


ปีีเสือื ปีี 2565 เราคงต้้องเดิินไปีข้า้งหน้า เดิินหน้าอย่า่งมีสีืติ้   มีคีวามีระมีดัิระวัง
ความีแน่นอน คือ ความีไม่ีแน่นอน  ต้ลาดิห้น้ไทย่ หลาย่สืำานัก ปีระเมิีนดัิชนตี้ลาดิ 
เกือบ 1,800 จุ้ดิในปีีนี�หรอื บวกลบ 1,800 จุ้ดิ เศรษฐกิจุปีีนี� น่าจุะข้ย่าย่ตั้วดิกีว่า
ปีี 2564  แม้ีการแพรร่ะบาดิข้องไวรสัืโควิดิ-19 สืาย่พนัธุ้์�โอมีคิรอน เกิดิข้้�นในปีระเทศ
  แต่้ตั้วเลข้ที�โชว�หลังปีีใหมี ่ไมีไ่ด้ิเพิ�มีข้้�นอย่า่งน่าต้กใจุ  ข้ณะที�การเรง่ฉีดีิวัคซีนีใน
ปีระเทศ ย่งัคงดิำาเนินต่้อไปี  จุากเข้ม็ี 2 สื่เ่ข้ม็ี 3 บางคนอาจุเข้ม็ี 4 ไปีแล้ว

ตั้�งแต่้ต้้นปีี2565 นักลงทน้ต่้างชาติ้ กลับมีาทย่อย่ซีื�ออย่า่งต่้อเนื�อง  หลังจุากหลาย่ปีีที�
ผ่า่นมีา เทข้าย่ห้น้ออกมีามีหาศาล  ข้ณะที�ร่ปีแบบการเล่น การเทรดิ ย้่คนี� เปีลี�ย่นจุาก
อดิตี้มีากมีาย่  ซี้�งไมีม่ีใีคร ต้้องการถืือครองห้น้ระย่ะย่าว 5 ปีี 10 ปีีแล้ว นักลงทน้ เล่น
ห้น้สืั�นถ้ืงสืั�นที�สืด้ิ  ด้ิวย่ได้ิรบับทเรยี่นมีามีากมีาย่ หรอื แมีแ้ต่้สืถืาบนัในปีระเทศ ก็ได้ิ 
ถ้ืาผ่ลต้อบแทนได้ิต้ามีเป้ีาหมีาย่ ก็เคลยี่ร�พอร�ต้ แล้ว เริ�มีใหมี่

เมืี�อเริ�มีต้้นปีี 65 นักลงทน้ ได้ิเก็บเกี�ย่วกำาไร ถืือเป็ีนนิมีติ้รหมีาย่ที�ดิทีมีีงานห้น้อิน
ไซีดิ�  ข้อใหผ้่่อ่้าน นักลงทน้ทก้คน ปีระสืบความีสืำาเรจ็ุในการลงทน้เดืิอนมีกราคมี 
2565และต้ลอดิไปีครบั

ปีระสืทิธิุ์� กรโชคอนันต้�
บรรณาธิุ์การบรหิาร

เดิินหน้า สิิริิวััฒนา กลางปริะพัันธ์์

อณุุภา ศิิริิริวัง





 บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำากัด (มหาชน)

KUN HENG
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำากัด (มหาชน)

บมจ. ไทยวา
ประเมินดีมานด์ความต้องการสินเชื่อปี
 2565 ขยายตัวต่อเนื่อง,เป้าการขยาย
พอร์ตสินเชื่อรวมเติบโตเฉลี่ยปีละ 30% 
จาก ณ สิ้นปี 2564 ที่คาดว่าประมาณ
การณ์พอร์ตรวมกว่า 8,800 ล้านบาท 

แย้มแผนปี 65 เน้นสร้างแบรนด์ – ศึกษา
โทเคนดิจิทัล - มุ่งสู่ธุรกิจใหม่ พร้อม
ชู “คุณาลัย นาวาร่า” เป็น Flagship 
แห่งใหม่ โซนบางขุนเทียน เชื่อปีแรกมี
ยอดโอน 100 ล้านบาท พร้อมตอกย้ำา
ศักยภาพความแข็งแกร่งในการพัฒนา
ธุรกิจ ระบุปัจจุบันมีที่ดินที่รอการพัฒนา
มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท สำาหรับ
รองรับการเติบโตใน 5-7 ปีข้างหน้า

ตั้งกองทุน “ไทยวาเวนเจอร์” ขยายการ
ลงทุนสู่ธุรกิจสตาร์ทอัพหรือธุรกิจที่มี
ศักยภาพในการเติบโตสูง และสามารถ
ช่วยเสริมการเติบโตของธุรกิจหลักได้  ตั้ง
เป้าสัดส่วนรายได้จากไทยวาเวนเจอร์ 2 
หลักภายใน 3-5 ปี
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นายชููชูาติ เพ็ชูรอำาไพ ประธานกรรมการ
บริหาร บริษััท เมืองไทย แคปปิตอล
 จำากัด (มหาชูน) (MTC) เปิดเผยว่า 
บริษัทฯได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหาร เร่ืองการวางแผนธุรกิจในปี
 2565 โดยเร่ิมจากภาพรวมย้อนหลัง
เม่ือ 8 ปี ก่อนเข้าจดทะเบียนตลาดหลัก
ทรัพย์ฯ จากยอดสินเช่ือคงค้าง จำานวน
 7,447 ล้านบาท ปัจจุบัน 90,000 ล้าน
บาท , กำาไร 544 ล้านบาท ปัจจุบันยอด 
(ประมาณการ) 5,000 ล้านบาท , จำานวน
สาขา 506 สาขา ปัจจุบัน 5,800 สาขา
 , จำานวนพนักงาน 1,690 คน ปัจจุบัน
 11,400 คน หรือคิดเป็นยอดเติบโตเฉล่ีย
 1,000% ภายใน 8 ปี หรือเท่ากับเติบโต
 125% ต่อปี จนปัจจุบันบริษัทฯได้เป็น
ผู้นำาอันดับหน่ึงในธุรกิจ Non-Bank โดย
มีส่วนแบ่งทางการตลาด 45% ซ่ึงแสดง
ให้เห็นว่าบริษัทฯใช้เวลา 8 ปีจนก้าว
ข้ามมาเป็นผู้นำาอันอับ 1 อย่างชัดเจนใน
อุตสาหกรรมน้ี

สำาหรับความยั่งยืนขององค์กรดูได้จากผู้
ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรก นอกจาก
 "กลุ่มเพ็ชูรอำาไพ" แล้ว ผู้ถือหุ้นใหญ่จะ
เป็นกองทุนทั้งต่างประเทศและกองทุน
ภายในประเทศที่ให้ความสนใจมาถือ
หุ้นของบริษัทฯ เป็นจำานวนมาก โดยมี
กองทุนต่างชาติมาถือหุ้นประมาณ 15%, 
กองทุนไทยถืออยู่ 10% ที่เหลือเป็นนัก
ลงทุนรายย่อยประมาณ 8% แสดงให้
เห็นถึงความเชื่อมั่นของกองทุนทั้งไทย
และต่างประเทศให้ความสนใจลงทุนใน

หุ้นของบริษัทเป็นจำานวนมาก ลงทุนเป็น
ระยะเวลานานและมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นตลอด
ทุกปี

ทั้งนี้ แผนการดำาเนินงานในอนาคต
 นอกจากธุรกิจหลักของ บริษััท เมือง
ไทย แคปปิตอล จำากัด (มหาชูน) ที่เน้น
เรื่องสินเชูื่อทะเบียนรถ, สินเชูื่อนาโน
ไฟแนนซ์ ,สินเชูื่อส่วนบุคคลและสิน
เชูื่อที่ดิน แล้ว ในปี 2565 บริษััทฯ ได้
เร่งทำาการตลาดเพิ่มอีก 2 ธุรกิจ คือ
 บริษััท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำากัด ที่ให้
บริการเชู่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ ซึ่งมี
แนวโน้มยอดจำาหน่ายเพิ่มขึ้นตามลำาดับ
 โดยคาดหวังว่าในปี 2565 จะมียอด
สินเชูื่อประมาณ 6,000 ล้านบาท และ
บริษััท เมืองไทย เพย์ เลเทอร์ จำากัด ที่
ให้บริการซื้อก่อน ผ่อนทีหลัง กับกลุ่ม
ลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่มาเพิ่มเติม
 โดยการเสนอสินค้าประเภทเครื่องใชู้
ไฟฟ้า ,คอมพิวเตอร์ , เครื่องใชู้และ
ของใชู้ในบ้าน ตามนโยบาย ซื้อก่อน
 ผ่อนทีหลัง ซึ่งทั้ง 2 บริษััท ถือหุ้นโดย
เมืองไทย แคปปิตอล เกือบ 100%

สำาหรับแผนงานในปี 2565 บริษัทฯตั้ง
เป้าเติบโตสู่ธุรกิจ 100,000 ล้านบาท 
โดยมีธุรกิจหลักคือ เมืองไทย แคปปิตอล
 และธุรกิจที่ตั้งขึ้นใหม่คือ เมืองไทย
 ลิสซิ่ง และเมืองไทย เพย์ เลเทอร์ เป็น
ธุรกิจที่จะเข้ามาสนับสนุนการทำาธุรกิจใน
อนาคต โดยมีการวางแผนการทำาตลาด
ทั้งลูกค้าเดิมที่มีประวัติการชำาระหนี้ดีและ

การเข้าหาลูกค้าใหม่ที่มีความต้องการใช้
บริการผ่านการดำาเนินงานของสาขาที่มี
บริการมากกว่า 5,800 สาขา กระจายอยู่
ทั่วประเทศ รวมถึงการเปิดสาขาใหม่กว่า
 600 สาขาต่อปี

ประธานกรรมการบริหาร MTC กล่าว
อีกว่า บริษัทฯวางแผนการเติบโตในอีก
 4 ปี ข้างหน้าคือปี 2569 เพื่อก้าวสู่
ธุรกิจปล่อยสินเชื่อได้ถึง 200,000 ล้าน
บาท ซึ่งการจะก้าวสู่เป้าหมายดังกล่าว
นี้ บริษัทฯจะต้องเน้นในเรื่องบริษัทต้อง
เติบโต 20-25% ต่อปี ตลอด 4 ปี รวม
ทั้งควบคุมหนี้เสียไม่เกิน 2% และลด
ดอกเบี้ยตำ่า รวมทั้งเงื่อนไขในการบริการ
ไม่เอาเปรียบลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำางานของพนักงาน โดยให้พนักงาน
รับผิดชอบการปล่อยสินเชื่อให้มากขึ้น
และเพิ่มประสิทธิภาพของสาขา โดยการ
เปิดสาขา เน้นจุดที่มีชุมชน และมีลูกค้า
มาใช้บริการจำานวนมากเพื่อสร้างความ
ประทับใจให้ลูกค้าและลดข้อร้องเรียน

"แผนงานดังกล่าว จะเริ่มต้นในเดือน
มกราคม 2565 และวัดผลงานทุก
ไตรมาส ซึ่งที่ประชูุมผู้บริหารมีความเชูื่อ
มั่นว่าจะสามารถก้าวสู่ธุรกิจ 100,000 
ล้าน ได้อย่างแน่นอนรวมทั้งสามารถ
ดำารงความเป็นผู้นำาอันดับหนึ่งและรักษัา
การเติบโต 30% ได้อย่างแน่นอน"นาย
ชููชูาติ กล่าวในที่สุด

บิ๊กบอส MTC "ชููชูาติ เพ็ชูรอำาไพ" เปิดวิสัยทัศน์ก้าวสู่ธุรกิจ 100,000 ล้านบาท ภายในปี 65 พร้อมลุย
ปล่อยกู้สินเชูื่อทะเบียนรถ-นาโนไฟแนนซ์-สินเชูื่อส่วนบุคคลและสินเชูื่อที่ดิน พร้อมโปรดักส์ใหม่สิน
เชูื่อเงินผ่อนครบวงจร "ซื้อก่อน ผ่อนทีหลัง" ตอกยำ้าความเป็นเบอร์หนึ่งธุรกิจ Non-Bank ของเมือง
ไทย นักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศมั่นใจถือหุ้นลงทุนยาว วางเป้าภายในปี 69 ธุรกิจโตติดปีก 

ยอดปล่อยกู้ทะลุ 200,000 ล้านบาท คุมเอ็นพีแอลไม่เกิน 2% ต่อปี

 MTC ปีี 65
ตั้้�งเปี้าสู่่�ธุุรกิิจ 1 แสู่นลบ.
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เพื่อรับสิทธิในการดำาเนิน
งานก่อสร้าง (Turnkey 
Construction) เพื่อรองรับการ
ขยาย กำาลังการผลิตถ่านหิน
 จากขนาดประมาณ 2.94 ล้าน
ตันต่อปี เป็นขนาด 15 ล้านตัน
ต่อปี ที่จังหวัด เซกอง ประเทศ
 สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (“โครงการ”) 

ซึ่งโครงการดังกล่าวมีระยะเวลา
ดำาเนินงานประมาณ 32 เดือน
 โดย บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจา
เพื่อเข้าลงนามในสัญญาก่อสร้าง
ที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่
เหมาะสมกับ Xekong Power 
Plant Company Limited

ทั้งนี้ การเข้าลงนามในสัญญา
ก่อสร้างดังกล่าวเป็นการเข้า
ทำาธุรกรรมกับบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องตาม พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่ม
เติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”) 
และเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยว
โยงกันภายใต้ประกาศคณะ
กรรมการกำากับตลาดทุนที่ ทจ
. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ใน
การเข้าทำา

รายการที่เกี่ยวโยงกัน
 และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
 ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน

ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 
2546 
(“ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
”) อย่างไรก็ตาม การเข้าลงนาม
ในสัญญาก่อสร้างเป็นรายการที่
เป็นธุรกิจปกติของบริษัท 

และรายการดังกล่าวมีเงื่อนไข
การค้าทั่วไป (arms- length 
basis) ที่คณะกรรมการบริษัทได้
มมีตอินมุตัใินหลกัการสำาหรบัการ
เข้าทำารายการดังกล่าวไว้แล้วจึง
ได้รับ การยกเว้นการปฏิบัติตาม
ประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามมาตรา 89/12 (1) แห่งพ.ร.บ. 
หลักทรัพย์ฯ

นายเดวิด แวน ดาว ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษััท พีเอสจี คอร์ปอเรช่ัูน จำากัด
 (มหาชูน) PSG เปิดเผยว่า บริษััทฯได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชูนะ การประมูลงานก่อสร้าง

โครงการ XPPLExpansion Phase 1 ของ Xekong Power Plant Company Limited มูลค่า 
โครงการ USD 263,955,452.33 (รวมภาษีัมูลค่าเพ่ิม) หรือเทียบเท่ากับประมาณ

8,895,298,743.52 บาท (โดยอ้างอิง อัตราแลกเปล่ียนในวันท่ีปัจจุบัน) 

PSG คว้้างานกิ�อสู่ร้างโครงกิาร
XPPLExpansion Phase 1 มููลค่่า 8.89 พัันลบ.
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บมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรช่ัูน
 เผยแนวโน้มพ้ืนฐานยังเติบโตดี
 ยำ้าประกันโควิด-19 โดยเฉพาะ
กรณีเจอ จ่าย จบ ไม่มีผลกระทบ
 เพราะ TQM เป็นธุรกิจนายหน้า
ประกันภัยไม่ต้องแบกรับความ
เส่ียงการจ่ายค่าสินไหม แต่ทำา
หน้าท่ีเป็นคนกลางประสานงานให้
ความชู่วยเหลือดูแลลูกค้า ขณะท่ี
สถานการณ์ระบาดของโอมิครอน
ส่งผลให้ผู้บริโภคต่ืนตัวซ้ือประกัน
สุขภาพผ่านออนไลน์มากข้ึน คาด
จะเข้ามาแทนประกันโควิดได้ใน
บางส่วน 

แย้มผลงานไตรมาส 4/2564 ซึ่ง
เป็น High Season  มีแนวโน้ม
เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และผล
ประกอบการปี 2564 ดีเกินคาด
อาจทำา All - Time High เตรียม
แผนการเติบโตในปี 2565 รุกเข้า
ลงทุนในธุรกิจ โดยเฉพาะส่วน
ธุรกิจรับประกันภัยต่อ ตอกยำ้าการ
เป็นผู้นำาในธุรกิจนายหน้าประกัน
ภัยอย่างครบวงจรที่สุด เผยยังคง
จ่ายปันผลในสัดส่วนที่สูงและจ่าย
ได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมได้ฤกษ์ดี
 13 มกราคม 2565 เทรดหุ้นพาร์
ใหม่ 0.50 บาท เพื่อเพิ่มสภาพ
คล่องของหุ้น TQM ในตลาด 

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธาน
 บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น

 จำากัด (มหาชน) หรือ TQM เปิด
เผยว่า แนวโน้มพื้นฐานของ
 TQM ยังคงเติบโตได้ดี ท่ามกลาง
สถานการณ์โควิด-19 กับการ
ระบาดใหม่ของไวรัสกลายพันธุ์
โอมิครอน กลับยิ่งทำาให้ผู้บริโภค
ตระหนักถึงการป้องกันความเสี่ยง
ด้านสุขภาพ และมีส่วนผลักดันให้
เปลี่ยนพฤติกรรมมาซื้อประกันผ่าน
ช่องทางออนไลน์มากขึ้น ด้านยอด
ขายประกันรถยนต์ก็ยังคงเติบโต
ได้ดี 

เนื่องจากผู้บริโภคมองว่ายังเป็น
เรื่องสำาคัญและจำาเป็น ทั้งนี้ ปัจจัย
ที่กดดันราคาหุ้นในปัจจุบันเป็น
เพียงสภาวะโดยรวมของกลุ่มธุรกิจ
ประกันภัยที่ได้รับผลกระทบ ใน
กรณีประกันโควิด-19 แบบเจอ
 จ่าย จบแต่ในส่วนของธุรกิจ TQM 
นั้น ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากเป็น
นายหน้าประกันภัยที่ทำาหน้าที่เป็น
คนกลางระหว่างลูกค้ากับบริษัท
ประกัน จึงไม่ได้รับความเสี่ยงด้าน
การจ่ายค่าสินไหม 

อย่างไรก็ตาม TQM ยังคงมี
ศักยภาพที่แข็งแกร่ง เห็นได้จากผล
งานใน 3 ไตรมาสแรกของปีที่ผ่าน
มาที่ทำาได้ถึง 95% ของปี 2563 
และสำาหรับผลงานในไตรมาส 4 
ที่เป็น High Season นั้น ยังคง
เติบโตได้ดี ต่อเนื่องจากไตรมาส 3 

มั่นใจผลประกอบการปี 2564 จะ
สามารถทำา All - Time High  และ
คาดว่าจะปิดยอดเบี้ยประกันได้สูง
ถึง 17,500 ล้านบาท และยังทำา 
Net Profit Margin ไม่ตำ่ากว่า 23% 
ขณะที่แผนการดำาเนินงานในปี 
2565 นั้น TQM ยังคงมีแผนในการ
พัฒนาให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยจะ
มีการเข้าลงทุนในแต่ละธุรกิจอย่าง
มีนัยยะ โดยเฉพาะธุรกิจส่วนรับ
ประกันภัยต่อที่จะส่งผลให้ TQM 
จับหมวดธุรกิจของนายหน้าประกัน
ภัยได้ครบวงจรที่สุด ก้าวสู่การเป็น
 Digital Insurance Broker in 
Region ได้ตามเป้าหมาย  

ดร.อัญชูลิน กล่าวอีกว่า ตั้งแต่วัน
ที่ 13 มกราคม 2565 หลักทรัพย์
ของบริษััทฯ จะเริ่มซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ราคาพาร์ใหม่ หลังจากได้รับ
การอนุมัติจากผู้ถือหุ้นอย่างเป็น
เอกฉันท์ในที่ประชูุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 
ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา มีมติให้
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษััทฯ 
ที่ตราไว้ (Par Value) จากเดิมหุ้น
ละ 1 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท
 เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อ
ขายหุ้นของบริษััทฯ รวมถึงขยาย
ฐานนักลงทุนในวงกว้างต่อไป 

TQM คาดผลงานปีี 64 ทุุบสู่ถิิติั้ All - Time High 
ช้ี้�โควิิดไม่่กระทบธุุรกิจนายหน้าฯ เหตุุไม่่ตุ้อง

เส้ี่�ยงยอดเคลม่ประกัน
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ALPHAX ต้ังเป้ารายได้รวมปี 65 โต 200% จาก 3 ธุรกิจหลักหนุน คาดโตเฉล่ียปีถัดไปไม่ตำ่ากว่า20
% คาดรายได้ธุรกิจอสังหาฯ แตะ 700 ลบ. จาก 3 โครงการหลัก พร้อมลุยขยายโครงการแนวราบ

เจาะกลุ่มReal Demand  พร้อมเข้าซ้ือหุ้น บ.มหทุน โฮลด้ิง จำากัด ในสปป.ลาว ลุยธุรกิจเชู่าซ้ือ
รถยนต์ คาดรับรู้รายได้เข้าพอร์ต Q2/65 เผยความคืบหน้าธุรกิจกัญชูง-กัญชูา คาดได้ใบอนุญาต

การสกัดภายในไตรมาส 1/65 พร้อมเตรียมเปิดตัวพันธมิตรหลายราย

ALPHAX ต้ั้�งเป้ีารายได้รว้มปีี 65 โตั้ 200%

จาก 3 ธุุรกิจหลักหนุน คาดโตุเฉล้�ยปถัีัดไปไม่่ตุำ�ากว่ิา 20%

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE

นายธีร ชุติวราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
 อัลฟ่า ดิวิชั่นส์ จำากัด (มหาชน) ALPHAX หรือเดิมคือ 
บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำากัด (มหาชน) หรือ OCEAN 
เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายภาพรวมการดำาเนิน
ธุรกิจในปี 2565  คาดว่าจะมีรายได้เติบโต 200% เมื่อ
เทียบกับปีก่อน ซึ่งจะมาจากแรงหนุนของทั้ง3กลุ่มธุรกิจ
 ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์, ธุรกิจสารสกัดกัญชง-
กัญชา และธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ใน สปป.ลาว
 โดยแบ่งสัดส่วนรายได้เป็น 40:40:20 ตามลำาดับ และ
คาดว่าในอนาคตจะมีรายได้ต่อปีเติบโตเฉลี่ย20% 

ขณะเดียวกัน บริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้จากธุรกิจอสัง
หาฯ ในปี2565 แตะที่ระดับ 700ล้านบาท ซึ่งจะมาจาก
การรับรู้ยอดขาย 3 โครงการเป็นหลัก ประกอบด้วย
 คอนโดมิเนียม IKON Sukhumvit 77 มูลค่า 1,170 ล้าน
บาท ซึ่งคาดว่าจะรับรู้ยอดโอนทั้งหมดภายในไตรมาส1
/65, บ้านเดี่ยวระดับไฮเอนด์ The valor รามอินทรา
 62 มูลค่าโครงการ 480 ล้านบาท ฃซึ่งคาดว่าจะโอน
ได้หมดภายในปีนี้มี เนื่องจากมีเพียง 25 หลัง และ
เจาะกลุ่มลูกค้าระดับบน ที่มีกำาลังซื้อสูง และโครงการ
คอนโดมิเนียม IKON อุดมสุข มูลค่า 600 ล้านบาท
 อยู่ในระหว่างก่อสร้าง ซึ่งปัจจุบันขายได้แล้วรอโอน
(Backlog) กว่า 80% ส่วนอีก20%คาดว่าจะขายได้หมด
ภายหลังที่โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ

นอกจากนี้บริษัทฯ  ยังเตรียมจะเปิดตัวโครงการที่เน้น
ไปทางแนวราบ และโครงการอาคารสำานักงานเพื่อเช่า
 โดยเจาะกลุ่มลูกค้าReal Demand เป็นหลัก  ได้แก่
 อาคารสำานักงาน V Tower Office Building ติดบีทีเอ
สพระโขนง ที่เป็น Interchange ของรถไฟฟ้าสายสีเขียว
และสายสีเทา มูลค่าโครงการ 5,500 ล้านบาท คาดว่า
จะเปิดดำาเนินการในปี 2566 โดยมั่นใจว่าโครงการนี้จะ
สร้าง recurring income ให้บริษัทฯได้ในอนาคตรวมถึง
มีโครงการคอนโดมิเนียม The 38 Sukhumvit ใกล้บีทีเอ
สทองหล่อ มูลค่า 1,050 ล้านบาท ที่กำาลังอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างและวางแผนรับรู้รายได้ในปี 2567

ทำาให้ทั้งปีนี้คาดว่าจะมีการเปิดตัวโครงการทั้งหมด 4-5 
โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 10,000 ล้านบาท และยัง
คงมองหาที่ดินที่สามารถพัฒนา Product ที่ตอบโจทย์
ความต้องการลูกค้าได้จริงๆ เช่น บ้านเดี่ยวและบ้าน
แฝดในพื้นที่นอกเมือง อาทิ ย่านรามอินทรา, ราชพฤกษ์
 วัชรพล เป็นต้น

ขณะที่ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเข้าทำารายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มห
ทุน โฮลดิ้ง จำากัด (“MHTH”) รวม 7,677,500 หุ้น มูลค่า
ที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาซื้อขายประมาณหุ้น
ละ 26.240964 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.78 
ของทุนจดทะเบียนของ MHTH จากบริษัท บี ริช โฮ
ลดิ้ง จำากัด  ด้วยมูลค่าการเข้าทำารายการรวมเท่ากับ
 201,465,000 บาท โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด
 (Entire Business Transfer : EBT) ภายหลังการทำา
ธุรกรรมดังกล่าว MHTH จะถือเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 
และบริษัทฯจะถือหุ้นในสัดส่วน 76.78%
 
บริษัทฯจะชำาระค่าหุ้นสามัญของ MHTH โดยการออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในลักษณะการเสนอขาย
แบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำากัด (Private 
Placement) ให้แก่ผู้ขาย แทนการชำาระด้วยเงินสด
 จำานวนไม่เกิน 108,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 0.25 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.85 บาท คิด
เป็นมูลค่าไม่เกิน 201,465,000 บาท (หรืออีกนัยหนึ่ง
คือผู้ขายจะจองซื้อหุ้นสามัญใหม่ของบริษัท โดยจะ
ชำาระเงินค่าหุ้นออกใหม่ด้วยหุ้นของ MHTH ที่ตนถืออยู่
 (Share Swap) โดยคิดเป็นอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นเท่ากับ
 1.000000 หุ้นของ MHTH ต่อ 14.184305 หุ้นใหม่
ของบริษัท ซึ่งบริษัทมีความเห็นว่าราคาดังกล่าวนั้นเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเมื่อพิจารณาถึงมูลค่าของ 
MHTH และมูลค่าหุ้นปัจจุบันของบริษัท

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 
น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และ
กำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record 
Date) ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำานวน 27,225,000 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำานวน 452,418,389.50 
บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำานวน 479,643,389.50 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำานวนไม่เกิน
 108,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อ
เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำากัด ได้แก่ บริษัท บี ริช โฮ
ลดิ้ง จำากัด เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำาหรับหุ้นสามัญของ 
MHTH โดยวิธีการแลกหุ้น

สำาหรับการเข้าลงทุนในครั้งนี้ถือเป็นการแตกไลน์ก้าว
เข้าสู่ธุรกิจไฟแนนซ์ ซึ่งภายหลังจากการเข้าไปลงทุนใน
บริษัท MHTH จะทำาให้ ALPHAX กลายบริษัทฯ เป็นผู้
ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ มหาชน ซึ่ง
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว ดำาเนิน

ธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)  เป็นเบอร์1
 ของตลาดมอเตอร์ไซด์ในประเทศลาว มี่สามารถทำากำาไร
สุทธิราว 33% หากบริษัทเข้าไปช่วยทำาการตลาดและลด
ต้นทุนจะยิ่งส่งผลให้กำาไรสุทธิอยู่ในระดับสูงขึ้น มีโอกาส
แตะ40% ซึ่งจะช่วยสนับสนุน ให้ ALPHAX มีรายได้ และ
กำาไรเติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยมองว่าจากนี้จะรุก
เข้าไปขยายสาขาเพิ่มเติม ในแขวงเวียงจันทน์ และแขวง
สะหวันนะเขต เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มยอดขาย
ได้มากขึ้น

โดยปัจจุบัน ทาง มะหะทุน มีสัดส่วน D/E Ratio เพียง
 0.1 เท่า ซึ่งถือว่าตำ่ามาก ยังมีโอกาสสร้างการเติบโต
และการขยายธุรกิจได้อีกมาก รวมถึงALPHAX ยังมอง
เห็นประโยนชู์จากการที่มะหะทุน มีDATA ข้อมูลขนาด
ใหญ่ มีข้อมูลประชูากรสปป.ลาวค่อนข้างมาก ทำาให้
สามารถนำาไปต่อยอดด้านการปล่อยสินเชูื่อได้ในอนาคต
 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจและมีความเสี่ยงตำ่า
เนื่องจากค่าเฉลี่ยnpl หรือหนี้เสียในลาวตำ่ามาก เป็นผล
มาจากการมีวินัยทางการชูำาระเงินของคนลาว ประกอบ
กับไม่มีเพดานจำากัดดอกเบี้ย เชูื่อว่าจะเป็นโอกาสที่ดี
ของบริษััทในการต่อยอดธุรกิจในอนาคต 

ทั้งนี้คาดว่าจะมีการรับรู้รายได้จากบริษััท มะหะทุน เชู่า
สินเชูื่อ มหาชูน เข้ามาในชู่วงไตรมาส2/65  ซึ่งแต่ละ
ปีจะมีกำาไรจากการดำาเนินงานไม่ตำ่ากว่า 30 ล้านบาท 
และมีรายได้รวมไม่ตำ่ากว่า 100 ล้านบาท/ปีปัจจุบัน มะ
หะทุน มีจำานวนมูลค่าพอร์ตรวมทั้งสิ้นราว 300 ล้าน
บาท

