญำณเงินทุนเคลื่อนย้ำย

ของผู้ลงทุนจำกต่ำงชำติกลับไปยังสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงตลำดหลักทรัพย์

หลำยแห่งในภูมิภำค ASEAN ส่งผลให้เงินบำทกลับมำแข็งค่ำอยู่ที่ 32.34 

บำทต่อดอลล่ำร์ สรอ.

นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู ้จัดการ หัวหน้าสายงาน
วางแผนกลยทุธ์องค์กร ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย เปิด

เผยว่ำ ณ สิ้นเดือนสิงหำคม 2564 SET Index  ปิดที่ 1,638.75 จุด เพิ่ม

ขึ้น 7.7% จำกสิ้นเดือนก่อนหน้ำ เมื่อพิจำรณำช่วง 8 เดือนแรกปี 2564 SET 

Index ปรับเพิ่มขึ้น 13.1% ซ่ึงถือเป็นกำรปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของ

ดัชนีตลำดหลักทรัพย์อื่นๆ โดยกลุ่มอุตสำหกรรมที่ปรับตัวดีกว่ำ SET Index 

เมื่อเทยีบกบัสิน้ป ี2563 ได้แก่ กลุ่มสนิค้ำอตุสำหกรรม กลุม่เทคโนโลย ีกลุ่ม

เกษตรและอุตสำหกรรมอำหำร และกลุ่มบริกำร

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย

ณ สิ้นเดือนสิงหำคม 2564 SET Index  ปิดที่ 1,638.75 จุด เพิ่มขึ้น 7.7% 

จำกสิ้นเดือนก่อนหน้ำ เมื่อพิจำรณำช่วง 8 เดือนแรกปี 2564 SET Index 

ปรับเพ่ิมขึน้ 13.1% ซึง่ถอืเป็นกำรปรับเพิม่ขึน้สงูกว่ำค่ำเฉล่ียของดชันตีลำด

หลักทรัพย์อื่นๆ

ในเดือนสิงหำคม 2564 หลำยอุตสำหกรรมปรับตัวเพิ่มข้ึน โดยกลุ ่ม

อุตสำหกรรมที่ปรับตัวดีกว่ำ SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ได้แก่กลุ่ม

สนิค้ำอุตสำหกรรม กลุ่มเทคโนโลย ีกลุ่มเกษตรและอตุสำหกรรมอำหำร และ

กลุ่มบริกำร

ในเดือนสิงหำคม 2564 มูลค่ำกำรซื้อขำยเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่

ที่ 92,589 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 63.8% จำกเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยใน 8 

เดือนแรกปี 2564 มูลค่ำกำรซื้อขำยเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 95,886 ล้ำนบำท

ผูล้งทุนต่ำงชำตกิลบัมำซือ้สทุธเิป็นเดอืนแรกในปี 2564 โดยในเดอืนสงิหำคม 

2564 ผู้ลงทุนต่ำงชำติซื้อสุทธิ 5,584 ล้ำนบำท ทั้งนี้ในช่วง 8 เดือนแรกปี 

2564 ผูล้งทนุต่ำงชำตขิำยสทุธริวม 89,975 ล้ำนบำท โดยผู้ลงทุนในประเทศ

มสีถำนะเป็นผูซ้ือ้สทุธ ิ102,609 ล้ำนบำท นอกจำกนี ้ตัง้แต่เดือนกมุภำพนัธ์ 

2563 ที่มีกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ผู้ลงทุนในประเทศมีสัดส่วนมูลค่ำ

กำรซื้อขำยสูงที่สุดมำอย่ำงต่อเนื่อง

ในเดือนสิงหำคม 2564 มีบริษัทเข้ำจดทะเบียนซื้อขำยใหม่ใน SET 1 บริษัท 

และ 1 ทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ โดยใน 8 เดือนแรกปี 2564 

