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ก้าวต่อไป
ระยะทางพิสจู น์มา้ กาลเวลาพิสจู น์คณ
ุ ภาพ หนังสือพิมพ์รายวันทันหุน้ ก้าวเข้าสูป่ ที ี่ 19 เป็นสือ่ เพือ่ การลงทุนทีพ่ สิ จู น์ได้อย่าง
ชัดเจนแล้วว่า สามารถยืนหยัดอยู่เคียงข้างนักลงทุนอย่างแข็งแกร่ง และพร้อมเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ท่ามกลางสถานการณ์การลงทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารที่ถาโถมเข้ามามากมาย สิ่งสำ�คัญในการลงทุน
นั่นคือ การคัดเลือก จัดการข้อมูล ข่าวสาร วางกลยุทธ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นี่คือสิ่งที่สื่อทันหุ้นทั้งหมดให้ความสำ�คัญ ผ่านการเสนอข่าวสารผ่านทั้งหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ทั้งในรูป
แบบตัวอักษร และวิดีโอตลอดจนการไลฟ์สด เพื่อให้นักลงทุนได้แนวทางในการลงทุนมาโดยตลอด
จะเห็นได้ว่าสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาได้พลิกโฉมการลงทุนไปสู่ความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะโลกของสินทรัพย์
ดิจิทัลได้เป็นหนึ่งในกระแสการลงทุน หุ้นเทคโนโลยีมีความสำ�คัญมากขึ้น จากแรงหนุนของเม็ดเงินฟันด์โฟลว์
ทว่าในปี 2565 นี้สถานการณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเงินเฟ้อที่พุ่งสูง กดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐต้องกลับนโยบาย
โดยพลัน ทั้งการขึ้นดอกเบี้ย และดึงเม็ดเงินออกจากตลาด ซึ่งแน่นอนว่าจะมีความกังวลเกิดขึ้นมาเป็นระยะ และทำ�ให้หุ้นที่
เคยสนุกกับเม็ดเงินไหลเข้ามีความเสี่ยงผันผวนสูง
แต่กลับกันนี่คือโอกาสของ “หุ้นไทย” ในฐานะที่เป็นดินแดนแห่งหุ้นคุณค่าราคายังไม่สูง จะได้รับเม็ดเงินเข้ามา ดังจะ
เห็นได้จากการกลับมาซื้อหุ้นไทยสุทธิของต่างชาติในปีนี้ ประกอบกับบรรดาหุ้นขนาดใหญ่ของไทยปัจจุบันก็พร้อมที่จะสะบัด
ภาพชะงัก กลับมาสู่โหมดเดินหน้า
“ทันหุ้น” เป็นสื่อเพื่อการลงทุนพร้อมเสนอแนวทางของหุ้นที่น่าสนใจ และเจาะลึกพื้นฐาน มีบทวิเคราะห์ความถูกแพง
เพื่อให้นักลงทุนรู้เท่าทันสถานการณ์ และเม็ดเงินฟันด์โฟลว์อย่างต่อเนื่อง
ในอีกด้านหนึ่งสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การให้ความสำ�คัญกับธุรกิจใหม่ๆ ที่เป็นอนาคต เมกะเทรนด์ ก็นับ
เป็นสิ่งที่สื่อทันหุ้น ให้ความสำ�คัญไม่น้อย และนับว่าเป็นผู้นำ�เสนอมุมมองในโลกใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว จากการ
จับกระแสของภาครัฐ การดำ�เนินการของภาคเอกชน และสังคม
ซึง่ จะเป็นเทรนด์การลงทุนทีผ่ รู้ กู้ อ่ นย่อมได้เปรียบในการวางแผนลงทุน อย่างเช่น กระแสการ
ลดโลกร้อน ซึ่งทำ�ให้โลกให้ความสำ�คัญกับการลดคาร์บอนลง ธุรกิจที่เกี่ยวพันกับสุขภาพ สมุนไพร
ธุรกิจนวัตกรรมอาหาร ธุรกิจเกีย่ วกับเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั บล็อกเชน การออกเหรียญโทเคนต่างๆ
ตลอดจนธุรกิจปกติทหี่ นั มาใช้เทคโนโลยีในการดำ�เนินงาน และธุรกิจทีส่ ร้างสรรค์อโี คซิสเต็ม
เพื่อการเติบโตรวมไปถึงธุรกิจการจับมือผนึกพันธมิตรขยายใหญ่มากขึ้น
ไม่เพียงเท่านัน้ ทันหุน้ ยังให้ความสำ�คัญกับ ธุรกิจเอสเอ็มอี สตาร์ท
อัพ ซึง่ ล่าสุด ก.ล.ต.อนุมตั เิ กณฑ์หนุ้ กระดาน 3 หรือ ตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์
เอ็กซ์เชนจ์ เพื่อสร้างการเติบโตให้กับ ธุรกิจเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ แล้ว
การเดินหน้าของสื่อทันหุ้นยังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง
พร้อมทีจ่ ะร่วมสร้างเมกะเทรนด์ เป็นจุดเชือ่ มโยงในการพัฒนา
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SABUYฐานธุรกิจใหญ่ขึ้น
มาร์เก็ตแคปทะลุ7หมื่นล้าน

บ

ริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จำ�กัด (มหาชน) ระบุถงึ บริษทั สบาย
เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน) หรือ SABUY ว่า ปรับประมาณการ
กำ�ไรหลักปี 2565 ขึ้นอีก 30% เป็น 787 ล้านบาท เติบโต 290%
สะท้อนระบบนิเวศทางธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นหลังจากการประกาศแผน
ธุรกิจ ซึง่ หลายส่วนยังไม่ได้ถกู รวมอยูใ่ นประมาณการของก่อนหน้า
โดยเชื่อว่ากำ�ไรจะเติบโตต่อเนื่องอีก 51% ในปี 2566 หนุนโดย
ธุรกิจใหม่ที่เริ่มออกดอกออกผล อย่างไรก็ตามหากอ้างอิงจากเป้า
หมายของบริษัท กำ�ไรของบริษัทมีโอกาสจะแตะ 1 พันล้านบาท
ซึ่งคิดเป็นอัพไซด์ต่อประมาณการของฝ่ายวิจัยในปัจจุบัน 27%

เจรจาพันธมิตรใหม่

ระบบนิเวศทางธุรกิจของ SABUY ก่อนหน้านี้สร้างรายได้
จาก 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจด้านโซลูชั่น ธุรกิจการขายสินค้า
ธุรกิจชำ�ระเงิน (e-Payment) และธุรกิจบริการด้านการเงิน
ธุ ร กิ จ ด้ า นนวั ต กรรมเทคโนโลยี ข องบริ ษั ท จะกลายเป็ น กลุ่ ม
ธุรกิจที่ 5 ที่จะสร้างการเติบโตให้แก่บริษัท ผ่านทาง 2 บริษัท
ย่ อ ยคื อ SABUY Accelerator และ SABUY Digital
นอกจากนี้ยังมีโอกาสในธุรกิจด้านซอฟต์แวร์องค์กร (HRM ERP
และ CRM) สำ�หรับ SMEs โซลูชั่นด้านเอไอตัวชาร์จยานยนต์

ไฟฟ้า และบริการระบบคลาวด์ ซึ่งยังไม่ได้นำ�ปัจจัยดังกล่าวเข้า
รวมในประมาณการรายได้
นอกจากนี้ บริษัทยังคงอยู่ระหว่างเจรจาเพื่อหาพันธมิตรใหม่
สำ�หรับธุรกิจด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ร้านสะดวกซื้อและร้านขายยา
ซึ่งระบบนิเวศทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัทจะเป็นตัวดึงดูดพันธ
มิตรใหม่ๆ เข้ามาต่อเนื่อง เมื่อมีแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง ใครๆ
ก็อยากจะเข้าร่วม

มาร์เก็ตแคปทะลุ 7 หมื่นล.

ส่วนการออกเหรียญดิจิทัล SABUY มีแนวโน้มที่จะออก
เหรียญดิจิทัลเป็นของตัวเอง ซึ่งมองว่าบริษัทมีศักยภาพในการออก
เหรียญดิจิทัล 2 ประเภท ได้แก่ เหรียญยูทิลิตี้ (ใช้ในระบบ
นิ เ วศทางธุ ร กิ จ ของ SABUY) และเหรี ย ญแพลตฟอร์ ม แลก
เปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล (คล้ายกับ KUB) ซึ่งการออกเหรียญ
ดิจิทัลจะเป็นปัจจัยเชิงบวกที่จะหนุนราคาหุ้นได้ ประเมินราคา
เป้ า หมาย 50 บาท ทั้ ง นี้ ห ากราคาปรั บ ขึ้ น ไปชนเป้ า หมาย
ของฝ่ายวิจัยที่ 50 บาท บริษัทจะมีมูลค่าทางตลาดรวมอยู่ที่ราว
7 หมื่นล้านบาท n

KSLจับตาปีนี้กำ�ไรเด้งแรง

บ

ราคานำ้�ตาล-มาร์จิ้นหนุน

ริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จำ�กัด (มหาขน) ระบุแนวโน้มธุรกิจ
บริษัท น้ำ�ตาลขอนแก่น จำ�กัด (มหาชน) หรือ KSL ว่า
เนื่องจากวอลุ่มน้ำ�ตาลของ KSL สำ�หรับในประเทศไทยที่ 6.7
แสนตัน (เพิ่มขึ้น 29% YoY) วอลุ่มน้ำ�ตาลของ KSL สำ�หรับใน
ประเทศลาวที่ 2.3-2.5 หมื่นตัน (ทรงตัวหรือเพิ่มขึ้น 7% YoY)
และราคาน้�ำ ตาลโลกทีค่ าดว่าจะยืนในกรอบสูงในช่วง 18-20 เซ็นต์
ต่อปอนด์สำ�หรับในปี 2565 เราจึงคาดว่ายอดขายในปี 2565 มี
แนวโน้มพลิกกลับมาโต 10%YoY
จากวอลุ่มอ้อยที่คาดว่ามีจำ�นวนที่เยอะมาก จึงคาดว่าจะมี
ปริมาณผลผลิตกากอ้อยที่ออกมาเป็นจำ�นวนมากเช่นกัน ซึ่งจะส่ง
ผลให้ KSL ทำ�การซื้อกากอ้อยจากข้างนอกเพื่อนำ�มาใช้เป็นเชื้อ
เพลิงลดลงและส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบลดลง ผลกระทบที่ตามมา
4

โดย : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำ�กัด (มหาชน)

ได้แก่ อัตรากำ�ไรขั้นต้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นก้าวกระโดดจาก 11.8%
ในปี 2564 ไปเป็น 15.4% ในปี 2565
นอกจากนี้โรงงานน้ำ�ตาลที่จะเปิดดำ�เนินการหีบอ้อยที่นานกว่า
ปกติเนือ่ งจากวอลุม่ อ้อยทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมาก จึงคาดว่าวอลุม่ ของการ
ขายไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นตามมาด้วย เนื่องจากวอลุ่มการขายน้ำ�ตาลใน
ปีนจี้ ะกระจายออกไปในระดับทีใ่ กล้ๆ กันในช่วง 4 ไตรมาสข้างหน้า
คาดว่าวอลุ่มขายน้ำ�ตาลในไตรมาส 1/2565 มีแนวโน้มอยู่ที่ 1.2
แสนตันหรือเพิ่มขึ้นก้าวกระโดดมากถึง 41%YoY จึงแนะนำ� “ซื้อ
เก็งกำ�ไร” เป้าหมายราคา 4.75 บาทต่อหุ้น n
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ลงทุนพลังงานนำ�้ เพิ่มอัพไซด์

ริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำ�กัด (มหาชน) ระบุถงึ บริษทั
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ
GULF ว่า ฝ่ายวิจัยคงประมาณการกำ�ไรปกติปี 2565 จะขึ้นทำ�
ระดับสูงสุดใหม่ต่อเนื่องที่ราว 1.4 หมื่นล้านบาท เติบโต 59.2%
YoY หนุนหลักจากการรับรู้โครงการ GSRC Phase 1-2 กำ�ลัง
การผลิต 1.3 พันMWe ได้เต็มปี และเริ่มรับรู้โครงการใหม่ๆ ที่
เตรียมทยอย COD เข้ามาอีกราว 1.8 พันMWe รวมถึงการรับรู้
ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม INTUCH ตามสัดส่วน
ถือหุ้น 42.3% ได้เต็มปี
โดยในช่วงสัน้ ไตรมาส 1/2565 คาดทิศทางกำ�ไรปกติยงั ทรงตัว
สูงใกล้เคียงไตรมาส 4/2564 หนุนจากการขายไฟฟ้าให้กบั ทางภาค
รัฐ (EGAT) ทีค่ าดจะปรับตัวเพิม่ ขึน้ QoQ หลังจากผ่านพ้นช่วง Low
Season ของการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยมาแล้วในไตรมาส 4/2564
และค่าใช้จ่าย SG&A ที่คาดจะปรับตัวลดลงมาสู่ระดับปกติ
แต่อย่างไรก็ตามอาจถูกกดดันจากผลประกอบการของโรงไฟฟ้า
พลังงานลม BRK2 ที่คาดจะเริ่มอ่อนตัวลง หลังจากผ่านพ้นช่วง
Peak มาแล้วในไตรมาส 4/2564

โรงไฟฟ้าพลังน้ำ�เพิ่มอัพไซด์

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 GULF ได้ประกาศร่วมลง
นามบันทึกความเข้าใจการรับซื้อไฟฟ้า (Tariff MOU) กับการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ร่วมกับ Sinohydro
(Hong Kong) Holding Ltd. (SHK) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสถานะ
เป็นรัฐวิสาหกิจของจีน เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ� Pak
Lay ใน สปป. ลาว กำ�ลังการผลิตติดตั้ง 770 เมกะวัตต์
โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำ�โขง เมืองปากลาย
แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแบบน้�ำ ไหลผ่านตลอดปี
(Run-of-the-River) และอาศัยการไหลของน้�ำ ตามธรรมชาติในการ
ผลิตไฟฟ้า จึงไม่มกี ารกักเก็บน้�ำ ในรูปแบบของเขือ่ น หรือการเบีย่ ง
น้�ำ ออกจากแม่น�้ำ
ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีก�ำ หนด COD ในวันที่ 1 มกราคม
2575 โดยทาง EGAT จะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าที่อัตราค่าไฟราว 2.7
บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งเบื้องต้นคาด GULF จะมีการลงนาม
สัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ร่วมกับ EGAT ได้ภายในปี 2565
โดยคาดสัดส่วนการถือหุ้นของ GULF จะอยู่ที่ราว 35%
การเข้าลงทุนในครั้งนี้จึงถือเป็นการช่วยต่อยอดกำ�ลังการผลิต
ทั้งหมดของ GULF ให้เพิ่มขึ้นอีก 269.5 เมกะวัตต์ (ภายใต้
สมมติฐาน GULF ถือหุน้ 35%) มาอยูท่ ี่ 8.4 พันเมกะวัตต์ จากเดิม

8.1 พันเมกะวัตต์ ซึง่ สอดคล้องกับเป้าหมายเพิม่ กำ�ลังการผลิตติดตัง้
ให้ไปสู่ 1.4 หมืน่ เมกะวัตต์ ภายในปี 2570 จากปัจจุบนั ทีม่ อี ยูร่ าว
7.9 พันเมกะวัตต์ โดยจะเน้นการเพิม่ สัดส่วนพลังงานหมุนเวียนใน
พอร์ตให้มีมากกว่า 30%

โอกาสเติบโตที่แข็งแกร่ง

เบื้องต้น ฝ่ายวิจัยคาดเงินลงทุนในโครงการดังกล่าวจะอยู่ราว
1.9-2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือราว 6.4-7.6 หมื่นล้านบาท)
ซึ่งคิดเป็น CAPEX/MW ที่ราว 2.5-3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว
82.5-99.0 ล้านบาท) โดยใช้แหล่งเงินทุนจากเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินและกระแสเงินสดของบริษัท ที่สัดส่วน D/E 70:30 ซึ่ง
คาดจะให้ผลตอบแทนจากโครงการที่ EIRR ราว 15% และคาด
จะสร้างกำ�ไรให้กบั GULF ตามสมมติฐานสัดส่วนการถือหุน้ 35%
ที่ราว 1.0-1.1 พันล้านบาทต่อปี คิดเป็นมูลค่าโครงการ ณ สิ้นปี
2565 อยู่ที่ราว 1-2 บาทต่อหุ้น
แต่อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิจัยยังไม่รวม Upside ส่วนเพิ่มจาก
โครงการดังกล่าวไว้ในประมาณการ โดยยังรอความชัดเจนในด้าน
การเซ็นสัญญา PPA และสัดส่วนการเข้าถือหุน้ ในโครงการดังกล่าว
ภายใต้หลักอนุรักษนิยม
คงราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 52 บาทต่อหุ้น ทิศทางกำ�ไรใน
ช่วง 3 ปีต่อจากนี้ยังเห็นการเติบโตที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ยังมี Upside
ส่วนเพิม่ จากโครงการ Pak Lay และธุรกิจโครงสร้างพืน้ ฐานดิจทิ ลั
ทัง้ ในส่วนของสินทรัพย์ดจิ ทิ ลั และ Data Center ทีย่ งั ไม่ถกู รวม
ไว้ในประมาณการ อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ผ่านมาราคาหุ้นปรับตัวขึ้น
จนเหลือ Upside จำ�กัด จึงแนะนำ�ให้หาจังหวะเข้าลงทุนเมื่อราคา
หุ้นอ่อนตัว n

โดย : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำ�กัด (มหาชน)
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EAชูธุรกิจอีวี-แบตเตอรีทำ�เงิน
หนุนรายได้เติบโตก้าวกระโดด

บ

ริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) ระบุถงึ บริษทั
พลังงานบริสทุ ธิ์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ EA คาดว่ากำ�ไรของ EA
จะได้ปจั จัยบวกต่อไปจาก 3 ปัจจัยหนุนในปี 2565 ประกอบด้วย 1.
มาตรการกระตุน้ EV ของภาครัฐ มีแนวโน้มทีจ่ ะส่งให้ครม. 2. ปริมาณ
ขาย e-bus ของ EA น่าจะเพิม่ ในระดับสูงตัง้ แต่ไตรมาส 2/2565
เป็ น ต้ น ไปหลั ง เซ็ น สั ญ ญาขายกั บ ลู ก ค้ า จำ� นวนหนึ่ ง ในไตรมาส
1/2565 และ 3. ความต้องการทีค่ าดว่าจะเพิม่ เป็นจำ�นวนมากจาก PDP
2022 ภายในสิน้ ปี 2565 น่าจะเพิม่ ความเสีย่ งขาขึน้ ให้แก่ก�ำ ไรของ EA
จากกิจการผลิตแบตเตอรีทงั้ ในแง่ของความต้องการเพือ่ การผลิต e-bus
และ e-truck และระบบกักเก็บพลังงาน สำ�หรับโรงไฟฟ้าภายในบริษทั

เริ่มรับรู้ธุรกิจรถอีวี

ขณะทีป่ จั จุบนั คาดว่า EA จะรับรูค้ �ำ สัง่ ซือ้ e-bus และ e-truck
จำ�นวนมากตั้งแต่ไตรมาส 2/2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการเลื่อน
2 ไตรมาส จากเวลาที่ล่าช้าระหว่างการอนุมัติมาตรการกระตุ้น
ของรัฐและระยะเวลาในการทดสอบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายที่

ยาวเกินคาด โดยคาดว่า EA จะขาย e-bus 33 คันในไตรมาส 4/2564
และอีก 86 คันในไตรมาส 1/2565 ก่อนเพิม่ เป็น 800 คันในไตรมาส
2/2565 และกว่า 1,000 คันต่อไตรมาสหลังจากนั้น โดยคำ�สั่ง
ซื้อส่วนมากจะเป็น e-bus เพื่อใช้วิ่งในตัวเมืองและระหว่างเมือง
คงคำ�แนะนำ� “ซือ้ ” ทีร่ าคาเป้าหมาย 122 บาท (SoTP) หลังปรับ
ประมาณกำ�ไรต่อหุ้นปี 2564-2566 เป็นจำ�นวน -24%/7%/8%
เพื่อสะท้อนประมาณการ Capacity Factor ที่ลดลง 8% สำ�หรับ
โรงไฟฟ้าพลังลมและสมมติฐานปริมาณยอดขาย e-bus ทีล่ ดลงจาก
2,640 คันเป็น 120 คันในปี 2564 เนื่องจากการส่งมอบ e-bus
ส่วนมากจะเลือ่ นเป็นตัง้ แต่ไตรมาส 2/2565 เป็นต้นไป เมือ่ โรงงาน
ผลิตพร้อมหลังการฝึกอบรมพนักงานเป็นระยะเวลา 2 เดือน ใน
ไตรมาส 1/2565 คาดว่า EA จะส่งมอบ e-bus 86 คันให้แก่
Lotte ผ่าน Nex Point (NEX TB, BUY, TP THB26) และ
ตั้งแต่ไตรมาส 2/2565 เป็นต้นไป คาดว่า EA-NEX จะส่งมอบ
e-bus ได้กว่า 800-1,000 คันต่อไตรมาส n

GUNKULกัญชง-กัญชาทำ�เงิน

บ

ตั้งเป้าโกยรายได้เต็มสูบ

ริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน) ระบุถงึ บริษทั
กันกุลเอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เชือ่ ว่าจาก
การที่ GUNKUL ได้เริม่ ปลูกกัญชง กัญชาโดยเริม่ จากโรงปลูกกัญชง
2 แห่งทีด่ �ำ เนินการไปแล้ว และจะเพิม่ เป็น 90-100 แห่งในปี 2565 นี้
ทำ�ให้ฝา่ ยวิจยั มีมมุ มองเชิงบวกต่ออัตราการเติบโตของผลกำ�ไร
ทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ จากการลงทุนธุรกิจกัญชง กัญชา โดยคาดว่ากำ�ไรสุทธิ
ต่อปีของ GUNKUL จะเพิ่มขึ้น 2 เท่า ในปี 2565 เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา และเพิ่มอีก 6.7% ในปี 2566 โดยประมาณการจาก
โรงปลูกกัญชง 100 แห่งทีจ่ ะสร้างขึน้ ในปี 2565-2566 และจะเพิม่
ขึ้นอีก 200 แห่งในปี 2567 ตามเป้าหมายที่บริษัทได้ก�ำ หนดไว้
ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยคาดการณ์ว่า GUNKUL จะมีก�ำ ไรจากธุรกิจ
กัญชาประมาณ 1.5-1.7 พันล้านบาท ในปี 2565-2566 และ 4.1
พันล้านบาท ในปี 2567 จากการเพิ่มกำ�ลังการผลิตจากโรงปลูก
100 แห่งในปี 2565-2566 และจะเพิ่มขึ้นอีก 200 แห่งในปี 2567
ซึง่ จากการประเมินในเบือ้ งต้นมองว่า หาก GUNKUL สามารถสร้าง
6

โดย : บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มหาชน)

ผลผลิตได้ 193,406 กิโลกรัมต่อปี
โดยมียอดขายรวมจากทุกผลผลิต โดยมาจากสารสกัด CBD
อยู่ที่ 35% จากการสกัดเข้มข้น 30% และอีก 30% มาจาก
การจำ�หน่ายใบกัญชาแห้ง จะทำ�ให้ GUNKUL สร้างผลกำ�ไรได้
ประมาณ 1.5 พันล้านบาท ในปี 2565 ซึง่ มีคา่ ใช้จา่ ยในการดำ�เนิน
การอยู่ที่ 600 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาอยู่ที่ 220 ล้านบาท
ฝ่ายวิจัยยังคงคำ�แนะนำ� “ซื้อ” และปรับราคาเป้าหมายจาก
5.40 บาท เป็น 8.10 บาท โดยรวมจาก 1. อัตราผลกำ�ไรต่อหุ้นที่
คาดว่าจะเพิม่ มากขึน้ ในปี 2565 ซึง่ เป็นปีทเ่ี ราใช้ประเมินมูลค่า P/E
ของหุน้ 2. การปรับเพิม่ ของ P/E ในธุรกิจกัญชงของ GUNKUL
จาก 15 เท่า เป็น 22 เท่า เพื่อสะท้อนการคาดการณ์ผลตอบแทน
และผลกำ�ไรทีเ่ พิม่ มากขึน้ เนือ่ งจากเชือ่ ว่าศักยภาพในการสร้างราย
ได้จากธุรกิจกัญชงนัน้ มีเพิม่ สูงขึน้ เนือ่ งจาก GUNKUL ได้ด�ำ เนิน
การทำ�ฟาร์มปลูกกัญชาไปแล้ว และ 3. ราคาที่จะถูกกำ�หนดโดย
สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (TiHTA) n

T H U N H O O N

					

KBANKแรงกดดันลดลง

บ

ปี ที่

19

กำ�ไรปี 65 ฟื้นตัวต่อเนื่อง

ริษทั หลักทรัพย์ ทรีนตี ี้ จำ�กัด เชือ่ เห็นการฟืน้ ตัวต่อในปี 2565
ของ BANK หลังแนวโน้มรายได้และสำ�รองอาจดีขึ้นตาม
ภาวะเศรษฐกิจ ยังคงแนะนำ� “ซื้อ” Upside จากราคาเป้าหมาย
ที่ 170 บาท ยังน่าสนใจ
บล.ทรีนตี ี้ มีมมุ มองบวกต่อ ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
หรือ KBANK หลังทำ�กำ�ไรไตรมาส 4/2564 ออกมาดีกว่าคาด และ
ยังคาดการณ์ก�ำ ไรในปี 2565 จะเติบโตต่อเนื่องที่ระดับ 14%YoY
โดยเป็นผลจากการปรับตัวดีขนึ้ ของรายได้ทงั้ ในส่วนทีเ่ ป็นดอกเบีย้
และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ตามแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ขณะที่ค่าใช้จ่ายสำ�รองหนี้อาจลดลง เนื่องจากการระบาดของ
โควิด (COVID-19) สายพันธุ์ใหม่อาจไม่รุนแรงเช่นในปีก่อน โดย
เฉพาะในแง่ของการปิดเมืองและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
บล.ทรีนตี ี้ คงคำ�แนะนำ� “ซือ้ ” Upside ยังน่าสนใจให้ราคาเป้า
หมายปี 2565 ที่ 170 บาท อิง P/BV 0.8 เท่า ระดับ Upside
ปัจจุบันยังน่าสนใจ และมีโอกาสที่จะถูก Re-valuation ได้ หาก

มีการแยกธุรกิจย่อยออกมา เนือ่ งจากโครงสร้างธุรกิจทีม่ คี วามใกล้
เคียง SCB โดยยังคงคำ�แนะนำ� “ซื้อ”
ทั้งนี้ KBANK ประกาศกำ�ไร ไตรมาส 4/2564 ที่ 9,901
ล้านบาท ดีขึ้น 15% QoQ แต่อ่อนตัว 25% YoY ดีกว่าคาดราว
24% โดยรายได้ดอกเบี้ยสุทธิทรงตัว QoQ ตามแนวโน้มสิน
เชื่อที่ยังค่อนข้างทรงตัว แต่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยดีขึ้นถึง 27%
QoQ จากรายได้ค่าธรรมเนียมที่ดีขึ้นเล็กน้อยราว 2% QoQ จาก
ธุรกิจบัตร
ขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยอื่นๆ ปรับตัวดีขึ้นมาก โดยเฉพาะ
กำ�ไรจากเงินลงทุนราว 2.7 พันล้านบาท ซึง่ พลิกกลับจากขาดทุน 184
ล้านบาท ใน 3Q/64 ซึ่งเป็นไปตามภาวะตลาด ด้านค่าใช้จ่ายใน
การดำ�เนินงานปรับตัวเพิม่ ขึน้ 21% หรือคิดเป็น Cost-to-Income
Ratio ที่ราว 48% ซึ่งเป็นปกติตามฤดูกาล ขณะที่ค่าใช้จ่ายสำ�รอง
หนีล้ ดลง 15% QoQ หลังสัดส่วน NPL ลดลงเล็กน้อยจาก 2.89%
ใน 3Q/64 เหลือ 2.81% n

SCBกำ�ไรปี65สดใส

บ

ยานแม่หนุนอนาคตไกล

ริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำ�กัด ระบุ ธนาคารไทยพาณิชย์
หรือ SCB อัพไซด์ (Upside) ยังน่าสนใจ ให้ราคาเป้าหมาย
สำ�หรับปี 65 ที่ 157 บาท อิง P/BV 1.15 เท่า Upside จากราคา
เป้าหมายและปันผลประจำ�ปี รวมถึงปันผลพิเศษที่จะจ่ายภายหลัง
การปรับโครงสร้าง SCBx เสร็จอีกราว 5.9 บาท ทำ�ให้ Upside
รวมยังน่าสนใจ จึงคงคำ�แนะนำ� “ซื้อ”

สำ�รองลดหนุนกำ�ไรโต

สำ�หรับกำ�ไรปี 65 คาดไว้ที่ 43,831 ล้านบาท เติบโต 23%YoY
โดยในแง่รายได้อาจเติบโตได้บ้าง หลังกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
เริ่มฟื้นตัว แต่ด้วยฐานที่สูงในปี 64 (โดยเฉพาะรายได้ท่ีมิใช่
ดอกเบี้ยที่มีกำ�ไรจากเงินลงทุนและ NPA) ทำ�ให้อัตราการเติบโต
ไม่สูง
อย่างไรก็ตามปัจจัยหนุนสำ�คัญคาดมาจากค่าใช้จ่ายสำ�รองหนี้
ที่ลดลงค่อนข้างมาก (คาด Credit Cost 140 bps จากปี 64
ที่ 196 bps) เนื่องจากธนาคารได้มีการตั้งสำ�รองและจัดชั้นในเชิง

คุณภาพสำ�หรับลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงไปในปี 64 แล้ว สำ�หรับการ
ปรับโครงสร้าง SCBx คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้ ซึ่งหลายธุรกิจ
ใหม่กำ�ลังเริ่มดำ�เนินการ และคาดว่าจะหนุนการเติบโตระยะยาว
ของธนาคารได้

SCBx หนุน ROE

แนวโน้ ม ปี 2565 บล.ทรี นี ตี้ คาดสิ น เชื่ อ และรายได้ ค่ า
ธรรมเนียมจะเติบโตได้ดีขึ้น ขณะที่ค่าใช้จ่ายสำ�รองหนี้อาจลดลง
ได้ หลังสถานการณ์การระบาดและคาดการณ์เศรษฐกิจมีแนวโน้ม
ทีด่ ขี นึ้ แม้วา่ จะมีความเสีย่ งจากการระบาดของ Omicron แต่อาจ
ไม่รนุ แรงหากเทียบกับการระบาดในปีกอ่ น โดยเฉพาะในแง่ของการ
ปิดเมืองที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ
โดย บล.ทรีนีตี้ คาดว่า SCBx จะเป็นปัจจัยทีช่ ่วยผลักดันผล
การดำ�เนินงานในระยะยาว ซึง่ จะช่วยหนุนให้ ROE เพิม่ ขึน้ ส่งผลต่อ
Valuation ในอนาคต n

โดย : บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำ�กัด
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บ

JMTแนวโน้มสดใสทำ�นิวไฮต่อ
ธุรกิจกำ�ลังเข้าสู่การเติบโต

ริษทั หลักทรัพย์ ทรีนตี ี้ จำ�กัด ระบุถงึ บริษทั เจ เอ็ม ที
เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำ�กัด (มหาชน) หรือ JMT ว่า
คาดกำ�ไรปี 2565 จะเติบโตราว 44% YoY ทำ� New High
ใหม่ ที่ระดับ 2 พันล้านบาท โดยธุรกิจบริหาร NPL จะได้
รับผลบวกจากฐานหนี้ที่ใหญ่ขึ้น จากการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
และยั ง มี ผ ลจากการรั บ รู้ ร ายได้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น หลั ง บริ ษั ท ได้ ตั ด
ต้นทุนหนี้หมดอย่างต่อเนื่อง สำ�หรับธุรกิจให้บริการติดตามหนี้
มีแนวโน้มดีขึ้นเช่นกัน เนื่องจากมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของ
สถาบันการเงินได้สิ้นสุดตั้งแต่ปลายปี 2564 ทำ�ให้คาดหนี้ที่รับ
ติดตามจะขยายตัวขึ้น
ด้านการจัดตัง้ JV กับ KBANK คาดว่าจะแล้วเสร็จใน 1 ครึง่

ปีแรก 2565 และจะเริม่ ดำ�เนินการได้ในครึง่ ปีหลัง 2565 ซึง่ จะเป็น
อีกปัจจัยทีช่ ว่ ยหนุนผลการดำ�เนินงานได้ ขณะทีก่ ารจัดตัง้ JV กับ
สถาบันการเงินอื่น คาดว่าจะเห็นความชัดเจนใน ครึ่งปีหลัง 2565
เช่นกัน
คงราคาเป้าหมายที่ 77 บาท อิงวิธี DCF (WACC 7.4%, G 5%)
ยังคงแนะนำ� “ซื้อ” โดยมองความน่าสนใจ คือ ธุรกิจกำ�ลัง
เข้าสู่ช่วงเติบโตสูงจากสถานการณ์หนี้ในประเทศที่มีความเสี่ยง
เพิม่ ขึน้ จากสถานการณ์ในช่วง 2 ปีทผี่ า่ นมา และได้หมดมาตรการ
ช่วยเหลือ สอดรับกับการเพิ่มทุนของบริษัทในไตรมาส 4/2564
ทำ�ให้มีเงินทุนพร้อมในการลงทุน n

BAMลุยกระตุ้นการขายNPA

บ

จับตาการตั้งJVครึ่งหลัง

ริษทั หลักทรัพย์ ทรีนตี ี้ จำ�กัด ระบุถงึ บริษทั บริหารสินทรัพย์
กรุงเทพพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ BAM ว่า คาดกำ�ไร
ปี 2565 ที่ 3,236 ล้านบาท เติบโต 33%YoY โดยคาดการฟื้น
ตัวจะมาจากทั้งกระแสเงินสดจาก NPL และ NPA แต่จะเห็นการ
ฟื้นตัวจาก NPL มากกว่า เนื่องจากคาดโอกาสที่กรมบังคับคดีจะ
หยุดดำ�เนินงานตามการปิดเมืองมีนอ้ ยลงเมือ่ เทียบกับปี 2564 ทีม่ ี
การหยุดดำ�เนินงานหลายเดือน ซึ่งจะทำ�ให้การขายทรัพย์ผา่ นกรม
บังคับคดีกลับมาดีขึ้นมาก
ขณะทีท่ างบริษทั ยังมีแผนกระตุน้ การขาย NPA อย่างต่อเนือ่ ง
8