ด้านธุรกิจกัญชูง-กัญชูา คาดว่าจะได้ใบอนุญาตการ
สกัดภายในไตรมาส 1/2565 และจะเร่งเปิดตัวลูกค้าที่
เป็นพันธมิตร เพื่อเร่งวิจัยและพัฒนาสารสกัดให้พร้อม
สำาหรับเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่เป็น Production scale 
ซึ่งที่จะเข้ามาในชู่วงครึ่งปีหลัง โดยสินค้ากัญชูงตัว
แรกที่จะได้เห็น คาดว่าจะเป็นสินค้าประเภทอาหารและ
เครื่องดืม และอาหารเสริม ซึ่งคาดว่าจะเห็นโปรดักสได้
ในชู่วงครึ่งปีหลัง65

ทั้งนี้ บริษััทได้ทำาการล้างทุนสะสมที่ผ่านมาเรียบร้อย
แล้ว  ซึ่งทุกๆไตรมาสต่อจากนี้จะเป็นกำาไรสะสม และ
จะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น เบื้องต้น
ไม่ตำ่ากว่า40% ของกำาไรบริษััท ภายหลังหักค่าใชู้จ่าย
ทั้งหมดแล้ว



นางสาวติยาภรณ์ วนโกสุม กรรมการผู้จัดการ
 บริษััท เค.ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำากัด (มหาชูน
) หรือ KWM เปิดเผยว่า สำาหรับทิศทางปี 2565 
บริษััทฯ วางเป้าหมายอัตราการเติบโตรายได้
รวมเพิ่มขึ้น 10-15 % เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
 ทั้งนี้มาจากแผนการวางกลยุทธ์ขับเคลื่อน
ธุรกิจ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มในส่วนของ
รายได้ประจำา (Recurring Income) ให้มีความ
เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคตภายใต้
การสร้างการเติบโตรอบใหม่ (New S-curve) 
ผ่านการดำาเนินกิจการในบริษััทย่อย 3 บริษััท
 ได้แก่ บริษััท เคดับบลิวเอ็ม แคนนาบิเทค
 จำากัด ซึ่ง KWM ถือหุ้นในสัดส่วน 99.70% 
ดำาเนินให้บริการสกัดสารจากพืชูสมุนไพรไทย
 กัญชูา-กัญชูง ด้วยเครื่องสกัดสารด้วยระบบ
 SUPERCRITICAL FLUID CO2 EXTRACTION 
และปัจจุบันบริษััทฯได้พัฒนาเครื่องสกัดเป็นรุ่น
ที่2 KWM EXTRACTOR 2.0 ภายใต้รูปแบบการ
สกัด Supercritical CO2 Extraction (ในกลุ่ม
ธุรกิจ SOIL - OIL – EXTRACTION ) ขณะนี้มี
การเจรจาติดตั้งเครื่องสกัดให้กับลูกค้าอย่างต่อ
เนื่อง

โดยในชู่วงปีที่ผ่านมา บริษััทฯ คาดว่าจะติดตั้ง
เครื่องสกัดให้กับลูกค้าจำานวน 5 เครื่อง ส่วน
ภายในปี 2565 บริษััทฯ ตั้งเป้าที่จะติดตั้งเครื่อง
สกัด ทั้งหมด 20 เครื่อง และในปี 2567 บริษััทฯ
คาดว่าจะสามารถติดตั้งเครื่องสกัดได้ครบ 60 
เครื่องตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งจะส่งผลให้
ภายในปี2567 บริษััทฯ จะมีรายได้จากการติดตั้ง
เครื่องสกัดเข้ามาไม่ตำ่ากว่า 100 ล้านบาท  

 ขณะที่ บริษัท แล็บแอคทีฟ จำากัด ซึ่งเป็นบริษัท
ร่วมทุน (JV) ที่บริษัทฯถือหุ้นในสัดส่วน 51% เพื่อ
ดำาเนินธุรกิจการสกัด แปรรูปวัตถุดิบที่ได้จาก
พืชผลทางการเกษตร และจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
สำาหรับใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำาอางและสกิน
แคร์ ในรูปแบบ OEM นั้น ขณะนี้ได้มีการพัฒนา
สูตรผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำาอางร่วมกับทางลูกค้า
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการขอขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์ต่อสำานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา (อย.) ทั้งนี้ คาดว่าจะได้รับใน
อนุญาตจากสำานักงานอย.เร็วๆนี้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง อาทิ ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาด
สัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์ลดกลิ่นปากของสัตว์
เลี้ยง ด้วยเช่นเดียวกัน เนื่องจากมองว่าตลาดใน
กลุ่มสัตว์เลี้ยงเป็นตลาดที่ใหญ่ และมีมูลค่าสูง
 ซึ่งถือเป็นโอกาสในการขยายตลาดไปยังกลุ่มดัง
กล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ คาดว่าผลิตภัณฑ์ทั้ง
 2 ชนิดในข้างต้น จะสามารถจำาหน่ายและทำาการ
ตลาดได้ภายในช่วงไตรมาส 1/2565 พร้อมทั้งตั้ง
เป้ารายได้จากธุรกิจดังกล่าวสำาหรับปี 2565 ไม่ตำ่า
กว่า 10 ล้านบาท

ส่วน บริษััท เคดับบลิวเอชูบี จำากัด (KWHB) ซึ่ง
เป็นบริษััทร่วมทุน (JV) โดย KWM ถือหุ้นใน
สัดส่วน 51 % และ กลุ่มพันธมิตร ภายใต้บริษััท
 เฮมพ์บิซ จำากัด ซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรธุรกิจ อาทิ
 กลุ่มแพทย์แผนไทยกลุ่มเภสัชูกร กลุ่มนักวิจัย
 ร่วมถือหุ้น เพื่อดำาเนินธุรกิจสกัดสารสำาคัญจาก
พืชูสมุนไพร รวมถึงการผลิตและจัดจำาหน่าย
สินค้าจากพืชูสมุนไพร อาทิ ฟ้าทะลายโจร พืชู
กระท่อม มะขามป้อม มะม่วงหาวมะนาวโห่
 เป็นต้น โดยล่าสุด KWHB ได้มีการเปิดตัวสินค้า
ที่ได้รับใบอนุญาตจากสำานักงานอาหารและยา (
อย.) อาทิ สเปรย์ฟ้าทะลายโจร นำ้ามันหอมระเหย
 และข้าวลืมเหนื่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยัง
มีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีกหลาย
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าในปี 2565 จะมี
ผลิตภัณฑ์ใหม่วางตลาด ไม่ตำ่ากว่า 5 ผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ เจลลี่ Power Booster โดยมีส่วนผสมจาก
กระท่อม มะม่วงหาวมะนาวโห่ และกระเจี๊ยบ 
และ นำ้ากระท่อม เข้มข้นสกัดแบบ Nano เป็นต้น 
ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะมีรายได้จาก KWHB เข้ามา
ไม่ตำ่ากว่า 10 ล้านบาท ในปี 2565

 กรรมการผู้จัดการ บมจ.เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค
 (KWM) ยังได้กล่าวถึงภาพรวมอุตสาหกรรม
การเกษตรซึ่งเป็นธุรกิจหลักของ KWM ว่า ธุรกิจ
ด้านการเกษตรยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างต่อ
เนื่อง ทั้งนี้เป็นผลจากแรงขับเคลื่อนในการใช้

สินค้าเครื่องจักรและอุปกรณ์การเกษตรเพิ่มขึ้น
 โดยจะเห็นจากดีมานด์การใช้กลุ่มเครื่องจักรและ
อุปกรณ์เกษตร ที่มีความต้องการใช้เพิ่มสูงขึ้น
 รวมถึงราคาสินค้า ที่ปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้น เป็น
แรงผลักดันให้เกษตรกรขยายการผลิตเพิ่มขึ้นตาม 
และจากความต้องการ ที่สูงขึ้นส่งผลให้บริษัทฯได้
วางงบลงทุนไว้ 50 ล้านบาท เพื่อเพิ่มเครื่องจักร
ในการผลิตไลน์ใหม่ ซึ่งจะเป็นไลน์การผลิตที่ 3 
ในระบบออโตเมชั่น ที่สามารถลดการใช้แรงงาน
และสามารถผลิตได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยคาดว่าจะ
แล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 1/2565 นอกจากนี้ยังมี
แผนขยายการลงทุนในคลังสินค้าเพื่อรองรับความ
ต้องการสินค้าช่วงไฮซีซั่น ที่มีความต้องการสินค้า
มากกว่าช่วงเวลาปกติ 2-3 เท่าตัว ซึ่งคลังสินค้า
ดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2/2565 

โดยธุรกิจหลักด้านการผลิตและจำาหน่ายอุปกรณ์
ทางการทางการเกษตร ที่ผลิตให้กับกลุ่มบริษัท
การเกษตรชั้นนำา ได้แก่ บริษัทสยามคูโบต้า 
คอร์ปอเรชั่น จำากัด ภายใต้แบรนด์ "ตราช้าง" 
นั้น บริษัทฯ เตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มใบ
จอบหมุน (ใบโรตารี่) และใบเกลียวรุ่นใหม่ๆ เพื่อ
เข้าไปจำาหน่ายเพิ่มเติม เนื่องจากในช่วงก่อนหน้า
นี้ บริษัท สยามคูโบต้า  ได้มีการนำาเข้าสินค้าดัง
กล่าวจากต่างประเทศบางส่วน ซึ่งสยามคูโบต้า
 เล็งเห็นว่าหลังจากนี้จะให้ทาง KWM เป็นผู้ผลิต
สินค้าดังกล่าวทดแทนจากนำาเข้า  

ส่วนสินค้าภายใต้แบรนด์ "Pegasus" ซึ่งเป็น
ตราสินค้าของบริษัทฯ เองที่ผลิตอุปกรณ์
การเกษตร อาทิ ใบผาล ใบจักร ใบคัดท้าย โครง
ผาล ใบดันดิน ใบเกลียวลำาเลียงนั้น ยังคงมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ เตรียมบุก
ตลาดเพิ่มมากขึ้น เพื่อจำาหน่ายสินค้าผ่านระบบ
ออนไลน์ และสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าผู้ใช้สินค้า
โดยตรง อย่างไรก็ตามจากการขยายตัวที่เพิ่มขึ้น
 เป็นการตอกยำ้าให้เห็นถึงดีมานด์ของกลุ่มลูกค้า
เกษตรที่มีเข้ามาต่อเนื่องซึ่งก็จะส่งผลเชิงบวกต่อ 
KWM ในอนาคตมากยิ่งขึ้น   

บมจ. เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค (KWM) เปิดเกมรุกทางธุรกิจรับศักราชูใหม่ ประกาศต้ังเป้าปี 65 โต 10 
-15% จ่อนำา 3 บริษััทย่อย (เคดับบลิวเอ็ม แคนนาบิเทค – แล็บแอคทีฟ และเคดับบลิวเอชูบี) ต่อจ๊ิกซอว์ สู่
 New S-curve ปั�นรายได้แบบ Recurring Income พร้อมเดินหน้า  ขยายชู่องทางการตลาดออนไลน์ขับ
เคล่ือนสินค้าเคร่ืองจักรและอุปกรณ์การเกษัตร หวังจำาหน่ายสินค้าแก่ผู้ใชู้สินค้าโดยตรง เตรียมลุยพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในกลุ่มใบจอบหมุน (ใบโรตาร่ี) และใบเกลียวรุ่นใหม่ๆขายให้สยามคูโบต้าเพ่ิมข้ึน  

KWM เปิีดเกิมรุกิธุุรกิิจ ตั้�อจิ�กิซอว์้สู่่� "New S-curve"

ป ี65 ตัุ�งเปา้โตุ 10-15% 

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE



PLANET ตอกย้ำำ��ผู้้�นำำ�ด้��นำเทคโนำโลยี้ำ เซ็็นำ MOU บริิห�ริโคริงก�ริ ศู้นำย์้ำนำวััตกริริมดิ้จิิทัลและ
เทคโนำโลยี้ำขัั้�นำสู้งบ��นำฉ�ง (EEC SILICON TECHNOLOGY PARK) ม้ลค่�ริวัม 5 พัันำลบ. ชู้

เป็็นำต�นำแบบเมืองดิ้จิิทัล (Digital City) ที�ลำ��สูมัย้ำที�สุูด้ ริองรัิบบริิษััทเทคโนำโลยี้ำชัู�นำนำำ�ขั้องโลก 
ได้�เขั้��ม�ม�ลงทุนำวิัจัิย้ำพััฒนำ� (R&D) เทคโนำโลยี้ำขัั้�นำสู้งต่อย้ำอด้ธุุริกิจิ ในำพืั�นำที�อีอีซี็

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ กรรมการผู้อำานวย
การ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษััท แพลน
เน็ต คอมมิวนิเคช่ัูน เอเชีูย จำากัด 
(มหาชูน) หรือ PLANET ผู้ให้บริการเทคโนโลยี
ดิจิทัลแบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ
 บริษัท ซิลิคอน เทคโนโลย่ี พาร์ค จำากัด เพ่ือการ
ก่อสร้างและพัฒนาโครงการศูนย์นวัตกรรมดิจิทัล
และเทคโนโลยีข้ันสูงบ้านฉาง หรือ EEC SILICON 
TECH PARK (EECTP) โดยมอบหมายให้บริษัท
 แพลนเน็ตยูทิลิต้ี จำากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริ
ษัทฯ เป็นผู้ดำาเนินการออกแบบและสร้างต้นแบบ
เมืองดิจิทัล (Digital City) ท่ีลำ้าสมัยท่ีสุด เพ่ือ
ดึงดูดบริษัทเทคโนโลยีช้ันนำาของโลก ให้มาลงทุน
ต้ังศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D) ท่ีโครงการ EEC 
SILICON TECH PARK

 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีรายได้จากค่าดำาเนินการในการ
บริหารโครงการร้อยละ 10 ของมูลค่าโครงการใน
แต่ละเฟส โดยมูลค่ารวมของโครงการรวม 3 เฟส
 ประมาณ 5,000 ล้านบาท ในระยะเวลา 10 ปี
 ซึ่งเฟสแรกได้เริ่มดำาเนินการแล้วในปี 2565 นี้
 มูลค่าราว 500 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯ ยัง
จะสามารถเพิ่มโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์ดิจิทัล
 (Digital Product) ของระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบสื่อสารให้แก่ลูกค้าในทั้งกลุ่มภาครัฐ และ
ภาคเอกชนได้เพิ่มขึ้น

สำาหรับ ต้นแบบเมืองดิจิทัล (Digital City) ที่จะ
ดึงดูดบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำาของโลก ให้มาลงทุน
ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D) ดังกล่าว ประกอบ
ด้วยโครงสร้างพื้นฐาน 6 ด้าน คือ 1.ระบบสื่อสาร
มั่นคง (Telecom High Availability) ที่มีระบบ
สื่อสารสำารอง ทำาให้เชื่อมต่อได้ตลอดเวลา 2.ระบบ
ไฟฟ้ามั่นคง (Electricity High Availability) มี
ระบบไฟฟ้าสำารอง ทำาให้มีไฟฟ้าใช้ตลอดเวลา 3.
นำ้าประปาที่มีคุณภาพดื่มได้ทันที (Clean Water 
Supply) 4.อากาศที่ไร้มลพิษ (No Air Pollution) 
5.ความปลอดภัยทางชีวิต ทรัพย์สิน และข้อมูล

 (Security/CSOC) และ 6.การบริหารสิ่งปฏิกูล 
(Waste Management)

 โดยโครงสร้างพื้นฐานทั้ง 6 ด้านดังกล่าวนั้นใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) 
อาทิเช่น Cloud Computing, Ai/Analytic, IoT, 
Twin Digital, and GIS  ในการควบคุมและตรวจ
สอบผ่านศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ (Intelligent 
Operation Center) โครงการนี้มี 3 เป้าหมายหลัก 
คือ เพื่อลดโลกร้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
และเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 " บริษััทฯจะนำาเทคโนโลยีด้านดิจิทัลล่าสุด มา
ใชู้ในโครงการนี้ เพื่อให้ที่นี่เป็นต้นแบบของ
เมืองดิจิทัล (Digital City) ที่มีระบบโครงสร้าง
พื้นที่ที่ดีที่สุดในทุกด้าน อาทิ ด้านเทคโนโลยี
ด้าน Telecom ที่จะมีโครงข่ายสื่อสารอัจฉริยะ
 (Smart networks) อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสุด
 ทั้ง 5G , Fiber Optic, และดาวเทียม  ระบบ
นำ้า-ไฟอัจฉริยะ ที่เน้นมาจากพลังงานสะอาด 
จนถึงสถานีชูาร์จรถไฟฟ้า (EV Charger) สำาหรับ
รถยนต์ที่ใชู้พลังงานไฟฟ้า โดยะมีศูนย์ปฏิบัติการ
อจัฉรยิะทีค่วบคมุระบบโครงสร้างพืน้ฐานทกุด้าน
ในโครงการนี้ทั้งหมด ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในเมือง
ไทย และจะเป็นต้นแบบให้หน่วยงานราชูการหรือ
เอกชูนได้มาเยี่ยมชูม เพื่อพิจารณานำาไปใชู้ใน
อนาคต" นายประพัฒน์กล่าว                                  

 นายณไพโรจน์ เปี่ยมพงษ์สานต์ ประธาน
กรรมการบริษัท ซิลิคอน เทคโนโลยี่ พาร์ค จำากัด
  เปิดเผยว่า ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี
ขั้นสูงบ้านฉาง (EEC SILICON TECHNOLOGY 
PARK) ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนา
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor : EEC) คือแผนยุทธศาสตร์ภายใต้
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เพื่อยกระดับประเทศให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยการลงทุนด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ตามวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ

อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

  โดยศูนย์นวัตกรรมแห่งนี้ จะเป็นเครื่องมือตาม
นโยบายและโครงสร้างพื้นที่ฐานสำาคัญที่ช่วย
สนับสนุนภาพเอกชนในการลงทุนพัฒนาเพื่อ
นำาพาระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ที่สมดุลและ
ยั่งยืน โดยช่วยส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่
ของประเทศไทยให้เข้มแข็งและเป็นตัวเชื่อมโยง
ระหว่างภาคอุตสาหกรรมภาคการศึกษาและการ
วิจัยภาครัฐและภาคชุมชนท้องถิ่นโดยมีเป้าหมาย
ช่วยขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของประเทศไทยในอนาคต  

  อนึ่ง เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ที่ประชุม คณะ
รัฐมนตรี มีมติเห็นชอบจัดตั้งเขตส่งเสริมเศรษฐกิจ
พิเศษเพิ่มเติม 6 แห่ง ตามมติคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) 
เพือ่เพิม่จดุแขง็ดงึดดูการลงทุนในอตุสาหกรรมเป้า
หมาย และรองรับการลงทุนในอนาคต เนื่องจาก
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี มี
พื้นที่รับรองการประกอบกิจการอุตสาหกรรม
และการค้า จำานวน 15,836 ไร่ ซึ่งคาดว่าจะ
รองรับการลงทุนได้เพียง 5 ปี จึงต้องจัดตั้งเขต
ส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้น 6 แห่ง แบ่งเป็น
 อุตสาหกรรมรูปแบบนิคมอุตสาหกรรม 5 แห่ง 
โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 6,884 ไร่

  และเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ
 1 แห่ง คือ ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้น
สูงบ้านฉาง มีพื้นที่รวม 519 ไร่ เพื่อเป็นพื้นที่เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัย กลุ่มอุตสาหกรรม
ดิจิทัลและกิจการที่เกี่ยวข้องไปสู่การใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง นวัตกรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล
 ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่จะ
กำาหนดพื้นที่นำาร่องของอีอีซีในการพัฒนาระบบ
โครงข่าย 5G เต็มรูปแบบ

PLANET เซ็น MOU
บริหารศููนย์นวัิตุกรรม่ขัั้�นสูี่ง ในอ้อ้ซ้ี มููลค่่ารวมู 5 พัันลบ.
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บริิษััทปตท. จำำ�กััด (มห�ชน) (“ปตท.”) ขอเรีิยนใหทริ�บว่่� ต�มที�คณะกัริริมกั�ริบริิษััท 
อรุิณ พลััส จำำ�กััด (“ARUNPLUS”) (บริิษัทั ย่อยที� ปตท.ถืือหุ�นริ�อยลัะ 100) ในกั�ริปริะชุมคริ�งั
ที�12/2564 วั่นที� 22 พฤศจิำกั�ยน 2564 มีมติอนุมัติกั�ริจัำดตั�งบริิษััทร่ิว่มทุนกัับ บริิษัทั โกัลับอลั

 เพ�เว่อร์ิซิินเนอร์ิยี�จำำ�กััด (มห�ชน) (“GPSC”) ในน�มบริิษััท นูออโว่ พลััส จำำ�กััด(“NUOVO 
PLUS”) ด�ว่ยทุนจำดทะเบียน 4,200ลั��นบ�ท แลัะมีทุนชำ�ริะเริิ�มแริกั 1,050 ลั��นบ�ท ซ่ิ�ง ARUN 
PLUS แลัะGPSC ถืือหุ�นในสดั ส่ว่นริ�อยลัะ 51แลัะ49 ต�มลัำ�ดับ โดยมีวั่ตถุืปริะสงค์เพื�อศ่กัษั�

คว่�มเป็นไปได�แลัะสนับสนุนกั�ริลังทุนในห่ว่งโซ่ิธุุริกิัจำแบตเตอรีิ� (Battery Value Chain)

รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าตาม
นโยบายขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์
ของประเทศ รวมถึงระบบกักเก็บพลงังานซ่ึง
เป็นระบบที่สนับสนุนให้สามารถเก็บพลงังาน
ไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน และการลงทุน
ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง 

โดยการร่วมทุนดงักล่าวเป็นการรวมจุดแข็ง
ความเชี่ยวชาญ ความแข็งแกร่งทางการ
เงิน ซึ่งเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันในธุรกิจแบตเตอรี่และเชื่อมโยงห่วงโซ่
อุปทานยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการเติบโต
ของธุรกิจแบตเตอรี่ในอนาคตตามกลยุทธ์
 New S-Curve ของกลุ่ม ปตท. โดยไดจ้ด
ทะเบียนจัดตั้งบริษัท ดงักล่าวแลว้เสร็จเมื่อวัน
ที่ 11 มกราคม 2565

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ซินเนอร์ยี่จำากัด (
มหาชน) (“บริษัทฯ”)  เปิดเผยว่าการร่วมทุน
ดังกล่าวจะเป็นการรวมจุดแข็งความเชี่ยวชาญ
 และความแข็งแกร่งทางการเงิน ซึ่งจะเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขนั ในธุรกิจ
แบตเตอรี่และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานยาน
ยนต์ไฟฟ้า เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ
แบตเตอรี่ในอนาคต

 บริษัทฯ จะศึกษาความเป็นไปได้และเตรี
 ยมความพร้อมในการทำาธุรกิจแบตเตอรี่
ร่วมกันเมื่อได้ข้อสรุปและแนวทางการธุรกิจ
และ/หรือลงทุนใดๆ จะดำาเนินการขออนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อ
พิจารณาประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ อีกคร้ัง
 โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและตลาดหล
กัทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป

PTT สู่�ง อรุณ พล้สู่ ร�ว้มทุุน GPSC
ลุยธุุรกิจแบตุเตุอร้�-เช่ี้�อม่โยงห่วิงโซ่ี

อุปทานยานยนต์ุไฟฟา้ 
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LALIN ว่�งเป้�ริ�ยได�ปี 65 ไว่�ที� 7,200 ลับ. หลัังตุน Backlog แลั�ว่กัว่่� 
1,100-1,200 ลับ.  ขณะที�ตั�งเป้�ยอดข�ยปี 65 ไว่�ที� 8,500พันลั��นบ�ท ลุัยเปิด 10-12 

โคริงกั�ริใหม่ มูลัค่�ริว่ม 7,000-8,000 ลับ. พริ�อมค�ดตลั�ดอสังห�ฯ ปี65 
โตไม่ตำ��กัว่่� 10% หลัังผ่่�นจุำดตำ��สุดไปแลั�ว่ในปี 64

LALIN ว้างเป้ีารายได้ปีี 65 ไว้้ทุ่� 7.2 พ้นลบ.
ยอดขั้าย 8.5 พัันลบ. ลุยเปิด 10-12 โครงการใหม่่ 

รวม 7-8 พัันลบ. 

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE

นายไชูยยันต์ ชูาครกุล ประธานกรรมการบริหาร
 บริษััท ลลิล พร็อพเพอร์ต้ี จำากัด (มหาชูน) LALIN เปิด
เผยว่าบริษััทฯ  ต้ังเป้าหมายผลประกอบการในปี2565 
คาดว่าจะมียอดขายแตะท่ีระดับ 8,500 ล้านบาท ขณะ
ท่ีวางเป้ารับรู้รายได้ไว้ท่ี 7,200 ล้านบาท ซ่ึงเป็นการ
เติบโตต่อเน่ืองเพ่ิมข้ึน 10% จากปีก่อนท่ีทำาผลงานได้
ดีกว่าเป้าหมาย โดยพร้อมท่ีจะขยายโครงการใหม่เพ่ิม
เติมในปีน้ีอีกราว 10 – 12 โครงการ มูลค่ารวม 7,000 
– 8,000 ล้านบาท

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าภาพรวมของ
เศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ราว 3 - 4% ซึ่งถือว่ายัง
ไม่กลับไปสู่ระดับปกติในช่วงก่อนเกิดการะบาด ทั้งนี้
เศรษฐกิจยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการระบาดระลอก
ใหม่ของ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่  ตลอดจนการเร่ง
ตัวขึ้นของอัตราเงินเฟ้อทั่วโลก นำาไปสู่การเร่งปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบายในหลายประเทศ ในขณะที่กำาลัง
ซื้อภายในประเทศที่ยังอ่อนแอจากผลกระทบของการ
ระบาด  ระดับหนี้ครัวเรือนที่ทรงตัวในระดับสูง  ความ
เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์    
อย่างไรกด็เีชือ่ว่าภาพรวมธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ของไทย
ได้ผ่านจุดตำ่าสุดไปแล้วในช่วงปี2564 คาดว่าปีนี้จะมีการ
เติบโตขึ้นไม่ตำ่ากว่า10%

ประกอบกับภาคอสังหาริมทรัพย์ได้รับปัจจัยสนับสนุน
จากมาตรการภาครัฐที่ได้มีการต่ออายุมาตรการลดค่า
ธรรมเนียมการโอน และค่าธรรมเนียมจำานอง สำาหรับ
ที่อยู่อาศัยที่ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทออกไปจนถึงสิ้น
ปี 2565  การผ่อนปรนเกณฑ์ LTV จากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย  รวมถึงตลาดแนวราบที่ยังได้แรงหนุนจาก
พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนจากความต้องการซื้อที่อยู่
อาศัยแนวสูงมาเป็นที่อยู่อาศัยแนวราบซึ่งตอบโจทย์การ
อยู่อาศัยได้ดีกว่าในยุค New Normal  

โดยบริษัทมองว่าแม้สภาวะเศรษฐกิจ และสภาวะ
อุตสาหกรรม ในปีนี้จะยังไม่เอื้ออำานวยมากนัก แต่
บริษัทยังคงมีความเชื่อมั่นในแผนกลยุทธ์ การบริหาร
งาน และความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะในตลาดแนวราบ
ของบริษัทฯ  จึงมั่นใจว่าจะเป็นอีกปีที่จะสามารถขยาย
ตัวได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าสู่การเป็น National 
Housing Company และก้าวสู่การเป็น 1 ใน 5 แบรนด์
แรกของผู้นำาตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยที่ผู้บริโภคนึกถึง
เมื่อมองหาที่อยู่อาศัยแนวราบในช่วงราคา 2 – 8 ล้าน
บาท  

สำาหรับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในปี 2564 ที่
ผ่านมาว่า เป็นปีที่เกิดรูปแบบการฟื้นตัวที่ขาดสมดุล
ขึ้น หรือการฟื้นตัวแบบ K-Shaped เศรษฐกิจโลกและ
เศรษฐกิจของหลายประเทศโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้วมีการฟื้นตัวได้ดี  โดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจ
โลกในปี 2564 จะกลับมาขยายตัวได้ราว 5.9% จาก
ที่หดตัว 3.1% ในปี 2563   ในขณะที่เศรษฐกิจของอีก
หลายประเทศ รวมถึงประเทศไทยมีการฟื้นตัวที่ช้า โดย

มองว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะขยายตัวได้เพียงเล็ก
น้อยที่ราว 1% จากที่หดตัวถึง 6.1% ในปี 2563 ซึ่งเป็น
ประเด็นที่น่ากังวล
  
ด้านนายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล
 พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน) LALIN เปิดเผยว่า ใน
ปีนี้ บริษัทจะมีการต่อยอดการใช้กลยุทธ์ด้าน Digital 
Marketing เพิ่มมากขึ้น เพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้
อย่างมีศักยภาพและตรงตามไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุค
ปัจจุบัน โดยได้นำา Big Data มาใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยว
กับ Customer Insight  เพื่อนำาเสนอรูปแบบผลิตภัณ
ฑ์และการบริการที่เข้าถึง และตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำา  รวมไปถึงการยกระดับ
การบริหารจัดการระบบสารสนเทศภายในองค์กร โดย
นำาระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงานในทุก
ภาคส่วนในองค์กร เพื่อยกระดับสู่ Digital Company 
อย่างเต็มรูปแบบ  
 
สำาหรับทิศทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัทในปี 2565 
นี้ จะยังคงให้ความสำาคัญกับตลาดที่อยู่อาศัยในกลุ่ม
แนวราบที่เป็น Real Demand  ซึ่งตอบโจทย์การใช้ชี
วิตของผู้บริโภคในยุค New Normal ได้ดีกว่า เพราะ
มีพื้นที่สีเขียวในการผ่อนคลาย และมีพื้นที่ใช้สอยที่
รองรับการใช้ชีวิต ตอบสนองความต้องการในหลาก
หลายรูปแบบทั้งการ Work from Home และการเรียน
ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำาคัญอย่าง
มากในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ทั้งในเรื่องความ
สวยงามด้านการออกแบบ และฟังก์ชันการใช้ชีวิตที่
สมบูรณ์แบบ   โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ถือเป็นแบรนด์
อสังหาริมทรัพย์รายแรกที่จุดกระแสนิยมในแบบบ้าน
สไตล์ฝรั่งเศสในประเทศไทยด้วยการออกแบบ French 
Colonial Style ที่นำาความงดงามของสถาปัตยกรรม
ฝรั่งเศสที่เรียบหรูมาประยุกต์เข้ากับการสร้างสรรค์
ฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ชีวิตสังคมเมือง บนทำาเล
ศักยภาพในราคาที่คุ้มค่าจับต้องได้  
 
รวมถึงยังคงขับเคลื่อนองค์กรภายใต้กลยุทธ์ Lalin 
The Next เพื่อก้าวสู่การเป็นแบรนด์อสังหาริมทรัพย์
เพื่อคนไทย พร้อมมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยแบบ
ใหม่ที่ดีกว่า ที่รวม 3 แนวทางหลักเพื่อสร้างการเติบโต
จากปัจจุบันสู่อนาคตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย Next 
Dynamic Sustainable การบริหารโดยยึดหลัก  ESG 
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน  ด้วยการเป็นองค์กรที่ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม และมองเห็นคุณค่าในการประหยัดพลังงาน
 มีการจัดทำาระบบบำาบัดนำ้าเสียที่ได้มาตรฐานตามข้อ
กำาหนด เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีการสนับสนุนช่วย
เหลือสังคมในด้านต่างๆ ทั้งยังดำาเนินกิจการด้วยหลัก
จริยธรรม ยุติธรรม และโปร่งใส มีการดำาเนินกิจการ
ที่ดีเพื่อสร้างผลประกอบการที่ดี โดยมุ่งหวังเป็นส่วน
หนึ่งที่จะสร้างความยั่งยืนต่อไป ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อ ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรต่างๆ รวมถึงตัวองค์กรเอง
ด้วย Next Living Experience มุ่งเน้นให้ความสำาคัญ

ต่อลูกค้า เฟ้นหาที่ตั้งโครงการในทำาเลศักยภาพ  
สร้างสรรค์การออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมและดีไซน์ที่
ทันสมัยในวิสัยทัศน์แห่ง Trend setter  เลือกสรรวัสดุคุ
ณภาพในการก่อสร้างและตอบโจทย์ในเรื่องของฟังก์ชัน 
สะท้อนทุกๆการใช้ชีวิตในแบบที่ลูกค้าต้องการ พร้อมส่ง
มอบบ้านที่มีคุณภาพ  สร้างประสบการณ์ใหม่ในการอยู่
อาศัย  

รวมทั้งใส่ใจการบริการหลังการขายให้ดียิ่งขึ้น เพื่อสร้าง
คุณภาพชีวิตอีกระดับให้กับครอบครัวลลิล โดยได้นำา
เสนอนวัตกรรมการอยู่อาศัย LI (Lalin Innovation for 
Living) ที่ครอบคลุม 3 ส่วน ประกอบด้วย 1.LI-Smart 
& Security เสริมความสะดวกสบายและระบบรักษา
ความปลอดภัย 2.LI-Eco System ส่งมอบบ้านที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ลูกค้าเพื่อการอยู่อาศัยที่ยั่งยืน 
3.LI-Lively & Healthy “บ้านสุขภาพดี” ให้ความสำาคัญ
ต่อเรื่องการถ่ายเทอากาศ การคำานึงถึงทิศทางลมและ
แสงแดด และคัดสรรวัสดุที่ช่วยลดการสะสมของเชื้อ
โรค เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ในการอยู่อาศัย และ Next 
Innovative Co-Creation เพราะตระหนักดีว่าสินทรัพย์
ที่มีค่าสูงสุดคือ “บุคลากร” 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญต่อการพัฒนา
ศักยภาพของสมาชิกในองค์กรอยู่เสมอ ทั้งยังเปิด
โอกาสให้ใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ โดยมีการจัดตั้ง
  Lalin  Academy แหล่งความรู้สนับสนุนบุคลากร
ในการทำางาน มีการ Training อย่างต่อเนื่อง ทั้ง New 
Skill, Re-Skill และ Up Skill เป็นการเตรียมพร้อมรับ
ทุกการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น มีการใช้เทคโนโลยี Data 
Analytics ในการทำางานทั่วทั้งองค์กร ต่อยอดการ
ทำางานในรูปแบบการตลาด Offline สู่ Online ได้เต็ม
รูปแบบ และทั้งนี้ยังนำามาปรับใช้ในเรื่องการทำางานยุค 
New normal ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
 
ปัจจุบัน บริษััทยังคงมีฐานะทางด้านการเงินที่
แข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E 
Ratio) อยู่ที่ 0.6 เท่า ซึ่งตำ่ากว่าค่าเฉลี่ยโดยรวม
ของอุตสาหกรรมซึ่งอยู่ที่ 1.4 – 1.5 เท่า  รวมทั้งมี
กระแสเงินสดสำารองเพื่อรองรับการขยายธุรกิจอีก
กว่า 2,000-3,000 ล้านบาท  อีกทั้งมีเครดิตวงเงินกู้
เงินจากธนาคารอยู่อีกมาก เพียงพอสำาหรับการขยาย
ธุรกิจในอนาคต  รวมถึงบริษััทมีการควบคุมความเสี่ยง
ทางด้านการเงินด้วยการทยอยเปิดโครงการ เพื่อไม่ให้ 
Cashflowตึงเกินไป เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำาคัญที่ชู่วย
ให้บริษััทมีสภาพคล่องทีงการเงินสูง

ทั้งนี้ บริษััทฯ ได้จัดสรรงบในการซื้อที่ดินในปี2565
 ไว้ที่ราว 1,100 – 1,200 ล้านบาท และพร้อมปรับเพิ่ม
เติมในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เพื่อให้
พร้อมรองรับต่อการขยายธุรกิจตามแผนงาน และการ
เติบโตอย่างยั่งยืนของบริษััทต่อไป
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บริษััท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชูน) หรือไอวีแอล บริษััทเคมีภัณฑ์
ช้ัูนนำาระดับโลกท่ีดำาเนินธุรกิจอย่างย่ังยืน ประกาศอยู่ระหว่างดำาเนินการ

เข้าซ้ือหุ้นของบริษััท Ngoc Nghia Industry – Service – Trading Joint 
Stock Company หรือ NN

NN เป็็นหน่�งในผู้้�นำ�ของธุุรกิิจข่�นร้ป็ผู้ลิิตภััณฑ์์ PET ใน
ป็ระเทศเวีียดน�ม โดยมีควี�มสััมพัันธ์ุอันย�วีน�นกัิบ
แบรนด์ชัั้�นนำ�ต่�งๆ แลิะมีฐ�นกิ�รผู้ลิิต 4 แห่งทั�งท�ง
ตอนเหนือแลิะตอนใต�ของป็ระเทศ ด�วียกิำ�ลัิงกิ�รผู้ลิิต
ผู้ลิิตภััณฑ์์ข่�นร้ป็ขวีด (preform) ขวีดสัำ�เร็จ แลิะฝ� PET 
รวีม ทั�งหมดป็ระม�ณ 55,000 พัันลิ��นหน่วีย หรือเทียบ
เท่�กิ�รข่�นร้ป็ PET ป็ระม�ณ 76,000 ตันต่อปี็
 
ด�วียกิ�รดำ�เนินง�นได�ม�ตรฐ�นระดับส้ัง NN จ่งเป็็นผู้้�
ผู้ลิิตบรรจุภััณฑ์์ PET ที�ได�รับควี�มไวี�วี�งใจจ�กิแบรนด์
ชัั้�นนำ�ทั�งในป็ระเทศเวีียดน�มแลิะบริษััทข��มชั้�ติต่�งๆ ใน
อุตสั�หกิรรมเครื�องดื�มแลิะอื�นๆ กิ�รดำ�เนินธุุรกิิจของ NN 
อย่้ภั�ยใต�กิ�รบริห�รของทีมผู้้�นำ�ที�มีป็ระสับกิ�รณ์ มีควี�ม
ร้�ควี�มเข��ใจในอุตสั�หกิรรมแลิะตลิ�ดท�องถิิ่�นเป็็นอย่�งดี
 ข�อได�เป็รียบท�งกิ�รแข่งขันเหล่ิ�นี�นับได�ว่ี�เป็็นส่ัวีนผู้สัม
เชิั้งกิลิยุทธ์ุที�ลิงตัวีสัำ�หรับไอวีีแอลิ แลิะจะช่ั้วียส่ังเสัริม
กิ�รเติบโตของบริษััทฯ ในระยะย�วีภั�ยหลัิงกิ�รควีบรวีม
กิิจกิ�รเสัร็จสัมบ้รณ์โอกิ�สัในกิ�รเข��ซืื้�อกิิจกิ�รครั�งนี�จะ
ช่ั้วียเสัริมควี�มแข็งแกิร่งให�แก่ิตำ�แหน่งท�งกิ�รตลิ�ดใน
กิลุ่ิมธุุรกิิจบรรจุภััณฑ์์ของไอวีีแอลิ โดยเฉพั�ะในภ้ัมิภั�ค
ที�ตลิ�ดมีกิ�รเติบโตส้ังอย่�งเอเชีั้ย-แป็ซิื้ฟิิกิ
 

นายดีเค อากาวาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ Combined PET, IOD และ
 Fibers กล่าวว่า "โอกาสในการลงทุนครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจของไอ
วีแอลที่กำาลังขยายฐานการผลิตของเรา เข้าสู่ตลาดที่กำาลังโตอย่างเวียดนาม ซึ่ง
ได้รับการวางตำาแหน่งให้เป็นศูนย์กลางการผลิตในอาเซียนสำาหรับภูมิภาคเอเชูีย-
แปซิฟิก นอกจากนี้ ตลาดบรรจุภัณฑ์ PET ในเวียดนามเองก็มีแนวโน้มเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นและมาตรฐานการดำารงชูีวิต ที่กำาลัง
พัฒนาขึ้น โอกาสการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้จะชู่วยหล่อเลี้ยงการเติบโตอย่างยั่งยืน
ของกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของเราอย่าง Combined PET ซึ่งเติบโตอย่างมั่นคงและ
สามารถตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก"
 
ทั้งนี้ ขั้นตอนการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้จะต้องปฎิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์ พระราชูกฤษัฎีกาและหนังสือเวียนต่างๆ ตามที่คณะกรรมการกำากับหลัก
ทรัพย์ของประเทศเวียดนาม (State Securities Commission of Vietnam) 
กำาหนด รวมถึงข้อบังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฮานอย (HNX) โดยไอวีแอล
และ/หรือบริษััท Indorama Netherlands B.V. ซึ่งเป็นบริษััทย่อยต้องทำาคำาเสนอ
ซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษััท NN ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในครึ่งแรกของปี 2565
 



“บี จิสติกส์” เร่งศึกษัาแผนนำาหุ้นบริษััทร่วมทุน “เทพฤทธา” ซ่ึงเป็นผู้จำาหน่ายนำ้าดิบเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 2 ปี หลังแนวโน้มธุรกิจเติบโตสูงจากความต้องการใชู้นำ้า 
“ภาคครัวเรือน-อุตสาหกรรม” พุ่ง เล็งเพ่ิมบ่อใหม่พ้ืนท่ีภาคตะวันออกรองรับเขตอีอีซี เผยอ

ยู่ระหว่างคัดเลือกท่ีปรึกษัาทางการเงิน คาดได้ข้อสรุปภายในเดือนน้ี

ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์ ประธาน
กรรมการบริหารบริษััท บี จิสติกส์
 จำากัด(มหาชูน) หรือ B เปิดเผยว่า
 การท่ีบริษัทให้ความสำาคัญกับการ
ลงทุนในธุรกิจกลุ่มสาธารณูปโภค
ข้ันพ้ืนฐานท้ังกลุ่มพลังงานทดแทน
 และธุรกิจผลิตนำ้าดิบ เน่ืองจากมอง
ว่าเป็นธุรกิจท่ีตอบโจทย์การเติบโตท่ี
ย่ังยืนและสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
กับผู้ถือหุ้นได้ โดยในส่วนของบริษัท
 เทพฤทธา จำากัด ซ่ึงดำาเนินธุรกิจ
จำาหน่ายดิบและเป็นบริษัทร่วมทุนท่ี
 B ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วน 51 % กำาลัง
ศึกษาแผนท่ีจะนำาหุ้นเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ และขณะน้ีอยู่
ระหว่างการคัดเลือกท่ีบริษัทปรึกษา
ทางการเงินคาดว่าได้ข้อสรุปภายใน
เดือนน้ี โดยต้ังเป้าหมายว่าจะนำาหุ้น
บริษัท เทพฤทธา เข้าจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพย์ได้ภายใน 2 ปี
 ดร.ปัญญา กล่าวต่อว่า สาเหตุท่ี
บริษัทต้องเร่งศึกษาแผนการนำาหุ้น
บริษัทเทพฤทธา เข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เน่ืองจากธุรกิจ
จำาหน่ายนำ้าดิบมีแนวโน้มเติบโตสูง
จาก

ความต้องการใช้นำ้าของภาคครัว
เรือนและภาคอุตสาหกรรม ทำาให้
บริษัทต้องเตรียมแหล่งเงินทุน
รองรับการขยายกิจการในอนาคต
 ทั้งเรื่องการลงทุนซื้อบ่อใหม่เพื่อ
ขยายปริมาณการส่งนำ้าดิบให้กับ
ลูกค้า เตรียมลงทุนวางระบบท่อเพื่อ

ส่งนำ้าดิบไปยังผู้ผลิตนำ้าโดยตรง 
ซึ่งบริษัทมีเป้าหมายที่จะซื้อบ่อ
ใหม่เพิ่มในพื้นที่ภาคตะวันออก
 เพื่อรองรับการขยายตัวของภาค
อุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษหรือ EEC
 
สำาหรับแผนขยายการลงทุนของ
บริษัทเทพฤทธา ในปี 2565 บริษัท
มีแผนลงทุนซื้อบ่อใหม่เพื่อขยาย
ปริมาณการส่งนำ้าดิบให้กับลูกค้า ใน
สัญญาฉบับใหม่ ปริมาณขั้นตำ่า 1.5 
ล้าน ลบ.ม. ต่อปี และเป็นบ่อสำารอง
ให้กับบริษัทเพื่อกักเก็บนำ้าเพิ่มขึ้น
 อย่างไรก็ตามในส่วนของ B นั้น ได้
เริ่มทยอยรับรู้รายได้จากธุรกิจผลิต
นำ้าดิบมาตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2564
“เทพฤทธา ถือเป็นบริษัทร่วมทุน
ของ B ที่มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง
ในระยะยาวจำาเป็นต้องเตรียมความ
พร้อมเรื่องของแหล่งเงินทุน และ
การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็จะ
ทำาให้บริษัทมีความคล่องตัวในการ
บริหารด้านการเงิน สามารถออก
ตราสารทางการเงินประเภทต่าง ๆ
 ได้ทั้งตราสารหนี้ ตราสารทุน และ
ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ช่วยให้บริษัท
สามารถจัดโครงสร้างทางการเงิน
ที่เหมาะสมต่อการดำาเนินธุรกิจของ
บริษัทได้”ดร.ปัญญา กล่าว

นอกจากนี้จะช่วยเสริมสร้างความ

น่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ที่ดี
ในการบริหารงานและมาตรฐาน
การดำาเนินงานของบริษัทมากขึ้น
 ผ่านกลไกการเปิดเผยข้อมูลของ
ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งนอกจากจะช่วย
สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้สนใจลงทุน
ในหลักทรัพย์ของบริษัทมากขึ้นแล้ว
 ยังช่วยสร้างความน่าชื่อถือแก่ลูกค้า
 คู่ค้า และสถาบันการเงิน นอกจาก
นี้ยังเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้า
 การเข้าถึงพันธมิตรและการต่อยอด
ธุรกิจในอนาคต

ส่วนภาพรวมการลงทุนในกลุ่ม
สาธารณูปโภค นอกเหนือจาก
ที่บริษััทเข้าไปร่วมทุนในธุรกิจ
จำาหน่ายนำ้าดิบ โดยเข้าไปถือหุ้น
 51% ในบริษััท เทพฤทธา จำากัด
 ปัจจุบันบริษััทมีรายได้จากธุรกิจ
พลังงานทดแทนในเชูิงพาณิชูย์
 (COD) ไปแล้ว 2 โครงการคือ
 โครงการโซลาร์ฟาร์ม SSG สยาม
 โซลาร์ ภายใต้บริษััทร่วม เดอะ
 เมกะวัตต์ จำากัด ที่อยู่ในชูัยภูมิ
 กำาลังการผลิต 27 เมกะวัตต์ โดย
ได้ COD ไปแล้วตั้งแต่ปี 56 และ
โครงการโซลาร์ฟาร์ม ในประเทศ
เวียดนาม ที่บริษััทเข้าไปร่วมลงทุน
 กำาลังการผลิต 29 เมกะวัตต์ ซึ่ง
ได้ COD ไปแล้วเมื่อปี 63 ที่ผ่าน
มา โดยที่ทั้ง 2 โครงการถือว่าเป็น
ธุรกิจที่สร้างรายได้เสริมเข้ามาให้
กับบริษััทได้อย่างต่อเนื่อง

B เล็งด้น”เทุพฤทุธุา” เข้าตั้ลาดหุุ้้น 
 ภูายใน 2 ป ีระดม่ทุนขั้ยายกิจการ

รับด้ม่านด์นำ�าดิบพุ่ัง

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE



"วสัันต์์ อิิทธิิโรจนกุุล" หััวเรือิใหัญ่่ PIMO เปิิดแผนธุิรกิุจปีิ 65 ตั์�งเป้ิาดันรายได้แต์ะ
 1,200 ล้านบาท คลอิดผลิต์ภััณฑ์์ใหัม่่แบรนด์ Pioneer Motor เอิาใจลูกุค้าทั�งใน

ปิระเทศและต่์างปิระเทศ พร้อิม่ทุ่ม่งบลงทุน 45 ล้านบาท ซืื้�อิเครื�อิงจักุร

นายวสันต์ อิทธิโรจนกุล กรรมการ
ผู้จัดการ บริษััท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ 
จำากัด (มหาชูน) หรือ PIMO-ไพโม่ 

ผู้ประกอบธุรกิจหลักผลิตมอเตอร์
ไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ (Air 
Conditioning Motor) มอเตอร์ที่
ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป (Induction 
Motor)  เครื่องสูบนำ้า ปั๊มหอยโข่ง
 มอเตอร์สำาหรับสระว่ายนำ้า มอเตอร์
สำาหรับปั๊มบ้าน (Submersible 
Pump,Pool Spa Pump and Home 
Pump) เปิดเผยว่าในปี 2565 
บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ 1,200 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่คาด
ว่าจะทำาได้ 1,000 ล้านบาท หรือ
เติบโต 20% เนื่องจากมีออเดอร์เต็ม
ไปล่วงหน้า 8 เดือนแล้ว ประกอบ
กับบริษัทฯ เตรียมออกสินค้าใหม่มา
จำาหน่ายประกอบด้วย 1.ผลิตภัณฑ์
เครื่องสูบนำ้าหอยโข่ง ภายใต้แบรนด์
 Pioneer Motor (อยู่ระหว่างดำาเนิน
การ) 2.มอเตอร์ภาคอุตสาหกรรม

 3 Phase 5 HP-20HP (อยู่ระหว่าง
ดำาเนินการ) และ 3.มอเตอร์พัดลม
 สำาหรับลูกค้าต่างประเทศเพิ่มจาก 2 
รุ่น เป็น 5 รุ่น (เสร็จเรียบร้อยแล้ว)   

"บริษััทฯ ยังได้ขยายกำาลังการผลิต
 Variable Speed Motors จาก
 70 ลูก เป็น 120 ลูก เพื่อรองรับ
ตลาดในต่างประเทศ โดยในปัจจุบัน
ได้ดำาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
 นอกจากนี้ยังเพิ่มกำาลังผลิต
มอเตอร์ปั๊มนำ้าใชู้ในบ้านสำาหรับผู้ใชู้
ในประเทศ ,มอเตอร์สำาหรับเครื่อง
ปรับอากาศ มอเตอร์ BLDC HVAC 
MOTOR และมอเตอร์สำาหรับ
จักรยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งบริษััทฯ
 ได้มุ่งศึกษัาและพัฒนาร่วมกับ
 สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชูาติ (สวทชู.) " นาย
วสันต์ กล่าว         

นายวสันต์ กล่าวต่อไปว่าในปี 2564 

บริษัทฯ ใช้งบลงทุนจำานวน 85 ล้าน
บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและกำาลัง
การผลิต โดยแบ่งเป็นการลงทุน
ในอาคาร Warehouse ใหม่ขนาด
พื้นที่ 3,019 ตารางเมตร และอาคาร
ส่วนขยายกำาลังผลิตมอเตอร์ AC 
ด้วยงบลงทุน 21.3 ล้านบาท ลงทุน
ติดตั้งหลังคาโซลาร์เซลล์ เพิ่มเติม
อาคาร BLDC ด้วยงบลงทุน 8.3 
ล้านบาท รวมไปถึงลงทุนหุ่นยนต์
 Automation 3 ตัวและเครื่องจักร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
 1 เครื่อง ซึ่งประกอบด้วย โรบอท
หยิบชิ้นงานแผนกฝา 2 ตัว,โรบอท
หยิบชิ้นงานแผนกแกน 1 ตัว และ
เครื่องฉีด Rotor Auto 1 เครื่อง 
ลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติมในส่วนของ
มอเตอร์ AC ได้แก่เครื่อง CNC กลึง
แกนพร้อมเจียร์,เครื่องฉีดแนวตั้ง
และกลึงแกน auto ส่วนในปี 2565 
ใช้งบลงทุน 45 ล้านบาท สำาหรับซื้อ
เครื่องจักร Vanish machine,coil 
test และ cnc machine

PIMO ปัีกิธุงรายได้ปีี 65 
พุ่ังแตุะ 1.2 พัันลบ. 
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SNNP ส่ังซิื้กุผลงาน Q4/64 เติ์บโต์โดดเด่น ยอิดขายในปิระเทศ
และต์ลาด CLMV ฟ้ื้�นตั์วแรง ช้ี้�ปีิ 65 ทะยานต่์อิ สิันค้านวัต์กุรรม่

กัุญ่ชี้ง-กัุญ่ชี้า ขุม่ทรัพย์ใหัม่่ 
SNNP ส่งสัญญาณแนวโน้มผล
งานไตรมาส 4/64 เติบโตโดดเด่น
 ยอดขายภายในประเทศ ส่งออก
ในกลุ่มประเทศ CLMV ฟื�นตัวแรง
 โดยเฉพาะเวียดนามสดใสมาก
 หลังคลายล็อกดาวน์ ฟากผู้บริหาร
 "วิโรจน์ วชูิรเดชูกุล" มั่นใจราย
ได้ปี 65 โตกระฉูด พร้อมส่งสินค้า
นวัตกรรมกัญชง-กัญชา ขุมทรัพย์
ใหม่ บุกตลาดในช่วงปลายไตรมาส
แรกนี้ มีใบอนุญาตในการผลิตสินค้า
กัญชง-กัญชาพร้อมทุกโรงงาน ภาย
ใต้แบรนด์ สินค้า เจเล่ เบนโตะ เม
จิคฟาร์ม และโลตัส 

นายวิโรจน์ วชูิรเดชูกุล รอง
กรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงาน
ธุรกิจในประเทศ บริษััท ศรีนานา
พร มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชูน) 
(SNNP) เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการ
ดำาเนินของบริษัทฯในไตรมาส 4/64 
คาดว่าจะเติบโตอย่างโดดเด่นตาม
แผนงานที่วางไว้ โดยได้รับปัจจัย

หนุนจากยอดขายสินค้าหลักจาก
ภายในประเทศ และในตลาดต่าง
ประเทศในกลุ่ม CLMV โดยเฉพาะ
ในประเทศเวียดนามที่ฟื้นตัวแรง
 หลังคลายล็อกดาวน์ ทำาให้ยอดขาย
กลับมาคึกคัก 

สำาหรับแผนการดำาเนินงานในปี
 2565 บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าส่ง
สินค้านวัตกรรมกัญชงและกัญชา
 ภายใต้แบรนด์สินค้าของบริษัทฯ
 รองรับความต้องการของกลุ่มผู้
บริโภคยุคใหม่ ซึ่งปัจจุบันโรงงานขอ
งบริษัทฯได้มีใบอนุญาตผลิตสินค้า
กัญชง-กัญชาพร้อมทุกโรงงาน ซึ่ง
พร้อมส่งสินค้าที่มีส่วนผสมจากสาร
สกัดจากกัญชงลงสู่ตลาดต่อเนื่อง
ตั้งแต่ไตรมาส 1/65 

ทั้งนี้ ในช่วงปลายเดือนธันวาคม
 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้เปิดตัว
ขนมรูปน่องไก่โลตัส ผสมใบกัญชา

 รสบาร์บีคิว เริ่มวางจำาหน่ายที่ห้าง
โมเดิร์นเทรด และร้านสะดวกซื้อ
ตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2564 
โดยจำาหน่ายในราคาซองละ 30 
บาท ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้
บริโภคอย่างดีเยี่ยม 

"เรามั่นใจว่า ภาพรวมผลการดำาเนิน
งานในปี 2565 จะเติบโตได้อย่าง
ต่อเนื่อง หลังจากสถานการณ์โควิด
-19 เริ่มคลี่คลาย แม้จะมีสายพันธุ์
ใหม่แพร่ระบาด แต่ถ้าเทียบกับใน
ปีที่ผ่าน ความกังวลของผู้บริโภค
เริ่มลดลง ทำาให้มั่นใจว่ายอดขายใน
ปีนี้ให้แข็งแกร่ง ผลักดันให้รายได้
ของบริษััทฯ เติบโตได้ต่อเนื่อง ทั้ง
จากยอดขายหลักในประเทศ และ
การขยายการลงทุนในกลุ่มประเทศ
 CLMV ซึ่งเป็นตลาดที่สำาคัญรอง
จากประเทศไทย" นายวิโรจน์กล่าว
ในที่สุด  

SNNP สู่�งซิกิผลงาน Q4/64

โตุโดดเด่น
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บม่จ.เชี้อิร์วู้ด คอิร์ปิอิเรชัี้�น (SWC) แย้ม่ผลงานปีิ 64 โต์แรง ผลจากุรายได้กุลุ่ม่เคม้่
เคหัะภััณฑ์์ กุลุ่ม่เคม้่เกุษต์ร กุลุ่ม่อิาหัารและเครื�อิงดื�ม่คึกุคักุ หัลังปิรับใช้ี้กุลยุทธ์ิเร่ง

กุารกุระจายสิันค้า เพิ�ม่ตั์วแทนจำาหัน่ายครอิบคลุม่ทั�วปิระเทศ อัิดโปิรโม่ชัี้�นช่ี้วยกุระตุ้์น
ยอิดขายทะลักุ ฟื้ากุซ้ื้อ้ิโอิ "ธินากุร วัฒนวิจารณ์" สุัดปิลื�ม่ 'แบรนด์เชี้นไดร้ท์' หัลังทำา
 Rebranding ชิี้งส่ัวนแบ่งกุารต์ลาดเพิ�ม่จากุ 23.4% เป็ิน 25.7% พร้อิม่ลุยช่ี้อิงทาง 
E-commerce ต์อิบรับพฤติ์กุรรม่ผู้บริโภัคยุคใหัม่่ ผลักุดันอินาคต์โต์กุ้าวกุระโดด

นายธนากร วัฒนวิจารณ์ ประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เชอร์วู้ด
 คอร์ปอเรช่ัน (ประเทศไทย) จำากัด
 (มหาชน) หรือ SWC ประกอบ
ธุรกิจผลิต และจำาหน่ายเคมีเคหะ
ภัณฑ์ท่ีใช้ในบ้านเรือน อุตสาหกรรม
 สาธารณสุขชุมชน เคมีภัณฑ์เพ่ือ
การเกษตร รวมถึงธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองด่ืม เปิดเผยว่า ภาพรวมผล
การดำาเนินงานของปี 2564 บริษัทฯ
 ม่ันใจว่าจะสามารถสร้างการเติบโต
ของรายได้มากกว่าปีก่อนได้อย่าง
แน่นอน เน่ืองมาจากแนวโน้มการ
ปรับตัวเพ่ิมข้ึนของรายได้จากกลุ่ม
เคมีเคหะภัณฑ์ท่ีมีอัตราการเติบโต
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ
 ประกอบกับรายได้จากการขายใน
ช่องทางออนไลน์ รายได้จากการ
ขายเคมีการเกษตร และรายได้จาก
การขายในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร
 และเคร่ืองด่ืมมีอัตราการเติบโตท่ีดี
ต่อเน่ือง

"ภาพรวมอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ือง
ในปี 2564 แม้จะได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด
-19 แต่บริษััทฯ ม่ันใจว่าสามารถ
สร้างผลงานให้เติบโต เน่ืองจาก
การปรับกลยุทธ์โดยเฉพาะระบบ
การกระจายสินค้าโดยได้เพ่ิม
ตัวแทนจำาหน่ายสินค้ามากข้ึน 
เพ่ือให้กระจายสินค้าให้ครอบคลุม
ร้านค้าท่ัวประเทศ และมีการทำา
รายการส่งเสริมการขายด้วยการทำา
โปรโมช่ัูนเพ่ือกระตุ้นยอดขาย ซ่ึง
แบรนด์ 'เชูนไดร้ท์' สามารถสร้าง
การเติบโตได้เพ่ิมข้ึนถึง 23.3%  
จากการส่ือสารการตลาด และ
 Rebranding โดยมีพรีเซ็นเตอร์
นักแสดงช่ืูอดัง ส่งผลให้มีส่วนแบ่ง
การตลาดเพ่ิมจาก 23.4% เป็น
 25.7%  ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร
และเคร่ืองด่ืมสำาหรับบริโภค ยังอยู่
ในสถานการณ์ท่ีดีต่อเน่ือง แม้ว่า

