อณุุภา ศิิริิรวง

ท้้าทาย
ดููเหมืือน ตััวเลขผู้ติ
้� ิดเชื้� อ
้ โควิิด-19 รายใหญ่่ ต่ำำ�กว่่า 1 หมื่่� นคนต่่อวััน ก็็มีค
ี วามหวััง
วัันใด กลัับมา ทะลุุ 1 หมื่่� นคนอีีกครั้้ง� ก็็สร้้างความกัังวลอีีกครั้้ง� ท่่ามกลาง ตััวเลข
การฉีีดวััคซีีนฯ จากเข็็ม1,2 และมาถึึงเข็็ม3 จะเป็็นเกราะปกป้้อง
การลดความเจ็็บป่่วยและเสีียชีีวิิตลดลง ผู้้ค
� น เริ่่ม
ี
� ทยอยกลัับมาใช้้ชีีวิิต ดั่่�งปกติิอีก
ครั้้ง� ในรููปแบบวิิถีใี หม่่ ซึ่่�งต้้องปรัับตััวให้้อยู่่�กัับโควิิด-19
ขณะที่่�ปีีนี้้� ฟ้้าฝน ดีีจน หลายจัังหวััด หลายพื้้�นที่่� ประสบภััยน้ำำ�ท่่วม สร้้างความ
เดืือดร้้อน ซ้ำำ�เติิม ทำำ�ให้้เกิิดความยากลำำ�บาก สาหััสยิ่่ง� กว่่าเดิิม
ดัังนั้้�น เศรษฐกิิจปีีนี้้� อาจไม่่ได้้โตดั่่�งที่่�หวััง ก็็หวัังว่่า เศรษฐกิิจไทยปีี 2565 จะดีีกว่่า
ปีี2564
ด้้าน ตลาดหุ้้�นไทย มีีปฎิิกริิยา มีีความท้้าทาย สำำ�หรัับการลงทุุน หุ้้�นเดืือนตุุลาคม
แกว่่งตััวผัันผวน หลายตััว ถููกหยิิบ ถููกปััดฝุ่่�น ขึ้้�นมาเก็็งกำำ�ไรอีีกครั้้ง�
ขอให้้นัักลงทุุน ทุุกท่่าน ประสบความสำำ�เร็็จในการลงทุุนในตลาดหุ้้�นครัับ

ประสิิทธิ์์� กรโชคอนัันต์์
บรรณาธิิการบริิหาร

สิิริิวััฒนา กลางประพัั นธ์์

เส้นทางรายได้ปัจจุบัน ก็มีแล้ว รายได้จากช่องทางใหม่ หนทาง แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน
ฉบับเดือนตุลาคม 2564 นำ�เสนอ 4 บจ. น่าสนใจ น่าติดตาม

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

NRF

NER

META

จับมือ “อีสท์วอเตอร์” ศึกษาการกัก
เก็บคาร์บอนจากสาหร่ายทะเลเป็นที่
แรกในประเทศไทย เพื่อประเทศไทย
ก้าวสู่ Net Zero Emission ในปี พ.ศ
. 2593 ส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) ผ่านการนำ�
สาหร่ายกลับมาทำ�เป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้
เกษตรกรต้นน้ำ� คาดมูลค่าตลาดโลก
เติบโตมากกว่า 1.97 แสนล้านบาท
ในปี พ.ศ. 2573

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

ล่าสุด บริษัทย่อย “บริษัท โนว่า เอเชีย
จำ�กัด” ซึ่งประกอบธุรกิจให้คำ�ปรึกษา
ทางการเงิน ที่ทาง META ถือหุ้น 100% ลง
นามความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท พิโก
โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด เจ้าของธุรกิจพิ
โกไฟแนนซ์ ( PICO Finance) ในชื่อ
“Pico เงินด่วน” คาดสรุปผลการศึกษา
หรือทำ�การเจรจาหารือกับ พิโก โซลูชั่นส์ ได้
ภายในเดือนตุลาคมนี้
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EGCO คาด Q4/64 ร่่วมลงทุุน ถืือหุ้้�น 17.46%
ใน Apex เป็็ นบริิ ษััทเอกชนผู้้� พััฒนาพลัั งงาน
หมุุ นเวีี ยนขนาดใหญ่่ ในสหรัั ฐเสร็็ จ

นายเทพรััตน์์ เทพพิิทัักษ์์ กรรมการผู้้จั
� ัดการ
ใหญ่่ บริิษััท ผลิิตไฟฟ้้า จํํากััด (มหาชน) หรืือ
EGCO เปิิดเผยถึึงการลงทุุนทางอ้้อมใน
บริิษััท Apex Clean Energy Holdings, LLC
(“Apex”) ของ EGCO โดยผ่่าน บริิษััท เอ็็ก
โก พลััส จํํากััด (“เอ็็กโก พลััส”) ซึ่่�งเป็็นบริิษััท
ย่่อยที่่� EGCO ถืือหุ้้�นทั้้�งหมด โดยเมื่่�อวัันที่่� 5
ตุุลาคม 2564 เอ็็กโก พลััส ได้้ลงนามสััญญา
ขั้้�นสุุดท้้ายเพื่่�อลงทุุนทางอ้้อมในสััดส่่วนร้้อยละ
17.46 ใน Apex
โดยเป็็น ผู้้�ลงทุุนร่่วมในบริิษััทร่่วมลงทุุน ซึ่่�ง
อยู่่�ภายใต้้การบริิหารจััดการของกลุ่่�มกลยุุทธ์์
โครงสร้้างพื้้�นฐานและพลัังงาน ของ Ares
Management Corporation (NYSE: ARES)
(“Ares)
ทั้้�งนี้้� บริิษััทร่่วมทุุนดัังกล่่าวได้้ลงนามใน สััญญา
เพื่่�อเข้้าซื้้�อหุ้้�นส่่วนใหญ่่ของ Apex (“การร่่วม
ลงทุุน”)
ในการนี้้� คณะกรรมการบริิษััท ในการประชุุม
ครั้้�งที่่� 10/2564 เมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2564
ได้้พิิจารณาอนุุมััติิการร่่วมลงทุุนดัังกล่่าว โดย
คาดว่่าการร่่วมลงทุุนจะแล้้วเสร็็จในไตรมาสที่่�
4 ของปีี 2564 หลัังจากดํําเนิินการตามเงื่่�อนไข
บัังคัับก่่อนแล้้วเสร็็จ

Apex เป็็นบริิษััทเอกชนผู้้�พััฒนาพลัังงานหมุุนเวีียน
ขนาดใหญ่่ โดยมีีสํํานัักงานใหญ่่ตั้้�งอยู่่�ที่่� รััฐเวอร์์จิิเนีีย
ประเทศสหรััฐอเมริิกา Apex ดํําเนิินธุุรกิิจด้้วยการ
พััฒนาโครงการพลัังงานหมุุนเวีียนตั้้�งแต่่เริ่่�ม โครงการ
จนถึึงเริ่่�มดํําเนิินการก่่อสร้้าง (Notice to Proceed:
“NTPP) หรืือเดิินเครื่่�องเชิิงพาณิิชย์์ (Commercial
Operation Date: COD)
แล้้วขายโครงการพี่่�พััฒนาดัังกล่่าวให้้แก่่นัักลงทุุนอื่่�นใน
ภายหลััง จนถึึงปััจจุุบััน Apex ได้้ขายโครงการพลัังงาน
หมุุนเวีียนขนาดใหญ่่ มููลค่่ารวมกว่่า 9 พัันล้้านเหรีียญ
สหรััฐ และพััฒนาโครงการ พลัังงานสะอาดหลาก
หลายประเภทกว่่า 30,000 เมกะวััตต์์ ซึ่่�งถืือเป็็นหนึ่่�ง
ในผู้้�พััฒนาโครงการพลัังงานสะอาด ที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดของ
ประเทศ
นอกจากนี้้� Apex ยัังดํําเนิินธุุรกิิจและขายโครงการให้้
แก่่ผู้้�ให้้บริิการสาธารณููปโภค ต่่างๆ ตลาดภาคธุุรกิิจ
และภาคอุุตสาหกรรม (Commercial and Industrial:
“C&I”) และสถาบัันทางการเงิิน ระดัับโลก รวมทั้้�งยััง
ถืือเป็็น บริิษััทชั้้�นนํําด้้านการพััฒนาและขายโครงการ
พลัังงานสะอาดให้้กัับลููกค้้าในตลาด C&I ในช่่วง 10 ปีีที่่�
ผ่่านมา
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TWPC มั่่�นใจผลงานปีี 64 โต Double Digit
ตามแผน , ติิดโผหุ้้�นยั่่�งยืืน 3 ปีีซ้้อน
นาย โฮ เรน ฮวา ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษัท
ั ไทยวา จำำ�กััด (มหาชน) (TWPC) ผู้้�ผลิิตและส่่ง
ออกผลิิตภััณฑ์์แป้้งมัันสำำ�ปะหลััง และผู้้�นำำ�ในตลาดผลิิตภััณฑ์์วุ้้�นเส้้น และเส้้นก๋๋วยเตี๋๋�ยว เปิิดเผยว่่า
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย (ตลท.) ได้้ประกาศรายชื่่�อหุ้้�นยั่่�งยืืน หรืือ Thailand Sustainability
Investment (THSI) ประจำำ�ปีี 2564 และ TWPC ได้้รัับการคััดเลืือกให้้เป็็น 1 ใน 146 บริิษัทจ
ั ดทะเบีียน
อยู่่�ในกลุ่่�มหุ้้�นยั่่�งยืืน กลุ่่�มสิินค้้าอุุตสาหกรรมและกลุ่่�มเกษตรและอุุตสาหกรรมอาหาร ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 3
ตอกย้ำำ�ก
� ารดำำ�เนิินธุุรกิิจ ที่่�ให้้ความสำำ�คััญด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และการกำำ�กัับดููแลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษัท
ั ฯ
และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษัท
ั ฯ อย่่างครอบคลุุม และยัังให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาที่่ยั่่
� �งยืืนทุุกด้้าน
“ถืือเป็็นการสะท้้อนให้้เห็็น
ถึึงความมุ่่�งมั่่�นการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััท ให้้ความ
สำำ�คััญด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงการ
กำำ�กัับดููแลที่่�ดีี ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
บริิษััทฯ และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ของบริิษััทฯ อย่่างครอบคลุุม
และยัังช่่วยลดความเสี่่�ยง
เสริิมศัักยภาพธุุรกิิจ แม้้ต้้อง
เผชิิญกัับภาวะวิิกฤติิโควิิด
-19 และให้้ความสำำ�คััญกัับ
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนทุุกด้้าน
โดยไม่่ได้้มุ่่�งเน้้นแต่่เฉพาะเรื่่�อง
ของกำำ�ไรสุุทธิิแต่่เพีียงอย่่าง
เดีียวเท่่านั้้�น”
ส�ำหรับแนวโน้มผลการด�ำเนินงาน
ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ มั่นใจว่า
จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยได้
รับปัจจัยหนุนจากยอดส่งออก
แป้งมันส�ำปะหลังที่เติบโตขึ้น
ราคาส่งออกปรับตัวสูงขึ้น และ

อานิสงส์จากค่าเงินบาทที่อ่อน
ตัวลง นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผน
เดินหน้าธุรกิจใหม่ โดยผลิตสินค้า
ประเภท "ไบโอพลาสติก" ซึ่งเป็น
ผลผลิตต่อยอดจากสินค้าทางการ
เกษตร และสามารถย่อยสลาย
ได้ตามธรรมชาติ 100% สามารถ
น�ำไปใช้ในรูปแบบประเภทสินค้า
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
เข้มแข็งในการก�ำหนดแนวทาง
การบริหารจัดการ ความมุ่งมั่น
ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
ในระยะยาว พร้อมแก้ปัญหาการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เสริมสร้างประโยชน์
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งแต่ใน
ระดับโรงงาน สู่ระดับสากล
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TKS ลงทุุนกองทุุน “SeaX Ventures”
เตรีียมพร้้อมทรานส์์ฟอร์์มสู่่�เทคโนโลยีีคััมพานีี

TKS เตรีียมพร้้อมแปลงโฉมบริิษััทมุ่่�งสู่่�ผู้้�นำำ�ด้้าน
เทคฯ เข้้าลงทุุนใน SeaX Ventures กองทุุน
สััญชาติิไทยที่่�เน้้นการลงทุุนในสตาร์์ทอััพทั่่�วโลก
ที่่�มีีเทคโนโลยีีชั้้�นสููง และเพื่่�อเป็็นการเตรีียมความ
พร้้อมทรานส์์ฟอร์์มธุร
ุ กิิจจาก Security Printing
ไปเป็็น Tech Ecosystem Builder เพื่่�อเดิินหน้้าสู่่�
โลกดิิจิิทััล
นายจุุติิพัันธุ์์� มงคลสุุธีี กรรมการผู้้จั
� ัดการ บริิษััท
ทีี.เค.เอส.เทคโนโลยีี จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ TKS
เปิิดเผยว่่า TKS กำำ�ลัังเดิินหน้้าพลิิกโฉมองค์์กร
ต่่อยอดจากการเป็็นผู้้�นำำ�ด้้าน Security Printing &
Total Solution Services รายใหญ่่ของประเทศไทย
ก้้าวต่่อไป ขยายการลงทุุนมุ่่�งสู่่�เทคคอมพานีีมาก
ขึ้้�น โดยมีีวิิสััยทััศน์์การลงทุุนในกองทุุนที่่�มีีศัักยภาพ
ผลตอบแทนที่่�ดีี ต่่อยอดเทคโนโลยีี ปรัับตััวเข้้าสู่่�
Digital Transformation เพื่่�อเตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับ
การเติิบโตและเป็็นโอกาสธุุรกิิจในอนาคต โดยเฉพาะ
จากสถานการณ์์ COVID-19 ที่่�เกิิดขึ้้�นทำำ�ให้้โลกมีีการ
เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วจากเทคโนโลยีี และก่่อให้้
เกิิดการปรัับตััว New Normal ขึ้้�นในสัังคมไทยและ
ทั่่�วโลก ดัังนั้้�นทางรอดของธุุรกิิจคืือการพลิิกวิิกฤติิให้้
เป็็นโอกาส ปรัับตััวและเตรีียมความพร้้อมที่่�จะนำำ�พา
องค์์กรเข้้าสู่่�เทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ัล
การลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่ง
และเป็นโอกาสในการใช้เทคโนโลยี และไอเดียจาก
สตาร์ทอัพมาช่วยสร้างการเติบโตให้ธุรกิจมากขึ้น
เพราะล�ำพังแค่การเติบโตแบบออแกนิกในยุคนี้ค่อน
ข้างล�ำบาก ยิ่งอยู่ในยุคที่เทคโนโลยีพร้อมจะ Disrupt
ทุกอย่างด้วย

ล่่าสุุดบริิษััทฯ ได้้เข้้าไปลงทุุนในกองทุุน SeaX Ventures
ซึ่่�งเป็็นกองทุุนสััญชาติิไทยบริิหารโดย นายแพทย์์ศุุภ
ชััย ปาจริิยานนท์์ ที่่�เน้้นการลงทุุนในสตาร์์ทอััพทั่่�วโลก
ที่่�มีีเทคโนโลยีีชั้้�นสููง (Deep Technology) ใน 6 ด้้าน
ได้้แก่่ Blockchain, Foodtech, Biotech & Life
Science, Artificial Intelligence, Robotics และ IoT &
Hardware โดยมีีการก่่อตั้้�งกองทุุนมาแล้้วกว่่า 3 ปีี กัับ 2
สตาร์์ทอััพยููนิิคอร์์น และเงิินลงทุุนรวมกว่่า 1.5 พัันล้้าน
บาท ที่่�มีีผู้้�บริิหารระดัับสููงรวมไปถึึงบริิษััทจดทะเบีียน
ในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยอีีกหลายแห่่งร่่วม
ลงทุุน โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อเฟ้้นหาสตาร์์ทอััพระดัับโลก
ที่่�มีี Synergy กัับองค์์กรชั้้�นนำำ�ระดัับภููมิิภาค พััฒนา
นวััตกรรม สร้้างผลตอบแทนและขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจ
ของประเทศไทยและเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
“การลงทุนกับกองทุน SeaX Ventures นับเป็นก้าว
ย่างส�ำคัญของ TKS ที่จะขยับตัวออกจากธุรกิจเดิม
และถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการพลิกโฉมปรับรูปแบบ
ธุรกิจใหม่ โดยการทรานส์ฟอร์มธุรกิจจาก Security
Printing ไปเป็น Tech Ecosystem Builder เพื่อเดิน
หน้าสู่โลกดิจิทัล ” นายจุติพันธุ์ กล่าว
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทฯ เดินหน้าปรับโครงสร้างธุรกิจมา
อย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยี
โซลูชั่นแบบครบวงจร ปัจจุบัน TKS อยู่ระหว่างปรับ
โครงสร้างบริษัทใหม่ ซึ่งหลังจากจับมือเป็นพันธมิตรกับ
SABUY คาดว่าจะเข้ามาช่วยเสริมในส่วนของ Fintech
Ecosystem สอดคล้องกับการเดินหน้าสู่โลกดิจิทัลของ
บริษัท
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SPALI โชว์์ยอดขาย 9 เดืือน 1.75 หมื่่�นลบ.
มั่่�นใจยอดขายทั้้�งปีี 64

� ลบ.
โตตามเป้้า 2.7 หมื่่น
SPALI โชว์์ยอดขาย 9 เดืือน 1.75 หมื่่�นลบ. มั่่�นใจยอดขายทั้้�งปีี 64
โตตามเป้้า 2.7 หมื่่�นลบ. , Q4/64 เปิิดตััว 15 โครงการใหม่่ แนวราบ
11 โครงการ - แนวสููง 4 โครงการ มููลค่่าโครงการรวม 17,350 ลบ.

นายไตรเตชะ ตั้้�งมติิธรรม กรรมการ
ผู้้�จััดการ บริิษััท ศุภ
ุ าลััย จำำ�กััด (
มหาชน) SPALI เปิิดเผยว่่า บริิษััท
ได้้เปิิดเผยถึึงภาพรวมผลการดำำ�เนิิน
งานในช่่วง 9 เดืือนที่่�ผ่่านมา (
มกราคม-กัันยายน)
ซึ่งมียอดขาย (Presale) รวมอยู่ที่ระดับ
17,553 ล้านบาท หรือคิดเป็น 65%
ของเป้าหมายปี64 ที่วางเป้ายอดขาย
ไว้ที่ 27,000 ล้านบาท โดยยอดขาย
ในช่วง 9 เดือน ส่วนใหญ่จะมาจาก
โครงการแนวราบเป็นหลัก และเชื่อว่า
ผลงานช่วงที่เหลือของปีนี้จะมียอดขาย
จากโครงการแนวราบเติบโตท�ำสถิติ
สูงสุดใหม่ (Newhigh)
นอกจากนี้ บริษัทฯยังคงเป้าหมายราย
ได้รวมปี 2564 ไว้ที่ 28,000 ล้านบาท
ซึ่งจะมาจากการทยอยส่งมอบโครงการ
อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดบริษัทมียอด
ขายรอโอน (Backlog) ณ เดือน มิ.ย
. 64 บริษัทมียอดขายที่รอรับรู้รายได้
ทั้งหมด จ�ำนวน 36,002 ล้านบาท โดย
แบ่งเป็น ปี 2564 จ�ำนวน 14,202 ล้าน
บาท และปี 2565-2567 จ�ำนวน
21,800 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ บริษัทฯได้ประเมินยอดขาย
ของโครงการคอนโดมิเนียม โดยเชื่อว่า
จะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้ในไตรมาส
4/2564 จากการเปิดตัวโครงการ
ใหม่ รวมถึงจากแนวโน้มของกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในประเทศไทยที่คาด
ว่าจะดีขึ้นภายหลังจากภาครัฐบาลได้
คลายล็อกมาตรการต่างๆ มากขึ้น และ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ลดลง ก็จะเป็นปัจจัย
ส�ำคัญท�ำให้ก�ำลังซื้อของลูกค้ากลับมา
ด้วยเช่นกัน

“แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดโค
วิด-19 ยังไม่คลี่คลาย แต่ยังเป็น
ตัวกระตุ้นให้ลูกค้าที่ต้องการที่อยู่
อาศัย (Real Demand) ตัดสินใจซื้อ
และโอนกรรมสิทธิ์อย่างต่อเนื่องทั้ง
โครงการแนวราบและคอนโดมิเนียม
มาจากเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติ
สินเชื่อที่มีความรัดกุม และโปรโม
ชั่นส่งเสริมการขายที่น่าสนใจของ
อสังหาริมทรัพย์” นายไตรเตชะ
กล่าว