SET มีมูลค่ำระดมทุน (IPO) สูงที่สุดเมื่อเทียบกับตลำดหลักทรัพย์อื่นๆ ใน 

ASEAN

Forward และ Historical P/E ของตลำดหลกัทรพัย์ไทย ณ ส้ินเดอืนสงิหำคม 

2564 อยู่ที่ระดับ 19.3 เท่ำ และ 20.2 เท่ำตำมล�ำดับ สูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของ

ตลำดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 14.7 เท่ำ และ 18.2 เท่ำตำมล�ำดับ

อัตรำเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนสิงหำคม 2564 อยู่ที่ระดับ 2.38% สูง

กว่ำค่ำเฉลี่ยของตลำดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ 2.35%

 

ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในเดือนสิงหำคม 2564 ตลำดสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ (TFEX) มีปริมำณกำร

ซือ้ขำยเฉลีย่ต่อวนั 473,152 สัญญำ เพิม่ข้ึน 11.8% จำกเดอืนก่อน และในช่วง 

8 เดือนแรกของปี 2564 มีปริมำณกำรซื้อขำยเฉลี่ยต่อวัน 533,152 สัญญำ 

เพิ่มขึ้น 13.4% ที่ส�ำคัญจำกกำรเพิ่มขึ้นของ Single Stock Futures, Gold 

online futures และ USD Futures เป็นส�ำคัญ

ตลท.เผย 8 เดือนแรกปี 64 SET Index 

ปรับขึ้น 13.1% สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ
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จับตำกำรประชุม FED ปลำยเดือนกันยำยน พลิก
เกมกำรลงทุนทัว่โลก นกัลงทุนรุ่นใหม่ประเมนิอำจ
เป็นจุดเปล่ียนของรำคำสินทรัพย์ต่ำงๆ หลังจำก
นี้ มองหุ้นกลุ่มแวลู่สหรัฐฯ และตลำดหุ้นยุโรป มี
โอกำสฟ้ืนตวัเรว็จำกแนวโน้มเศรษฐกจิทีป่รบัตวัดี
ขึ้นและอัตรำกำรฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อยู่
ในระดับที่สูง ส่วนตลำดหุ้นเอเชีย รวมถึงทองค�ำ 
คำดว่ำยังไม่ฟื้นตัวในช่วงระยะเวลำสั้น

นายณพวีร์ พุกกะมาน นักลงทุน
และผูก่้อตัง้ Creative Investment 
Space (CIS) สถำบนัให้ควำมรู้ด้ำนนวตักรรม
กำรลงทนุรปูแบบใหม่ เปิดเผยว่ำ กำรประชมุของ
ธนำคำรกลำงสหรัฐอเมริกำ หรือ FED ในวันที่ 
21-22 กันยำยนนี้ น่ำจะเป็นตัวแปรส�ำคัญต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของรำคำสินทรัพย์ทั่วโลก เพรำะ
คำดกำรณ์ว่ำ FED จะมีควำมชัดเจนในเร่ืองของ
นโยบำยทำงกำรเงิน ซึ่งก่อนหน้ำนี้ในกำรประชุม
วิชำกำรประจ�ำปี เจอโรม พำเวล ประธำน FED 
ได้แสดงข้อควำมออกมำแล้วว่ำจะเริ่มเดินหน้ำ
ลดวงเงินตำมมำตรกำรผ่อนคลำยในเชิงปริมำณ
ทำงกำรเงิน หรือ QE Tapering แต่จะยังไม่เพิ่ม
อัตรำดอกเบี้ยนโยบำย ประกอบกับกำรประกำศ
ตวัเลขกำรจ้ำงงำนนอกภำคกำรเกษตรของสหรฐั 
หรือ Non-farm Payroll ที่ออกมำน้อยกว่ำที่
ตลำดคำดกำรณ์ไว้มำก จะเป็นอีกปัจจัยท่ีกดดัน
ให้กรรมกำร FED ตัดสินใจที่จะลดกำรผ่อนคลำย
กำรอัดฉีดทำงกำรเงิน

