


ดููเหมือืน ตััวเลขผูู้�ติัดูเชื้ื�อโควิดู-19 รายใหญ่ ่ตัำากว่า 1 หมืื�นคนต่ัอวัน ก็มืคีวามืหวัง
 วันใดู กลับมืา ทะล ุ1 หมืื�นคนอกีครั�ง  ก็สร�างความืกังวลอกีครั�ง ท่ามืกลาง ตััวเลข
การฉีดีูวัคซีนีฯ จากเข็มื1,2 และมืาถึึงเขม็ื3 จะเป็็นเกราะป็กป้็อง

การลดูความืเจ็บป่็วยและเสยีชื้วิีตัลดูลง    ผูู้�คน เริ�มืทยอยกลับมืาใชื้�ชื้วิีตั ดัู�งป็กติัอกี
ครั�ง ในรูป็แบบวิถึใีหมื ่ ซีึ�งตั�องป็รบัตััวให�อยูกั่บโควิดู-19

ขณะที�ปี็นี�  ฟ้า้ฝน ดูจีน หลายจังหวัดู หลายพื้ื�นที� ป็ระสบภััยนำาท่วมื  สร�างความื
เดืูอดูร�อน ซีำาเติัมื ทำาให�เกิดูความืยากลำาบาก สาหสัยิ�งกว่าเดิูมื
 
ดัูงนั�น เศรษฐกิจปี็นี� อาจไมืไ่ดู�โตัดัู�งที�หวัง ก็หวังว่า เศรษฐกิจไทยปี็ 2565 จะดูกีว่า
ปี็2564

ดู�าน ตัลาดูหุ�นไทย มืปี็ฎิิกรยิา  มืคีวามืท�าทาย สำาหรบัการลงทนุ หุ�นเดืูอนตัลุาคมื 
แกว่งตััวผู้นัผู้วน  หลายตััว ถึกูหยบิ ถึกูปั็ดูฝุน่ ขึ�นมืาเก็งกำาไรอกีครั�ง

ขอให�นักลงทนุ ทกุท่าน ป็ระสบความืสำาเรจ็ในการลงทนุในตัลาดูหุ�นครบั

ป็ระสทิธิิ์� กรโชื้คอนันต์ั
บรรณาธิิ์การบรหิาร

ท้้าท้าย สิิริิวััฒนา กลางปริะพัันธ์์

อณุุภา ศิิริิริวัง





PLANB NRF
จับมือ “อีสท์วอเตอร์” ศึกษาการกัก
เก็บคาร์บอนจากสาหร่ายทะเลเป็นที่
แรกในประเทศไทย เพื่อประเทศไทย
ก้าวสู่ Net Zero Emission ในปี พ.ศ
. 2593 ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน
 (Circular Economy) ผ่านการนำา
สาหร่ายกลับมาทำาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้
เกษตรกรต้นน้ำา คาดมูลค่าตลาดโลก
เติบโตมากกว่า 1.97 แสนล้านบาท 
ในปี พ.ศ. 2573

เดินหน้าลุย “อีสปอร์ต” เต็มตัว เตรียม
เดินหน้าจัดการแข่งขันครั้งใหม่ รายการ
 ‘eFootball Thailand NextGen’ เปิดกว้าง
ให้แฟนกีฬาเข้าสู่เส้นทางอีสปอร์ตมืออาชีพ 
ในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 64 นี้ พร้อมต่อย
อดขั้นกว่า ยกระดับบริษัทสู่การเป็นผู้สร้าง
ความต้องการให้กับตลาดอีสปอร์ตหลาก
หลายรูปแบบ สร้างสรรค์ระบบนิเวศน์ที่ทุก
ฝ่ายได้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ล่าสุด บริษัทย่อย “บริษัท โนว่า เอเชีย
 จำากัด” ซึ่งประกอบธุรกิจให้คำาปรึกษา
ทางการเงิน ที่ทาง META ถือหุ้น 100% ลง
นามความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท พิโก
 โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำากัด เจ้าของธุรกิจพิ
โกไฟแนนซ์ ( PICO Finance) ในชื่อ 
“Pico เงินด่วน” คาดสรุปผลการศึกษา
หรือทำาการเจรจาหารือกับ พิโก โซลูชั่นส์ ได้
ภายในเดือนตุลาคมนี้ 

เซ็นสัญญาระยะยาว กับลูกค้าจาก
ประเทศอินเดียเพิ่ม 1 ราย  โดยเริ่ม
ส่งมอบในเดือนกันยายนนี้ ประกอบ
กับมีแผนเจรจาลูกค้าอินเดียเพิ่มอีก 2 
ราย ภายในสิ้นปีนี้ รวมทั้งอยู่ระหว่าง
การตรวจสอบคุณภาพจากผู้ผลิต
ยางล้อรถยนต์และยางล้อเครื่องบิน    
แบรนด์ดังระดับโลกอย่าง Goodyear 
ซึ่งบริษัทคาดว่ามีโอกาสได้ลูกค้าใหม่
อย่างแน่นอน 

NER META

เส้นทางรายได้ปัจจุบัน ก็มีแล้ว  รายได้จากช่องทางใหม่ หนทาง แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน 
ฉบับเดือนตุลาคม 2564 นำาเสนอ 4 บจ. น่าสนใจ น่าติดตาม



























นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้้�จัดการ
ใหญ่่ บริษัท ผู้ลิิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) หรือ
 EGCO เปิดเผยถึงการลงทุนทางอ้อมใน
 บริษัท Apex Clean Energy Holdings, LLC 
(“Apex”) ของ EGCO โดยผ่าน บริษัท เอ็ก
โก พลัส จำากัด (“เอ็กโก พลัส”) ซ่ึงเป็นบริษัท
ย่อยท่ี EGCO ถือหุ้นท้ังหมด โดยเม่ือวันท่ี 5 
ตุลาคม 2564 เอ็กโก พลัส ได้ลงนามสัญญา
ข้ันสุดท้ายเพ่ือลงทุนทางอ้อมในสัดส่วนร้อยละ
 17.46 ใน Apex

โดยเป็น ผู้ลงทุนร่วมในบริษัทร่วมลงทุน ซ่ึง
อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มกลยุทธ์
โครงสร้างพ้ืนฐานและพลังงาน ของ Ares 
Management Corporation (NYSE: ARES) 
(“Ares)

ท้ังน้ี บริษัทร่วมทุนดังกล่าวได้ลงนามใน สัญญา
เพ่ือเข้าซ้ือหุ้นส่วนใหญ่ของ Apex (“การร่วม
ลงทุน”)

ในการน้ี คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม
คร้ังท่ี 10/2564 เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2564 
ได้พิจารณาอนุมัติการร่วมลงทุนดังกล่าว โดย
คาดว่าการร่วมลงทุนจะแล้วเสร็จในไตรมาสท่ี
 4 ของปี 2564 หลังจากดำาเนินการตามเง่ือนไข
บังคับก่อนแล้วเสร็จ

Apex เป็นบริษัทเอกชนผู้พัฒนาพลังงานหมุนเวียน
ขนาดใหญ่ โดยมีสำานักงานใหญ่ต้ังอยู่ท่ี รัฐเวอร์จิเนีย
 ประเทศสหรัฐอเมริกา Apex ดำาเนินธุรกิจด้วยการ
พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนต้ังแต่เร่ิม โครงการ
จนถึงเร่ิมดำาเนินการก่อสร้าง (Notice to Proceed: 
“NTPP) หรือเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย์ (Commercial 
Operation Date: COD)

แล้วขายโครงการพ่ีพัฒนาดังกล่าวให้แก่นักลงทุนอ่ืนใน
ภายหลัง จนถึงปัจจุบัน Apex ได้ขายโครงการพลังงาน
หมุนเวียนขนาดใหญ่ มูลค่ารวมกว่า 9 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ และพัฒนาโครงการ พลังงานสะอาดหลาก
หลายประเภทกว่า 30,000 เมกะวัตต์ ซ่ึงถือเป็นหน่ึง
ในผู้พัฒนาโครงการพลังงานสะอาด ท่ีใหญ่ท่ีสุดของ
ประเทศ

นอกจากน้ี Apex ยังดำาเนินธุรกิจและขายโครงการให้
แก่ผู้ให้บริการสาธารณูปโภค ต่างๆ ตลาดภาคธุรกิจ
และภาคอุตสาหกรรม (Commercial and Industrial: 
“C&I”) และสถาบันทางการเงิน ระดับโลก รวมท้ังยัง
ถือเป็น บริษัทช้ันนำาด้านการพัฒนาและขายโครงการ
พลังงานสะอาดให้กับลูกค้าในตลาด C&I ในช่วง 10 ปีท่ี
ผ่านมา

EGCO คาด Q4/64 ร่่วมลงทุุน ถืือหุ้้�น 17.46%
ใน Apex เป็นบริิษััทเอกชนผู้้�พััฒนาพัลังงาน

หมุุนเวีัยนขนาดใหญ่่ในสิหรัิฐเสิร็ิจ
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นาย โฮ เรน ฮวา ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�บริหาร บริษััที่ ไที่ยวา จ้ำากััด (มหาชน) (TWPC) ผู้้้ผู้ลิิตแลิะส่่ง
ออกัผู้ลิิตภััณฑ์์แป้งมันส่ำาปะหลัิง แลิะผู้้้นำาในตลิาดผู้ลิิตภััณฑ์์ว้้นเส้่น แลิะเส้่นก๋ัวยเต่�ยว เปิดเผู้ยว่า

 ตลิาดหลัิกัที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย (ตลิที่.) ได้ประกัาศรายช่�อห้้นยั�งย่น หร่อ Thailand Sustainability 
Investment (THSI) ประจ้ำาปี 2564 แลิะ TWPC ได้รับกัารคััดเล่ิอกัให้เป็น 1 ใน 146 บริษััที่จ้ดที่ะเบ่ยน
 อย่้ในกัล่้ิมห้้นยั�งย่น กัล่้ิมสิ่นค้ัาอ้ตส่าหกัรรมแลิะกัล่้ิมเกัษัตรแลิะอ้ตส่าหกัรรมอาหาร ต่อเน่�องเป็นปีท่ี่� 3 

ตอกัยำ�ากัารดำาเนินธ้รกิัจ้ ท่ี่�ให้คัวามส่ำาคััญด้านสิ่�งแวดล้ิอม สั่งคัม แลิะกัารกัำากัับด้แลิท่ี่�เก่ั�ยวข้้องกัับบริษััที่ฯ 
แลิะผู้้้ม่ส่่วนได้เส่่ยข้องบริษััที่ฯ อย่างคัรอบคัล้ิม แลิะยังให้คัวามส่ำาคััญกัับกัารพัฒนาท่ี่�ยั�งย่นท้ี่กัด้าน

“ถ่ือเป็นกัารส่ะท้ี่อนให้เห็น
ถึืงคัวามม่้งมั�นกัารดำาเนิน
ธ้รกิัจ้ข้องกัล่้ิมบริษััที่ ให้คัวาม
ส่ำาคััญด้านเศรษัฐกิัจ้ สั่งคัม
 แลิะสิ่�งแวดล้ิอม รวมถึืงกัาร
กัำากัับด้แลิท่ี่�ด่ ท่ี่�เก่ั�ยวข้้องกัับ
บริษััที่ฯ แลิะผู้้้ม่ส่่วนได้เส่่ย
ข้องบริษััที่ฯ อย่างคัรอบคัล้ิม
 แลิะยังช่วยลิดคัวามเส่่�ยง
 เส่ริมศักัยภัาพธ้รกิัจ้ แม้ต้อง
เผู้ชิญกัับภัาวะวิกัฤติโคัวิด
-19 แลิะให้คัวามส่ำาคััญกัับ
กัารพัฒนาท่ี่�ยั�งย่นท้ี่กัด้าน 
โดยไม่ได้ม่้งเน้นแต่เฉพาะเร่�อง
ข้องกัำาไรส้่ที่ธิแต่เพ่ยงอย่าง
เด่ยวเท่ี่านั�น”

สำาหรับแนวโน้มผลการดำาเนินงาน
ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ มั่นใจว่า
จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยได้
รับปัจจัยหนุนจากยอดส่งออก
แป้งมันสำาปะหลังที่เติบโตขึ้น
 ราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้น และ

อานิสงส์จากค่าเงินบาทที่อ่อน
ตัวลง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผน
เดินหน้าธุรกิจใหม่ โดยผลิตสินค้า
ประเภท "ไบโอพลาสติก" ซึ่งเป็น
ผลผลิตต่อยอดจากสินค้าทางการ
เกษตร และสามารถย่อยสลาย
ได้ตามธรรมชาติ 100% สามารถ
นำาไปใช้ในรูปแบบประเภทสินค้า
ภาชนะ และของใช้ในการเกษตร
ทั่วไป ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตใน
ช่วงต้นปีหน้า และจะรับรู้รายได้
เต็มปีในปี 2565 และยังคงมั่นใจ
เป้าหมายยอดขายเติบโตระดับ
 Double Digit หนุนผลงานปีนี้
สร้างสถิติสูงสุดใหม่นับตั้งแต่จัด
ตั้งบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 TWPC กล่าวอีกว่า เพื่อร่วมขับ
เคลื่อนสังคมที่ยั่งยืนและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว

 ไทยวาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก
 Thailand Carbon Neutral 
Network (TCNN) โดยส่งเสริม
และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน
 และภาคท้องถิ่น ชุมชน ในการ
ลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมร่วม
ประกาศเจตนารมณ์ ผ่านสมาคม
เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่ง
ประเทศไทย มุ่งมั่นในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
เป็นศูนย์ (NET ZERO) ภายในปี
 2050 – 2070 สะท้อนถึงความ
เข้มแข็งในการกำาหนดแนวทาง
การบริหารจัดการ ความมุ่งมั่น
ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
ในระยะยาว พร้อมแก้ปัญหาการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เสริมสร้างประโยชน์
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งแต่ใน
ระดับโรงงาน สู่ระดับสากล

TWPC ม่ั่�นใจผลงานปีี 64 โต Double Digit

ตามุแผู้น , ติดโผู้หุ�นยั�งยืน 3 ปซี้�อน
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TKS เตรียมพร�อมแปลิงโฉมบริษัทม่่งส่้ผู้้�นำาด�าน
เทคฯ เข้�าลิงท่นใน SeaX Ventures กองท่น
สัญ่ชาติไทยที�เน�นการลิงท่นในสตาร์ทอัพทั�วโลิก
ที�มีเทคโนโลิยีชั�นส้ง แลิะเพื�อเป็นการเตรียมความ
พร�อมทรานส์ฟอร์มธุ่รกิจจาก Security Printing 
ไปเป็น Tech Ecosystem Builder เพื�อเดินหน�าส่้
โลิกดิจิทัลิ

นายจ่ติพันธ์ุ่ มงคลิส่ธีุ กรรมการผู้้�จัดการ บริษัท
 ที.เค.เอส.เทคโนโลิยี จำากัด (มหาชน) หรือ TKS 
เปิดเผู้ยว่า TKS กำาลังเดินหน้าพลิกโฉมองค์กร
 ต่อยอดจากการเป็นผู้นำาด้าน Security Printing & 
Total Solution Services รายใหญ่ของประเทศไทย
 ก้าวต่อไป ขยายการลงทุนมุ่งสู่เทคคอมพานีมาก
ข้ึน โดยมีวิสัยทัศน์การลงทุนในกองทุนท่ีมีศักยภาพ
 ผลตอบแทนท่ีดี ต่อยอดเทคโนโลยี ปรับตัวเข้าสู่
 Digital Transformation เพ่ือเตรียมพร้อมสำาหรับ
การเติบโตและเป็นโอกาสธุรกิจในอนาคต โดยเฉพาะ
จากสถานการณ์ COVID-19 ท่ีเกิดข้ึนทำาให้โลกมีการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยี และก่อให้
เกิดการปรับตัว New Normal ข้ึนในสังคมไทยและ
ท่ัวโลก ดังน้ันทางรอดของธุรกิจคือการพลิกวิกฤติให้
เป็นโอกาส ปรับตัวและเตรียมความพร้อมท่ีจะนำาพา
องค์กรเข้าสู่เทคโนโลยีดิจิทัล

การลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่ง
และเป็นโอกาสในการใช้เทคโนโลยี และไอเดียจาก
สตาร์ทอัพมาช่วยสร้างการเติบโตให้ธุรกิจมากขึ้น
 เพราะลำาพังแค่การเติบโตแบบออแกนิกในยุคนี้ค่อน
ข้างลำาบาก ยิ่งอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีพร้อมจะ Disrupt 
ทุกอย่างด้วย

ล่าสุดบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในกองทุน SeaX Ventures 
ซ่ึงเป็นกองทุนสัญชาติไทยบริหารโดย นายแพทย์ศุภ
ชัย ปาจริยานนท์ ท่ีเน้นการลงทุนในสตาร์ทอัพท่ัวโลก
ท่ีมีเทคโนโลยีช้ันสูง (Deep Technology) ใน 6 ด้าน
 ได้แก่ Blockchain, Foodtech, Biotech & Life 
Science, Artificial Intelligence, Robotics และ IoT & 
Hardware โดยมีการก่อต้ังกองทุนมาแล้วกว่า 3 ปี กับ 2 
สตาร์ทอัพยูนิคอร์น และเงินลงทุนรวมกว่า 1.5 พันล้าน
บาท ท่ีมีผู้บริหารระดับสูงรวมไปถึงบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกหลายแห่งร่วม
ลงทุน โดยมีเป้าหมายเพ่ือเฟ้นหาสตาร์ทอัพระดับโลก
ท่ีมี Synergy กับองค์กรช้ันนำาระดับภูมิภาค พัฒนา
นวัตกรรม สร้างผลตอบแทนและขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

“การลิงท่นกับกองท่น SeaX Ventures นับเป็นก�าว
ย่างสำาคัญ่ข้อง TKS ที�จะข้ยับตัวออกจากธุ่รกิจเดิม
 แลิะถือว่าเป็นจ่ดเริ�มต�นในการพลิิกโฉมปรับร้ปแบบ
ธุ่รกิจใหม่ โดยการทรานส์ฟอร์มธุ่รกิจจาก Security 
Printing ไปเป็น Tech Ecosystem Builder เพื�อเดิน
หน�าส้่โลิกดิจิทัลิ ” นายจ่ติพันธุ่์ กลิ่าว

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทฯ เดินหน้าปรับโครงสร้างธุรกิจมา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยี
โซลูชั่นแบบครบวงจร ปัจจุบัน TKS อยู่ระหว่างปรับ
โครงสร้างบริษัทใหม่ ซึ่งหลังจากจับมือเป็นพันธมิตรกับ
 SABUY คาดว่าจะเข้ามาช่วยเสริมในส่วนของ Fintech 
Ecosystem สอดคล้องกับการเดินหน้าสู่โลกดิจิทัลของ
บริษัท

TKS ลงทุ้นกองทุ้น “SeaX Ventures”
เตรีียมพร้ีอมทรีานส์์ฟอร์ีมส่์�เทคโนโลยีคัมพานี
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นายไตรเตชะ ตั�งมติธุรรม กรรมการ
ผู้้�จัดการ บริษัท ศุ่ภาลัิย จำากัด (
มหาชน) SPALI เปิดเผู้ยว่า บริษัท
ได�เปิดเผู้ยถึงภาพรวมผู้ลิการดำาเนิน
งานในช่วง 9 เดือนที�ผู่้านมา (
มกราคม-กันยายน) 

ซึ่งมียอดขาย (Presale) รวมอยู่ที่ระดับ
 17,553 ล้านบาท หรือคิดเป็น 65% 
ของเป้าหมายปี64 ที่วางเป้ายอดขาย
ไว้ที่ 27,000 ล้านบาท โดยยอดขาย
ในช่วง 9 เดือน ส่วนใหญ่จะมาจาก
โครงการแนวราบเป็นหลัก และเชื่อว่า
ผลงานช่วงที่เหลือของปีนี้จะมียอดขาย
จากโครงการแนวราบเติบโตทำาสถิติ
สูงสุดใหม่ (Newhigh)

นอกจากนี้ บริษัทฯยังคงเป้าหมายราย
ได้รวมปี 2564 ไว้ที่ 28,000 ล้านบาท 
ซึ่งจะมาจากการทยอยส่งมอบโครงการ
อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดบริษัทมียอด
ขายรอโอน (Backlog) ณ เดือน มิ.ย
. 64 บริษัทมียอดขายที่รอรับรู้รายได้
ทั้งหมด จำานวน 36,002 ล้านบาท โดย
แบ่งเป็น ปี 2564 จำานวน 14,202 ล้าน
บาท และปี 2565-2567 จำานวน 
21,800 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ บริษัทฯได้ประเมินยอดขาย
ของโครงการคอนโดมิเนียม โดยเชื่อว่า
จะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้ในไตรมาส
 4/2564 จากการเปิดตัวโครงการ
ใหม่ รวมถึงจากแนวโน้มของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในประเทศไทยที่คาด
ว่าจะดีขึ้นภายหลังจากภาครัฐบาลได้
คลายล็อกมาตรการต่างๆ มากขึ้น และ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ลดลง ก็จะเป็นปัจจัย
สำาคัญทำาให้กำาลังซื้อของลูกค้ากลับมา
ด้วยเช่นกัน

“แม�สถานการณ์การแพร่ระบาดโค
วิด-19 ยังไม่คลิี�คลิาย แต่ยังเป็น
ตัวกระต่�นให�ลิ้กค�าที�ต�องการที�อย้่
อาศุัย (Real Demand) ตัดสินใจซื�อ
แลิะโอนกรรมสิทธุิ์อย่างต่อเนื�องทั�ง
โครงการแนวราบแลิะคอนโดมิเนียม
 มาจากเกณฑ์การพิจารณาอน่มัติ
สินเชื�อที�มีความรัดก่ม แลิะโปรโม
ชั�นส่งเสริมการข้ายที�น่าสนใจข้อง
อสังหาริมทรัพย์” นายไตรเตชะ
 กลิ่าว

สำาหรับช่วงแผนการดำาเนินงานในช่วง
ที่เหลือของปีนี้ บริษัทฯจะมีการเปิด
ตัวโครงการใหม่ จำานวน 15 โครงการ
 มูลค่าโครงการรวม 17,350 ล้าน
บาท ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวโครงการ
ใหม่สูงสุดของปี64 ประกอบด้วย
 โครงการแนวราบ จำานวน 11 โครงการ
 และโครงการคอนโดมิเนียม จำานวน
 4 โครงการ หากบริษัทสามารถเปิด
ตัวโครงการใหม่ได้ตามแผนที่วางไว้
ทั้งหมดในช่วงที่เหลือของปี จะส่งผลให้
ในปี 2564 บริษัทเปิดตัวโครงการครบ
ตามแผน จำานวน 31 โครงการ มูลค่า
โครงการ 34,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทฯจะใช้กลยุทธ์การออก
แคมเปญและโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการ
ขายเป็นหลัก เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิด
การตัดสินใจซื้อของลูกค้า ซึ่งจะช่วย
ให้ผลักดันให้เกิดการโอนกรรมสิทธ์
ของลูกค้าในช่วงปลายปีมากขึ้น และ
เป็นการช่วยลดสต็อกสินค้าคงค้างที่มี
อยู่ ซึ่งปัจจุบัน บริษัทมีสินค้าพร้อมขาย
 (Inventory) ในมือมูลค่ารวม 20,000 
ล้านบาท แบ่งเป็นคอนโดมิเนียม 
จำานวน 15,000 ล้านบาท และโครงการ
แนวราบ 5,000 ล้านบาท

 SPALI โชว์ยอดข้าย 9 เดือน 1.75 หมื�นลิบ. มั�นใจยอดข้ายทั�งปี 64
โตตามเป้า 2.7 หมื�นลิบ. , Q4/64 เปิดตัว 15 โครงการใหม่ แนวราบ 
11 โครงการ - แนวส้ง 4 โครงการ ม้ลิค่าโครงการรวม 17,350 ลิบ.

