


เหตุกุารณ์์ไม่ค่าดคิด ไม่ค่าดฝันั  ว่่า  รสัเซียี จะบุุก ยูเครน ก่อเกิดสงคราม่ สง่ผลใหตุ้ำารว่จโลกอยา่งสหรฐั เป็็นหวั่หอก
 ตุ่อตุ้าน ออกม่าตุรการคว่ำาเศรษฐกิจ  ฝัั� งยุโรป็ ก็ไม่เ่หน็ด้ว่ยกับุรสัเซียี บุุกยูเครน  ป็ระเด็นดังกล่าว่  สง่ผลใหตุ้ลาด
สนิทรพัยเ์สี�ยงอยา่ง ตุลาดหุน้ทั�ว่โลกป็รบัุตัุว่ลงแรง เงินดิจิตุอล ก็ปั็� นป่็ว่น  ราคานำาม่นัในตุลาดโลกป็รบัุตัุว่เพิ�ม่ขึ้้�นทะล ุ
120 เหรยีญฯตุ่อบุารเ์รล  เงินเฟ้อ้ทั�ว่โลกป็รบัุตัุว่ขึ้้�น สนิทรพัยป์็ลอดภััยอยา่ง ทองคำา  ราคาก็ป็รบัุตัุว่เพิ�ม่ขึ้้�น

ล่าสดุ กองทนุการเงินระหว่่างป็ระเทศ (IMF) เปิ็ดเผยว่่า การทำาสงคราม่ระหว่่างรสัเซียีและยูเครนจะสง่ผลกระทบุ
อยา่งม่ากตุ่อเศรษฐกิจโลก โดยจะทำาใหก้ารขึ้ยายตัุว่ขึ้องเศรษฐกิจอ่อนแอลง และทำาใหเ้งินเฟ้อ้ที�เกิดจากราคาอาหาร
และพลังงานป็รบัุตัุว่สงูขึ้้�น  IMF คาดว่่า ภัมู่ภิัาคเอเชียีแป็ซีฟิ้กิจะได้รบัุผลกระทบุจากสงคราม่รสัเซียี-ยูเครนแค่ในว่ง
จำากัด เม่่�อพิจารณ์าจากการที�ป็ระเทศเอเชียีไม่ไ่ด้ม่คีว่าม่สมั่พนัธ์์ทางเศรษฐกิจที�แน่นแฟ้น้กับุทั�งสองป็ระเทศ แตุ่คาด
ว่่าการขึ้ยายตัุว่ขึ้องเศรษฐกิจยุโรป็และทั�ว่โลกจะชีะลอตัุว่ลง เน่�องจากรสัเซียีและยูเครนตุ่างก็เป็็นผูส้ง่ออกรายใหญ่

KKP RESEARCH ป็รบัุการคาดการณ์์ GDP ปี็ 2022 ในกรณ์ฐีานเหล่อ 3.2% จากที�เคยคาดการณ์์ไว้่ที� 3.9% โดย
ป็ระเม่นิว่่าคว่าม่ไม่แ่น่นอนตุ่อภัาพแนว่โน้ม่เศรษฐกิจและเงินเฟ้อ้ม่สีงูขึ้้�นม่าก จากผลกระทบุขึ้องสถานการณ์์ยูเครน
และรสัเซียี และป็รบัุป็ระม่าณ์การเงินเฟ้อ้เฉลี�ยจากที�เคยคาดไว้่ที� 2.3% สำาหรบัุทั�งปี็ เป็็น 4.2% จากตุ้นทนุราคา
พลังงานและตุ้นทนุการผลิตุที�ป็รบัุตัุว่สงูขึ้้�น จากสงคราม่..ไว่รสั สายพนัธ์ุ์โอม่คิรอน กลับุม่าระบุาดอกีครั�งในหลายพ่�นที�
ขึ้องจนี  เกาหลใีตุ้ ก็เกิดการแพรร่ะบุาดขึ้องไว่รสั สายพนัธ์ุ์โอม่คิรอน เชีน่กัน หรอ่ แม่แ้ตุ่ป็ระเทศไทย  ตัุว่เลขึ้ผูติุ้ดเชี่�อ
โควิ่ด-19สายพันธ์ุ์โอม่คิรอนรายใหม่ ่ก็เกิดขึ้้�นอยา่งตุ่อเน่�อง  โดยบุา้นเรา ก็ม่กีารฉดีวั่คซีนีฯอยา่งตุ่อเน่�องเชีน่กัน

อยา่งไรก็ตุาม่จากกรณ์สีงคราม่ระหว่่างรสัเซียีและยูเครน,การแพรร่ะบุาดขึ้องไว่รสัสายพนัธ์ุ์โอม่คิรอน คงสง่ผลใหก้าร
ขึ้้�นดอกเบุี�ยขึ้องสหรฐั คงดำาเนินตุาม่แผน ด้ว่ยตัุว่แป็รทั�งจากปั็จจัยภัายนอกและภัายใน คงสง่ผลตุ่อตุลาดหุน้ ชีวิี่ตุ
คว่าม่เป็็นอยูข่ึ้องนักลงทนุ  สติุเท่านั�นที�จะนำาพาเรา  ก้าว่ตุ่อไป็ ขึ้า้งหน้าได้
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แมกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน ฉบับเดือนมีนาคม 2565 ด้วยอุณหภูมินอกจากสภาพอากาศร้อนบ้านเรา 
แล้ว การเมืองระหว่างประเทศก็ร้อนแรง เมื่อ สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน เกิดขึ้น  

แต่สำาหรับ แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ฯขอนำาเสนอ 4 บจ. เดินหน้า รุกธุรกิจ เพื่อไปต่อ มีเนื้อหาน่าสนใจดังนี้

WHA
วางแผนระยะยาว

สำ�หรับ 5 ปีข้�งหน้� โดยใช้งบลงทุนร�ว 
50,000 ล้านบาท ครอบคลุมทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ
 คาดว่าจะทำาให้ในปี 2569 บริษัทมีรายได้รวม
และส่วนแบ่งกำาไรจากการดำาเนินงานปกติแตะ
ระดับ 21,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.75 เท่�จ�ก
ปี 2564 รวมถึงรักษ�อัตร�ส่วนหนี้สินที่มีภ�ระ
ดอกเบี้ย (IBD) ของบริษัทต่อส่วนของผู้ถือ
หุ้นรวม ให้อยู่ในระดับต่ำ�กว่� 1.2 เท่�

ลั่นปีนี้พร้อมลุยธุรกิจเต็มสูบ
หลังสถ�นก�รณ์โควิด-19 คลี่คล�ย มั่นใจ

พลิกมีกำ�ไรสุทธิ เผยมีมูลค่�ง�นในมือ
 ประม�ณ 1,500 ล้�น  เตรียมเปิดตัวแบรนด์
ใหม่ จับตล�ดลูกค้�เศรษฐีภ�ยในไตรม�สแรก

ปีนี้  ชี้กระแสตอบรับดีเกินค�ด  ล่�สุดปิด
จ๊อบ เพ้นท์ เฮ้�ส์สุดหรู มูลค่�ตกแต่งภ�ยใน

 200 ล้�นบ�ท เผยอยู่ในระหว่�งเจรจ�
ม�กกว่� 10 ร�ย 

BKD
เพิ่มทุนแบบมอบอำานาจทั่วไป
 ข�ยพีพีกว่� 161 ล้�นหุ้น พร้อมกับก�รเพิ่ม
วงเงินออกหุ้นกู้อีก 4 พันลบ. เป็นวงเงินไม่
เกิน8พันลบ.  พร้อมตั้งเป้�ปี 2565 ร�ยได้
 28,000 ล้�นบ�ท จ�กคว�มต้องก�รใช้ย�ง
ที่ยังดีต่อเนื่อง และเตรียมจำ�หน่�ยแผ่นย�งปู

รองปศุสัตว์ ภ�ยใต้แบรนด์ cattleFlex 
ซึ่งเป็นสินค้�ที่มีอัตร�กำ�ไรขั้นต้นในระดับสูง

NERUBE
ไว้ที่ร�ว 1,400-1,500 ล้�นบ�ท แบ่งเป็น โครงก�รขย�ย

กำ�ลังก�รผลิต ในส่วนฟลาวมันสำาปะหลังราว 
400-500 ล้านบาท และอีกประมาณ 1,000 ล้านบาท
 รองรับแผน M&A จำานวน 2 ดีล ซึ่งปัจจุบันบริษัทอยู่

ระหว่�งเจรจ�กับพันธมิตรในประเทศ เพื่อทำ�ผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับข้�วออร์แกนิค, ส�รให้คว�มหว�น และผลิต

ภัณฑ์เบเกอรี่และขนมหว�น ซึ่งจะสร้�งส่วนเพิ่มฐ�นร�ยได้
และช่วยสนับสนุนก�รเติบโตของ UBE ต่อไปอน�คต

วางงบลงทุน ปี 65











































น�ยพิทักษ์ รัชกิจประก�ร ประธ�นเจ้�หน้�ที่
บริห�ร บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี(PTG) เปิดเผยว่�
  แผนธุรกิจ 5 ปีของบริษัทมีเป้�หม�ยชัดเจน
 ในก�รทร�นฟอร์มธุรกิจจ�ก Oil - Non oil 
เป็นธุรกิจ Co-Create Ecosystem เพื่อเชื่อม
ให้ทุกคนได้มีโอก�สเข้�ถึงชีวิตที่ "อยู่ดี มีสุข
" ในทุกด้�นของช่วงชีวิตและให้ธุรกิจเติบโต
ต่อไปได้อย่�งยั่งยืน โดยธุรกิจหลักที่จะเข้�
ม�มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รสนับสนุนก�รเติบโต
 ประกอบด้วย 8 ธุรกิจหลักคือ (1)ธุรกิจนำ้�มัน
และแก๊ซ (2)ธุรกิจอ�ห�รและเครื่องดื่ม (3)
ธุรกิจ Retail แบบที่เป็น Offline to Online 
(4)ธุรกิจขับเคลื่อนย�นยนต์โลจิสติกส์และ
ซัพพล�ยเชน (5)ธุรกิจซ่อมบำ�รุง (6)ธุรกิจ
สุขภ�พ ทั้งก�ยและใจ เพื่อรองรับสังคมสูง
วัย (7)ธุรกิจ Digital Platform ทั้งก�รเงิน
และ Lifestyle และ (8)พลังง�นหมุนเวียน
 พลังง�นสะอ�ด ซึ่งธุรกิจเหล่�นี้เป็น"เมกะ
เทรนด์" ของโลกในอน�คต และเป็นธุรกิจที่
จะสนับสนุนให้กำ�ไรจ�กธุรกิจ Non-oil เพิ่ม
ขึ้นเป็น 50% ในปี 2569 และจะช่วยส่งเสริม
ให้ธุรกิจเดิมของ "พีที" แข็งแรงขึ้น ลูกค้�
ของเร� มีชีวิตคว�มเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ผ่�นก�รใช้
สินค้�และบริก�รภ�ยใต้เครือข่�ยของพีทีทั้ง
พันธมิตรจ�กภ�ยในและภ�ยนอก ภ�ยใต้รูป
แบบก�รบริห�รสร้�งเครือข่�ย  Co-Created 
Ecosystem 

น�ยพิทักษ์ กล่�วว่� ก�รขยับธุรกิจสู่ Co-
Created Ecosystem หรือก�รทำ�ธุรกิจแบบ
สร้�งเครื่อข่�ย ผ่�นก�รสร้�งสรรค์ร่วมกับ
พันธมิตร บริษัทค�ดหวังว่�ในอีก 5 ปี ข้�ง
หน้�จะส�ม�รถสร้�ง Touchpoint ให้เพิ่มขึ้น
เป็น 268,202 Touchpoint ได้ แบ่งเป็น oil 

2,694 Touchpoints และ Non-oil 265,508 
Touchpoint จ�กปีนี้ที่มี Touchpoint ที่
เป็น Oil 2,114 จุด จะม�ทั้งจ�ก Offline to 
online และ Touch point อื่นๆ เช่น พ�ทัวร์
  200,000 Touch point และค�ดว่�จะมีร้�น
ค้�ที่จะเข้�ม�เป็นพันธมิตร 60,000 โชห่วย  
ร้�นก�แฟจะมี 3,000 ส�ข� รวมถึง Platform 
partners ต่�งๆและจะมีก�ร Redeem แต้ม
สูงถึง 10,000 ล้�นแต้ม และมีจำ�นวนสม�ชิก
 30 ล้�นสม�ชิก ทั้งออนไลน์และออฟไลน์โดย
เป็นผู้ใช้ง�นบนออนไลน์ 25% 

นอกจ�กนี้จะทร�นฟอร์ม ไปสู่ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม ที่จะเพิ่มมูลค่�เพิ่มให้ลูกค้�เพื่อ
เพิ่มคว�มสะดวกสบ�ยในก�รเข้�ม�ใช้บริก�ร 
รวมถึงช่วยเชื่อมต่อกับบริก�รอื่นๆ ที่ประกอบ
ด้วย บริก�รท�งด้�นก�รเงิน (financial 
service) เช่นกระเป๋�เงินอิเล็กทรอนิกส์
 (e-wallet, lending), auto insurance และ
 lifestyle app เช่น พ�ทัวร์ และในอน�คต
 PT ไม่ได้ทำ�ธุรกิจเฉพ�ะในประเทศเท่�นั้นแต่
จะขย�ยธุรกิจไปต่�งประเทศ หรือจะก้�วส่ก�ร
เป็น Global Company ในที่สุด

  "เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้บริษัทคาดว่า
จะใช้งบลงทุนสำาหรับธุรกิจ Non-oil ปีละ
ประมาณ 1,500-2,000 ล้านบาท และจะ
ขยายผ่านสาขาและ Touchpoint รวมถึงร่วม
กับพาร์ทเนอร์หรือร่วมทุนกับบริษัทอื่นๆหรือ
การเข้าลงทุนในบริษัท Startup ต่างๆโดย
ทุกธุรกิจทั้งหมดจะดำาเนินการภายใต้ Max 
World ที่เรามีสมาชิกกว่า 17 ล้านคนเพิ่มจาก
ปีก่อนอยู่ที่ 14.5 ล้านคน และปีนี้คาดว่าจะ
เพิ่มขึ้นเป็น 20 ล้านคน" 

 นายพิทักษ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ "บริษัท
แมกซ์เวนเจอร์" ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่จะ
ขับเคลื่อนการลงทุนในระยะกลางและยาว
 โดยการเข้าไปลงทุนในโปรเจคต่างๆ เช่น
 Nex Pharma, Pavitree พาทัวร์ และลงทุน
ใน 360Truck ซึ่งเป็น Platform สำาหรับ
 match รถบรรทุกที่ว่างกับผู้ที่ต้องการว่า
จ้างงาน ซึ่งจุดมุ่งหวังเรามองถึงการเติบโต
ของ Platform นี้ จะทำาให้ "Max World" 
แข็งแรงขึ้นและเป็น Enabler ที่ช่วยให้ธุรกิจ
ต่างๆที่กล่าวมาเติบโตขึ้นรวมถึงสร้าง New 
Business ใหม่ๆ ให้กับบริษัท

"สำาหรับเป้าหมายการทำาธุรกิจปีนี้ บริษัท
คาดว่าอัตราการเติบโตของ EBITDA จะอยู่
ที่ประมาณ 15-20% โดยคาดว่า ปริมาณ
การจำาหน่ายนำ้ามันที่คาดว่ายังเติบโต 8-12%  
จากสิ้นปีก่อนปริมาณจำาหน่ายนำ้ามันอยู่ที่ 
5,020 ล้านลิตร อัตราการเติบโตของปริมาณ
การจำาหน่ายแก๊ส LPG 50-60% ส่วน Non-
Oil ยังคงมุ่งมั่นในการขยายสาขา อย่างต่อ
เนื่องเพราะ ถือเป็น 1 ใน Key driver สำาคัญ
ของบริษัทโดยคาดว่ารายได้ธุรกิจ Non-oil 
จะเติบโตขึ้น 80-90% คาดว่าจะใช้เงินลงทุน
ประมาณ 3,000-4,000 ล้านบาท ในการ
ลงทุนขยายสาขาจะแบ่งเป็นสถานีบริการ
นำ้ามันและแก๊ส LPG 80-100 สาขา Non-
Oil Touchpoint ประมาณ 1572 สาขา ซึ่ง 
PTG ยังคงมีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนกำาไรขั้นต้น
จากธุรกิจ Non-oil ให้เพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความ
แข็งแกร่งให้บริษัท ส่วนแผนการนำาบริษัทใน
เครือเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ยังคง
ดำาเนินการตามแผน" นายพิทักษ์ กล่าว

PTG เปิดแผนทรานฟอร์มธุรกิจจาก Oil และ Non-oil เป็นธุรกิจ "Co-
Created Ecosystem" มุ่ง 8 ธุรกิจหลักสร้างการเติบโตแบบม่ันคงและย่ังยืน
 สัดส่วนกำาไรจาก Non-oil สู่ระดับ 50% พร้อมก้าวสู่ Global Company ต้ัง

เป้าปีน้ี EBITDA โต 15-20%

PTG ประกาศแผน 5 ปี ปักธงลุุยธุรกิจ Non-oil 
เน้นลุงทุุนใน Co-Created Ecosystem เมกะเทุรนด์์

 หนุนธุรกิจเติิบโติอย่างย่�งยืน
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ดร.สมบูรณ์ เอ้ืออัชฌาสัย ประธานเจ้า
หน้าท่ีบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง
 จำากัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดเผยว่า
 กลุ่ม GUNKUL เล็งเห็นการเติบโตและ
การขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ได้วาง
งบลงทุนในระยะเวลา 3 ปี (2565-2567) 
ไว้ท่ี 20,000 ล้านบาท 

ซึ่งค�ดว่�เฉลี่ยประม�ณ 7,000-8,000 
ต่อปี โดยแบ่งลงทุนในธุรกิจพลังง�น
ทดแทนประม�ณ 15,000 ล้�นบ�ท เพื่อ
ขย�ยธุรกิจโรงไฟฟ้�พลังง�นทดแทน
ขน�ด 400-500 เมกะวัตต์ รวมทั้งลงทุน
ในธุรกิจกัญชง 2,000 ล้�นบ�ท ถือ
เป็นก�รเตรียมคว�มพร้อมในก�รเติบโต
ของกลุ่มบริษัท โดยว�งเป้�หม�ยก�ร
เติบโตไว้ไม่ตำ่�กว่�ปีละ 20%

สำ�หรับแผนก�รดำ�เนินธุรกิจปีนี้ ในส่วน
ของธุรกิจโรงไฟฟ้�พลังง�นทดแทนตั้งเป้�
หม�ยกำ�ลังก�รผลิตเพิ่มเป็น 700 เมกะ
วัตต์ และเพิ่มกำ�ลังก�รผลิตไปแตะระดับ
 1,000 เมกะวัตต์ภ�ยในปี 2566 จ�ก
ปัจจุบันบริษัทมีกำ�ลังก�รผลิตในมือรวมทั้ง
สิ้น 642 เมกะวัตต์

ส่วนธุรกิจง�นรับเหม�ก่อสร้�งและว�ง
ระบบท�งด้�นวิศวกรรม (EPC) ปีนี้มีแผน
เตรียมเข้�ร่วมประมูลโครงก�รใหม่ๆ ที่จะ
เปิดให้ประมูลกว่� 50,000 ล้�นบ�ท และ
ค�ดว่�บริษัทมีโอก�สได้รับง�นประม�ณ 
7-10% ของมูลค่�ง�นทั้งหมด โดยปัจจุบัน

มีง�นในมือ(Backlog) ประม�ณ 4,500 
ล้�นบ�ท ซึ่งจะทยอยรับรู้ร�ยได้ในอีก 
1-3 ปีข้�งหน้� พร้อมกันนี้ยังมีแผนจะนำ�
 บริษัท กันกุล พ�วเวอร์ ดีเวลลอปเม้น
ท์ จำ�กัด (GPD) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
 GUNKUL และถือหุ้นใน บริษัท ฟิวเจอร์
 อีเล็คทริคอล คอนโทรล จำ�กัด (FEC) 
เข้�จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยภ�ย ไตรม�ส 1 ปี 2566

ขณะที่ธุรกิจกัญชง-กัญช� ก�รเพ�ะปลูก
และโรงสกัดยังดำ�เนินก�รได้ต�มแผน ซึ่ง
ประม�ณต้นเดือนเมษ�ยนนี้ บริษัทจะ
เตรียมเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยเพื่อให้
บริก�รลูกค้� และจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์กัญ
ชง กัญช�ปล�ยนำ้� ครบวงจร ณ อ�ค�ร
 Pearl Bangkok ชั้น 2 ทั้งนี้ผู้สนใจ
ส�ม�รถเยี่ยมชม และเข้�รับบริก�รได้
ตั้งแต่ต้นเดือนเมษ�ยน 2565

ด้�นธุรกิจ “โกดังไฟฟ้�ดอทคอม” ตล�ด
ออนไลน์ของอุปกรณ์ระบบไฟฟ้�และ
โซล�ร์ร่วมมือกันระหว่�ง GUNKUL 
SPECTRUM หน่วยนวัตกรรมธุรกิจ
พลังง�นของ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง
 จำ�กัด (มห�ชน) กับ เอสซีบี เท็นเอกซ์
 (SCB 10X) ด้วยแนวคิด Add Energy 
To Cart จ�กก�รเปิดตัวม�เป็นระยะ
เวล�ประม�ณ 6 เดือน มียอดข�ยเป็นที่
น่�พอใจเกินเป้�และค�ดว่�จะเป็นช่อง
ท�งก�รจำ�หน่�ยที่เติบโตได้อย่�งต่อเนื่อง
ในอน�คต

“นับตั้งแต่มีก�รระบ�ดของโควิด-19 ทุก
อุตส�หกรรมต้องเผชิญกับคว�มท้�ท�ย
และต้องปรับตัวเพื่อให้ส�ม�รถดำ�เนินชีวิต
และธุรกิจต่อไปได้ ในส่วนของ GUNKUL 
ก็เผชิญกับคว�มท้�ท�ยเช่นกัน แต่สิ่ง
ที่พิสูจน์ถึงคว�มแข็งแกร่งของธุรกิจ
คือส�ม�รถขับเคลื่อนและเติบโตต�ม
เป้�หม�ยที่ว�งไว้ ผลประกอบก�รของ
กลุ่มบริษัทฯ ในปี 2564 (สิ้นสุดวันที่ 31 
ธันว�คม 2564) ถือได้ว่�แข็งแกร่งม�ก
โดยมีผลกำ�ไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่มี
กำ�ไรสุทธิ 2,229.27 ล้�นบ�ท ส่วนร�ยได้
รวมเท่�กับ 9,868.13 ล้�นบ�ท"

อย่�งไรก็ต�มห�กพิจ�รณ�เฉพ�ะกำ�ไร
สุทธิที่ไม่รวมกำ�ไรพิเศษจ�กก�รจำ�หน่�ย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย และกำ�ไรจ�กก�ร
ต่อรองร�ค�ซื้อ ในปี 2563 บริษัทฯมี
กำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้น 1,063.10 ล้�นบ�ท หรือ
 เพิ่มขึ้นร้อยละ 90 ซึ่งถือว่�กำ�ไรปกติของ
ธุรกิจเติบโตขึ้น 90% โดยห�กนับรวมกำ�ไร
จ�กก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุนจะแสดงจำ�นวน
 3,425 ล้�นบ�ท

นอกจ�กนี้ยังส�ม�รถจ่�ยปันผลสำ�หรับ
งวดครึ่งหลังปี 2564 จ�กกำ�ไรในปีและ
กำ�ไรสะสม ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดใน
อัตร�หุ้นละ 0.12 บ�ท ซึ่งบริษัทได้จ่�ย
เงินปันผลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตร�
หุ้นละ 0.06 บ�ท รวมจ่�ยเงินปันผลงวดปี 
2564 ในอัตร� 0.18 บ�ทต่อหุ้น

บมจ.กันกุลเอ็นจิเนียร่ิง (GUNKUL) อัดงบลงทุน 3 ปี (2565-2567) ประมาณ 20,000 ล้านบาท เพ่ือขับเคล่ือน
ธุรกิจพลังงานทดแทน- ธุรกิจกัญชง-กัญชา และงานก่อสร้างโรงงาน และคลังสินค้า (Built-to-Suit) หนุนการ
เติบโตอย่างม่ันคงในอนาคต ฟาก "สมบูรณ์ เอ้ืออัชฌาสัย" ระบุต้ังเป้ารายได้โตเฉล่ียปีละไม่ตำ่ากว่า 20% เผยงบ
ลงทุนส่วนใหญ่ยังคงเน้นลงทุนในธุรกิจพลังงานทดแทน เล็งซ้ือโรงไฟฟ้า ขนาดกำาลังผลิต 400-500 เมกะวัตต์ 

สนับสนุนกำาลังผลิตไฟฟ้าในมือแตะระดับ 1,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2566

 GUNKUL ทุุ่มงบ 3 ปี 2 หมื�นลุบ.
ข่ับเคลืุ�อนธุรกิจติิด์ปีก 

ปัักธงรายได�โตเฉลีี่�ยปีัลี่ะไม่ตำ�ากว่่า 20%
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บริษัท ฐิิติกร จำากัด (มหาชน) หรือ TK ผู้ให้บริการเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย เผย
แผนการดำาเนินธุรกิจในปี 2565 ต้ังเป้าลูกหน้ีเช่าซ้ือรวมท้ังธุรกิจหลักและธุรกิจอ่ืน ๆ ในประเทศ

และต่างประเทศโตรวม 40% ท้ังน้ี ปักธงเฉพาะลูกหน้ีเช่าซ้ือรวมเช่าซ้ือรถจักรยานยนต์ในประเทศ
จะเติบโตถึง 40% นอกจากน้ี การได้รับใบอนุญาตเพ่ิมเติมให้ประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วนบุคคล สินเช่ือ
จำานำาทะเบียน และธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยของบริษัทย่อยท่ี TK ถือหุ้น 99.99% จะเป็นรายได้

ใหม่เพ่ิมเติม มองตลาดต่างประเทศท้ังในกัมพูชาและ สปป.ลาว ยังโตต่อเน่ือง

TK ชููแผนปี 65 65 รุก-ลุุยติลุาด์ 
ดัันเป้า้ลููกหน้�เช่่าซ้ื้�อรวมโต 40%
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น�งส�วปฐม� พรประภ� กรรมก�รผู้จัดก�ร
 บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (มห�ชน) หรือ TK เปิด
เผยว่� ในปี 2565 นี้ TK จะเดินหน้�รุกตล�ด
 โดยได้ตั้งเป้�หม�ยในก�รดำ�เนินธุรกิจลูก
หนี้เช่�ซื้อรวมเติบโต 40% โดยลูกหนี้เช่�ซื้อ
รวมค�ดว่�จะอยู่ที่ 5,550 ล้�นบ�ท ณ สิ้นปี
 2565 จ�ก 3,949 ล้�นบ�ท ณ สิ้นปี 2564 
ซึ่งจะเป็นลูกหนี้เช่�ซื้อรวมที่เติบโตจ�กทั้ง
ตล�ดในประเทศและต่�งประเทศ รวมทั้ง
เติบโตจ�กธุรกิจเช่�ซื้อรถจักรย�นยนต์ซึ่ง
เป็นธุรกิจหลักของ TK และจ�กร�ยได้อื่น ๆ
 โดยเฉพ�ะร�ยได้จ�กธุรกิจใหม่ที่ TK เพิ่งได้
รับใบอนุญ�ตเพิ่มเติมของบริษัทย่อยที่ TK 
ถือหุ้น 99.99% ทั้งธุรกิจน�ยหน้�ประกัน
วิน�ศภัย ของ บริษัท ทีเค โบรคเกอร์ จำ�กัด
 หรือ TK Broker สินเชื่อส่วนบุคคลภ�ยใต้
ก�รกำ�กับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน หรือ สิน
เชื่อจำ�นำ�ทะเบียนรถ และสินเชื่อส่วนบุคคล
ภ�ยใต้ก�รกำ�กับที่มิใช่สินเชื่อที่มีทะเบียน
รถเป็นประกัน หรือ สินเชื่อส่วนบุคคล ของ 
บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำ�กัด

“TK กำาหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจด้วยการ
บริหารการเงินอย่างระมัดระวัง เน้นรักษา
สถานะเงินสดของบริษัทฯ ในระดับที่พร้อม
ลงทุนและเติบโตได้ทันที ซึ่งในปี 2565 นี้
 บริษัทฯ พิจารณาสถานการณ์ในภาพรวม
แล้วและเห็นว่าเป็นจังหวะที่เราจะรุกและลุย
ตลาด เพื่อเติบโตในธุรกิจเดิมที่บริษัทฯ มี
ความเชี่ยวชาญ ควบคู่กับการสร้างรายได้
เพิ่มเติมจากบริการใหม่ที่ต่อยอดจากบริการ
เดิม นอกจากนี้ เรายังมองเห็นโอกาสที่จะ

เติบโตในตลาดต่างประเทศที่ TK มีธุรกิจอยู่
แล้ว ไม่ว่าจะเป็นที่ กัมพูชา และ สปป. ลาว” 
นางสาวปฐิมากล่าว

น�ยประพล พรประภ� กรรมก�รและรอง
กรรมก�รผู้จัดก�ร บริษัท ฐิติกร จำ�กัด (
มห�ชน) หรือ TK กล่�วเพิ่มเติมว่� ลูกหนี้เช่�
ซื้อรวมจะเติบโต 40% ในปี 2565 นี้ บริษัทฯ 
ค�ดว่�จะม�จ�กธุรกิจเช่�ซื้อรถจักรย�นยนต์
ในประเทศของ TK ที่จะเติบโตจ�กปีก่อนถึง
 40% โดยธุรกิจของ TK ในต่�งประเทศทั้งใน
กัมพูช�และ สปป. ล�ว จะเติบโตรวม 30% ที่
สำ�คัญคือ TK จะมีร�ยได้จ�กบริก�รใหม่ ทั้ง
จ�กบริก�รสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อจำ�นำ�
ทะเบียน และน�ยหน้�ประกันวิน�ศภัย ซึ่ง
เป็นร�ยได้เพิ่มเติมจ�กเดิม
 
“สำาหรับธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใน
ประเทศ เรามีแผนที่จะขยายให้บริการ
 Dealers รถจักรยานยนต์อีก 300ร้าน
 เป็น 800 ร้านในปีนี้ และเพิ่มยอดขาย
ให้พันธมิตรเดิมและเพิ่มช่องทางในการ
ให้บริการ โดยได้นำาดิจิทัลเทคโนโลยีมา
ใช้ในการให้บริการผ่าน TK Plus แอพพลิ
เคชั่น และ Line @ TK Plus ซึ่งปัจจุบัน
มีผู้ดาวน์โหลด กว่า 140,000 ราย และ
กว่า 90,000 ราย ตามลำาดับ ทั้งนี้ มีลูกค้า
ใช้ช่องทาง Online เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทำาให้
 TK สามารถลดต้นทุนในการบริหารลูก
หนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากที่ TK 
ระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อต่อเนื่องมา
 3 ปี ปี2565 นี้ TK ตั้งเป้ากลับมาเติบโต

อีกครั้ง หลังจากได้รับการตอบรับจากดีล
เลอร์ รถจักรยานยนต์เป็นอย่างดีในไตรมาส
 4 ของปี 2564 ที่ผ่านมา ส่วนตลาดต่าง
ประเทศในกัมพูชาและ สปป. ลาว บริษัทฯ
 มีแผนจะเพิ่มจำานวนสาขาอีก 3 สาขา รวม
ทั้งสิ้นเป็น 19 สาขา ภายในสิ้นปี 2565 นี้
 ด้านบริการใหม่ต่าง ๆ TK จะเริ่มให้
บริการนายหน้าประกันวินาศภัยและสินเชื่อ
จำานำาทะเบียนในไตรมาส 2 ของปีนี้ โดยจะ
ให้บริการสินเชื่อจำานำาทะเบียนเป็นพิเศษ
เฉพาะกับลูกค้า TK ที่มีอยู่ในดาต้าเบส
ของ TK กว่า 3 ล้านราย ในช่วง 10 ปีที่
ผ่านมา สำาหรับสินเชื่อส่วนบุคคลจะกำาหนด
กลยุทธ์และแผนการดำาเนินงานที่ชัดเจน
หลังจากนี้” นายประพลกล่าว

ทั้งนี้ เป้�หม�ยดังกล่�วยังคงมีตัวแปรซึ่ง
เป็นปัจจัยภ�ยนอกที่เหนือก�รควบคุม ทั้ง
สถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของไวรัสโควิด-19 ซึ่ง
บริษัทฯ ค�ดหวังว่�ก�รระบ�ดของโควิดส�ย
พันธุ์โอมิครอนจะไม่รุนแรง ไม่เกิดก�รระบ�ด
เวฟใหม่ที่รุนแรงกว่�จนต้องปิดประเทศ และ
สงคร�มระหว่�งรัสเซียกับยูเครนจะยุติได้ใน
ไม่ช้� รวมทั้งประเด็นเกี่ยวกับก�รกำ�หนด
เพด�นดอกเบี้ยต�มร่�งประก�ศสัญญ�เช่�
ซื้อของภ�ครัฐที่บริษัทฯ หวังเป็นอย่�งยิ่ง
ว่�ธุรกิจเช่�ซื้อรถจักรย�นยนต์จะได้รับก�ร
สนับสนุนจ�กภ�ครัฐ ส่งเสริมให้มีก�รแข่งขัน
อย่�งเสรี เพื่อประโยชน์กับภ�คประช�ชนใน
ก�รเข้�ถึงแหล่งเงินได้โดยไม่ต้องพึ่งพ�หนี้
นอกระบบ



บอร์ดบมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรช่ัน หรือ TQM เตรียมเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติเข้าซ้ือหุ้น TQR จากผู้ถือ
หุ้นใหญ่ กลุ่มพรรณนิภา เผยเข้าลงทุนในหุ้น 102 ล้านหุ้น ของหุ้น TQR ท้ังหมด ในราคาหุ้นละ

 5.10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 520.20 ล้านบาท ระบุภายหลังดำาเนินการแล้วเสร็จจะทำากลยุทธ์ร่วม
กันเพ่ือขยายธุรกิจ โดย TQR เป็นธุรกิจนายหน้ารับประกันภัยต่อท่ีมีความเช่ียวชาญและสามารถ
วิเคราะห์ความเส่ียงได้ดี ขณะท่ี TQM มีฐิานข้อมูลและความเข้าใจผู้บริโภคในตลาดเป็นอย่างดี

 ม่ันใจจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์์ประกันภัยใหม่ๆ ท่ีตรงความต้องการของลูกค้าและช่วยบริหาร
ความเส่ียงภัยได้เป็นอย่างดี นับเป็นก้าวสำาคัญในการเตรียมพร้อมยกระดับการให้บริการในธุรกิจ

นายหน้าประกันภัยอย่างครบวงจรและสมบูรณ์แบบท่ีสุดในประเทศไทย

บอร์ด์ TQM ไฟเขีัยว เสนอผู้ถืือหุ้นเข้ัาซืื้�อ TQR 
ในราคาห้�นลูะ 5.10 บาท/เผยหลัูงปิ้ดัด้ัลู

 TQM ถ้ือห้�นรวม 44.43%
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ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานกรรมการ 
บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำากัด 
(มหาชน) 

เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ
ให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา
อนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นของ บริษัท ที คิว อาร์
 จ�ากัด (มหาชน) หรือ TQR จ�านวน 102 ล้านหุ้น
 หรือ 44.35% ของหุ้น TQR ทั้งหมดในราคาหุ้น
ละ 5.10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 520.20 ล้าน
บาท ทั้งนี้ หลังเข้าซื้อแล้วท�าให้ TQM ถือหุ้นรวม
 44.43% โดยการเข้าถือหุ้นเพิ่มในครั้งนี้ส่งผลให้
 TQM มีจ�านวนหุ้นเกินกว่า 25% จึงต้องด�าเนิน
การเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ TQR 
(Tender offer) ที่ราคาหุ้นละ 5.10 บาท ภายใน
วงเงินประมาณ 651.83 ล้านบาท

“การที่ TQM เข้าซื้อหุ้นของ TQR ในครั้งนี้ นับ
เป็นการเข้าลงทุนในธุรกิจที่ให้การสนับสนุน
ระหว่างกัน เป็นการขยายธุรกิจและกระจายการ
ลงทุน ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ระยะยาวของ
 TQM ที่ต้องการพัฒนาและยกระดับให้เป็นกลุ่ม

บริษัทนายหน้าประกันภัยที่สร้างมูลค่าให้กับลูกค้า
และคู่ค้า ด้วยการนำาเสนอบริการแบบครบวงจร
ที่สุดในประเทศไทย”

ด้านนายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จ�ากัด (มหาชน) กล่าว
ว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่ TQM จะมาร่วมเป็น
พันธมิตรทางธุรกิจ และมั่นใจว่าทั้ง 2 บริษัทจะ
สร้างประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ประกันภัยและบริการใหม่ๆ ออกสู่ตลาด ส่งผลดี
ทั้งแก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้นในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม
 TQR เป็นบริษัทนายหน้ารับประกันภัยต่อที่มี
ศักยภาพสูง ฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง รายได้
และก�าไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 ที่
ผ่านมา TQR มีรายได้ที่ 256 ล้านบาท และก�าไร
 97 ล้านบาท

ทั้งนี้ TQM จะเข้าซื้อหุ้นหลังจากได้รับอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2565 (AGM) ซึ่ง
จะจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2565 คาดว่าจะเข้า
ท�ารายการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2/2565 นี้



นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ 
จำากัด (มหาชน) (JR) 

ผู้ประกอบธุรกิจให้บริก�รออกแบบ 
จัดห� ก่อสร้�งและติดตั้งง�นระบบ
ไฟฟ้�และระบบสื่อส�รโทรคมน�คม
 เปิดเผยว่� แม้ในปี 2565 ยังคง
ต้องเผชิญกันก�รแพร่ระบ�ดของ
โควิด-19 กล�ยพันธุ์ แต่บริษัทฯ
ยังคงเชื่อมั่นว่�จะส�ม�รถรักษ�
ก�รเติบโตของธุรกิจเอ�ไว้ได้ โดย
ตั้งเป้�หม�ยร�ยได้เติบโต 15-20% 
เทียบปีที่ผ่�นม� ผลักดันผลก�ร
ดำ�เนินง�นสร้�งสถิติสูงสุดใหม่ต่อ
เนื่อง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุน
จ�กปริม�ณในมือรอรับรู้ร�ยได้ 
(Backlog) ที่มีกว่� 4,657 ล้�นบ�ท
  ค�ดทยอยรับรู้ได้ในปีนี้ประม�ณ
 50% ส่วนที่เหลือจะรับรู้ในปีถัดไป
 ยังไม่นับรวมง�นโครงก�รใหม่ที่จะ
เข้�ประมูลเพิ่มเติมอีก

  นอกจ�กนี้ ยังค�ดว่�ง�นใน
โครงก�รเปลี่ยนส�ยไฟฟ้�อ�ก�ศ
เป็นส�ยไฟฟ้�ใต้ดินของโครงก�ร

รถไฟฟ้�ส�ยสีเหลือง-สีชมพู เฟส
 2 มูลค่�รวมไม่ตำ่�กว่� 6,000 ล้�น
บ�ท น่�จะเปิดให้ประมูลได้ภ�ยใน
ช่วงต้นปีนี้ ซึ่งบริษัทฯมีโอก�สได้
รับง�นเพิ่มเติม อีกทั้งยังมีง�นว�ง
ระบบสื่อส�รอีกบ�งส่วน ซึ่งจะ
สนับสนุนให้ Backlog แตะ 1 หมื่น
ล้�นบ�ท ภ�ยในปีนี้ ส่งผลให้แนว
โน้มธุรกิจในช่วง 1-2 ปีข้�งหน้�
เติบโตอย่�งก้�วกระโดด

 อีกทั้ง บริษัทฯยังคงมองห�ก�ร
ขย�ยก�รลงทุนใหม่ๆ เพื่อต่อยอด
ธุรกิจ เพิ่มแหล่งที่ม�ของร�ยได้
 ผ่�นก�รร่วมมือกับพันธมิตรร�ย
ใหญ่หล�ยร�ยในธุรกิจพลังง�น
 เพื่อศึกษ�แนวท�งก�รทำ�ธุรกิจ
วิศวกรรมว�งระบบ และก�ร
ก่อสร้�งที่เกี่ยวข้องกับกระบวนก�ร
ที่ช่วยลดก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์
 (Green Energy) ไม่ว่�จะเป็นง�น
ที่เกี่ยวข้องกับก�ร ติดตั้งส�ยส่ง
ไฟฟ้�, สถ�นีช�ร์จรถ EV ซึ่งเป็น
ธุรกิจที่อยู่ในเมกะเทรนด์ สนับสนุน
ผลก�รดำ�เนินง�นเติบโตอย่�ง
แข็งแกร่งและยั่งยืนในอน�คต

 ส่วนผลการดำาเนินงานของ
บริษัทฯในปี 64 มีรายได้รวม
 2,156.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
 871.33 ล้านบาท หรือ 67.82% 
เทียบปีที่ผ่านมามีรายได้รวม
 1,284.74 ล้านบาท และมีกำาไร
สุทธิ 217.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
 128.87 ล้านบาท หรือ 146.16% 
เทียบปีที่ผ่านมามีกำาไรสุทธิ 88.17 
ล้านบาท สร้างสถิติสูงสุดใหม่นับ
ตั้งแต่จัดตั้งบริษัทฯ

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯมี
มติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการดำาเนินงานประจำาปี 2564 
หลังหักสำารองตามกฎหมายให้
แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.14 บาทต่อ
หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 106.40 
ล้านบาท โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่
 26 เม.ย. 2565 และกำาหนดจ่าย
เงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 
พ.ค. 2565

JR ม่ันใจแนวโน้มผลงานปี 65 สร้างสร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเน่ือง บิ�กบอส 
"จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ" วางเป้ารายได้โต 15-20% คาดงานย้ายสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการ

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง-ชมพู เฟส 2 เตรียมเปิดประมูลภายใต้ต้นปีน้ี หนุน Backlog 
ทะลุ 1 หม่ืนล้านบาท พร้อมจับมือพันธมิตรลุย Green Energy รับเมกะเทรนด์ 

JR ม่�นใจผลุงานปี 65 ทุุบสถิืติิใหม่ 
จัับม้อพัันธมิตรลู้ย Green Energy รับเมกะเทรนด์ั
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บริษัท สามารถเทลคอม จำากัด(มหาชน) ชูกลยุทธ์ Digital Solution Outsource Service ช่วยเสริมศักยภาพ
การบริการสาธารณะของภาครัฐิรูปแบบดิจิทัล (e-Service) สู่ความสำาเร็จ หวังพิชิตเป้าหมายรายได้ 7,000 ล้าน
บาท เน้น 3 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ 1.Government Service Outsource 2.Utility Sector และ 3.Banking 

Sector พร้อมบริการดิจิทัลโซลูชันแบบครบเคร่ืองรอบด้าน เพ่ือช่วยลดภาระในการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐิ
 และเพ่ิมความรวดเร็วในการให้บริการประชาชน โดยล่าสุดชนะการประมูลโครงการ AMI จาก กฟภ. ในนาม STS 

Consortium มูลค่ากว่า 2,350 ล้านบาท

บริษัท ส�ม�รถเทลคอม จำ�กัด (มห�ชน) ชู
กลยุทธ์ Digital Solution Outsource Service 
ช่วยเสริมศักยภ�พก�รบริก�รส�ธ�รณะของ
ภ�ครัฐรูปแบบดิจิทัล (e-Service) สู่คว�ม
สำ�เร็จ หวังพิชิตเป้�หม�ยร�ยได้ 7,000 
ล้�นบ�ท เน้น 3 กลุ่มเป้�หม�ยหลัก ได้แก่
 1.Government Service Outsource 2.Utility 
Sector และ 3.Banking Sector พร้อมบริก�ร
ดิจิทัลโซลูชันแบบครบเครื่องรอบด้�น เพื่อช่วย
ลดภ�ระในก�รจัดสรรงบประม�ณของภ�ครัฐ 
และเพิ่มคว�มรวดเร็วในก�รให้บริก�รประช�ชน
 โดยล่�สุดชนะก�รประมูลโครงก�ร AMI จ�ก
 กฟภ. ในน�ม STS Consortium มูลค่�กว่�
 2,350 ล้�นบ�ท

นายจง ดิลกสมบัติ กรรมการผู้จัดการใหญ่
 บริษัท สามารถเทลคอม จำากัด (มหาชน) เปิด
เผยว่า“ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยี และพฤติกรรม
ของผู้คนในสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปอย่�ง
รวดเร็ว บวกกับสถ�นก�รณ์ไวรัส COVID-19 ที่
ก่อให้เกิดวิถีชีวิตถัดไปในรูปแบบ Next Normal 
เช่น สังคมไร้เงินสด ก�รทำ�ง�นท�งไกล ก�ร
เรียนก�รสอนออนไลน์ ก�รทำ�ธุรกิจออนไลน์
 เป็นต้น ดังนั้นภ�ครัฐเองจึงได้ปรับตัวและให้
คว�มสำ�คัญ ในก�รประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อพัฒน�ก�รให้บริก�รส�ธ�รณะผ่�นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Government e-Service 
เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รของประช�ชนใน
ยุคดิจิทัล

ส�ม�รถเทลคอม ซึ่งมีคว�มชำ�น�ญและพร้อม
นำ�เสนอเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจร รวมถึงก�ร
ดำ�เนินก�รให้บริก�รภ�ครัฐในรูปแบบ Digital 
Solution Outsource Service จึงเห็นโอก�สที่
จะก้�วสู่ก�รเป็นผู้ร่วมเสริมศักยภ�พก�รบริก�ร
ดิจิทัลภ�ครัฐ หรือ Government e-Service 
ไปสู่คว�มสำ�เร็จ และใช้ง�นได้อย่�งเต็ม
ประสิทธิภ�พ เพื่อที่รัฐจะได้ประโยชน์ในหล�ย

ด้�น เช่น ลดภ�ระในก�รสรรห�บุคล�กรที่มี
คว�มชำ�น�ญ ไม่ต้องลงทุนเพื่อซื้อเทคโนโลยีที่
ทันสมัยอยู่เสมอ ช่วยลดก�รพึ่งพ�งบประม�ณ
จ�กภ�ครัฐ โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ก�รให้บริก�ร
 Digital Solution Outsource Service ไปที่
 3 กลุ่มหลักได้แก่ 1.Government Service 
Outsource เน้นให้บริก�รธุรกรรมต่�งส�ข�
 ได้แก่ ก�รซื้อ-ข�ย โอนทรัพย์สิน และก�
รบูรณ�ก�รข้อมูลภ�ครัฐเพื่อก�รเข้�ถึงของ
ประช�ชน เช่น ก�รตรวจสอบสิทธิ สถ�นะ
บริก�ร เป็นต้น โดยค�ดว่�มีมูลค่�โครงก�รอยู่
ที่ 5,000-6,000 ล้�นบ�ท 2.Utility Sector 
ได้แก่ 

ก�รให้บริก�ร Advance Utility Infrastructure 
เพื่อช่วยยกระดับบริห�รจัดก�รองค์กร , บริก�ร
ระบบบริห�รจัดก�รทรัพย�กร (ERP) รวมถึง
บริก�รดูแลรักษ�ระบบต่�งๆ และ บริก�ร
ด้�นคว�มปลอดภัยท�งไซเบอร์ เป็นต้น โดย
ค�ดว่�มีมูลค่�โครงก�รอยู่ที่ 6,500 ล้�นบ�ท
 ส่วนกลุ่มที่ 3.Banking Sector ให้บริก�รด้�น
 Digital Banking และ บริก�ร Smart Branch 
Services เป็นต้น โดยค�ดว่�มีมูลค่�โครงก�ร
อยู่ที่ 750 ล้�นบ�ท ทำ�ให้มูลค่�โครงก�รรวม
จ�กเฉพ�ะ 3 กลุ่มหลักนี้อยู่ที่กว่� 13,000 
ล้�นบ�ท ซึ่งล่�สุด ส�ม�รถเทลคอม ได้รับ
หนังสือสั่งจ้�งง�นโครงก�รติดตั้งระบบมิเตอร์
อัจฉริยะ (AMI) สำ�หรับผู้ใช้ไฟฟ้�ร�ยใหญ่ จ�ก
ก�รไฟฟ้�ส่วนภูมิภ�ค ด้วยวิธีประกวดร�ค�
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ที่บมจ.ส�ม�รถ
เทลคอม ร่วมกับ บจ.ส�ม�รถคอมมิวนิเคชั่น
 เซอร์วิส ร่วมประมูลในน�ม STS Consortium 
เป็นเงินทั้งสิ้น 2,359,962,040 บ�ท (รวมภ�ษี
มูลค่�เพิ่ม)

นอกจ�กนี้ ส�ม�รถเทลคอมได้เตรียมพร้อม
โซลูชันที่ครอบคลุมรอบด้�นแบบครบวงจร ที่
ค�ดว่�เหม�ะสม และส�ม�รถตอบโจทย์ก�ร

ยกระดับก�รให้บริก�รของภ�ครัฐไปสู่ดิจิทัลได้
 ด้วยทีมง�นที่มีประสบก�รณ์ช่วยให้คำ�แนะนำ�
 วิเคร�ะห์ปัญห� คัดสรรเทคโนโลยีที่เหม�ะ
สม ทำ�ให้มั่นใจว่�องค์กรจะได้โซลูชั่นที่ตอบ
โจทย์คว�มต้องก�รอย่�งแท้จริง โดยได้จัดแบ่ง
โซลูชันออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. Data Integrity & Infrastructure โซลูชัน
เพื่อการจัดการข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐิาน
ที่มั่นคงปลอดภัย เช่น Network & Cyber 
Security, Data Governance & Protection

 2. Competitiveness Enhancement 
โซลูชันเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน 
เช่น Big Data, AI Analytics และ 

3. e-Filling Services โซลูชันเพื่อส่งมอบ
บริการครบวงจรถึงมือประชาชน ซึ่งรวมถึง
ด้านการยืนยันตัวตนและความถูกต้องของ
ข้อมูลดิจิทัล (Digital Verification) และ
สัญญาอัจฉริยะ (Smart Contract) เป็นต้น

ที่ผ่�นม� ส�ม�รถเทลคอมได้ให้บริก�รใน
ลักษณะนี้กับภ�ครัฐและรัฐวิส�หกิจม�แล้ว
หล�ยโครงก�ร เช่น บริก�รบำ�รุงรักษ�อุปกรณ์
 และดูแลรักษ�ระบบอ่�นมิเตอร์ไฟฟ้�อัตโนมัติ
 ให้กับองค์กรด้�นส�ธ�รณูปโภค, บริก�รด้�น
ระบบบริห�รจัดก�รทรัพย�กร (ERP) ให้กับ
หน่วยง�นรัฐวิส�หกิจ และบริก�รเฝ้�ระวังก�ร
โจมตีท�งไซเบอร์ (SOC Service) ให้กับหน่วย
ง�นภ�ครัฐ และสถ�บันก�รเงิน เป็นต้น ซึ่ง
จ�กฐ�นลูกค้�เดิม ประกอบกับห�กส�ม�รถ
เทลคอมได้ให้บริก�รต�มกลุ่มเป้�หม�ย 3 กลุ่ม
 ดังที่กล่�วม� บริษัทฯ จึงมั่นใจว่�จะส�ม�รถ
บรรลุเป้�หม�ยท�งธุรกิจต�มที่ตั้งไว้ 7,000 
ล้�นบ�ทในปีนี้ ” น�ยจงกล่�วทิ้งท้�ย

 SAMTEL ชููบริการ Digital Solution Outsource Service 

ร้กงาน e-Service ภาครัฐ 
หวังพิัชิ่ตเป้า้รายไดั�ป้น้ี� 7 พัันลูบ.
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STA รุุก ‘ดิิจิิทััล ทัรุานส์์ฟอร์ุเมชััน’ ก้าวส่์�ยุุค 4.0 นำาเทัคโนโลยีุดิิจิิทััลและนวัตกรุรุมใช้ัใน
โรุงงานแห่�งให่ม�เป็็นรุะบบออโตเมชัั�น เพิิ่�มป็รุะสิ์ทัธิิภาพิ่การุผลิตและลดิการุเพิิ่�มแรุงงานให่ม�
 วางเป้็าห่มายุปี็ 2567 แรุงงาน 1 คน จิะผลิตยุางเพิิ่�มข้ึ้�นเป็็นเฉลี�ยุ 35 ตัน จิากปี็ 63 เฉลี�ยุอยุ่�
ทีั� 16 ตัน รุุกพัิ่ฒนาแอป็พิ่ลิเคชััน ‘ศรีุตรัุงเพ่ิ่�อนชัาวส์วน’ เวอร์ุชัั�นให่ม� ยุกรุะดัิบเป็็น Super 

App ให้่ชัาวส์วนรัุบสิ์ทัธิิพิิ่เศษเพิิ่�มข้ึ้�น

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร 
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำากัด
 (มหาชน) เปิดเผยว่� บริษัทฯ เห็น
ถึงคว�มสำ�คัญของก�รเปลี่ยนแปลง
อย่�งรวดเร็วในยุคดิจิทัล จึงเดินหน้�
ทำ� ‘ดิจิทัล ทร�นส์ฟอร์เมชัน’ โดย
ก�รลงทุนนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลและ
นวัตกรรมสมัยใหม่เข้�ม�ปรับใช้ ทั้ง
ในส่วนของกระบวนก�รผลิตภ�ยใน
โรงง�นแห่งใหม่และก�รพัฒน�
แพลตฟอร์มดิจิทัลสำ�หรับใช้เป็นช่อง
ท�งติดต่อสื่อส�รและรับซื้อย�งจ�ก
เกษตรกร เพื่อยกระดับอุตส�หกรรม
ย�งไทยและนำ�องค์กรก้�วสู่ยุค 4.0 ที่
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่

ทั้งนี้ กำ�ลังก�รผลิตที่เพิ่มขึ้นใหม่ขอ
งบริษัทฯ ที่จะทยอยแล้วเสร็จในปี
นี้ 10 โครงก�ร ซึ่งจะทำ�ให้บริษัทฯ
 มีกำ�ลังก�รผลิตเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ
 3.7 ล้�นตันต่อปี จ�กปี 2564 อยู่ที่
ประม�ณ 2.8 ล้�นตันต่อปี และที่จะ
ลงทุนขย�ยโรงง�นใหม่ในอน�คต ได้
นำ�เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีคว�มทันสมัย 
เช่น ระบบโรโบติกส์ (หุ่นยนต์), ระบบ
ปัญญ�ประดิษฐ์หรือ AI เป็นต้น เข้�
ม�ใช้ในกระบวนก�รผลิตด้วยระบบ
ออโตเมชั่น เพื่อเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถ
ด้�นก�รผลิตได้อย่�งรวดเร็วและมี

ประสิทธิภ�พยิ่งขึ้น ส�ม�รถช่วยลด
ก�รเพิ่มจำ�นวนแรงง�นใหม่ในอน�คต
เพื่อรองรับก�รขย�ยกำ�ลังก�รผลิต
อย่�งต่อเนื่องต�มแผนง�น

บริษัทฯ ว�งเป้�หม�ยว่�ก�รนำ�
เทคโนโลยีดิจิทัลและระบบออโตเม
ชั่นเข้�ม�ใช้ในโรงง�นใหม่ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภ�พก�รผลิตย�งได้ม�กขึ้น 
โดยนับจ�กปี 2563 – 2567 แรงง�น
 1 คนส�ม�รถผลิตย�งได้เฉลี่ย 16 
ตัน ตั้งเป้�หม�ยเพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ย 35 
ตัน หรือมีคว�มส�ม�รถผลิตย�งต่อ
แรงง�น 1 คน เพิ่มขึ้นประม�ณ 120% 
ภ�ยในระยะเวล� 5 ปี

“โรงงานใหม่ของบริษัทฯ ที่จะทยอย
แล้วเสร็จ จะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ที่สุดแห่งหนึ่งของอุตสาหกรรมยาง
ธรรมชาติ เนื่องจากเรามองว่าการ
ลงทุนด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน 
เป็นหัวใจสำาคัญที่จะยกระดับองค์กร
 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุค
ดิจิทัลและเพิ่มศักยภาพในการผลิตที่
ดียิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเพิ่มแรงงานใหม่
เป็นจำานวนมากเพื่อรองรับแผนงาน
ขยายกำาลังผลิต” นายวีรสิทธิ์ กล่าว

กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่และกรรมก�ร

บริห�ร STA กล่�วว่� บริษัทฯ ได้ยก
ระดับอุตส�หกรรมย�งในประเทศไทย
สู่ยุคดิจิทัล โดยเป็นผู้ประกอบก�ร
ย�งธรรมช�ติร�ยแรกในไทยที่เปิดมิติ
ใหม่ด้วยก�รพัฒน�แอปพลิเคชันภ�ย
ใต้ชื่อ ‘ศรีตรังเพื่อนช�วสวน’ (SRI 
TRANG FRIENDS) เข้�ม�ใช้ในก�ร
รับซื้อย�งจ�กเกษตรกรช�วสวนเพื่อ
 ช่วยเพิ่มคว�มสะดวกรวดเร็ว สร้�ง
คว�มโปร่งใสในระบบ Supply Chain 
อย่�งยั่งยืน และมีกิจกรรมเพื่อรับ
สิทธิพิเศษต่�งๆ รวมถึงติดต�ม
ข้อมูลส�รเกี่ยวกับเศรษฐกิจและ
อุตส�หกรรมย�งผ่�นแอปพลิเคชัน

ปัจจุบันแอปพลิเคชันดังกล่�วได้
รับคว�มสนใจและมียอดด�วน์
โหลดแอปฯ แล้วกว่� 12,000 ร�ย
 ซึ่งล่�สุดอยู่ระหว่�งก�รพัฒน�
แอปพลิเคชันเวอร์ชั่นใหม่ที่ตอบโจทย์
ก�รใช้ง�นม�กขึ้น มีฟีเจอร์เสริม และ
เพิ่มสิทธิประโยชน์ต่�งๆไปจนถึงก�ร
สนับสนุนก�รสร้�งร�ยได้แก่ชุมชน
 เพื่อให้เป็น Super App ที่ครอบคลุม
ก�รบริก�ร ข้อมูลข่�วส�รและก�ร
ใช้ง�นในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับย�ง
ธรรมช�ติไว้ในแอปฯ เดียว ถือเป็น
อีกก้�วในก�รพัฒน�อุตส�หกรรมย�ง
ในประเทศไทย ค�ดว่�จะแล้วเสร็จ
ไตรม�ส 3/2565

STA เดิ์นหน้า ‘ดิ์จิทุ่ลุ ทุรานส์ฟอร์เมชู่น’ 
ก�าวสูู่่ย้ค 4.0 ขัับเคลู้�อนธ้รกิจัดั�วยเทคโนโลูย้

ยกระดัับอ้ตสู่าหกรรมยาง 
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BJC ตั�งเป้็าปี็ 65 ยุอดิขึ้ายุโต 2ห่ลัก ห่วั�นยุอดิขึ้ายุเด่ิอนมี.ค.ชัะลอตัว ห่ลังรุาคา
สิ์นค้าเริุ�มป็รัุบข้ึ้�น กรุะทับกำาลังซ่ื้�อวางงบลงทุันปี็ 65 รุาว 1.4-1.5 ห่ม่�นลบ. 

กว�า70% ใช้ัขึ้ยุายุส์าขึ้า Big C ในไทัยุ-ลาว-กัมพ่ิ่ชัา

BJC ต่ิ�งเป้าปี 65 ยอด์ขัายโติ 2 หลุ่ก 
อัดังบลูงท้น 1.4-1.5 หม้�นลูบ.

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล
 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท 
เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำากัด 
(มหาชน) BJC เปิดเผยว่� บริษัทฯ
 ตั้งเป้�ผลก�รดำ�เนินง�น ปี 2565 
ค�ดว่�ยอดข�ย จะเติบโตเป็นตัวเลข
 2 หลัก ซึ่งเป็นไปต�มก�รฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจ แม้ว่�จะยังคงมีก�ร
แพร่ระบ�ดโควิด-19 อย่�งต่อเนื่อง
 แต่ไม่ได้มีม�ตรก�รล็อกด�วน์ออก
ม�อย่�งเช่นในปีที่ผ่�นม� จึงทำ�ให้
ก�รดำ�เนินกิจกรรมท�งเศรษฐกิจใน
ประเทศยังคงส�ม�รถทำ�ได้ปกติ

อย่�งไรก็ต�ม บริษัทฯ ยังคงติดต�ม
สถ�นก�รณ์ของเศรษฐกิจภ�ยใน
ประเทศอย่�งต่อเนื่อง โดยค�ดว่�
แนวโน้มของยอดข�ยในช่วงเดือน
มี.ค. นี้จะชะลอตัวลงต�ม คว�ม
กังวลของผู้บริโภคต่อก�รปรับขึ้น
ของร�ค�สินค้�ต่�งๆที่เริ่มขยับขึ้น
หลังร�ค�พลังง�นและร�ค�วัตถุดิบ
ในก�รผลิตต่�งๆปรับเพิ่มขึ้นต่อ
เนื่อง โดยม�จ�กคว�มขัดแย้ง
ระหว่�งรัสเซียและยูเครนในขณะนี้

ขณะเดียวกันในปีนี้ บริษัทฯ ยังคง
มีก�รเดินหน้�ขย�ยส�ข�ใหม่ แบ่ง
เป็น ส�ข� Big C รูปแบบ Hyper 
Market 2-3 ส�ข� ในประเทศไทย
 ส�ว และกัมพูช� Big C Food 

place จะขย�ยเพิ่มอีก 5 ส�ข� 
Big C mini 

ในปีนี้จะเปิดสาขาใหม่ใน
ประเทศไทยอีก 150-300 สาขา
 และในกัมพูชาอีก 50 สาขา และ
ในส่วนของร้านขายยาและเวช
ภัณฑ์ืทางการแพทย์ในปีนี้จะเปิด
สาขาของร้าน Pure 7 สาขา และ
 SiriPharma จะเปิดเพิ่มอีก 2 
สาขา จากที่ในปีที่ผ่านมาเปิดไป
แล้ว 1 สาขาที่พรานนก โดยในสิ้น
ปี 65 จะมีสาขาของ Big C ทั้งสิ้น
 1,713 สาขา จากปีก่อนที่ 1,572 
สาขา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้วางงบลงทุน
รวมในปี 2565 ไว้ที่ราว 1.4-1.5 
หมื่นล้านบาท โดยส่วนใหญ่กว่า
 70% ของงบลงทุน บริษัทจะนำาไป
ใช้สำาหรับการขยายสาขาของ Big 
C เป็นหลัก พร้อมกับการลงทุนใน
การปรับพื้นที่จอดรถบางส่วนมาร
องรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รวม
ถึงการทยอยปรับเปลี่ยนรถยนต์
ในการบริการขนส่งสินค้าของ
 Big C มาเป็นรถไฟฟ้า ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงไปตามแนวโน้ม
ของโลก

โดยที่บริษัทฯ มองว่�ลูกค้�ส่วนใหญ่
จะเริ่มหันม�ใช้รถยนต์ไฟฟ้�ม�กขึ้น
 หลังจ�กร�ค�นำ้�มันในปัจจุบันเพิ่ม
ขึ้นต่อเนื่อง เป็นปัจจัยเร่งให้คนหัน
ม�ใช้รถไฟฟ้�เร็วขึ้น และบริษัทฯ
 เองก็คำ�นึงถึงด้�นต้นทุนก�รขนส่ง
 ซึ่งรถยนต์ไฟฟ้�จะเป้นอีกหนึ่งท�ง
เลือกที่จะเข้�ม�ช่วยบริษัทในก�รลด
ต้นทุนก�รขนส่งได้ค่อนข้�งม�ก

ด้�นผลกระทบของร�ค�พลังง�นที่
ปรับตัวสูงขึ้นอ�จจะมีผลต่อต้นทุน
ในก�รผลิตขวดแก้วของบริษัทฯ แต่
บริษัทได้มีก�รส่งต่อร�ค�ต้นทุนที่
สูงขึ้นไปกับร�ค�ข�ขวดแก้วในตอน
ที่ทำ�สัญญ�กับลูกค้�ไว้แล้ว ทำ�ให้
บริษัทยังส�ม�รถข�ยขวดแก้วได้
ในระดับร�ค�ที่สอดคล้องกับต้นทุน
ก�รผลิตที่เพิ่มขึ้น 

และไม่กระทบต่อม�ร์จิ้นของก�ร
ผลิต ส่วนก�รผลิตสินค้�อุโภคและ
บริโภคอื่นส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลก
ระทบ เพร�ะใช้พลังง�นไฟฟ้�ใน
ก�รผลิตเป็นหลัก แต่ในเรื่องต้นทุน
ของก�รขนส่งบริษัทฯ ยังคงมี
ก�รเตรียมคว�มพร้อมในด้�นร�ค�
นำ้�มันที่ปรับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เพื่อ
ให้ส�ม�รถควบคุมต้นทุนได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พ



CHOW กด์ปุ�มเดิ์นเครื�องสายผลิุติเหล็ุก 

โช่ว์เทคโนฯใหม่ผลิูตเหล็ูกค้ณภาพั

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE

CHOW ได้ฤกษ์กดปุ�มเดินเคร่ืองสายการผลิตเหล็กต้นนำ้า 3 มี.ค.65 หลังปิด
ปรับปรุง เสริมเคร่ืองจักรเทคโนฯ ใหม่ ผลิตเหล็กคุณภาพสูง ด้วยต้นทุนท่ีตำ่า
ลง "ศุภชัย ย้ิมสุวรรณ" เผยพร้อมผลิตสินค้าสู่ตลาด ได้ทันที ม่ันใจปี 65 กลับ

มาโชว์ฟอร์มสวยอีกคร้ัง พร้อมสร้างผลตอบแทนท่ีดีต่อเน่ืองในอนาคต

  นายศุภชัย ยิ้มสุวรรณ
 ผู้อ�านวยการฝ่ายการเงินและ
บริหาร บริษัท เชาว์ สตีล อิน
ดัสทรี้ จ�ากัด (มหาชน) หรือ
 CHOW ผู้ประกอบธุรกิจผลิต
และจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เหล็ก
แท่งยาว (Steel Billet) ราย
ใหญ่ของประเทศ และธุรกิจ
พลังงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ ทั้งในและต่างประเทศ
  เปิดเผยถึงความคืบหน้า
ของธุรกิจผลิตและจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เหล็กแท่งยาวว่า
  โรงงานการผลิตเหล็กแท่ง
ยาว เฟส 2 ในอ�าเภอกบินทร์บุรี
 จ.ปราจีนบุรี ที่มีก�าลังการผลิต
สูงสุด 480,000 ตันต่อปี และ
ได้หยุดการผลิตเพื่อปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการผลิต
ไปก่อนหน้านี้นั้น  ขณะนี้
กระบวนการปรับปรุงได้เสร็จ
สิ้นเรียบร้อยแล้ว และได้เริ่ม

เดินสายการผลิตอีกครั้งเมื่อ
วันที่ 3 มีนาคม 2565 ซึ่งจะ
ส่งผลให้การผลิตท�าได้เต็ม
ประสิทธิภาพ สามารถผลิตเหล็ก
เกรดคุณภาพด้วยต้นทุนที่ต�่า
ลงโดยหลังจากนี้จะเริ่มเดินสาย
การผลิตให้กับลูกค้ารายใหญ่ที่มี
ค�าสั่งซื้อมากกว่าปีละ 400,000 
ตันได้ทันที

 "โรงงานการผลิตเฟส 2 ที่
ปรับปรุงเพื่อรองรับธุรกิจผลิต
เหล็กแท่งยาวให้กับลูกค้าใน
อนาคต รวมทั้งลูกค้ารายใหญ่
ที่เซ็นสัญญาไปแล้ว ด้วยคำา
สั่งซื้อมากกว่าปีละ 400,000 
ตัน จะสามารถผลิตเหล็ก
ต้นนำ้าในเกรดที่มีคุณภาพสูง
ขึ้น ด้วยต้นทุนที่ลดตำ่าลง จาก
เครื่องจักรที่มีเทคโนโลยีที่ทัน
สมัยขึ้น ซึ่งจะเริ่มต้นผลิตได้
ทันที เพื่อทยอยส่งมอบสินค้า

ให้กบัลกูค้ารายใหญ่ตามสญัญา"

นายศุภชัยกล่าวอีกว่า หลังจาก
เดินเครื่องผลิตเหล็กต้นนำ้าเต็ม
กำาลังตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 
เป็นต้นไปจะทำาให้ธุรกิจเหล็ก
ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ
ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีนี้
 สะท้อนให้ผลประกอบการของ
 CHOW ปรับตัวดีขึ้นในทิศทาง
เดียวกัน เนื่องจากในช่วงการ
ปิดโรงงานการผลิตเหล็กเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตที่
ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีรายได้จาก
ธุรกิจเหล็ก มีเพียงรับรู้ต้นทุน
และค่าใช้จ่ายเท่านั้น  ซึ่งหลัง
จากนี้ธุรกิจเหล็ก พร้อมสร้าง
ผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่อง
ในอนาคต 



UAC ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงรับโอนสิทธิสัญญาสัมปทานปิโตรเลียมกับกรมเช้ือเพลังธรรมชาติ
 กระทรวงพลังงาน เพ่ือเข้าลงทุนในแหล่งปิโตรเลียมหมายเลข L10/43 และ L11/43 ในไตรมาส2/2565 น้ี
 ต้ังเป้าผลิต 500 บาร์เรลต่อวัน สร้างรายได้เพ่ิม 300 ล้านบาท/ปี ด้าน CEO “ชัชพล ประสพโชค” ตอกยำ้า
ศักยภาพความแข็งแกร่งทางการเงิน เตรียมลงทุน 500 ล้านบาทต่อปี พร้อมประกาศปันผลปี 64 เพ่ิมเติม 

0.20 บาทต่อหุ้น เตรียม XD วันท่ี 10 มี.ค.น้ี และจ่ายเงินปันผล วันท่ี 6 พ.ค.65

น�ยชัชพล ประสพโชค ประธ�น
เจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�ร
ผู้จัดก�ร บริษัท ยูเอซี โกลบอล
 จำ�กัด (มห�ชน) หรือ “UAC” เปิด
เผยว่� ภ�ยหลังจ�กมติของคณะ
รัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติให้ บริษัท
 ยูเอซี ยูทิลิตีส์ จำ�กัด (UU) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยของ UAC ต�มสัดส่วน
ก�รถือหุ้น 70% และอีก 30% เป็น
บริษัท พีทีอี พลัส จำ�กัด ได้รับโอน
สิทธิสัญญ�สัมปท�นปิโตรเลียม
แหล่งปิโตรเลียมหม�ยเลข L10/43 
และ L11/43 พื้นที่ผลิตปิโตรเลียม
อรุโณทัยและบูรพ� จังหวัดสุโขทัย 
ซึ่งมีอ�ยุสัมปท�นจนถึงปี 2576