"เมื่อคืนวันอังคำรที่ 7 กันยำยนที่ผ่ำนมำ รำคำ
พนัธบตัรรฐับำลสหรฐั อำย ุ10 ปี พุ่งขึน้ แตะระดบั 
1.373% และ Dollar Index แข็งค่ำอย่ำงรวดเร็ว 
อำจจะเป็นเพรำะนกัลงทนุบำงส่วนมองว่ำกำรจ้ำง
งำนนอกภำคกำรเกษตรสหรัฐ ท่ีเพ่ิงประกำศไป
ล่ำสุดลดลงชั่วครำวเท่ำนั้น สุดท้ำยแล้วเมื่อกำร
จ้ำงงำนดขีึน้ FED จะหนัมำใช้นโยบำยกำรเงนิแบบ
ตงึตวัด้วยกำรลดวงเงนิกำรท�ำ QE อย่ำงต่อเนือ่ง
และเพิม่ดอกเบีย้นโยบำยในทีส่ดุ ซึง่เท่ำกบัว่ำกำร
ประชุมในวันที่ 21-22 กันยำยนที่จะถึงนี้ น่ำจะ
เป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญของรำคำสินทรัพย์โลกที่จะ
ผันแปรตำมกำรตัดสินใจของ FED รวมถึงควำม
คิดเห็นที่จะตำมออกมำภำยหลัง"

อีกประเด็นที่ต้องจับตำ คือ ประธำน FED คน
ปัจจุบัน ก�ำลังจะหมดวำระลงในปี 2564 ซึ่ง เจอ

โรม พำเวล ได้รับกำรสนับสนุนจำกพรรครีพับลิ
กัน ตั้งแต่สมัยโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นประธำนำธิบดี 
ซึง่เขำเป็นฝ่ำยสนบัสนนุนโยบำยกำรเงนิแบบผ่อน
คลำย แต่หำกพรรคเดโมแครต เสนอชื่อประธำน 
FED คนใหม่ ทีม่คีวำมอนุรกัษ์นิยมและน่ำจะมนีโย
บำยท่ีรักษำวนิยัทำงกำรเงินในระดบัสงู ประเดน็นี้
อำจท�ำให้ตลำดกำรเงินเกิดควำมผันผวนได้

ส�ำหรับทิศทำงสินทรัพย์กำรลงทุนหลังจำกนี้ 
ตลำดหุน้ทีน่่ำสนใจยงัคงเป็นตลำดหุน้สหรฐั จำก
กำรท่ีเศรษฐกจิมแีนวโน้มฟ้ืนตัวอย่ำงต่อเนือ่ง แม้
จะได้รับผลกระทบในระยะสั้นจำกกำรแพร่ระบำด
ของไวรัสโควิด-19 สำยพันธุ์เดลต้ำ แต่อัตรำกำร
ฉดีวคัซนียงัคงอยู่ในระดบัสูง ท�ำให้ผลกระทบทำง
เศรษฐกิจน่ำจะผ่อนคลำยลง โดยหุ้นกลุ่มแวลู่ 
หรอื ธรุกจิแบบดัง้เดมิ ทีไ่ด้รบัผลกระทบจำกไวรสั
โควิด รำคำหุ้นน่ำจะปรับตัวข้ึนได้ดีกว่ำกลุ่มหุ้น
เติบโต หรือ หุ้นเทคโนโลยี ที่ปรับตัวขึ้นมำก่อน
หน้ำนี้แล้ว ขณะเดียวกันมองตลำดหุ้นยุโรป มี
โอกำสจะฟื้นตัวเร็วเช่นกัน เนื่องจำกอัตรำกำรฉีด
วัคซีนอยู่ในระดับท่ีสูง และหลำยประเทศเร่ิมเปิด
เมืองอย่ำงเต็มรูปแบบ และมูลค่ำของตลำดหุ้น
ยุโรป ยังไม่ได้แพงมำกนัก จึงถือได้ว่ำเป็นอีกหนึ่ง
ทำงเลือกที่ดีในกำรลงทุน