โดย : บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำ�กัด

ทัง้ ในด้านการออกบูธ ทำ�โปรโมชัน่ ด้านราคา การขายผ่านออนไลน์
และการปรับปรุงทรัพย์ก่อนขาย สำ�หรับประเด็นด้าน JV นั้นคาด
ว่าจะเห็นความชัดเจนในช่วงครึ่งปีหลัง 2565
อย่างไรก็ตาม ให้ราคาเป้าหมายที่ 25 บาท อิงวิธี DCF ด้วย
แนวโน้มกำ�ไรปี 2565 ที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง ทำ�ให้ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อ
ขายกันที่ Forward P/E เพียง 21.4 เท่า ขณะทีค่ าด Div. Yield
ภายหลังกำ�ไรฟื้นตัวในปี 2565 ที่ราว 4% ทำ�ให้ Upside รวมยัง
น่าสนใจ จึงคงคำ�แนะนำ� “ซื้อ” n

T H U N H O O N
ปี ที่

GLOBALยอดขายฟื้นตัว

บ

19

กำ�ไรติดปีกทะยาน100%

ริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด (มหาชน) ระบุถึง บริษัท
สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ GLOBAL ว่า
ในไตรมาส 4/64 กำ�ไรสุทธิที่ 747 ล้านบาท (+100% YoY), ใกล้
เคียงคาดการณ์ก�ำ ไรเพิ่มขึ้น QoQ มา จากการเปิดเมือง ส่วนการ
เติบโต YoY ในไตรมาส 4/64 มาจากฐานราคาเหล็กทีต่ �่ำ ในไตรมาส
4/63 หนุน SSSG ในระดับสูงที่ประมาณ 15% ในไตรมาสนี้
ปัจ จัยหนุน การฟื้น ตัว หลักมาจากยอดขายในไทยฟื้ น ตั ว
21%YoY (97% ของยอดขายทัง้ หมด) ส่วนยอดขายกัมพูชาติดลบ
น้อยลงที่ -7% (fig. 2-3) ทำ�ให้กำ�ไรรวม FY21 GLOBAL เป็น
3.3 พันล้านบาท (+71% YoY)
ประเด็นสำ�คัญมาจากอัตรากำ�ไรของ GLOBAL ลดลง (อัตรา
กำ�ไรขัน้ ต้น, อัตรา EBIT) จากระดับสูงสุดในครึง่ ปีแรกปี 64 เป็น
ผลจากราคาเหล็กที่สูงสุดในรอบปี (ไตรมาส 4/64 สูงขึ้น QoQ)
จากฐานที่ต่ำ�ในช่วงล็อกดาวน์ในไตรมาส 3/64) อัตรา EBIT

ทรงตัวที่ 11.6% (+4.3 Ppt YoY +0.8 Ppt QoQ) แต่ยังต่ำ�
กว่าระดับ 14% ในครึ่งปีแรกปี 64 (-2.5 Ppt HoH) คาด อัตรา
กำ�ไรจะยังเป็นประเด็นท้าทายสำ�หรับ GLOBAL ในช่วงนี้ เนือ่ งจาก
ราคาเหล็ก จะไม่ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญอย่างที่เห็นในปี 2565
เราคาดอัตรา EBIT ปี 2565 ที่ 12.2% จาก 12.9% ปี 2564
(-0.7 Ppt YoY)
ทางฝ่ายอยูร่ ะหว่างทบทวนคำ�แนะนำ�และประมาณการ GLOBAL
ประกาศจ่าย ปันผลเงินสด 0.25 บาทต่อหุ้น (ผลตอบแทน 1%)
และปันผลเป็นหุ้น 23:1 (ไดลูท 4% ใน 2565) วัน XD 25 ก.พ.
หลังการปรับคำ�แนะนำ�ขึ้นเป็น “ซื้อ” ในช่วงก่อนหน้า มีมุมมอง
เชิงบวกต่อ GLOBAL ลดลงเนื่องจาก Valuation สูงกว่าระดับ
เฉลี่ย 5 ปี ที่ 26.5x ที่ราคา 19.30 บาท ส่วนราคาเป้าหมาย
อยู่ที่ 22 บาท n

UBEดีลพันธมิตรเสริมแกร่ง

บ

เพิ่มมูลค่าสร้างการเติบโต

ริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด ระบุถึง บริษัท อุบล ไบโอ
เอทานอล จำ�กัด (มหาชน) หรือ UBE ว่า รายได้เติบโต
จากปริมาณขายสตาชออร์แกนิค +10k ตัน (42k ใน 2021),
ผลิตภัณฑ์แป้ง +14k ตัน (300 ตันใน 2021) และราคาเอทานอล
เพิ่มขึ้น (26.0 บาทต่อลิตรจาก 25.3 บาท ในปี 2564) แต่กำ�ไร
สุทธิเติบโตได้สูงกว่าจากสตาร์ชออร์แกนิคและผลิตภัณฑ์แป้งมี
อัตรากำ�ไรเงินสดที่ 30%+ และ 40%+ ตามลำ�ดับเทียบกับธุรกิจ
เอทานอลที่ 26%
ขณะที่ผลผลิตมันสำ�ปะหลังอยู่ในระดับที่ดีที่ 33 ล้านตัน
ปีนี้เทียบกับ 31 ล้านตันในปี 2564 ทำ�ให้ราคามันสำ�ปะหลัง
ทรงตัว YoY ที่ 7.7 บาทต่อกก. แต่ราคาสตาร์ชจะยังแข็งแกร่ง
จากอุ ป สงค์ ข องจี น ซึ่ ง คิ ด เป็ น 90% ของปริ ม าณส่ ง ออกส
ตาร์ชของไทย ส่วนที่เหลืออีก 10% เป็นการบริโภคของตลาด
ในประเทศ

เดินหน้าลงทุน 1 พันล.

UBE ตัง้ เป้าจะปิดดีล M&A 3 ดีลในครึง่ ปีหลัง 2565 ซึง่ เป็น
ดีลในไทยทั้งหมดด้วยงบลงทุน 1 พันล้านบาท ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ข้าวออร์แกนิค, สารให้ความหวาน, และผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และ
ขนมหวาน การเข้าซื้อทั้งหมดจะสร้างส่วนเพิ่มกำ�ไรและหนุนการ
เติบโตใน ปี 2566 UBE เพิง่ เริม่ แคมเปญการตลาด โดยมีเชฟเอียน
เป็นพรีเซ็นเตอร์และจะเปิดตัวแป้งมันที่สามารถใช้ได้กับอาหาร
หลายประเภท
UBE เห็นแนวโน้มการเติบโตของผลิตภัณฑ์แป้งและวางแผนจะ
เพิ่มกำ�ลังการผลิตเป็น 300 ตันต่อวันภายในสิ้นปีนี้จาก 100 ตัน
ต่อวัน ผลิตภัณฑ์แป้งเหล่านี้เป็นแป้งไร้กลูเต็น ซึ่งเหมาะสำ�หรับ
ผู้บริโภคที่เป็นโรค Celiac ซึ่งไม่สามารถทานกลูเต็น (มักพบใน
แป้งสาลี) n

โดย : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด (มหาชน)
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MEGAต่างแดนหนุนฐาน
วางเป้าปั๊มกำ�ไรโต 2 เท่า

ริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ระบุแนวโน้มธุรกิจ บริษทั เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำ�กัด (มหาชน)
หรือ MEGA สำ�หรับปี 2565 ทางฝ่ายวิจัยประเมินยอดขายของ
ธุรกิจทีม่ แี บรนด์จะเพิม่ ขึน้ 3% และยอดขายของธุรกิจจัดจำ�หน่าย
จะทรงตัว ดังนั้นการเติบโตของยอดขายโดยรวมอาจอยู่ที่ 1.4%
เป็น 1.47 หมืน่ ล้านบาท เนือ่ งจากธุรกิจแบรนด์มอี ตั รากำ�ไรขัน้ ต้น
ที่ดีกว่าธุรกิจจัดจำ�หน่าย (63.5% เทียบกับ 20.6%)
การเติบโตของยอดขายธุรกิจแบรนด์ทสี่ งู ขึน้ อาจส่งผลให้อตั รา
กำ�ไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 41.3% ในปี 2565 จาก 41.1%
ในปี 2564 ส่งผลให้ก�ำ ไรหลักเติบโต 3.4% เป็น 1.9 พันล้านบาท
ทั้งนี้หากการระบาดของโควิด-19 กลับสู่ภาวะปกติ เราคาดว่าการ
เติบโตของกำ�ไรหลักจะเข้าสู่ภาวะปกติตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป
โดยเพิ่มขึ้น 9% ในปี 2566 และ 12.2% ในปี 2567

ลง ในอดีต MEGA สามารถทำ�กำ�ไรเติบโตสองหลักต่อปีได้ อัน
เนื่องมาจากความภักดีต่อแบรนด์ที่แข็งแกร่งในธุรกิจแบรนด์และ
เป็นผู้นำ�ในธุรกิจการจัดจำ�หน่ายที่เติบโตอย่างรวดเร็วในเมียนมา
กัมพูชา และเวียดนาม โดยคาดว่ากำ�ไรหลักจะแตะ 2.6 พันล้านบาท
ในปี 2568 เพิ่มขึ้นจาก 1.2 พันล้านบาท ในปี 2562

เคาะเป้าหมาย 55 บาท

MEGA เทรดที่ 21.5 เท่าของ พี/อีปี 2565 ต่ำ�สุดในหุ้น
Healthcare ในภูมิภาค (เฉลี่ย 32.1 เท่า) ราคาหุ้นที่มี 18%
อัพไซด์ของการประเมินราคาหุ้นแบบ DCF หมายถึงพี/อีที่ราคา
เป้าหมาย 25.4 เท่า ซึง่ ยังต่�ำ กว่าบริษทั อืน่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
เนื่องจาก PEG ที่ 0.9 เท่า ในช่วง 6 ปี (62-68) เราเชื่อว่าราคา
หุน้ นีไ้ ม่แพงถึงแม้จะมีการเติบโตของกำ�ไรทีช่ า้ ลงในปี 2565 ซึง่ เป็น
เหตุผลที่เรามีคำ�แนะนำ� “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 55 บาท
ปั๊มกำ�ไรโต 2 เท่า
ความเสี่ยงที่สำ�คัญ ได้แก่ 1. โควิด-19 คลี่คลายเร็วกว่าคาด
ผู้บริหารตั้งเป้าเพิ่มกำ�ไรเป็น 2 เท่าตั้งแต่ปี 2562-2568 ซึ่ง อาจส่งผลกระทบต่อยอดขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และ 2. เหตุการณ์
ฝ่ายวิจยั มองว่าเป็นไปได้ แม้แนวโน้มการเติบโตของกำ�ไรในปี 2565 ความไม่สงบทางการเมืองในเมียนมาที่กำ�ลังดำ�เนินอยู่ ซึ่งอาจ
จะอ่อนแอ อันเนื่องมาจากการระบาดของ Covid-19 อาจบรรเทา ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการจัดจำ�หน่ายอย่างมีนัยสำ�คัญ n

MAJORหนังไทย-เทศจ่อคิวฉาย

บ

เล็งลงทุนธุรกิจใหม่ดันมูลค่า

ริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ประเมินธุรกิจบริษทั เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป้ จำ�กัด (มหาชน)
หรือ MAJOR คาดว่าแนวโน้มรายได้จะค่อยๆ ฟื้นตัวในไตรมาส
1/2565 จากการที่ โ รงหนั ง กลั บ มาเปิ ด เกื อ บทั้ ง หมด และมี
หนังใหม่ๆ เข้าฉายมากขึ้น เราคาดว่าผลประกอบการจะเร่งตัวดี
ขึ้นในไตรมาส 2/2565 ถึงไตรมาส 4/2565 หากสถานการณ์
การระบาดของโควิดคลี่คลายลง จะทำ�ให้ Demand การดูหนัง
ในโรงฟื้นตัว
ประกอบกับเข้าสูช่ ว่ งซัมเมอร์ของอเมริกาทีจ่ ะมีหนังฟอร์มใหญ่
เข้าฉายไปจนถึงปลายปีเช่น Jurassic World, The Batman,
Morbius, Thor, Aquaman and the Lost Kingdom, Black
Panther และ Avatar 2 อีกทั้งหนังไทยที่มีแนวโน้มทำ�รายได้ดี
เช่น บุพเพสันนิวาส 2 ขณะที่รายได้โฆษณาคาดว่าจะฟื้นตัวเช่น
10

โดย : บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

กันตามหนังที่เข้าฉาย

คุมต้นทุนได้ดี-ดอกเบี้ยจ่ายลดลง

MAJOR ควบคุมต้นทุนได้ดีจากการเจรจากับผู้ให้เช่าพื้นที่
โดยเปลี่ยนจากการจ่ายค่าเช่าคงที่มาเป็นการจ่ายโดยอิงจากรายได้
(Revenue Sharing) อีกทั้งมีการใช้เทคโนโลยีในการดำ�เนินงาน
มากขึ้นแทนการใช้พนักงาน อีกทั้งการนำ�เงินที่ได้รับจากการขาย
SF ไปจ่ายคืนหนี้ระยะสั้น 2.3 พันล้านบาท คาดว่าทำ�ให้ดอกเบี้ย
จ่ายลดลงราว 100 ล้านบาทต่อปี
นอกจากนัน้ เม็ดเงินทีเ่ หลือ 4.5 พันล้านบาท MAJOR กำ�ลัง
พิจารณาลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหนังซึ่งเป็นโอกาส
ในการผลักดันผลประกอบการต่อไป ประเมินราคาเป้าหมาย 28
บาทต่อหุน้ ขณะทีค่ วามเสีย่ งธุรกิจ คือ โควิดระบาดรอบใหม่ หนัง
ทำ�รายได้ต่ำ�กว่าคาด n

T H U N H O O N
ปี ที่

NERแผ่นรองนอนสัตว์ทำ�เงิน

บ

19

ธุรกิจปลายนำ�้ มาร์จิ้นสูงเท่าตัว

ริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ระบุถึง บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ
NER ว่า ปี 2565 ปีที่ท้าทาย เพื่อการยกระดับไปอีกขั้น โดย
จะเริ่มเห็นผลลัพธ์ของธุรกิจปลายน้ำ�แรก แผ่นรองนอนปศุสัตว์
CATTLE FLEX ในปีนี้ โดยเป้าหมายรายได้จากการขายทั้งใน
และต่างประเทศจะอยู่ที่ 504 ล้านบาท หรือ 1.9% ของรายได้
รวม ซึ่งการเป็นธุรกิจที่ให้มาร์จิ้นดีกว่าธุรกิจยางปัจจุบันเท่าตัว
และจะเป็ น หน่ ว ยธุ ร กิ จ ที่ ป รั บ โครงสร้ า งเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นของ
บริษัทให้ผ่อนคลายมากกว่าเดิม ซึ่งเชื่อว่าหากประสบความสำ�เร็จ
ตามแผน ตลาดจะเปลีย่ นมุมมอง และยกระดับ P/E เป้าหมายของ
NER ขึ้นจากปัจจุบันที่ระดับ 7-8 เท่าได้ในที่สุด โดยให้เป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ 10.70 บาท
สำ�หรับทิศทางของราคายางพาราธรรมชาติจะส่งผลต่อการ
กำ�หนดอัตรากำ�ไรของการส่งมอบในระยะถัดไปข้างหน้าได้ ขณะที่
การดำ�เนินธุรกิจกลางน้�ำ NER จำ�เป็นต้องแบกรับสินค้าคงเหลือไว้
จำ�นวนมาก ทำ�ให้ระดับ D/E ค่อนข้างสูง 1.9 เท่า (ณ ไตรมาส

3/2564) ดังนั้นหากการหมุนเวียนขายสินค้าสะดุดก็อาจกระทบกับ
วงจรเงินสดได้ ทว่าด้วยอุปสงค์ทสี่ งู กว่าอุปทาน เหตุการณ์ลกั ษณะ
นี้จึงมีโอกาสเกิดได้น้อยในปัจจุบัน
หนึ่ง NER ดำ�เนินธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายยางแผ่นรมควัน
(Ribbed Smoked Sheet : RSS) ยางแท่ง (Standard Thai
Rubber : STR) และยางผสม (Mixtures Rubber) เพือ่ จำ�หน่าย
ไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และกลุ่มผู้ค้าคนกลางทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
อีกทัง้ NER เน้นการผลิตสินค้าทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพ มีมาตรฐาน ตอบ
สนองความต้องการของลูกค้า โดยในปี 2563 บริษัทมีกำ�ลังการ
ผลิตมากทีส่ ดุในประเทศไทย บริษทั มีก�ำ ลังการผลิตอยูท่ ี่ 465,600
ตันต่อปี ซึ่งความสามารถในการผลิตที่สูงมากขนาดที่สามารถส่ง
มอบยางธรรมชาติในรูปแบบยางแผ่น ยางแท่ง และยางผสมใน
ปริมาณที่มากพอกับความต้องการของโรงงานที่ผลิตล้อรถยนต์ทั้ง
ในและต่างประเทศ และสามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตออกมาให้มีความสม่ำ�เสมอและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า n

OSPกำ�ไรจะกลับมาเป็นนิวไฮ

บ

ออกสินค้าใหม่เน้นมาร์จิ้นสูง

ริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ระบุถึง บริษัท โอสถสภา จำ�กัด (มหาชน) หรือ OSP คาด
ว่ากำ�ไรปี 2565 โต 15% จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมเครื่อง
ดื่มชูกำ�ลังและการอุปโภคบริโภคทั้งในประเทศและ CLMV อีก
ทั้งมีการออกสินค้าใหม่ๆ ที่มีอัตรากำ�ไรสูงขึ้น เช่น M-150 ผสม
วิตามินและลดน้�ำ ตาล รวมทั้งสินค้าที่มีสว่ นผสมของกัญชง-กัญชา
ขณะที่โรงงานเครื่องดื่มในเมียนมาจะได้ผลบวกจากอัตราการ
ใช้กำ�ลังการผลิตสูงขึ้นทำ�ให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง ส่วน
โรงงานแห่งใหม่ในเมียนมาซึ่งผลิตขวดแก้วจะเริ่มผลิตได้ในครึ่งปี
แรก 2565 โดยมีลกู ค้าแล้วหลายราย เช่น กลุม่ สินค้าเบียร์และสุรา
อย่างไรก็ตามฝ่ายวิจยั ได้ปรับประมาณการปี 2565 ลง 11% สะท้อน
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงาน (ก๊าซธรรมชาติ) เศษแก้ว
และอะลูมิเนียม แต่ผลกระทบดังกล่าวจะถูกชดเชยส่วนหนึ่ง

จากโครงการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายคือ Fast Forward 10X
ที่มีเป้าหมายประหยัดต้นทุน 5 พันล้านบาท ใน 5-7 ปี ได้แก่การ
ใช้ขวดน้�ำ หนักเบาลง การวางแผนใช้วตั ถุดบิ การปรับสูตรเครือ่ งดืม่
และประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น
โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา OSP ประสบความสำ�เร็จในการ
ลดต้นทุนด้วยโครงการ Fitness First และ Fit Fast Firm
ทั้งนี้สัดส่วนการใช้อะลูมิเนียมเพื่อผลิตกระป๋องและฝาขวดไม่มาก
เนื่องจากเครื่องดื่มในประเทศที่มียอดขาย 69% ใช้ขวดแก้วเป็น
บรรจุภัณฑ์หลัก ส่วนในต่างประเทศซึ่งมียอดขาย 17% ใช้บรรจุ
ภัณฑ์กระป๋องเป็นหลักและผลิตจากเหล็ก คงคำ�แนะนำ� “ซือ้ ” ราคา
เป้าหมาย 41 บาทต่อหุ้น n

โดย : บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บ

SUNกลับมาโตแข็งแกร่ง
อัพฐาน-ขยายธุรกิจใหม่

ริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด
ระถึงแนวโน้มธุรกิจ บริษัท ซันสวีท จำ�กัด (มหาชน) หรือ
SUN ว่า SUN เป็นผู้ผลิตและจำ�หน่ายสินค้าประเภทข้าวโพด
แช่แข็งบรรจุถุงสูญญากาศ และสินค้าพร้อมทาน ภายใต้แบรนด์
KC ประกอบด้วย ข้าวโพดหวาน, มันหวานญี่ปุ่นเผา, มันหวาน
ญี่ปุ่นสีม่วงเผา,มันหวานญี่ปุ่นสีส้มเผา, ถั่วลายเสือ, ธัญพืชรวม,
ซุปข้าวโพด และข้าวต้มมัด
ปัจจุบันมีฐานลูกค้ากว่า 200 ราย กระจายไปใน 50 ประเทศ
ทั่วโลก บริษัทมีการหาลูกค้าใหม่เข้ามาเพิ่มต่อเนื่อง ส่วนวัตถุดิบ
ข้าวโพดถือว่าปริมาณค่อนข้างดีและเพียงพอ โดยในปี 2564 ใช้
กำ�ลังการผลิต 70-80% บริษทั ใช้ก�ำ ลังการผลิตข้าวโพดแช่แข็งและ
บรรจุถุงสุญญากาศในปี 2564 อยู่ที่ 80% (กำ�ลังการผลิตเต็มที่
2.2 แสนตันต่อปี) ส่วนการใช้ก�ำ ลังการผลิตสินค้าพร้อมทานอยู่ที่
70% (กำ�ลังการผลิตเต็มที่ 36 ล้านชิ้นต่อปี)
คาดว่าปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าขนส่งสูงค่อยๆ
คลี่คลายในปี 2565 โดยที่ผ่านมาปัญหานี้มีผลกระทบต่อลูกค้า
บ้าง เพราะบริษัทขายเป็น FOB (ลูกค้าจ่ายค่าขนส่งเอง) แต่คาด
ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในปี 2565 เมื่อวิกฤติโควิดคลายตัว หลาย
ประเทศกลับมาเปิดท่าเรือและเปิดประเทศมากขึ้น
โดยบริษัทตั้งเป้ารายได้ในปี 2565 เติบโต 10-15% โดย
หลักมาจากคำ�สั่งซื้อของลูกค้าเดิม ก่อนปลายปี 2564 บริษัทได้
รับคำ�สั่งซื้อล่วงหน้าแล้วกว่า 2,000 ตู้คอนเทนเนอร์หรือคิดเป็น
มูลค่ากว่า 800-1,000 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยส่งมอบปลายปี 2564
ถึงปี 2565
สำ�หรับปี 2565 บริษัทวางแผนลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต เพิ่มผลิตภัณฑ์พร้อมทาน ใช้เงินลงทุน 193 ล้านบาท
ขณะนี้ก�ำ ลังก่อสร้าง Mini Factory ผลิตสินค้าพร้อมทาน ซึ่ง
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โดย : บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด

จะเพิ่มกำ�ลังการผลิต 1 แสนชิ้นต่อวัน หนุนรายได้ปีนี้โตได้ตาม
เป้าที่ 10-15%

รุกฐาน Food Tech

เมื่อวันที่   2 ธ.ค.2564 บริษัทได้รับใบอนุญาตจากอ.ย. ให้
ปลูก กัญชง เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมถึง
ศึกษาวิเคราะห์ วิจยั ปรับปรุงพันธุ์ ณ พืน้ ที่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
โดยเริ่มต้นปลูก 2 ไร่
และร่วมมือกับม.แม่โจ้ในการวิจัยและพัฒนา และจะขยาย
พื้นที่ปลูกในระยะต่อไป ทั้งนี้บริษัทได้ทำ�  MOU กับ JSP
Pharmaceutical Manufacturing (JP) ทีจ่ ะส่งมอบกัญชงให้กบั
JP ไปสกัด และจะพัฒนาผลิตภัณฑ์รว่ มกันในอนาคตด้วย บริษทั
คาดว่าจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายในปี 2565 นี้
บริษัทกำ�ลังพัฒนาด้าน Food Tech โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่
เป็น Plant Based ที่กำ�ลังได้รับความนิยมมาก โดยเริ่มจากปลูก
พืชสมุนไพร และพืชมูลค่าสูง ในพื้นที่ไร่ตะวันหวาน  อีกทั้งเข้าสู่
ธุรกิจตู้จ�ำ หน่ายสินค้าอัตโนมัติ บริษัทย่อย คือ ซันสวีท อินเตอร์
เนชัน่ แนล จับมือกับ ซันเวนดิง้ เทคโนโลยี (SVT) ทำ�ธุรกิจให้บริการ
เครื่องจำ�หน่ายสินค้าอัตโนมัติภายใต้แบรนด์ SUNVENDING
โดยเริ่มที่จ.เชียงใหม่ ที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยว สินค้าที่ขายจะเป็น
สินค้าภายใต้แบรนด์ KC, เครื่องดื่ม, ขนมขบเคี้ยว, บะหมี่กึ่ง
สำ�เร็จรูป ปัจจุบันให้บริการแล้ว 50 ตู้ คาดว่าจะขยายเป็น 500
ตู้ให้ครอบคลุมพื้นที่เชียงใหม่
คงคำ�แนะนำ� “ซื้อ” SUN ราคาเป้าหมายปี 2565 อยู่ที่ 8.37
บาท อิงกับ P/E ปีนี้ที่ 22.5 เท่า ซึ่งมี Upside 30% เราชอบ
ทีบ่ ริษทั มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนือ่ งทัง้ ทีเ่ ป็นธุรกิจเดิมและธุรกิจ
ใหม่ๆ ทำ�ให้รายได้และกำ�ไรมีโอกาสเติบโตในอนาคต n

T H U N H O O N
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ปีเสือบิ๊กโปรเจ็กต์รัฐเพียบ

ริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำ�กัด หรือ GBS แนะนำ� “ซื้อ”
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) หรือ ARROW
ทั้งนี้คาดว่าผลประกอบการฟื้นตัว หลังสถานการณ์โควิด-19
คลี่คลายดีขึ้น คาดว่าผลประกอบการในปี 65 จะกลับมาฟื้นตัว
ได้อย่างต่อเนื่องจากช่วงปลายปี 63 หลังจากสถานการณ์โควิด-19
คลีค่ ลายดีขนึ้ ส่งผลให้งานโครงการต่างๆ กลับมาดำ�เนินกิจการได้
ประกอบกับโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐบาล
คาดว่าจะออกมามากกว่า 3 แสนล้านบาท อาทิ โครงการรถไฟฟ้า
สายต่างๆ โครงการสนามบิน โครงการนำ�สายไฟฟ้าลงใต้ดิน

64 และต่อเนื่องในปี 65 ในส่วนของราคาวัตถุดิบเหล็กมีการปรับ
ตัวดีขึ้น ประกอบกับบริษัทได้มีการปรับราคาขายขึ้นราว 10-15%
เพื่อสะท้อนต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เราประมาณการรายได้ปี 64-65 ที่
ระดับ 1,163.7 ล้านบาท -10.1%YoY และ 1,210.6 ล้านบาท
+4.0%YoY พร้อมคาดกำ�ไรสุทธิที่ 133.5 ล้านบาท -21.0%YoY
และ 156.1 ล้านบาท +17.0%YoY ตามลำ�ดับ
คงคำ � แนะนำ � “ซื้ อ ” โดยคาดว่ า ผลประกอบการได้ ผ่ า น
จุดต่�ำ สุดไปแล้ว และประเมินราคาเหมาะสมอิง PER ที่ 16 เท่า
(ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี) ภายใต้สมมติฐานประมาณการปี 65
แบ็กล็อก 1 พันล.
ราคาเหมาะสมเท่ากับ 9.80 บาท คาด Dividend Yield
โดย ณ สิน้ ปี 63 บริษทั มียอด Backlog กว่า 1,000 ล้านบาท ราว 5.4% n
ที่จะทยอยส่งมอบและรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี

SMDรับแรงหนุนขายATK

บ

อัพกำ�ไรขึ้น49%-เป้า20.80บาท

ริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำ�กัด หรือ GBS แนะนำ� “ซือ้ ”
บริษทั เซนต์เมด จำ�กัด (มหาชน) หรือ SMD ราคาเหมาะสม 20.80
บาท โดยประเด็นสำ�คัญในการลงทุน มีการรับรู้รายได้จากการ
จำ�หน่ายชุดตรวจ COVID-19 ผ่าน 7-11 ช่วยหนุนรายได้ ซึง่ ปรับ
เพิ่มประมาณการรายได้และกำ�ไรปี 65 สู่ 1.44 พันล้านบาท และ
290 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32% และ 49% ตามลำ�ดับ
ทัง้ นีป้ รับเพิม่ ประมาณการรายได้จาก 1.09 พันล้านบาท สู่ 1.44
พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 32%YoY โดยได้รับแรงหนุนจากคำ�สั่งซื้อใน
สินค้ากลุม่ เวชบำ�บัดวิกฤติ และกลุม่ การช่วยหายใจและเวชศาสตร์
การนอนหลับจากภาครัฐทีต่ อ่ เนือ่ ง และมีรายได้จากการจำ�หน่ายชุด
ตรวจ COVID-19 ผ่าน 7-11 เต็มปี
นอกจากนี้ยังได้รับแรงหนุนจากกระทรวงมหาดไทยกำ�หนดให้
อาคารสูงกว่า 8 ชั้นต้องมีเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED)
ขณะที่เราคงสมมติฐานอัตรากำ�ไรขั้นต้นที่ 41% เนื่องจากการ
บริหารต้นทุนสินค้าของบริษทั มีประสิทธิภาพมากขึน้ และปรับ
เพิ่มประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจาก 193
ล้านบาท เป็น 218 ล้านบาท เพราะคาดว่าค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารจะเพิม่ ขึน้ จากการขยายตลาด Smart Hospital

ทัง้ นี้ เราปรับประมาณการกำ�ไรปี 65 เพิม่ ขึน้ 49% จาก 195 ล้าน
บาท
ฝ่ายวิจัยประเมินมูลค่าด้วยวิธี Prospective P/E โดยอ้างอิง
P/E Ratio เฉลี่ยย้อนหลัง 1 ปีพร้อมปรับลดด้วย 0.6 S.D.
(เนื่องจากในปัจจุบันเป็นการเติบโตที่สูงกว่าปกติจาก COVID-19)
ได้ค่า P/E Ratio ที่ 15.4 เท่า และคาดการณ์ก�ำ ไรต่อหุ้นปี 65
ที่ 1.35 บาทต่อหุน้ ได้ราคาเหมาะสมปี 65 เพิม่ ขึน้ จาก 20.40 บาท
สู่ 20.80 บาท คงคำ�แนะนำ� “ซื้อ” n

โดย : บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำ�กัด หรือ GBS
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ปี ที่

19

บ

TNHกำ�ไรทำ�สถิติสูงสุด%
ชี้อนาคตธุรกิจรพ.โตต่อ

ริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำ�กดั หรือ GBS แนะนำ� “ซือ้ ” TNH
หรือ บริษทั โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำ�กัด (มหาชน) ราคา
เหมาะสม 39.80 บาท โดยประเด็นสำ�คัญในการลงทุน งวดไตรมาส
1/65 กำ�ไรสุทธิ +19%QoQ +101%YoY ทำ� New High : งวด
ไตรมาส 1/65 (สิน้ สุด 31 ต.ค. 64) ออกมาดีกว่าคาดมีกำ�ไรสูงสุด
นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทที่ 141 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19%QoQ และ
104%YoY เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ทั้งนี้ทำ�ให้มีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพ
หรือ UCEP รับไว้ในสถานพยาบาลเฉพาะกิจ (Hospitel) ที่เป็น
เครือข่ายเพิ่มขึ้น และการให้บริการสถานที่กักตัวทางเลือก (ASQ)
และสถานที่กักตัวในชุมชน (Community Isolation) รวมไปถึง
รายได้จากการให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้มีรายได้ค่า
รักษาพยาบาล 693 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15%QoQ และ 40%YoY  
อัตรากำ�ไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นสู่ 33% จาก 32% ในไตรมาส 4/64
และ 26% ในไตรมาส 1/64 เนือ่ งจากมีสดั ส่วนรายได้จากการรักษา
พยาบาลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอัตรากำ�ไรขั้นต้นสูง  กำ�ไรไตรมาส
1/65 คิดเป็น 44% ของประมาณการกำ�ไรเดิมที่ 320 ล้านบาท

(Product Hub)

ตั้งบริษัทย่อยใหม่

ล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคม 2564 บอร์ดบริษัทได้อนุมัติจัดตั้ง
บริษัทย่อยแห่งใหม่ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ถือหุ้น 99.97%  
โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนประกอบธุรกิจเพื่อสุขภาพและโรงแรมใน
การขยายฐานลูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงช่วยสร้างราย
ได้เพิ่มเติมจากธุรกิจหลัก  ส่วนศูนย์รังสีรักษา (Linac Center)
เพื่อให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งคาดจะแล้วเสร็จและเริ่ม
บริการได้ราวไตรมาส 4/65 (รวมในประมาณการแล้ว)   
ขณะทีโ่ ครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2 ทีป่ รับการก่อสร้าง
เป็นการทยอยทําทีละเฟสย่อยจึงไม่มีภาระในการกู้เงิน เนื่องจาก
สามารถใช้กระแสเงินสดจากการดำ�เนินงานราวไตรมาสละ 200-250
ล้านบาท มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้างซึง่ ได้สะท้อนใน
ประมาณการแล้ว
ปรับคําแนะนําจาก “ถือ” เป็น “ซื้อ” : ฝ่ายวิจัยยังมีมุม
มองบวกต่อแนวโน้มธุรกิจที่สร้างกระแสเงินสดสม่ำ�เสมอ ในการ
ประเมินมูลค่าเหมาะสมซึ่งอิง Prospective P/E ที่ระดับเดิม 20
ปรับกำ�ไรขึ้น 12%
เท่ายังต่ำ�กว่ามากเมื่อเทียบกับ P/E กลุ่มในตลาด mai ที่ระดับ
ปรับประมาณการกำ�ไรปี 65 เพิ่มขึ้น 12% : จำ�นวนผู้ป่วย 54 เท่า และ P/E กลุ่มในตลาด SET ที่ 30 เท่า ประเมินกำ�ไร
โควิด-19 ในช่วงไตรมาส 2/65 (สิ้นสุด 31 ม.ค. 65) มีแนวโน้ม ต่อหุ้นปี 65 เท่ากับ 1.99 บาทได้ราคาเหมาะสมใหม่ปี 65 เท่ากับ
ลดลงเมือ่ เทียบกับไตรมาส 1/65 (สิน้ สุด 31 ต.ค. 64) ทำ�ให้คาดว่า 39.80 บาท (เดิม  35.50 บาท) n
ผลประกอบการในช่วงไตรมาส 2/65 มีแนวโน้มลดลง QoQ และ
คาดแนวโน้มผลประกอบการ 2H/65 จะแผ่วลงจาก 1H/65 หาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย หรือ
ทรงตัวในกรณีที่มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโควิด-19
ฝ่ายวิจัยได้ปรับประมาณการรายได้เพิ่มขึ้น 3% เป็น 2,271
ล้านบาท ซึ่งเติบโต 11%YoY และปรับเพิ่มสมมติฐานอัตรากำ�ไร
ขัน้ ต้นจากเดิม 26% เป็น 28% เนือ่ งจากคาดว่าในช่วงครึง่ แรกของ
ปีงบการเงินจะยังมีผู้ป่วยโควิด-19 ต่อเนื่อง ส่วนครึ่งปีหลังที่คาด
ว่าจะมีสดั ส่วนรายได้จากศูนย์สง่ เสริมสุขภาพองค์รวม (THAINAKARIN WELLNESS CENTER)
อนาคตยังมีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง : การเติบโตในอนาคต
ของธุรกิจโรงพยาบาลสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของ
ประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางสุขภาพ 4 ด้าน ได้แก่ ศูนย์กลาง
บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางทางการ
แพทย์ (Medical Hub) ศูนย์กลางบริการวิชาการ และงานวิจัย
(Academic Hub) และศูนย์กลางยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ
14