SPALI โชว์์ยอดขาย 9 เดือน 1.75 หุ้มืั่�นลบ.
ม่�นใจยอดขายทุ่�งปีี 64

โตตามเป้า้ 2.7 หม่�นลบ.
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นายสิทธิุ เนื�องจำานงค์ Corporate 
Development Director บริษัท โม
เดอร์นฟอร์มกร่�ป จำากัด (มหาชน) 
หรือ MODERN กล่ิาวว่า “นอกเหนือ
จากการดำาเนินธุ่รกิจในอ่ตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ โมเดอร์นฟอร์มยังมอง
หาโอกาสในการลิงท่นธุ่รกิจด�าน
ต่างๆ ที�มีการเติบโตส้งอย่างต่อเนื�อง
 เช่น ธุ่รกิจเกี�ยวกับส่ข้ภาพแลิะรักษา
พยาบาลิ 

รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ที่สามารถนำามาใช้ต่อยอดจาก
ธุรกิจหลักและในเครือ ทั้งในมุมธุรกิจ
หลัก (Vertical) และขยายสู่ธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง (Horizontal) เช่น Robotics 
, IoT ที่จะช่วยสนับสนุนการผลิตและ
ระบบโลจิสติกส์ หรือเครื่องมือต่าง ๆ
 ที่จะช่วยในการเพิ่มประสบการณ์ที่
ดีให้กับลูกค้าเมื่อซื้อสินค้าและได้รับ
บริการจากโมเดอร์นฟอร์ม เพื่อเตรียม
พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และรองรับการ
เติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยตั้งงบ
ประมาณการลงทุน 1,500 ล้านบาท

Deep Tech Startup ถือเป็นหนึ่งใน
 New S-Curve หรือธุรกิจแห่งอนาคต
ที่น่าสนใจ ขับเคลื่อนด้วยแนวคิดที่
แปลกใหม่ที่เพิ่มประสิทธิภาพและความ
สามารถในการรองรับการขยายตัวที่
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สามารถ
ตอบสนองการใช้ชีวิตในปัจจุบันรวมถึง
อนาคต ด้วยโมเดลทางธุรกิจที่แตกต่าง 
สร้างการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

ล่าสุดนี้โมเดอร์นฟอร์มได้ลงทุน
ในกองทุน “Southeast Asia 
Exponential Ventures” หรือ SeaX 
Ventures กองทุนสตาร์ทอัพภายใต้
ความร่วมมือกับ RISE สถาบันเร่งส
ปีดนวัตกรรมองค์กร ลงทุนในกลุ่ม
สตาร์ทอัพที่มี Deep Technology 

หรือเทคโนโลยีชั้นสูง ใน 6 ด้าน ได้แก่
 Blockchain, Foodtech, Biotech & 
Life Science, Artificial Intelligence, 
Robotics และ IoT & Hardware ที่มี
แนวโน้มในการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
ในอนาคต ทั้งในอาเซียนและซิลิคอ
นวัลเล่ย์ ด้วยประสบการณ์ผู้บริหาร
กองทุนที่มีประสบการณ์ อย่างเช่น 
น.พ.ศุภชัย ปาจริยานนท์ รวมทั้งผลการ
ดำาเนินงานในการบริหารกองที่ผ่านมา
ประสบความสำาเร็จ สร้างผลตอบแทน
คิดเป็น 308% ของอัตราผลตอบแทน
ภายใน (IRR)

โมเดอร์นฟอร์มเล็งเห็นว่า บริษัท
สามารถเข้าถึง Deep Technology 
และนำามาใช้ในองค์กร ซึ่งเป็นการสร้าง
ความร่วมมือและนวัตกรรมร่วมกัน รวม
ถึงนำามาพัฒนาเพื่อสร้างประสบการณ์
ที่ดีให้กับลูกค้า เพิ่มโอกาสในการเติบโต
ของธุรกิจในอนาคต”

โมั่เดอร์์ฟอร์์มั่กร้์�ปี ขยายการ์ลงทุ้นสู่่�ธุ้ร์กิจสู่ตร์์ทุอ่พ ด�ว์ยการ์ลงทุ้น
ใน SeaX Ventures กองทุ้นทุ่�เน�นการ์ลงทุ้นในสู่ตาร์์ทุอ่พทุ่�ม่ั่ Deep 
Technology หุ้รื์อเทุคโนโลย่ช่�นสู่่ง พร์�อมั่ผล่กด่นธุ้ร์กิจสู่ตาร์์ทุอ่พใหุ้�
เติบโต เพื�อสู่ร์�างโอกาสู่ใหุ้มั่� ๆ ใหุ้�ก่บธุ้ร์กิจร้์�นใหุ้มั่�และสู่ร์�างการ์เติบโต

ของกล้�มั่ธุ้ร์กิจในเครื์อใหุ้�ม่ั่คว์ามั่ย่�งยืนและแข็งแกร์�ง คาดภายใน 3-5 ปีี 
สู่่ดสู่�ว์นร์ายได�จากการ์ลงทุ้นจะเพิ�มั่เป็ีน 50%

MODERN ร้์กลงทุ้นกองทุ้น SeaX Ventures
คาดรีายได้จากการีลงทุนเพ่�มเป็้น 50% 

ภายใน 3-5 ป้ี
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WHAUP ตอกย้ำำ��กลยุ้ำทธ์์ธุ์รกิจช่่วงโค้้งสุุดท้�ย้ำของปีีน้ี้� เดินี้หน้ี้�ลุย้ำขับเค้ล่�อนี้ธุ์รกิจ
นี้ำ��-ไฟฟ้� เติบโตอย่้ำ�งต่อเน่ี้�อง พร้อมเร่งพัฒนี้�แพลตฟอร์มพลังง�นี้อัจฉริย้ำะ
รองรับก�รขย้ำ�ย้ำตัวของโค้รงก�ร Solar Rooftop ผ่่�นี้เทค้โนี้โลย้้ำ Blockchain 
หนุี้นี้ก�รเติบโตของร�ย้ำได้และสุ่วนี้แบ่งกำ�ไรปีกติทั�งปีีโต 25% และรักษ�ระดับ 

EBITDA Margin ไม่น้ี้อย้ำกว่� 50%

ดร.นิพนธ์ุ บ่ญ่เดชานันทน์ ประธุานเจ�าหน�าที�
บริหาร บมจ.ดับบลิิวเอชเอ ย้ทิลิิตี�ส์ แอนด์ พา
วเวอร์ (WHAUP) เปิดเผู้ยถึงภาพรวมธุ่รกิจใน
ช่วง 3 เดือนส่ดท�ายข้องปีนี�ว่า บริษัทฯ ยังคง
เดินหน�าข้ยายธุ่รกิจสาธุารณ้ปโภคภายในแลิะ
ภายนอกนิคมอ่ตสาหกรรมข้องดับบลิิวเอชเอ 
กร่�ป ทั�งในประเทศุไทยแลิะเวียดนาม 

รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมโซลูชันพลังงาน
หมุนเวียน โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์
อย่างต่อเนื่อง ตอกยำ้าการเติบโตของรายได้และ
ส่วนแบ่งกำาไรปกติทั้งปีให้เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบ
กับปีก่อน พร้อมทั้งรักษาอัตรากำาไรก่อนหักค่า
เสื่อมราคาดอกเบี้ยและภาษี (EBITDA Margin) 
ให้อยู่ที่ระดับไม่น้อยกว่า 50% โดยธุรกิจหลัก
ที่ผลักดันให้ WHAUP สามารถขับเคลื่อนการ
เติบโตสอดรับเป้าหมายที่วางไว้ ประกอบด้วย

ธุรกิจด้านสาธารณูปโภค ปริมาณการจำาหน่าย
และบริหารจัดการนำ้าทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศยังมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 โดยในส่วนของธุรกิจในประเทศนั้นมีความ
ต้องการใช้นำ้าที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งจากกลุ่มลูกค้าเดิม
ที่มีการขยายกำาลังการผลิต และลูกค้ารายใหม่
ที่เริ่มทยอยเปิดดำาเนินการ เช่น โรงไฟฟ้าก๊าซ
ธรรมชาติ GSRC ของ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี
เวลลอปเมนท์ (GULF) ขนาด 2,650 เมกะวัตต์
 ที่ได้เปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ในส่วน
ของหน่วยผลิตที่ 1 ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา
 และจะทยอยเปิดดำาเนินการเชิงพาณิชย์ในส่วน
ของหน่วยผลิตที่ 2 3 และ 4 ที่เหลือภายในปี
 2565 ซึ่งคาดว่าจะมียอดจำาหน่ายนำ้าเฉพาะจาก
โครงการดังกล่าวในปี 2565 ไม่น้อยกว่า 16.2 
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ขณะเดียวกันบริษัทฯ
 ยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์นำ้ามูลค่าเพิ่ม
 เช่น โครงการ Wastewater Reclamation และ
การผลิตนำ้าที่ปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized 
Water) โดยใช้เทคโนโลยีเมมเบรนรี เวิร์สออส
โมซิส ควบคู่ไปกับการพัฒนา Smart Utilities 
Service Platform และ Innovative Solution 
เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม ส่ง
ผลให้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 บริษัทฯ มี
ปริมาณการจำาหน่ายนำ้าและการบำาบัดนำ้าเสียใน
ประเทศ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์นำ้ามูลค่าเพิ่ม เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 16 และเมื่อพิจารณาเฉพาะผลิตภัณฑ์

นำ้ามูลค่าเพิ่มจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 170 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมี
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและดำาเนินการ
ก่อสร้างอีกหลายโครงการ อาทิ โรงบำาบัดนำ้าแห่ง
ใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง
 36 ซึ่งมีกำาลังการผลิตอยู่ที่ 2.7 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปี โครงการผลิตนำ้าที่ปราศจากแร่ธาตุ
สำาหรับจำาหน่ายแก่ลูกค้านอกนิคมอุตสาหกรรม
ของดับบลิวเอชเอด้วยกำาลังการผลิต 1 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี และโครงการแหล่งนำ้าดิบทาง
เลือกซึ่งมีกำาลังการผลิต 6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อ
ปี

ในส่วนข้องธุ่รกิจนำ�าที�ประเทศุเวียดนามก็มีการ
เติบโตเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ�งโครงการ
ดวง ริเวอร์ เซอร์เฟส วอเตอร์แพลินท์ (Duong 
River Surface Water Plant: SDWTP) ซึ�ง
บริษัทฯ ถือห่�นร�อยลิะ 34 ที�มียอดจำาหน่ายนำ�า
เพิ�มข้ึ�นถึงร�อยลิะ 26 เมื�อเทียบกับช่วงครึ�งปี
แรกข้องปีก่อนหน�า เนื�องจากความต�องการ
ใช�นำ�าที�เพิ�มส้งข้ึ�นทั�งในบริเวณจังหวัดฮานอย
 แลิะจังหวัดใกลิ�เคียง เช่น จังหวัดบั๊กนิญ่ (Bac 
Ninh) แลิะจังหวัดฮึงเอียน (Hung Yen) ใน
ข้ณะที� บริษัท เก๋อ หลิ่อ วอเตอร์ ซัพพลิาย
 (Cua Lo Water Supply) บริษัทผู้ลิิตแลิะ
จำาหน่ายนำ�าประปาที�บริษัทฯ ถือห่�นร�อยลิะ 47 
ปัจจ่บันได�มีการข้ยายกำาลิังผู้ลิิตเพิ�มเป็น 8.4 
ลิ�านลิ้กบาศุก์เมตร โดยกำาลิังผู้ลิิตที�เพิ�มเพื�อ
รองรับการเติบโตข้องประชากรที�ส้งข้ึ�น ส่งผู้ลิ
ให�ความต�องการใช�นำ�าประปาปรับตัวเพิ�มส้งข้ึ�น
ตามลิำาดับ

ธุ่รกิจด�านพลิังงาน บริษัทฯ ยังคงมีการข้ยาย
การลิงท่นอย่างต่อเนื�อง ควบค้่กับการพัฒนา
โซลิ้ชันพลิังงานหม่นเวียน ผู้่านการนำานวัตกรรม
ใหม่ๆ เข้�ามาให�บริการกลิ่่มลิ้กค�าทั�งในแลิะนอก
นิคมอ่ตสาหกรรม โดยในปี 2564 ตั�งเป้ากำาลิัง
การผู้ลิิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือห่�นทั�งสิ�น
 670 เมกะวัตต์ โดยการเติบโตหลิักมาจากการ
โครงการ Solar Rooftop ซึ�งในปีนี�มีการเปิด
ดำาเนินการเชิงพาณิชย์แลิ�ว อาทิ โครงการคอน
ติเนนทอลิ ไทร์ส ซึ�งตั�งในนิคมอ่ตสาหกรรมดับ
บลิิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 แลิะโครงการ
ข้องฮอนด�า จังหวัดปราจีนบ่รี ส่งผู้ลิให� ณ สิ�น
ไตรมาส 2 บริษัทฯ มีโครงการ Solar Rooftop 

ที�เปิดดำาเนินการแลิ�วรวมทั�งสิ�น 46 เมกะวัตต์
 แลิะมีสัญ่ญ่าซื�อข้ายไฟฟ้าโครงการ Solar 
Rooftop รวมทั�งสิ�น 63 เมกะวัตต์ จากเป้าปี
 2564 ที�วางไว� 90 เมกะวัตต์ แลิะคาดว่าจะ
ข้ยายธุ่รกิจ Solar Rooftop ได�ครบ 300 เมกะ
วัตต์ในปี 2566 ตามแผู้นที�วางไว�

ขณะเดียวกันภายใต้กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นโซลูชัน
นวัตกรรม บริษัทฯได้ร่วมมือกับพันธมิตรด้าน
พลังงานชั้นนำา อาทิ บมจ.ปตท. และ บริษัท เซ
อร์ทิส เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มพลังงานอัจฉริยะ
เพื่อซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใน
กลุ่มลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิว
เอชเอ ได้แก่ ระบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P 
Energy Trading โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain 
โดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ทดลองด้านนวัตกรรมพลังงาน โดยคณะ
กรรมการกำากับกิจการพลังงาน (ERC Sandbox) 
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังทดสอบการนำาระบบกัก
เก็บพลังาน Battery Energy Storage System 
(BESS) มาใช้ควบคู่กับการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยเริ่มติดตั้งที่โรงกรอง
นำ้าของบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ซี
บอร์ด (ระยอง) และมีแผนที่จะขยายไปยังสถาน
ประกอบการอื่นๆของบริษัทฯ และเสนอเป็น
บริการให้แก่ลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ
 ของดับบลิวเอชเอต่อไป โดยบริษัทฯ เชื่อว่าน
วัตกรรมต่างๆ เหล่านี้จะสร้างโอกาสในการขยาย
กำาลังการผลิตในส่วนของ Renewable Energy 
และ Business Model ใหม่ให้กับบริษัทฯ ได้
อย่างมีนัยสำาคัญ ภายหลังจากที่ภาครัฐปรับกฎ
เกณฑ์รองรับแล้ว พร้อมกันนี้ยังมีส่วนช่วยให้ผู้
ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมได้ใช้ไฟฟ้าใน
ราคาที่ตำ่าลงอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าแสวงหาโอกาส
ในการลงทุนเข้าซื้อกิจการ (M&A opportunity) 
ต่างๆ เพื่อเสริมศักยภาพการเติบโต ซึ่งจาก
แผนการขยายธุรกิจดังกล่าวข้างต้น เป็นการ
ตอกยำ้าถึงความมุ่งมั่นการเติบโตทางธุรกิจทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการ
พัฒนานวัตกรรมโซลูชั่นทั้งด้านพลังงานทดแทน
และสาธารณูปโภค เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำาด้าน
ธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงานของ
ภูมิภาค

WHAUP ตอกยำ�าปีีน่�ร์ายได�โต 25% 

EBITDA Margin ไม�ตำ�ากว่�า 50%

การเงิิน
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ข่่าวบจ.
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บมจ.ไทยฟู้้�ดส์์ กรุ๊๊�ป (TFG) ส่์งบริุ๊ษััทย่อย 
“มันน่� ฮัับ เซอร์ุ๊วิิส์” ลุ๊ยปลุ่อยสิ์นเช่ื่�อส่์วิน
บ๊คคลุ ผ่่านแอพพลิุเคชัื่�น "มันน่�ฮัับ" เข้้าถึึง
ง่าย รุ้้๊ผ่ลุไวิ ดอกเบ่�ยต่ำำ�า เริุ๊�มให้้บริุ๊การุ๊ตั่ำ�งแต่่ำ
วัินท่� 4 ต่ำ.ค.น่�ฟู้ากซ่อ่โอ "วิินัย เต่่ำยวิส์มบ้รุ๊ณ์์
กิจ" รุ๊ะบ๊ การุ๊เข้้าไปลุงท๊นในธุ๊รุ๊กิจสิ์นเช่ื่�อ
เพ่�อเป็นทางเลุ่อกให้้กับพนักงาน ลุ้กค้า แลุะ
เกษัต่ำรุ๊กรุ๊ ต่ำลุอดจนบ๊คคลุทั�วิไปท่�ต้่ำองการุ๊เข้้า
ถึึงสิ์นเช่ื่�อได้ง่ายช่ื่วิยแบ่งเบาภารุ๊ะค่าใช้ื่จ่าย
 ท่ามกลุางภาวิะเศรุ๊ษัฐกิจชื่ะลุอตั่ำวิ จากผ่ลุก
รุ๊ะทบจากวิิกฤติ่ำโควิิด-19

นาย วินัย เตียวสมบ้รณ์กิจ ประธุานเจ�าหน�าที�บริหาร บมจ
.ไทยฟ้้ดส์ กร่�ป (TFG) เปิดเผยว่าบริษัท มันน่ี ฮัับ เซอร์วิส
 จำากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของTFG ถือหุ้นในสัดส่วน 88.50% 
พร้อมเปิดให้บริการธุรกิจประเภทให้สินเช่ือ ต้ังแต่วันท่ี 4 
ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยจะเร่ิมให้บริการปล่อยสินเช่ือ
ประเภทสินเช่ือส่วนบุคคลในรูปแบบใหม่ ผ่านแอพพลิเคช่ัน "
มันนี�ฮับ" 

ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นให้บริการสินเชื่อภายใต้การกำากับของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถยื่นกู้ง่ายได้ทุกที่ ทุกเวลา
 ผ่านแอพพลิเคชั่น รู้ผลไวภายใน 5 นาที เพียงมีเงินเดือน
 เริ่มต้นแค่ 7,000 บาทต่อเดือนก็ยื่นกู้ได้ทันที โดยไม่ต้องมี
คนคำ้าประกัน

ทั้งนี้ มาพร้อมกับบริการที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ทุก
ความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่ออุปโภค
 บริโภค เพื่อการท่องเที่ยว และเพื่อการประกอบอาชีพ โดย
จะมีวงเงินอนุมัติสูงสุด 50,000 บาท ส่วนอัตราดอกเบี้ย
เริ่มต้นอยู่ที่ 2.08% ต่อเดือน สามารถเลือกผ่อนชำาระได้ตาม
สะดวกไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน 
ซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาอนุมัติ และโอนเงินภายใน 1-3 วันรวม
ทั้งยังมอบประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า เพียงชำาระค่างวดตรง
เวลา รับคะแนนสะสม เพื่อแลกเป็นของรางวัลเกรดพรีเมี่ยม
ที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-
791-1300 หรือLine Official : @moneyhub

 "การการทำาธุ่รกิจสินเชื�อในครั�งนี� เพื�อเป็นการเพิ�มทาง
เลิือกให�กับพนักงาน ลิ้กค�า เกษตรกรแลิะบ่คคลิทั�วไปที�
ต�องการสินเชื�อดอกเบี�ยตำ�า เพื�อนำาไปใช�ในการแบ่งเบา
ภาระค่าใช�จ่ายในช่วงที�เศุรษฐกิจชะลิอตัว รวมถึงการสร�าง
โอกาส แลิะเสริมสภาพคลิ่องให�ธุ่รกิจรายย่อย สามารถไป
ต่อได� จากผู้ลิกระทบข้องการแพร่ระบาดข้องโควิด-19 "
นายวินัยกลิ่าว

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวอีกว่า ภาพรวมการดำาเนิน
ธุรกิจของ TFG ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้จะมีทิศทางที่ดี
ขึ้นจากช่วงครึ่งปีแรก ผลพวงจากการคลายล็อกดาวน์ใน
ประเทศ ส่งผลให้การบริโภคเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจส่งออก
ในไตรมาส 3/2564 เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น หากเทียบกับ
ไตรมาส 2/2564 ซึ่งราคาจำาหน่ายไก่ส่งออก ปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ธุรกิจ Fresh mart เป็นอีกธุรกิจที่เริ่มมี
นัยสำาคัญมากขึ้น สามารถสร้างรายได้มากขึ้น และบริษัทฯมี
แผนขยายสาขา Thai Food Fresh Market Shop ในปีนี้เพิ่ม
ประมาณ 70 สาขา จากปัจจุบันอยู่ที่ 40 สาขา

 ซึ�งเป็นศุ้นย์จำาหน่ายสินค�าอ่ปโภค บริโภคในเครือบริษัท
 สามารถเพิ�มช่องทางการจำาหน่ายไก่ แลิะส่กรให�เข้�า
ถึงผู้้�บริโภคโดยตรง อีกทั�งยังจะช่วยเพิ�มยอดข้าย แลิะ
สนับสน่นพอร์ตรายได�ให�มีเสถียรภาพอย่างยั�งยืน โดยครึ�ง
ปีแรกมีการข้ยายสาข้าแลิ�ว 17 สาข้า ซึ�งพบว่ามีผู้ลิตอบรับ
ที�ดีอย่างน่าสนใจ ทำาให�มั�นใจว่าจะเป็นอีกหนึ�งในธุ่รกิจที�จะ
มีการเติบโตได�อย่างต่อเนื�อง

TFG เปิีดฉากร้์กธุ้ร์กิจสิู่นเชื�อสู่�ง "ม่ั่นน่� ฮ่ับ เซอร์์วิ์สู่"

ป้รีะเด่มป้ล�อยส่์นเช่ื่�อส์�ว่นบุคคล ผ่�านแอพฯ "มันนี�ฮัับ"
เข้้าถึึงง�าย-ร้่ีผ่ลไว่-ดบ.ตำ�า พร้ีอมให้บร่ีการี 4 ต.ค.นี�
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ดร. ฮาราลิด์ ลิิงค์ั ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�บริหาร บริษััที่ บ่.กัริม เพาเวอร์ จ้ำากััด (มหาชน) BGRIM เปิด
เผู้ยว่า ท่ี่�ประช้มคัณะกัรรมกัารบริษััที่ คัรั�งท่ี่� 10/2564 เม่�อวันท่ี่� 1 ต้ลิาคัม 2564 ได้ม่มติอน้มัติให้
 บ่.กัริม เพาเวอร์ (ในฐานะผู้้้ซ่ื้�อ) เข้้าที่ำาสั่ญญาซ่ื้�อข้ายห้้นกัับ visaVento Holding AG (ในฐานะผู้้้

ข้าย) เพ่�อเข้้าซ่ื้�อห้้นจ้ำานวน 90 ห้้น (หร่อคิัดเป็นร้อยลิะ 90) ในVisa Max Solar Sp.z. (บริษััที่ท่ี่�จั้ด
ตั�งขึ้�นในประเที่ศโปแลินด์ ถ่ือห้้นทัี่�งหมด (ร้อยลิะ 100)) โดย visaVento Holding

AG) คิัดเป็นม้ลิค่ัารวมทัี่�งสิ่�น 45,000 ซื้วอต่อโปแลินด์ (PLN) (หร่อประมาณ 383,000 บาที่ 
(ณ วันท่ี่� 30 กัันยายน2564)) เพ่�อพัฒนาโคัรงกัารโรงไฟฟ้าพลัิงงานลิม ZEL1 กัำาลัิงกัารผู้ลิิต 

14.1 เมกัะวัตต์ ในประเที่ศโปแลินด์

ช่่�อบริษัท Visa Max Solar Sp.z.

ทุนี้จดทะเบ้ย้ำนี้ 50,000 ซวอต่อโปีแลนี้ด์(PLN) แบ่งออกเป็ีนี้
 100 หุ้นี้

วัตถุุปีระสุงค์้ เพ่�อพัฒนี้�โค้รงก�รโรงไฟฟ้�พลังง�นี้ลม ZEL1 
กำ�ลังก�รผ่ลิต 14.1 เมกะวัตต์ในี้ปีระเทศโปีแลนี้ด์

ผ้้่ถุ่อหุ้นี้ สัุดสุ่วนี้ก�รถุ่อหุ้นี้ บ้.กริม เพ�เวอร์ถุ่อหุ้นี้ร้อย้ำละ 90  
visaVento Holding AG ถุ่อหุ้นี้ร้อย้ำละ 10

แหล่งเงินี้ทุนี้ เงินี้ทุนี้หมุนี้เว้ย้ำนี้ของ บ้.กริม เพ�เวอร์

 

BGRIM ซื�อโคร์งการ์โร์งไฟฟ้าพล่งงานลมั่ ZEL1

กำาลังการีผ่ล่ต 14.1 MW ในป้รีะเทศโป้แลนด์
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"ศ้ภัศิษัฏ์์" นำาทัี่พ "META" เข้้าลิงท้ี่น "พิโกั โซื้ล้ิชั�นส์่ (ไที่ยแลินด์)"จั้บธ้รกิัจ้พิโกั
ไฟแนนซ์ื้ - พัฒนาส่้่ Hybrid Pico Fintech  ตั�งเป้าโต 100% ภัายในปี 2565

บริษัท เมตะ คอร์ปอเรช่ัน จำากัด
 (มหาชน) หรือ META รายงานต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงผล
การประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี
 11/2564 เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2564 
ท่ีพิจารณาอนุมัติให้บริษัท โนว่า เอเชีย
 จำากัด 

ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นอยู่ เข้าลงทุน
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พิโก โซลูชั่นส์ (
ไทยแลนด์) จำากัด จำานวน 850,000 หุ้น 
หรือร้อยละ 85 ที่ราคาหุ้นละ 242 บาท
 มูลค่าเงินลงทุนรวม 205,700,000 บาท
 ตามนโยบายดำาเนินธุรกิจด้านการเงิน
 เสริมความแข็งแกร่งให้ผลประกอบการ
ของบริษัท

ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ตัวแทนจาก
บริษัท โนว่า เอเชีย จำากัด และ บริษัท
 พิโก โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำากัด ได้ลง
นามในสัญญาซื้อขายหุ้นร่วมกัน โดยมี
คณะผู้บริหารบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น
 จำากัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยานใน
งานลงนาม
 
บริษัท พิโก โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำากัด
 เป็นเจ้าของและผู้ให้บริการธุรกิจพิโก
ไฟแนนซ์ ( PICO Finance) ในชื่อ “Pico 
เงินด่วน” ให้บริการปล่อยสินเชื่อราย
บุคคลแบบไม่มีหลักประกัน ได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐเพราะเป็นการช่วย
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ยิ่งในสภาพ
เศรษฐกิจปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพคล่องทางการเงิน บริการ “Pico 

เงินด่วน” ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย จึงเป็น
ธุรกิจทางเลือกที่อยู่ในอันดับต้นๆของคน
ที่สนใจขอสินเชื่อ

นาย ศุ่ภศุิษฏ์ โภคินจาร่รัศุมิ์ ประธุาน
กรรมการบริหาร เผยว่า “META มีนโย
บายขยับขยายสู่ธุรกิจที่มีความหลาก
หลาย เพื่อลดความเสี่ยงจากการดำาเนิน
ธุรกิจเพียงประเภทเดียว เห็นว่าธุรกิจการ
เงินในรูปแบบพิโกไฟแนนซ์จัดเป็นธุรกิจ
ใหม่ที่อยู่ในช่วงดาวรุ่ง Fintech กำาลังได้
รับความนิยมแต่ธุรกิจประเภทนี้ยังมีไม่
มาก ขณะที่ความต้องการของตลาดและ
แนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นถือเป็นโอกาสดี
ที่ META จะเข้าลงทุนตอนนี้”

“Pico เงินด่วน ให�บริการใน
กร่งเทพมหานคร ตั�งแต่ปี 2560 มี
 portfolio ประมาน 150 ลิ�านบาท ให�
สินเชื�อผู้่านช่องทาง Online โดยตั�งเป้า
เติบโต 100% ภายในปี 2565 หรือเมื�อ
สถานการณ์ Covid-19 ในประเทศุคงที�
 ธุ่รกิจ Fintech มีแนวโน�มที�จะพัฒนาส้่
ร้ปแบบที�ก�าวหน�ากว่าเดิม เรียกว่าเป็น
 Hybrid Pico Fintech เพื�อเจาะกลิ่่ม
เป้าหมาย-ข้ยายฐานลิ้กค�าให�กว�างข้ึ�น
 บริษัทจะเตรียมตัวเพื�อพา โนว่า เอเชีย
 เข้�าตลิาดฯหากมีโอกาสในอนาคต
 ฉะนั�นจึงมั�นใจว่าการเข้�าลิงท่นครั�งนี�
เป็นโอกาสแลิะจะหน่นให�มีส่วนแบ่งราย
ได�ธุ่รกิจการเงินมากข้ึ�น คาดรับร้�รายได�
ตั�งแต่ Q4/2564 เป็นต�นไป ดันผู้ลิการ
ดำาเนินงานข้องกลิ่่มบริษัทในภาพรวมโต
ไปด�วย”

META ล้ยธุ้ร์กิจพิโกไฟแนนซ์ 
พร์�อมั่พ่ฒนาสู่่� Hybrid Pico Fintech

ว่างเป้า้โต 100% ภายในป้ ี65
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นางส่าวย้พาพิน วังวิวัฒน์ กัรรมกัารบริหารแลิะประธานเจ้้าหน้าท่ี่�บริหารด้านกัารเงิน บริษััที่ กััลิฟ์ เอ็น
เนอร์จ่้ ด่เวลิลิอปเมนท์ี่ จ้ำากััด (มหาชน) GULF เปิดเผู้ยว่า “บริษััที่ฯ” ข้อแจ้้งให้ตลิาดหลัิกัที่รัพย์แห่ง