ทำงด้ำนตลำดหุ้นเอเชียในกลุ่มประเทศเกิดใหม่ 
หรือ Emerging Market ประเมินจำกสถิติในอดีต
เมื่อ FED เริ่มนโยบำย QE Tapering จะท�ำให้
กระแสเงินไหลกลับไปยังสหรัฐอเมริกำ ส่งผลให้

ตลำดหุ้น Emerging Market จะไม่สำมำรถสร้ำง
ผลตอบแทนได้ดี ขณะที่ตลำดหุ้นจีน ยังคงได้รับ
แรงกดดันจำกนโยบำยภำครัฐที่เข้ำมำควบคุม
กำรเติบโตของภำคธุรกิจ จึงมองว่ำช่วงนี้ยังไม่ใช่
จงัหวะในกำรลงทนุส�ำหรับกำรลงทุนระยะสัน้ แต่
สำมำรถมองเป็นกำรลงทุนระยะยำวได้ เนื่องจำก
มูลค่ำค่อนข้ำงถูกเมื่อเทียบกับอดีต

ส่วนรำคำทองค�ำ ค่อนข้ำงที่จะอ่อนไหวและได้รับ
แรงกดดันจำกนโยบำยของ FED โดยนักลงทุน
ส่วนใหญ่ให้น�้ำหนักว่ำ FED จะใช้นโยบำยกำรเงิน
แบบคมุเข้ม ท�ำให้รำคำทองค�ำยงัไม่สำมำรถกลับ
มำเป็นขำขึ้นได้ในระยะสั้น ซึ่งผลวิเครำะห์กรำฟ
เทคนิค หำกรำคำทองค�ำ ไม่สำมำรถผ่ำนแนว
ต้ำน 1,830 ดอลลำร์สหรัฐ แนวโน้มรำคำจะยังไม่
สำมำรถพลิกกลับมำเป็นขำขึ้นได้ และหำกรำคำ
ยังร่วงลงอีกจะมีแนวรับแรกที่ 1,800 ดอลลำร์
สหรัฐ ถ้ำยังรับไม่อยู่ แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ 1,770 
และ 1,750 ดอลลำร์สหรัฐ

"แนะน�ำนักลงทุนรอดูนโยบำยของ FED ที่จะ
ประกำศออกมำในเดือนน้ี เพื่อจะสำมำรถจัด
สินทรัพย์กำรลงทุนให้เหมำะสม เพรำะนโยบำย
ของ FED คือ ปัจจัยที่จะช้ีน�ำทิศทำงของทุก
สินทรัพย์หลังจำกนี้ อย่ำงไรก็ตำม สิ่งที่ส�ำคัญไม่
น้อยกว่ำกำรคำดเดำทิศทำง คือ กำรบริหำรเงิน
ในพอร์ตให้ลงตัว ทั้งกำรจัดสรรเงินลงทุนระยะ
สั้น กลำง ยำว รวมถึงเงินสด เพื่อพร้อมส�ำหรับ
เหตุกำรณ์ที่ไม่คำดคิดที่อำจเกิดขึ้น"

CIS จับตาประชุม FED เดือนก.ย. 

พลิกเกมการลงทุนทั่วโลกมองหุ้นกลุ่มแวลู่อเมริกา

และตลาดหุ้นยุโรป มีโอกาสฟื้นตัวเร็ว
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นายเสรมิศกัดิ ์วงศ์สทิธโิชค ผูอ้�านวยการ ฝ่ายค้าตราสารการเงิน บริษทัหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ�ากดั (มหาชน) 
แนะน�ำกำรลงทุนในกองทุนรวมว่ำ สินทรัพย์เสี่ยงอย่ำงหุ้นอำจได้รับผลดี จำกกำรที่ธนำคำรกลำงสหรัฐ (Fed) ส่งสัญญำณยังไม่รีบปรับข้ึนอัตรำ

ดอกเบี้ยเร็ว ๆ นี้ แม้กำรประชุมธนำคำรกลำงสหรัฐฯ ในวันที่ 21-22 กันยำยน 2564 Fed กล่ำวอย่ำงมีนัยส�ำคัญว่ำ อำจปรับลดวงเงินในโครงกำรซื้อ