ส�ำหรับช่วงแผนการด�ำเนินงานในช่วง
ที่เหลือของปีนี้ บริษัทฯจะมีการเปิด
ตัวโครงการใหม่ จ�ำนวน 15 โครงการ
มูลค่าโครงการรวม 17,350 ล้าน
บาท ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวโครงการ
ใหม่สูงสุดของปี64 ประกอบด้วย
โครงการแนวราบ จ�ำนวน 11 โครงการ
และโครงการคอนโดมิเนียม จ�ำนวน
4 โครงการ หากบริษัทสามารถเปิด
ตัวโครงการใหม่ได้ตามแผนที่วางไว้
ทั้งหมดในช่วงที่เหลือของปี จะส่งผลให้
ในปี 2564 บริษัทเปิดตัวโครงการครบ
ตามแผน จ�ำนวน 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
จ�ำนวน 15,000 ล้านบาท และโครงการ
แนวราบ 5,000 ล้านบาท
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MODERN รุุกลงทุุนกองทุุน SeaX Ventures
คาดรายได้้จากการลงทุุนเพิ่่� มเป็็น 50%
ภายใน 3-5 ปีี
โมเดอร์์ฟอร์์มกรุ๊๊�ป ขยายการลงทุุนสู่่�ธุุรกิิจสตร์์ทอััพ ด้้วยการลงทุุน
ใน SeaX Ventures กองทุุนที่่�เน้้นการลงทุน
ุ ในสตาร์์ทอััพที่่�มีี Deep
Technology หรืือเทคโนโลยีีชั้้�นสููง พร้้อมผลัักดัันธุุรกิิจสตาร์์ทอััพให้้
เติิบโต เพื่่�อสร้้างโอกาสใหม่่ ๆ ให้้กัับธุุรกิิจรุ่่�นใหม่่และสร้้างการเติิบโต
ของกลุ่่�มธุุรกิิจในเครืือให้้มีีความยั่่�งยืืนและแข็็งแกร่่ง คาดภายใน 3-5 ปีี
สััดส่่วนรายได้้จากการลงทุน
ุ จะเพิ่่�มเป็็น 50%
นายสิิทธิิ เนื่่�องจำำ�นงค์์ Corporate
Development Director บริิษััท โม
เดอร์์นฟอร์์มกรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
หรืือ MODERN กล่่าวว่่า “นอกเหนืือ
จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจในอุุตสาหกรรม
เฟอร์์นิิเจอร์์ โมเดอร์์นฟอร์์มยัังมอง
หาโอกาสในการลงทุุนธุุรกิิจด้้าน
ต่่างๆ ที่่�มีีการเติิบโตสููงอย่่างต่่อเนื่่�อง
เช่่น ธุร
ุ กิิจเกี่่�ยวกัับสุุขภาพและรัักษา
พยาบาล
รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ ที่สามารถน�ำมาใช้ต่อยอดจาก
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
ด�ำเนินงานในการบริหารกองที่ผ่านมา
ประสบความส�ำเร็จ สร้างผลตอบแทน
คิดเป็น 308% ของอัตราผลตอบแทน
ภายใน (IRR)
โมเดอร์นฟอร์มเล็งเห็นว่า บริษัท
สามารถเข้าถึง Deep Technology
และน�ำมาใช้ในองค์กร ซึ่งเป็นการสร้าง
ความร่วมมือและนวัตกรรมร่วมกัน รวม
ถึงน�ำมาพัฒนาเพื่อสร้างประสบการณ์
ที่ดีให้กับลูกค้า เพิ่มโอกาสในการเติบโต
ของธุรกิจในอนาคต”
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WHAUP ตอกย้ำำ��ปีีนี้้�รายได้้โต 25%
EBITDA Margin ไม่่ต่ำำ�� กว่่า 50%
WHAUP ตอกย้ำำ��กลยุุทธ์์ธุุรกิิจช่่วงโค้้งสุุดท้้ายของปีีนี้้� เดิินหน้้าลุุยขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจ
น้ำำ��-ไฟฟ้้า เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง พร้้อมเร่่งพััฒนาแพลตฟอร์์มพลัังงานอััจฉริิยะ
รองรัับการขยายตััวของโครงการ Solar Rooftop ผ่่านเทคโนโลยีี Blockchain
หนุุนการเติิบโตของรายได้้และส่่วนแบ่่งกำำ�ไรปกติิทั้้�งปีีโต 25% และรัักษาระดัับ
EBITDA Margin ไม่่น้้อยกว่่า 50%
ดร.นิิพนธ์์ บุุญเดชานัันทน์์ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร บมจ.ดัับบลิิวเอชเอ ยููทิิลิิตี้้�ส์์ แอนด์์ พา
วเวอร์์ (WHAUP) เปิิดเผยถึึงภาพรวมธุุรกิิจใน
ช่่วง 3 เดืือนสุุดท้้ายของปีีนี้้�ว่่า บริิษััทฯ ยัังคง
เดิินหน้้าขยายธุุรกิิจสาธารณููปโภคภายในและ
ภายนอกนิิคมอุุตสาหกรรมของดัับบลิิวเอชเอ
กรุ๊๊�ป ทั้้�งในประเทศไทยและเวีียดนาม
รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมโซลูชันพลังงาน
หมุนเวียน โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์
อย่างต่อเนื่อง ตอกย�้ำการเติบโตของรายได้และ
ส่วนแบ่งก�ำไรปกติทั้งปีให้เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบ
กับปีก่อน พร้อมทั้งรักษาอัตราก�ำไรก่อนหักค่า
เสื่อมราคาดอกเบี้ยและภาษี (EBITDA Margin)
ให้อยู่ที่ระดับไม่น้อยกว่า 50% โดยธุรกิจหลัก
ที่ผลักดันให้ WHAUP สามารถขับเคลื่อนการ
เติบโตสอดรับเป้าหมายที่วางไว้ ประกอบด้วย
ธุรกิจด้านสาธารณูปโภค ปริมาณการจ�ำหน่าย
และบริหารจัดการน�้ำทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศยังมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยในส่วนของธุรกิจในประเทศนั้นมีความ
ต้องการใช้น�้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งจากกลุ่มลูกค้าเดิม
ที่มีการขยายก�ำลังการผลิต และลูกค้ารายใหม่
ที่เริ่มทยอยเปิดด�ำเนินการ เช่น โรงไฟฟ้าก๊าซ
ธรรมชาติ GSRC ของ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดี
เวลลอปเมนท์ (GULF) ขนาด 2,650 เมกะวัตต์
ที่ได้เปิดด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ในส่วน
ของหน่วยผลิตที่ 1 ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา
และจะทยอยเปิดด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ในส่วน
ของหน่วยผลิตที่ 2 3 และ 4 ที่เหลือภายในปี
2565 ซึ่งคาดว่าจะมียอดจ�ำหน่ายน�้ำเฉพาะจาก
โครงการดังกล่าวในปี 2565 ไม่น้อยกว่า 16.2
ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ขณะเดียวกันบริษัทฯ
ยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์น�้ำมูลค่าเพิ่ม
เช่น โครงการ Wastewater Reclamation และ
การผลิตน�้ำที่ปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized
Water) โดยใช้เทคโนโลยีเมมเบรนรี เวิร์สออส
โมซิส ควบคู่ไปกับการพัฒนา Smart Utilities
Service Platform และ Innovative Solution
เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม ส่ง
ผลให้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 บริษัทฯ มี
ปริมาณการจ�ำหน่ายน�้ำและการบ�ำบัดน�้ำเสียใน
ประเทศ ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์น�้ำมูลค่าเพิ่ม เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 16 และเมื่อพิจารณาเฉพาะผลิตภัณฑ์

น�้ำมูลค่าเพิ่มจะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 170 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมี
โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและด�ำเนินการ
ก่อสร้างอีกหลายโครงการ อาทิ โรงบ�ำบัดน�้ำแห่ง
ใหม่ในนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง
36 ซึ่งมีก�ำลังการผลิตอยู่ที่ 2.7 ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปี โครงการผลิตน�้ำที่ปราศจากแร่ธาตุ
ส�ำหรับจ�ำหน่ายแก่ลูกค้านอกนิคมอุตสาหกรรม
ของดับบลิวเอชเอด้วยก�ำลังการผลิต 1 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี และโครงการแหล่งน�้ำดิบทาง
เลือกซึ่งมีก�ำลังการผลิต 6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อ
ปี
ในส่วนของธุรกิจน�้ำที่ประเทศเวียดนามก็มีการ
เติบโตเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการ
ดวง ริเวอร์ เซอร์เฟส วอเตอร์แพลนท์ (Duong
River Surface Water Plant: SDWTP) ซึ่ง
บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 34 ที่มียอดจ�ำหน่ายน�้ำ
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปี
แรกของปีก่อนหน้า เนื่องจากความต้องการ
ใช้น�้ำที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งในบริเวณจังหวัดฮานอย
และจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดบั๊กนิญ (Bac
Ninh) และจังหวัดฮึงเอียน (Hung Yen) ใน
ขณะที่ บริษัท เก๋อ หล่อ วอเตอร์ ซัพพลาย
(Cua Lo Water Supply) บริษัทผลิตและ
จ�ำหน่ายน�้ำประปาที่บริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 47
ปัจจุบันได้มีการขยายก�ำลังผลิตเพิ่มเป็น 8.4
ล้านลูกบาศก์เมตร โดยก�ำลังผลิตที่เพิ่มเพื่อ
รองรับการเติบโตของประชากรที่สูงขึ้น ส่งผล
ให้ความต้องการใช้น�้ำประปาปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น
ตามล�ำดับ
ธุรกิจด้านพลังงาน บริษัทฯ ยังคงมีการขยาย
การลงทุนอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนา
โซลูชันพลังงานหมุนเวียน ผ่านการน�ำนวัตกรรม
ใหม่ๆ เข้ามาให้บริการกลุ่มลูกค้าทั้งในและนอก
นิคมอุตสาหกรรม โดยในปี 2564 ตั้งเป้าก�ำลัง
การผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้นทั้งสิ้น
670 เมกะวัตต์ โดยการเติบโตหลักมาจากการ
โครงการ Solar Rooftop ซึ่งในปีนี้มีการเปิด
ด�ำเนินการเชิงพาณิชย์แล้ว อาทิ โครงการคอน
ติเนนทอล ไทร์ส ซึ่งตั้งในนิคมอุตสาหกรรมดับ
บลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 4 และโครงการ
ของฮอนด้า จังหวัดปราจีนบุรี ส่งผลให้ ณ สิ้น
ไตรมาส 2 บริษัทฯ มีโครงการ Solar Rooftop

ที่เปิดด�ำเนินการแล้วรวมทั้งสิ้น 46 เมกะวัตต์
และมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโครงการ Solar
Rooftop รวมทั้งสิ้น 63 เมกะวัตต์ จากเป้าปี
2564 ที่วางไว้ 90 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะ
ขยายธุรกิจ Solar Rooftop ได้ครบ 300 เมกะ
วัตต์ในปี 2566 ตามแผนที่วางไว้
ขณะเดียวกันภายใต้กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นโซลูชัน
นวัตกรรม บริษัทฯได้ร่วมมือกับพันธมิตรด้าน
พลังงานชั้นน�ำ อาทิ บมจ.ปตท. และ บริษัท เซ
อร์ทิส เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มพลังงานอัจฉริยะ
เพื่อซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใน
กลุ่มลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิว
เอชเอ ได้แก่ ระบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบ P2P
Energy Trading โดยใช้เทคโนโลยี Blockchain
โดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ทดลองด้านนวัตกรรมพลังงาน โดยคณะ
กรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน (ERC Sandbox)
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังทดสอบการน�ำระบบกัก
เก็บพลังาน Battery Energy Storage System
(BESS) มาใช้ควบคู่กับการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยเริ่มติดตั้งที่โรงกรอง
น�้ำของบริษัทฯ ในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ซี
บอร์ด (ระยอง) และมีแผนที่จะขยายไปยังสถาน
ประกอบการอื่นๆของบริษัทฯ และเสนอเป็น
บริการให้แก่ลูกค้าภายในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ
ของดับบลิวเอชเอต่อไป โดยบริษัทฯ เชื่อว่าน
วัตกรรมต่างๆ เหล่านี้จะสร้างโอกาสในการขยาย
ก�ำลังการผลิตในส่วนของ Renewable Energy
และ Business Model ใหม่ให้กับบริษัทฯ ได้
อย่างมีนัยส�ำคัญ ภายหลังจากที่ภาครัฐปรับกฎ
เกณฑ์รองรับแล้ว พร้อมกันนี้ยังมีส่วนช่วยให้ผู้
ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมได้ใช้ไฟฟ้าใน
ราคาที่ต�่ำลงอีกด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าแสวงหาโอกาส
ในการลงทุนเข้าซื้อกิจการ (M&A opportunity)
ต่างๆ เพื่อเสริมศักยภาพการเติบโต ซึ่งจาก
แผนการขยายธุรกิจดังกล่าวข้างต้น เป็นการ
ตอกย�้ำถึงความมุ่งมั่นการเติบโตทางธุรกิจทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการ
พัฒนานวัตกรรมโซลูชั่นทั้งด้านพลังงานทดแทน
และสาธารณูปโภค เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้น�ำด้าน
ธุรกิจสาธารณูปโภคและธุรกิจพลังงานของ
ภูมิภาค
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TFG เปิิดฉากรุุกธุุรกิิจสิินเชื่่�อส่่ง "มัันนี่่� ฮัับ เซอร์์วิิส"
� ส่่วนบุุคคล ผ่่านแอพฯ "มัันนี่่ฮั
� ับ"
ประเดิิมปล่่อยสิินเชื่่อ
เข้้าถึึงง่่าย-รู้้�ผลไว-ดบ.ต่ำำ�� พร้้อมให้้บริิการ 4 ต.ค.นี้้�

บมจ.ไทยฟู้้�ดส์์ กรุ๊๊�ป (TFG) ส่่งบริิษััทย่่อย
“มัันนี่่� ฮัับ เซอร์์วิส
ิ ” ลุุยปล่่อยสิินเชื่่�อส่่วน
บุุคคล ผ่่านแอพพลิิเคชั่่�น "มัันนี่่�ฮัับ" เข้้าถึึง
ง่่าย รู้้�ผลไว ดอกเบี้้�ยต่ำำ�� เริ่่�มให้้บริิการตั้้�งแต่่
วัันที่่� 4 ต.ค.นี้้�ฟากซีีอีีโอ "วิินััย เตีียวสมบููรณ์์
กิิจ" ระบุุ การเข้้าไปลงทุุนในธุุรกิิจสิินเชื่่�อ
เพื่่�อเป็็นทางเลืือกให้้กัับพนัักงาน ลููกค้้า และ
เกษตรกร ตลอดจนบุุคคลทั่่�วไปที่่�ต้้องการเข้้า
ถึึงสิินเชื่่�อได้้ง่่ายช่่วยแบ่่งเบาภาระค่่าใช้้จ่่าย
ท่่ามกลางภาวะเศรษฐกิิจชะลอตััว จากผลก
ระทบจากวิิกฤติิโควิิด-19

นาย วิินััย เตีียวสมบููรณ์์กิิจ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บมจ
.ไทยฟู้้�ดส์์ กรุ๊๊�ป (TFG) เปิิดเผยว่่าบริิษััท มัันนี่่� ฮัับ เซอร์์วิิส
จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของTFG ถืือหุ้้�นในสััดส่่วน 88.50%
พร้้อมเปิิดให้้บริิการธุุรกิิจประเภทให้้สิินเชื่่�อ ตั้้�งแต่่วัันที่่� 4
ตุุลาคม 2564 เป็็นต้้นไป โดยจะเริ่่�มให้้บริิการปล่่อยสิินเชื่่�อ
ประเภทสิินเชื่่�อส่่วนบุุคคลในรููปแบบใหม่่ ผ่่านแอพพลิิเคชั่่�น "
มัันนี่่�ฮัับ"

"การการท�ำธุรกิจสินเชื่อในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มทาง
เลือกให้กับพนักงาน ลูกค้า เกษตรกรและบุคคลทั่วไปที่
ต้องการสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ เพื่อน�ำไปใช้ในการแบ่งเบา
ภาระค่าใช้จ่ายในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัว รวมถึงการสร้าง
โอกาส และเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจรายย่อย สามารถไป
ต่อได้ จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 "
นายวินัยกล่าว

ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นให้บริการสินเชื่อภายใต้การก�ำกับของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย สามารถยื่นกู้ง่ายได้ทุกที่ ทุกเวลา
ผ่านแอพพลิเคชั่น รู้ผลไวภายใน 5 นาที เพียงมีเงินเดือน
เริ่มต้นแค่ 7,000 บาทต่อเดือนก็ยื่นกู้ได้ทันที โดยไม่ต้องมี
คนค�้ำประกัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวอีกว่า ภาพรวมการด�ำเนิน
ธุรกิจของ TFG ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้จะมีทิศทางที่ดี
ขึ้นจากช่วงครึ่งปีแรก ผลพวงจากการคลายล็อกดาวน์ใน
ประเทศ ส่งผลให้การบริโภคเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจส่งออก
ในไตรมาส 3/2564 เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น หากเทียบกับ
ไตรมาส 2/2564 ซึ่งราคาจ�ำหน่ายไก่ส่งออก ปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นเล็กน้อย ขณะที่ธุรกิจ Fresh mart เป็นอีกธุรกิจที่เริ่มมี
นัยส�ำคัญมากขึ้น สามารถสร้างรายได้มากขึ้น และบริษัทฯมี
แผนขยายสาขา Thai Food Fresh Market Shop ในปีนี้เพิ่ม
ประมาณ 70 สาขา จากปัจจุบันอยู่ที่ 40 สาขา

ทั้งนี้ มาพร้อมกับบริการที่หลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ทุก
ความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่ออุปโภค
บริโภค เพื่อการท่องเที่ยว และเพื่อการประกอบอาชีพ โดย
จะมีวงเงินอนุมัติสูงสุด 50,000 บาท ส่วนอัตราดอกเบี้ย
เริ่มต้นอยู่ที่ 2.08% ต่อเดือน สามารถเลือกผ่อนช�ำระได้ตาม
สะดวกไม่ว่าจะเป็นระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน
ซึ่งจะใช้เวลาพิจารณาอนุมัติ และโอนเงินภายใน 1-3 วันรวม
ทั้งยังมอบประโยชน์สูงสุดให้แก่ลูกค้า เพียงช�ำระค่างวดตรง
เวลา รับคะแนนสะสม เพื่อแลกเป็นของรางวัลเกรดพรีเมี่ยม
ที่ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02791-1300 หรือLine Official : @moneyhub

ซึ่งเป็นศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคในเครือบริษัท
สามารถเพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายไก่ และสุกรให้เข้า
ถึงผู้บริโภคโดยตรง อีกทั้งยังจะช่วยเพิ่มยอดขาย และ
สนับสนุนพอร์ตรายได้ให้มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน โดยครึ่ง
ปีแรกมีการขยายสาขาแล้ว 17 สาขา ซึ่งพบว่ามีผลตอบรับ
ที่ดีอย่างน่าสนใจ ท�ำให้มั่นใจว่าจะเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจที่จะ
มีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
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BGRIM ซื้้�อโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานลม ZEL1
กํําลัังการผลิิต 14.1 MW ในประเทศโปแลนด์์

ดร. ฮาราลด์์ ลิิงค์์ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษัท
ั บีี.กริิม เพาเวอร์์ จํํากััด (มหาชน) BGRIM เปิิด
เผยว่่า ที่่�ประชุุมคณะกรรมการบริิษััท ครั้้�งที่่� 10/2564 เมื่่�อวัันที่่� 1 ตุุลาคม 2564 ได้้มีีมติิอนุุมััติิให้้
บีี.กริิม เพาเวอร์์ (ในฐานะผู้้�ซื้�อ
้ ) เข้้าทํําสััญญาซื้้�อขายหุ้้�นกัับ visaVento Holding AG (ในฐานะผู้้�
ขาย) เพื่่�อเข้้าซื้้�อหุ้้�นจํํานวน 90 หุ้้�น (หรืือคิิดเป็็นร้้อยละ 90) ในVisa Max Solar Sp.z. (บริิษััทที่่�จััด
ตั้้�งขึ้้�นในประเทศโปแลนด์์ ถืือหุ้้�นทั้้�งหมด (ร้้อยละ 100)) โดย visaVento Holding
AG) คิิดเป็็นมููลค่่ารวมทั้้�งสิ้้�น 45,000 ซวอตืือโปแลนด์์ (PLN) (หรืือประมาณ 383,000 บาท
(ณ วัันที่่� 30 กัันยายน2564)) เพื่่�อพััฒนาโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานลม ZEL1 กํําลัังการผลิิต
14.1 เมกะวััตต์์ ในประเทศโปแลนด์์

ชื่่�อบริิษััท Visa Max Solar Sp.z.
ทุุนจดทะเบีียน 50,000 ซวอตืือโปแลนด์์(PLN) แบ่่งออกเป็็น
100 หุ้้�น
วััตถุุประสงค์์ เพื่่�อพััฒนาโครงการโรงไฟฟ้้าพลัังงานลม ZEL1
กํําลัังการผลิิต 14.1 เมกะวััตต์์ในประเทศโปแลนด์์
ผู้้�ถืือหุ้้�น สััดส่่วนการถืือหุ้้�น บีี.กริิม เพาเวอร์์ถืือหุ้้�นร้้อยละ 90
visaVento Holding AG ถืือหุ้้�นร้้อยละ 10
แหล่่งเงิินทุุน เงิินทุุนหมุุนเวีียนของ บีี.กริิม เพาเวอร์์
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META ลุุยธุุรกิิจพิิโกไฟแนนซ์์

พร้้อมพััฒนาสู่่� Hybrid Pico Fintech

วางเป้้าโต 100% ภายในปีี 65
"ศุุภศิิษฏ์์" นำำ�ทััพ "META" เข้้าลงทุุน "พิิโก โซลููชั่่�นส์์ (ไทยแลนด์์)"จัับธุุรกิิจพิิโก
ไฟแนนซ์์ - พััฒนาสู่่� Hybrid Pico Fintech ตั้้�งเป้้าโต 100% ภายในปีี 2565

บริิษััท เมตะ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด
(มหาชน) หรืือ META รายงานต่่อ
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยถึึงผล
การประชุุมคณะกรรมการบริิหาร ครั้้�งที่่�
11/2564 เมื่่�อวัันที่่� 27 กัันยายน 2564
ที่่�พิิจารณาอนุุมััติิให้้บริิษััท โนว่่า เอเชีีย
จำำ�กััด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นอยู่ เข้าลงทุน
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พิโก โซลูชั่นส์ (
ไทยแลนด์) จ�ำกัด จ�ำนวน 850,000 หุ้น
หรือร้อยละ 85 ที่ราคาหุ้นละ 242 บาท
มูลค่าเงินลงทุนรวม 205,700,000 บาท
ตามนโยบายด�ำเนินธุรกิจด้านการเงิน
เสริมความแข็งแกร่งให้ผลประกอบการ
ของบริษัท
ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ตัวแทนจาก
บริษัท โนว่า เอเชีย จ�ำกัด และ บริษัท
พิโก โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ได้ลง
นามในสัญญาซื้อขายหุ้นร่วมกัน โดยมี
คณะผู้บริหารบริษัท เมตะ คอร์ปอเรชั่น
จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยานใน
งานลงนาม
บริษัท พิโก โซลูชั่นส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
เป็นเจ้าของและผู้ให้บริการธุรกิจพิโก
ไฟแนนซ์ ( PICO Finance) ในชื่อ “Pico
เงินด่วน” ให้บริการปล่อยสินเชื่อราย
บุคคลแบบไม่มีหลักประกัน ได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐเพราะเป็นการช่วย
แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ยิ่งในสภาพ
เศรษฐกิจปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อ
สภาพคล่องทางการเงิน บริการ “Pico