ประเที่ศไที่ยที่ราบว่า เม่�อวันท่ี่� 30 กัันยายน 2564 บริษััที่ฯ ได้ลิงนามบันทึี่กัคัวามร่วมม่อกัับ Singapore 
Telecommunications Limited(“Singtel”) เพ่�อร่วมกัันศึกัษัาแลิะจั้ดที่ำาแผู้นพัฒนาธ้รกิัจ้ศ้นย์ข้้อม้ลิ 
(Data Center) ในประเที่ศไที่ย โดยม่จ้้ดม่้งหมายร่วมลิงท้ี่นในสั่ดส่่วนกัารถ่ือห้้นเท่ี่ากัันท่ี่�ร้อยลิะ 50

ทั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในประเทศไทย จากการที่
เศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น ส่ง
ผลให้ความต้องการในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลเติบโตขึ้น
อย่างรวดเร็ว ทั้งจากองค์กรในประเทศ และไฮัเปอร์สเกลเลอร์
(Hyperscalers) ที่เข้ามาสู่ตลาดในประเทศไทย ดังนั้นบริษัทฯ
จึงร่วมมือกับ Singtel ในการจัดตั้งธุรกิจศูนย์ข้อมูล เพื่อตอบ
สนองการเติบโตของธุรกิจดังกล่าว โดยธุรกิจศูนย์ข้อมูลนี้จะ
บริหารจัดการโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบกับการ
ใช้พลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมนโยบาย
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการดำาเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน

บริษัทฯ เชื�อมั�นว่าความร่วมมือในครั�งนี� เป็นการผู้นึกความ
แข็้งแกร่งจากทั�งสองบริษัท เนื�องจากบริษัทฯ มีประสบการณ์
ในธุ่รกิจผู้ลิิตไฟฟ้า รวมถึงพลัิงงานหม่นเวียน แลิะธุ่รกิจ
โครงสร�างพื�นฐาน ตลิอดจนมีความชำานาญ่ในการพัฒนา
ธุ่รกิจในประเทศุ ในข้ณะที� Singtel มีประสบการณ์แลิะความ
เชี�ยวชาญ่ด�านธุ่รกิจศุ้นย์ข้�อม้ลิที�มีค่ณภาพส้งแลิะฐานล้ิกค�าที�
แข็้งแกร่งแลิะหลิากหลิายทั�วโลิก อันจะเพิ�มม้ลิค่าให�กับธุ่รกิจ
ศุ้นย์ข้�อม้ลิได�อย่างมีประสิทธิุภาพ

ท้ังน้ี ความร่วมมือดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายของบริ
ษัทฯ ในการขยายธุรกิจและความแข็งแกร่งในอุตสาหกรรม
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล อีกท้ังยังเปิดโอกาสให้บริษัทฯ
 สามารถร่วมลงทุนขยายธุรกิจศูนย์ข้อมูลร่วมกับSingtel ไปใน
ภูมิภาคเอเชีย และภูมิภาคอ่ืน ๆในอนาคตอีกด้วย

GULF เซ็นบ่นทึุกคว์ามั่ร์�ว์มั่มืั่อก่บ “Singtel”
เพ่�อจัดตั�งธุุรีก่จศ่นย์ข้้อม่ล

 (Data Center) ในป้รีะเทศไทย
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GLORY” ผู้้้ประกัอบกัารเที่คัส่ตาร์ที่อัพ ด้านวรรณกัรรมท่ี่�พัฒนา Platform อ่าน-เข่้ยน หนังส่่อ
 นิยาย กัาร์ต้น ออนไลิน์ www.Kawebook.com เคัาะราคัาเส่นอข้าย IPO ท่ี่� 2.80 บาที่/ห้้น เปิด

จ้องซ่ื้�อ 12, 14-15 ต.คั. พร้อมเข้้าเที่รด 25 ต้ลิาคัมน่� เตร่ยมระดมท้ี่นพัฒนาแพลิตฟอร์มดิจิ้ทัี่ลิ ซ่ื้�อ
ลิิข้สิ่ที่ธิ�วรรณกัรรม รองรับกัารข้ยายตัวทัี่�งในประเที่ศแลิะต่างประเที่ศ

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 บริษัท รุ่งเรืองตลอด
ไป จำากัด (มหาชน) หรือ GLORY ได้ลงนาม
ในสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า
 จำากัด เป็นผู้จัดการการจำาหน่ายและรับประกัน
การจำาหน่าย พร้อมแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์
 ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัด
จำาหน่ายและรับประกันการจำาหน่ายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเสนอขายประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) 
จำานวน 70.00 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.93 
ของจำานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำาระแล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขาย โดย
บริษัทฯ มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
 และมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่ตำ่ากว่า 40 % 
ของกำาไรสุทธิ

นางจารีรัตน์ บุลสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท
หลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำากัด ในฐานะผู้จัดการ
การจัดจำาหน่ายและรับประกันการจำาหน่ายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน เปิดเผยว่า ได้กำาหนดราคาเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนครั้งแรก
 (IPO) ของ บมจ.รุ่งเรืองตลอดไป หรือ GLORY 
ที่ราคา 2.80 บาทต่อหุ้น และเตรียมเปิดให้
จองซื้อหุ้น ระหว่างวันที่ 12, 14-15 ตุลาคมนี้
 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด
 (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจำาหน่ายและรับประกัน
การจำาหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้ พร้อมทั้งคาดว่า
จะเข้าทำาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ 
ไอ ในวันที่ 25 ตุลาคม นี้

ทั้งนี้ เชื่อว่า หุ้น GLORY จะได้รับการตอบรับ
ที่ดีจากนักลงทุน เนื่องจาก GLORY เป็นบริษัท
 Tech Startup ที่พัฒนา Platform ออนไลน์ 
โดยมีระบบการบริหารจัดการที่ครบทุกมิติ ทำาให้
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสื่อบันเทิงประเภท
งานวรรณกรรม นิยาย และหนังสือได้ง่ายและ
สะดวก อีกทั้งธุรกิจยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้
อย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้จากภาพรวมผล
การดำาเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 มีรายได้
จากการจำาหน่ายและบริการ 42.52 ล้านบาท
 ในปี 2562 เพิ่มเป็น 73.49 ล้านบาท และในปี

 2563 อยู่ที่ 78.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ
เติบโตโดยเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 35.81% ใน
ขณะที่รายได้จากการจำาหน่ายและบริการช่วง
 6 เดือนแรกปี 2564 อยู่ที่ 45.43 ล้านบาท
 คิดเป็นอัตราการเติบโต 19.40% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งการเติบโตอย่างต่อ
เนื่องดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความ
แข็งแกร่งทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี

ด้านนายจรัญพัฒณ์ บุญยัง ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จำากัด (มหาชน
) หรือ GLORY กล่าวถึงวัตถุประสงค์การระดม
ทุนในครั้งนี้ว่า สำาหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน
หลังหักค่าใช้จ่ายในครั้งนี้ จำานวน 189 ล้านบาท
 บริษัทฯ จะนำาไปขยายการลงทุนเพื่อพัฒนา
 Platform รองรับการ Scale Up ไปยังต่าง
ประเทศ รวมถึงเตรียมแปลลิขสิทธิ์วรรณกรรม
ไทยที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย เป็น Prototype 
ส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อเปิดตลาด
วรรณกรรมไทยออนไลน์ ให้มากยิ่งขึ้น
ในขณะที่เงินจากการระดมทุนอีกส่วนหนึ่งจะ
ถูกนำาไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและซื้อลิขสิทธิ์
วรรณกรรมจากต่างประเทศเพิ่มเติมจากที่มีใน
ปัจจุบัน เพื่อเพิ่มจำานวนสินค้ารองรับแนวทาง
การ Scale Up Platform และช่องทางการจัด
จำาหน่ายวรรณกรรม ให้มีลิขสิทธิ์ครอบคลุมเพื่อ
ตอบสนองลูกค้าเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มเป้าหมาย 
พร้อมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจให้เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

“GLORY มีท่นจดทะเบียน 135 ลิ�านบาท เป็น
ท่นเรียกชำาระแลิ�ว 100 ลิ�านบาท มีโครงสร�าง
ผู้้�ถือห่�นข้องบริษัทฯ ประกอบด�วย บริษัท
 กานดา พร็อพเพอร์ตี� จำากัด จำานวน 102.00 
ลิ�านห่�น คิดเป็นสัดส่วน 51.00% แลิะหลิัง
เสนอข้าย IPO จะลิดสัดส่วนการถือห่�นลิงเหลิือ
 37.78% ในข้ณะที�นายจรัญ่พัฒณ์ บ่ญ่ยัง
 ถือห่�นจำานวน 90.00 ลิ�านห่�น คิดเป็นสัดส่วน 
45.00% แลิะหลิังเสนอข้าย IPO จะลิดสัดส่วน

การถือห่�นลิงเหลิือ 33.44% โดยภายหลิังการ
เสนอข้ายห่�น IPO บริษัทฯ จะมีท่นชำาระแลิ�ว
เต็มจำานวน โดยจะแบ่งเป็นห่�นสามัญ่จำานวน
 270.00 ลิ�านห่�น”

ขณะที่นายสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้
จัดการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จำากัด
 ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวเพิ่มเติม
ว่า ด้วยจุดเด่นด้านประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญด้านการให้บริการดิจิทัลเทคโนโลยี
แพลตฟอร์ม (Digital Technology Platforms) 
และการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อ
รองรับการขยายตัวของวงการหนังสือในตลาด
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เป็น
สิ่งที่การันตีถึงศักยภาพ และความน่าเชื่อถือ
ทางธุรกิจในการเป็นผู้พัฒนาและให้บริการด้าน
ดิจิทัลเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม ส่งผลให้ GLORY 
เป็นที่ยอมรับในแวดวงของกลุ่มธุรกิจ Tech 
Startup ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่ม
ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

จากความสำาเร็จดังกล่าว ทำาให้บริษัทฯ
 สามารถต่อยอดขยายธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล
และสารสนเทศ รวมไปถึงแตกไลน์ธุรกิจใหม่ๆ
 เพื่อเพิ่มศักยภาพการลงทุนและรองรับความ
ต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น และ
สามารถก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการ
 Tech Startup ที่พัฒนาแพลตฟอร์มด้าน
วรรณกรรม สำาหรับ อ่าน-เขียน นิยาย การ์ตูน
 และ หนังสือ ผ่านช่องทางดิจิทัล รายแรกใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

และมองว่าแผนการระดมทุนในครั้งนี้ จะช่วย
ผลักดันให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำาด้าน
การให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ชั้นนำาสู่ตลาดโลก ดังนั้นโดยส่วนตัวเชื่อว่า หาก
หุ้น GLORY เปิดเสนอขายหุ้น IPO จะได้รับการ
ตอบรับที่ดีจากกลุ่มนักลงทุนอย่างแน่นอน 

GLORY เคาะ IPO 2.80 บาทุ/หุ้้�น
เปิ้ดจอง 12, 14-15 ต.ค. จ�อเทรีด 25 ต.ค. นี�
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นายไพบ้ลิย์ นลิินที่รางก้ัร ประธานกัรรมกัารส่ภัาธ้รกิัจ้ตลิาดท้ี่นไที่ย เปิดเผู้ยว่า ดัชน่คัวามเช่�อมั�นนักัลิงท้ี่น
 (FETCO Investor Confidence Index) ผู้ลิส่ำารวจ้ในเด่อนกัันยายน 2564 พบว่า “ดัชน่คัวามเช่�อมั�น

นักัลิงท้ี่น (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอ่กั 3 เด่อนข้้างหน้า ปรับตัวลิดลิง 1.1% อย่้ท่ี่�
ระดับ 142.71 อย่้ในเกัณฑ์์ “ร้อนแรง” เช่นเด่ยวกัับเด่อนก่ัอนหน้า นักัลิงท้ี่นคัาดหวังแผู้นกัารฉ่ดวัคัซ่ื้นเพ่�อ
คัล่ิ�คัลิายส่ถืานกัารณ์ Covid-19 เป็นปัจ้จั้ยหน้นมากัท่ี่�ส้่ด รองลิงมาค่ัอกัารฟ้�นตัวข้องเศรษัฐกิัจ้ในประเที่ศ

แลิะเงินท้ี่นไหลิเข้้า ส่ำาหรับปัจ้จั้ยท่ี่�ฉ้ดคัวามเช่�อมั�นนักัลิงท้ี่นมากัท่ี่�ส้่ด ได้แก่ั ส่ถืานกัารณ์ระบาดข้อง
 Covid-19 ระลิอกัปัจ้จ้้บัน รองลิงมาค่ัอผู้ลิกัารประช้มอัตราดอกัเบ่�ยนโยบายข้องคัณะกัรรมกัารนโยบาย

กัารเงิน (กันง.) แลิะกัารประช้มคัณะกัรรมกัารกัำาหนดนโยบายกัารเงินข้องธนาคัารกัลิางส่หรัฐ (FED)
 

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) 
สำารวจในเดือนกันยายน 2564 ได้ผลสำารวจโดยสรุป ดังนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (
ธันวาคม 2564) อยู่ในเกณฑ์ “ร้อนแรง” (ช่วงค่าดัชนี 120-159) 
ปรับตัวลดลง 1.1% จากเดือนก่อนมาอยู่ที่ระดับ 142.71

ความเชื่อมั่นกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ยังคงอยู่ในระดับ “ร้อนแรง
อย่างมาก” ในขณะที่นักลงทุนบุคคลและกลุ่มนักลงทุนสถาบันใน
ประเทศยังคงอยู่ในระดับ “ร้อนแรง” และนักลงทุนต่างชาติปรับลง
มาสู่ในระดับ “ร้อนแรง” เช่นกัน

หมวดธ้รกัิจ้ที่่�น่าส่นใจ้มากัที่่�ส่้ด หมวดพาณิชย์
 (COMM)

หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดแฟชั่น (FASHION)
ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ แผนการฉีด
วัคซีนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ Covid-19
และ ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ สถานการณ์
ระบาดของ Covid-19 ระลอกปัจจุบัน
 
“ผลสำารวจ ณ เดือนกันยายน 2564 รายกลุ่มนักลงทุน พบว่าความ
เชื่อมั่นนักลงทุนบุคคลปรับเพิ่มขึ้น 7% อยู่ที่ระดับ 136.31 กลุ่มบัญชี
บริษัทหลักทรัพย์ปรับเพิ่ม 3% อยู่ที่ระดับ 171.43 กลุ่มนักลงทุน
สถาบันในประเทศทรงตัว อยู่ที่ระดับ 133.33 และกลุ่มนักลงทุนต่าง
ชาติปรับลด 11% อยู่ระดับ 142.86
 
ในช่วงเดือนกันยายน 2564 SET Index แกว่งตัวในกรอบแคบ
ระหว่าง 1,603-1,650 ถึงแม้ว่า จำานวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มลดลง
 และรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม
 ยังได้รับผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 สายพันธุ์เดลต้า

ซึ่งจำานวนผู้ติดเชื้อในประเทศยังคงสูงกว่า 10,000 คนต่อวัน และ
จำานวนผู้เสียชีวิตยังคงสูงต่อเนื่องสัดส่วนประชากรที่ได้รับวัคซีนยัง
ไม่ทั่วถึง แม้จะมีการทยอยฉีดวัคซีนกระตุ้นให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ
 2 โดสแล้วก็ตาม การเกิดสถานการณ์นำ้าท่วมในหลายพื้นที่ทางภาค
เหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
การดำาเนินเศรษฐกิจในประเทศ และความกังวลในการผิดนัดชำาระ
หนี้ของบริษัทเอเวอร์แกรนด์

ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาขนาดใหญ่ของจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ฉุด
ความเชื่อมั่นของตลาดทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ในช่วงระหว่างเดือน
กันยายน ตลาดยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการที่คณะกรรมการ
นโยบายการเงินการคลังของรัฐบาลมีมติปรับเพิ่มเพดานหนี้
สาธารณะของไทยเป็น 70% ของ GDP เพื่อเพิ่มความสามารถ
ของรัฐบาลในการใช้นโยบายการคลังเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการ
ประกาศผ่อนคลายมาตรการ lockdown ซึ่งจะเริ่มเปิดให้กิจการ
หลายประเภทกลับมาเปิดดำาเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 
โดย SET index ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 ปิดที่ 1,605.68 จุด 
ปรับตัวลดลง 2% จากเดือนก่อนหน้า
 
ปัจจัยต่างประเทศที่น่าติดตาม ได้แก่ การคาดการณ์ว่า Fed อาจ
ประกาศ QE tapering อย่างเป็นทางการในการประชุมคณะ
กรรมการกำาหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ในเดือนพฤศจิกายนนี้
ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้หุ้นใน Emerging market ปรับตัวลง ภาวะ
เศรษฐกิจจีนซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากวิกฤติขาดแคลนไฟฟ้าใน
ประเทศ สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซน และญี่ปุ่น ที่มีแนวโน้มดี
ขึ้นจากความสามารถในการควบคุมโรคระบาด อย่างไรก็ตาม ยังต้อง
ติดตามการ Lockdown ที่ยืดเยื้อในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศ
เพื่อนบ้าน เช่น เวียดนาม มาเลเซีย ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
การผลิตในภูมิภาค ในส่วนของปัจจัยในประเทศที่น่าติดตาม ได้แก่
 แผนการเปิดประเทศของภาครัฐและความสามารถในการเร่งฉีด
วัคซีนในประเทศซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะทำาให้เศรษฐกิจและการท่อง
เที่ยวฟื้นตัวได้

FETCO เผย ด่ชน่คว์ามั่เชื�อม่ั่�นน่กลงทุ้น เดือน ก.ย. ลดลง 1.1%

 คงตัว่ในเกณฑ์์ร้ีอนแรีง หวั่งแผ่นการีฉีีดวั่คซีีนชื่�ว่ยคลี�คลาย 
Covid-19 - ฟ้� นเศรีษฐก่จในป้รีะเทศ
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ส่มาคัมนักัวิเคัราะห์กัารลิงท้ี่น(IAA) เผู้ย ก้ัร้-ผู้จ้กั.กัองท้ี่น เล็ิงวัคัซ่ื้นในไที่ยค่ับหน้า บวกักัับ
เศรษัฐกิัจ้โลิกัฟ้�นคัาด SET Index สิ่�นปีน่� 1648 ส่่วนปีหน้า 1754 จ้้ด แจ้กั4 ห้้นเด่น AOT-BEM-

CPALL-KBANK พร้อมแนะกัระจ้ายพอร์ตกัารลิงท้ี่น แบ่งเป็นเงินส่ดแลิะเงินฝากัระยะสั่�น 12.20% 
,กัองท้ี่นตราส่ารหน่� 16.80% ,ห้้นไที่ยหร่อกัองท้ี่นห้้นไที่ย 28.80% ,ห้้นหร่อกัองท้ี่นห้้นต่างประเที่ศ 

25.88%,กัองท้ี่นอสั่งหาฯหร่อ REIT 8.04% ,ที่องคัำาหร่อกัองท้ี่นที่องคัำา 5.96% ,อ่�นๆ 2.32%

นายสมบัติ นราว่ฒิชัย เลิข้าธุิการสมาคมนักวิเคราะห์การลิงท่น
 แถลิงผู้ลิการสำารวจความเห็นข้องนักวิเคราะห์แลิะผู้้�จัดการ
กองท่นต่อม่มมองในด�านการลิงท่นแลิะคาดการณ์ทิศุทาง
ดัชนีราคาห่�นไทย (SET Index) โดยครั�งนี�มีผู้้�ตอบแบบสำารวจ
ทั�งหมด 27 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทหลิักทรัพย์จำานวน 22 บริษัท
 บริษัทหลิักทรัพย์จัดการกองท่นจำานวน 3 บริษัท แลิะบริษัท
โกลิด์ ฟิวส์เจอร์ส 1 บริษัท ซึ�งได�ปรับสมมติฐานหลิักเป็นปัจจ่บัน
แลิ�ว ผู้ลิสำารวจโดยสร่ป ดังนี�

สมมติฐาน GDP ปี 64 นั้นผู้ตอบส่วนใหญ่มองว่าเป็นบวก มีค่า
เฉลี่ยอยู่ที่ 0.68% ลดลงจากการสำารวจครั้งก่อน (ก.ค.64) ซึ่งเคย
ใช้สมมติฐานที่ 2.11% แต่มีผู้ตอบร้อยละ 14.81 ที่มองถึงขั้นติดลบ
 อย่างไรก็ตาม GDP ปี 65 มีความเป็นเอกฉันท์ว่าเป็นบวก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.67%

ทางด้านสมมติฐานราคานำ้ามัน มีค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่ 68.54 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยแยกตามกลุ่ม มีผู้ตอบ
ดังนี้
• 60 – 69.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 55.56
• 70 – 79.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 40.74
• 80 – 89.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 3.70

เมื่อให้มองยาวไปจนถึงสิ้นปี 2564 ปัจจัยที่มีผลบวกต่อดัชนีราคา
หุ้นไทยในปี 2564 ได้แก่ แนวโน้มสถานการณ์วัคซีนและโควิด
ในไทย ผู้ตอบแบบสำารวจ 96.30% เทคะแนนให้อย่างชัดเจนว่า
เป็นผลบวก รองลงมาผู้ตอบ 70.37% ปัจจัยด้านเศรษฐกิจต่าง
ประเทศทั้ง อเมริกา ยุโรป เอเชีย และ แนวโน้มสถานการณ์โค
วิด19 โลกมีผู้ตอบ 66.67% ตามลำาดับ

ส่วนปัจจัยที่จะส่งผลในด้านลบต่อตลาดทุนไทยในขณะนี้จนถึงสิ้น
ปี 2564 ได้แก่ แนวโน้มการลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ
 (QE) ของประเทศสำาคัญทั่วโลก มีผู้ตอบ 92.59% รองลงมา
คือปัจจัยด้านการเมืองในประเทศ มีผู้ตอบ 85.19% และทิศทาง
อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา (FED) ซึ่งมีผู้ตอบ 69.23% ตาม
ลำาดับ

สมาคมนักวิเคราะห์ฯ ได้สอบถามความเห็นของนักวิเคราะห์และ
ผู้จัดการกองทุนเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะว่าภาครัฐควรเร่งนโยบาย
เรื่องใดที่มีผลบวกต่อภาวะเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่เสนอให้ภาครัฐใช้
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงเร่ง
การฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการเปิดเมืองมากขึ้นเป็นลำาดับ
อย่างต่อเนื่อง จำานวนร้อยละ 45.16 ของผู้ตอบเสนอให้มีการช่วย
เหลือภาคธุรกิจ ได้แก่ ออกมาตรการช่วยเหลือภาคบริการ 

โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว และ สนับสนุนการฟื้นฟูการ
ประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการรายย่อย SMEs ให้สินเชื่อพิเศษ
 ทั้งนี้มีผู้ตอบร้อยละ 41.94 เสนอให้ออกนโยบายให้การช่วยเหลือ
ประชาชน ได้แก่ มาตรการกระตุ้นการจับจ่าย ที่สามารถนำาไป
ลดหย่อนภาษีได้และสนับสนุนการลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาว
 (LTF) นอกเหนือจากข้อเสนอดังกล่าว มีผู้ตอบร้อยละ 12.90 
เสนอให้เร่งการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

 

ด้านการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. นักวิเคราะห์เกือบ
ทั้งหมด(กว่าร้อยละ 85) มีความเห็นว่าจะคงที่ ในปี 2564 จนถึง
ปี 2565

คาดการณ์กำาไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ปี 2564 ของตลาดเฉลี่ยที่ 
82.08 บาท สูงขึ้นกว่าผลสำารวจครั้งก่อน ซึ่งอยู่ที่ 80.87 บาทต่อ
หุ้น โดย แยกตามกลุ่มมีผู้ตอบดังนี้

• 70 – 79.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 26.09
• 80 – 89.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 69.57
• 90 – 99.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 4.35

และคาดการณ์กำาไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ปี 2565 ของตลาดเฉลี่ยที่ 
92.49 บาท โดย แยกตามกลุ่มมีผู้ตอบดังนี้

• 70 – 79.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 4.76
• 80 – 89.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 14.29
• 90 – 99.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 76.19
• 110 – 119.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 4.76

EPS Growth ของปี 2564 คาดว่า EPS Growth เฉลี่ยอยู่ที่ร้อย
ละ 69.50 เมื่อแยกตามช่วงระดับการเติบโต จะอยู่ระหว่างร้อย
ละ

• 20 - 39.99 มีผู้ตอบร้อยละ 10
• 40 - 59.99 มีผู้ตอบร้อยละ 45
• 60 - 79.99 มีผู้ตอบร้อยละ 10
• 80 - 99.99 มีผู้ตอบร้อยละ 5
• 100 - 119.99 มีผู้ตอบร้อยละ 30

แลิะ EPS Growth ข้องปี 2565 คาดว่า EPS Growth เฉลิี�ยอย้่
ที�ร�อยลิะ 12.73 เมื�อแยกตามช่วงระดับการเติบโต จะอย้่ระหว่าง
ร�อยลิะ

• 1 - 9.99 มีผู้ตอบร้อยละ 30
• 10 - 19.99 มีผู้ตอบร้อยละ 65
• 20 - 29.99 มีผู้ตอบร้อยละ 5

สำาหรับจุดสูงสุดของ SET Index ระหว่างต.ค. - ธ.ค.ปี2564
 เฉลี่ยที่ระดับ 1,675 จุด ทั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 95.15 
ที่คาดว่าดัชนีจะทำาจุดสูงสุด 1,601 – 1,700 จุด และมีผู้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 4.55 ที่คาดว่าจุดสูงสุดจะอยู่ในช่วง 1,701 – 
1,800 ตามลำาดับ

เมื่อมองจุดตำ่าสุดของปี 2564 นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน
คาดการณ์จุดตำ่าสุดของดัชนีราคาหุ้นไทย (SET Index) ระหว่าง

ต.ค. - ธ.ค. ปี 2564 มีค่าเฉลี่ยจุดตำ่าสุด ที่ 1,565 จุด

ทั้งนี้นักวิเคราะห์ และผู้จัดการกองทุนคาดเป้าหมายดัชนี ณ วัน
สิ้นปี 2564 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,648 จุด ซึ่งสูงขึ้น 1 จุดจากระดับ
คาดการณ์ไว้ ณ สิ้นไตรมาส 3 ซึ่งอยู่ที่ 1,647 จุด
และคาดการณ์เป้าหมายดัชนี ณ วันสิ้นปี 2565 มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่
 1,754 จุด

ความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนเกี่ยวกับการจัด
พอร์ตการลงทุน แนะนำา ให้มีเงินสด / เงินฝากระยะสั้นร้อยละ 
12.20 ของพอร์ต และมีกองทุนตราสารหนี้ร้อยละ 16.80
ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงนั้น แนะนำาให้แบ่ง
เงินลงทุนไว้ในหุ้นไทยหรือกองทุนหุ้นไทย ร้อยละ 28.80 รอง
ลงมา ลงทุนในหุ้นต่างประเทศหรือกองทุนหุ้นต่างประเทศ ร้อย
ละ 25.88 ตามมาด้วยการแบ่งเงินลงทุนไว้ในกองทุนอสังหา/
REIT ร้อยละ 8.04 ทองคำา ร้อยละ 5.96 และสินทรัพย์อื่นๆ เช่น
 Digital Currency นำ้ามัน Private Asset ร้อยละ 2.32 ตาม
ลำาดับ