ได้รับผลกระทบจากการล็อคดาวน์ 
แต่ยังสร้างการเติบโตด้านยอดขาย
ได้ดี"

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวอีก
ว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ให้ความ
สำาคัญกับช่องทาง E-commerce 
เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการขายผ่าน
 Platform Shopee, Lazada, JD 
Central ซึ่งเป็น Super App ที่
มีผู้ใช้ต่อวันเป็นจำานวนมาก ซึ่ง
นอกจากจะเป็นช่องทางการขายที่
สำาคัญแล้ว ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดต่อ รับฟังความคิดเห็นจาก
ผู้บริโภคได้อย่างเรียลไทม์ และเชื่อ
ว่าช่องทางนี้จะมีความสำาคัญมาก
ขึ้น และสอดคล้องกับพฤติกรรม
ผู้บริโภคยุคใหม่อีกด้วย ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนการเติบโตให้กับบริษัท
 และจะช่วยสนับสนุนการเติบโตได้
แบบก้าวกระโดดในระยะยาว   

SWC ม้�นใจรายได้ปีี 64 โตั้แรง
งัดกลยุทธ์ุกระจายสิี่นค้า-อัดโปรโม่ชัี้�น

ร้แบรนดิ�ง ดันยอดขั้ายทะลัก 

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE



นายธิาดา พฤฒิธิาดา กุรรม่กุารผู้จัดกุาร สัม่าคม่ต์ลาดต์ราสัารหัน้�ไทย
 (ThaiBMA)เปิิดเผยว่าภัาวะต์ลาดต์ราสัารหัน้�ไทยปีิ 2564 ม้่เหัตุ์กุารณ์

สัำาคัญ่สัรุปิได้ ดังน้�
1. มูลค่าการออกหุ้นกู้ระยะยาวทะลุ 1 ล้าน
ล้านบาทเป็นปีท่ีสอง โดยมียอดการออกท่ี
 1,034,572 ล้านบาท สูงข้ึนร้อยละ 50 จาก
ปีก่อนหน้า เป็นการเพ่ิมข้ึนจากท้ังกลุ่ม
 Investment grade และ High yield โดยหุ้นกู้
ท่ีออกในกลุ่ม High yield ส่วนใหญ่เป็นหุ้นกู้มี
ประกันท่ีกว่าร้อยละ 53 เป็นการคำ้าประกันโดย
นิติบุคคลอ่ืน

2. การออกตราสารหนี้ประเภทใหม่ที่
เรียกว่า ตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน
 (Sustainability-linked Bond: SLB) ที่ผู้ออก
จะกำาหนดเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ต้องการ
บรรลุผลสำาเร็จและเชื่อมโยงความสำาเร็จกับการ
จ่ายอัตราดอกเบี้ย โดยในปีที่ผ่านมามีผู้ออก
 2 ราย คือ บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป มูลค่ารวม
 11,000 ล้านบาท และบมจ. อินโดรามา เวนเจ
อร์ส มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท

3. ตราสารหนี้เพื่อสิ่งแวดล้อม สังคมและความ
ยั่งยืน (ESG bond) มีมูลค่าการออกในปี 2564 
ที่152,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 77 จากปีที่
แล้ว (ไม่รวมการออก SLB bond) ทำาให้มูลค่า
คงค้างของ ESG bond ณ สิ้นปี 2564 ขยาย
ตัวขึ้นกว่า 2 เท่าจากสิ้นปีก่อนหน้า แสดงให้
เห็นว่าทั้งผู้ออกและนักลงทุนมีความตระหนัก
ถึงความสำาคัญของสิ่งแวดล้อม สังคมและความ
ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

4. การออกตราสารหนี้อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย
ธุรกรรมซื้อคืนระยะข้ามคืน (Thai Overnight 
Repurchase Rate: THOR) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อนำา
มาทดแทนอัตราดอกเบี้ย THBFIX ที่จะยุติการ
เผยแพร่ในปี 2566 มีธนาคารแห่งประเทศไทย
และบริษัทเอกชน 5 รายเป็นผู้ออก โดย ณ สิ้น
ปี 2564 ตราสารหนี้อ้างอิง THOR มีมูลค่าคง

ค้างรวม 306,448 ล้านบาท

5. บมจ.ปตท.สผ. ออกหุ้นกู้ภาคเอกชนโดยใช้
เทคโนโลยี Blockchain เสนอขายต่อนักลงทุน
ทั่วไปเป็นครั้งแรกในเอเชีย มูลค่า 6,000 ล้าน
บาท และกระทรวงการคลังได้ออกพันธบัตร
ออมทรัพย์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง “วอลเล็ต
 สบม.” จำานวน 4 รุ่น มูลค่ารวม 25,000 ล้าน
บาท โดยจนถึงปัจจุบันกระทรวงการคลังออก
พันธบัตรออมทรัพย์บนวอลเล็ต สบม. ทั้งหมด 
6 รุ่น รวมมูลค่า 30,200 ล้านบาท

6. เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 การถือครอง
ตราสารหนี้ไทยโดยนักลงทุนต่างชาติทำาสถิติ
สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.03 ล้านล้านบาท
 โดยในปี 2564 มีการถือครองเพิ่มขึ้นสุทธิ
 144,330 ล้านบาท แบ่งเป็นในตราสารหนี้ระยะ
ยาว 141,064 ล้านบาท และในตราสารหนี้ระยะ
สั้น 3,266 ล้านบาท โดย ณ สิ้นปี 2564 นัก
ลงทุนต่างชาติมียอดการถือครองตราสารหนี้
ไทยที่ 1.02 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.8 
ของมูลค่าคงค้างตราสารหนี้ไทย

7. ณ สิ้นปี 2564 อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลไทย (Bond yield) อายุ 2 ปี ปรับตัวเพิ่ม
ขึ้น 27 bps. จาก 0.39% เมื่อสิ้นปี 2563 มาอยู่
ที่ 0.66% รุ่นอายุ 5 ปี ปรับตัวเพิ่มขึ้น 68 bps. 
จาก 0.61% มาอยู่ที่ 1.29% และรุ่นอายุ 10 ปี
 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 61 bps. จาก 1.28% มาอยู่ที่
 1.90%

8. ส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit 
spread) ในปี 2563 ปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกอันดับ
เครดิต ขณะที่ในปี 2564 ปรับตัวลดลงทุก
อันดับเครดิต ทำาให้ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หุ้นกู้

อันดับเครดิตตั้งแต่ AA ขึ้นไปมี Credit spread 
อยู่ในระดับที่ตำ่ากว่าก่อนเกิดโควิดเมื่อปลายปี
 2562 แต่หุ้นกู้อันดับเครดิตตั้งแต่ A ลงไปยัง
มี Credit spread อยู่ในระดับที่สูงกว่าก่อนเกิด
โควิด และเมื่อนำาไปรวมกับ Bond yield อายุ
 5 ปี สามารถสรุปได้ว่าต้นทุนการออกหุ้นกู้ของ
ผู้ออกอันดับเครดิต AAA และ AA อยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกับก่อนเกิดโควิด ในขณะที่ผู้ออกที่มี
อันดับเครดิต A, BBB+, BBB และ BBB- ยังมี
ต้นทุนสูงกว่าก่อนเกิดโควิดในระดับ 25 bps., 
76 bps., 34 bps. และ 12 bps. ตามลำาดับ

จากปัจจัยต่างๆ ได้แก่ แนวโน้มเงินเฟ้อที่เพิ่ม
ขึ้น การแพร่ระบาดของโควิดและทิศทางการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลกที่มีแนวโน้มดีขึ้น
 ขณะที่เศรษฐกิจไทยคาดว่าจะมีอัตราการขยาย
ตัวในระดับตำ่าจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่
ยังกลับมาได้ไม่เต็มที่ สมาคมตลาดตราสารหนี้
ไทยคาดว่า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ไทยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นในทุกรุ่นอายุ โดย
รุ่นอายุ 2 ปี คาดว่าจะขยับตัวสูงขึ้นราว 10 
bps. มาเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ 0.75% ณ สิ้น
ปี 2565 ส่วนรุ่นอายุ 5 และ 10 ปี คาดว่าจะ
ขยับตัวสูงขึ้นประมาณ 50-60 bps. มาอยู่ที่ 
1.7-1.8% และ 2.3-2.5% ตามลำาดับ

สำาหรับปริมาณการออกหุ้นกู้ระยะยาว สมาคม
ตลาดตราสารหนี้ไทยคาดการณ์ยอดการออก
หุ้นกู้ระยะยาวในปี 2565 จะทะลุ 1 ล้านล้าน
บาทเป็นปีที่สาม เนื่องจากเชื่อว่าบริษัทเอกชน
ไทยจะยังมีความต้องการลงทุนทางธุรกิจที่เพิ่ม
ขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวประกอบกับ
อัตราดอกเบี้ยที่ยังไม่อยู่ในระดับสูงและสภาพ
คล่องในระบบการเงินที่ยังมีอยู่มาก

 ThaiBMA คาดยอดออกิหุุ้้นก้่ิระยะยาว้ปีี 65 
ทุะลุ 1 ล้านล้านบาทุเป็ีนปีีทุ่�สู่าม

ช้ี้�ควิาม่ตุ้องการลงทุนทางธุุรกิจ
เพิั�ม่ข้ั้�นจากภูาวิะ ศูก.เริ�ม่ฟ้� นตัุวิ
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นายสุัพันธ์ุิ ม่งคลสุัธ้ิ ปิระธิานสัภัาอุิต์สัาหักุรรม่แห่ังปิระเทศไทย เข้าร่วม่กุารปิระชุี้ม่คณะ
กุรรม่กุารร่วม่ภัาคเอิกุชี้น 3 สัถาบัน (กุกุร.) ปิระจำาเดือินม่กุราคม่ 2565 โดยม้่นายสันั�น 

อัิงอุิบลกุุล ปิระธิานกุรรม่กุารหัอิกุารค้าไทยและสัภัาหัอิกุารค้าแห่ังปิระเทศไทย เป็ินปิระธิาน
 กุกุร. และม้่นายผยง ศร้วณิชี้ ปิระธิานสัม่าคม่ธินาคารไทย เป็ินปิระธิานร่วม่ในกุารปิระชุี้ม่ ณ 

โรงแรม่คอินราด กุรุงเทพ โดยม้่กุารแถลงข่าวในปิระเด็นต่์อิไปิน้�

• การแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัส
โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนส่งผลให้
กิจกรรมเศรษฐกิจช่วงต้นปีมีแนวโน้ม
ชะลอตัวบ้าง แต่ผลกระทบโดยรวมคาด
ว่าไม่รุนแรง หลายประเทศมีการแพร่
ระบาดอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสหรัฐฯ
 และยุโรป แต่การบังคับใช้มาตรการ
ควบคุมโรคเข้มงวดน้อยกว่าในช่วงของ
การระบาดของสายพันธุ์เดลตามาก
เนื่องจากความรุนแรงของโรคลดลงตาม
ที่หลายฝ่ายคาดการณ์ กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจจึงชะลอลงบ้างแต่ส่วนใหญ่
ยังสามารถดำาเนินต่อไปได้ตามปกติ ดัง
นั้น ภาคการส่งออกของไทยยังมีโอกาส
ที่จะยังเติบโตหากสามารถป้องกันไม่
ให้การแพร่ระบาดมีผลกระทบรุนแรงต่อ 
supply chain ของภาคการผลิตได้

• ทั้งนี้ การประเมินเศรษฐกิจไทยในแง่
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรสัโควดิ
-19 สายพันธุ์โอมิครอนภาคเอกชมอง
ว่าอาจไม่รุนแรงมากนัก โดยในกรณีฐาน
 การแพร่ระบาดของสายพันธุ์โอมิครอน
เป็นไปอย่างรวดเร็วแต่มีความรุนแรง
ลดลงตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ ภาค
รัฐสามารถบริหารจัดการสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์โอมิค
รอนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่มีการ

 Lockdown ควบคู่กับการเร่งระดมฉีด
วัคซีนเข็มกระตุ้นให้แก่ประชาชนเพื่อ
รับมือกับการระบาดของเชื้อกลายพันธุ์
ใหม่ๆ ตลอดจนการปรับตัวของผู้คน
ตามวิถีปกติใหม่ และการระมัดระวัง
ป้องกันตนเองขั้นสูงสุด (Universal 
Prevention) ทำาให้คาดว่าจะกระทบกับ 
Sentiment ทางเศรษฐกิจที่กำาลังฟื้นตัว
จะจำากัดเพียงระยะสั้นหรือราวไตรมาส
แรกของปี 2565

• การท่องเที่ยวอาจได้รับผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สาย
พันธุ์โอมิครอนในระยะสั้น คาดว่าจะ
ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในช่วง
ไตรมาสแรกของปี 2565 เนื่องจาก
ภาครัฐมีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นต่อ
การเดินทางระหว่างประเทศ ส่วนใน
ประเทศ มีการยกระดับการเตือนภัยโค
วิด-19 เป็นระดับ 4 และขอความร่วม
มือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดและ
การเคลื่อนย้ายของคน อย่างไรก็ดี คาด
ว่า ผลจากโอมิครอนจะกระทบการท่อง
เที่ยวในประเทศไม่มากเหมือนปีที่แล้ว
 เนื่องจากความรุนแรงของโรคที่ลดลง
และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
เริ่มปรับตัวได้กับสถานการณ์การระบาด
ของโควิด-19 และยังให้ความสนใจกับ

การท่องเที่ยวในประเทศในระดับสูง
 ส่วนนักเดินทางต่างชาติคาดการณ์ว่า
จะกลับมาเพิ่มขึ้นในปลายไตรมาส 1 โดย
ตลอดทั้งปี ประเมินจำานวนนักเดินทาง
เข้าประเทศ ประมาณ 5-6 ล้านคน

• การประมาณการเศรษฐกิจปี 2565 
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้ม
ฟื้นตัวสอดคล้องกับที่คาดการณ์ไว้
 หากสามารถบริหารจัดการการแพร่
ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพโดยไม่จำาเป็นต้องมีการ 
Lockdown และเร่งแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อ
และการปรับตัวของราคาสินค้าภายใน
ประเทศอย่างรวดเร็ว

ที่ประชุม กกร. จึงคงประมาณการ
เศรษฐกิจไทยปี 2565 จะขยายตัวได้ใน
กรอบ 3.0% ถึง 4.5% ขณะที่ประมาณ
การการส่งออกในปี 2565 ว่าจะขยาย
ตัวในกรอบ 3.0% ถึง 5.0% ส่วนอัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะยังอยู่ในกรอบ 
1.2% ถึง 2.0% แต่จำาเป็นต้องมีมาตรการ
ระยะสั้นเพื่อบรรเทาปัญหาสินค้าอาหาร
ราคาแพงเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้
บริโภคมากเกินไป

 กิกิร. คงปีระมาณกิารเศรษฐกิิจไทุยปีี 65 

ขั้ยายตัุวิในกรอบ 3.0% ถ้ัง 4.5% - 
ส่ี่งออกโตุ 3.0% ถ้ัง 5.0% - เงินเฟอ้ 1.2% ถ้ัง 2.0% 
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ทั�งน้� กุกุร. ได้ม้่ปิระเด็นข้อิเสันอิแนะท้�เกุ้�ยวข้อิงเพิ�ม่เติ์ม่ ดังน้�
• Regulatory Guillotine กกร.เห็นถึง
ความจำาเป็นที่ประเทศไทยจะต้องปฏิรูป
กฎหมายทั้งระบบ โดยในปี 2560 กกร
. ได้ร่วกับรัฐบาลได้เริ่มดำาเนินโครงการ
 Regulatory Guillotine และได้ว่าจ้างที่
ปรึกษาจากต่างประเทศ มาถ่ายทอดความ
รู้และให้คำาปรึกษาแก่ TDRI ต่อมาภาครัฐ
ได้มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณา
ปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ประกอบอาชีพและการดำาเนินธุรกิจของ
ประชาชน (คณะอนุกิโยติน) ซึ่งมี นายก
อบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นประธาน และมีผู้
แทนจาก กกร. ร่วมเป็นกรรมการ เป็นผู้ขับ
เคลื่อนการดำาเนินการ โดยคณะอนุกิโยติน
ได้รายงานความคืบหน้าว่าในปีงบประมาณ
 2564 หน่วยงานราชการดำาเนินการปฏิรูป
กฎหมายเสร็จได้ 38.76% มีผลงานปลด
ล็อคกฎหมายที่สำาคัญ เช่น หลักเกณฑ์การ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การกำากับ
ดูแลบริการรถยนต์ส่วนบุคคลผ่านระบบ
แอปพลิเคชัน การกำากับดูแลบริการโทร
เวชกรรม (Telemedicine)  ข้อเสนอสำาคัญ
ที่ควรเร่งผลักดันเพื่อให้การปฏิรูปกฎหมาย
โดยใช้เครื่องมือ Regulatory Guillotine ใน
ระยะต่อไปเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเห็นว่า
ควรเสนอให้รัฐบาลเร่งดำาเนินการ ดังนี้
 
(1) ให้ภาครัฐเร่งนำาผลการศึกษาและข้อ
เสนอของ TDRI ไปดำาเนินการแก้ไขและ
ยกเลิกกฎหมายกฎระเบียบต่างๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกฎหมายลำาดับรองที่ไม่ต้องผ่านการ
พิจารณาของรัฐสภา

(2) ให้จัดตั้งหน่วยงานหรือมอบหมายหน่วย
งานที่รับผิดชอบโครงการ Regulatory 
Guillotine โดยเฉพาะ มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
งานเต็มเวลา และมีจำานวนที่เพียงพอ 
เหมือนช่วงทำา Pilot Project

(3) ให้นำาแนวคิดเรื่อง Omnibus Law ซึ่ง
แก้ไขกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

และอุปสรรค (Issue-based) ในคราวเดียว
 เช่น ปัญหากฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการ
ท่องเที่ยว โดยออกเป็น Omnibus Law 
ฉบับเดียวแทนการแก้ไขกฎหมายแบบเดิมที่
แก้ไขเป็นรายฉบับทำาให้ขาดความสอดคล้อง
กัน ซึ่งแนวคิด Omnibus Law นี้ ประเทศ
อินโดนีเซียได้เริ่มใช้และประสบผลสำาเร็จมา
แล้วตั้งแต่ปี 2021

คณะกรรมการพัฒนากฎหมาย สำานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ได้มีผลงานใน
การนำาเสนอปรับปรุงกฏหมายต่างๆ จำานวน
มาก กกร. จึงทำาข้อเสนอปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำาเนิน
ธุรกิจและการประกอบอาชีพของประชาชน
 เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย
 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จำานวน
กว่า 40 ข้อเสนอ ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการ
พัฒนากฎหมาย ได้นำาเสนอแนวทาง
ปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวต่อท่านนายก
รัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป โดย กกร
. เห็นว่ามีข้อเสนอที่ กกร. ควรเร่งผลักดัน
เสนอให้รัฐบาลดำาเนินการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายโดยเร็ว ซึ่งจะทำาให้เกิดประโยชน์
ในช่วงการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจของประเทศ
จากวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด 19

1) ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการกำากับดูแล
องค์กรทางธุรกิจ SMEs และ Startup

2) ปรับปรุงมาตรการเกี่ยวกับการกำากับดูแล
การประกอบธุรกิจท่องเที่ยว

3) ปรับปรุงมาตรการเกี่ยวกับการกำากับดูแล
การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

4) ปรับปรุงหลักการเกี่ยวกับการกำากับดูแล
การค้าของเก่าและการนำาผลิตภัณฑ์กลับมา
ใช้ใหม่ (reuse and recycle)

 
• กำาหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 ตามพระราชกฤษฎีกา กำาหนดอัตราภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564   วันที่
  13 ธันวาคม  2564 ซึ่งใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค
. 2565 มีความไม่ชัดเจนทำาให้อัตราการจัด
เก็บไม่ได้ลดลง ร้อยละ 90 ตามข้อเสนอ
ของกกร. แต่อย่างใด และอัตราการจัดเก็บ
ยังเป็นไปตามอัตราเดิมเช่นเดียวกับที่เคย
กำาหนดไว้ใน พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง พ.ศ. 2562 มาตรา 94 โดยมาตรการ
ดงักล่าวมีส่วนสำาคญัในการกระตุน้เศรษฐกจิ
ภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
โควิด-19 แม้ว่าในปัจจุบันสถานการณ์
 Covid-19 ในประเทศจะคลี่คลายลง  แต่
เนื่องจากปัจจัยปัญหาด้านสาธารณสุขและ
ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปี 2563 และปี
 2564 ยังคงมีผลกระทบต่อไปในปี 2565-
2566  ซึ่งจะส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ

ที่ประชุม กกร. จะมีการนำาเสนอไปยัง
กระทรวงการคลัง เพื่อขอขยายระยะเวลา
การลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลงร้อยละ
 90 ออกไปอีก 2 ปี โดยขอพิจารณาออก
 พรก.ลดภาษีสำาหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 บางประเภทเพิ่มเติม อีกหนึ่งฉบับ  เพื่อลด
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินลงอีกร้อยละ 90 
ตามมาตรา 55 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระให้กับ
ประชาชนและผู้ประกอบการทั่วประเทศใน
ทุกภาคส่วน

• นอกจากนี้ การแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน
 ควรมีกลไกหรือนโยบายสนับสนุนการสร้าง
รายได้ควบคู่กับมาตรการช่วยเหลือด้านอื่นๆ
 เพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างรอบด้าน
 และสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้กับ
ครัวเรือนอย่างยั่งยืน

 กิกิร. คงปีระมาณกิารเศรษฐกิิจไทุยปีี 65 

ขั้ยายตัุวิในกรอบ 3.0% ถ้ัง 4.5% - 
ส่ี่งออกโตุ 3.0% ถ้ัง 5.0% - เงินเฟอ้ 1.2% ถ้ัง 2.0% 

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE



ต์ลาดหัลักุทรัพย์ฯ วางกุรอิบกุลยุทธ์ิระยะ 3 ปีิ (2565-2567) ภัายใต้์แนวคิด “เชืี้�อิม่โยงต์ลาดทุน มุ่่งสัร้างโอิกุาสัใหัม่่” เดินหัน้าสัร้างต์ลาดทุนปัิจจุบัน
ควบคู่กัุบโลกุอินาคต์ เชืี้�อิม่มิ่ติ์กุารลงทุนและมิ่ติ์ความ่ยั�งยืนขอิงภัาคธุิรกิุจและสัังคม่ให้ัเติ์บโต์ไปิพร้อิม่กัุน เผยเต์ร้ยม่เปิิด “ศูนย์ซืื้�อิขายสิันทรัพย์ดิจิทัลไทย
” (Thai Digital Assets Exchange: TDX) ท้�ต์อิบโจทย์คนรุ่นใหัม่่ และ “ต์ลาดหัลักุทรัพย์ไลฟ์ื้เอ็ิกุซ์ื้เช้ี้นจ์” (LiVE Exchange) สัำาหัรับผู้ปิระกุอิบกุารเอิสัเอ็ิ
ม่อ้ิ และสัต์าร์ทอัิพ ให้ัเข้าถึงแหัล่งเงินทุนและเปิิดโอิกุาสัให้ัผู้ลงทุนท้�ม้่ปิระสับกุารณ์ได้ร่วม่เป็ินเจ้าขอิง พร้อิม่เดินหัน้าพัฒนาโครงสัร้างพื�นฐานกุลาง สัร้าง
ระบบนิเวศท้�เอืิ�อิต่์อิกุารทำาธุิรกิุจ ต์อิบรับวิถ้ใหัม่่ขอิงผู้ปิระกุอิบกุารในต์ลาดทุนได้อิย่างม้่ปิระสิัทธิิภัาพ ขณะเด้ยวกัุนยังมุ่่งเป็ินแหัล่งระดม่ทุนขอิงภัาคธุิรกิุจ
สัอิดรับกัุบสัถานกุารณ์เศรษฐกิุจท้�เปิล้�ยนแปิลงและขยายไปิยังอุิต์สัาหักุรรม่เศรษฐกิุจใหัม่่ เพิ�ม่โอิกุาสักุารลงทุนด้วยผลิต์ภััณฑ์์เชืี้�อิม่โยงต์ลาดทุนโลกุเพื�อิ

ให้ัผู้ลงทุนไทยสัาม่ารถลงทุนในต่์างปิระเทศได้ง่ายขึ�นด้วยต้์นทุนท้�ถูกุลง ด้านสัังคม่ ต์ลาดหัลักุทรัพย์ฯ มุ่่งส่ังเสัริม่ทักุษะทางกุารเงินขอิงคนไทย เสัริม่สัร้าง
คุณภัาพช้ี้วิต์ทางกุารเงินท้�ด้ขึ�นในช้ี้วิต์วิถ้ใหัม่่ ขับเคลื�อินความ่ยั�งยืนด้วยกุารพัฒนาผู้เช้ี้�ยวชี้าญ่ด้าน ESG (สิั�งแวดล้อิม่ สัังคม่ และบรรษัทภิับาล) ร่วม่ขยาย

ความ่รู้ไปิสู่ัสัังคม่ม่ากุขึ�น พร้อิม่สันับสันุนกุารม้่ส่ัวนร่วม่ขอิงภัาคธุิรกิุจในกุารดูแลสิั�งแวดล้อิม่ 

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ด้วย
สถานการณ์ความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ขณะที่โลกยุค
ดิจิทัลเปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ ยึด
มั่นวิสัยทัศน์  “To Make the Capital Market ‘Work’ 
for Everyone” มุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อ
ทุกภาคส่วน พร้อมปรับตัวและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
 โดยแผนกลยุทธ์ 3 ปีต่อจากนี้ (2565-2567) จะขยายสู่
การเชือ่มโยงการลงทนุโลกปัจจบุนัควบคูไ่ปกบัโลกอนาคต
 ให้เป็นแหล่งรวมการลงทุนของประเทศ พร้อมส่งเสริม
ทกัษะทางการเงนิของคนไทยเพือ่คณุภาพชวีติทางการเงนิ
ที่ดีขึ้นภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ภาคธุรกิจในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
 เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนของประเทศ ผ่านกลยุทธ์ 3 
ด้าน 1) เชื่อมโยงโอกาสทุกภาคส่วน  
2) พัฒนานวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่ทุกคนไว้วางใจ 
และ 3) ส่งเสริมความยั่งยืนด้านการเงินเพื่อคนไทย

1) เชื่อมโยงโอกาสทุกภาคส่วน ด้วยการส่งเสริมการระดม
ทุนผ่านการเสนอขายหุ้นจดทะเบียนใหม่แก่ประชาชนครั้ง
แรก (IPO) ของบริษัทที่มีศักยภาพและการเติบโตสูง และ
การจดทะเบียนของบริษัทจากต่างประเทศ มุ่งพัฒนา
แหล่งระดมทุนสำาหรับธุรกิจเพื่อสังคม เอสเอ็มอี และ
สตาร์ทอัพ ด้วยการต่อยอดจาก LiVE Platform ไปสู่ LiVE 
Exchange โดยคาดว่าจะเปิดซื้อขายภายในไตรมาส 1 ปี
 2565 พร้อมยกระดับคุณภาพของบริษัทจดทะเบียนโดย
การบ่มเพาะให้เป็น ESG Investment Stars สนับสนุนให้
บริษัทขนาดกลางและเล็ก นำาแนวคิดด้าน ESG มาใช้ใน
การดำาเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มจำานวนบริษัทที่อยู่ในดัชนีความ
ยั่งยืนระดับโลก ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรในตลาดทุน
 เพิ่มการเข้าถึงการลงทุนที่ง่ายขึ้นด้วยกระบวนการเปิด
บัญชีที่มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมผู้ลงทุนบุคคลใช้
เทคโนโลยีช่วยในการซื้อขาย ตอบโจทย์ผู้ลงทุนรุ่นใหม่
ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ใช้เงินลงทุนขั้นตำ่าน้อย รวมทั้งเชื่อมโยง
โอกาสการลงทุนในต่างประเทศ อาทิ ETF DR DW และ
 Fractional Product ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้ซื้อขายได้ต้น
ไตรมาส 3 ของปีนี้ 

2) พัฒนานวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่ทุกคนไว้วางใจ
 โดยการขยายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีความน่าเชื่อถือ
และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพื่อสอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่
 ยกระดับการบริหารจัดการผู้ประกอบวิชาชีพในตลาดทุน
แบบครบวงจรผ่านรูปแบบดิจิทัล พร้อมพัฒนา ESG Data 
Platform เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลสำาหรับการลงทุนในหุ้น
ยั่งยืน รวมถึงเตรียมพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่เพื่อเชื่อมต่อ

การซื้อขายจากสินทรัพย์ในปัจจุบันไปสู่สินทรัพย์ดิจิทัล
 โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
ไทย (TDX) ภายในไตรมาส 3 ปี 2565 

3) ส่งเสริมความยั่งยืนด้านการเงินเพื่อคนไทย ผ่านการ
ส่งเสริมและการศึกษาด้าน ESG โดยการเพิ่มจำานวน
ผู้เชี่ยวชาญด้าน ESG ผ่านการร่วมมือกับสถาบันการ
ศึกษา รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่เป็น
มาตรฐานด้าน ESG ส่งเสริมทักษะทางการเงินให้เป็นส่วน
หนึ่งในทักษะชีวิตของคนไทยเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นภาย
ใต้ชีวิตวิถีใหม่ อาทิ โครงการ Happy Money เพิ่มจำานวน
พันธมิตรในการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศ
ผ่านโครงการ  Climate Care Platforms รวมถึงเพิ่ม
ศักยภาพธุรกิจเพื่อสังคม และสนับสนุนธรรมาภิบาลด้าน
ความปลอดภัยไซเบอร์ของตลาดทุนไทย     