โดย : บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำ�กัด หรือ GBS

T H U N H O O N
ปี ที่

SCGPดีมานด์กระดาษหนุน

บ

19

รุกตลาดการแพทย์อัพกำ�ไร

ริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน) ประเมินแนวโน้ม
ธุ ร กิ จ บริ ษั ท เอสซี จี แพคเกจจิ้ ง จำ � กั ด (มหาชน)
หรือ SCGP ว่าบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาส 4/2564
มีกำ�ไร 2.1 พันล้านบาท (+42%YoY,+19%QoQ) สอดคล้อง
กับคาดการณ์ หากไม่รวมกำ�ไรจากรายการพิเศษ 757 ล้านบาท
มีกำ�ไรจากการดำ�เนินงานจริงที่ 1.4 พันล้านบาท (-14%YoY,2%QoQ)
ส่วนรายได้พุ่งสูงขึ้น 49% YoY และ 10% QoQ เป็น
3.51 หมื่นล้านบาท สอดคล้องกับคาดการณ์ โดยมีแรงหนุนจาก
การดำ � เนิ น งานที่ แ ข็ ง แกร่ ง ในธุ ร กิ จ บรรจุ ภั ณ ฑ์ แ บบครบวงจร
(IPC) กอปรกับอุปสงค์ในภูมิภาคที่ดีขึ้นหลังคลายล็อกดาวน์
ทั้ ง นี้ ใ นส่ ว นของรายได้ ที่ โ ต YoY เป็ น ผลจากส่ ว นแบ่ ง 5
พันล้านบาท จากดีล M&A (SOVI, Go-Pak, Duy Tan, Intanและ
Deltalab) แต่อัตรากำ�ไรขั้นต้น (GPM) ลดแตะจุดต่ำ�สุดของปี
ที่ 14.7% (-4.4ppts YoY,-2.6ppts QoQ) จากต้นทุนวัตถุดิบ
ที่สูงขึ้น

แนวโน้มที่สดใส

อย่างไรก็ดีบริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 2565 ที่ 1.40 แสนล้านบาท
สูงกว่าสมมติฐานเรา 6% จากการคลายล็อกดาวน์ในอาเซียนทีช่ ว่ ย
ให้อุปสงค์ฟื้นตัว รวมถึงดีล M&A โดยประเมินภาพรวมกำ�ไร
ไตรมาส 1/2565 ที่ยังแข็งแกร่ง QoQ จากราคากระดาษคราฟต์
ที่แข็งแกร่ง หนุนจากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่ค่อยๆ ปรับดี
ขึ้น และปัจจัยตามฤดูกาลในช่วงเทศกาลตรุษจีน
นอกจากนี้หลังเข้าซื้อ Deltalab บริษัทจะมีการเติบโตอย่าง
รวดเร็วในตลาดการแพทย์ ประเมินธุรกิจบรรจุภัณฑ์จากวัสดุ
สมรรถนะสูงและพอลิเมอร์จะโต 7% YoY สอดคล้องอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) รอบ 5 ปีของตลาดการแพทย์
เอเชีย
ฝ่ายวิจัยเพิ่มคำ�แนะนำ�เป็น “ซื้อ” มูลค่าพื้นฐาน 72 บาท
อิง 30XPE’22E เพือ่ เก็บเกีย่ วผลประโยชน์จากการคลายล็อกดาวน์
ในอาเซียนและการรุกตลาดการแพทย์ของบริษัท n

BCPGรุกลงทุนโครงการใหม่

บ

ต่อยอดกำ�ไร-เป้าราคา16.50บาท

ริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน) ประเมินธุรกิจ
บริษทั บีซพี จี ี จำ�กัด (มหาชน) หรือ BCPG ว่าผลประกอบการ
ไตรมาส 4/2564 กำ�ไรสุทธิลดลงมาอยู่ที่ 238 ล้านบาท (-24%
YoY,-65% QoQ) แตะจุดต่�ำ สุดรอบ 16 ไตรมาส ถูกฉุดจากขาดทุน
อัตราแลกเปลี่ยน หากไม่รวมรายการพิเศษครั้งเดียว
กำ�ไรปกติจะอยูท่ ี่ 583 ล้านบาท (+9% YoY,-18% QoQ) สอดคล้อง
กับคาดการณ์การเติบโต YoY เป็นผลมาจากการรับรู้รายได้ที่สูง
ขึน้ จากโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ในไทยและการรับรูร้ ายได้ครัง้ แรก
จากโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ Chiba1 ขนาด 20 MW ในญี่ปุ่น
(COD ในไตรมาส 4/2564) ส่วนกำ�ไรสุทธิทลี่ ดลง QoQ มีสาเหตุ
จากปัจจัยตามฤดูกาลของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ� (Nam san 3A&3B)
และค่าใช้จา่ ยการขายและบริการที่สูงขึ้น
ส่วนกำ�ไรสุทธิปี 2564 เพิม่ มาเป็น 2.0 พันล้านบาท (+5% YoY)
กำ�ไรปกติทงั้ ปีอยูท่ ี่ 2.3 พันล้านบาท (+17% YoY) หนุนจากการรับ

รูร้ ายได้เต็มปีของโรงไฟฟ้าใหม่ในไทย 4 แห่ง (20 MW) ทีเ่ ข้าลงทุน
ไปในไตรมาส 3/2563 และส่วนแบ่งจากโรงไฟฟ้า Chiba1
ขนาด 20 MW ที่เพิ่ง COD ไปในญี่ปุ่น
บริษทั ประกาศขายหุน้ ทีถ่ อื อยูท่ งั้ หมดในโครงการโรงไฟฟ้าพลัง
ความร้อนใต้พิภพในอินโดนีเซีย (33%) โดยจะรับรู้กำ�ไรพิเศษ
จากธุรกรรมนี้จำ�นวน 1.6 พันล้านบาท และจะนำ�เงินไปลงทุนใน
โครงการที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าในปี 2565
คาดกำ�ไรสุทธิปี 2565 จะโต YoY จากกำ�ไรการขายสินทรัพย์
ขณะที่กำ�ไรปกติจะลดลงจากการขาดหายไปของส่วนแบ่งกำ�ไรจาก
โครงการในอินโดนีเซีย ส่วนการเข้าลงทุนในโครงการใหม่จะเป็น
ปัจจัยสำ�คัญต่อการเติบโตของกำ�ไรใน
อนาคตอันใกล้ คงคำ�แนะนำ� “ซื้อ” มูลค่าพื้นฐานที่ 16.50
บาทต่อหุ้น n

โดย : บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)
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บ

ASIANปลดล็อกศักยภาพ
ผ่านการไอพีโอบริษัทAAI

ริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน) ประเมินธุรกิจ
บริษทั เอเชีย่ นซี คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน) หรือ ASIAN
โดยคงมุมมองบวกต่อภาพรวมการดำ�เนินงานในปี 2565-2566
จาก 1. การเติบโตของกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยงในตลาดโลก ที่ 6.1%
6YCAGR ในช่วงปี 2564-2570
2. อัตรากำ�ไรขัน้ ต้นทีย่ ดื หยุน่ ในช่วงทีค่ า่ เงินบาทเป็นขาลง และ
3.การทำ� IPO บริษัท AAI จะช่วยปลดล็อกมูลค่าจากการขยาย
กำ�ลังการผลิต คงคำ�แนะนำ� “ซื้อ” ด้วยมูลค่าพื้นฐานใหม่ที่ 23
บาท หลังปรับปีฐานเป็นปีFY2022 เพิ่มขึ้นมา 5% จากเป้าหมาย
เดิม อิง 10.3xPE’22 หรือใกล้เคียงค่าเฉลี่ย 10 ปี
ทัง้ นีเ้ มือ่ วันที่ 12 ต.ค. 2564 คณะกรรมการบริษทั มีมติอนุมตั ิ
การเสนอขายหลักทรัพย์ให้กบั สาธารณะเป็นครัง้ แรก (IPO) สำ�หรับ
บริษัท เอเชี่ยนอะไลอันซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (AAI) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่ ASIAN ถือครองอยู่ทั้งหมด โดยคาดว่าธุรกรรมนี้
จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4/2565 เมือ่ คำ�นวณดูแล้วจะพบว่าหุน้
IPO ทัง้ หมดจะประกอบด้วยหุน้ สามัญออกใหม่ 42.5 ล้านหุน้ และ

หุ้นเดิมที่บริษัทถือไว้ 21.3 ล้านหุ้น รวมเป็นหุ้น IPO ทั้งสิ้น 64
ล้านหุ้นหรือ 30% ของทุนที่ชำ�ระแล้วทั้งหมดหลังทำ� IPO

ดัน AAI ทำ�ไอพีโอ-ขยายธุรกิจ

โดยบริษทั จะถือหุน้ 70% ใน AAI หลังทำ� IPO เสร็จ โดย AAI
จะยังคงสถานะเป็นบริษัทย่อยเหมือนเดิม บริษัทจะใช้เงินที่ได้จาก
การทำ� IPO ไปขยายธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศและต่าง
ประเทศ ชำ�ระเงินกู้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษทั จะมีสทิ ธิจองซือ้ หุน้ ใหม่ ประเมินอัตราส่วนทีห่ นุ้ ASIAN
13 ตัวต่อหุ้น AAI 1 ตัว
อย่างไรก็ดีจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยจะพบว่ากำ�ไรสุทธิของ
AAI ในช่วงเดือน ก.ค. 2563 ถึง มิ.ย. 2564 นั้นคิดเป็น 19%
ของกำ�ไรรวมของบริษัท แต่ด้วยข้อมูลที่จำ�กัดเกี่ยวกับราคา IPO
แผนธุรกิจและภาพรวมการดำ�เนินงาน จึงยังคงดีลนี้เป็นเพียง
Upside ที่อาจเกิดขึ้นกับมูลค่าพื้นฐาน n

HMPROพ้นโควิด-จีดีพีดัน

บ

เดินหน้าทำ�กำ�ไรต่อเนื่อง

ริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุป๊ จำ�กัด (มหาชน) ประเมินธุรกิจ
บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ HMPRO
ประเมินว่ากำ�ไรปี 2565 จะโตขึน้ มาแตะ 6 พันล้านบาท หรือใกล้กบั
ระดับก่อนเกิดวิกฤติโควิด-19 (+16%YoY) หนุนจาก 1. รายได้ทโี่ ต
แข็งแกร่ง 4% ใกล้กบั การเติบโตของ GDP ไทยหนุนจากการกลับมา
เปิดสาขาทีม่ ลี กู ค้าเข้ามาใช้บริการมากขึน้ 2. อัตรากำ�ไรทีโ่ ตขึน้ จาก
ส่วนแบ่งยอดขายสินค้าแบรนด์บริษทั (Private Label) และ 3. รายได้

ค่าเช่าที่สูงขึ้น

อย่างไรก็ดฝี า่ ยวิจยั ยังชอบ HMPRO ตรงที่ 1. มีภาพรวม SSSG
ทีแ่ ข็งแกร่งในช่วง 3 ปีขา้ งหน้า 2. การขยายสาขาเชิงรุก 3. โอกาส
ในการสร้างรายได้จากช่องทางผสมผสาน (Omni-Channel) เพราะ
คาดว่าจะกลายเป็นช่องทางขับเคลื่อนรายได้ที่สำ�คัญในระยะยาว
และ 4. โอกาสในการขยายสาขาไปต่างประเทศ เช่น เวียดนาม
สำ�หรับธุรกิจการค้าปลีกสินค้าเกีย่ วกับบ้านมีสดั ส่วน 94% ของ
16

โดย : บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน)

รายได้ทงั้ หมดของบริษทั โดยบริษทั นำ�เสนอผลิตภัณฑ์ทหี่ ลากหลายเช่น
วัสดุกอ่ สร้าง อุปกรณ์ไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง และอุปกรณ์ในครัวเรือน
นอกจากนีย้ งั ให้บริการติดตัง้ ตรวจและซ่อมแซมบ้านและอาคารต่างๆ
รวมทั้งรายได้จากบริษัทย่อยคิดเป็น 3% ของรายได้ทั้งหมด
โดย HMPRO ถือหุ้น 99.99% ในบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่งประกอบ
ด้วย Market Village (บริการพืน้ ทีเ่ ช่า), Home Product Center
(Malaysia) SDN BHD (ผู้คา้ ปลีกสินค้าเกี่ยวกับบ้าน), Mega
Home Center (ค้าปลีกและค้าส่งผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง) และคลัง
สินค้า DC Service Center
ส่วนรายได้อนื่ ๆ นัน้ รวมถึงรายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่ ค่าธรรมเนียม
ในการส่งเสริมการขายภายในร้าน และค่าบริการบ้าน ซึง่ รายได้กลุม่ นี้
คิดเป็นสัดส่วน 3% ของรายได้ทั้งหมด จึงคงคำ�แนะนำ� “ซื้อ”
มูลค่าพืน้ ฐาน 16.10 บาท อิงจาก 35xPE’22E หรือคิดเป็นค่าพรีเมีย่ ม
40% ต่อค่าเฉลี่ยกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยในไทย n

T H U N H O O N
ปี ที่

BEMปี65เข้าสู่โหมดฟื้นตัว

19

เปิดรถไฟฟ้าสายใหม่หนุน

บ

ริษทั หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ระบุ
ถึง บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน)
หรือ BEM ว่า ปี 2565 ผู้ใช้ทางด่วนและรถไฟฟ้าจะยังฟื้นตัว
ได้ต่อเนื่อง จากกิจกรรมต่างๆ ที่จะเปิดมากขึ้นทั้งการเปิดเรียน
ของนักเรียน, นักศึกษา, บริษัทต่างๆ น่าจะให้พนักงานกลับมา
ทำ�งานมากขึ้น, การเปิดผับบาร์/สถานบันเทิง และการเปิดประเทศ
รับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามามากขึ้น

เปิดรถไฟฟ้าสายใหม่

รวมถึงการท่องเที่ยวของคนไทยที่เพิ่มขึ้น ล้วนแต่ส่งผลดีต่อ
การใช้บริการของ BEM อีกทั้งยังมีการเปิดรถไฟฟ้าสายใหม่ เช่น
สายสีแดงที่เริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2564
ซึ่งเชื่อมกับสถานีบางซ่อนของสีม่วงที่ BEM บริหารและห่างจาก
สถานีเตาปูนของ BEM เพียง 1 สถานี ส่วนในปี 2565 จะเปิดบริการ
สายสีเหลืองทีเ่ ชือ่ มต่อกับสถานีลาดพร้าวของ BEM ส่วนสายสีชมพู
อาจไม่ได้รบั ประโยชน์นกั แม้จะตัดกับสายสีมว่ งทีส่ ถานีศนู ย์ราชการ
นนทบุรี แต่คอ่ นข้างห่างกับเส้นทางของ BEM ซึง่ การเปิดรถไฟฟ้า
สายใหม่ๆ จะส่งต่อผูโ้ ดยสารบางส่วนมาที่ BEM ส่วนทางด่วนแม้มี

การปรับค่าผ่านทางในเส้นทาง “ศรีรชั -วงแหวนรอบนอก” อีก 15-35 บาท
แต่ได้มโี ปรโมชัน่ เป็นเวลา 1 ปีถงึ 15 ธันวาคม 2565 จึงยังไม่ได้ประโยชน์
จากประเด็นดังกล่าว แม้ผู้ใช้บริการฟื้นตัวชัดเจน

จับตาผลกระทบจากโควิด

แต่ยงั ต้องติดตามคือ COVID-19 สายพันธุใ์ หม่ “โอไมครอน” ที่
อาจกระทบการใช้บริการเช่นเดียวกับสายพันธุ์ “เดลตา” ทีร่ ะบาดใน
ปัจจุบนั แต่มปี ระเด็นบวกเรือ่ งการเปิดประมูลสายสีสม้ , การก่อสร้าง
ส่วนต่อขยายสายสีม่วงใต้ ที่ปัจจุบัน BEM บริหารส่วนเหนืออยู่
และโครงการทางด่วนชั้นที่ 2 (Double Deck) ที่อยู่ระหว่างศึกษา
EIA ซึ่งทั้ง 3 โครงการน่าจะมีความชัดเจนในปี 2565
ทัง้ นีไ้ ด้ปรับกำ�ไรในปี 2565 ลงเป็น 3,429 ล้านบาท ลดลงจาก
เดิม 11% จากการเลื่อนการขึ้นค่าทางด่วนเส้น “ศรีรัช-วงแหวน
รอบนอก” และปรับตัวเลขการฟืน้ ตัวของผูใ้ ช้บริการลง ทำ�ให้ราคา
พื้นฐานปี 2565 เป็น 10.40 บาท แต่ยังมี Upside อยู่มาก จึง
ยังคงคำ�แนะนำ� “ซื้อ” n

PTTพร้อมลงทุนในธุรกิจใหม่

บ

รองรับเทรนด์ในอนาคต

ริษทั หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ระบุถงึ
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) หรือ PTT ว่า บริษัทได้
เตรียมพร้อมกับการลงทุนใหม่ๆ เพื่อรองรับกระแสธุรกิจและ
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงและเป็นการผันธุรกิจจากพลังงานแบบ
เดิมไปเป็นพลังงานสะอาดมากขึ้น รวมถึงรองรับเทรนด์ในอนาคต
ในส่วนพลังงานแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในส่วนพลังงาน
ทดแทน, การจัดการเก็บพลังงาน, ห่วงโซ่ในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า
และไฮโดรเจน
ขณะที่ ใ นส่ ว นธุ ร กิ จ ใหม่ ใ นอนาคตที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระแส
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงซึ่งได้มีการลงทุนไปแล้วทั้งการลงทุนเอง
โดยตรง รวมถึงการลงทุนผ่านบริษัทในเครือ โดยเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ EV นั้น ทางบริษัทย่อยของ PTT ได้ลงทุนร่วมกับ
Foxconn ซึ่งจะถือหุ้น 60% ในบริษัทดังกล่าว และคาดจะเริ่ม

ผลิตได้ปลายปี 2566 เป็นต้นไป
โดยโรงงานดังกล่าวจะผลิต Platform รถ EV ให้กับผู้ผลิต
รถไฟฟ้าทุกค่าย ทางฝ่ายคาดว่าในช่วงแรกของการลงทุนโครงการ
ใหม่ๆ นั้น จะยังไม่สร้างผลตอบแทนอย่างมีนัยต่อการดาเนินงาน
แต่เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

ธุรกิจใหม่ของผลงานแกร่ง

แม้แนวโน้มการดำ�เนินงานปี 2565 จะอ่อนลง y-y ตามธุรกิจ
ปิโตรเคมีที่อ่อนตัว แต่คาดธุรกิจอื่นๆ จะช่วยให้การดำ�เนินงานไม่
ได้ปรับลงมากอย่างที่กังวล อีกทั้ง ราคาปัจจุบัน Valuation ไม่
แพงมากหากเทียบกับกลุ่มและค่าเฉลี่ยซื้อขายของบริษัทในอดีต
ทางฝ่ายคงแนะนำ� “ซื้อ” ราคาพื้นฐาน 45 บาท n

โดย : บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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ปี ที่

19

บ

BAYโบรกปรับกำ�ไรขึ้น

‘ทยอยซื้อ’ปรับราคา39.50บาท

ริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) มากแล้ว การตั้งสำ�รองยังลดลงด้วย และกำ�ไรเพิ่มขึ้น 0.37%
ปรับประมาณการกำ�ไร และราคาพื้นฐานของ ธนาคาร q-q จากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง และรายได้ธรรมเนียมเพิ่ม
กรุงศรีอยุธยา จำ�กัด (มหาชน) หรือ BAY ปี 2565 ขึ้น โดยใน สูงขึ้น n
ส่วนของกำ�ไรเป็น 3.09 หมื่นล้านบาท จากผลตอบแทนสินเชื่อที่
เพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คาด และลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลงได้มาก แต่กำ�ไร
ยังลดลง 8.6% y-y เนื่องจากปี 2565 BAY จะไม่มีกำ�ไรพิเศษ
เหมือนปี 2564 ปรับราคาพื้นฐานเป็น 39.50 บาท มีส่วนต่าง
มากขึ้น จึงปรับเพิ่มคำ�แนะนำ�ขึ้นเป็น “ทยอยซื้อ”
BAY มีก�ำ ไรปี 64 ที่ 3.38 หมืน่ ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 46.7% y-y
ถึงแม้รายได้ดอกเบีย้ จะลดต่�ำ ลงจากผลตอบแทนสินเชือ่ ลดลง แต่
กำ�ไรจากการขายหุน้ TIDLOR รวมไปถึงการตัง้ สำ�รองทีล่ ดลงทำ�ให้
กำ�ไรเพิ่มสูงขึ้น
ขณะทีบ่ ริษทั รายงานผลงานไตรมาส 4Q/64 กำ�ไรดีกว่าคาด 6.4
พันล้านบาท ดีกว่าคาดจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงมากกว่าคาด
โดยกำ�ไรเพิ่มขึ้น 88.6% y-y นอกจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลง

BBLสินเชื่อรายใหญ่ขยายตัว

บ

ซื้อราคาเป้าหมาย159บาท

ริษทั หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ระบุถงึ รายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น แต่ลดลง 8.6% q-q เนื่องจากค่า
ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) หรือ BBL ยังคงแนะนำ� ใช้จ่ายทีเ่ พิ่มสูงขึ้น n
“ซื้อ” โดยประมาณการณ์กำ�ไรปี 2565 ไว้ที่ 3.1 หมื่นล้านบาท
เพิ่มขึ้น 17.3% y-y โดยสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่ BBL มีความ
เชี่ยวชาญขยายตัวได้โดดเด่นในปี 2565 คงราคาพื้นฐานไว้ที่ 159
บาท ยังมีส่วนต่างคงเหลือพอสมควรจึงแนะนำ� “ซื้อ”
ทั้งนี้ BBL ประกาศกำ�ไรปี 2564 ที่ 2.65 หมื่นล้านบาท
เพิ่มขึ้นถึง 54.3% y-y โดยรายได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นตามการ
เพิ่มขึ้นของสินเชื่อ รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยโดยเฉพาะกำ�ไรจาก
เครื่องมือทางการเงินที่เพิ่มขึ้นมาก และรายได้ค่าธรรมเนียมก็เพิ่ม
ขึ้นด้วย
ขณะที่ 4Q/64 อยู่ที่ 6.3 พันล้านบาท ดีกว่าคาดจากการตั้ง
สำ�รองที่น้อยกว่าคาด และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยน้อยกว่าคาด โดย
กำ�ไรทีเ่ พิม่ ขึน้ มากถึง 163.5% y-y เนือ่ งจากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้
ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย โดยเฉพาะกำ�ไรจากเครื่องมือทางการเงิน และ
18
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T H U N H O O N
ปี ที่

RSจับตาดีลM&Aต่อยอด

บ

19

ลุ้นกำ�ไรกลับมาฟื้นตัวแรง

ริษทั หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ระบุถงึ
บริษทั อาร์เอส จำ�กัด (มหาชน) หรือ RS ว่า บริษทั แถลงแผน
ธุรกิจตัง้ เป้ารายได้ปี 2565 ที่ 5,100 ล้านบาท จาก  1.RS Mall มีรายได้
ที่ 2,750 ล้านบาท คิดเป็นราว 54% ของรายได้ จาก 1.1. การออก
สินค้าใหม่ 28 SKU (รวมสินค้าในกลุม่ กัญชง กัญชา 7-8 SKU) ทัง้
ในแบรนด์ Well U, ไวตาเนเจอร์พลัส, Camu C และ Lifemate
และ  1.2. เพิม่ ช่องทางขายมากขึน้ ทัง้ ผ่านร้านค้าดัง้ เดิม โมเดิรน์ เทรด
ร้านค้าเฉพาะ (ร้านขายยา/ร้านขายอาหารสัตว์) และออนไลน์
(Lazada, Shoppee)
และ 2. ธุรกิจสื่อและบันเทิงรายได้ที่ 2,350 ล้านบาท คิดเป็น
46% จาก 2.1.ทีวดี จิ ทิ ลั และวิทยุที่ 1,400 ล้านบาท จากเม็ดเงินโฆษณา
ทีฟ่ นื้ ตัวและรายการใหม่ๆ ทางช่อง 8 (หมายเลข 28) 2.2. เหรียญ
ดิจทิ ลั (Popcoin) และสือ่ ออนไลน์ที่ 300 ล้านบาทโดยขายเหรียญ
ไปได้แล้วราว 50% 2.3. ธุรกิจเพลง 325 ล้านบาท และ  2.4. คอนเสิรต์
และจัดกิจกรรมที่ 325 ล้านบาท โดยมีแผนจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่
3 งาน KAMIKAZE,  Dance Marathon 2022 และครบรอบ

21 ปี D2B และตัง้ เป้าอัตรากำ�ไรสุทธิที่ 12-14% ซึง่ ถ้าเป็นไปตาม
แผนจะมีกำ�ไร 612-714 ล้านบาท

ทุ่มงบลุยดีล M&A

สำ�หรับแผนนำ� “เชฎฐ์  เอเชีย” เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ยังเป็นไปตามแผน โดยคาดจะเข้าซือ้ ขายในไตรมาส 4/2565 ซึง่ RS
จะขายหุ้นของเชฏฐ์ บางส่วนตอน IPO ส่วนการเข้าถือหุ้นใน
“สเปเชียลตี้ โฮลดิ้ง” ล่าช้ากว่าแผน เดิมที่คาดจะเสร็จในไตรมาส
4/2564 มาเป็นไตรมาส 1/2565
นอกจากนีย้ งั มีแผนจะทำ� M&A ในปีนี้ 1-2 ดีล โดยใช้งบลงทุน
500-1,000 ล้านบาทต่อดีล โดยมองธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องหรือสนับสนุน
ธุรกิจในปัจจุบัน ส่วนการเข้าซื้อ Omni Channel จากยูนิลีเวอร์
ทาง RS ขอยังไม่ให้ข้อมูล คงต้องติดตามดูต่อไปไป  
ทั้งนี้ ยังคงคาดกำ�ไรปี 2565 ที่ 653 ล้านบาท และคงราคา
พื้นฐานปี 2565 ที่ 22.40 บาท โดยราคาหุ้นได้ตอบรับความผิด
หวังของงบไตรมาส 4/2564 ไปแล้ว ทำ�ให้ Upside เพิ่มขึ้น ปรับ
แนะนำ�ขึ้นเป็น “ซื้อ” จาก “ทยอยซื้อ” n

PTTEPยอดขาย-ราคานำ�้ มันเพิ่ม

บ

หนุนผลงานปีเสือกำ�ไรโต

ริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
ระบุแนวโน้มธุรกิจ บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม
จำ�กัด (มหาชน) หรือ PTTEP คาดว่าปี 2565 ยังเป็นปีที่ดีของ
การดำ�เนินงาน โดยแนวโน้มไตรมาส 1/2565 คาดว่ายังดีต่อเนื่อง
ทั้งจากปริมาณและราคาขายที่ดีขึ้น
ทั้งนี้ทาง PTTEP ให้ประมาณการปริมาณและราคาขายเฉลี่ย
ในไตรมาส 1/2565 ว่ายังเพิม่ ขึน้ โดยปริมาณขายที่ 436 KBOED
+3% Q-Q ส่วนราคาขายก๊าซที่ 6 ดอลลาร์/MMBTU ตามราคา
น้ำ�มันดิบที่ยังเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยหนุนให้การดำ�เนินงานไตรมาส
1/2565 ยังเติบโตได้ Q-Q
ขณะที่ปี 2565 คาดปริมาณขาย 467 KBOED +12%  Y-Y
จากปริมาณขายเพิ่มขึ้นทั้งในไทย, โอมานและมาเลเซีย แต่ราคา
ขายเฉลี่ยก๊าซคาดจะลดลงเล็กน้อยเนื่องจากจะมีสัดส่วนปริมาณ

ขายก๊าซของแหล่ง G2 เข้ามาซึ่งมีราคาขายเฉลี่ยถูกกว่าแหล่งอื่น  
ทางด้านต้นทุนต่อหน่วยคาดว่าจะลดลงเหลือ 27-28 ดอลลาร์
ต่อ BOE ตามต้นทุนใหม่ทลี่ ดลง จากแนวโน้มการดำ�เนินงานทีด่ กี ว่า
คาดทำ�ให้ทางฝ่ายปรับประมาณการผลการดำ�เนินงานปี 2565 ขึ้น
จากเดิมจากการปรับสมมติฐานทัง้ ในส่วนต้นทุนและราคาน้�ำ มันเพิม่ ขึน้
ทำ�ให้คาดกำ�ไรสุทธิจะเพิม่ เป็น 46,036 ล้านบาทเพิม่ ขึน้ 18%  Y-Y
ขณะที่ปี 2565 คาดยังเป็นปีที่ดีจากปัจจัยหนุนทั้งปริมาณขาย
เพิ่มขึ้น อีกทั้งแนวโน้มราคาน้ำ�มันที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลบวกต่อการ
ดำ�เนินงาน แม้จะมีการปรับประมาณการเพิม่ จากเดิม แต่หากราคา
หุน้ ได้ปรับขึน้ มาบ้างแล้วทำ�ให้ทางฝ่ายวิจยั ปรับคำ�แนะนำ�จาก “ซือ้ ”
เป็น “ทยอยซื้อ” ปรับราคาพื้นฐานเป็น 139 บาท n

โดย : บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
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บ

STARKรับแรงหนุนบิ๊กโปรเจ็กต์
เวียดนามเริ่มโต-ส่งออกสดใส

ริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำ�กัด ระบุถึง
บริษทั สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน) หรือ STARK
ว่า หลังจากผลประกอบการไตรมาส 3/64 ที่น่าประทับใจและผล
ตอบรับเชิงบวกจากการประชุมนักวิเคราะห์ ได้เพิ่มกำ�ไรต่อหุ้นปี
FY21-23E ขึน้ 29%/12%/7% เราเพิม่ ราคาเป้าหมายเป็น 6.80 บาท
(จาก 6.50 บาท) และอยู่ในตำ�แหน่งที่ออกมาดีที่สุด
ทั้งนี้เชื่อว่าตลาดจะพอใจกับโมเมนตัมที่แข็งแกร่งสำ�หรับการ
ดำ�เนินงานในเวียดนาม โดยที่รายรับในไตรมาส 3/64 เพิ่มขึ้น 2
เท่าของไตรมาส 2/21 ส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำ�ไรสูง
ของ STARK ก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำ�คัญในช่วงไตรมาสดังกล่าว
โดยได้แรงหนุนจากการส่งออกที่เพิ่มขึ้น แม้จะรับรู้รายได้จ�ำ นวน
มากในไตรมาส 3/64 งานในมือของ STARK ก็ทรงตัว QoQ
สะท้อนถึงความสามารถในการชนะสัญญาใหม่และความต้องการ
ของอุตสาหกรรมที่สูง โดยได้แรงหนุนจากการลงทุนในโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
การคาดการณ์ ใ นปั จ จุ บั น ยั ง ไม่ ไ ด้ ร วมข้ อ ดี ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์
มูลค่าเพิ่มใหม่ (สายเคเบิลใต้น้ำ�และสายเคเบิล HVDC) ซึ่ง
ทั้ง 2 อย่างนี้มีแนวโน้มที่จะเริ่มสร้างรายได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ
2566 เราจึงเห็นศักยภาพที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการคาดการณ์ EPS
คาดว่า P/E ของ STARK จะลดลงอย่างมากเป็น 18.8 เท่าใน
ปีงบประมาณ 2566 ซึ่งสะท้อนถึงศักยภาพการเติบโตที่แข็งแกร่ง
และการขยาย ROE (FY23E adj. ROE ที่ 17.9% เทียบกับ
9.8% ในปีงบประมาณ 20)
เวียดนามเริม่ ปฏิบตั กิ าร ก่อนประกาศผลประกอบการไตรมาส
3/64 ตลาดรอดูว่าการดำ�เนินงานของ STARK ในเวียดนามจะ
เป็นอย่างไร STARK เริ่มขายผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำ�ไรสูง เช่น
สายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูง/แรงสูงพิเศษตั้งแต่ต้นปี 2564 แต่การรับรู้
รายได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเพิ่งเริ่มต้นในไตรมาส 3/64 ผล

20

โดย : บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำ�กัด

ประกอบการไม่ได้ทำ�ให้ผิดหวัง
โดยรายได้ (จากการดำ�เนินงานของเวียดนาม) เพิม่ ขึน้ เกือบ 2
เท่าของไตรมาส 2/64 และเพิ่มขึ้น 3 เท่าของไตรมาส 1/64 ด้วย
เหตุนี้ ส่วนแบ่งจากหมวดผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำ�ไรสูง (สายเคเบิล
แรงดันปานกลางถึงแรงสูงพิเศษ) เพิ่มขึ้นเป็น 44% ของรายได้
รวมในช่วง 9 เดือนแรกของปี 64 เทียบกับเพียง 20% ในช่วง 6
เดือนแรกของปี 64
ขณะที่รายได้จากการส่งออกมีการเติบโตที่แข็งแกร่งเช่นกัน
การดำ�เนินงานของเวียดนามไม่เพียงแต่ทำ�ได้ดีในไตรมาส 3/64
เท่านัน้ แต่การดำ�เนินธุรกิจในไทยยังมีรายได้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง
ถึง 81% QoQ โดยผู้บริหารกล่าวว่า นอกจากโครงการโครงสร้าง
พื้นฐานของทั้ง 2 ประเทศแล้ว ยอดส่งออกก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เช่นกัน
ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2563 STARK ได้ส่งออกผลิตภัณฑ์
(ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น สายเคเบิ ล ไฟฟ้ า แรงสู ง /แรงสู ง พิ เ ศษ) ไปยั ง
35 ประเทศ ตอนนี้ขายไปยัง 42 ประเทศ ภายในปีงบ 65
STARK คาดว่าจะขายไปยัง 50 ประเทศ การดำ�เนินการของ
เวียดนามจะเริม่ ส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียในไม่ชา้
เช่นกัน
ราคาเป้าหมายอยูท่ ี่ 6.80 บาทต่อหุน้ สำ�หรับ STARK มาจาก
วิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF) โดยคิดจาก 8.2% ต้นทุน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (WACC) และอัตราการเติบโตของเทอร์มินัล
3% คะแนน OUTPERFORM ของเราขึ้นอยู่กับการเติบโตที่
แข็งแกร่ง
แนวโน้ ม ในระยะยาวโดยได้ แ รงหนุ น จากการใช้ จ่ า ยด้ า น
โครงสร้างพื้นฐานที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในเวียดนามซึ่งเป็นตลาดที่แข็งแกร่ง การวางตำ�แหน่งและให้
ความสำ�คัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำ�ไรขั้นต้นที่สูงขึ้น n
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บริการถอนเงิน-ตู้เต่าบินฮอต