หมวดธุ่รกิจที�แนะนำาเพิ�ม- ลิดนำ�าหนักการลิงท่นในครึ�งปีหลิัง

สำาหรับในการลงทุนหุ้นไทยในครึ่งปีหลังนั้น แนะนำาให้เพิ่มนำ้า
หนักการลงทุน ในหมวดธุรกิจค้าปลีก ธนาคาร อสังหาฯ พาณิชย์ 
โรงแรมและการท่องเที่ยว
ในขณะที่ให้ลดนำ้าหนักการลงทุนใน หมวดธุรกิจพลังงาน โรง
พยาบาลและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ห่�นเด่น

รายชื่อหุ้นที่นักวิเคราะห์แนะนำาโดยมีจำานวนสำานักวิเคราะห์
แนะนำาตรงกันตั้งแต่ 5 สำานักขึ้นไป มีดังนี้ (เรียงชื่อตามอักษรย่อ)
1. AOT ปัจจัยสนับสนุนจากการขยายสัญญาเช่าสนามบิน ลุ้นราย
ได้พาณิชย์ใหม่ จากการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์ที่ดิน 700 ไร่
ใกล้สุวรรณภูมิ ซึ่งสร้าง Upside และเสริมภาพการฟื้นตัวธุรกิจ
การบินในระยะกลาง-ยาว
2. BEM โดยมองว่าผลประกอบการ Q3 เป็นจุดตำ่าของปีนี้ แนว
โน้มฟื้นตัวต่อเนื่องจากการทยอยเปิดเศรษฐกิจ แต่ทั้งนี้ราคาหุ้น
ยังฟื้นตัวช้า
3. CPALL ปัจจัยสนับสนุนจาก ปรับโครงสร้าง MAKRO เข้าถือ
หุ้นใน Lotus’s 100% และคาดว่าหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 คลี่คลาย รวมถึงการกลับมาของนักท่องเที่ยว 
จะทำาให้ผลประกอบการของ Lotus’s กลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง
4. KBANK โดยคาดว่าสินเชื่อโตเกินเป้าจะทำาให้กำาไรดีกว่าคาด
 ปรับเพมประมาณการกำาไรปี 2565/66 ขึ้นอีก 6%/3 และปรับ
เพิ่มราคาเป้าหมายปี 2565F เป็น 160 บาท

สำาหรับหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ ธุรกิจหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวที่ปีก่อนวิ่งขึ้นมากว่า 1,000% เนื่องจาก
ราคาเกินมูลค่าปัจจัยพื้นฐานไปมาก

IAA เฟ้น 4 หุ้้�นเด�น AOT-BEM-CPALL-KBANK

เล็ง SET ป้หีน้า 1,754 จุด
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บลิ.ไที่ยพาณิชย์ มองวัฏ์จั้กัรเศรษัฐกิัจ้กัำาลัิงจ้ะเปล่ิ�ยนจ้ากัภัาวะ Reflation เข้้าส่้่ Stagflation
 (เศรษัฐกิัจ้ชะลิอตัวแต่เงินเฟ้อปรับเพิ�มขึ้�น) โดยประเมินระดับเหมาะส่มข้อง SET Index ปี 2565 อิง
กัับปัจ้จั้ยพ่�นฐานอย่้ท่ี่� 1,600 จ้้ด แนะนำากัลิย้ที่ธ์กัารลิงท้ี่น ถ่ือคัรองห้้นข้นาดใหญ่แลิะกัล่้ิมห้้นเชิงรับ
ท่ี่�กัำาไรม่แนวโน้มเติบโตอย่างแข็้งแกัร่งแลิะงบด้ลิแข็้งแรงเพ่�อลิดคัวามผัู้นผู้วนแลิะป้องกัันผู้ลิกัระที่บ

จ้ากัเหต้กัารณ์ท่ี่�ไม่คัาดคิัด ห้้นแนะนำาใน 4Q21 ค่ัอ BEM KCE OSP SECURE แลิะ ZEN

นายส์๊กิจ อ๊ดมศิรุ๊ิก๊ลุ กรุ๊รุ๊มการุ๊ผ่้้จัดการุ๊
 Chief Research Officer บรุ๊ิษััทห้ลุักทรุ๊ัพย์
 ไทยพาณ์ิชื่ย์ จำากัด (SCBS) กลุ่าวิวิ่าวิัฏจักรุ๊
เศรุ๊ษัฐกิจกำาลุังจะเปลุ่�ยนจากภาวิะ Reflation 
ส์้่ภาวิะ Stagflation (เศรุ๊ษัฐกิจชื่ะลุอต่ำัวิแต่ำ่
เงินเฟู้�อปรุ๊ับเพิ�มข้ึ�น) ต่ำลุาดปรุ๊ับลุดม๊มมองเก่�ยวิ
กับการุ๊เต่ำิบโต่ำลุงโดยม่ส์าเห้ต่ำ๊มาจากการุ๊รุ๊ะบาด
ข้องไวิรุ๊ัส์โควิิด-19 ส์ายพันธุ๊์เดลุต่ำา 

และการเติบโตของจีน ในขณะที่ปรับเพิ่มคาด
การณ์อัตราเงินเฟ้อสืบเนื่องมาจากการหยุดชะงัก
ของห่วงโซ่อุปทานองค์ประกอบความกังวลที่
ทำาให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง คือ ความเสี่ยงจาก
ไวรัสสายพันธุ์เดลต้าและบริษัทอสังหาริมทรัพย์
รายใหญ่ของจีนรวมถึงการปรับลดวงเงิน QE 
ของเฟด ทั้งนี้คาดเฟดจะประกาศลด QE จริงใน
 4Q21 การปรับลดวงเงินมาตรการซื้อสินทรัพย์
 (QE tapering) อาจจะส่งผลทำาให้เศรษฐกิจ
ชะลอตัวลงและเพิ่มความเสี่ยงให้กับสินทรัพย์
ทางการเงิน 

เมื่อสินทรัพย์รวมของธนาคารกลางปรับตัวลดลง
 ผลตอบแทนของตลาดจะอยู่ในระดับที่ค่อน
ข้างตำ่า ส่วนความกังวลจากประเทศจีน คือ กฎ
ระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นของสถาบันการเงินส่ง
ผลกระทบต่อธุรกิจที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะภาค
อสังหาริมทรัพย์ ตัวอย่างเช่น กรณีของบริษัท
 Evergrande ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ราย
ใหญ่อันดับสองในจีนมีความเสี่ยงต่อการผิดนัด
ชำาระหนี้ นอกจากนี้เมื่อ yield curve เปลี่ยนเป็น 
Bear หรือ Bull flattening ผลตอบแทนโดยรวม
ของสินทรัพย์เสี่ยง (รวมถึง SET) ยังคงเป็นบวก
แต่จะลดลงสู่ตัวเลขหลักเดียว

สำาหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ตัวเลขเศรษฐกิจ
ไทยล่าสุดแสดงถึงการปรับตัวดีขึ้นบ้างหลังจาก
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เริ่มปรับตัวลด
ลงตามลำาดับ ในขณะที่อัตราการฉีดวัคซีนเพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ระดับมากกว่า 500,000 คน
ต่อวัน ส่งผลทำาให้รัฐบาลประกาศผ่อนคลาย

มาตรการล็อกดาวน์ในจังหวัดพื้นที่สีแดง อย่างไร
ก็ตาม ตัวเลขเศรษฐกิจในเดือนก.ค. ส่งสัญญาณ
ถึงการปรับตัวแย่ลงอย่างมีนัยสำาคัญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนของการอุปโภคบริโภคภายใน
ประเทศ ดังนั้นเราจึงยังคงประมาณการอัตรา
การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยไว้ที่ ประมาณ
 1% ในปีนี้ ลดลงจากที่ คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่
 2% โดยมีสาเหตุมาจากมาตรการล็อกดาวน์รอบ
ล่าสุด เราเชื่อว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์โค
วิด-19 และการทยอยกลับมาดำาเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจใกล้เคียงกับโมเดลของSCBS

แนวโน้มตลาดหุ้นไทยไตรมาสที่ 4/64 โดยปกติ
แล้วไตรมาส 4 เป็นไตรมาสที่แข็งแกร่งและผล
ตอบแทนเป็นบวก โดยให้ผลตอบแทนเฉลี่ย4
% และปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 60%ในช่วงเวลาดัง
กล่าว เมื่ออิงกับข้อมูลในอดีต นอกจากนี้ไตรมาส
 4 ยังเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดสาหรับหุ้นที่มี beta 
สูง เช่น หุ้นขนาดเล็ก หุ้นคุณค่า และหุ้นวัฏจักร
 แต่ครั้งนี้อาจจะแตกต่างออกไป โดยมีสาเหตุมา
จากความกังวลเกี่ยวกับภาวะ stagflation แรง
กดดันด้านมาร์จิ้น QE tapering และความเสี่ยง
ด้านการเมืองที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำาให้ตลาดเกิดความ
ผันผวนในไตรมาสนี้ ดังนั้น เพื่อเตรียมรับมือกับ
ความผันผวนที่เพิ่มขึ้น จึงแนะนำาให้คงการถือ
ครองหุ้นขนาดใหญ่และกลุ่มหุ้นเชิงรับที่กำาไรมี
แนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งและงบดุลแข็งแรง
เพื่อลดความผันผวนและป้องกันผลกระทบจาก
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

หุ้นเด่นไตรมาสที่ 4/64 แนะนำาหุ้นที่มีลักษณะ
เฉพาะ 1) เป็นหุ้นเชิงรับ 2) ได้ประโยชน์จากการ
เปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 3) เป็นหุ้นที่มีอำานาจ
ในการกำาหนดราคาสูง และ 4) เป็นหุ้นที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจาก
ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค หุ้นแนะนำาคือ BEM, 
KCE, OSP, SECURE และ ZEN

• BEM : เป็นห้๊้นท่�อิงกับปัจจัยภายนอก

ปรุ๊ะเทศน้อย คาดวิ่าจำานวินผ่้้โดยส์ารุ๊จะม่การุ๊
ฟู้ื้นต่ำัวิอย่างต่ำ่อเน่�องต่ำามการุ๊คลุายมาต่ำรุ๊การุ๊
 COVID-19 ห้ลุังจากกรุ๊๊งเทพม่การุ๊ฉ่ดวิัคซ่น
เพิ�มข้ึ�นแลุะจำานวินผ่้้ป่วิยลุดลุง ส์่วินปรุ๊ิมาณ์
จรุ๊าจรุ๊บนทางด่วินม่การุ๊ฟู้ื้นต่ำัวิอย่างรุ๊วิดเรุ๊็วิ
 นอกจากนั�นยังม่ควิามน่าจะเป็นในการุ๊ชื่นะการุ๊
ปรุ๊ะม้ลุรุ๊ถึไฟู้ฟู้�าส์ายส์่ส์้ม

• KCE : กำาไรุ๊ข้องบรุ๊ิษััทม่แนวิโน้มเต่ำิบโต่ำ
 HoH แลุะ YoY ในครุ๊ึ�งปีห้ลุังข้องปี 2564 ภาพ
อ๊ต่ำส์าห้กรุ๊รุ๊มม่การุ๊เต่ำิบโต่ำในรุ๊ะดับส์้ง บรุ๊ิษััท
ส์ามารุ๊ถึส์่งผ่่านต่ำ้นท๊นไปยังลุ้กค้าได้ เน่�องจาก
ควิามต่ำ้องการุ๊ส์ินค้าข้องบรุ๊ิษััทอย้่ในรุ๊ะดับท่�ส์้ง
แลุะม่ปัญห้าข้าดแคลุนชื่ิ�นส์่วินค่อนข้้างจำากัด
 ค่าเงินบาทจะเป็นอ่กปัจจัยท่�ส์นับส์น๊นการุ๊เพิ�ม
ข้ึ�นข้องกำาไรุ๊

• OSP : เป็นห้๊้นท่�ม่ลุักษัณ์ะเชื่ิงรุ๊ับแลุะม่ควิาม
ผ่ันผ่วินต่ำำ�า เป็นบรุ๊ิษััทท่�ได้ปรุ๊ะโยชื่น์จากการุ๊เปิด
กิจกรุ๊รุ๊มทางเศรุ๊ษัฐกิจ ซึ�งการุ๊ฟู้ื้นต่ำัวิข้องต่ำลุาด
ภายในปรุ๊ะเทศข้องส์ินค้าจำาเป็นแลุะเครุ๊่�อง
ด่�มจะชื่่วิยลุดผ่ลุกรุ๊ะทบจากควิามผ่ันผ่วินข้อง
ต่ำลุาดพม่าท่�คิดเป็น 10% ข้องรุ๊ายได้

• SECURE : เป็นห้๊้นข้นาดเลุ็กท่�อย้่ใน
อ๊ต่ำส์าห้กรุ๊รุ๊มท่�คาดวิ่าจะม่แนวิโน้มการุ๊เต่ำิบโต่ำ
ท่�ด่อย่าง Cybersecurity (ควิามปลุอดภัยบน
โลุกไซเบอรุ๊์) ท่�คาดวิ่าจะม่ควิามต่ำ้องการุ๊แลุะ
ลุงท๊นในกลุ๊่มน่�ค่อนข้้างส์้งในอ่ก 3 ปีข้้างห้น้า
 แลุะเป็นห้๊้นท่�เข้้าในธุ่มธุ๊รุ๊กิจให้ม่ท่�ม่ S-curve 
ในรุ๊ะยะยาวิ

• ZEN : การุ๊ทยอยผ่่อนคลุายมาต่ำรุ๊การุ๊ลุ็อก
ดาวิน์ชื่่วิยส์นับส์น๊นให้้ผ่ลุปรุ๊ะกอบการุ๊เรุ๊ิ�มฟู้ื้น
ต่ำัวิแลุะผ่่านจ๊ดต่ำำ�าส์๊ด กลุย๊ทธุ์ในการุ๊เรุ๊่งข้ยาย
ธุ๊รุ๊กิจแฟู้รุ๊นไซส์์มากกวิ่า 30 ส์าข้าในครุ๊ึ�งห้ลุัง
ข้องปี 2564 จะส์่งผ่ลุให้้อัต่ำรุ๊าการุ๊ทำากำาไรุ๊เพิ�ม
ข้ึ�นอ่กทางห้นึ�ง โดยเรุ๊าปรุ๊ะเมินวิ่าผ่ลุปรุ๊ะกอบ
การุ๊จะม่กำาไรุ๊ในปี 2565

SCBS แจกหุ้้�นเด็ด Q4/64
BEM, KCE, OSP, SECURE และ ZEN
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ส่ายงานวิจั้ย บริษััที่หลัิกัที่รัพย์ เอเซ่ื้ย พลัิส่ จ้ำากััด (ASPS) ในกัล่้ิมบริษััที่ เอเซ่ื้ย พลัิส่ กัร้�ป โฮลิดิ�งส์่
 จ้ำากััด (มหาชน) หร่อ ASP ประเมินภัาพรวมกัารลิงท้ี่นในช่วงไตรมาส่ 4 ปี 2564 คัาดว่าปัจ้จั้ยต่างๆท่ี่�
กัดดันตลิาดห้้นน่าจ้ะเหล่ิออ่กัไม่มากั ถ่ือเป็นโอกัาส่ที่ยอยส่ะส่มห้้นพ่�นฐานด่ เพ่�อคัาดหวังกัารเติบโตท่ี่�

แข็้งแรงในช่วงท่ี่�เหล่ิอข้องปี 2564 ต่อเน่�องในปี 2565 โดยวางเป้าหมายดัชน่ปี 2565 
ในเบ่�องต้นไว้ท่ี่�ระดับ 1,816 จ้้ด

ค่ณเทิดศัุกด์ิ ทวีธีุระธุรรม รองกรรมการผู้้�อำานวย
การ สายงานวิจัย บลิ.เอเซีย พลัิส กล่ิาวว่า “ปัจจัย
รบกวนตลิาดห่�นจำานวน 4 ประการ อันได�แก่ 1.
ความกังวลิกรณีบริษัท Evergrande 2.การส่ง
สัญ่ญ่าณลิดวงเงิน QE (QE Tapering) ข้อง Fed 
3.ความเสี�ยงจากสถานการร์นำ�าท่วมในประเทศุ 4.
กำาไรบริษัทจดทะเบียนช่วง 2H64 มีโอกาสลิดลิง
 โดยเฉพาะช่วง 3Q64 แต่โดยรวมประเมินตลิาด
ห่�นได�ซึมซับไปแลิ�วในระดับนึงแลิ�ว”

 “ฝ่ายวิจัยคาดว่าเศุรษฐกิจไทยงวด 3Q64 จะหด
ตัว 5.3% yoy แต่จะเห็นการฟื้นตัวข้องดีข้ึ�นใน
ช่วง 4Q64 จากการทยอยผู้่อนคลิายกิจกรรมทาง
เศุรษฐกิจ พร�อมๆกับการจัดหาวัคซีนมากข้ึ�น อีก
ทั�งผู้้�ติดเชื�อทยอยลิดลิงตามลิำาดับในช่วงปลิายปี
เป็นต�นไป หน่นเศุรษฐกิจเติบโตแบบชัดเจนข้ึ�นในปี
 2565 โดยฝ่ายวิจัยประเมิน GDP ปี 2565 เติบโต
ถึง 3.2% yoy จาก หดตัว 0.4% yoy ในปี 2564 
เช่นเดียวกับกำาไรบริษัทจดทะเบียนปี 2565 ที�เบื�อง
ต�นคาดว่าจะเพิ�มข้ึ�นเป็น 9.21 แสนลิ�านบาท เติบโต
ถึง 8.8%yoy”

ปลายเดือน ก.ย. 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเปิดฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์การ
ทบทวนดัชนี SET50/100 ซึ่งมีแนวคิดนำามูลค่าหลัก
ทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization) 
ที่มีการนำาจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย
 (Free Float) หรือ Free Float Adjusted Market 
Capitalization และระยะเวลาที่หลักทรัพย์นั้นเข้า
ข่ายการกำากับการซื้อขาย มาร่วมคำานวณดัชนีด้วย
 ถ้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับหลักเกณฑ์การคัดเลือก
หลักทรัพย์เข้าดัชนีจริง ประเมินว่าจะสร้างความ
ผันผวนต่อตลาดหุ้นได้ในช่วงสั้น เพราะในตลาด
มีทั้งหุ้นที่ประโยชน์ และได้รับผลกระทบจากหลัก
เกณฑ์ใหม่ แต่เชื่อว่าในระยะยาวจะช่วยให้ดัชนีมี
เสถียรภาพ และสะท้อนความสามารถในการลงทุน
ได้อย่างเหมาะสม

คุณเทิดศักดิ์ กล่าวต่อว่า “ในม่ม Valuation ยัง
คงดัชนีเป้าหมาย SET Index ปี 2564 ที� 1,670 
จ่ด ข้ณะที�ปี 2565 ประเมินเป้าหมายดัชนีภายใต�
 Market Earning Yield Gap ที�ระดับ 3.9% (
ระดับเดียวกับค่าเฉลิี�ยในอดีต) ตามกลิไกจะได�
 PER65F เหมาะสมที� 22.7 เท่า แลิะเมื�อค้ณกับ
 EPS65F ที� 80.0 บาท/ห่�น โดยประเมินกำาไร
บริษัทจดทะเบียนปี 2565F มีจำานวนที� 9.21 แสน
ลิ�านบาท จะได�ดัชนีเป้าหมายข้ั�นต�น 1,816 จ่ด”
 
รองกรรมการผู้อำานวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย
 พลัส กล่าวทิ้งท้ายว่า กลยุทธ์การลงทุนในช่วง
 4Q64 แนะนำาสะสมหุ้นใน 2 ธีมหลัก คือ Restart 
Economy และ Restructure SET50/100 เพื่อ
รองรับการเติบโตต่อเนื่องในปี 2565 พร้อมกับ
กระจายการลงทุนหลากหลาย Sector และเลือก
มาเฉพาะหุ้นที่มีความโดดเด่นเป็นอันดับต้นๆ ของ
กลุ่ม อย่างเช่น ADVANC, AEONTS, CPALL, CPN, 
KBANK และ TOP
 
คุณภาดร สุขสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาด้าน
กลยุทธ์การลงทุนและผลิตภัณฑ์ บล.เอเซีย พลัส
 มองว่า ตลาดลงทุนในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564 
ก็ยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ไม่เท่ากัน
ในแต่ละประเทศ ก็ส่งผลให้เศรษฐกิจในแต่ละที่ฟื้น
ตัวไม่พร้อมกัน ความร้อนแรงของเศรษฐกิจจีนและ
สหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวไปก่อนหน้านี้ก็เริ่มลดความร้อนแรง
ลง ในขณะที่เศรษฐกิจยุโรปและญี่ปุ่นกำาลังอยู่ใน
ช่วงกลางและต้นของการฟื้นตัวตามลำาดับ อีกทั้ง
เศรษฐกิจโลกกำาลังก้าวเข้าสู่วัฎจักรดอกเบี้ยขาขึ้น 
และสภาพคล่องในระบบการเงินที่ลดลง

“กลิย่ทธุ์การลิงท่นในไตรมาสส่ดท�ายข้องปีนี� จึง
มองไปที�การกระจายการลิงท่นโดยลิดสัดส่วนห่�น
สหรัฐฯ ที�มี Valuation ที�ค่อนข้�างตึงตัวเมื�อเทียบ
กับตลิาดห่�นในภ้มิภาคอื�นๆ ลิง แลิะเพิ�มสัดส่วน
การลิงท่นในตลิาดห่�นที� valuation ยังไม่ตึงตัว
มากนัก แลิะมีปัจจัยบวกจากเศุรษฐกิจที�กำาลิังฟื้น

ตัวร่วมด�วย เช่น ย่โรปแลิะญ่ี�ป่่น แลิะเลิือกเข้�า
ลิงท่นในธุ่รกิจที�มองเห็นภาพการลิงท่นที�ชัดเจน
 ซึ�งได�แก่ ธุีมพลิังงานสะอาด จากการเปลิี�ยนผู้่าน
จากการใช�พลิังงานเก่า ส้่พลิังงานทางเลิือกอื�นๆ
 หลิังผู้้�นำาในหลิายๆประเทศุทั�วโลิกเริ�มตั�งเป้าหมาย
ในการลิดการปลิ่อยก�าซคาร์บอนไดออกไซด์ข้อง
ประเทศุตนเองอย่างจริงจัง” ค่ณภาดร กลิ่าว

คุณกฤตยภรณ์ ธาดาสีห์ หัวหน้าฝ่ายลงทุนหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ บล.เอเซีย พลัส กล่าวเสริมว่า
 ในส่วนของการลงทุนต่างประเทศ ปฎิเสธไม่ได้เลย
ว่าอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและการขับเคลื่อน
อัจฉริยะได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำา
วัน ประกอบกับแนวทางที่รัฐบาลหลายประเทศทั่ว
โลกเร่งการตั้งเป้าหมายลดคาร์บอนให้เป็น 0% ไม่
ว่าจะเป็นฝั่งสหรัฐฯ ยุโรป และจีน ที่ตั้งจุดมุ่งหมาย
ลดคาร์บอนให้ได้ภายในปี 2050 และ 2060 ตาม
ลำาดับ ด้วยนโยบายที่ภาครัฐฯ เร่งผลักดัน ในเชิง
ของการสนับสนุนบริษัทผู้ผลิตพลังงานสะอาด และ
สร้างบทลงโทษบริษัทผู้ผลิตพลังงานเสีย นอกจาก
นี้ แนวทางดังกล่าวประกอบกับความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีขับเคลื่อนช่วยสนับสนุนกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า
 รวมถึงการขับเคลื่อนอัจฉริยะให้เติบโตได้ในระยะ
ยาว

“เรามองไปยังการลิงท่นในกลิ่่มดังกลิ่าวตั�งแต่
ต�นนำ�ายันปลิายนำ�า ไม่ว่าจะเป็น กลิ่่มผู้ลิิตแผู้งโซ
ลิาร์ ผู้ลิิตกังหันลิม กลิ่่มผู้ลิิตแลิะออกแบบชิพ
ประมวลิผู้ลิหรือชิ�นส่วนอิเลิ็กทรอนิกส์ที�ใช�สำาหรับ
การพัฒนาพลิังงานสะอาด แลิะรถยนต์ไฟฟ้า รวม
ถึงกลิ่่มเทคโนโลิยีพลิังงานสะอาด (Clean Tech) 
แลิะระบบ AI ที�พัฒนาการข้ับเคลิื�อนอัจฉริยะซึ�งได�
รับความนิยมในข้ณะนี� เราเลิ็งเห็นโอกาสการลิงท่น
กลิ่่มนี�ผู้่านตลิาดหลิักทรัพย์ชั�นนำาต่างประเทศุไม่
ว่าจะเป็นฝั่งสหรัฐฯ ย่โรป แลิะจีน ซึ�งถือเป็นการ
ลิงท่นลิ�อไปกับเทรนด์ระดับโลิก ที�จะเข้�ามามี
ความสำาคัญ่มากข้ึ�นทั�งในระดับประเทศุ ระดับธุ่รกิจ 
รวมถึงครัวเรือน” ค่ณกฤตยภรณ์ กลิ่าวปิดท�าย

บล.เอเซ่ย พล่สู่ แนะกลย้ทุธ์ุลงทุ้นโค�งสู้่ดทุ�าย
สู่ะสู่มั่หุ้้�น Restart Economy

และ Restructure SET50/100 คงเป้า้ SET ป้ ี64
 ที� 1,670 จุด - ป้6ี5 มองเบ่�องต้นที�รีะดับ 1,816 จุด
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นางแพตริเซ่ื้ย มงคัลิวนิช ผู้้้อำานวยกัารส่ำานักังานบริหารหน่�ส่าธารณะ เปิดเผู้ยว่า เม่�อวัน
ท่ี่� 4 ต้ลิาคัม 2564 บริษััที่ S&P Global Ratings (S&P) ได้คังอันดับคัวามน่าเช่�อถ่ือข้อง
ประเที่ศไที่ย (Sovereign Credit Rating) ท่ี่� BBB+ แลิะคังม้มมองคัวามน่าเช่�อถ่ือข้อง
ประเที่ศไที่ย (Outlook) ท่ี่�ระดับม่เส่ถ่ืยรภัาพ (Stable Outlook) โดยม่ส่าระส่ำาคััญ ดังน่�

1. ภาคการคลังสาธารณะ (Public 
Finance) มีความแข็งแกร่ง แม้ว่า
การดำาเนินนโยบายการคลังผ่าน
มาตรการต่างๆของภาครัฐเพ่ือ
แก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู
เศรษฐกจิท่ีได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา
 2019 (COVID-19) จะทำาให้การ
ขาดดุลงบประมาณรายจ่ายประจำา
ปี 2564–2565 และหน้ีของรัฐบาล
เพ่ิมข้ึน อย่างไรก็ดี S&P คาดว่า ปี
 2566 เม่ือสถานการณ์คล่ีคลาย
รัฐบาล เศรษฐกิจฟ้ืนตัว รัฐบาลจะ
สามารถจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึนและ
จัดทำางบประมาณขาดดุลลดลง