“เพื่อให้การพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตมีความ
ยืดหยุ่น สนับสนุนการแข่งขันในโลกการลงทุนยุคดิจิทัล
 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขยายโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล
เพื่อให้การทำางานเป็นไปอย่างคล่องตัว และเปิดโอกาส
ให้มีการทำางานร่วมกับพันธมิตรได้อย่างเต็มที่ เชูื่อว่า
จะสามารถสร้างโลกการลงทุนปัจจุบันควบคู่ไปกับโลก
อนาคตได้อย่างไร้รอยต่อ ตอบโจทย์ทั้งผู้ออกหลักทรัพย์ 
ผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน พร้อมเดินหน้า
ดูแลคนไทยผ่านความเปลี่ยนแปลงและเติบโตไปพร้อม
กัน” นายภากรกล่าว 
  
สรุปพัฒนาการสำาคัญและความสำาเร็จปี 2564  
สร้างการเติบโตให้กับตลาดทุน
• มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของหลักทรัพย์
 IPO ที่ 4.54 แสนล้านบาท สูงสุดเป็นอันดับ 7 ในเอเชีย 
และอันดับ 18 ของโลก
• สภาพคล่องสูงสุดในอาเซียน ตั้งแต่ปี 2555 โดย
ปัจจุบันมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 9.39 หมื่นล้าน
บาท
• จำานวนบัญชีหุ้นเพิ่มขึ้น 1.6 ล้านบัญชี หรือเพิ่มขึ้น
 40% จากสิ้นปีก่อนหน้า ปัจจุบันมีบัญชีซื้อขายหุ้นกว่า     
5 ล้านบัญชี
• มีเกณฑ์รองรับ IPO สำาหรับ New Economy ตอบ
โจทย์การระดมทุนของรัฐในอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับ
แนวโน้มเศรษฐกิจและนโยบายรัฐ
• ได้รางวัล “ตลาดหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ประจำาปี 2564” (Best Stock 

Exchange Southeast Asia 2021) จากGlobal
 Banking and Finance Review และรางวัล “ESQR’s 
Quality Achievements Award 2021” จากสถาบัน
 European Society for Quality Research (ESQR) 
สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในฐานะ
ตลาดหลักทรัพย์ชั้นนำาของภูมิภาคเอเชีย

ส่งเสริมความคล่องตัวให้กับภาคธุรกิจ
• พัฒนาระบบซื้อขาย LiVE Exchange เพิ่มโอกาสเข้า
ถึงแหล่งทุนของเอสเอ็มอี และสตาร์ทอัพ
• เชื่อมโยงสินค้าและบริการในตลาดโลก เช่น DR 
Linkage ไทย-สิงคโปร์, DW on DJSI, NASDAQ-100 
Index และ Hang Seng Tech Index และอ้างอิงหุ้นใน
ตลาดฮ่องกง 
• พัฒนาบริการ Streaming Fund+ ซื้อขายกองทุน
รวมและสร้างแผนการลงทุน

• FundConnext มีธุรกรรมซื้อขายกองทุนรวม
มากกว่า 33,000 รายการต่อวัน เพิ่มขึ้นกว่า 1.6 เท่า จาก
ปี 2563
• พัฒนาบริการ Digital Access Platform (DAP) 
โดยเป็น “NDID Proxy” ของตลาดทุน พร้อมเดินหน้า
เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานทางการ 

สนับสนุนความยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสีย  
• 24 บริษัทจดทะเบียนไทยได้รับคัดเลือกเป็น
สมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones 
Sustainability Indices: DJSI) สูงสุดในอาเซียนเป็นปีที่
 8 และ 11 บริษัทไทย ติดอันดับ Gold class ของ S&P 
Global สูงสุดของโลก
• ขยายพันธมิตรพัฒนาหลักสูตรผู้ประกอบการ เช่น 
NIA ปัญญาภิวัฒน์ และ Expara Thailand
• สร้างการเรียนรู้ทางการเงินสำาหรับคนไทย
ผ่านโครงการ Happy Money, AOM YOUNG และ 
INVESTORY Mobile Exhibition on Schools 
• เดินหน้าลดโลกร้อน Climate Care Platforms โดย
มีบริษัทเข้าร่วมมากกว่า 300 บริษัท และลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของอาคารให้เป็นศูนย์ (carbon neutral) 
• ออกมาตรการลดผลกระทบจาก COVID-19 ให้กับผู้
มีส่วนได้เสีย 

 ตั้ลทุ. เผยแผนปีี 65-67 “เช่ื่�อมโยงตั้ลาดทุุน มุ�งสู่ร้างโอกิาสู่ใหุ้ม�”

เดินหน้าสี่ร้างตุลาดทุนปจัจุบันควิบคู่กับโลกอนาคตุ

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE



ธินาคารทิสัโกุ้ช้ี้�เป้ิา 8 กุอิงทุนเด็ดน่าลงทุนรับปีิ 2565 สัอิดคล้อิง 3 ธ้ิม่ลงทุนหัลักุ คือิ  1. ธ้ิม่หุ้ันกุลุ่ม่
นวัต์กุรรม่กุารแพทย์ 2. ธ้ิม่หุ้ันกุลุ่ม่เทคโนโลย้แห่ังอินาคต์ และ 3. ธ้ิม่หุ้ันกุลุ่ม่ปิระเทศพัฒนาแล้ว ช้ี้�กุาร

ลงทุนทั�วโลกุยังคงยากุลำาบากุ แนะลูกุค้าลงทุนระยะยาวในหุ้ันเม่กุะเทรนด์เพิ�ม่โอิกุาสัสัร้างผลต์อิบแทนเด่น  

ธ้ิม่ 'หุ้ันกุลุ่ม่เทคโนโลย้แห่ังอินาคต์' 

นางวรสินี เศรษฐบุตร ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กองทุน และสื่อสารการตลาด สายธุรกิจ
ธนบดี ธนาคารทิสโก้ (Mrs.Vorasinee Sethabutr, 
Head Of Wealth Product Development and 
Marketing Communication TISCO Bank Public 
Company Limited) เปิดเผยว่า จากคำาแนะนำาของ
ธนาคารทิสโก้ ซึ่งเป็นรายแรกๆ ของตลาดที่เน้นให้
ลูกค้าเลือกลงทุนระยะยาวในธุรกิจเมกะเทรนด์ของ
โลก 2 ธีมหลัก คือ 1. ธีมหุ้นกลุ่มนวัตกรรมการแพทย์
 2. ธีมหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคต โดยที่ผ่านมา 2 
ธีมลงทุนดังกล่าวสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างน่า
พอใจ และในปีนี้ยังคงให้ลูกค้าลงทุนใน 2 ธีมดังกล่าว
อย่างต่อเนื่อง 

"ธนาคารทิสโก้ยังคงแนะนำาให้ลูกค้าเลือกลงทุน
ระยะยาวในธุรกิจเมกะเทรนด์ของโลกอย่างต่อเนื่อง 
เพราะรายได้และกำาไรของธุรกิจกลุ่มนี้มีโอกาสเติบโต
ดีตามความต้องการของผู้บริโภค เป็นเทรนด์ที่ทั่วโลก
หลีกเลี่ยงไม่ได้ และ ผลการดำาเนินงานของธุรกิจใน
สองธีมหลักยังคงมีโอกาสเติบโตดีแม้มีวิกฤตต่างๆ 
มากระทบ ซึ่งในปี 2565 ต้องยอมรับว่าการลงทุนทั่ว
โลกยังคงเป็นเรื่องยาก จากสถานการณ์ COVID–19 
ที่ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับธนาคาร
กลางสหรัฐฯ (Fed) ทยอยลดสภาพคล่องในระบบ
และปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ดังนั้น การลงทุน
ระยะยาวในหุ้นเมกะเทรนด์จะชู่วยเพิ่มโอกาสสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีให้กับลูกค้าได้" นางวรสินีกล่าว    

อย่างไรก็ตาม เพื่อรับมือกับธนาคารกลางสหรัฐฯ
 (Fed) ที่เตรียมเดินหน้านโยบายการเงินที่เข้มข้น
ขึ้น ดังนั้น สำาหรับการลงทุนในระยะกลาง ได้เพิ่มคำา
แนะนำาใหม่ คือ ธีมหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว โดย
เน้นให้เลือกลงทุนในตลาดหุ้นยุโรปและญี่ปุ่น ซึ่งจะ
ได้รับประโยชน์จากนโยบายการอัดฉีดเม็ดเงินกระตุ้น
เศรษฐกิจจากรัฐบาลประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรป
 และรัฐบาลญี่ปุ่น อีกทั้งมูลค่าหุ้นยังไม่สูงมากนักเมื่อ
เทียบกับในอดีต โดยธีมลงทุนหุ้นกลุ่มประเทศพัฒนา
แล้ว แนะนำาให้ใช้กลยุทธ์เข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัว เพื่อหา
จังหวะทำากำาไรในช่วงที่ราคาปรับตัวขึ้น 

 สำาหรับกองทุนเด่นที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้
อย่างโดดเด่นในปี 2565 และสอดคล้องกับ 3 ธีม
 คือ 1. ธีมหุ้นกลุ่มนวัตกรรมการแพทย์ 2. ธีมหุ้นกลุ่ม
เทคโนโลยีแห่งอนาคต และ 3. ธีมหุ้นกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว ธนาคารทิสโก้ได้คัดเลือกกองทุนเด็ดจาก
หลากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนชั้นนำา จำานวน 8 
กองทุน ดังนี้  

ธีม 'หุ้นกลุ่มนวัตกรรมการแพทย์'  

1. กองทุนเปิด ทิสโก้ ไบโอเทคโนโลยี เฮลธ์แคร์
 (TBIOTECH) ความเสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) กองทุน

รวมตราสารทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำาเนิน
ธุรกิจเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 
การวินิจฉัยโรค (Diagnostics) และเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินชีวิต (Life 
Sciences Tools) ทั่วโลก ผ่านกองทุน Polar Capital 
Funds plc - Biotechnology ชนิดหน่วยลงทุน I US 
Dollar (กองทุนหลัก) ทั้งนี้ กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัว
ในหมวดอุตสาหกรรมเฮลธ์แคร์ จึงมีความเสี่ยงที่ผู้
ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำานวนมาก    

2. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า เฮลท์แคร์ อินโนเวชั่น
 ฟันด์ (UCHI) ความเสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) กองทุน
รวมตราสารทุน เน้นลงทุนในธุรกิจเฮลธ์แคร์ ของ
ประเทศจีนผ่านกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ
 หรือกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่มีนโยบายการลงทุนในหุ้น 
ซึ่งมีความเกี่ยวข้องหรือได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
นวัตกรรมด้านเฮลธ์แคร์ (Healthcare Innovation) 
ของประเทศจีน ซึ่งเกี่ยวเนื่องหรือได้รับประโยชน์จาก
การพัฒนานวัตกรรมด้านเฮลธ์แคร์ของจีน เช่น การ
พัฒนาและค้นคว้าด้านเภสัชกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ
 การบริหาร สถานพยาบาล การผลิตอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ ระบบไอทีด้านการดูแลสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้
 กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเฮลธ์
แคร์ จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุน
จำานวนมาก 

3.  กองทุนเปิด ทิสโก้ Cyber Security (TCYBER) ความ
เส่ียงระดับ 7 (เส่ียงสูง) เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทท่ี
ดำาเนินธุรกิจเก่ียวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ ท่ี
มีการพัฒนาและจัดการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
และได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยี
ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ท่ัวโลก ผ่านหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุน
รวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศอย่างน้อย 2 กองทุน
 ซ่ึงเบ้ืองต้นกองทุนได้ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ
 2 กองทุน ได้แก่  กองทุน Global X Cybersecurity ETF 
และ กองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz 
Cyber Security ท้ังน้ี กองทุนน้ีลงทุนกระจุกตัวในหมวด
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีจึงมีความเส่ียงท่ีผู้ลงทุนอาจสูญเสีย
เงินลงทุนจำานวนมาก 

4. กองทุนเปิด ทิสโก้ Cloud Computing อิควิตี้ (TCLOUD) 
ความเสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) กองทุนรวมตราสารทุน ที่
เน้นลงทุนในบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี
 Cloud Computing เช่น ธุรกิจซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน
 ธุรกิจผู้พัฒนาและจัดทำาแพลตฟอร์ม ธุรกิจผู้ให้บริการ
โครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บข้อมูล บริษัทที่เป็นเจ้าของ
หรือบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริมทรัพย์ (REITs) ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์จัดเก็บข้อมูล
 (Data Center) และธุรกิจผลิตหรือจัดจำาหน่ายโครงสร้าง
พื้นฐานที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
สำาหรับจัดทำา Cloud  ผ่านกองทุนอีทีเอฟ Global X Cloud 
Computing ETF (กองทุนหลัก) ทั้งนี้ กองทุนนี้ลงทุนกระจุก
ตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยี จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุน
อาจสูญเสียเงินลงทุนจำานวนมาก    

5. กองทุนเปิด แอล เอช อีสปอร์ต ชนิดสะสมมูลค่า
 (LHESPORT-A) ความเสี่ยงระดับ 6 เสี่ยงสูง กองทุนรวม
ตราสารทุน เน้นลงทุนในหุ้นของบริษัทที่ดำาเนินธุรกิจเกี่ยว
กับ Video Gaming และ Esports ระดับโลก รวมถึงบริษัท
ที่พัฒนาวิดีโอเกมและโปรแกรมหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่
เกี่ยวข้อง ผ่านกองทุน VanEck Vectors Video Gaming 
and eSports ETF ทั้งนี้ กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวด
 Communication Services จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจ
สูญเสียเงินลงทุนจำานวนมาก    

 6. Roundhill Ball Metaverse ETF กองทุนรวมดัชนี
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ซึ่งรวมธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับ 'Metaverse' ไว้ด้วยกัน เช่น  ธุรกิจประมวล
ผลข้อมูล ผู้ให้บริการการเชื่อมต่อแบบ Real Time บริษัท
ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทผู้พัฒนาจำาลองแบบ
ดิจิทัลเสมือนจริง (Virtual Platforms)  ธุรกิจที่สร้างเครื่อง
มือให้ผู้คน     สามารถทำางานร่วมกันได้ (Interchange 
Standards) ผู้ให้บริการการชำาระเงินดิจิทัล รวมไปถึงสกุล
เงินดิจิทัล ธุรกิจให้บริการออกแบบ การจัดเก็บ การป้องกัน
ด้านความปลอดภัยของสินทรัพย์ดิจิทัลและสกุลเงินเสมือน
 และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆ สำาหรับการ
เข้าสู่โลก Metaverse  สำาหรับตัวอย่างบริษัทที่เกี่ยวข้อง เช่น
 NVIDIA  Meta Microsoft  Tencent Sony Roblox Unity 
Alibaba Square และ Walt Disney เป็นต้น  

ธีม 'หุ้นกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว' 

7. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นยุโรป แอคทีฟ (ชนิดสะสม
มูลค่า) (SCBEUROPE(A)) ความเสี่ยงระดับ 6 เสี่ยงสูง

 กองทุนรวมตราสารทุนเน้นลงทุนในหุ้น และ Depositary 
Receipts (รวมถึง American Depositary Receipts 
(ADRs) และ European Depositary Receipts (EDRs)) 
ของบริษัทที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป ผ่าน Morgan Stanley 
Investment Funds - Europe Opportunity Fund (กองทุน
หลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) Z Accumulation 
สกุลเงินยูโร 

8. กองทุนเปิด กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล (KF-HJAPAND) 
ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) กองทุนผสม เน้นลงทุนใน
หลักทรัพย์ของประเทศญี่ปุ่นและหลักทรัพย์อื่นๆ ซึ่งมีผล
ตอบแทนเกี่ยวเนื่องกับภาวะเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ผ่านกองทุน
 JPMorgan Japan (Yen) Fund, Class (acc) – JPY (
กองทุนหลัก) 

ทั้งนี้ กองทุนดังกล่าวข้างต้นอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลก
เปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมี นโยบาย
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้
จัดการกองทุน ยกเว้นกองทุน KF-HJAPAND ที่ป้องกัน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/เกือบทั้งหมด  

ผู้ลงทุนควรทำาความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผล
ตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน  

ติดต่อสอบถามรายละเอียด หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่
ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO Contact Center โทร. 
02-633-6000 กด 2 กด 4  

ธุ.ทิุสู่โก้ิ "ช่ื่�เป้ีา 8 กิองทุุนเด็ด" ปีี 65 
เกิาะธุ่มเมกิะเทุรนด์

 ตุลาดหุ้นประเทศูพััฒนาแล้วิ เพิั�ม่โอกาสี่สี่ร้างกำาไร 
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นายธีรเศรษัฐ์ พรหมพงษ์ั นักกลยุทธ์เศรษัฐศาสตร์มหภาค บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ประเมินว่า จากการ
ท่ี Fed ส่งสัญญาณการปรับเปล่ียนนโยบายเป็นแบบเข้มงวด (Tightening) เร็วข้ึน เพ่ือแก้ปัญหาเงินเฟ้อ ท้ังการเร่งลด
ขนาดการกระตุ้นเศรษัฐกิจ (เร่ง QE Tapering) ในการประชุูมเดือน ธ.ค. ต่อเน่ืองด้วยการส่งสัญญาณเร่ิมลดขนาดงบดุล
 ในรายงานการประชุูม Fed สัปดาห์ท่ีผ่านมา และน่าจะตามมาด้วยการปรับข้ึนดอกเบ้ียนโยบายเร็วข้ึนเป็นเดือน มี.ค. (

สะท้อนจาก Fed Watch Tool ท่ีล่าสุดให้นำ้าหนักสูงข้ึนเป็น 70% เทียบกับชู่วงเดือน ธ.ค. ท่ีอยู่ตำ่าเพียง 30-35%) เพ่ือเร่ง
แก้ปัญหาเงินเฟ้อซ่ึงยังคงปรับตัวข้ึนอย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 10 ปี สหรัฐฯ เร่งตัวรอบ

ใหม่ ส่งผลกระทบเชิูงลบต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นท่ัวโลก

โดยหุ้นมูลค่า (Value Stock) โดน
ผลกระทบเชิงลบน้อยกว่า หาก
ประเมินผลกระทบจากสถานการณ์
ท่ีเกิดข้ึน ในช่วงท่ีอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลเร่งตัวข้ึน อัตราผล
ตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้น
ลดลง แต่อย่างไรก็ตามในเชิงเปรียบ
เทียบ หุ้นมูลค่า (Value Stock) โดน
ผลกระทบเชิงลบน้อยกว่า หุ้นเติบโต
 (Growth Stock) และจากค่าสถิติ 
Correlation  ระหว่าง MSCI World 
Value Index ตัวแทนของหุ้นมูลค่า
 และMSCI World Growth Index 
ตัวแทนของหุ้นเติบโต เทียบกับ
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
 10 ปี ของสหรัฐฯในอดีตท่ีผ่านมา
 พบว่าในปีท่ีผลตอบแทนพันธบัตร
ปรับตัวข้ึน ผลตอบแทนจากหุ้น
มูลค่าจะสูงข้ึนตาม สวนทางกับผล
ตอบแทนหุ้นเติบโตท่ีปรับตัวลง มี
เพียงในปี 2013 ท่ีอัตราพันธบัตร
รัฐบาลเร่งตัวมากผิดปกติ +1.271% 
YoY ส่งผลให้ท้ังหุ้นมูลค่า และหุ้น
เติบโตปรับตัวลงท้ังคู่
 
สำาหรับหุ้นไทยยังน่าจะไปต่อ บท
เรียนจากอดีตสะท้อนโอกาสสำาหรับ

ตลาดหุ้นไทยที่ส่วนใหญ่เป็นหุ้น
มูลค่า และเศรษฐกิจแบบดั้งเดิม
 (Old Economy) ซึ่งถือว่าแทบไม่
ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจและการอัดฉีดสภาพคล่อง
ของ Fed ในช่วงที่ผ่านมา ดังนั้น
 MST ยังคงมุมมองของ SET Index 
ที่ระดับ 1750 จุด บนสมมติฐาน
 EPS 94.2 บาทต่อหุ้น (+13%YoY) 
อิง PE Ratio ที่ 18.6 เท่า เทียบ
เคียงกับระดับค่าเฉลี่ย PE ย้อนหลัง
 5 ปีของ SET + 0.5 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
 
ดังนั้นแนวโน้มการ Tightening ที่
จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปี 2565 นำามา
สู่มุมมองการลงทุนในตลาดหุ้นไทย
แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มหุ้น
ที่น่าสนใจ 1.แนวโน้มกำาไรเติบโต
 / ฟื้นตัว และอัตรากำาไรสูงขึ้น หุ้น
กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มการ
ขยายตัวของอัตรากำาไร เด่นสุด นำา
โดย กลุ่มโรงกลั่น SPRC (ราคาเป้า
หมาย 11.20 บาท) และหุ้นแนวโน้ม
กำาไรน่าจะออกมาดีกว่าคาด ไม่โดน
ผลเชิงลบจากเงินเฟ้อ GLOBAL (
ราคาเป้าหมาย 27.5 บาท) 2.หุ้นที่

ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้น กลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์ KBANK (ราคาเป้า
หมาย 180 บาท) 3.หุ้นที่แนวโน้ม
กำาไรถึงจุดเร่งตัว PLANB (ราคาเป้า
หมาย 9.45 บาท) / OCEAN (ราคา
เป้าหมาย 2.89 บาท) และกลุ่มหุ้นที่
มีความเสี่ยง ต้องระมัดระวังในการ
ลงทุน 1.หุ้นเติบโต (Growth Stock) 
ที่ราคาปรับตัวขึ้นจากอานิสงค์การก
ระตุ้นเศรษฐกิจของ Fed คือกลุ่ม
อิเล็คโทรนิกส์ (ETRON) กลุ่มที่
ประโยชน์มากที่สุดจากการอัดฉีด
สภาพคล่องเข้ามาในระบบของ Fed 
ผลตอบแทน SETETRON ปรับตัว
ขึ้น 379.11 % ในปี 2563 และเป็นก
ลุ่มที่โดนผลกระทบเชิงลบมากเช่น
กันจากการปรับเปลี่ยนนโยบายการ
เงินกลับสู่ภาวะปกติ 2.หุ้นที่แนว
โน้มกำาไรฟื้นตัวได้ช้ากว่าคาดมีความ
เสี่ยงขาลง (Downside Risk) คือ
กลุ่มโรงแรม (HOTEL) กลุ่มที่พึ่งพา
รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่ง
แนวโน้มกำาไรอาจมี Downside จาก
สถานการณ์ COVID-19 ที่กลับมา
ยืดยืดเยื้อใน 1Q65

บล.เมย์แบงก์ิ ช่ื่� Fed สู่�งสู้่ญญาณ
กิารปีร้บเปีล่�ยนนโยบายเป็ีนแบบเข้มงว้ด

แตุ่หุ้นไทยยังน่าจะไปตุ่อ
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ไทยพาณิชี้ย์ผนึกุกุำาลังเอิฟื้ดับบลิวด้ เปิิดตั์วผลิต์ภััณฑ์์ปิระกัุนช้ี้วิต์ควบกุารลงทุน SCB Expert 
Link ยกุระดับความ่คุ้ม่ครอิงและผลต์อิบแทนท้�เหันือิกุว่า เจาะกุลุ่ม่ลูกุค้าท้�เน้นบริหัารความ่มั่�งคั�ง 
และกุลุ่ม่ลูกุค้าท้�พร้อิม่รับผลต์อิบแทนมั่�นคงในช่ี้วงวัยเกุษ้ยณ ชูี้จุดเด่นจัดพอิร์ต์ได้ด้วยตั์วเอิงต์าม่

ท้�ต้์อิงกุารโดยไม่่ม้่ค่าธิรรม่เน้ยม่ พร้อิม่รับความ่คุ้ม่ครอิงสูังสุัดถึงอิายุ 99 ปีิ

นางณาตยา สุขุม ผู้ชู่วยผู้จัดการใหญ่
 ผู้บริหารสายงาน ผลิตภัณฑ์ประกัน
 ธนาคารไทยพาณิชูย์ เปิดเผยว่า ตลาด
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน
 หรือ ยูนิตลิงค์ มีอัตราการเติบโตต่อ
เน่ือง โดยข้อมูลจากสมาคมประกันชีวิต
ไทย ระบุว่า เบ้ียประกันภัยรับรวมของ
ยูนิตลิงค์ในช่วง 9 เดือนของปี 2564 อยู่
ท่ี 34,525 ล้านบาท เติบโตสูงถึงร้อยละ
 88.86 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปี
 2563 ท้ังน้ีเบ้ียประกันภัยยูนิตลิงค์ของ
ธนาคารไทยพาณิชย์มีทิศทางการเติบโต
สอดคล้องกับตลาดเช่นเดียวกัน และเพ่ือ
ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าท่ีต้องการวางแผน
การใช้ชีวิตท้ังก่อนวัยเกษียณและหลัง
เกษียณ ธนาคารจึงร่วมกับบริษัท เอฟ
ดับบลิวดี ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน
) ("เอฟดับบลิวดี" หรือ "เอฟดับบลิวดี
 ประกันชีวิต") ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
  ยูนิตลิงค์ใหม่ภายใต้ช่ือ SCB Expert 
Link ด้วยคอนเซ็ปต์ ชีวิตเหนือระดับ 
สร้างมรดกพร้อมเพ่ิมโอกาสในการลงทุน
สู่ความม่ันคงยามเกษียณ โดยให้ความ
คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

 "SCB Expert Link มีความพิเศษั

กว่าแบบประกันยูนิตลิงค์อื่น ๆ ของ
ธนาคารฯ โดยผู้ที่มีอายุชู่วงก่อน
เกษัียณ (ก่อนอายุ 60 ปี) จะได้รับความ
คุ้มครองสูง 40 เท่า หรือ 60 เท่า ของ
เบี้ยประกันภัยหลักรายปี และผู้ที่มีอายุ
หลังเกษัียณ (หลังอายุ 60 ปี) จะได้รับ
โบนัสพิเศษัรายเดือนไว้ใชู้ยามเกษัียณ
อีกด้วย นอกจากนี้ SCB Expert Link 
ยังออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า
ที่สร้างเป้าหมายทางการเงินแบบไม่
จำากัด เพื่อวางแผนส่งต่อความมั่งคั่งให้
กับทายาท และผู้ที่ต้องการจัดสรรเงิน
และเพิ่มมูลค่าของเงินในอนาคตหลัง
เกษัียณ และยังชู่วยสร้างความยืดหยุ่น
ในการบริหารเงินให้แก่ลูกค้า ด้วยการ
ให้ผู้ถือกรมธรรม์จัดพอร์ตการลงทุน
ด้วยตนเอง ด้วยระยะเวลาชูำาระเบี้ยฯ
 แบบ 7 ปี หรือ 12 ปี โดยสามารถเลือก
และสับเปลี่ยนกองทุนได้ด้วยตนเอง
แบบไม่มีค่าธรรมเนียม"

นายเดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต
 จำากัด (มหาชน) กล่าวว่า ประกันชีวิต
ควบการลงทุนเป็นผลิตภัณฑ์สำาคัญที่จะ
มาเปิดทุกโอกาสในการรับผลตอบแทน

จากการลงทุน โดยเอฟดับบลิวดี ประกัน
ชีวิต และธนาคารไทยพาณิชย์ คัดสรร
กองทุนรวมภายในประเทศและกองทุน
รวมต่างประเทศชั้นนำา ด้วยแผนการ
ลงทุนและผลตอบแทนที่คุ้มค่า พร้อม
เพิ่มทางเลือกความคุ้มครองชีวิตที่ปรับ
เปลี่ยนตามช่วงอายุ ตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้าที่แตกต่าง และนำา
มาซึ่งเส้นทางสู่เป้าหมายทางการเงินใน
แบบที่ลูกค้าสามารถเป็นผู้เลือกได้เอง
ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้สนใจประกันชีวิตควบการลงทุน
 "SCB Expert Link" สามารถติดต่อ
ทำาประกันภัยได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 ผ่านเจ้าหน้าที่ธนาคารไทยพาณิชย์ที่ให้
บริการเป็นที่ปรึกษาการลงทุนแก่ลูกค้า                     

อนึ่ง มูลค่าเงินลงทุนอาจจะเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ถือกรมธรรม์
ได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าเงินที่ลงทุน
ไว้ ดังนั้นผู้สนใจในผลิตภัณฑ์จึงควร
ทำาความเข้าใจ ในรายละเอียด ความ
คุ้มครอง เงื่อนไขทั้งส่วนประกันภัยและ
ส่วนลงทุนก่อนตัดสินใจทำาประกัน

ไทุยพาณิชื่ย์จ้บม่อเอฟด้บบลิว้ด่รุกิตั้ลาดย่นิตั้ลิงค์

เปิดตัุวิ "SCB Expert Link" เจาะกลุ่ม่ลูกค้า
มั่�งคั�งและวัิยเกษ้ียณ
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ต์าม่ท้�ได้ม้่กุารเผยแพร่ข้อิความ่ผ่าน Facebook และ 
www.posttoday.com ว่า รัฐบาล "บิ�กุตู่์" กูุ้เงินสันั�นเมื่อิง 

หัน้�ท่วม่กุารคลังปิระเทศสัาหััสั  นั�น
นางแพตริเซีย มงคลวนิชู ผู้อำานวยการ
สำานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ขอชูี้แจงว่า ใน
ภาวะปกติ กระทรวงการคลังจะกู้เงินเพื่อชูดเชูย
การขาดดุลงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารหนี้สาธารณะซึ่งเป็นการกู้เงินตามปกติ
เมื่อรัฐบาลต้องการดำาเนินนโยบายการคลังแบบ
ขยายตัว เพื่อสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้น
ฐานการเจริญเติบโตทางเศรษัฐกิจ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย
เป็นการกู้เงินเพื่อการลงทุนมากกว่า 65% ของ
หนี้สาธารณะคงค้าง