บ

ริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำ�กัด ระบุถึง บริษัท ฟอร์ท
สมาร์ท เซอร์วสิ จำ�กัด (มหาชน) หรือ FSMART โดยมีประเด็น
สำ�คัญ จากแนวโน้มผลประกอบการปี 65 กลับมาเติบโตอีกครัง้ แม้วา่
ในช่วงครึง่ ปีหลังปี 64 บริษทั จะได้รบั ผลกระทบจากกำ�ลังซือ้ ทีช่ ะลอ
ตัวลง แต่ยังคาดว่าผลประกอบการของบริษัทในปี 65 จะกลับมา
เติบโตอีกครั้ง จากแนวโน้มของบริการต่างๆ ที่เริ่มฟื้นตัว

บริการถอนเงินหนุน

โดยปัจจัยหนุนผลประกอบในปี 65 มาจากบริการต่างๆ ดังนี้
1. บริการถอนเงิน ทีเ่ ริม่ เปิดให้บริการในช่วงไตรมาส 4/64 ทีผ่ า่ นมา
แล้วกว่า 56 ตู้ โดยมีเป้าขยายเป็น 10,000 ตู้ใน 2 ปี 2. การเป็น
ตัวแทนธนาคารพาณิชย์เพิม่ อีก 1 ราย ในปี 64 ทีผ่ า่ นมา รวมเป็น
8 ราย และจะเป็นตัวแทนเพิม่ อีก 1 รายในไตรมาส 1/65 รวมเป็น 9 ราย
3. บริการสินเชือ่ รายย่อย ทีบ่ ริษทั เริม่ จากการให้บริการผ่อนชำ�ระมือถือ
โดยเราคาดในปี 65 จะมีการร่วมมือกับพันธมิตรรายอืน่ ๆ มากขึน้
ขณะที่ตู้เต่าบินยังมีกระแสตอบรับที่ดี โดยคาดบริษัทจะเริ่ม
ทำ�การตลาดในช่วงครึ่งปีแรกปี 65 โดย ณ สิ้นปี 64 ให้บริการ

แล้วกว่า 540 ตู้ โดยจำ�นวนเฉลี่ยต่อตู้ยังอยู่ที่ 40-50 แก้วต่อวัน
แต่ราคาเฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นมาที่ระดับ 33-34 บาทต่อแก้ว

ขยายตู้เต่าบินเพิ่ม

ทัง้ นีแ้ ม้วา่ บริษทั จะปรับเป้าการขยายตูเ้ ต่าบินในปี 65 ลดลงเหลือ
4,000-5,000 ตู้ (จากเดิม 10,000 ตู)้ จากผลกระทบเรือ่ งการขาดแคลนชิป
แต่บริษทั ยังคงเป้าจะไปให้ถงึ 20,000 ตูภ้ ายใน 2 ปีนอกจากนีบ้ ริษทั
มีแผนให้บริการโอนเงินต่างประเทศที่คาดจะเห็นบริการช่วงครึ่งปี
แรกปี 65 และบริการใหม่ๆ ที่เน้นช่องทางออนไลน์มากขึ้น ปรับ
คำ�แนะนำ� “ซื้อ” คงราคาเป้าหมายในปี 65 ที่ 12.90 บาท
ทั้งนี้ยังคงมุมมองที่เป็นบวกต่อผลประกอบการในปี 65 จาก
การขยายบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเริ่มรับรู้รายได้
จากหลายๆ บริการ โดยคาดว่าหากกำ�ลังซื้อในประเทศกลับมา
ฟื้นตัวจะทำ�ให้ผลประกอบการกลับมาเติบโต
อย่างไรก็ตาม ราคาหุน้ ทีป่ รับตัวลดลงเรามองเป็นโอกาสในการสะสม
และจาก Upside ของราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น ทำ�ให้ปรับคำ�แนะนำ�เป็น
“ซื้อ” คงราคาเหมาะสมในปี 65 ที่ 12.90 บาท อิง PER ที่ 20 เท่า n

PTGปี65พร้อมกลับมาโต

บ

ชูนอนออยล์สร้างมูลค่า

ริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำ�กัด ระบุถึง บริษัท พีทีจี
เอ็นเนอยี จำ�กัด (มหาชน) หรือ PTG ว่า ผลประกอบการ
ปี 2565 ของบริษทั จะกลับมาเติบโตอีกแม้วา่ บริษทั ยังมีปจั จัยเสีย่ ง
โดยบริษัทเน้นธุรกิจ Non-oil มากขึ้น โดยเฉพาะกาแฟพันธุ์ไทย
โดยตั้งงบลงทุนในปี 2565 ไว้ที่ 4,000 ล้านบาท จากอัตรากำ�ไร
ขัน้ ต้นทีส่ งู กว่าธุรกิจน้�ำ มันราว 3-7 เท่า โดยกาแฟพันธุไ์ ทยเตรียม
ทำ�การตลาดและตั้งเป้าขยายสาขาเป็น 500 สาขา
ขณะที่ธุรกิจน้ำ�มันยังคงมีสัดส่วนรายได้หลัก บริษัทจะเน้น
ขยายสถานีบริการที่มีศักยภาพมากขึ้น โดยตั้งเป้าปริมาณการ
จำ�หน่ายน้ำ�มันเติบโต 8-10% ในปี 2565

น้ำ�มันที่ค่อยๆ ฟื้นตัวอย่างช้าๆ แต่คา่ การตลาดที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากการตรึงราคาน้�ำ มันดีเซล และปรับสูตรเหลือเพียงน้�ำ มัน
ดีเซล B7 ของภาครัฐ
เเต่ยังคงแนะนำ� “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมายใหม่ในปี 2565
ที่ 18.20 บาท มองว่าหากการตรึงราคาน้ำ�มันดีเซลของภาครัฐ
ถู ก ยกเลิ ก ในปลายเดื อ นมี น าคม 2565 รวมถึ ง ราคาน้ำ � มั น
ในตลาดโลกค่อยๆ ปรับตัวลดลง จะเป็นปัจจัยบวกต่อบริษัทใน
อนาคต
อนึง่ PTG ผูน้ �ำ ด้านการบริการครบวงจร ดำ�เนินธุรกิจครอบคลุม
ทั้งธุรกิจน้ำ�มัน ธุรกิจ LPG อาทิ แก๊สเพื่อการขนส่ง ก๊าซเพื่อการ
ยอดขายน้ำ�มันทยอยฟื้นตัว
หุงต้ม (Atlas) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ
ฝ่ายวิเคราะห์ได้ปรับประมาณการรายได้ในปี 2564-2565 เพิม่ เช่น แมกซ์มาร์ท กาแฟพันธุ์ไทย คอฟฟี่เวิลด์ นิวยอร์ก ฟิฟท์
ขึ้น 1.3% และลดลง 0.2% ตามลำ�ดับ เนื่องจากราคาน้ำ�มันใน อเวนิว เดลี ไทย เชฟ เอ็กเพรส ครีม แอนด์ ฟัดจ์ ธุรกิจศูนย์
ตลาดโลกที่ยังอยู่ในระดับที่สูง ประกอบกับปริมาณการจำ�หน่าย ซ่อมบำ�รุง และธุรกิจพลังงานทดแทน n

โดย : บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำ�กัด
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BGRIMเดินหน้าดีลM&A
ขยายพอร์ตกำ�ลังผลิตไฟฟ้า

ริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำ�กัด (มหาชน) ประเมิน
ธุรกิจ บริษทั บี.กริม เพาเวอร์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ BGRIM คาดว่า
แนวโน้มรายได้จะสดใสในปี 2565 เนือ่ งจาก BGRIM ได้ทยอยทำ� M&A
ในช่วงปลายปี 2564 เป็นต้นมา ซึง่ ทำ�ให้ก�ำ ลังผลิตเพิม่ จาก 2,894 MW
เป็น 3,544 MW (+23%YoY) ย่อมทำ�ให้รายได้จากธุรกิจไฟฟ้าเติบโต
สูงในปี 2565 ซึ่งรับรู้โครงการเหล่านี้เต็มปีโดยโครงการที่ประกาศ
แล้วคือ 1. ถือหุ้น 45% ในโรงไฟฟ้า SPP 3 โครงการ 360 MW
(162 MWe) ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและบางปู
2. ถือหุน้ 90% ใน Wind farm ทีโ่ ปแลนด์ โดยเป็นก้าวแรกในยุโรป
ที่ 14 MW และมีแผนเพิม่ อีก 50-100 MW ในอนาคต 3. ลงทุนใน Solar Farm
ที่มาเลเซีย ซึ่งมีโครงการ COD แล้ว 88 MW และมีโครงการ
ตามแผนงานกว่า 500 MW และ 4. ถือหุน้ 80% ใน Wind Farm
ที่เวียดนาม (Huong Hoa 1) 48 MW

ดีล M&A ใหม่ๆ ต่อเนื่อง

ในหลายประเทศทัว่ โลกทีอ่ ยูร่ ะหว่างศึกษาทัง้ เกาหลีใต้ (Solar, Wind)
โครงการก๊าซที่มาเลเซีย 200-300 MW โครงการก๊าซที่เวียดนาม
ยุโรปและอเมริกา (Solar, Wind)
ทั้งนี้ BGRIM ยืนยันว่าไม่มีความจำ�เป็นต้องเพิ่มทุน โดย Net
IBD/E ที่ 1.5x ยังคงเพียงพอ และมีกลยุทธ์ทหี่ ลากหลายในการหาแหล่ง
เงินทุนทัง้ การออกหุน้ กู,้ การทำ� Project Financing, EPC Financing,
และการหา Strategic Partners นอกจากนัน้ BGRIM ก็สามารถลดต้นทุน
การเงินได้อย่างต่อเนือ่ งผ่านแหล่งเงินทุนใหม่ทตี่ น้ ทุนต่�ำ ลง ซึง่ ช่วยให้ตน้ ทุน
การเงินในภาพรวมลดลงจาก 4.1% ณ สิน้ ปีทแี่ ล้วเป็น 3.9% ณ ปัจจุบนั
ยังคงแนะนำ� “ซือ้ ” เรามองว่า BGRIM ยังคงโดดเด่นจากการทำ�
M&A โดยมีอกี หลายโครงการทีก่ �ำ ลังจะเกิดขึน้ นอกจากนัน้ เรามองว่า
ความกังวลเรือ่ งต้นทุนก๊าซจะค่อยๆ ผ่อนคลายในปีนี้ ตามการทยอย
ปรับขึน้ ค่า Ft และการนำ�เข้า LNG ราคาเป้าหมาย 49 บาทต่อหุน้

ปัจจัยเสี่ยง

BGRIM ยังคงยืนยันแผนการเติบโตที่ 7,200 MW ภายในปี FY68F
ความล่าช้าของโครงการลงทุน เหตุการณ์ทที่ �ำ ให้โครงการก่อสร้าง
และ 10,000 MW ภายในปี FY73F และในปี 2565 ตั้งเป้าหมาย หรืออยูร่ ะหว่างพัฒนาไม่เป็นไปตามคาด การหยุดซ่อมนอกแผนอาจเกิด
หาโครงการใหม่ 1,000 MW ทัง้ Greenfield และ M&A โดยมีโครงการใหม่ จากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่างๆ n

ADVANCเดินเกมขยายฐาน5G

บ

ต่อยอดธุรกิจใหม่หนุนกำ�ไรโต

ริษทั หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำ�กัด (มหาชน) ระบุแนวโน้ม
ธุรกิจบริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จำ�กัด (มหาชน) หรือ
ADVANC โดยบริษทั มองรายได้คา่ บริการหลักจะเติบโตทัง้ 3 ธุรกิจ
คือ 1. รายได้บริการมือถือจะสร้างการเติบโตจากบริการ 5G โดย
เจาะกลุ่มที่มีกำ�ลังซื้อสูง เพิ่มประสิทธิภาพและขยายโครงข่าย 5G
ให้ครอบคลุม 85% ของประชากรจากสิ้นปี 2564 ที่ 76%
พร้อมตัง้ เป้าฐานลูกค้าบริการ 5G เพิม่ ขึน้ เท่าตัว จากสิน้ ปี 2564
ทีม่ ี 22 ล้านราย โดยลูกค้าทีเ่ ปลีย่ นจากบริการ 4G เป็นบริการ 5G
จะช่วยทำ�ให้รายได้คา่ บริการต่อเลขหมาย (ARPU) เพิม่ ขึน้ ราว 15%
เป็นปัจจัยขับเคลือ่ นให้รายได้คา่ บริการมือถือต่อเลขหมายปีนเี้ พิม่ ขึน้
2. ธุรกิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตัง้ เป้าผูใ้ ช้บริการเพิม่ ขึน้ จาก 1.7 ล้านราย
เป็น 2.2 ล้านราย โดยมีแผนขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมพืน้ ทีม่ ากขึน้
ด้วยงบลงทุน 7 พันล้านบาท ซึง่ คาดจะช่วยให้รายได้บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงเติบโตเกิน 15% และธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรคาดจะ
22

โดย : บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำ�กัด (มหาชน)

เติบโตเกิน 20% หลักๆ จากบริการ Data Center และบริการ Cloud
ที่เป็นพันธมิตรกับ Micosoft

เลือกเป็น Top Pick กลุ่ม

อย่างไรก็ตามบริษัทมองว่าค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่ายปีนี้
จะทรงตัวจากปีกอ่ น ซึง่ จะช่วยให้ก�ำ ไรปีนเี้ ติบโตจากปีกอ่ นได้ โดย
เราคาดกำ�ไรปีนจี้ ะเติบโตจากปีกอ่ น 10% และเติบโตปีหน้าอีก 11%
โดยปีหน้าจะมีก�ำ ไรจากธุรกิจสินเชือ่ AISCB ทีร่ ว่ มทุนกับ SCB
เข้ามาเสริม ขณะทีธ่ รุ กิจบริการ Data Center และบริการ Cloud
ที่ร่วมลงทุนกับ GULF และ SINGTEL ยังอยู่ระหว่างการตกลง
จึงยังไม่ทราบสัดส่วนการลงทุนทีแ่ น่นอนในขณะนี้ และต้องใช้เวลา
ในการพัฒนาซึง่ คาดว่าอีก 2 ปีขา้ งหน้าจึงจะสร้างรายได้และเป็นตัว
ช่วยหนุนการเติบโตในระยะยาว
โดยในปี 2565 เรายังเชือ่ ว่า ADVANC จะจ่ายเงินปันผลได้ 85%
เหมือนปี 2564 กำ�หนดมูลค่าพื้นฐานปี 2565 ที่ 240 บาท n

T H U N H O O N
ปี ที่

STECแบ็กล็อกทะยานแสนล.
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ทยอยรับงานใหม่ไม่หยุด

บ

ริษทั หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำ�กัด ระบุถงึ บริษทั ซิโน-ไทย
เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำ�กัด (มหาชน) หรือ
STEC ว่า คาดตลอดปี 2565 บริษัทจะทยอยรับงานมากขึ้น โดย
รัฐเร่งอัดงบลงทุนต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทมี Backlog ประมาณ 1
แสนล้านบาท ซึง่ ในส่วนนีจ้ ะทยอยรับรูใ้ นปี 2565 ตลอดทัง้ ปี ราว
10-15% (ราว 1-1.5 หมื่นล้านบาท)

งานไหลเข้าต่อเนื่อง

สำ�หรับโครงการประมูลที่บริษัทได้ลงนามไปแล้วร่วมกับ CK
ได้แก่ โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ระยะทาง
รวม 323 กิโลเมตร แบ่งเป็น 3 สัญญา มูลค่า 7.29 หมืน่ ล้านบาท
ซึง่ ทัง้ 2 บริษทั ได้ในส่วนสัญญาที่ 2 (งาว-เชียงราย) ระยะทาง 132
กิโลเมตร ด้วยราคา 2.69 หมืน่ ล้านบาท และสัญญาที่ 3 (เชียงรายเชียงของ) ระยะทาง 87 กิโลเมตร ด้วยราคา 1.94 หมื่นล้านบาท
ด้านโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ งใต้ (เตาปูน-ราษฎร์บรูณะ) มูลค่า
รวมกว่า 7.87 หมืน่ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 6 สญัญา ทีจ่ ะประกาศผล
ประมูลราวเดือนกุมภาพันธ์ 2565 คาดบริษทั อาจได้รบั ประโยชน์จาก

โครงการดังกล่าว ส่วนงานประมูลอืน่ ๆ ทีเ่ คยเลือ่ นไปจะถูกเร่งประมูล
และดำ�เนินการเพือ่ ชดเชยระยะเวลาทีเ่ สียไป ด้านผลสรุปงบประมาณ
ปี 2566 จากกระทรวงคมนาคม วงเงิน 3.24 แสนล้านบาท เป็นอีกหนึง่ สิง่
ที่ทำ�ให้คาดมีโอกาสกลับมาคึกคักได้ตลอดช่วงปี 2565-2566 นี้

ผลงานฟื้นตลอดปี 65

แนะนำ� “ซื้อ” โดยมีราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 18.25 บาท
คาดผลการดำ�เนินงาน เริ่มฟื้นตัวต่อเนื่องจนถึงตลอดปี 2565
จากงานประมู ล ที่ ร อผลและถู ก เลื่ อ นมาก่ อ นหน้ า จำ � นวนมาก
คาดหลังจากนี้จะมีโอกาสทยอยฟื้นตัว แม้ยังมีความเสี่ยงจาก
สถานการณ์โควิด-19 อยู่บ้าง แต่มองความรุนแรงของสายพันธุ์
ใหม่ๆ เริ่มลดน้อยลง ประกอบกับประสบการณ์ของภาครัฐที่ได้
เรียนรู้วิธีการควบคุมที่ผ่านมา ทำ�ให้คาดโอกาสปิดแคมป์น้อยลง
มาก มองราคาปัจจุบันยัง Laggard จึงให้ค�ำ แนะนำ� “ซื้อ” โดย
คาดกำ�ไรสุทธิปี 2565 ที่ระดับ 1,109.91 ล้านบาท (+109.52%
YoY) ราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 18.25 บาท (ตามวิธี P/BV โดย
มีค่า Peer ที่ 1.79 เท่า) n

AOTลุ้นพลิกเป็นกำ�ไรในปี66

บ

ชูTest&Goหนุนการฟื้นตัว

ริษทั หลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำ�กัด ระบุถงึ บริษทั ท่าอากาศยานไทย
จำ�กัด (มหาชน) หรือ AOT ว่า แม้สถานการณ์แพร่ระบาดของ
COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอนจะทำ�ให้การเปิดรับนักท่องเที่ยว
ต่างชาติแบบ Test & Go จะสะดุดไปบ้างในช่วง มกราคม 2565
แต่ผลกระทบค่อนข้างจำ�กัดเนือ่ งจากแนวโน้มจำ�นวนผูเ้ สียชีวติ ไม่ได้
เพิม่ ขึน้ มาก ประกอบกับแนวทางการควบคุมโรคของประเทศต่างๆ
โดยส่วนใหญ่ไม่ได้กลับไปใช้มาตรการล็อกดาวน์แบบรอบทีผ่ า่ นมา
ส่งผลให้ภาคอุตสาหกรรมด้านการบิน การท่องเทีย่ วยังฟืน้ ตัวได้อยู่
สำ�หรับแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2564/2565
(ม.ค.-มี.ค.65) มีแนวโน้มดีขนึ้ ต่อเนือ่ ง หลังจากรัฐกลับมาเปิดประเทศ
แบบ Test & Go ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 รวมถึงการออกมาตรการ
กระตุ้นอย่างเราเที่ยวด้วยกันจะช่วยหนุนการฟื้นตัวในช่วงที่เหลือ
อย่างไรก็ตามเราปรับประมาณการปี 2564/2565 ลงจากเดิมเป็น
ขาดทุนสุทธิที่ 10,433 ล้านบาท และปี 2565/2566 มีก�ำ ไรสุทธิ 12,492

ล้านบาท ลดลงจากเดิม 46% สะท้อนจำ�นวนนักท่องเที่ยวจีนที่
อาจจะกลับมาช้ากว่าคาด เนื่องจากนโยบาย Zero-COVID ซึ่ง
ยังไม่รู้ว่ารัฐบาลจีนจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางออกนอก
ประเทศได้อย่างอิสระเมือ่ ไหร่ ประกอบกับการสร้างรายได้บางส่วน
ยังถูกกดดันจากการขยายมาตรการช่วยเหลือสายการบินและร้านค้า
ภายในท่าอากาศยานไปอีก 1 ปี ถึง 31 มีนาคม 2566
ประเมินราคาเหมาะสมปี 2565 ที่ 70.00 บาท อิงวิธี DCF ราคาหุน้
ทยอยฟืน้ ตัวหลังสถานการณ์ระบาดภายในประเทศสามารถควบคุมได้
บวกกับปัจจัยหนุนจากการกลับมาเปิดประเทศแบบ Test & Go
แม้การฟื้นตัวจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ก็ถือว่าผ่านช่วงที่เป็น
จุดต่�ำ สุดไปแล้ว ดังนั้นจึงปรับคำ�แนะนำ�เป็น “ซื้อเก็งกำ�ไร” โดย
ในระยะยาวคงมุมมองบวกหากสถานการณ์กลับเป็นปกติ AOT
มีจุดเด่นที่ผูกขาดการให้บริการสนามบินหลักทำ�ให้รายได้ทั้งส่วน
Aero และ Non-Aero ฟื้นตัวกลับมาได้อย่างมั่นคง n

โดย : บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำ�กัด
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บ

BHผู้ป่วยต่างชาติแข็งแกร่ง
รับอานิสงส์เปิดประเทศ

ริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ระบุวา่
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ได้เข้าพบเจ้าฟ้าชาย Mohammed
bin Salman มกุฎราชกุมาร ของประเทศซาอุดีอาระเบีย โดย
ทั้ง 2 ประเทศตกลงที่จะฟื้นฟู ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง
กันในอนาคตอันใกล้ ตามข้อตกลงทั้ง 2 ประเทศจะสถาปนา
เอกอัครราชทูตในประเทศของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ สัมพันธภาพ
ระหว่างประเทศไทยกับซาอุดิอาระเบีย เริ่มเลวร้ายลงตั้งแต่เกิด
คดีโจรกรรมเพชรจากซาอุเมื่อปี 2532 โดยซาอุดิอาระเบียได้ลด
ระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยจาก “กรณีเพชร Blue
Diamond”
จากถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีประเทศไทย เจ้าหน้าที่ของ
ไทยพยายามจะฟืน้ ฟูความสัมพันธ์กบั ซาอุดอิ าระเบีย เนือ่ งจากกว่า
3 ทศวรรษที่ถูกตัดสัมพันธ์ทางการทูต ทำ�ให้มูลค่าการค้าระหว่าง
2 ประเทศ และรายได้จากการท่องเที่ยวสูญเสียไปหลายพัน
ล้านดอลลาร์ รวมถึงประเด็นการจ้างแรงงานไทยด้วย มองบวก
กับบริษัท โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ BH
โดยคาดว่าความสัมพันธ์ทางการทูตทีด่ ขี นึ้ ระหว่างประเทศไทย
และซาอุดีอาระเบีย จะส่งผลดีต่อกิจการโรงพยาบาลของไทยที่ให้
บริการผู้ป่วยจากตะวันออกกลาง ซึ่งตามธีมนี้ BH จะเป็นบริษัท
ที่ได้อานิสงส์เต็มที่จากการที่จะมีผู้ป่วยจากซาอุดิอาระเบียมาใช้
บริการเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันที่คิดเป็นสัดส่วนเพียงไม่ถึง 1% ของ
รายได้รวม โดยมีสัดส่วนประมาณ 3% ก่อนการระบาดของ
COVID-19
นอกจากนี้ Platform ธุรกิจของ BH ยังสามารถให้บริการ
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โดย : บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)

ทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยจากตะวันออกกลางมานานถึงกว่า 20
ปี รวมถึงซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ใหญ่ที่สุดใน
ตะวันออกกลางด้วย (จัดอยูใ่ นอันดับที่ 14 ของโลก) โดยมีจ�ำ นวน
ประชากรรวมประมาณ 34 ล้านคน
ทั้ ง นี้ จากข้ อ มู ล ของสภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย มี
จำ�นวนนักท่องเที่ยวจากซาอุดีอาระเบียเดินทางเข้ามาประเทศไทย
เพียง 36,000 คนเท่านั้น (เพียง 5% ของนักท่องเที่ยวจาก
ตะวันออกกลางที่ 700,000 คน) ซึง่ ถือว่าต่�ำ มากเมือ่ เทียบกับจำ�นวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 40 ล้านคน ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
ในปี 2562 ทั้งนี้ ในช่วงปี 2530-2531 จำ�นวนนักท่องเที่ยวจาก
ซาอุดีอาระเบียเฉลี่ยอยู่ที่ 73,000 คน และมีการคาดหมายว่า
จำ�นวนนักท่องเทีย่ ว จากซาอุดอี าระเบียจะเพิม่ ขึน้ เป็นปีละ 150,000
คนหลังจากการกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ
อีกครั้ง
ดังนั้น จึงคาดว่า BH จะได้อานิสงส์จากประเด็นนี้ เนื่องจาก
เป็นธุรกิจโรงพยาบาล ระดับแนวหน้าของไทยที่ให้บริการผู้ป่วย
ต่างชาติ แนวโน้มยังคงแข็งแกร่งในปี 2565 ยังคงคาดว่าผลการ
ดำ�เนินงานของ BH จะพลิกฟื้นโดยคาดว่ากําไรสุทธิจะเพิ่มขึ้นเป็น
1.88 พันล้านบาท (+135.1% YoY) ในปี 2565
เนื่องจาก 1.ฐานกําไรต่ำ�ผิดปกติในปี 2563-2564 2.จำ�นวน
ผู้ป่วยต่างชาติฟื้นตัวขึ้น และ 3.คุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Valuation & Action จากแนวโน้มการฟื้นตัวในระยะยาว จึง
ปรับเพิ่มคำ�แนะนํา BH จาก “ขาย” เป็น “ถือ” โดยประเมินราคา
เป้าหมาย DCF ปี 2565 ใหม่ ที่ 48 บาท (ใช้ WACC ที่ 8.2%
และ TG ที่ 2%) จากเดิม 130 บาท (เดิมใช้ TG ที่ 1%) n

T H U N H O O N
ปี ที่

TIDLORกำ�ไรทะยาน32%

บ

19

สินเชื่อ-นายหน้าประกันดัน

ริษทั หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำ�กัด (มหาชน) หรือ KTBST
ยังคงแนะนำ� “ซื้อ” บริษัท เงินติดล้อ จำ�กัด (มหาชน) หรือ
TIDLOR จากผลการดำ�เนินงานทีจ่ ะดีขนึ้ ทัง้ ธุรกิจสินเชือ่ และธุรกิจ
นายหน้าขายประกัน หนุนโดยยอดปล่อยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่
เศรษฐกิจดี เพิม่ ช่องทางการขายประกัน และปล่อยสินเชือ่ ออนไลน์
คาดว่า กำ�ไรสุทธิปี 2022E ของ TIDLOR จะอยูท่ ี่ 4.1 พันล้านบาท
ขยายตัว +32% YoY จาก Loan Growth +22% YoY โดยเป็นผล
ของการขยายสาขา การเพิ่มจำ�นวนผู้ใช้งาน TIDLOR Card และ
การเร่งปล่อยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจดีขึ้น
TIDLOR มีรายได้ค่าธรรมเนียมปรับตัวเพิ่มขึ้น +28% YoY
จากยอดขายประกันที่เพิ่มขึ้นตามการคลาย Lockdown และการ
ใช้รถที่เพิ่มขึ้น โดยสัดส่วนประกันภัยรถชั้น 1 เพิ่มขึ้นในช่วงที่
เศรษฐกิจกลับมาดี รวมถึงการขยายระยะเวลาผ่อนชำ�ระประกัน
ภัยรถเป็น 0% 10 เดือน จากเดิมที่ 0% 6 เดือน เป็นตัวหนุน
รวมถึง Credit Cost ที่อยู่ในระดับต่ำ�ที่ 122 bps จากความ

จำ�เป็นในการตัง้ สำ�รองเพิม่ ขึน้ ต่�ำ ตาม NPL ทีป่ รับตัวลงเป็น 1.4%
นอกจากนี้ KTBST ประเมินว่าผลการดำ�เนินงาน 1Q/22E จะกลับ
มาขยายตัว YoY และ QoQ โดยเป็นผลจากสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น
ตามเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว และความต้องการสินเชื่อที่สูงขึ้นในช่วงที่
ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น
ขณะทีค่ า่ ใช้จา่ ยทางการตลาดทีล่ ดลงตามปัจจัยฤดูกาล และค่า
ใช้จ่ายสำ�รองที่ลดลงตาม NPL ที่ดีขึ้น โดยปัจจุบันลูกหนี้ที่บริษัท
ได้ให้ความช่วยเหลือได้กลับมาชำ�ระเป็นปกติแล้ว
KTBST คงคำ�แนะนำ� “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 50.00 บาท อิง
2022E P/BV ที่ 4.5x (+1SD ตัง้ แต่เข้าตลาด) ประเมินว่า TIDLOR
ควรที่จะเทรด Premium จากความเสี่ยงในการดำ�เนินงานที่ต่ำ�
กว่าผูป้ ระกอบการรายอืน่ ทัง้ รายได้ทไี่ ม่ได้พงึ่ พิงรายได้จากสินเชือ่
เป็นหลัก และการลงทุนระบบ IT ที่สูง และมีประสิทธิภาพใน
ช่วงที่ผ่านมาจะช่วยหนุนให้บริษัทมีโอกาสปล่อยสินเชื่อ และขาย
ประกันออนไลน์ที่สูง n

WICEปั๊มกำ�ไรนิวไฮต่อเนื่อง

บ

ขนส่งทางทะเล-ข้ามแดนหนุน

ริษทั หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำ�กัด (มหาชน) หรือ KTBST
ประเมินแนวโน้มธุรกิจบริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จำ�กัด (มหาชน)
หรือ WICE โดยปรับกำ�ไรปี 2565 ขึ้น จากธุรกิจ Sea Freight
และ Cross Border ที่ยังสดใส ทั้งนี้การปรับกำ�ไรสุทธิปี 2565
ขึ้น +18% เป็น 682 ล้านบาท (+30% YoY) จาก 1. ธุรกิจ Sea
Freight มีแนวโน้มเติบโตดีมากขึ้นจากค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์
ที่ยังอยู่ในระดับสูง และมีโอกาสเพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันท่าเรือ
หลายแห่งของโลก ยังมีปัญหา Port Congestion ขณะที่ความ
ต้องการขนส่งสินค้าทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้น
ทั้งนี้ฝ่ายวิจัยประเมินค่าระวางเรือเฉลี่ยในปี 2565 จะทรงตัว
YoY ดีขึ้นจากเดิมที่ประเมินว่าจะลดลง -10% ขณะที่ปริมาณการ
ขนส่งจะเพิ่มขึ้นราว 20-25% โดยเฉพาะตลาดหลักของ WICE
ทั้งในสหรัฐและจีนที่เติบโตต่อเนื่อง 2. ธุรกิจ Cross Border จะ
เติบโตดีขึ้นตามการถือหุ้น ETL ที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนั้นยังปรับปริมาณการขนส่ง Cross Border ขึ้นเป็น

เติบโต +30% YoY จากเดิมที่ +25% YoY โดยจะได้ผลบวกจาก
การเปิดให้ บริการใหม่ Road-Rail Service ทีจ่ ะใช้รถไฟความเร็ว
สูง ลาว-จีน ในการบริการขนส่งสินค้า ซึ่งจะช่วยให้ขยายฐานลูก
ค้าใหม่ๆ และลดต้นทุนเนื่องจากมี GPM สูงกว่าการขนส่งปกติ
ราว 5% ทั้งนี้ WICE ตั้งเป้าจะขนส่งด้วย Road-Rail Service
ราว 2-3 พันเทีย่ วในปี 2565 คิดเป็น 10-15% ของการขนส่งด้วย
Cross Border อีกทั้งจะยังคงขยาย Capacity ตู้คอนเทนเนอร์
ให้บริการเพิ่มขึ้น
ทางฝ่ายวิจยั ปรับราคาเป้าหมายขึน้ เป็น 28.00 บาท อิง 2022E
PER ที่ 27 เท่า (+0.25SD above 5-yr average PER) จาก
เดิมที่ 19.00 บาท อิง 2022E PER 21 เท่า (-0.5SD below
5-yr average PER) เนื่องจากเรามีการปรับกำ�ไรเพิ่มขึ้น และ
Re-Rate PER ขึ้น จากอัตราการเติบโตของกำ�ไรที่ดีขึ้น โดยยัง
มี Key Catalyst กำ�ไรไตรมาส 4/2564 และปี 2565 ที่จะทำ�
สถิติสูงสุดใหม่ได้ต่อเนื่อง n

โดย : บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำ�กัด (มหาชน) หรือ KTBST
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T H U N H O O N
ปี ที่
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บ

SATยานยนต์ฟื้นตัว

ธุรกิจร่วมทุนหนุนUpside

ริษทั หลักทรัพย์ เคทีบเี อสที จำ�กัด (มหาชน) ประเมินแนวโน้ม
ธุรกิจบริษทั สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน)
หรือ SAT ซึง่ ยังคงประมาณการกำ�ไรปกติปี 2565 อยูท่ ี่ 1.1 พัน
ล้านบาท +14% YoY จากอุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นตัวดีขึ้นและ
มีโอกาส Upside จาก JV ใหม่ โดยประเมินยอดผลิตรถยนต์
ปี 2565 ที่ 1.8 ล้านคัน +7% YoY
ขณะทีร่ ายได้ SAT จะเติบโต +9% ดีกว่าภาพรวมอุตสาหกรรม
เนือ่ งจากได้รบั คำ�สัง่ ซือ้ ใหม่ทเี่ พิม่ ขึน้ ประกอบกับ GPM จะปรับตัวดีขนึ้
เป็น 19.6% จากปี 2564 = 19.0% จากการทยอยปรับราคาขายส่วนใหญ่
ขึน้ ตัง้ แต่ไตรมาส 1/2565 ชดเชยต้นทุนเหล็กทีเ่ พิม่ ขึน้ และ U-Rate
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผลให้ก�ำ ไรไตรมาส 1/2565 จะกลับมาเติบโตจากไตรมาส
4/2564 ได้โดดเด่น

(ประกอบธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า มีสว่ นแบ่งการตลาด Top 2 สำ�หรับ
รถ E-Bus ในไต้หวัน) เพือ่ รุกธุรกิจ E-Bus ในประเทศไทย นับเป็น
โอกาสทีน่ า่ สนใจของ SAT ทีจ่ ะเริม่ เข้าสูธ่ รุ กิจยานยนต์ไฟฟ้าทีม่ แี นวโน้ม
เติบโตสูงในอนาคต และช่วยลดความกังวลจากธุรกิจปัจจุบนั ทีม่ รี ายได้
หลักจากรถยนต์สนั ดาป ซึง่ อาจถูก Disrupt ได้ในอนาคต ทัง้ นี้ SAT
จะมีการแจ้งรายละเอียดอีกครั้งหลังจากจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแล้ว
เสร็จ ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในไตรมาส 1/2565

ราคาเป้าหมาย 29.00 บาท

ฝ่ายวิจยั ปรับราคาเป้าหมายขึน้ เป็น 29.00 บาท อิง 2022E ที่ 11
เท่า (+0.25SD above 5-yr average PER) จากเดิมที่ 25.00 บาท
อิง 2022E PER ที่ 9.5 เท่า (-0.25SD below 5-yr average PER)
ซึ่งเรา re-rate PER ขึ้น จากภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี
บริษัทร่วมทุนหนุนอัพไซด์
2565 ทีย่ งั เติบโตได้ดี และกำ�ไรสุทธิปี 2565 จะทำ�สถิตสิ งู สุดใหม่ได้
นอกจากนี้กำ�ไรปี 2565 และระยะยาวยังมีโอกาส Upside ต่อเนือ่ ง และระยะยาวยังมีโอกาส Upside เพิม่ จาก JV ใหม่ทเี่ ริม่
เพิ่ม จากแผนเตรียมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ Tron E จากไต้หวัน รุกเข้าสู่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าที่มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต n

LEOจับตาดีลใหม่มีอีกเพียบ

บ

ค่าระวางพุ่ง-ขนส่งรางอัพโต

ริษทั หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำ�กัด (มหาชน) หรือ KTBST
ระบุถงึ บริษทั ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ LEO
ว่า ประเด็นสำ�คัญได้แก่ 1. ผูบ้ ริหารมองแนวโน้มค่าระวางเฉลีย่ อยูท่ ี่
ระดับสูงตลอดปี รวมถึงปริมาณการขนส่งจะเติบโตขึน้ ตามการฟืน้ ตัว
และขยายตัวของเศรษฐกิจโลก 2. การขนส่งทางรางที่ร่วมมือกับ
China Post มีโอกาสได้จ�ำ นวนตูถ้ งึ 400-500 ตูต้ อ่ เดือน ซึง่ อัตรา
ค่าขนส่งอยูท่ ปี่ ระมาณ 1 แสนบาทต่อตู้ และคาดมี Margin ทีร่ ะดับ
10-15% ประเมินรายได้ขนส่งทางรางเบือ้ งต้นในปี 2565 ที่ 100 ล้านบาท
อย่างไรก็ตามมองว่าการขนส่งทางรางมีโอกาสเติบโตได้อกี มาก
ในอนาคต ซึง่ หากสามารถ Ramp Up จำ�นวนตูข้ นส่งได้ถงึ 400-500
ตูต้ อ่ เดือน จะคิดเป็นรายได้ราว 480-600 ล้านบาท ซึง่ คิดเป็น Upside
ต่อประมาณการปี 2566 ราว 15-25%
ประเมินกำ�ไรปี 2565-2566 ที่ 213 ล้านบาท (+25% YoY) และ
231 ล้านบาท (+8% YoY) ตามลำ�ดับ คาดรายได้จะเติบโตจาก 1.
ค่าระวางทีจ่ ะยังคงอยูใ่ นระดับสูง 2. ผลประโยชน์จากการจับมือกับ
26
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China Post และ Cardinal UK เต็มปี ซึง่ คาดว่าจะทำ�ให้ปริมาณ
การขนส่งทั้งทางทะเลและทางอากาศเพิ่มขึ้น 3. เริ่มรับรู้รายได้
จากการขนส่งทางรางที่ทำ�ร่วมกับ China Post เป็นปีแรก
ทัง้ นี้ เราคงคำ�แนะนำ� “ซือ้ ” โดยมี Key Catalysts คือดีล M&A
ใหม่กับธุรกิจขนส่งทางอากาศในประเทศ และการเริ่มใช้การขนส่ง
ทางราง ด้าน Valuation ยังน่าสนใจ เทรดที่ 2565 PER ที่ 21x
ถือว่ายังต่�ำ กว่าค่าเฉลีย่ กลุม่ ที่ 25x และเทียบกับกำ�ไรปี 2564-2566
เติบโตด้วย CAGR ที่ +17%
ประเมินราคาเหมาะสมที่ 20.00 บาท อิง PER 30x (peer avg.
อยูท่ ี่ 28x) มองว่า Global Demand ของการขนส่งจะเติบโตตาม
การฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลกหลังได้รบั ผลกระทบจากโควิด และจาก
ตลาด e-Commerce ทีเ่ ติบโตได้อย่างก้าวกระโดด นอกจากนีค้ าดว่า
บริษัทจะได้ประโยชน์จากการร่วมมือกับบริษัท China Post และ
Thailand Post Distribution อีกทั้ง คาดว่าในปี 2565 จะยังมี
การประกาศดีล M&A ใหม่ๆ อีกหลายดีล n
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ดันกำ�ไรปีเสือโตต่อ8%

ริษทั หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จากัด (มหาชน) หรือ KTBST
คาดว่า ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำ�กัด (มหาชน) หรือ KKP
จะทำ�กำ�ไรสุทธิ 2Q/22E และกำ�ไรสุทธิ 1Q/22E เพิม่ ขึน้ ได้ทงั้ YoY
และ QoQ ด้วยการคงประมาณการกำ�ไรสุทธิปี 2Q/22E อยูท่ ี่ 6.8
พันล้านบาท เพิ่มขึ้น +8% YoY
ขณะทีค่ าดว่าแนวโน้มกำ�ไรสุทธิ 1Q/22E จะเพิม่ ขึน้ ได้ทงั้ YoY
และ QoQ จากภาวะตลาดหุ้นยังมีโมเมนตัมที่เติบโตได้ และคาด
สินเชือ่ ยังคงขยายตัวดีตอ่ เนือ่ ง นอกจากนีย้ งั มีธรุ กิจทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ตลาดทุน (EDT) ซึ่งช่วยให้ก�ำ ไรเติบโตเหนือกลุ่ม

ล้านบาท เพราะจำ�นวนรถทีย่ ดึ ลดลงจากลูกหนีท้ กี่ ลับมาจ่ายได้มาก
ขึ้นและเร่งขายไปเยอะแล้ว ขณะที่ราคาขายรถมือสองยังทรงตัว
ระดับสูงได้ดี

ทั้งนี้ผู้บริหาร KKP ระบุ ตั้งเป้าการเติบโตในปี 2Q/22E โดย
คาดสินเชื่อยังเติบโตได้อีก +12% YoY จากการรุกสินเชื่อเช่าซื้อ
ทั้งรถเก่าและใหม่ต่อเนื่องและยังผ่านพันธมิตรอย่างโตโยต้าและ
ฮอนด้าอยู่ ส่วน Credit Cost จะอยู่ที่น้อยกว่า 220bps และ
NPL อยู่ที่ 3.3%
ทั้งนี้ KTBST ได้ท�ำ Sensitivity Analysis โดยประเมิน
ทุกๆ สินเชื่อที่เพิ่มขึ้น 1% จะเป็น Upside ต่อประมาณการกำ�ไร
สุทธิในปี 2Q/22E ราว 0.6%
รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิคาดว่าในปี 2Q/22E ยังทรงตัวได้
(คาด -8% YoY) แม้วา่ ปี 2Q/21 มีฐานทีส่ งู จากตลาดทุนทีด่ ี แต่ยงั
มีดลี วาณิชย์ธนกิจ (IB) อีกมาก และ Wealth ยังโตได้ดตี อ่ เนือ่ ง
ผลขาดทุนรถยึดใน 1Q/22E คาดว่าจะลดลงจาก 4Q/21 ที่ 490

1.3 พันล้านบาท) เพิ่มขึ้นถึง +36% YoY และ +8% QoQ และ
จากธุรกิจ Private Wealth และตลาดทุนเป็นหลัก
ประกอบกับสินเชือ่ เติบโตได้โดดเด่นถึง +16.5% YoY ขณะที่
NIM เพิม่ ขึน้ มาอยูท่ ี่ 4.33% จาก 4.11% ใน 3Q/21 เพราะมีการ
ปล่อยจากสินเชือ่ เช่าซือ้ และสินเชือ่ บ้านเพิม่ ขึน้ ทางด้านสำ�รองทีร่ วม
ขาดทุนรถยึดอยู่ที่ 2.1 พันล้านบาท (มากกว่าคาดที่ 1.7 พันล้าน
บาท) ลดลง -10% YoY แต่เพิ่มขึ้น -28% QoQ โดยมีตั้งเผื่อไว้
ใน Management Overlay ราว 900 ล้านบาท ด้านขาดทุนรถ
ยึดลดลงมาอยู่ที่ 489 ล้านบาท เนื่องจากมีการเร่งขายรถยึดมาก
ขึ้นเพราะราคาขายยังทรงตัวในระดับสูง ส่วน NPLs ลดลงอยู่ที่
3.0% จากไตรมาสก่อนที่ 3.5% (3Q/21) n

ชอบแนะนำ� “ซื้อ”

และยังคงคำ�แนะนำ� “ซื้อ” ราคาเป้าหมายที่ 77.00 บาท
อิง 2Q/22E P/BV ที่ 1.20x (+0.50SD above 10-yr average
P/BV) โดยมีความเสี่ยงจากขาดทุนรถยึดที่มีโอกาสมากกว่าคาด
จากภาพรวมเศรษฐกิจที่แย่ลง และแนวโน้ม NPLs ที่จะสูงขึ้น
มากกว่าคาด
พอร์ตสินเชื่อโตกว่าคาด
ในส่วนของ KKP รายงานกำ�ไรสุทธิใน 4Q/21 อยู่ที่ 2.02
KTBST ระบุอีกว่า สินเชื่อ KKP จะเติบโตได้โดดเด่น ทำ�ให้ พันล้านบาท เพิ่มขึ้น +83% YoY และ +37% QoQ ดีกว่าที่
KTBST มีมุมมองเป็นบวกมากขึ้นที่สินเชื่อจะเติบโตได้ดีกว่าคาด KTBSTคาด +42% เพราะมีรายได้อื่นจากการขายสินเชื่อรายย่อย
ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิมีโอกาสทรงตัวได้ ซึ่งจะเป็น Up- ที่เคยตัดหนี้สูญไปแล้วเข้ามาช่วยราว 1 พันล้านบาท และมีรายได้
side เพิ่มต่อประมาณการกำ�ไรสุทธิในปี 2Q/22E
ค่าธรรมเนียมสุทธิอยู่ที่ 1.6 พันล้านบาท (มากกว่า KTBSTคาด

โดย : บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำ�กัด (มหาชน) หรือ KTBST
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KTCสินเชื่อฟื้นตัวดี
หนุนกำ�ไรทะยาน11%

ริษทั หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จากัด (มหาชน) หรือ KTBST
คาดว่า บริษัท บัตรกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ KTC
จะทำ�กำ�ไรสุทธิปี 2Q/22E ขยายตัว +11% YoY ที่ 6.6 พันล้านบาท
หนุนโดยสินเชื่อที่จะขยายตัว +6% YoY จากสินเชื่อบัตรเครดิต
ที่เพิ่มขึ้น +7% YoY ตามการใช้จ่ายผ่านบัตรที่สูงขึ้น การขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ สินเชือ่ พีเ่ บิม้ ทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ จากการเริม่ ปล่อย
สินเชื่อผ่านสาขา KTB
ขณะที่ NPL ปรับตัวลงเป็น 3.1% มีรายได้หนี้สูญรับคืนเพิ่ม
ขึ้น +3% YoY จากฐานลูกหนี้ตัดจำ�หน่ายที่เพิ่มขึ้น และความ
สามารถของบริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำ�กัด (KTBL) เพิ่มขึ้น
คาดงบ 1Q ขยายตัว
และยังประเมินผลการดำ�เนินงานไตรมาส 1Q/22E จะขยาย
ตัว QoQ ซึ่ง KTC จะไม่มีค่าใช้จ่ายสำ�รอง One-Off Item ของ
KTBL รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการตลาด และค่าใช้จ่ายธรรมเนียม
ลดลงตามปัจจัยฤดูกาล รวมทั้งสินเชื่อพี่เบิ้มจะเริ่มเห็นการขยาย
ตัวเพิ่มขึ้นเด่นชัดจากปี 2021 ที่อยู่ที่ 500 ล้านบาท ภายหลัง
เริ่มปล่อยสินเชื่อพี่เบิ้มผ่านสาขา KTB จำ�นวน 900 แห่งในปลาย
1Q/22E
KTBST ยังคงแนะนำ�ซือ้ KTC ราคาเป้าหมาย 72.00 บาท อิง
2Q/22E P/BV ที่ 6.0x (+1SD above 3-yr average P/BV)
โดยประเมินว่าผลการดำ�เนินงานของ KTC จะเริม่ กลับมาขยายตัว
สูงตั้งแต่ปี 2Q/23E หรือคิดเป็น 2Q/21-2Q/23E EPS CAGR
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โดย : บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำ�กัด (มหาชน) หรือ KTBST

ที่ +14% จากการใช้จ่ายผ่านบัตรที่กลับมาขยายตัวตามสภาพ
เศรษฐกิจ การกลับมาเร่งปล่อยสินเชือ่ พีเ่ บิม้ รวมทัง้ ความสามารถ
ในการติดตามหนีท้ มี่ ปี ระสิทธิภาพ หนุนให้บริษทั มี NPL ทีต่ �่ำ กว่า
อุตสาหกรรม และรายได้หนี้สูญรับคืนที่สูง

สัญญาณสินเชื่อฟื้น

KTBST ระบุตอ่ ไปว่า เริม่ เห็นสัญญาณสินเชือ่ ดีขนึ้ และไม่ได้
รับผลกระทบจากโควิด-19 ตั้งแต่ 4Q/21 โดยสินเชื่อหลัก (บัตร
เครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล) กลับมาดีขึ้น โดยทรงตัว YoY
แต่ขยายตัว +7% QoQ จากการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ขยายตัว +2%
YoY, +33% QoQ ตามปัจจัยฤดูกาล และการท่องเทีย่ วในประเทศ
ที่ดีขึ้น
ขณะที่ NPL ก็ปรับตัวลดลงเป็น 3.6% จากไตรมาส 3Q/21
อยู่ที่ 3.8% การตัดจำ�หน่ายหนี้เสียน้อยลง และกลับมาสู่ระดับ
ปกติที่ 1.2 พันล้านบาท Cost to Income ปรับตัวลงเป็น 37%
ส่งผลให้กำ�ไร สุทธิ 4Q/21 ที่ 1.25 พันล้านบาท (-6% YoY,
-5% QoQ) ซึ่งออกมาดีกว่าที่ KTBSTคาด +7% โดยกำ�ไรสุทธิ
ลดลงจากค่าใช้จ่ายสำ�รองที่เพิ่มขึ้นเป็น One-Off Item ตามการ
ปรับมูลค่าสำ�รอง KTBL จำ�นวน 539 ล้านบาท
ขณะที่เริ่มเห็นสัญญาณผลการดำ�เนินงานที่ฟื้นตัวจากสินเชื่อ
หลักที่ขยายตัว +7% QoQ, NPL ปรับตัวลง รวมทั้งการตัด
จำ�หน่ายหนี้สูญลดลง และกลับมาสู่ระดับปกติ n
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จับตาดีลM&A-ดีมานด์ล้น

ริษทั หลักทรัพย์ เคทีบเี อสที จำ�กัด (มหาชน) ระบุถงึ บริษทั
ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำ�กัด (มหาชน) หรือ IIG ว่า มีประเด็น
สำ�คัญคือ ในปี 2565 เป้ารายได้อยู่ที่ 900-950 ล้านบาท (เพิม่ ขึน้
28-35% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน) และการ M&A ยังคง
Timeline เดิม จะเกิดขึน้ ในครึง่ ปีแรกของปี 2565 (Target บริษทั
ที่มีรายได้หลักร้อยล้านบาทและเป็นธุรกิจที่มี Synergy)
นอกจากนี้ยังไม่ขยายธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบัน Focus
ทีก่ ารขยาย Capacity เพือ่ รองรับ Demand ในประเทศไทยทีย่ งั มี
อยูอ่ กี มาก โดยมองเป็นกลางจากการประชุม ยังไม่มปี ระเด็นใหม่ที่
ส่งผลต่อภาพรวมเดิมอย่างมีนยั สำ�คัญ และยังคงประมาณการกำ�ไร
ปกติปี 2565 ที่ 124 ล้านบาท (EPS growth 2565 ที่ +38%)
สำ � หรั บ แนวโน้ ม ธุ ร กิ จ ที่ เ ติ บ โตโดดเด่ น และลั ก ษณะธุ ร กิ จ
ที่ Outlook เกาะไปกับ Mega Trend ในส่วนของ Cloud
Computing/Software ทำ�ให้ได้รับความสนใจจากตลาด
ทั้งนี้ผู้บริหารประเมินแนวโน้มธุรกิจยังเติบโตได้ดี การแข่งขัน
ยังไม่ใช่เรื่องน่ากังวล เตรียมขยาย Capacity รองรับ Demand
ในประเทศ โดยในปี 2565 ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้อยู่ที่ 900-950

ล้านบาท (+28-35% YoY) จากแนวโน้มอุตสาหกรรมที่ดีท�ำ ให้ทุก
สินค้าเติบโต ปัจจุบนั มีรายได้ประจำ�ราว 330 ล้านบาทต่อปี และมี
Backlog ทยอยรับรู้ในไตรมาส 4/2564-2565 ราว 290 ล้านบาท
และงานทีอ่ ยูร่ ะหว่างการเจรจาอีกกว่า 470 ล้านบาท ซึง่ หากสำ�เร็จ
จะเข้ามาเป็นรายได้/Backlog ในปี 2565
อีกทั้ง M&A ยังคง Timeline เดิม จะเกิดขึ้นในครึ่งปีแรก
ของปี 2565 (Target บริษัทที่มีรายได้หลักร้อยล้านบาทและเป็น
ธุรกิจที่มี Synergy) ทั้งนี้ M&A ไม่ได้รวมในเป้ารายได้ปีหน้า
และยังมีความคิดจะขยายธุรกิจในต่างประเทศ (CLMV)
ขณะที่ผู้บริหารประเมินการเติบโตของรายได้ในระดับมากกว่า
30% ต่อปีในช่วง 2-3 ปีข้างหน้ายังเป็นไปได้ ให้ราคาเป้าหมาย
ที่ 40.00 บาท อิง DCF (Cost of Equity 9.0% (Debt Free
Company), Terminal Growth 3.0%) หรือเทียบเท่า Implied
PER 32X Key Catalyst คือ โอกาสการเกิด Exponential
Growth ของการใช้ Cloud Computing ในไทยที่ยัง Laggard
กว่าประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วอีกมากจาก Adoption Rate ทีม่ แี นวโน้ม
เพิ่มขึ้น n

THANIสินเชื่อปีเสือ2.64พันล.

บ

สูงสุดเป็นประวัติการณ์

ริษทั หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จากัด (มหาชน) หรือ KTBST
แนะนำ� “ซื้อ” บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำ�กัด (มหาชน) หรือ
THANI แนวโน้มการขยายตัวของสินเชื่อรถบรรทุกกลับมาขยาย
ตัวได้ตั้งแต่ 2Q/20 ขยายตัว +2.8% YoY และปี 2022E
ขยายตัว +5% YoY หนุนโดยยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ของบริษัทที่
2.64 พันล้านบาท (สูงสุดเป็นประวัติการณ์)

สินเชื่อจำ�นำ�ทะเบียนรถบรรทุกหนุน

รวมถึงบริษัทมีแผนเริ่มดำ�เนินงานปล่อยสินเชื่อจำ�นำ�ทะเบียน
รถบรรทุกใน 2H/22E (ปัจจุบนั บริษทั อยูร่ ะหว่างการขอใบอนุญาต
ดำ�เนินธุรกิจจำ�นำ�ทะเบียนรถจาก ธปท. คาดว่าจะแล้วเสร็จใน 1H/22E)
นอกจากนี้ Credit Cost จะลดลงเป็น 102 bps จาก
ระดับสำ�รองที่สูง และไม่มีความจำ�เป็นที่จะต้องสำ�รองเพิ่มขึ้นเป็น
Management Overlay

ค่าใช้จ่ายสำ�รองลดลง

ทางด้านผลการดำ�เนินงาน 1Q/22E คาดจะขยายตัว QoQ จาก
ค่าใช้จา่ ยสำ�รองทีล่ ดลง เพราะไม่มกี ารตัง้ Management Overlay
ขณะที่ Cost to Income จะยังอยู่ในระดับที่สูง จากการเร่ง
ติดตามหนี้ และยึดรถเร็วขึ้นต่อเนื่องเพื่อจัดการ NPL ให้อยู่ใน
ระดับต่�ำ และเป็นไปตามเป้าบริษัทที่ 4%
KTBST มองราคาเป้าหมาย 4.60 บาท อิง 2022E P/BV
ที่ 2.0x (-1SD below 5-yr average P/BV) ประเมินว่าผล
การดำ�เนินงานของบริษัทจะกลับขยายตัวที่ 2021E-2023E EPS
CAGR ที่ +15% หนุนโดยสินเชื่อที่กลับมาเพิ่มขึ้นตามสภาพ
เศรษฐกิจในประเทศทีฟ่ นื้ ตัว ความต้องการรถบรรทุกในการขนส่ง
Logistic และการก่อสร้างทีจ่ ะอยูใ่ นระดับสูง และเริม่ ปล่อยสินเชือ่
จำ�นำ�ทะเบียนรถบรรทุก n

โดย : บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำ�กัด (มหาชน) หรือ KTBST
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บ

RBFดีมานด์ผลิตภัณฑ์กัญชงสูง
หนุนกำ�ไรอัพไซด์-เป้า29บาท

ริษทั หลักทรัพย์ เคทีบเี อสที จำ�กัด (มหาชน) มีมมุ มองเป็นบวก
ต่อแนวโน้ม บริษทั อาร์ แอนด์ บี ฟูด้ ซัพพลาย จำ�กัด (มหาชน)
หรือ RBF มากขึน้ จากธุรกิจกัญชง คือ 1. บริษทั สามารถปลูกกัญชง
ได้ 800-1,000 ต้นต่อไร่ โดยการปลูกกัญชง มีทงั้ แบบ Out Door, Green
House ซึง่ เมือ่ ได้ท�ำ การปลูกจริง สามารถทำ�ได้มากกว่า 2crop ต่อปี
โดยปกติระยะเวลาในการปลูกและเก็บเกีย่ วผลผลิตกัญชงใช้ระยะเวลา
ประมาณ 3-4 เดือน อย่างไรก็ตาม Crop รอบต่อไป จะใช้ระยะเวลา
เก็บเกี่ยวที่เร็วขึ้นเป็น 2-3 เดือน เนื่องจากบริษัทได้ย่นระยะเวลา
การปลูกในรอบถัดไปโดยการเพาะต้นกล้ารอไว้ในโรงเพาะชำ�
2. เปอร์เซ็นต์ Yield สารสกัด CBD และผลผลิตช่อดอกแห้ง
ทำ�ได้ดีกว่าที่คาด จากการสุ่มตรวจช่อดอกแห้งพบว่า Yield การ
สกัดสามารถทำ�ได้ที่ 4-5% สูงกว่าเราประเมินไว้ที่ 3% 		
3. แนวโน้มราคาสารสกัด CBD ถูกลง แต่อย่างไรก็ตามคาดเห็น
ต้นทุนการปลูกกัญชงมีแนวโน้มปรับตัวลดลงตามไปด้วย ทัง้ นีค้ าดว่า
เมล็ดพันธุใ์ นราคาทีถ่ กู ลง เป็นผลพลอยได้จากการเปิดเสรีกญั ชง-กัญชา

ยังรอดูผลตอบรับหลังจากวางจำ�หน่าย โดย Demand ยังคงต้องรอการ
Ramp up ในช่วงไตรมาส 2/2565 เป็นต้นไป ตลาดยังคงกังวลใน
เรือ่ ง Demand กัญชง ทำ�ให้ลกู ค้ายังลังเลทีจ่ ะสัง่ ซือ้ Order ทัง้ ปี
คงกำ�ไรสุทธิปี 2565 โต +238% YoY อยู่ที่ 1,450 ล้านบาท
โดยปัจจัยสำ�คัญในการเติบโตคือการรับรู้ รายได้จากกัญชงที่คาด
ว่าจะสามารถรับรู้ได้ในไตรมาส 1/2565 เป็นต้นไป และยังคง
สมมติฐาน Demand กัญชงทีร่ าว 6,000 กิโลกรัมต่อปีและมีราคา
ขายสารสกัด CBD ที่ 200,000 บาทต่อกิโลกรัม
อย่างไรก็ตามทีเ่ ราประเมินกำ�ไรปี 2565 ยังมี Upside จาก 2
ปัจจัยคือ 1. ราคาขาย CBD ที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 10,000 บาทต่อ
กิโลกรัม จะส่งผลให้ก�ำ ไรเพิ่มขึ้น +46 ล้านบาท คิดเป็น +3%
ของประมาณการปี 2565 และคิดเป็นผลกระทบต่อราคาหุ้นที่เพิ่ม
ขึ้น +0.9 บาทต่อหุ้น และ 2. Yield ที่เพิ่มขึ้นทุกๆ +1% จะส่ง
ผลต่อกำ�ไรเพิ่มขึ้น +288 ล้านบาท คิดเป็น +20% ของประมาณ
การปี 2565 และคิดเป็นผลกระทบต่อราคาหุน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ +5.7 บาท
มองดีมานด์ผลิตภัณฑ์กัญชงสูง
ต่อหุ้น ประเมินราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 29.00 บาท อิง 2022E
4. ผูบ้ ริหารมองว่าความเสีย่ งคือความต้องการสินค้ากัญชงทีต่ ลาด PER 40.0x (+1.5SD above 5-yr avg.PER) n

CPNรุกธุรกิจNon-Retail

บ

เดินหน้าลงทุนอัพฐานแกร่ง

ริษทั หลักทรัพย์ เคทีบเี อสที จำ�กัด (มหาชน) ระบุถงึ บริษทั
เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน) หรือ CPN ว่า ผู้บริหาร
ให้เป้าหมายการเติบโตใน 5 ปีข้างหน้า (ปี 2565-2568) ค่อนข้าง
ชัดเจน โดยจะโตในส่วนของ Non-Retail มากขึ้น จากธุรกิจ
Residential ที่จะมีมากกว่า 60 โครงการ จากปี 2564 ที่ 22
โครงการ และธุรกิจโรงแรมจากปี 2564 ที่ 560 ห้องเป็นมากกว่า
4 พันห้อง ส่วนธุรกิจ Retail จะยังเติบโตได้ดีจากพื้นที่เช่า 2.2
ล้านตร.ม. เป็นมากกว่า 2.7 ล้านตร.ม. ซึง่ ยังมีอกี 10 ศูนย์การค้า
ที่ยังไม่ประกาศออกมา โดยคิดเป็น CAGR ของรายได้ใน 5 ปี
ข้างหน้า (ปี 2565-2568) ที่ 14-16%

จะเปิดในช่วงไตรมาส 1/2565 นอกจากนี้จะมีการเปิดที่เวียดนาม
เพิ่มเติมภายในปี 1-2 ปีนี้อีกด้วย

ผลงานโตต่อเนื่อง

ทั้งนี้ประมาณการกำ�ไรสทุธิในปี 2565 อย่ทูี่ 8.4 พันล้านบาท
เพิม่ ขึน้ +21% YoY จากการให้สว่ นลดค่าเช่าลดลงเหลือ 15-20%
จากปี 2564 ที่ให้ราว 35-40% และมีการเปิดศนูย์ใหม่ที่จังหวัด
จันบุรีในไตรมาส 1/2565 Valuation/Catalyst/Risk
สำ�หรับราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 65.00 บาท อิง SOTP โดยแบ่ง
เป็นธุรกิจหลัก 64.00 บาท อิง DCF (WACC 7.5%, Terminal Growth
2.5%) และธุรกิจ Residential = 1.00 บาท อิง Forward PER กลุม่
เปิดศูนย์ใหม่หนุน
อสังหาที่ 8.0 เท่า) ด้าน Valuation ยังไม่แพง โดยซือ้ ขาย EV/EBITDA
ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 2565 อย่ทูี่ 25-30% ปี 2565 ที่ 22 เท่า (+0.5SD above 8-yr average EV/EBITDA)
YoY (เราคาด 30% YoY) โดยปี 2565 ยังคงให้ส่วนลดค่าเช่า แต่มคี วามเสีย่ งจากส่วนลดค่าเช่ามากกว่าคาดจากสถานการณ์ COVID-19
อีกราว 15-20% และจะเติบโตได้จากการเปิดศนูย์ใหม่ที่จันทบรุีที่ รอบใหม่ และยอดโอนคอนโดที่ต�่ำ กว่าคาด n
30
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SPALIวางกลยุทธ์พร้อมโต
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บุกแนวราบ-ต่างแดนอัพฐาน

ริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) ระบุถึง บริษัท
ศุภาลัย จำ�กัด (มหาชน) หรือ SPALI ว่า บริษัทตั้งเป้าราย
ได้ในปี 2565 ไว้ที่ 2.9 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจาก
ปี 2564 ที่ 2.8 หมื่นล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มสูงที่จะบรรลุหรือไม่ก็
ใกล้เคียงจากความมั่นใจของ SPALI ที่จะสามารถสร้างจุดสูงสุด
ใหม่ส�ำ หรับรายได้ในไตรมาส 4/2564 ซึ่งจำ�เป็นสำ�หรับการบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้
โดยมองว่าเป้าหมายรายได้ดังกล่าวไม่น่าตื่นเต้นและมีความ
อนุรักษนิยมสูง จาก Backlog มูลค่า 1.62 หมื่นล้านบาท
ของทั้งหมด 2.74 หมื่นล้านบาท ณ สิ้นปี 2564 ที่ (เรามองว่า
Backlog ของโครงการศุภาลัย โอเรียนเต็ล สุขุมวิท 39 มูลค่า
2.1 พันล้านบาท ถูกตัดออกจากระดับของ Backlog ในช่วงสิ้นปี
ดังกล่าว) มีก�ำ หนดโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2565 ซึ่งหมายความว่าเป้า
หมายรายได้ปี 2565 ดังกล่าวมีความแน่นอนแล้ว 50%
ทั้งนี้ SPALI มีแผนที่จะขยายการเติบโตของยอดขายใน
ปี 2565 ขึ้น 16% เป็น 2.8 หมื่นล้านบาท และจะเพิ่มมูลค่า
การเปิ ด ตั ว โครงการใหม่ ใ นปี 2565 อี ก 61% เป็ น 4
หมืน่ ล้านบาท โดยจะเพิม่ แบรนด์ใหม่ 5 แบรนด์ ใน 5 จังหวัดใหม่
และบ้านระดับไฮเอนด์เข้าไปในพอร์ตการพัฒนา ซึง่ ค่อนข้างชัดเจน
ว่า SPALI จะเน้นทีโ่ ครงการทีอ่ ยูอ่ าศัยแนวราบในพืน้ ทีต่ า่ งจังหวัด
ในปี 2565

ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 จากกำ�ไรช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้
ที่ 4.2 พั น ล้ า นบาท) SPALI มี แ ผนที่ จ ะพั ฒ นาโครงการ
เพิ่มขึ้นเป็น 13 แห่ง ในปี 2565 จากเดิม 11 โครงการ
ในปี 2564
โดยกำ�ลังศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความครอบคลุม
ธุรกิจในมาเลเซีย ฟิลิปปินส์และเวียดนาม ถึงแม้ว่ารายละเอียด
ของแผนขยายการพัฒนาดังกล่าวจะยังไม่ถูกเปิดเผย แต่ก็น่าจะ
เป็นแผนระยะยาว จึงมองว่า SPALI จะพยายามสร้างพื้นที่ใหม่ๆ
สำ�หรับการเติบโตนอกจากฐานทีแ่ ข็งแกร่งมากในประเทศ เนือ่ งจาก
การเติบโตของอุปสงค์ที่อยู่อาศัยในประเทศดูเหมือนจะถูกจำ�กัด
ด้วยปัญหาการเติบโตของประชากร

ฐานะการเงินแข็งแกร่ง

คงคำ�แนะนำ� “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 24.60 บาท
แม้ว่าเราจะไม่ตื่นเต้นกับเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 2565
แต่มองว่ากลยุทธ์ทกี่ ล่าวข้างต้นจะเป็นฐานทีแ่ ข็งแกร่งขึน้ สำ�หรับการ
เติบโตในระยะยาว นอกจากนี้ การที่ SPALI เน้นไปที่ผลิตภัณฑ์
แนวราบในปี 2565 ส่งผลให้ความสำ�เร็จของผลิตภัณฑ์ที่มีวงจร
ธุรกิจสั้นนี้จะทำ�ให้เกิด Upside Risk ต่อเป้าหมายในปี 2565 ซึ่ง
ไม่ได้สูงกว่าประมาณการล่าสุดมากนัก
ยิ่งไปกว่านั้น การขยายธุรกิจในต่างประเทศที่เร็วกว่าที่คาดไว้
จะทำ�ให้เกิด Upside Risk ต่อประมาณการล่าสุดเช่นกัน ทั้งนี้
ตลาดต่างประเทศโตดี
สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งอย่างมากของ SPALI จะเป็นปัจจัย
นอกจากความสำ�เร็จในประเทศออสเตรเลียที่ SPALI ได้ สำ�คัญที่ช่วยให้การขยายขอบเขตธุรกิจทำ�ได้โดยไม่มีข้อจำ�กัดด้าน
เข้าสู่ตลาดมากว่า 7 ปีแล้ว และสามารถสร้างผลตอบแทนใน การเงิน n
ระดับที่ดี (>300 ล้านบาท ของส่วนแบ่งกำ�ไรจากการลงทุนนี้ใน

โดย : บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
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AEONTSกำ�ไรงบปี66โต15%