เงินด่วน” ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย จึงเป็น
ธุรกิจทางเลือกที่อยู่ในอันดับต้นๆของคน
ที่สนใจขอสินเชื่อ
นาย ศุภศิษฏ์ โภคินจารุรัศมิ์ ประธาน
กรรมการบริหาร เผยว่า “META มีนโย
บายขยับขยายสู่ธุรกิจที่มีความหลาก
หลาย เพื่อลดความเสี่ยงจากการด�ำเนิน
ธุรกิจเพียงประเภทเดียว เห็นว่าธุรกิจการ
เงินในรูปแบบพิโกไฟแนนซ์จัดเป็นธุรกิจ
ใหม่ที่อยู่ในช่วงดาวรุ่ง Fintech ก�ำลังได้
รับความนิยมแต่ธุรกิจประเภทนี้ยังมีไม่
มาก ขณะที่ความต้องการของตลาดและ
แนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นถือเป็นโอกาสดี
ที่ META จะเข้าลงทุนตอนนี้”
“Pico เงินด่วน ให้บริการใน
กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2560 มี
portfolio ประมาน 150 ล้านบาท ให้
สินเชื่อผ่านช่องทาง Online โดยตั้งเป้า
เติบโต 100% ภายในปี 2565 หรือเมื่อ
สถานการณ์ Covid-19 ในประเทศคงที่
ธุรกิจ Fintech มีแนวโน้มที่จะพัฒนาสู่
รูปแบบที่ก้าวหน้ากว่าเดิม เรียกว่าเป็น
Hybrid Pico Fintech เพื่อเจาะกลุ่ม
เป้าหมาย-ขยายฐานลูกค้าให้กว้างขึ้น
บริษัทจะเตรียมตัวเพื่อพา โนว่า เอเชีย
เข้าตลาดฯหากมีโอกาสในอนาคต
ฉะนั้นจึงมั่นใจว่าการเข้าลงทุนครั้งนี้
เป็นโอกาสและจะหนุนให้มีส่วนแบ่งราย
ได้ธุรกิจการเงินมากขึ้น คาดรับรู้รายได้
ตั้งแต่ Q4/2564 เป็นต้นไป ดันผลการ
ด�ำเนินงานของกลุ่มบริษัทในภาพรวมโต
ไปด้วย”
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GULF เซ็็นบัันทึึกความร่่วมมืือกัับ “Singtel”
เพื่่� อจััดตั้้�งธุุรกิิจศููนย์์ข้้อมููล
(Data Center) ในประเทศไทย

นางสาวยุุพาพิิน วัังวิิวััฒน์์ กรรมการบริิหารและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารด้้านการเงิิน บริิษััท กััลฟ์์ เอ็็น
เนอร์์จีี ดีีเวลลอปเมนท์์ จำำ�กััด (มหาชน) GULF เปิิดเผยว่่า “บริิษัท
ั ฯ” ขอแจ้้งให้้ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทยทราบว่่า เมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน 2564 บริิษััทฯ ได้้ลงนามบัันทึึกความร่่วมมืือกัับ Singapore
Telecommunications Limited(“Singtel”) เพื่่�อร่่วมกัันศึึกษาและจััดทำำ�แผนพััฒนาธุุรกิิจศููนย์์ข้้อมููล
(Data Center) ในประเทศไทย โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายร่่วมลงทุุนในสััดส่่วนการถืือหุ้้�นเท่่ากัันที่่ร้
� ้อยละ 50
ทั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลในประเทศไทย จากการที่
เศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น ส่ง
ผลให้ความต้องการในการจัดเก็บและจัดการข้อมูลเติบโตขึ้น
อย่างรวดเร็ว ทั้งจากองค์กรในประเทศ และไฮเปอร์สเกลเลอร์
(Hyperscalers) ที่เข้ามาสู่ตลาดในประเทศไทย ดังนั้นบริษัทฯ
จึงร่วมมือกับ Singtel ในการจัดตั้งธุรกิจศูนย์ข้อมูล เพื่อตอบ
สนองการเติบโตของธุรกิจดังกล่าว โดยธุรกิจศูนย์ข้อมูลนี้จะ
บริหารจัดการโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ประกอบกับการ
ใช้พลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมนโยบาย
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืน
บริิษััทฯ เชื่่�อมั่่�นว่่าความร่่วมมืือในครั้้�งนี้้� เป็็นการผนึึกความ
แข็็งแกร่่งจากทั้้�งสองบริิษััท เนื่่�องจากบริิษััทฯ มีีประสบการณ์์
ในธุุรกิิจผลิิตไฟฟ้้า รวมถึึงพลัังงานหมุุนเวีียน และธุร
ุ กิิจ
โครงสร้้างพื้้�นฐาน ตลอดจนมีีความชำำ�นาญในการพััฒนา
ธุุรกิิจในประเทศ ในขณะที่่� Singtel มีีประสบการณ์์และความ
เชี่่�ยวชาญด้้านธุุรกิิจศููนย์์ข้อ
้ มููลที่่�มีคุุ
ี ณภาพสููงและฐานลููกค้้าที่่�
แข็็งแกร่่งและหลากหลายทั่่�วโลก อัันจะเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับธุุรกิิจ
ศููนย์์ข้้อมููลได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ทั้้�งนี้้� ความร่่วมมืือดัังกล่่าว สอดคล้้องกัับนโยบายของบริิ
ษััทฯ ในการขยายธุุรกิิจและความแข็็งแกร่่งในอุุตสาหกรรม
โครงสร้้างพื้้�นฐานด้้านดิิจิทั
ิ ัล อีีกทั้้�งยัังเปิิดโอกาสให้้บริิษััทฯ
สามารถร่่วมลงทุุนขยายธุุรกิิจศููนย์์ข้้อมููลร่่วมกัับSingtel ไปใน
ภููมิิภาคเอเชีีย และภููมิิภาคอื่่�น ๆในอนาคตอีีกด้้วย
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GLORY เคาะ IPO 2.80 บาท/หุ้้�น
เปิิดจอง 12, 14-15 ต.ค. จ่่อเทรด 25 ต.ค. นี้้�
GLORY” ผู้้�ประกอบการเทคสตาร์์ทอััพ ด้้านวรรณกรรมที่่�พััฒนา Platform อ่่าน-เขีียน หนัังสืือ
นิิยาย การ์์ตููน ออนไลน์์ www.Kawebook.com เคาะราคาเสนอขาย IPO ที่่� 2.80 บาท/หุ้้�น เปิิด
จองซื้้�อ 12, 14-15 ต.ค. พร้้อมเข้้าเทรด 25 ตุุลาคมนี้้� เตรีียมระดมทุุนพััฒนาแพลตฟอร์์มดิิจิิทััล ซื้�อ
้
ลิิขสิิทธิ์์�วรรณกรรม รองรัับการขยายตััวทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
วันที่ 11 ตุลาคม 2564 บริษัท รุ่งเรืองตลอด
ไป จ�ำกัด (มหาชน) หรือ GLORY ได้ลงนาม
ในสัญญาแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า
จ�ำกัด เป็นผู้จัดการการจ�ำหน่ายและรับประกัน
การจ�ำหน่าย พร้อมแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์
ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัด
จ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเสนอขายประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)
จ�ำนวน 70.00 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.93
ของจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว
ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขาย โดย
บริษัทฯ มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
และมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่ต�่ำกว่า 40 %
ของก�ำไรสุทธิ
นางจารีรัตน์ บุลสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท
หลักทรัพย์ ฟินันซ่า จ�ำกัด ในฐานะผู้จัดการ
การจัดจ�ำหน่ายและรับประกันการจ�ำหน่ายหุ้น
สามัญเพิ่มทุน เปิดเผยว่า ได้ก�ำหนดราคาเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนครั้งแรก
(IPO) ของ บมจ.รุ่งเรืองตลอดไป หรือ GLORY
ที่ราคา 2.80 บาทต่อหุ้น และเตรียมเปิดให้
จองซื้อหุ้น ระหว่างวันที่ 12, 14-15 ตุลาคมนี้
โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จ�ำกัด
(มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจ�ำหน่ายและรับประกัน
การจ�ำหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้ พร้อมทั้งคาดว่า
จะเข้าท�ำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ ในวันที่ 25 ตุลาคม นี้
ทั้งนี้ เชื่อว่า หุ้น GLORY จะได้รับการตอบรับ
ที่ดีจากนักลงทุน เนื่องจาก GLORY เป็นบริษัท
Tech Startup ที่พัฒนา Platform ออนไลน์
โดยมีระบบการบริหารจัดการที่ครบทุกมิติ ท�ำให้
ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสื่อบันเทิงประเภท
งานวรรณกรรม นิยาย และหนังสือได้ง่ายและ
สะดวก อีกทั้งธุรกิจยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้
อย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้จากภาพรวมผล
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 มีรายได้
จากการจ�ำหน่ายและบริการ 42.52 ล้านบาท
ในปี 2562 เพิ่มเป็น 73.49 ล้านบาท และในปี

2563 อยู่ที่ 78.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการ
เติบโตโดยเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 35.81% ใน
ขณะที่รายได้จากการจ�ำหน่ายและบริการช่วง
6 เดือนแรกปี 2564 อยู่ที่ 45.43 ล้านบาท
คิดเป็นอัตราการเติบโต 19.40% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งการเติบโตอย่างต่อ
เนื่องดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพความ
แข็งแกร่งทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี
ด้านนายจรัญพัฒณ์ บุญยัง ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท รุ่งเรืองตลอดไป จ�ำกัด (มหาชน
) หรือ GLORY กล่าวถึงวัตถุประสงค์การระดม
ทุนในครั้งนี้ว่า ส�ำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุน
หลังหักค่าใช้จ่ายในครั้งนี้ จ�ำนวน 189 ล้านบาท
บริษัทฯ จะน�ำไปขยายการลงทุนเพื่อพัฒนา
Platform รองรับการ Scale Up ไปยังต่าง
ประเทศ รวมถึงเตรียมแปลลิขสิทธิ์วรรณกรรม
ไทยที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย เป็น Prototype
ส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อเปิดตลาด
วรรณกรรมไทยออนไลน์ ให้มากยิ่งขึ้น
ในขณะที่เงินจากการระดมทุนอีกส่วนหนึ่งจะ
ถูกน�ำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและซื้อลิขสิทธิ์
วรรณกรรมจากต่างประเทศเพิ่มเติมจากที่มีใน
ปัจจุบัน เพื่อเพิ่มจ�ำนวนสินค้ารองรับแนวทาง
การ Scale Up Platform และช่องทางการจัด
จ�ำหน่ายวรรณกรรม ให้มีลิขสิทธิ์ครอบคลุมเพื่อ
ตอบสนองลูกค้าเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มเป้าหมาย
พร้อมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจให้เติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

“GLORY มีทุนจดทะเบียน 135 ล้านบาท เป็น
ทุนเรียกช�ำระแล้ว 100 ล้านบาท มีโครงสร้าง
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประกอบด้วย บริษัท
กานดา พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด จ�ำนวน 102.00
ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 51.00% และหลัง
เสนอขาย IPO จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงเหลือ
37.78% ในขณะที่นายจรัญพัฒณ์ บุญยัง
ถือหุ้นจ�ำนวน 90.00 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน
45.00% และหลังเสนอขาย IPO จะลดสัดส่วน

การถือหุ้นลงเหลือ 33.44% โดยภายหลังการ
เสนอขายหุ้น IPO บริษัทฯ จะมีทุนช�ำระแล้ว
เต็มจ�ำนวน โดยจะแบ่งเป็นหุ้นสามัญจ�ำนวน
270.00 ล้านหุ้น”
ขณะที่นายสัมฤทธิ์ชัย ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้
จัดการ บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป แอ๊ดไวเซอรี่ จ�ำกัด
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
จากความส�ำเร็จดังกล่าว ท�ำให้บริษัทฯ
สามารถต่อยอดขยายธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล
และสารสนเทศ รวมไปถึงแตกไลน์ธุรกิจใหม่ๆ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการลงทุนและรองรับความ
ต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น และ
สามารถก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการ
Tech Startup ที่พัฒนาแพลตฟอร์มด้าน
วรรณกรรม ส�ำหรับ อ่าน-เขียน นิยาย การ์ตูน
และ หนังสือ ผ่านช่องทางดิจิทัล รายแรกใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
และมองว่าแผนการระดมทุนในครั้งนี้ จะช่วย
ผลักดันให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้น�ำด้าน
การให้บริการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม
ชั้นน�ำสู่ตลาดโลก ดังนั้นโดยส่วนตัวเชื่อว่า หาก
หุ้น GLORY เปิดเสนอขายหุ้น IPO จะได้รับการ
ตอบรับที่ดีจากกลุ่มนักลงทุนอย่างแน่นอน
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FETCO เผย ดััชนีีความเชื่่�อมั่่�นนัักลงทุุน เดืือน ก.ย. ลดลง 1.1%
� ลาย
คงตััวในเกณฑ์์ร้้อนแรง หวัังแผนการฉีีดวััคซีีนช่่วยคลี่่ค
Covid-19 - ฟื้้�นเศรษฐกิิจในประเทศ
นายไพบููลย์์ นลิินทรางกููร ประธานกรรมการสภาธุุรกิิจตลาดทุุนไทย เปิิดเผยว่่า ดััชนีีความเชื่่�อมั่่�นนัักลงทุุน
(FETCO Investor Confidence Index) ผลสำำ�รวจในเดืือนกัันยายน 2564 พบว่่า “ดััชนีีความเชื่่�อมั่่�น
นัักลงทุุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีีก 3 เดืือนข้้างหน้้า ปรัับตััวลดลง 1.1% อยู่่�ที่่�
ระดัับ 142.71 อยู่่�ในเกณฑ์์ “ร้้อนแรง” เช่่นเดีียวกัับเดืือนก่่อนหน้้า นัักลงทุุนคาดหวัังแผนการฉีีดวััคซีีนเพื่่�อ
คลี่่�คลายสถานการณ์์ Covid-19 เป็็นปััจจััยหนุุนมากที่่�สุุด รองลงมาคืือการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจในประเทศ
และเงิินทุุนไหลเข้้า สำำ�หรัับปััจจััยที่่ฉุุ
� ดความเชื่่�อมั่่�นนัักลงทุุนมากที่่�สุุด ได้้แก่่ สถานการณ์์ระบาดของ
Covid-19 ระลอกปััจจุุบััน รองลงมาคืือผลการประชุุมอััตราดอกเบี้้�ยนโยบายของคณะกรรมการนโยบาย
การเงิิน (กนง.) และการประชุุมคณะกรรมการกำำ�หนดนโยบายการเงิินของธนาคารกลางสหรััฐ (FED)
ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index)
ส�ำรวจในเดือนกันยายน 2564 ได้ผลส�ำรวจโดยสรุป 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

หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด หมวดพาณิชย์
(COMM)
หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดแฟชั่น (FASHION)
ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ แผนการฉีด
วัคซีนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ Covid-19
และ ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ สถานการณ์
ระบาดของ Covid-19 ระลอกปัจจุบัน
“ผลส�ำรวจ 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 จ�ำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มลดลง
และรัฐบาลเริ่มผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม
ยังได้รับผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 สายพันธุ์เดลต้า

ซึ่งจ�ำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศยังคงสูงกว่า 10,000 คนต่อวัน และ
จ�ำนวนผู้เสียชีวิตยังคงสูงต่อเนื่องสัดส่วนประชากรที่ได้รับวัคซีนยัง
ไม่ทั่วถึง แม้จะมีการทยอยฉีดวัคซีนกระตุ้นให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ
2 โดสแล้วก็ตาม การเกิดสถานการณ์น�้ำท่วมในหลายพื้นที่ทางภาค
เหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
การด�ำเนินเศรษฐกิจในประเทศ และความกังวลในการผิดนัดช�ำระ
หนี้ของบริษัทเอเวอร์แกรนด์
ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาขนาดใหญ่ของจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ฉุด
ความเชื่อมั่นของตลาดทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ในช่วงระหว่างเดือน
กันยายน ตลาดยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการที่คณะกรรมการ
นโยบายการเงินการคลังของรัฐบาลมีมติปรับเพิ่มเพดานหนี้
สาธารณะของไทยเป็น 70% ของ GDP เพื่อเพิ่มความสามารถ
ของรัฐบาลในการใช้นโยบายการคลังเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการ
ประกาศผ่อนคลายมาตรการ lockdown ซึ่งจะเริ่มเปิดให้กิจการ
หลายประเภทกลับมาเปิดด�ำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 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
กรรมการก�ำหนดนโยบายการเงิน (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
วัคซีนในประเทศซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่จะท�ำให้เศรษฐกิจและการท่อง
เที่ยวฟื้นตัวได้

การเงิิน

MAGAZINE HOONINSIDE

IAA เฟ้้น 4 หุ้้�นเด่่น AOT-BEM-CPALL-KBANK

เล็็ง SET ปีีหน้้า 1,754 จุุด
สมาคมนัักวิิเคราะห์์การลงทุุน(IAA) เผย กููรูู-ผจก.กองทุุน เล็็งวััคซีีนในไทยคืืบหน้้า บวกกัับ
เศรษฐกิิจโลกฟื้้�นคาด SET Index สิ้้�นปีีนี้้� 1648 ส่่วนปีีหน้้า 1754 จุุด แจก4 หุ้้�นเด่่น AOT-BEMCPALL-KBANK พร้้อมแนะกระจายพอร์์ตการลงทุุน แบ่่งเป็็นเงิินสดและเงิินฝากระยะสั้้�น 12.20%
,กองทุุนตราสารหนี้้� 16.80% ,หุ้้�นไทยหรืือกองทุุนหุ้้�นไทย 28.80% ,หุ้้�นหรืือกองทุุนหุ้้�นต่่างประเทศ
25.88%,กองทุุนอสัังหาฯหรืือ REIT 8.04% ,ทองคำำ�หรืือกองทุุนทองคำำ� 5.96% ,อื่่�นๆ 2.32%
นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน
แถลงผลการส�ำรวจความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการ
กองทุนต่อมุมมองในด้านการลงทุนและคาดการณ์ทิศทาง
ดัชนีราคาหุ้นไทย (SET Index) โดยครั้งนี้มีผู้ตอบแบบส�ำรวจ
ทั้งหมด 27 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทหลักทรัพย์จ�ำนวน 22 บริษัท
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจ�ำนวน 3 บริษัท และบริษัท
โกลด์ ฟิวส์เจอร์ส 1 บริษัท ซึ่งได้ปรับสมมติฐานหลักเป็นปัจจุบัน
แล้ว ผลส�ำรวจโดยสรุป ดังนี้
สมมติฐาน GDP ปี 64 นั้นผู้ตอบส่วนใหญ่มองว่าเป็นบวก มีค่า
เฉลี่ยอยู่ที่ 0.68% ลดลงจากการส�ำรวจครั้งก่อน (ก.ค.64) ซึ่งเคย
ใช้สมมติฐานที่ 2.11% แต่มีผู้ตอบร้อยละ 14.81 ที่มองถึงขั้นติดลบ
อย่างไรก็ตาม GDP ปี 65 มีความเป็นเอกฉันท์ว่าเป็นบวก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 3.67%

ด้านการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. นักวิเคราะห์เกือบ
ทั้งหมด(กว่าร้อยละ 85) มีความเห็นว่าจะคงที่ ในปี 2564 จนถึง
ปี 2565
คาดการณ์ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ปี 2564 ของตลาดเฉลี่ยที่
82.08 บาท สูงขึ้นกว่าผลส�ำรวจครั้งก่อน 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

ทางด้านสมมติฐานราคาน�้ำมัน มีค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถาม
ที่ 68.54 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยแยกตามกลุ่ม มีผู้ตอบ
ดังนี้

และคาดการณ์ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ปี 2565 ของตลาดเฉลี่ยที่
92.49 บาท โดย แยกตามกลุ่มมีผู้ตอบดังนี้

• 70 – 79.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 40.74

• 80 – 89.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 14.29

• 60 – 69.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 55.56

• 70 – 79.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 4.76

• 80 – 89.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 3.70

• 90 – 99.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 76.19

เมื่อให้มองยาวไปจนถึงสิ้นปี 2564 ปัจจัยที่มีผลบวกต่อดัชนีราคา
หุ้นไทยในปี 2564 ได้แก่ แนวโน้มสถานการณ์วัคซีนและโควิด
ในไทย ผู้ตอบแบบส�ำรวจ 96.30% เทคะแนนให้อย่างชัดเจนว่า
เป็นผลบวก รองลงมาผู้ตอบ 70.37% ปัจจัยด้านเศรษฐกิจต่าง
ประเทศทั้ง อเมริกา ยุโรป เอเชีย และ แนวโน้มสถานการณ์โค
วิด19 โลกมีผู้ตอบ 66.67% ตามล�ำดับ

• 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

ต.ค. - ธ.ค. ปี 2564 มีค่าเฉลี่ยจุดต�่ำสุด 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 แนะน�ำ ให้มีเงินสด / เงินฝากระยะสั้นร้อยละ
12.20 ของพอร์ต และมีกองทุนตราสารหนี้ร้อยละ 16.80

ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงนั้น แนะน�ำให้แบ่ง
เงินลงทุนไว้ในหุ้นไทยหรือกองทุนหุ้นไทย ร้อยละ 28.80 รอง
ลงมา ลงทุนในหุ้นต่างประเทศหรือกองทุนหุ้นต่างประเทศ ร้อย
ละ 25.88 ตามมาด้วยการแบ่งเงินลงทุนไว้ในกองทุนอสังหา/
REIT ร้อยละ 8.04 ทองค�ำ ร้อยละ 5.96 และสินทรัพย์อื่นๆ เช่น
Digital Currency น�้ำมัน Private Asset ร้อยละ 2.32 ตาม
ล�ำดับ
หมวดธุรกิจที่แนะน�ำเพิ่ม- ลดน�้ำหนักการลงทุนในครึ่งปีหลัง
ส�ำหรับในการลงทุนหุ้นไทยในครึ่งปีหลังนั้น แนะน�ำให้เพิ่มน�้ำ
หนักการลงทุน ในหมวดธุรกิจค้าปลีก ธนาคาร อสังหาฯ พาณิชย์
โรงแรมและการท่องเที่ยว
ในขณะที่ให้ลดน�้ำหนักการลงทุนใน หมวดธุรกิจพลังงาน โรง
พยาบาลและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ส่วนปัจจัยที่จะส่งผลในด้านลบต่อตลาดทุนไทยในขณะนี้จนถึงสิ้น
ปี 2564 ได้แก่ แนวโน้มการลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ
(QE) ของประเทศส�ำคัญทั่วโลก มีผู้ตอบ 92.59% รองลงมา
คือปัจจัยด้านการเมืองในประเทศ มีผู้ตอบ 85.19% และทิศทาง
อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา (FED) ซึ่งมีผู้ตอบ 69.23% ตาม
ล�ำดับ