สำาหรับในภาวะที่ไม่ปกติ การดำาเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆของประเทศโดย
เฉพาะภาคเอกชนหยุดชะงัก รัฐบาลเป็นเพียง
ภาคส่วนเดียวที่มีความสามารถในการใช้จ่ายและ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงวิกฤติ ซึ่งในอดีตเคย
มีการกู้เงินโดยการตราพระราชกำาหนด (พ.ร.ก.) 
หลายฉบับ อาทิ ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 
หรือวิกฤตต้มยำากุ้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบ
สถาบันการเงินเป็นหลัก มิได้กระทบประชาชนทุก
ระดับ ทุกภาคส่วน แต่มีการกู้เงินรวมสูงถึง 1.28 
ล้านล้านบาท จาก พ.ร.ก. ให้อำานาจกระทรวงการ
คลังกู้เงินและจัดหาเงินกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
 พ.ศ. 2541 วงเงิน 500,000 ล้านบาท (FIDF1) 
และในปี พ.ศ. 2545 วงเงิน 780,000 ล้านบาท
 (FIDF3)

ในช่วงวิกฤติสินเชื่อซับไพรม์ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
ภาวะฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐฯ
 สืบเนื่องจากการเก็งกำาไรในตลาดที่อยู่อาศัย
เพราะธนาคารปล่อยสินเชื่อที่มีความน่าเชื่อถือ
ตำ่าหรือด้อยคุณภาพ (Subprime) มากจนเกินไป
 ก่อให้เกิดวิกฤติขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบไปทั่ว
โลกรวมถึงประเทศไทย คือ ทำาให้อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจไทยติดลบต่อเนื่องถึง 12 เดือน
 รัฐบาลจึงได้ตรา พ.ร.ก.ให้อำานาจกระทรวงการ
คลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 400,000 ล้านบาท
 เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจทุกสาขาอย่างต่อ
เนื่อง

อย่างไรก็ดี ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2562 ได้เกิด

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิต
และสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกสาขาอาชีพ
ในวงกว้าง (PANDEMIC) การดำาเนินมาตรการ
ควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาด ส่งผลให้การ
ดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของทุกภาคส่วน
ทั่วโลกเกิดภาวะชะงักงันอย่างฉับพลัน นอกจาก
นี้ ยังส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและขยายเป็นวง
กว้างทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย รัฐบาล
หลายประเทศได้ดำาเนินทั้งนโยบายการคลังและ
นโยบายการเงิน โดยการกู้เงินจำานวนมากเพื่อแก้
ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ รัฐบาลจึง
ได้ตรา พ.ร.ก. ให้อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงิน 1 
ล้านล้านบาท และ พ.ร.ก. ให้อำานาจกระทรวงการ
คลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม 
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 วงเงิน 500,000 ล้านบาท 
ทั้งนี้ การกู้เงินของรัฐบาลในช่วงที่เกิดการระบาด
ของ COVID-19 เพื่อแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือและ
เยียวยาทุกภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบ ช่วยให้
เศรษฐกิจไทย (GDP) ปี 2563 หดตัวลดลงเหลือ
 5.1%  ซึ่งดีกว่าที่ IMF คาดการณ์ว่าจะหดตัวที่
 8%

การกู้เงินในช่วงวิกฤตทำาให้ระดับหนี้สาธารณะ
 และสัดส่วนหนี้สาธารณะ/GDP เพิ่มสูงขึ้นอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ดีเมื่อปัญหาคลี่คลาย
และเงินกู้ดังกล่าวช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจฟื้น
ตัว ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและธุรกิจเติบโต
 GDP จะเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ระดับหนี้สาธารณะ
ต่อ GDP ปรับตัวลดลงเป็นลำาดับ ตำ่ากว่าในอดีต
เมื่อเกิดวิกฤติ ดังเช่นที่ระดับหนี้สาธารณะต่อ
 GDP เพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 59.98% ในปี 2543 
และอยู่ที่ระดับ 42.36% ในปี 2552

กระทรวงการคลังขอเรียนเพิ่มเติมว่า ในช่วงปี
 2557 – 2564 รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อวางรากฐาน
การพัฒนาสร้างรายได้และเร่งรัดการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อกระจายความเจริญ ลด
ความเหลื่อมลำ้าทางสังคม ขยายโอกาสและยก
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้ง เพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย
ในปี 2557 – 2564 เป็นช่วงเวลาที่รัฐมีการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานมากที่สุดถึง 178 โครงการ
 มูลค่ารวมกว่า 2.6 ล้านล้านบาท โดยมีโครงการ
เงินกู้โครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญที่แล้วเสร็จ
และเปิดให้บริการแล้ว อาทิ โครงการรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
 และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ทั่วประเทศ
 โครงการพัฒนาระบบสายส่งและสถานีไฟฟ้า
ทั่วประเทศ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรนำ้าและก่อสร้างปรับปรุงขยาย การ
ประปาส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ ยังมีโครงการเงิน
กู้โครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญในสาขาต่างๆ ที่อยู่
ระหว่างดำาเนินการและจะทยอยเปิดให้บริการแก่
ประชาชนเพิ่มขึ้น
 
ทั้งนี้ หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน
พฤศจิกายน 2564 มีจำานวน 9.62 ล้านบาท
 หรือคิดเป็น 59.58% ต่อ GDP อย่างไรก็ดี
 ระดับหนี้สาธารณะในปัจจุบันยังไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาการคลังแต่อย่างใด เนื่องจากรัฐบาล
ยังคงมีความสามารถในการชูำาระหนี้ (Debt 
affordability) โดยติดตามสัดส่วนภาระ
ดอกเบี้ยต่อประมาณการรายได้ประจำาปีอย่าง
ใกล้ชูิด นอกจากนี้ บริษััทจัดอันดับความน่าเชูื่อ
ถือระดับสากลได้คงอันดับความน่าเชูื่อถือของ
ประเทศไทยที่ BBB+ Stable Outlook ซึ่งเป็น
ระดับที่น่าพอใจค่อนข้างมากภายใต้สถานการณ์
วิกฤติ COVID-19 ขณะที่หลายประเทศถูก
ปรับลดอันดับความน่าเชูื่อถือและมุมมองความ
น่าเชูื่อถือ โดยเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2564 
Moody's รายงานว่า ประเทศไทยมีการบริหาร
จัดการหนี้สาธารณะแข็งแกร่ง และมีหนี้ระยะ
ยาวชู่วยสนับสนุนภาคการคลังให้เข้มแข็ง และ
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 Fitch Ratings 
รายงานว่าภาคการคลังของประเทศไทยมี
ความแข็งแกร่ง โดยความเสี่ยงภาคการคลัง
สาธารณะจากการเพิ่มขึ้นของหนี้ภาครัฐบาล
ได้รับการบริหารจัดการ โดยกลยุทธ์การบริหาร
หนี้สาธารณะที่เข้มแข็ง ดังนั้น กระทรวงการ
คลังขอให้ทุกท่านเชูื่อมั่นว่า รัฐบาลยังมีความ
สามารถในการบริหารจัดการหนี้สาธารณะได้

คล้ง ย้นหุ้น่�สู่าธุารณะคงค้างปัีจจุบ้น
ยังอยู่ในระดับท้�บริหารจัดการได้
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เศรษัฐกิจในชู่วงแรกของปีเผชูิญความท้าทายจากการระบาดของโอมิครอน กระทบต่อความต่อเนื่อง
ของการฟื�นตัว จากเครื่องชูี้เศรษัฐกิจล่าสุดเดือนพฤศจิกายน 2564 สะท้อนภาพรวมเศรษัฐกิจที่ปรับ
ดีขึ้นในเกือบทุกภาค โดยภาคส่งออกเติบโตสูง (+23.7% YoY) ตามการฟื�นตัวของอุปสงค์ประเทศคู่ค้า
 ขณะที่ภาคท่องเที่ยว จำานวนนักท่องเที่ยวต่างชูาติขยับขึ้นเกือบแตะแสนคน หลังทางการเปิดประเทศ
ต้อนรับนักท่องเที่ยวภายใต้มาตรการ Test & Go ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ด้านการบริโภคภาคเอกชูน

ฟื�นตัวต่อเนื่อง (+0.9% MoM_sa) หลังสถานการณ์ระบาดในประเทศและการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น
 หนุนให้กิจกรรมทางเศรษัฐกิจและความเชูื่อมั่นผู้บริโภคฟื�นตัว เชู่นเดียวกับการลงทุนภาคเอกชูน 

(+4.3%) ที่ได้อานิสงส์จากการฟื�นตัวของอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศ

สถานการณ์จำานวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 
ในประเทศที่กลับมาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
หลังผ่านช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะ
การระบาดจากสายพันธุ์โอมิครอน ล่าสุด
วิจัยกรุงศรีได้คาดการณ์จำานวนผู้ติดเชื้อ
จากแบบจำาลอง SIR ไว้ 3 กรณี คือ (i) 
กรณีฐาน จำานวนผู้ติดเชื้อรายวันจะเพิ่ม
ขึ้นสูงสุดเกือบ 1.1 หมื่นคนในช่วงกลาง
เดือนกุมภาพันธ์ก่อนลดลงอย่างช้าๆ
 จำานวนผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุดที่ประมาณ
 50 คนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ (ii) 
กรณีเลวร้าย จำานวนผู้ติดเชื้อรายวันจะ
เพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 1.6 หมื่นคนปลายเดือน
กุมภาพันธ์และมีผู้เสียชีวิตรายวันสูงสุด
ที่ประมาณ 100 คน และ (iii) กรณีเลว
ร้ายสุด วัคซีนเข็มกระตุ้นไม่สามารถ
ป้องกันการติดเชื้อได้ ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อ
รายวันสูงสุดประมาณ 3.2 หมื่นรายใน
ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ และมีจำานวน
ผู้เสียชีวิตสูงถึง 300 รายต่อวัน ทั้งนี้
 ภายใต้สมมติฐานระดับความเข้มงวดของ
มาตรการที่ถูกนำามาใช้ต่างกัน โดยในกรณี
ฐานความเข้มงวดของมาตรการสูงกว่า

ช่วงก่อนโอมิครอนระบาดเล็กน้อย ส่วน
กรณีเลวร้ายสุด มาตรการควบคุมที่เข้ม
งวดอาจถูกนำากลับมาใช้อีกรอบ  วิจัยกรุง
ศรีประเมินผลกระทบต่อทั้งกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของภาคท่องเที่ยวและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจในประเทศ (ผลรวมใช้เป็น
ตัวแทน GDP) ในทั้ง 3 กรณี มีแนวโน้ม
ลดลง 0.6%, 1.4% และ 3.0% ตามลำาดับ
 อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์นี้ยังไม่
รวมปัจจัยเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น ผลบวกจาก
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (ซึ่งอาจทำาให้
 GDP โดยรวมอาจลดลงจากคาดการณ์
เดิมไม่มาก)

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนธันวาคมชะลอ
ลงเล็กน้อย แต่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน
ช่วงไตรมาสแรก อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน
ธันวาคมอยู่ที่ 2.17% YoY ชะลอลงจาก
 2.71% เดือนพฤศจิกายน ปัจจัยสำาคัญ
จากมาตรการตรึงราคานำ้ามันดีเซล ขณะ
ที่ราคาสินค้ากลุ่มอาหารสดสูงขึ้นเล็กน้อย
 ตามการสูงขึ้นของราคาเนื้อสุกร ด้าน
อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (หักราคาหมวด

อาหารสดและพลังงาน) เท่ากับเดือนก่อน
ที่ 0.29% สำาหรับในปี 2564 อัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยอยู่
ที่ 1.23% และ 0.23% เทียบกับ -0.85% 
และ 0.29% ในปี 2563 ตามลำาดับ

วิจัยกรุงศรีคาดอัตราเงินเฟ้อจะยังมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นและแตะระดับสูงสุดใกล้
 3% ในไตรมาสแรกของปี 2565 ก่อนจะ
ทยอยชะลอลงกลับมาอยู่ใกล้ขอบล่าง
ของกรอบเงินเฟ้อเป้าหมายในช่วงปลายปี
 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานที่ตำ่ามากในช่วง
ไตรมาสแรกของปี 2564 ประกอบราคา
สินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดโลก โดยเฉพาะ
ราคานำ้ามันดิบที่ปรับขึ้นมาอยู่ในระดับสูง
 อย่างไรก็ตาม การส่งผ่านต้นทุนไปยัง
ราคาสินค้าอาจยังมีข้อจำากัด เนื่องจาก
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังมีความ
เปราะบางจากการระบาดของ COVID-19 
ในประเทศจากไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน 
โดยทั้งปี 2565 คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
จะเฉลี่ยอยู่ที่ 1.5%

วิ้จ้ยกิรุงศร่ช่ื่�โอมิครอนระบาด ฉุุดเศรษฐกิิจไทุยฟ้�นช้ื่า

ขั้ณะท้�เงินเฟอ้ยังม้่แนวิโน้ม่เพิั�ม่ข้ั้�น
ในช่ี้วิงไตุรม่าสี่แรกขั้องปี

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE
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IVL
อินโดรามา เวนเจอร์ส 

กิ�รลิงทุนในธุุรกิิจบรรจุภััณฑ์์ในป็ระเทศเวีียดน�ม
ป็ระเด็นหลิักิ : IVL อย้่ในขั�นตอนดำ�เนินกิ�รเข��ซื้ื�อหุ�นทั�งหมดที�มีควี�ม
เป็็นไป็ได�ของบริษััท Ngoc Nghia Industry - Service - Trading Joint 
Stock Company (NN) ค�ดจะเสัร็จสัิ�นภั�ยใน 1H22 ทั�งนี� NN เป็็นผู้้�ผู้ลิิต
ผู้ลิิตภััณฑ์์แป็รร้ป็ PET ร�ยใหญ่ที�สัุดในป็ระเทศเวีียดน�ม ซื้่�งร�ค�ซื้ื�อ
กิิจกิ�รค�ดวี่�จะอย้่ที�ป็ระม�ณ 118 ลิ��นเหรียญสัหรัฐ ทั�งนี�เร�มีมุมมอง
เชั้ิงบวีกิต่อข่�วีดังกิลิ่�วี เนื�องจ�กิจะเป็็นกิ��วีแรกิในกิ�รขย�ยธุุรกิิจเข��สั้่
ป็ระเทศเวีียดน�มซื้่�งเป็็นป็ระเทศที�มีอัตร�กิ�รเติบโตท�งเศรษัฐกิิจสั้ง

คำาแนะนำาพ้ืนฐาน : ข่าวดังกล่าวน่าจะเป็น positive sentiment ต่อราคา
หุ้น เน่ืองจากจะเป็นการยืนยันแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเน่ืองในระยะ
ยาวของบริษััท นอกจากน้ันน่าจะยังมีอัพไซด์ต่อประมาณการกำาไรและ
ราคาเป้าหมายจากการลงทุนใหม่ๆในอนาคต เราจึงยังคงคำาแนะนำา "ซ้ือ" 
หุ้น IVL ราคาเป้าหมาย 58 บาท

บล.บัวหลวง : IVL
แนะนำ� "ซ้ื้�อ"  ร�ค�เป้้�หม�ย 58 บ�ท
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SABUY สบาย เทคโนโลยี 

ประกาศลงทุนเพ่ิมเติมอีก 6 ดีล
ประเด็นหลัก: SABUY ประกาศดีลธุรกิจอีก 6 ดีล ซ่ึงเป็นการต่อยอดจาก Ecosystem 
ท่ีแข็งแรง และขยายไปสู่ธุรกิจเทคโลยีใหม่ ได้แก่ 1)ลงทุนธุรกิจร้านสะดวกซัก 
Laundry bar Thailand 15-20% 2)สาขา drop off 1400 สาขา

และเครือข่ายอีก 500 สาขาสัดส่วนลงทุน 75% 3) Citysoft ทำาธุรกิจ Retail POS 
4) Eatlab บริษัท เทคโนโลยี ทำา AI ด้านร้านอาหารและการจัดการ 5) Keen Profile 
บริษัท เทคโนโลยีด้าน HR Development and Management และ 6) เพ่ิมทุน 
SABUY Accelerator จาก 10 ล้าน เป็น 100 ล้านบาท และ SABUY ถือหุ้น 100%

คำาแนะนำาพ้ืนฐาน : ดีลใหม่ท่ีเกิดข้ึนน้ันมีเพียงดีลธุรกิจด้าน Drop off ท่ีอยู่ใน
ประมาณการของเรา ในขณะท่ีอีก 5 ดีลท่ีเหลือถือเป็นอัพไซด์ท่ีจะหนุนให้กำาไรในปี
 2022 

โตมากกว่า 200% ท่ีเราประเมินไว้ การเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่น้ันสามารถต่อยอดเพ่ือ
สร้าง Synergy ใน Ecosystem ท่ีมีฐานลูกค้าและพาร์ทเนอร์ ซ่ึงจะทำาให้บริการใหม่ 
on board และสร้างกำาไรได้ในทันที เรายังคงคำาแนะนำา “ซ้ือ” ราคาเป้าหมาย 35 บาท 
โดยยังไม่ได้รวมอัพไซด์จากธุรกิจใหม่

บล.บัวหลวง :  SABUY
แนะนำ� “ซ้ื้�อ” ร�ค�เป้้�หม�ย 35 บ�ท 
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บล. เมย์์แบงก์์ (ประเทศไทย์)  : HMPRO

แนะนำ� ซ้ื้�อ ร�ค�เป้้�หม�ย 16.50 บ�ท   

Home Prod Ctr (HMPRO) อยู่บนเส้นทางการฟื�นตัว 
BUY
Share Price                THB 14.60
12 m Price Target      THB 16.50  (+13%)
Previous Price Target THB 16.50 

ประเด็นการลงทุน
คาดกำาไร 4Q64 เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะ QoQ และกลับมาเติบโต YoY ด้วย เนื่องจาก SSSG พลิกมาเป็นบวก เราคาดว่ากำาไรปี
 2565 จะกลับไปสูงกว่าช่วงก่อนเกิดโควิดและเป็น new high จากการที่ยอดขายและอัตรากำาไรเพิ่มขึ้น อีกทั้งรายได้ค่าเช่าซึ่ง
คาดว่าจะฟื้นตัวสูงยังช่วยเร่งให้กำาไรของ HMPRO กลับมาเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ แนะนำา ซื้อ ราคาเป้าหมาย (DCF) 16.50 
บาท 

คาดกำาไร 4Q64 เพิ่ม 88% QoQ และ 6% YoY
จากการคลายล็อกดาวน์และการจัด HomePro Super Expo ทุกสาขาคาดว่าจะทำาให้ SSSG ของโฮมโปรใน 4Q64 ฟื้นเป็น
 +14% (จาก -11% ใน 3Q64 และ -6.3% ใน 4Q63) ขณะที่ SSSG ของเมกาโฮมพลิกจากติดลบเป็น +5% และสาขามาเลเซีย
ติดลบน้อยลงมาเป็น -13% เราคาดว่าอัตรากำาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากการปรับราคาขายสินค้าบางส่วนและการเพิ่มสัดส่วนสินค้าที่
มีอัตรากำาไรสูง แม้รายได้ค่าเช่ายังไม่กลับสู่ระดับปกติแต่จะฟื้นอย่างมีนัยยะ QoQ จากที่พื้นที่เช่ากลับมาเปิดได้ตามปกติ และ
ส่วนลดค่าเช่าน้อยลงเป็น 10-15% จาก 20% ใน 3Q64 เราคาดกำาไรสุทธิ 4Q64 เพิ่มขึ้น 88% QoQ และ 6% YoY เป็น 1,634 
ล้านบาท ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของปี เราคาดว่าเงินปันผล 2H64 เท่ากับ 0.20 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 1.4%

กำาไรปี 2565 จะกลับไปสูงกว่าก่อนเกิดโควิดและเป็น new high
การล็อกดาวน์ส่งผลกระทบให้กำาไรของบริษัทชะลอมา 2 ปี แต่คาดว่ากำาไรปี 2565 จะกลับมาเติบโต 18% เป็น 6,231 ล้านบาท
 ซึ่งสูงกว่ากำาไรปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนการระบาดของโควิด เนื่องจากยอดขายเติบโตขึ้นตามจำานวนสาขาที่มีมากขึ้น โดยคาด
ว่าปีนี้ HMPRO จะกลับมาขยายสาขาเพิ่มขึ้นเทียบกับช่วงโควิดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาซึ่งเปิดสาขาใหม่เพียง 1-2 สาขาต่อปี อัตรา
กำาไรขั้นต้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการปรับเพิ่มราคาสินค้า และ การเพิ่มสัดส่วนสินค้า House brand ซึ่งก็ได้ปรับเพิ่มราคาด้วย
เช่นกันเพื่อสะท้อนต้นทุนค่าขนส่งที่สูงขึ้น
 
รายได้ค่าเชู่าชู่วยเร่งการฟื�นตัวของกำาไร
การล็อกดาวน์ยังทำาให้เราคาดว่ารายได้ค่าเช่าในปี 2564 จะลดลงเหลือ 1,186 ล้านบาท คิดเป็น 1.9% ของรายได้รวม เทียบ
กับปี 2562 ที่มีรายได้ค่าเช่า 2,207 ล้านบาทคิดเป็น 3.3% ของรายได้รวม เราจึงคาดว่าในปี 2565 มีโอกาสที่รายได้ค่าเช่าจะ
ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำาคัญจากการที่พื้นที่เช่ากลับมาเปิดตามปกติและส่วนลดค่าเช่าตำ่ากว่า 10% นอกจากนั้น ฐานะการเงินยัง
แข็งแกร่ง อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน 0.6-0.7 เท่า ทำาให้สามารถกู้ยืมเพื่อขยายสาขาได้ต่อเนื่องรวมไปถึงการเพิ่มพื้นที่เช่า 

ความเสี่ยง: การล็อกดาวน์รอบใหม่ สินค้านำาเข้าลดลง ต้นทุนสูงขึ้นอย่างมีนัยยะ  

Suttatip Peerasub
suttatip.p@maybank-ke.co.th
(66) 2658 6300 ext 1430
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บล.ฟิิลลิป (ประเทศไทย์) : TTW
แนะนำ� ซ้ื้�อ ร�ค�พ้ื้�นฐ�น 13.20 บ�ท

ได้ประโยชูน์จากเงินเฟ้อเร่งตัวข้ึน คาดกำาไร 4Q64 ดีข้ึนเล็กน้อย 1.2% ได้ส่วนแบ่งกำาไรจาก CKP ชู่วยไว้

4Q64 ปริมาณการขายนำ้าประปารวมลดลง 11.6% y-y มาอยู่ท่ี 71.99 ล้าน ลบ.ม. โดยเป็นการลดลงจากพ้ืนท่ีให้บริการ
ของท้ัง TTW และ PTW ท่ีลดลง 12.1% และ 12% ตามลำาดับ ผลกระทบจาก COVID-19 ทำาให้โรงงานอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรมใช้นำ้าน้อยลง ประกอบกับการประปาภูมิภาค(กปภ) ต้องการบริหารต้นทุนค่านำ้า จึงลดการซ้ือนำ้าจาก TTW 
ท่ีมีต้นทุนสูงกว่า และมีการส่งนำ้าเข้ามาในพืน้ ท่ีทับซ้อน

อย่างไรก็ตาม BIE มีปริมาณขาย +7.4% จากโรงงานในนิคมบางปะอินท่ีกลับมาผลิตมากข้ึนจากปีก่อน จึงคาดรายได้หลัก
จากนำ้าประปา -8.1% y-y ท่ี 1,390 ล้านบาท และรายได้รวมท่ี 1,421 ล้านบาท -7.9% y-y 

 ในขณะท่ีคาดว่าต้นทุนต่อหน่วยคาดจะเพ่ิม q-q และ y-y จึงคาดว่าธุรกิจนำ้าประปากำาไรจะลดลง 12.4% y-y ท่ี 603 
ล้านบาท แต่ส่วนแบ่งกำาไรจาก CKP จะเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนคาดท่ี 96 ล้านบาท จากปีก่อนท่ี 2 ล้านบาท 

จากการผลิตไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึนจากโครงการนำ้างึม 2 ทำาให้ใน 2M4Q64 ปริมาณการผลิตไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 9.2% y-y เป็น 1.72 
ล้าน MWh และถือหุ้นเพ่ิมในโครงการไซยะบุรีอีก 5% เป็ น 42.5% ทำาให้ CKP รับรู้ส่วนแบ่งกำาไรจากไซยะบุรีมากข้ึน จึง
คาด TTW มีกำาไร 4Q64 อยู่ท่ี 698 ล้านบาท +1.2% y-y

ปี 2565 ค่านำ้าประปาได้ประโยชูน์จากเงินเฟ้อท่ีเร่งตัวข้ึน

การปรับข้ึนค่านำ้าประปาจะปรับข้ึนทุกปี โดยอิงกับภาวะเงินเฟ้อ คาด PTW จะได้ปรับข้ึนค่านำ้าประปา 0.14% เป็ น 12.55 
บาทต่อลบ.ม. แต่ TTW จะได้ปรับข้ึนสูงกว่าเพราะเงินเฟ้อเร่งตัวข้ึนในช่วงปลายปี 2564 ทำาให้ในส่วนของ 3 แสน ลบ.ม. 
แรก/วัน ได้ปรับข้ึน 3.01% เป็น 29.17 บาท และส่วนท่ีเกิน 3แสน ลบ.ม. จะได้ปรับข้ึนท่ี 2.34% เป็น 12.23 บาท/ลบ.ม. จะ
เข้ามาชดเชยปริมาณขายท่ีอาจยังมีผลกระทบจากการซ้ือนำ้าประปาของ กปภ. และ COVID-19 สายพันธ์ุ “โอมิครอน”
  
ในปีน้ีคาดว่าจะได้ข้อสรุปในโครงการของ PTW ท่ีจะหมดสัญญาวันท่ี 15 ต.ค. 2566 ว่าจะเป็นรู้แบบใด รับจ้างผลิตหรือ
ยังเป็นสัมปทานหาก PTW ต้องมีการลงทุนเพ่ิมเติม ส่วนแบ่งกำาไรของ CKP ยังมีแนวโน้มดี แม้การผลิตไฟฟ้าจะข้ึน อยู่
กับปริมาณนำ้าท่ีจะเข้าเข่ือน แต่ก็มีผลบวกจากการเข้าถือหุ้นเพ่ิมในโครงการไซยะบุรีเต็มปี รวมถึงโครงการใหม่โรงไฟฟ้า
หลวงพระบางท่ีมีความคืบหน้ามากข้ึน จะเพ่ิมมูลค่าหุ้น CKP ซ่ึง TTW จะได้ประโยชน์เช่นกัน

ประเมินราคาพ้ืนฐานท่ี 13.20 บาท ยังคงคำาแนะนำา “ซ้ือ”
ทางฝ่ายยังคงคาดการณ์กำาไรปี 2564 ท่ี 3,187 ล้านบาท และในปี 2565 ท่ี 3,314 ล้านบาท โดยให้ติดตามอัตราเงินเฟ้อ
ในปี 2565 หากเร่งตัวข้ึนอีกจะมีผลต่อราคานำ้าประปาในปี 2566 ยังคงราคาพ้ืนฐานท่ี 13.20 บาท และถือเป็นหุ้นท่ีจ่าย
ปันผลได้สมำ่าเสมอคาดคร่ึงปีหลัง 2564 จะจ่ายอีก 0.30บาท/หุ้น และในปี 2565 คาดท่ี 0.60 บาท ราคาหุ้นยังมี upside 
จึงยังคงแนะนำา “ซ้ือ”

สยาม ติยานนท์
นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #17970
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บล.ฟิิลลิป (ประเทศไทย์) :  BEM

แนะนำ� ซ้ื้�อ  ร�ค�พ้ื้�นฐ�น 10.40 บ�ท

4Q64 คาดกำาไรฟื�น q-q ตาม COVID-19
4Q64 คาดกาไรฟ้ืน 268% q-q ตามสถานการณ์ COVID-19 : คาดกำาไร 4Q64 ท่ี 399 ลบ
. +268% q-q ตาม COVID -19 ท่ีคล่ีคลายผู้ใช้ทางด่วนและรถไฟฟ้า +44.6% และ +120% 
q-q คาดรายได้ +41.2% q-q ท่ี 3,041 ลบ. 

