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ก้าวต่อไป

กองบรรณาธิการ

ระยะทางพิสจูน์มา้ กาลเวลาพิสจูนค์ณุภาพ หนงัสอืพิมพ์รายวนัทนัหุน้ก้าวเขา้สูป่ทีี ่19 เปน็สือ่เพ่ือการลงทนุทีพิ่สจูน์ไดอ้ย่าง 
ชัดเจนแล้วว่า สามารถยืนหยัดอยู่เคียงข้างนักลงทุนอย่างแข็งแกร่ง และพร้อมเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
 ท่ามกลางสถานการณ์การลงทุนที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารที่ถาโถมเข้ามามากมาย สิ่งสำาคัญในการลงทุน
นั่นคือ การคัดเลือก จัดการข้อมูล ข่าวสาร วางกลยุทธ์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 นี่คือสิ่งที่สื่อทันหุ้นทั้งหมดให้ความสำาคัญ ผ่านการเสนอข่าวสารผ่านทั้งหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ทั้งในรูป
แบบตัวอักษร และวิดีโอตลอดจนการไลฟ์สด เพื่อให้นักลงทุนได้แนวทางในการลงทุนมาโดยตลอด
 จะเห็นได้ว่าสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาได้พลิกโฉมการลงทุนไปสู่ความหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะโลกของสินทรัพย์
ดิจิทัลได้เป็นหนึ่งในกระแสการลงทุน หุ้นเทคโนโลยีมีความสำาคัญมากขึ้น จากแรงหนุนของเม็ดเงินฟันด์โฟลว์ 
 ทว่าในปี 2565 นี้สถานการณ์อาจจะเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเงินเฟ้อที่พุ่งสูง กดดันให้ธนาคารกลางสหรัฐต้องกลับนโยบาย
โดยพลัน ทั้งการขึ้นดอกเบี้ย และดึงเม็ดเงินออกจากตลาด ซึ่งแน่นอนว่าจะมีความกังวลเกิดขึ้นมาเป็นระยะ และทำาให้หุ้นที่
เคยสนุกกับเม็ดเงินไหลเข้ามีความเสี่ยงผันผวนสูง
 แต่กลับกันนี่คือโอกาสของ “หุ้นไทย” ในฐานะที่เป็นดินแดนแห่งหุ้นคุณค่าราคายังไม่สูง จะได้รับเม็ดเงินเข้ามา ดังจะ
เห็นได้จากการกลับมาซื้อหุ้นไทยสุทธิของต่างชาติในปีนี้ ประกอบกับบรรดาหุ้นขนาดใหญ่ของไทยปัจจุบันก็พร้อมที่จะสะบัด
ภาพชะงัก กลับมาสู่โหมดเดินหน้า 
 “ทันหุ้น” เป็นสื่อเพื่อการลงทุนพร้อมเสนอแนวทางของหุ้นที่น่าสนใจ และเจาะลึกพื้นฐาน มีบทวิเคราะห์ความถูกแพง 
เพื่อให้นักลงทุนรู้เท่าทันสถานการณ์ และเม็ดเงินฟันด์โฟลว์อย่างต่อเนื่อง 

ในอีกด้านหนึ่งสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การให้ความสำาคัญกับธุรกิจใหม่ๆ ที่เป็นอนาคต เมกะเทรนด์ ก็นับ
เป็นสิ่งที่สื่อทันหุ้น ให้ความสำาคัญไม่น้อย และนับว่าเป็นผู้นำาเสนอมุมมองในโลกใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว จากการ

จับกระแสของภาครัฐ  การดำาเนินการของภาคเอกชน และสังคม 
ซึง่จะเปน็เทรนดก์ารลงทนุทีผู่รู้้กอ่นยอ่มไดเ้ปรียบในการวางแผนลงทนุ อยา่งเชน่ กระแสการ

ลดโลกร้อน ซึ่งทำาให้โลกให้ความสำาคัญกับการลดคาร์บอนลง ธุรกิจที่เกี่ยวพันกับสุขภาพ สมุนไพร 
ธุรกิจนวัตกรรมอาหาร ธุรกิจเกีย่วกบัเทคโนโลยดีจิทิลั บลอ็กเชน การออกเหรยีญโทเคนตา่งๆ 

ตลอดจนธรุกจิปกตทิีห่นัมาใชเ้ทคโนโลยใีนการดำาเนนิงาน และธรุกจิทีส่ร้างสรรคอ์โีคซสิเตม็
เพื่อการเติบโตรวมไปถึงธุรกิจการจับมือผนึกพันธมิตรขยายใหญ่มากขึ้น

ไมเ่พียงเทา่นัน้ ทนัหุน้ ยงัใหค้วามสำาคญักบั ธรุกจิเอสเอม็อ ีสตาร์ท
อพั ซึง่ล่าสุด ก.ล.ต.อนมุตัเิกณฑห์ุน้กระดาน 3 หรอื ตลาดหลักทรัพยไ์ลฟ์

เอ็กซ์เชนจ์ เพื่อสร้างการเติบโตให้กับ ธุรกิจเอสเอ็มอี สตาร์ทอัพ แล้ว
การเดินหน้าของส่ือทันหุ้นยังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง 

พร้อมทีจ่ะร่วมสร้างเมกะเทรนด ์เปน็จดุเชือ่มโยงในการพัฒนา
ธรุกจิ ตลาดเงิน ตลาดทนุตลาดดจิิทลั โดยยงัคงยดึมัน่
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โดย : บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำ�กัด (มห�ชน)4

ไฟฟ้า และบริการระบบคลาวด์ ซึ่งยังไม่ได้นำาปัจจัยดังกล่าวเข้า
รวมในประมาณการรายได้
 นอกจากนี้ บริษัทยังคงอยู่ระหว่างเจรจาเพ่ือหาพันธมิตรใหม่ 
สำาหรับธุรกิจด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ร้านสะดวกซื้อและร้านขายยา 
ซึ่งระบบนิเวศทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัทจะเป็นตัวดึงดูดพันธ
มิตรใหม่ๆ เข้ามาต่อเนื่อง เมื่อมีแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่ง ใครๆ 
ก็อยากจะเข้าร่วม
มาร์เก็ตแคปทะลุ 7 หมื่นล.
 ส่วนการออกเหรียญดิจิทัล SABUY มีแนวโน้มที่จะออก 
เหรียญดิจิทัลเป็นของตัวเอง ซึ่งมองว่าบริษัทมีศักยภาพในการออก
เหรียญดิจิทัล 2 ประเภท ได้แก่ เหรียญยูทิลิตี้ (ใช้ในระบบ
นิเวศทางธุรกิจของ SABUY) และเหรียญแพลตฟอร์มแลก
เปล่ียนสินทรัพย์ดิจิทัล (คล้ายกับ KUB) ซึ่งการออกเหรียญ
ดิจิทัลจะเป็นปัจจัยเชิงบวกที่จะหนุนราคาหุ้นได้ ประเมินราคา
เป้าหมาย 50 บาท ทั้งนี้หากราคาปรับขึ้นไปชนเป้าหมาย 
ของฝ่ายวิจัยที่ 50 บาท บริษัทจะมีมูลค่าทางตลาดรวมอยู่ที่ราว 
7 หมื่นล้านบาท n

ได้แก่ อัตรากำาไรขั้นต้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นก้าวกระโดดจาก 11.8% 
ในปี 2564 ไปเป็น 15.4% ในปี 2565
 นอกจากนี้โรงงานน้ำาตาลที่จะเปิดดำาเนินการหีบอ้อยที่นานกว่า
ปกตเินือ่งจากวอลุ่มออ้ยทีเ่พ่ิมข้ึนอยา่งมาก จงึคาดวา่วอลุ่มของการ
ขายไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้นตามมาด้วย เนื่องจากวอลุ่มการขายน้ำาตาลใน 
ปนีีจ้ะกระจายออกไปในระดบัทีใ่กล้ๆ กนัในชว่ง 4 ไตรมาสข้างหนา้ 
คาดว่าวอลุ่มขายน้ำาตาลในไตรมาส 1/2565 มีแนวโน้มอยู่ที่ 1.2 
แสนตันหรือเพิ่มขึ้นก้าวกระโดดมากถึง 41%YoY จึงแนะนำา “ซื้อ
เก็งกำาไร” เป้าหมายราคา 4.75 บาทต่อหุ้น n 

บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จำากัด (มหาชน) ระบถึุง บริษัท สบาย 
เทคโนโลย ีจำากดั (มหาชน) หรือ SABUY วา่ ปรับประมาณการ 

กำาไรหลักปี 2565 ขึ้นอีก 30% เป็น 787 ล้านบาท เติบโต 290% 
สะท้อนระบบนิเวศทางธุรกิจที่ใหญ่ขึ้นหลังจากการประกาศแผน
ธรุกจิ ซึง่หลายส่วนยงัไมไ่ดถ้กูรวมอยูใ่นประมาณการของกอ่นหนา้
โดยเชื่อว่ากำาไรจะเติบโตต่อเนื่องอีก 51% ในปี 2566 หนุนโดย
ธุรกิจใหม่ที่เริ่มออกดอกออกผล อย่างไรก็ตามหากอ้างอิงจากเป้า
หมายของบริษัท กำาไรของบริษัทมีโอกาสจะแตะ 1 พันล้านบาท 
ซึ่งคิดเป็นอัพไซด์ต่อประมาณการของฝ่ายวิจัยในปัจจุบัน 27%
เจรจาพันธมิตรใหม่
 ระบบนิเวศทางธุรกิจของ SABUY ก่อนหน้านี้สร้างรายได้ 
จาก 4 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจด้านโซลูชั่น ธุรกิจการขายสินค้า 
ธุรกิจชำาระเงิน (e-Payment) และธุรกิจบริการด้านการเงิน 
ธุรกิจด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีของบริษัทจะกลายเป็นกลุ่ม
ธุรกิจที่ 5 ที่จะสร้างการเติบโตให้แก่บริษัท ผ่านทาง 2 บริษัท 
ย่อยคือ SABUY Accelerator และ SABUY Digital 
นอกจากนี้ยังมีโอกาสในธุรกิจด้านซอฟต์แวร์องค์กร (HRM ERP 
และ CRM) สำาหรับ SMEs โซลูชั่นด้านเอไอตัวชาร์จยานยนต์

บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จำากัด (มหาขน) ระบแุนวโนม้ธุรกิจ 

บริษัท น้ำาตาลขอนแก่น จำากัด (มหาชน) หรือ KSL ว่า
เนื่องจากวอลุ่มน้ำาตาลของ KSL สำาหรับในประเทศไทยที่ 6.7 
แสนตัน (เพิ่มขึ้น 29% YoY) วอลุ่มน้ำาตาลของ KSL สำาหรับใน
ประเทศลาวที่ 2.3-2.5 หมื่นตัน (ทรงตัวหรือเพิ่มขึ้น 7% YoY) 
และราคาน้ำาตาลโลกทีค่าดวา่จะยนืในกรอบสูงในชว่ง 18-20 เซน็ต์ 
ต่อปอนด์สำาหรับในปี 2565 เราจึงคาดว่ายอดขายในปี 2565 มี
แนวโน้มพลิกกลับมาโต 10%YoY
 จากวอลุ่มอ้อยที่คาดว่ามีจำานวนที่เยอะมาก จึงคาดว่าจะมี
ปริมาณผลผลิตกากอ้อยที่ออกมาเป็นจำานวนมากเช่นกัน ซึ่งจะส่ง
ผลให้ KSL ทำาการซื้อกากอ้อยจากข้างนอกเพ่ือนำามาใช้เป็นเช้ือ
เพลิงลดลงและส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบลดลง ผลกระทบที่ตามมา

SABUYฐานธุรกิจใหญ่ขึ้น
มาร์เก็ตแคปทะลุ7หมื่นล้าน

KSLจับตาปีนี้กำาไรเด้งแรง
ราคานำาตาล-มาร์จิ้นหนุน้
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โดย : บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำ�กัด (มห�ชน) 5

8.1 พันเมกะวตัต ์ซึง่สอดคล้องกบัเปา้หมายเพ่ิมกำาลังการผลิตตดิตัง้ 
ใหไ้ปสู่ 1.4 หมืน่เมกะวตัต ์ภายในป ี2570 จากปจัจุบนัทีม่อียูร่าว 
7.9 พันเมกะวัตต ์โดยจะเนน้การเพ่ิมสัดส่วนพลังงานหมนุเวยีนใน
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
จะสร้างกำาไรใหก้บั GULF ตามสมมตฐิานสัดส่วนการถอืหุน้ 35% 
ที่ราว 1.0-1.1 พันล้านบาทต่อปี คิดเป็นมูลค่าโครงการ ณ สิ้นปี 
2565 อยู่ที่ราว 1-2 บาทต่อหุ้น 
 แต่อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิจัยยังไม่รวม Upside ส่วนเพิ่มจาก
โครงการดังกล่าวไว้ในประมาณการ โดยยังรอความชัดเจนในด้าน
การเซน็สัญญา PPA และสัดส่วนการเขา้ถอืหุน้ในโครงการดงักล่าว 
ภายใต้หลักอนุรักษนิยม
 คงราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 52 บาทต่อหุ้น ทิศทางกำาไรใน
ช่วง 3 ปีต่อจากนี้ยังเห็นการเติบโตที่แข็งแกร่ง ทั้งนี้ยังมี Upside 
ส่วนเพ่ิมจากโครงการ Pak Lay และธรุกจิโครงสร้างพ้ืนฐานดจิิทลั 
ทัง้ในส่วนของสินทรัพยด์จิิทลั และ Data Center ทีย่งัไมถ่กูรวม
ไว้ในประมาณการ อย่างไรก็ตาม ช่วงที่ผ่านมาราคาหุ้นปรับตัวขึ้น
จนเหลือ Upside จำากัด จึงแนะนำาให้หาจังหวะเข้าลงทุนเมื่อราคา
หุ้นอ่อนตัว n

บริษัทหลกัทรัพย์ เอเซีย พลสั จำ�กัด (มห�ชน) ระบถึุง บริษัท 
กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) หรือ 

GULF ว่า ฝ่ายวิจัยคงประมาณการกำาไรปกติปี  2565 จะขึ้นทำา
ระดับสูงสุดใหม่ต่อเนื่องที่ราว 1.4 หมื่นล้านบาท เติบโต 59.2% 
YoY หนุนหลักจากการรับรู้โครงการ GSRC Phase 1-2 กำาลัง
การผลิต 1.3 พันMWe ได้เต็มปี และเริ่มรับรู้โครงการใหม่ๆ ที่
เตรียมทยอย COD เข้ามาอีกราว 1.8 พันMWe รวมถึงการรับรู้
ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม INTUCH ตามสัดส่วน
ถือหุ้น 42.3% ได้เต็มปี
 โดยในชว่งส้ันไตรมาส 1/2565 คาดทศิทางกำาไรปกตยิงัทรงตวั
สูงใกล้เคยีงไตรมาส 4/2564 หนนุจากการขายไฟฟ้าใหก้บัทางภาค
รัฐ (EGAT) ทีค่าดจะปรับตวัเพ่ิมขึน้ QoQ หลังจากผา่นพ้นชว่ง Low 
Season ของการใชไ้ฟฟ้าในประเทศไทยมาแล้วในไตรมาส 4/2564 
และค่าใช้จ่าย SG&A ที่คาดจะปรับตัวลดลงมาสู่ระดับปกติ 
แต่อย่างไรก็ตามอาจถูกกดดันจากผลประกอบการของโรงไฟฟ้า
พลังงานลม BRK2 ที่คาดจะเริ่มอ่อนตัวลง หลังจากผ่านพ้นช่วง 
Peak มาแล้วในไตรมาส 4/2564
โรงไฟฟ้�พลังน้ำ�เพิ่มอัพไซด์
 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2564 GULF ได้ประกาศร่วมลง
นามบันทึกความเข้าใจการรับซื้อไฟฟ้า (Tariff MOU) กับการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) ร่วมกับ Sinohydro 
(Hong Kong) Holding Ltd. (SHK) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสถานะ
เป็นรัฐวิสาหกิจของจีน เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำา Pak 
Lay ใน สปป. ลาว กำาลังการผลิตติดตั้ง 770 เมกะวัตต์ 
 โดยโรงไฟฟ้าดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำาโขง  เมืองปากลาย 
แขวงไซยะบุรี สปป.ลาว ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแบบน้ำาไหลผ่านตลอดปี 
(Run-of-the-River) และอาศยัการไหลของน้ำาตามธรรมชาตใินการ
ผลิตไฟฟ้า จึงไมม่กีารกกัเกบ็น้ำาในรูปแบบของเขือ่น หรือการเบีย่ง
น้ำาออกจากแม่น้ำา 
 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีกำาหนด 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%
 การเข้าลงทุนในคร้ังนี้จึงถือเป็นการช่วยต่อยอดกำาลังการผลิต
ทั้งหมดของ GULF ให้เพ่ิมขึ้นอีก 269.5 เมกะวัตต์ (ภายใต้
สมมตฐิาน GULF ถอืหุน้ 35%) มาอยูท่ี ่8.4 พันเมกะวตัต ์จากเดมิ 