พันธบัตรตำมมำตรกำรผ่อนคลำยเชิงปริมำณ (QE) ก่อนสิ้นปี 2564 เรำแนะน�ำผู้ลงทุนอำจใช้จังหวะนี้เข้ำลงทุนใน "กองทุนหุ้นไทย" และ "กองทุน

หุ้นสหรัฐฯ" เน้นกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์คุณภำพ และมีผลกำรด�ำเนินงำนโดดเด่นเป็นหลัก         

รำยงำน BLS Top Funds แนะน�ำผู้ท่ีลงทุนหุ้นไทยอยู่แล้ว และต้องกำรกระจำยกำรลงทุนไปในหุ้นไทยที่เน้นกำรเติบโต ให้หำโอกำสเข้ำลงทุนใน 

"กองทุน LHGROWTH" กองทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยที่มีโอกำสกำรเติบโตสูง โดยมีให้เลือกชนิดสะสมมูลค่ำ (LHGROWTH-A) และปันผล (LHGROWTH-D) 

ซึง่กองทนุดงักล่ำวสร้ำงผลตอบแทนได้ด ีโดยช่วงทีผ่่ำนมำมผีลงำนตดิอนัดับ "Top Quartile" ต่อเนือ่ง ส่วนผูล้งทนุทีต้่องกำรเกำะกระแสตลำดสหรฐัฯ 

ขำขึน้ หลงัตวัเลขทำงเศรษฐกจิมีแนวโน้มขยำยตัวแขง็แกร่ง เพรำะสำมำรถแก้ไขปัญหำและฟ้ืนตวัจำกเหตกุำรณ์กำรระบำดของโรค COVID-19 ได้เป็น

อย่ำงดี ท�ำให้ก้ำวจำกวงจรกำรฟื้นตัวสู่กำรขยำยตัวได้อย่ำงรวดเร็ว เรำแนะน�ำ "กองทุน B-USALPHA" กองทุนหุ้นสหรัฐฯ ที่เน้นลงทุนในหุ้นเติบโต 

(Growth Stocks) ของตลำดหุ้นสหรัฐฯ ผ่ำนหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก JPMorgan Funds - US Growth Fund        ไม่ต�่ำกว่ำ 80% ของ NAV 

เช่น หุ้น Alphabet และ หุ้น Apple เป็นต้น

"ลูกค้ำหลักทรัพย์บัวหลวง สำมำรถติดตำม BLS Top Funds ฉบับเต็ม รำยงำนอัปเดตสถำนกำรณ์กำรลงทุนทั่วโลกแบบ Weekly พร้อมค�ำแนะน�ำ 

"กองทุนตัวท็อป" คุณภำพดี ผลงำนเด่น จำกทีมงำนมืออำชีพมำกประสบกำรณ์ ที่มำแนะน�ำให้กับลูกค้ำเป็นประจ�ำทุกสัปดำห์ได้ที่เว็บไซต์หลักทรัพย์

บัวหลวง ส่วนบุคคลทั่วไปที่สนใจรับรำยงำน BLS Top Funds เพียงเปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์ที่ www.bualuang.co.th" นำยเสริมศักดิ์ กล่ำว  

บล.บัวหลวง แนะลงทุน 

"กองหุ้นไทย" และ "กองหุ้นสหรัฐฯ" 

เน้นกองคุณภาพ รับเฟดไม่รีบขึ้นดอกเบี้ย
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อินไซด์ Business
UAC มอบล�ำโพงให้ 

รพ.ทหำรผ่ำนศึกสู้โควิด

ไทยประกันชีวิต มอบขวด PET 
แก่ “โครงกำร แยกขวด ช่วยหมอ”

CPANEL ผนึก APM FSS 
โรดโชว์ให้ข้อมูลนักลงทุนและสื่อมวลชน 

ผ่ำนระบบออนไลน์

ศูนย์อำสำต้องรอด รับมอบอำหำร
จำกเซเว่นฯ ในโครงกำร ครัวปันอิ่ม”
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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