ตามปริมาณผู้ใชู้บริการท่ีเพ่ิมข้ึน q-q แต่การคุมค่าใชู้จ่ายส่งผลให้ต้นทุน/ค่าตัดจาหน่าย
และ SG&A โตไม่มาก +14.3% และ 14.6% q-q แต่หากเทียบกำาไร y-y จะลดลง 30% จาก
ผู้ใชู้ทางด่วนและรถไฟฟ้า -13.1% และ -40.2% ตามลำาดับจาก COVID-19 ท่ีระบาดหนัก
ว่าปีก่อนรายได้ลดลง 16.3% y-y
 

1Q65 เร่ิมเห็นผลกระทบจาก“โอมิครอน" : ผู้ใช้ทางด่วนและรถไฟฟ้าในม.ค.วันทำางานชะลอ
ลงท่ี 9.4 แสนคัน และ 1.96 แสนคน/วัน จากธ.ค.64 ท่ีเฉล่ีย 1.05 ล้านคัน และ 2.04 แสนคน
/วัน หลัง“โอมิครอน”ระบาดทำาให้หน่วยงานรัฐและเอกชนบางส่วนเร่ิมกลับมา WFH อีกคร้ัง
ส่งผลต่อการเดินทางหากสถานการณ์ยืดเย้ือจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ทางด่วนและรถไฟฟ้าใน
 1Q65

ยังคงแนะนำา “ซ้ือ” ราคาพ้ืนฐาน 10.40 บาท : ปรับกำาไรปี 2564 ลง 10% เป็น 1,013 ลบ. 
ส่วนปี 2565 คงคาดการณ์กาไรท่ี 3,428 ลบ. ไว้ก่อนโดยจะติดตามผลกระทบ“โอมิครอน”
ให้เห็นภาพท่ีชัูดเจนข้ึนก่อนพิจารณาปรับคาดการณ์ใหม่

สยาม ติยานนท์
นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #17970
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ปี 65... คาดจะกลับมาฟื�นตัว

บล.ดีีบีเอส วิคเคอร์ส : NWR 
แนะนำ� ซ้ื้�อ ร�ค�พ้ื้�นฐ�น 1.13 บ�ท

คาด 4Q64F พลิกกลับมามีกำาไร หลัง
จาก 3Q64 (q-o-q) ต้องปิดแคมป์
คนงานไปถึง 1 เดือน จึงขาดทุนปรับปี
 64F ให้มีผลขาดทุนน้อยลงเป็น 583 
ล้านบาท จากเดิมที่ 691 ล้านบาท
 เพราะเพิ่มอัตรากำาไรส่วนปี 65F ปรับ
เป็น +23 ล้านบาท เดิม 184 ล้านบาท
 เนื่องจาก Backlog สูง รายได้จึงให้สูง
ขึ้น,เพิ่มอัตรากำาไรปรับขึ้นเป็น ซื้อ คาด
ปีนี้จะเปิดประมูลงานก่อสร้างมาก จะได้
งานรัฐเพิ่มดี, ธุรกิจพรีแฟบฟื้นตัว, อสัง
หาฯเปิดโครงการ ใหม่ๆ ราคาพื้นฐาน
ใหม่ใช้ P/BV ปี 65 ที่ 1.2 เท่า อีกทั้งได้
คะแนน CG ถึง 5 ดาว คือ ระดับ “ดี
เลิศ”

ข้อดีคือ ประมูลงานได้มาก งานในมือสูง 
ในงวดปี 64 ประมูลงานได้มากถึง 14.3 
พันล้านบาท ถือว่าสูงมาก เทียบกับใน
กลุ่มผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง แม้
มีงานก่อสร้างที่เปิดประมูล ออกมาน้อย
ก็ตาม และยังผลให้งานก่อสร้างในมือ
 (Backlog) สูงเป็น 38.6 พันล้านบาท
 (ลงนาม0ในสัญญาแล้ว 32.8 พันล้าน
บาท และรอลงนามอีก 5.8 พันล้าน
บาท) เทียบกับรายได้ก่อสร้างต่อปีที่
ราว 8 10 พันล้านบาทต่อปี จึงเป็นการ
รับประกันรายได้ไปอีกถึงราวเกือบ 4 ปี
 ส่วนใหญ่เป็นงานภาครัฐที่ 88% และ
ส่วนที่เหลือเป็นงานภาคเอกชน

คาด 4Q64F พลิกกลับมามีกำาไร จาก
การประเมินเบื้องต้นอยู่ที่ราว +33 ล้าน
บาท เทียบกับ y-o-y และ q-o-q ที่
ขาดทุน 293 ล้านบาท และ 57 ล้าน
บาท (ปิดแคมป์คนงานไป 1 เดือน) ตาม
ลำาดับ ซึ่งปกติในงวดไตรมาส 4 (4Q) 
บริษัทมักจะมีการปรับปรุงต้นทุนใน
ส่วนที่เป็นจริงมากกว่าที่เคยบันทึกไว้
 ยังผลให้มักจะขาดทุน แต่ในงวดปี 64 
บริษัทได้บันทึกไปแล้วใน 2Q64 ยังผล

ให้ 2Q64 มีขาดทุนสุทธิจำานวนมากถึง 
612 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากโครงการ
รถไฟฟ้าสายสเีหลอืงและชมพทูีมี่ปัญหา
เรื่องการส่งมอบพื้นที่ล่าช้า และต้นทุน
วัสดุก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยเฉพาะ
เหล็กก่อสร้าง แต่ในงวด 4Q64 ก็ไม่มี
ผลกระทบจากการปรับปรุงต้นทุนแล้ว 
จึงคาดว่าจะกลับมามีผลกำาไรได้

ปรับประมาณการปี 64F ให้มีผล
ขาดทุนน้อยลง เป็น 583 ล้านบาท
 จากเดิมที่ 691 ล้านบาท เพราะเพิ่ม
สมมุติฐานเกี่ยวกับอัตรากำาไรขั้นต้นให้
สูงขึ้นเป็น 1.8% จากเดิมที่ 0.7% ซึ่งใน
รอบ 9M64 ทำาได้น้อยเป็น 0.1% แม้ว่า
รายได้หลักรวมได้ปรับให้น้อยลงเป็น
 9.8 พันล้านบาท เทียบกับเดิมที่ 11.0 
พันล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้
ในส่วนธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ทำาได้
น้อยกว่าเป้าหมาย

ส่วนปี 65F ปรับประมาณการเป็น
กำาไรสุทธิ 23 ล้านบาท เทียบกับเดิมที่
 184 ล้านบาท เนื่องจากมี Backlog 
ที่สูง จึงปรับสมมุติฐานรายได้ให้สูง
ขึ้นเป็น 13.8 พันล้านบาท หรือมาก
ขึ้น 9% เทียบกับเดิมที่ 12.7 พันล้าน
บาท รวมทั้งเพิ่มอัตรากำาไรขั้นต้นเป็น 
6.9% เทียบกับเดิมที่ 5.5% แม้ว่าอัตรา
กำาไรขั้นต้นเฉลี่ยจาก Backlog ไม่
มากที่ราว 4.8%-4.9% แต่อัตรากำาไร
ขั้นต้นในส่วนธุรกิจหลักอื่นๆ สูงกว่า
คือ แอดวานซ์ พรีแฟบ ที่ราว 10 15% 
และอสังหาริมทรัพย์ที่ราว 25% ขณะ
ที่สัดส่วนรายได้จะมาจากรับเหมาฯ
มากที่สุดคือ 86% พรีแฟบที่ 9% และ
อสังหาริมทรัพย์ที่ 5%

เป้าหมายธุรกิจพรีแฟบและ
อสังหาริมทรัพย์ บริษัทตั้งเป้าหมาย

รายได้พรีแฟบปีนี้สูงขึ้นเป็น 1.2 1.3 
พันล้านบาท เทียบกับปี 64 ที่มีราย
ได้เพียง 0.7 พันล้านบาท ขณะที่มี
 Backlog จากงานสุวรรณภูมิเฟส
 3 เป็น 0.7 พันล้านบาท สำาหรับราย
ได้ในส่วนที่เหลือปีนี้บริษััทจะเน้นไปที่
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ด้านธุรกิจ
อสังหาฯ มี Backlog ณ เดือน พ.ย.64 
อยู่ที่ราว 254 ล้านบาท ขณะที่ตั้งเป้า
รายได้ทรงตัวเทียบกับปี 54 ที่ 0.7 พัน
ล้านบาท แต่เนื่องจากโครงการปัจจุบัน
ได้มีการขายและโอนไปมาก จึงจะเปิด
ขายโครงการใหม่คือ 1) แนวราบคือ
 Baranee Bliss มูลค่าราว 1 พันล้าน
บาท และ 2) คอนโดมิเนียม Aspen 
phase D ใชู้แบรนด์ว่า Aspen Prime 
มูลค่าราว 800 ล้านบาท

ปรับเพิ่มคำาแนะนำาขึ้นเป็น ซื้อ จำากเดิม
คือ เต็มมูลค่า (FV) เพราะคาดว่าปี 65 
และ 66 จะฟื้นตัวเป็นกำาไรสุทธิได้ที่ 23 
และ 52 ล้านบาท ตามลำาดับ เทียบกับปี 
64 ที่เป็นขาดทุนสุทธิถึง 583 ล้านบาท
 ราคาพื้นฐานใหม่ที่ 1.13 บาทประเมิน
ด้วย P/BV ปี 65 ที่ 1.2 เท่า เลื่อนใช้
ปีที่ประเมินจากเดิมคือปี 64 ราคาปิด
มีส่วนเพิ่ม 6% ข้อดีคือ ประมูลงานได้
มาก มักจะมีพันธมิตรร่วมประมูลคือ
 ITD ล่าสุดคือ รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้
 รวมถึงงบประมาณภาครัฐปี 66 ที่สูง
ถึง 3.2 แสนล้านบาท แต่ปัจจัยเสี่ยง
คือ ต้นทุนวัสดุก่อสร้างมีความผันผวน
, การส่งมอบที่ดินของโครงการก่อสร้าง
ที่อาจจะล่าช้า และบริษัทมีหนี้เงินกู้มาก
พอควร อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน ณ 
สิ้น 3Q64 เป็น 1.7 เท่า

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์ : สมบัติ เอก
วรรณพัฒนา : sombata@th.dbs.
com : Tel. 02 857 7835
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เร่ิมเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์
บริษััทเปิ็ดแผู้นธุุรกิิจปี็ 65 โดยวี�งแผู้นที�จะเปิ็ดข�ยโครงกิ�รใหม่ถ่ิ่ง 46 โครงกิ�ร ม้ลิค่�
ข�ยส้ังถ่ิ่ง 50 พัันลิ��นบ�ท เป็รียบเทียบกัิบปี็ 64 เปิ็ดข�ยเพีัยง 14 โครงกิ�ร ม้ลิค่�ข�ย
 7 พัันลิ��นบ�ท ซ่ื้�งทำ�ยอดข�ยได�เป็็น ยอดข�ย (Presales) เป็็น 26 พัันลิ��นบ�ท 1% 
y-o-y) รวีมทั�งมียอดโอนม�เป็็นร�ยได�ที� 32.5 พัันลิ��นบ�ท 28% y-o-y)

สัำ�หรับผู้ลิกิ�รดำ�เนินง�นปี็ 65 ก็ิยังต�องพ่ั�งพิังร�ยได�จ�กิโครงกิ�รอสัังห�ริมทรัพัย์ แลิะ
กิลุ่ิมล้ิกิค�� ระดับกิลิ�ง (affordable segment) จะยังคงเป็็นกุิญแจสัำ�คัญ ด��นเป้็�
หม�ยยอดข�ยแลิะยอดโอนปี็นี�เป็็น 35 พัันลิ��นบ�ท ซ่ื้�งรวีมโครงกิ�รในร้ป็แบบบริษััท
ร่วีมทุนด�วีย

ค�ดกิ�รณ์กิำ�ไร 4Q64F มีแนวีโน�มว่ี�จะอ่อนลิง เทียบกัิบทั�ง y-o-y แลิะ q-o-q แต่พัอ
ม�ถ่ิ่ง 1Q65F ก็ิค�ดว่ี�ผู้ลิกิ�รดำ�เนินง�นจะกิลัิบม�ดีข่�น ต�มโป็รแกิรมกิ�รโอน ทั�งนี�ได�มี
กิ�รป็รับป็ระม�ณกิ�รปี็ 65/66 เพิั�มข่�นในอัตร� +5%/+10% จ�กิเดิม สัะท�อนแผู้นในเชิั้ง
รุกิของบริษััท

ค�ดแนวีโน�มกิำ�ไรฟ้ิ�นตัวีดี กิ�รที�บริษััทเหลืิอ Inventory ไม่ม�กิ กิ�รแข่งขันด��นร�ค�
ลิดลิง แลิะธุุรกิิจโรงแรมให�ผู้ลิข�ดทุนน�อยลิง จ่งค�ดว่ี�อัตร�กิ�รเติบโตกิำ�ไรหลัิกิปี็ 
64,65 แลิะ 66 มีกิ�รฟ้ิ�นตัวีดีเป็็น +34%/+16%/+3% เทียบ y-o-y

คงคำาแนะนำาถือ แต่ราคาพ้ืนฐานใหม่ปรับเพ่ิมเป็น 1.32 บาท ซ่ึง
ประเมินด้วย P/E ปี 65 ท่ี 8.0 เท่า ราคาปิดมีส่วนเพ่ิมได้อีกเพียง 2% 
แต่ถือว่าจ่ายปันผลได้สูง คาดว่าอัตราผลตอบแทนปันผลปี 64 และ 65 
เป็น 4.4% และ 5.1% ตามลำาดับ โดยปี 64 ท่ีผ่านมายังไม่ได้จ่ายปันผล
ระหว่างกาล

นักวิเคราะห์ : ลีนา แพรรักขกิจ : leenap@th.dbs.com : 
Tel. 02 857 7826

บล.ดีีบีเอส วิคเคอร์ส : SIRI
แนะนำ� ถ้ือ ร�ค�พ้ื้�นฐ�น 1.32 บ�ท
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In The News BJC คำาแนะนำา ซ้ือ
ราคาปิด 30.75 บาท ราคาพ้ืนฐาน 38.00 บาท

Key Takeaway จากงานสัมนา POA

บล.ดีีบีเอส วิคเคอร์ส : BJC
แนะนำ� ซ้ื้�อ ร�ค�พ้ื้�นฐ�น 38.00 บ�ท

• อัตร�กิ�รเติบโตจ�กิสั�ข�เดิม (SSSG) 4Q64 เริ�มมีกิ�รฟ้ิ�นตัวี แต่ยังค�ดว่ี�ตัวีเลิข SSSG ใน
 4Q64Fอย่้ในเกิณฑ์์ทรงตัวี ป็ร�กิฎว่ี�สัโตร์เล็ิกิๆมีผู้ลิกิ�รดำ�เนินงำ�นดีกิว่ี� hypermarkets สัำ�หรับ
ป็ระเภัทสิันค�� ป็ระเภัทอ�ห�รทำ�ได�ดีกิว่ี�ป็ระเภัทไม่ใช่ั้อ�ห�ร แต่กิระนั�นก็ิต�มสิันค��ป็ระเภัทไม่ใช่ั้อ�ห�
รก็ิอยุ่ในสัถิ่�นะที�ดีกิว่ี� q-o-q ส่ัวีนในแง่ภ้ัมิรัฐศ�สัตร์ ธุุรกิิจที�ต่�งจังหวัีดนั�นดีกิว่ี�กิรุงเทพัฯ สัำ�หรับ
เป้็�หม�ย SSSG ในปี็ 65 นี�ยังไม่เปิ็ดเผู้ย แต่ยอดข�ยในเดือนม.ค.65 นั�นดีกิว่ี�ธุ.ค.64 จ่งค�ดว่ี� 
SSSG จะฟ้ิ�นตัวีดีข่�น แต่ก็ิยังต�องติดตำ�มสัถิ่�นกิ�รณ์ระบ�ดของโอมิครอนว่ี�จะรุนแรงเพีัยงใด

• ค�ดว่ี�กิ�รแข่งขันหลัิงร�ยใหญ่มีกิ�รรวีมกิิจกิ�รกัิน บริษััทพัย�ย�มมุ่งเน�นกิ�รเพิั�มส่ัวีนครองตลิ�ด
 (marketshare) โดยมุ่งเน�นไป็ยังสิันค��ที�ทำ�ได�ดี(winning categories) แต่ม�ร์จินก็ิข่�นกัิบป็ระเภัท
สิันค�� ท�งด��นสิันค��ป็ระเภัท FMCG ในร��นค��ขน�ดใหญ่ ส่ัวีนครองตลิ�ดก็ิจะม�กิกิว่ี� 20% ณ 3Q64 
ถืิ่อว่ี�ฟ้ิ�นตัวีดีกิว่ี� 2Q64 ที�เป็็น19% นอกิจ�กินั�น บริษััทก็ิมองเห็นว่ี�ส่ัวีนครองตลิ�ดของ Mini BIGC ก็ิ
เพิั�มส้ังข่�น

• จ�กินี�ไป็กิ�รขย�ยสั�ข�จะเป็็นแบบค่อยเป็็นค่อยไป็ แม�ยังไม่มีเป็ำ��หมำ�ยที�ชัั้ดเจน แต่สัำ�หรับ
 hypermarket ก็ิคำ�ดว่ี�จะเพิั�มข่�นเหมือนกัิบปี็ 21 คือ เพิั�มในลัิกิษัณะตัวีเลิขหลัิกิเดียวีค่อนม�ท�งตำ��
 แลิะจะเริ�มก่ิอสัร��งhypermarket ที�สัป็ป็.ลิ�วี ใน 1Q65 นี� สัำ�หรับ supermarket stores แม�ไม่ได�
เปิ็ดในปี็ 64 ที�ผู่้�นม� แต่ในปี็นี�จะเพิั�มข่�นในอัตร�ตัวีเลิขหลัิกิเดียวีค่อนไป็ท�งกิลิ�งๆ แลิะขยำ�ย Mini 
BIGC ในจำ�นวีน 200-300 แห่ง

• คงคำ�แนะนำ�ซืื้�อ ค�ดว่ี�จุดตำ��สุัดในงวีด 3Q64 ได�ผู่้�นไป็แลิ�วี ทั�งธุุรกิิจบรรจุภััณฑ์์ (PSC) แลิะโม
เดิร์น ซัื้พัพัลิ�ยเชั้น (MSC) กิลัิบม�ฟ้ิ�นตัวีได�ทั�งในเรื�อง SSSG แลิะร�ยได�ค่�เช่ั้� แลิะฟ้ิ�นตัวีต่อเนื�อง
ได�ยังปี็ 65 หลัิงจ�กิได�ผู่้�นสัถิ่�นกิ�รณ์โควิีด-19 ที�เลิวีร��ยที�สุัดไป็แลิ�วี ทั�งนี�ธุุรกิิจอ�ห�รถืิ่อว่ี�มีควี�ม
ยืดหยุ่นส้ัง (resilient) ขณะที�ธุุรกิิจที�ไม่ใชั้�อ�ห�ร เมื�อไม่มีกิ�รล็ิอกิด�วีน์ สัถิ่�นกิ�รณ์ก็ิจะทยอยกิลัิบม�
ฟ้ิ�นตัวีได� ด��นกิ�รป็ระเมินม้ลิค่�หุ�น ขณะนี�ซืื้�อข�ยที�P/E ปี็ 65 ที� 27.5 เท่�ซ่ื้�งเป็็น -1.2SD (standard 
deviation) จ�กิค่�เฉลีิ�ย 5 ปี็ย�อนหลัิง กิำ�หนดร�ค�พืั�นฐ�นไวี�ที�38.00 บ�ท (DCF) 

นักวิเคราะห์ : ลีนา แพรรักขกิจ : leenap@th.dbs.com : Tel. 02 857 7826
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คาดปีน้ีทำากำาไรสูงสุดใหม่
สิันค��ป็ระเภัทบ��นแนวีร�บถืิ่อว่ี�ยังไป็ได�ดี มีควี�มยืดหยุ่นในสัถิ่�นกิ�รณ์ที�โรคระบ�ด
โควิีด-19 ยังดำ�เนินต่อไป็สัำ�หรับยอดข�ยในรอบ 10M64 เป็็น 31 พัันลิ��นบ�ท โต 14% 
YoY แต่ยอดข�ยคอนโดมิเนียมยังอ่อน

แต่กิระนั�นก็ิต�มแนวีโน�มกิำ�ไร 4Q64F จะชั้ะลิอตัวีลิง เมื�อเทียบกัิบ YoY แลิะ QoQ 
เหตุผู้ลิหลัิกิคือ ค่�ใชั้�จ่�ยในกิ�รข�ยส้ัง จ�กิกิ�รเปิ็ดข�ยโครงกิ�รใหม่จำ�นวีนม�กิ แต่ค�ด
ว่ี�กิำ�ไรตลิอดปี็ 64 เพิั�มข่�นน่�พัอใจ 3% YoY แลิะถืิ่อเป็็นสัถิิ่ติส้ังสุัดใหม่

เร�ค�ดว่ี�บริษััทจะเปิ็ดข�ยโครงกิ�รใหม่ปี็นี� ในลัิกิษัณะเชิั้งรุกิอีกิครั�ง อีกิทั�งจะยังสั�ม�รถิ่
ทำ�กิำ�ไรเป็็นสัถิิ่ติส้ังสุัดใหม่ (record high) ในปี็นี�อีกิครั�ง แลิะมีอัตร�กิ�รเพิั�มข่�น 9% YoY

คงคำาแนะนำา ซ้ือ ด้วยราคาพ้ืนฐาน 10.30 บาท ซ่ึงประเมินด้วย Forward P/E ปี 65 ท่ี
ระดับ 6.8 เท่า ข้อดีคือ มียอดขายรอโอนสูงเป็น 34.5 พันล้านบาท พอร์ตสินค้ากระจาย
ความเส่ียงดีมีท้ังแนวราบ และคอนโด ขณะท้ีแนวราบขายดี 

ฐ�นะกิ�รเงินแข็งแกิร่ง อัตร�ส่ัวีนหนี�สิันสุัทธิุต่อทุนป็ลิ�ยปี็นี�ค�ดว่ี�เป็็นเพีัยง 0.4 เท่�
ร�ค�หุ�นขณะนี�ซืื้�อข�ยที� P/E ปี็ 65 ที� 6.3 เท่�เทียบกัิบค่�เฉลีิ�ยกิลุ่ิมที� 10 เท่� ร�ค�หุ�นซืื้�อ
ข�ยตำ��กิว่ี�ม้ลิค่�ท�งบัญชีั้ (Book Value) P/BV ปี็ 65 เป็็น 0.8 เท่�อีกิทั�งจ่�ยปั็นผู้ลิส้ัง 
ค�ดว่ี�ยิลิด์ปี็นี�เป็็น 5.4%

นักวิเคราะห์ : ลีนา แพรรักขกิจ : leenap@th.dbs.com : Tel. 02 857 7826

บล.ดีีบีเอสวิคเคอร์ส : AP
แนะนำ� ซ้ื้�อ ร�ค�พ้ื้�นฐ�น 10.30 บ�ท
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กำาไรสุทธิโตทำา Record High ต่อในปี 22F

ยอดขายฟื�นตัวชัูดเจนในต้นปี 22F ส่วนใน 4Q21 ชู่วงเดือนต.ค.21 ถูกกดันจากนำ้า
ท่วม ทำาให้ยอดขายหดตัวไป 15 20% (ยอดขาย DCC กว่า 85% มาจากต่างจังหวัด) 
แต่หลังนำ้าลดยอดขายก็กระเต้ืองข้ึน โดยเป็นการซ่อมแซมและ Pent-up demand 
ในชู่วงท่ีโควิดระบาดรุนแรงทำาให้การก่อสร้างชูะลอ คาดจะเห็นการฟื�นตัวของยอด
ขายชัูดเจนในต้นปี 22F

บริษััทป็รับเป็ลีิ�ยนระบบให�มีป็ระสิัทธิุภั�พัม�กิข่�น โดยพััฒน�ผู้ลิิตภััณฑ์์หลัิกิให�มี
คุณภั�พัยิ�งข่�น ยังผู้ลิให�อัตร�กิ�รเคลิมสิันค��ลิดลิง ป็ริม�ณกิ�รผู้ลิิตเป็็นไป็ต�มแผู้น
 สัอดคลิ�องกัิบยอดซืื้�อ ยังผู้ลิให�บริห�รจัดกิ�รด��นวัีตถุิ่ดิบแลิะสัต็อกิสิันค��ได�ดีข่�น 
พััฒน�สิันค��ตัวีใหม่ที� RCI Porcelain ซ่ื้�งบริษััทเชืั้�อว่ี�จะช่ั้วียหนุนกิ�รเติบโตของยอด
ข�ยแลิะกิำ�ไรในปี็ 22F ด�วีย

ค�ดกิ�รณ์ว่ี�กิ�ไรสุัทธิุปี็ 22F จะทำ�สัถิิ่ติส้ังสุัดใหม่อีกิครั�ง โดยขย�ยตัวี +13% จ�กิ
ที�เติบโต +6% ในปี็ 21F หนุนโดยกิำ�ลัิงซืื้�อฟ้ิ�นตัวี บริห�รจัดกิ�รด��นต�นทุนแลิะค่�ใชั้�
จ่�ยได�ดีข่�น แลิะมี Economy of scale นอกิจ�กินั�นค�ดว่ี�ร�ยได�ค่�เช่ั้�พืั�นที� Outlet 
จะเพิั�มข่�นเป็็นลิำ�ดับด�วีย

คงคำาแนะนำาซื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 3.50 บาท อิงกับ P/E ปี 22F ที่ 15 เท่า จุดเด่น
 คือ พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของตลาดได้ดี บริหารต้นทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทำาให้เป็นผู้ประกอบการที่มี GPM สูงที่สุดในอุตสาหกรรม (คาดการณ์
ของปี 22F ไว้ที่ 43.6% โดย 9M21 อยู่ที่ 43.4%) รวมทั้งจะมีรายได้ค่าเชู่ามาชู่วย
ต่อยอดการเติบโตของกำาไร ฐานะการเงินดีและจ่ายปันผลสูง เราประมาณการ 
Dividend yield ปี 21F-22F ไว้ที่ 6.2% และ 6.8% ต่อปี (จ่ายทุกไตรมาส)

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

บล.ดีีบีเอสวิคเคอร์ส : DCC
แนะนำ� ซ้ื้�อ ร�ค�พ้ื้�นฐ�น 3.50 บ�ท
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TPI Polene Power PCL (TPIPP) 4Q64 จะไม่เด่น รอโครงการสำาคัญ
Company Update

ประเด็นการลงทุน

แนวีโน�มกิำ�ไร4Q64จะไม่เด่นต่อจ�กิต�นทุนถ่ิ่�นหินส้ัง ปี็ 2565 ข�ย RDF แลิะ ค่�กิำ�จัดขยะติดเชืั้�อเข��ม�เสัริม ช่ั้วีย
บรรเท�adderทยอยหมดอ�ยุบ�งส่ัวีน ลิงทุนRDFเพิัม ปี็2568 ตั�งเป้็�หม�ยจะเป็ลีิ�ยนเป็็นโรงไฟิฟ้ิ�สีัเขียวี100% จะเข��
ป็ระม้ลิโรงไฟิฟ้ิ�ขยะเพิั�ม ปี็2568ตั�งเป้็�หม�ยกิำ�ลัิงกิ�รผู้ลิิตจะเพิั�มเป็็น582MW จ�กิปั็จจุบัน440MW โครงกิ�ร SEZ มี
ควี�มล่ิ�ชั้��แต่ก็ิค่อยๆคืบหน�� ระยะสัั�นร�ค�หุ�นมีแนวีโน�มจะไม่สัดใสั เนื�องจ�กิยังไม่มีปั็จจัยหนุนที�เด่นชัั้ด แต่จ�กิร�ค�
หุ�นซืื้�อข�ย P/E ตำ�� แลิะ ปั็นผู้ลิดี เร�คงแนะนำ� ซืื้�อลิงทุน ร�ค�เป้็�หม�ย ด�วียวิีธีุ DCF (8.4% WACC , 2.3% LTG) ได�
เท่�กัิบ 4.6 บ�ท ลิดลิงจ�กิ 4.7 บ�ท จ�กิป็ระม�ณกิ�รที�ป็รับลิดลิง

4Q64 จะไม่เด่นต่อ ปรับประมาณการลดลง

แนวีโน�มผู้ลิป็ระกิอบกิ�ร 4Q64 จะถ้ิ่กิกิระทบต่อเนื�องจ�กิต�นทุนถ่ิ่�นหินส้ังล็ิอตใหม่ที�ส้ังข่�น ทำ�ให�โรงไฟิฟ้ิ�ถ่ิ่�นหิน TG8 
150MW เลืิอกิข�ยไฟิเฉพั�ะช่ั้วีง Peak ซ่ื้�งได�ร�ค�ส้ังกิว่ี�ช่ั้วีง Off-Peak 2 บ�ท แต่จะได�แรงหนุนจ�กิข�ย RDF ให� 
TPIPL แลิะ นำ� RDF ม�ใชั้�แทนถ่ิ่�นหินป็ระม�ณ 10-15% ส่ัวีนโรงไฟิฟ้ิ�ที�ข�ยไฟิให� กิฟิผู้. TG3 18MW, TG5 55MW แลิะ
 TG4+6 90MW ยังเดินเต็มกิำ�ลัิงกิ�รผู้ลิิต รวีมแลิ�วีเบื�องต�นเร�ค�ดกิำ�ไร 4Q64 จะไม่เด่นต่อป็ระม�ณ 1,000 ลิ��นบ�ท 
(+6%QoQ, -14%YoY) เร�ป็รับป็ระม�ณกิ�รลิงเล็ิกิน�อย 5% ค�ดกิำ�ไรปี็นี� 4,192 ลิ��นบ�ท ลิดลิง 7%

ปี 2565 ขาย RDF และ ค่ากำาจัดขยะติดเช้ืูอ ชู่วยบรรเทา adder ทยอยหมดอายุ

ปี็ 2565 โรงไฟิฟ้ิ�ที�ได� adder 3.50 บ�ท จะทยอยหมดอ�ยุ คือ TG3 18MW (จ�กิ163MW) เดือน กิ.พั. แลิะ TG5 
55MW เดือน กิ.ย. แต่ยังข�ยไฟิได�ต่อที�ร�ค�ฐ�น ค�ด EBITDA จะห�ยไป็ป็ระม�ณ 800-900 ลิ��นบ�ท แต่จะได�ร�ยได�
เข��ม�ช่ั้วียบรรเท�ผู้ลิกิระทบ คือ ข�ย RDF ให� TPIPL 650 ลิ��นบ�ทต่อปี็ แลิะ TPIPP ยังได�ใบอนุญ�ติในกิ�รเผู้�ขยะติด
เชืั้�อจ�กิกิรมโรง�นเริ�มรับร้� 18 ต.ค.64 ค�ดจะมีขยะติดเชืั้�อเข��ม�ป้็อนวัีนลิะป็ระม�ณ 100 ตัน ซ่ื้�งรองรับได�ถ่ิ่ง 350 ตัน
 ค่�เผู้�ขยะตันลิะ 5,000 บ�ท จะช่ั้วียเพิั�มร�ยได� 180-630 ลิ��นบ�ทต่อปี็ ปี็ 2565 เร�ค�ดกิำ�ไร 3,571 ลิ��นบ�ท ลิดลิง
 15%