GULFโอกาสเติบโตแข็งแกร่ง
ลงทุนพลังงานนำาเพิ่มอัพไซด์้
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ยาวเกนิคาด โดยคาดว่า EA จะขาย e-bus 33 คนัในไตรมาส 4/2564 
และอกี 86 คนัในไตรมาส 1/2565 กอ่นเพ่ิมเปน็ 800 คนัในไตรมาส 
2/2565 และกว่า 1,000 คันต่อไตรมาสหลังจากนั้น โดยคำาสั่ง
ซื้อส่วนมากจะเป็น e-bus เพื่อใช้วิ่งในตัวเมืองและระหว่างเมือง 
 คงคำาแนะนำา “ซ้ือ” ทีร่าคาเปา้หมาย 122 บาท (SoTP) หลังปรับ 
ประมาณกำาไรต่อหุ้นปี 2564-2566 เป็นจำานวน -24%/7%/8% 
เพื่อสะท้อนประมาณการ Capacity Factor ที่ลดลง 8% สำาหรับ 
โรงไฟฟ้าพลังลมและสมมตฐิานปริมาณยอดขาย e-bus ทีล่ดลงจาก 
2,640 คันเป็น 120 คันในปี 2564 เนื่องจากการส่งมอบ e-bus 
ส่วนมากจะเล่ือนเปน็ตัง้แตไ่ตรมาส 2/2565 เปน็ตน้ไป เมือ่โรงงาน
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

EAชูธุรกิจอีวี-แบตเตอรีทำ�เงิน
หนุนรายได้เติบโตก้าวกระโดด

ผลผลิตได้ 193,406 กิโลกรัมต่อปี 
 โดยมียอดขายรวมจากทุกผลผลิต โดยมาจากสารสกัด CBD 
อยู่ที่ 35%  จากการสกัดเข้มข้น 30% และอีก 30% มาจาก
การจำาหน่ายใบกัญชาแห้ง จะทำาให้ GUNKUL สร้างผลกำาไรได้
ประมาณ 1.5 พันล้านบาท ในป ี2565 ซึง่มคีา่ใชจ้า่ยในการดำาเนนิ
การอยู่ที่ 600 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาอยู่ที่ 220 ล้านบาท
 ฝ่ายวิจัยยังคงคำาแนะนำา “ซ้ือ” และปรับราคาเป้าหมายจาก 
5.40 บาท เป็น 8.10 บาท โดยรวมจาก 1. อัตราผลกำาไรต่อหุ้นที่
คาดวา่จะเพ่ิมมากขึน้ในป ี2565 ซึง่เปน็ปทีีเ่ราใชป้ระเมนิมลูคา่ P/E 
ของหุน้  2. การปรับเพ่ิมของ P/E ในธรุกจิกญัชงของ GUNKUL 
จาก 15 เท่า เป็น 22 เท่า เพื่อสะท้อนการคาดการณ์ผลตอบแทน
และผลกำาไรทีเ่พ่ิมมากข้ึน เนือ่งจากเชือ่วา่ศกัยภาพในการสร้างราย
ไดจ้ากธรุกจิกญัชงนัน้มเีพ่ิมสูงขึน้ เนือ่งจาก GUNKUL ไดด้ำาเนนิ
การทำาฟาร์มปลูกกัญชาไปแล้ว และ 3. ราคาที่จะถูกกำาหนดโดย
สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (TiHTA) n

บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส  จำ�กัด (มห�ชน) ระบถึุง บริษัท 

กนักลุเอน็จิเนยีร่ิง จำากดั (มหาชน) หรือ GUNKUL เชือ่วา่จาก 
การที ่GUNKUL ไดเ้ร่ิมปลูกกญัชง กญัชาโดยเร่ิมจากโรงปลูกกญัชง 
2 แหง่ทีด่ำาเนนิการไปแล้ว และจะเพ่ิมเปน็ 90-100 แหง่ในป ี2565 นี ้
 ทำาใหฝ้า่ยวจัิยมมีมุมองเชงิบวกตอ่อตัราการเตบิโตของผลกำาไร 
ทีจ่ะเพ่ิมขึน้จากการลงทนุธรุกจิกญัชง กญัชา โดยคาดวา่กำาไรสุทธิ
ต่อปีของ GUNKUL จะเพิ่มขึ้น 2 เท่า ในปี 2565 เมื่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมา และเพิ่มอีก 6.7% ในปี 2566 โดยประมาณการจาก 
โรงปลูกกญัชง 100 แหง่ทีจ่ะสร้างขึน้ในป ี2565-2566 และจะเพ่ิม
ขึ้นอีก 200 แห่งในปี 2567 ตามเป้าหมายที่บริษัทได้กำาหนดไว้
 ทั้งนี้ ฝ่ายวิจัยคาดการณ์ว่า GUNKUL จะมีกำาไรจากธุรกิจ
กัญชาประมาณ 1.5-1.7 พันล้านบาท ในปี 2565-2566 และ 4.1 
พันล้านบาท ในปี 2567 จากการเพิ่มกำาลังการผลิตจากโรงปลูก 
100 แห่งในปี 2565-2566 และจะเพิ่มขึ้นอีก 200 แห่งในปี 2567 
ซึง่จากการประเมนิในเบือ้งตน้มองวา่ หาก GUNKUL สามารถสร้าง

GUNKULกัญชง-กัญช�ทำ�เงิน
ตั้งเป้าโกยรายได้เต็มสูบ

บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำ�กัด (มห�ชน) ระบถึุง บริษัท 
พลังงานบริสุทธิ ์จำากดั (มหาชน) หรือ EA คาดวา่กำาไรของ EA 

จะไดป้จัจัยบวกตอ่ไปจาก 3 ปจัจยัหนนุในป ี2565 ประกอบดว้ย 1. 
มาตรการกระตุน้ EV ของภาครัฐ มแีนวโนม้ทีจ่ะส่งใหค้รม. 2. ปริมาณ 
ขาย e-bus ของ EA นา่จะเพ่ิมในระดบัสูงตัง้แตไ่ตรมาส 2/2565 
เป็นต้นไปหลังเซ็นสัญญาขายกับลูกค้าจำานวนหนึ่งในไตรมาส 
1/2565 และ 3. ความตอ้งการทีค่าดวา่จะเพ่ิมเปน็จำานวนมากจาก PDP 
2022 ภายในส้ินป ี2565 นา่จะเพ่ิมความเส่ียงขาขึน้ใหแ้กก่ำาไรของ EA 
จากกจิการผลิตแบตเตอรีทัง้ในแง่ของความตอ้งการเพ่ือการผลิต e-bus 
และ e-truck และระบบกกัเกบ็พลังงาน สำาหรับโรงไฟฟ้าภายในบริษัท 
เริ่มรับรู้ธุรกิจรถอีวี
 ขณะทีป่จัจุบนัคาดวา่ EA จะรับรู้คำาส่ังซือ้ e-bus และ e-truck 
จำานวนมากตั้งแต่ไตรมาส 2/2565 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นการเล่ือน 
2 ไตรมาส จากเวลาที่ล่าช้าระหว่างการอนุมัติมาตรการกระตุ้น 
ของรัฐและระยะเวลาในการทดสอบผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายที่
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มกีารแยกธรุกจิยอ่ยออกมา เนือ่งจากโครงสร้างธรุกจิทีม่คีวามใกล้
เคียง SCB โดยยังคงคำาแนะนำา “ซื้อ”
 ทั้งนี้ KBANK ประกาศกำาไร 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
กำาไรจากเงินลงทนุราว 2.7 พันล้านบาท ซึง่พลิกกลับจากขาดทนุ 184 
ล้านบาท ใน 3Q/64 ซึ่งเป็นไปตามภาวะตลาด ด้านค่าใช้จ่ายใน
การดำาเนนิงานปรับตวัเพ่ิมขึน้ 21% หรือคดิเปน็ Cost-to-Income 
Ratio ที่ราว 48% ซึ่งเป็นปกติตามฤดูกาล ขณะที่ค่าใช้จ่ายสำารอง
หนีล้ดลง 15% QoQ หลังสัดส่วน NPL ลดลงเล็กนอ้ยจาก 2.89% 
ใน 3Q/64 เหลือ 2.81% n

บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนตีี ้จำ�กัด เช่ือเหน็ก�รฟ้ืนตวัตอ่ในป ี2565 
ของ BANK หลังแนวโน้มรายได้และสำารองอาจดีขึ้นตาม

ภาวะเศรษฐกิจ ยังคงแนะนำา “ซื้อ” Upside จากราคาเป้าหมาย
ที่ 170 บาท ยังน่าสนใจ
 บล.ทรีนตีี ้มมีมุมองบวกตอ่ ธนาคารกสิกรไทย จำากดั (มหาชน) 
หรือ KBANK หลังทำากำาไรไตรมาส 4/2564 ออกมาดกีวา่คาด และ
ยังคาดการณ์กำาไรในปี 2565 จะเติบโตต่อเนื่องที่ระดับ 14%YoY 
โดยเปน็ผลจากการปรับตวัดขีึน้ของรายไดท้ัง้ในส่วนทีเ่ปน็ดอกเบีย้
และรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ตามแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ 
 ขณะที่ค่าใช้จ่ายสำารองหนี้อาจลดลง เนื่องจากการระบาดของ
โควิด (COVID-19) สายพันธุ์ใหม่อาจไม่รุนแรงเช่นในปีก่อน โดย
เฉพาะในแง่ของการปิดเมืองและผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  
 บล.ทรีนตีี ้คงคำาแนะนำา “ซ้ือ” Upside ยงันา่สนใจใหร้าคาเปา้
หมายปี 2565 ที่ 170 บาท อิง P/BV 0.8 เท่า ระดับ Upside 
ปัจจุบันยังน่าสนใจ และมีโอกาสที่จะถูก Re-valuation ได้ หาก

KBANKแรงกดดันลดลง
กำ�ไรปี 65 ฟื้นตัวต่อเนื่อง

คุณภาพสำาหรับลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงไปในปี 64 แล้ว สำาหรับการ
ปรับโครงสร้าง SCBx คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้ ซึ่งหลายธุรกิจ
ใหม่กำาลังเร่ิมดำาเนินการ และคาดว่าจะหนุนการเติบโตระยะยาว
ของธนาคารได้
SCBx หนุน ROE  
 แนวโน้มปี 2565 บล.ทรีนีตี้ คาดสินเชื่อและรายได้ค่า
ธรรมเนียมจะเติบโตได้ดีขึ้น ขณะที่ค่าใช้จ่ายสำารองหนี้อาจลดลง
ได้ หลังสถานการณ์การระบาดและคาดการณ์เศรษฐกิจมีแนวโน้ม
ทีด่ขีึน้ แมว้า่จะมคีวามเส่ียงจากการระบาดของ Omicron แตอ่าจ
ไมรุ่นแรงหากเทยีบกบัการระบาดในปกีอ่น โดยเฉพาะในแง่ของการ
ปิดเมืองที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ
 โดย บล.ทรนีีตี ้คาดวา่ SCBx จะเป็นปัจจยัทีช่่วยผลกัดันผล
การดำาเนนิงานในระยะยาว ซึง่จะชว่ยหนนุให ้ROE เพ่ิมขึน้ ส่งผลตอ่ 
Valuation ในอนาคต n

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำ�กัด ระบุ ธน�ค�รไทยพ�ณิชย ์
หรือ SCB อพัไซด ์(Upside) ยงันา่สนใจ ใหร้าคาเปา้หมาย

สำาหรับป ี65 ที ่157 บาท องิ P/BV 1.15 เทา่ Upside จากราคา
เป้าหมายและปันผลประจำาปี รวมถึงปันผลพิเศษที่จะจ่ายภายหลัง
การปรับโครงสร้าง SCBx เสร็จอีกราว 5.9 บาท ทำาให้ Upside 
รวมยังน่าสนใจ จึงคงคำาแนะนำา “ซื้อ”
สำ�รองลดหนุนกำ�ไรโต
 สำาหรับกำาไรป ี65 คาดไวท้ี ่43,831 ล้านบาท เตบิโต 23%YoY 
โดยในแง่รายได้อาจเติบโตได้บ้าง หลังกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
เร่ิมฟ้ืนตัว แต่ด้วยฐานที่สูงในปี 64 (โดยเฉพาะรายได้ที่มิใช่
ดอกเบี้ยที่มีกำาไรจากเงินลงทุนและ NPA) ทำาให้อัตราการเติบโต
ไม่สูง 
 อย่างไรก็ตามปัจจัยหนุนสำาคัญคาดมาจากค่าใช้จ่ายสำารองหนี้
ที่ลดลงค่อนข้างมาก (คาด Credit Cost 140 bps จากปี 64 
ที่ 196 bps) เนื่องจากธนาคารได้มีการตั้งสำารองและจัดชั้นในเชิง

SCBกำ�ไรปี65สดใส
ย�นแม่หนุนอน�คตไกล
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ปแีรก 2565 และจะเร่ิมดำ�เนนิก�รไดใ้นคร่ึงปหีลัง 2565 ซึง่จะเปน็
อกีปจัจัยทีช่ว่ยหนนุผลก�รดำ�เนนิง�นได ้ขณะทีก่�รจัดตัง้ JV กบั
สถ�บันก�รเงินอื่น ค�ดว่�จะเห็นคว�มชัดเจนใน ครึ่งปีหลัง 2565 
เช่นกัน
 คงร�ค�เป�้หม�ยที ่77 บ�ท องิวิธ ีDCF (WACC 7.4%, G 5%) 
ยังคงแนะนำ� “ซ้ือ” โดยมองคว�มน่�สนใจ คือ ธุรกิจกำ�ลัง
เข้�สู่ช่วงเติบโตสูงจ�กสถ�นก�รณ์หนี้ในประเทศที่มีคว�มเสี่ยง 
เพ่ิมข้ึน จ�กสถ�นก�รณ์ในช่วง 2 ปทีีผ่่�นม� และไดห้มดม�ตรก�ร
ช่วยเหลือ สอดรับกับก�รเพ่ิมทุนของบริษัทในไตรม�ส 4/2564 
ทำ�ให้มีเงินทุนพร้อมในก�รลงทุน n

บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนีตี ้จำ�กัด ระบถึุง บริษัท เจ เอ็ม ท ี
เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำ�กัด (มห�ชน) หรือ JMT ว่� 
ค�ดกำ�ไรป ี2565 จะเตบิโตร�ว 44% YoY ทำ� New High 