• 40 - 59.99 มีผู้ตอบร้อยละ 45

หุ้นเด่น

• 80 - 99.99 มีผู้ตอบร้อยละ 5

รายชื่อหุ้นที่นักวิเคราะห์แนะน�ำโดยมีจ�ำนวนส�ำนักวิเคราะห์
แนะน�ำตรงกันตั้งแต่ 5 ส�ำนักขึ้นไป มีดังนี้ (เรียงชื่อตามอักษรย่อ)

สมาคมนักวิเคราะห์ฯ ได้สอบถามความเห็นของนักวิเคราะห์และ
ผู้จัดการกองทุนเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะว่าภาครัฐควรเร่งนโยบาย
เรื่องใดที่มีผลบวกต่อภาวะเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่เสนอให้ภาครัฐใช้
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงเร่ง
การฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการเปิดเมืองมากขึ้นเป็นล�ำดับ
อย่างต่อเนื่อง จ�ำนวนร้อยละ 45.16 ของผู้ตอบเสนอให้มีการช่วย
เหลือภาคธุรกิจ ได้แก่ ออกมาตรการช่วยเหลือภาคบริการ

และ EPS Growth ของปี 2565 คาดว่า EPS Growth เฉลี่ยอยู่
ที่ร้อยละ 12.73 เมื่อแยกตามช่วงระดับการเติบโต จะอยู่ระหว่าง
ร้อยละ

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

• 60 - 79.99 มีผู้ตอบร้อยละ 10

• 100 - 119.99 มีผู้ตอบร้อยละ 30

• 1 - 9.99 มีผู้ตอบร้อยละ 30

• 10 - 19.99 มีผู้ตอบร้อยละ 65
• 20 - 29.99 มีผู้ตอบร้อยละ 5

ส�ำหรับจุดสูงสุดของ SET Index ระหว่างต.ค. - ธ.ค.ปี2564
เฉลี่ยที่ระดับ 1,675 จุด ทั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 95.15
ที่คาดว่าดัชนีจะท�ำจุดสูงสุด 1,601 – 1,700 จุด และมีผู้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 4.55 ที่คาดว่าจุดสูงสุดจะอยู่ในช่วง 1,701 –
1,800 ตามล�ำดับ
เมื่อมองจุดต�่ำสุดของปี 2564 นักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน
คาดการณ์จุดต�่ำสุดของดัชนีราคาหุ้นไทย (SET Index) ระหว่าง

1. AOT ปัจจัยสนับสนุนจากการขยายสัญญาเช่าสนามบิน ลุ้นราย
ได้พาณิชย์ใหม่ จากการพัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์ที่ดิน 700 ไร่
ใกล้สุวรรณภูมิ ซึ่งสร้าง Upside และเสริมภาพการฟื้นตัวธุรกิจ
การบินในระยะกลาง-ยาว
2. BEM โดยมองว่าผลประกอบการ Q3 เป็นจุดต�่ำของปีนี้ แนว
โน้มฟื้นตัวต่อเนื่องจากการทยอยเปิดเศรษฐกิจ แต่ทั้งนี้ราคาหุ้น
ยังฟื้นตัวช้า

3. CPALL ปัจจัยสนับสนุนจาก ปรับโครงสร้าง MAKRO เข้าถือ
หุ้นใน Lotus’s 100% และคาดว่าหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 คลี่คลาย รวมถึงการกลับมาของนักท่องเที่ยว
จะท�ำให้ผลประกอบการของ Lotus’s กลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง
4. KBANK โดยคาดว่าสินเชื่อโตเกินเป้าจะท�ำให้ก�ำไรดีกว่าคาด
ปรับเพมประมาณการก�ำไรปี 2565/66 ขึ้นอีก 6%/3 และปรับ
เพิ่มราคาเป้าหมายปี 2565F เป็น 160 บาท

ส�ำหรับหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่ ธุรกิจหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวที่ปีก่อนวิ่งขึ้นมากว่า 1,000% เนื่องจาก
ราคาเกินมูลค่าปัจจัยพื้นฐานไปมาก
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SCBS แจกหุ้้�นเด็็ด Q4/64
BEM, KCE, OSP, SECURE และ ZEN
บล.ไทยพาณิิชย์์ มองวััฏจัก
ั รเศรษฐกิิจกำำ�ลัังจะเปลี่่�ยนจากภาวะ Reflation เข้้าสู่่� Stagflation
(เศรษฐกิิจชะลอตััวแต่่เงิินเฟ้้อปรัับเพิ่่�มขึ้้�น) โดยประเมิินระดัับเหมาะสมของ SET Index ปีี 2565 อิิง
กัับปััจจััยพื้้�นฐานอยู่่�ที่่� 1,600 จุุด แนะนำำ�กลยุุทธ์์การลงทุุน ถือ
ื ครองหุ้้�นขนาดใหญ่่และกลุ่่�มหุ้้�นเชิิงรัับ
ที่่�กำำ�ไรมีีแนวโน้้มเติิบโตอย่่างแข็็งแกร่่งและงบดุุลแข็็งแรงเพื่่�อลดความผัันผวนและป้้องกัันผลกระทบ
จากเหตุุการณ์์ที่่�ไม่่คาดคิิด หุ้้�นแนะนำำ�ใน 4Q21 คืือ BEM KCE OSP SECURE และ ZEN
นายสุกิจ อุดมศิริกุล กรรมการผู้จัดการ
Chief Research Officer บริษัทหลักทรัพย์
ไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (SCBS) กล่าวว่าวัฏจักร
เศรษฐกิจก�ำลังจะเปลี่ยนจากภาวะ Reflation
สู่ภาวะ Stagflation (เศรษฐกิจชะลอตัวแต่
เงินเฟ้อปรับเพิ่มขึ้น) ตลาดปรับลดมุมมองเกี่ยว
กับการเติบโตลงโดยมีสาเหตุมาจากการระบาด
ของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา
และการเติบโตของจีน ในขณะที่ปรับเพิ่มคาด
การณ์อัตราเงินเฟ้อสืบเนื่องมาจากการหยุดชะงัก
ของห่วงโซ่อุปทานองค์ประกอบความกังวลที่
ท�ำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง คือ ความเสี่ยงจาก
ไวรัสสายพันธุ์เดลต้าและบริษัทอสังหาริมทรัพย์
รายใหญ่ของจีนรวมถึงการปรับลดวงเงิน QE
ของเฟด ทั้งนี้คาดเฟดจะประกาศลด QE จริงใน
4Q21 การปรับลดวงเงินมาตรการซื้อสินทรัพย์
(QE tapering) อาจจะส่งผลท�ำให้เศรษฐกิจ
ชะลอตัวลงและเพิ่มความเสี่ยงให้กับสินทรัพย์
ทางการเงิน
เมื่อสินทรัพย์รวมของธนาคารกลางปรับตัวลดลง
ผลตอบแทนของตลาดจะอยู่ในระดับที่ค่อน
ข้างต�่ำ ส่วนความกังวลจากประเทศจีน คือ กฎ
ระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นของสถาบันการเงินส่ง
ผลกระทบต่อธุรกิจที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะภาค
อสังหาริมทรัพย์ ตัวอย่างเช่น กรณีของบริษัท
Evergrande ซึ่งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ราย
ใหญ่อันดับสองในจีนมีความเสี่ยงต่อการผิดนัด
ช�ำระหนี้ นอกจากนี้เมื่อ yield curve เปลี่ยนเป็น
Bear หรือ Bull flattening ผลตอบแทนโดยรวม
ของสินทรัพย์เสี่ยง (รวมถึง SET) ยังคงเป็นบวก
แต่จะลดลงสู่ตัวเลขหลักเดียว
ส�ำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ตัวเลขเศรษฐกิจ
ไทยล่าสุดแสดงถึงการปรับตัวดีขึ้นบ้างหลังจาก
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เริ่มปรับตัวลด
ลงตามล�ำดับ ในขณะที่อัตราการฉีดวัคซีนเพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ระดับมากกว่า 500,000 คน
ต่อวัน ส่งผลท�ำให้รัฐบาลประกาศผ่อนคลาย

มาตรการล็อกดาวน์ในจังหวัดพื้นที่สีแดง อย่างไร
ก็ตาม ตัวเลขเศรษฐกิจในเดือนก.ค. ส่งสัญญาณ
ถึงการปรับตัวแย่ลงอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในส่วนของการอุปโภคบริโภคภายใน
ประเทศ ดังนั้นเราจึงยังคงประมาณการอัตรา
การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยไว้ที่ ประมาณ
1% ในปีนี้ ลดลงจากที่ คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่
2% โดยมีสาเหตุมาจากมาตรการล็อกดาวน์รอบ
ล่าสุด เราเชื่อว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์โควิด-19 ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์โค
วิด-19 และการทยอยกลับมาด�ำเนินกิจกรรมทาง
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
ด้านการเมืองที่สูงขึ้นซึ่งอาจท�ำให้ตลาดเกิดความ
ผันผวนในไตรมาสนี้ ดังนั้น เพื่อเตรียมรับมือกับ
ความผันผวนที่เพิ่มขึ้น จึงแนะน�ำให้คงการถือ
ครองหุ้นขนาดใหญ่และกลุ่มหุ้นเชิงรับที่ก�ำไรมี
แนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งและงบดุลแข็งแรง
เพื่อลดความผันผวนและป้องกันผลกระทบจาก
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
หุ้นเด่นไตรมาสที่ 4/64 แนะน�ำหุ้นที่มีลักษณะ
เฉพาะ 1) เป็นหุ้นเชิงรับ 2) ได้ประโยชน์จากการ
เปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 3) เป็นหุ้นที่มีอ�ำนาจ
ในการก�ำหนดราคาสูง และ 4) เป็นหุ้นที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมใหม่ ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงจาก
ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค หุ้นแนะน�ำคือ BEM,
KCE, OSP, SECURE และ ZEN
• BEM : เป็นหุ้นที่อิงกับปัจจัยภายนอก

ประเทศน้อย คาดว่าจ�ำนวนผู้โดยสารจะมีการ
ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องตามการคลายมาตรการ
COVID-19 หลังจากกรุงเทพมีการฉีดวัคซีน
เพิ่มขึ้นและจ�ำนวนผู้ป่วยลดลง ส่วนปริมาณ
จราจรบนทางด่วนมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว
นอกจากนั้นยังมีความน่าจะเป็นในการชนะการ
ประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม
• KCE : ก�ำไรของบริษัทมีแนวโน้มเติบโต
HoH และ YoY ในครึ่งปีหลังของปี 2564 ภาพ
อุตสาหกรรมมีการเติบโตในระดับสูง บริษัท
สามารถส่งผ่านต้นทุนไปยังลูกค้าได้ เนื่องจาก
ความต้องการสินค้าของบริษัทอยู่ในระดับที่สูง
และมีปัญหาขาดแคลนชิ้นส่วนค่อนข้างจ�ำกัด
ค่าเงินบาทจะเป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุนการเพิ่ม
ขึ้นของก�ำไร
• OSP : เป็นหุ้นที่มีลักษณะเชิงรับและมีความ
ผันผวนต�่ำ เป็นบริษัทที่ได้ประโยชน์จากการเปิด
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งการฟื้นตัวของตลาด
ภายในประเทศของสินค้าจ�ำเป็นและเครื่อง
ดื่มจะช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของ
ตลาดพม่าที่คิดเป็น 10% ของรายได้
• SECURE : เป็นหุ้นขนาดเล็กที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมที่คาดว่าจะมีแนวโน้มการเติบโต
ที่ดีอย่าง Cybersecurity (ความปลอดภัยบน
โลกไซเบอร์) ที่คาดว่าจะมีความต้องการและ
ลงทุนในกลุ่มนี้ค่อนข้างสูงในอีก 3 ปีข้างหน้า
และเป็นหุ้นที่เข้าในธีมธุรกิจใหม่ที่มี S-curve
ในระยะยาว
• ZEN : การทยอยผ่อนคลายมาตรการล็อก
ดาวน์ช่วยสนับสนุนให้ผลประกอบการเริ่มฟื้น
ตัวและผ่านจุดต�่ำสุด กลยุทธ์ในการเร่งขยาย
ธุรกิจแฟรนไซส์มากกว่า 30 สาขาในครึ่งหลัง
ของปี 2564 จะส่งผลให้อัตราการท�ำก�ำไรเพิ่ม
ขึ้นอีกทางหนึ่ง โดยเราประเมินว่าผลประกอบ
การจะมีก�ำไรในปี 2565
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บล.เอเซีีย พลััส แนะกลยุุทธ์์ลงทุุนโค้้งสุุดท้้าย
สะสมหุ้้�น Restart Economy
และ Restructure SET50/100 คงเป้้า SET ปีี 64
� งต้้นที่่ร
� ะดัับ 1,816 จุุด
ที่่� 1,670 จุุด - ปีี65 มองเบื้้อ
สายงานวิิจััย บริิษััทหลัักทรััพย์์ เอเซีีย พลััส จำำ�กััด (ASPS) ในกลุ่่�มบริิษัท
ั เอเซีีย พลััส กรุ๊๊�ป โฮลดิ้้�งส์์
จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ ASP ประเมิินภาพรวมการลงทุุนในช่่วงไตรมาส 4 ปีี 2564 คาดว่่าปััจจััยต่่างๆที่่�
กดดัันตลาดหุ้้�นน่่าจะเหลืืออีีกไม่่มาก ถือ
ื เป็็นโอกาสทยอยสะสมหุ้้�นพื้้�นฐานดีี เพื่่�อคาดหวัังการเติิบโตที่่�
แข็็งแรงในช่่วงที่่�เหลืือของปีี 2564 ต่่อเนื่่�องในปีี 2565 โดยวางเป้้าหมายดััชนีีปีี 2565
ในเบื้้�องต้้นไว้้ที่่�ระดัับ 1,816 จุุด
คุุณเทิิดศัักดิ์์� ทวีีธีีระธรรม รองกรรมการผู้้อำ
� ำ�นวย
การ สายงานวิิจััย บล.เอเซีีย พลััส กล่่าวว่่า “ปััจจััย
รบกวนตลาดหุ้้�นจำำ�นวน 4 ประการ อัันได้้แก่่ 1.
ความกัังวลกรณีีบริิษััท Evergrande 2.การส่่ง
สััญญาณลดวงเงิิน QE (QE Tapering) ของ Fed
3.ความเสี่่�ยงจากสถานการร์์น้ำำ��ท่่วมในประเทศ 4.
กำำ�ไรบริิษััทจดทะเบีียนช่่วง 2H64 มีีโอกาสลดลง
โดยเฉพาะช่่วง 3Q64 แต่่โดยรวมประเมิินตลาด
หุ้้�นได้้ซึึมซัับไปแล้้วในระดัับนึึงแล้้ว”

คุณเทิดศักดิ์ กล่าวต่อว่า “ในมุม Valuation ยัง
คงดัชนีเป้าหมาย SET Index ปี 2564 ที่ 1,670
จุด ขณะที่ปี 2565 ประเมินเป้าหมายดัชนีภายใต้
Market Earning Yield Gap ที่ระดับ 3.9% (
ระดับเดียวกับค่าเฉลี่ยในอดีต) ตามกลไกจะได้
PER65F เหมาะสมที่ 22.7 เท่า และเมื่อคูณกับ
EPS65F ที่ 80.0 บาท/หุ้น โดยประเมินก�ำไร
บริษัทจดทะเบียนปี 2565F มีจ�ำนวนที่ 9.21 แสน
ล้านบาท จะได้ดัชนีเป้าหมายขั้นต้น 1,816 จุด”

“ฝ่ายวิจัยคาดว่าเศรษฐกิจไทยงวด 3Q64 จะหด
ตัว 5.3% yoy แต่จะเห็นการฟื้นตัวของดีขึ้นใน
ช่วง 4Q64 จากการทยอยผ่อนคลายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ พร้อมๆกับการจัดหาวัคซีนมากขึ้น อีก
ทั้งผู้ติดเชื้อทยอยลดลงตามล�ำดับในช่วงปลายปี
เป็นต้นไป หนุนเศรษฐกิจเติบโตแบบชัดเจนขึ้นในปี
2565 โดยฝ่ายวิจัยประเมิน GDP ปี 2565 เติบโต
ถึง 3.2% yoy จาก หดตัว 0.4% yoy ในปี 2564
เช่นเดียวกับก�ำไรบริษัทจดทะเบียนปี 2565 ที่เบื้อง
ต้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 9.21 แสนล้านบาท เติบโต
ถึง 8.8%yoy”

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย
พลัส กล่าวทิ้งท้ายว่า กลยุทธ์การลงทุนในช่วง
4Q64 แนะน�ำสะสมหุ้นใน 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

ปลายเดือน ก.ย. 2564 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยเปิดฟังความคิดเห็นหลักเกณฑ์การ
ทบทวนดัชนี SET50/100 ซึ่งมีแนวคิดน�ำมูลค่าหลัก
ทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Capitalization)
ที่มีการน�ำจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายย่อย
(Free Float) หรือ Free Float Adjusted Market
Capitalization และระยะเวลาที่หลักทรัพย์นั้นเข้า
ข่ายการก�ำกับการซื้อขาย มาร่วมค�ำนวณดัชนีด้วย
ถ้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ปรับหลักเกณฑ์การคัดเลือก
หลักทรัพย์เข้าดัชนีจริง ประเมินว่าจะสร้างความ
ผันผวนต่อตลาดหุ้นได้ในช่วงสั้น เพราะในตลาด
มีทั้งหุ้นที่ประโยชน์ และได้รับผลกระทบจากหลัก
เกณฑ์ใหม่ แต่เชื่อว่าในระยะยาวจะช่วยให้ดัชนีมี
เสถียรภาพ และสะท้อนความสามารถในการลงทุน
ได้อย่างเหมาะสม

คุณภาดร สุขสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาด้าน
กลยุทธ์การลงทุนและผลิตภัณฑ์ บล.เอเซีย พลัส
มองว่า ตลาดลงทุนในไตรมาสสุดท้ายของปี 2564
ก็ยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ไม่เท่ากัน
ในแต่ละประเทศ ก็ส่งผลให้เศรษฐกิจในแต่ละที่ฟื้น
ตัวไม่พร้อมกัน ความร้อนแรงของเศรษฐกิจจีนและ
สหรัฐฯ ที่ฟื้นตัวไปก่อนหน้านี้ก็เริ่มลดความร้อนแรง
ลง ในขณะที่เศรษฐกิจยุโรปและญี่ปุ่นก�ำลังอยู่ใน
ช่วงกลางและต้นของการฟื้นตัวตามล�ำดับ อีกทั้ง
เศรษฐกิจโลกก�ำลังก้าวเข้าสู่วัฎจักรดอกเบี้ยขาขึ้น
และสภาพคล่องในระบบการเงินที่ลดลง
“กลยุทธ์การลงทุนในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ จึง
มองไปที่การกระจายการลงทุนโดยลดสัดส่วนหุ้น
สหรัฐฯ ที่มี Valuation ที่ค่อนข้างตึงตัวเมื่อเทียบ
กับตลาดหุ้นในภูมิภาคอื่นๆ ลง และเพิ่มสัดส่วน
การลงทุนในตลาดหุ้นที่ valuation ยังไม่ตึงตัว
มากนัก และมีปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจที่ก�ำลังฟื้น

ตัวร่วมด้วย เช่น ยุโรปและญี่ปุ่น และเลือกเข้า
ลงทุนในธุรกิจที่มองเห็นภาพการลงทุนที่ชัดเจน
ซึ่งได้แก่ ธีมพลังงานสะอาด จากการเปลี่ยนผ่าน
จากการใช้พลังงานเก่า สู่พลังงานทางเลือกอื่นๆ
หลังผู้น�ำในหลายๆประเทศทั่วโลกเริ่มตั้งเป้าหมาย
ในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ
ประเทศตนเองอย่างจริงจัง” คุณภาดร กล่าว
คุณกฤตยภรณ์ ธาดาสีห์ หัวหน้าฝ่ายลงทุนหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ บล.เอเซีย พลัส กล่าวเสริมว่า
ในส่วนของการลงทุนต่างประเทศ ปฎิเสธไม่ได้เลย
ว่าอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและการขับเคลื่อน
อัจฉริยะได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจ�ำ
วัน ประกอบกับแนวทางที่รัฐบาลหลายประเทศทั่ว
โลกเร่งการตั้งเป้าหมายลดคาร์บอนให้เป็น 0% ไม่
ว่าจะเป็นฝั่งสหรัฐฯ ยุโรป และจีน ที่ตั้งจุดมุ่งหมาย
ลดคาร์บอนให้ได้ภายในปี 2050 และ 2060 ตาม
ล�ำดับ ด้วยนโยบายที่ภาครัฐฯ เร่งผลักดัน ในเชิง
ของการสนับสนุนบริษัทผู้ผลิตพลังงานสะอาด และ
สร้างบทลงโทษบริษัทผู้ผลิตพลังงานเสีย นอกจาก
นี้ แนวทางดังกล่าวประกอบกับความก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยีขับเคลื่อนช่วยสนับสนุนกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า
รวมถึงการขับเคลื่อนอัจฉริยะให้เติบโตได้ในระยะ
ยาว
“เรามองไปยังการลงทุนในกลุ่มดังกล่าวตั้งแต่
ต้นน�้ำยันปลายน�้ำ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มผลิตแผงโซ
ลาร์ ผลิตกังหันลม กลุ่มผลิตและออกแบบชิพ
ประมวลผลหรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ส�ำหรับ
การพัฒนาพลังงานสะอาด และรถยนต์ไฟฟ้า รวม
ถึงกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานสะอาด (Clean Tech)
และระบบ AI ที่พัฒนาการขับเคลื่อนอัจฉริยะซึ่งได้
รับความนิยมในขณะนี้ เราเล็งเห็นโอกาสการลงทุน
กลุ่มนี้ผ่านตลาดหลักทรัพย์ชั้นน�ำต่างประเทศไม่
ว่าจะเป็นฝั่งสหรัฐฯ ยุโรป และจีน ซึ่งถือเป็นการ
ลงทุนล้อไปกับเทรนด์ระดับโลก ที่จะเข้ามามี
ความส�ำคัญมากขึ้นทั้งในระดับประเทศ ระดับธุรกิจ
รวมถึงครัวเรือน” คุณกฤตยภรณ์ กล่าวปิดท้าย
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S&P คงอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของประเทศไทยที่่� BBB+
� ถืือที่่ร
� ะดัับมีีเสถีียรภาพ
และมุุมมองความน่่าเชื่่อ
(Stable Outlook)
นางแพตริิเซีีย มงคลวนิิช ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานบริิหารหนี้้�สาธารณะ เปิิดเผยว่่า เมื่่�อวััน
ที่่� 4 ตุุลาคม 2564 บริิษัท
ั S&P Global Ratings (S&P) ได้้คงอัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือของ
ประเทศไทย (Sovereign Credit Rating) ที่่� BBB+ และคงมุุมมองความน่่าเชื่่�อถืือของ
ประเทศไทย (Outlook) ที่่�ระดัับมีีเสถีียรภาพ (Stable Outlook) โดยมีีสาระสำำ�คััญ ดัังนี้้�
1. ภาคการคลัังสาธารณะ (Public
Finance) มีีความแข็็งแกร่่ง แม้้ว่่า
การดำำ�เนิินนโยบายการคลัังผ่่าน
มาตรการต่่างๆของภาครััฐเพื่่�อ
แก้้ไขปััญหา เยีียวยา และฟื้้�นฟูู
เศรษฐกิิจที่่�ได้้รับ
ั ผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา
2019 (COVID-19) จะทำำ�ให้้การ
ขาดดุุลงบประมาณรายจ่่ายประจำำ�
ปีี 2564–2565 และหนี้้�ของรััฐบาล
เพิ่่�มขึ้้�น อย่่างไรก็็ดีี S&P คาดว่่า ปีี
2566 เมื่่�อสถานการณ์์คลี่่�คลาย
รััฐบาล เศรษฐกิิจฟื้้�นตััว รััฐบาลจะ
สามารถจััดเก็็บรายได้้เพิ่่�มขึ้้�นและ
จััดทำำ�งบประมาณขาดดุุลลดลง
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
และทุนส�ำรองระหว่างประเทศ
อยู่ในระดับสูง โดย S&P คาดว่า
สภาพคล่องต่างประเทศ (External
liquidity) ของประเทศไทยยังอยู่
ในระดับที่ไม่น่ากังวล นอกจากนี้
การด�ำเนินนโยบายทางการเงินและ
การรักษาเสถียรภาพด้านราคาเป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยสนับสนุนอันดับ
ความน่าเชื่อถือของประเทศ
3. ปัจจัยส�ำคัญที่ S&P จะติดตาม
อย่างใกล้ชิด คือ การเติบโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็น
รูปธรรม และเสถียรภาพทางการ
เมือง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการด�ำเนินนโยบาย
ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศในระยะปานกลาง
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SCB EIC มอง กนง. คงอััตราดอกเบี้้�ยนโยบายที่่� 0.5%
� งตลอดปีี 2021 และ 2022 หนุุนศก.ฟื้้�นตััว
ต่่อเนื่่อ