ปี2568 ต้ังเป้าหมายจะเปล่ียนเป็นโรงไฟฟ้าสีเขียว 100%

ปี็2568 TPIPP ตั�งเป้็�หม�ย จะเป็ลีิ�ยนเป็็นโรงไฟิฟ้ิ�สีัเขียวี 100% จ�กิปั็จจุบันที�มีโรงไฟิฟ้ิ�ถ่ิ่�นหิน 220 MW (TG7 
70MW แลิะ TG8 150MW) จ�กิกิำ�ลัิงกิ�รผู้ลิิตรวีม 440MW คิดเป็็นสััดส่ัวีน 50% โดยมีแผู้นจะลิงทุนโรงง�น RDF ที�
 3 เพิั�ม 5 สั�ยกิ�รผู้ลิิต 1,000 ลิ��นบ�ท ลิงทุน Boiler B8 2,500 ลิ��นบ�ท แลิะ B6 800 ลิ��นบ�ท ที�จะใชั้� RDF ทดแทน
ถ่ิ่�นหิน รวีมลิงทุนทั�งหมด 4,300 ลิ��นบ�ท โดยปี็ 2566 โรงไฟิฟ้ิ�ถ่ิ่�นหินจะลิดลิงเหลืิอ 150MW จ�กิกิำ�ลัิงกิ�รผู้ลิิตรวีม 
464 MW หรือ คิดเป็็นสััดส่ัวีน 32% แลิะ ปี็ 2568 โรงไฟิฟ้ิ�ถ่ิ่�นหินจะลิดลิงเหลืิอ ศ้นย์ จ�กิกิำ�ลัิงกิ�รผู้ลิิตรวีม 582MW

Surachai Pramualcharoenkit

surachai.p@maybank-ke.co.th

(66) 2658 6300 ext 1470

บล.เมย์์แบงก์์ (ประเทศไทย์) : TPIPP

คงแนะนำ� ซ้ื้�อลงทุน ร�ค�เป้้�หม�ย 4.6 บ�ท
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บล.ดีีบีเอสวิคเคอร์ส : BDMS
แนะนำ� ซ้ื้�อ ร�ค�พ้ื้�นฐ�น 28 บ�ท

ผลประกอบการผ่านจุดตำ่าสุดมาแล้ว และมีแนวโน้มเติบโตแกร่งในปี 22F 
และระยะยาว ซ่ึงมาจากคนไข้ในประเทศฟื�นตัวโดยเฉพาะผู้ป่วยท่ีมีประกัน
 และคนไข้ต่างชูาติกลับเข้ามาหลังเปิดเมือง ปัจจุบันมีร.พ.ในเครือ 49 แห่ง 
ภายใต้ 6 แบรนด์ 

มีคนไข�ที�มีป็ระกัิน 32% ของทั�งหมดในปี็ 20 ด��นม�ร์จิ�นค�ดว่ี�ปี็ 22F แลิะระย�วีจะ
ดีข่�นจ�กิกิ�รลิดต�นทุน & ค่�ใชั้�จ่�ย แลิะค่�เสืั�อมลิดลิงหลัิงผู่้�นจุดที�ต�องลิงทุนม�กิม�
แลิ�วี รวีมถ่ิ่งไม่มีแผู้นลิงทุนขน�ดใหญ่ในปี็ 21 23 รวีมทั�งมี Economy of scale

สัำ�หรับ 4Q21 ผู้้�บริห�รระบุว่ี�ร�ยได�จะโตเป็็นเลิขสัองหลัิกิเทียบ YoY โดยคนไข�ใน
ป็ระเทศเพิั�มข่�น QoQ แลิะมีนักิท่องเที�ยวีต่�งชั้�ติที�เข��ม�แลิ�วีตรวีจพับว่ี�ติดโควิีดเข��
ม�ตรวีจ RT-PCR แลิะรับกิ�รรักิษั�ด�วีย

BDMS จะเป็็นร.พั.แรกิในป็ระเทศไทยที�สัร��งสัร��งระบบนิเวีศที�ม�จ�กิกิ�รเชืั้�อมต่อ
หลิ�ยระบบ หลิ�ยบริกิ�ร เข��ด�วียกัิน (Digital Ecosystem) เพืั�อสัร��งควี�มสัะดวีกิ
สับ�ยให�กัิบผู้้�ม�ใชั้�บริกิ�ร ซ่ื้�งส่ัวีนนี�จะเป็็น Key growth ใหม่ของ BDMS 

โดยค�ดว่ี�ร�ยได�จ�กิแพัลิทฟิอร์มนี�จะอย่้ที� 10 15% ของร�ยได�รวีมใน 5 ปี็ข��งหน�� 

(ปัจจุบันอยู่ท่ี 1%) สำาหรับเงินลงทุนในระบบนิเวศน้ีในปี 22 อยู่ท่ี 500 ล้านบาท

นักวิเคราะห์ : ศศิกานต์ อุดมเวศย์ : sasikarnu@th.dbs.com : Tel. 02 857 7833
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KBANK เช่ืูอว่าจะยังคงเป็นผู้นำาในดิจิตอลแบงค์ก้ิงของไทย และครอง
ส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ได้โดยมีแรงหนุนจาก KASIKORN 
Business–Technology Group (KBTG) ปัจจุบันมีชู่องทางปล่อยสินเช่ืูอ
ดิจิตอลผ่านแอป K-Plus, LINE BK และแพลทฟอร์มมาร์เก็ตเพลส เชู่น 
Shopee, Lazada โดยเป็นสินเช่ืูอรายย่อยและสินเช่ืูอผู้ประกอบการ

แนวีโน�มกิ�รเติบโตกิ�ไรปี็ 22F แข็งแกิร่ง แม�ว่ี�กิ�รแพัร่ระบ�ดของโควิีด 19 ที�
ย�วีน�น จะกิดดันคุณภั�พัสิันทรัพัย์แลิะทำ�ให�ต�องตั�งสัำ�รองฯส้ัง โดยเฉพั�ะในกิลุ่ิม
ล้ิกิค�� SME ขน�ดเล็ิกิ ธุน�ค�รยังคงโฟิกัินสิันเชืั้�อร�ยย่อยไม่มีหลัิกิป็ระกัิน แลิะ
รักิษั�ควี�มเป็็นผู้้�นำ�ในกิลุ่ิมล้ิกิค�� SME ท�งฝ่�ยวิีจัยฯ DBSVTH ค�ดกิำ�ไรสุัทธิุปี็ 
21F-22F ขย�ยตัวี +20.5% แลิะ +11.2% ต�มลิำ�ดับ

Valuation จ้งใจ ณ ร�ค�ปั็จจุบันมี P/BV ปี็ 21F ตำ��เพีัยง 0.7 เท่� (ใกิลิ� Mean 
2SD) สัำ�หรับเงินปั็นผู้ลิปี็ 21F ธุน�ค�รระบุว่ี�จะพัย�ย�มไม่ให�เงินปั็นผู้ลิต่อหุ�นแกิว่ีง
ม�กิ (ปี็ 19 จ่�ย 5 บ�ท/หุ�น, ปี็ 20 จ่�ย 2.50 บ�ท/หุ�น แลิะระหว่ี�งกิ�ลิปี็ 21 จ่�ย 
0.50 บ�ท/หุ�น)

นักวิเคราะห์ : ธนินี สถิรเรืองชัูย : thaninees@th.dbs.com : Tel. 02 857 7837

บล.ดีีบีเอสวิคเคอร์ส : KBANK
แนะนำ� ซ้ื้�อ ร�ค�พ้ื้�นฐ�น 208 บ�ท
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การเติบโตของ E-commerce ในอาเซียนแข็งแกร่ง ทาง Frost & Sullivan ระบุว่า
ตลาด E-commerce ในอินโดนีเซีย+ไทย+ฟิลิปปินส์+เวียดนามในชู่วงปี 2015 2019 
เติบโตเฉล่ีย 47.9% ต่อปี และคาดว่ามูลค่าตลาดจะเพ่ิมจาก 13 พันล้านUS$ ในปี 
2018 เป็น 77.7 พันล้านUS$ ในปี 2024 หรือโตเฉล่ีย 34.7% ต่อปี

คาดการณ์กำาไรสุทธิบริษัทช่วงปี 2020 2023 จะเติบโตเฉล่ีย 26% ต่อปี ปัจจัยหนุนคือ
 กำาลังการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึนในไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม รวมท้ังการลงทุน
และซ้ือกิจการ เช่น การลงทุนใน SOVI, Go-Pack และ Duy Tan

ใช้เงินลงทุนสูงในปี 2021 2022 โดยมีงบประมาณลงทุน 20 พันล้านบาทต่อปี ท้ังเพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพเคร่ืองจักรและขยายกำาลังการผลิตคอขวด & สร้างโรงงานใหม่

มี ESG ท่ีดี โดยในส้ินปี 2021 ได้ ESG score จาก S&P Global เท่ากับ 75 (จากเต็ม
 100) และบริษัทมุ่งม่ันเดินหน้าสร้างการเติบโตท่ีย่ังยืนในระยะยาว โดยภายในปี 2025 
มีเป้าหมายท่ีจะลดการปล่อยคาร์บอนลง 20%, มีรายได้จากบรรจุภัณฑ์ Recycle 100% 
และลดการใช้นำ้าลง 35%

บริษัทใช้พลังงานจากถ่านหินเป็นสัดส่วนน้อย (ตำ่ากว่า 5% ของต้นทุนการผลิต หรือราว
 2 ล้านตัน/ปี) และมีการล็อคราคาถ่านหินท่ีจะใช้ในปี 2022 ไว้แล้ว สำาหรับพลังงานท่ีใช้
ส่วนใหญ่จะมากจากไบโอแมส (30% ของต้นทุนรวม หรือ 4 ล้านตัน/ปี)

บริษัทมีรายได้จาก Solution service คิดเป็น 10% ของรายได้รวม โดยเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า, บริการจัดการสินค้าคงคลัง และทำา Cross selling ให้กับลูกค้า
ด้วย

นักวิเคราะห์ : ดุลเดชู บิค : duladethb@th.dbs.com : Tel. 02 857 7833
 

บล.ดีีบีเอสวิคเคอร์ส : SCGP
แนะนำ� ถ้ือ ร�ค�พ้ื้�นฐ�น 63 บ�ท
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• PTTEP : ยังคงลำาบากต่อ  

ลำาบากอีก 2 เร่ือง 
เร�ถ้ิ่กิถิ่�มว่ี�ทำ�ไมเร�ถ่ิ่งยังกัิงวีลิต่อ PTTEP แม�ว่ี�แนวีโน�มกิ�รเติบโตของกิำ�ไรในปี็ 2022 จะ
ดีกิว่ี�กิลุ่ิม ปั็จจัยสัำ�คัญมีอย่้ 2 ป็ระกิ�รคือ ผู้ลิตอบแทนจ�กิแหล่ิงเอร�วัีณ (G1/61) แลิะควี�ม
ไม่แน่นอนในพืั�นที�โมซัื้มบิกิ-1 เร�ชั้อบ PTT แลิะโรงกิลัิ�น แลิะ ยังคงแนะนำ� “ถืิ่อ” PTTEP โดยมี
ม้ลิค่�เหม�ะสัมที� 128 บ�ท (DCF, WACC: 10%) 

ผลตอบแทนจากเอราวัณ (G1/61) – ประเด็นน่าเป็นห่วงใหม่ 
แม�จะมีแผู้นกิ�รผู้ลิิตที�ชัั้ดเจนข่�น เร�ยังคงกัิงวีลิเกีิ�ยวีกัิบกิ�งลิงทุนส้ังเกิินค�ด รวีมถ่ิ่งป็ริม�ณกิ�ร
ขุดอ�จตำ��กิว่ี�ค�ด แลิะไม่สั�ม�รถิ่ทำ�ต�มแผู้นกิ�รลิดต�นทุนต่อหน่วียของ PTTEP ในระยะย�วีได�
 ตรงกัินข��มกัิบกิ�รลิดลิงต�นทุนได�กิว่ี� c22% ในปี็ 2018-19 ส่ัวีน IRR ค�ดจะอย่้ที�เพีัยง 6% เมื�อ
เทียบกัิบ 10-15% ที�ค�ดไวี� 

โมซัมบิก Area-1 ยังคงน่ากังวล 
แม� PTTEP จะได�เลืิ�อนเป้็�หม�ยกิ�รเริ�มต�นโครงกิ�ร Mozambique Area1 อย่�งเป็็นท�งกิ�ร
ออกิไป็เป็็นช่ั้วีง 2H25 (จ�กิ 1H24) แลิะอ�จบันท่กิ กิ�รด�อยค่�เป็็นครั�งแรกิของโครงกิ�รในช่ั้วีง
 4Q21F (150-180 ลิ��นดอลิลิ�ร์) ทั�งนี� ห�กิจะบรรลุิเป้็�หม�ยช่ั้วีง 2H25 จะต�องเริ�มกิลัิบม�
พััฒน�แหล่ิงก่ิอนกิลิ�งปี็ 2022 นอกิจ�กินี� เร�ยังมอง TotalEnergies (TTE FP) ซ่ื้�งเป็็นผู้้�ดำ�เนิน
กิ�รโครงกิ�รนี� จะเริ�มดำ�เนินกิ�รในปี็ 2026 โดยคำ�แนะแนวีนี�สัอดคลิ�องกัิบโมเดลิของเร�ม�กิกิว่ี� 
เร�ค�ดอ�จเห็นกิ�รบันท่กิกิ�รด�อยค่�ในช่ั้วีง 4Q21F จ�กิควี�มล่ิ�ชั้��ไป็ 1 ปี็

4Q21F  ไม่น่าจะต่ืนเต้น 
เร�ค�ดกิำ�ไรจะยังทรงตัวี QoQ สัำ�หรับ 4Q21F (+1.2%) ด�วียร�ยกิ�รที�ไม่ใช่ั้ร�ยกิ�รหลัิกิค่อนข��ง
ส้ัง (กิ�รด�อยค่� 200 ลิ��นดอลิลิ�ร์ แลิะกิำ�ไร 100 ลิ��นดอลิลิ�ร์ จ�กิกิ�รคิดย�อนค่�ใชั้�จ่�ยในกิ�ร
รื�อถิ่อน) ป็ริม�ณกิ�รข�ยค�ดว่ี�จะลิดลิงเล็ิกิน�อยจ�กิคำ�แนะแนวี เนื�องจ�กิอุป็สังค์ในไทยที�ลิดลิง 
ต�นทุนต่อหน่วีย (เช่ั้น ผู้ลิกิระทบจ�กิต�นทุนกิ�รรื�อถิ่อน) ค�ดจะทรงตัวี QoQ 

บล.ทิสโก้์ : PTTEP
แนะนำ� “ถ้ือ” มูลค่�เหม�ะสม 128 บ�ท
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• TVO : ผ่านจุดตำ่าสุด

ราคาถั่วเหลืองฟื�นตัวเร็วกว่าคาดจากสภาพอากาศที่ค่อนข้างแห้งในแถบอเมริกาใต้ 

ส่วนต่างปรับตัวดีขึ้นอย่างมากตามราคากากถั่วเหลืองทั่วโลก (+40% จากจุดตำ่าสุด) และ
ฟื้นดีกว่าถั่วเหลือง (+18% จากจุดตำ่าสุด) โดยกากถั่วเหลืองปรับเพิ่มขึ้นอีก +24% ขณะที่
ถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นเพียง 15% เราคาดว่าจะเห็น USDA ปรับลดคลังสินค้า 2021/22F ลง 3-5 
ล้านตันในเดือนมกราคม 2022 ซึ่งอาจทำาให้มีคลังสินค้าอยู่ที่ราว 100 ล้านตัน (ทรงตัว 
YoY) ซึ่งจะลดอัตราส่วน stock-to-use ลงไปมากกว่าเก่า

คาดกำาไรสุทธิ 4Q21F จะลดลง 31% QoQ เป็น 247 ล้านบาท 
รายได้คาดจะลดลง 6% QoQ เหลือ 7,262 ล้านบาท จากปริมาณถั่วเหลืองบดที่ลดลง 10% 
เนื่องจากการปิดซ่อมบำารุงครั้งใหญ่ ในแง่บวก ASP กากถั่วเหลืองคาดจะเพิ่มขึ้นเป็น 17.7 
บาท/กก. (+13% YoY, +4% QoQ) ส่วน GPM เราคาดฟื้นตัวเล็กน้อย QoQ เป็น 6.2% จาก
จุดตำ่าสุดที่ 5.5% ในช่วง 3Q21 เนื่องจากเป็นช่วงไฮซีซั่นสำาหรับนำ้ามันถั่วเหลือง และส่วน
ต่างที่กว้างขึ้น 

แนวโน้มกลับเป็นบวกเร็วกว่าที่คาดไว้ กำาไร 2022F ปรับขึ้น 5% 
เราคาดเห็นการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว QoQ ในช่วง 1Q22F จากการขยายมาร์จิ้นตามการเพิ่ม
ขึ้นของกากถั่วเหลืองในประเทศ และราคานำ้ามันถั่วเหลือง ในขณะเดียวกันเราคาดเห็นผลก
ระทบจำากัดจากปัญหาอุปทานสุกรในประเทศเนื่องจาก i) อุปทานที่ตึงตัวไม่น่าจะยืดเยื้อไป
จนถึงช่วง 2H22F และ ii) ราว 70% ของยอดขายกากถั่วเหลืองอยู่ในตลาดไก่ เราได้ปรับ
ประเมินกำาไร 2022F ขึ้น 5% เพื่อสะท้อน i) ราคากากถั่วเหลืองที่เพิ่มขึ้นเป็น 17.8 บาท/
กก. (จากก่อนหน้านี้ที่ 17.0 บาท/กก.) และ ii) GPM ที่เพิ่มขึ้นเป็น 10.4% จากเดิม 10.3% 

มูลค่าเหมาะสมของเรา 33.00 บาท แนะนำาให้ “ถือ”
มูลค่าเหมาะสมของเราอิง P/E 13.5x ซ่ึงเป็นค่าเฉล่ียในอดีต 5 ปี (จาก 12.1x, -1.0 std 
ก่อนหน้าน้ี) ความเส่ียงท่ีสำาคัญ ได้แก่ การบริโภคอาหารสัตว์ท่ีแย่กว่าคาด และราคาถ่ัว
เหลืองท่ีตำ่ากว่าคาด  

บล.ทิสโก้์ : TVO
แนะนำ� “ถ้ือ” มูลค่�เหม�ะสม  33.00 บ�ท



สูวััสูดี้ค่ะ กลับม�พับกับแมกก�ซี็นำหุ�นำอินำไซ็ด์้ E-แมกก�ซี็นำที�ร้ิ�ลึกร้ิ�จิริิง คลุกวังในำสูไตล์กล�วัย้ำๆ  เจิอกันำเป็็นำ
ป็ริะจิำ�ทุกเดื้อนำเชู่นำเคย้ำค่ะ  โด้ย้ำคอลัมน์ำสัูงคมอินำไซ็ด์้ฉบับแริกขั้องปี็ พั.ศู. 2565  ปี็เสืูอ หรืิอปี็ขั้�ล ขั้อให�

แฟนำคลับหุ�นำอินำไซ็ด์้ ขั้�นำรัิบควั�มเฮง ป็ริะสูบควั�มสูำ�เร็ิจิในำก�ริลงทุนำ พัอร์ิตเพิั�มพ้ันำยิ้ำ�งๆ ขึั้�นำไป็ค่ะ เดื้อนำแริก
ปี็ 2565  ทีมข่ั้�วัหุ�นำอินำไซ็ด์้  พัริ�อมมุ่งมั�นำนำำ�เสูนำอข่ั้�วัสู�ริในำแวังวังตล�ด้ทุนำแบบชูวันำติด้ต�ม ....

คอลััมน์์สัังคมอิน์ไซด์์ : สัวััสัดี์ปีเีสืัอ

บ๊ิกทิพย์ ดาลาล ซีื้อีโอหนุ่มหล่ิอคมเข�มแห่ง ทริพัเพิัลิ
 ไอ โลิจิสัติกิส์ั  ชั้วีนน�ยวิีรัชั้ นอบน�อมธุรรม กิรรมกิ�
รบริษััทฯ แลิะผู้้�บริห�รในเครืออีกิท่�น รับซืื้�อหุ�นจ�กิ
ผู้้�บริห�รที�ต�องกิ�รลิดบทบ�ทตัวีเองลิง จำ�นวีน 25 
ลิ��นหุ�น มูลค่าซ้ือขาย 360 ล้านบาท เทรดในราคา
เฉล่ีย 14.40 บาทต่อหุ้น เพืั�อเป็็นกิ�รป็รับโครงสัร��ง
ภั�ยในบริษััท แลิะรองรับกิ�รขย�ยกิิจกิ�รด��นขนส่ัง
ท�งอ�กิ�ศ ที�ยังมีโอกิ�สัเติบโตส้ังต�มแผู้นธุุรกิิจของ
บริษััท  เป็็นเพัร�ะมีควี�มมั�นใจในธุุรกิิจของทริพัเพิัลิ 
ไอ  จึงซ้ือสะสมเป็นของขวัญปีใหม่ช้ิูนใหญ่ไว้ในพอร์ต
 ให้ม่ังค่ังกันไปข้างจ้า

บมจ.ไพโอเนีียร์์ มอเตอร์์

เข้าสู่ปีเสือ 2565 ข่าวดีของ บมจ.ไพโอเนียร์ 
มอเตอร์ (PIMO-ไพโม่) ถิ่�โถิ่มม�ไม่หยุดตั�งแต่ต�น
ปี็ โดยเฉพั�ะคำ�สัั�งซืื้�อที�ล่ิ�สุัดยกิซื้ดออเดอร์ล่ิวีง
หน�� 8 เดือนเต็ม!! จนต�องเร่งขย�ยกิำ�ลัิงกิ�รผู้ลิิต
อย่�งหนักิหน่วีง ด��นผู้้�บริห�รฝีมือฉมัง ‘วสันต์
 อิทธิโรจนกุล’ ลัิ�นทุ่มเม็ดเงินกิว่ี� 85 ลิ��นเตรียม
สัั�งซืื้�อเครื�องจักิรเพิั�มป็ระสิัทธิุภั�พักิ�รผู้ลิิตรอง
รับออเดอร์ที�มีอย่้เต็มหน��ตักิ พัร�อมทั�งรองรับออ
เดอร์ใหม่หลัิงจ�กิวี�งแผู้นขย�ยฐ�นล้ิกิค��เพิั�มใน
สัหรัฐอเมริกิ�ฝั�งตะวัีนตกิ แลิะทวีีป็แอฟิริกิ� พืั�นที�
ศักิยภั�พัที�ไพัโม่เตรียมเจ�ะตลิ�ด เท่�นี�ยังไม่พัอ
เตรียมออกิโป็รดักิส์ัใหม่ภั�ยใต�แบรนด์ ‘Pioneer 
Motor’ เพิั�มพัอร์ตร�ยได�ของบริษััท เพืั�อให�เป็็นไป็
ต�มเป้็�หม�ยที�ผู้้�บริห�รวี�งไวี� 1,200 ลิ��นบ�ท ผู้้�
บริห�รพ้ัดจริงทำ�จริงแบบนี� ข่�วีดีมีม�รอบทิศรอบ
ด��นให�ได�ติดต�มกัินตลิอดปี็เสืัอแน่นอน

PIMO  บมจ.สตาร์์เฟล็็กซ์์

SFLEX
บิ�กิบอสัเสืัอซุ่ื้มอย่�ง "ปรินทร์ธรณ์ อภิธนาศรีวงศ์" 
แห่ง บมจ.สัต�ร์เฟิล็ิกิซ์ื้ (SFLEX) ป็ระเดิมรับปี็ข�ลิ

 ด้วยการทยอยเก็บหุ้นเข้าพอร์ตต่อเน่ือง ล่าสุดซ้ือเพ่ิม
อีก 2 ล้านหุ้น ท่ีราคาหุ้นละ 5.00 บาท เรื�องนี�สัะท�อน
ควี�มเชืั้�อมั�นได�ว่ี� อน�คตดี�ดี! เพัร�ะโรงง�นใหม่ขน�ด
บิ�กิไซื้ส์ัใกิลิ�เสัร็จแลิ�วี เตรียมพัร�อมรับออเดอร์แน่นๆ
 ช่ั้วียดันเป้็�ปี็ 65 โตแบบไม่มีหยุดพัักิ..ใครยังไม่มีหุ�น 
SFLEX ป็ระดับพัอร์ตไวี� เสีัยด�ยแทนเลิย!!!

ทริ์พเพิล็ ไอ โล็จิสติกส์ 

TRIPLE I
บอสัใหญ่ PTG ป็ระเดมปี็เสืัอ ส่ัง "แมกซ์ 
เวนเจอร์ส" บริษััทล้ิกิ PTG เข��ถืิ่อหุ�น 
"ทรีซิกซ์ต้ี ซัพพลายเชูน" 20% เดินหน��
ธุุรกิิจเป็็นตัวีกิลิ�งด��นกิ�รขนส่ัง แลิะโลิจิ
สัติกิส์ัในร้ป็แบบแพัลิตฟิอร์มออนไลิน์เต็ม
กิำ�ลัิง

พิิทัักษ์์ 
 รั์ชกิจปร์ะการ์

PTG



ตอนีนีี�หุ้้�นี
สััญญาณดี์
UREKA

ผู้้�เชีั้�ยวีชั้�ญด��นออกิแบบระบบวิีศวีกิรรม หลัิงจ�กิซีื้อีโอ
หญิงคนเก่ิงอย่�ง "สุันิสั� จิระวุีฒิกุิลิ" เข��ม�กุิมบังเหียน ป็รับ
โครงสัร��งองค์กิร แลิะรุกิขย�ยธุุรกิิจได�อย่�งโดดเด่น จ�กิผู้ลิ
ง�นปี็ 2564 ลุิ�นพัลิิกิฟ้ิ�นมีกิำ�ไรสัดใสั จ�กิกิ�รบริห�รต�นทุนที�ดี
 โดยเฉพั�ะธุุรกิิจเม็ดพัลิ�สัติกิรีไซื้เคิลิ ลิงทุนผู่้�นบริษััท A.P.W 
จำ�กัิด สั�ม�รถิ่เสัริมแกิร่ง หนุนกิ�รเติบโตได�เป็็นอย่�งดี ง�นนี�"
เทิร์นอะร�วีด์"ชัั้ดเจน ล่ิ�สุัดแว่ีวีๆว่ี�ในปี็ 2565 จะมีเรื�องดีๆ ม�
เซื้อร์ไพัรส์ักัินอีกิเพีัยบ ร้�อย่�งนี�แลิ�วี อย่�รอชั้�� เก็ิบหุ�นติดพัอร์ต
ไวี� จะได�ไม่พัลิ�ดโอกิ�สัเฮงๆรวียๆกัินนะคร��บบ! 

เป็ร่งแสังสีัเขียวีชัั้ดม�แต่ไกิลิ ข่�วีแว่ีวีม�ว่ี�เตรียม
จัดดีลิใหญ่ควี��เบอร์ต�นวีงกิ�รกัิญชั้ง-กัิญชั้�ม�ไวี�
ในพัอร์ตอีกิ มีทีเด็ดรออย่้แบบนี�คงต�องรีบตุน EE 
ไวี�ซัื้กิหน่อยเพัร�ะเดี�ยวีไม่อินเทรนด์ ผู้ลิง�นออกิม�
เป็็นตัวีเลิขเมื�อไหร่คงซิื้�งข่�นจนต�มไม่ทันแน่ๆ

ซ้์�มมองข้�าง
ต้้น์กัญชง
EE 

เตรียมออกิหุ�นก้ิ�วีงเงิน 800 ลิ��นบ�ท อ�ยุ 3 ปี็
 เปิ็ดข�ยระหว่ี�งวัีนที� 8 – 10 กิ.พั.นี� ให�กัิบนักิ
ลิงทุนสัถิ่�บันแลิะร�ยใหญ่ อัตร�ดอกิเบี�ย 4.90% 
ต่อปี ...งานน้ียอดจองซ้ือ Overbook อีกิต�ม
เคย แถิ่มหุ�นก้ิ�ยังได�รับอันดับควี�มน่�เชืั้�อถืิ่อที�
ระดับ BBB แนวีโน�ม Positive จ�กิ บริษััท ทริสั
เรทติ�ง จำ�กัิด  ปรบมือรัวๆให้เลย บรรดาแฟน
คลับไม่ต้องกลัวผิดหวัง..อนาคตสดใส แน่นอน

 

เรี์ยกว่�า..

อย�างต�อเน่ี�องได้�ใช�ไหุ้ม

SUPER
สััญญาน์ดี์ข้ึ้�น์

โควิีด-19 จะระบ�ดม�กีิ�ระลิอกิ  ท�งนี�ก็ิยังเดินหน��ทำ�โครงกิ�รดีๆ เพืั�อ
สัังคมกัินต่อ สัำ�หรับ ธานินทร์ พานิชูชีูวะ บิ�กิบอสัใหญ่จ�กิ DMT  ส่ังทีม
ซ่ื้อมบำ�รุงไป็ติดตั�งป้็�ยสััญญ�ณจ�กิพัลัิงง�นแสังอ�ทิตย์ให�กัิบ ร.ร.วัีด
มงคลิรัตน์ อ.ลิำ�ล้ิกิกิ� จ.ป็ทุมธุ�นี หวัีงผู้ลิเพืั�อลิดอุบัติเหตุบริเวีณร.ร.  แลิะ
สันับสันุนให�เกิิดกิ�รขับขี�อย่�งระมัดระวัีง สัร��งควี�มป็ลิอดภััยแก่ิคร้ นร
. ผู้้�ป็กิครองแลิะป็ระชั้�ชั้นในเขตชุั้มชั้น  อีกิทั�งยังฝ�กิป็ระชั้�สััมพัันธ์ุไป็ยัง
หน่วียง�นรัฐ วัีด หรือม้ลินิธิุ ที�ต�องกิ�รให� DMT ไป็ติดตั�งป้็�ยสััญญ�ณดัง
กิล่ิ�ว สามารถแจ้งความประสงค์มาได้ท่ีส่วนงานส่ือสารองค์กรบมจ.ทาง
ยกระดับดอนเมือง โทร. 02-7926522-26 พร้อมลุยทุกท่ีจ้า

DMT
ทำาโคร์งการ์ดี้ๆ

เพืิ�อสัังคม