บ

โบรกยังเชียร์ซื้อเป้า249บาท

ริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) ออกบทวิเคราะห์
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด (มหาชน)
หรือ AEONTS โดยคาดว่ากำ�ไรไตรมาส 4/FY 65 (เม.ย.-มิ.ย.65)
จะดีขึ้น QoQ และ YoY ถึงแม้จะมีฐานที่สูงในไตรมาส 4/FY64
คาดว่า  AEONTS จะรายงานกำ�ไรปรับตัวดีขึ้น ทั้ง QoQ และ
YoY ในไตรมาส 4/FY65 เนือ่ งจากคาดว่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่
คาดว่าจะเกิดขึน้ (ECL) จะลดลงอย่างมีนยั สำ�คัญ และการเติบโต
ของกำ�ไรก่อนตั้งสำ�รอง (PPOP) จะยังคงแข็งแกร่ง
ขณะที่พอร์ตสินเชื่อของบริษัทน่าจะได้รับประโยชน์จากการใช้
จ่ายช่วงเทศกาลปีใหม่ในเดือนธันวาคม 2564 และโครงการลดหย่อน
ภาษีของรัฐบาลให้ผจู้ บั จ่ายในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2565 และ
คาดว่ารายได้มิใช่ดอกเบี้ย (Non-NII) จะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย
QoQ จากหนี้สูญรับคืนและธุรกิจนายหน้าประกันภัย

เคาะซื้อเป้า 249 บาท

บล.กสิกรไทย ยังคงแนะนำ� “ซือ้ ” ด้วยราคาเป้าหมาย 249 บาท
ชอบ AEONTS จากกำ�ไรทีค่ าดว่าจะดีขนึ้ 15% ในงบการเงินปี 2566
และดีขนึ้ 14% ในงบการเงินปี 2567 และมูลค่าทีไ่ ม่แพงโดยซือ้ ขาย
ด้วย P/BV ปี FY2566 ที่ 2.1 เท่า ต่�ำ กว่าระดับเฉลีย่ กลุม่ การเงินที่
3.1 เท่า แต่ ROE ปี FY2566 คาดว่า จะอยูท่ ี่ 21.4% สูงกว่าระดับเฉลีย่
ของกลุม่ ที่ 18% เล็กน้อย โดยหากราคาหุน้ ลดลงจากกำ�ไรทีพ่ ลาด
เป้ามองว่าเป็นโอกาสในการซื้อสะสม เนื่องจากการดำ�เนินงานหลัก
ของ AEONTS นั้นดีขึ้นอย่างมากในไตรมาส 3/FY65
AEONTS ได้แจ้งงบการเงิน 3Q/FY65 (เดือน ก.ย.–พ.ย.
2564) ที่ 815 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 20% QoQ แต่ลดลง 19% YoY
น้อยกว่าที่ บล.กสิกรไทย คาดไว้ 12% และต่ำ�กว่าที่ตลาดคาดไว้
13% จากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ที่สูง
กว่าที่คาดไว้อยู่ที่ 1.78 พันล้านบาท ขณะที่กำ�ไรในเชิง QoQ ที่
ขึ้นได้รับแรงหนุนจาก 1. รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) ที่สูงขึ้นจาก
การเติบโตของสินเชื่อที่ 3% และต้นทุนทางการเงินที่ลดลง 2. หนี้
สูญรับคืนทีส่ งู ขึน้ และ 3. ECL ทีล่ ดลงถึงแม้ก�ำ ไรจากการดำ�เนิน
งานก่อนตัง้ สำ�รอง (PPOP) จะเติบโตอย่างแข็งแกร่ง YoY แต่ก�ำ ไร
กลับลดลง YoY จากค่าใช้จ่ายสำ�รองหนี้สูญ (Credit Cost) ที่
เพิ่มขึ้นเป็น 806bps จาก 610bps ในไตรมาส 3/FY64 ส่งผลให้
กำ�ไรช่วง 9 เดือนแรกของปี FY2565 คิดเป็น 66% ของประมาณ
การกำ�ไรสุทธิปี FY2565 ของที่ 3.98 พันล้านบาท
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โดย : บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)

กำ�ไรก่อนตั้งสำ�รองแกร่ง

ถึ ง แม้ ผ ลกำ � ไรจะออกมาอ่ อ นแอกว่ า ที่ ค าดการณ์ ไ ว้ แต่
AEONTS รายงาน PPOP ในไตรมาส 3/FY65 ที่แข็งแกร่ง
ที่ 2.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 9%QoQ และ 16%YoY ดีกว่า
ทีค่ าดการณ์ไว้ 9% จาก NII และรายได้ทมี่ ใิ ช่ดอกเบีย้ (Non-NII)
ที่สูงกว่าคาด และอัตราส่วนต้นทุน/รายได้ที่ต่ำ�กว่าคาดการณ์ไว้
ขณะที่ PPOP ทีด่ ขี นึ้ ในเชิง QoQ ได้รบั แรงหนุนจาก 1.การเติบโต
ของสินเชือ่ 3% QoQ เป็น 8.95 หมืน่ ล้านบาท ทัง้ จากบัตรเครดิต
และสินเชื่อส่วนบุคคล 2. รายได้ต่อดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ที่สูงขึ้น
เป็น 18.67% จาก 18.37% ในไตรมาส 2/FY65 หลักๆ มาจาก
ต้นทุนทางการเงินที่ลดลง 22bps QoQ เป็น 2.59% และ 3. หนี้
สูญรับคืนที่เพิ่มขึ้นเป็น 381 ล้านบาท (+23%QoQ) ในเชิง YoY
PPOP เติบโตอย่างแข็งแกร่ง จาก NII ที่สูงขึ้นผลจาก NIM ที่
ปรับตัวดีขึ้น อัตราส่วนต้นทุน/รายได้ที่ลดลง 2 PPT  เป็น 41%
และ Non-NII ที่สูงขึ้นจากรายได้ค่านายหน้าและหนี้สูญรับคืน
คุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้นนอกจากงบกำ�ไรขาดทุนแล้วคุณภาพ
สินทรัพย์ของ AEONTS ในไตรมาส 3FY65 ดีกว่าที่ บล.กสิกรไทย
คาดไว้เช่นกัน AEONTS รายงานอัตราส่วนหนีเ้ สีย (NPL Ratio)
ในไตรมาส 3QFY65 ที่ 4.8% ลดลงจาก 5.2% ในไตรมาสก่อน
และดีกว่าที่คาดไว้ที่ 5.0% จากการคำ�นวณของบล.กสิกรไทย
การก่อตัวของ NPL ใหม่ในไตรมาส 3FY65 ก็ลดลง 13%QoQ
เป็น 1.5 พันล้านบาท ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้น
AEONTS ยังคงตั้ง ECL อย่างระมัดระวังและเพิ่มอัตราสำ�รอง
ต่อหนี้สูญ (Coverage Ratio) เป็น 255% ในไตรมาส 3FY65
จาก 243% ในไตรมาส 2FY65 n

T H U N H O O N
ปี ที่

BBLราคายังไม่แพง

บ

19

ดิวิเดนซ์ยิลด์ดี6.8%

ริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) ระบุวา่ ธนาคาร 1.5SD ต่ำ�กว่าค่าเฉลี่ย P/BV ในอดีต บล.กสิกรไทย คาดว่า
กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) หรือ BBL ว่า แม้ก�ำ ไรสุทธิไตรมาส จะเห็นอัตราตอบแทนเงินปันผล (DY) ที่่ดีในระดับ 6.8% ใน
4/2564 จะอ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่คาดว่ากำ�ไรสุทธิไตรมาส ปี 2565 n
1/2565 จะกลับมาเติบโตอีกครั้ง QoQ และ YoY ซึ่งการเติบโต
ของกำ�ไร QoQ จะได้รบั แรงหนุนจากการลดลงของค่าใช้จา่ ยในการ
ดำ�เนินงาน (Opex) รวมถึงรายได้ดอกเบีย้ สุทธิ (NII) และรายได้ที่
ไม่ได้มาจากดอกเบี้ย (Non-NII) ที่ปรับตัวสูงขึ้น จากการกลับมา
ของธุรกิจสินเชื่อและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น
บล.กสิกรไทยคาดว่ากำ�ไรสุทธิจะเติบโต YoY จากพอร์ตสินเชือ่
ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงรายรับค่าธรรมเนียมสุทธิที่สูงขึ้น และผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ลดลง
ปัจจัยดังกล่าว บล.กสิกรไทย คงคำ�แนะนำ� “ซื้อ” ด้วยราคา
เป้าหมายสิ้นปี 2565 ที่ 153 บาท มูลค่าหุ้นปัจจุบันของ BBL
ดูเหมือนจะไม่แพงเนื่องจากมีการซื้อขายอิงตาม P/BV ปี 2565
ที่ 0.51 เท่า ซึ่งต่ำ�ที่สุดในบรรดาหุ้นกลุ่มธนาคาร หรือเท่ากับ

TTBกำ�ไรสุทธิพุ่ง31%

บ

สินเชื่อโตต่อเนื่อง

ริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) มีมมุ มองบวกต่อ
ธนาคารทหารไทยธนชาต จำ�กัด (มหาชน) หรือ TTB โดยปรับ
เพิม่ ประมาณการกำ�ไรสุทธิปี 2565 ขึน้ เป็น 31% ที่ 1.42 หมืน่ ล้านบาท
และปี 2566 เป็น 1.48 หมืน่ ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เป็น 3% เพือ่ สะท้อน
ผลตอบแทนสินเชือ่ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ในไตรมาส 4/2564 จากสัดส่วนสินเชือ่
รายย่อยทีส่ งู ขึน้ (บล.กสิกรไทย) คาดว่าอัตราผลตอบแทนของสินเชือ่
จะฟื้นตัวได้ในปี 2565)
ขณะที่ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ECL) ที่ต่ำ�
กว่าที่คาดในไตรมาส 4/2564 จากคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีขึ้นซึ่ง
ส่งผลให้ลดสมมติฐาน Credit Cost ในปี 2565-2566 ลงเป็น
135bps/130bps จากประมาณการเดิมที่ 150bps/130bps ด้วย
เหตุนี้ จึงคาดว่ากำ�ไรสุทธิในปี 2565 จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งถึง
36% จากการลดลงของค่าใช้จ่ายดำ�เนินงาน (Opex) และ ECL
บล.กสิกรไทย คงคำ�แนะนำ� “ซือ้ ” พร้อมปรับราคาเป้าหมายปลาย

ปี 2565 ขึ้นเป็น 1.66 บาท จากเดิม 1.5 บาท ตามการปรับ
ประมาณการกำ�ไรในปี 2565-66 คาดว่า TTB ควรจะซื้อขาย
อย่างน้อยใกล้เคียง P/BV เฉลี่ยของกลุ่มธนาคารที่ 0.7 เท่า
ซึ่งสอดคล้องกับ P/BV ปี 2565 ของราคาเป้าหมายใหม่ที่
บล.กสิกรไทยให้ n

โดย : บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
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บ

CPNเปิดกลยุทธ์ลุยธุรกิจ
ขยายลงทุนกระจายตัว

ริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) ระบุถงึ แนวโน้ม
ธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน) หรือ CPN
ว่าการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งจะเกิดขึ้นในอีก 5 ปีขา้ งหน้าโดยในงาน
CEO Forum บริษัทได้กำ�หนดอัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ย
ต่อปี (CAGR) ระว่างปี 2565-2569 (5 ปี) ที่ 14-16% โดยการ
พัฒนาแบบมิกซ์ยูสที่จะประกอบไปด้วย
หน่วยธุรกิจหลักอย่างน้อย 2 หน่วย ได้แก่ ค้าปลีก อาคาร
สำ�นักงาน โรงแรมและที่อยู่อาศัย ภายใต้หลัก Omni Chanel
และการทำ�งานร่วมกันในกลุ่มเซ็นทรัลจะเป็นกลยุทธ์สำ�คัญในการ
พัฒนาที่ดินทุกแปลง แม้วา่ ธุรกิจค้าปลีกจะยังคงเป็นธุรกิจหลัก
โดย CPN มีแผนจะขยายพื้นที่เช่าสุทธิ (NLA) เป็น 2.7
ล้านตร.ม. ในปี 2569 จาก 2.2 ล้านตร.ม. ในปี พ.ศ. 2565 แต่
ธุรกิจหลักอื่น ๆ ได้แก่ สำ�นักงาน (0.33 ล้านตร.ม. ถึง 0.5 ล้าน
ตร.ม.) โรงแรม (560 ห้อง ถึง 4,000 ห้อง) และที่อยู่อาศัย (22
โครงการ ถึง 60 โครงการ) จะเติบโตในอัตราที่สูงกว่าในช่วงเวลา
เดียวกัน โดยสัดส่วนรายได้ระหว่างค้าปลีกไม่ใช่ค้าปลีกจะเปลี่ยน
จาก 82:18 ในปี 2562 เป็น 72:28 ในปี 2569

งบลงทุนอย่างน้อย 1.18 แสนล.

ในปี 2569 CPN ได้มีการเตรียมค่าใช้จา่ ยอย่างน้อย 1.18
แสนล้านบาท ในช่วงปี 2565-2569 โดยในจำ�นวนนี้ 58% (6.8
หมื่นล้านบาท) จะถูกนำ�ไปใช้สำ�หรับธุรกิจมิกซ์ยูส ซึ่งนำ�โดยธุรกิจ
ค้าปลีกอีก 14% (1.6 หมืน่ ล้านบาท.) จะถูกนำ�ไปใช้ในการปรับปรุง
สินทรัพย์และอีก 29% (3.4 หมื่นล้านบาท) จะถูกเตรียมสำ�หรับ
โครงการขยายโครงการมิกซ์ยูสใหม่ ซึ่งรวมถึงสำ�นักงาน โรงแรม
และโครงการที่อยู่อาศัย แม้ว่ามีแผนการขยายธุรกิจเชิงรุกนี้แต่
CPN เชื่อว่าจะสามารถรักษาระดับอัตราส่วน IBDE สุทธิให้ต่ำ�
กว่า 1.0 เท่า ขณะที่เงื่อนไขในสัญญากู้ธนาคารอยู่ที่ 1.75 เท่า
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โดย : บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)

ซึ่งการฟื้นตัวตั้งแต่ปี 2565 จะเป็นแหล่งที่มาของกระแสเงินสดที่
แข็งแกร่งของ CPN ต่อไป
อย่างไรก็ดเี ป้าหมายการฟืน้ ตัวทีแ่ ข็งแกร่ง ในปี 2565 จากฐาน
ต่ำ� CPN คาดผลการดำ�เนินงานจะฟื้นตัวต่อเนื่องจากสถานการณ์
โควิด-19 ที่คลี่คลายลง บนสมมติฐานการฟื้นตัวระดับกลาง
ทั้งนี้ CPN ตั้งเป้ารายได้ปี 2565 จะเติบโตในช่วง 25-30%
YoY แม้วา่ เป้าหมายรายได้ปี 2565 จะยังต่ำ�กว่าระดับที่ทำ�ได้ในปี
2562 ถึง 10-15% ทั้งนี้ รายได้จากธุรกิจโรงแรมจะฟื้นตัวสูงสุด
มากกว่า 100% YoY รองลงมาคือธุรกิจค้าปลีก 20-30% และ
ที่อยู่อาศัย 15-25% ซึ่งจากแนวโน้มนี้ เราเห็นว่ากำ�ไรรายไตรมาส
ปี 2565 ของ CPN จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ขยายโครงการใหม่ต่อเนื่อง

โครงการใหม่จะมีการประกาศออกมาอย่างต่อเนื่อง นอกจาก
เซ็นทรัล จันทบุรี ที่มีและอีกหลายโครงการที่อยู่ในระหว่างการ
พัฒนาทีม่ กี ารประกาศไปแล้ว เช่น ดุสติ เซ็นทรัล ปาร์ค โครงการ
เอ็มบาสซี โครงการสยามสแควร์ (ค้าปลีก โรงแรม และสำ�นักงาน)
CPN มีแผนจะเพิม่ โครงการค้าปลีกใหม่อกี อย่างน้อย 10 โครงการ
ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้รวมถึงมีการขยายธุรกิจในประเทศเวียดนาม
นอกจากนี้เราอาจได้เห็นโรงแรมใหม่ 2 แห่งในปี 2565 ภายใต้
แผนที่จะเพิ่มจำ�นวนโรงแรมใหม่ 3-6 แห่งต่อปี โดยมุ่งเป้าไปที่
นักท่องเที่ยวในท้องถิ่นมากขึ้น
นอกจากนี้ การปรับปรุงสินทรัพย์ของ SF ที่เพิ่งซื้อมาไม่นาน
มานี้จะนำ�มาซึ่งรูปแบบและการพัฒนาใหม่ๆ มายังพอร์ตด้านการ
ค้าปลีกของบริษทั นอกเหนือจากห้างสรรพสินค้าที่สรุ าษฎร์ธานีและ
อุบลราชธานีแล้ว ห้างสรรพสินค้าภายใต้ SF ก็เป็นตัวเลือกที่ CPN
จะเพิ่มเข้าสู่ CPNREIT ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า คงคำ�แนะนำ� “ซื้อ”
CPN และราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 65.0 บาท n
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ดันมูลค่ากำ�ไรโต-เป้า55บาท

ริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำ�กัด ระบุถงึ แนวโน้ม
ธุรกิจบริษทั สยามแม็คโคร จำ�กัด (มหาชน) หรือ MAKRO
โดยคาดว่าภายหลังการรวมธุรกิจระหว่างผูป้ ระกอบการ MAKRO
และ Lotus’s จะเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้นำ�ในธุรกิจค้าปลีกและ
ค้าส่งอาหารสดและสินค้าอุปโภค-บริโภค และธุรกิจบริหารพื้นที่
เช่าทัง้ ในศูนย์การค้าในประเทศและต่างประเทศ โดยจะก้าวสูค่ วาม
เป็นผู้นำ� (ข้อมูลจาก Euromonitor มียอดขายจากค้าปลีก 12.9
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ ปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2563)
โดยเฉพาะธุรกิจอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภคที่บริษัทมี
ความเชี่ยวชาญ เพิม่ ช่องทางการจัดจำ�หน่ายสามารถขยายขอบเขต
ในวงกว้างได้มากขึน้ พร้อมเป็นผูน้ �ำ ในระดับภูมภิ าคในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้เสริมความแข็งแกร่งให้กบั ยอดขาย เข้าถึงกลุม่ ลูกค้าได้
ทั่วถึงทั้งในกลุ่มลูกค้า B2B B2C และ B2B2C พร้อมทั้งธุรกิจ
พื้นที่เช่าในศูนย์การค้าที่ Lotus’s

รุกตลาดเข้าใกล้ผู้บริโภค

บริษัทมีแผนขยายฐานลูกค้าเข้าใกล้กลุ่มลูกค้ามากขึ้น โดย
มุ่งเน้นการจำ�หน่ายอาหารสดเป็นหลักในฐานลูกค้าใหม่ด้วยพื้นที่
ใหม่ๆ จากแผนการเพิ่มสาขา Fresh @ Makro คาดว่าจะเห็น
การเปิดสาขาเพิ่มมากขึ้นในปี 2565 เริ่มต้นที่ 25 สาขา และใน
ปี 2566 เพิ่มเป็น 50 สาขา สอดคล้องกับการปรับปรุงรูปลักษณ์
ของ Lotus’s ไซซ์เล็กเป็น Lotus’s Go Fresh ที่ใกล้พื้นที่และ
แหล่งชุมชน
โดยมีแผนเพิ่มสาขา 200-250 สาขาต่อเนื่องในช่วง 3 ปี ข้าง
หน้า พร้อมทั้งการพัฒนาแหล่งที่มาของวัตถุดิบภายในประเทศทั้ง
ที่เป็นการสั่งซื้อโดยตรงจากเกษตรกรและผู้ผลิต ตลอดจนผู้ผลิต
และจัดจำ�หน่ายสินค้าในท้องถิน่ และผูป้ ระกอบการขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม ซึ่งคาดหวังต่อยอดการเชื่อมต่อสินค้าที่มีคุณภาพไปยัง
ต่างประเทศในอนาคต
ทั้งนี้ทางฝ่ายวิจัยคาดว่าหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID-19 เริม่ คลีค่ ลาย กำ�ลังซือ้ เริม่ กลับมาทัง้ จากสถานการณ์ใน
ประเทศไทยและในประเทศมาเลเซีย ซึง่ การรวมกันของ MAKRO
กับ Lotus’s จะช่วยเพิม่ ศักยภาพในการขายสินค้า ผ่านช่องทางการ
จำ�หน่ายสิน ค้าที่หลากหลายรวมถึงการขายสิ น ค้ า ผ่ า นช่ อ งทาง
Omni Channel ที่ก�ำ ลังเติบโตเป็นโอกาส ซึ่งหลังการรวมกันของ
MAKRO และ Lotus’s ทำ�ให้ระดับรายได้โดยรวมเข้าสูห่ ลัก 4 แสน
ล้านบาทต่อปี โดยประเมินกำ�ไรปกติในปี 2565 อยูท่ ี่ 1.2 หมืน่ ล้านบาท
ประเมินมูลค่าพื้นฐาน โดยอิงวิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF)

ภายใต้สมมติฐาน WACC 7% และอัตราการเติบโตระยะยาว
(Terminal Growth) 2.5% ราคาเหมาะสม 55 บาท

ส่องราคาเหมาะสม 55 บาท

สำ�หรับการประเมินมูลค่าหุ้น MAKRO ในปี 2565 อ้างอิง
สมมติฐานสำ�คัญดังนี้ 1. ประมาณการกำ�ไรสุทธิปี 2565-2566 อยู่
ที่ 1.2 หมืน่ ล้านบาท และ 1.8 หมืน่ ล้านบาท ตามลำ�ดับ ได้ปจั จัย
สนับสนุนจากกำ�ลังซือ้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ หลังการแพร่ระบาดของ COVID-19
เริม่ คลีค่ ลาย จำ�นวนผูต้ ดิ เชือ้ เริม่ ลดลง และการฉีดวัคซีนทีม่ คี วาม
คืบหน้าส่งผลต่อมาตรการภาครัฐที่ผ่อนคลายมากขึ้น
การรวมธุรกิจของ MAKRO และ Lotus’s เพิ่มศักยภาพ
ในการขายสินค้าโดยเฉพาะสินค้าอาหารสด โดยการเพิ่มขึ้นของ
ค่าเช่า จากธุรกิจบริหารพืน้ ทีเ่ ช่าในศูนย์การค้าของ Lotus’s ส่งผล
ต่อระดับอัตรากำ�ไรขั้นต้นของ MAKRO ปรับเพิ่มจากเดิมที่ระดับ
11-12% เป็นระดับ 18-19%
ขณะที่แผนการขยายฐานลูกค้าเข้าสู่กลุ่มชุมชนเพิ่มในส่วนของ
Fresh @ Makro รวมถึงการปรับรูปโฉมใหม่ของ Lotus’s โดย
เฉพาะ Lotus’s Go Fresh ที่เข้าสู่การแข่งขันการจำ�หน่ายสินค้า
อาหารสดเพิ่มจะเป็นส่วนช่วยหนุนยอดขายและผลประกอบการ
2. บริษทั เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน จำ�นวน 770 ล้านหุน้ จาก
ราคา 43.50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการออก PO เพื่อนำ�เงิน
เพิ่มทุนไปลงทุนในธุรกิจหรือโครงการที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักหรือ
โครงการที่มีศักยภาพที่สามารถส่งเสริมและต่อยอดธุรกิจเพื่อชำ�ระ
หนี้บางส่วน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ
3. ประเมินมูลค่าพืน้ ฐาน โดยอิงวิธคี ดิ ลดกระแสเงินสด (DCF)
ภายใต้สมมติฐาน WACC 7% และอัตราการเติบโตระยะยาว
(Terminal Growth) 2.5% ราคาเหมาะสม 55 บาท n

โดย : บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำ�กัด
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CBGปี65ฟื้นตัวแบบU-Shape
รายได้โตจากคลายล็อกดาวน์

ริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำ�กัด ระบุถงึ บริษทั
คาราบาวกรุป๊ จำ�กัด (มหาชน) หรือ CBG ว่า คาดแนวโน้มกำ�ไร
ไตรมาส 1/2565 เบือ้ งต้นที่ 650 ล้านบาท+/- ซึง่ จะฟืน้ ตัวราว 8.9% QoQ
แต่ยงั ลดลง YoY ขณะทีท่ งั้ ปี 2565 คาดรายได้จะเติบโตจากฐานทีต่ �่ำ ในปี 2564
จากการคลาย Lockdown ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ หนุนการฟืน้ ตัว
ของการบริโภคสินค้า และการส่งออกโดยเฉพาะในจีนที่คาดจะฟื้น
ตัวสูงหลังสถานการณ์ COVID-19 กลับเข้าสู่ระดับปกติมากขึ้น
ขณะทีป่ จั จัยกดดันหลักอย่างราคาอะลูมเิ นียมยังปรับตัวขึน้ แรงต่อ
ปัจจุบันอยู่ที่ 3,100 ดอลลาร์ต่อดัน จากไตรมาส 4/2564 เฉลี่ยที่
2,800 ดอลลาร์ตอ่ ตัน อย่างไรก็ตามจะไม่กระทบสินค้าในประเทศ
เพราะส่วนใหญ่เป็นขวดแก้ว และบริษัทสามารถขึ้นราคาขายได้
เพราะเครื่องดื่มชูกำ�ลังไม่ได้อยู่ในรายชื่อสินค้าควบคุม และลด
ส่วนลดโปรโมชัน่ ต่างๆ เพือ่ ช่วยลดผลกระทบของต้นทุนทีส่ งู ขึน้ ได้
จากราคาต้นทุนอะลูมิเนียมที่ปรับขึ้นสูง และนานกว่าที่คาดไว้

ปรับประมาณการรายได้ลง 5.6% เพือ่ ความระมัดระวังมากขึน้ ส่งผลต่อ
ประมาณการกำ�ไรปี 2565 ให้ลดลง 17.4% เป็น 3,404 ล้านบาท
(+17.3%YoY) โดยมีรายได้ในประเทศ และในจีนจะเป็นตัวหลักขับเคลือ่ น
การเติบโต ปรับประมาณการและราคาเป้าหมายลง แต่ปรับคำ�แนะนำ�ขึน้
เป็น “ซือ้ ” ผลจากการปรับประมาณการลง ทำ�ให้ได้ราคาเป้าหมายใหม่
ณ สิ้นปี 2565 ที่ 119.00 บาท มี Upside Gain 17.2%
ขณะทีร่ าคาปัจจุบนั สะท้อนปัจจัยกดดันคือต้นทุนทีส่ งู ขึน้ แล้ว มองว่า
ณ ระดับราคาปัจจุบนั เป็นจุดทีส่ ามารถกลับเข้าลงทุนได้อกี ครัง้ จึงปรับคำ�
แนะนำ�ขึน้ จาก Trading เป็น “ซือ้ ” ราคาปัจจุบนั ซือ้ ขายด้วย PER ปี 2565
ที่ 29.8 เท่า ต่�ำ กว่าค่าเฉลีย่ ในอดีตที่ 33-35 เท่า โดยยังมี Upside
จากกลุ่มเครื่องดื่มผสมสาร CBD ที่คาดจะได้เห็นในปีนี้
อนึ่ง ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding
Company) ซึง่ มีการลงทุนหลักในบริษทั ย่อยทีป่ ระกอบธุรกิจ ผลิต
ทำ�การตลาด จำ�หน่าย และบริหารจัดการการจัดจำ�หน่ายเครือ่ งดืม่
รายได้ใน-ต่างประเทศโต
บำ�รุงกำ�ลังและเครื่องดื่มอื่นๆ อย่างครบวงจร เช่น คาราบาวแดง,
จึงปรับลด GPM ปี 2565 ลงเป็น 38.8% จากเดิมที่ 41.9% และ คาราบาวสปอร์ต, กาแฟคาราบาว, วู้ดดี้ ซี+ล็อค n

TEAMGงานใหญ่หนุนพอร์ต
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ปูฐานต่อยอดกำ�ไรระยะยาว

ริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำ�กัด ประเมินธุรกิจ
บริษทั ทีม คอนซัลติง้ เอนจิเนียริง่ แอนด์ แมเนจเมนท์ จำ�กัด (มหาชน)
หรือ TEAMG ตัง้ เป้าได้งานเพิม่ อีก 2.0-2.5 พันล้านบาท รอดู Synergy
กับ SCG ปัจจุบนั TEAMG มี Backlog ทัง้ ในส่วนของงานทีป่ รึกษา
และงานอืน่ ๆ อยูร่ าว 3.8 พันล้านบาท ข้อสังเกตของเราคือ ระยะหลัง
เริม่ ได้รบั งานโครงการขนาดใหญ่ ทีท่ �ำ ตัง้ แต่ตน้ น้�ำ ไปจนถึงปลายน้�ำ มากขึน้
เช่น โครงการติดตัง้ โซลาร์รฟู ท็อป, โครงการผลิตน้�ำ ประปา, โครงการ
ระบบผลิตความเย็น ซึง่ นอกจากจะช่วยยกระดับการเติบโตและช่วยเพิม่ อัตรา
กำ�ไรแล้ว (TEAMG สามารถออกแบบ, ขอใบอนุญาต, ก่อสร้าง,ควบคุมงาน,
ตรวจรับงาน โดยที่ไม่ต้องใช้พนักงานเพิ่มขึ้นจากเดิม) ยังช่วยลด
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงงานที่ปรึกษามากจนเกินไปด้วย
ปีนี้ TEAMG ตั้งเป้าได้งานเพิ่ม 2,000-2,500 ล้านบาท จาก
1. โครงการค้างท่อของภาครัฐที่คาดว่าอนุมัติเร็วขึ้นเพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจ เช่น โครงการอุโมงค์ระบายน้�ำ กทม., งานทีป่ รึกษาโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีตา่ งๆ และงานรถไฟรางคูส่ ายใหม่ รวมไปถึงการลงทุน
36

โดย : บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำ�กัด

ของภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย์ เพือ่ ReStock โครงการ
ทีเ่ ร่งขายออกไปมากในปี 2564 โดย ธปท. คาดการลงทุนภาครัฐและ
ภาคเอกชนปี 2565 จะขยายตัว 3.6%YoY และ 5.4%YoY ตามลำ�ดับ
2. งาน Non-Consulting โดย TEAMG ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วน
กำ�ไรจากกลุ่มนี้ขึ้นเป็น 50% ซึ่งเราคาดว่าจะหนุนกำ�ไรสุทธิของทั้ง
กลุม่ ขึน้ ไปอยูใ่ นกรอบ 200-250 ล้านบาทได้ภายในปี 2567 3. คาดว่า
จะเริม่ เห็น Synergy จากการได้รบั งานใหม่ทที่ �ำ ร่วมกับกลุม่ SCG
มากขึ้นในระดับเริ่มต้นที่ 100-500 ล้านบาท

ปรับประมาณการปี 2565 ขึ้น

ฝ่ายวิจยั ปรับกำ�ไรสุทธิปี 2565 ขึน้ 9% เป็น 143 ล้านบาท +28% YoY
จากการรับรู้งานที่ชะลอไปไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 3/2564 ซึ่งมี
อัตรากำ�ไรสูงกว่าคาด เพราะรับรูต้ น้ ทุนส่วนใหญ่ไปแล้ว และแนวโน้ม
การรับรูร้ ายได้จากกลุม่ Non-Consulting ทีม่ ากกว่าคาด โดยมีตวั
เปิด Upside คือ การเร่งเบิกจ่ายงบของภาครัฐและงานโครงการร่วมกับกลุม่
SCG ได้ประโยชน์จาก ESG Theme ชัดเจนมากขึ้นเรื่อย n

T H U N H O O N
ปี ที่

CKประมูลงานเติมพอร์ต

19

ดันแบ็กล็อกพุ่งแสนล้าน

บ

ริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำ�กัด ระบุถึง
บริษทั ช.การช่าง จำ�กัด (มหาชน) หรือ CK ว่า บริษทั มีงาน
ในมือเพิม่ ขึน้ 2.4 หมืน่ ล้านบาท หลังมีการเซ็นสัญญาในช่วงปลาย
ปี 2564 จากงานรถไฟทางคู่สายใหม่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ
ในสัญญาที่ 2 และ 3 จากสัดส่วนการถือหุน้ ในแต่ละสัญญาที่ 54%
และ 51% ได้รับวงเงินก่อสร้างจำ�นวน 9.8 พันล้านบาท และ 1.4
หมื่นล้านบาท ตามลำ�ดับ ผลักดันงานในมือปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น
4.5 หมื่นล้านบาท เตรียมรับรู้รายได้ในปี 2565

โอกาสรับงานใหม่สูง

นอกจากนั้นในปี 2565 คาดบริษัทยังมีโอกาสเพิ่มงานในมือ
จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำ�หลวงพระบาง วงเงินราว 1 แสนล้านบาท
บริษทั มองได้ขอ้ สรุปภายในปี รวมถึงผลการประมูลทีจ่ ะได้ชอื่ ผูร้ บั
เหมาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนต่อขยาย เตรียมเปิดซอง
ประมูลภายในไตรมาส 1/2565
ซึ่ง CK ได้มีการยื่นซองประมูลร่วมกับ STEC ทั้ง 6 เส้น
ทาง นอกจากนั้นยังมีงานอื่นที่คาดหมายเห็นความชัดเจนของงาน
ประมูล เช่น งานรถไฟฟ้าสายสีสม้ สีแดงส่วนต่อขยาย มอเตอร์เวย์

และงานสนามบินเป็นโอกาสต่อการเข้าประมูลงานใหม่ในระดับ
ถัดไป

งานในมือแตะแสนล.