ใหม่ ที่ระดับ 2 พันล้�นบ�ท โดยธุรกิจบริห�ร NPL จะได้
รับผลบวกจ�กฐ�นหนี้ที่ใหญ่ขึ้น จ�กก�รลงทุนอย่�งต่อเนื่อง 
และยังมีผลจ�กก�รรับรู้ร�ยได้ที่ เ พ่ิมขึ้น หลังบริษัทได้ตัด 
ต้นทุนหนี้หมดอย่�งต่อเนื่อง สำ�หรับธุรกิจให้บริก�รติดต�มหนี้
มีแนวโน้มดีขึ้นเช่นกัน เนื่องจ�กม�ตรก�รช่วยเหลือลูกหนี้ของ
สถ�บันก�รเงินได้ส้ินสุดตั้งแต่ปล�ยปี 2564 ทำ�ให้ค�ดหนี้ที่รับ
ติดต�มจะขย�ยตัวขึ้น

ด�้นก�รจัดตัง้ JV กบั KBANK ค�ดว�่จะแลว้เสร็จใน 1 คร่ึง

JMTแนวโน้มสดใสทำ�นิวไฮต่อ
ธุรกิจกำ�ลังเข�้สู่ก�รเติบโต

ทัง้ในด�้นก�รออกบธู ทำ�โปรโมชัน่ด�้นร�ค� ก�รข�ยผ�่นออนไลน ์
และก�รปรับปรุงทรัพย์ก่อนข�ย สำ�หรับประเด็นด้�น JV นั้นค�ด
ว่�จะเห็นคว�มชัดเจนในช่วงครึ่งปีหลัง 2565
 อย�่งไรก็ต�ม ให้ร�ค�เป้�หม�ยที่ 25 บ�ท อิงวิธี DCF ด้วย
แนวโน้มกำ�ไรปี 2565 ที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง ทำ�ให้ร�ค�หุ้นปัจจุบันซื้อ
ข�ยกนัที ่Forward P/E เพียง 21.4 เท�่ ขณะทีค่�ด Div. Yield 
ภ�ยหลังกำ�ไรฟื้นตัวในปี 2565 ที่ร�ว 4% ทำ�ให้ Upside รวมยัง
น่�สนใจ จึงคงคำ�แนะนำ� “ซื้อ” n

บริษัทหลกัทรัพย์ ทรีนตีี ้จำ�กัด ระบถึุง บริษัทบริห�รสนิทรัพย์ 

กรุงเทพพ�ณิชย์ จำ�กัด (มห�ชน) หรือ BAM ว่� ค�ดกำ�ไร
ปี 2565 ที่ 3,236 ล้�นบ�ท เติบโต 33%YoY โดยค�ดก�รฟื้น
ตัวจะม�จ�กทั้งกระแสเงินสดจ�ก NPL และ NPA แต่จะเห็นก�ร 
ฟื้นตัวจ�ก NPL ม�กกว่� เนื่องจ�กค�ดโอก�สที่กรมบังคับคดีจะ
หยดุดำ�เนนิง�นต�มก�รปดิเมอืงมนีอ้ยลงเมือ่เทยีบกบัป ี2564 ทีม่ี
ก�รหยุดดำ�เนินง�นหล�ยเดือน ซึ่งจะทำ�ให้ก�รข�ยทรัพย์ผ่�นกรม
บังคับคดีกลับม�ดีขึ้นม�ก

ขณะทีท่�งบริษัทยงัมแีผนกระตุน้ก�รข�ย NPA อย�่งตอ่เนือ่ง 

BAMลุยกระตุ้นก�รข�ยNPA
จับต�ก�รตั้งJVครึ่งหลัง
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ทรงตัวที่ 11.6% (+4.3 Ppt YoY +0.8 Ppt QoQ) แต่ยังต่ำ�
กว่าระดับ 14% ในครึ่งปีแรกปี 64 (-2.5 Ppt HoH) คาด อัตรา
กำาไรจะยงัเปน็ประเดน็ทา้ทายสำาหรบั GLOBAL ในชว่งนี ้เนือ่งจาก
ราคาเหล็ก จะไม่ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญอย่างที่เห็นในปี 2565 
เราคาดอัตรา EBIT ปี 2565 ที่ 12.2% จาก 12.9% ปี 2564 
(-0.7 Ppt YoY) 
 ทางฝา่ยอยูร่ะหวา่งทบทวนคำาแนะนำาและประมาณการ GLOBAL 
ประกาศจ่าย ปันผลเงินสด 0.25 บาทต่อหุ้น (ผลตอบแทน 1%) 
และปันผลเป็นหุ้น 23:1 (ไดลูท 4% ใน 2565) วัน XD 25 ก.พ. 
หลังการปรับคำาแนะนำาขึ้นเป็น “ซื้อ” ในช่วงก่อนหน้า มีมุมมอง 
เชิงบวกต่อ GLOBAL ลดลงเนื่องจาก Valuation สูงกว่าระดับ
เฉลี่ย 5 ปี ที่ 26.5x ที่ราคา 19.30 บาท ส่วนราคาเป้าหมาย 
อยู่ที่ 22 บาท n

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด (มห�ชน) ระบุถึง บริษัท 

สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำากัด (มหาชน) หรือ GLOBAL ว่า 
ในไตรมาส 4/64 กำาไรสุทธิที่ 747 ล้านบาท (+100% YoY), ใกล้
เคียงคาดการณ์กำาไรเพิ่มขึ้น QoQ มา จากการเปิดเมือง ส่วนการ
เตบิโต YoY ในไตรมาส 4/64 มาจากฐานราคาเหล็กทีต่่ำาในไตรมาส 
4/63 หนุน SSSG ในระดับสูงที่ประมาณ 15% ในไตรมาสนี้ 
 ปัจจัยหนุนการฟ้ืนตัว หลักมาจากยอดขายในไทยฟ้ืนตัว 
21%YoY (97% ของยอดขายทัง้หมด) ส่วนยอดขายกมัพูชาตดิลบ
น้อยลงที่ -7% (fig. 2-3) ทำาให้กำาไรรวม FY21 GLOBAL เป็น 
3.3 พันล้านบาท (+71% YoY) 
 ประเดน็สำาคัญมาจากอตัรากำาไรของ GLOBAL ลดลง (อตัรา
กำาไรขัน้ตน้, อตัรา EBIT) จากระดบัสูงสุดในคร่ึงปแีรกป ี64 เปน็
ผลจากราคาเหล็กที่สูงสุดในรอบปี (ไตรมาส 4/64 สูงขึ้น QoQ) 
จากฐานที่ต่ำาในช่วงล็อกดาวน์ในไตรมาส 3/64) อัตรา EBIT 

GLOBALยอดขายฟื้นตัว 
กำ�ไรติดปีกทะย�น100%

เดินหน้�ลงทุน 1 พันล.
 UBE ตัง้เปา้จะปดิดลี M&A 3 ดลีในคร่ึงปหีลัง 2565 ซึง่เปน็
ดีลในไทยทั้งหมดด้วยงบลงทุน 1 พันล้านบาท ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ข้าวออร์แกนิค, สารให้ความหวาน, และผลิตภัณฑ์เบเกอร่ีและ 
ขนมหวาน การเข้าซื้อทั้งหมดจะสร้างส่วนเพ่ิมกำาไรและหนุนการ
เตบิโตใน ป ี2566 UBE เพ่ิงเร่ิมแคมเปญการตลาด โดยมเีชฟเอยีน 
เป็นพรีเซ็นเตอร์และจะเปิดตัวแป้งมันที่สามารถใช้ได้กับอาหาร
หลายประเภท 
 UBE เหน็แนวโนม้การเตบิโตของผลิตภณัฑแ์ปง้และวางแผนจะ
เพิ่มกำาลังการผลิตเป็น 300 ตันต่อวันภายในสิ้นปีนี้จาก 100 ตัน
ต่อวัน ผลิตภัณฑ์แป้งเหล่านี้เป็นแป้งไร้กลูเต็น ซึ่งเหมาะสำาหรับ 
ผู้บริโภคที่เป็นโรค Celiac ซึ่งไม่สามารถทานกลูเต็น (มักพบใน
แป้งสาลี) n

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด ระบุถึง บริษัท อุบล ไบโอ 
เอทานอล จำากัด (มหาชน) หรือ UBE ว่า รายได้เติบโต

จากปริมาณขายสตาชออร์แกนิค +10k ตัน (42k ใน 2021), 
ผลิตภณัฑแ์ปง้ +14k ตนั (300 ตนัใน 2021) และราคาเอทานอล 
เพิ่มขึ้น (26.0 บาทต่อลิตรจาก 25.3 บาท ในปี 2564) แต่กำาไร
สุทธิเติบโตได้สูงกว่าจากสตาร์ชออร์แกนิคและผลิตภัณฑ์แป้งมี
อัตรากำาไรเงินสดที่ 30%+ และ 40%+ ตามลำาดับเทียบกับธุรกิจ
เอทานอลที่ 26% 
 ขณะที่ผลผลิตมันสำาปะหลังอยู่ในระดับที่ดีที่ 33 ล้านตัน 
ปีนี้เทียบกับ 31 ล้านตันในปี 2564 ทำาให้ราคามันสำาปะหลัง 
ทรงตัว YoY ที่ 7.7 บาทต่อกก. แต่ราคาสตาร์ชจะยังแข็งแกร่ง
จากอุปสงค์ของจีน ซึ่งคิดเป็น 90% ของปริมาณส่งออกส
ตาร์ชของไทย ส่วนที่เหลืออีก 10% เป็นการบริโภคของตลาด 
ในประเทศ 

UBEดีลพันธมิตรเสริมแกร่ง
เพิ่มมูลค่�สร้�งก�รเติบโต
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ลง ในอดีต MEGA สามารถทำากำาไรเติบโตสองหลักต่อปีได้ อัน
เนื่องมาจากความภักดีต่อแบรนด์ที่แข็งแกร่งในธุรกิจแบรนด์และ
เป็นผู้นำาในธุรกิจการจัดจำาหน่ายท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วในเมียนมา 
กมัพูชา และเวยีดนาม โดยคาดวา่กำาไรหลักจะแตะ 2.6 พันล้านบาท 
ในปี 2568 เพิ่มขึ้นจาก 1.2 พันล้านบาท ในปี 2562
เคาะเป้าหมาย 55 บาท 
 MEGA เทรดที่ 21.5 เท่าของ พี/อีปี 2565 ต่ำาสุดในหุ้น 
Healthcare ในภูมิภาค (เฉลี่ย 32.1 เท่า) ราคาหุ้นที่มี 18% 
อัพไซด์ของการประเมินราคาหุ้นแบบ DCF หมายถึงพี/อีที่ราคา
เปา้หมาย 25.4 เทา่ ซึง่ยงัต่ำากวา่บริษัทอืน่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั 
เนื่องจาก PEG ที่ 0.9 เท่า ในช่วง 6 ปี (62-68) เราเชื่อว่าราคา
หุน้นีไ้มแ่พงถงึแมจ้ะมกีารเตบิโตของกำาไรทีช่า้ลงในป ี2565 ซึง่เปน็
เหตุผลที่เรามีคำาแนะนำา “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 55 บาท
 ความเสี่ยงที่สำาคัญ ได้แก่ 1. โควิด-19 คลี่คลายเร็วกว่าคาด 
อาจส่งผลกระทบตอ่ยอดขายผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร และ 2. เหตกุารณ ์
ความไม่สงบทางการเมืองในเมียนมาที่กำาลังดำาเนินอยู่ ซึ่งอาจ 
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจการจัดจำาหน่ายอย่างมีนัยสำาคัญ n

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 

ระบแุนวโนม้ธรุกจิ บริษัท เมกา้ ไลฟ์ไซแอ็นซ ์จำากดั (มหาชน) 
หรือ MEGA สำาหรับปี 2565 ทางฝ่ายวิจัยประเมินยอดขายของ
ธรุกจิทีม่แีบรนดจ์ะเพ่ิมขึน้ 3% และยอดขายของธรุกจิจัดจำาหนา่ย
จะทรงตัว ดังนั้นการเติบโตของยอดขายโดยรวมอาจอยู่ที่ 1.4% 
เปน็ 1.47 หมืน่ล้านบาท เนือ่งจากธรุกจิแบรนดม์อีตัรากำาไรขัน้ตน้
ที่ดีกว่าธุรกิจจัดจำาหน่าย (63.5% เทียบกับ 20.6%) 
 การเตบิโตของยอดขายธรุกจิแบรนดท์ีสู่งขึน้อาจส่งผลใหอ้ตัรา
กำาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 41.3% ในปี 2565 จาก 41.1% 
ในปี 2564 ส่งผลให้กำาไรหลักเติบโต 3.4% เป็น 1.9 พันล้านบาท 
ทั้งนี้หากการระบาดของโควิด-19 กลับสู่ภาวะปกติ เราคาดว่าการ
เติบโตของกำาไรหลักจะเข้าสู่ภาวะปกติตั้งแต่ปี 2566 เป็นต้นไป 
โดยเพิ่มขึ้น 9% ในปี 2566 และ 12.2% ในปี 2567
ปั๊มกำาไรโต 2 เท่า  
 ผู้บริหารตั้งเป้าเพิ่มกำาไรเป็น 2 เท่าตั้งแต่ปี 2562-2568 ซึ่ง
ฝา่ยวจัิยมองวา่เปน็ไปได ้แมแ้นวโนม้การเตบิโตของกำาไรในป ี2565 
จะอ่อนแอ อันเนื่องมาจากการระบาดของ Covid-19 อาจบรรเทา

MEGAต่างแดนหนุนฐาน
วางเป้าปั๊มกำาไรโต 2 เท่า

กันตามหนังที่เข้าฉาย
คุมต้นทุนได้ดี-ดอกเบี้ยจ่ายลดลง
 MAJOR ควบคุมต้นทุนได้ดีจากการเจรจากับผู้ให้เช่าพ้ืนที่ 
โดยเปล่ียนจากการจ่ายค่าเช่าคงที่มาเป็นการจ่ายโดยอิงจากรายได้ 
(Revenue Sharing) อีกทั้งมีการใช้เทคโนโลยีในการดำาเนินงาน
มากขึ้นแทนการใช้พนักงาน อีกทั้งการนำาเงินที่ได้รับจากการขาย 
SF ไปจ่ายคืนหนี้ระยะสั้น 2.3 พันล้านบาท คาดว่าทำาให้ดอกเบี้ย
จ่ายลดลงราว 100 ล้านบาทต่อปี
 นอกจากนัน้ เมด็เงินทีเ่หลือ 4.5 พันล้านบาท MAJOR กำาลงั
พิจารณาลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหนังซึ่งเป็นโอกาส
ในการผลักดันผลประกอบการต่อไป ประเมินราคาเป้าหมาย 28 
บาทตอ่หุน้ ขณะทีค่วามเส่ียงธรุกจิ คอื โควดิระบาดรอบใหม ่หนงั
ทำารายได้ต่ำากว่าคาด n

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)  

ประเมนิธรุกจิบริษัท เมเจอร์ ซนีเีพล็กซ ์กรุ้ป จำากดั (มหาชน) 
หรือ MAJOR คาดว่าแนวโน้มรายได้จะค่อยๆ ฟื้นตัวในไตรมาส 
1/2565 จากการที่โรงหนังกลับมาเปิดเกือบทั้งหมด และมี 
หนังใหม่ๆ เข้าฉายมากขึ้น เราคาดว่าผลประกอบการจะเร่งตัวดี
ขึ้นในไตรมาส 2/2565 ถึงไตรมาส 4/2565  หากสถานการณ์
การระบาดของโควิดคลี่คลายลง จะทำาให้ Demand การดูหนัง
ในโรงฟื้นตัว 
 ประกอบกบัเขา้สู่ชว่งซมัเมอร์ของอเมริกาทีจ่ะมหีนงัฟอร์มใหญ่
เข้าฉายไปจนถึงปลายปีเช่น Jurassic World, The Batman, 
Morbius, Thor, Aquaman and the Lost Kingdom, Black 
Panther และ Avatar 2 อีกทั้งหนังไทยที่มีแนวโน้มทำารายได้ดี 
เช่น บุพเพสันนิวาส 2 ขณะที่รายได้โฆษณาคาดว่าจะฟื้นตัวเช่น