สถานการณ์การระบาดของ
 COVID-19 ยังส่งผลกระทบอย่าง
ต่อเนื่องต่อการฟื้นตัวของภาค
การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย แต่ S&P คาดว่า ปี
 2564 เศรษฐกิจไทยจะเติบโต
 (GDP Growth) ประมาณร้อย
ละ 1.1 และจะเติบโตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ 3.6 ต่อปี ในช่วง

ปี 2565-2567 จากภาคการส่ง
ออกและภาคการท่องเที่ยวที่ปรับ
ตัวดีขึ้นเนื่องจากสามารถควบคุม
การระบาดของ COVID-19 และ
ประชาชนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง
ได้ อีกทั้งคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะ
กลับไปอยู่ที่ระดับเดิมก่อนเกิด
 COVID-19 ตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้น
ไป
 
นอกจากนี้ รัฐบาลยังสนับสนุนการ
ลงทุนอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตาม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ อาทิ
 โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor) และ
โครงการโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่ง และยังส่งเสริมให้
ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน
 (Public Private Partnership) 
เพื่อลดความเสี่ยงทางการคลังของ
รัฐบาลให้เป็นไปตามกรอบวินัยการ
เงินการคลังของภาครัฐ

2. ภาคการเงินต่างประเทศ
 (External Finance) ยังคงมี
ความแข็งแกร่ง โดยดุลบัญชีเดิน
สะพัดเกินดุล อีกทั้ง สภาพคล่อง
และทุนสำารองระหว่างประเทศ
อยู่ในระดับสูง โดย S&P คาดว่า
สภาพคล่องต่างประเทศ (External 
liquidity) ของประเทศไทยยังอยู่
ในระดับที่ไม่น่ากังวล นอกจากนี้ 
การดำาเนินนโยบายทางการเงินและ
การรักษาเสถียรภาพด้านราคาเป็น
ปัจจัยสำาคัญที่ช่วยสนับสนุนอันดับ
ความน่าเชื่อถือของประเทศ

3. ปัจจัยสำาคัญที่ S&P จะติดตาม
อย่างใกล้ชิด คือ การเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็น
รูปธรรม และเสถียรภาพทางการ
เมือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการดำาเนินนโยบาย
ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในระยะปานกลาง

S&P คงอ่นด่บคว์ามั่น�าเชื�อถืือของปีร์ะเทุศไทุยทุ่� BBB+

และมุมมองคว่ามน�าเช่ื่�อถ่ึอที�รีะดับมีเส์ถีึยรีภาพ 
(Stable Outlook)
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EIC มอง กันง. คังอัตราดอกัเบ่�ยนโยบายท่ี่� 0.5% ต่อเน่�องตลิอดปี 2021 แลิะ 2022 เพ่�อส่นับส่น้น
กัารฟ้�นตัวข้องเศรษัฐกิัจ้ท่ี่�เป็นไปอย่างช้า ๆ ข้ณะท่ี่�โอกัาส่ข้องกัารลิดดอกัเบ่�ยในระยะสั่�นม่น้อยลิง 
จ้ากักัารผู่้อนคัลิายมาตรกัารคัวบค้ัม กัารระบาด แลิะพัฒนากัารด้านกัารฉ่ดวัคัซ่ื้นท่ี่�ด่ขึ้�นชัดเจ้น

กนง. มีมติเป็นเอกฉันท์ให�คงอัตรา
ดอกเบี�ยนโยบายที� 0.5% ต่อปี พร�อม
ทั�งประเมินเศุรษฐกิจไทยในปีนี�ข้ยายตัว
ที� 0.7% แลิะ 3.9% ในปีหน�า โดยการ
ฟ้ืนตัวจะมาจากการใช�จ่ายในประเทศุ
เป็นสำาคัญ่ หลัิงมีพัฒนาการด�านการฉีด
วัคซีนที�ดีขึ้�นชัดเจนทำาให�สามารถผู่้อน
คลิายมาตรการควบค่มโรคได�เร็วกว่า
คาด ซึ�งส่งผู้ลิดีต่อความเชื�อมั�นแลิะการ
บริโภคภาคเอกชนในช่วงที�เหลืิอข้องปี
 2021

EIC คาดว่า กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายที่ระดับ 0.5% ต่อเนื่องตลอดปี
 2021 และปี 2022 เพื่อสนับสนุนการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เป็นไปอย่างช้า ๆ
 ตามภาคการท่องเที่ยวและแผลเป็นทาง
เศรษฐกิจที่มีมาก ทั้งนี้ EIC ประเมินว่า
 ขนาดของเศรษฐกิจไทยจะไม่กลับไป
เท่ากับช่วงก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 
ในปี 2019 จนกระทั่งช่วงกลางปี 2023 
ขณะที่โอกาสที่ กนง. จะลดอัตราดอกเบี้ย

เพิ่มเติมมีน้อยลง จากการผ่อนคลาย
มาตรการควบคุมการระบาดที่เร็วกว่า
คาด และเศรษฐกิจในระยะต่อไปที่จะได้
รับผลบวกจากการกระจายวัคซีนที่ปรับ
ดีขึ้น นอกจากนี้ ผลโหวตคงดอกเบี้ย
นโยบายอย่างเป็นเอเอกฉันท์ และการ
สื่อสารของ กนง. ที่ว่า 

“มาตรการด�านการเงินจะมีประสิทธุิผู้ลิ
มากกว่าการลิดอัตราดอกเบี�ยที�ปัจจ่บัน
อย้่ในระดับตำ�า” ก็ทำาให� EIC มองว่า
 โอกาสลิดดอกเบี�ยนโยบายในปีนี�แลิะปี
หน�ามีน�อยลิง

EIC คาดว่า ธปท. จะยังให้นำ้าหนักกับการ
เพิ่มประสิทธิภาพการส่งผ่านนโยบาย
การเงินผ่านการปรับมาตรการทางการ
เงินต่าง ๆ โดยเฉพาะในกลไกการลด
ความเสี่ยงด้านเครดิต เพื่อกระจายสภาพ
คล่องไปยังภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ
 SME ให้มากขึ้น การสนับสนุนการปรับ

โครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน รวมทั้ง
พิจารณาเข้าดูแลอัตราดอกเบี้ยในตลาด
การเงินหากเกิดความผันผวนตามภาวะ
การเงินโลกที่อาจตึงตัวขึ้นในระยะข้าง
หน้า

ด้านภาวะการเงนิไทยในช่วงท่ีผ่านมาปรบั
ตึงตัวขึ้นจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลไทยที่ปรับสูงขึ้นตามทิศทางอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
 และปัจจัยอุปทานพันธบัตรรัฐบาลไทย
ที่มีออกมามากขึ้น อย่างไรก็ดี เงินบาทที่
ปรับอ่อนค่าลงจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
ที่แข็งค่าขึ้น เงินทุนเคลื่อนย้ายที่ไหลออก
จากตลาดการเงินไทย และดุลบัญชีเดิน
สะพัดไทยที่ขาดดุลต่อเนื่อง ช่วยผ่อน
คลายภาวะการเงินไทยลงได้บ้าง

ผู้้�เข้ียน: วชิรวัฒน์ บานชื�น แลิะ ณิ
ชนันท์ โลิกวิท้ลิ

SCB EIC มั่อง กนง. คงอ่ตร์าดอกเบ่�ยนโยบายทุ่� 0.5%

ต�อเน่�องตลอดป้ ี2021 และ 2022 หนุนศก.ฟ้� นตัว่ 
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บลิ.ทิี่ส่โก้ัช่�ห้้นไที่ยเส่่�ยงปรับฐาน จ้ากัธนาคัารกัลิางส่หรัฐฯ ส่่งสั่ญญาณเข้้มงวดที่างกัารเงิน
 กัังวลิเงินเฟ้อพ่้ง แลิะ Bond Yield เด้ง แต่ช่�ยังเป็นโอกัาส่ช้อนซ่ื้�อ เพราะเศรษัฐกิัจ้ไที่ยม่
โอกัาส่ฟ้�นตัวใน 6 เด่อนข้้างหน้าจ้ากั 3 มาตรกัารรัฐฯ ได้แก่ั เปิดเม่อง กัระต้้นท่ี่องเท่ี่�ยวใน

ประเที่ศ แลิะข้ยายเพดานหน่�ส่าธารณะหน้นรัฐเร่งใช้จ่้าย

นายอภิชาติ ผู้้�บรรเจิดก่ลิ ผู้้�อำานวยการ
อาว่โส สายงานวิเคราะห์เชิงกลิย่ทธุ์
 บริษัทหลิักทรัพย์ ทิสโก� จำากัด (Mr. 
Apichat Poobunjirdkul, Senior 
Strategist, TISCO Securities Co., 
Ltd) กลิ่าวว่า ผู้ลิการประช่มธุนาคารกลิาง
สหรัฐฯ (FED) เมื�อวันที� 21 - 22 กันยายน
ที�ผู้่านมา ส่งสัญ่ญ่าณเข้�มงวด (Hawkish) 
ทางการเงินเพิ�มข้ึ�น

 โดย FED อาจเริ่มต้นลดการซื้อสินทรัพย์
ลง (QE Tapering) ในเร็ว ๆ นี้ และแนวโน้ม
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ FED ในอนาคต
 (Dot Plot) ในเดือนกันยายนบ่งชี้ว่า FED 
จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปี 2566 จำานวน 3 
ครั้ง จากประชุมครั้งก่อนครั้งก่อนที่คาดว่า
จะขึ้น 2 ครั้ง นอกจากนี้ ยังได้ส่งสัญญาณ
ว่าอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 3 ครั้งในปี
 2567

ทั้งนี้ ภายหลัง FED มีท่าทีเข้มงวดส่งผล
ให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ
 10 ปี (10Y US Bond Yield) ตอบสนอง
ด้วยการพุ่งขึ้นทะลุระดับ 1.5% เป็นจุด
สูงสุดตั้งแต่เดือนมิถุนายน การปรับตัวขึ้น
ของ Bond Yield แม้จะสะท้อนมุมมองต่อ
เศรษฐกิจที่ดีขึ้น และคาดการณ์การปรับ
ตัวขึ้นของภาวะเงินเฟ้อในอนาคต แต่ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มขึ้นของอัตรา
คิดลด (Discount Rate) ที่ใช้สำาหรับในการ
ประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินต่าง
 ๆ ด้วย

จากประเด็นนี้ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและ
กลยุทธ์ทิสโก้ (TISCO ESU) ประเมินว่า
 Bond Yield ที่แตะระดับ 1.7 - 1.8% ขึ้นไป
 อาจกดดันให้ตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึงไทย
เกิดการปรับฐาน จากระดับการประเมิน
มูลค่าหุ้นที่ตึงตัวมาก ซึ่งอิงจาก Earning 
Yield Gap (EYG) ที่ประมาณ 3% ซึ่งเป็น
ระดับตำ่าสุดตลอดช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีที่
ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม หากหุ้นไทยเกิดการปรับฐาน
ขึ้นจากประเด็นดังกล่าว บล.ทิสโก้มองเป็น
จังหวะทยอยเข้าซื้อ เนื่องจาก มีมุมมองเชิง
บวกต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและกำาไร
ของบริษัทจดทะเบียนในช่วง 6 เดือนข้าง
หน้า จากปัจจัยบวกคือ (1) การทยอยคลาย
ลอ็กดาวน์และแผนการเปิดประเทศในแต่ละ
ระยะ (2) การกลับมากระตุ้นการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ ผ่านโครงการ 

“เราเที�ยวด�วยกัน” เฟส 3 แลิะ “ทัวร์เที�ยว
ไทย” และ (3) การขยายกรอบเพดานหนี้
สาธารณะขึ้นเป็น 70% ของ GDP แสดงถึง
รัฐบาลมีความพร้อมที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจ
เพิ่มเติมในระยะข้างหน้า เพราะฉะนั้น เรา
จึงมองความผันผวนจากการปรับเปลี่ยน
นโยบายการเงินของ FED และโอกาสการ
ปรับฐานของตลาดหุ้นโลกจากการปรับตัว
ขึ้นของ Bond Yield จะเป็นจังหวะในการ
ซื้อสะสม

อีกทั้ง ช่วงกลางเดือนตุลาคมถึงกลาง
เดือนพฤศจิกายนจะเป็นฤดูกาลประกาศ
ผลประกอบการไตรมาส 3 บล.ทิสโก้มอง
ว่า ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไม่ได้
ออกมาแย่อย่างที่ตลาดกังวล และอาจมี
โอกาสเติบโตได้เมื่อเทียบกับปีก่อน (YoY) 
เนื่องจากฐานกำาไรของบริษัทจดทะเบียน
โดยรวมในไตรมาส 3 ของปีที่แล้วยังค่อน
ข้างตำ่า จากการหดตัวของภาวะเศรษฐกิจ
ทั่วโลกและการปรับตัวลงของราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ เนื่องมาจากผลกระทบจากการ
ระบาดในปีที่แล้ว 

ขณะที่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (QoQ) ผล
ประกอบการบริษัทจดทะเบียนอาจทรงตัว
หรือลดลงเพียงเล็กน้อย เพราะน่าจะมีกำาไร
จากกลุ่มพลังงานและกลุ่มปิโตรเคมีเข้า
มาช่วยสนับสนุนเป็นสำาคัญ อานิสงส์จาก
ราคานำ้ามันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อยู่ใน
ระดับสูง (ราคานำ้ามันดิบ Brent ในไตรมาส
 3/2564 เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 73 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น +69% เมื่อ
เทียบกับปีก่อน (YoY) และ +6% QoQ

สำาหรับหุ้นเด่นในเดือน ต.ค. จะเน้นหุ้นที่
คาดงบจะออกมาดี และราคาพักฐานลงมา
แล้วก่อนหน้านี้ มีโอกาสฟื้นตัวขึ้น แนะนำา
 BBL, JWD, MTC, SFLEX, SMPC, SPALI, 
SPRC และ TWPC ด้านแนวรับสำาคัญเดือน
นี้อยู่ที่ 1,600 จุด และแนวรับต่อไปที่ 1,590 
จุด ส่วนแนวต้านสำาคัญอยู่ที่ 1,640 จุด 
และแนวต้านถัดไปที่ 1,660 จุดตามลำาดับ

บล.ทิุสู่โก� ช่�หุ้้�นไทุยเสู่่�ยงปีร่์บฐาน จาก FED เดินเกมั่เข�มั่

มองเป็้นโอกาส์ซ่ี�อ รัีบอาน่ส์งส์์
เศรีษฐก่จฟ้� นใน 6 เด่อน
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วายแอลิจ่้เผู้ย ไตรมาส่ 4 เที่รนด์ที่องคัำายังแกัว่งตัวลิง ปัจ้จั้ยกัดดันหลัิกัมา
จ้ากัเฟดเตร่ยมลิด QE แต่ภัาพรวมยังเล่ินเก็ังกัำาไรตามรอบได้ เหต้ยังม่ปัจ้จั้ย
บวกัหน้นจ้ากัคัวามขั้ดแย้งระหว่างจ่้น—ส่หรัฐท่ี่� แลิะอ้ปส่งค์ัที่องกัายภัาพข้อง
จ่้นแลิะอินเด่ย แนะเล่ินเก็ังกัำาไรในระยะสั่�นตามกัรอบแนวต้าน 1,771-1,787 

ดอลิลิาร์ส่หรัฐต่อออนซ์ื้ แนวรับ 1,747-1,735 ดอลิลิาร์ส่หรัฐต่อออนซ์ื้ พร้อม
เต่อนยังต้องระวังแรงข้ายเม่�อราคัาด่ดตัว

นางพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์
 ประธุานเจ�าหน�าที�บริหาร บริษัท
 วายแอลิจี บ้ลิเลิี�ยน อินเตอร์
เนชั�นแนลิ จำากัด (YLG) ผู้้�นำาเข้�า
แลิะส่งออกทองคำาแท่งรายใหญ่่
ข้องไทย เปิดเผู้ยว่าราคาทองคำา
ช่วงนี�ระยะกลิางยังเป็นลิักษณะ
แกว่งตัวในทิศุทางอ่อนตัวลิง

โดยปัจจัยกดดันให้ราคาทองปรับลด
ลงยังคงเป็นเรื่องเดิมเกี่ยวกับการ
ประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด
) เมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ที่มีการ
ประกาศเตรียมผ่อนคลายนโยบาย
การเงินในการปรับลด QE ที่อาจจะ
เกิดขึ้นเร็วสุดในเดือน พ.ย. และอาจ
ขึ้นดอกเบี้ยเร็วสุดปลายปีหน้า จึง
เป็นปัจจัยกดดันทองคำาเป็นระยะ
ทำาให้ราคาทองคำาปรับลดลงไปใน
ระดับตำ่า

อย่างไรก็ดีในระยะสั้นราคาทองคำา
ดีดตัวขึ้นมาเนื่องจากยังมีประเด็น
ที่เป็นปัจจัยบวกระยะสั้น ทั้งเรื่อง
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ต้องจับตา 
และประเด็นเพดานหนี้สหรัฐที่ถึงแม้

จะมีการเพิ่มเพดานหนี้แล้ว แต่เป็น
เพียงการขยายเพดานหนี้ในระยะสั้น
เท่านั้น และสุดท้ายแล้วสภาคองเก
รสจะต้องกลับมาพิจารณาเพิ่ม หรือ 
ระงับเพดานหนี้อีกครั้งในเดือนธ.ค.ปี
นี้ จึงทำาให้ทองคำาผันผวนและดีด
ตัวขึ้นมา นอกจากนี้ยังมีปัจจัยหนุน
ตลาดทองคำาที่ต้องจับตา คือ ความ
ขัดแย้งระหว่างจีนสหรัฐที่เริ่มเป็น
ประเด็นขึ้นมา ดังนั้นในระยะสั้นนัก
ลงทุนที่ลงทุนในทองคำาจึงมีโอกาส
เล่นเก็งกำาไรตามรอบจากปัจจัยบวก
และปัจจัยลบที่เข้ามากระทบทองคำา
ในระยะนี้ อย่างไรก็ตามในส่วนของ
ตลาดทองคำาในประเทศนั้นยังมี
ปัจจัยบวกจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่า
เข้ามาหนุนอีกหนึ่งปัจจัย จึงทำาให้
ราคาทองไทยยังยืนเหนือ 28,000 
บาทต่อบาททองคำาต่อเนื่อง

สำาหรับกลยุทธ์การลงทุนนั้นแนะนำา
ให้รอจังหวะที่ทองคำาดีดตัวแล้วขาย
 โดยมองแนวต้านที่ 1,771 ดอลลาร์
สหรัฐต่อออนซ์ หรือ 28,350 บาท
ต่อบาททองคำา ถ้าผ่านไปได้จะไป
ที่แนวต้านถัดไป 1,787 ดอลลาร์

สหรัฐต่อออนซ์ หรือ 28,600 บาท
ต่อบาททองคำา แต่ถ้าไม่สามารถ
ผ่านได้ จะมีโอกาสปรับลดลง โดย
ให้แนวรับที่ 1,747-1,745 ดอลลาร์
สหรัฐต่อออนซ์ หรือ 27,950 บาท
ต่อบาททองคำา หากหลุดแนวรับนี้
จะไปที่แนวรับถัดไปที่ 1,740-1,735 
ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ โดยในช่วง
นี้แนวโน้มทองคำาระยะกลางยังเป็น
ทิศทาง Sideway Down จึงแนะนำา
ให้ซื้อเล่นสั้นเท่านั้น สามารถทำา
รอบได้แม้จะเป็นเทรนด์แกว่งตัวลง
 โดยแนวรับสำาคัญในระยะกลางอยู่
ที่ 1,676-1,680 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
ออนซ์ หรือ 26,850บาทต่อบาท
ทองคำา หากยืนอย่าถือว่ายังมีโอกาส
ทดสอบกรอบบนได้ และแนวต้าน
สำาคัญในระยะกลางจะอยู่ที่ 1,833 
ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ หากผ่านได้
ทิศทางจึงจะสดใสมากขึ้น อย่างไร
ก็ดี ถ้าหลุดกรอบแนวรับสำาคัญ
ในระยะกลางอยู่ที่ 1,676-1,680 
ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ทิศทางจะ
ทองคำาจะเป็นลบมากขึ้น

YLG มั่องไตร์มั่าสู่ 4 ทุองเสู่่�ยงอ�อนต่ว์เหุ้ต้เฟดเตร่์ยมั่ลด QE กดด่น

ชีื่�คว่ามขั้ดแย้งจีน-ส์หรัีฐ คว่ามต้องการีทองกาย
ภาพยังหนุน แนะหาจังหว่ะเก็งกำาไรีตามรีอบ
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บลิ.ด่บ่เอส่ วิคัเคัอร์ส่ จั้ดสั่มมนาหัวข้้อ “ส่่งพลัิงวัคัซ่ื้นฝ่าด่าน QE ส่้่ดัชน่ 1700” ประเมิน
เฟดจ้ะปรับลิดวงเงิน QE ในเร็วๆน่� แต่ยังคังนโยบายดอกัเบ่�ยตำ�าไปถึืงราวไตรมาส่ 3/65 
ข้ณะท่ี่�แนวโน้มเศรษัฐกิัจ้ในประเที่ศเริ�มฟ้�นตัวจ้ากักัารกัระจ้ายวัคัซ่ื้น แลิะกัารที่ยอยเปิด
เม่อง ส่่งผู้ลิให้ยังม่แรงซ่ื้�อเข้้ามาในตลิาดห้้นไที่ย โดยประเมินดัชน่สิ่�นปีน่�อย่้ท่ี่� 1695 แลิะ
ปี 2565 อย่้ท่ี่�ระดับ 1848 พร้อมเต่อนระเบิดเวลิา 12 ปัจ้จั้ยเส่่�ยงในประเที่ศท่ี่�ต้องจั้บตา

บลิ.ดีบีเอส วิคเคอร์ส จัดสัมมนาออนไลิน์ DBSV 
Quarterly Review 4Q21 หัวข้�อ "ส่งพลิัง
วัคซีน ฝ่าด่าน QE ส้่ดัชนี 1700" เมื�อวันที� 7 
ต่ลิาคม 2564

โดยนางอาภาภรณ์ แสวงพรรค ผู้อำานวยการ
บริหาร ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บล.ดีบีเอส วิคเค
อร์ส (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในโค้ง
สุดท้ายของปี 2564 ยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น
 โดยคาดว่าสิ้นปีนี้ดัชนีจะแตะ 1695 จุด และปี
หน้าอยู่ที่ระดับ 1848 จุด โดยอิงราคาปิดต่อกำาไร
ต่อหุ้น หรือ P/E อยู่ที่ 19.3 เท่า

ปัจจัยที่สนับสนุนมาจากตัวเลขการซื้อขายของนัก
ลงทุนต่างชาติที่เริ่มส่งสัญญาณบวก โดยในช่วง
 2 เดือนที่ผ่านมา (ส.ค.-ก.ย.64) นักลงทุนต่าง
ชาติมียอดซื้อสุทธิกลับเข้ามาเป็นครั้งแรกของปี
 2564 โดยในเดือนสิงหาคมมียอดซื้อสุทธิ 5,584 
ล้านบาท และเดือน ก.ย.มียอดซื้อสุทธิ 1,0803 
ล้านบาท แต่โดยรวมทั้งปีแล้วต่างชาติขายสุทธิ
 79,172 ล้านบาท

ขณะเดียวกันแม้ธนาคารกลางสหรัฐ หรือ เฟด
มีแผนที่จะลดวงเงิน QE ลงในเร็วๆนี้ และอัตรา
ดอกเบี้ยมีแนวโน้มกลับเป็นทิศทางขาขึ้นตั้งแต่
ปลายปี 2565 ซึ่งเร็วกว่าคาดการณ์เดิม...แต่การ
ที่เฟดพยายามบริหารการให้ข้อมูลที่ดี จะช่วยให้
นักลงทุนไม่ตระหนกมาก นอกจากนั้นการฟื้นตัว
ของการอุปโภคบริโภค การลงทุน และภาคท่อง
เที่ยวของไทย รวมถึงการส่งออกที่ยังคงดีต่อ
เนื่อง จะช่วยหนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทย 
และทำาให้ตลาดหุ้นในปี 2565 สามารถขยับขึ้นต่อ
ได้

นางอาภาภรณ์ กลิ่าวต่อว่า สถานการณ์การ
แพร่ระบาดข้องโควิด-19 ได�ส่งผู้ลิกระทบต่อ
การฟื้นตัวข้องเศุรษฐกิจในประเทศุ ซึ�งธุนาคาร
แห่งประเทศุไทยคาดการณ์ว่าอัตราการข้ยาย
ตัวทางเศุรษฐกิจ หรือ GDP ปี 2564 จะเติบโต
ได�ไม่มาก คือ 0.7% แต่การเร่งกระจายวัคซีน
 จะทำาให� GDP ปีหน�าฟื้นตัวโต 3.9% ส่วนปัจจัย
เสี�ยงในประเทศุที�น่าเป็นห่วงแลิะต�องจับตา
อย่างใกลิ�ชิดถือเป็น ระเบิดเวลิา 12 ปัจจัยเสี�ยง
 ประกอบด�วย 1. วิกฤตโรคระบาด 2. การชะลิอ
ตัวข้องเศุรษฐกิจ 3. วิกฤตคนตกงาน 4. การ

ข้ยายตัวข้องคนจน 5. วิกฤตการเมือง 6. วิกฤต
ทหาร 7. วิกฤตความเชื�อในสังคมไทย 8. ระเบิด
รัฐธุรรมน้ญ่ 9. วิกฤตจากภายนอก (สงคราม
การค�า การเมือง การเปลิี�ยนแปลิงกฎระเบียบ/
การออกมาตรการใหม่ๆ ข้องประเทศุข้นาดใหญ่่
 เช่น สหรัฐ จีน ย่โรป) 10. ความเปลิี�ยนแปลิง
ข้องอากาศุ 11. วิกฤตภาพลิักษณ์ แลิะ 12. 
วิกฤตศุรัทธุา

สำาหรับคำาแนะนำา เน้นเลือกซื้อหุ้นพื้นฐานดีและมี
 ESG เนื่องจากเป็นหุ้นที่มีการเติบโตยั่งยืน ธุรกิจ
เติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ และมีต้นทุนเงิน
ลงทุน (Cost of Capital) ที่ตำ่ากว่า รวมทั้งหุ้นมี
ความผันผวนน้อยกว่าในระยะยาว ซึ่งหุ้นที่อยู่ใน
ดัชนีหุ้นยั่งยืนและเราเลือกเป็นหุ้นเด่นในไตรมาส
 4/64 ประกอบด้วย BDMS – ธีมเปิดเมืองและ
สังคมสูงวัย, KBANK – ธีมดิจิตอล แบงค์กิ้ง
, GPSC - ธีมแบตเตอรี่และพลังงานทางเลือก, 
PTTEP – ธีมเปิดเมือง อุปสงค์นำ้ามันสูงในช่วงฤดู
หนาว และเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว, และ HFT – ธีม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ด�านนายสมบัติ เอกวรรณพัฒนา ผู้้�อำานวย
การอาว่โส ฝ่ายวิจัยหลิักทรัพย์ บลิ.ดีบีเอส
 วิคเคอร์ส (ประเทศุไทย) กลิ่าวถึง ห่�นใน
กลิ่่มอ่ตสาหกรรมที�จะได�ประโยชน์จากการที�
ประเทศุไทยมีความคืบหน�าเรื�องการฉีดวัคซีน
 ลิดการระบาด แลิะติดเชื�อลิดลิง ทำาให�ภาครัฐ
ออกโครงการกระต่�นท่องเที�ยวในประเทศุ เช่น
 โครงการ “เราเที�ยว ด�วยกันเฟส 3” , “ทัวร์
เที�ยวไทย” แลิะเริ�มเข้�าส้่ไฮซีซันท่องเที�ยว ฝ่าย
วิจัยข้องบริษัทแนะนำา ให�เลิือกลิงท่นในห่�นที�ได�
ประโยชน์จากการฟื้นตัวเร็ว เช่น MINT , AOT , 
CPN , HMPRO , BTS