ล่�สุดบริษัทฯ ได้เข้�ร่วมลงน�มใน
บันทึกข้อตกลงในสัญญ�รับโอน
สิทธิสัญญ�สัมปท�นปิโตรเลียม
 กับกรมเชื้อเพลังธรรมช�ติ 
กระทรวงพลังง�น เพื่อเข้�ลงทุนใน
แหล่งปิโตรเลียมหม�ยเลข L10/43 
และ L11/43 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 โดยเบื้องต้นบริษัทฯจะมีก�รเข้�
สำ�รวจปริม�ณปิโตรเลียมสำ�รอง
ในพื้นที่สัมปท�นดังกล่�ว เพื่อ
ต้องก�รทร�บปริม�ณปิโตรเลียมที่

ชัดเจนได้ในไตรม�ส 2/2565 นี้

“ปัจจุบันแหล่งปิโตรเลียมดังกล่าว
สามารถผลิตนำ้ามันดิบ ได้เฉลี่ย
วันละไม่ตำ่ากว่า 300 บาร์เรล/วัน
 และคาดว่าภายหลังการเข้าลงทุน
แล้วจะสามารถผลิตนำ้ามันได้ถึง
 500 บาร์เรลต่อวัน ดังนั้นหลังจา
กบริษัทฯ เข้ามาดำาเนินการผลิตใน
เชิงพาณิชย์ จะสามารถทยอยรับ
รู้รายได้ภายในไตรมาส 3/2565 
เป็นต้นไป โดยคาดว่าจะมีราย
ได้ประมาณ 300 ล้านบาทต่อปี
 อ้างอิงจากราคานำ้ามันดิบและค่า
เงินดอลลาร์สหรัฐิ ณ ปัจจุบัน”

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและ
กรรมก�รผู้จัดก�ร บมจ. ยูเอซี
 โกลบอล “UAC” กล่�วเพิ่มเติม
ว่� สำ�หรับเงินลงทุนในปีนี้บริษัทฯ
 ตั้งไว้ที่ 500 ล้�นบ�ท ซึ่งมีก�ร
ว�งกลยุทธ์เพื่อจัดห�แหล่งเงินทุน
สำ�หรับก�รลงทุนในปีนี้ไว้หล�ก
หล�ย ไม่จำ�เป็นต้องเพิ่มทุน เพร�ะ
ยังมีสภ�พคล่องสูงและมี แผนก�ร
ออกหุ้นกู้ 500 ล้�นบ�ทในไตรม�ส

สองนี้ โดยอัตร�ส่วนหนี้สินสุทธิ
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ณ สิ้น
ปี 2564 อยู่ในระดับตำ่�เพียง 0.49 
เท่�

ด้วยศักยภ�พคว�มแข็งแกร่งท�ง
ธุรกิจและสภ�พคล่องท�งก�รเงิน
ของบริษัทฯ คณะกรรมก�รมีมติ
อนุมัติจ่�ยเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
จ�กผลก�รดำ�เนินง�นปี 2564 ใน
อัตร� 0.28 บ�ทต่อหุ้น รวมเป็น
เงิน 186.93 ล้�นบ�ท โดยเมื่อ
วันที่ 17 มกร�คม 2565 ได้จ่�ย
เงินปันผลระหว่�งก�ลไปแล้วใน
อัตร� 0.08 บ�ทต่อหุ้น คงเหลือ
ต้องจ่�ยเงินปันผลอีกในอัตร�
 0.20 บ�ทต่อหุ้น กำ�หนดร�ยชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล
 (Record Date) ขึ้นเครื่องหม�ย
 XD ในวันที่ 10 มีน�คม 2565 
และกำ�หนดจ่�ยเงินปันผลใน
วันที่ 6 พฤษภ�คม 2565 ทั้งนี้ 
UACมีก�รจ่�ยปันผลตลอดระยะเวล� 
12 ปีต่อเนื่อง จัดเป็นหนึ่งในกลุ่มหุ้น
ปันผล (Dividend Stock)

UAC ลุงนามร่บส่มปทุานแหลุ่งปิโติรเลีุยม

L10-L11 สู่ภาพัคลู่องสูู่ง ไม่ต�องเพิั�มท้น

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE



SSP ปิิดดีล M&A วิินด์ฟาร์์ม 45 MW ในจัังหวัิดมุกดาหาร์ ทุุ่�มเงินลงทุุ่นกวิ�า 752 ล้าน
บาทุ่ เข้้าซ้ื้�อหุ้น “วิินชััย”ทัุ่�งหมด 25% จัาก Qian Xing Long หนุนกำาลังการ์ผลิตไฟฟ้า
ทีุ่�เปิิดดำาเนินงานแล้วิเพิิ่�มเป็ิน 241.5 เมกะวัิตต์ บิ�กบอส “วิรุ์ตม์ ธร์ร์มาวิร์านุคุุปิต์” เผย

จั�ายไฟเข้้าร์ะบบเชิังพิ่าณิิชัย์เรี์ยบร้์อย รั์บร้้์ร์ายได้เข้้ามาทัุ่นทีุ่ในไตร์มาส 1/65 หนุน
ธุร์กิจัปีิ 65 โตเกิน 20% ผลงานออลไทุ่ม์ไฮต�อเน้�อง

น�ยวรุตม์ ธรรม�วร�นุคุปต์
 ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร บริษัท
 เสริมสร้�ง พ�วเวอร์ คอร์ปอเรชั่น
 จำ�กัด (มห�ชน) (SSP) เปิดเผยว่� 
บริษัทฯ ได้เข้�ลงทุน บริษัท วินชัย 
จำ�กัด มูลค่� 752 ล้�นบ�ท ผ่�นก�ร
เข้�ไปซื้อหุ้นจำ�นวน 25% จ�ก Qian 
Xing Long Co., Ltd. ทั้งหมด โดย
บรษิทัดงักล่�วดำ�เนนิธรุกจิโรงไฟฟ้�
พลังง�นลม (วินด์ฟ�ร์ม) ขน�ด
กำ�ลังก�รผลิต 45 เมกะวัตต์ ใน
จังหวัดมุกด�ห�ร มีสัญญ� Adder 
3.5 บ�ทต่อหน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง) 
เป็นระยะเวล� 10 ปี ข�ยให้กับก�ร
ไฟฟ้�ฝ่�ยผลิตแห่งประเทศไทย (
กฟผ.) ซึ่งมีก�รจ่�ยไฟฟ้�เข้�ระบบ
ในเชิงพ�ณิชย์ (COD) ตั้งแต่วันที่ 
1 เม.ย.2562 และเตรียมรับรู้ร�ยได้
เข้�ม�ทันทีในไตรม�ส 1/65
 
“การเข้าไปลงทนุโรงไฟฟ้าพลงังาน
ลมของ SSP ในครั้งนี้ ถือเป็น
พฒันาการท่ีสำาคญัในการขยายการ
ลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
ผ่านการทำา M&A หลังจากที่ในช่วง
ก่อนหน้าได้เข้าไปลงทุนใน บริษัท

 โนวา เอมไพร์ จำากัด (มหาชน) 
ทำาให้มีโอกาสการพัฒนาโครงการ
พลังงานทดแทน ในทุกรูปแบบร่วม
กันในอนาคต โดยเฉพาะในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน ช่วยผลักดันให้
บรรลุเป้าหมายการมีกำาลังการผลิต
ไฟฟ้า แตะระดับ 400 เมกะวัตต์
ภายในปี 2567"

น�ยวรุตม์ กล่�วว่� มั่นใจว่�แนว
โน้มผลก�รดำ�เนินง�นในปี 2565 
จะสร้�งสถิติสูงสุดใหม่ต�มแผนง�น
ที่ว�งไว้ ต่อเนื่องจ�กปี 2564 โดย
ตั้งเป้�ร�ยได้เติบโต 20% เทียบปีที่
ผ่�นม� จ�กกำ�ลังก�รผลิตไฟฟ้�ที่
เพิ่มขึ้น โดยในปีนี้จะรับรู้ร�ยได้วินด์
ฟ�ร์มในประเทศเวียดน�ม เฟสแรก
 ขน�ดกำ�ลังก�รผลิต 48 เมกะวัตต์
 เข้�ม�เต็มปี หลังจ�ก COD ในช่วง
ปล�ยปีที่ผ่�นม�

ส่วนของคว�มคืบหน้�ก�รลงทุ
นวินด์ฟ�ร์มเฟส 2 ในเวียดน�ม
 ขน�ดกำ�ลังก�รผลิต 48 เมกะวัตต์
 บริษัทฯมีแผนจะพัฒน�โครงก�ร
 เพื่อต่อยอดธุรกิจด้�นพลังง�น

ลม ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่�งขั้นตอน
ทำ�ก�รศึกษ�และรอคว�มชัดเจน
จ�กภ�ครัฐของเวียดน�ม

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร SSP 
กล่�วอีกว่� บริษัทฯได้มีก�รเตรียม
คว�มพร้อมในก�รขย�ยก�รลงทุน
โรงไฟฟ้� เพื่อให้บรรลุต�มเป้�หม�ย
 400 เมกะวัตต์ ภ�ยในปี 2567 
อย่�งเต็มรูปแบบ โดยเมื่อในวันที่
 27 มกร�คม 2565 ที่ผ่�นม� SSP 
ได้ร่วมลงน�มในสัญญ�สนับสนุน
ท�งก�รเงินของธน�ค�รเพื่อก�ร
ส่งออกและนำ�เข้�แห่งประเทศไทย
 (EXIM BANK) จำ�นวน 39 ล้�น
ดอลล�ร์สหรัฐ หรือประม�ณ 1,287 
ล้�นบ�ท เพื่อใช้ในโครงก�รโรง
ไฟฟ้�พลังง�นแสงอ�ทิตย์ ประเทศ
เวียดน�ม ขน�ดกำ�ลังก�รผลิต
 40 เมกะวัตต์ และโซล่�รูฟท็อป
 ประเทศอินโดนีเซีย ขน�ดกำ�ลัง
ก�รผลิต 30 เมกะวัตต์ เพื่อก�ร
เติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน สร้�ง
ผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นใน
อน�คต

SSP ปิด์ดี์ลุวินด์์ฟาร์ม 45 MW 
บ้�กรายไดั�ทันท้Q1/65

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE



SEAOIL โชัว์ิงบร์วิมปีิ 64 กำาไร์กร์ะฉู้ด 661% เหตุรั์บร้้์ส�วินแบ�งกำาไร์จัาก
การ์ร์�วิมคุ้า แพิ่น โอเรี์ยนท์ุ่ เอ็นเนอยี� (สยาม) ลิมิเต็ด ตามปิริ์มาณิการ์ผลิต

ทีุ่�เพิิ่�มข้้�นและร์าคุานำ�ามันดิบในตลาดโลก ปิรั์บตัวิส้งข้้�น
บริษัท ซีออยล์ จำ�กัด (มห�ชน)SEAOIL เปิดเผย
ว่� งบก�รเงินรวมบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำ�
ไรสุทธิรวม จำ�นวน 240.03 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น
 208.49 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 661.00 
เมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบด้วย กำ�ไรสุทธิใน
ส่วนที่เป็นผู้เป็นเจ้�ของของบริษัทใหญ่ 230.95 
ล้�นบ�ท และกำ�ไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของส่วนได้
เสียที่ไม่มีอำ�น�จควบคุม 9.08 ล้�นบ�ท ซึ่งกำ�ไร
สุทธิรวมที่เพิ่มขึ้นเกิดจ�กส�เหตุหลัก ดังนี้

ส่วนแบ่งกำาไรจากการร่วมค้า

บริษัทฯ และบริษัทย่อย รับรู้ส่วนแบ่งกำ�ไรจ�ก
ก�รร่วมค้� แพน โอเรียนท์ เอ็นเนอยี่ (สย�ม) ลิ
มิเต็ด จำ�นวน 257.50 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 216.81 
ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 532.89 เมื่อเทียบ
กับปีก่อน เนื่องจ�กปริม�ณก�รผลิตที่เพิ่มขึ้น
และร�ค�นำ้�มันดิบในตล�ดโลก ปรับตัวสูงขึ้น
จ�กปีก่อนอย่�งมีนัยสำ�คัญ ทำ�ให้มีร�ยได้จ�ก
ก�รผลิตและจำ�หน่�ยนำ้�มันเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ร�ค�น้ำ�มันดิบ Brent เฉลี่ยปี 2564 
ประม�ณ 70 เหรียญสหรัฐต่อบ�ร์เรล เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 75 เมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีร�ค�เฉลี่ย
 ประม�ณ 40 เหรียญสหรัฐต่อบ�ร์เรล นอกจ�ก
นี้ ปริม�ณก�รผลิตและข�ยโดยรวมยังเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปีก่อน

จ�กประก�ศร�ยง�นผลก�รประเมินปริม�ณน้ำ�
มันสำ�รองของแหล่งสัมปท�นบนบก L53/48 
ในประเทศไทย ซึ่งจัดทำ�โดย บริษัท Sproule 
International Limited ของแคน�ด� (Sproule) 
เป็นผู้ประเมินปริม�ณสำ�รองน้ำ�มันดิบจ�กทุก
แหล่งในแปลง L53/48 ในประเทศไทย ณ วัน
ที่ 31 ธันว�คม 2564 โดยใช้ม�ตรฐ�นในก�ร
ประเมินที่ได้รับก�รรับรองและอยู่ภ�ยใต้กฎ
ข้อบังคับของ Securities Administrators 
National Instrument 51-101 - Standards of 
Disclosure for Oil and Gas Activities ของ
ประเทศแคน�ด� ซึ่งเป็นม�ตรฐ�น เดียวกับก�ร
ประเมินในทุกปีที่ผ่�นม� พบว่�ปริม�ณน้ำ�มันสำ�
รองในระดับ 2P (ปริม�ณสำ�รองที่พิสูจน์แล้วและ 
รอก�รผลิต Proved Reserve รวมกับปริม�ณสำ�
รองที่พิสูจน์แล้วและรอก�รขุดเจ�ะ Probable 
Reserve) จำ�นวน 4,625,000 บ�ร์เรล ลดลง
ร้อยละ 3 จ�กปริม�ณสำ�รอง ระดับ 2P จำ�นวน
 4,753,000 บ�ร์เรล ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2553 
ทั้งนี้ เมื่อพิจ�รณ�ปริม�ณก�รผลิตและก�รจำ�
หน่�ยน้ำ�มันดิบตลอดทั้งปี 2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ
 14 มีปริม�ณรวม 1,018,000 บ�ร์เรล คิดเป็น

อัตร�ก�รผลิตต่อวันเท่�กับ 2,789 บ�ร์เรลต่อวัน
 ปริม�ณสำ�รองในระดับ 2P เพิ่มขึ้นถึง 890,000 
บ�ร์เรล คิดเป็นอัตร�ส่วนปริม�ณสำ�รองเพิ่ม
ขึ้นเมื่อเทียบกับอัตร�ก�รผลิตทั้งปี (reserve 
replacement ratio) ที่ร้อยละ 87.43

รายได้

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีร�ยได้จ�กก�รข�ย
 ก�รบริก�รและก�รให้เช่� รวมจำ�นวน 1,340.35 
ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 6,065.38 ล้�นบ�ท หรือเพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 14.98 เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมี
ส�เหตุหลักจ�กปริม�ณก�รจำ�หน่�ยน้ำ�มันที่สูง
ขึ้น จ�กก�รขย�ยตล�ดน้ำ�มันส่งออกไปยัง ต่�ง
ประเทศ และก�รขย�ยตล�ดใหม่ทั้งในทวีปเอเซีย
และทวีปยุโรป และร�ค�น้ำ�มันในตล�ดที่เพิ่มขึ้น
สูงอย่�งม�กเมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน ของปี
ก่อน

นอกจ�กนี้ร�ยได้จ�กก�รให้บริก�รด้�น 
Catering & Service ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจ�กบริษัทฯ
 ได้รับสัญญ�ให้บริก�รเพิ่มขึ้นอีก 2 โครงก�ร 
ตั้งแต่เดือนกรกฎ�คม 2563 และอีก 1 โครงก�ร
เริ่มเดือนตุล�คม 2564 และ มีร�ยได้เพิ่มขึ้นจ�ก
ก�รจัดห�เสบียงและข�ยสินค้�ประเภทอ�ห�ร
 และวัตถุดิบ (Provision) ตั้งแต่เดือนมกร�คม
 2564

กำาไรขั้นต้น

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำ�ไรขั้นต้นรวม จำ�
นวน 251.01 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 55.90 ล้�นบ�ท
 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.65 เมื่อเทียบกับ งวด
เดียวกันของปีก่อน เกิดจ�กปริม�ณก�รจำ�หน่�ย
น้ำ�มันที่สูงขึ้น จ�กก�รขย�ยตล�ดน้ำ�มันส่งออก
ไปยังต่�งประเทศ และก�รขย�ยตล�ดใหม่ทั้ง
ในทวีปเอเซียและทวีปยุโรป และร�ค�น้ำ�มันใน
ตล�ดที่เพิ่มขึ้นสูงอย่�งม�ก อย่�งไรก็ต�มอัต
ร�กำ�ไรขั้นต้นของกลุ่มกิจก�รลดลงเนื่องจ�กก�ร
แข่งขันที่สูงขึ้นทั้งในตล�ดที่มีอยู่ในปัจจุบัน และ
ก�รเข้�ไปแข่งขันในตล�ดใหม่ ตลอดจนต้นทุน
 ก�รให้บริก�รในธุรกิจ Catering &Services 
ที่สูงขึ้นอย่�งม�ก ทั้งด้�นก�รจัดห�วัตถุดิบ
 อุปกรณ์ป้องกันคว�มปลอดภัย และค่�ใช้จ่�ย
 พนักง�นที่เพิ่มขึ้น เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์ Covid 
-19

ค่าใช้จ่าย

บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย
และบริห�ร จำ�นวน 271.77 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น
 16.62 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.51 เมื่อ
เทียบกับปีก่อน เกิดจ�ก ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับขนส่ง
สินค้� และค่�ใช้จ่�ยบุคล�กรด้�นก�รข�ยที่เพิ่ม
ขึ้น จ�กก�รขย�ยตล�ดในประเทศ และต่�ง
ประเทศ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทฯ มีกำ�ไรสุทธิรวม 13.09 ล้�นบ�ท ลดลง
 8.09 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ 38.20 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีก่อน ซึ่งกำ�ไรสุทธิ ที่ลดลงเกิด
จ�กส�เหตุหลัก ดังนี้

รายได้

บริษัทฯ มีร�ยได้จ�กก�รข�ย จำ�นวน 2,362.52 
ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 955.85 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 67.95 เมื่อเทียบกับปีก่อน เกิดจ�กปริ
ม�ณก�รจำ�หน่�ยน้ำ�มันที่สูงขึ้นของลูกค้�กลุ่ม
ใหม่ และร�ค�น้ำ�มันในตล�ดที่เพิ่มขึ้นสูงอย่�ง
ม�กเมื่อเทียบกับปีก่อน

บริษัทฯ มีร�ยได้จ�กก�รให้บริก�ร Catering 
& Servics จำ�นวน 233.58 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น
 113.13 ล้�นบ�ท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 93.91 เมื่อ
เทียบกับปีก่อน เกิดจ�กบริษัทฯ ได้รับสัญญ�
ให้บริก�รด้�นแคทเทอริ่งเพิ่มขึ้นอีก 2 โครงก�ร 
ตั้งแต่เดือนกรกฎ�คม 2563 และอีก 1 โครงก�ร
เริ่มเดือนตุล�คม 2564 และ มีร�ยได้เพิ่มขึ้นจ�ก
ก�รจัดห�เสบียงและข�ยสินค้�ประเภทอ�ห�ร
และวัตถุดิบ (Provision) ตั้งแต่เดือนมกร�คม
 2564

รายได้อื่น

บริษัทฯมีร�ยได้อื่น จำ�นวน 85.06 ล้�นบ�ท
 ลดลง 132.07 ล้�นบ�ท หรือลดลงร้อยละ
 60.82 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส�เหตุหลัก เกิดจ�ก
ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับจ�กบริษัทย่อยใน
ต่�งประเทศที่ลดลง

SEAOIL โชูว์งบรวมปี 64 
กำาไรกระฉููดั 661%
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บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำากัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป อัดงบลงทุน 30,000 ล้านบาท
 ในปี 2565 แสวงหาโอกาสสร้างการเติบโตตามทิศทางพลังงานโลก ลุยต่อยอดความ
สำาเร็จด้านพลังงานหมุนเวียนในสหรัฐิอเมริกาผ่าน “เอเพ็กซ์” ควบคู่พัฒนาเทคโนโลยี
 “การผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน (Hydrogen to Power)” ตอบโจทย์อนาคต เจาะกลุ่ม

ลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทย

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้
จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า “
เอ็กโก กรุ๊ป มุ่งมั่นแสวงหาโอกาสทาง
ธุรกิจที่สอดคล้องกับยุคเทคโนโลยีดิสรัป
ชันและเทรนด์โลกซึ่งมุ่งสู่สังคมคาร์บอน
ตำ่า ด้วยงบลงทุนกว่า 30,000 ล้าน
บาท ในปี 2565 โดยเน้นการเสริมความ
แข็งแกร่งในธุรกิจไฟฟ้า ด้วยการตั้งเป้า
หมายเพิ่มกำาลังผลิตใหม่อีก 1,000 เมกะ
วัตต์ ในปีนี้ พร้อมกับขยายการลงทุนไป
สู่ธุรกิจพลังงานที่เกี่ยวเนื่อง ได้แก่ ธุรกิจ
เชื้อเพลิงและสาธารณูปโภค 

รวมทั้งก�รต่อยอดธุรกิจหลักด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีพลังง�นในรูป
แบบ Smart Energy Solution เพื่อให้
สอดรับกับทิศท�งในก�รดำ�เนินธุรกิจ
 “Cleaner, Smarter and Stronger 
to Drive Sustainable Growth” ด้วย
ก�รมุ่งสู่เป้�หม�ยคว�มเป็นกล�งท�ง
ค�ร์บอน (Carbon Neutral) ภ�ยในปี 
2593 และเป้�หม�ยลดก�รปล่อยปริม�ณ
ก๊�ซค�ร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยไฟฟ้�
ที่ผลิตได้ (Carbon Emission Intensity) 
10% ภ�ยในปี 2573”

ปัจจุบันเอ็กโก กรุ๊ป มีกำ�ลังผลิตไฟฟ้�จ�ก
พลังง�นหมุนเวียนรวม 1,364 เมกะวัตต์
 และได้ต่อยอดคว�มสำ�เร็จผ่�นก�รถือ
หุ้น 17.46% ใน “เอเพ็กซ์ คลีน เอ็นเนอ
ร์ยี โฮลดิ้ง” บริษัทชั้นนำ�ด้�นก�รพัฒน�

โครงก�รพลังง�นสะอ�ดขน�ดใหญ่ใน
สหรัฐอเมริก� หลังจ�กเอ็กโก กรุ๊ป เข้�ไป
ถือหุ้นตั้งแต่ปล�ยปี 2564 เป็นต้นม� เอ
เพ็กซ์ได้จำ�หน่�ยโครงก�รพลังง�นลมไป
แล้ว 2 โครงก�ร กำ�ลังผลิต 496 เมกะ
วัตต์ ทั้งนี้ ในปี 2564 เอ็กโก กรุ๊ป รับ
รู้กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นของเอเพ็กซ์
 จำ�นวน 435 ล้�นบ�ท ปัจจุบันเอเพ็กซ์
 มีโครงก�รพลังง�นสะอ�ดที่อยู่ระหว่�ง
ก่อสร้�ง คิดเป็นกำ�ลังผลิตประม�ณ 492 
เมกะวัตต์ นอกจ�กนั้น ยังมีโครงก�รที่
อยู่ระหว่�งพัฒน�อีกกว่� 42,000 เมกะ
วัตต์

นอกจากนี้ เอ็กโก กรุ๊ป ได้ร่วมกับ
พันธมิตร และ กฟผ. ศึกษาและพัฒนา
 “การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากไฮโดรเจน
 ด้วยเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงชนิด
ออกไซด์แบบแข็ง (SOFC) และ
เทคโนโลยีแยกนำ้าด้วยไฟฟ้า (SOEC)” 
ซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าแห่ง
อนาคต ด้วยจุดเด่นด้านการติดตั้งที่ง่าย
และยืดหยุ่น การผลิตไฟฟ้าที่สมำ่าเสมอ
และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการปลดปล่อย
มลพิษทางอากาศและนำ้าที่ตำ่ามากจน
เกือบจะเป็นศูนย์ จึงเป็นการปิดจุดอ่อนข
องการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิล
แบบดั้งเดิมและพลังงานหมุนเวียน โดย
ปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนี้
แล้วในประเทศสหรัฐิอเมริกา ญี่ปุ�น
 อินเดีย และ เกาหลีใต้ รวมกำาลังผลิต
ประมาณ 600 เมกะวัตต์

“เอ็กโก กรุ๊ป พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจให้
สอดรับกับทิศทางพลังงานโลก ด้วยการ
ต่อยอดการลงทุนพลังงานหมุนเวียน
อย่างเป็นรูปธรรมผ่านเอเพ็กซ์ ในขณะ
เดียวกัน บริษัทยังมุ่งพัฒนาการผลิต
ไฟฟ้าจากไฮโดรเจน ซึ่งเป็นเทคโนโลยี
พลังงานสะอาดแห่งอนาคตรุ่นถัดไป
 เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ที่เชื่อถือได้และ
ตอบโจทย์ การมุ่งสู่สังคมคาร์บอน
ตำ่า สำาหรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทย” นายเทพรัตน์กล่าว

สำ�หรับผลประกอบก�รในปี 2565 เอ็กโก
 กรุ๊ป ค�ดว่�จะมีกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�น
เพิ่มขึ้นต�มก�รรับรู้ร�ยได้จ�กก�รดำ�เนิน
ง�นแบบเต็มปีจ�กโรงไฟฟ้� “ลินเดน โค
เจน” และการลงทุนใน “เอเพ็กซ์” 

และก�รรับรู้ร�ยได้จ�กโครงก�รใหม่
 3 โครงก�ร ที่จะเปิดดำ�เนินก�รและ
เดินเครื่องเชิงพ�ณิชย์ในปี 2565 ได้แก่
 โครงก�รขย�ยระบบขนส่งนำ้�มันท�ง
ท่อไปยังภ�คตะวันออกเฉียงเหนือ โรง
ไฟฟ้� “นำ้�เทิน 1” ใน สปป.ล�ว รวมถึง
ก�รทยอยเดินเครื่องเชิงพ�ณิชย์ของโรง
ไฟฟ้� “หยุนหลิน” ในไต้หวัน ซึ่งจะช่วย
เพิ่มคว�มสมดุล ในพอร์ตโฟลิโอและจะ
สร้�งผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นใน
ระยะย�ว

EGCO อ่ด์งบลุงทุุน 30,000 ลุบ.รุกต่ิอยอด์ธุรกิจ
“พัลัูงงานหม้นเว้ยน – การผลิูตไฟฟา้จัากไฮโดัรเจัน” 

/เล็ูงป้ ี65 กำาไรจัากการดัำาเนินงานเพิั�มข้ั�น
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บมจ.ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์(LEO) เปิดแผนปี 65 ต้ังเป้ารายได้ 4,700 – 4,800 ล้านบาท เติบโต 30-35% 
จากการขยายการให้บริการจธุรกิจหลัก การ M&A กับบริษัท เวิลด์ิ แอร์ โลจิสติกส์ การเปิดให้บริการ LEO 

Self-Storage#2 China Town และบริการลานรับฝากเก็บตู้คอนเทนเนอร์แห่งท่ีสอง รวมท้ังขยายธุรกิจโดย
การร่วมมือกับพันธมิตร "China Post" ล่าสุดบอร์ดอนุมัติออกหุ้นกู้แปลงภาพจัดสรรผู้ถือหุ้นเดิม พร้อมแจก
 LEO-W1 ฟรี ฟากซีอีโอ "เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์" ระบุการระดมทุนจากหุ้นกู้แปลงสภาพจะได้รับเงิน 255 

ล้านบาท และในส่วนวอร์แรนท์ อีกประมาณ 561 ล้านบาท ช่วยเพ่ิมศักยภาพฐิานทุนท่ีแข็งแกร่งระยะยาว 
เดินหน้าต่อยอดธุรกิจกับพันธมิตร เน้นรุกขยายธุรกิจโลจิสติกส์แถบอาเซียน ผลักดันการเติบโตก้าวกระโดด

นายเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลีโอ
 โกลบอล โลจิสติกส์ จำากัด (มหาชน) 
หรือ LEO เปิดเผยว่�ภ�พรวมของก�ร
ดำ�เนินธุรกิจในปี 2565 บริษัทฯ ได้
ตั้งเป้�ก�รเติบโต 30-35% โดยจะม�
จ�กธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ บริษัทฯ
 ยังเสริมคว�มแข็งแกร่งในส่วนของ
ก�รให้บริก�รอย่�งครบวงจร ด้วยก�ร
เปิดให้บริก�ร LEO Self-Storage#2 
China Town และบริก�รล�นรับฝ�ก
เก็บตู้คอนเทนเนอร์แห่งที่สอง โดย
ในส่วนของบริก�รล�นรับฝ�กเก็บตู้
คอนเทนเนอร์แห่งที่สองของ YJCD 
นั้น จะตั้งอยู่ถนนบ�งน� กม. 21 โดย
ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนปรับปรุงพื้นที่ซึ่ง
เกิดคว�มล่�ช้� เนื่องจ�กในปีที่ผ่�นม�
มีฝนตกติดต่อกันจนถึงสิ้นปี และจะ
พร้อมให้บริก�รในช่วงไตรม�สที่ 2 
ของปี 2565

และในปี 2565 บริษัทฯ และ China 
Post ยังมีแผนที่จะเพิ่ม Capacity 
ของส�ยก�รบิน China Post Airline 
ที่บินระหว่�งกรุงเทพ-คุนหมิง โดยมี
แผนที่เพิ่มเที่ยวบินและนำ�เครื่องบิน
ขน�ดที่ใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นก�รสนับสนุน
นโยบ�ยของภ�ครัฐที่ต้องก�รผลักดัน
และส่งเสริมก�รเพิ่มยอดก�รส่งออก

ผลไม้ไทยไปยังประเทศจีนให้ม�กขึ้น

ล่�สุดคณะกรรมก�รได้อนุมัติก�รออก
และเสนอข�ยหุ้นกู้แปลงสภ�พที่ออก
ใหม่ของบริษัทฯ มีอ�ยุ 1 ปี 9 เดือน
 จ่�ยดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี และจ่�ย
ดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน และให้สิทธิ
แปลงสภ�พเป็นหุ้นส�มัญของบริษัทฯ
 จำ�นวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 255,000 
หน่วย ร�ค�เสนอข�ย 1,000 บ�ทต่อ 
1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภ�พ มูลค่�ที่เสนอ
ข�ยรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 255,000,000 
บ�ท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่
มีสิทธิได้รับก�รจัดสรรต�มสัดส่วนก�ร
ถือหุ้น ในอัตร�ส่วนก�รจัดสรร 1,255 
หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยหุ้นกู้แปลงสภ�พ
 โดยที่ผู้ที่ซื้อหุ้นกู้แปลงสภ�พทุกๆ
 1 หน่วยจะได้รับวอแรนท์ LEO-W1 
จำ�นวน 100 หน่วยฟรี โดยไม่คิดมูลค่� 
โดยทีว่อแรนท์หรอืใบสำ�คญัแสดงสทิธิ
ดังกล่�วมีอ�ยุ 2 ปี นับจ�กวันที่ได้
ออกใบสำ�คัญแสดงสิทธิ และมีอัตร�
ก�รใช้สิทธิต�มใบสำ�คัญแสดงสิทธิ 1 
หน่วยต่อหุ้นส�มัญ 1 หุ้น และมีร�ค�
ก�รใช้สิทธิเท่�กับ 22 บ�ทต่อหุ้น

วัตถุประสงค์ก�รใช้เงินเพิ่มทุนจ�ก
ก�รออกหุ้นกู้แปลงสภ�พให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จำ�นวน

 255,000,000 บ�ท เพื่อใช้เป็นเงิน
ทุนในก�รเข้�ร่วมลงทุนกับพันธมิตร
ท�งธุรกิจทั้งในประเทศและกลุ่ม
ประเทศ ASEAN และนำ�ม�ใช้เป็นเงิน
ทุนหมุนเวียนรองรับก�รเติบโตท�ง
ยอดข�ยของบริษัทฯในปี 2565 ที่ค�ด
ว่�จะเติบโต 30-35% ส่วนเงินจ�ก
ก�รออกวอร์แรนท์ LEO-W1 ให้แก่ผู้
ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นกู้แปลงสภ�พเสนอ
ข�ยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมต�มสัดส่วน
 จำ�นวน 561,000,000 บ�ท เพื่อให้
บริษัทฯ มีคว�มพร้อมท�งก�รเงิน
สำ�หรับขย�ยกิจก�รอื่นๆ และเป็นเงิน
หมุนเวียนของบริษัทฯในอน�คต

"บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าที่จะสร้างการ
เติบโตทางธุรกิจผ่านแผนการทำาข้อ
ตกลงซื้อและควบรวมกิจการ (M&A) 
นอกเหนือจากบริษัท เวิร์ลแอร์ โลจิ
สติกส์ จำากัด โดยมีแผนที่จะมองผู้
ประกอบการโลจิสติกส์ในประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย อาทิ เวียดนาม เเละ
อินโดนีเซีย ซึ่งจะสร้างการเติบโต
อย่างก้าวกระโดด และมีความยั่งยืน
ให้บริษัทในระยะยาว"นายเกตติวิทย์
 กล่าวในที่สุด 

 LEO เปิด์แผนปี 65 
ตั�งเป้า้รายไดั� 4,700 – 4,800 ลู�านบาท

 เติบโต 30-35%
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SENA กางแผนธุรกิจทรานส์ฟอร์มคร้ังใหญ่ สู่ “SENA Next” ครอบคลุม 3 เร่ืองหลัก Next 
EXPANSION – Next ERA – Next LEVEL พร้อมเปิดโมเดลธุรกิจใหม่รูปแบบรีเคอร์ร่ิงอินคัม

เฟ้นพาร์ทเนอร์มืออาชีพปั�นบริษัทในเครือให้แข็งแกร่งปูพรมขยายการเติบโตสู่ความย่ังยืน ระบุ
ปีเสือจ่อลุย 49 โครงการใหม่รวมมูลค่ากว่า 2.7 หม่ืนล้าน ต้ังเป้ายอดขาย 13,979 ล้านบาท และ
เป้าโอน 12,186 ล้านบาท ตอกยำ้าความสัมพันธ์เหนียวแน่น ฮันคิว ฮันชิน จับมือชิงดีมานด์ ลุย

พัฒนาโครงการทุกเซกเมนต์กระจายรอบกรุง

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ 
จำากัด (มหาชน) เปิดเผยว่� ที่ผ่�นม� ก�ร
ทำ�ธุรกิจไม่ว่�จะอยู่ในเซกเตอร์ไหนต่�งได้
รับผลกระทบจ�กสถ�นก�รณ์โควิด โดย
เฉพ�ะภ�คก�รท่องเที่ยวที่ต้องหยุดชะงัก
 ซึ่งมีส่วนสำ�คัญต่อจีดีพีของประเทศไทย
 รวมถึงอีกหล�ยกลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระ
ทบเข้�ขั้นรุนแรง ทำ�ให้สัดส่วนภ�ระหนี้
สินครัวเรือนปรับเพิ่มขึ้น พฤติกรรมของผู้
บริโภคเปลี่ยนไป และกำ�ลังซื้อลดลงส่งผล
ต่อเนื่องม�ยังธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์ แต่
ทว่�ตลอดระยะเวล�ที่ผ่�นม� ท�งเสน�
มีก�รปรับแผน ปรับวิธีคิด และวิถีก�ร
ทำ�ง�นเพื่อให้สอดรับต่อสถ�นก�รณ์ที่เกิด
ขึ้น รวมถึงแสวงห�ช่องท�งและก�รขย�ย
โอก�สท�งธุรกิจ เพื่อให้เติบโตอย่�งยั่งยืน
ในอน�คต