EIC มอง กนง. คงอััตราดอกเบี้้�ยนโยบายที่่� 0.5% ต่่อเนื่่�องตลอดปีี 2021 และ 2022 เพื่่�อสนัับสนุุน
การฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจที่่�เป็็นไปอย่่างช้้า ๆ ขณะที่่�โอกาสของการลดดอกเบี้้�ยในระยะสั้้�นมีีน้้อยลง
จากการผ่่อนคลายมาตรการควบคุุม การระบาด และพััฒนาการด้้านการฉีีดวััคซีีนที่่�ดีีขึ้้�นชััดเจน

กนง. มีีมติิเป็็นเอกฉัันท์์ให้้คงอััตรา
ดอกเบี้้�ยนโยบายที่่� 0.5% ต่่อปีี พร้้อม
ทั้้�งประเมิินเศรษฐกิิจไทยในปีีนี้้�ขยายตััว
ที่่� 0.7% และ 3.9% ในปีีหน้้า โดยการ
ฟื้้�นตััวจะมาจากการใช้้จ่่ายในประเทศ
เป็็นสำำ�คััญ หลัังมีีพััฒนาการด้้านการฉีีด
วััคซีีนที่่�ดีีขึ้้�นชััดเจนทำำ�ให้้สามารถผ่่อน
คลายมาตรการควบคุุมโรคได้้เร็็วกว่่า
คาด ซึ่่�งส่่งผลดีีต่่อความเชื่่�อมั่่�นและการ
บริิโภคภาคเอกชนในช่่วงที่่�เหลืือของปีี
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
“มาตรการด้านการเงินจะมีประสิทธิผล
มากกว่าการลดอัตราดอกเบี้ยที่ปัจจุบัน
อยู่ในระดับต�่ำ” ก็ท�ำให้ EIC มองว่า
โอกาสลดดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้และปี
หน้ามีน้อยลง
EIC คาดว่า ธปท. จะยังให้น�้ำหนักกับการ
เพิ่มประสิทธิภาพการส่งผ่านนโยบาย
การเงินผ่านการปรับมาตรการทางการ
เงินต่าง ๆ โดยเฉพาะในกลไกการลด
ความเสี่ยงด้านเครดิต เพื่อกระจายสภาพ
คล่องไปยังภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ
SME ให้มากขึ้น การสนับสนุนการปรับ

โครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน รวมทั้ง
พิจารณาเข้าดูแลอัตราดอกเบี้ยในตลาด
การเงินหากเกิดความผันผวนตามภาวะ
การเงินโลกที่อาจตึงตัวขึ้นในระยะข้าง
หน้า
ด้านภาวะการเงินไทยในช่วงทีผ
่ า่ นมาปรับ
ตึงตัวขึ้นจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลไทยที่ปรับสูงขึ้นตามทิศทางอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
และปัจจัยอุปทานพันธบัตรรัฐบาลไทย
ที่มีออกมามากขึ้น อย่างไรก็ดี เงินบาทที่
ปรับอ่อนค่าลงจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
ที่แข็งค่าขึ้น เงินทุนเคลื่อนย้ายที่ไหลออก
จากตลาดการเงินไทย และดุลบัญชีเดิน
สะพัดไทยที่ขาดดุลต่อเนื่อง ช่วยผ่อน
คลายภาวะการเงินไทยลงได้บ้าง
ผู้เขียน: วชิรวัฒน์ บานชื่น และ ณิ
ชนันท์ โลกวิทูล
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บล.ทิิสโก้้ ชี้้�หุ้้�นไทยเสี่่�ยงปรัับฐาน จาก FED เดิินเกมเข้้ม
� รัับอานิิสงส์์
มองเป็็นโอกาสซื้้อ
เศรษฐกิิจฟื้้�นใน 6 เดืือน
บล.ทิิสโก้้ชี้้�หุ้�น
้ ไทยเสี่่�ยงปรัับฐาน จากธนาคารกลางสหรััฐฯ ส่่งสััญญาณเข้้มงวดทางการเงิิน
กัังวลเงิินเฟ้้อพุ่่�ง และ Bond Yield เด้้ง แต่่ชี้้�ยัังเป็็นโอกาสช้้อนซื้้�อ เพราะเศรษฐกิิจไทยมีี
โอกาสฟื้้�นตััวใน 6 เดืือนข้้างหน้้าจาก 3 มาตรการรััฐฯ ได้้แก่่ เปิิดเมืือง กระตุ้้�นท่่องเที่่�ยวใน
ประเทศ และขยายเพดานหนี้้�สาธารณะหนุุนรััฐเร่่งใช้้จ่่าย
นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อ�ำนวยการ
อาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ำกัด (Mr.
Apichat Poobunjirdkul, Senior
Strategist, TISCO Securities Co.,
Ltd) กล่าวว่า ผลการประชุมธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (FED) เมื่อวันที่ 21 - 22 กันยายน
ที่ผ่านมา ส่งสัญญาณเข้มงวด (Hawkish)
ทางการเงินเพิ่มขึ้น

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
ระดับต�่ำสุดตลอดช่วงระยะเวลากว่า 10 ปีที่
ผ่านมา

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

อย่างไรก็ตาม หากหุ้นไทยเกิดการปรับฐาน
ขึ้นจากประเด็นดังกล่าว บล.ทิสโก้มองเป็น
จังหวะทยอยเข้าซื้อ เนื่องจาก มีมุมมองเชิง
บวกต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและก�ำไร
ของบริษัทจดทะเบียนในช่วง 6 เดือนข้าง
หน้า จากปัจจัยบวกคือ (1) การทยอยคลาย
ล็อกดาวน์และแผนการเปิดประเทศในแต่ละ
ระยะ (2) การกลับมากระตุ้นการท่องเที่ยว
ภายในประเทศ ผ่านโครงการ

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) ที่ใช้ส�ำหรับในการ
ประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินต่าง
ๆ ด้วย

“เราเที่ยวด้วยกัน” เฟส 3 และ “ทัวร์เที่ยว
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)
เนื่องจากฐานก�ำไรของบริษัทจดทะเบียน
โดยรวมในไตรมาส 3 ของปีที่แล้วยังค่อน
ข้างต�่ำ จากการหดตัวของภาวะเศรษฐกิจ
ทั่วโลกและการปรับตัวลงของราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ เนื่องมาจากผลกระทบจากการ
ระบาดในปีที่แล้ว
ขณะที่เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน (QoQ) ผล
ประกอบการบริษัทจดทะเบียนอาจทรงตัว
หรือลดลงเพียงเล็กน้อย เพราะน่าจะมีก�ำไร
จากกลุ่มพลังงานและกลุ่มปิโตรเคมีเข้า
มาช่วยสนับสนุนเป็นส�ำคัญ อานิสงส์จาก
ราคาน�้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่อยู่ใน
ระดับสูง (ราคาน�้ำมันดิบ Brent ในไตรมาส
3/2564 เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 73 ดอลลาร์
สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้น +69% เมื่อ
เทียบกับปีก่อน (YoY) และ +6% QoQ
ส�ำหรับหุ้นเด่นในเดือน ต.ค. จะเน้นหุ้นที่
คาดงบจะออกมาดี และราคาพักฐานลงมา
แล้วก่อนหน้านี้ มีโอกาสฟื้นตัวขึ้น แนะน�ำ
BBL, JWD, MTC, SFLEX, SMPC, SPALI,
SPRC และ TWPC ด้านแนวรับส�ำคัญเดือน
นี้อยู่ที่ 1,600 จุด และแนวรับต่อไปที่ 1,590
จุด ส่วนแนวต้านส�ำคัญอยู่ที่ 1,640 จุด
และแนวต้านถัดไปที่ 1,660 จุดตามล�ำดับ
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YLG มองไตรมาส 4 ทองเสี่่�ยงอ่่อนตััวเหตุุเฟดเตรีียมลด QE กดดััน

� วามขััดแย้้งจีีน-สหรััฐ ความต้้องการทองกาย
ชี้้ค
ภาพยัังหนุุน แนะหาจัังหวะเก็็งกำำ�ไรตามรอบ
วายแอลจีีเผย ไตรมาส 4 เทรนด์์ทองคำำ�ยัังแกว่่งตััวลง ปััจจััยกดดัันหลัักมา
จากเฟดเตรีียมลด QE แต่่ภาพรวมยัังเล่่นเก็็งกำำ�ไรตามรอบได้้ เหตุุยัังมีีปััจจััย
บวกหนุุนจากความขััดแย้้งระหว่่างจีีน—สหรััฐที่่� และอุุปสงค์์ทองกายภาพของ
จีีนและอิินเดีีย แนะเล่่นเก็็งกำำ�ไรในระยะสั้้�นตามกรอบแนวต้้าน 1,771-1,787
ดอลลาร์์สหรััฐต่่อออนซ์์ แนวรัับ 1,747-1,735 ดอลลาร์์สหรััฐต่่อออนซ์์ พร้้อม
เตืือนยัังต้้องระวัังแรงขายเมื่่�อราคาดีีดตััว
นางพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ำกัด (YLG) ผู้น�ำเข้า
และส่งออกทองค�ำแท่งรายใหญ่
ของไทย เปิดเผยว่าราคาทองค�ำ
ช่วงนี้ระยะกลางยังเป็นลักษณะ
แกว่งตัวในทิศทางอ่อนตัวลง
โดยปัจจัยกดดันให้ราคาทองปรับลด
ลงยังคงเป็นเรื่องเดิมเกี่ยวกับการ
ประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด
) เมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ที่มีการ
ประกาศเตรียมผ่อนคลายนโยบาย
การเงินในการปรับลด QE ที่อาจจะ
เกิดขึ้นเร็วสุดในเดือน พ.ย. และอาจ
ขึ้นดอกเบี้ยเร็วสุดปลายปีหน้า จึง
เป็นปัจจัยกดดันทองค�ำเป็นระยะ
ท�ำให้ราคาทองค�ำปรับลดลงไปใน
ระดับต�่ำ
อย่างไรก็ดีในระยะสั้นราคาทองค�ำ
ดีดตัวขึ้นมาเนื่องจากยังมีประเด็น
ที่เป็นปัจจัยบวกระยะสั้น ทั้งเรื่อง
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ต้องจับตา
และประเด็นเพดานหนี้สหรัฐที่ถึงแม้

จะมีการเพิ่มเพดานหนี้แล้ว แต่เป็น
เพียงการขยายเพดานหนี้ในระยะสั้น
เท่านั้น และสุดท้ายแล้วสภาคองเก
รสจะต้องกลับมาพิจารณาเพิ่ม หรือ
ระงับเพดานหนี้อีกครั้งในเดือนธ.ค.ปี
นี้ จึงท�ำให้ทองค�ำผันผวนและดีด
ตัวขึ้นมา นอกจากนี้ยังมีปัจจัยหนุน
ตลาดทองค�ำที่ต้องจับตา คือ ความ
ขัดแย้งระหว่างจีนสหรัฐที่เริ่มเป็น
ประเด็นขึ้นมา ดังนั้นในระยะสั้นนัก
ลงทุนที่ลงทุนในทองค�ำจึงมีโอกาส
เล่นเก็งก�ำไรตามรอบจากปัจจัยบวก
และปัจจัยลบที่เข้ามากระทบทองค�ำ
ในระยะนี้ อย่างไรก็ตามในส่วนของ
ตลาดทองค�ำในประเทศนั้นยังมี
ปัจจัยบวกจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่า
เข้ามาหนุนอีกหนึ่งปัจจัย จึงท�ำให้
ราคาทองไทยยังยืนเหนือ 28,000
บาทต่อบาททองค�ำต่อเนื่อง
ส�ำหรับกลยุทธ์การลงทุนนั้นแนะน�ำ
ให้รอจังหวะที่ทองค�ำดีดตัวแล้วขาย
โดยมองแนวต้านที่ 1,771 ดอลลาร์
สหรัฐต่อออนซ์ หรือ 28,350 บาท
ต่อบาททองค�ำ ถ้าผ่านไปได้จะไป
ที่แนวต้านถัดไป 1,787 ดอลลาร์

สหรัฐต่อออนซ์ หรือ 28,600 บาท
ต่อบาททองค�ำ แต่ถ้าไม่สามารถ
ผ่านได้ จะมีโอกาสปรับลดลง โดย
ให้แนวรับที่ 1,747-1,745 ดอลลาร์
สหรัฐต่อออนซ์ หรือ 27,950 บาท
ต่อบาททองค�ำ หากหลุดแนวรับนี้
จะไปที่แนวรับถัดไปที่ 1,740-1,735
ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ โดยในช่วง
นี้แนวโน้มทองค�ำระยะกลางยังเป็น
ทิศทาง Sideway Down จึงแนะน�ำ
ให้ซื้อเล่นสั้นเท่านั้น สามารถท�ำ
รอบได้แม้จะเป็นเทรนด์แกว่งตัวลง
โดยแนวรับส�ำคัญในระยะกลางอยู่
ที่ 1,676-1,680 ดอลลาร์สหรัฐต่อ
ออนซ์ หรือ 26,850บาทต่อบาท
ทองค�ำ หากยืนอย่าถือว่ายังมีโอกาส
ทดสอบกรอบบนได้ และแนวต้าน
ส�ำคัญในระยะกลางจะอยู่ที่ 1,833
ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ หากผ่านได้
ทิศทางจึงจะสดใสมากขึ้น อย่างไร
ก็ดี ถ้าหลุดกรอบแนวรับส�ำคัญ
ในระยะกลางอยู่ที่ 1,676-1,680
ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ ทิศทางจะ
ทองค�ำจะเป็นลบมากขึ้น
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สำำ�นัักดีีบีีเอส วิิคเคอร์์ส ประเมิิน SET
สิ้้�นปีีนี้้� 1695 จุุด-ปีีหน้้า 1848 จุุด
บล.ดีีบีีเอส วิิคเคอร์์ส จััดสััมมนาหััวข้้อ “ส่่งพลัังวััคซีีนฝ่่าด่่าน QE สู่่�ดััชนีี 1700” ประเมิิน
เฟดจะปรัับลดวงเงิิน QE ในเร็็วๆนี้้� แต่่ยัังคงนโยบายดอกเบี้้�ยต่ำำ��ไปถึึงราวไตรมาส 3/65
ขณะที่่�แนวโน้้มเศรษฐกิิจในประเทศเริ่่�มฟื้้�นตััวจากการกระจายวััคซีีน และการทยอยเปิิด
เมืือง ส่่งผลให้้ยัังมีีแรงซื้้�อเข้้ามาในตลาดหุ้้�นไทย โดยประเมิินดััชนีีสิ้้�นปีีนี้้�อยู่่�ที่่� 1695 และ
ปีี 2565 อยู่่�ที่่�ระดัับ 1848 พร้้อมเตืือนระเบิิดเวลา 12 ปััจจััยเสี่่�ยงในประเทศที่่�ต้้องจัับตา
บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส จัดสัมมนาออนไลน์ DBSV
Quarterly Review 4Q21 หัวข้อ "ส่งพลัง
วัคซีน ฝ่าด่าน QE สู่ดัชนี 1700" เมื่อวันที่ 7
ตุลาคม 2564
โดยนางอาภาภรณ์ แสวงพรรค ผู้อ�ำนวยการ
บริหาร ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บล.ดีบีเอส วิคเค
อร์ส (ประเทศไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในโค้ง
สุดท้ายของปี 2564 ยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น
โดยคาดว่าสิ้นปีนี้ดัชนีจะแตะ 1695 จุด และปี
หน้าอยู่ที่ระดับ 1848 จุด โดยอิงราคาปิดต่อก�ำไร
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

ขยายตัวของคนจน 5. วิกฤตการเมือง 6. วิกฤต
ทหาร 7. วิกฤตความเชื่อในสังคมไทย 8. ระเบิด
รัฐธรรมนูญ 9. วิกฤตจากภายนอก (สงคราม
การค้า การเมือง การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ/
การออกมาตรการใหม่ๆ ของประเทศขนาดใหญ่
เช่น สหรัฐ จีน ยุโรป) 10. ความเปลี่ยนแปลง
ของอากาศ 11. วิกฤตภาพลักษณ์ และ 12.
วิกฤตศรัทธา
ส�ำหรับค�ำแนะน�ำ เน้นเลือกซื้อหุ้นพื้นฐานดีและมี
ESG เนื่องจากเป็นหุ้นที่มีการเติบโตยั่งยืน ธุรกิจ
เติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ และมีต้นทุนเงิน
ลงทุน (Cost of Capital) ที่ต�่ำกว่า รวมทั้งหุ้นมี
ความผันผวนน้อยกว่าในระยะยาว ซึ่งหุ้นที่อยู่ใน
ดัชนีหุ้นยั่งยืนและเราเลือกเป็นหุ้นเด่นในไตรมาส
4/64 ประกอบด้วย BDMS – ธีมเปิดเมืองและ
สังคมสูงวัย, KBANK – ธีมดิจิตอล แบงค์กิ้ง
, GPSC - ธีมแบตเตอรี่และพลังงานทางเลือก,
PTTEP – ธีมเปิดเมือง อุปสงค์น�้ำมันสูงในช่วงฤดู
หนาว และเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว, และ HFT – ธีม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

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

ด้านนายสมบัติ เอกวรรณพัฒนา ผู้อํานวย
การอาวุโส ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บล.ดีบีเอส
วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) กล่าวถึง หุ้นใน
กลุ่มอุตสาหกรรมที่จะได้ประโยชน์จากการที่
ประเทศไทยมีความคืบหน้าเรื่องการฉีดวัคซีน
ลดการระบาด และติดเชื้อลดลง ท�ำให้ภาครัฐ
ออกโครงการกระตุ้นท่องเที่ยวในประเทศ เช่น
โครงการ “เราเที่ยว ด้วยกันเฟส 3” , “ทัวร์
เที่ยวไทย” และเริ่มเข้าสู่ไฮซีซันท่องเที่ยว ฝ่าย
วิจัยของบริษัทแนะน�ำ ให้เลือกลงทุนในหุ้นที่ได้
ประโยชน์จากการฟื้นตัวเร็ว เช่น MINT , AOT ,
CPN , HMPRO , BTS

นางอาภาภรณ์ กล่าวต่อว่า สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อ
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งธนาคาร
แห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าอัตราการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจ หรือ GDP ปี 2564 จะเติบโต
ได้ไม่มาก คือ 0.7% แต่การเร่งกระจายวัคซีน
จะท�ำให้ GDP ปีหน้าฟื้นตัวโต 3.9% ส่วนปัจจัย
เสี่ยงในประเทศที่น่าเป็นห่วงและต้องจับตา
อย่างใกล้ชิดถือเป็น ระเบิดเวลา 12 ปัจจัยเสี่ยง
ประกอบด้วย 1. วิกฤตโรคระบาด 2. การชะลอ
ตัวของเศรษฐกิจ 3. วิกฤตคนตกงาน 4. การ

ขณะที่นายธนวัฒน์ ปัจฉิมกุล ผู้อ�ำนวยการ
บริหาร ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนต่างประเทศ
บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) กล่าวว่า
เศรษฐกิจสหรัฐและยุโรปมีแนวโน้มกลับมา
ขยายตัว ซึ่งจะกระตุ้นเงินเฟ้อ ส่งผลให้ธนาคาร
กลางสหรัฐ(เฟด) เริ่มลดการผ่อนคลาย แต่แนว
โน้มดอกเบี้ยยังคงต�่ำมาก ซึ่งจะเป็นปัจจัยที่
ท�ำให้นักลงทุนยังคงมองหาผลตอบแทนส่วนเพิ่ม
ประกอบกับสภาพคล่องที่สูงก็เป็นปัจจัยหนุนให้
เม็ดเงินไหลเข้าในตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้