MAJORหนังไทย-เทศจ่อคิวฉาย
เล็งลงทุนธุรกิจใหม่ดันมูลค่า
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จากโครงการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายคือ Fast Forward 10X 
ที่มีเป้าหมายประหยัดต้นทุน 5 พันล้านบาท ใน 5-7 ปี ได้แก่การ
ใชข้วดน้ำาหนกัเบาลง การวางแผนใชว้ตัถดุบิ การปรับสูตรเคร่ืองดืม่ 
และประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น
 โดยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา OSP ประสบความสำาเร็จในการ
ลดต้นทุนด้วยโครงการ Fitness First และ Fit Fast Firm 
ทั้งนี้สัดส่วนการใช้อะลูมิเนียมเพ่ือผลิตกระป๋องและฝาขวดไม่มาก 
เนื่องจากเคร่ืองดื่มในประเทศที่มียอดขาย 69% ใช้ขวดแก้วเป็น
บรรจุภัณฑ์หลัก ส่วนในต่างประเทศซึ่งมียอดขาย 17% ใช้บรรจุ
ภณัฑก์ระปอ๋งเปน็หลักและผลิตจากเหล็ก คงคำาแนะนำา “ซ้ือ” ราคา
เป้าหมาย 41 บาทต่อหุ้น n

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) 

ระบุถึง บริษัท โอสถสภา จำากัด (มหาชน) หรือ OSP คาด
ว่ากำาไรปี 2565 โต 15% จากการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมเครื่อง
ดื่มชูกำาลังและการอุปโภคบริโภคทั้งในประเทศและ CLMV อีก
ทั้งมีการออกสินค้าใหม่ๆ ที่มีอัตรากำาไรสูงขึ้น เช่น M-150 ผสม
วิตามินและลดน้ำาตาล รวมทั้งสนิค้าที่มีสว่นผสมของกัญชง-กัญชา
 ขณะที่โรงงานเคร่ืองดื่มในเมียนมาจะได้ผลบวกจากอัตราการ
ใช้กำาลังการผลิตสูงขึ้นทำาให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง ส่วน
โรงงานแห่งใหม่ในเมียนมาซึ่งผลิตขวดแก้วจะเร่ิมผลิตได้ในคร่ึงปี
แรก 2565 โดยมลูีกคา้แล้วหลายราย เชน่ กลุ่มสินคา้เบยีร์และสุรา 
 อยา่งไรกต็ามฝา่ยวจัิยไดป้รับประมาณการป ี2565 ลง 11% สะทอ้น 
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านพลังงาน (ก๊าซธรรมชาติ) เศษแก้ว 
และอะลูมิเนียม แต่ผลกระทบดังกล่าวจะถูกชดเชยส่วนหนึ่ง

OSPกำ�ไรจะกลับม�เป็นนิวไฮ
ออกสินค้าใหม่เน้นมาร์จิ้นสูง

3/2564) ดังนั้นหากการหมุนเวียนขายสินค้าสะดุดก็อาจกระทบกับ
วงจรเงินสดได ้ทวา่ดว้ยอปุสงคท์ีสู่งกวา่อปุทาน เหตกุารณ์ลักษณะ
นี้จึงมีโอกาสเกิดได้น้อยในปัจจุบัน
 หนึ่ง NER ดำาเนินธุรกิจผลิตและจำาหน่ายยางแผ่นรมควัน 
(Ribbed Smoked Sheet : RSS) ยางแท่ง (Standard Thai 
Rubber : STR) และยางผสม (Mixtures Rubber) เพ่ือจำาหนา่ย
ไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และกลุ่มผู้ค้าคนกลางทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
 อกีทัง้ NER เนน้การผลิตสินคา้ทีไ่ดค้ณุภาพ มมีาตรฐาน ตอบ
สนองความต้องการของลูกค้า โดยในปี 2563 บริษัทมีกำาลังการ
ผลิตมากทีส่ดใุนประเทศไทย บริษัทมกีำาลังการผลิตอยูท่ี ่465,600 
ตันต่อปี ซึ่งความสามารถในการผลิตที่สูงมากขนาดที่สามารถส่ง
มอบยางธรรมชาติในรูปแบบยางแผ่น ยางแท่ง และยางผสมใน
ปริมาณที่มากพอกับความต้องการของโรงงานที่ผลิตล้อรถยนต์ทั้ง
ในและต่างประเทศ และสามารถควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตออกมาให้มีความสม่ำาเสมอและเป็นที่ยอมรับของลูกค้า n

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) 
ระบุถึง บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำากัด (มหาชน) หรือ 

NER ว่า ปี 2565 ปีที่ท้าทาย เพื่อการยกระดับไปอีกขั้น โดย
จะเร่ิมเห็นผลลัพธ์ของธุรกิจปลายน้ำาแรก แผ่นรองนอนปศุสัตว์ 
CATTLE  FLEX ในปีนี้ โดยเป้าหมายรายได้จากการขายทั้งใน
และต่างประเทศจะอยู่ที่ 504 ล้านบาท หรือ 1.9% ของรายได้ 
รวม ซึ่งการเป็นธุรกิจที่ให้มาร์จ้ินดีกว่าธุรกิจยางปัจจุบันเท่าตัว 
และจะเป็นหน่วยธุรกิจที่ปรับโครงสร้างเงินทุนหมุนเวียนของ 
บริษัทให้ผ่อนคลายมากกว่าเดิม ซึ่งเชื่อว่าหากประสบความสำาเร็จ
ตามแผน ตลาดจะเปล่ียนมมุมอง และยกระดบั P/E เปา้หมายของ 
NER ขึ้นจากปัจจุบันที่ระดับ 7-8 เท่าได้ในที่สุด โดยให้เป้าหมาย 
เชิงกลยุทธ์ 10.70 บาท
 สำาหรับทิศทางของราคายางพาราธรรมชาติจะส่งผลต่อการ
กำาหนดอัตรากำาไรของการส่งมอบในระยะถัดไปข้างหน้าได้ ขณะที่
การดำาเนนิธรุกจิกลางน้ำา NER จำาเปน็ตอ้งแบกรับสินคา้คงเหลือไว้
จำานวนมาก ทำาให้ระดับ D/E ค่อนข้างสูง 1.9 เท่า (ณ ไตรมาส 

NERแผ่นรองนอนสัตว์ทำ�เงิน
ธุรกิจปลายนำามาร์จิ้นสูงเท่าตัว้
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โดย : บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด 12

จะเพิ่มกำ�ลังก�รผลิต 1 แสนชิ้นต่อวัน หนุนร�ยได้ปีนี้โตได้ต�ม 
เป้�ที่ 10-15%
รุกฐาน Food Tech 
	 เมื่อวันที่		2	ธ.ค.2564	บริษัทได้รับใบอนุญาตจากอ.ย.	ให้
ปลูก	กัญชง	 เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม	รวมถึง
ศกึษาวเิคราะห	์วจัิย	ปรบัปรงุพนัธุ	์ณ	พืน้ที	่อ.แมว่าง	จ.เชยีงใหม	่
โดยเริ่มต้นปลูก 2 ไร่ 
	 และร่วมมือกับม.แม่โจ้ในการวิจัยและพัฒนา	 และจะขยาย 
พ้ืนที่ปลูกในระยะต่อไป	 ทั้งนี้บริษัทได้ทำา	 MOU	 กับ	 JSP 
Pharmaceutical	Manufacturing	(JP)	ทีจ่ะส่งมอบกญัชงใหก้บั	
JP	ไปสกดั	และจะพัฒนาผลิตภณัฑร่์วมกนัในอนาคตดว้ย	บรษิทั
คาดว่าจะเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายในปี	2565	นี้
	 บริษัทกำาลังพัฒนาด้าน	Food	Tech	โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่
เป็น	Plant	Based	ที่กำาลังได้รับความนิยมมาก	โดยเริ่มจากปลูก
พืชสมุนไพร	และพืชมูลค่าสูง	ในพื้นที่ไร่ตะวันหวาน		อีกทั้งเข้าสู่
ธุรกิจตู้จำาหน่ายสินค้าอัตโนมัติ	บริษัทย่อย	คือ	ซันสวีท	อินเตอร์
เนชัน่แนล	จับมอืกบั	ซนัเวนดิง้	เทคโนโลย	ี(SVT)	ทำาธรุกจิใหบ้รกิาร 
เคร่ืองจำาหน่ายสินค้าอัตโนมัติภายใต้แบรนด์	 SUNVENDING	
โดยเร่ิมที่จ.เชียงใหม่	 ที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยว	 สินค้าที่ขายจะเป็น
สินค้าภายใต้แบรนด์	 KC,	 เครื่องดื่ม,	 ขนมขบเคี้ยว,	 บะหมี่กึ่ง
สำาเร็จรูป	ปัจจุบันให้บริการแล้ว	50	ตู้	คาดว่าจะขยายเป็น	500	
ตู้ให้ครอบคลุมพื้นที่เชียงใหม่	
	 คงคำาแนะนำา “ซื้อ” SUN	ราคาเป้าหมายปี	2565	อยู่ที่	8.37	
บาท	อิงกับ	P/E	ปีนี้ที่	22.5	เท่า	ซึ่งม	ีUpside	30%	เราชอบ
ทีบ่ริษัทมกีารขยายธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่งทัง้ทีเ่ปน็ธรุกจิเดมิและธรุกจิ
ใหม่ๆ	ทำาให้รายได้และกำาไรมีโอกาสเติบโตในอนาคต	n

บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด 
ระถึงแนวโน้มธุรกิจ	บริษัท	ซันสวีท	จำากัด	(มหาชน)	หรือ	

SUN	 ว่า	 SUN	 เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายสินค้าประเภทข้าวโพด
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
กำาลังการผลิต	70-80%	บรษิทัใช้กำาลงัการผลิตข้าวโพดแช่แข็งและ
บรรจุถุงสุญญากาศในปี	2564	อยู่ที่	80%	(กำาลังการผลิตเต็มที่	
2.2	แสนตันต่อปี)	ส่วนการใช้กำาลังการผลิตสินค้าพร้อมทานอยู่ที่	
70%	(กำาลังการผลิตเต็มที่	36	ล้านชิ้นต่อปี)
	 คาดว่าปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และค่าขนส่งสูงค่อยๆ
คล่ีคลายในปี	 2565	 โดยที่ผ่านมาปัญหานี้มีผลกระทบต่อลูกค้า
บ้าง	เพราะบริษัทขายเป็น	FOB	(ลูกค้าจ่ายค่าขนส่งเอง)	แต่คาด
ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นในปี	2565	เมื่อวิกฤติโควิดคลายตัว	หลาย
ประเทศกลับมาเปิดท่าเรือและเปิดประเทศมากขึ้น
	 โดยบริษัทตั้งเป้ารายได้ในปี	 2565	 เติบโต	 10-15%	 โดย
หลักมาจากคำาสั่งซื้อของลูกค้าเดิม	 ก่อนปลายปี	 2564	 บริษัทได้
รับคำาส่ังซื้อล่วงหน้าแล้วกว่า	 2,000	 ตู้คอนเทนเนอร์หรือคิดเป็น
มูลค่ากว่า	800-1,000	ล้านบาท	ซึ่งจะทยอยส่งมอบปลายปี	2564 
ถึงปี	2565
	 สำาหรับปี	 2565	 บริษัทวางแผนลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพ
การผลิต	 เพิ่มผลิตภัณฑ์พร้อมทาน	 ใช้เงินลงทุน	 193	ล้านบาท	
ขณะนี้กำาลังก่อสร้าง	 Mini	 Factory	 ผลิตสินค้าพร้อมทาน	 ซึ่ง

SUNกลับมาโตแข็งแกร่ง
อัพฐาน-ขยายธุรกิจใหม่
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64 และต่อเนื่องในปี 65 ในส่วนของราคาวัตถุดิบเหล็กมีการปรับ
ตัวดีขึ้น ประกอบกับบริษัทได้มีการปรับราคาขายขึ้นราว 10-15% 
เพ่ือสะท้อนต้นทุนที่เพ่ิมขึ้น เราประมาณการรายได้ปี 64-65 ที่
ระดับ 1,163.7 ล้านบาท -10.1%YoY และ 1,210.6 ล้านบาท 
+4.0%YoY พร้อมคาดกำาไรสุทธิที่ 133.5 ล้านบาท -21.0%YoY 
และ 156.1 ล้านบาท +17.0%YoY  ตามลำาดับ
  คงคำาแนะนำา “ซ้ือ” โดยคาดว่าผลประกอบการได้ผ่าน 
จุดต่ำาสุดไปแล้ว และประเมินราคาเหมาะสมอิง PER ที่ 16 เท่า 
(ค่าเฉล่ียย้อนหลัง 3 ปี) ภายใต้สมมติฐานประมาณการปี 65 
ราคาเหมาะสมเท่ากับ 9.80 บาท คาด Dividend Yield 
ราว 5.4% n

บรษิัทหลักทรพัย ์โกลเบล็ก จำ�กดั หรอื GBS แนะนำ� “ซื้อ” 
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จำากัด (มหาชน) หรือ ARROW 

ทั้งนี้คาดว่าผลประกอบการฟ้ืนตัว หลังสถานการณ์โควิด-19 
คลี่คลายดีขึ้น คาดว่าผลประกอบการในปี 65 จะกลับมาฟื้นตัว
ได้อย่างต่อเนื่องจากช่วงปลายปี 63 หลังจากสถานการณ์โควิด-19 
คล่ีคลายดขีึน้ ส่งผลใหง้านโครงการตา่งๆ กลับมาดำาเนนิกจิการได ้
ประกอบกับโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐบาล 
คาดว่าจะออกมามากกว่า 3 แสนล้านบาท อาทิ โครงการรถไฟฟ้า
สายต่างๆ โครงการสนามบิน โครงการนำาสายไฟฟ้าลงใต้ดิน 
แบ็กล็อก 1 พันล.
 โดย ณ ส้ินป ี63 บริษัทมยีอด Backlog กวา่ 1,000 ล้านบาท 
ที่จะทยอยส่งมอบและรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี 

ARROWผลงานพ้นจุดตำาสุด
ปีเสือบิ๊กโปรเจ็กต์รัฐเพียบ

่

ทัง้นี ้เราปรับประมาณการกำาไรป ี65 เพ่ิมขึน้ 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 และคาดการณ์กำาไรต่อหุ้นปี 65 
ที ่1.35 บาทตอ่หุน้ ไดร้าคาเหมาะสมป ี65 เพ่ิมขึน้จาก 20.40 บาท 
สู่ 20.80 บาท คงคำาแนะนำา “ซื้อ” n

บรษิทัหลักทรพัย ์โกลเบล็ก จำ�กดั หรอื GBS แนะนำ� “ซือ้” 

บริษัท เซนตเ์มด จำากดั (มหาชน) หรือ SMD ราคาเหมาะสม 20.80 
บาท โดยประเด็นสำาคัญในการลงทุน มีการรับรู้รายได้จากการ
จำาหนา่ยชดุตรวจ COVID-19 ผา่น 7-11 ชว่ยหนนุรายได ้ซึง่ปรับ
เพิ่มประมาณการรายได้และกำาไรปี 65 สู่ 1.44 พันล้านบาท และ 
290 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32% และ 49% ตามลำาดับ 
 ทัง้นีป้รับเพ่ิมประมาณการรายไดจ้าก 1.09 พันล้านบาท สู่ 1.44 
พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 32%YoY โดยได้รับแรงหนุนจากคำาสั่งซื้อใน
สินคา้กลุ่มเวชบำาบดัวกิฤต ิและกลุ่มการชว่ยหายใจและเวชศาสตร์
การนอนหลับจากภาครัฐทีต่อ่เนือ่ง และมรีายไดจ้ากการจำาหนา่ยชุด
ตรวจ COVID-19 ผ่าน 7-11 เต็มปี 
 นอกจากนี้ยังได้รับแรงหนุนจากกระทรวงมหาดไทยกำาหนดให้
อาคารสูงกว่า 8 ชั้นต้องมีเคร่ืองกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) 
ขณะที่เราคงสมมติฐานอัตรากำาไรขั้นต้นที่ 41% เนื่องจากการ
บริหารตน้ทนุสินคา้ของบริษัทมปีระสิทธภิาพมากขึน้ และปรับ
เพ่ิมประมาณการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจาก 193 
ล้านบาท เป็น 218 ล้านบาท เพราะคาดว่าค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหารจะเพ่ิมขึน้จากการขยายตลาด Smart Hospital 