ในปี 2565 ถือเป็นปีแห่งก�รทร�นส์
ฟอร์มครั้งใหญ่ของเสน�ที่จะสร้�งก�ร
เปลี่ยนแปลงในก�รดำ�เนินธุรกิจครั้ง
สำ�คัญภ�ยใต้กลยุทธ์ “SENA Next” มิติ
ใหม่สู่ก�รเติบโตอย่�งยั่งยืน เพื่อให้บรรลุ
เป้�หม�ยและเติบโตอย่�งแข็งแกร่ง
 พร้อมตอกยำ้�แนวคิด Made From Her “
คิดละเอียดกว่� ก็อยู่สบ�ยกว่�”

Next Expansion: สำ�หรับแผนปี 2565 
บริษัทจะมีโครงก�รใหม่ 49 โครงก�ร
 27,480 ล้�นบ�ท แบ่งเป็นแนวสูง 21 

โครงก�รและแนวร�บ 28 โครงก�ร ส่วน
หนึ่งเกิดจ�กก�รควบรวมกิจก�รบริษัท
 เจ.เอส.พี พร็อพเพอร์ตี้ จำ�กัด (มห�ชน
) หรือ JSP ซึ่งเป็นผลให้เสน�ขย�ยฐ�น
กลุ่มลูกค้�ใหม่ทั้งในกรุงเทพ - ปริมณฑล
 และต่�งจังหวัด ได้ครอบคลุมทุกโลเคชั่น
 และมีจำ�นวนโครงก�รแนวร�บม�เสริม
ทัพจำ�นวนม�ก โดยท�งบริษัทได้ว�งเป้�
หม�ยยอดโอน 12,186 ล้�นบ�ท และยอด
ข�ย 13,979 ล้�นบ�ท ม�จ�กก�รข�ย
โครงก�รรวมปัจจุบัน จำ�นวน 41 โครงก�ร 
มูลค่�รวม 25,137 ล้�นบ�ท และโครงก�ร
ใหม่ 49 โครงก�ร มูลค่� 27,480 บ้�น
บ�ท ส่งผลให้เสน�มีโครงก�รที่อยู่ระหว่�ง
ก�รข�ยในมือเพิ่มเป็น 90 โครงก�ร รวม
มูลค่� 52,617 ล้�นบ�ท

Next ERA: เฟ้นห�พันธมิตร
 (Partnership) เพื่อขย�ยโอก�สใน
ธุรกิจใหม่ (New Business) 1.SENA 
WELLNESS ธุรกิจบริก�รด้�นก�ร
ดูแล ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภ�พ SENA 
จับมือ ทีมแพทย์ผู้ชำ�น�ญก�รจัดตั้ง
บริษัทในเครือภ�ยใต้ Brand “SENA 
HEALTHCARE” รองรับก�รเติบโตของ
สังคมสูงอ�ยุ 2.SENA WAREHOUSE 
ธุรกิจให้เช่�คลังสินค้� พร้อมช่วยบริห�ร
จัดก�รแบบครบวงจรที่ส�ม�รถตอบสนอง
คว�มต้องก�รท�งธุรกิจ
ของกลุ่มลูกค้�ได้ดี 3. S FINANCIAL 
SERVICE ธุรกิจให้บริก�รท�งก�รเงินเพื่อ

ซื้ออสังห�ริมทรัพย์ เพื่อให้ลูกค้�ทุกคน
ส�ม�รถมีบ้�นอย่�งปร�รถน�

ขณะเดียวกันด้�นของก�รพัฒน�แบรนด์
โปรดักส์ เพื่อให้ครอบคลุมและขย�ยฐ�น
ลูกค้�ในกลุ่มใหม่ ปีนี้ เสน�ยังคงเน้นเปิด
ตัว “SENA Kith” คอนโดของคนช่�งคิด
 ไฟติ้งแบรนด์ของเสน�ที่ได้รับก�รตอบ
รับจ�กตล�ดดีม�กในปีที่ผ่�นม� พร้อม
ปั้นแบรนด์คอนโดใหม่ “Flexi” เจ�ะกลุ่ม
ลูกค้�กลุ่มคนรุ่นใหม่ Gen Y และ Z ที่
กำ�ลังมองห�บ้�นหลังแรก และโครงก�ร
แนวร�บ ซี่รีส์ท�วน์โฮมอิสระ ภ�ยใต้
แบรนด์ “SENA Village”

Next Level ก�รสร้�งพันธมิตรเชิงกล
ยุทธ์ ที่ผ่�นม� เสน�มีพันธมิตรท�งธุรกิจ
ที่แข็งแกร่ง ฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์
 คอร์ป ซึ่งยังคงมอบคว�มเชื่อมั่นและไว้
ว�งใจในก�รร่วมมือกันพัฒน�โครงก�ร
อย่�งต่อเนื่อง โดยในปี 2565 มีแผนจะ
พัฒน�โครงก�รร่วมกันทั้งแนวร�บ และ
แนวสูง 19 โครงก�ร รวมมูลค่� 13,900 
ล้�นบ�ท

ปี 2565 ถือเป็นปีแห่งก�รเติบโตอย่�ง
ก้�วกระโดดของเสน� บนคว�มท้�ท�ย
นอกเหนือจ�กธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์

SENA ทุรานส์ฟอร์มคร่�งใหญ่่ แติกไลุน์ธุรกิจ พร้อมลุุย 

49 โครงการใหม่รวม 2.7 หม้�นลูบ. 
ตั�งเป้า้ยอดัขัาย 1.39 หม้�นลูบ.
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BROOK เปิดแผนงานใหญ่ปี 65 ดันโปรเจกต์ในมือหนุนบริษัทฯ ก้าวสู่ ‘Digital Asset Specialist’ 
ฟากผู้บริหารหนุ่ม ‘วริศ บูลกุล’ ท็อปฟอร์มผนึกพันธมิตร Binance และบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับ

 Global Scale มากมาย เร่งลงทุน Web 3.0 Decentralized Blockchain ลุยออกแบบโครงการ 
NFT จ่อผุดโปรเจกต์ใหม่ๆ พร้อมต่อยอดท่ีปรึกษาธุรกิจครอบคลุมสินทรัพย์ดิจิทัล ม่ันใจเข็นโปรเจกต์

ออกมาเพียบ และทำาได้ครบ เช่ือปี 65 ปีทองของ BROOK Digital Asset

นายวริศ บูลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่
 ฝ�ายสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป
 จำากัด (มหาชน) หรือ BROOK ประกอบ
ธุรกิจที่ปรึกษ�ธุรกิจชั้นนำ�ของประเทศไทย
 เปิดเผยว่� สำ�หรับโรดแมพปี 2565 บริษัท
มีแผนเข้�ลงทุนเพิ่มเติมใน Digital Asset 
Industry ด้วยรูปแบบ Project Incubator, 
VC, Private Equity เพื่อห�ธุรกิจ Pre-ICO 
Decentralized Blockchain ที่มีศักยภ�พ 

ส�ม�รถพัฒน�สู่ยูนิคอร์นแห่งยุค Web 3.0 
โดยแหล่งที่ม�ของก�รเข้�ลงทุนนั้นจะม�จ�ก
พันธมิตรท�งธุรกิจระดับโลกที่มีม�กม�ย โดย
มีพันธมิตรหลักคือบริษัท Binance ที่เป็นเจ้�
ตล�ดอันดับหนึ่งในวงก�รคริปโต ทั้งนี้ ก�ร
ที่ Brook ส�ม�รถเข้�ถึงข้อมูล เชิงลึกและ
โปรเจกต์ใหม่ๆ ได้เป็นกลุ่มแรกผ่�นก�รแลก
เปลี่ยนดีลต่�งๆกับ Global Partners ของ
เร� เป็น Competitive Advantage มห�ศ�ล
ม�กๆ และย�กที่บริษัทคู่แข่งจะเลียนแบบ

แผนเข้�ลงทุนของ Brook จะพุ่งเป้�ไปที่โปร
เจกต์ Metaverse, NFT, และ GameFi โดย
ร่วมกับพันธมิตรซึ่ง เป็น Gaming Specialist 
เพื่อสร้�ง Gaming Crypto Community 
นอกจ�กนี้ท�งบริษัทก็ได้มีแผนออกแบบ
โครงก�ร NFT โดยตั้งเป้�หม�ยไว้ในระดับ
โลก เพื่อช่วยเหลือบริษัทไทยและศิลปินไทย
ให้เข้�ถึงตล�ด NFT Global Scale

ขณะที่เป้�หม�ยในก�รดำ�เนินง�นปี 2565 
กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ฝ่�ยสินทรัพย์ดิจิทัล
 กล่�วต่อไปว่� ก�รเติบโตของบริษัทปีนี้จะ
มีลักษณะเหมือน Tech Company เป็นก�ร
เติบโตแบบ S - Curve Growth บริษัทมุ่ง

เป้�ห�ร�ยได้จ�กก�รลงทุนแหล่งใหม่ใน
โปรเจกต์ใหม่ที่น่�สนใจ ซึ่งว�งเป้�ให้โปรเจ
กต์ต่�งๆเติบโตเป็นยูนิคอร์น นั่นหม�ยถึง
บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จะก้�วสู่ก�รเป็น “Mother of 
Unicorns”

“..จากจุดเริ่มต้นเมื่อมีนาคม 2564 ที่
ผ่านมา ผมเชื่อว่า BROOK ได้สร้างหน้า
ประวัติศาสตร์ของ บจ. ไทยในตลาดหลัก
ทรัพย์ฯที่เข้าไปลงทุนโดยตรงเป็นราย
แรกใน Bitcoin และเหรียญ Defi DApps 
ต่างๆ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล สอดรับกับ
 Megatrend Digital Asset adoption 
ในปี 64 ที่เกิดขึ้นอย่างที่ได้คาดการณ์ไว้
 บริษัทใหญ่ทั่วโลกต่างเข้ามามีส่วนร่วมใน
 Ecosystem เช่น Facebook เปลี่ยนชื่อ
บริษัทเป็น Meta เพื่อเตรียมทำา Metaverse 
เป็นต้น หรือแม้แต่แผนก Brook Digital 
Asset ก็พบว่าเติบโตอย่างมากจนทำาให้มีน
โยบายขยายทีมด้วยการเพิ่มพนักงานบริษัท
 Brookกว่า 100% นอกจากนี้ บริษัทยังได้
ศึกษาการลงทุนติดตั้งระบบออกแบบพื้นที่
เหมืองรวมไปถึงการซ่อมบำารุงครื่องขุด โดย
ร่วมศึกษากับบริษัทBitmainซึ่งเป็นผู้ผลิต
เครื่องขุดเหรียญที่ใหญ่ที่สุดในโลก จนทีม
 Brook ได้รับ Certification ในการซ่อม
บำารุง เครื่องขุดเหรียญคริปโตจาก Bitmain 
โดยตรง ผู้ถือ Certification ในประเทศไทย
มีจำานวนน้อยมาก เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงใน
การเทรนนิ่งและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เข้าถึงยาก
และมีจำานวนจำากัด ภาพรวมของปี 64 ที่
เดินหน้าด้านเข้าสู่โลกแห่งสินทรัพย์ดิจิทัล
 พบว่าเป็นปีที่พัฒนาธุรกิจไปได้ตามเป้าของ
บริษัท และเชื่อว่าปี 65 จะยิ่งเพิ่มการเติบโต
ของบริษัทขึ้นเรื่อยๆ สอดคล้องไปกับเทรน
 Digital Asset แบบ S Curve Growth 

Business Model” วริศ กล่าว

ทั้งนี้ในปี 2565 ส่วนงานต่อเนื่องด้านการ
เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน ยังมีผลงาน
เติบโตต่อเนื่อง โดยมี Backlog Deal Size 
อยู่ที่ประมาณ 3-4 หมื่นล้านบาท ซึ่งอยู่ใน
ขั้นตอนการให้คำาปรึกษา ซึ่งคาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในปีนี้ หากปัจจัยภายนอกไม่ส่งผล
ให้เกิดความล่าช้า หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง
ของดีล ด้าน Digital Asset Integration 
บริษัทได้รับการติดต่อเพื่อแต่งตั้ง BROOK 
ให้เป็นที่ปรึกษา แต่ยังคงอยู่ใน ชั้นตอนการ
พิจารณาถึงความเหมาะสมก่อนรับงาน ใน
ปีนี้ทางบริษัทจะยังคงติดตามและเรียนรู้
 Digital Asset Trend อย่างใกล้ชิด เพื่อ
นำามาต่อยอดธุรกิจหลักในฐิานะที่ปรึกษา
ธุรกิจชั้นนำาให้ครอบคลุม Digital Asset 
Integration

ผู้บริห�รกล่�วทิ้งท้�ยว่� สำ�หรับก�รขอ
 License ที่เกี่ยวข้องกับ Digital Asset 
บริษัทได้ศึกษ�ธุรกิจโมเดลต่�งๆ ไม่ว่�จะ
เป็นท�งด้�น Broker Exchange ICO Portal 
และก�รจัดตั้งกองทุน โดยท�งบริษัท ได้
ดำ�เนินก�รจ้�ง Baker McKenzie เป็นที่
ปรึกษ�และสรรห�ทีม Compliance ที่มี
ประสบก�รณ์โดยตรงเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่�งๆ
 เพื่อศึกษ�คว�มเหม�ะสมของใบอนุญ�ต
ต่�งๆ รวมถึงคว�มเหม�ะสมในก�รยื่นเรื่อง
ขอ License ที่จำ�เป็นต่อแผนธุรกิจของ
บริษัทในปีนี้ ทั้งนี้ท�งบริษัทค�ดว่�นโยบ�ย
และเกณฑ์ต่�งๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์
ดิจิทัลจะยังคงเปลี่ยนแปลงและพัฒน�อย่�ง
ต่อเนื่องในปีนี้

BROOK เผยโรด์แมพปีนี� 
ม้แผนเขั�าลูงท้นเพิั�มเติมใน Digital Asset Industry 

เช้่�อเป็้นป้ทีองขัอง BROOK Digital Asset
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บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำากัด (มหาชน) หรือ “Pi” (ช่ือเดิม บริษัทหลักทรัพย์ คันทร่ี กรุ๊ป หรือ
 “CGS”) โดย ดร.วีรพัฒน์ เพชรคุปต์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เผยผลการดำาเนินงานประจำาปี

 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำาเนินการสุทธิราว 1.65 พันล้านบาท เติบโต 28% จากปี 2563 
โดยมีรายได้หลักมาจากการเป็นนายหน้าซ้ือ-ขายหลักทรัพย์กว่า 1.3 พันล้านบาท เพ่ิมข้ึน 332 

ล้านบาท หรือคิดเป็น 33% ถือเป็นสัดส่วนรายได้ถึง 81% ของรายได้ท้ังหมด

ผลก�รดำ�เนินก�รของปี 2564 แสดง
ชัดเจนถึงฐ�นทุนของบริษัทท่ีแข็งแกร่ง
ข้ึน “บล. Pi” ได้รับคว�มนิยมเพ่ิมสูงข้ึน
 บริษัทว�งแผนก�รบริห�รจัดก�รและให้
บริก�รท่ีตอบโจทย์ลูกค้� จึงส�ม�รถทำ�
ร�ยได้และกำ�ไรดีข้ึนต่อเน่ือง สะท้อนไป
สู่ผลประกอบก�รรวมท่ีเติบโตก้�วหน้�ให้
กับบริษัทแม่อย่�งบริษัท คันทร่ี กรุ๊ป โฮ
ลด้ิงส์ จำ�กัด (มห�ชน) หรือ CGH

ทั้งนี้ “Pi” หรือ บริษัทหลักทรัพย์ พ�ย
 จำ�กัด (มห�ชน) เป็นชื่อใหม่ที่ม�พร้อม
กับมิติใหม่แห่งก�รลงทุนเพื่อนำ�เสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริก�รด้�นก�รลงทุนที่

พัฒน�ไปได้ไม่สิ้นสุด จ�กผลก�รดำ�เนิน
ง�นที่พุ่งทะย�นต่อเนื่องไม่หยุด เปรียบ
เสมือนก�รต้อนรับแบรนด์ใหม่ ด้วยร�ย
ได้ที่เพิ่มขึ้นและผลกำ�ไรที่พุ่งสูงนี้ต้อง
จับต�มองแพลตฟอร์มที่ท�ง 

บล.Pi พัฒน�และเตรียมเปิดให้ใช้ง�นจะ
ขย�ยพอร์ตก�รลงทุนรวมของลูกค้�ให้
เติบโตอย่�งมห�ศ�ลได้อย่�งไร ก�รปรับ
กลยุทธ์สู่ยุคดิจิทัลอย่�งเต็มกำ�ลังและ
ประก�ศวิสัยทัศน์ที่ต้องก�รสร้�งโอก�ส
ในก�รลงทุน จะสะท้อนออกม�อย่�ง
ชัดเจนภ�ยในปี 2565 อย่�งแน่นอน

บลุ. พาย (Pi) โชูว์ ปี 64
รายไดั�เพิั�ม-กำาไรพ่้ังกระฉููดั!! เติบโตต�อนรับ 

การร้แบรนด์ัใหม่
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บมจ.อินฟราเซท (INSET) ประเมินแนวโน้มธุรกิจปี 65 สดใส ต้ังเป้ารายได้โต 15-20% รับ
อานิสงส์ความต้องการใช้ Data Center พุ่งกระฉูด โชว์งานในมือรอรับรู้รายได้ (Backlog) 

กว่า 2,000 ล้านบาท ย่ืนประมูลงานใหม่ไม่ตำ่ากว่า 2,000 ล้านบาท แย้มมีโอกาสได้งาน
หลายโปรเจค หนุนผลงานออลไทม์ไฮต่อเน่ือง ขณะท่ีผลงานปี 64 โตแกร่ง! กำาไรพุ่งแตะ

 170.54 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนกว่า 25.87% ทุบสถิติสูงสุดใหม่ เคาะจ่ายปันผล 0.17 บาท/หุ้น ข้ึน
เคร่ืองหมาย XD วันท่ี 9 มี.ค.น้ี 2565 น้ี กำาหนดจ่าย 19 พ.ค.65

นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ
 บริษัท อินฟราเซท จำากัด (มหาชน) (INSET) 
เปิดเผยถึงแผนก�รดำ�เนินง�นในปี 2565 ว่� ตั้ง
เป้�หม�ยร�ยได้เติบโต 15-20% จ�กปีที่ผ่�นม�
 ส่งผลให้ร�ยได้และกำ�ไรสร้�งสถิติสูงสุดใหม่ต่อ
เนื่อง จ�กง�นในมือรอรับรู้ร�ยได้ (Backlog) ที่
มีกว่� 2,000 ล้�นบ�ท ซึ่งจะทยอยรับรู้ร�ยได้
ถึงปี 2568 โดยในปีนี้จะรับรู้ร�ยได้กว่� 1,000 
ล้�นบ�ท อีกทั้งยังมีร�ยได้ประจำ� (Recurring 
Income) ที่จะรับรู้ร�ยได้ต่อเนื่องประม�ณ 200 
ล้�นบ�ท จ�กธุรกิจซ่อมบำ�รุงและบริก�ร

“ในปีนี้ INSET ยังคงเดินหน้�เข้�ร่วมประมูล
โครงก�รภ�ครัฐ และเอกชนอย่�งต่อเนื่อง โดย
เฉพ�ะง�นสร้�งศูนย์ Data Center ที่มีคว�ม
ต้องก�รใช้ง�นม�กขึ้น ซึ่งที่ผ่�นม�บริษัทได้ลง
น�มบันทึกข้อตกลงเบื้องต้น (MOU) ในง�น Data 
Center ในโครงก�ร EEC Data Center เพื่อ
รองรับก�รใช้ง�น Data และคล�วด์ที่สูงม�กขึ้น”

นอกจ�กนี้ ยังอยู่ระหว่�งรอง�นประมูลไม่ตำ่�
กว่� 2,000 ล้�นบ�ท และโอก�สได้ง�นอีกหล�ย
โครงก�ร ผลักดันให้ผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯ

เติบโตอย่�งแข็งแกร่ง สร้�งสถิติสูงสุดใหม่ต่อ
เนื่อง ต�มแผนง�นที่ว�งไว้

ส่วนผลก�รดำ�เนินง�นของบริษัทฯในปี 2564 มี
กำ�ไรสุทธิ 170.54 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 35.05 ล้�น
บ�ท หรือ 25.87% เทียบปีที่ผ่�นม�มีกำ�ไรสุทธิ 
135.49 ล้�นบ�ท สร้�งสถิติสูงสุดใหม่นับตั้งแต่จัด
ตั้งบริษัทฯ โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจ�กก�รส่ง
มอบง�นโครงข่�ยโทรคมน�คมรองรับ (5G) เพิ่ม
ขึ้น เนื่องจ�กก�รแพร่ระบ�ดของไวรัสโควิด-19 
รอบใหม่ ทำ�ให้ประช�ชนที่ทำ�ง�นเวิร์คฟอร์มโฮม
 (Work from home) ต้องก�รใช้ Cloud เพิ่มสูง
ขึ้น และผู้ประกอบก�รหรือองค์ก�รต่�งๆ มีคว�ม
ต้องก�รที่จะลงทุนขย�ย Data Center กันม�ก
ขึ้นด้วย

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมก�รบริษัทฯมีมติอนุมัติ
จ่�ยเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตร� 0.17 บ�ท/
หุ้น ขึ้นเครื่องหม�ย XD วันที่ 9 มีน�คม 2565 
กำ�หนดจ่�ยวันที่ 19 พฤษภ�คม 2565

INSET ม่�นใจผลุงานปี 65 
ออลูไทม์ไฮต่อเน้�องรับอานิสู่งส์ู่ด้ัมานด์ั

Data Center พ่้ังกระฉููดั 
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KKP Research โดยเกียร์ตินาคิุนภััทุ่ร์ ออกร์ายงาน “คุวิามขั้ดแย้งรั์สเซีื้ย-ย้เคุร์นกับผลกร์ะ
ทุ่บต�อเศร์ษฐกิจั” ปิร์ะเมินคุวิามขั้ดแย้งร์ะหวิ�างรั์สเซีื้ยและย้เคุร์นกำาลังกลายเป็ินคุวิามเสี�ยง
ใหญ่�ข้องเศร์ษฐกิจัโลกและไทุ่ย โดยเหตุการ์ณ์ินี�ยังมีคุวิามไม�แน�นอนส้งมากและผลลัพิ่ธ์ข้อง
สงคุร์ามในคุรั์�งนี�มีคุวิามเป็ินไปิได้ 3 ทุ่าง คุ้อ 1) รั์สเซีื้ยบุกเข้้าย้ดกรุ์งเคีุยฟและโคุ�นล้มรั์ฐบาล
ย้เคุร์นสำาเร็์จัจันบังคัุบให้ปิร์ะเทุ่ศตะวัินตกตัดการ์ซ้ื้�อพิ่ลังงานจัากรั์สเซีื้ย 2) การ์เจัร์จัาหยุด
ยิงร์ะหวิ�างย้เคุร์นและรั์สเซีื้ยปิร์ะสบคุวิามสำาเร็์จัและไม�มีการ์ยกร์ะดับมาตร์การ์คุวิำ�าบาตร์ 3) 

สงคุร์ามย้ดเย้�อเป็ินเวิลานานและแผ�ในวิงกว้ิาง
มาตรการควำ่าบาตรเพียงพอหรือไม่

หล�ยประเทศในตะวันตกตอบโต้ก�รบุกของ
รัสเซียด้วยม�ตรก�รควำ่�บ�ตร โดยม�ตรก�ร
ในเบื้องต้นมุ่งเน้นไปที่ก�รอ�ยัดทรัพย์สินของ
บุคคลที่มีคว�มเกี่ยวข้องกับรัฐบ�ลรัสเซีย อ�ยัด
ทรัพย์สินของธน�ค�รบ�งแห่ง ตัดสิทธิก�รซื้อ
ข�ยตร�ส�รหนี้ของธน�ค�รดังกล่�วในตล�ด
ก�รเงินสหรัฐฯและยุโรป ตัดธน�ค�รบ�งแห่ง
ออกจ�กระบบ SWIFT และตัดธน�ค�รกล�ง
ของรัสเซียไม่ให้ทำ�ธุรกรรมสกุลเงินดอลล�ร์
 ม�ตรก�รควำ่�บ�ตรทำ�ให้ค่�เงิน RUB อ่อนค่�
อย่�งรุนแรงและจะทำ�ให้เศรษฐกิจเข้�สู่ภ�วะ
ถดถอยและอ�จเจอคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�เงินเฟ้อ
และก�รผิดนัดชำ�ระหนี้ อย่�งไรก็ต�มเศรษฐกิจ
ประเทศตะวันตกพึ่งพ�ก�รนำ�เข้�พลังง�นจ�ก
รัสเซียม�ก ห�กประเทศตะวันตกยังไม่กล้�หยุด
ซื้อพลังง�นซึ่งเป็นแหล่งร�ยได้หลักของรัสเซีย
จ�กคว�มกังวลว่�เศรษฐกิจของประเทศจะถูก
กระทบรุนแรง ม�ตรก�รต่�ง ๆ ในปัจจุบันจะยัง
ไม่เพียงพอที่จะหยุดก�รรุกร�นจ�กรัสเซีย

มาตรการต่อไปคืออะไร ?

ก�รใช้ม�ตรก�รควำ่�บ�ตรเพิ่มเติมของประเทศ
ตะวันตกในระยะถัดไป จะต้องพิจ�รณ�ถึง 1) 
คว�มเสี่ยงที่จะยิ่งทำ�ให้คว�มขัดแย้งแผ่ในวง
กว้�งและคว�มรุนแรงของก�รรุกร�น 2) ผลก
ระทบย้อนกลับต่อเศรษฐกิจของตนเอง KKP 
Research มองว่�มีคว�มเป็นไปได้ที่ประเทศ
ตะวันตกจะนำ�ม�ตรก�รควำ่�บ�ตรท�งพลังง�น
ม�ใช้ ห�กคว�มขัดแย้งทวีคว�มรุนแรงจนเกิด
คว�มเสียห�ยอย่�งล้นหล�มสะท้อนจ�กท่�ที
ของเยอรมันที่เปลี่ยนไปที่ว�งแผนจะลดก�ร
พึ่งพ�พลังง�นจ�กรัสเซีย ซึ่งในกรณีที่มีก�รใช้
ม�ตรก�รควำ่�บ�ตรท�งพลังง�นจริงจะทำ�ให้
ร�ค�พลังง�นทั้งในยุโรปและโลกเพิ่มสูงขึ้นม�ก
 ห�กรัสเซียตัดสินใจตอบโต้ด้วยก�รลดอุปท�น
ของนำ้�มันดิบและแก๊สธรรมช�ติ

Bank of America ประเมินว่�ทุก ๆ 1 ล้�น
บ�ร์เรลต่อวันที่ห�ยไปอ�จทำ�ให้ร�ค�นำ้�มันดิบ
เพิ่มขึ้น 20 ดอลล�ร์ต่อบ�ร์เรล ดังนั้น ถ้�ห�ก
นำ้�มันดิบจ�กรัสเซียถูดตัดข�ดจ�กตล�ดโลก
อ�จทำ�ให้ร�ค�นำ้�มันดิบเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่�จ�ก

 100 ดอลล�ร์เป็น 200 ดอลล�ร์ต่อบ�ร์เรล ซึ่ง
ในกรณีดังกล�วจะกลับม�กระทบเศรษฐกิจโลก
ค่อนข้�งรุนแรงจ�กทั้งปัจจัยด้�นร�ค� และอ�จ
เกิดภ�วะข�ดแคลนวัตถุดิบในระยะสั้นทำ�เกิด
ก�รหยุดชะงัดของภ�คก�รผลิตได้

สงครามยืดเยื้อดันเงินเฟ้อเกิน 4%

KKP Research ประเมินว่�สงคร�มระหว่�ง
รัสเซียและยูเครนจะมีแนวโน้มทำ�ให้เศรษฐกิจ
ไทยชะลอตัวลงในขณะที่อัตร�เงินเฟ้อจะเร่งตัว
ขึ้นแรงที่สุดในรอบม�กกว่� 10 ปี โดยผลกระทบ
จ�กสงคร�มจะกระทบเศรษฐกิจไทยใน 3 ช่อง
ท�งหลัก

1. ก�รส่งออกของไทยอ�จขย�ยตัวได้น้อยกว่�
ที่ประเมินไว้ ผลกระทบท�งตรงที่ไทยจะได้รับ
คือผลจ�กก�รค้�ระหว่�งประเทศที่มีแนวโน้ม
ชะลอลง โดยแม้ว่�สัดส่วนก�รส่งออกไปยัง
รัสเซียและยูเครนจะตำ่� คือ รวมกันประม�ณ
 0.7% ของก�รส่งออกทั้งหมด แต่ก�รส่งออกไป
ยังยุโรปที่มีสัดส่วนกว่� 10% จะได้รับผลกระทบ
ห�กเศรษฐกิจยุโรปชะลอตัว อย่�งไรก็ต�มผลก
ระทบที่น่�กังวลม�กที่สุดจะเกิดจ�กปัญห�ก�ร
ข�ดแคลนวัตถุดิบ จ�กก�รหยุดชะงัดของก�รค้�
ระหว่�งไทยกับรัสเซียและยูเครน ส่งผลกระทบ
ให้บ�งภ�คก�รผลิตต้องหยุดกิจก�ร โดยกลุ่มสิน
ค�นำ�เข้�หลัก ได้แก่ ปุ๋ยเคมีและธัญพืช

2. อัตร�เงินเฟ้อในปี 2022 อ�จปรับตัวสูงขึ้น
เกิน 4% ต�มร�ค�นำ้�มันดิบโลก คว�มขัดแย้ง
ในครั้งนี้จะส่งผลให้ร�ค�นำ้�มันดิบปรับตัวสูงขึ้น
อย่�งมีนัยยะสำ�คัญ KKP Research ประเมิน
ว่�ร�ค�นำ้�มันดิบในช่วงที่เหลือของปีจะสูงขึ้น
เกิน 110 ดอลล�ร์สหรัฐในช่วง บนสมมิฐ�นว่�
ประเทศตะวันตกจะมีก�รลดก�รนำ�เข้�สินค้�
โภคภัณฑ์จ�กรัสเซียลงบ�งส่วน ซึ่งจะส่งผลให้
ร�ค�นำ้�มันเฉลี่ยทั้งปีสูงขึ้นเกิน 100 ดอลล�ร์
สหรัฐต่อบ�ร์เรลจ�กที่เคยค�ดไว้ที่ 85 และ
ค�ดว่�ยังมีโอก�สที่ร�ค�นำ้�มันเฉลี่ยจะสูงเกิน
 130 ดอลล�ร์สหรัฐต่อบ�เรลในสถ�นก�รณ์ที่
สงคร�มมีคว�มรุนแรงและยืดเยื้อกว่�ค�ด KKP 
Research ประเมินว่�เมื่อนับรวมกับปัญห�ร�ค�
อ�ห�รสดและอ�ห�รนอกบ้�นที่แพงขึ้นก่อนหน้�
นี้ จะทำ�ให้เงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปี 2022 ของไทยสูง

ขึ้นเกิน 4% สูงที่สุดตั้งแต่ปี 2008 หรือสูงที่สุด
ในรอบ 14 ปี และจะส่งผลกลับม�กระทบก�ร
บริโภคให้ชะลอตัวลง

3. นักท่องเที่ยวอ�จเดินท�งม�น้อยกว่�ที่
ประเมินไว้ เกิดจ�กนักท่องเที่ยวรัสเซียที่จะเดิน
ท�งม�ได้น้อยลง โดยในช่วงที่ต้นปี 2022 นัก
ท่องเที่ยวรัสเซียเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินท�งเข้�
ม�ไทยม�กที่สุด คิดเป็นประม�ณเกือบ 10% 
ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด ยิ่งไปกว่�นั้นร�ค�
นำ้�มันที่สูงขึ้นจะเพิ่มต้นทุนก�รเดินท�งระหว่�ง
ประเทศและทำ�ให้อุปสงค์ต่อก�รท่องเที่ยว
ลดลง

นอกจากนี้ผลกระทบทางอ้อมที่จะเกิดขึ้นต่อ
เนื่องและจะเป็นความท้าทายสำาคัญต่อนโยบาย
เศรษฐิกิจของไทย คือ ดุลบัญชีเดินสะพัดที่มี
โอกาสขาดดุลอีกครั้งในปีนี้ ซึ่งเป็นผลมาจาก
ราคานำ้ามันที่เพิ่มสูงขึ้นและไทยนำาเข้านำ้ามัน
ในสัดส่วนสูง ประกอบกับนักท่องเที่ยวที่จะ
กลับมาได้น้อยกว่าที่คาดไว้จะทำาให้ดุลบัญชี
เดินสะพัดมีโอกาสขาดดุลเพิ่มเติม ในขณะที่
แม้เศรษฐิกิจโลกอาจชะลอตัวลงเล็กน้อย KKP 
Research ประเมินว่าธนาคารกลางสหรัฐิ ฯ
 จะยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อ
เนื่องเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ ทำาให้ส่วนต่างอัตรา
ดอกเบี้ยระหว่างไทยกับสหรัฐิ ฯ จะยังห่างออก
จากกันมากขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงกดดันสำาคัญจะ
เกิดขึ้นต่อค่าเงินบาทที่อาจผันผวนและอ่อนค่า
ลงได้ในระยะสั้น

แม้ว่าสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซีย
 - ยูเครน ยังมีหลายทางออกที่เป็นไปได้ KKP 
Research ประเมินว่าในปัจจุบันมีความเสี่ยง
ค่อนข้างสูงที่สถานการณ์จะเข้าสู่กรณีที่สร้าง
ผลกระทบต่อเศรษฐิกิจโลกและไทยได้ และ
เหตุการณ์นี้นับเป็นอีกหนึ่งแรงกดดันการฟื�น
ตัวของเศรษฐิกิจที่เข้าสู่ภาวะ Stagflation 
อย่างชัดเจนเช่นเดียวกับที่เคยประเมินไว้
ก่อนหน้านี้ และสร้างความท้าทายสำาคัญต่อ
นโยบายการเงนิไทยในระยะต่อไปทีต้่องดแูลทัง้
เศรษฐิกิจ อัตราเงินเฟ้อ เสถียรภาพระบบการ
เงิน และอัตราแลกเปลี่ยนไปพร้อม ๆ กัน

KKP ประเมินสงครามร่สเซีื้ย-ยูเครนยืด์เยื�อ 

ดัันเงินเฟอ้สูู่งสู้่ดัในรอบ 14 ป้ี
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ทีุ่มนักกลยุทุ่ธ์การ์ลงทุุ่น ฝ่่ายวิิจััย บมจั.หลักทุ่รั์พิ่ย์ เมย์แบงก์ (ปิร์ะเทุ่ศไทุ่ย) หร้์อ MST กล�าวิ
วิ�าวิิกฤต รั์สเซีื้ย-ย้เคุร์น ส�งผลกร์ะทุ่บเชิังลบต�อภัาคุเศร์ษฐกิจัจัริ์ง สถานการ์ณ์ิรั์สเซีื้ย-ย้เคุร์น
ทีุ่�ยังย้ดเย้�อ ส�งผลให้มาตร์การ์ตอบโต้ทุ่างด้านเศร์ษฐกิจั การ์เม้อง และการ์ต�างปิร์ะเทุ่ศ เริ์�ม
ข้ยายวิงกว้ิาง ซ้ื้�งส�งผลเชิังลบต�อเศร์ษฐกิจัโลกทีุ่�อย้�ในชั�วิงฟ้�นตัวิจัาก Covid-19 และสร้์าง