ต่อไป
ส�ำหรับในมุมมองบล.ดีบีเอสฯ ตลาดหุ้นประเทศ
พัฒนาแล้วจะ outperform ตลาดเกิดใหม่ใน
ช่วงที่เฟดลดการผ่อนคลาย ในขณะที่การเติบโต
เศรษฐกิจโลกที่แผ่วลง จะส่งให้นักลงทุนโยก
เข้าลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเติบโต(growth)
จึงแนะน�ำธีมการลงทุน เน้นการลงทุนในกลุ่ม
เทคโนโลยี ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตดีจากการเร่ง
ลงทุนด้านวิจัย และพัฒนารวมทั้งขยายก�ำลัง
การผลิต โดยกลุ่มเทคโนโลยีมีการลงทุนเพิ่ม
มากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ จากที่เคยมีสัดส่วน
การลงทุนประมาณ 12% ของยอดลงทุนรวมทุก
อุตสาหกรรมในปี 2551 ก็ได้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมาที่
18% ปีนี้
อย่างไรก็ตามนักลงทุนจะต้องตระหนักถึง
ปัจจัยความเสี่ยงจากความผันผวนจากอัตรา
แลกเปลี่ยน, การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล
, เทคโนโลยี, สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
, การลงทุนในอุตสาหกรรมเฉพาะมีความเสี่ยงสูง
กว่าตลาดโดยรวม
นายพงศ์ภัทร สิริพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการ
ฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (
ประเทศไทย) กล่าวว่า ในช่วงที่มีความเสี่ยงเรื่อง
เงินเฟ้อสูง หลังจากที่สินทรัพย์ทางการเงินมีการ
ปรับฐานในเรื่องเงินเฟ้อแล้ว การจัดสรรสินทรัพย์
ทางการเงินรอบใหม่ ถ้าเศรษฐกิจมีแนวโน้ม
เติบโตไปในทิศทางดี จะทําให้มีแรงซื้อในหุ้นกลุ่ม
SET50 แต่จะมีแรงขายตราสารหนี้ แต่ถ้าแนว
โน้มเศรษฐกิจอยู่ในช่วงขาลง จะมีแรงซื้อเก็งก�ำไร
ในกลุ่มทองค�ำและมีแรงขายตราสารหนี้ โดยภาพ
รวมตราสารหนี้เป็นลบทั้ง 2 สถานการณ์ในช่วง
เงินเฟ้อสูง
ส�ำหรับแนวโน้ม SET50 ทองคํา และค่าเงิน
บาท ตามทิศทางเทคนิค SET50 ติดแนวต้าน
1000/1050 แกว่งตัวในกรอบ กรอบล่าง 900880 ถ้าหลุดแนวกรอบล่างมีโอกาสปรับตัวลง
ยาว ส่วนทองคําเริ่มมีโอกาสกลับมาสร้างฐาน
เพื่อปรับตัวขึ้น ขณะที่ค่าเงินบาท หากยังไม่
หลุดต�่ำกว่า 33.50/33.30 ยังเป็นการแกว่งตัว
เพื่ออ่อนค่า
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กููรูู GBS แจกหุ้้�นเด็็นเดืือน ต.ค. นี้้�
TOP, SPRC ,PTTGC,MINT, ERW, CENTEL,
AWC, SHR, ASAP, AOT, BEM และ BTS
บล. โกลเบล็็ก (GBS) ประเมิินหุ้้�นไทยเดืือนต.ค.มีีแนวโน้้ม Sideway Up
รัับข่่าวบวกสถานการณ์์โควิิดในประเทศดีีขึ้้�น บวกราคาน้ำำ��มัันปรัับขึ้้�นแรง
หนุุนหุ้้�นกลุ่่�มพลัังงานดัันดััชนีี คาด แกว่่งตััวในกรอบ 1,570-1,650 จุุด
พร้้อมแนะกลยุุทธ์์ช้้อปหุ้้�นได้้ประโยชน์์จากการปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�นของค่่า
การกลั่่�น และยอดผู้้�ติิดเชื้้�อโควิิด-19 ลดลง
นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง ผู้อ�ำนวย
การฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก
จ�ำกัด หรือ GBS ประเมินทิศทางตลาด
หุ้นไทยเดือนตุลาคมว่า ยังคงปรับตัวขึ้นใน
ลักษณะ Sideway Up
โดยมีแรงหนุนจากรายงานสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศ
ต�่ำกว่าระดับหมื่นราย ประกอบกับการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่มีความคืบ
หน้า ณ 30 ก.ย. 2564 มียอดสะสมทั้งสิ้น
53,784,812 โดส และคาดว่าจะเร่งขึ้นใน
เดือนต.ค.นี้ หลังครม.เห็นชอบซื้อวัคซีนแอ
สตร้าฯจากฮังการีเพิ่ม 4 แสนโดส และไอซ์
แลนด์บริจาคไฟเซอร์ 1 แสนโดส
อีกทั้งทาง ครม.เห็นชอบจัดตั้งเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ EEC เพิ่มเติม 6
แห่งและเปลี่ยนแปลงเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ
พิเศษจ�ำนวน 1 แห่งเพื่อเพิ่มจุดแข็งดึงดูด
การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและ
รองรับการลงทุนในอนาคตในอุตสาหกรรม
เป้าหมายมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน�้ำมัน
ในเดือนก.ย. 64 ปรับขึ้น 9.5% ตลอดทั้ง
ไตรมาส 3/2564 สัญญาน�้ำมันดิบ WTI
ปรับตัวขึ้น 2.1% ซึ่งเพิ่มขึ้นติดต่อกัน 6
ไตรมาส โดยล่าสุดทางโอเปกพลัสมีมติเพิ่ม
ก�ำลังการผลิตน�้ำมัน 400,000 บาร์เรล/
วันตามคาดในเดือนพ.ย. แม้หลายประเทศ

เช่น สหรัฐและอินเดียต่างกดดันให้โอเปก
พลัสเพิ่มก�ำลังการผลิตมากกว่า 400,000
บาร์เรล/วันเพื่อชะลอการพุ่งขึ้นของราคา
น�้ำมัน ส่งผลบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน ซึ่ง
เป็นหุ้นที่มีมาร์เก็ตแคปขนาดใหญ่จึงมีผล
ต่อการเคลื่อนไหวของดัชนี จึงให้กรอบการ
เคลื่อนไหวที่ระดับ 1,570-1,650 จุด
อย่างไรก็ตามยังคงต้องจับตาปัจจัยต่างๆ
อาทิ สถานการณ์น�้ำท่วมฉับพลันในหลาย
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-น�ำเข้า, 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.ตัวเลขส�ำคัญของตลาดแรงงานสหรัฐ
ดังนั้นแนะน�ำกลยุทธ์ลงทุนในหุ้นที่ได้
ประโยชน์จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของค่า
การกลั่น ส่งผลเชิงบวกต่อหุ้นกลุ่มพลังงาน
เช่น TOP, SPRC และ PTTGC ที่จะส่งผลให้
ตัวเลขผลการด�ำเนินงานเติบโตไปด้วย และ
รองลงมาเป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์จากตัวเลข
ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ลดลง ได้แก่
MINT, ERW, CENTEL, AWC, SHR, ASAP,
AOT, BEM และ BTS ส่งผลให้กลับมาจัด
กิจกรรม เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
ได้เพิ่มขึ้น
ส่วนทิศทางการลงทุนในทองค�ำ นายณัฐ
วุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิจัย
บล. โกลเบล็ก ประเมินกรอบทองค�ำ
ในเดือนตุลาคม ว่า ราคาทองค�ำยังคง
เคลื่อนไหวในกรอบ 1,730-1,800 $/Oz
โดยแนะน�ำให้หาจังหวะ Short เมื่อทองค�ำ
ปรับตัวขึ้นใกล้แนวต้าน เนื่องจากเฟด
เตรียมปรับลดวงเงิน QE ลงภายในปลาย
ปีนี้ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันต่อราคาทองค�ำใน
ระยะกลาง โดยในปี 2013 ที่มีการปรับลด
วงเงิน QE ราคาทองค�ำจะปรับตัวลงและ
แตะจุดต�่ำสุด ณ เดือนที่เฟดมีการปรับลด
วงเงิน QE

การเงิิน

MAGAZINE HOONINSIDE

บลจ.วรรณ คาดหุ้้�นไทย Q4/64

มีีแนวโน้้มปรัับตััวในกรอบ,คงเป้้าหมายดััชนีี SET Index

� ราคาหุ้้�นย่่อตััวลง
ที่่� 1,665 จุุด และเน้้นสะสมเมื่่อ
บลจ.วรรณ คาดหุ้้�นไทย Q4/64 มีีแนวโน้้มปรัับตััวในกรอบ,คงเป้้าหมายดััชนีี SET Index
ที่่� 1,665 จุุด และเน้้นสะสมเมื่่�อราคาหุ้้�นย่่อตััวลง พร้้อมประกาศลดค่่าฟีี 3 กองทุุน
ONE-UGG,ONE-UGG-SSF,ONE-UGERMF ดีีเดย์์ 10 ต.ค.- 31 ธ.ค.64 / ชี้้�ระยะสั้้�น
ตลาดหุ้้�นโลก ยัังเผชิิญความผัันผวน จากแนวโน้้มการปรัับนโยบายการเงิินของ เฟด
นายพจน์์ หะริิณสุุต ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน วรรณ
จำำ�กััด(บลจ.วรรณ) เปิิดเผยว่่า ภาพรวมการ
ลงทุุนในช่่วงนี้้� ความเคลื่่�อนไหวด้้านนโยบาย
ทางการเงิินเป็็นปััจจััยที่่�เข้้ามากดดัันการ
ลงทุุนในตลาดหุ้้�นในระยะสั้้�น จากต้้นทุุน
ทางการเงิินที่่�มีีแนวโน้้มเพิ่่�มสููงขึ้้�น
ทั้งนี้ มองว่าปัจจัยจากการเปลี่ยนแปลงดัง
กล่าวส่งผลกระทบต่อการลงทุนระยะกลาง
-ยาวน้อยมาก โดยเฉพาะกับธุรกิจที่มีความ
สามารถในการแข่งขันและตอบรับกับการ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้คนและรูปแบบ
การท�ำธุรกิจที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป มีแนว
โน้มที่จะสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน
ให้โดดเด่นได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางภาพ
เศรษฐกิจที่ได้ทยอยกลับสู่ภาวะปกติ
“ จากข้อมูลสถิติในอดีตพบว่า การหยุดท�ำ
QE ท�ำให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงอยู่ใน
กรอบประมาณลบ 7-20% โดยจะใช้เวลา
เพียง 2-5 เดือนในการฟื้นตัว นอกจากนี้ ใน
กรณีที่มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
พบว่าในช่วงที่ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น ดัชนี
S&P500 มีผลตอบแทนเฉลี่ยในอดีตอยู่ที่
ประมาณ 15-20% และมีเพียงแค่ 3 ครั้ง (
จาก 13 ครั้งที่มีดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นนับตั้งแต่ปี
1960) ที่ดัชนี S&P500 ให้ผลตอบแทนเป็น
ลบ ซึ่งคิดเป็นโอกาสที่ตลาดหุ้นติดลบในช่วง
ดอกเบี้ยขึ้นเพียงแค่ประมาณ 23% อย่างไร
ก็ดี มองว่า การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการ
เงินในระยะข้างหน้านี้เป็นสิ่งที่ไม่น่ากังวล
ส�ำหรับการลงทุนระยะกลาง-ยาว ” นาย
พจน์กล่าว
จากการคาดการณ์ข้างต้น บริษัทยังคงแนะน�ำ

ให้ลงทุนในระยะปานกลาง - ยาว โดยเฉพาะ
ในช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transition period) แบบ
นี้ โดยมองว่าหุ้นกลุ่มเติบโต (Growth stocks)
ยังคงความน่าสนใจส�ำหรับการลงทุนในระยะ
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 เศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต�่ำสุดมาแล้ว
แต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์แพร่ระบาด
Covid-19 สายพันธุ์เดลตาและ/หรือสาย
พันธุ์ใหม่ๆ หลังรัฐบาลได้ทยอยผ่อนคลายการ
Lockdown
โดยหากตัวเลขของผู้ติดเชื้อในประเทศปรับ
ตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ มีความเป็นไป
ได้ที่รัฐบาลอาจจะต้องใช้มาตรการคุมเข้ม
อีกครั้ง การจัดการการระบาดถือเป็นปัจจัย
หลักที่จะช่วยหนุนความต่อเนื่องในการฟื้น
ตัวของเศรษฐกิจไทย สร้างความเชื่อมั่นให้
นักลงทุน และหนุน Sentiment การลงทุน
ในระยะข้างหน้า เนื่องจากบริษัทจดทะเบียน
ส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นไทยมีรายได้ที่ต้องพึ่งพา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบออฟไลน์ หรือ
เรียกว่าหุ้นประเภท Old Economy ดังนั้น
มองไปข้างหน้าปัจจัยความส�ำเร็จขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยเรื่องการจัดหาวัคซีนที่ประสิทธิภาพ
สูงได้อย่างเพียงพอกับจ�ำนวนประชากรโดย
เร็ว และ ความรวดเร็วในการกระจายวัคซีน
ให้กับประชากรทั้งประเทศ เพราะหากล่าช้า

จะท�ำให้โอกาสเปิดเมือง (Reopening) และ
เปิดประเทศอีกครั้งเป็นไปได้ยาก หรือหาก
รีบเปิดแต่ผู้ติดเชื้อกลับมาสูงอีกก็จ�ำเป็นต้อง
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)
ส�ำหรับเป็นทางเลือกในการกระจายการลงทุน
ไปตลาดหุ้นต่างประเทศเพื่อสร้างผลตอบแทน
ที่ดีในระยะข้างหน้า ไปกับหุ้นที่มีการเติบโต
โดดเด่นและเป็นผู้น�ำในธุรกิจระดับโลก ซึ่ง
บริษัทมองว่า ธุรกิจที่มีพื้นฐานแข็งแกร่งเหล่า
นี้จะเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้เร็วเมื่อ
เจอความผันผวนของตลาดในระยะสั้น โดย
กองทุนทั้ง 3 กองทุนของบริษัท เหมาะส�ำหรับ
นักลงทุนที่สนใจสามารถถือลงทุนในระยะปาน
กลาง ถึง ยาว รวมถึงนักลงทุนที่สนใจลงทุน
เพื่อรับสิทธิ์ลดหย่อนทางภาษี

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น
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บล.โกลเบล็็ก : SKN
แนะนำำ�ซื้้�อ ราคาเหมาะสม 10.20 บาท

• ก�ำไรสุทธิงวด 1H21 คิดเป็น 95.8% ของประมาณการ

ระดับ 435.2 ล้านบาท โดยคาดผลประกอบการในช่วง

จากการปรับราคาขายได้สูง ขณะที่ความต้องการสินค้า

และอัตราก�ำรใช้ก�ำลังผลิตเพิ่มขึ้น จากการฟื้นตัวของ

ทั้งปีของเรา เนื่องจ�ำกอัตราก�ำไรขั้นต้นที่ท�ำได้ดีกว่าคาด
ยังมีเข้ามาต่อเนื่อง ประกอบกับผลของการอ่อนค่าของ
เงินบาทจ�ำก 31.3 บาท/ดอลลาร์ ใน1Q21 และ 30.9

บาท/ดอลลาร์ ใน 2Q20 เป็น 32.0 บาท/ดอลลาร์ ณ สิ้น
2Q21

เราจึงปรับ ประมาณการรายได้ปี 21 ขึ้น +18.4% เป็น

3,048.4 ล�้ำนบ�ำท และปรับ ก�ำไรสุทธิขึ้น +60.3% สู่

2H21 ยังปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามปริมาณการขาย

ตลาดตะวันออกกลาง

• ผลประกอบการของบริษัทได้แสดงให้เห็นถึงก�ำรเติบโต
อย่างแข็งแกร่ง แม้จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบ�ำ

ดของไวรัสโควิด-19 ภ�ำยใต้ สมมติฐานประม�ำณก�ำรใหม่
เราได้ร�ำค�ำเหมาะสมปี 21 เท่ากับ 10.20 บาท

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น
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บล.ดีีบีีเอส วิิคเคอร์์ส : CPF
แนะนำำ� ถืือ ราคาพื้้�นฐาน 27.00 บาท

Company Update

CPF คำำ�แนะนำำ�: ถืือ (ปรัับลดจาก
ซื้้�อ)

ราคาปิิด 25.75 บาท ราคาพื้้�นฐาน
27.00 บาท
(เดิิม 32.00 บาท)

รอดููสถานการณ์์คาด 3Q64 ไม่่
สดใส
• คาดว่าก�ำไรหลัก 3Q64 เป็น
1.95 พันล้านบาท (-72.9% y-o-y,
-48.4% q-o-q) ไม่สดใส เนื่องจาก
ราคาสินค้าเนื้อสัตว์อ่อนลงในตลาด
หลักๆ ประกอบกับว่าก�ำไรจากบริษัท
ร่วมก็ปรับตัวลดลง

• ส่วนแนวโน้มก�ำไร 4Q64 คาดว่าจะ
ยังหดตัวเทียบ y-o-y แต่มีการฟื้น
ตัวเล็กน้อยเทียบ q-o-q จากการฟื้น
ตัวของความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์
และผลก�ำไรจากบริษัทร่วมดีขึ้น
• ได้มีการปรับลดประมาณการปี
64/65 ในอัตรา -16%/-17% ตาม
ล�ำดับ สะท้อนสมมุติฐานที่ระมัดระวัง
มากขึ้น
• ปรับลดค�ำแนะน�ำเป็น ถือ จากเดิม
ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานใหม่ที่ลดลง
เป็น 27.00 บาท ซึ่งประเมินด้วย P/E
ปี65 ที่ระดับ 14.8 เท่า

นัักวิิเคราะห์์ : นัันทิิกา เวีียงเพิ่่�ม :
nantikaw@th.dbs.com : Tel. 02 857 7836

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น

MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ดีีบีีเอส วิิคเคอร์์ส : TU
แนะนำำ�ซื้้�อ ราคาพื้้�นฐาน 25.00 บาท

TU ค�ำแนะน�ำ : ซื้อ ราคาปิด 21.60 บาท
ราคาพื้นฐาน 25.00 บาท (เดิม 25.60
บาท)ยังมีส่วนเพิ่มจากราคาพื้นฐานใหม่
• คาดก�ำไรหลัก 3Q64F ได้ลดลง 14%
y-o-y แม้ว่ารายได้จากการขายเติบโต แต่
รายการฉุดคือ ก�ำไรตามส่วนได้เสียจาก
บริษัทร่วมลดลง อีกทั้งสัดส่วนค่าใช้จ่ายขาย
-บริหารเทียบกับรายได้กลับเพิ่มขึ้น
• อย่างไรก็ตามคาดว่าเมือถึง 4QF ก�ำไรจะ
กลับมาฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมกับ
ได้มีการน�ำบริษัทย่อยคือThai Feed Mill

(TFM) ท�ำการ IPO เพื่อเข้า SET ใน 4Q64
นี้ด้วย
• แต่ได้มีการปรับลดประมาณการปีนี้ และปี
65 ลงในอัตรา -4%/-2% เพื่อสะท้อนแนว
โน้มที่ก�ำไรตามส่วนได้เสียจากบริษัทร่วม
ลดลง
• คงค�ำแนะน�ำ ซื้อ แต่ปรับราคาพื้นฐานใหม่
ลงเป็น 25.00 บาท ซึ่งประเมินด้วย P/E ปั
65 ที่ระดับ 14.6 เท่าราคาปิดยังมีส่วนเพิ่ม
จากราคาพื้นฐานได้อีก 16%

นัักวิิเคราะห์์ : นัันทิิกา เวีียงเพิ่่�ม :
nantikaw@th.dbs.com : Tel. 02 857 7836

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น

MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ดีีบีีเอส วิิคเคอร์์ส : KSL
คำำ�แนะนำำ� Not Rated
Equity Explorer
KSL ค�ำแนะน�ำ Not Rated
ราคาปิด 4.32 บาท
ก�ำไรปี 64F-65F โตแกร่ง ได้อานิ
สงค์จากปริมาณการผลิตและราคาที่
สูงขึ้น
• ปริมาณอ้อยเข้าหีบและปริมาณผลิตน�้ำตาลสูงขึ้น
บริษัทระบุว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบปี65 (พ.ค.64-มี.ค
.65) จะเพิ่มเป็น 6 ล้านตันอ้อย (จาก 4.77 ล้านตัน
อ้อยปีก่อนหน้า) ส่วนปริมาณน�้ำตาลจะเพิ่มเป็น 6-7
แสนตันจาก 5.28แสนตันในปีก่อนหน้า หรือ +23%...
นับว่าสถานการณ์อ้อยของไทยดีกว่าตลาดโลก

• ในปี63-65 สถานการณ์อ้อยระดับโลกตึงตัว
เพราะผู้ผลิตหลักอย่างบราซิลประสบปัญหาภัยแล้ง

และมีการน�ำอ้อยไปผลิตเอทานอลมากขึ้น

• ราคาน�้ำตาลจึงปรับขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่เม.ย.63 (
จาก 14-16 เป็น 18-20 เซนต์/ปอนด์ในปัจจุบัน)
และคาดว่าจะสูงขึ้นต่อในปี65 KSL ท�ำสัญญาขาย
ล่วงหน้าในปี65 ไปราว 30% ที่ราคาประมาณ 19
เซนต์/ปอนด์(+19%YoY)

• มีแผนน�ำบ.ร่วมเข้าตลาดฯ คือ บริษัท BBGI (ท�ำ
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) โดยคาดว่าก�ำไร
สุทธิปี64 (สิ้นสุดต.ค.64) จะโตกว่า +600% และ
ปี65F โตต่อ +90%

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค
: arparporns@th.dbs.com : Tel. 02 857 7829

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น

MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ดีีบีีเอส วิิคเคอร์์ส : RBF
แนะนำำ� ซื้้�อ ราคาพื้้�นฐาน 22.70 บาท