อย่างไรก็ตาม CK ยังมีปัจจัยบวกหนุน จาก 1 ในผู้รับ
เหมารายใหญ่ที่พร้อมเข้าประมูลงานภาครัฐ ซึ่งบริษัทมีความ
พร้ อ มจากการเข้ า ประมู ล พร้ อ มพั น ธมิ ต ร BEM โดยเฉพาะ
งานโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย สายส้มและแดง ขณะที่ใน
ระยะสั้นความชัดเจนโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนต่อขยาย
เตรียมได้ชื่อผู้ชนะในไตรมาส 1/2565 เป็นประเด็นบวกที่น่า
ติดตาม
ทัง้ นีห้ ากเป็นไปตามคาดในปี 2565 จะเป็นปีที่ CK จะมีโอกาส
ได้ รั บ งานภาครั ฐ เพิ่ ม ต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลต่ อ งานในมื อ เข้ า สู่ ร ะดั บ
แสน ล้านบาท อีกครัง้ ขณะทีก่ ารแพร่ระบาดของ COVID-19 เริม่
คลี่คลาย การใช้บริการของ BEM เพิ่มมากขึ้นเป็นบวกต่อกำ�ไรจาก
เงินลงทุนที่มีแนวโน้มเติบโต ราคาเหมาะสมปี 2565 ที่ 27 บาท
(วิธี SOTP) n

PTGปี65พร้อมกลับมาโต

บ

ชูนอนออยล์สร้างมูลค่า

ริษทั หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำ�กัด ระบุแนวโน้ม
ธุรกิจบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำ�กัด (มหาชน) หรือ PTG
คาดว่าผลประกอบการไตรมาส 4/2564 เป็นจุดต่�ำ สุดของปี และ
ปรับประมาณการปี 2565 ลงราว -21% เป็น 1,460 ล้านบาท
(+56% YoY) เนื่องจากระดับราคาน้�ำ มันโลกที่อยู่ในระดับสูงใน
ช่วงไตรมาส 1/2565 จะเป็นปัจจัยกดดันค่าการตลาดน้ำ�มันใน
ช่วงไตรมาส 1/2565
อย่างไรก็ตามบริษัทเริ่มมีการปรับราคาน้ำ�มันให้สอดคล้อง
กับราคาต้นทุนมากขึ้น ฝ่ายวิจัยจึงมองว่าผลกระทบจะน้อยกว่า
ไตรมาส 4/2564 โดยคาดค่าการตลาดน้�ำ มันในปี 2565 ที่ 1.79
บาทต่อลิตร นอกจากนี้ปี 2565 จะเป็นปีแรกที่ธุรกิจ F&B ของ
บริษัทพลิกกลับมาเป็นกำ�ไร จึงมองว่าผลประกอบการของ PTG
จะสามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องและกลับมาอยู่ในระดับปกติ

ในปี 2566

ราคาเหมาะสม 19.20 บาท

ฝ่ายวิจัยปรับราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2565 เป็น 19.20
บาทต่อหุ้น โดยอิง PER65 ที่ 22x (ค่าเฉลี่ย Forward PER
ย้อนหลัง 3 ปี +1SD และเทียบเท่า PEG 0.9x) เพื่อสะท้อน
การฟืน้ ตัวหลังบริษทั ได้รบั แรงกดดันในระยะสัน้ จากราคาน้�ำ มันโลก
ที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง มี Upside 38.1%
นอกจากนี้ PTG มีปจั จัยเฉพาะตัวคือการเข้าลงทุนในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (คาดมีความชัดเจนในไตรมาส 1/2565)
และการนำ�ธุรกิจ LPG เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (คาดมี
ความชัดเจนมากขึ้นใน ครึ่งปีหลัง 2565) ฝ่ายวิจัยจึงคงคำ�แนะนำ�
“ซื้อ” สำ�หรับการลงทุนระยะเวลา 6-12 เดือน n

โดย : บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำ�กัด
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บ

ส่องหุ้นรับประโยชน์จากแผนPDP
CKP-GPSC-GULF-EA-GUNKULเด่น

ริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน) ระบุว่า
สำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน
ปรับแผน PDP ปี 2022 ใหม่ (จากแผน PDP 2018 Rev.1)
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)
เมือ่ ต.ค.64 ได้มกี ารปรับเพิม่ การผลิตไฟฟ้าจากแผนเดิม 300 MW
และเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดในแผน PDP 2022 ที่จะใช้ในช่วง
ปี 2021-2031 (10 ปี) อย่างมีนัยสำ�คัญ

เดินหน้าลดปัญหาโลกร้อน

ทัง้ นีต้ ามแผน PDP 2022 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
เพิ่มขึ้น 1,000 MW และคิดเป็น 65% ของการผลิตไฟฟ้ารวม
(เพิ่มขึ้นจากแผน PDP 2018 Rev.1 ที่ 60%) ส่วนการผลิต
ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติลดลง 700 MW คิดเป็นสัดส่วน 31%
(ลดลงจากเดิม 36%) สำ�หรับการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินทรงตัว
ต่�ำ ที่ 4%
หากพิจารณาเฉพาะพลังงานหมุนเวียน พบว่าส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ มาก
คือ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานต่างประเทศ โดยเพิม่ ถึง 1,366 MW
คิดเป็นสัดส่วน 27% (จากเดิม 15%) ซึง่ มาจากการรับซือ้ ไฟฟ้าจาก
เขือ่ นในประเทศลาว เป็นต้น, การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมทีเ่ พิม่
ขึ้นมากถึง 1,230 MW คิดเป็นสัดส่วน 15% (จากเดิม 3%) และ
การผลิตไฟฟ้าจากขยะเพิม่ ขึน้ 200 MW คิดเป็นสัดส่วน 6% (เดิม
4%) ซึ่งเฉพาะขยะอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 156 MW สัดส่วน 2%
(จากเดิม 0.5%)
ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์, ชีวมวล และก๊าซ
ชีวภาพลดลง เนือ่ งจากในช่วงทีผ่ า่ นมามีผสู้ นใจเข้าประมูลโรงไฟฟ้า

38

โดย : บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)

พลังงานแสงอาทิตย์นอ้ ยมาก ส่วนโรงไฟฟ้าชีวมวลและก๊าซชีวภาพ
มีข้อจำ�กัดเรื่องวัตถุดิบ

ส่องหุ้นรับประโยชน์

สำ�หรับหุ้นโรงไฟฟ้าที่ได้ประโยชน์จากการเพิ่มปริมาณผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานในต่างประเทศ ได้แก่ CKP, GPSC, EGCO,
RATCH เป็นต้น หุ้นเด่น คือ CKP, GPSC
ส่วนหุ้นโรงไฟฟ้าที่ได้ประโยชน์จากการเพิ่มปริมาณการผลิต
ไฟฟ้าจากลม คือ EA, GUNKUL, WEH (Non-listed) หุ้น
เด่น คือ EA, GUNKUL โดยหุ้น EA มีปัจจัยกระตุ้นจากธุรกิจ
แบตเตอรี่รถ EV ด้วย ขณะที่ GUNKUL มีปัจจัยกระตุ้นจาก
ธุรกิจกัญชง ซึ่งได้ตัดช่อกัญชงแรกที่เขาค้อไปแล้วเมื่อ ธ.ค.64
เพื่อส่งขายให้กับองค์การเภสัชกรรมใช้

ประโยชน์ทางการแพทย์

สำ � หรั บ หุ้ น โรงไฟฟ้ า ที่ ไ ด้ ป ระโยชน์ จ ากการเพิ่ ม ปริ ม าณ
การผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม คือ ETC (ซึ่ง BWG ถือ
หุ้น 43.9%), TPIPP (ซึ่ง TPIPL ถือหุ้น 70.2%) หุ้นเด่น คือ
BWG, TPIPP
ด้านโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ & ถ่านหิน หลายบริษัทมีการ
ปรั บ ตั ว ด้ ว ยการลงทุ น ในโรงไฟฟ้ า พลั ง งานหมุ น เวี ย นเพิ่ ม ขึ้ น
รวมถึงกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นๆ เช่น GULF ลงทุนใน
INTUCH และระบบดิจทิ ลั ส่วน GPSC ลงทุนในธุรกิจแบตเตอรี
สำ�หรับรถ EV เป็นต้น เรายังคงคำ�แนะนำ�ซื้อลงทุน GPSC
และ GULF n

T H U N H O O N
ปี ที่

SCCกลุ่มธุรกิจกลับมาฟื้นตัว

บ
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หนุนกำ�ไรโต-เคาะเป้า494บาท

ริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน) ระบุแนวโน้ม
ธุรกิจบริษทั ปูนซิเมนต์ไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ SCC โดย
ผูบ้ ริหารมีมมุ องธุรกิจซีเมนต์ฟนื้ ตัวในไตรมาส 1/2565 ตามสภาพ
เศรษฐกิจทีฟ่ นื้ ตัวทัง้ ในและต่างประเทศหลังผลกระทบโอมิครอนไม่
รุนแรงและสามารถควบคุมได้ โดยในประเทศมองแรงหนุนหลักมา
จากการลงทุนภาครัฐจะเป็นแรงหนุนความต้องการใช้ซีเมนต์
ส่วนภาคเอกชนมองความต้องการจะค่อยๆ ฟื้นตัว ทั้งนี้ใน
ด้านของต้นทุนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น บริษัทมองกลยุทธ์สินค้าใหม่
/HVA ที่สามารถตอบรับบริการได้มากกว่าและเสนอราคาที่สูงกว่า
จะสามารถรับมือได้ รวมถึงการใช้พลังงานทางเลือกเข้ามาช่วยลด
ต้นทุนเชือ้ เพลิง นอกจากนีใ้ นด้านการขายบริษทั ยังมุง่ ขยายสาขาต่อ
เนื่องเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น ซึ่งการเติบโตของยอดขายใน
ปี 2564 แม้มผี ลกระทบโควิดเป็นตัวพิสจู น์ความสำ�เร็จของกลยุทธ์
อีกทั้งผู้บริหารยังมองความต้องการใช้ Polyolefin ฟื้นในช่วง
ไตรมาส 1/2565 โดยคาดความต้องการ Re-Stock ในจีน หลัง
ผ่านช่วงตรุษจีนจะเป็นแรงหนุน ส่วนขา Supply ที่แม้มีก�ำ ลังการ
ผลิตใหม่เข้ามา แต่จะถูกชดเชยจาก Supply ของตะวันออกกลาง
ที่เข้ามาได้น้อยจากค่าขนส่งที่สูง
ส่วน PVC มีความท้าทาย มองความต้องการใช้มีแรงหนุน
จากการกระตุน้ เศรษฐกิจ แม้จะอยูใ่ นช่วงหน้าหนาวทีค่ วามต้องการ
ชะลอ ส่วนขา Supply มองกำ�ลังการผลิตที่ปิดซ่อมทยอยกลับมา
ทัง้ นีบ้ ริษทั มองราคาน้�ำ มันดิบจะอยูใ่ นระดับสูงจาก Supply ทีจ่ �ำ กัด
ส่งให้ต้นทุน Naphtha อยู่ในทิศทางเดียวกัน ส่วน EDC (Feed
Stock ของ PVC) คาดราคาอยู่ในระดับสูงเช่นกันจาก Supply
ตึงตัว
ทางด้านโครงการ Long Son Petrochemical (LSP) ซึ่ง
ปัจจุบัน Progress ก่อสร้างราว 91% คาด COD ได้ตามเป้าใน
ครึ่งปีแรก 2566 พร้อมจับโอกาสเติบโตในตลาดเวียดนามที่คาด
ยังเป็น Net import ราว 4 ล้านตันต่อปี (mta) ในปี 2569
(ข้อมูล IHS) และความต้องการใช้ Polyolefin และ PVC โตเฉลีย่
6-8% ในปี 2564-2569 ทั้งนี้ก�ำ ลังผลิต LSP อยู่ที่ราว 1.6mta
อย่างไรก็ดีบริษัทตั้งเป้า CAPEX 2022 ราว 80,000 ล้านบาท
เทียบจาก CAPEX 2021 ราว 91,691 ล้านบาท (CAPEX 2021
ราว 40% เป็นของ LSP)

ฟื้นตัวในภูมิภาคและความสามารถในการปรับราคาขาย โดยเห็น
ทิศทางการฟื้นตัวตั้งแต่ไตรมาส 4/2564 โดยฝั่งธุรกิจซีเมนต์ใน
ประเทศลดลง -5%YoY เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลด
ลง-12%, Ready-Mixed Concrete-6% YoY เมื่อเทียบจากช่วง
เดียวกันกับปีก่อนที่ลดลง -16%YoY เป็นต้น (รายได้ในประเทศ
คิดเป็นราว 65% ของทั้งหมด)
ส่วนธุรกิจปิโตรเคมีปริมาณขาย Polyolefin สูงที่สุดในรอบปี
2017-2021 และเห็นการฟื้นตัวของ Dpread ตั้งไตรมาส 4/2564
ทั้งนี้เราคาดกำ�ไรปกติไตรมาส 1/2565 จะลดลง YoY จากกำ�ไร
ฐานสูงของปิโตรเคมีที่ Supply ตึงตัวในช่วงครึ่งปีแรก 2564 แต่
ฟื้น QoQ จากได้การฟื้นตัวทั้งธุรกิจซีเมนต์ที่ยอดขายและอัตรา
กำ�ไรฟื้น (ตามการใช้+ปรับราคา),ธุรกิจปิโตรเคมีผลกระทบจาก
Feedstock ลดลงและปริมาณขายฟืน้ จากความต้องการ Re-Stock
ในจีนและธุรกิจ Packaging อัตรากำ�ไรฟื้นจากต้นทุนกระดาษ
ที่ลดลง
ทั้งนีฝ้ า่ ยวิจยั มองน่าสนใจลงทุนระยะยาว เพราะแนวโน้มกำ�ไร
ปกติครึ่งปีแรก 2565 ที่ฟื้นจากการฟื้นตัวของทุกธุรกิจเป็นปัจจัย
หนุนโดยธุรกิจซีเมนต์ได้รับผลกระทบโควิด-19 ลดลง ส่งผล
ให้การแข่งขันเบาลงและเอื้อต่อการปรับราคาขึ้น,ธุรกิจปิโตรเคมี
ความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นหนุนให้ Oversupply ลดลงและธุรกิจ
Packaging ที่อัตรากำ�ไรดีขึ้นหลังต้นทุนกระดาษลดลงอีกทั้งแรง
เสริม M&A เข้ามาเต็มปี นอกจากนี้ยังมีปัจจัยบวกจากความ
คืบหน้าการ Spin Off ธุรกิจเคมี (ภายในปี 2565) และปันผล
อยู่ในระดับที่ดีราว 5% คงคำ�แนะนำ� “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 494
บาทต่อหุ้น n

สตอรี่หนุน-เป้า 494 บาท

ดังนั้นฝ่ายวิจัยมีมุมมอง Slighty Positive ต่อข้อมูลที่
ธุรกิจซีเมนต์และปิโตรเคมีมีแนวโน้มฟื้นตัวตามความต้องการใช้ที่

โดย : บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำ�กัด (มหาชน)
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กลุ่มการแพทย์โตต่อเนื่อง

บ

ชงBDMS-BCH-BHเด่น

ริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำ�กัด หรือ SCBS ประเมินถึง
กลุม่ ธุรกิจการแพทย์ส�ำ หรับปี 2565 โดยมองว่าความต้องการ
รักษาโรคทีไ่ ม่เกีย่ วกับ COVID-19 ทีป่ รับตัวดีขน้ึ และบริการผูป้ ว่ ย
ชาวต่างชาติทฟี่ นื้ ตัวดีขนึ้ จะเป็นธีมการลงทุนสำ�หรับกลุม่ การแพทย์
ธุ ร กิ จ ใหม่ เ กี่ ย วกั บ บริ ก ารทางการแพทย์ ใ นรู ป แบบดิ จิ ทั ล จะมี
พัฒนาการให้เห็นมากขึน้ และมองว่า บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ
จำ�กัด (มหาชน) หรือ BDMS เป็นหุน้ เด่นของเรา เพราะกำ�ไรมีแนวโน้ม
ปรับตัวดีขึ้นในปี 2565 และมี Upside ที่น่าสนใจ
ส่วนบริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำ�กัด (มหาชน) หรือ BCH
เป็นหุน้ ทีเ่ ราชืน่ ชอบในช่วงครึง่ ปีแรก 2565 ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19
ที่ยังมีความไม่แน่นอน และ Valuation ต่ำ�กว่าค่าเฉลี่ย
ขณะที่ บริษัท โรงพยาบาลบำ�รุงราษฎร์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ
BH น่าจะได้รบั ความสนใจมากขึน้ เมือ่ บริการผูป้ ว่ ยชาวต่างชาติปรับ
ตัวดีขึ้นโดยคาดว่าจะเกิดขึ้นในครึ่งปีหลัง 2565

การรักษาโรคพุ่งต่อเนื่อง

ความต้องการรักษาโรคทีไ่ ม่เกีย่ วกับ COVID-19 จะปรับตัวดีขนึ้
คาดบริการผูป้ ว่ ยชาวต่างชาติฟนื้ ตัวในครึง่ ปีหลัง 2565 ความต้องการ
ใช้บริการเกีย่ วกับ COVID-19 ทีเ่ พิม่ ขึน้ มากช่วยหนุนให้รายได้ของ
โรงพยาบาลเอกชนเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริการเกี่ยวกับ COVID-19
คิดเป็นสัดส่วน 26% ของรายได้รวมของกลุม่ ในช่วง 9 เดือนแรกปี
2564 โดย BCH และ บริษทั โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำ�กัด (มหาชน)
หรือ CHG เป็นผู้ได้รับประโยชน์รายหลักที่ 50% และ 58% ของ
รายได้ ตามลำ�ดับ
ทั้งนี้ BH และ BDMS เปิดเผยว่า มีผู้ป่วยต่างชาติที่ต้องการ
เข้ารับการรักษาในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่มาจากตะวันออกกลาง
และ CLMV ซึง่ บ่งชีว้ า่ มีความต้องการใช้บริการทางการแพทย์ทคี่ า้ ง
จากช่วงก่อน (Pent-up Demand) โดยเราคาดว่าจำ�นวนผูป้ ว่ ยชาว
ต่างชาติจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในครึ่งปีหลัง 2565 เนื่องจากความ
สะดวกในการเดินทางเป็นปัจจัยสำ�คัญในการเข้ามารักษา แต่ขณะ
นี้การเปิดประเทศไทยมีความเข้มงวดจากความกังวล COVID-19
สายพันธุ์ Omicron

สู่การแพทย์รูปแบบดิจิทัล

แม้สัดส่วนรายได้ยังน้อย แต่เราพบว่าโรงพยาบาลเอกชนเริ่ม
มีการให้บริการทางการแพทย์ในรูปแบบดิจทิ ลั เพิม่ มากขึน้ เพือ่ สร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ผูบ้ ริโภค โดยเริม่ จากบริการปรึกษาแพทย์ทางไกล (Telemedicine)
สำ�หรับบริการระดับปฐมภูมิ ไปจนถึงการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ
40

โดย : บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำ�กัด หรือ SCBS

และจะครอบคลุมบริการทางการแพทย์อื่นๆ ในวงกว้างในอนาคต
ทัง้ นี้ BDMS ได้เปิดเผยว่า บริษทั จะใช้งบลงทุน 500 ล้านบาท
ในปี 2565 เพื่อพัฒนา Digital Health Ecosystem ซึ่งเป็น
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่ออำ�นวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยและ
บุคลากรทางการแพทย์ โดยตั้งเป้าสัดส่วนรายได้จากบริการด้าน
ดิจิทัลที่ 10-15% ของรายได้รวมในอีก 5 ปีข้างหน้า (จาก 1%
ในปัจจุบัน) ขณะที่ BH ได้มีการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
ของโรงพยาบาลเอง เพื่อให้บริการทางการแพทย์และการซื้อแพ็ก
เกจสุขภาพ โดยรายได้จากบริการเหล่านี้คิดเป็น 10% ของรายได้
ในไตรมาส 3/2564

ชอบ BDMS BCH และ BH

ในปี 2564 หุ้นที่ได้ประโยชน์จากสถานการณ์ COVID-19
อย่าง BCH และ CHG ปรับตัวเพิม่ ขึน้ 48% และ 47% ตามลำ�ดับ
(แต่ราคาหุน้ ย่อตัวลงตัง้ แต่เดือนส.ค. เมือ่ สถานการณ์ COVID-19
เริ่มคลี่คลาย) ดีกว่า BDMS ที่เพิ่มขึ้น 11% และ BH ที่เพิ่มขึ้น
18% BDMS (OUTPERFORM, ราคาเป้าหมายอ้างอิงวิธี DCF
อยูท่ ี่ 28 บาทต่อหุน้ ) เป็นหุน้ เด่นของเราจากกำ�ไรทีจ่ ะเติบโต 31%
ในปี 2565 และมี Upside Gain ที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับราคา
เป้าหมาย เราเลือก BCH (OUTPERFORM, ราคาเป้าหมาย
อ้างอิงวิธี DCF อยู่ที่ 24 บาทต่อหุ้น) เป็นหุ้นที่เราชื่นชอบในครึ่ง
ปีแรก 2565
ท่ามกลางสถานการณ์ COVID-19 ทีย่ งั มีความไม่แน่นอนจาก
ความกังวลเกีย่ วกับ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron และเราชอบ
ที่ Valuation ของ BCH ต่�ำ กว่าค่าเฉลีย่ หลังจากราคาหุน้ ย่อตัวลง
เมื่อไม่นานนี้ ราคาหุ้นซื้อขายที่ P/E ปี 2565 ที่ 32 เท่า (อิงกับ
EPS ที่ไม่รวมบริการเกี่ยวกับ COVID-19) ซึ่งเท่ากับระดับ -2SD
ของค่าเฉลี่ยในอดีต ฐานที่สูงผิดปกติในปี 2564 จะส่งผลทำ�ให้
กำ�ไรปกติลดลง 71% YoY ในปี 2565
อย่างไรก็ดี หากไม่รวมบริการเกีย่ วกับ COVID-19 กำ�ไรของ BCH
จะยังคงแข็งแกร่งที่ 1.6 พันล้านบาท ในปี 2565 เติบโต 39% จากปี 2563
เรามองว่า BH (NEUTRAL, ราคาเป้าหมายอ้างอิงวิธี DCF อยู่ที่
145 บาทต่อหุน้ ) น่าจะกลับมาได้รบั ความสนใจจากนักลงทุนอีกครัง้
เมื่อมีสัญญาณชัดเจนว่าบริการผู้ป่วยชาวต่างชาติ (65% ของราย
ได้ก่อน COVID-19 ระบาด) ปรับตัวดีขึ้น โดยคาดว่าจะเกิดขึ้น
ในครึง่ ปีหลัง 2565 คาดว่ากำ�ไรปกติของ BH จะเพิม่ ขึน้ ก้าวกระโดด
104% YoY ในปี 2565 จากฐานต่ำ� n
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MCยอดขายฟื้นตัวต่อเนื่อง

บ

มาร์จิ้นสูงหนุนกำ�ไรเด้ง

ริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จำ�กัด ระบุถงึ บริษทั แม็คกรุป๊ จำ�กัด
(มหาชน) หรือ MC ว่า มีมมุ มองเชิงบวกต่อ MC และยังคง
แนะนำ� “ซือ้ ” มูลค่าทีเ่ หมาะสมใหม่ที่ 12 บาท (จากเดิม 11 บาท)
จาก 1. เราปรับประมาณการผลประกอบการปี 2564/2565–2566
ขึน้ เพือ่ สะท้อนแนวโน้มยอดขายและมาร์จนิ้ ทีค่ าดจะปรับฐานขึน้ มา
อยู่ในระดับที่สูงกว่าอดีต 2. เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ยอดขาย
ยังมีทศิ ทางทีด่ ดี ว้ ยการเติบโต YoY ซึง่ บริษทั คาดจะเห็นการเติบโต
YoY ในทุกเดือนสำ�หรับช่วงที่เหลือของปีนี้ ซึ่งวางเป้ายอดขาย
ทรงตัว YoY และกำ�ไรสุทธิเติบโตระดับสองหลัก
3. วางเป้าขยายสาขา 15 สาขาในครึ่งปีหลัง 2564/2565 โดย
เน้น Mc Outlet ที่จะเพิ่มเป็น 70 สาขาในปีนี้ (จากปัจจุบัน 59
สาขา) 4. วางเป้าลดสินค้าคงคลังมาที่ 1 พันล้านบาทในสิ้นปีนี้
(ไตรมาส 2/2564/2565 อยูท่ ี่ 1,278 ล้านบาท) ผ่านการปรับสินค้า
ให้สอดคล้องลูกค้า ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยเพิ่มรายได้และเงินสดให้
แก่บริษัท

มาร์จิ้นยืนในระดับสูง

19

MC รายงานกำ�ไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2564/2565 เป็นไป
ตามที่เราและตลาดคาดมาอยู่ที่ 231 ล้านบาท (2% YoY, 878%
QoQ) รายได้ยงั คงลดลง –12% YoY แต่เพิม่ ขึน้ QoQ มาที่ 995
ล้านบาท โดยการลดลง YoY มาจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงได้
รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด ส่วนการเพิ่มขึ้น QoQ มา
จากหลังจากผ่านการล็อกดาวน์ในไตรมาสก่อน และเริ่มฟื้นตัวใน
ทุกช่องทางขาย
ทั้งนี้ความสามารถในการทำ�กำ�ไรของ MC ปรับดีขึ้นโดยอัตรา

กำ�ไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นมาที่ 65.1% ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดของบริษัท
จากการปรับกลยุทธ์การตลาดไม่เน้นการลดแลกแจกแถมอย่างที่
เคยทำ�มาเป็นการเน้นการควบคุมมาร์จิ้น การบริหารการจำ�หน่าย
รวมกับค่าใช้จ่ายการขายและบริหารที่ลดลง ทำ�ให้ EBITDA
Margin เพิ่มขึ้นมาที่ 39.2%

ผลงานฟื้นตัวได้ดี

ขณะที่ปรับประมาณการขึ้นสะท้อนแนวโน้มมาร์จิ้นที่คาดจะยัง
คงรักษาระดับสูงต่อเนื่องผลประกอบการ 6 เดือนปี 2564/2565
อยู่ที่ 255 ล้านบาท (-24% YoY) คิดเป็น 55% ของประมาณ
การเดิม ปรับประมาณการกำ�ไรปี 2564/2565-2566 ขึ้น 9-19%
คาดกำ�ไรสุทธิ 502 ล้านบาท (13% YoY) 604 ล้านบาท (20%
YoY) และ 665 ล้านบาท (10% YoY) ตามลำ�ดับ หลักๆ เพื่อ
สะท้อนแนวโน้มอัตรากำ�ไรขัน้ ต้นทีค่ าดจะอยูใ่ นระดับทีส่ งู กว่าอดีต
มาอยู่ที่เฉลี่ย 64.3% จากการบริหารจัดการโปรโมชั่น และต้นทุน
รวมทัง้ การควบคุมค่าใช้จา่ ยการขายและบริหารจากการเจรจาต่อรอง
ค่าเช่าพืน้ ทีแ่ ละค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ทีค่ าดจะส่งผลให้อตั รากำ�ไรสุทธิของ
บริษัทอยู่ระดับสูงที่ 15.9%
ยังคงแนะนำ� “ซื้อ” มูลค่าที่เหมาะสม 12 บาท (จากเดิม
11 บาท) อิงจาก PER 19 เท่าปี 2564/2565 คาดจะเห็นการ
ฟืน้ ตัวตามลำ�ดับจากการระบาดที่ผ่อนคลาย ภาวะเศรษฐกิจที่ปรับ
ตัวดีขึ้น และมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐ ปัจจัยเสี่ยง Downside
มาจาก 1. กำ�ลังซื้อผู้บริโภคที่ฟื้นตัวกว่าที่คาดไว้ 2. การควบคุม
ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่แย่กว่าคาด n

โดย : บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำ�กัด
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T H U N H O O N
ปี ที่

19

บ

PTTGCรับอานิสงส์ต้นทุนลด
แนะถือเป้าหมาย65บาท

ริษทั หลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด (มหาชน) ระบุถงึ บริษทั พีทที ี
โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) หรือ PTTGC ว่า
ปัจจัยกดดันจากกำ�ลังการผลิตในตลาดที่เพิ่มขึ้น เรายังคงระวัง
ต่อแนวโน้มปิโตรในปีนี้ จากกำ�ลังการผลิตในตลาดเพิ่มขึ้น +10
ล้านตันจากกำ�ลังการผลิต PE เข้าสู่ตลาดในปี 2565 บางส่วน
ล่าช้ามาจากปี 2564 และ +6 ล้านตันในปี 2566 กำ�ลังการ
ผลิตเหล่านี้จำ�กัดราคา PE และสะท้อนอัตราการผลิตจะยังต่ำ�
ในปี 2565-2566 ข้อได้เปรียบของ PTTGC มาจากต้นทุนก๊าซ
ที่ลดลงเนื่องจากสัดส่วนก๊าซลดลงเป็น 79% (จาก 82% ในปี
2564) รวม LPG ด้วย ซึ่งราคาพลังงานที่สูงขึ้นทำ�ให้ราคา LPG
อยู่ในระดับสูง
ทั้งนี้คาดปี 2565 จะเป็นปีที่ยากลำ�บากของ PTTGC จาก
การปิดซ่อมหลายครั้งในปีนี้ (39 วันของ 1 ล้านตันในไตรมาส
2/2565 และ 50 วันสำ�หรับโรงกลั่น, 38 วัน 1/3 ของกำ�ลัง

การผลิต HDPE และ 56 วันของโรง PO ในไตรมาส 4/2565
คงคำ�แนะนำ� ถือ ราคาเป้าหมาย 65 บาทต่อหุ้น อ้างอิง 0.9x
PBV (ROE 7.5%), เทียบเท่า 6.8x FY22F EV/EBITDA และ
12.1x PE
ด้านกำ�ไรสุทธิไตรมาส 4/2564 ต่ำ�กว่าคาดการณ์ของเราและ
ตลาด 39% เป็นผลจากขาดทุนด้อยค่า (1.9 พันลบ.) จากการ
ศึกษาโครงการโรงแยกในสหรัฐและธุรกิจปิโตรอ่อนแอกว่าคาด
โรงกลั่นแข็งแกร่งโดยมีค่าการกลั่นตลาดที่ 6.4 ดอลลาร์สหรัฐ
จาก 3.2 ดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาส 3 และอัตราการกลัน่ ที่ 101%
จาก 77% ในไตรมาส 3 โอเลฟินส์และอนุพันธ์อ่อนแอลง QoQ
กดดันจากอัตราการผลิตโอเลฟินส์อ่อนแอลงเป็น 80% จาก 91%
ในไตรมาส 3 และ 98% โรงงานโพลีเมอร์จาก 104% ในไตรมาส
3 ราคา PE เพิ่มขึ้น n

VGIมองทิศทางธุรกิจสื่อฟื้นตัว

บ

JMARTหนุนแกร่งรับรู้ผลกำ�ไร

ริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด (มหาชน) ระบุว่า บริษัท
วีจีไอ จำ�กัด (มหาชน) หรือ VGI รายงานผลประกอบการ
มีขาดทุนสุทธิใน 3QFY21 ที่ 76 ล้านบาท พลิกจากกำ�ไร
713 ล้านบาท ใน 3QFY20 และจากขาดทุน 9 ล้านบาท ใน
2QFY21 โดยผลประกอบการดีกว่าคาดการณ์ ของเราที่ 90
ล้านบาท แต่ดีกว่าจากกำ�ไรพิเศษ 49 ล้านบาท จากการขาย
MACO-W3
หากไม่รวมรายการนี้ขาดทุน 116 ล้านบาท ต่ำ�กว่าคาดการณ์
ของเราที่ 90 ล้ า นบาท ขาดทุ น มากกว่ า คาดมาจากขาดทุ น
ของ KEX ซึ่งเป็นบริษัทลูก VGI ขาดทุน 193 ล้านบาท ช่วง
9MFY21 เทียบกับ คาดการณ์ขาดทุนทัง้ ปีของเราที่ 156 ล้านบาท
เราคงคาดการณ์ปี 2021 เนื่องจากสื่อ OOH จะมีการฟื้นตัวรวม
ถึงรับรู้กำ�ไร JMART อย่างไรก็ตาม
เราปรับคาดการณ์กำ�ไรปี FY22/23 ลง 35% และ 11% เพื่อ
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โดย : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด (มหาชน)

สะท้อนการปรับคาดการณ์กำ�ไร KEX
คงคำ�แนะนำ� “ซื้อ” VGI แต่ปรับ TP SoTP เป็น 7 บาท
จาก 7.3 บาท สะท้อนการปรับ TP ของ KEX แม้ VGI
จะกระทบจากแนวโน้ ม ที่ แ ย่ ล งของ KEX จากการแข่ ง ขั น
อย่างไรก็ตาม เราเชื่อว่าการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งของสื่อ OOH
และการรับรูก้ �ำ ไรจาก JMART จะเป็นปัจจัยสำ�คัญให้ผลประกอบ
การฟื้นตัวใน FY22 และเชื่อว่าราคาหุ้นปรับตัวลงในช่วง 2-3
เดือนที่ผ่านมาสะท้อนปัจจัยลบจาก KEX ไปแล้ว การฟื้นตัวของ
ธุรกิจ OOH และกำ�ไรทีแ่ ข็งแกร่งจาก JMART จะเป็นปัจจัยบวก
กระตุ้นราคาหุ้น n

อีกหนึ่งป

แหงความภูมิใจ

เพ�่อคนไทย
โดยคนไทย

ยั่งยืนในเวทีโลก
GC ครองอันดับ 1
DJSI ตอเนื่อง 2 ปซอน

ดัชนีความยัง่ ยืน DJSI ใน Chemicals Sector
ระดับโลก สะทอนความมุงมั่นผลักดัน
การพัฒนาอยางยั่งยืนตลอดโซอป� ทาน

บร�ษัท พ�ทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หร�อ GC ไดรับการจัดอันดับเปนสมาชิกในกลุมดัชนี Dow Jones Sustainability Indices
หร�อ DJSI ป 2020 อันดับ 1 ของโลก ตอเนือ่ งเปนปท่ี 2 ดานการพัฒนาอยางยัง่ ยืนและอยูใ นระดับ Top 10 ตอเนือ่ งเปนปท่ี 8 ใน Chemicals Sector
ตอกย้ำถึงมาตรฐานการดำเนินงานดวยความเปนเลิศ ทัดเทียมองคกรชั้นนำระดับโลกดานความรับผิดชอบตอสังคม สิ�งแวดลอม
ผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน พรอมสรางความเชื่อมั่นแกนักลงทุนในระยะยาว

GC เคมีทเ่ี ขาถึงทุกความสุข

กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือกับ ดีแทค เน็ตท�ำกิน
น�ำดิจิทัลเชื่อมต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับ

“หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์”