คุวิามกังวิลวิ�าจัะเป็ินปัิจัจััยสำาคัุญ่ทีุ่�ทุ่ำาให้อัตร์าเงินเฟ้อทุ่ร์งตัวิในร์ะดับส้งอย�างต�อเน้�อง

ผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจและ
ตล�ดหุ้นไทย ห�กประเมินผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทยจ�กก�รควำ่�บ�ตร
รัสเซีย อ�จแบ่งออกได้เป็น 3 ด้�น
 ได้แก่

1) ผลกระทบต่อเศรษฐิกิจโดยตรง – 
ไม่มาก

-การค้าระหว่างประเทศ: ไทย-รัสเซีย
มีสัดส่วนที่ไม่สูง ในเดือน ม.ค. ที่ผ่าน
มา ไทยส่งออกไปรัสเซียคิดเป็น 0.5% 
และนำาเข้าคิดเป็นเพียง 0.4% ของ
มูลค่ารวม

-การท่องเที่ยว: แม้นักท่องเที่ยว
รัสเซียที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย
ในปี 2564 สูงเป็นอันดับที่ 4 แต่คิด
เป็นจำานวนไม่มากเพียง 3 หมื่นราย 
เนื่องจากผลกระทบ Covid-19

2) ผลกระทบด้านห่วงโซ่อุปทานและ
เงินเฟ้อ – ค่อนข้างรุนแรง

ผลกระทบที่รุนแรงที่สุดจ�กวิกฤต
รัสเซีย-ยูเครน คือก�รเร่งภ�วะเฟ้อที่ม�
จ�กด้�นต้นทุน (Cost Push Inflation) 
ให้รุนแรงขึ้น ทั้งจ�กร�ค�พลังง�น
โดยตรง และร�ค�สินค้�โภคภัณฑ์
อื่นที่รัสเซียเป็นผู้ผลิตหลักของโลก

 ส่งผลกระทบเชิงลบต่อกลุ่ม TRANS 
PETRO Packaging CONMAT และ
 Manufacturing (ผลลบม�กกว่�ผล
บวกจ�กร�ค�สินค้�เกษตรปรับตัวขึ้น)

-ผลกระทบด้�นพลังง�น: ห�กเกิด
กรณีช�ติตะวันตกควำ่�บ�ตรรัสเซีย (
สหรัฐฯส่งสัญญ�ณยังไม่ปิดโอก�ส แต่
ยุโรปไม่เห็นด้วย) ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่ง
ออกนำ้�มันร�ยใหญ่จะส่งผลให้ Supply 
ข�ดแคลนอย่�งเฉียบพลัน
-ผลกระทบต่อต้นทุนภ�คอุตส�หกรรม
: รัสเซียเป็นประเทศผู้ผลิตและส่งแร่
โลหะ (metals) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่
ใช้ในหล�ยอุตส�หกรรม ประกอบด้วย
 Palladium ใช้ในก�รผลิตชิ้นส่วนย�น
ยนต์ อุปกรณ์อิเล็คโทรนิกส์ Platinum 
ใช้ในก�รผลิตชิ้นส่วนย�นยนต์ และ
 จิวเวอร์รี่ Nickel ใช้ผลิตแสตนเลส
 ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักสำ�หรับก�รผลิต
อุปกรณ์ของใช้ในบ้�น (เช่น เครื่องครัว
) อุตส�หกรรมก�รแพทย์ โครงสร้�ง
พื้นฐ�น และย�นพ�หนะ Copper ใช้ใน
ก�รก่อสร้�ง อุปกรณ์อิเล็คโทรนิกส์
 และก�รขนส่ง

3) ความเสี่ยงจากกระแสเงินลงทุน
ต่างชาติ - ปานกลาง

กระแสเงินลงทุนต่�งช�ติที่ไหลเข้�สู่
ตล�ดหุ้นไทยตั้งแต่ช่วง ธ.ค. รวมทั้ง

สิ้นสูงถึงระดับ 8 หมื่นล้�นบ�ท บน
มุมมองเชิงบวกแนวโน้มเศรษฐกิจฟื้น
ตัว ก�รเริ่มเปิดประเทศ ระดับร�ค�
อยู่ในจุดที่ดึงดูด และเป็นช่วงที่ตล�ด
 DM: Developed Market อยู่ในจุดที่ 
Valuation ตึงตัว อย่�งไรก็ต�มวิกฤตที่
เกิดขึ้นส่งผลให้ภ�พดังกล่�วเริ่มเปลี่ยน
ไป ตล�ดหุ้น DM (S&P500 Stoxx50) 
ปรับฐ�นแรงจนกลับไปสู่ระดับเทียบ
เคียงกับตอนที่เผชิญวิกฤต Covid-19 
ดังนั้น จึงมีคว�มเสี่ยงที่กระแสเงิน
ลงทุนอ�จไหลออกจ�กตล�ดหุ้นไทยที่ 
Outperform สู่ตล�ด DM ที่มีส่วนลด

ร�ค�หุ้นตอบรับเชิงลบไปแล้วพอ
สมควร และลงม�ถึงจุดที่น่�สนใจ
ทยอยสะสม ตล�ดหุ้นไทยในปัจจุบัน
ตอบรับคว�มเสี่ยงต่�งๆไปแล้วพอ
สมควร และถึงจุดที่น่�สนใจ โดยเฉพ�ะ
อย่�งยิ่งกลุ่มที่โดนผลกระทบจำ�กัด นำ�
โดย Tourism COMM จ�ก

1) SET Index ล่าสุด (ปิดเช้าวันที่ 8 
มี.ค.) ปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดของปี
ประมาณ -5.5%
2) Earnings Yield Gap ปรับตัวขึ้น
ทำาจุดสูงสุดของปี ที่ 3.76%
3) ปัจจุบัน SET ซื้อขายที่ P/E 17 เท่า 
(EPS 94.2) ตำ่ากว่าระดับค่าเฉลี่ย P/E 
ย้อนหลัง 5 ปี

กูรู เมย์แบงก์ (ประเทุศไทุย) ประเมิน
วิกฤติร่สเซีื้ย-ยูเครนยืด์เยื�อ 

สู่่งผลูกระทบเชิ่งลูบต่อเศรษฐกิจัแลูะตลูาดัห้�นไทย 3 ดั�าน
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วิิจััยกรุ์งศรี์ร์ายงานวิ�า อัตร์าเงินเฟ้อเด้อนกุมภัาพัิ่นธ์พุิ่�งส้�ร์ะดับส้งสุดในร์อบกวิ�า 13 ปีิ และยังมีแนวิโน้มเพิิ่�มข้้�นจัากวิิกฤตร์าคุา
พิ่ลังงานทีุ่�ได้รั์บผลกร์ะทุ่บจัากสงคุร์ามย้เคุร์น โดยอัตร์าเงินเฟ้อทัุ่�วิไปิเด้อนกุมภัาพัิ่นธ์อย้�ทีุ่� 5.28% YoY เร์�งข้้�นจัาก 3.23% ในเด้อน

มกร์าคุม สาเหตุจัากการ์ปิรั์บข้้�นข้องร์าคุาสินคุ้าในกลุ�มพิ่ลังงานเป็ินสำาคัุญ่ อาทิุ่ คุ�ากร์ะแสไฟฟ้า และนำ�ามันเช้ั�อเพิ่ลิงข้ายปิลีกใน
ปิร์ะเทุ่ศตามร์าคุานำ�ามันดิบในตลาดโลกทีุ่�เพิิ่�มส้งข้้�นอย�างต�อเน้�อง อย�างไร์ก็ตาม ทุ่างการ์ได้มีมาตร์การ์ปิรั์บลดภัาษีสร์ร์พิ่สามิตนำ�ามัน
ดีเซื้ล ซ้ื้�งจัะชั�วิยตร้์งร์าคุาไม�ให้เกิน 30 บาทุ่ต�อลิตร์ จันถ้งเก้อบสิ�นเด้อนพิ่ฤษภัาคุม นอกจัากนี� สินคุ้าในกลุ�มอาหาร์โดยเฉูพิ่าะอาหาร์
สำาเร็์จัร้์ปิ และอาหาร์บริ์โภัคุนอกบ้าน มีการ์ปิรั์บร์าคุาส้งข้้�นตามต้นทุุ่นวัิตถุดิบ ด้านอัตร์าเงินเฟ้อพ้ิ่�นฐาน (หักร์าคุาหมวิดอาหาร์สด
และพิ่ลังงาน) เร์�งข้้�นมาอย้�ทีุ่� 1.80% ส้งสุดในร์อบกวิ�า 7 ปีิ จัาก 0.52% เด้อนมกร์าคุม สำาหรั์บในชั�วิง 2 เด้อนแร์กข้องปีินี� อัตร์า

เงินเฟ้อทัุ่�วิไปิและอัตร์าเงินเฟ้อพ้ิ่�นฐาน เฉูลี�ยอย้�ทีุ่� 4.25% และ 1.16% ตามลำาดับ

อัตร�เงินเฟ้อปรับตัวเร่งขึ้นม�กโดยแตะระดับสูงสุด
นับตั้งแต่เดือนตุล�คม 2551 และยืนอยู่เหนือกรอบ
เงินเฟ้อเป้�หม�ยของท�งก�รต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 
ขณะที่ในเดือนถัดไปยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต�มทิศท�ง
ร�ค�นำ้�มันดิบในตล�ดโลกที่ทะย�นสูงขึ้นกว่� 100 
ดอลล�ร์ต่อบ�ร์เรล เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์คว�มขัดแย้ง
ระหว่�งรัสเซียกับยูเครนที่มีคว�มเสี่ยงจะยืดเยื้อ แรง
กดดันท�งด้�นร�ค�โดยเฉพ�ะในหมวดพลังง�นจึง
เพิ่มขึ้นกว่�ค�ด กระทบต้นทุนก�รผลิตปรับเพิ่ม อัตร�
เงินเฟ้อในปีนี้จึงมีโอก�สสูงกว่�ที่เคยค�ดก�รณ์ไว้ที่
 2.7%
 
แรงกดดันด้�นเงินเฟ้อมีแนวโน้มเร่งขึ้นกว่�ค�ด โดยมี
ส�เหตุสำ�คัญจ�กก�รพุ่งขึ้นของร�ค�สินค้�โภคภัณฑ์
ต่�งๆ โดยเฉพ�ะร�ค�พลังง�นที่ได้รับผลกระทบอย่�ง
หนักจ�กสถ�นก�รณ์คว�มรุนแรงในยูเครน อย่�งไร
ก็ต�ม ปัญห�ดังกล่�วยังอ�จสร้�งคว�มเสี่ยงต่อก�ร
เติบโตท�งเศรษฐกิจของไทย นอกจ�กนี้ ก�รระบ�ด
ของไวรัสโอมิครอนในประเทศที่มีจำ�นวนผู้ติดเชื้อปรับ
เพิ่มขึ้นอย่�งรวดเร็วม�อยู่ในระดับสูงกว่� 2 หมื่นร�ย
ต่อวัน อ�จบั่นทอนคว�มเชื่อมั่นของผู้บริโภคและก�ร
ท่องเที่ยวในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อช่วยประคับประคอง
ก�รฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยซึ่งนับว่�มีคว�มอ่อนแอ
และเปร�ะบ�งอยู่ม�ก วิจัยกรุงศรีจึงยังคงค�ดก�รณ์
ว่�อัตร�ดอกเบี้ยนโยบ�ยจะถูกตรึงไว้ที่ระดับตำ่�สุดเป็น
ประวัติก�รณ์ที่ 0.50% ตลอดทั้งปี 2565
 
แม้มีปัจจัยบวกอยู่บ้�ง แต่คว�มเสี่ยงจ�กวิกฤตยูเครน
ที่ทวีคว�มรุนแรง อ�จกดดันก�รฟื้นตัวของภ�คท่อง
เที่ยว ล่�สุดก�รประชุมคณะรัฐมนตรี (วันที่ 1 มีน�คม
) มีมติเห็นชอบก�รจัดทำ�คว�มตกลง Air Travel 
Bubble ระหว่�งไทย-อินเดีย ซึ่งจะเป็นก�รปูท�งไป
สู่ก�รกลับม�เปิดเที่ยวบินพ�ณิชย์ระหว่�งประเทศได้
ภ�ยในเดือนมีน�คมนี้ หลังจ�กถูกระงับไปตั้งแต่เดือน
มีน�คม 2563 เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของโค
วิด-19

ในปี 2562 หรือช่วงก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 ไทยมีนัก
ท่องเที่ยวอินเดียร�ว 2 ล้�นคน หรือคิดเป็น 5% ของ
นักท่องเที่ยวต่�งช�ติรวม แต่หลังจ�กไทยเปิดรับนัก
ท่องเที่ยวด้วยม�ตรก�ร Test & Go ยังมีนักท่องเที่ยว
อินเดียเข้�ม�เพียง 7,671 คน (พฤศจิก�ยน 2564 - 
มกร�คม 2565) หรือคิดเป็น 1.6% ของนักท่องเที่ยว
ต่�งช�ติรวม ทั้งนี้ ค�ดว่�ก�รจัดทำ�คว�มตกลงดัง
กล่�วจะช่วยอำ�นวยคว�มสะดวกและสนับสนุนให้นัก
ท่องเที่ยวอินเดียเดินท�งม�ไทยม�กขึ้น นอกจ�กนี้
 ยังมีกระแสข่�วว่�จีนเริ่มห�แนวท�งยกเลิกนโยบ�ย
 Zero Covid ซึ่งห�กเกิดขึ้นได้เร็ว ค�ดว่�จะเป็นปัจจัย
บวกต่อก�รฟื้นตัวของภ�คท่องเที่ยวไทย อย่�งไรก็ต�ม
 คว�มขัดแย้งระหว่�งรัสเซียกับยูเครนยังเป็นปัจจัย

ลบที่ต้องติดต�ม โดยล่�สุดเดือนมกร�คม นักท่อง
เที่ยวรัสเซียมีจำ�นวนสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง 23,761 คน
 (สัดส่วน 17.7% ของนักท่องเที่ยวต่�งช�ติรวม) เทียบ
กับในช่วงก่อนเกิดวิกฤตก�รระบ�ดอยู่ที่ 1.5 ล้�นคน (
สัดส่วน 3.7%) แต่ห�กสถ�นก�รณ์ทวีคว�มรุนแรงและ
ยืดเยื้อ อ�จส่งผลกระทบเป็นวงกว้�งต่อนักท่องเที่ยว
จ�กยุโรปซึ่งนับเป็นตล�ดสำ�คัญของไทยนับตั้งแต่มี
ก�รเปิดประเทศ
 
ในส่วนของเศรษฐิกิจโลก สงครามในยูเครน การ
ควำ่าบาตร และการตอบโต้ที่ทวีความรุนแรง เพิ่มแรง
กดดันต่อเศรษฐิกิจโลก วิกฤตยูเครนรุนแรงกว่าคาด
 เพิ่มความเสี่ยงต่อเศรษฐิกิจโลก โดยเฉพาะในยุโรป
 สถานการณ์ขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนรุนแรง
ขึ้น โดยกองกำาลังทหารของรัสเซียได้เข้ายึดโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ของยูเครน ขณะที่ประธานาธิบดีปูติน ยืน
กรานใช้กำาลังเพื่อยุติการต่อต้านรัสเซีย ด้านสหภาพ
ยุโรปและชาติพันธมิตรประกาศควำ่าบาตรธนาคาร
กลางรัสเซียซึ่งจะมีผลให้ไม่สามารถใช้ทุนสำารองได้
 นอกจากนี้ยังปิดกั้นธนาคารรัสเซีย 7 แห่งจากระบบ
ชำาระเงินระหว่างธนาคารทั่วโลก (SWIFT) รวมทั้ง
การปิดน่านฟ้าต่ออากาศยานรัสเซีย การควำ่าบาตร
ที่รุนแรงส่งให้มีแรงเทขายสินทรัพย์รัสเซีย ขณะที่
ตราสารหนี้ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ ค่าเงิน
รูเบิลร่วงถึง 30% YTD ธนาคารกลางรัสเซียจึงได้
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจาก 9.5% เป็น 20.0% วิกฤต
ที่ลุกลามสู่ภาคเศรษฐิกิจและการเงินอาจส่งผลให้
รัสเซียเข้าสู่ภาวะเศรษฐิกิจตกตำ่า

ความตึงเครียดจากการโจมตียูเครนเป็นปัจจัยเสี่ยง
สำาคัญที่อาจกระทบต่อเศรษฐิกิจโลกโดยเฉพาะ
ภูมิภาคยูโรโซน ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประเมิน
ว่าความเสียหายเบื้องต้นอาจทำาให้ GDP ของยูโร
โซนลดลงประมาณ 0.3%-0.4% จากเดิมที่คาดว่าจะ
เติบโต 4.2% อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งที่มีแนวโน้ม
ลากยาวและรุนแรงยิ่งขึ้นจะเพิ่มแรงกดดันเงินเฟ้อ
จากราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์์ โดยราคา
นำ้ามันดิบพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดยุโรปและ
ชาติพันธมิตรอาจห้ามการนำาเข้าพลังงานจากรัสเซีย
 ความขัดแย้งยังอาจส่งผลต่อภาวะชะงักงันของ
ห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ ซึ่งจะกระทบต่อการ
เติบโตของเศรษฐิกิจโลกโดยรวม ล่าสุดธนาคารโลก
ระบุว่าสงครามในยูเครนถือเป็นหายนะที่จะบั่นทอน
การเติบโตของเศรษฐิกิจโลก

แม้เผชิญคว�มไม่แน่นอนจ�กสงคร�มในยูเครน แต่
ตล�ดแรงง�นสหรัฐฯที่ตึงตัวอ�จกดดันเฟดให้ปรับขึ้น
ดอกเบี้ยในเดือนนี้ ในเดือนกุมภ�พันธ์ดัชนีผู้จัดก�ร
ฝ่�ยจัดซื้อรวมภ�คก�รผลิตและบริก�รแตะระดับ 55.9 
ดีขึ้นจ�กเดือนก่อนซึ่งเป็นระดับตำ่�สุดนับตั้งแต่เดือน

กรกฎ�คม 2563 ด้�นก�รจ้�งง�นนอกภ�คเกษตรเพิ่ม
ขึ้น 6.78 แสนตำ�แหน่งสูงสุดในรอบ 4 เดือน ขณะที่
อัตร�ก�รว่�งง�นลดลงสู่ระดับตำ่�สุดนับตั้งแต่ก�รแพร่
ระบ�ดที่ 3.8% ส่วนค่�จ้�งเฉลี่ยร�ยชั่วโมงเพิ่มสู่ระดับ
 34.7 ดอลล�ร์และดีกว่�ที่ตล�ด ล่�สุดจำ�นวนผู้ขอรับ
สวัสดิก�รว่�งง�นครั้งแรกในสัปด�ห์สิ้นสุดวันที่ 25 
กุมภ�พันธ์ แตะระดับตำ่�สุดนับตั้งแต่ต้นปีที่ 2.15 แสน
ร�ย

ถึงเฟดจะประเมินผลกระทบจ�กคว�มตึงเครียดใน
ยูเครนว่�"มีคว�มไม่แน่นอนอย่�งม�ก" แต่ตัวเลข
กิจกรรมท�งเศรษฐกิจและก�รจ้�งง�นของสหรัฐฯ
ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ประธ�นเฟดระบุว่�เงินเฟ้อ
ที่พุ่งสูงและตล�ดแรงง�นที่ตึงตัวอย่�งม�กถือเป็น
ส�เหตุที่ทำ�ให้เฟดจะต้องปรับขึ้นอัตร�ดอกเบี้ยในก�ร
ประชุมเดือนมีน�คมนี้ สำ�หรับอัตร�ค่�จ้�งที่สูงขึ้น
กว่�ค�ดอ�จเพิ่มแรงกดดันต่อภ�วะเงินเฟ้ออย่�งเป็น
วงจรต่อเนื่อง (Wage-price spiral) วิจัยกรุงศรีค�ด
ว่�เฟดอ�จปรับขึ้นดอกเบี้ย 5 ครั้งในปีนี้ โดยจะเริ่ม
ปรับขึ้น 25 bps ในก�รประชุมเดือนมีน�คม

เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มกระเตื้องขึ้น ขณะที่ท�งก�ร
กำ�หนดเป้�หม�ยก�รเติบโตสูงกว่�ค�ด พร้อมรับมือ
คว�มเสี่ยงในตล�ดโลกที่เพิ่มขึ้น ในเดือนกุมภ�พันธ์
ดัชนีผู้จัดก�รฝ่�ยจัดซื้อ (PMI) รวมภ�คก�รผลิตและ
นอกภ�คก�รผลิตปรับตัวดีขึ้น (51.2 จ�ก 51.0 ใน
เดือนมกร�คม) นำ�โดย PMI นอกภ�คก�รผลิต (51.6 
จ�ก 51.1) ส่วน PMI ภ�คก�รผลิตทรงตัวจ�กเดือน
ก่อน (50.2 จ�ก 50.1)

เศรษฐกิจจีนกระเตื้องขึ้นเล็กน้อยจ�กสถ�นก�รณ์ก�ร
ระบ�ดที่บรรเท�ลง รวมทั้งปัจจัยบวกจ�กม�ตรก�ร
ด้�นก�รเงินและก�รคลัง อย่�งไรก็ต�มเศรษฐกิจจีน
ยังอ�จเผชิญคว�มไม่แน่นอนจ�กปัญห�คว�มขัด
แย้งระหว่�งรัสเซียและยูเครนที่ส่งผลให้ร�ค�สินค้�
โภคภัณฑ์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ล่�สุดรัฐบ�ลได้สั่งก�ร
ให้รัฐวิส�หกิจและรัฐบ�ลท้องถิ่นเร่งสำ�รองสินค้�จ�ก
แหล่งอื่น เนื่องจ�กจีนต้องพึ่งพ�ก�รนำ�เข้�จ�กรัสเซีย
ในหล�ยร�ยก�ร เช่น นิกเกิล อะลูมิเนียม พัลล�เดีย
ม นำ้�มันจ�กธัญพืช ด้�นก�รประชุมสภ�ประช�ชน
แห่งช�ติและสภ�ที่ปรึกษ�ท�งก�รเมือง รัฐบ�ลได้
ประก�ศเป้�หม�ยอัตร�ก�รเติบโตท�งเศรษฐกิจใน
ปีนี้ไว้ที่ 5.5% แม้สูงกว่�ที่หล�ยฝ่�ยค�ดก�รณ์ (IMF 
ค�ดไว้ที่ 4.8%) แต่ตำ่�สุดในรอบกว่� 30 ปี ส่วนเป้�
หม�ยก�รข�ดดุลท�งก�รคลังลดลงสู่ 2.8% ต่อ GDP (
จ�ก 3.2%) แต่เร่งรัดก�รใช้จ่�ยภ�ครัฐผ่�นก�รลงทุน
โครงสร้�งพืน้ฐ�นและนโยบ�ยก�รเงนิทีผ่่อนคล�ยม�ก
ขึ้น สะท้อนก�รดูแลเศรษฐกิจมิให้ชะลอตัวรุนแรงและ
รับมือกับคว�มเสี่ยงจ�กปัจจัยภ�ยนอกที่กำ�ลังเพิ่มขึ้น

วิจ่ยกรุงศรีคาด์การพุ่งข้ั�นขัองราคาพลุ่งงานติลุาด์โลุก

สู่ร�างแรงกดัดัันต่อเงินเฟอ้เร่งข้ั�น 
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วิายแอลจัี เผยทุ่องคุำาพิุ่�งส้งสุดในร์อบปิีคุร์้�งทุ่ดสอบ 2,000 ดอลลาร์์สหร์ัฐต�อออนซื้์สวินทุ่ิศทุ่าง
สินทุ่ร์ัพิ่ย์เสี�ยงอ้�นๆ หลังทุ่ั�วิโลกกังวิลเหตุการ์ณิ์ร์ัสเซื้ีย- ย้เคุร์นย้ดเย้�อ กร์ะทุ่บเศร์ษฐกิจั เงินเฟ้อ ล�าสุด

กองทุุ่น SPDR เก็บทุ่องต�อเน้�อง ส�งผลปิีนี�ซื้้�อเพิ่ิ�มแล้วิ 78.62 ตัน มองร์อบนี�ทุ่องคุำามีโอกาสเห็น 31,000 
ให้แนวิต้านแร์กทุ่ี� 2,014-2,031 แนวิร์ับทุ่ี� 1,974-1,958 ข้ณิะทุ่ี�บร์ิการ์ซื้้�อข้ายทุ่องคุำาออนไลน์ข้องวิาย
แอลจัียังให้บร์ิการ์ตามปิกติทุุ่กร์้ปิแบบ ทุ่ั�ง YLG Gold Investment แอปิพิ่ลิเคุชัั�นซื้้�อข้ายออนไลน์ได้ 5 

สกุลเงิน และ YLG Gold Saving ยังให้บร์ิการ์ได้ตลอด 24 ชัั�วิโมง ไม�เวิ้นวิันหยุดเสาร์์-อาทุ่ิตย์

นางพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูล
เลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด (YLG) 
เปิดเผยว่� ร�ค�ทองคำ�ที่ปรับตัวสู่ระดับ
 2,000 ดอลล�ร์สหรัฐต่อออนซ์ อีก
ครั้งนับจ�กเคยทำ�จุดสูงสุดไว้ที่ 2,075 
ดอลล�ร์สหรัฐต่อออนซ์เมื่อเดือน ส.ค
. 2563 นั้น เป็นผลม�จ�กคว�มกังวล
ของนักลงทุนเกี่ยวกับเหตุก�รณ์คว�ม
ไม่สงบในรัสเซีย - ยูเครน ที่ค�ดว่�จะ
ยืดเยื้อจนฉุดเศรษฐกิจให้ชะลอตัว โดย
เฉพ�ะอัตร�เงินเฟ้อที่อ�จจะพุ่งขึ้นขึ้น
อย่�งต่อเนื่องต�มร�ค�นำ้�มันและร�ค�
พลังง�นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพ�ะ
ล่�สุดที่สหรัฐและช�ติพันธมิตรกำ�ลัง
พิจ�รณ�ห้�มก�รนำ�เข้�นำ้�มันและก๊�ซ
ธรรมช�ติของรัสเซีย เพื่อตอบโตก�ร
รุกร�นของรัสเซีย อย่�งไรก็ดีเหตุก�รณ์
รัสเซียบุกยูเครนนี้ยังส่งกระทบท�ง
จิตวิทย�กับทั่วโลก โดยเฉพ�ะก�รที่
รัฐบ�ลจีนประก�ศว่�กำ�ลังดำ�เนินก�ร
ซ้อมรบท�งทห�รน�น 1 สัปด�ห์ใน
ทะเลจีนใต้พื้นที่ระหว่�งมณฑลไห่หน�น
ท�งตอนใต้ของจีนและเวียดน�ม พร้อม
กับเตือนให้เรือสินค้�ออกจ�กพื้นที่ดัง
กล่�ว

อีกหนึ่งปัจจัยที่สนับสนุนให้ร�ค�ทองคำ�
ปรับตัวสูงขึ้นม�จ�กกองทุน SPDR ซึ่ง

เป็นกองทุนทองคำ�ขน�ดใหญ่เข้�ถือ
ครองทองคำ�เพิ่มอย่�งต่อเนื่อง โดย
จ�กต้นปีถึงปัจจุบันเข้�ถือครองทองคำ�
เพิ่มแล้ว 78.62 ตัน ส่งผลให้ล่�สุดถือ
ครองทองคำ�อยู่ที่ 1,054.28 ตัน ขณะ
เดียวกันนักลงทุนยังคงเทข�ยสินทรัพย์
เสี่ยงอื่นๆ รวมถึงอัตร�ผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบ�ลสหรัฐอ�ยุ 10 ปี ร่วงลง
สู่ระดับ 1.702% ส่วนอัตร�แลกเปลี่ยน
ทั้งดอลล�ร์สหรัฐ และยูโร ต่�งปรับตัว
ลดลง เช่นกัน ทำ�ให้ทองคำ�ปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นสวนท�งสินทรัพย์อื่นๆ ในฐ�นะสิ
ทรัพย์ปลอดภัย

อย่�งไรก็ต�มว�ยแอลจี ประเมินก�ร
เคลื่อนไหวของทองคำ�ในระยะกล�ง
-ย�วสดใส ห�กสถ�นก�รณ์คว�ม
ตึงเครียดในยูเครนยังคงดำ�เนินต่อไปจะ
มีโอก�สทดสอบ 2,011-2,031 ดอลล�ร์
ต่อออนซ์ หรือ แม้กระทั่งทดสอบ
ระดับสูงสุดเป็นประวัติก�รณ์ที่ 2,075 
ดอลล�ร์ต่อออนซ์ แต่ในระยะสั้นอ�จมี
แรงข�ยทำ�กำ�ไรสลับออกม�เป็นระยะ
 โดยมีแนะนำ�นักลงทุนให้ซื้อข�ยอย่�ง
ระมัดระวัง โดยแบ่งข�ยบ�งส่วนบริเวณ
แนวต้�นที่ 2,014-2,031 ดอลล�ร์ต่อ
ออนซ์ แต่ไม่ต้องข�ยทั้งหมดของพอร์ต
 เนื่องจ�กสถ�นก�รณ์ควว�มตึงเครียด
ในยูเครนยังมีคว�มไม่แน่นอนสูง แล้ว

เข้�ซื้อเพิ่มอีกครั้งเมื่อร�ค�อ่อนตัวลง
ทดสอบแนวรับมองที่ 1,974-1,958 
ดอลล�ร์ต่อออนซ์ โดยควรชะลอก�ร
เข้�ซื้อห�กร�ค�หลุด 1,958 ดอลล�ร์
ต่อออนซ์ ส่วนร�ค�ทองคำ�ในประเทศ
มีโอก�สเห็น 31,000 บ�ทต่อบ�ท
ทองคำ�

สำาหรับการให้บริการซื้อขายทองคำา
ออนไลน์ขายวายแอลจียังเปิดให้
บริการตามปกติทุกรูปแบบ ทั้ง YLG 
ONLINE APPLICATION แอปพลิเคชั่น
ซื้อขายทองคำาของ วายแอลจี รวมทั้ง 
YLG Gold Saving บริการออมทองคำา
ยังคงเปิดให้บริการซื้อขายทองคำา
ออนไลน์ได้ตลาด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวัน
เสาร์- อาทิตย์ นอกนี้ในส่วนของแอป
พลิเคชั่น YLG Gold Investment 
แอปพลิเคชั่นซื้อขายทองคำาออนไลน์
ได้ถึง 5 สกุลเงิน ทั้งดอลลาร์สหรัฐิ
 หยวน ดอลลาร์สิงคโปร์ ยูโร และบาท
 ก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติไม่มี
วันหยุดเช่นกัน เพื่อเพิ่มโอกาสให้นัก
ลงทุนสามารถทำากำาไรได้อย่างไม่สะดุด
 สนใจลงทุนกับวายแอลจี คลิก www.
ylgbullion.co.th

YLG มองทุองคำามีโอกาสไปต่ิอหลุ่งเทุสต์ิ 2,000 ด์อลุลุาร์สูงสุด์ในรอบปีคร้�ง 

หลัูงทั�วโลูกกังวลูเหต้การณ์รัสู่เซ้ื้ย - ยูเครนย้ดัเย้�อ
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นางสาวิร้์�นวิดี สุวิร์ร์ณิมงคุล เลข้าธิการ์ สำานักงานคุณิะกร์ร์มการ์กำากับหลัก
ทุ่รั์พิ่ย์และตลาดหลักทุ่รั์พิ่ย์ (ก.ล.ต.) เปิิดเผยการ์ปิร์ะชุัมคุณิะกร์ร์มการ์ ก.ล.ต. 