In The News
RBF คำำ�แนะนำำ� ซื้้�อ
ราคาปิด 19.40 บาท ราคาพื้นฐาน 22.70
บาท
คาดผลประกอบการดีขึ้นใน 4Q64F และ
โตก้าวกระโดดในปี 65F
• ธุรกิจมีแนวโน้มดีขึ้นใน 4Q64F หลังการแพร่
ระบาดโควิด-19 ผ่อนคลายลง ส่วนผลประกอบการ
3Q64F จะถูกกระทบจากการแพร่ระบาดรุนแรง
และการล็อกดาวน์พื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด ยังผล
ให้ก�ำไรสุทธิจะอ่อนลงทั้ง YoYและ QoQ
• ปัจจุบัน RBF ได้รับใบอนุญาตเกี่ยวกับกัญชง 3
ใบจากอ.ย.ไทย ประกอบด้วย ใบอนุญาตสกัด CBDTHC จากกัญชงเพื่อการพาณิชย์ (เป็นบริษัทเดียว
ที่ได้รับในขณะนี้), ใบอนุญาตเพาะปลูกกัญชง และ
ใบอนุญาตสกัดน�้ำมันจากเมล็ดกัญชงการเพาะปลูก
กัญชงจะเริ่มในเดือนก.ย.64 โดยช่วงแรกจะปลูก
บนพื้นที่ของตัวเองขนาด 11 ไร่ก่อน (น�ำเข้าเมล็ดมา
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
อัตราก�ำไรขั้นต้น (GPM) 55%อ.ย.อนุมัติให้ใส่ CBD
ในเครื่องดื่มได้ไม่เกิน 75 มิลลิกรัม/ลิตร มีผลตั้งแต่
30 ส.ค.64 เป็นต้นไป ซึ่งส่วนนี้ท�ำให้ภาพธุรกิจกัญ
ชงของ RBF มีความชัดเจนมากขึ้น
• การลงทุนต่างประเทศ บริษัทเน้นลงทุนในอาเซียน
โดยมีโรงงานใน อินโดนีเซีย และเวียดนาม ทั้งนี้ฐาน
ลูกค้าส่วนใหญ่ในเวียดนามเป็นผู้ผลิตเพื่อส่งออก
บริษัทเดินเครื่องผลิตเต็มที่ในอินโดฯแล้ว และก�ำลัง
เตรียมก่อสร้างโรงงานเฟสที่ 2 ในปี 65 ... เราเห็น
ว่าการขยายธุรกิจไปในเวียดนามและอินโดฯจะช่วย
หนุนการเติบโตในระยะยาว เพราะเศรษฐกิจทั้งสอง
ประเทศมีแนวโน้มขยายตัวสูง รวมถึงอุปสงค์ภายใน
อินโดฯก็สูงด้วย
• คงค�ำแนะน�ำซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 22.70 บาท –
Upside +17% ทั้งนี้คาดการณ์ว่าก�ำไรสุทธิปี 65F
จะเติบโตก้าวกระโดด +92% เป็น 1.0 พันล้านบาท
จากปี 64F ที่ก�ำไรสุทธิทรงตัวใกล้กับปี 63 ฐานะ
การเงินแข็งแกร่ง เป็นเงินสดสุทธิ

นัักวิิเคราะห์์&กลยุุทธ์์: อาภาภรณ์์ แสวงพรรค :
arparporns@th.dbs.com : Tel. 02 857 7829

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น

MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ดีีบีีเอส วิิคเคอร์์ส : MICRO
แนะนำำ� ซื้้�อ ราคาพื้้�นฐาน 13 บาท

MICRO ค�ำแนะน�ำ ซื้อ

ใน 1Q64

ราคาปิด 7.75 บาท ราคาพื้นฐาน 13 บาท

• ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพสินทรัพย์
– บริษัทตั้งเป้าหมายลด NPL ratio เป็น
3% และ Coverage ratio 100% ในสิ้น
ปี 65Fจากสิ้น 2Q64 มี NPL ratio 3.7%,
Coverage ratio 99%

สินเชื่อโตต่อเนื่อง และ 4Q64F
จะเร่งตัวขึ้น
• สินเชื่อเติบโตดีต่อเนื่อง - ในสิ้น 1H64 สิน
เชื่อขยาย +46%YoY, +10%YTD ส�ำหรับ
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 ท�ำให้
ปัจจุบันมี 16 สาขา และมีแผนจะเปิดอีก 2
สาขาใน 4Q64F ดังนั้นสิ้นปี 64F จะมี 18
สาขา
• ส่วนแบ่งการตลาดสูงขึ้นเป็น 8.3% ในสิ้น
มิ.ย.64 – จากการขยายสาขาท�ำให้ส่วนแบ่ง
ตลาดเพิ่มจาก 5.0% ในสิ้น 2Q63และ 7.7%

• ขยายสู่ธุรกิจนายหน้าขายประกัน – ผู้
บริหารคาดว่าจะเริ่มธุรกิจนี้เต็มรูปแบบใน
4Q64 จากปัจจุบันประกันที่ขายให้ลูกค้าจะ
ครอบคลุมเพียง 1 ปี
• แนะน�ำซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 13 บาท –
Upside +68% ซึ่งอิงกับ P/BV ปีนี้ที่ 6.0 เท่า
ส�ำหรับก�ำไรสุทธิ 2Q64เท่ากับ 50 ล้านบาท
(+51%YoY จากสินเชื่อโต รายได้ Fee เพิ่ม
และ C/I ratio ลดลง แต่ลด -2%QoQ เพราะ
NIMแคบลง & ตั้งส�ำรอง ECL เพิ่ม)แนวโน้ม
ก�ำไร 2H64F ยังโตแกร่ง YoY เราคาดการณ์
ก�ำไรสุทธิปี 64F-65F เติบโต+33% และ
+40% ตามล�ำดับ

นัักวิิเคราะห์์&กลยุุทธ์์: อาภาภรณ์์ แสวงพรรค :
arparporns@th.dbs.com : Tel. 02 857 7829

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น

MAGAZINE HOONINSIDE

บล.บััวหลวง : EGCO
แนะนำำ� "ซื้้�อเก็็งกำำ�ไร"ราคาเป้้าหมาย 236 บาท

ผลิตไฟฟ้า การลงทุนในบริษัท Apex Clean Energy Holdings, LLC
ประเด็นหลัก: EGCO จะเข้าลงทุนทางอ้อมในสัดส่วน 17.46% ใน
Apex Clean Energy Holdings, LLC (Apex) โดยคาดว่าธุรกรรม
ดังกล่าวจะแล้วเสร็จใน 4Q21 โดย Apex เป็นบริษัทเอกชนผู้พัฒนา
พลังงานหมุนเวียนขนาดใหญ่ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ด�ำเนินธุรกิจ
โดยการพัฒนาโครงการตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงเริ่มก่อสร้าง หรือ
ด�ำเนินการเชิงพาณิชย์ แล้วขายให้แก่นักลงทุนรายอื่นในภายหลัง
คำำ�แนะนำำ�พื้้�นฐาน : ข่่าวดัังกล่่าวน่่าจะสร้้าง Positive sentiment ต่่อตลาด
ในขณะเดีียวกัันราคาถ่่านหิินในตลาดโลกที่่�อยู่่�ในระดัับสููง ณ ขณะนี้้�อาจทำำ�ให้้
EGCO สามารถขายเหมืืองถ่่านหิินในประเทศอิินโดนีีเซีียได้้สำำ�เร็็จ

ซึ่่�งจะส่่งผลให้้ภาพรวมของบริิษัทมี
ั ีทิิศทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีขึ้้�น เรายัังคงคำำ�
แนะนำำ�

"ซื้อเก็งก�ำไร" ด้วยราคาเป้าหมาย 236 บาท

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น

MAGAZINE HOONINSIDE

บล.บััวหลวง : TU คงคำำ�แนะนำำ� “ซื้้�อ”
เลื่่�อนไปใช้้ราคาเป้้าหมายปีี 2022 ที่่� 25 บาท

TU ไทยยููเนี่่�ยน กรุ๊๊�ป
คาดก�ำไร 3Q21 อ่อนตัว แต่กลับมา
เติบโต YoY ใน 4Q21
แม้ว่าจะคาดก�ำไรหลัก 3Q21 ที่ 1.77พัน
ล้านบาท จะอ่อนตัวลง 18% YoY และ
21% QoQ จากค่าใช้จ่ายในการขาย
บริหารที่เพิ่มขึ้น (ตามค่าระวางเรือที่เพิ่ม
) ส่วนแบ่งก�ำไรฯ ที่จาก Red Lobster

และ AVANTI แย่ลง ทั้งนี้ผลประกอบ
การของ Red Lobster
ที่ลดลงเพราะมีการจ้างคน และท�ำการ
ตลาดเพิ่มหลังกลับมาเปิดบริการ (แต่
รายได้ยังเพิ่มไม่ทัน) อย่างไรก็ตาม แนว
โน้มก�ำไร 4Q21 จะกลับมาเติบโต YoY
จาก utilization rate ของ pet care ที่
สูงขึ้น

Fundamental View : เราคงคำำ�แนะนำำ� “ซื้้�อ” และเลื่่�อนไปใช้้
ราคาเป้้าหมายปีี 2022 ที่่� 25 บาท คาดหวัังกำำ�ไรปีี 2022
ที่่�แข็็งแกร่่ง และการ unlock มููลค่่าจากการนำำ� TFM
และ I-Tail เข้้าจดทะเบีียนในตลาดฯ

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น

MAGAZINE HOONINSIDE

บล.บััวหลวง : CPF คงคำำ�แนะนำำ�
“ซื้้อ
� เก็็งกำำ�ไร”
เลื่่�อนไปใช้้ราคาเป้้าหมายปีี 2022 ที่่� 32 บาท

CPF เจริิญโภคภััณฑ์์อาหาร
ปีี 2022 กลัับมาสดใส หลัังกำำ�ไรอ่่อนตััวใน 2H21
เราแนะนำำ�ให้้นัักลงทุุนมองข้้ามผลประกอบการที่่�แย่่ใน 2H21 โดยเราคาดกำำ�ไรหลััก

3Q21 ที่่� 1.15 พัันล้้านบาท (ลดลง 79% YoY 61% QoQ) จากอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นหดตััว
(ราคาสุุกร-ไก่่ ปรัับตััวลดลงในหลายๆประเทศ และต้้นทุุนวััตถุุดิิบเพิ่่�ม) และส่่วนแบ่่ง

กำำ�ไรฯ ลดลง (จากทั้้�ง CPALL, HyLife และ CTI) ซึ่่�งนำำ�มาสู่่�การปรัับลดประมาณการ

กำำ�ไรหลัักปีี 2021 ลง 29% อย่่างไรก็็ตาม นัักลงทุุนควรมองไปยัังปีี 2022 ที่่�กำำ�ไรหลััก
จะเติิบโตดีี 28% YoY จากแนวโน้้มราคาสิินค้้าสด (สุุกร, ไก่่) กลัับมาฟื้้�นตััว

Fundamental View : เราคงคำำ�แนะนำำ� “ซื้้�อเก็็งกำำ�ไร” และเลื่่�อนไปใช้้ราคาเป้้า
หมายปีี 2022 ที่่� 32 บาท คาดหวัังกำำ�ไรปีี 2022 ฟื้้�นตััวดีี และมููลค่่าหุ้้�นซื้้�อขายบน
PER 11.4 เท่่า ต่ำำ��กว่่าค่่าเฉลี่่�ยระยะยาว 13 เท่่า

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น

MAGAZINE HOONINSIDE

บล.บััวหลวง : YGG
คงคำำ�แนะนำำ� ซื้้�อ ราคาเป้้าหมาย 29 บาท

YGG (IDEA) อิ๊๊�กดราซิิล กรุ๊๊�ป
บทต่่อไปก้้าวสู่่�สิินทรััพย์์ดิิจิิทััล
เมื่่�อวานนี้้�มีีประกาศความร่่วมมืือระหว่่าง YGG กัับ ZooKeeper ซึ่่�งเรามองว่่านี่่�คืือก้้าว

สำำ�คัญข
ั
อง YGG โดย YGG จะเข้้ามาทำำ�เกมให้้กัับ ZooKeeper เหมืือนกัับ Axie ที่่�เป็็นผู้้�นำำ�
NFT gaming อยู่่�ตอนนี้้� แต่่จะเป็็นเกมที่่�นอกจากจะได้้ผลตอบแทนแล้้วจะเพิ่่�มความสนุุก

เข้้าไป สิ่่�งที่่� YGG จะได้้คืือ 1) ทุุกๆการขยายไป Chain ใหม่่ จะได้้เหรีียญ $Zoo และ 2)

การขายทรััพยากรในเกมและ NFT ซึ่่�งถืือว่่า YGG แทบจะไม่่มีีต้้นทุุน แต่่อััพไซด์์เปิิดกว้้าง

มาก โดยล่่าสุุดราคาเหรีียญปรัับตััวขึ้้�นมากกว่่า 200% ในช่่วงสััปดาห์์ที่่�ผ่่านมา เรามอง
อนาคตต่่อไป YGG น่่าจะทำำ�เกม NFT ของตััวเองและขยายธุุรกิิจในด้้านนี้้�ต่่อเนื่่�อง

Fundamental View: เรายัังคงคำำ�แนะนำำ� ซื้้�อ ราคาเป้้าหมาย 29 บาท

โดยยัังไม่่ได้้รวมประมาณการกำำ�ไรจากธุุรกิิจใหม่่ด้้านสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลนี้้�

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น

MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ทิิสโก้้ : CPF แนะนำำ� “ซื้้�อ”
มููลค่่าเหมาะสม 40.00 บาท
• CPF : ก�ำไรหลักคาดดรอปช่วง 3Q21
การระบาดสายพันธุ์เดลต้า อุปทานสุกรล้น และการบริโภคที่ต�่ำกดดัน 3Q21 เราคาดว่า CPF จะรายงาน
ก�ำไร 3Q21F ที่ 3.467 พันล้านบาท ลดลง 54% YoY และ 27% QoQ เราคาดว่าก�ำไรส�ำหรับไตรมาสนี้จะ
ถูกฉุดโดย 1) ผลกระทบที่ยืดเยื้อจากการระบาดสายพันธุ์เดลต้าส่งผลให้การบริโภคลดลงทั่วทั้งภูมิภาค
และ 2) ราคาสุกรจากจีนที่ต�่ำกดดันให้เกิดอุปทานล้นตลาด
รายได้คาดว่าจะลดลง 9% QoQ, GPM ลดลงเหลือ 13.5% รายได้ไตรมาส 3 ของ CPF คาดจะลดลง 25%
YoY (ได้รับผลกระทบจากการน�ำธุรกิจ Feed and Farm ในประเทศจีนภายใต้ CTI ออกจากกลุ่ม) และ
9% QoQ การลดลง QoQ มาจากการบริโภคที่ลดลงสะท้อนโดยราคาสุกรไทยที่ลดลง (- 14% YoY), ไก่
เนื้อ (-4% YoY) และกุ้งท่ามกลางการระบาด นอกจากนี้ ยังได้รับผลกระทบจากธุรกิจในหน่วยภูมิภาค
เนื่องจากการระบาดที่แพร่กระจายทั่วภูมิภาค ราคาสุกรในจีนขณะนี้อยู่ที่ 12 หยวน/กก. กลับมาที่ระดับเดิม
เนื่องจากอุปทานที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางอุปสงค์ในประเทศค่อนข้างคงที่ ทางด้านต้นทุนราคาอาหารสัตว์ปรับ
ตัวเพิ่มขึ้น เช่น ข้าวโพด (+13% YoY) และกากถั่วเหลือง (+15% YoY) โดยรวม เราคาดว่า GPM ในช่วง
3Q21F จะลดลงเหลือ 13.5% vs. 16.4% ในช่วง 2Q21 1 และ 19.1% ในช่วง 3Q20 แต่เท่ากับช่วง 3Q19 ที่
ราคาสุกรต�่ำ รวมถึงอาหารสัตว์อย่างข้าวโพด และกากถั่วเหลืองที่ต�่ำเช่นกัน
มีหลายโครงการในช่วง 3Q21F แต่คาดว่าจะไม่มีผลกระทบในทันที
ไตรมาสนี้นั้นได้มีการด�ำเนินงานส�ำคัญหลายอย่าง เช่น 1) การเข้าซื้อกิจการสุกรในรัสเซีย (รอการอนุมัติ
คาดว่าจะแล้วเสร็จในต้นปี 2022) 2) Makro EBT (รอการอนุมัติจาก EGM ในเดือนตุลาคม) 3) ลงทุนใน
ธุรกิจอาหารทะเล และ plant-based ในโปแลนด์ 4) การซื้อหุ้นคืน และ 5) การ privatization CPP (ใช้
เวลา 3-4 เดือน)

การประเมินมูลค่าและความเสี่ยง เราแนะน�ำให้ “ซื้อ” โดยมีมูลค่าที่
เหมาะสม 40.00 บาท เราประเมิน CPF ตาม 1) P/E ไม่นับการลงทุน
ของ CPALL และ 2) มูลค่าตลาดเป้าหมายของ CPALL
ต่อมูลค่าของ CPF ความเสี่ยงด้านลบ ได้แก่
1) ความผัันผวนของราคาสิินค้้าโภคภััณฑ์์ และ 2) โรคระบาด

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น

MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ทิิสโก้้ : EASTW
แนะนำำ� “ซื้้�อ” มููลค่่าเหมาะสม 12.20 บาท
• EASTW : น้ำำ�� เยอะ หนุุนมาร์์จิ้้�น 3Q
ยัังคงเติิบโตอย่่างมั่่�นคง
เราคาดกำำ�ไรสุุทธิิ 3Q21 ของ EASTW จะอยู่่�ที่่� 229 ล้้านบาท (+63% YoY, -18% QoQ) สำำ�หรัับ
EASTW การเติิบโต YoY จะมาจากการขยายตััวของอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น เนื่่�องจากระดัับน้ำำ�� ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
มากเมื่่�อเทีียบกัับภััยแล้้งที่่�รุน
ุ แรงในปีีที่่�แล้้ว ส่่วน QoQ คาดจะลดลง เนื่่�องจากผลกระทบตามฤดููกาล
คาดยอดขายลดลง 11% QoQ นอกจากนี้้� การอนุุมััติิ 6 เขตเศรษฐกิิจพิิเศษใน EEC จะช่่วยสนัับสนุุน
อุุปสงค์์น้ำำ��ในระยะยาวอีีกทาง
คาดกำำ�ไร 3Q21F อยู่่�ที่่� 229 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 63% YoY จากการขยายอััตรากำำ�ไร
เราคาดรายได้้ EASTW จะอยู่่�ที่่� 1,126 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 13% YoY จากการเติิบโตของยอดขายน้ำำ�ดิ
� ิบ
และขึ้้�นภาษีี จากข้้อมููลของ EASTW ปริิมาณยอดขายน้ำำ��ดิิบในไตรมาส 3 อยู่่�ที่�่ 63mcm. (+22%
YoY, -11% QoQ)
ขณะที่่�ยอดขายน้ำำ�� ประปาอยู่่�ที่่� 25mcm. (+2% YoY, คงที่่� QoQ)
เราคาดว่่า GPM จะอยู่่�ที่่� 41.9% เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมากจาก 35.3% ใน 3Q20 เนื่่�องจากประสิิทธิิภาพที่่�เพิ่่�ม
ขึ้้�นจากปััญหาภััยแล้้งที่่�หมดไฟ และค่่าไฟฟ้้าที่่�ลดลง แต่่ลดลง QoQ เล็็กน้้อย เนื่่�องจากค่่าเสื่่�อมอ่่าง
เก็็บน้ำำ�ทั
� ับมาที่่�สููง โดยรวมคาด OPM และ NPM เพิ่่�มขึ้้�น YoY เป็็น 29.8% และ 20.3% จาก 22.8%
และ 14.1% ตามลำำ�ดัับ
พร้้อมเติิบโตอย่่างมั่่�นคงในระยะยาว
เราคาดกำำ�ไรสุุทธิิช่่วง 4Q21F จะอ่่อนตััว QoQ จากฤดููกาล และความต้้องการน้ำำ��ที่่�ลดลงในช่่วงเดืือน
ต.ค. ทั้้�งนี้้� มีีข่่าวดีีจากการอนุุมััติิจััดตั้้�ง 6 เขตส่่งเสริิมเศรษฐกิิจพิิเศษ ครอบคลุุมพื้้�นที่่� 1,100 เฮกตาร์์
โดยมีีเป้้าลงทุุนกว่่า 2.80 แสนล้้านบาท ภายใน 10 ปีีข้้างหน้้าในเขต EEC (โดยพื้้�นที่่�ราว 2,534
เฮกตาร์์ จะถููกใช้้อย่่างเต็็มประสิิทธิิภาพภายใน 5 ปีีข้้างหน้้า) และน่่าจะเป็็นปััจจััยหนุุนความต้้องการ
น้ำำ��ดิิบที่่�ดีี
แนะนำำ�ให้้ “ซื้้�อ” โดยมีีมููลค่่าเหมาะสม 12.20 บาท (DCF)
เราประเมิินมููลค่่าเหมาะสม EASTW โดยใช้้วิิธีี DCF (WACC 5.8%, Terminal growth 1%) ความ
เสี่่�ยงที่�สำ
่ ำ�คััญ ได้้แก่่ อุุปสงค์์น้ำำ��ที่่�ต่ำำ��กว่่าคาด และภััยแล้้ง

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น

MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ทิิสโก้้ : EGCO แนะนำำ� “ถือ
ื ”
มููลค่่าเหมาะสม 199 บาท
• EGCO : ลงทุุนพลัังงานทางเลืือกในสหรััฐ: ทั้้�งดีีและไม่่ดีี
ลงทุุนพลัังงานทางเลืือกในสหรััฐ
EGCO ได้้แจ้้งต่่อตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยเรื่่�องการลงทุุน 17.46% ใน Apex Clean Energy
Holdings (Apex) ในสหรััฐ Apex เป็็นผู้้�พััฒนาโครงการหมุุนเวีียนแบบครบวงจร ซึ่่�งทำำ�ข้้อตกลง
ซื้้�อขายไฟฟ้้า (PPA) กัับบริิษัท
ั ต่่างๆ รวมถึึงดููแลด้้านการกู้้�และการก่่อสร้้าง และขายโครงการเหล่่า
นี้้�ให้้กัับบุุคคลภายนอก โดยบางส่่วนนั้้�นดููแลจนกว่่าโครงการจะเสร็็จสิ้้�น ทำำ�ให้้มีธุ
ี ุรกิิจครบวงจรทั้้�งผู้้�
พััฒนาและผู้้�ให้้บริิการพลัังงาน โดยจะลงทุุนผ่่านการซื้้�อหุ้้�น อย่่างไรก็็ดีียัังไม่่สามารถประเมิินมููลค่่า
ได้้ เนื่่�องจากการเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิินที่่�จำำ�กััด
ธุุรกิิจเติิบโตด้้วยผลตอบแทนที่่�ดีี
เรามองว่่า Apex เป็็นโอกาสที่�ดี
่ ีในการลงทุุน อุุตสาหกรรมพลัังงานหมุุนเวีียนในสหรััฐอเมริิกาค่่อน
ข้้างแข็็งแกร่่ง โดยได้้รัับการสนัับสนุุนจากรััฐบาลและความต้้องการจากธุุรกิิจขนาดใหญ่่ Apex มีี
ความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับองค์์กรต่่างๆ (เพื่่�อให้้ได้้สััญญาซื้้�อขาย) และมีีประวััติิการพััฒนาธุุรกิิจที่่�ดีี เรา
เชื่่�อว่่าผลตอบแทนจากการถืือหุ้้�น Apex จะเป็็นมากกว่่าการลงทุุนในระบบสาธารณููปโภค หากเทีียบ
NextEra Energy (NEE US) ซึ่่�งใกล้้เคีียงกัับ Apex มีีกำำ�ไรสุุทธิิ 25% YTD vs. EGCO ที่่� 13% YTD
และหน่่วยย่่อยพลัังงานหมุุนเวีียนที่่� 10
ข้้อเสีีย - เปิิดเผย P&L
เรามองว่่า EGCO ไม่่น่่าบัันทึึก P&L จาก Apex และบัันทึึกเป็็นรายได้้เงิินปัน
ั ผลแทน นี่่�เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ
เนื่่�องจากเราเห็็นโอกาสที่่�ต่ำ�ำ� ที่�่ Apex จะจ่่ายเงิินปัน
ั ผลให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น อย่่างน้้อยในระยะข้้างหน้้านี้้�
เนื่่�องจากยัังอยู่่�ในระยะเริ่่�มเติิบโต (ต้้องใช้้เงิินทุนสูู
ุ ง) เราเชื่่�อว่่า EGCO จะมุ่่�งเน้้นที่่� capital gain
เป็็นหลััก
แนะนำำ� “ถืือ”
เราแนะนำำ� “ถืือ” ด้้วยมููลค่่าเหมาะสมที่่� 199 บาท โดยใช้้ WACC 5% และใช้้ส่่วนลด 10% กัับ NAV
ความเสี่่�ยงเชิิงลบที่่�สำำ�คััญ : การดำำ�เนิินงานที่่�เสถีียรของโรงงาน และความล่่าช้้า/ค่่าใช้้จ่่ายบานปลาย
ความเสี่่�ยงเชิิงบวกที่่�สำำ�คััญ : การลงทุุน M&A