SMDรับแรงหนุนขายATK
อัพกำ�ไรขึ้น49%-เป้�20.80บ�ท
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(Product Hub)  
 ตั้งบริษัทย่อยใหม่
	 ล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคม	 2564	 บอร์ดบริษัทได้อนุมัติจัดตั้ง
บริษัทย่อยแห่งใหม่ทุนจดทะเบียน	 1	ล้านบาท	ถือหุ้น	 99.97%		
โดยใช้เงินทุนหมุนเวียนประกอบธุรกิจเพ่ือสุขภาพและโรงแรมใน
การขยายฐานลูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพ่ึงพิงช่วยสร้างราย
ได้เพิ่มเติมจากธุรกิจหลัก		ส่วนศูนย์รังสีรักษา	(Linac	Center)	
เพ่ือให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งคาดจะแล้วเสร็จและเร่ิม
บริการได้ราวไตรมาส	4/65	(รวมในประมาณการแล้ว)			

ขณะทีโ่ครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร์	2	ทีป่รับการกอ่สร้าง
เป็นการทยอยทําทีละเฟสย่อยจึงไม่มีภาระในการกู้เงิน	 เนื่องจาก
สามารถใชก้ระแสเงินสดจากการดาํเนนิงานราวไตรมาสละ	200-250	
ล้านบาท	มาใชเ้ปน็เงินทนุหมนุเวยีนในการกอ่สร้างซึง่ไดส้ะทอ้นใน
ประมาณการแล้ว
 ปรับคําแนะนําจาก “ถือ” เป็น “ซ้ือ” : ฝ่ายวิจัยยังมีมุม
มองบวกต่อแนวโน้มธุรกิจที่สร้างกระแสเงินสดสม่ําเสมอ	 ในการ
ประเมินมูลค่าเหมาะสมซึ่งอิง	Prospective	P/E	ที่ระดับเดิม	20	
เท่ายังต่ํากว่ามากเมื่อเทียบกับ	P/E	กลุ่มในตลาด	mai	ที่ระดับ	
54	เท่า	และ	P/E	กลุ่มในตลาด	SET	ที่	30	เท่า	ประเมินกําไร
ต่อหุ้นปี	65	เท่ากับ	1.99	บาทได้ราคาเหมาะสมใหม่ปี	65	เท่ากับ	
39.80	บาท	(เดิม		35.50	บาท)	n 

บริษัทหลกัทรัพย์ โกลเบลก็ จาํกดั หรือ GBS แนะนาํ “ซือ้” TNH 
หรือ	บริษัท	โรงพยาบาลไทยนครินทร์	จาํกดั	(มหาชน)	ราคา

เหมาะสม	39.80	บาท	โดยประเดน็สาํคญัในการลงทุน	งวดไตรมาส	
1/65	กําไรสุทธิ	+19%QoQ	+101%YoY	ทํา	New	High	:	งวด
ไตรมาส	1/65	(ส้ินสุด	31	ต.ค.	64)	ออกมาดกีวา่คาดมีกําไรสงูสดุ
นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทที่	 141	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้น	19%QoQ	และ	
104%YoY	เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19	
	 ทั้งนี้ทําให้มีผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพ
หรือ	UCEP	รับไว้ในสถานพยาบาลเฉพาะกิจ	(Hospitel)	ที่เป็น
เครือข่ายเพิ่มขึ้น	และการให้บริการสถานที่กักตัวทางเลือก	(ASQ)	
และสถานที่กักตัวในชุมชน	(Community	Isolation)	รวมไปถึง
รายได้จากการให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19	ส่งผลให้มีรายได้ค่า
รักษาพยาบาล	693	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	15%QoQ	และ	40%YoY		
อัตรากําไรขั้นต้นปรับตัวดีขึ้นสู่	33%	จาก	32%	ในไตรมาส	4/64	
และ	26%	ในไตรมาส	1/64	เนือ่งจากมสัีดส่วนรายไดจ้ากการรักษา
พยาบาลผู้ติดเชื้อโควิด-19	ที่มีอัตรากําไรขั้นต้นสูง		กําไรไตรมาส	
1/65	คิดเป็น	44%	ของประมาณการกําไรเดิมที่	320	ล้านบาท

ปรับกําไรขึ้น 12%
	 ปรับประมาณการกําไรปี	 65	 เพิ่มขึ้น	 12%	 :	จํานวนผู้ป่วย 
โควิด-19	ในช่วงไตรมาส	2/65	(สิ้นสุด	31	ม.ค.	65)	มีแนวโน้ม 
ลดลงเมือ่เทยีบกบัไตรมาส	1/65	(สิน้สดุ	31	ต.ค.	64)	ทาํใหค้าดวา่ 
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	และปรับเพิ่มสมมติฐานอัตรากําไร
ขัน้ตน้จากเดมิ	26%	เปน็	28%	เนือ่งจากคาดวา่ในช่วงคร่ึงแรกของ
ปีงบการเงินจะยังมีผู้ป่วยโควิด-19	ต่อเนื่อง	ส่วนครึ่งปีหลังที่คาด
ว่าจะมสัีดส่วนรายไดจ้ากศนูยส่์งเสริมสุขภาพองคร์วม	(THAINA-
KARIN	WELLNESS	CENTER)	
 อนาคตยังมีศักยภาพเติบโตต่อเนื่อง :	 การเติบโตในอนาคต
ของธุรกิจโรงพยาบาลสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวของ
ประเทศไทยในการเปน็ศนูยก์ลางสุขภาพ	4	ดา้น	ไดแ้ก	่ศนูยก์ลาง
บริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ	(Wellness	Hub)	ศูนย์กลางทางการ
แพทย์	(Medical	Hub)	ศูนย์กลางบริการวิชาการ	และงานวิจัย	
(Academic	 Hub)	 และศูนย์กลางยา	 และผลิตภัณฑ์สุขภาพ	

TNHกำ�ไรทำ�สถิติสูงสุด%
ชี้อนาคตธุรกิจรพ.โตต่อ
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บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) ประเมนิแนวโนม้ 

ธุรกิจ บริษัท เอสซีจี แพคเกจจ้ิง จำ�กัด (มห�ชน) 
หรือ SCGP ว่�บริษัทร�ยง�นผลประกอบก�รไตรม�ส 4/2564 
มีกำ�ไร 2.1 พันล้�นบ�ท (+42%YoY,+19%QoQ) สอดคล้อง
กับค�ดก�รณ์ ห�กไม่รวมกำ�ไรจ�กร�ยก�รพิเศษ 757 ล้�นบ�ท 
มีกำ�ไรจ�กก�รดำ�เนินง�นจริงที่ 1.4 พันล้�นบ�ท (-14%YoY,-
2%QoQ)
 ส่วนร�ยได้พุ่งสูงขึ้น 49% YoY และ 10% QoQ เป็น 
3.51 หมื่นล้�นบ�ท สอดคล้องกับค�ดก�รณ์ โดยมีแรงหนุนจ�ก 
ก�รดำ�เนินง�นที่แข็งแกร่งในธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร 
(IPC) กอปรกับอุปสงค์ในภูมิภ�คที่ดีขึ้นหลังคล�ยล็อกด�วน์ 
ทั้งนี้ในส่วนของร�ยได้ที่ โต YoY เป็นผลจ�กส่วนแบ่ง 5 
พันล้�นบ�ท จ�กดลี M&A (SOVI, Go-Pak, Duy Tan, Intanและ 
Deltalab) แต่อัตร�กำ�ไรขั้นต้น (GPM) ลดแตะจุดต่ำ�สุดของปี 
ที่ 14.7% (-4.4ppts YoY,-2.6ppts QoQ) จ�กต้นทุนวัตถุดิบ
ที่สูงขึ้น

SCGPดีมานด์กระดาษหนุน
รุกตลาดการแพทย์อัพกำาไร

รู้ร�ยไดเ้ตม็ปขีองโรงไฟฟ้�ใหมใ่นไทย 4 แหง่ (20 MW) ทีเ่ข�้ลงทนุ 
ไปในไตรม�ส 3/2563 และส่วนแบ่งจ�กโรงไฟฟ้� Chiba1 
ขน�ด 20 MW ที่เพิ่ง COD ไปในญี่ปุ่น
 บริษัทประก�ศข�ยหุน้ทีถ่อือยูท่ัง้หมดในโครงก�รโรงไฟฟ้�พลงั
คว�มร้อนใต้พิภพในอินโดนีเซีย (33%) โดยจะรับรู้กำ�ไรพิเศษ
จ�กธุรกรรมนี้จำ�นวน 1.6 พันล้�นบ�ท และจะนำ�เงินไปลงทุนใน
โครงก�รที่ให้ผลตอบแทนดีกว�่ในปี 2565 
 ค�ดกำ�ไรสุทธิปี 2565 จะโต YoY จ�กกำ�ไรก�รข�ยสินทรัพย์ 
ขณะที่กำ�ไรปกติจะลดลงจ�กก�รข�ดห�ยไปของส่วนแบ่งกำ�ไรจ�ก
โครงก�รในอินโดนีเซีย ส่วนก�รเข้�ลงทุนในโครงก�รใหม่จะเป็น
ปัจจัยสำ�คัญต่อก�รเติบโตของกำ�ไรใน
 อน�คตอันใกล้ คงคำ�แนะนำ� “ซื้อ” มูลค่�พื้นฐ�นที่ 16.50 
บ�ทต่อหุ้น n

บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) ประเมนิธุรกิจ 

บริษัท บซีพีีจี จำ�กดั (มห�ชน) หรือ BCPG ว�่ผลประกอบก�ร 
ไตรม�ส 4/2564 กำ�ไรสุทธิลดลงม�อยู่ที่ 238 ล้�นบ�ท (-24% 
YoY,-65% QoQ) แตะจุดต่ำ�สุดรอบ 16 ไตรม�ส ถกูฉดุจ�กข�ดทนุ 
อัตร�แลกเปลี่ยน ห�กไม่รวมร�ยก�รพิเศษครั้งเดียว 
 กำ�ไรปกตจิะอยูท่ี ่583 ล้�นบ�ท (+9% YoY,-18% QoQ) สอดคล้อง 
กับค�ดก�รณ์ก�รเติบโต YoY เป็นผลม�จ�กก�รรับรู้ร�ยได้ที่สูง
ขึน้จ�กโรงไฟฟ้�พลังแสงอ�ทติยใ์นไทยและก�รรับรู้ร�ยไดค้ร้ังแรก
จ�กโรงไฟฟ้�พลังแสงอ�ทิตย์ Chiba1 ขน�ด 20 MW ในญี่ปุ่น 
(COD ในไตรม�ส 4/2564) ส่วนกำ�ไรสุทธทิีล่ดลง QoQ มสี�เหตุ
จ�กปัจจัยต�มฤดูก�ลของโรงไฟฟ้�พลังน้ำ� (Nam san 3A&3B)
และค่�ใช้จ่�ยก�รข�ยและบริก�รที่สูงขึ้น
 ส่วนกำ�ไรสุทธปิ ี2564 เพ่ิมม�เปน็ 2.0 พันล้�นบ�ท (+5% YoY) 
กำ�ไรปกตทิัง้ปอียูท่ี ่2.3 พันล้�นบ�ท (+17% YoY) หนนุจ�กก�รรับ

BCPGรุกลงทุนโครงการใหม่
ต่อยอดกำาไร-เป้าราคา16.50บาท

แนวโน้มที่สดใส 
 อย่�งไรก็ดีบริษัทตั้งเป�้ร�ยได้ปี 2565 ที่ 1.40 แสนล�้นบ�ท 
สูงกว�่สมมตฐิ�นเร� 6% จ�กก�รคล�ยล็อกด�วนใ์นอ�เซยีนทีช่ว่ย
ให้อุปสงค์ฟ้ืนตัว รวมถึงดีล M&A โดยประเมินภ�พรวมกำ�ไร
ไตรม�ส 1/2565 ที่ยังแข็งแกร่ง QoQ จ�กร�ค�กระด�ษคร�ฟต์
ที่แข็งแกร่ง หนุนจ�กอุปสงค์ทั้งในและต�่งประเทศที่ค่อยๆ ปรับดี
ขึ้น และปัจจัยต�มฤดูก�ลในช่วงเทศก�ลตรุษจีน
 นอกจ�กนี้หลังเข้�ซื้อ Deltalab บริษัทจะมีก�รเติบโตอย่�ง
รวดเร็วในตล�ดก�รแพทย์ ประเมินธุรกิจบรรจุภัณฑ์จ�กวัสดุ
สมรรถนะสูงและพอลิเมอร์จะโต 7% YoY สอดคล้องอัตร� 
ก�รเติบโตเฉล่ียต่อปี (CAGR) รอบ 5 ปีของตล�ดก�รแพทย์ 
เอเชีย
 ฝ่�ยวิจัยเพ่ิมคำ�แนะนำ�เป็น “ซ้ือ” มูลค่�พ้ืนฐ�น 72 บ�ท 
องิ 30XPE’22E เพ่ือเกบ็เกีย่วผลประโยชนจ์�กก�รคล�ยล็อกด�วน์
ในอ�เซียนและก�รรุกตล�ดก�รแพทย์ของบริษัท n
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บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) ประเมนิธุรกิจ 

บริษัท เอเชีย่นซ ีคอร์ปอเรชัน่ จำ�กดั (มห�ชน) หรือ ASIAN 
โดยคงมุมมองบวกต่อภ�พรวมก�รดำ�เนินง�นในปี 2565-2566 
จ�ก 1. ก�รเติบโตของกลุ่มอ�ห�รสัตว์เลี้ยงในตล�ดโลก ที่ 6.1% 
6YCAGR ในช่วงปี 2564-2570  

2. อตัร�กำ�ไรขัน้ตน้ทีย่ดืหยุน่ในชว่งทีค่�่เงนิบ�ทเปน็ข�ลง และ
3.ก�รทำ� IPO บริษัท AAI จะช่วยปลดล็อกมูลค่�จ�กก�รขย�ย
กำ�ลังก�รผลิต คงคำ�แนะนำ� “ซื้อ” ด้วยมูลค่�พื้นฐ�นใหม่ที่ 23 
บ�ท หลังปรับปีฐ�นเป็นปีFY2022 เพิ่มขึ้นม� 5% จ�กเป้�หม�ย
เดิม อิง 10.3xPE’22 หรือใกล้เคียงค่�เฉลี่ย 10 ปี
 ทัง้นีเ้มือ่วนัที ่12 ต.ค. 2564 คณะกรรมก�รบรษัิทมมีตอินมุตัิ
ก�รเสนอข�ยหลักทรัพยใ์หก้บัส�ธ�รณะเปน็คร้ังแรก (IPO) สำ�หรับ
บริษัท เอเชี่ยนอะไลอันซ์อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (AAI) ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยที่ ASIAN ถือครองอยู่ทั้งหมด โดยค�ดว่�ธุรกรรมนี้
จะแล้วเสร็จภ�ยในไตรม�ส 4/2565 เมือ่คำ�นวณดแูล้วจะพบว�่หุน้ 
IPO ทัง้หมดจะประกอบดว้ยหุน้ส�มญัออกใหม ่42.5 ล้�นหุน้ และ