คุรั์�งทีุ่� 3/2565 เม้�อวัินทีุ่� 3 มีนาคุม 2565 โดยมีสาร์ะสำาคัุญ่ ดังนี�

นับตั้งแต่พระราชก�าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลมีพัฒนาการอย่างมาก
 ในหลายอุตสาหกรรมมีการใช้งานสินทรัพย์ดิจิทัล โดยแปลงสิทธิเป็นโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ที่มีลักษณะพร้อมใช้* เช่น
 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว บันเทิง และกีฬา มีการแปลงคูปอง บัตรก�านัล คะแนนสะสม หรือบัตรเข้าชมงาน ให้อยู่ในรูปโทเคนดิจิทัล และ
มีความประสงค์ที่จะน�า “utility token พร้อมใช้” ไปจดทะเบียน (list) และซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยอาจมีวัตถุประสงค์
เพื่อการระดมทุน หรือการซื้อขาย/การลงทุนมากกว่าการใช้สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากโทเคนดิจิทัล จึงควรใช้กลไกการก�ากับดูแลในแนว
เดียวกับการระดมทุน ทั้งในตลาดแรกและตลาดรอง เพื่อเพิ่มการคุ้มครองผู้ซื้อขาย/ผู้ลงทุนให้มีข้อมูลเพียงพอ รวมทั้งมีกลไกก�ากับดูแล
การซื้อขายในตลาดรองที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงมีมติเห็นชอบหลักการในการปรับปรุงแนวทางการก�ากับดูแล “utility token พร้อมใช้” ทั้งในตลาดแรกและ
ตลาดรอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก�ากับดูแลให้สอดคล้องกับลักษณะความเสี่ยง พัฒนาการและการใช้งาน รวมถึงการคุ้มครองผู้
ลงทุนให้เหมาะสม เช่น ก�าหนดให้ผู้ออกเสนอขาย (issuer) ที่ประสงค์จะน�า “utility token พร้อมใช้” ไปจดทะเบียนซื้อขายในศูนย์ซื้อ
ขายฯ ต้องขออนุญาตเสนอขายกับ ก.ล.ต. และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนด ก�าหนดให้ศูนย์ซื้อขายฯ มีกลไกด้านการเปิดเผย
ข้อมูลและก�ากับดูแลความเสี่ยงในการซื้อขายเพิ่มขึ้น เป็นต้น โดยโทเคนดิจิทัลดังกล่าวต้องไม่เข้าข่ายเป็นการน�าสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้เป็น
สื่อกลางในการช�าระค่าสินค้าและบริการ (Means of Payment)

ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ และประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการก�ากับดูแลดังกล่าวต่อไป

หมายเหตุ:

* โทเคนดิจิทัล เป็นเหรียญดิจิทัลท่ีให้สิทธิแก่ผู้ถือเหรียญ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) investment token และ (2) utility token โดย 
utility token แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
(2.1) utility token พร้อมใช้ สามารถใช้สิทธิแลกหรือใช้บริการได้ทันทีต้ังแต่วันท่ีเสนอขายคร้ังแรก
(2.2) utility token ไม่พร้อมใช้ ยังไม่พร้อมให้ใช้สิทธิแลกหรือใช้ประโยชน์สินค้าหรือบริการน้ัน ต้องรอใช้สิทธิในอนาคต

ในปัจจุบันผู้ออกเสนอขาย “investment token” และ “utility token ไม่พร้อมใช้” ต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. มีการเปิดเผยข้อมูลตาม
ท่ีก�าหนด และต้องเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ท่ีได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

1. คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบแนวทางการกำากับดูแล “โทเคน
ดิจิทัลเพ่ือการใช้ประโยชน์ในลักษณะพร้อมใช้” (utility token พร้อมใช้)

บอร์ด์ ก.ลุ.ติ. มีมติิเห็นชูอบแนวทุางการกำาก่บดู์แลุ

“โทเคนดิัจิัทัลูเพ้ั�อการใช่�ป้ระโยช่น์ในลัูกษณะพัร�อมใช่�” 
(utility token พัร�อมใช่�)
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สภาธุรกิจตลาดทุนไทย เผย ดัชนีความเช่ือม่ันนักลงทุน เดือนก.พ.65 พบดัชนีความเช่ือม่ันนัก
ลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า อยู่ท่ีระดับ 113.03 ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 20.4% จากเดือนก่อนหน้าลงมา

อยู่ในเกณฑ์์ “ทรงตัว” ปัจจัยท่ีฉุดความเช่ือม่ันนักลงทุนมากท่ีสุด ได้แก่ ความกังวลต่อสถานการณ์
ตึงเครียดใน รัสเซีย—ยูเครน รองลงมาคือความไม่แน่นอนเร่ืองนโยบายการข้ึนอัตราดอกเบ้ียของ 

FED และสถานการณ์เศรษฐิกิจยูโรโซน
นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการสภา
ธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีคว�มเชื่อมั่นนักลงทุน
 (FETCO Investor Confidence Index) ผลสำ�รวจในเดือน
กุมภ�พันธ์ 2565 พบว่� 

“ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor 
Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่
ระดับ 113.03 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 20.4% จากเดือนก่อนหน้า
ลงมาอยู่ในเกณฑ์์ “ทรงตัว” โดยนักลงทุนมองว่าเงินทุน
ไหลเข้า เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุด รองลงมา
คือความคาดหวังต่อการคลี่คลายสถานการณ์ความขัด
แย้งระหว่างรัสเซีย—ยูเครน และ การฟื�นตัวของเศรษฐิกิจ
ในประเทศ

สำ�หรับปัจจัยที่ฉุดคว�มเชื่อมั่นนักลงทุนม�กที่สุด ได้แก่ 
คว�มกังวลต่อสถ�นก�รณ์ตึงเครียดใน รัสเซีย—ยูเครน รอง
ลงม�คือคว�มไม่แน่นอนเรื่องนโยบ�ยก�รขึ้นอัตร�ดอกเบี้ย
ของ FED และสถ�นก�รณ์เศรษฐกิจยูโรโซน

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor 
Confidence Index) สำารวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ได้
ผลสำารวจโดยสรุป ดังนี้

- ดัชนีคว�มเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้�ง
หน้� (พฤษภ�คม 2565) อยู่ในเกณฑ์ “ทรงตัว” (ช่วงค่�
ดัชนี 80-119) เพิ่มขึ้น 20.4% ม�อยู่ที่ระดับ 113.03

- ดัชนีคว�มเชื่อมั่นนักร�ยกลุ่มนักลงทุนสำ�รวจเดือน
กุมภ�พันธ์ 2565 พบว่�คว�มเชื่อมั่นนักลงทุนกลุ่มนัก
ลงทุนบุคคลและกลุ่มนักลงทุนสถ�บันในประเทศอยู่ใน
ระดับ “ทรงตัว” ในขณะที่คว�มเชื่อมั่นกลุ่มบัญชีบริษัทหลัก
ทรัพย์และกลุ่มนักลงทุนต่�งประเทศอยู่ในระดับ “ร้อนแรง”

- หมวดธุรกิจที่น่�สนใจม�กที่สุด หมวดธน�ค�ร (BANK)

- หมวดธุรกิจที่ไม่น่�สนใจม�กที่สุด คือ หมวดประกันภัย
และประกันชีวิต (INSUR)

-ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตล�ดหุ้นไทยม�กที่สุด คือ คว�ม
ค�ดหวังเงินทุนไหลเข้�

-ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตล�ดหุ้นไทยม�กที่สุด คือ คว�ม
กังวลต่อสถ�นก�รณ์ตึงเครียดใน รัสเซีย—ยูเครน

“ผลสำารวจ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2565 รายกลุ่มนัก
ลงทุน พบว่าความเชื่อมั่นนักลงทุนบุคคลปรับลด 
25.6% อยู่ที่ระดับ 90.53 กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์
ปรับเพิ่ม 18.7% อยู่ที่ระดับ 128.57 กลุ่มนักลงทุน
สถาบันในประเทศปรับลด 24.4% อยู่ที่ระดับ 94.44 
และความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนต่างชาติปรับเพิ่ม 
185.7% มาอยู่ที่ระดับ 142.86

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 SET Index ปรับตัวดี
ขึ้นจากเดือนก่อนหน้า โดยได้รับอานิสงส์จากเม็ดเงิน
ทั่วโลกเตรียมจะเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตลาดหุ้น
เกิดใหม่ ทำาให้มีต่างชาติซื้อสุทธิในเดือนกุมภาพันธ์
 61,336 ล้านบาท และตั้งแต่ต้นปี 2565 ต่างชาติ
ซื้อสุทธิรวม 75,570 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ดัชนีมี
การปรับตัวลงแรงช่วงปลายเดือน หลังได้รับผลกระ
ทบจากจำานวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 สายพันธุ์โอมิค
รอนที่กลับมาเพิ่มสูงขึ้นมาก จนภาครัฐิต้องประกาศ
ยกระดับการเตือนภัยโควิด-19 เป็นระดับที่ 4 จาก
ทั้งหมด 5 ระดับ รวมถึงได้รับผลกระทบจากความ
กังวลต่อสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างรัสเซียและ
ยูเครน ส่งผลให้ SET Index ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์
 2565 ปิดที่ 1,685.18 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
เพียง 2.2% จากเดือนก่อนหน้า

ปัจจัยต่างประเทศที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง
 ได้แก่ สถานการณ์ความขัดแย้งในรัสเซีย—ยูเครน
และมาตรการตอบโต้ด้านการค้าและการเงินของ
สหรัฐิอเมริกาและสหภาพยุโรป ซี่งจะส่งผลกระทบ
ต่อการฟื�นตัวของเศรษฐิกิจโลกและกระทบเรื่อง
อัตราเงินเฟ้อจากราคาพลังงาน โดยเฉพาะในกลุ่ม
ยูโรโซนซึ่งมีการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซีย นอกจาก
นี้ ความชัดเจนในการขึ้นดอกเบี้ยของ FED และการ
ระบาดของ Covid-19 สายพันธุ์โอมิครอนโดยเฉพาะ
ในเอเชีย ซึ่งมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นสูงมาก อาทิ เกาหลี
 ญี่ปุ�น และไทย ยังเป็นปัจจัยสำาคัญที่น่าติดตาม ใน
ส่วนของปัจจัยในประเทศได้แก่ การรับมือของภาค
รัฐิต่อจำานวนผู้ติดเชื้อ Covid-19 สายพันธ์โอมิครอน 
นโยบายการเปิดรับนักท่องเที่ยวในระยะถัดไป และผล
ประกอบการบริษัทจดทะเบียน”

ก�รค�ดก�รณ์อัตร�ดอกเบี้ย (Interest Rate 
Expectation) เดือนมีน�คม 2565

ผู้ตอบแบบสำ�รวจมีคว�มเห็นเป็นเอกฉันท์ว่�กนง. จะรักษ�
อัตร�ดอกเบี้ยนโยบ�ยที่ระดับ 0.5% ในก�รประชุมเดือน
มีน�คมนี้ เนื่องจ�ก ธปท. น่�จะให้คว�มสำ�คัญกับก�ร
เติบโตของเศรษฐกิจ ประกอบกับเงินเฟ้อของไทยแม้จะ
ปรับสูงขึ้นจ�กร�ค�พลังง�น แต่ยังอยู่ในกรอบเป้�หม�ย
 ส่วนอัตร�ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบ�ลอ�ยุ 5 และ 10 ปี
 ณ สิ้นเดือนมีน�คม 2565 มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นต�ม
ทิศท�งผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ ประกอบกับอุปท�นที่
เพิ่มขึ้นของพันธบัตรรัฐบ�ลไทยจ�กคว�มจำ�เป็นในก�รกู้
เงินของรัฐบ�ล อย่�งไรก็ต�ม วิกฤติรัสเซีย-ยูเครน อ�จส่ง
ผลให้อัตร�ผลตอบแทนผันผวนในระยะสั้น

นางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ 
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เปิดเผยการคาดการณ์อัตรา
ดอกเบี้ย (Interest Rate Expectation) เดือนมีนาคม 
2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ผู้ตอบแบบสำ�รวจทั้งหมดค�ดก�รณ์ว่� กนง. จะยังคง
อัตร�ดอกเบี้ยนโยบ�ยไว้ที่ระดับปัจจุบันที่ 0.5% ในก�ร
ประชุมครั้งนี้และค�ดว่�จะคงอัตร�ดอกเบี้ยไปจนตลอด
ช่วงครึ่งปีแรก เนื่องจ�ก ธปท. น่�จะให้คว�มสำ�คัญกับก�ร
ฟื้นตัวท�งเศรษฐกิจประกอบกับอัตร�เงินเฟ้อของไทยแม้
จะเริ่มปรับสูงขึ้นจ�กร�ค�พลังง�น แต่ยังคงอยู่ในกรอบ
เป้�หม�ย อย่�งไรก็ต�ม ผู้ตอบแบบสำ�รวจบ�งส่วนเริ่มมี
ก�รค�ดก�รณ์ถึงก�รปรับขึ้นอัตร�ดอกเบี้ยนโยบ�ยในช่วง
ครึ่งหลังของปีจ�กแนวโน้มเศรษฐกิจที่ค�ดว่�จะเริ่มฟื้นตัว
เมื่อนักท่องเที่ยวเริ่มกลับม� ประกอบกับก�รปรับขึ้นอัตร�
ดอกเบี้ยของธน�ค�รกล�งสหรัฐที่อ�จส่งผลให้ธน�ค�ร
กล�งทั่วโลกต้องทยอยปรับขึ้นอัตร�ดอกเบี้ย

- ก�รค�ดก�รณ์อัตร�ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบ�ล (Bond 
yield) ณ สิ้นเดือนมีน�คม 2565 ผู้ตอบแบบสำ�รวจส่วน
ใหญ่ค�ดว่� อัตร�ผลตอบแทนพันธบัตรรุ่นอ�ยุ 5 ปีและ 
10 ปี จะปรับเพิ่มขึ้น 10-20 bps และ 0-5 bps ต�มลำ�ดับ
จ�กระดับ ณ ปล�ยเดือนกุมภ�พันธ์ ม�อยู่ที่1.48-1.58% 
สำ�หรับรุ่นอ�ยุ 5 ปี และที่ 2.19-2.24% สำ�หรับรุ่นอ�ยุ
 10 ปี ซึ่งเป็นทิศท�งก�รปรับสูงขึ้นต�มแนวโน้มอัตร�ผล
ตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่เพิ่มขึ้นจ�กก�รเร่งตัวของอัตร�
เงินเฟ้อ และก�รปรับขึ้นอัตร�ดอกเบี้ยของธน�ค�รกล�ง
สหรัฐฯ นอกจ�กนี้ อุปท�นที่ม�กขึ้นของพันธบัตรไทยอ�จ
มีส่วนทำ�ให้ Bond Yield ไทยขยับสูงขึ้นด้วย ส่วนคว�มขัด
แย้งระหว่�งรัสเซีย-ยูเครน จะส่งผลต่อคว�มผันผวนของ 
Bond Yield ในระยะสั้น

FETCO เผย ด่์ชูนีความเชืู�อม่�นน่กลุงทุุน เดื์อน ก.พ. 65 

พับดััช่น้ความเช้่�อมั�นนักลูงท้นในอ้ก 3 เด้ัอนขั�างหน�า 
อยู่ท้�ระดัับ 113.03 ป้รับตัวเพิั�มข้ั�น 20.4% 
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กสิกร์ไทุ่ย โดย K WEALTH แนะนำาการ์วิางแผนการ์เงิน รั์บคุวิามไม�มั�นคุงข้องชีัวิิตวัิยเกษียณิ
จัากวิิกฤตสังคุมผ้้ส้งวัิย จัากสาเหตุเด็กไทุ่ยเกิดน้อยสุดเป็ินปิร์ะวัิติการ์ณ์ิ ทุ่ำาให้พ้ิ่�งพิ่ารั์ฐ

สวัิสดิการ์และล้กหลานได้น้อยลง แนะให้เช็ักสิทุ่ธิพ้ิ่�นฐานต�างๆ ยำ�าวิางแผนเตรี์ยมเงินและคุวิาม
คุุ้มคุร์องเพิิ่�มเติมจัากการ์ลงทุุ่นและปิร์ะกัน พิ่ร้์อมแนะนำาการ์ปิรั์บสัดส�วินการ์ลงทุุ่นในชั�วิง

ดอกเบี�ยข้าข้้�นและคุวิามขั้ดแย้งร์ะหวิ�างรั์สเซีื้ยกับย้เคุร์น

นายวีระพล บดีรัฐิ ผู้อำานวยการฝ�าย
อาวุโส ฝ�ายพัฒนาการให้คำาปรึกษา
ลูกค้า และ K WEALTH GURU ธน�ค�ร
กสิกรไทย เปิดเผยว่� จ�กสถิติเด็กไทย
เกิดใหม่ตำ่�สุดเป็นประวัติก�รณ์ เพียง
 544,570 คนในปี 2564 (ข้อมูลจ�ก
สำ�นักง�นสถิติแห่งช�ติ) เป็นส่วนหนึ่ง
ที่ทำ�ให้ปัญห�สังคมสูงวัยในไทยน่�เป็น
ห่วงม�กยิ่งขึ้น

 โดยเฉพ�ะด้�นก�รเงินที่มีคว�มไม่มั่นคง
ในชีวิตหลังเกษียณ เนื่องจ�กข�ดแคลน
ประช�กรวัยทำ�ง�น ทำ�ให้สวัสดิก�ร
ของรัฐอ�จมีไม่เพียงพอ ผู้สูงอ�ยุไม่มี
ลูกหล�นให้พึ่งพ� อีกทั้งอ�ยุขัยเฉลี่ยมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น ประกอบกับค่�ใช้จ่�ย
ที่สูงขึ้น ทั้งค่�ดูแลสุขภ�พที่อ�จเพิ่มขึ้น
 100% ในปีประม�ณ 30 ปีข้�งหน้� (
ข้อมูลจ�กสถ�บันเพื่อสุขภ�พตัวชี้วัดและ
ก�รประเมินผล IHME) และค่�ใช้จ่�ยใน
ชีวิตประจำ�วันที่เพิ่มขึ้นจ�กเงินเฟ้อเฉลี่ย 
3% ต่อปี K WEALTH มีคำ�แนะนำ�ให้คน
ไทยเตรียมตัวรับมือวัยเกษียณตั้งแต่อ�ยุ
ยังน้อย ดังนี้

1. เช็กสิทธิพื้นฐิาน ได้แก่ บัตรทอง
 (สปสช.) ประกันสังคม สวัสดิการ
ข้าราชการ สำาหรับค่ารักษาพยาบาล
 รวมถึงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยบำาเหน็จ
/บำานาญชราภาพ (ประกันสังคม) เป็น
เงินใช้หลังเกษียณ โดยดูว่าเพียงพอต่อ

ความต้องการหรือไม่ หากไม่เพียงพอ 
ต้องเสริมด้วยการเก็บเงินให้ตัวเอง

2. สามารถพิจารณาประกันชีวิต และ
ประกันสุขภาพเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความ
คุ้มครองค่าดูแลค่ารักษาพยาบาล
ในส่วนที่มากกว่าสิทธิพื้นฐิาน ให้
สอดคล้องกับความต้องการ โดยเบี้ย
ประกันขึ้นอยู่กับวงเงินคุ้มครองและ
คุณภาพการรักษา

3. เตรียมเงินใช้หลังเกษียณเพิ่มเติม
ด้วยการลงทุน ทั้งในกองทุน หุ้น
 กองทุนลดหย่อนภาษี ประกันชีวิต
 ประกันแบบบำานาญ และสินทรัพย์
ทางเลือกอื่น ๆ อาทิ ทองคำา นำ้ามัน
 อสังหาริมทรัพย์ REIT ซึ่งสามารถ
จัดสรรสัดส่วนของสินทรัพย์แต่ละ
ประเภทให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ของแต่ละคน

ผู้ที่ต้องก�รเริ่มต้นก�รออมเพื่อเก็บเงิน
สำ�หรับค่�ใช้จ่�ยวัยเกษียณ ควรกำ�หนด
เป้�หม�ยที่ชัดเจน ทั้งเงินที่ต้องก�รใช้
จ่�ยช่วงเวล�เกษียณ ระยะเวล�ที่มีก่อน
ถึงวันเกษียณ ว�งแผน และเริ่มลงมือ
 เพื่อให้มั่นใจว่�จะเข้�สู่วัยเกษียณโดยไม่
ต้องกังวล นอกจ�กนี้ควรศึกษ�ประกัน
และก�รลงทุนที่เหม�ะกับคว�มต้องก�ร
และคว�มส�ม�รถในก�รรับคว�มเสี่ยง

สำ�หรับปัจจัยที่ส่งผลต่อก�รลงทุนใน
ช่วงนี้ K WEALTH วิเคร�ะห์ว่�มี 2 เรื่อง
หลักๆ ที่ต้องติดต�ม ได้แก่ ดอกเบี้ย
ข�ขึ้น และคว�มขัดแย้งระหว่�งรัสเซีย
และยูเครน ซึ่งมีคำ�แนะนำ�ในก�รปรับ
แผนก�รลงทุน ดังนี้

• ดอกเบี้ยขาขึ้น: ลดสัดส่วนตราสารหนี้
 และกองทุนอสังหาฯ เนื่องจากมีโอกาส
ได้ผลกระทบเชิงลบ และเพิ่มสัดส่วนหุ้น
ที่ได้ประโยชน์จากการขึ้นดอกเบี้ย เช่น
 หุ้นกลุ่มสถาบันการเงิน และ หุ้นที่มี
การนำาเข้าเป็นหลัก

• รัสเซีย-ยูเครน: ทองคำา เงินดอลลาร์
 และพันธบัตรรัฐิบาลของสหรัฐิฯ ยุโรป 
ญี่ปุ�น มีโอกาสเพิ่มมูลค่า เพราะเป็นกลุ่ม
สินทรัพย์ปลอดภัย

ทั้งนี้ คำ�แนะนำ�สำ�หรับก�รจัดพอร์ตเพื่อ
ก�รเกษียณ ควรมีสินทรัพย์ท�งเลือก ไม่
เกิน 10% ของพอร์ต และเมื่อมีอ�ยุเพิ่ม
ขึ้น ควรลดสัดส่วนของสินทรัพย์เสี่ยงสูง
ให้น้อยลง เพื่อเพิ่มคว�มมั่นคงของพอร์ต
 ส�ม�รถติดต�มเรื่องร�วลงทุน ก�ร
จัดก�รเงินดี ๆ เพิ่มเติมจ�ก K WEALTH 
ได้ที่ www.kasikornbank.com/
kwealth

กสิกรไทุย แนะวิธีวางแผนการเงิน 

หลัูงวิกฤตสัู่งคมสูู่งวัยทำาค่าใช่�จ่ัายหลัูงเกษ้ยณพ่้ังสูู่ง
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หลักทุ่รั์พิ่ย์บัวิหลวิง สุดปิล้�มผลงานกิจัการ์วิาณิิชัธนกิจั ปีิ 64 โดดเด�น ร์วิมม้ลคุ�า
ร์ะดมทุุ่นกวิ�า 150,000 ล้านบาทุ่ ตอกยำ�าคุวิามแข็้งแกร์�งด้วิย 12 ร์างวัิล การั์นตีจัาก

สถาบันชัั�นนำา จัับตาไม�เกินสิ�นปีิมีไอพีิ่โอร์ะดับ Jumbo Deal ให้ฮ้อฮาแน�นอน

นายพิเชษฐิ สิทธิอำานวย กรรมการผู้อำานวย
การ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำากัด (
มหาชน) หรือหลักทรัพย์บัวหลวง เปิดเผยว่�
 กิจก�รว�ณิชธนกิจ (Investment Banking) 
ภ�ยใต้ก�รดูแลของน�ยวร�รัตน์ ชุติมิต
 กรรมก�รผู้จัดก�รอ�วุโส กิจก�รว�ณิชธนกิจ
 มีผลก�รดำ�เนินง�นที่แข็งแกร่งและโดดเด่น
ตลอดระยะเวล� 5 ปีที่ผ่�นม�

 โดยเฉพ�ะในปี 2564 ที่ผ่�นม� หลัก
ทรัพย์บัวหลวงได้ร่วมระดมทุนรวมกันกว่�
 150,000 ล้�นบ�ท ให้แก่บริษัทชั้นนำ�ในธุรกิจ
อุตส�หกรรมที่มีคว�มหล�กหล�ยในหล�ก
หล�ยรูปแบบ ทั้งก�รระดมทุนในประเทศและ
ต่�งประเทศในรูปแบบ Initial Public Offering 
แบบ Public Offering แบบ Rights Offering 
และแบบ Private Placement แม้ในช่วงที่ผ่�น
ม�สภ�วะตล�ดทุนมีคว�มท้�ท�ยและมีคว�ม
ผันผวนสูงจ�กหล�ยปัจจัย โดยผลง�นที่สำ�เร็จ
และได้รับก�รยอมรับในแวดวงตล�ดทุน มีทั้ง
ที่เป็นที่ปรึกษ�ท�งก�รเงินและผู้จัดก�รก�ร
จัดจำ�หน่�ยและรับประกันก�รจำ�หน่�ย เพื่อ
นำ�บริษัทเข้�จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์
 (Initial Public Offering หรือ IPO) จำ�นวน
 3 ร�ยก�ร คิดเป็นมูลค่�ระดมทุนรวมม�กกว่�
 56,000 ล้�นบ�ท ในหมวดธุรกิจด้�นพลังง�น
และส�ธ�รณูปโภค เทคโนโลยี และก�รเกษตร 
นอกจ�กนี้ ในปีที่ผ่�นม� 

หลกัทรพัย์บวัหลวงยงัเป็นทีป่รกึษ�ท�งก�รเงนิ
และผู้จัดก�รก�รจัดจำ�หน่�ยและรับประกันก�ร
จำ�หน่�ยในก�รเสนอข�ยหุ้นเพิ่มทุน (Public 
Offering หรือ PO) 1 ร�ยก�ร โดยมีมูลค่�
ระดมทุนประม�ณ 48,000 ล้�นบ�ท นอกจ�ก
นี้ หลักทรัพย์บัวหลวงยังเป็นที่ปรึกษ�ท�งก�ร
เงินในก�รปรับโครงสร้�งและช่วยบริษัทใน
อุตส�หกรรมก�รบินและท่องเที่ยวให้ส�ม�รถ
ระดมทุนได้ในช่วงสถ�นก�รณ์ COVID-19 ที่

ผ่�นม� โดยมีมูลค่�รวมกว่� 23,000 ล้�นบ�ท

"หลักทรัพย์บัวหลวงมีความภาคภูมิใจอย่าง
มาก ที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างประวัติศาสตร์
ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี
 2564 โดยหลักทรัพย์บัวหลวงได้นำาบริษัท
 ปตท. นำ้ามันและการค้าปลีก จำากัด (มหาชน
) ("OR") เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 ซึ่งเป็นการระดมทุน IPO ที่ใหญ่ที่สุด
ในประวัติศาสตร์ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และหลักทรัพย์บัวหลวงยังได้
ระดมทุนให้บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (
มหาชน) ("MAKRO") ซึ่งเป็นการระดมทุน
แบบ PO ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นกัน" 
นายพิเชษฐิกล่าว

นอกจ�กนี้ ในปี 2564 หลักทรัพย์บัวหลวง
ยังได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กลูกค้�ให้เป็นผู้จัด
เตรียมคำ�เสนอซื้อและตัวแทนในก�รรับซื้อหลัก
ทรัพย์ (Tender Offer) จำ�นวน 6 ร�ยก�ร
 ได้แก่ บริษัท สย�มแม็คโคร จำ�กัด (มห�ชน) 
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มห�ชน) บริษัท
 แอดว�นซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำ�กัด (มห�ชน
) บริษัท สย�มฟิวเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จำ�กัด (
มห�ชน) บริษัท ซีโอแอล จำ�กัด (มห�ชน) และ
 บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำ�กัด (มห�ชน
) โดยมีมูลค่� ณ วันประก�ศก�รทำ�คำ�เสนอ
ซื้อหลักทรัพย์รวมกว่� 560,000 ล้�นบ�ท
 นอกจ�กนี้ หลักทรัพย์บัวหลวงยังได้รับมอบ
หม�ยให้เป็นตัวแทนในก�รรับจองซื้อในก�ร
เสนอข�ยหุ้นเพิ่มทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิม (Rights 
Offering) ทั้งหมด 2 ร�ยก�ร โดยมีมูลค่�
ระดมทุนรวมกว่� 10,000 ล้�นบ�ท และเป็น
ผู้ช่วยระดมทุนต่อผู้ลงทุนในวงจำ�กัด (Private 
Placement) จำ�นวน 5 ร�ยก�ร มูลค่�ระดม
ทุนประม�ณ 31,000 ล้�นบ�ท

"จ�กผลง�นที่ยอดเยี่ยมของกิจก�รว�ณิชธน
กิจในปี 2564 ซึ่งมีมูลค่�ก�รระดมทุนที่สูงกว่�
 150,000 ล้�นบ�ท และมีคว�มหล�กหล�ย
ของประเภทร�ยก�ร ทำ�ให้หลักทรัพย์บัวหลวง
ส�ม�รถคว้� 9 ร�งวัล ในปี 2564 และได้รับ
อีก 3 ร�งวัลในช่วงต้นปี 2565 รวมทั้งสิ้น 12 
ร�งวัล ในหล�ยส�ข� ทั้งในด้�น Investment 
Banking และก�รระดมทุนในตล�ดทุน (Equity 
Capital Markets) จ�กสถ�บันชั้นนำ�ระดับ
ส�กลถึง 6 แห่ง ยกตัวอย่�งเช่น สถ�บัน 
Finance Asia และสถ�บัน Alpha Southeast 
Asia โดยหลักทรัพย์บัวหลวงได้รับร�งวัลจ�ก
สถ�บันก�รเงินชั้นนำ�เหล่�นี้อย่�งต่อเนื่อง
 ซึ่งคว�มสำ�เร็จนี้จะไม่ส�ม�รถเกิดขึ้นได้เลย
 ห�กหลักทรัพย์บัวหลวงไม่ได้รับก�รยอมรับ
และไว้ว�งใจจ�กทั้งลูกค้�และนักลงทุน ที่เป็น
พันธมิตรที่ดีม�ตลอด ท�งเร�จึงอย�กขอ
ขอบคุณบริษัทชั้นนำ�ทั้งหล�ย ตลอดจนนัก
ลงทุนสถ�บันและนักลงทุนร�ยย่อยและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ที่ให้คว�มเชื่อมั่นและให้โอก�สเร�ให้
มีส่วนร่วมที่ทำ�ให้เร�เป็นกิจก�รว�ณิชธนกิจชั้น
นำ�จนถึงทุกวันนี้" น�ยพิเชษฐกล่�ว

สำ�หรับแผนง�นในปี 2565 น�ยพิเชษฐเผย
ต่อว่� กิจก�รว�ณิชธนกิจของหลักทรัพย์บัว
หลวง ยังคงได้รับก�รยอมรับจ�กบริษัทชั้นนำ�
ของประเทศไทย ให้เป็นที่ปรึกษ�ท�งก�รเงิน
และผู้จัดก�รก�รจัดจำ�หน่�ยและรับประกัน
ก�รจำ�หน่�ย เพื่อนำ�บริษัทเข้�จดทะเบียน
ในตล�ดหลักทรัพย์ ค�ดว่�จะมีดีลไอพีโอ
 (IPO) ทั้งขน�ดกล�งและขน�ดใหญ่ในช่วง
ครึ่งปีหลังอีกหล�ยบริษัท ซึ่งขณะนี้กำ�ลังอยู่
ระหว่�งก�รเตรียมคว�มพร้อมเพื่อยื่นไฟลิ่งกับ
สำ�นักง�น ก.ล.ต. และมั่นใจว่�จะเป็นไอพีโอที่
น่�สนใจและค�ดว่�จะได้รับก�รตอบรับอย่�งดี
จ�กนักลงทุน

บลุ.บ่วหลุวง แย้ม สิ�นปีมีไอพีโอระด่์บ Jumbo Deal 

ให�ฮ้อฮา! / ป้ ี64 ผลูงาน IB ขัั�นเทพั
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บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) รายงานผลการดำาเนินงานปี
 2564 มียอดขายเติบโตสูง จากผลของราคาสินค้าโภคภัณฑ์์ท่ีสูงข้ึน และการปรับธุรกิจให้รับมือ
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ดี ท้ังน้ี ส่งผลให้ดัชนีช้ีวัดการทำากำาไรกลับมาอยู่ในระดับ

เดียวกับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออก
หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บจ
. จ�านวน 757 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
และ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) คิดเป็น 97.1% จาก
ทั้งหมด 780 บริษัท (ไม่รวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุน
รวมโครงสร้างพื้นฐาน บจ. ในกลุ่มที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน หรือ
 NC) น�าส่งผลการด�าเนินงานงวดปี 2564 สิ้นสุด 31 ธันวาคม
 2564 พบว่ามี บจ. รายงานก�าไรสุทธิ 592 บริษัท คิดเป็น 78.1% 
ของ บจ. ที่น�าส่งงบการเงินทั้งหมด 

สรุปผลการด�าเนินงานของ บจ. ใน SET งวดปี 2564 เทียบกับปี
 2563 มียอดขายรวม 13,131,858 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.1% ก�าไร
จากการด�าเนินงานหลัก (Core profit) 1,557,123 ล้านบาท เพิ่ม

ขึ้น 68.3% ก�าไรสุทธิ 985,699 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79.9% จาก
งวดเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ บจ. มีอัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน
และอัตราก�าไรสุทธิอยู่ที่ 11.9% และ 7.5% ตามล�าดับ สูงขึ้นเมื่อ
เทียบกับงวดปีก่อน ส�าหรับฐานะการเงินของกิจการ ณ สิ้นเดือนปี
 2564 บจ. มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ไม่รวมอุตสาหกรรมการเงิน) 
อยู่ระดับที่ 1.54 เท่า คงที่เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นปี 2563
 
ทั้งนี้ หากพิจารณาเทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นปีก่อนเกิดการแพร่
ระบาดของโควิด-19 พบว่า บจ. มีผลการด�าเนินงานดีขึ้น โดยมี
ยอดขาย ก�าไรจากการด�าเนินงานหลัก และก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น อีก
ทั้งมีอัตราก�าไรกลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2562 

"ในปี 2564 มี 3 ปัจจัยหลักที่เอื้อต่อการเติบโต ได้แก่ การปรับตัวของราคานำ้ามันส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์์ที่ปรับสูง
ขึ้น การปรับรูปแบบธุรกิจไปสู่วิถีแบบใหม่ (New Normal) ให้รับมือสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี และ
การผ่อนคลายมาตรการโควิดของไทย ทั้ง 3 ปัจจัยดังกล่าวมีส่วนสนับสนุนให้ บจ. มีกำาไรจากการดำาเนินงานหลักดีขึ้น
ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินค้าโภคภัณฑ์์ เช่น พลังงาน ผลิตภัณฑ์์ปิโตรเคมี เหล็ก ขนส่ง (ทางเรือ) ธุรกิจการแพทย์และ
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ เช่น ถุงมือยาง และธุรกิจภาคการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมมีการฟื�นตัวอย่างมาก เช่น ชิ้น
ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุอุตสาหกรรม และชิ้นส่วนยานยนต์" นายแมนพงศ์กล่าว

ด้านผลการด�าเนินงานของ บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ปี 2564 มียอดขายรวม 171,238 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
13.3% ก�าไรจากการด�าเนินงาน 10,757 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.9% และก�าไรสุทธิ 8,438 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 273.6%

ติลุทุ.เผย ปี 64 บจ. ไทุย 
รายงานกำาไร รวม 9.86 แสู่นลู�านบาท 

ฟ้� นตัวกลัูบสูู่่ภาวะป้กติ

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE



บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รายงานผลการ
ดำาเนินงานปี 2564 มียอดขายรวม 171,238 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 13.3% กำาไรจากการ

ดำาเนินงาน 10,757 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 38.9% และกำาไรสุทธิท่ีไม่รวม
รายการพิเศษ 3,498 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 29.8%

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) 
เปิดเผยว่� บริษัทจดทะเบียนใน mai 
จำ�นวน 176 บริษัท คิดเป็น 96% จ�ก
ทั้งหมด 184 บริษัท (ไม่รวมบริษัทใน
กลุ่มที่เข้�ข่�ยอ�จถูกเพิกถอน หรือ
 NC และบริษัทที่ปิดงบไม่ตรงงวด
) นำ�ส่งผลก�รดำ�เนินง�นปี 2564 สิ้น
สุดวันที่ 31 ธันว�คม 2564 พบว่� บจ
. ที่ร�ยง�นผลกำ�ไรสุทธิจำ�นวน 128 
บริษัท คิดเป็น 73% ของบริษัทที่นำ�ส่ง
ผลก�รดำ�เนินง�นทั้งหมด

ผลประกอบก�ร บจ. mai ปี 2564 
เทียบกับปี 2563 มียอดข�ยรวม
 171,238 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 13.3% 
ต้นทุนข�ย 132,255 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น
 14.5% ส่งผลให้อัตร�กำ�ไรขั้นต้นลดลง
เล็กน้อยม�อยู่ที่ 22.8% กำ�ไรจ�กก�ร
ดำ�เนินง�น (operating profit) 10,757 
ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 38.9% ส่งผลให้อัตร�
กำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นเพิ่มขึ้นเป็น

 6.3% ขณะที่กำ�ไรสุทธิรวมอยู่ที่ 8,438 
ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 273.6% ซึ่งห�ก
พิจ�รณ�กำ�ไรโดยไม่รวมร�ยก�รพิเศษ 
กำ�ไรสุทธิรวมอยู่ที่ 3,498 ล้�นบ�ทเพิ่ม
ขึ้น 29.8% และมีอัตร�กำ�ไรสุทธิเพิ่ม
ขึ้นเล็กน้อยม�อยู่ที่ 2.0%

"ในปี 2564 บจ. ยังคงได้รับผลก
ระทบต่อเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างไร
ก็ตาม มาตรการควบคุมจากภาค
รัฐิที่มีการผ่อนคลายมากขึ้นเมื่อ
เทียบกับในปี 2563 ทำาให้กิจกรรม
ทางเศรษฐิกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้น 
ประกอบกับหลาย บจ. สามารถบริหาร
จัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี
 2563 ส่งผลให้ 
บจ. ใน mai มียอดขายและกำาไรสุทธิ
เติบโตขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
 โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่กำาไรสูงสุด 3 

ลำาดับแรก คือ กลุ่มบริการ 
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่ม
สินค้าอุตสาหกรรม ตามลำาดับ"
 นายประพันธ์กล่าว
 
ในส่วนของฐิานะทางการเงิน บจ. mai 
มีสินทรัพย์รวม 282,763 ล้านบาท
 เพิ่มขึ้น 10.3% จากสิ้นปี 2563 และ
โครงสร้างเงินทุนรวมยังอยู่ในเกณฑ์์ที่
แข็งแรง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 
(D/E ratio) อยู่ที่ 1.02 เท่า ลดลงจาก
สิ้นปี 2563 ที่เท่ากับ 1.10 เท่า

ปัจจุบันมี บจ. ใน mai 184 บริษัท (
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มีน�คม 2565) ดัชนี
 mai ปิดที่ระดับ 612.37 จุด มูลค่�หลัก
ทรัพย์ต�มร�ค�ตล�ดรวม (market 
capitalization) อยู่ที่ 500,508 ล้�น
บ�ท มูลค่�ก�รซื้อข�ยเฉลี่ย 7,059 
ล้�นบ�ทต่อวัน