พร้อมฟื้ นฟู การท่องเที่ยววิถีใหม่ ตั้งเป้ารายได้กว่า 250 ล้านบาท
กระทรวงอุตสาหกรรมและดีแทคร่วมลงนามบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการยกระดับขีดความสามารถหมูบ่ า้ น
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV)
เพื่ อ ฟื้ น ฟู แ ละยกระดั บ เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน ดี แ ทค เน็ ต ทำ � กิ น
ร่วมพัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการในชุมชน นำ�เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจสินค้าชุมชนทีม่ ากด้วยอัตลักษณ์ให้
152 หมู่บ้านจาก 76 จังหวัด เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวิถีความเป็นไทยต่อ
ยอดด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อความยั่งยืน
นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เปิ ด เผยว่ า “เราตระหนั กในความสำ � คั ญ ของการพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ ฐานราก เพื่ อ นำ � ชุ ม ชนร่ ว มฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ ของ
ประเทศอย่างยั่งยืน กระทรวงอุตสาหกรรมได้วางแผนและ
ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
(Creative Industry Village : CIV) ที่มีศักยภาพจำ�นวน
152 หมู่ บ้ า น เพื่ อ กระตุ้ น การท่ อ งเที่ ย วและการบริ โ ภค
เศรษฐกิจระดับชุมชน (Local Economy) โดยการพัฒนา
ผูป้ ระกอบการชุมชนและปัจจัยสนับสนุนการท่องเทีย่ วสร้างและ
พัฒนาไกด์ชุมชน (Local Guide) สร้างและพัฒนานักขาย
ชุมชน ถอดรหัสผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นเชิงอัตลักษณ์สู่สากล และ
เตรี ย มความพร้ อ มพื้ น ที่ ส ร้ า งกิ จ กรรมการท่ อ งเที่ ย ว
แต่ทั้งหมดจะทำ�ได้ยั่งยืนก็ต่อเมื่อทุกชุมชนสามารถประยุกต์
ใช้ เ ทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และการเชื่ อ มต่ อ มาสร้ า งคุ ณ ค่ า เพิ่ ม
ทางเศรษฐกิจได้ กระทรวงจึงมีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ
“ดีแทค เน็ตทำ�กิน” ที่จะร่วมกับหน่วยงานของกระทรวง
ช่ ว ยเสริ ม ศั ก ยภาพการทำ � การตลาดออนไลน์ ก ารสร้ า งตั ว
ตนดิ จิ ทั ล เพื่ อ กระตุ้ น การท่ อ งเที่ ย วในชุ ม ชน โดยคาดว่ า
จะมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นกว่า 250 ล้านบาท (เป็นรายได้จากการ
ขายสินค้าออนไลน์ รายได้จากการขายของที่ระลึก รายได้จาก
การท่องเทีย่ วเช่น ค่าทีพ่ กั อาหาร อืน่ ๆ) สอดคล้องกับเทรนด์
การท่องเที่ยวใหม่ อันจะเป็นการสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันของประเทศ”
ปั จ จุ บั น จากสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโควิ ด -19
เกิดผลกระทบไปถึงการชะงักงันของเศรษฐกิจการค้า การทำ�งาน
ผลิต อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว และอุตสาหกรรมต่อเนือ่ ง โรงแรม
ร้านอาหาร รวมทัง้ ส่งผลโดยตรงกับภาคเศรษฐกิจและบางกลุม่
ประชากร ยังน่าเป็นห่วงว่าอาจได้รับผลกระทบที่รุนแรงขึ้น

โดยเฉพาะจำ�นวนนักท่องเที่ยวลดลง ซึ่งส่งผลโดยตรงกับรายได้
จากการท่องเทีย่ วของหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ที่มีรายได้
ลดลงมากกว่าร้อยละ 70 และหากมีการถูกกระทบอีกระลอก
จะเป็นความเสี่ยงต่อเนื่องที่ภาครัฐควรยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
เพือ่ ทีจ่ ะสร้างรายได้ทมี่ เี สถียรภาพและกระจายรายได้อย่างสมดุล
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
นายประเทศ ตันกุรานันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่ ม เทคโนโลยี บริ ษั ท โทเทิ่ ล แอ็ ค เซ็ ส คอมมู นิ เ คชั่ น
จำ�กัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
ที่ได้จับมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative
Industry Village : CIV) ดี แ ทคเห็ น ในศั ก ยภาพที่
โ ด ด เ ด่ น ข อ ง ภู มิ ปั ญ ญ า ชุ ม ช น
ที่ ต กผลึ ก ถ่ า ยทอดมาจากรุ่ น สู่ รุ่ น
จนมี อั ต ลั ก ษณ์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
มีเรื่องราวที่น่าสนใจ เมื่อนำ�ภูมิปัญญา
ของชุมชนผสานกับดิจิทัลจะติดปีกให้
กับชุมชนอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมา ดีแทค
มองเห็ น ช่ อ งว่ า งทางดิ จิ ทั ล ในการ
ปรั บ ตั ว ของคนไทย จึ ง ได้ ดำ � เนิ น
โครงการดีแทค เน็ตทำ�กิน ซึ่งมุ่งเน้น
ไปที่ ก ารสร้ า งทั ก ษะการทำ � ธุ ร กิ จ ยุ ค
ดิ จิ ทั ลให้ กั บ คนตั ว เล็ ก ที่ สุ ดในสั ง คม
ที่ ผ่ า นมาพบว่ า ผู้ ป ระกอบการที่ ร่ ว ม
โครงการดี แ ทค เน็ ต ทำ � กิ น มี ร ายได้
เพิ่ ม ขึ้ น ถึ ง 40-50% และเพื่ อ สร้ า งโอกาสหาเลี้ ย งชี พใหม่
บนแพลตฟอร์ ม ดิ จิ ทั ล ได้ อ ย่ า งมั่ นใจ สำ � หรั บ ความร่ ว มมื อ
ในครั้ ง นี้ ที ม ดี แ ทค เน็ ต ทำ � กิ น จะเริ่ ม ฝึ ก ทั ก ษะให้ กั บ
20 หมูบ่ า้ นนำ�ร่องจาก 152 หมูบ่ า้ น ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม
นี้ พร้อมขยายผลลงพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้ง 152 หมู่บ้านภายใน
1-2 ปีนับจากนี้”
ดีแทคร่วมสนับสนุนหมูบ่ า้ นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใน 3 ด้านคือ
1. ที ม ดี แ ทค เน็ ต ทำ � กิ น ติ ด อาวุ ธ ทั ก ษะทางดิ จิ ทั ลให้
กั บ ชุ ม ชนหมู่ บ้ า นอุ ต สาหกรรมสร้ า งสรรค์ โ ดยที ม งานผู้ ส อน
จะลงพื้ น ที่ ส อนและเป็ น พี่ เ ลี้ ย งให้ ผู้ ป ระกอบการเข้ าใจและ
สามารถนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจ
การทำ�การตลาดสมัยใหม่รองรับยุค Next Normal การใช้เครือ่ ง

มือหรือแพลตฟอร์มและสื่อต่างๆ ด้านดิจิทัล การสร้างเรื่องราว
จากจุดเด่นของหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ่านสื่อดิจิทัล
การปั ก หมุ ด ร้ า นค้ า หรื อ สถานที่ ท่ อ งเที่ ย วสำ � คั ญ ของชุ ม ชน
ซึ่งสามารถสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ดี สอดคล้อง
กับเทรนด์การท่องเที่ยวใหม่
2. สัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกหมูบ่ า้ นอุตสาหกรรม
สร้ า งสรรค์ ดี แ ทคติ ด ตั้ ง คลื่ น 700 MHz แล้ ว มากกว่ า
12,700 สถานีฐาน ขยายสัญญาณครบ 77 จังหวัด ครอบคลุม
แล้ว 923 อำ�เภอทั่วไทยรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยขยาย
ครอบคลุมประชากร (population coverage) ประมาณ 93%
ด้วยสัญญาณ 4G พร้อมเดินหน้าขยายสัญญาณต่อเนื่อง
3. #ดีทั่วดีถึง รีวอร์ด ครั้งแรกเชื่อมต่อผู้ประกอบการ
CIV กับ dtac Reward สู่ฐานผู้ใช้งานดีแทคกว่า 20 ล้านราย
เพิม่ ช่องทางออนไลน์ในการทำ�ตลาดให้กับชุมชนบน Dtac App
โปรโมต ร่วมสนับสนุนจากประสบการณ์มากกว่า 30,000 สินค้า
ทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ความร่วมมือในการยกระดับขีดความสามารถ
หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village
: CIV) กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ตงั้ เป้าว่านักท่องเทีย่ วจะเพิม่
ขึ้นร้อยละ 68 และยอดขายผลิตภัณฑ์จากชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ
76 จากการยกระดับชุมชนในการนำ�ดิจทิ ลั ผสานกับวิถชี วี ติ ดัง้ เดิม
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการตามความถนัดอัตลักษณ์
ชุมชน ด้วยจุดเด่นของตนเองอย่างมีศักยภาพ พร้อมทั้งทำ�ให้
เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความภูมิใจในวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทำ�ให้เห็นคุณค่าและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ สร้างคุณค่าที่ดีให้กับ
ชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดการทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดออก
ไปหางานทำ�ที่อื่น ตอบสนองต่อนโยบายสำ�คัญของรัฐบาลในการ
แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้�ำ อีกด้วย
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GPSC ผนึกพลัง ‘จูรองเอ็นจิเนียริ่ง’
สร้างโรงไฟฟ้าทดแทน-เข้าระบบปี67

GPSC ส่ง บ.โกลว์ เอสพีพี 2 จำ�กัด หนึ่งใน
บริษัทย่อย ร่วมลงนามสัญญาการก่อสร้างกับ บริษัท จู
รอง เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (สิงคโปร์) และบริษัท ไทย จู
รอง เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด เดินหน้าก่อสร้างโรงไฟฟ้า SPP
ใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้าเดิมที่ครบอายุการใช้งาน กำ�ลัง
การผลิต 96 เมกะวัตต์ มูลค่าราว 4,000 ล้านบาท ใน
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง สามารถผลิต
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ ต้นปี 2567 มั่นใจรักษาสัดส่วน
กำ�ลังผลิตไฟฟ้าโคเจนเนอเรชั่น
นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์
ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำ�นวัตกรรม
ธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท
โกลว์ เอสพีพี 2 จำ�กัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยในกลุม่ GPSC
ได้ลงนามในสัญญาก่อสร้าง (EPC : Engineering,
Procurement and Construction) กับ บริษัท จูรอง

เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด (สิงคโปร์) หรือ
Jurong Engineering Limited
(Singapore) และ บริษัท ไทย
จูรอง เอ็นจีเนียริ่ง จำ�กัด หรือ
Thai Jurong Engineering
Limited เพื่อดำ�เนินการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า SPP (Small Power
Producer) ขนาดกำ�ลังการผลิต
48 เมกะวัตต์ จำ�นวน 2 เครื่อง
หรือคิดเป็นกำ�ลังการผลิตรวมทั้ง
สิน้ 96 เมกะวัตต์ มูลค่าการลงทุน
ประมาณ 4,000 ล้านบาทในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง คาดว่าจะสามารถผลิต
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงต้นปี 2567
โครงการดังกล่าวใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ
2 ปี โดยเริ่มดำ�เนินการก่อสร้างในไตรมาส 2/2565
และคาดว่าใช้เวลาในการก่อสร้าง
แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2/2567
โดยโครงการจะขายไฟฟ้ า เข้ า
ระบบของ กฟผ. (การไฟฟ้ า
ฝ่ า ยผลิ ต แห่ ง ประเทศไทย)
จำ � นวน 2 สั ญ ญารวม 60
เมกะวั ต ต์ เป็ น เวลา 25 ปี
ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าทดแทน
(SPP Replacement) ส่ ว น
กำ�ลังการผลิตไฟฟ้าส่วนที่เหลือ
อีก 36 เมกะวัตต์ และไอน้�ำ ที่

ได้จากกระบวนการผลิตจำ�นวน230 ตันชั่วโมง จะขาย
ให้กับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด
บริษัทได้คำ�นึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและสภาพ
แวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ รวมถึ ง สภาวะอุ ต สาหกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา และได้
ออกแบบกำ�ลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้�ำ ให้เหมาะสม เพือ่
ทดแทนโรงไฟฟ้าเก่าทีค่ รบอายุการใช้งานแล้ว โครงการ
นี้เป็นโรงไฟฟ้าชนิดโคเจนเนอเรชั่น ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิง ด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ซึ่งจะทำ�โครงการสามารถผลิตไฟฟ้าและไอน้ำ�อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีความมั่นคงด้าน
เสถียรภาพและความพร้อมให้กับ กฟผ. และลูกค้า
อุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง สร้างความ
มัน่ คงให้กบั ระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศ ตลอดจนเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

LPN

ปรับโครงสร้างองค์กร

รุกตามแผน

“Turnaround”

LPN ปรับโครงสร้างองค์กร เดินหน้าขับเคลือ่ น
ตามแผน “Turnaround” ปี 2565-2569 พร้อมเปิดตัว
16 โครงการใหม่ในปี 2565 มูลค่ารวม 11,000 ล้าน
บาท ตั้งเป้ายอดขายแตะ 13,000 ล้านบาท
นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และกรรมการผู ้ จั ด การ บริ ษั ท แอล.พี . เอ็ น .
ดีเวล ลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) (LPN) เปิดเผย
ถึงแผนการด�ำเนินธุรกิจในปี 2565 ว่า จากการ
วางแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2564-2566) ในการ
ขับเคลื่อนองค์กรให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ในปี
2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในปี 2564 ท�ำให้
บริษัทต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับกับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้น โดยการปรับโครงสร้างภายใน และปรับ
แผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดย
ปรับเปลี่ยนแผนจาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยนับเริ่ม
ต้นในปี 2565-2569 ซึ่งยังคงเป้าหมายการเติบโต
ทั้งด้านรายได้ ก�ำไร ผ่านการบริหารต้นทุนให้มี
ประสิทธิภาพโดยการใช้ข้อมูล มาวิเคราะห์ความ
ต้องการของลูกค้า เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ
ของลูกค้าในทุกมิติให้เป็นที่พักอาศัยภายใต้แนวคิด
“น่าอยู่” ต่อยอดจากแนวคิด “ชุมชนน่าอยู่” เพื่อ
ให้การพัฒนาที่อยู่อาศัยเหมาะสมกับการขยายกลุ่ม
ลูกค้าไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่
ปรับแนวคิด
“เพือ่ ให้เป็นไปตามแผนทีว่ างไว้ บริษทั ได้มกี าร
เปลี่ยนโครงสร้างองค์กร รวมไปถึงการปรับแนวคิด
ในการพั ฒ นาที่ อ ยู ่ อ าศั ย ให้ ต อบโจทย์ กั บ ความ

โอภาส ศรีพยัคฆ์

ต้องการของผู้ซื้อ โดยน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ใน
การปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน เพื่อให้การท�ำงานมี
ความคล่องตัวในการตัดสินใจ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารค่าใช้จ่าย และต้นทุนในการด�ำเนินงาน ยกระดับ
บริหารประสบการณ์ลูกค้า เพื่อสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนให้กับองค์กร โดยมีเป้าหมายในการสร้างรายได้
ไม่น้อยกว่า 16,000 ล้านบาทในปี 2569 หลังจากที่
เราสามารถก้าวข้ามผ่านความเสี่ยงทางธุรกิจที่เกิดขึ้นใน
ปี 2564 สามารถรักษาความสามารถในการสร้างรายได้
และก�ำไรไว้ได้ในอัตราทีเ่ หมาะสม ถึงแม้จะเผชิญกับการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ท�ำให้ทุกภาคธุรกิจต้อง
ปรับตัวรวมทัง้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์” นายโอภาส กล่าว
ปี 2565 จึงเป็นปีของการเปลี่ยนแปลง ที่ส�ำคัญ
ใน 5 ประเด็นคือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจ,
การบริหารจัดการ, การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนา
โครงการ, การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล, และ
การสร้างแบรนด์
พัฒนาโครงการ
ส�ำหรับแผนการพัฒนาดังกล่าว น�ำมาใช้
ในการเปิดตัวโครงการในปี 2565 โดยบริษัทมีแผนที่จะ
เปิดตัวโครงการใหม่ 16 โครงการ มูลค่ารวม 11,000
ล้านบาท เป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัย 5 โครงการ
มูลค่า 7,000 ล้านบาท เน้นความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
กระจายไปในท�ำเลต่างๆ หลากหลายท�ำเล และโครงการ

บ้านพักอาศัยระดับราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท จ�ำนวน
10 โครงการ มูลค่า 3,300 ล้านบาท และโครงการ
บ้านพักอาศัยระดับราคาเกิน 10 ล้านบาท 1 โครงการ
มูลค่า 700 ล้านบาท โดยมีงบลงทุนซื้อที่ดิน 4,000
ล้านบาทเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในปี 25652566
และภายใต้แนวคิดดังกล่าวบริษัทวางแผนการ
พัฒนาโครงการใหม่ตั้งแต่ปี 2565-2569 จ�ำนวน
ไม่น้อยกว่า 70 โครงการ มูลค่ารวมไม่น้อยกว่า
50,000 ล้านบาท ยอดขายรวมสะสม 5 ปี ไม่นอ้ ยกว่า
50,000 ล้านบาท โดยบริษัทมีเป้าหมายยอดขายในปี
2565 ที่ 13,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46 % เมื่อเทียบ
กับยอดขายที่ 8,900 ล้านบาท ในปี 2564
นายโอภาส กล่าวว่า การปรับเปลีย่ นใน 5 ประเด็น
การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ดั ง กล่ า ว มี เ ป้ า หมายส� ำ คั ญ เพื่ อ
สร้างความแข็งแกร่งในการขับเคลือ่ นองค์กรของ LPN
ในปัจจุบันและอนาคต ท�ำให้การบริหารงานมีความ
คล่องตัว และสามารถรักษาอัตราการเติบโตได้อย่าง
ต่อเนื่องโดยตั้งเป้าหมายการเติบโตไม่น้อยกว่า 10%
ต่อปี ถึงแม้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเผชิญหน้ากับ
ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ในอนาคต

นักวิเคราะห์ทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ และสถาบันการเงินชั้นน�ำ

เยี่ยมชมโรงงานกลุ่มบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)

เมื่อเร็วๆ นี้ นักวิเคราะห์ทางการเงิน บริษัท
หลักทรัพย์ และสถาบันการเงินชัน้ น�ำได้เข้าเยีย่ มชม
กิจการของกลุม่ บริษทั ดับ๊ เบิล้ เอ อาทิ กระบวนการ
ผลิตกระดาษ แปลงปลูกต้นกระดาษ โรงผลิตไฟฟ้า
ของ NPS ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศ และสวนอุตสาหกรรม 304 พร้อมรับฟัง
นโยบายและแนวทางการด�ำเนินธุรกิจในอนาคต
เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการ
และนักลงทุน โดยมี คุณกฤตย์ดิศร กรเกศกมล
CFO บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ำกัด
(มหาชน) - NPS ให้การต้อนรับ

NFC

Supalai CSR-IN-PROCESS
มุ่งดูแล Stakeholders จับมือก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

ปี 2564 บริษัท ศุภาลัย จำ�กัด (มหาชน) ยังมุ่งมั่นใส่ใจดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อม
นอกจากนี้พนักงานศุภาลัยประจำ�โครงการทั้งแนวราบและคอนโด ในส่วนฝ่ายขาย ฝ่ายโอน
ก้าวผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด–19 โดยตระหนักถึงความสำ�คัญของการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความ กรรมสิทธิแ์ ละฝ่ายก่อสร้าง ล้วนได้รบั การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 100% เพือ่ สร้างความมัน่ ใจในความ
รับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการใส่ใจ ดูแล ห่วงใยความปลอดภัยของ Stakeholders ทุกกลุ่ม ปลอดภัยด้านสุขอนามัยแก่ลูกค้าที่มารับบริการในทุกโครงการของศุภาลัย เน้นย้�ำ การร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์กร ภายใต้แนวคิด “ศุภาลัย ใส่ใจ...สร้างสรรค์สงั คมไทย” สูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืนตาม
กระบวนการ SDGs (Sustainable Development Goals) เพื่อประโยชน์สุขสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

สานต่อโครงการ “Happiness Camp” โดยให้ความร่วมมือมาตรการรัฐในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ปิดแคมป์งานก่อสร้าง 30 วัน ควบคู่ไปกับการส่งต่อความห่วงใยให้เพื่อนคน
งานก่อสร้างในวงจรการผลิต เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในแคมป์ได้อย่างปกติสุข โดยส่งมอบข้าวสารไปยัง
แคมป์คนงานก่อสร้างทั่วทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ มูลค่ากว่า 1,194,494 บาท ทั้งโครงการแนวราบ
และคอนโดมิเนียมของศุภาลัยอย่างต่อเนื่อง จำ�นวน 47 โครงการ ซึ่งมีเพื่อนคนงานในแคมป์ก่อสร้าง
ประมาณ 6,000 กว่าคน อีกทั้งช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการครองชีพ โดยเฉพาะค่าน้ำ�ประปาและค่าไฟฟ้า
ในระยะเวลา 30 วัน จำ�นวน 2,161,536 บาท เพื่อเป็นกำ�ลังใจให้เพื่อนๆ ชาวแคมป์ต่อไป

บริษัทฯ ร่วมมือกับสำ�นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 11 โรงพยาบาลลาดพร้าว
และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดสถานที่อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3
เป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่สำ�นักงานประกันสังคม
พืน้ ที่ 11 รวมถึงพนักงานศุภาลัย ตลอดจนบริษทั ผูเ้ ช่าอาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ โดยสามารถ
รองรับการใช้บริการฉีดวัคซีนของผู้ประกันตน ได้กว่าจำ�นวน 800 คนต่อวัน จำ�นวนทั้งสิ้น 25 วัน
ผู้ได้รับการฉีดวัคซีนจำ�นวนทั้งสิ้น 16,240 คน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้าน
ความปลอดภัยจากโควิด-19
นอกจากนี้ ศุ ภ าลั ย จั ด กิ จ กรรมแบ่ ง ปั น รอยยิ้ ม มอบความสุ ขให้ กั บ เยาวชน ร่ ว มกั บ
มูลนิธิประทีป-อัจฉรา ตั้งมติธรรม ได้เดินทางไปสำ�รวจความคืบหน้าการบูรณะอาคารเรียน และ
ห้องสมุด พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ทางการศึกษา อาทิ หนังสือ กระเป๋า และรองเท้านักเรียน และ
เครื่องเล่นพัฒนาทักษะที่ติดตั้งในสนามเด็กเล่นชุดใหม่ ณ โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ จ.พิษณุโลก
สร้างความปิติยินดีแก่นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนให้นักเรียนมีกำ�ลังใจ
และมีความพร้อมในการเป็นอนาคตของชาติที่เปี่ยมด้วยศักยภาพทางการศึกษาอีกด้วย
บริษัท ศุภาลัย จำ�กัด (มหาชน) ดำ�เนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์มาอย่างยาวนานกว่า 33 ปี
ได้ดำ�เนินกิจกรรม CSR หลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสูงสุด นำ�ไปสู่
ความมั่นคงอย่างยั่งยืนขององค์กรและสังคมไทยตลอดไป
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กำ�ธร ศิลาอ่อน

‘เอส แอนด์ พี’ ขยายพื้นที่ติดตั้ง Solar Energy
ตอกย้�ำ วิสย
ั ทัศน์ผน
ู้ �ำ ธุรกิจอาหารใส่ใจสิง
่ แวดล้อม
บริษทั เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) ขยาย
พืน้ ที่ โครงการ “Solar Roof โรงงานเบเกอรี เอส แอนด์ พี
ประหยัดพลังงาน” เฟส 2 พร้อมติดตั้งห้อง Smart
Inverter สำ�หรับแปลงพลังงานในการผลิตเบเกอรีรักษ์
โลก โดยมี นายกำ�ธร ศิลาอ่อน กรรมการผู้จัดการใหญ่สาย
การผลิตและการเงิน สมจิตร กิติธีระกุล รองผู้จัดการใหญ่
สายการผลิตเบเกอรี มณีสุดา ศิลาอ่อน ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
พัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร สาธิมน ตะวันเที่ยง
ผู้อำ�นวยการสายการกระจายสินค้า และ นฤดม วิรัชดำ�รงค์
ผูจ้ ดั การฝ่ายผลิต บมจ.เอส แอนด์ พี ซินดิเคท เปิดโครงการ
ณ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน) สาย
การผลิตเบเกอรี บางนา-ตราด กม.23.5 เมื่อเร็วๆ นี้
สำ�หรับการลงทุนครัง้ สำ�คัญนีว้ า 
่ “ในฐานะองค์กรภาคธุรกิจ
ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่ายอาหารและเบเกอรี เอส แอนด์ พี เรา
ขณะทีใ่ นปี 2564 นี้ เอส แอนด์ พี ขยายพืน้ ทีต่ ดิ ตัง้ แผง
ตระหนักถึงความสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจควบคู่ไปกับการ
โซลาร์เซลล์ เฟส 2 ขนาดรวม 997.5 กิโลวัตต์ บนพื้นที่ของ
ดูแลรักษาสมดุลของสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน
หลังคาโรงงานขนาด 4,990 ตารางเมตร ซึ่งจะสามารถผลิต
ไฟฟ้าได้ปีละ 1.35 ล้านหน่วยโดยประมาณ คิดเป็นสัดส่วน
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตเบเกอรีเอส แอนด์ พี
ได้ถึง 35-40% จากอัตราการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดของโรงงาน
เบเกอรีบางนา-ตราด กม.23.5 โดยเฉพาะในช่วง เดือน
เมษายน-พฤษภาคม จะสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าใน
การผลิตเบเกอรีได้สงู สุดถึง 43% นอกจากนี้ ยังสามารถช่วย
ลดความร้อนให้แก่ตัวอาคาร ซึ่งเป็นการลดภาระของเครื่อง
ปรับอากาศ และเครื่องทำ�ความเย็นได้อีกด้วย
โดยในปี 2559 เอส แอนด์ พี ได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
เฟส 1 ขนาด 510 กิโลวัตต์ บนพื้นที่ของหลังคาโรงงาน
ขนาด 2,700 ตารางเมตร ซึ่งสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ในการผลิตเบเกอรี เอส แอนด์ พี ได้แก่ เค้กกล้วยหอม
บัทเทอร์เค้ก มาร์เบิ้ลเค้ก พัฟ พาย คุกกี้ พิซซ่า  ขนมปัง
เนยสด ขนมปุยฝ้าย และขนมไหว้พระจันทร์ ไปแล้วน้ำ�หนัก
รวมกว่า 3,942 ตัน ด้วยกำ�ลังไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
รวม 4.05 ล้านหน่วย

ดังนัน้ การติดตัง้ โครงการ “Solar Roof” ณ โรงงานเบเกอรี
เอส แอนด์ พี นอกจากจะสามารถช่วยประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าแล้ว ยังเป็นการช่วยโลกลดคาร์บอนฟุตพรินต์ (Carbon
Footprint) ของภาคธุรกิจได้ถึง 710 Ton CO2e ต่อปี
หรือเทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 60,000 ต้นต่อปีโดยประมาณ”
เอส แอนด์ พี มีความมุ่งมั่นในการยกระดับการดำ�เนิน
ธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการส่งเสริมการผลิต
เบเกอรีรักษ์โลกจากพลังงานทางเลือก ด้วยเป้าหมายลดการ
ปล่อยคาร์บอนฟุตพรินต์ ซึง่ เป็นสาเหตุหนึง่ ของการเกิดภาวะ
โลกร้อน เพื่อช่วยกันดูแลโลกของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
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C = Collaboration
We aim work as a team to drive each
other and to help others who are in
need.
A = Accountability
We are a part of a unified team,
meaning that we are all accountable
for all our deeds.
R = Respect
We respect each other, both
professionally and personally.
E = Entrepreneurial mindset
We continue to evolve as a person
and as a team
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บริษัท แพลน บี มีเดีย จ�ำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย (Out of Home Media) ชั้นน�ำรายใหญ่
ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยแพลตฟอร์มนวัตกรรมที่หลากหลาย ประกอบกับธุรกิจการตลาด
แบบมีสว
่ นร่วมทีแ่ ข็งแกร่ง ซึง
่ ประกอบด้วยธุรกิจสปอร์ต มาร์เก็ตติง
้ ธุรกิจด้านอาร์ทติส เมเนจเม้นท์ และธุรกิจเกมในประเทศไทย

https://www.planbmedia.co.th/th/ ติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท แพลน บี มีเดีย จ�ำกัด (มหาชน)
Email : irplanb@planbmedia.co.th
02-530-8053 ต่อ 131

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน)
ประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์หนัง
กลุ่มพลังงาน กลุ่มออกแบบและจัดจ�ำหน่ายยานพาหนะ

บริษทั ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน)

176/1,1480 หมู่ 1 ซอยฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท กม.30
ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
TEL : 0-2703-7880 / FAX :0-2703-7882

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

การทำ�งาน

“เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยนวัตกรรม”
VALUE CREATION THROUGH INNOVATION

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จำ�กัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตท่อเหล็ก
โครงสร้างประเภท Pre-zinc ภายใต้แบรนด์สินค้า “ZIGA” และท่อเหล็ก
ร้อยสายไฟภายใต้แบรนด์สินค้า “DAIWA”

พันธกิจ

ผลิตสินค้าเหล็กนวัตกรรม เพือ่ เพิม่ มูลค่าสินค้า สร้างลูกค้าเฉพาะกลุม่
(niche market) ด้วยเทคโนโลยีการป้องกันสนิมที่เหมาะสมกับการใช้งาน
ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการนำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่ม
ประสิทธิภาพมุง่ สูก่ ารเป็นองค์กรนวัตกรรมทีม่ กี ารบริหารห่วงโซ่อปุ ทาน
ลดต้นทุนบริหาร
วิจัยพัฒนาสินค้าระบบการสร้างร้านค้าสำ�เร็จรูป I-retail เพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าและรองรับสังคมผู้สูงวัย ลดการพึ่งพิงแรงงาน
บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อเพิ่มมูลค่าธุรกิจ เชื่อมโยงสินค้าเข้าสู่
โลกดิจิตอลหรือ METAVERSE ซึ่งเป็นช่องทางธุรกิจใน Next Normal

บริษัทมีความมุ่งมั่น และมีแผนการดำ�เนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
องค์กรโดยยึดแนวทางโมเดลธุรกิจที่เกิดจากการแก้ไขปัญหาลูกค้าและ
สร้างความไว้วางใจในสินค้าภายใต้แบรนด์ ZIGA และ DAIWA โดยใช้
นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาลูกค้า (Better , Cheaper, Faster) รวมทัง้ วิสยั
ทัศน์บริษทั “Value creation through innovation” นวัตกรรมสร้างคุณค่า
ที่ยั่งยืน

ขอแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 19
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ธนวงษ์ อารีรัชชกุล

‘เอสซีจซ
ี ’ี เปิดตัวเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

ชู ‘เซอร์คล
ู าร์ พีพ’ี พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์อาหารรักษ์โลก

เอสซี จี เคมิ ค อลส์ เปิ ด ตั ว นวั ต กรรมเม็ ด
พลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง “เซอร์คลู าร์ พีพ”ี โชว์
ความพร้อมทัง้ ในด้านนวัตกรรมพลาสติกทีเ่ ป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ชูความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
เชิงวัสดุศาสตร์ เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกร่วม
กับพาร์ตเนอร์และเจ้าของแบรนด์สินค้า สอดคล้อง
กับความต้องการ Green Packaging ของตลาด
โลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานเจ้าหน้าที่
บริ ห าร และกรรมการผู้ จั ด การใหญ่
เอสซี จี เคมิ ค อลส์ เผยถึ ง ความคื บ
หน้าของนวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมว่า “เอสซีจี เคมิคอลส์
หรือ เอสซีจีซี (SCGC) มุ่งมั่นพัฒนา
นวัตกรรมเคมีภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจและ
สิง่ แวดล้อมยัง่ ยืนตามกลยุทธ์ ESG
(Environmental, Social,
and Governance) โดย
มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี
รี ไ ซเคิ ล พลาสติ ก เป็ น ตั ว
ขับเคลื่อนสำ�คัญภายใต้
แบรนด์ SCG GREEN
P O L Y M E R T M ซึ่ ง
ข ณ ะ นี้ เ อ ส ซี จี ซี ไ ด้
พั ฒ นานวั ต กรรมเม็ ด พลาสติ ก
กรัณย์

รีไซเคิลคุณภาพสูง ชนิดพอลิโพรพิลีน ภายใต้ชื่อ
“เซอร์ คู ล าร์ พี พี ” (Circular PP) ผลิ ต จาก
Recycled Feedstock ด้วยเทคโนโลยี Advanced
Recycling ซึ่งเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วที่ยากต่อการ
รีไซเคิลมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้น รวมถึงนำ�กลับมาผลิต
เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง มีคุณสมบัติ
และคุณภาพเทียบเท่ากับเม็ดพลาสติกใหม่ (Virgin
Plastic) จึงเป็นวัสดุทเี่ หมาะอย่างยิง่ กับอุตสาหกรรม
ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารที่ต้องการวัสดุที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ตอบรับความต้องการของ
ตลาด Green Packaging ที่มีแนวโน้ม
ความต้องการสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง นอกจาก
นี้กระบวนการ Advanced Recycling
สามารถช่วยลดปริมาณขยะที่ถูกฝังกลบ
และช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก
การเผาขยะได้อีกทางหนึ่ง”
“เอสซีจีซี มีความพร้อม
ทั้ ง ด้ า นนวั ต กรรมและที ม
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
เชิงวัสดุศาสตร์ โดยพร้อม
ร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ และ
เจ้าของแบรนด์สินค้าทั่วโลกที่
มีเป้าหมายด้านความยั่งยืน เพื่อ
พั ฒ นาและส่ ง มอบบรรจุ ภั ณ ฑ์
รักษ์โลกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก
รีไซเคิลสูงของเอสซีจซี ี เพือ่ ตอบ
เตชะเสน

รับความต้องการของตลาด Green Packaging และ
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”
นายกรัณย์ เตชะเสน ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร
กิจการบรรจุภณ
ั ฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์
เอสซีจี แพคเกจจิ้ง เผยว่า “บริษัท วีซี่ แพ็คเกจิ้ง
(ประเทศไทย) จำ�กัด ใน เอสซีจี แพคเกจจิ้ง เป็น
ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงจากนวัตกรรมวัสดุเพื่อ
บรรจุภณ
ั ฑ์อาหารทีไ่ ด้รบั การรับรองมาตรฐาน ISCC
PLUS ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ผนวกกับนวัตกรรม
เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง เซอร์คูลาร์ พีพี
(Circular PP) จากเทคโนโลยี Advanced Recycling
ของเอสซีจีซี ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความยั่งยืน
ISCC PLUS ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานด้วยเช่นกัน
จึงถือได้ว่าบรรจุภัณฑ์อาหารจาก วีซี่ แพ็คเกจิ้ง
(ประเทศไทย) ที่ผลิตจากเซอร์คูลาร์ พีพี (Circular
PP) ของเอสซีจีซีนี้ ได้รับการรับรองตลอดทั้งห่วงโซ่
อุปทานอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ บรรจุภณ
ั ฑ์ของ วีซี่ แพ็คเกจิง้ ยังมี
การผลิตตามมาตรฐานระดับโลกอีกหลายอย่าง อาทิ
ISO 9001, FSSC 22000, GMP และ HACCP
ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ทั้งในมาตรฐานการผลิตและ
คุณสมบัติของวัสดุ Circular PP ที่เหมือนกับเม็ด
พลาสติกใหม่ สามารถใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารได้
อย่างปลอดภัย และยังผ่านการทดสอบทั้งในด้าน
คุณภาพ อีกทัง้ ยังมีรปู ลักษณ์ทสี่ วยงาม เป็นการช่วย
ดูแลสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