ขณะที่นายธนวัฒน์ ปัจฉิมกุล ผู้อำานวยการ
บริหาร ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนต่างประเทศ
 บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) กล่าวว่า
 เศรษฐกิจสหรัฐและยุโรปมีแนวโน้มกลับมา
ขยายตัว ซึ่งจะกระตุ้นเงินเฟ้อ ส่งผลให้ธนาคาร
กลางสหรัฐ(เฟด) เริ่มลดการผ่อนคลาย แต่แนว
โน้มดอกเบี้ยยังคงตำ่ามาก ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่
ทำาให้นักลงทุนยังคงมองหาผลตอบแทนส่วนเพิ่ม
 ประกอบกับสภาพคล่องที่สูงก็เป็นปัจจัยหนุนให้
เม็ดเงินไหลเข้าในตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้

ต่อไป

สำาหรับในมุมมองบล.ดีบีเอสฯ ตลาดหุ้นประเทศ
พัฒนาแล้วจะ outperform ตลาดเกิดใหม่ใน
ช่วงที่เฟดลดการผ่อนคลาย ในขณะที่การเติบโต
เศรษฐกิจโลกที่แผ่วลง จะส่งให้นักลงทุนโยก
เข้าลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเติบโต(growth) 
จึงแนะนำาธีมการลงทุน เน้นการลงทุนในกลุ่ม
เทคโนโลยี ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตดีจากการเร่ง
ลงทุนด้านวิจัย และพัฒนารวมทั้งขยายกำาลัง
การผลิต โดยกลุ่มเทคโนโลยีมีการลงทุนเพิ่ม
มากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ จากที่เคยมีสัดส่วน
การลงทุนประมาณ 12% ของยอดลงทุนรวมทุก
อุตสาหกรรมในปี 2551 ก็ได้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาที่
 18% ปีนี้

อย่างไรก็ตามนักลงทุนจะต้องตระหนักถึง
ปัจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน, การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล
, เทคโนโลยี, สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
, การลงทุนในอุตสาหกรรมเฉพาะมีความเสี่ยงสูง
กว่าตลาดโดยรวม

นายพงศ์ภัทร สิริพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ
 ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (
ประเทศไทย) กล่าวว่า ในช่วงที่มีความเสี่ยงเรื่อง
เงินเฟ้อสูง หลังจากที่สินทรัพย์ทางการเงินมีการ
ปรับฐานในเรื่องเงินเฟ้อแล้ว การจัดสรรสินทรัพย์
ทางการเงินรอบใหม่ ถ้าเศรษฐกิจมีแนวโน้ม
เติบโตไปในทิศทางดี จะทำาให้มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่ม
 SET50 แต่จะมีแรงขายตราสารหนี้ แต่ถ้าแนว
โน้มเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาลง จะมีแรงซื้อเก็งกำาไร
ในกลุ่มทองคำาและมีแรงขายตราสารหนี้ โดยภาพ
รวมตราสารหนี้เป็นลบทั้ง 2 สถานการณ์ในช่วง
เงินเฟ้อสูง

สำาหรับแนวโน�ม SET50 ทองคำา แลิะค่าเงิน
บาท ตามทิศุทางเทคนิค SET50 ติดแนวต�าน 
1000/1050 แกว่งตัวในกรอบ กรอบลิ่าง 900-
880 ถ�าหลิ่ดแนวกรอบลิ่างมีโอกาสปรับตัวลิง
ยาว ส่วนทองคำาเริ�มมีโอกาสกลิับมาสร�างฐาน
เพื�อปรับตัวข้ึ�น ข้ณะที�ค่าเงินบาท หากยังไม่
หลิ่ดตำ�ากว่า 33.50/33.30 ยังเป็นการแกว่งตัว
เพื�ออ่อนค่า

สู่ำาน่กด่บ่เอสู่ วิ์คเคอร์์สู่ ปีร์ะเมิั่น SET

ส่์�นป้นีี� 1695 จุด-ป้หีน้า 1848 จุด
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บลิ. โกัลิเบล็ิกั (GBS) ประเมินห้้นไที่ยเด่อนต.คั.ม่แนวโน้ม Sideway Up 
รับข่้าวบวกัส่ถืานกัารณ์โคัวิดในประเที่ศด่ขึ้�น บวกัราคัานำ�ามันปรับขึ้�นแรง
หน้นห้้นกัล่้ิมพลัิงงานดันดัชน่ คัาด แกัว่งตัวในกัรอบ 1,570-1,650 จ้้ด
 พร้อมแนะกัลิย้ที่ธ์ช้อปห้้นได้ประโยชน์จ้ากักัารปรับตัวเพิ�มขึ้�นข้องค่ัา

กัารกัลัิ�น แลิะยอดผู้้้ติดเช่�อโคัวิด-19 ลิดลิง

นางสาววิลิาสินี บ่ญ่มาส้งทรง ผู้้�อำานวย
การฝ่ายวิจัย บริษัทหลิักทรัพย์ โกลิเบลิ็ก
 จำากัด หรือ GBS ประเมินทิศุทางตลิาด
ห่�นไทยเดือนต่ลิาคมว่า ยังคงปรับตัวข้ึ�นใน
ลิักษณะ Sideway Up 

โดยมีแรงหนุนจากรายงานสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศ
ตำ่ากว่าระดับหมื่นราย ประกอบกับการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มีความคืบ
หน้า ณ 30 ก.ย. 2564 มียอดสะสมทั้งสิ้น
 53,784,812 โดส และคาดว่าจะเร่งขึ้นใน
เดือนต.ค.นี้ หลังครม.เห็นชอบซื้อวัคซีนแอ
สตร้าฯจากฮัังการีเพิ่ม 4 แสนโดส และไอซ์
แลนด์บริจาคไฟเซอร์ 1 แสนโดส

อีกทั้งทาง ครม.เห็นชอบจัดตั้งเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ EEC เพิ่มเติม 6 
แห่งและเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ
พิเศษจำานวน 1 แห่งเพื่อเพิ่มจุดแข็งดึงดูด
การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและ
รองรับการลงทุนในอนาคตในอุตสาหกรรม
เป้าหมายมากยิ่งขึ้น

รวมทั้งการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคานำ้ามัน
ในเดือนก.ย. 64 ปรับขึ้น 9.5% ตลอดทั้ง
ไตรมาส 3/2564 สัญญานำ้ามันดิบ WTI 
ปรับตัวขึ้น 2.1% ซึ่งเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 6 
ไตรมาส โดยล่าสุดทางโอเปกพลัสมีมติเพิ่ม
กำาลังการผลิตนำ้ามัน 400,000 บาร์เรล/
วันตามคาดในเดือนพ.ย. แม้หลายประเทศ

 เช่น สหรัฐและอินเดียต่างกดดันให้โอเปก
พลัสเพิ่มกำาลังการผลิตมากกว่า 400,000 
บาร์เรล/วันเพื่อชะลอการพุ่งขึ้นของราคา
นำ้ามัน ส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน ซึ่ง
เป็นหุ้นที่มีมาร์เก็ตแคปขนาดใหญ่จึงมีผล
ต่อการเคลื่อนไหวของดัชนี จึงให้กรอบการ
เคลื่อนไหวที่ระดับ 1,570-1,650 จุด

อย่างไรก็ตามยังคงต้องจับตาปัจจัยต่างๆ
 อาทิ สถานการณ์นำ้าท่วมฉับพลันในหลาย
จังหวัดสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ
 รวมถึงปัจจัยการเมืองมีความไม่แน่นอน
จากเสถียรภาพของพรรคฝ่ายรัฐบาล
 กระแสข่าวปรับครม. และทางศปก.ศบค
. ประเมินสถานการณ์โควิดคลายล็อกเพิ่ม
, ธปท.เผยแพร่รายงานการประชุมกนง
., ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาค
อุตสาหกรรม, ธปท. 

เผยแพร่รายงานนโยบายการเงิน, ส.อ.ท
. แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์
 รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์
, กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่ง
ออก-นำาเข้า, สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจ
การคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค และดัชนี
ความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สศอ. 
แถลงดัชนีอุตสาหกรรม และการรายงานผล
ประกอบการงวดไตรมาส 3/2564 ประเดิม
กลุ่มแรกกลุ่มธนาคาร ส่วนญี่ปุ่นมีการเปิด
เผยการใช่จ่ายภาคครัวเรือนเดือนส.ค. และ
ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนส.ค. ด้านจีนก็มีการ

เปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาค
บริการเดือนก.ย. รวมทั้งสหรัฐจะมีการเปิด
เผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือน
ก.ย.ตัวเลขสำาคัญของตลาดแรงงานสหรัฐ

ดังนั้นแนะนำากลยุทธ์ลงทุนในหุ้นที่ได้
ประโยชน์จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของค่า
การกลั่น ส่งผลเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน 
เช่น TOP, SPRC และ PTTGC ที่จะส่งผลให้
ตัวเลขผลการดำาเนินงานเติบโตไปด้วย และ
รองลงมาเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากตัวเลข
ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ลดลง ได้แก่ 
MINT, ERW, CENTEL, AWC, SHR, ASAP, 
AOT, BEM และ BTS ส่งผลให้กลับมาจัด
กิจกรรม เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
ได้เพิ่มขึ้น

ส่วนทิศทางการลงทุนในทองคำา นายณัฐ
วุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อำานวยการฝ่ายวิจัย
 บล. โกลเบล็ก ประเมินกรอบทองคำา
ในเดือนตุลาคม ว่า ราคาทองคำายังคง
เคลื่อนไหวในกรอบ 1,730-1,800 $/Oz 
โดยแนะนำาให้หาจังหวะ Short เมื่อทองคำา
ปรับตัวขึ้นใกล้แนวต้าน เนื่องจากเฟด
เตรียมปรับลดวงเงิน QE ลงภายในปลาย
ปีนี้ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันต่อราคาทองคำาใน
ระยะกลาง โดยในปี 2013 ที่มีการปรับลด
วงเงิน QE ราคาทองคำาจะปรับตัวลงและ
แตะจุดตำ่าสุด ณ เดือนที่เฟดมีการปรับลด
วงเงิน QE

ก่ร่์ GBS แจกหุ้้�นเด็นเดือน ต.ค. น่�
 TOP, SPRC ,PTTGC,MINT, ERW, CENTEL, 

AWC, SHR, ASAP, AOT, BEM และ BTS
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บลิจ้.วรรณ คัาดห้้นไที่ย Q4/64 ม่แนวโน้มปรับตัวในกัรอบ,คังเป้าหมายดัชน่ SET Index 
ท่ี่� 1,665 จ้้ด แลิะเน้นส่ะส่มเม่�อราคัาห้้นย่อตัวลิง พร้อมประกัาศลิดค่ัาฟี 3 กัองท้ี่น 

ONE-UGG,ONE-UGG-SSF,ONE-UGERMF ด่เดย์ 10 ต.คั.- 31 ธ.คั.64 / ช่�ระยะสั่�น
ตลิาดห้้นโลิกั ยังเผู้ชิญคัวามผัู้นผู้วน จ้ากัแนวโน้มกัารปรับนโยบายกัารเงินข้อง เฟด

นายพจน์ หะริณส่ต ประธุานเจ�าหน�าที�บริหาร
 บริษัทหลัิกทรัพย์จัดการกองท่น วรรณ
 จำากัด(บลิจ.วรรณ) เปิดเผู้ยว่า ภาพรวมการ
ลิงท่นในช่วงนี� ความเคลืิ�อนไหวด�านนโยบาย
ทางการเงินเป็นปัจจัยที�เข้�ามากดดันการ
ลิงท่นในตลิาดห่�นในระยะสั�น จากต�นท่น
ทางการเงินที�มีแนวโน�มเพิ�มส้งขึ้�น 

ทั้งนี้ มองว่าปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลงดัง
กล่าวส่งผลกระทบต่อการลงทุนระยะกลาง
-ยาวน้อยมาก โดยเฉพาะกับธุรกิจที่มีความ
สามารถในการแข่งขันและตอบรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้คนและรูปแบบ
การทำาธุรกิจที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป มีแนว
โน้มที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน
ให้โดดเด่นได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางภาพ
เศรษฐกิจที่ได้ทยอยกลับสู่ภาวะปกติ

“ จากข้�อม้ลิสถิติในอดีตพบว่า การหย่ดทำา
 QE ทำาให�ตลิาดห่�นสหรัฐฯ ปรับตัวลิงอย้่ใน
กรอบประมาณลิบ 7-20% โดยจะใช�เวลิา
เพียง 2-5 เดือนในการฟื้นตัว นอกจากนี� ใน
กรณีที�มีการปรับข้ึ�นอัตราดอกเบี�ยนโยบาย
 พบว่าในช่วงที�ดอกเบี�ยเป็นข้าข้ึ�น ดัชนี
 S&P500 มีผู้ลิตอบแทนเฉลิี�ยในอดีตอย้่ที�
ประมาณ 15-20% แลิะมีเพียงแค่ 3 ครั�ง (
จาก 13 ครั�งที�มีดอกเบี�ยเป็นข้าข้ึ�นนับตั�งแต่ปี
 1960) ที�ดัชนี S&P500 ให�ผู้ลิตอบแทนเป็น
ลิบ ซึ�งคิดเป็นโอกาสที�ตลิาดห่�นติดลิบในช่วง
ดอกเบี�ยข้ึ�นเพียงแค่ประมาณ 23% อย่างไร
ก็ดี มองว่า การเปลิี�ยนแปลิงนโยบายทางการ
เงินในระยะข้�างหน�านี�เป็นสิ�งที�ไม่น่ากังวลิ
สำาหรับการลิงท่นระยะกลิาง-ยาว ” นาย
พจน์กลิ่าว

จากการคาดการณ์ข้างต้น บริษัทยังคงแนะนำา

ให้ลงทุนในระยะปานกลาง - ยาว โดยเฉพาะ
ในช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transition period) แบบ
นี้ โดยมองว่าหุ้นกลุ่มเติบโต (Growth stocks) 
ยังคงความน่าสนใจสำาหรับการลงทุนในระยะ
กลาง-ยาว จากแนวโน้มการเติบโตของรายได้
และศักยภาพการแข่งขันที่อยู่ในระดับสูง โดย
นักวิเคราะห์คาด EPS growth ของหุ้นกลุ่ม
เทคโนโลยีในดัชนี S&P500 ยังสามารถสร้าง
การเติบโตได้โดดเด่นที่สุดประมาณ 25.3% ใน
ปีนี้และ 24.1% ในปีหน้า(2565)

ในส่วนของมุมมองต่อสถานการณ์การลงทุน
ในตลาดหุ้นไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัท
มองว่า ตลาดหุ้นไทยมีแนวโน้มปรับตัวใน
กรอบ เศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดตำ่าสุดมาแล้ว
แต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์แพร่ระบาด
 Covid-19 สายพันธุ์เดลตาและ/หรือสาย
พันธุ์ใหม่ๆ หลังรัฐบาลได้ทยอยผ่อนคลายการ
 Lockdown 

โดยหากตัวเลขของผู้ติดเชื้อในประเทศปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ มีความเป็นไป
ได้ที่รัฐบาลอาจจะต้องใช้มาตรการคุมเข้ม
อีกครั้ง การจัดการการระบาดถือเป็นปัจจัย
หลักที่จะช่วยหนุนความต่อเนื่องในการฟื้น
ตัวของเศรษฐกิจไทย สร้างความเชื่อมั่นให้
นักลงทุน และหนุน Sentiment การลงทุน
ในระยะข้างหน้า เนื่องจากบริษัทจดทะเบียน
ส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นไทยมีรายได้ที่ต้องพึ่งพา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบออฟไลน์ หรือ
เรียกว่าหุ้นประเภท Old Economy ดังนั้น
มองไปข้างหน้าปัจจัยความสำาเร็จขึ้นอยู่กับ
 ปัจจัยเรื่องการจัดหาวัคซีนที่ประสิทธิภาพ
สูงได้อย่างเพียงพอกับจำานวนประชากรโดย
เร็ว และ ความรวดเร็วในการกระจายวัคซีน
ให้กับประชากรทั้งประเทศ เพราะหากล่าช้า

จะทำาให้โอกาสเปิดเมือง (Reopening) และ
เปิดประเทศอีกครั้งเป็นไปได้ยาก หรือหาก
รีบเปิดแต่ผู้ติดเชื้อกลับมาสูงอีกก็จำาเป็นต้อง
 Lockdown อีกรอบ โดยปัจจุบันเศรษฐกิจ
ไทยขับเคลื่อนด้วยภาคการส่งออกสินค้า
เพียงเท่านั้น ภาคบริการยังคงหยุดชะงัก ทั้งนี้
 บริษัทคงเป้าหมายดัชนี SET Index ที่ 1,665 
จุด และเน้นสะสมเมื่อราคาหุ้นย่อตัวลง

นายพจน์กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การจัด
พอร์ตของผู้ลงทุนมีความสอดคล้องกับ
สถานการณ์การลงทุนดังกล่าว โดยบริษัท
แนะสัดส่วนลงทุนในตราสารทุนที่ประมาณ
 50% ของพอร์ต ซึ่งตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม
 ถึง 31 ธันวาคม นี้ บริษัทได้พิจารณา ลด
ค่าธรรมเนียมกองทุน Flagship ของบริษัท
 3 กองทุนที่ลงทุนในกองทุนหลัก Baillie 
Gifford Long-term Global Growth ได้แก่
 กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ
 (ONE-UGG) กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท 
โกลบอล โกรว์ธ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม 
แบบไม่จ่ายเงินปันผล (ONE-UGG-SSF) และ
กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ 
เพื่อการเลี้ยงชีพ (ONE-UGERMF) 

สำาหรับเป็นทางเลือกในการกระจายการลงทุน
ไปตลาดหุ้นต่างประเทศเพื่อสร้างผลตอบแทน
ที่ดีในระยะข้างหน้า ไปกับหุ้นที่มีการเติบโต
โดดเด่นและเป็นผู้นำาในธุรกิจระดับโลก ซึ่ง
บริษัทมองว่า ธุรกิจที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งเหล่า
นี้จะเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้เร็วเมื่อ
เจอความผันผวนของตลาดในระยะสั้น โดย
กองทุนทั้ง 3 กองทุนของบริษัท เหมาะสำาหรับ
นักลงทุนที่สนใจสามารถถือลงทุนในระยะปาน
กลาง ถึง ยาว รวมถึงนักลงทุนที่สนใจลงทุน
เพื่อรับสิทธิ์ลดหย่อนทางภาษี

บลจ.ว์ร์ร์ณ คาดหุ้้�นไทุย Q4/64
ม่ั่แนว์โน�มั่ปีร่์บต่ว์ในกร์อบ,คงเป้ีาหุ้มั่ายด่ชน่ SET Index

ที� 1,665 จุด และเน้นส์ะส์มเม่�อรีาคาหุ้นย�อตัว่ลง
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• กำาไรส่ทธุิงวด 1H21 คิดเป็น 95.8% ข้องประมาณการ
ทั�งปีข้องเรา เนื�องจำากอัตรากำาไรข้ั�นต�นที�ทำาได�ดีกว่าคาด
 จากการปรับราคาข้ายได�ส้ง ข้ณะที�ความต�องการสินค�า
ยังมีเข้�ามาต่อเนื�อง ประกอบกับผู้ลิข้องการอ่อนค่าข้อง
เงินบาทจำาก 31.3 บาท/ดอลิลิาร์ ใน1Q21 แลิะ 30.9 
บาท/ดอลิลิาร์ ใน 2Q20 เป็น 32.0 บาท/ดอลิลิาร์ ณ สิ�น
 2Q21 

เราจึงปรับ ประมาณการรายได�ปี 21 ข้ึ�น +18.4% เป็น
 3,048.4 ลิำ�านบำาท แลิะปรับ กำาไรส่ทธุิข้ึ�น +60.3% ส้่

ระดับ 435.2 ลิ�านบาท โดยคาดผู้ลิประกอบการในช่วง
 2H21 ยังปรับตัวดีข้ึ�นอย่างต่อเนื�อง ตามปริมาณการข้าย
แลิะอัตรากำารใช�กำาลิังผู้ลิิตเพิ�มข้ึ�น จากการฟื้นตัวข้อง
ตลิาดตะวันออกกลิาง

• ผู้ลิประกอบการข้องบริษัทได�แสดงให�เห็นถึงกำารเติบโต
อย่างแข้็งแกร่ง แม�จะได�รับผู้ลิกระทบจากการแพร่ระบำา
ดข้องไวรัสโควิด-19 ภำายใต� สมมติฐานประมำาณกำารใหม่
เราได�รำาคำาเหมาะสมปี 21 เท่ากับ 10.20 บาท 

บล.โกลเบล็ก : SKN
แนะนำาซ้ื้�อ ร่าคาเหมาะสม 10.20 บาทุ
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Company Update
CPF คำาแนะนำา: ถือ (ปรับลิดจาก
 ซื�อ)
ราคาปิด 25.75 บาท ราคาพื�นฐาน
 27.00 บาท 
(เดิม 32.00 บาท)
รอด้สถานการณ์คาด 3Q64 ไม่
สดใส

• คาดว่ากำาไรหลัก 3Q64 เป็น
 1.95 พันล้านบาท (-72.9% y-o-y, 
-48.4% q-o-q) ไม่สดใส เนื่องจาก
ราคาสินค้าเนื้อสัตว์อ่อนลงในตลาด
หลักๆ ประกอบกับว่ากำาไรจากบริษัท
ร่วมก็ปรับตัวลดลง

• ส่วนแนวโน้มกำาไร 4Q64 คาดว่าจะ
ยังหดตัวเทียบ y-o-y แต่มีการฟื้น
ตัวเล็กน้อยเทียบ q-o-q จากการฟื้น
ตัวของความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์ 
และผลกำาไรจากบริษัทร่วมดีขึ้น

• ได้มีการปรับลดประมาณการปี
 64/65 ในอัตรา -16%/-17% ตาม
ลำาดับ สะท้อนสมมุติฐานที่ระมัดระวัง
มากขึ้น

• ปรับลดคำาแนะนำาเป็น ถือ จากเดิม
 ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานใหม่ที่ลดลง
เป็น 27.00 บาท ซึ่งประเมินด้วย P/E 
ปี65 ที่ระดับ 14.8 เท่า

บล.ดีีบีเอส วิิคเคอร์์ส : CPF

แนะนำา ถ้ือ  ร่าคาพ้ื้�นฐาน 27.00 บาทุ

นัี้กวิเค้ร�ะห์ : นัี้นี้ทิก� เว้ย้ำงเพิ�ม : 
nantikaw@th.dbs.com : Tel. 02 857 7836
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TU คำาแนะนำา : ซื�อ ราคาปิด 21.60 บาท
 ราคาพื�นฐาน 25.00 บาท (เดิม 25.60 
บาท)ยังมีส่วนเพิ�มจากราคาพื�นฐานใหม่

• คาดกำาไรหลัก 3Q64F ได้ลดลง 14% 
y-o-y แม้ว่ารายได้จากการขายเติบโต แต่
รายการฉุดคือ กำาไรตามส่วนได้เสียจาก
บริษัทร่วมลดลง อีกทั้งสัดส่วนค่าใช้จ่ายขาย
-บริหารเทียบกับรายได้กลับเพิ่มขึ้น

• อย่างไรก็ตามคาดว่าเมือถึง 4QF กำาไรจะ
กลับมาฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมกับ
ได้มีการนำาบริษัทย่อยคือThai Feed Mill 

(TFM) ทำาการ IPO เพื่อเข้า SET ใน 4Q64 
นี้ด้วย

• แต่ได้มีการปรับลดประมาณการปีนี้ และปี
 65 ลงในอัตรา -4%/-2% เพื่อสะท้อนแนว
โน้มที่กำาไรตามส่วนได้เสียจากบริษัทร่วม
ลดลง

• คงคำาแนะนำา ซื้อ แต่ปรับราคาพื้นฐานใหม่
ลงเป็น 25.00 บาท ซึ่งประเมินด้วย P/E ปั
 65 ที่ระดับ 14.6 เท่าราคาปิดยังมีส่วนเพิ่ม
จากราคาพื้นฐานได้อีก 16% 

บล.ดีีบีเอส วิิคเคอร์์ส : TU
แนะนำาซ้ื้�อ ร่าคาพ้ื้�นฐาน 25.00 บาทุ

นัี้กวิเค้ร�ะห์ : นัี้นี้ทิก� เว้ย้ำงเพิ�ม : 
nantikaw@th.dbs.com : Tel. 02 857 7836
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Equity Explorer
KSL คำาแนะนำา Not Rated
ราคาปิด 4.32 บาท
กำาไรปี 64F-65F โตแกร่ง ได�อานิ
สงค์จากปริมาณการผู้ลิิตแลิะราคาที�
ส้งข้ึ�น

• ปริมาณอ้อยเข้าหีบและปริมาณผลิตนำ้าตาลสูงขึ้น
 บริษัทระบุว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบปี65 (พ.ค.64-มี.ค
.65) จะเพิ่มเป็น 6 ล้านตันอ้อย (จาก 4.77 ล้านตัน
อ้อยปีก่อนหน้า) ส่วนปริมาณนำ้าตาลจะเพิ่มเป็น 6-7 
แสนตันจาก 5.28แสนตันในปีก่อนหน้า หรือ +23%...
นับว่าสถานการณ์อ้อยของไทยดีกว่าตลาดโลก

• ในปี63-65 สถานการณ์อ้อยระดับโลกตึงตัว
 เพราะผู้ผลิตหลักอย่างบราซิลประสบปัญหาภัยแล้ง 

และมีการนำาอ้อยไปผลิตเอทานอลมากขึ้น

• ราคานำ้าตาลจึงปรับขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เม.ย.63 (
จาก 14-16 เป็น 18-20 เซนต์/ปอนด์ในปัจจุบัน) 
และคาดว่าจะสูงขึ้นต่อในปี65 KSL ทำาสัญญาขาย
ล่วงหน้าในปี65 ไปราว 30% ที่ราคาประมาณ 19 
เซนต์/ปอนด์(+19%YoY)

• มีแผนนำาบ.ร่วมเข้าตลาดฯ คือ บริษัท BBGI (ทำา
ธุรกิจไบโอ) ซึ่ง KSL ถือหุ้น 40% และ BCP ถือหุ้น
 60% คาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในปี65