ติลุทุ. เผย บจ. mai 
รายงานยอดัขัายแลูะกำาไรสู้่ทธิป้ ี2564 

เพิั�มข้ั�น 13% แลูะ 30% ตามลูำาดัับ
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• SYNEX : อัพไซด์กลับมา
อีกคร้ัง แนะนำา “ซ้ือ”
กำาไรท่ีแข็งแกร่งในปี 2021 ได้รับการสนับสนุนจากทุกกลุ่ม
ความต้องการท่ีแข็งแกร่งเห็นได้ในกลุ่มธุรกิจท้ังสามกลุ่มของ SYNEX ส่วนเชิงพาณิชย์มีรายได้เพ่ิมข้ึน
 16% YoY หนุนโดยการ WFH, เครือข่าย SOHO (small/home office) การกลับมาเร่ิมโครงการขนาด
ใหญ่ และแบรนด์ใหม่ ส่วนกลุ่มการส่ือสารยังแข็งแกร่งท่ี +10% YoY หนุนโดยการเติบโตท่ีแข็งแกร่งจาก
ผลิตภัณฑ์ Apple แม้ว่าจะมีข้อจ�ากัดด้านอุปทาน และเติบโต 200% YoY จาก Tecno 
(แบรนด์มือถือ) ส่วนกลุ่ม consumer ประกาศรายได้สูงสุดเพ่ิมข้ึน +21% YoY โดยได้รับแรงหนุนจาก
ความต้องการท่ีแข็งแกร่งในผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบ และโน้ตบุ�ก บวกกับความต้องการท่ีแข็งแกร่งจาก
อุปกรณ์ DIY และอุปกรณ์เกม (+75% YoY) การปรับฐิานราคาหุ้นล่าสุด ทำาให้เราได้อัพเกรดคำาแนะนำา
เป็น “ซ้ือ” ด้วยมูลค่าเหมาะสมท่ี 29.0 บาท

ต้ังเป้าการเติบโตของรายได้ 15% สำาหรับปี 2022F
SYNEX ต้ังเป้าการเติบโตของรายได้ 15% ส�าหรับปี 2022F จากความต้องการท่ีเพ่ิมข้ึน และโมเมนตัมท่ี
ดีท่ามกลางการฟ้�นตัวด้าน supply chain การสนับสนุนคาดว่าจะมาจากการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น
 Galaxy S22 และ Huawei P50 Reborn, พันธมิตรแบรนด์ใหม่ อย่าง HIKVISION (ส่วนแบ่งตลาดใน
ประเทศ 60%) และการขยายตัวเชิงรุกในการรักษาความปลอดภัย และการเล่นเกม ซ่ึงรวม Capex 
มูลค่า 250 ล้านบาท ท่ีจะใช้ส�าหรับ Incubation and Service Point แล้ว เน่ืองจากบริษัทยังคงมองหา
พันธมิตรส�าหรับ SWOPMART (ตลาดสินค้าไอทีมือสอง) เรายังไม่คาดหวังผลงานจากธุรกิจในตอนน้ี

คาดกำาไรเติบโต YoY แต่ลดลง QoQ ในไตรมาส 1/22
เรายังคงอนุรักษ์นิยมด้วยการคาดการณ์การเติบโตของยอดขายในปี 2022F ท่ี 10% เทียบกับเป้าหมายผู้
บริหารท่ี 15% เราเช่ือว่าการเติบโตส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผู้บริโภคและการค้า ตลอดจนจาก front-loading 
เราคาดว่า GPM จะขยายตัวเป็น 4.90-4.95% ในปี 2022-23F จาก i) รายได้จากการบริการเพ่ิมข้ึน และ 
ii) product mix ท่ีดีข้ึนจากส่วนแบ่งเกมท่ีสูงข้ึนบวกกับแบรนด์สินค้าตัวเอง เราคาดว่าก�าไรจะเติบโต YoY 
ใน 1Q22 เน่ืองจากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล

มูลค่าเหมาะสมท่ี 29.0 บาท (SOTP) แนะนำา “ซ้ือ”
เรารวม i) 26.5 บาท/หุ้น ส�าหรับธุรกิจการจ�าหน่ายหลักท่ี P/E 25.5x และ ii) 2.4 บาท/หุ้น ส�าหรับมูลค่า 
NCAP (ส่วนลด 15%) ความเส่ียงท่ีส�าคัญ ได้แก่ i) GPM ต�่ากว่าท่ีคาด ii) ความส�าเร็จของ SWOPMART 
และ ii) การขาดแคลนอุปทาน

บล.ทิิสโก้้ : SYNEX 
แนะนำ� “ซ้ื้�อ” มููลค่่�เหมู�ะสมู 29.0 บ�ท
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GPSC (ราคาปิด 72.25 บาท) : ได้ประโยชน์
จากค่า Ft เพิ่ม & ขยายกำาลังผลิต
• ได้ประโยชน์จากค่า Ft ท่ีสูงข้ึน ท้ังน้ีก่อนหน้า ทางกกพ.มีมติให้ปรับข้ึนค่า Ft ในช่วง
เดือนม.ค.-เม.ย.22 เท่ากับ 0.1671 บาท/หน่วย ท�าให้อัตราค่าไฟฟ้าจะอยู่ท่ี 3.76 บาท
/หน่วย และล่าสุดเม่ือวานน้ี (17 มี.ค.22) เพ่ิงมีมติให้ปรับข้ึนค่า Ft ช่วงเดือนพ.ค.-ส.ค.
22อีก 0.2338 บาท/หน่วย ท�าให้อัตราค่าไฟฟ้าจะเพ่ิมเป็น 4.0 บาท/หน่วย

• บริษัทคาดปี 65 จะเติบโตต่อเน่ือง จากความต้องการใช้ไฟฟ้าท่ีเพ่ิมข้ึน 7% และไอน�้า
เติบโต 2% รวมท้ังบริษัทต้ังเป้าขยายก�าลังการผลิตท�าให้ปี 22 จะมีก�าลังการผลิตไฟฟ้า
เพ่ิมเป็น 6,203 MW และต้ังเป้าปี23 เพ่ิมต่อสู่7,122MW (จากส้ินปี21 ท่ีมี 5,703 MW)

บริษัทต้ังงบลงทุน 5 ปี(2022-2026) ไว้ท่ี6 หม่ืนล้านบาท เพ่ือพัฒนาธุรกิจพลังงานท้ัง
ในไทยและต่างประเทศ อาทิอินเดีย ไต้หวัน และเวียดนาม รวมถึงเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในธุรกิจแบตเตอร่ีด้วย

• ความเห็น DBSVTH : เราคาดว่าผลประกอบการปี 22จะดีข้ึนเพราะมีโรงไฟฟ้าทยอย
เปิดด าเนินการ และได้ปรับข้ึนค่า Ft ท่ีท�าให้อัตราก�าไรฟ้�นตัว ด้านราคาหุ้นได้พักฐาน
ลงมาแล้วราว -20%YTD จึงแนะน�าทยอยซ้ือ ลงทุน GPSCโดยทาง DBS ให้ราคาพ้ืน
ฐานไว้ท่ี 90 บาท (IAA consensus 88 บาท)

นักวิเคราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค : 
arparporns@th.dbs.com : Tel 02 587 7829

บล.ดีีบีเอส วิิเคอร์์ส : GPSC
แนะนำ�ทยอยซ้ื้�อลงทุน ร�ค่�พ้ื้�นฐ�น 90 บ�ท
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บล.ดีีบีเอส วิิเคอร์์ส : SPC
แนะนำ�ถ้ือ ร�ค่�พ้ื้�นฐ�น 65.00 บ�ท

TOA Paint (Thailand) (TOA)
4Q64 จะฟื�นตัวแต่ไม่เด่น ต้นทุนยังกดดัน
SPC แนะนำาถือ
ราคาปิด 65.50 บาท ราคาพ้ืนฐิาน 65.00 บาท
มาตรการคลาย Lockdown หนุน 4Q64 ฟื�นตัว

• 4Q64 รายงานกำาไรสุทธิท่ี 466 ล้านบาท -12% y-o-y และ +19% q-o-q เป็นผลจากมาตรการคลายlockdown 
และเทศกาลปี ใหม่
• ประกาศจ่ายเงินปันผลงวด 2H64 ท่ีอัตรา 1 บาทต่อหุ้น XD วันท่ี9 พ.ค
• คาดแนวโน้มผลประกอบการระยะยาวฟื�นตัวจากการเปิดประเทศ
• แนะนำา “ถือ” ท่ีราคาเป้าหมายปี 65 F ท่ี 65 บาท

Investment Thesis:
คว�มเส่ียงด้�นสภ�พคล่องอยู่ในระดับต่� เร�ค�ดว่�สภ�พคล่อง ของ SPC จะยังคงอยู่ในสถ�นะ net cash positionโด
ยเร�ประเมินอัตร�ส่วนหน้ีสินต่อทุนรวมสุทธิหรือ net debt-to-equity ratio ไว้ท่ี0.00 ถึง -0.02 เท่� ในช่วงปี2564
-2565F ดังน้ัน ห�กสถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดของไวรัสโควิด 19 มีคว�มรุนแรงม�กข้ึน เร�เช่ือว่� SPC ยังส�ม�รถระดมทุน
เพ่ือบริห�รจัดก�รสินทรัพย์หมุนเวียนในก�รดำ�เนินได้

ขย�ยคลังสินค้� มุ่งเน้นตล�ด Online ม�กข้ึน เพ่ือรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีเปล่ียนแปลง SPC ได้เร่ิมด �เนินก�ร
สร้�งคลังสินค้�แห่งใหม่เพ่ือรองรับก�รขย�ยตัวกิจก�รระยะย�วและช่วยเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถในก�รบริห�รจัดก�รสินค้�
 โดยคลังสินค้�ดังกล่�วจะ ใช้งบประม�ณกว่� 450 ล้�นบ�ท และค�ดว่�จะแล้วเสร็จในเดือน มี.ค 2565 โดยถือเป็นจุด
ยุทธศ�สตร์ในก�รกระจ�ยสินค้�ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ ใกล้ท่�เรือ สน�มบิน และสวนอุตส�หกรรมต่�งๆ

ค�ดกำ� ไรสุทธิเติบโตท่ีอัตร� CAGR ร�ว 4% ในช่วงปี2563-2566F จ�กระดับ 1.7 พันล้�นบ�ท เป็น 1.92 พันล้�นบ�ท
 โดยได้แรงหนุนจ�ก i) ก�รฟ้ืนตัวของภ�คก�รอุปโภคบริโภค ii) ม�ตรก�รกระตุ้นก�รบริโภคภ�ครัฐ iii) ก�รคิดค้นผลิต
ภัณฑ์ใหม่ๆท่ีตอบโจทย์แนวโน้มก�รบริโภคท่ีเปล่ียนแปลง iv) ก�รพัฒน�ระบบออนไลน์ ท้ังก�รก�รขย�ยฐ�นลูกค้�ก�ร
เพ่ิมประสิทธิภ�พก�รขนส่ง

Valuation:
ประเมินร�ค�พ้ืนฐ�นปี 65F ท่ี 65 บ�ทต่อหุ้น อิงวิธี PER ท่ี 11.3เท่� ซ่ึงเท่�กับค่�เฉล่ียย้อนหลัง 5 ปีKey Risks to Our 
View:1) ก�รเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค 2) เศรษฐกิจชะลอตัว 3) คว�มเส่ียงก�รดำ�เนินง�น 4) ก�รแข่งขันด้�นร�ค�
และกลยุทธ์ก�รตล�ด

นักวิเคราะห์ : ดุลเดช บิค : duladethb@th.dbs.com : Tel. 02 857 7833
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 บล.เอเซีีย พลัส : TISCO
 ค่งค่ำ�แนะนำ�ซ้ื้�อ ร�ค่�เป้้�หมู�ย 106 บ�ท

แนะนำา : ซื้อ
ราคาปัจจุบัน (บาท) 100.00
ราคาเป้าหมาย (บาท) 106.00
Upside (%) 6.0
Dividend Yield (%) 7.5

การรอคอยท่ีคุ้มค่า

ฝ่�ยวิจัยค�ดกำ�ไรสุทธิ 1Q65 (งบประก�ศ 18 เม.ย. 65) เท่�กับ 1.79 พันล้�นบ�ท ทรงตัว QoQ (+1.3% YoY) ประคองตัวได้จ�ก
แนวโน้ม Credit cost
ลดลงเพร�ะก�รต้ังสำ�รองล่วงหน้� ทดแทนร�ยได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย (Non - NII)อ่อนตัว จ�กร�ยก�รวัดมูลค่�สินทรัพย์ (FVTPL) และ
ร�ยได้ค่�ธรรมเนียมฯเพร�ะธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับ Capital Market งวดก่อนและ 1Q64 มีฐ�นสูงด้�นคุณภ�พสินทรัพย์มีทิศท�งดีข้ึน 
ต�มก�รฟ้ืนตัวของกิจกรรมท�งเศรษฐกิจ

คงคำ�แนะนำ� ซ้ือ เหม�ะกับนักลงทุนชอบเงินปันผล และมีคว�มอนุรักษ์นิยมด้วยก�รทำ�กำ�ไรสมำ่�เสมอ อีกท้ังแนวโน้ม ROE สูงสุด
ในกลุ่มฯ ท่ี 17%(ค่�เฉล่ียกลุ่มฯ 8%) พร้อมค�ด Div Yield ร�ว 7% ซ่ึงไม่ใช่แค่ม�กสุดในกลุ่มฯ แต่รวมถึงใน SET50 (อิงจ�ก 
Bloomberg) ท้ังน้ี TISCO จ่�ยเงินปันผลปี 2564 ท่ี 7.15 บ�ทต่อหุ้น ข้ึน XD วันท่ี 29 เม.ย. 65

แนวโน้มกำาไร 1Q65 ทรงตัว … Credit Cost ดีข้ึน ชดเชย Non – NII ลดลง

ฝ่�ยวิจัยประเมินกำ�ไรสุทธิ 1Q65 (งบประก�ศ 18 เม.ย. 65) เท่�กับ 1.79 พันล้�นบ�ททรงตัว QoQ (+1.3% YoY) ประคองตัวได้จ�ก
แนวโน้ม Credit cost ท่ี 0.45% ลดลง37 bps QoQ (-105 bps YoY) เพร�ะก�รต้ังสำ�รองล่วงหน้�ต้ังแต่ช่วงปีก่อน เพ่ือรองรับ
ก�รฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยช่วงแรกท่ีกระจ�ยตัวไม่ท่ัวถึงและมีคว�มไม่แน่นอนทดแทนทิศท�งกำ�ไรก่อนสำ�รอง (PPOP) อ่อนตัว
 8% QoQ (-19% YoY) เพร�ะค�ดร�ยได้ท่ีมิใช่ดอกเบ้ีย (Non - NII) ติดลบ 14% QoQ (-26% YoY) จ�กร�ยก�รวัดมูลค่�สินทรัพย์
 (FVTPL) และร�ยได้ค่�ธรรมเนียมฯ ผลจ�กธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับCapital Market งวดก่อนและ 1Q64 มีฐ�นสูง ส่วนร�ยได้ดอกเบ้ีย
รับสุทธิ (NII)ประเมินทรงตัว QoQ เป็นไปในทิศท�งเดียวกับสินเช่ือ (-8.1% YoY) ห�กเทียบ YoYน่�จะใกล้เคียง 1Q64 จ�กก�ร
ขย�ยฐ�นสินเช่ือ High Yield รวมถึง Cost of fundตำ่�ลง ร�ยละเอียดดังน้ี

(0) NII ค�ด 3.1 พันล้�นบ�ท ทรงตัว QoQ (และ YoY) เป็นไปในทิศท�งเดียวกับสินเช่ือณ ส้ินงวด 1Q65 น่�จะเร่ิมพลิกกลับม�
ประคองตัว QoQ (-8.1% YoY) ท่ี 2.03 แสนล้�นบ�ท แม้ข้อมูลจ�ก ธ.พ. 1.1 ณ ส้ิน ก.พ. 65 สินเช่ือลดลง 0.2% YTD เพร�ะสินเช่ือ
เช่�ซ้ือรถยนต์ใหม่ (-0.8% YTD) และสินเช่ือบ้�น (-2.4% YTD) แต่เป็นไปต�มนโยบ�ยสินเช่ือของ TISCO ปีน้ีท่ีจะเน้นก�รขย�ย
ตัวเชิงรุกในสินเช่ือกลุ่ม High Yield โดยสินเช่ือจำ�นำ�ทะเบียนรถยนต์(+0.6% YTD), รถยนต์มือสอง (+1.5% YTD) และสินเช่ือรถ
จักรย�นยนต์(+0.9% YTD) 

ซ่ึงฝ่�ยวิจัยค�ดก�รณ์สินเช่ือ High yield มีโมเมนตัมต่อเน่ืองตลอดช่วงท่ีเหลือของปี อ�นิสงค์จ�กก�รฟ้ืนตัวของกำ�ลังซ้ือผู้บริโภค
 หนุน Credit profile ของลูกค้�ให้สอดรับกับเง่ือนไขก�รพิจ�รณ�ของ TISCO ขณะท่ีสินเช่ือ SME (-6.6% YTD) น่�จะเห็นแรงส่ง
จ�กง�น Motor show ผลักดันคว�มต้องก�รใช้สินเช่ือ Floorplan เพ่ิมข้ึนสำ�หรับแนวโน้ม NIM งวด 1Q65 ท่ี 5.1% ทรงตัวQoQ
 (1Q64 ท่ี 4.6%) โดยค�ด Yieldon loan ท่ี 7% ใกล้เคียงงวดก่อน (1Q64 ท่ี 6.7%) ยึดหลักอนุรักษ์นิยม เผ่ือกรณีสินเช่ือร�ยใหญ่
 (ส้ิน ก.พ. +2.5% YTD) ท่ีมี Yield on loan ตำ่�กว่�ค่�เฉล่ีย เบิกใช้ช่วงปล�ยงวดส่วน Cost of fund ประเมินไว้ 1.1% เท่�กับงวด
ก่อน (1Q64 ท่ี 1.2%) บนสมมติฐ�นเงินฝ�กใกล้เคียงกับ ธ.พ. 1.1 ณ ส้ิน ก.พ. 65 แม้สูงข้ึน 2% YTD แต่ชดเชยได้กับหุ้นกู้ท่ีมีต้นทุน
ท�งก�รเงินสูงกว่�มีแนวโน้มลดลง หลังส้ิน ก.พ. 65 ลบ 29% QoQ อยู่ท่ี 1.1 หม่ืนล้�นบ�ท (อิง THAIBMA ณ มี.ค. 65 จะมีหุ้นกู้
เพ่ิมสุทธิ 600 ล้�นบ�ท) โดยเงินฝ�กท่ีปรับตัวสูงข้ึน สะท้อนก�รเตรียมรองรับก�รเติบโตด้�นสินเช่ือช่วงถัดไป ในมุมมองฝ่�ยวิจัย
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 บล.เอเซีีย พลัส : TISCO
 ค่งค่ำ�แนะนำ�ซ้ื้�อ ร�ค่�เป้้�หมู�ย 106 บ�ท

(-) Non – NII คาด 1.5 พันล้านบาท อ่อนตัว 14% QoQ (-26% YoY) โดยประเมินรายได้ค่าธรรมเนียมฯ ประมาณ 1.4 พันล้านบาท ลดลง 19% 
QoQ (-10% YoY) จากBancassurance fee ตามฤดูกาล กอปรกับรายได้ค่าธรรมเนียมฯ ในส่วนของ Capitalmarket อย่าง ธุรกิจบริหาร
จัดการกองทุนงวดก่อนมีฐิานสูงจาก Performance Fee ในส่วนของ provident fund ราว 471 ล้านบาท (รับรู้ในงวด 4Q เป็นหลัก) หากเทียบ
 YoYมาจากเหตุผลเดียวกับ QoQ เน่ืองจากช่วงเดียวกันปีก่อน มีการออกกองทุนท่ีได้รับกระแสตอบรับค่อนข้างดีหลายกอง (เช่น TGENOME) ทำาให้
ธุรกิจบริหารจัดการกองทุนงวด1Q64 มีฐิานสูงราว 660 ล้านบาท (ค่าเฉล่ียปกติ 300 – 400 ล้านบาทต่อไตรมาส)นอกจากน้ีรายได้ท่ีมิใช่การดำาเนิน
งานหลักคาดไว้ 90 ล้านบาท เทียบกับ 14 ล้านบาทงวดก่อน หนุนด้วยฤดูกาลเงินปันผล แต่ตำ่าลงจาก 448 ล้านบาทงวด 1Q64 สาเหตุจากคาดการณ์
รายการวัดมูลค่าสินทรัพย์ (FVTPL) ลดลง เป็นไปตามสภาวะตลาด

(+) Credit Cost ค�ดไว้0.45% จ�ก 0.82% งวดก่อน (1Q64 ท่ี 1.5%) นอกจ�กก�รต้ังสำ�รอง (ECL) ช่วงก่อนหน้�น้ีม�พอสมควร สะท้อนผ่�น Coverage 
ratio ณ ส้ินปี 2564 ท่ี237% ยังได้อ�นิสงค์จ�กกิจกรรมท�งเศรษฐกิจเดินหน้�ต่อเน่ืองต้ังแต่ 4Q64 ค�ดเป็นปัจจัยบวกต่อคุณภ�พสินทรัพย์ โดยเฉพ�ะ
กลุ่มลูกหน้ีท่ีอยู่ในม�ตรก�รช่วยเหลือ ณ ส้ินงวด 4Q64 ท่ี 8% (แบ่งเป็น ลูกค้�ธุรกิจ 4% และ ลูกค้�ร�ยย่อย 4%) ของพอร์ตสินเช่ือTISCO คว�มส�ม�รถ
ในก�รชำ�ระหน้ีน่�จะดีข้ึน ทำ�ให้ค�ดก�รณ์ NPL / Loan ณ ส้ินงวด1Q65 อยู่ท่ี 2.3% ตำ่�ลงจ�ก 2.4% ณ ส้ินงวดก่อน และ Coverage ratio ท่ี 252%

โดยฝ่�ยวิจัยประเมินคุณภ�พสินทรัพย์ปี 2565 ยังคงอยู่ในก�รบริห�รจัดก�ร ท้ังจ�กนโยบ�ยสินเช่ือท่ีเข้มงวดช่วงท่ีผ่�นม� (สินเช่ือ ณ ส้ินปี 2564 ลบ
 16% จ�กส้ินปี 2562 VSกลุ่มฯ บวก 14.7%) ช่วยลดคว�มเส่ียงในก�รไหลตกช้ันของลูกหน้ี ห�กก�รฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยช้�กว่�ท่ีค�ดก�รณ์ กอปรกับ
พอร์ตสินเช่ือเช่�ซ้ือร�ว 50% เป็นรถกระบะ(สอดคล้องยอดข�ยรถยนต์ใหม่ไทยร�ยปีร�ว 50% เป็นรถกระบะ) ส่วนใหญ่ใช้นำ้�มันดีเซลซ่ึงภ�ครัฐพย�ยย�ม
ตรึงร�ค� จึงมองว่�โอก�สท่ีลูกหน้ีจะไหลตกช้ันเป็น Stage 3 (NPL)เพร�ะภ�วะร�ยได้ครัวเรือนชะลอตัว จ�กแรงกดดันด้�นร�ค�พลังง�นไม่สูงม�ก

ภ�พรวมห�กกำ�ไรสุทธิ 1Q65 ต�ดค�ด จะคิดเป็นสัดส่วน 25% ของประม�ณก�รกำ�ไรสุทธิปี 2565 ท่ี 7.1 พันล้�นบ�ท (+5% YoY) โดยประเมินก�รฟ้ืนตัว
ของกำ�ไรในระดับ YoY จะชัดข้ึนช่วง 2Q – 3Q65 (2Q – 3Q64 กำ�ไรเฉล่ีย 1.6 พันล้�นบ�ทต่อไตรม�ส) หนุนด้วยทิศท�งสินเช่ือขย�ยตัวในช่วงท่ีเหลือ
ของปี ต�มนโยบ�ยสินเช่ือเชิงรุกข้�งต้น ค�ดส่งให้สินเช่ือท้ังปีเติบโต 3% YoY ส่วนสมมติฐ�น NIM ปี2565 อยู่ท่ี 5.1% (ปี 2564 ท่ี 4.8%)แม้ FED เร่ิม
ปรับข้ึนอัตร�ดอกเบ้ีย (Dotplot ปี 2565 – 66 ประม�ณ 7 คร้ัง และ 4 คร้ังต�มลำ�ดับ) แต่มองว่� ธปท. จะยังคงอัตร�ดอกเบ้ียนโยบ�ยไว้ท่ีระดับ 0.5% 
อันเป็นผลจ�กก�รฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยกลับสู่ฐ�นปี 2562 น่�จะเกิดข้ึนในปี 2566 ประเมินทำ�ให้Cost of fund ปี 2565 ของ TISCO เท่�กับ 1.10% 
จ�ก 1.13% ในปี 2564 รับอ�นิสงค์อัตร�ดอกเบ้ียตำ่�ตลอดปี นอกจ�กน้ีประม�ณก�รปี 2565 – 66 ของฝ่�ยวิจัยสะท้อนคว�มเส่ียงกรณีแนวโน้มดอกเบ้ีย
ข�ข้ึนและต้นทุนจ�ก FIDF ท่ีอ�จเพ่ิมข้ึนแล้ว (สมมติฐ�น NIMปี 2565 – 66 อยู่ท่ี 4.9% และ 4.8% ต�มลำ�ดับ)ด้�น Credit Cost ปี 2565 ค�ดไว้ 0.7%ลด
ลงจ�ก 1% ในปี2564 ด้วยเหตุผลเดียวกับ 1Q65

ROE และ Div yield สูงสุดในกลุ่มฯ ยังถือว่าน่าสนใจ

อิง GGM (ROE ระยะย�ว 17% และ COE ท่ี 9.1%) ให้ PBV ท่ี 1.99 เท่� ได้FV ปี 2565ท่ี 106 บ�ท ด้วยประสิทธิภ�พก�รทำ�กำ�ไรสมำ่�เสมอ อีกท้ังแนวโน้ม
 ROE เฉล่ียท่ี 17.3%สูงสุดในกลุ่มฯ (ค่�เฉล่ียกลุ่มฯ ท่ีร�ว 8%) แน่นอนว่�ภ�ยใต้คว�มค�ดหวังของตล�ดหุ้นเร่ืองดอกเบ้ียข�ข้ึน ทำ�ให้ ธ.พ. ขน�ดใหญ่ได้
รับคว�มสนใจจ�กตล�ดม�กกว่� อย่�งไรก็ต�ม แม้แนวโน้มกำ�ไร ธ.พ. ใหญ่ ปี 2565 – 66 ฟ้ืนตัวในอัตร�สูงกว่� TISCO และหนุนทิศท�ง ROE ของ ธ.พ. 
ใหญ่ ทยอยดีข้ึน แต่ประเมินเป็นระดับ ROE ไม่เกิน 10%

ขณะท่ี BIS Ratio ของ TISCO ณ ส้ินปี 2564 ท่ี 25% (ค่�เฉล่ียกลุ่มฯ ท่ี 20%, เกณฑ์ข้ันตำ่� 11%) ช่วยรองรับก�รเติบโตด้�นสินเช่ือในอน�คต พร้อมกับ
รักษ�ก�รจ่�ยเงินปันผลในระดับสูง โดยฝ่�ยวิจัยค�ด Div yield ปี 2565 ร�ว 7% (ปี 2564 อยู่ท่ี 7.15 บ�ทต่อหุ้นข้ึน XD วันท่ี 29 เม.ย. 65) นอกจ�กจะ
สูงสุดในกลุ่มฯ ยังถือว่�สูงสุดใน SET50 (อันดับ 2LH มี Div Yield ร�ว 6.3% อิงจ�ก Bloomberg ณ 17 มี.ค. 65) ในขณะท่ี TISCO มีค่�BETA ร�ว 0.9 
เท่� ท�งทฤษฎีบ่งช้ีว่�คว�มผันผวนตำ่�กว่�ตล�ดเม่ือรวมกับนโยบ�ยสินเช่ือค่อนข้�งอนุรักษ์นิยม มองเป็นหุ้นท่ีเหม�ะกับนักลงทุนส�ยอนุรักษ์นิยม คงคำ�
แนะนำ� ซ้ือ

ประเด็นความเส่ียงท่ีมีนำ้าหนักต่อประมาณปี 2565 ของ TISCO

1. กรณีท่ีสินเช่ือเติบโตตำ่ากว่าเป้าหมาย โดยทุกๆ 1% ของคาดการณ์สินเช่ือสุทธิปี2565 ท่ีลดลงจากปัจจุบันท่ีประเมินไว้เติบโต 3% yoy จะทำาให้รายได้
ดอกเบ้ียรับสุทธิลดลง 0.6% จาก 12,551 ล้านบาท และกำาไรสุทธิปี 2565 ลดลง 0.7% จาก7,118 ล้านบาท ส่วน FV ไม่เปล่ียนแปลง

2. NIM ลดลงตำ่ากว่าคาด โดยทุกๆ 10bps ของ NIM ท่ีปรับตัวลดลงจากคาดการณ์ปี2565 ท่ี 5.08% จะทำาให้รายได้ดอกเบ้ียรับสุทธิลดลง 2% จาก
ปัจจุบันท่ี 12,551ล้านบาท และกำาไรสุทธิปี 2565 ลดลง 3% จาก 7,118 ล้านบาท และส่งผลให้ FVลดลงจากเดิม 4 บาท

3. กรณีท่ีคุณภาพสินทรัพย์แย่กว่าคาด จะส่งผลกระทบต่อคาดการณ์ผลขาดทุนด้านเครดิตด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (Expected Credit Loss 
: ECL) โดยทุกๆ10bp ของคาดการณ์Credit cost ปี 2565 ท่ีเพ่ิมข้ึนจากท่ีประเมินไว้ 73bps จะทำาให้ค่าใช้จ่ายสำารองหน้ีฯ เพ่ิม 14% จากปัจจุบันท่ี 
1,504 ล้านบาท และทำาให้กำาไรสุทธิปี 2565 ลดลง 2.3% จาก 7,118 ล้านบาท และส่งผลให้ FV ลดลงจากเดิม 3 บาท
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บล.โก้ลเบล็ก้ : HARN
 ป้รับค่ำ�แนะนำ�จ�ก “ถ้ือ” เป็้น “ซ้ื้�อ”ร�ค่�เหมู�ะสมู 2.66 บ�ท

COMPANY REPORT
mai / Services HARN ENGINEERING SOLUTIONS PLC. (HARN)
• คาดการณ์กำาไรสุทธิปี 65 เติบโต 17%
• กำาไรสุทธิ 4Q64 ท่ี 20.6 ลบ. เติบโต 13.2%YoY และ 104.0%QoQ
• คาดการณ์กำาไรสุทธิปี 65 เติบโต 17%YoY
• ปรับคำาแนะนำาจาก “ถือ” เป็น “ซ้ือ”ราคาเหมาะสมปี 65 เท่ากับ 2.66 บาท

ประเด็นสำาคัญในการลงทุน
• กำ�ไรสุทธิ 4Q64 ท่ี 20.6 ลบ. เติบโต 13.2%YoY และ 104.0%QoQ : กำ�ไรตำ่�กว่�ค�ดท่ี 32.4 ลบ. หรือตำ่�กว่�ค�ด 57% จ�กร�ยได้ท่ีตำ่�กว่�ค�ดร�ว
 4% โดยบริษัทมีร�ยได้จ�กก�รข�ยและบริก�ร 265.7 ล้�นบ�ท ทรงตัว YoY แต่เพ่ิมข้ึน 13.0%QoQ เน่ืองจ�กไม่มีก�รปิดหน่วยง�นก่อสร้�งในช่วงเดือน
สิงห�คม ถึง กันย�ยน (ช่วงไตรม�ส 3) ส่งผลให้บริษัทได้รับก�รส่ังซ้ือจ�กลูกค้�เข้�ม�ประกอบกับก�รเล่ือนส่งมอบสินค้�ม�เป็นในช่วง 4Q64 ทำ�ให้ร�ยได้
เติบโตQoQ บริษัทมีอัตร�กำ�ไรข้ันต้น 28.9% ปรับตัวลงจ�กระดับ 29.3% ใน 3Q64 และ ท่ีระดับ 30.0% ใน 4Q63 อัตร�กำ�ไรสุทธิเท่�กับ 7.5% เพ่ิมข้ึนจ�ก
 4.2% ใน 3Q64 และ 6.7% ใน 4Q63 ส่งผลให้บริษัท มีกำ�ไรสุทธิงวด 4Q64 เท่�กับ 20.6 ลบ. ส่งผลให้ท้ังปี 64 มีกำ�ไรสุทธิเท่�กับ 72.2 ล้�นบ�ท ลดลง
 26.3%YoY ตำ่�กว่�ท่ีค�ด 16% ส�เหตุหลักเกิดจ�ก %GP ท่ีตำ่�กว่�ค�ด ด้�นฐ�นะก�รเงินยังคงแข็งแกร่ง อัตร�ส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ปรับ
ข้ึนเล็กน้อยท่ีระดับ 0.28 เท่� อยู่ในระดับตำ่�เม่ือเทียบกับค่�เฉล่ียของกลุ่มท่ีระดับ 0.69 เท่� และมีสภ�พคล่องรองรับก�รลงทุนเพ่ิมโดยไม่จำ�เป็นต้องพ่ึงพ�
เงินกู้

• ค�ดก�รณ์กำ�ไรสุทธิปี 65 เติบโต 17%YoY : เร�ปรับลดประม�ณก�รร�ยได้ และกำ�ไรสุทธิปี 65 จ�ก 1,246 ลบ. และ 108 ลบ. สู่ 1,180ลบ. และ 85 ลบ
. ลดลง 6% และ 28% จ�กประม�ณก�รเดิม เน่ืองม�จ�กร�ยได้และกำ�ไรในปี 64 ท่ีตำ่�กว่�ค�ด ส่วนทิศท�งผลก�รดำ�เนินง�นในปี 65 จ�กสถ�นก�รณ์ก�ร
แพร่ระบ�ดของโควิด-19 ในปัจจุบันท่ีจำ�นวนผู้ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ร�ยวันยังคงอยู่ในระดับสูง ส่วนใหญ่เป็นส�ยพันธ์ุโอมิครอน แต่อ�ก�รไม่รุนแรงเม่ือ
เทียบกับส�ยพันธ์ุเดลต้� จึงทำ�ให้เร�ค�ดว่�จะเห็นก�รฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงก�รเปิดประเทศและค�ดว่�จะไม่มีม�ตรก�รล็อคด�วน์ ปัจจัยดังกล่�วจะ
สนับสนุนให้ง�นก่อสร้�งในประเทศกลับม�คึกคัก ส่งผลให้บริษัทมียอดข�ยทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ฟ้ืนตัว โดยในปี 65 เร�ค�ดว่�ยอดข�ยของบริษัทจะเติบโตร�ว
 15% เป็น 1,180 ลบ. มีปัจจัยสนับสนุนจ�กง�นข�ยและติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิง ท้ังในอ�ค�ร สำ�นักง�น อ�ค�รพักอ�ศัย ไปจนถึงโรงง�นอุตส�หกรรมต่อม�
ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอ�ก�ศ VRF ท่ีเป็นท่ีนิยม จุดเด่นคือประหยัดพลังง�น ในส่วนของระบบทำ�คว�มเย็น HARN เป็นผู้ผลิตชุดทำ�คว�มเย็นให้กับบริษัท ฟ
อร์ท สม�ร์ท เซอร์วิส จำ�กัด (มห�ชน) (FORTH) สำ�หรับติดต้ังในตู้ชงก�แฟอัตโนมัติ “เต่�บิน” สำ�หรับธุรกิจผลิตภัณฑ์ก�รพิมพ์ดิจิทัลซ่ึงใช้เทคโนโลยีก�ร
พิมพ์เลเบิล สติ�กเกอร์ และผลิตภัณฑ์ระบบไอโอที ใช้สำ�หรับติดต้ังต�มอ�ค�รเพ่ือติดต�มก�รทำ�ง�นของระบบพ้ืนฐ�นของง�นอ�ค�ร ณ ส้ินเดือน ธ.ค. 64 
มี backlog 397 ล้�นบ�ท (ใกล้เคียงกับงวดเดือน ก.ย. 64 ท่ี 387 ล้�นบ�ท) ซ่ึงจะทยอยรับรู้ในปี 65 และประม�ณก�รกำ�ไรสุทธิท่ี 85 ล้�นบ�ท เติบโต
 17%YoY