ASIANปลดล็อกศักยภาพ
ผ่านการไอพีโอบริษัทAAI

ร�ยไดท้ัง้หมดของบริษัท โดยบริษัทนำ�เสนอผลิตภณัฑท์ีห่ล�กหล�ยเชน่ 
วสัดกุอ่สร้�ง อปุกรณไ์ฟฟ้� ผลิตภณัฑต์กแตง่ และอปุกรณใ์นครัวเรือน 
นอกจ�กนีย้งัใหบ้ริก�รตดิตัง้ ตรวจและซอ่มแซมบ�้นและอ�ค�รต�่งๆ 
 รวมทั้งร�ยได้จ�กบริษัทย่อยคิดเป็น 3% ของร�ยได้ทั้งหมด 
โดย HMPRO ถือหุ้น 99.99% ในบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่งประกอบ
ดว้ย Market Village (บริก�รพ้ืนทีเ่ช�่), Home Product Center 
(Malaysia) SDN BHD (ผู้ค้�ปลีกสินค้�เกี่ยวกับบ�้น), Mega 
Home Center (ค้�ปลีกและค้�ส่งผลิตภัณฑ์ก่อสร้�ง) และคลัง
สินค้� DC Service Center
 ส่วนร�ยไดอ้ืน่ๆ นัน้รวมถงึร�ยไดจ้�กก�รให้เช�่พืน้ที ่ค�่ธรรมเนียม 
ในก�รส่งเสริมก�รข�ยภ�ยในร้�น และค�่บริก�รบ�้น ซึง่ร�ยไดก้ลุ่มนี ้
คิดเป็นสัดส่วน 3% ของร�ยได้ทั้งหมด จึงคงคำ�แนะนำ� “ซื้อ” 
มลูค�่พ้ืนฐ�น 16.10 บ�ท องิจ�ก 35xPE’22E หรือคดิเปน็ค�่พรเีมีย่ม 
40% ต่อค่�เฉลี่ยกลุ่มสินค้�ฟุ่มเฟือยในไทย n

บริษัทหลกัทรัพย์ คนัทร่ี กรุ๊ป จำ�กัด (มห�ชน) ประเมนิธุรกิจ 

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จำ�กดั (มห�ชน) หรือ HMPRO 
ประเมนิว�่กำ�ไรป ี2565 จะโตขึน้ม�แตะ 6 พันล้�นบ�ท หรือใกล้กบั 
ระดบักอ่นเกดิวกิฤตโิควดิ-19 (+16%YoY) หนนุจ�ก 1. ร�ยไดท้ีโ่ต
แขง็แกร่ง 4% ใกล้กบัก�รเตบิโตของ GDP ไทยหนนุจ�กก�รกลับม� 
เปดิส�ข�ทีม่ลูีกค�้เข�้ม�ใชบ้ริก�รม�กขึน้ 2. อัตร�กำ�ไรทีโ่ตข้ึนจ�ก 
ส่วนแบง่ยอดข�ยสินค�้แบรนดบ์ริษัท (Private Label) และ 3. ร�ยได ้
ค่�เช�่ที่สูงขึ้น
 อย�่งไรกด็ฝี�่ยวจัิยยงัชอบ HMPRO ตรงที ่1. มภี�พรวม SSSG 
ทีแ่ขง็แกร่งในชว่ง 3 ปขี�้งหน�้ 2. ก�รขย�ยส�ข�เชิงรกุ 3. โอก�ส 
ในก�รสร้�งร�ยไดจ้�กชอ่งท�งผสมผส�น (Omni-Channel) เพร�ะ 
ค�ดว่�จะกล�ยเป็นช่องท�งขับเคล่ือนร�ยได้ที่สำ�คัญในระยะย�ว
และ 4. โอก�สในก�รขย�ยส�ข�ไปต่�งประเทศ เช่น เวียดน�ม

สำ�หรับธรุกจิก�รค�้ปลกีสนิค�้เก่ียวกบับ�้นมสีดัส่วน 94% ของ 

HMPROพ้นโควิด-จีดีพีดัน
เดินหน้าทำากำาไรต่อเนื่อง

หุ้นเดิมที่บริษัทถือไว้ 21.3 ล้�นหุ้น รวมเป็นหุ้น IPO ทั้งสิ้น 64 
ล้�นหุ้นหรือ 30% ของทุนที่ชำ�ระแล้วทั้งหมดหลังทำ� IPO
ดัน AAI ทำ�ไอพีโอ-ขย�ยธุรกิจ 
 โดยบริษัทจะถอืหุน้ 70% ใน AAI หลังทำ� IPO เสร็จ โดย AAI 
จะยังคงสถ�นะเป็นบริษัทย่อยเหมือนเดิม บริษัทจะใช้เงินที่ได้จ�ก
ก�รทำ� IPO ไปขย�ยธุรกิจอ�ห�รสัตว์เล้ียงในประเทศและต่�ง
ประเทศ ชำ�ระเงินกู้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทจะมสิีทธจิองซือ้หุน้ใหม ่ประเมนิอัตร�ส่วนทีหุ่น้ ASIAN  
13 ตัวต่อหุ้น AAI 1 ตัว
 อย่�งไรก็ดีจ�กข้อมูลที่มีก�รเปิดเผยจะพบว่�กำ�ไรสุทธิของ 
AAI ในช่วงเดือน ก.ค. 2563  ถึง มิ.ย. 2564 นั้นคิดเป็น 19% 
ของกำ�ไรรวมของบริษัท แต่ด้วยข้อมูลที่จำ�กัดเกี่ยวกับร�ค� IPO 
แผนธุรกิจและภ�พรวมก�รดำ�เนินง�น จึงยังคงดีลนี้เป็นเพียง 
Upside ที่อ�จเกิดขึ้นกับมูลค่�พื้นฐ�น n
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การปรับคา่ผา่นทางในเส้นทาง “ศรีรัช-วงแหวนรอบนอก” อกี 15-35 บาท 
แตไ่ดม้โีปรโมชัน่เปน็เวลา 1 ปถีงึ 15 ธนัวาคม 2565 จึงยงัไมไ่ดป้ระโยชน ์
จากประเด็นดังกล่าว แม้ผู้ใช้บริการฟื้นตัวชัดเจน
จับตาผลกระทบจากโควิด
 แตย่งัตอ้งตดิตามคอื COVID-19 สายพันธุใ์หม ่“โอไมครอน” ที่
อาจกระทบการใชบ้ริการเชน่เดยีวกบัสายพันธุ ์“เดลตา” ทีร่ะบาดใน
ปจัจบุนั แตม่ปีระเดน็บวกเร่ืองการเปดิประมลูสายสีส้ม, การกอ่สร้าง 
ส่วนต่อขยายสายสีม่วงใต้ ที่ปัจจุบัน BEM บริหารส่วนเหนืออยู่ 
และโครงการทางด่วนชั้นที่ 2 (Double Deck) ที่อยู่ระหว่างศึกษา 
EIA ซึ่งทั้ง 3 โครงการน่าจะมีความชัดเจนในปี 2565
 ทัง้นีไ้ดป้รับกำาไรในป ี2565 ลงเปน็ 3,429 ล้านบาท ลดลงจาก
เดิม 11% จากการเลื่อนการขึ้นค่าทางด่วนเส้น “ศรีรัช-วงแหวน
รอบนอก” และปรับตวัเลขการฟ้ืนตวัของผูใ้ชบ้ริการลง ทำาใหร้าคา
พื้นฐานปี 2565 เป็น 10.40 บาท แต่ยังมี Upside อยู่มาก จึง
ยังคงคำาแนะนำา “ซื้อ” n

บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ระบุ

ถึง บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำากัด (มหาชน) 
หรือ BEM ว่า ปี 2565 ผู้ใช้ทางด่วนและรถไฟฟ้าจะยังฟื้นตัว
ได้ต่อเนื่อง จากกิจกรรมต่างๆ ที่จะเปิดมากข้ึนทั้งการเปิดเรียน
ของนักเรียน, นักศึกษา, บริษัทต่างๆ น่าจะให้พนักงานกลับมา
ทำางานมากขึ้น, การเปิดผับบาร์/สถานบันเทิง และการเปิดประเทศ 
รับนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามามากขึ้น 
เปิดรถไฟฟ้าสายใหม่
 รวมถึงการท่องเที่ยวของคนไทยที่เพ่ิมขึ้น ล้วนแต่ส่งผลดีต่อ
การใช้บริการของ BEM อีกทั้งยังมีการเปิดรถไฟฟ้าสายใหม่ เช่น 
สายสีแดงที่เริ่มให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2564 
ซึ่งเชื่อมกับสถานีบางซ่อนของสีม่วงที่ BEM บริหารและห่างจาก
สถานเีตาปนูของ BEM เพียง 1 สถาน ีส่วนในป ี2565 จะเปดิบริการ 
สายสีเหลืองทีเ่ชือ่มตอ่กบัสถานลีาดพร้าวของ BEM ส่วนสายสีชมพู 
อาจไมไ่ดรั้บประโยชนน์กั แมจ้ะตดักบัสายสีมว่งทีส่ถานศีนูยร์าชการ 
นนทบรีุ แตค่อ่นขา้งหา่งกบัเส้นทางของ BEM ซึง่การเปดิรถไฟฟ้า
สายใหม่ๆ  จะส่งตอ่ผูโ้ดยสารบางส่วนมาที ่BEM ส่วนทางดว่นแมม้ ี

BEMปี65เข้าสู่โหมดฟื้นตัว
เปิดรถไฟฟ้าสายใหม่หนุน

ผลิตได้ปลายปี 2566 เป็นต้นไป
 โดยโรงงานดังกล่าวจะผลิต Platform รถ EV ให้กับผู้ผลิต
รถไฟฟ้าทุกค่าย ทางฝ่ายคาดว่าในช่วงแรกของการลงทุนโครงการ
ใหม่ๆ นั้น จะยังไม่สร้างผลตอบแทนอย่างมีนัยต่อการดาเนินงาน
แต่เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ธุรกิจใหม่ของผลงานแกร่ง
 แม้แนวโน้มการดำาเนินงานปี 2565 จะอ่อนลง y-y ตามธุรกิจ
ปิโตรเคมีที่อ่อนตัว แต่คาดธุรกิจอื่นๆ จะช่วยให้การดำาเนินงานไม่
ได้ปรับลงมากอย่างที่กังวล อีกทั้ง ราคาปัจจุบัน Valuation ไม่
แพงมากหากเทียบกับกลุ่มและค่าเฉล่ียซื้อขายของบริษัทในอดีต 
ทางฝ่ายคงแนะนำา “ซื้อ” ราคาพื้นฐาน 45 บาท n

บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) ระบถึุง 
บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) หรือ PTT ว่า บริษัทได้

เตรียมพร้อมกับการลงทุนใหม่ๆ เพ่ือรองรับกระแสธุรกิจและ
เทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงและเป็นการผันธุรกิจจากพลังงานแบบ
เดิมไปเป็นพลังงานสะอาดมากขึ้น รวมถึงรองรับเทรนด์ในอนาคต 
ในส่วนพลังงานแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในส่วนพลังงาน
ทดแทน, การจัดการเกบ็พลังงาน, หว่งโซใ่นการผลิตรถยนตไ์ฟฟ้า 
และไฮโดรเจน 
 ขณะที่ในส่วนธุรกิจใหม่ในอนาคตที่ เกี่ยวข้องกับกระแส
เทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงซึ่งได้มีการลงทุนไปแล้วทั้งการลงทุนเอง
โดยตรง รวมถึงการลงทุนผ่านบริษัทในเครือ โดยเฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับ EV นั้น ทางบริษัทย่อยของ PTT ได้ลงทุนร่วมกับ 
Foxconn ซึ่งจะถือหุ้น 60% ในบริษัทดังกล่าว และคาดจะเริ่ม

PTTพร้อมลงทุนในธุรกิจใหม่
รองรับเทรนด์ในอนาคต
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มากแล้ว การตั้งสำารองยังลดลงด้วย และกำาไรเพ่ิมขึ้น 0.37% 
q-q จากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลง และรายได้ธรรมเนียมเพ่ิม 
สูงขึ้น n

รายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น แต่ลดลง 8.6% q-q เนื่องจากค่า
ใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น n

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) 
ปรับประมาณการกำาไร และราคาพ้ืนฐานของ ธนาคาร 

กรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) หรือ BAY ปี 2565 ขึ้น โดยใน
ส่วนของกำาไรเป็น 3.09 หมื่นล้านบาท จากผลตอบแทนสินเชื่อที่
เพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คาด และลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลงได้มาก แต่กำาไร
ยังลดลง 8.6% y-y เนื่องจากปี 2565 BAY จะไม่มีกำาไรพิเศษ
เหมือนปี 2564 ปรับราคาพื้นฐานเป็น 39.50 บาท มีส่วนต่าง 
มากขึ้น จึงปรับเพิ่มคำาแนะนำาขึ้นเป็น “ทยอยซื้อ”
 BAY มกีำาไรป ี64 ที ่3.38 หมืน่ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 46.7% y-y 
ถงึแมร้ายไดด้อกเบีย้จะลดต่ำาลงจากผลตอบแทนสินเชือ่ลดลง แต่
กำาไรจากการขายหุน้ TIDLOR รวมไปถงึการตัง้สำารองทีล่ดลงทำาให้
กำาไรเพิ่มสูงขึ้น
 ขณะทีบ่ริษัทรายงานผลงานไตรมาส 4Q/64 กำาไรดกีวา่คาด 6.4 
พันล้านบาท ดีกว่าคาดจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงมากกว่าคาด 
โดยกำาไรเพิ่มขึ้น 88.6% y-y นอกจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลง

บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) ระบถึุง 

ธนาคารกรุงเทพ จำากัด (มหาชน) หรือ BBL ยังคงแนะนำา 
“ซื้อ” โดยประมาณการณ์กำาไรปี 2565 ไว้ที่ 3.1 หมื่นล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 17.3% y-y โดยสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ที่ BBL มีความ
เชี่ยวชาญขยายตัวได้โดดเด่นในปี 2565 คงราคาพื้นฐานไว้ที่ 159 
บาท ยังมีส่วนต่างคงเหลือพอสมควรจึงแนะนำา “ซื้อ”
 ทั้งนี้ BBL ประกาศกำาไรปี 2564 ที่ 2.65 หมื่นล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นถึง 54.3% y-y โดยรายได้ดอกเบี้ยเพ่ิมข้ึนตามการ
เพ่ิมขึ้นของสินเชื่อ รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยโดยเฉพาะกำาไรจาก 
เครื่องมือทางการเงินที่เพิ่มขึ้นมาก และรายได้ค่าธรรมเนียมก็เพิ่ม
ขึ้นด้วย
 ขณะที่ 4Q/64 อยู่ที่ 6.3 พันล้านบาท ดีกว่าคาดจากการตั้ง
สำารองที่น้อยกว่าคาด และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยน้อยกว่าคาด โดย
กำาไรทีเ่พ่ิมขึน้มากถงึ 163.5% y-y เนือ่งจากการเพ่ิมขึน้ของรายได้ 
ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย โดยเฉพาะกำาไรจากเคร่ืองมือทางการเงิน และ