• นักวิเคราะห์ใน IAA Consensus ให้ราคาเป้าหมาย
เฉลี่ย 4.44 บาท (P/BV ที่ 1.0 เท่า) โดยคาดว่ากำาไร
สุทธิปี64 (สิ้นสุดต.ค.64) จะโตกว่า +600% และ
ปี65F โตต่อ +90%

บล.ดีีบีเอส วิิคเคอร์์ส : KSL

คำาแนะนำา Not Rated

นี้ักวิเค้ร�ะห์&กลย้ำุทธ์์: อ�ภ�ภรณ์ แสุวงพรรค้
 : arparporns@th.dbs.com : Tel. 02 857 7829
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In The News
RBF คำาแนะนำา ซื�อ

ราคาปิด 19.40 บาท ราคาพื�นฐาน 22.70 
บาท
คาดผู้ลิประกอบการดีข้ึ�นใน 4Q64F แลิะ
โตก�าวกระโดดในปี 65F

• ธุรกิจมีแนวโน้มดีขึ้นใน 4Q64F หลังการแพร่
ระบาดโควิด-19 ผ่อนคลายลง ส่วนผลประกอบการ
 3Q64F จะถูกกระทบจากการแพร่ระบาดรุนแรง
และการล็อกดาวน์พื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ยังผล
ให้กำาไรสุทธิจะอ่อนลงทั้ง YoYและ QoQ

• ปัจจุบัน RBF ได้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับกัญชง 3 
ใบจากอ.ย.ไทย ประกอบด้วย ใบอนุญาตสกัด CBD-
THC จากกัญชงเพื่อการพาณิชย์ (เป็นบริษัทเดียว
ที่ได้รับในขณะนี้), ใบอนุญาตเพาะปลูกกัญชง และ
ใบอนุญาตสกัดนำ้ามันจากเมล็ดกัญชงการเพาะปลูก
กัญชงจะเริ่มในเดือนก.ย.64 โดยช่วงแรกจะปลูก
บนพื้นที่ของตัวเองขนาด 11 ไร่ก่อน (นำาเข้าเมล็ดมา
ปลูก) ผู้บริหารคาดว่าจะได้รับใบอนุญาตปลูกกัญชง
เพิ่มขึ้นเป็น 600 ไร่ในต้นปี 65คาดจะเริ่มเห็นรายได้
จาก CBD ในปี 65F ผู้บริหารประเมินความต้องการ

ซื้อในปี65F ไว้ที่ 3,600-6,000 กิโลกรัมราคาขาย
อยู่ที่ 200,000-300,000 บาท/กก. ยังผลให้จะ
มีรายได้ส่วนนี้เข้ามา 720-1,800 ล้านบาท ส่วน
ประมาณการของเราใส่รายได้ไว้ที่ 1,300 ล้านบาท
 อัตรากำาไรขั้นต้น (GPM) 55%อ.ย.อนุมัติให้ใส่ CBD 
ในเครื่องดื่มได้ไม่เกิน 75 มิลลิกรัม/ลิตร มีผลตั้งแต่
 30 ส.ค.64 เป็นต้นไป ซึ่งส่วนนี้ทำาให้ภาพธุรกิจกัญ
ชงของ RBF มีความชัดเจนมากขึ้น

• การลงทุนต่างประเทศ บริษัทเน้นลงทุนในอาเซียน 
โดยมีโรงงานใน อินโดนีเซีย และเวียดนาม ทั้งนี้ฐาน
ลูกค้าส่วนใหญ่ในเวียดนามเป็นผู้ผลิตเพื่อส่งออก 
บริษัทเดินเครื่องผลิตเต็มที่ในอินโดฯแล้ว และกำาลัง
เตรียมก่อสร้างโรงงานเฟสที่ 2 ในปี 65 ... เราเห็น
ว่าการขยายธุรกิจไปในเวียดนามและอินโดฯจะช่วย
หนุนการเติบโตในระยะยาว เพราะเศรษฐกิจทั้งสอง
ประเทศมีแนวโน้มขยายตัวสูง รวมถึงอุปสงค์ภายใน
อินโดฯก็สูงด้วย

• คงคำาแนะนำาซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 22.70 บาท – 
Upside +17% ทั้งนี้คาดการณ์ว่ากำาไรสุทธิปี 65F 
จะเติบโตก้าวกระโดด +92% เป็น 1.0 พันล้านบาท
 จากปี 64F ที่กำาไรสุทธิทรงตัวใกล้กับปี 63 ฐานะ
การเงินแข็งแกร่ง เป็นเงินสดสุทธิ

บล.ดีีบีเอส วิิคเคอร์์ส : RBF

แนะนำา ซ้ื้�อ ร่าคาพ้ื้�นฐาน 22.70 บาทุ

นัี้กวิเค้ร�ะห์&กลยุ้ำทธ์์: อ�ภ�ภรณ์ แสุวงพรรค้ : 
arparporns@th.dbs.com : Tel. 02 857 7829
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MICRO คำาแนะนำา ซื�อ
ราคาปิด 7.75 บาท ราคาพื�นฐาน 13 บาท
สินเชื�อโตต่อเนื�อง แลิะ 4Q64F 
จะเร่งตัวข้ึ�น

• สินเชื่อเติบโตดีต่อเนื่อง - ในสิ้น 1H64 สิน
เชื่อขยาย +46%YoY, +10%YTD สำาหรับ
 2H64F คาดว่าสินเชื่อจะโตดีขึ้น ส่วนหนึ่ง
เป็นไปตามฤดูกาล ตั้งเป้าสินเชื่อปี 64F 
ขยาย +30%YoY เป็น 3.5 พันล้านบาท

• เปิด 4 สาขาใน YTD และจะเปิดอีก 2 สาขา
ใน 2H64F – บริษัทเปิด 2 สาขาใน 1H64 
และเปิด 2 สาขาใน QTDของ 3Q64 ทำาให้
ปัจจุบันมี 16 สาขา และมีแผนจะเปิดอีก 2 
สาขาใน 4Q64F ดังนั้นสิ้นปี 64F จะมี 18 
สาขา

• ส่วนแบ่งการตลาดสูงขึ้นเป็น 8.3% ในสิ้น
มิ.ย.64 – จากการขยายสาขาทำาให้ส่วนแบ่ง
ตลาดเพิ่มจาก 5.0% ในสิ้น 2Q63และ 7.7% 

ใน 1Q64
• ให้ความสำาคัญกับคุณภาพสินทรัพย์
 – บริษัทตั้งเป้าหมายลด NPL ratio เป็น
 3% และ Coverage ratio 100% ในสิ้น
ปี 65Fจากสิ้น 2Q64 มี NPL ratio 3.7%, 
Coverage ratio 99%

• ขยายสู่ธุรกิจนายหน้าขายประกัน – ผู้
บริหารคาดว่าจะเริ่มธุรกิจนี้เต็มรูปแบบใน
 4Q64 จากปัจจุบันประกันที่ขายให้ลูกค้าจะ
ครอบคลุมเพียง 1 ปี

• แนะนำาซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 13 บาท – 
Upside +68% ซึ่งอิงกับ P/BV ปีนี้ที่ 6.0 เท่า
 สำาหรับกำาไรสุทธิ 2Q64เท่ากับ 50 ล้านบาท
 (+51%YoY จากสินเชื่อโต รายได้ Fee เพิ่ม 
และ C/I ratio ลดลง แต่ลด -2%QoQ เพราะ
 NIMแคบลง & ตั้งสำารอง ECL เพิ่ม)แนวโน้ม
กำาไร 2H64F ยังโตแกร่ง YoY เราคาดการณ์
กำาไรสุทธิปี 64F-65F เติบโต+33% และ 
+40% ตามลำาดับ

บล.ดีีบีเอส วิิคเคอร์์ส : MICRO
แนะนำา ซ้ื้�อ ร่าคาพ้ื้�นฐาน 13 บาทุ

นัี้กวิเค้ร�ะห์&กลยุ้ำทธ์์: อ�ภ�ภรณ์ แสุวงพรรค้ : 
arparporns@th.dbs.com : Tel. 02 857 7829
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ผู้ลิิตไฟฟ้า การลิงท่นในบริษัท Apex Clean Energy Holdings, LLC 
ประเด็นหลิัก: EGCO จะเข้�าลิงท่นทางอ�อมในสัดส่วน 17.46% ใน

 Apex Clean Energy Holdings, LLC (Apex) โดยคาดว่าธุ่รกรรม
ดังกลิ่าวจะแลิ�วเสร็จใน 4Q21 โดย Apex เป็นบริษัทเอกชนผู้้�พัฒนา
พลิังงานหม่นเวียนข้นาดใหญ่่ ในประเทศุสหรัฐอเมริกา ดำาเนินธุ่รกิจ
โดยการพัฒนาโครงการตั�งแต่เริ�มโครงการจนถึงเริ�มก่อสร�าง หรือ
ดำาเนินการเชิงพาณิชย์ แลิ�วข้ายให�แก่นักลิงท่นรายอื�นในภายหลิัง

คำาแนะนำาพื�นฐาน : ข่่าวดัังกล่่าวน่่าจะสร้้าง Positive sentiment ต่่อต่ล่าดั
 ใน่ข่ณะเดีัยวกัน่ร้าคาถ่่าน่หิิน่ใน่ต่ล่าดัโล่กทีี่�อย่่ใน่ร้ะดัับส่ง ณ ข่ณะนี่�อาจที่ำาให้ิ 
EGCO สามาร้ถ่ข่ายเหิมืองถ่่าน่หิิน่ใน่ปร้ะเที่ศอิน่โดันี่เซีียได้ัสำาเร็้จ 

ซ่ี�งจะส่งผล่ให้ิภาพร้วมข่องบริ้ษััที่มีทิี่ศที่างด้ัาน่สิ�งแวดัล้่อมทีี่�ดีัข่่�น่ เร้ายังคงคำา
แน่ะน่ำา 

"ซื�อเก็งกำาไร" ด�วยราคาเป้าหมาย 236 บาท

บล.บัวิหลวิง :  EGCO
แนะนำา "ซ้ื้�อเก็็งก็ำาไร่"ร่าคาเป้ีาหมาย 236 บาทุ



มุุมุวิิเคราะห์์หุ์�น
MAGAZINE HOONINSIDE

TU ไทยย้เนี�ยน กร่�ป
 
คาดกำาไร 3Q21 อ่อนตัว แต่กลิับมา
เติบโต YoY ใน 4Q21

แม�ว่าจะคาดกำาไรหลิัก 3Q21 ที� 1.77พัน
ลิ�านบาท จะอ่อนตัวลิง 18% YoY แลิะ
 21% QoQ จากค่าใช�จ่ายในการข้าย
บริหารที�เพิ�มข้ึ�น (ตามค่าระวางเรือที�เพิ�ม
) ส่วนแบ่งกำาไรฯ ที�จาก Red Lobster 

แลิะ AVANTI แย่ลิง ทั�งนี�ผู้ลิประกอบ
การข้อง Red Lobster 

ที�ลิดลิงเพราะมีการจ�างคน แลิะทำาการ
ตลิาดเพิ�มหลิังกลิับมาเปิดบริการ (แต่
รายได�ยังเพิ�มไม่ทัน) อย่างไรก็ตาม แนว
โน�มกำาไร 4Q21 จะกลิับมาเติบโต YoY 
จาก utilization rate ข้อง pet care ที�
ส้งข้ึ�น 

Fundamental View : เราคงคำาแนะนำา “ซื�อ” แลิะเลืิ�อนไปใช�
ราคาเป้าหมายปี 2022 ที� 25 บาท คาดหวังกำาไรปี 2022 

ที�แข็้งแกร่ง แลิะการ unlock ม้ลิค่าจากการนำา TFM
แลิะ I-Tail เข้�าจดทะเบียนในตลิาดฯ

 

บล.บัวิหลวิง : TU คงคำ�แนะนำ� “ซ้ื้�อ”
เล้�อนไปีใช้้ร่าคาเป้ีาหมายปีี 2022 ทุ่� 25 บาทุ



มุุมุวิิเคราะห์์หุ์�น
MAGAZINE HOONINSIDE

CPF เจริญ่โภคภัณฑ์อาหาร

ปี 2022 กลัิบมาสดใส หลัิงกำาไรอ่อนตัวใน 2H21

เราแนะนำาให�นักลิงท่นมองข้�ามผู้ลิประกอบการที�แย่ใน 2H21 โดยเราคาดกำาไรหลัิก 
3Q21 ที� 1.15 พันลิ�านบาท (ลิดลิง 79% YoY 61% QoQ) จากอัตรากำาไรขั้�นต�นหดตัว 

(ราคาส่กร-ไก่ ปรับตัวลิดลิงในหลิายๆประเทศุ แลิะต�นท่นวัตถ่ดิบเพิ�ม) แลิะส่วนแบ่ง
กำาไรฯ ลิดลิง (จากทั�ง CPALL, HyLife แลิะ CTI) ซึ�งนำามาส่้การปรับลิดประมาณการ
กำาไรหลัิกปี 2021 ลิง 29% อย่างไรก็ตาม นักลิงท่นควรมองไปยังปี 2022 ที�กำาไรหลัิก
จะเติบโตดี 28% YoY จากแนวโน�มราคาสินค�าสด (ส่กร, ไก่) กลัิบมาฟ้ืนตัว

Fundamental View : เร�ค้งค้ำ�แนี้ะนี้ำ� “ซ่�อเก็งกำ�ไร” และเล่�อนี้ไปีใช้่ร�ค้�เป้ี�
หม�ย้ำปีี 2022 ท้� 32 บ�ท ค้�ดหวังกำ�ไรปีี 2022 ฟ้�นี้ตัวด้ และม้ลค่้�หุ้นี้ซ่�อข�ย้ำบนี้ 

PER 11.4 เท่� ตำ��กว่�ค่้�เฉล้�ย้ำระย้ำะย้ำ�ว 13 เท่�

บล.บัวิหลวิง : CPF คงคำ�แนะนำ�
“ซ้ื้�อเก็็งก็ำาไร่”

เล้�อนไปีใช้้ร่าคาเป้ีาหมายปีี 2022 ทุ่� 32 บาทุ
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YGG (IDEA) อ๊ิกดราซิลิ กร่�ป 

บทต่อไปก�าวส่้สินทรัพย์ดิจิทัลิ

เมื�อวานนี�มีประกาศุความร่วมมือระหว่าง YGG กับ ZooKeeper ซึ�งเรามองว่านี�คือก�าว
สำาคัญ่ข้อง YGG โดย YGG จะเข้�ามาทำาเกมให�กับ ZooKeeper เหมือนกับ Axie ที�เป็นผู้้�นำา
 NFT gaming อย่้ตอนนี� แต่จะเป็นเกมที�นอกจากจะได�ผู้ลิตอบแทนแลิ�วจะเพิ�มความสน่ก
เข้�าไป สิ�งที� YGG จะได�คือ  1) ท่กๆการข้ยายไป Chain ใหม่ จะได�เหรียญ่ $Zoo แลิะ 2) 
การข้ายทรัพยากรในเกมแลิะ NFT ซึ�งถือว่า YGG แทบจะไม่มีต�นท่น แต่อัพไซด์เปิดกว�าง
มาก โดยล่ิาส่ดราคาเหรียญ่ปรับตัวขึ้�นมากกว่า 200% ในช่วงสัปดาห์ที�ผู่้านมา เรามอง
อนาคตต่อไป YGG น่าจะทำาเกม NFT ข้องตัวเองแลิะข้ยายธุ่รกิจในด�านนี�ต่อเนื�อง

Fundamental View: เรายังคงคำาแนะนำา ซื�อ ราคาเป้าหมาย 29 บาท
 โดยยังไม่ได�รวมประมาณการกำาไรจากธุ่รกิจใหม่ด�านสินทรัพย์ดิจิทัลินี�

บล.บัวิหลวิง : YGG
คงคำาแนะนำา ซ้ื้�อ ร่าคาเป้ีาหมาย 29 บาทุ
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• CPF : กำาไรหลิักคาดดรอปช่วง 3Q21

การ้ร้ะบาดัสายพัน่ธุ์เดัล่ต่้า อุปที่าน่สุกร้ล่้น่ แล่ะการ้บร้ิโภคที่ี�ต่ำ�ากดัดััน่ 3Q21 เร้าคาดัว่า CPF จะร้ายงาน่
กำาไร้ 3Q21F ที่ี� 3.467 พัน่ล่้าน่บาที่ ล่ดัล่ง 54% YoY แล่ะ 27% QoQ เร้าคาดัว่ากำาไร้สำาหิร้ับไต่ร้มาสน่ี�จะ
ถ่่กฉุดัโดัย 1) ผล่กร้ะที่บที่ี�ยืดัเยื�อจากการ้ร้ะบาดัสายพัน่ธุ์เดัล่ต่้าส่งผล่ใหิ้การ้บร้ิโภคล่ดัล่งที่ั�วที่ั�งภ่มิภาค 
แล่ะ 2) ร้าคาสุกร้จากจีน่ที่ี�ต่ำ�ากดัดััน่ใหิ้เกิดัอุปที่าน่ล่้น่ต่ล่าดั

ร้ายไดั้คาดัว่าจะล่ดัล่ง 9% QoQ, GPM ล่ดัล่งเหิล่ือ 13.5% ร้ายไดั้ไต่ร้มาส 3 ข่อง CPF คาดัจะล่ดัล่ง 25% 
YoY (ไดั้ร้ับผล่กร้ะที่บจากการ้น่ำาธุร้กิจ Feed and Farm ใน่ปร้ะเที่ศจีน่ภายใต่้ CTI ออกจากกลุ่่ม) แล่ะ
 9% QoQ การ้ล่ดัล่ง QoQ มาจากการ้บร้ิโภคที่ี�ล่ดัล่งสะที่้อน่โดัยร้าคาสุกร้ไที่ยที่ี�ล่ดัล่ง (- 14% YoY), ไก่
เน่ื�อ (-4% YoY) แล่ะกุ้งที่่ามกล่างการ้ร้ะบาดั น่อกจากน่ี� ยังไดั้ร้ับผล่กร้ะที่บจากธุร้กิจใน่หิน่่วยภ่มิภาค
เน่ื�องจากการ้ร้ะบาดัที่ี�แพร้่กร้ะจายที่ั�วภ่มิภาค ร้าคาสุกร้ใน่จีน่ข่ณะน่ี�อย่่ที่ี� 12 หิยวน่/กก. กล่ับมาที่ี�ร้ะดัับเดัิม
 เน่ื�องจากอุปที่าน่ที่ี�เพิ�มข่่�น่ที่่ามกล่างอุปสงค์ใน่ปร้ะเที่ศค่อน่ข่้างคงที่ี� ที่างดั้าน่ต่้น่ทีุ่น่ร้าคาอาหิาร้สัต่ว์ปร้ับ
ต่ัวเพิ�มข่่�น่ เช่น่ ข่้าวโพดั (+13% YoY) แล่ะกากถ่ั�วเหิล่ือง (+15% YoY) โดัยร้วม เร้าคาดัว่า GPM ใน่ช่วง
 3Q21F จะล่ดัล่งเหิล่ือ 13.5% vs. 16.4% ใน่ช่วง 2Q21 1 แล่ะ 19.1% ใน่ช่วง 3Q20 แต่่เที่่ากับช่วง 3Q19 ที่ี�
ร้าคาสุกร้ต่ำ�า ร้วมถ่่งอาหิาร้สัต่ว์อย่างข่้าวโพดั แล่ะกากถ่ั�วเหิล่ืองที่ี�ต่ำ�าเช่น่กัน่  

มีหิล่ายโคร้งการ้ใน่ช่วง 3Q21F แต่่คาดัว่าจะไม่มีผล่กร้ะที่บใน่ที่ัน่ที่ี 
ไต่ร้มาสน่ี�น่ั�น่ไดั้มีการ้ดัำาเน่ิน่งาน่สำาคัญหิล่ายอย่าง เช่น่ 1) การ้เข่้าซีื�อกิจการ้สุกร้ใน่ร้ัสเซีีย (ร้อการ้อนุ่มัต่ิ
 คาดัว่าจะแล่้วเสร้็จใน่ต่้น่ปี 2022) 2) Makro EBT (ร้อการ้อนุ่มัต่ิจาก EGM ใน่เดัือน่ตุ่ล่าคม) 3) ล่งทีุ่น่ใน่
ธุร้กิจอาหิาร้ที่ะเล่ แล่ะ plant-based ใน่โปแล่น่ดั์ 4) การ้ซีื�อหิุ้น่คืน่ แล่ะ 5) การ้ privatization CPP (ใช้
เวล่า 3-4 เดัือน่)

การประเมินม้ลิค่าแลิะความเสี�ยง เราแนะนำาให� “ซื�อ” โดยมีม้ลิค่าที�
เหมาะสม 40.00 บาท เราประเมิน CPF ตาม 1) P/E ไม่นับการลิงท่น
ข้อง CPALL แลิะ 2) ม้ลิค่าตลิาดเป้าหมายข้อง CPALL 
ต่อม้ลิค่าข้อง CPF ความเสี�ยงด�านลิบ ได�แก่ 
1) ความผัู้นผู้วนข้องราคาสินค�าโภคภัณฑ์ แลิะ 2) โรคระบาด 

บล.ทิิสโก้ : CPF แนะนำ� “ซ้ื้�อ”
มูลค่าเหมาะสม 40.00 บาทุ
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• EASTW : นำ�าเยอะ หน่นมาร์จิ�น 3Q 

ยังคงเติ่บโต่อย่างมั�น่คง 
เร้าคาดักำาไร้สุที่ธิ 3Q21 ข่อง EASTW จะอย่่ทีี่� 229 ล้่าน่บาที่ (+63% YoY, -18% QoQ) สำาหิรั้บ
 EASTW การ้เติ่บโต่  YoY จะมาจากการ้ข่ยายตั่วข่องอัต่ร้ากำาไร้ขั่�น่ต้่น่ เนื่�องจากร้ะดัับน่ำ�าทีี่�เพิ�มข่่�น่
มากเมื�อเทีี่ยบกับภัยแล้่งทีี่�รุ้น่แร้งใน่ปีทีี่�แล้่ว ส่วน่ QoQ คาดัจะล่ดัล่ง เนื่�องจากผล่กร้ะที่บต่ามฤด่ักาล่ 
คาดัยอดัข่ายล่ดัล่ง 11% QoQ น่อกจากนี่� การ้อนุ่มัติ่  6 เข่ต่เศร้ษัฐกิจพิเศษัใน่ EEC จะช่วยสนั่บสนุ่น่
อุปสงค์น่ำ�าใน่ร้ะยะยาวอีกที่าง 

คาดักำาไร้ 3Q21F อย่่ทีี่� 229 ล้่าน่บาที่ เพิ�มข่่�น่ 63% YoY จากการ้ข่ยายอัต่ร้ากำาไร้ 
เร้าคาดัร้ายได้ั EASTW จะอย่่ทีี่� 1,126 ล้่าน่บาที่ เพิ�มข่่�น่ 13% YoY จากการ้เติ่บโต่ข่องยอดัข่ายน่ำ�าดิับ
แล่ะข่่�น่ภาษีั จากข้่อม่ล่ข่อง EASTW ปริ้มาณยอดัข่ายน่ำ�าดิับใน่ไต่ร้มาส 3 อย่่ทีี่� 63mcm. (+22% 
YoY, -11% QoQ) 

ข่ณะทีี่�ยอดัข่ายน่ำ�าปร้ะปาอย่่ทีี่� 25mcm. (+2% YoY, คงทีี่� QoQ) 

เร้าคาดัว่า GPM จะอย่่ทีี่� 41.9% เพิ�มข่่�น่อย่างมากจาก 35.3% ใน่ 3Q20 เนื่�องจากปร้ะสิที่ธิภาพทีี่�เพิ�ม
ข่่�น่จากปัญหิาภัยแล้่งทีี่�หิมดัไฟ แล่ะค่าไฟฟ้าทีี่�ล่ดัล่ง แต่่ล่ดัล่ง QoQ เล็่กน้่อย เนื่�องจากค่าเสื�อมอ่าง
เก็บน่ำ�าทัี่บมาทีี่�ส่ง โดัยร้วมคาดั OPM แล่ะ NPM เพิ�มข่่�น่ YoY เป็น่ 29.8% แล่ะ 20.3% จาก 22.8% 
แล่ะ 14.1% ต่ามล่ำาดัับ 

พร้้อมเติ่บโต่อย่างมั�น่คงใน่ร้ะยะยาว 
เร้าคาดักำาไร้สุที่ธิช่วง 4Q21F จะอ่อน่ตั่ว QoQ จากฤด่ักาล่ แล่ะความต้่องการ้น่ำ�าทีี่�ล่ดัล่งใน่ช่วงเดืัอน่ 
ต่.ค. ทัี่�งนี่� มีข่่าวดีัจากการ้อนุ่มัติ่จัดัตั่�ง 6 เข่ต่ส่งเสริ้มเศร้ษัฐกิจพิเศษั คร้อบคลุ่มพื�น่ทีี่� 1,100 เฮกต่าร์้
 โดัยมีเป้าล่งทุี่น่กว่า 2.80 แสน่ล้่าน่บาที่ ภายใน่ 10 ปีข้่างหิน้่าใน่เข่ต่ EEC (โดัยพื�น่ทีี่�ร้าว 2,534 
เฮกต่าร์้ จะถ่่กใช้อย่างเต็่มปร้ะสิที่ธิภาพภายใน่ 5 ปีข้่างหิน้่า) แล่ะน่่าจะเป็น่ปัจจัยหินุ่น่ความต้่องการ้
น่ำ�าดิับทีี่�ดีั 

แนะนำาให� “ซื�อ” โดยมีม้ลิค่าเหมาะสม 12.20 บาท  (DCF)

เร้าปร้ะเมิน่ม่ล่ค่าเหิมาะสม EASTW โดัยใช้วิธี DCF (WACC 5.8%, Terminal growth 1%) ความ
เสี�ยงทีี่�สำาคัญ ได้ัแก่ อุปสงค์น่ำ�าทีี่�ต่ำ�ากว่าคาดั แล่ะภัยแล้่ง 

บล.ทิิสโก้ : EASTW
แนะนำา “ซ้ื้�อ” มูลค่าเหมาะสม 12.20 บาทุ



มุุมุวิิเคราะห์์หุ์�น
MAGAZINE HOONINSIDE

• EGCO : ลิงท่นพลัิงงานทางเลืิอกในสหรัฐ: ทั�งดีแลิะไม่ดี 

ล่งทุี่น่พลั่งงาน่ที่างเลื่อกใน่สหิรั้ฐ
EGCO ได้ัแจ้งต่่อต่ล่าดัหิลั่กที่รั้พย์แห่ิงปร้ะเที่ศไที่ยเรื้�องการ้ล่งทุี่น่ 17.46% ใน่ Apex Clean Energy 
Holdings (Apex) ใน่สหิรั้ฐ Apex เป็น่ผ้่พัฒน่าโคร้งการ้หิมุน่เวียน่แบบคร้บวงจร้ ซ่ี�งที่ำาข้่อต่กล่ง
ซืี�อข่ายไฟฟ้า (PPA) กับบริ้ษััที่ต่่างๆ ร้วมถ่่งด่ัแล่ด้ัาน่การ้ก้่แล่ะการ้ก่อสร้้าง แล่ะข่ายโคร้งการ้เหิล่่า
นี่�ให้ิกับบุคคล่ภายน่อก โดัยบางส่วน่นั่�น่ด่ัแล่จน่กว่าโคร้งการ้จะเสร็้จสิ�น่ ที่ำาให้ิมีธุร้กิจคร้บวงจร้ทัี่�งผ้่
พัฒน่าแล่ะผ้่ให้ิบริ้การ้พลั่งงาน่  โดัยจะล่งทุี่น่ผ่าน่การ้ซืี�อหุ้ิน่ อย่างไร้ก็ดีัยังไม่สามาร้ถ่ปร้ะเมิน่ม่ล่ค่า
ได้ั เนื่�องจากการ้เปิดัเผยข้่อม่ล่ที่างการ้เงิน่ทีี่�จำากัดั 