• ปรับคำ�แนะนำ�จ�ก “ถือ” เป็น “ซ้ือ”ร�ค�เหม�ะสมสำ�หรับปี 65 เท่�กับ 2.66 บ�ท : ฝ่�ยวิจัยยังคงมีมุมมองบวกต่อปัจจัยพ้ืนฐ�นในระยะย�วจ�ก
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคว�มหล�กหล�ย และเป็นสินค้�ท่ีจำ�เป็นในอ�ค�รและโรงง�นโดยแม้เร�ปรับลดประม�ณก�รในปี 65 แต่ฝ่�ยวิจัยปรับเพ่ิมร�ค�เหม�ะสม
สำ�หรับปี 65 จ�ก 2.60 บ�ท เป็น 2.66 บ�ท ซ่ึงอิงประม�ณกำ�ไรต่อหุ้นปี 65 ท่ี 0.145 บ�ท และ Prospective P/E ท่ีระดับ 18.34 เท่� (อิง PER ย้อน
หลัง 5 ปีของบริษัทท่ีระดับ +0.25SD) เน่ืองจ�กเร�ค�ดว่�จะเห็นก�รฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ หลังจ�กก�รเปิดประเทศและยกเลิกม�ตรก�รล็อคด�วน์ ซ่ึงจะ
สนับสนุนให้ง�นก่อสร้�งในประเทศกลับม�คึกคัก ท้ังน้ีร�ค�เหม�ะสมมีอัพไซต์จ�กร�ค�ปัจจุบันร�ว 14.66% ขณะท่ีค�ดก�รณ์อัตร�ผลตอบแทนเงินปันผล 
(Dividend Yield) ในอน�คตร�ว 4.2% ต่อปี เร�จึงปรับคำ�แนะนำ�จ�กเดิม “ถือ” เป็น “ซ้ือ”

ปัจจัยเส่ียง :
1. การฟื�นตัวของเศรษฐิกิจมีความล่าช้าทำาให้กำาลังซ้ือลดลง
2. การสูญเสียการเป็นตัวแทนจำาหน่ายสินค้า
3. การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำาให้ภาคธุรกิจชะลอการลงทุน
4. อัตราแลกเปล่ียนมีความผันผวนส่งผลต่อต้นทุนสินค้านำาเข้า
 
Analyst : Wilasinee Boonmasungsong
02 672 5937
Wilasinee@globlex.co.th
Analyst Assistant : Panachai Kritthanachai
Anti-Corruption score : ได้รับก�รรับรอง
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บล.โก้ลเบล็ก้ : LALIN
แนะนำ�ซ้ื้�อ ร�ค่�เหมู�ะสมู 13.20 บ�ท

Lalin - ซ้ือ ราคาเหมาะสม 13.20 บาท
เพ่ิมประมาณการรายได้ และกำาไรปี 65 
9.5% และ 8.5% ตามลำาดับ

• งวด 4Q64 บริษัทมีร�ยได้จ�กก�รข�ย 1,757 ล้�นบ�ท เพิ่มขึ้น 8.4% QoQ และ 0.6% 
YoY โดยมีอัตร�ก �ไรขั้นต้นที่ระดับ 38.9% ทรงตัวทั้ง YoY และ QoQ ยังคงรักษ�ระดับ
คว�มส�ม�รถในก�รทำ�กำ�ไรได้ดีกว่�ค่�เฉลี่ยของอุตส�หกรรมที่ระดับ 31% ส่งผลให้มี
กำ�ไรสุทธิ 376 ล้�นบ�ท ขย�ยตัว10.9%QoQ แต่ลดลง 1.6%YoY ทั้งปี 64 บริษัทมีร�ย
ได้และกำ�ไรที่ 6,573 ล้�นบ�ท และ 1,389ล้�นบ�ท ม�กกว่�เร�ค�ดที่ 6,002 ล้�นบ�ท 
และ 1,266 ล้�นบ�ท ต�มลำ�ดับ หรือม�กกว่�ค�ด9.5% และ 9.7%

 
• ในปี 65 บริษัทตั้งเป้�มียอดข�ย Presale ร�ว 8,500 ล้�นบ�ท และค�ดยอดโอนที่จะ
รับรู้เป็นร�ยได้ร�ว 7,200 ล้�นบ�ท เปิดแนวร�บ 10-12 โครงก�รรวมมูลค่� 7-8 พัน
ลบ. เติบโตอย่�งน้อย 15%จ�กปี 64 ช่วง 2M65 เปิดแล้ว 3 โครงก�รได้แก่ 1.Lalin 
Town ชัยพฤกษ์-ไทรน้อย 2. LalinTown Lio ชัยพฤกษ์-ไทรน้อย 3. Lanceo CRIB 
รัตน�ธิเบศร์-ท่�อิฐ รวม 3 โครงก�รมูลค่�ร�ว1,520 ล้�นบ�ท และในไตรม�สแรกของปี 
65 บริษัทจะเปิดข�ยอีก 2 โครงก�ร รวมเป็น 5 โครงก�รใน 1Q65 ในปัจจุบันบริษัทเน้น
โครงก�รแนวร�บที่เป็น Real Demand และเป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ของประเทศ

• คว�มเห็น ฝ่�ยวิจัยมีมุมมองบวกต่อปัจจัยพื้นฐ�นของบริษัท จ�กผลก�รดำ�เนินง�น
ที่เติบโตต่อเนื่องในก�รประเมินร�ค�เหม�ะสมอิง Prospected PER ที่ระดับ 8.1 เท่�
และ P/E ตำ่�กว่�ค่�เฉลี่ยของหุ้นกลุ่มอสังห�ริมทรัพย์ที่ระดับ 23 เท่� จ�กก�รประเมิน
 EPSปี 65 ที่ 1.63 บ�ทได้ร�ค�เหม�ะสมเท่�กับ 13.20 บ�ท ขณะที่ค�ดก�รณ์อัตร�ผล
ตอบแทนเงินปันผลในอน�คตร�ว 6%
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CPALL ซีพี ออลล์
ประเด็นสำาคัญจากการประชุมกับ CPALL

ประเด็นหลัก: CPALL ยังคงเห็นโมเมนตัมการกลับมาของลูกค้าในร้านท่ีดี
อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปลายปีท่ีแล้วจนถึึงต้นปี CPALL มองว่ามาร์จ้ินน่าจะได้
รับผลกระทบบ้างเล็กน้อยจากราคาวัตถุึดิบและนำ้ามันท่ีสูงข้ึน การจัดการ
สต็อคสินค้าและประสิทธิภาพท่ีคลังสินค้าท่ีดีข้ึน CPALL 

ยังไม่ห่วงการแข่งขันจากตู้กดกาแฟรายอ่ืนๆ CPALL มองว่ากาแฟ All 
Café มีจุดแข็งด้านราคา โปรโมช่ัน และวัตถุึดิบ ธุรกิจ Delivery ถืึอเป็น
ธุรกิจท่ีสำาคัญในการช่วยทำาให้ ยอดขายต่อบิลของ 7-Eleven อยู่ในระดับท่ี
สูงและยังคงขยายสาขาท่ีต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง

คำาแนะนำาพ้ืนฐาน: เราค่อนข้างม่ันใจกับผลประกอบการปี 2022 จาก 
message ของ ทาง CPALL ท้ังด้านการฟ้�นตัวของรายได้ต่อสาขา และการ
ควบคุมต้นทุน โดยรวมยังเป็นไปในทิศทางเดียวกับท่ีเรามอง โดยเรายังคง
คำาแนะนำา “ซ้ือ” CPALL ท่ีราคาเป้าหมาย 79 บาท

บล.บัวิหลวิง : CPALL
ค่งค่ำ�แนะนำ� “ซ้ื้�อ” ร�ค่�เป้้�หมู�ย 79 บ�ท
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IP อินเตอร์ ฟาร์มา กลับเข้าสู่ช่วงการเร่งเครื่องการเติบโต เราคาดว่า
หุ้น IP จะกลับมาสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดอีกครั้งตามแนวโน้ม
 1) ก�าไรปีนี้คาดเติบโตสูงราว 80% YoY จากทั้งธุรกิจหลักและ New 
S-curve และมี Upside ราว 15-20% จากการส่งมอบรายได้ตาม
แผนที่ 1.8 พันล้านบาท (ซึ่งสูงกว่าเราคาด 1.53 พันล้านบาท) 

ทั้งจากธุรกิจหลัก และจาก Lab Pharmacy ที่เพื่งซื้อเข้ามา มีแผนจะ
เข้าไปขยายสาขาจาก 22 สาขา เป็น 40 สาขาในปีนี้ พร้อมทั้งบริหาร
จัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จัด Product mix ใหม่ สร้าง
 synergy กับ IP, 2) แผนการเติบโตระยะยาวในระดับเฉลี่ย 40-50% 
ต่อปี ถือว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรม ขณะที่ราคาหุ้นปรับลงมา 17% 
จากจุดสูงสุดล่าสุด (2 ก.พ.) สวนทางงบการเงิน 4Q21 ที่ก�าไรท�าจุด
สูงสุดใหม่ และ Outlook ที่ดี

Fundamental View : เรามองเป็นโอกาส
ช้อนซ้ือ และคงราคาเป้าหมายท่ี 26 บาท  

(อิง PEG 1 เท่า บน EPS ปี 2022 และกำาไร
เติบโต 41%/ปี CAGR ในปี 2021-24)

บล.บัวิหลวิง : IP
มูองโอก�สช้้อนซ้ื้�อ ค่งร�ค่�เป้้�หมู�ยท่� 26 บ�ท
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บล. เมย์แบงก์้ (ปร์ะเทิศไทิย) : AH

ค่งแนะนำ� ซ้ื้�อ ป้ระเมิูนร�ค่�เป้้�หมู�ย 28 บ�ท

AAPICO Hitech (AH) แนวโน้มปี 2565 จะเติบโต

BUY
Share Price THB 23.50
12 m Price Target THB 28.00 (+19%)
Previous Price Target THB 28.00

ประเด็นการลงทุน

แนวโน้มปี 2565 ผู้บริหารต้ังเป้าหมายจะเติบโตสูง 30% แรงหนุนจากอุตสาหกรรมรถยนต์ท่ีจะเติบโต รวมถึงได้รับค�าส่ังซ้ือใหม่ซ่ึง
เป็น Global Model ดีกว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ท่ียอดผลิตรถยนต์ในปีน้ี 1.8 ล้านคัน เติบโต 7% ประมาณการของเราค่อนข้างอนุรักษ์
นิยม ประเมินยอดขาย 23,045 ล้านบาท โต 12.8% และ มีก�าไรสุทธิ 1,130 ล้านบาท โต 10% ส่วนก�าไรปกติโต 43% ราคาหุ้นปัจจุบันมี 
Valuation ท่ีถูก ซ้ือขาย P/E ปี 2565 ท่ีต�่า 7.4 เท่า P/BV 0.9 เท่า และ อัตราเงินปันผลตอบแทน 4.7% เราคงประเมินราคาเป้าหมาย 28 
บาท บนค่า Forward P/E ปี 2565 เท่ากับ 8.8 เท่า โดยให้ส่วนลดจากค่าเฉล่ีย Forward P/E 10 ปี ซ่ึงเท่ากับ 9.9 เท่า คงแนะน�า ซ้ือ

4Q64 กำาไรลดลง แต่รวมปี2564กำาไรฟื�นตัวแรง

AH ประกาศผลประกอบการ 4Q64 มีก�าไรสุทธิท่ีลดลงเหลือเพียง 128 ล้านบาท (-45%QoQ, -18%YoY) แม้ว่าไตรมาสน้ีจะมียอดขายท่ี
ฟ้�นตัวท่ีดีข้ึน 5,770 ล้านบาท (+36%QoQ, +4%YoY) และ อัตราก�าไรข้ันต้นปรับดีข้ึนเป็น 10.0% จาก 9.3% ในไตรมาสก่อน และ 6.8% ใน
ปีก่อน แต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพ่ิมเป็น 449 ล้านบาท (+45%QoQ, +13%YoY) โดยถูกฉุดจากประเทศโปรตุเกสท่ีขาดทุนร่วม 
100 ล้านบาทจากปัญหาขาดแคลนไมโครชิป และ เหล็กท่ีข้ึนราคายังไม่สามารถปรับราคากับลูกค้าได้ รวมปี 2564 เป็นปีท่ีมีการฟ้�นตัวแรง
มียอดขายเท่ากับ 20,433 ล้านบาท โต 19% และ มีก�าไรสุทธิเท่ากับ 1,024 ล้านบาท เติบโตสูงถึง 593%YoY

แนวโน้มปี 2565 ผู้บริหารต้ังเป้าหมายจะโตสูง 30%

AH ได้จัดประชุมนักวิเคราะห์เม่ือวาน (15 มี.ค.) ผู้บริหารต้ังเป้าหมายในปีน้ีจะเติบโตสูง 30% แรงหนุนจากอุตสาหกรรมรถยนต์ท่ีเติบโต
 ได้รับค�าส่ังซ้ือใหม่รถกระบะ Ford ซ่ึงเป็น Global Model รับรู้ปีน้ี 800 ล้านบาท ปีหน้า 1.1 พันล้านบาท รถ EV จากค่าย Vinfast ของ
เวียดนาม 100 ล้านบาท เป็นตัวแทนจ�าหน่ายรถยนต์เพ่ิมข้ึน คือ Mazda, MG, GWM เทียบกับยอดผลิตรถยนต์ในปีน้ี 1.8 ล้านคัน เติบโต
 7% โดย AH จะเติบโตได้ดีกว่าอุตสาหกรรมรถยนต์รวม จากค�าส่ังซ้ือใหม่ ส�าหรับบริษัทย่อยในโปรตุเกส (สัดส่วน 18% ของยอดขาย) ซ่ึง
ไตรมาสส่ีประสบปัญหาขาดแคลนไม่โครชิปท�าให้ตลาดยุโรปลดลงถึง 25% และ ท�าให้ขาดทุนถึง 100 ล้านบาท ไตรมาสแรกจะฟ้�นดีข้ึนไม่
ขาดทุน และ ช่วงท่ีเหลือของปีจะมีก�าไรท่ีดีข้ึนเล็กน้อย

คงประมาณการแบบอนุรักษ์นิยม คาดยอดขายและก�าไรปีนี้จะเติบโตต่อเราคงประมาณการแบบอนุรักษ์นิยม และ ต�่ากว่าประมาณการ
ของผู้บริหาร ประเมินยอดขายเท่ากับ 23,045 ล้านบาท เติบโต 12.8% ดีกว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ที่มียอดผลิต 1.8 ล้านบาท เติบโต 7% 
และ คาดจะมีก�าไรสุทธิ 1,130 ล้านบาท เติบโต 10% ถ้าไม่รวมก�าไรอัตราแลกเปลี่ยนในปีก่อนจะมีก�าไรปกติที่โตถึง 43%

Surachai Pramualcharoenkit
surachai.p@maybank.com
(66) 2658 6300 ext 1470
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Krung Thai Bank (KTB TB)
สร้างรายได้จาก G-wallet ไม่ง่าย

 บล.เมย์แบงก์้(ปร์ะเทิศไทิย) : KTB 
ค่งแนะนำ� ถ้ือ ร�ค่�เป้้�หมู�ย 13 บ�ท

ถือ TP 13 บาท ชอบ KBANK มากกว่า
เราคาดว่ารายได้ของ KTB จะยังคงอ่อนแอเน่ืองจากได้หันไปเน้นท่ีสินเช่ือภาครัฐ (ผลตอบแทนและค่าธรรมเนียมต�่า) เพ่ือเพ่ิมคุณภาพ
สินทรัพย์ คงแนะน�า ถือ ราคาเป้าหมาย 13 บาท (P/BV ปี 65 ท่ี 0.5 เท่า, ROE 7.4%) หุ้น KTB จะยังคงซ้ือขายแบบมีส่วนลดเม่ือ
เทียบกับคู่แข่ง เน่ืองจากการเติบโตของรายได้ท่ีอ่อนแอและความเส่ียงจากการให้บริการแก่ภาครัฐ เรามองว่าการสร้างรายได้จากค่า
ธรรมเนียมจากแอปกระเป๋าตังของภาครัฐยังคงเป็นเร่ืองยาก เราชอบ KBANK มากกว่า (ซ้ือ, ราคาเป้าหมาย 185 บาท) เน่ืองจากน่าจะ
ได้ประโยชน์มากกว่าจากการฟ้�นตัวของเศรษฐกิจ

ต้ังเป้าสินเช่ือ และ non-nii เติบโต 3-4%
ในการประชุมนักวิเคราะห์เม่ือวันศุกร์ท่ีผ่าน ผู้บริหารต้ังเป้าสินเช่ือปี 65 เติบโต 3-4% (หนุนโดยสินเช่ือภาครัฐและสินเช่ือรายย่อย
) ส่วนรายได้ Non-NII เติบโตตัวเลขหลักเดียว โดย KTB มีแผนท่ีจะเพ่ิมค่าธรรมเนียมจากการบริหารความม่ังค่ังเพ่ือชดเชยค่า
ธรรมเนียมการท�าธุรกรรมและ ATM ท่ีลดลง ธนาคารคาดว่า NIM จะทรงตัว YoY ท่ีประมาณ 2.5% ในปีน้ี ท้ังน้ี NIM ของ KTB ลด
ลงอย่างมากจาก 3.2% ในปี 62 เป็น 2.5% ในปี 64 เน่ืองจากสัดส่วนสินเช่ือภาครัฐต่อสินเช่ือท้ังหมดเพ่ิมข้ึนเป็น 21% ในปี 64 จาก 9% 
ในปี 62 ซ่ึง CFO ระบุว่าสินเช่ือภาครัฐท่ีเพ่ิมข้ึนส่วนใหญ่มาจากสถาพคล่องท่ีเพียงพอ

คาดต้นทุนสินเช่ือและ NPL คงท่ี
ผู้บริหารไม่กังวลนักเก่ียวกับคุณภาพสินทรัพย์ เน่ืองจาก 21% ของสินเช่ือท้ังหมดเป็นสินเช่ือภาครัฐท่ีมีความเส่ียงต�่า และ 50% ของ
สินเช่ือรายย่อยเป็นข้าราชการ ซ่ึงธนาคารสามารถหักเงินจากเงินเดือนได้โดยตรง ธนาคารต้ังเป้า NPL Ratio ท่ี 3.5% และต้นทุนสิน
เช่ือท่ี 1.35% ในปีน้ี ส่วน NPL coverage น่าจะลดลงเล็กน้อย YoY เน่ืองจากการตัดหน้ีสูญท่ีเร็วข้ึนเพ่ือควบคุม NPLs ขณะท่ีสินเช่ือ
ในโครงการบรรเทาหน้ีลดลงเหลือ 9.8 หม่ืน ลบ.ในไตรมาส 4/64 จาก 1.17 แสน ลบ.ในไตรมาส 3/64 และคิดเป็น 4% ของสินเช่ือ
ท้ังหมด จากท้ังหมด 88% เป็นสินเช่ือธุรกิจ (องค์กรและ SME) และ 12% เป็นสินเช่ือรายย่อย

 สร้างรายได้จากแอป G-wallet ไม่ง่าย
เราคงประมาณการก�าไรปี 65-66 ไม่เปล่ียนแปลงเน่ืองจากเป้าหมายทางการเงินสอดคล้องกับสมมติฐานของเรา ในแง่บวก เราเช่ือว่า
ค่าใช้จ่ายด้านเครดิตได้พุ่งแตะจุดสูงสุดแล้ว และคาดว่าจะมีโอกาสในการลดต้นทุนด้านเครดิต ส่วนในแง่ลบ เรามีมุมมองท่ีตรงข้ามกับ
ตลาดและมองเห็นความเส่ียงมากกว่าโอกาสจากฐานลูกค้าขนาดใหญ่ในผู้ใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลของรัฐบาล (แอป Pao Tang) เน่ืองจาก
ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ดังน้ันการท�าธุรกรรมผ่านสาขาส่วนใหญ่จึงอ�านวยความสะดวกให้ลูกค้าใช้แอพมือถือ 
ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์การบริหารความม่ังค่ัง

Jesada Techahusdin, CFA
jesada.t@maybank.com
(66) 2658 6300 ext 1395



อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ ส้ินเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
อยู่ท่ีระดับ 2.64% สูงกว่าค่าเฉล่ียของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซ่ึงอยู่ท่ี 2.36%

คอลััมน์์สัังคมอิน์ไซด์์
สังครามยููเครน์-รัสัเซียู สัะเทืือน์หุ้้�น์ทัื�วโลัก..

ระบุว่� ร�ค�พลังง�นในตล�ดโลก
ท่ีปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึนจ�กกรณีพิพ�ท
ระหว่�งรัสเซียและยูเครนส่งผลให้ผู้
ลงทุนมีคว�มกังวลเก่ียวกับปัญห�
เงินเฟ้อ และเศรษฐกิจโลกจะชะลอ
ตัวลง ทำ�ให้เกิดคว�มผันผวนใน
ตล�ดก�รเงินโลกโดยเห็นสัญญ�ณ
ก�รเคล่ือนย้�ยเงินลงทุนออก
จ�กสินทรัพย์เส่ียงไปยังสินทรัพย์
ปลอดภัย อีกท้ังพบว่�มีเงินลงทุน
จำ�นวนม�กเคล่ือนย้�ยจ�กตล�ดทุน
ในประเทศท่ีได้รับผลกระทบจ�กกรณี
พิพ�ท ได้แก่ ประเทศในทวีปยุโรปไป
ยังกลุ่มประเทศท่ีได้รับผลกระทบน้อย
กว่�เช่นกลุ่มประเทศ ASEAN

ปัจจัยภ�ยในประเทศท่ีมีคว�มเช่ือม
โยงไปยังรัสเซียและยูเครนค่อนข้�ง
น้อย และในระยะส้ันเศรษฐกิจไทยยัง
ได้รับผลกระทบจ�กเงินเฟ้อค่อนข้�ง
จำ�กัด และมีแนวโน้มฟ้ืนตัวต่อเน่ือง
 อีกท้ังบริษัทจดทะเบียนโดยเฉพ�ะใน
ภ�คบริก�รและก�รท่องเท่ียวท่ีค�ด
ว่�จะได้อ�นิสงส์จ�กก�รกลับม�เปิด
เมืองในอน�คต ทำ�ให้เห็น Fund Flow 
จ�กผู้ลงทุนต่�งช�ติไหลกลับเข้�สู่
ตล�ดหุ้นไทยเป็นเดือนท่ีส�มติดต่อกัน 
โดยในเดือนกุมภ�พันธ์ 2565 ผู้ลงทุน
ต่�งช�ติซ้ือสุทธิ 61,336 ล้�นบ�ท ซ่ึง
เป็นมูลค่�ท่ีผู้ลงทุนต่�งช�ติซ้ือสุทธิ
สูงสุดในรอบ 16 ปี  

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคอลัมน์สังคมอินไซด์ บนหน้าปัดแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ออนไลน์ฉบับเดือน มีนาคม 2564 
ท่ีมีแรงส่ันสะเทือนมหาศาล หลังรัสเซียเปิดฉากโจมตียูเครน  ตลาดหุ้นโลกมีความผันผวน  นักลงทุนเทขาย

สินทรัพย์เส่ียง ราคานำ้ามันท่ีพุ่งสูงสุดขีดเม่ือเทียบกับปลายปี 64 

รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์
องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

งานน้ีคงต้องจับตานักวิเคราะห์มีแนวโน้มปรับ
ประมาณการในปี 65 ลดลงหรือไม่อย่างไร....

นายศรพล ตุลยะเสถียร

ทำาให้ ณ ส้ินเดือนกุมภาพันธ์ 2565 SET Index 
ปิดท่ี 1,685.18 จุด ปรับเพ่ิมข้ึน 2.2% จากเดือน
ก่อนหน้าซ่ึงเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์อ่ืนๆ ใน ASEANSET Index ใน
สองเดือนแรกปี 2565 

ได้แรงหนุนจากอุตสาหกรรมท่ีได้รับอานิสงส์จาก
การกลับมาเปิดเมือง โดยกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีปรับ
ตัวดีกว่า SET Index เม่ือเทียบกับส้ินปี 2564 
ได้แก่ กลุ่มบริการ กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มการ
เงิน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มูลค่าการซ้ือขายเฉล่ีย
ต่อวันใน SET และ mai อยู่ท่ี 99,052 ล้านบาท
 เพ่ิมข้ึน 5.0% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดย
ผู้ลงทุนต่างชาติมีสัดส่วนมูลค่าการซ้ือขายสูงท่ีสุด
 คิดเป็น 42.80% ของมูลค่าการซ้ือขายรวม ซ่ึง
เป็นเดือนแรกนับต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ท่ีมี
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ผู้ลงทุนต่าง
ชาติกลับมาซ้ือสุทธิเป็นเดือนท่ีสามโดยในเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 

ผู้ลงทุนต่างชาติซ้ือสุทธิ 61,336 ล้านบาท ซ่ึงเป็น
มูลค่าท่ีผู้ลงทุนต่างชาติซ้ือสุทธิสูงสุดในรอบ 16 ปี

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 มีบริษัทเข้าจดทะเบียน
ซ้ือขายใหม่ใน SET 1 บริษัท คือ บมจ. พีซแอนด์
ลีฟว่ิง (PEACE) และใน mai 1 บริษัท คือ บมจ. 
พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรช่ัน (PTC)

Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ ส้ิน
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 อยู่ท่ีระดับ 18.1 เท่า สูง
กว่าค่าเฉล่ียของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซ่ึงอยู่ท่ี
ระดับ 13.5 เท่า และ Historical P/E อยู่ท่ีระดับ
 13.0 เท่า ตำ่ากว่าค่าเฉล่ียของตลาดหลักทรัพย์ใน
เอเชียซ่ึงอยู่ท่ีระดับ 16.0 เท่า



เดินหน้าปูพรมธุรกิจผลิตภัณฑ์ Bioplastic ภายใต้
แบรนด์ “ROSECO” เตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่มาให้
เชยชมในเดือนมีนาคมน้ี เป็นการน�าแป้งมันส�าปะหลัง
มาพัฒนาเป็นบรรจุภัณฑ์แบบใช้คร้ังเดียว และพลาสติก
คลุมดิน ท่ีย่อยสลายได้ภายใน 4-6 เดือน ตอบโจทย์
 Global Issue งานน้ีซีอีโอ “โฮ เรน ฮวา” ต้ังเป้าก�าลัง
การผลิตเฟสแรกไว้ระดับ 3 พันตันต่อปี แถมคาด
ว่าธุรกิจน้ีจะช่วยสร้างรายได้ 1,000 ล้านบาท ในอีก
 3-5 ปีข้างหน้า บรรดาแฟนคลับเกาะติดกันให้ดี แบบน้ี
อนาคตโตกระฉูดแน่นอน !

TWPC ขอสวนกระแสโควิด-19 

ข้ึนช่ือเร่ืองความประหยัดพลังงานต้องยกให้ PIMO  
เพราะหัวเรือใหญ่ “วสันต์ อิทธิโรจนกุล” เล็งเห็น
ความส�าคัญในการใช้พลังงานไฟฟ้าในธุรกิจท่ีเพ่ิมสูง
ข้ึนอย่างต่อเน่ืองและพ้ืนท่ีหลังคาของอาคารท่ีมีขนาด
ใหญ่ ซ่ึงมีศักยภาพในการติดต้ัsงระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์เซลล์) จะรอช้า
อยู่ใย!! PIMO-ไพโม่ ลงทุนติดต้ังหลังคาโซลาร์เซลล์
เพ่ิมเติมในอาคาร BLDC ด้วยงบลงทุน 8.3 ล้านบาท
ไปแล้วคร้าาาาาาาาาา...ช่วยประหยัดไฟด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ ติดโซลาร์เซลล์กันเยอะๆ นะคะ

PIMO  เพราะหััวเรือใหัญ่่ 

น�าไปติดต้ังท่ีส�านักงานซิก้า เอฟซี-สุขสวัสดิ� 
ตามแผนการลงทุนท่ีเคยแจ้งไว้ ฟากซีอีโอ
"ศุภกิจ งามจิตรเจริญ" ระบุการรับมอบเคร่ือง
ขุดบิทคอยน์คร้ังน้ีท�าให้มีเคร่ืองครบ 400 เคร่ือง
 พร้อมรับรู้รายได้ทันทีในไตรมาส 1/65 เดินหน้า
ต่อยอดธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลผ่าน 2 บริษัทย่อย 
ม่ันใจสนับสนุนอนาคตโตก้าวกระโดด

ZIGA เผยบริษััทฯได้รับมอบ
เครื�องขุดบิทคอยน์ เพิ�มอีก 200 เครื�อง 



หลังโชว์ฟอร์มสวย ก�าไรปี 64 พุ่งแรงกว่า 79%  
พร้อมกันน้ีบอร์ดใจดี อนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดปี 64 
ในอัตรา 0.006 บาท/หุ้น ข้ึนเคร่ืองหมาย XD วันท่ี 3 
พ.ค.65 จ่ายเงินปันผล 20 พ.ค.น้ี แบบน้ียกน้ิวกดไลค์
รัวๆๆๆ ให้กับ CEO "จอมทรัพย์ โลจายะ" ท่ีบริหาร
งานด้วยความมุ่งม่ัน ท�าให้ธุรกิจโตวันโตคืน สร้างผล
ตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างน่าช่ืนชม หุ้นดี
มีอนาคต พี/อี ตำ่า เพียง 12.46 เท่า ...โบรกฯให้ราคา
เป้าหมาย 1.20 บาท/หุ้น ใครท่ีไม่มีหุ้นติดพอร์ตไว้
เสียดายแทนเลย

หุ้ันกลุุ่่มโรงไฟฟา้อนาคตดี ต้องยกนิ�วให้ั SUPER 

AQUA รายงานผลประกอบการปี 64 ท่ีสร้างรายได้รวมกว่า  
819 ล้านบาท คิดเป็นกำาไรโตจุกๆ 280% สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 
ด้านบอร์ด AQUA ยังใจดี เคาะแจก WARRANT (AQUA-W3) ฟรีๆ 
ในอัตรา 2:1 แต่! แต่!! ของฟรีต้องมีกำาหนดเวลา วันศุกร์ ท่ี  
11 มี.ค.65 ตลาดฯเตรียมข้ึนเคร่ืองหมาย XW (Excluding 
Warrant) โดยบริษัทฯก�าหนดวัน Record Date คือวันท่ี 14 มีนาคม
น้ีแล้วจ้า งานน้ีเส่ียฉาย บุญนาค รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บอกเองเลยว่าใครช้าโดน XW ไม่รู้ด้วยน�า.... 
 
แถมข่าวล่าสุด เจอแน่!! Mega Trend การลงทุนในธุรกิจใหม่ท่ี 
AQUA ก�าลังซุ่มท�าดีลอย่างดุเดือด เพราะจะไม่ยอมให้ผู้ถือหุ้นตก 
เทรนด์กับกระแสแห่งอนาคต เตรียมแถลงแผนธุรกิจเร็วๆน้ี ใคร
พลาดหุ้นดีๆกับการลงทุนน่าสนใจขนาดน้ี อย่าหาว่า AQUA ไม่เตือน
 ....

เมื�อปลุ่ายเดือนกุมภาพันธ์์ที�ผ่านมา  AQUA

มีรายได้รวมอยู่ท่ี 852.04 ล้านบาท และฟันกำาไร
สุทธิอยู่ท่ี 41.90 ล้านบาท พร้อมแจกข่าวดีรัวๆ ให้
กับผู้ถือหุ้น หลังท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไฟ
เขียวจ่ายปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ก�าหนด
ข้ึน XD 8 มี.ค. รับทรัพย์ 29 เม.ย.น้ี นอกจากน้ียัง
อนุมัติแจกวอร์แรนต์ฟรี ในสัดส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม
ต่อ 1 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ โดยจะจัดประชุมผู้
ถือหุ้นในวันท่ี 29 มีนาคมน้ีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ…งาน
น้ีผู้ถือหุ้นเตรียมตัวไปใช้สิทธิกันเลยค่าาาา

NDR รายงานผลุ่การดำาเนินงานในปี 2564



ล่าสุดเปิดตัว “เมจิก ฟาร์ม เฟรช นำ้าผลไม้รวมผสมนำ้า
ใบกัญชา” รายแรกของไทย ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน
และคุณภาพจาก อย. มาพร้อมกัน 3 รสชาติอร่อย
โดนใจ “มิกซ์เบอร์ร่ี - ล้ินจ่ี - สับปะรด” ดับกระหาย
 ผ่อนคลายรับซัมเมอร์ พร้อมวางจ�าหน่ายแล้ววันน้ีท่ัว
ประเทศ ตามเทรนด์และกระแสในปัจจุบัน ม่ันใจจะช่วย
ผลักดันยอดขายไตรมาส 1/65 เติบโต หนุนรายได้ปีน้ี
ทะลุ 5,000 ล้านบาท เตรียมทยอยเสิร์ฟสินค้าใหม่บุก
ตลาดท้ังใน และต่างประเทศต่อเน่ือง

SNNP เสือปืนไว! เขย่าตลุ่าดเครื�องดื�ม 

บิ�กบอสแห่ง บมจ.ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตร้ี (FPI) 
สามารถกลับมาแจ้งเกิดในวงการหุ้นดีก�าไรสวยอีกคร้ัง
 ก็แหม!! ผลงานปี 64 ทะลุทะลวงเพ่ิมข้ึนกว่า 899.9% 
แบบออลไทม์ไฮ เรียกได้ว่า ฝีมือไม่ธรรมดาจริง ๆ
 แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ ท้ังเงินบาทอ่อน
ค่า ค่าระวางเรือยืนสูง  ราคาวัตถุดิบปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
และอีกหลายปัจจัย  แต่ FPI ยังสามารถฝ�าฟัน พลิก
สถานการณ์ได้ทันท่วงที รู้อย่างน้ีแล้วผู้ถือหุ้นสบายใจ
หายห่วง และปีน้ีมีลุ้นนิวไฮได้อีกใช่ม้ัยคะเฮียพอล! 

ขอปรบมือรัวๆ ให้ักับ "สมพลุ่ ธ์นาดำารงศัักดิ�"

รับเงินกว่า 915 ล้านบาท ล่ันพร้อมเดิน
หน้าตามแผนยุทธศาสตร์โฟกัส  
“Green Logistics-Green Utilities” 
และรุก ธุรกิจท่ีจะสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
บริษัท ช้ีปัจจัยพ้ืนฐานแกร่ง - 
สัดส่วนหน้ีสินต่อทุนแค่ 0.09 เท่า

B ปลืุ่�มผ้้ถืือหุ้ันเชืื่�อมั�น แห่ัใช้ื่สิทธิ์เพิ�มทุน RO


