BAYโบรกปรับกำ�ไรขึ้น
‘ทยอยซื้อ’ปรับราคา39.50บาท

BBLสินเชื่อร�ยใหญ่ขย�ยตัว
ซื้อราคาเป้าหมาย159บาท
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21 ป ีD2B และตัง้เปา้อตัรากำาไรสุทธทิี ่12-14% ซึง่ถา้เปน็ไปตาม
แผนจะมีกำาไร 612-714 ล้านบาท  
ทุ่มงบลุยดีล M&A 
	 สำ�หรับแผนนำ�	“เชฎฐ	์	เอเชีย”	เข�้จดทะเบยีนในตล�ดหลกัทรพัย ์
ยงัเปน็ไปต�มแผน	โดยค�ดจะเข�้ซือ้ข�ยในไตรม�ส	4/2565	ซึง่	RS 
จะข�ยหุ้นของเชฏฐ์	 บ�งส่วนตอน	 IPO	 ส่วนก�รเข้�ถือหุ้นใน	
“สเปเชียลตี้	โฮลดิ้ง”	ล่�ช้�กว่�แผน	เดิมที่ค�ดจะเสร็จในไตรม�ส	
4/2564	ม�เป็นไตรม�ส	1/2565	
	 นอกจ�กนีย้งัมแีผนจะทำ�	M&A	ในปนีี	้1-2	ดลี	โดยใชง้บลงทนุ 
500-1,000	ล้�นบ�ทตอ่ดลี	โดยมองธรุกจิท่ีเกีย่วขอ้งหรือสนบัสนนุ
ธุรกิจในปัจจุบัน	ส่วนก�รเข�้ซื้อ	Omni	Channel	จ�กยูนิลีเวอร์	
ท�ง	RS	ขอยังไม่ให้ข้อมูล	คงต้องติดต�มดูต่อไปไป		
	 ทั้งนี้	ยังคงค�ดกำ�ไรปี	2565	ที่	653	ล้�นบ�ท	และคงร�ค�
พื้นฐ�นปี	2565	ที่	22.40	บ�ท	โดยร�ค�หุ้นได้ตอบรับคว�มผิด 
หวังของงบไตรม�ส	4/2564	ไปแล้ว	ทำ�ให้	Upside	เพิ่มขึ้น	ปรับ
แนะนำ�ขึ้นเป็น	“ซื้อ” จาก “ทยอยซื้อ” n

บริษัทหลกัทรัพย์ ฟิลลปิ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) ระบถึุง 
บริษัท	อ�ร์เอส	จำ�กดั	(มห�ชน)	หรอื	RS	ว�่	บรษิทัแถลงแผน 

ธรุกจิตัง้เป�้ร�ยไดป้	ี2565	ที	่5,100	ล�้นบ�ท	จ�ก		1.RS	Mall	มรี�ยได ้
ที	่2,750	ล้�นบ�ท	คดิเปน็ร�ว	54%	ของร�ยได	้จ�ก	1.1.	ก�รออก 
สินค�้ใหม	่28	SKU	(รวมสนิค�้ในกลุม่กญัชง	กญัช�	7-8	SKU)	ทัง้
ในแบรนด	์Well	U,	ไวต�เนเจอร์พลัส,	Camu	C	และ	Lifemate 
และ		1.2.	เพ่ิมชอ่งท�งข�ยม�กขึน้	ทัง้ผ�่นร�้นค�้ดัง้เดมิ	โมเดริน์เทรด 
ร้�นค้�เฉพ�ะ	 (ร้�นข�ยย�/ร้�นข�ยอ�ห�รสัตว์)	 และออนไลน์	
(Lazada,	Shoppee)	
	 และ	2.	ธุรกิจสื่อและบันเทิงร�ยได้ที่	2,350	ล้�นบ�ท	คิดเป็น 
46%	จ�ก	2.1.ทวีดีจิิทลัและวทิยทุี	่1,400	ล�้นบ�ท	จ�กเมด็เงินโฆษณ� 
ทีฟ้ื่นตวัและร�ยก�รใหม่ๆ 	ท�งชอ่ง	8	(หม�ยเลข	28)	2.2.	เหรยีญ
ดจิิทลั	(Popcoin)	และสือ่ออนไลนท์ี	่300	ล้�นบ�ทโดยข�ยเหรียญ 
ไปไดแ้ล้วร�ว	50%	2.3.	ธรุกจิเพลง	325	ล�้นบ�ท	และ		2.4.	คอนเสร์ิต 
และจัดกิจกรรมที	่325	ล้�นบ�ท	โดยมีแผนจะจัดคอนเสิร์ตใหญ่	
3	ง�น	KAMIKAZE,		Dance	Marathon	2022	และครบรอบ	

RSจับตาดีลM&Aต่อยอด
ลุ้นกำ�ไรกลับม�ฟื้นตัวแรง

ข�ยก๊�ซของแหล่ง	G2	เข้�ม�ซึ่งมีร�ค�ข�ยเฉลี่ยถูกกว่�แหล่งอื่น		
	 ท�งด�้นต้นทุนต่อหน่วยค�ดว่�จะลดลงเหลอื	27-28	ดอลล�ร์
ตอ่	BOE	ต�มตน้ทนุใหมท่ีล่ดลง	จ�กแนวโนม้ก�รดำ�เนนิง�นท่ีดกีว�่
ค�ดทำ�ให้ท�งฝ�่ยปรับประม�ณก�รผลก�รดำ�เนินง�นป	ี2565	ขึ้น 
จ�กเดมิจ�กก�รปรับสมมตฐิ�นทัง้ในส่วนตน้ทนุและร�ค�น้ำ�มนัเพ่ิมขึน้ 
ทำ�ใหค้�ดกำ�ไรสุทธจิะเพ่ิมเปน็	46,036	ล�้นบ�ทเพิม่ข้ึน	18%		Y-Y
 ขณะที่ป	ี2565	ค�ดยังเป็นปีที่ดีจ�กปัจจัยหนุนทั้งปริม�ณข�ย 
เพิ่มขึ้น	 อีกทั้งแนวโน้มร�ค�น้ำ�มันที่เพิ่มขึ้น	 ซึ่งส่งผลบวกต่อก�ร
ดำ�เนนิง�น	แมจ้ะมกี�รปรบัประม�ณก�รเพิม่จ�กเดมิ	แตห่�กร�ค�
หุน้ไดป้รับขึน้ม�บ�้งแล้วทำ�ใหท้�งฝ�่ยวจิยัปรับคำ�แนะนำ�จ�ก “ซ้ือ” 
เป็น “ทยอยซื้อ” ปรับร�ค�พื้นฐ�นเป็น	139	บ�ท n

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) 

ระบุแนวโน้มธุรกิจ	บริษัท	ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม	
จำ�กัด	(มห�ชน)	หรือ	PTTEP	ค�ดว่�ปี	2565	ยังเป็นปีที่ดีของ
ก�รดำ�เนินง�น	โดยแนวโน้มไตรม�ส	1/2565	ค�ดว่�ยังดีต่อเนื่อง	
ทั้งจ�กปริม�ณและร�ค�ข�ยที่ดีขึ้น
	 ทั้งนี้ท�ง	PTTEP	ให้ประม�ณก�รปริม�ณและร�ค�ข�ยเฉลี่ย
ในไตรม�ส	1/2565	ว�่ยงัเพ่ิมขึน้	โดยปรมิ�ณข�ยที	่436	KBOED	
+3%	Q-Q	ส่วนร�ค�ข�ยก๊�ซที่	6	ดอลล�ร์/MMBTU	ต�มร�ค�
น้ำ�มันดิบที่ยังเพ่ิมขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยหนุนให้ก�รดำ�เนินง�นไตรม�ส	
1/2565	ยังเติบโตได้	Q-Q
	 ขณะที่ปี	2565	ค�ดปริม�ณข�ย	467	KBOED	+12%		Y-Y	
จ�กปริม�ณข�ยเพ่ิมขึ้นทั้งในไทย,	 โอม�นและม�เลเซีย	 แต่ร�ค�
ข�ยเฉล่ียก๊�ซค�ดจะลดลงเล็กน้อยเนื่องจ�กจะมีสัดส่วนปริม�ณ

PTTEPยอดขาย-ราคานำามันเพิ่ม
หนุนผลง�นปีเสือกำ�ไรโต

้
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ประกอบการไม่ได้ทำาให้ผิดหวัง
 โดยรายได ้(จากการดำาเนนิงานของเวยีดนาม) เพ่ิมข้ึนเกอืบ 2 
เท่าของไตรมาส 2/64 และเพิ่มขึ้น 3 เท่าของไตรมาส 1/64 ด้วย
เหตุนี้ ส่วนแบ่งจากหมวดผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำาไรสูง (สายเคเบิล
แรงดันปานกลางถึงแรงสูงพิเศษ) เพิ่มขึ้นเป็น 44% ของรายได้
รวมในช่วง 9 เดือนแรกของปี 64 เทียบกับเพียง 20% ในช่วง 6 
เดือนแรกของปี 64
 ขณะที่รายได้จากการส่งออกมีการเติบโตที่แข็งแกร่งเช่นกัน 
การดำาเนินงานของเวียดนามไม่เพียงแต่ทำาได้ดีในไตรมาส 3/64 
เทา่นัน้ แตก่ารดำาเนนิธรุกจิในไทยยงัมรีายไดเ้ตบิโตอยา่งแขง็แกรง่
ถึง 81% QoQ โดยผู้บริหารกล่าวว่า นอกจากโครงการโครงสร้าง
พื้นฐานของทั้ง 2 ประเทศแล้ว ยอดส่งออกก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
เช่นกัน
 ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2563 STARK ได้ส่งออกผลิตภัณฑ์ 
(ส่วนใหญ่เป็นสายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูง/แรงสูงพิเศษ) ไปยัง 
35 ประเทศ ตอนนี้ขายไปยัง 42 ประเทศ ภายในปีงบ 65 
STARK คาดว่าจะขายไปยัง 50 ประเทศ การดำาเนินการของ
เวยีดนามจะเร่ิมส่งออกไปยงัสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลียในไมช้่า 
เช่นกัน
 ราคาเปา้หมายอยูท่ี ่6.80 บาทตอ่หุน้ สำาหรบั STARK มาจาก 
วิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF) โดยคิดจาก 8.2% ต้นทุน 
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำาหนัก (WACC) และอัตราการเติบโตของเทอร์มินัล 
3% คะแนน OUTPERFORM ของเราขึ้นอยู่กับการเติบโตที่
แข็งแกร่ง
  แนวโน้มในระยะยาวโดยได้แรงหนุนจากการใช้จ่ายด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในเวียดนามซึ่งเป็นตลาดที่แข็งแกร่ง การวางตำาแหน่งและให้
ความสำาคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำาไรขั้นต้นที่สูงขึ้น n

บริษัทหลักทรัพย์ เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จำ�กัด ระบุถึง 

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชัน่ จำากดั (มหาชน) หรอื STARK 
ว่า หลังจากผลประกอบการไตรมาส 3/64 ที่น่าประทับใจและผล
ตอบรับเชิงบวกจากการประชุมนักวิเคราะห์ ได้เพ่ิมกำาไรต่อหุ้นปี 
FY21-23E ขึน้ 29%/12%/7% เราเพ่ิมราคาเปา้หมายเปน็ 6.80 บาท 
(จาก 6.50 บาท) และอยู่ในตำาแหน่งที่ออกมาดีที่สุด
 ทั้งนี้เชื่อว่าตลาดจะพอใจกับโมเมนตัมที่แข็งแกร่งสำาหรับการ
ดำาเนินงานในเวียดนาม โดยที่รายรับในไตรมาส 3/64 เพิ่มขึ้น 2 
เท่าของไตรมาส 2/21 ส่วนแบ่งของผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำาไรสูง
ของ STARK ก็เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญในช่วงไตรมาสดังกล่าว 
โดยได้แรงหนุนจากการส่งออกที่เพ่ิมขึ้น แม้จะรับรู้รายได้จำานวน
มากในไตรมาส 3/64 งานในมือของ STARK ก็ทรงตัว QoQ 
สะท้อนถึงความสามารถในการชนะสัญญาใหม่และความต้องการ
ของอุตสาหกรรมที่สูง โดยได้แรงหนุนจากการลงทุนในโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
 การคาดการณ์ในปัจจุบันยังไม่ได้รวมข้อดีของผลิตภัณฑ์ 
มูลค่าเพ่ิมใหม่ (สายเคเบิลใต้น้ำาและสายเคเบิล HVDC) ซึ่ง
ทั้ง 2 อย่างนี้มีแนวโน้มที่จะเร่ิมสร้างรายได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
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)
 เวยีดนามเร่ิมปฏบิตักิาร กอ่นประกาศผลประกอบการไตรมาส 
3/64 ตลาดรอดูว่าการดำาเนินงานของ STARK ในเวียดนามจะ 
เป็นอย่างไร STARK เร่ิมขายผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำาไรสูง เช่น 
สายเคเบิลไฟฟ้าแรงสูง/แรงสูงพิเศษตั้งแต่ต้นปี 2564 แต่การรับรู้ 
รายได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเพ่ิงเร่ิมต้นในไตรมาส 3/64 ผล

STARKรับแรงหนุนบิ๊กโปรเจ็กต์
เวียดนามเริ่มโต-ส่งออกสดใส
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น้ำ�มันที่ค่อยๆ ฟื้นตัวอย่�งช�้ๆ แต่ค่�ก�รตล�ดที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจ�กก�รตรึงร�ค�น้ำ�มนัดเีซล และปรับสูตรเหลือเพียงน้ำ�มนั
ดีเซล B7 ของภ�ครัฐ  
 เเต่ยังคงแนะนำ� “ซ้ือ” ให้ร�ค�เป้�หม�ยใหม่ในปี 2565 
ที่ 18.20 บ�ท มองว่�ห�กก�รตรึงร�ค�น้ำ�มันดีเซลของภ�ครัฐ 
ถูกยกเลิกในปล�ยเดือนมีน�คม 2565 รวมถึงร�ค�น้ำ�มัน 
ในตล�ดโลกค่อยๆ ปรับตัวลดลง จะเป็นปัจจัยบวกต่อบริษัทใน
อน�คต
 อนึง่ PTG ผูน้ำ�ด�้นก�รบรกิ�รครบวงจร ดำ�เนนิธรุกจิครอบคลุม 
ทั้งธุรกิจน้ำ�มัน ธุรกิจ LPG อ�ทิ แก๊สเพื่อก�รขนส่ง ก�๊ซเพื่อก�ร
หุงต้ม (Atlas) ธุรกิจอ�ห�รและเครื่องดื่ม ธุรกิจร�้นสะดวกซื้อ 
เช่น แมกซ์ม�ร์ท ก�แฟพันธุ์ไทย คอฟฟี่เวิลด์ นิวยอร์ก ฟิฟท ์
อเวนิว เดลี ไทย เชฟ เอ็กเพรส ครีม แอนด์ ฟัดจ์ ธุรกิจศูนย์
ซ่อมบำ�รุง และธุรกิจพลังง�นทดแทน n

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำ�กัด ระบุถึง บริษัท พีทีจี 

เอ็นเนอยี จำ�กัด (มห�ชน) หรือ PTG ว่� ผลประกอบก�ร
ป ี2565 ของบริษัทจะกลับม�เตบิโตอกีแมว้�่บริษัทยงัมปีจัจัยเส่ียง 
โดยบริษัทเน้นธุรกิจ Non-oil ม�กขึ้น โดยเฉพ�ะก�แฟพันธุ์ไทย 
โดยตั้งงบลงทุนในปี 2565 ไว้ที่ 4,000 ล้�นบ�ท จ�กอัตร�กำ�ไร
ขัน้ตน้ทีสู่งกว�่ธรุกจิน้ำ�มนัร�ว 3-7 เท�่ โดยก�แฟพนัธุไ์ทยเตรียม
ทำ�ก�รตล�ดและตั้งเป้�ขย�ยส�ข�เป็น 500 ส�ข�
 ขณะที่ธุรกิจน้ำ�มันยังคงมีสัดส่วนร�ยได้หลัก บริษัทจะเน้น
ขย�ยสถ�นีบริก�รที่มีศักยภ�พม�กขึ้น โดยตั้งเป้�ปริม�ณก�ร
จำ�หน�่ยน้ำ�มันเติบโต 8-10% ในปี 2565
ยอดข�ยน้ำ�มันทยอยฟื้นตัว
 ฝ�่ยวิเคร�ะหไ์ดป้รับประม�ณก�รร�ยไดใ้นปี 2564-2565 เพ่ิม
ขึ้น 1.3% และลดลง 0.2% ต�มลำ�ดับ เนื่องจ�กร�ค�น้ำ�มันใน
ตล�ดโลกที่ยังอยู่ในระดับที่สูง ประกอบกับปริม�ณก�รจำ�หน่�ย