ธุ่รกิจเติบโตด�วยผู้ลิตอบแทนที�ดี 
เร้ามองว่า Apex เป็น่โอกาสทีี่�ดีัใน่การ้ล่งทุี่น่ อุต่สาหิกร้ร้มพลั่งงาน่หิมุน่เวียน่ใน่สหิรั้ฐอเมริ้กาค่อน่
ข้่างแข็่งแกร่้ง โดัยได้ัรั้บการ้สนั่บสนุ่น่จากรั้ฐบาล่แล่ะความต้่องการ้จากธุร้กิจข่น่าดัใหิญ่ Apex มี
ความสัมพัน่ธ์ทีี่�ดีักับองค์กร้ต่่างๆ (เพื�อให้ิได้ัสัญญาซืี�อข่าย) แล่ะมีปร้ะวัติ่การ้พัฒน่าธุร้กิจทีี่�ดีั เร้า
เชื�อว่าผล่ต่อบแที่น่จากการ้ถื่อหุ้ิน่ Apex จะเป็น่มากกว่าการ้ล่งทุี่น่ใน่ร้ะบบสาธาร้ณ่ปโภค หิากเทีี่ยบ
 NextEra Energy (NEE US) ซ่ี�งใกล้่เคียงกับ Apex มีกำาไร้สุที่ธิ 25% YTD vs. EGCO ทีี่� 13% YTD 
แล่ะหิน่่วยย่อยพลั่งงาน่หิมุน่เวียน่ทีี่� 10

ข้�อเสีย - เปิดเผู้ย P&L 
เร้ามองว่า EGCO ไม่น่่าบัน่ท่ี่ก P&L จาก Apex แล่ะบัน่ท่ี่กเป็น่ร้ายได้ัเงิน่ปัน่ผล่แที่น่ นี่�เป็น่สิ�งสำาคัญ
 เนื่�องจากเร้าเห็ิน่โอกาสทีี่�ต่ำ�าทีี่� Apex จะจ่ายเงิน่ปัน่ผล่ให้ิกับผ้่ถื่อหุ้ิน่ อย่างน้่อยใน่ร้ะยะข้่างหิน้่านี่�
 เนื่�องจากยังอย่่ใน่ร้ะยะเริ้�มเติ่บโต่ (ต้่องใช้เงิน่ทุี่น่ส่ง) เร้าเชื�อว่า EGCO จะมุ่งเน้่น่ทีี่� capital gain 
เป็น่หิลั่ก

แนะนำา “ถือ”
เร้าแน่ะน่ำา “ถื่อ” ด้ัวยม่ล่ค่าเหิมาะสมทีี่� 199 บาที่ โดัยใช้ WACC 5% แล่ะใช้ส่วน่ล่ดั 10% กับ NAV 
ความเสี�ยงเชิงล่บทีี่�สำาคัญ : การ้ดัำาเนิ่น่งาน่ทีี่�เสถี่ยร้ข่องโร้งงาน่ แล่ะความล่่าช้า/ค่าใช้จ่ายบาน่ปล่าย 
ความเสี�ยงเชิงบวกทีี่�สำาคัญ : การ้ล่งทุี่น่ M&A 

บล.ทิิสโก้ :  EGCO แนะนำ� “ถ้ือ”
มูลค่าเหมาะสม  199 บาทุ



มุุมุวิิเคราะห์์หุ์�น
MAGAZINE HOONINSIDE

• HANA : คาดกำาไรส่ทธิุลิดลิง QoQ  

กำาไรหลัิกเฉยๆ แม�มีปัจจัยหน่น 
เร้าคาดัว่ากำาไร้หิลั่กจะอย่่ทีี่� 648 ล้่าน่บาที่ เพิ�มข่่�น่ 77% YoY จากฐาน่ทีี่�ต่ำ�า แล่ะ THB/USD ทีี่�
อ่อน่ค่าล่ง 5% ส่วน่ QoQ ล่ดัล่ง 16% จากการ้ดัำาเนิ่น่งาน่หิยุดัชะงักจากโควิดั แม้เร้ามองค่า
เงิน่บาที่ทีี่�อ่อน่ค่า แล่ะการ้ข่ยายกำาลั่งการ้ผลิ่ต่จะสามาร้ถ่หินุ่น่การ้เติ่บโต่ QoQ ได้ั ต่ล่าดัยังคง
เน้่น่ความสน่ใจไปทีี่�ธุร้กิจ SiC เร้ายังคงแน่ะน่ำา “ซืี�อ” เนื่�องจากโมเมน่ตั่มข่องกำาไร้ทีี่�แข็่งแกร่้ง
ใน่ช่วง 2H22F แล่ะศักยภาพใน่การ้เพิ�มอัต่ร้ากำาไร้ แล่ะปรั้บ ROE profile จากการ้เข้่าส่่ธุร้กิจ
 ODM 

คาดกำาไรหลัิกอย่้ที� 648 ลิ�านบาท ลิดลิง 16% QoQ จากปัญ่หาการผู้ลิิต 
ร้ายได้ัคาดัว่าจะล่ดัล่งเล็่กน้่อย 4% QoQ อย่่ทีี่� 185 ล้่าน่ดัอล่ล่าร์้ หิรื้อ 6,105 ล้่าน่บาที่ (+27%) 
YoY, ที่ร้งตั่ว QoQ) เนื่�องจากการ้ร้ะบาดัส่งผล่ให้ิการ้ผลิ่ต่หิยุดัชะงักชั�วคร้าวทีี่�โร้งงาน่อยุธยา
 (มีสัดัส่วน่ปร้ะมาณ 34% ข่องร้ายได้ัใน่ช่วง 2Q21) เร้าคาดัว่า GPM จะอย่่ทีี่� 15.0% เพิ�มข่่�น่
อย่างมากจาก 11.9% จากภาวะเงิน่บาที่หินุ่น่ แล่ะ economies of scale แต่่หิดัตั่วจาก 16.8% 
ใน่ช่วง 2Q21 จากการ้ดัำาเนิ่น่งาน่ทีี่�สะดุัดั ทัี่�งนี่� คาดั SG&A จะอย่่ทีี่� 6.2% ที่ร้งตั่ว QoQ ส่วน่ 
OPM ทีี่� 8.8% เพิ�มข่่�น่ 350bps YoY แต่่ล่ดัล่ง 180bps QoQ 

ผู้ลิตอบรับจากธุ่รกิจ SiC อาจมีนำ�าหนักมากกว่ากำาไรในระยะสั�น 
เร้าคาดักำาไร้จะฟ้�น่ตั่ว QoQ ใน่ช่วง 4Q21 จากอัต่ร้าการ้ใช้กำาลั่งการ้ผลิ่ต่ทีี่�ดีัข่่�น่ใน่โร้งงาน่ใน่
อยุธยา แล่ะการ้ข่ยายกำาลั่งการ้ผลิ่ต่ทีี่�กำาลั่งจะเริ้�มดัำาเนิ่น่งาน่ HANA เริ้�มได้ัรั้บเสียงต่อบรั้บ
จากล่่กค้ากลุ่่มอุปโภคบริ้โภคใน่ธุร้กิจ SiC ใน่ข่ณะทีี่�กลุ่่มทีี่�ส่งผล่มากกว่า เช่น่ ยาน่ยน่ต์่ น่่าจะ
เริ้�มมาใน่ช่วง 1H22F ทัี่�งนี่� SiC MOSFETs มีสัดัส่วน่ปร้ะมาณ 5% ข่องต่ล่าดัที่ร้าน่ซิีสเต่อร์้
ใน่ปี 2019 แล่ะคาดัว่าจะเติ่บโต่ 30% CAGR ตั่�งแต่่ 2019-25F โดัยมีผ้่เล่่น่หิลั่กใน่ต่ล่าดัเป็น่ 
STM, IFX, ON แล่ะ Cree 

เราประเมินม้ลิค่าเหมาะสม 84.75 บาท อิง PER ที� 23.9 เท่า 
เร้าปร้ะเมิน่ม่ล่ค่าเหิมาะสมโดัยอิง P/E 23.9x +2 sd (จากเดิัม 21x) ปัจจัยต่่อการ้ปรั้บร้าคา
ได้ัแก่ i) การ้พัฒน่าธุร้กิจ SiC แล่ะ ii) ROE ทีี่�เพิ�มข่่�น่ ความเสี�ยงทีี่�สำาคัญ ได้ัแก่ การ้ผลิ่ต่หิยุดั
ชะงักจากการ้ร้ะบาดั เงิน่บาที่แข็่งค่า การ้พ่�งพาอุต่สาหิกร้ร้มสมาร์้ที่โฟน่ส่ง การ้ข่าดัแคล่น่
อุปที่าน่ แล่ะการ้จองมากกว่าคาดัจากล่่กค้า 

บล.ทิิสโก้ :  HANA  คงแนะนำ� “ซ้ื้�อ”

ปีร่ะเมินมูลค่าเหมาะสม 84.75 บาทุ



สุวัสุด้ค่้ะ กลับม�พบกับแมกก�ซ้นี้หุ้นี้อินี้ไซด์ E-แมกก�ซ้นี้ท้�ร้้ลึกรุ�้จริง ค้ลุกวงในี้สุไตล์
กล้วย้ำๆ  เจอกันี้เป็ีนี้ปีระจำ�ทุกเด่อนี้เช่่นี้เค้ย้ำค่้ะ  โดย้ำค้อลัมน์ี้สัุงค้มอินี้ไซด์ฉบับเด่อนี้

ตุล�ค้มยั้ำงอัดแน่ี้นี้ไปีด้วย้ำข่�วสุ�รในี้แวงวงตล�ดทุนี้แบบช่วนี้ติดต�ม ....
สุำ�หรับภ�พรวมตล�ดหุ้นี้ไทย้ำ ณ สิุ�นี้เด่อนี้กันี้ย้ำ�ย้ำนี้ 2564 SET Index ปิีดท้� 1,605.68 จุด ลดลง 2.0% จ�กสิุ�นี้
เด่อนี้ก่อนี้หน้ี้� เม่�อพิจ�รณ�ช่่วง 9 เด่อนี้แรกปีี 2564 SET Index ปีรับเพิ�มขึ�นี้ 10.8% จ�กสิุ�นี้ปีี 2563 ซึ�งปีรับ

เพิ�มขึ�นี้สุ้งกว่�ค่้�เฉล้�ย้ำของดัช่น้ี้ตล�ดหลักทรัพย์้ำอ่�นี้ๆ

นายศุรพลิ ต่ลิยะเสถียร รองผู้้�จัดการ
 หัวหน�าสายงานวางแผู้นกลิย่ทธ์ุองค์กร  
ตลิาดหลัิกทรัพย์แห่งประเทศุไทย

  เปิดเผยว่า ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 SET 
Index ปิดที่ 1,605.68 จุด ลดลง 2.0% จากสิ้น
เดือนก่อนหน้าเมื่อพิจารณาช่วง 9 เดือนแรกปี
 2564 SET Index ปรับเพิ่มขึ้น 10.8% ซึ่งถือ
เป็นการปรับเพิ่มขึ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ โดยกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้น
ปี 2563 ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่ม
เทคโนโลยี กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 และกลุ่มบริการ

ขณะที่ SET Index ใน 9 เดือนแรกปี 2564 ได้
แรงหนุนจากเกือบทุกอุตสาหกรรมที่ปรับตัว
เพิ่มขึ้น โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า
 SET Index เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2563 ได้แก่
กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่ม
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และกลุ่ม
บริการ

 ในเดือนกันยายน 2564 มูลค่าการซื้อขาย
เฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 100,827 

ล้านบาท เพิ่มขึ้น 110.5% จากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน โดยใน 9 เดือนแรกปี 2564 มูลค่า
การซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 96,463 ล้านบาท

 ผู้ลงทุนต่างชาติกลับมาซื้อสุทธิเป็นเดือน
ที่สองต่อเนื่องกันในปี 2564 โดยในเดือน
กันยายน 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ
 10,803 ล้านบาท ทั้งนี้ในช่วง 9 เดือนแรกปี
 2564 ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิรวม 79,172 
ล้านบาท โดยผู้ลงทุนในประเทศมีสถานะเป็นผู้
ซื้อสุทธิ 105,753 ล้านบาท นอกจากนี้ ตั้งแต่
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่มีการแพร่ระบาดของ
 COVID-19 ผู้ลงทุนในประเทศมีสัดส่วนมูลค่า
การซื้อขายสูงที่สุดมาอย่างต่อเนื่อง

ในเดือนกันยายน 2564 มีบริษัทเข้าจด
ทะเบียนซื้อขายใหม่ใน SET 2 บริษัท และ ใน 
mai 2 บริษัท โดยใน 9 เดือนแรกปี 2564 SET 
มีมูลค่าเสนอขายในตลาดแรก (IPO) สูงที่สุด
เมื่อเทียบกับตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ ใน ASEAN

Forward แลิะ Historical P/E ข้อง
ตลิาดหลิักทรัพย์ไทย ณ สิ�นเดือน
กันยายน 2564 อย้่ที�ระดับ 18.9 เท่า แลิะ
 19.8 เท่าตามลิำาดับ ส้งกว่าค่าเฉลิี�ยข้อง

ตลิาดหลิักทรัพย์ในเอเชียซึ�งอย้่ที�ระดับ 14.9 
เท่า แลิะ 17.8 เท่าตามลิำาดับ

 อัตราเงินปันผู้ลิตอบแทน ณ สิ�นเดือน
กันยายน 2564 อย้่ที�ระดับ 2.74% ส้งกว่าค่า
เฉลิี�ยข้องตลิาดหลิักทรัพย์ในเอเชียซึ�งอย้่ที�
 2.47%

นอกจากนี� ในเดือนกันยายน 2564 คณะ
กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประเมิน
ว่าเศุรษฐกิจไทยปี 2564 แลิะปี 2565 จะ
ข้ยายตัวใกลิ�เคียงกับที�คาดไว�ในการประช่ม
ครั�งก่อน โดยคาดว่าเศุรษฐกิจในระยะต่อไป
จะได�รับผู้ลิบวกจากการกระจายวัคซีนที�เพิ�ม
ข้ึ�นแลิะการผู้่อนคลิายมาตรการควบค่มการ
แพร่ระบาดที�เร็วกว่าคาด โดยปัจจัยที�สร�าง
ความไม่แน่นอนให�กับผู้้�ลิงท่นในตลิาดห่�นทั�ว
โลิก ได�แก่ ธุนาคารกลิางสหรัฐฯ (FED) ที�อาจ
ยกเลิิกดำาเนินนโยบายการเงินแบบผู้่อนคลิาย
เร็วกว่ากำาหนด แลิะ การปรับลิดประมาณการ
เติบโตข้องเศุรษฐกิจจีนในปีนี�แลิะระยะข้�าง
หน�า หลิังจากรัฐบาลิจีนใช�มาตรการควบค่ม
ภาคอสังหาริมทรัพย์แลิะเทคโนโลิยี อย่างไร
ก็ตามบริษัทจดทะเบียนไทยมีความแข้็งแกร่ง
แลิะสามารถฟื้นตัวได�อย่างต่อเนื�อง

คอลััมน์์สัังคมอิน์ไซด์์



โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ ได้
รับการประกาศรายชื่อเป็นหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment 
(THSI) ประจำาปี 2564 ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเป็นปีแรกที่จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)สะท้อนว่าบริษัทฯให้ความสำาคัญในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยคำานึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัท
ภิบาล (ESG) พร้อมคำานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และสร้างผลตอบแทนได้
อย่างยั่งยืนในระยะยาว

ท้ังน้ี ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายช่ือหุ้นย่ังยืน THSI ปี 2564 จำานวน 146 
บริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 12.48 ล้านล้านบาท (คิดเป็น 66%) 
จากมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดท้ังหมด เพ่ิมข้ึนจากในปีท่ีผ่านมา สะท้อนว่า
 บจ. ไทยให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจ โดยผนวกการขับเคล่ือนความย่ังยืน
ในการบริหารจัดการ ช่วยลดความเส่ียง เสริมศักยภาพธุรกิจ แม้ต้องเผชิญกับ
ภาวะวิกฤต COVID-19

บริิษััท ที เอสั ฟลัาวมิลัล์ั จำำากััด์ (มหาชน์) (TMILL)

ควงแขน ณัฐชัย ประดิษฐ์วงศ์กูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สแกน เมดิ
เฮัิร์บ จำากัด อัพเดตความคืบหน้าธุรกิจกัญชงว่า ล่าสุดคณะกรรมการ
จังหวัดนนทบุรีเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) นำา

โดยรองผู้ราชการจังหวัดนนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี ผู้แทนสำานักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 สถานีตำารวจภูธรไทรน้อย

 สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปลัดอำาเภอไทรน้อย เกษตรจังหวัดนนทบุรี
 และเกษตรอำาเภอไทรน้อย เดินทางเข้าตรวจสถานที่เพื่อพิจารณาการขอ
อนุญาตผลิตกัญชงของบริษัทฯ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ตาม

กระบวนการยื่นขอใบอนุญาต เตรียมรับการอนุมัติเร็วๆ นี้

ด์ริ.ฤทธีี กิัจำพิิพิิธี ปริะธีาน์เจ้ำาหน้์าที�บริิหาริ 
บริิษััท สัแกัน์ อิน์เตอร์ิ จำำากััด์ (มหาชน์) หรืิอ SCN

เสีั�ยบุญอนั์น์ต์ ศรีิขาว กัริริมกัาริผู้้้จัำด์กัาริ 

บริิษััท ไทย แคปป ิตอลั คอร์ิปอเริชัน์ จำำากััด์ (มหาชน์) TCC

ร่อนข่าว  บริษัทได้ทำาการลงนามในบันทึกความเข้าใจ
ในการร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) กับบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งหน่ึง เพ่ือพิจารณาและศึกษาความเป็น
ไปได้ในการประกอบธุรกิจจัดหา นำาเข้า และจำาหน่ายผลิต

ภัณฑ์จำาพวก Eco-Energy Material โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ใช้ในอุตสาหกรรม1. สนามบิน2. ท่าเรือ3. ถนนคอนกรีต4. 

อุตสาหกรรมการก่อสร้าง  หากมีความคืบหน้าเป็นประการใด
อย่างมีนัยสำาคัญ บริษัทจะแจ้งข้อมูลให้ทราบต่อไป

เผยผู้ถือหุ้นไฟเขียวอนุมัติเพ่ิมทุน 124.99 ล้านหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 1 บาท รองรับการแจกวอร์แรนต์ฟรี จำานวน 124.99 ล้าน
หน่วย ในอัตราการ 3 : 1 พร้อมนำาเงิน ลุยธุรกิจ Cyber Security 
- 5G -ผลิตนำ้าประปาและไฟฟ้า เต็มสูบ ม่ันใจผลงานตลอดท้ังปี 
2564 น้ี เป็นท่ีน่าพอใจ และเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในอนาคต

เฮีียปริะพัิฒน์์ รัิฐเลิัศกัาน์ต์   แห่ง  PLANET

ตอนน้ีแว่วๆ มาว่า กำาลังรอลุ้นงานใหญ่ จาก “เดอะวิน เทเลคอม” ซ่ึงเป็นบริษัท
ย่อย งานน้ีคงได้เห็น Backlog ทะยานแตะระดับ 1,000 ล้านบาทกันเลยทีเดียว
 ฟากบิ�กบอส “บุญสม กิจเกษตรสถาพร” ฝากมาบอกว่า แนวโน้มผลงานคร่ึง
หลังของปี 64 สดใสกว่าคร่ึงปีแรกแน่นอน เพราะหลังจากท่ีภาครัฐเร่ิมผ่อน
คลายล็อกดาวน์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจมากข้ึน จะมีงานใหม่เปิดให้ประมูลอีก
เพียบ TPS พร้อมเดินหน้าลุยเต็มสปีด เอาเป็นว่า จากน้ีไปจะมีเร่ืองดีๆ มาฝาก
บรรดาผู้ถือหุ้น และแฟนคลับให้ได้ปล้ืมปร่ิมกันอย่างต่อเน่ืองเลยคร้าา!

หุ้น์เทคโน์โลัยีสััญญาณดี์อย่าง 
บมจำ.เด์อะแพิริคทิเคิลัโซล้ัชั�น์ (TPS)

ท่ีเรียกได้ว่า หัวบันไดไม่แห้งกันเลย เพราะท้ังกองทุน-นักวิเคราะห์ จองคิวตีตั�ว
เข้ารับฟังข้อมูลธุรกิจบริษัทฯ กันอย่างคึกคัก…หากรัก NCL ต้องกอดไว้ให้แน่น
 เพราะงานน้ีเส่ีย “กิตติ พัวถาวรสกุล” และ “พงษ์เทพ วิชัยกุล” ไม่ได้มาเล่นๆ 

เตรียมสร้าง New High Performance ดันรายได้และกำาไรเติบโตต่อเน่ือง

หุ้น์ดี์ มีสัตอรีิ�เด็์ด์ช่วงนี์�ต้องยกัให้ บมจำ.เอ็น์ซีแอลั 
อิน์เตอร์ิเน์ชั�น์แน์ลั โลัจิำสัติกัส์ั (NCL)



เดินหน้าขยายการลงทุนต่อเน่ือง ล่าสุดเตรียมระดมทุนออก
หุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 1.5 พันล้านบาท เสนอขายวันท่ี 18 – 20 
ต.ค. น้ี โดยเสนอขายให้กับนักลงทุนสถาบัน และรายใหญ่ 
งานน้ี ซีอีโอสุดขยัน "จอมทรัพย์ โลิจายะ" บอกว่า จะนำาไปใช้
ขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าเต็มเหน่ียว โดยเฉพาะโครงการโรง
ไฟฟ้าฟ้า SPP Hybrid แบบน้ีความหวังเป้าหมายในปี 2566 
มีกำาลังการผลิตพุ่งไปแตะ1,995.32 เมกะวัตต์ สนับสนุนราย
ได้รวมท่ีระดับ 14,000 ล้านบาท คงไม่ไกลเกินเอ้ือม แถม
ได้ยินมาว่าหุ้นกู้ สนใจเพียบ บัดนาว..จองยอด overbook 
แล้ววว .. ปรบมือรัวๆ เลยคร้า

หุ้น์โริงไฟฟา้อน์าคตไกัลั ต้องยกัให้กัับ 
บมจำ.ซุปเปอร์ิ เอน์เน์อร์ิยี คอร์ิเปอเริชั�น์ (SUPER)

ได้รับรางวัลสุดยอดองค์กร ‘นวัตกรรม’ ดีเด่นแห่งปี 2564 หรือ Business+ 
Product Innovation Awards 2021 ประเภทกลุ่มสถานีบริการนำ้ามัน จาก

ผลการโหวตของประชาชนท่ัวประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ จัดโดยบิสซิเนส
 พลัส ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ท้ังน้ี PTG ได้พลิกโฉม
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุค NEW NORMAL จัดให้บริการฉีดพ่น
นำ้ายาฆ่่าเช้ือไวรัส COVID-19 ฟรี กับรถแท็กซ่ีสาธารณะและรวมถึงรถยนต์

ของประชาชนท่ีเป็นลูกค้า ภายในสถานีบริการ PT LPG ในเขตกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล , สถานีบริการนำ้ามัน PT กว่า 2,000 สาขาท่ัวประเทศ และศูนย์
บริการรถยนต์ AUTOBACS นับต้ังแต่การระบาดของไวรัส COVID-19 ในปี
 2563 จนถึงปัจจุบัน เพ่ือลดความเส่ียงและการแพร่กระจายของเช้ือไวรัส 

COVID-19 ให้กับลูกค้าได้ “อยู่ดี มีสุข”

ขอแสัด์งความยิน์ดี์กัับ  บิ�กับอสั พิิทักัษ์ั รัิชกิัจำปริะกัาริ ปริะธีาน์เจ้ำาหน้์าที�บริิหาริแลัะ
กัริริมกัาริผู้้้จัำด์กัาริใหญ่ บริิษััทพีิทีจีำ เอ็น์เน์อยี จำำากััด์ (มหาชน์) หรืิอ PTG

บมจำ.เมืองไทย แคปปิตอลั (MTC)

หลังจากโชว์ผลงานยอดเย่ียม จนได้รับความสนใจจากบรรดาก
องทุนท้ังในและต่างประเทศอย่างคึกคัก งานน้ี บิ�กบอส "ศักด์ิ

บวร พุกกะณะสุต" แอบย้ิมแก้มปริ! และฝากมาบอกว่า แม้จะอยู่
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ยังม่ันใจว่า ผลงานปีน้ีเติบโตได้ตาม
เป้าแบบชิลๆ รู้กันอย่างน้ีแล้ว ใครยังไม่มีหุ้น INSET ติดพอร์ตไว้
 รีบตัดสินใจ จะได้ไม่พลาดโอกาสเฮังๆ แถม ยังได้รับของขวัญ
จากการจัดสรร INSET-W1 ฟรี อัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 วอร์แรนท์ 

โดยจะข้ึนเคร่ืองหมาย XW ในวันท่ี 14 ต.ค.น้ี เอาเป็นว่าได้ลุ้นโชค
หลายช้ันกันเลยทีเดียวคร้าบบ! 

ไร้กังวลแม้ตลาดสินเช่ือ Consumer Finance แข่งดุหลัง
 แบงก์ใหญ่ส่ง บ.ลูกเข้าชิงส่วนแบ่งตลาด ฟากบิ�กบอส "
ชูชาติ เพ็ชรอำาไพ" ระบุ กลุ่มลูกค้าแยกประเภทกันอย่าง

ชัดเจน ชูจุดแข็งเน้นปล่อยสินเช่ือทะเบียนรถจักรยานยนต์
 มีจำานวนสาขากระจายท่ัวประเทศ ให้บริการอย่างท่ัวถึง ต้ัง
เป้ามีสาขาครบ 7,000 สาขาใน 3 ปี ขณะท่ีสถานการณ์นำ้า
ท่วม ยังไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญ ม่ันใจเป้าสินเช่ือปี

น้ีเติบโต 30% ตามเป้าหมาย

วิน์าทีนี์�....อย่าริอช้า สัำาหรัิบหุ้น์เทคโน์โลัยีอน์าคต
สัด์ใสัอย่าง บมจำ. อิน์ฟริาเซท (INSET)




