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น

MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ทิิสโก้้ : HANA คงแนะนำำ� “ซื้้�อ”
ประเมิินมููลค่่าเหมาะสม 84.75 บาท
• HANA : คาดกำำ�ไรสุุทธิิลดลง QoQ
กำำ�ไรหลัักเฉยๆ แม้้มีีปััจจััยหนุุน
เราคาดว่่ากำำ�ไรหลัักจะอยู่่�ที่่� 648 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 77% YoY จากฐานที่่�ต่ำ�ำ� และ THB/USD ที่่�
อ่่อนค่่าลง 5% ส่่วน QoQ ลดลง 16% จากการดำำ�เนิินงานหยุุดชะงัักจากโควิิด แม้้เรามองค่่า
เงิินบาทที่�อ่
่ ่อนค่่า และการขยายกำำ�ลัังการผลิิตจะสามารถหนุุนการเติิบโต QoQ ได้้ ตลาดยัังคง
เน้้นความสนใจไปที่�ธุ
่ รกิ
ุ ิจ SiC เรายัังคงแนะนำำ� “ซื้้�อ” เนื่่�องจากโมเมนตััมของกำำ�ไรที่่�แข็็งแกร่่ง
ในช่่วง 2H22F และศัักยภาพในการเพิ่่�มอััตรากำำ�ไร และปรัับ ROE profile จากการเข้้าสู่่�ธุุรกิิจ
ODM
คาดกำำ�ไรหลัักอยู่่�ที่่� 648 ล้้านบาท ลดลง 16% QoQ จากปััญหาการผลิิต
รายได้้คาดว่่าจะลดลงเล็็กน้้อย 4% QoQ อยู่่�ที่่� 185 ล้้านดอลลาร์์ หรืือ 6,105 ล้้านบาท (+27%)
YoY, ทรงตััว QoQ) เนื่่�องจากการระบาดส่่งผลให้้การผลิิตหยุุดชะงัักชั่่�วคราวที่่�โรงงานอยุุธยา
(มีีสััดส่่วนประมาณ 34% ของรายได้้ในช่่วง 2Q21) เราคาดว่่า GPM จะอยู่่�ที่�่ 15.0% เพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างมากจาก 11.9% จากภาวะเงิินบาทหนุุน และ economies of scale แต่่หดตััวจาก 16.8%
ในช่่วง 2Q21 จากการดำำ�เนิินงานที่�ส
่ ะดุุด ทั้้�งนี้้� คาด SG&A จะอยู่่�ที่�่ 6.2% ทรงตััว QoQ ส่่วน
OPM ที่่� 8.8% เพิ่่�มขึ้้�น 350bps YoY แต่่ลดลง 180bps QoQ
ผลตอบรัับจากธุร
ุ กิิจ SiC อาจมีีน้ำำ��หนัักมากกว่่ากำำ�ไรในระยะสั้้�น
เราคาดกำำ�ไรจะฟื้้�นตััว QoQ ในช่่วง 4Q21 จากอััตราการใช้้กำำ�ลัังการผลิิตที่่�ดีีขึ้้�นในโรงงานใน
อยุุธยา และการขยายกำำ�ลัังการผลิิตที่่�กำำ�ลัังจะเริ่่�มดำำ�เนิินงาน HANA เริ่่�มได้้รัับเสีียงตอบรัับ
จากลููกค้้ากลุ่่�มอุุปโภคบริิโภคในธุุรกิิจ SiC ในขณะที่่�กลุ่่�มที่่�ส่่งผลมากกว่่า เช่่น ยานยนต์์ น่่าจะ
เริ่่�มมาในช่่วง 1H22F ทั้้�งนี้้� SiC MOSFETs มีีสััดส่่วนประมาณ 5% ของตลาดทรานซิิสเตอร์์
ในปีี 2019 และคาดว่่าจะเติิบโต 30% CAGR ตั้้�งแต่่ 2019-25F โดยมีีผู้้�เล่่นหลัักในตลาดเป็็น
STM, IFX, ON และ Cree
เราประเมิินมููลค่่าเหมาะสม 84.75 บาท อิิง PER ที่่� 23.9 เท่่า
เราประเมิินมููลค่่าเหมาะสมโดยอิิง P/E 23.9x +2 sd (จากเดิิม 21x) ปััจจััยต่่อการปรัับราคา
ได้้แก่่ i) การพััฒนาธุุรกิิจ SiC และ ii) ROE ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ การผลิิตหยุุด
ชะงัักจากการระบาด เงิินบาทแข็็งค่่า การพึ่่�งพาอุุตสาหกรรมสมาร์์ทโฟนสููง การขาดแคลน
อุุปทาน และการจองมากกว่่าคาดจากลููกค้้า

คอลััมน์์สัังคมอิินไซด์์
สวััสดีีค่่ะ กลัับมาพบกัับแมกกาซีีนหุ้้�นอิินไซด์์ E-แมกกาซีีนที่่�รู้้�ลึึกรุู้้��จริิง คลุุกวงในสไตล์์
กล้้วยๆ เจอกัันเป็็นประจำำ�ทุุกเดืือนเช่่นเคยค่่ะ โดยคอลััมน์์สัังคมอิินไซด์์ฉบัับเดืือน
ตุุลาคมยัังอััดแน่่นไปด้้วยข่่าวสารในแวงวงตลาดทุุนแบบชวนติิดตาม ....
สำำ�หรัับภาพรวมตลาดหุ้้�นไทย ณ สิ้้�นเดืือนกัันยายน 2564 SET Index ปิิดที่่� 1,605.68 จุุด ลดลง 2.0% จากสิ้้�น
เดืือนก่่อนหน้้า เมื่่�อพิิจารณาช่่วง 9 เดืือนแรกปีี 2564 SET Index ปรัับเพิ่่�มขึ้้�น 10.8% จากสิ้้�นปีี 2563 ซึ่่�งปรัับ
เพิ่่�มขึ้้�นสููงกว่่าค่า่ เฉลี่่�ยของดััชนีีตลาดหลัักทรััพย์์อื่่�นๆ

นายศรพล ตุุลยะเสถีียร รองผู้้�จััดการ
หััวหน้้าสายงานวางแผนกลยุุทธ์์องค์์กร
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

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

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

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

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

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

ในเดือนกันยายน 2564 มูลค่าการซื้อขาย
เฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 100,827

Forward และ Historical P/E ของ
ตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือน
กันยายน 2564 อยู่ที่ระดับ 18.9 เท่า และ
19.8 เท่าตามล�ำดับ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ

ตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 14.9
เท่า และ 17.8 เท่าตามล�ำดับ
อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือน
กันยายน 2564 อยู่ที่ระดับ 2.74% สูงกว่าค่า
เฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่
2.47%
นอกจากนี้ ในเดือนกันยายน 2564 คณะ
กรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประเมิน
ว่าเศรษฐกิจไทยปี 2564 และปี 2565 จะ
ขยายตัวใกล้เคียงกับที่คาดไว้ในการประชุม
ครั้งก่อน โดยคาดว่าเศรษฐกิจในระยะต่อไป
จะได้รับผลบวกจากการกระจายวัคซีนที่เพิ่ม
ขึ้นและการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการ
แพร่ระบาดที่เร็วกว่าคาด โดยปัจจัยที่สร้าง
ความไม่แน่นอนให้กับผู้ลงทุนในตลาดหุ้นทั่ว
โลก ได้แก่ ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ที่อาจ
ยกเลิกด�ำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย
เร็วกว่าก�ำหนด และ การปรับลดประมาณการ
เติบโตของเศรษฐกิจจีนในปีนี้และระยะข้าง
หน้า หลังจากรัฐบาลจีนใช้มาตรการควบคุม
ภาคอสังหาริมทรัพย์และเทคโนโลยี อย่างไร
ก็ตามบริษัทจดทะเบียนไทยมีความแข็งแกร่ง
และสามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง

เฮีียประพัั ฒน์์ รััฐเลิิศกานต์์ แห่่ง PLANET

เสี่่�ยบุุญอนัันต์์ ศรีีขาว กรรมการผู้้�จััดการ
บริิษััท ไทย แคปปิิ ตอล คอร์์ปอเรชััน จํํากััด (มหาชน) TCC

เผยผู้้�ถืือหุ้้�นไฟเขีียวอนุุมััติิเพิ่่�มทุุน 124.99 ล้้านหุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้
หุ้้�นละ 1 บาท รองรัับการแจกวอร์์แรนต์์ฟรีี จำำ�นวน 124.99 ล้้าน
หน่่วย ในอััตราการ 3 : 1 พร้้อมนำำ�เงิิน ลุุยธุุรกิิจ Cyber Security
- 5G -ผลิิตน้ำำ��ประปาและไฟฟ้้า เต็็มสููบ มั่่�นใจผลงานตลอดทั้้�งปีี
2564 นี้้� เป็็นที่่�น่่าพอใจ และเติิบโตได้้อย่่างแข็็งแกร่่งในอนาคต

ดร.ฤทธีี กิิจพิิ พิิธ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บริิษััท สแกน อิินเตอร์์ จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ SCN
ควงแขน ณัฐชัย ประดิษฐ์วงศ์กูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สแกน เมดิ
เฮิร์บ จ�ำกัด อัพเดตความคืบหน้าธุรกิจกัญชงว่า ล่าสุดคณะกรรมการ
จังหวัดนนทบุรีเพื่อพิจารณาการขออนุญาตผลิตกัญชง (Hemp) น�ำ
โดยรองผู้ราชการจังหวัดนนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี ผู้แทนส�ำนักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 สถานีต�ำรวจภูธรไทรน้อย
สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปลัดอ�ำเภอไทรน้อย เกษตรจังหวัดนนทบุรี
และเกษตรอ�ำเภอไทรน้อย เดินทางเข้าตรวจสถานที่เพื่อพิจารณาการขอ
อนุญาตผลิตกัญชงของบริษัทฯ ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ตาม
กระบวนการยื่นขอใบอนุญาต เตรียมรับการอนุมัติเร็วๆ นี้

หุ้้�นดีี มีีสตอรี่่�เด็็ดช่่วงนี้้�ต้้องยกให้้ บมจ.เอ็็นซีีแอล
อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล โลจิิสติิกส์์ (NCL)
ที่่�เรีียกได้้ว่่า หััวบัันไดไม่่แห้้งกัันเลย เพราะทั้้�งกองทุุน-นัักวิิเคราะห์์ จองคิิวตีีตั๋๋�ว
เข้้ารัับฟัังข้้อมููลธุุรกิิจบริิษััทฯ กัันอย่่างคึึกคััก…หากรััก NCL ต้้องกอดไว้้ให้้แน่่น
เพราะงานนี้้�เสี่่�ย “กิิตติิ พััวถาวรสกุุล” และ “พงษ์์เทพ วิิชััยกุุล” ไม่่ได้้มาเล่่นๆ
เตรีียมสร้้าง New High Performance ดัันรายได้้และกำำ�ไรเติิบโตต่่อเนื่่�อง

ร่่อนข่่าว บริิษััทได้้ทํําการลงนามในบัันทึึกความเข้้าใจ
ในการร่่วมมืือทางธุุรกิิจ (MOU) กัับบริิษััทจดทะเบีียนใน
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งหนึ่่�ง เพื่่�อพิิจารณาและศึึกษาความเป็็น
ไปได้้ในการประกอบธุุรกิิจจััดหา นํําเข้้า และจํําหน่่ายผลิิต
ภััณฑ์์จํําพวก Eco-Energy Material โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ
ใช้้ในอุุตสาหกรรม1. สนามบิิน2. ท่่าเรืือ3. ถนนคอนกรีีต4.
อุุตสาหกรรมการก่่อสร้้าง หากมีีความคืืบหน้้าเป็็นประการใด
อย่่างมีีนััยสํําคััญ บริิษััทจะแจ้้งข้้อมููลให้้ทราบต่่อไป

บริิษััท ทีี เอส ฟลาวมิิลล์์ จำำ�กััด (มหาชน) (TMILL)
โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ ได้
รับการประกาศรายชื่อเป็นหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment
(THSI) ประจ�ำปี 2564 ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารเป็นปีแรกที่จัดโดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)สะท้อนว่าบริษัทฯให้ความส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยค�ำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัท
ภิบาล (ESG) พร้อมค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และสร้างผลตอบแทนได้
อย่างยั่งยืนในระยะยาว
ทั้้�งนี้้� ตลาดหลัักทรััพย์์ฯ ประกาศรายชื่่�อหุ้้�นยั่่�งยืืน THSI ปีี 2564 จำำ�นวน 146
บริิษััท ด้้วยมููลค่่าหลัักทรััพย์์ตามราคาตลาด 12.48 ล้้านล้้านบาท (คิิดเป็็น 66%)
จากมููลค่่าหลัักทรััพย์์ตามราคาตลาดทั้้�งหมด เพิ่่�มขึ้้�นจากในปีีที่่�ผ่่านมา สะท้้อนว่่า
บจ. ไทยให้้ความสำำ�คััญกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยผนวกการขัับเคลื่่�อนความยั่่�งยืืน
ในการบริิหารจััดการ ช่่วยลดความเสี่่�ยง เสริิมศัักยภาพธุุรกิิจ แม้้ต้้องเผชิิญกัับ
ภาวะวิิกฤต COVID-19

หุ้้�นเทคโนโลยีีสััญญาณดีีอย่่าง
บมจ.เดอะแพรคทิิเคิิลโซลููชั่่�น (TPS)
ตอนนี้้�แว่่วๆ มาว่่า กำำ�ลัังรอลุ้้�นงานใหญ่่ จาก “เดอะวิิน เทเลคอม” ซึ่่�งเป็็นบริิษััท
ย่่อย งานนี้้�คงได้้เห็็น Backlog ทะยานแตะระดัับ 1,000 ล้้านบาทกัันเลยทีีเดีียว
ฟากบิ๊๊�กบอส “บุุญสม กิิจเกษตรสถาพร” ฝากมาบอกว่่า แนวโน้้มผลงานครึ่่�ง
หลัังของปีี 64 สดใสกว่่าครึ่่�งปีีแรกแน่่นอน เพราะหลัังจากที่่�ภาครััฐเริ่่�มผ่่อน
คลายล็็อกดาวน์์ กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจมากขึ้้�น จะมีีงานใหม่่เปิิดให้้ประมููลอีีก
เพีียบ TPS พร้้อมเดิินหน้้าลุุยเต็็มสปีีด เอาเป็็นว่่า จากนี้้�ไปจะมีีเรื่่�องดีีๆ มาฝาก
บรรดาผู้้�ถืือหุ้้�น และแฟนคลัับให้้ได้้ปลื้้�มปริ่่�มกัันอย่่างต่่อเนื่่�องเลยคร้้าา!

วิินาทีีนี้้�....อย่่ารอช้้า สำำ�หรัับหุ้้�นเทคโนโลยีีอนาคต
สดใสอย่่าง บมจ. อิินฟราเซท (INSET)
หลัังจากโชว์์ผลงานยอดเยี่่�ยม จนได้้รัับความสนใจจากบรรดาก
องทุุนทั้้�งในและต่่างประเทศอย่่างคึึกคััก งานนี้้� บิ๊๊�กบอส "ศัักดิ์์�
บวร พุุกกะณะสุุต" แอบยิ้้�มแก้้มปริิ! และฝากมาบอกว่่า แม้้จะอยู่่�
ในช่่วงสถานการณ์์โควิิด-19 ยัังมั่่�นใจว่่า ผลงานปีีนี้้�เติิบโตได้้ตาม
เป้้าแบบชิิลๆ รู้้�กัันอย่่างนี้้�แล้้ว ใครยัังไม่่มีีหุ้้�น INSET ติิดพอร์์ตไว้้
รีีบตััดสิินใจ จะได้้ไม่่พลาดโอกาสเฮงๆ แถม ยัังได้้รัับของขวััญ
จากการจััดสรร INSET-W1 ฟรีี อััตรา 2 หุ้้�นเดิิมต่่อ 1 วอร์์แรนท์์
โดยจะขึ้้�นเครื่่�องหมาย XW ในวัันที่่� 14 ต.ค.นี้้� เอาเป็็นว่่าได้้ลุ้้�นโชค
หลายชั้้�นกัันเลยทีีเดีียวคร้้าบบ!

ขอแสดงความยิินดีีกัับ บิ๊๊�กบอส พิิ ทัักษ์์ รััชกิิจประการ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและ
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััทพีี ทีีจีี เอ็็นเนอยีี จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ PTG
ได้้รัับรางวััลสุุดยอดองค์์กร ‘นวััตกรรม’ ดีีเด่่นแห่่งปีี 2564 หรืือ Business+
Product Innovation Awards 2021 ประเภทกลุ่่�มสถานีีบริิการน้ำำ��มััน จาก
ผลการโหวตของประชาชนทั่่�วประเทศผ่่านช่่องทางออนไลน์์ จััดโดยบิิสซิิเนส
พลััส ร่่วมกัับวิิทยาลััยการจััดการ มหาวิิทยาลััยมหิิดล ทั้้�งนี้้� PTG ได้้พลิิกโฉม
ตอบโจทย์์ความต้้องการของผู้้�บริิโภคยุุค NEW NORMAL จััดให้้บริิการฉีีดพ่่น
น้ำำ��ยาฆ่่าเชื้้�อไวรััส COVID-19 ฟรีี กัับรถแท็็กซี่่�สาธารณะและรวมถึึงรถยนต์์
ของประชาชนที่่�เป็็นลููกค้้า ภายในสถานีีบริิการ PT LPG ในเขตกรุุงเทพฯ และ
ปริิมณฑล , สถานีีบริิการน้ำำ��มััน PT กว่่า 2,000 สาขาทั่่�วประเทศ และศููนย์์
บริิการรถยนต์์ AUTOBACS นัับตั้้�งแต่่การระบาดของไวรััส COVID-19 ในปีี
2563 จนถึึงปััจจุุบััน เพื่่�อลดความเสี่่�ยงและการแพร่่กระจายของเชื้้�อไวรััส
COVID-19 ให้้กัับลููกค้้าได้้ “อยู่่�ดีี มีีสุุข”

บมจ.เมืืองไทย แคปปิิตอล (MTC)
ไร้้กัังวลแม้้ตลาดสิินเชื่่�อ Consumer Finance แข่่งดุุหลััง
แบงก์์ใหญ่่ส่่ง บ.ลููกเข้้าชิิงส่่วนแบ่่งตลาด ฟากบิ๊๊�กบอส "
ชููชาติิ เพ็็ชรอำำ�ไพ" ระบุุ กลุ่่�มลููกค้้าแยกประเภทกัันอย่่าง
ชััดเจน ชููจุุดแข็็งเน้้นปล่่อยสิินเชื่่�อทะเบีียนรถจัักรยานยนต์์
มีีจำำ�นวนสาขากระจายทั่่�วประเทศ ให้้บริิการอย่่างทั่่�วถึึง ตั้้�ง
เป้้ามีีสาขาครบ 7,000 สาขาใน 3 ปีี ขณะที่่�สถานการณ์์น้ำำ��
ท่่วม ยัังไม่่มีีผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ มั่่�นใจเป้้าสิินเชื่่�อปีี
นี้้�เติิบโต 30% ตามเป้้าหมาย

หุ้้�นโรงไฟฟ้้าอนาคตไกล ต้้องยกให้้กัับ
บมจ.ซุุปเปอร์์ เอนเนอร์์ยีี คอร์์เปอเรชั่่�น (SUPER)
เดิินหน้้าขยายการลงทุุนต่่อเนื่่�อง ล่่าสุุดเตรีียมระดมทุุนออก
หุ้้�นกู้้�วงเงิินไม่่เกิิน 1.5 พัันล้้านบาท เสนอขายวัันที่่� 18 – 20
ต.ค. นี้้� โดยเสนอขายให้้กัับนัักลงทุุนสถาบััน และรายใหญ่่
งานนี้้� ซีีอีีโอสุุดขยััน "จอมทรััพย์์ โลจายะ" บอกว่่า จะนำำ�ไปใช้้
ขยายการลงทุุนโรงไฟฟ้้าเต็็มเหนี่่�ยว โดยเฉพาะโครงการโรง
ไฟฟ้้าฟ้้า SPP Hybrid แบบนี้้�ความหวัังเป้้าหมายในปีี 2566
มีีกำำ�ลัังการผลิิตพุ่่�งไปแตะ1,995.32 เมกะวััตต์์ สนัับสนุุนราย
ได้้รวมที่่�ระดัับ 14,000 ล้้านบาท คงไม่่ไกลเกิินเอื้้�อม แถม
ได้้ยิินมาว่่าหุ้้�นกู้้� สนใจเพีียบ บััดนาว..จองยอด overbook
แล้้ววว .. ปรบมืือรััวๆ เลยคร้้า