PTGปี65พร้อมกลับมาโต
ชูนอนออยล์สร้างมูลค่า

แล้วกว่� 540 ตู้ โดยจำ�นวนเฉลี่ยต่อตู้ยังอยู่ที่ 40-50 แก้วต่อวัน 
แต่ร�ค�เฉลี่ยปรับตัวสูงขึ้นม�ที่ระดับ 33-34 บ�ทต่อแก้ว 
ขย�ยตู้เต่�บินเพิ่ม
 ทัง้นีแ้มว้�่บริษัทจะปรับเป�้ก�รขย�ยตูเ้ต�่บนิในป ี65 ลดลงเหลือ 
4,000-5,000 ตู ้(จ�กเดมิ 10,000 ตู)้ จ�กผลกระทบเร่ืองก�รข�ดแคลนชปิ 
แตบ่ริษัทยงัคงเป�้จะไปใหถ้งึ 20,000 ตูภ้�ยใน 2 ปนีอกจ�กนีบ้ริษัท 
มีแผนให้บริก�รโอนเงินต่�งประเทศที่ค�ดจะเห็นบริก�รช่วงคร่ึงปี
แรกปี 65 และบริก�รใหม่ๆ ที่เน้นช่องท�งออนไลน์ม�กขึ้น ปรับ
คำ�แนะนำ� “ซื้อ” คงร�ค�เป้�หม�ยในปี 65 ที่ 12.90 บ�ท
 ทั้งนี้ยังคงมุมมองที่เป็นบวกต่อผลประกอบก�รในปี 65 จ�ก
ก�รขย�ยบริก�รใหม่ๆ อย่�งต่อเน่ือง รวมถึงก�รเริ่มรับรู้ร�ยได้
จ�กหล�ยๆ บริก�ร โดยค�ดว่�ห�กกำ�ลังซื้อในประเทศกลับม� 
ฟื้นตัวจะทำ�ให้ผลประกอบก�รกลับม�เติบโต   
 อย�่งไรกต็�ม ร�ค�หุน้ทีป่รับตวัลดลงเร�มองเปน็โอก�สในก�รสะสม 
และจ�ก Upside ของร�ค�หุ้นที่เพิ่มขึ้น ทำ�ให้ปรับคำ�แนะนำ�เป็น 
“ซื้อ” คงร�ค�เหม�ะสมในปี 65 ที่ 12.90 บ�ท อิง PER ที่ 20 เท่� n

FSMARTกำาลังซื้อฟื้นหนุนงบฟู
บริการถอนเงิน-ตู้เต่าบินฮอต

บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำ�กัด ระบุถึง บริษัท ฟอร์ท 

สม�ร์ท เซอร์วสิ จำ�กดั (มห�ชน) หรือ FSMART โดยมปีระเดน็ 
สำ�คญั จ�กแนวโนม้ผลประกอบก�รป ี65 กลับม�เตบิโตอกีคร้ังแมว้�่
ในชว่งคร่ึงปหีลังป ี64 บริษัทจะไดรั้บผลกระทบจ�กกำ�ลังซือ้ทีช่ะลอ
ตัวลง แต่ยังค�ดว่�ผลประกอบก�รของบริษัทในปี 65 จะกลับม� 
เติบโตอีกครั้ง จ�กแนวโน้มของบริก�รต่�งๆ ที่เริ่มฟื้นตัว
บริก�รถอนเงินหนุน

โดยปัจจัยหนุนผลประกอบในปี 65 ม�จ�กบริก�รต�่งๆ ดังนี้ 
1. บริก�รถอนเงิน ทีเ่ร่ิมเปดิใหบ้ริก�รในชว่งไตรม�ส 4/64 ทีผ่�่นม�
แลว้กว่� 56 ตู้ โดยมเีป้�ขย�ยเป็น 10,000 ตู้ใน 2 ปี 2. ก�รเป็น 
ตวัแทนธน�ค�รพ�ณชิยเ์พ่ิมอกี 1 ร�ย ในป ี64 ทีผ่่�นม� รวมเปน็ 
8 ร�ย และจะเปน็ตวัแทนเพ่ิมอกี 1 ร�ยในไตรม�ส 1/65 รวมเปน็ 9 ร�ย 
3. บริก�รสินเชือ่ร�ยยอ่ย ทีบ่ริษัทเร่ิมจ�กก�รใหบ้ริก�รผอ่นชำ�ระมอืถอื
โดยเร�ค�ดในป ี65 จะมกี�รรว่มมอืกบัพันธมติรร�ยอืน่ๆ ม�กขึน้
 ขณะที่ตู้เต่�บินยังมีกระแสตอบรับที่ดี โดยค�ดบริษัทจะเร่ิม
ทำ�ก�รตล�ดในช่วงครึ่งปีแรกปี 65 โดย ณ สิ้นปี 64 ให้บริก�ร
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ในหลายประเทศทัว่โลกทีอ่ยูร่ะหวา่งศกึษาทัง้เกาหลีใต ้(Solar, Wind) 
โครงการก๊าซที่มาเลเซีย 200-300 MW โครงการก๊าซที่เวียดนาม 
ยุโรปและอเมริกา (Solar, Wind) 
 ทั้งนี้ BGRIM ยืนยันว่าไม่มีความจำาเป็นต้องเพิ่มทุน โดย Net 
IBD/E ที ่1.5x ยงัคงเพียงพอ และมกีลยทุธท์ีห่ลากหลายในการหาแหล่ง 
เงินทนุทัง้การออกหุน้กู,้ การทำา Project Financing, EPC Financing, 
และการหา Strategic Partners นอกจากนัน้ BGRIM กส็ามารถลดตน้ทนุ 
การเงินไดอ้ยา่งตอ่เนือ่งผ่านแหล่งเงินทนุใหมท่ีต่น้ทนุต่ำาลง ซึง่ชว่ยใหต้น้ทนุ 
การเงินในภาพรวมลดลงจาก 4.1% ณ ส้ินปทีีแ่ล้วเปน็ 3.9% ณ ปจัจบุนั 
 ยงัคงแนะนำา “ซ้ือ” เรามองวา่ BGRIM ยงัคงโดดเดน่จากการทำา 
M&A โดยมอีกีหลายโครงการทีก่ำาลงัจะเกดิขึน้ นอกจากนัน้ เรามองวา่ 
ความกงัวลเร่ืองตน้ทนุกา๊ซจะคอ่ยๆ ผ่อนคลายในปนีี ้ตามการทยอย 
ปรับขึน้คา่ Ft และการนำาเขา้ LNG ราคาเปา้หมาย 49 บาทตอ่หุน้ 
ปัจจัยเสี่ยง
 ความล่าชา้ของโครงการลงทนุ เหตกุารณ์ทีท่ำาใหโ้ครงการกอ่สร้าง 
หรืออยูร่ะหวา่งพัฒนาไมเ่ปน็ไปตามคาด การหยดุซอ่มนอกแผนอาจเกดิ 
จากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่างๆ n

เตบิโตเกนิ 20% หลักๆ จากบริการ Data Center และบริการ Cloud 
ที่เป็นพันธมิตรกับ Micosoft
เลือกเป็น Top Pick กลุ่ม
 อย่างไรก็ตามบริษัทมองว่าค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำาหน่ายปีนี้ 
จะทรงตวัจากปกีอ่น ซึง่จะชว่ยใหก้ำาไรปนีีเ้ตบิโตจากปกีอ่นได ้โดย
เราคาดกำาไรปนีีจ้ะเตบิโตจากปกีอ่น 10% และเตบิโตปหีนา้อกี 11%
 โดยปหีนา้จะมกีำาไรจากธรุกจิสินเชือ่ AISCB ทีร่่วมทนุกบั SCB 
เข้ามาเสริม ขณะทีธ่รุกจิบริการ Data Center และบริการ Cloud 
ที่ร่วมลงทุนกับ GULF และ SINGTEL ยังอยู่ระหว่างการตกลง
จึงยงัไมท่ราบสัดส่วนการลงทนุทีแ่นน่อนในขณะนี ้และตอ้งใชเ้วลา
ในการพัฒนาซึง่คาดวา่อกี 2 ปขีา้งหนา้จึงจะสร้างรายไดแ้ละเปน็ตวั
ช่วยหนุนการเติบโตในระยะยาว 
 โดยในป ี2565 เรายงัเชือ่วา่ ADVANC จะจ่ายเงินปนัผลได ้85% 
เหมือนปี 2564 กำาหนดมูลค่าพื้นฐานปี 2565 ที่ 240 บาท n

บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จำากัด (มหาชน) ประเมนิ 

ธรุกจิ บริษัท บ.ีกริม เพาเวอร์ จำากดั (มหาชน) หรือ BGRIM คาดวา่ 
แนวโนม้รายไดจ้ะสดใสในป ี2565 เนือ่งจาก BGRIM ไดท้ยอยทำา M&A 
ในช่วงปลายป ี2564 เปน็ตน้มา ซึง่ทำาใหก้ำาลังผลิตเพ่ิมจาก 2,894 MW 
เปน็ 3,544 MW (+23%YoY) ยอ่มทำาใหร้ายไดจ้ากธรุกจิไฟฟ้าเตบิโต 
สูงในปี 2565 ซึ่งรับรู้โครงการเหล่านี้เต็มปีโดยโครงการที่ประกาศ
แล้วคือ 1. ถือหุ้น 45% ในโรงไฟฟ้า SPP 3 โครงการ 360 MW 
(162 MWe) ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและบางปู 

2. ถอืหุน้ 90% ใน Wind farm ทีโ่ปแลนด ์โดยเปน็กา้วแรกในยโุรป
ที ่14 MW และมแีผนเพ่ิมอกี 50-100 MW ในอนาคต 3. ลงทนุใน Solar Farm 
ที่มาเลเซีย ซึ่งมีโครงการ COD แล้ว 88 MW และมีโครงการ 
ตามแผนงานกว่า 500 MW และ 4. ถอืหุน้ 80% ใน Wind Farm 
ที่เวียดนาม (Huong Hoa 1) 48 MW
ดีล M&A ใหม่ๆ ต่อเนื่อง 
 BGRIM ยงัคงยนืยนัแผนการเตบิโตที ่7,200 MW ภายในป ีFY68F 
และ 10,000 MW ภายในปี FY73F และในปี 2565 ตั้งเป้าหมาย 
หาโครงการใหม ่1,000 MW ทัง้ Greenfield และ M&A โดยมโีครงการใหม ่

บริษัทหลกัทรัพย์ แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จำากัด (มหาชน) ระบแุนวโน้ม 

ธรุกจิบริษัท แอดวานซ ์อนิโฟร์ เซอร์วสิ จำากดั (มหาชน) หรือ 
ADVANC โดยบริษัทมองรายไดค้า่บริการหลักจะเตบิโตทัง้ 3 ธรุกจิ
คือ 1. รายได้บริการมือถือจะสร้างการเติบโตจากบริการ 5G โดย 
เจาะกลุ่มที่มีกำาลังซื้อสูง เพิ่มประสิทธิภาพและขยายโครงข่าย 5G 
ให้ครอบคลุม 85% ของประชากรจากสิ้นปี 2564 ที่ 76%
 พร้อมตัง้เปา้ฐานลูกคา้บริการ 5G เพ่ิมขึน้เทา่ตวั จากส้ินป ี2564 
ทีม่ ี22 ล้านราย โดยลูกคา้ทีเ่ปล่ียนจากบริการ 4G เปน็บริการ 5G 
จะชว่ยทำาใหร้ายไดค้า่บริการตอ่เลขหมาย (ARPU) เพ่ิมขึน้ราว 15% 
เปน็ปจัจัยขบัเคล่ือนใหร้ายไดค้า่บริการมอืถอืตอ่เลขหมายปนีีเ้พ่ิมข้ึน 

2. ธรุกจิอนิเทอร์เนต็ความเร็วสูงตัง้เปา้ผู้ใชบ้ริการเพ่ิมข้ึนจาก 1.7 ล้านราย
เปน็ 2.2 ล้านราย โดยมแีผนขยายโครงขา่ยใหค้รอบคลุมพ้ืนทีม่ากขึน้ 
ดว้ยงบลงทนุ 7 พันล้านบาท ซึง่คาดจะชว่ยใหร้ายไดบ้ริการอนิเทอร์เนต็ 
ความเร็วสูงเติบโตเกิน 15% และธุรกิจบริการลูกค้าองค์กรคาดจะ 

BGRIMเดินหน้าดีลM&A
ขยายพอร์ตกำาลังผลิตไฟฟ้า

ADVANCเดินเกมขยายฐาน5G
ต่อยอดธุรกิจใหม่หนุนกำาไรโต
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ล้านบาท ลดลงจากเดิม 46% สะท้อนจำานวนนักท่องเที่ยวจีนที่
อาจจะกลับมาช้ากว่าคาด เนื่องจากนโยบาย Zero-COVID ซึ่ง
ยังไม่รู้ว่ารัฐบาลจีนจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินทางออกนอก
ประเทศไดอ้ยา่งอสิระเมือ่ไหร่ ประกอบกบัการสร้างรายไดบ้างส่วน
ยงัถกูกดดนัจากการขยายมาตรการชว่ยเหลือสายการบนิและร้านคา้
ภายในท่าอากาศยานไปอีก 1 ปี ถึง 31 มีนาคม 2566
 ประเมนิราคาเหมาะสมป ี2565 ที ่70.00 บาท องิวธิ ีDCF ราคาหุน้ 
ทยอยฟ้ืนตวัหลังสถานการณร์ะบาดภายในประเทศสามารถควบคมุได ้
บวกกับปัจจัยหนุนจากการกลับมาเปิดประเทศแบบ Test & Go 
แม้การฟ้ืนตัวจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ก็ถือว่าผ่านช่วงที่เป็น
จุดต่ำา สุดไปแล้ว ดังนั้นจึงปรับคำาแนะนำาเป็น “ซื้อเก็งกำ�ไร” โดย
ในระยะยาวคงมุมมองบวกหากสถานการณ์กลับเป็นปกติ AOT 
มีจุดเด่นที่ผูกขาดการให้บริการสนามบินหลักทำาให้รายได้ทั้งส่วน 
Aero และ Non-Aero ฟื้นตัวกลับมาได้อย่างมั่นคง n

บริษัทหลกัทรัพย์ คงิสฟ์อร์ด จำ�กัด ระบถึุง บริษัท ซิโน-ไทย 
เอ็นจีเนียร่ิงแอนด์คอนสตรัคชั่น จำากัด (มหาชน) หรือ 

STEC ว่า คาดตลอดปี 2565 บริษัทจะทยอยรับงานมากขึ้น โดย
รัฐเร่งอัดงบลงทุนต่อเนื่อง ปัจจุบันบริษัทมี Backlog ประมาณ 1 
แสนล้านบาท ซึง่ในส่วนนีจ้ะทยอยรับรู้ในป ี2565 ตลอดทัง้ป ีราว 
10-15% (ราว 1-1.5 หมื่นล้านบาท) 
ง�นไหลเข้�ต่อเนื่อง
 สำาหรับโครงการประมูลที่บริษัทได้ลงนามไปแล้วร่วมกับ CK 
ไดแ้ก ่โครงการรถไฟทางคู ่ชว่งเดน่ชยั-เชยีงราย-เชยีงของ ระยะทาง
รวม 323 กโิลเมตร แบง่เปน็ 3 สัญญา มลูคา่ 7.29 หมืน่ล้านบาท 
ซึง่ทัง้ 2 บริษัทไดใ้นส่วนสัญญาที ่2 (งาว-เชียงราย) ระยะทาง 132 
กโิลเมตร ดว้ยราคา 2.69 หมืน่ล้านบาท และสัญญาที ่3 (เชยีงราย- 
เชียงของ) ระยะทาง 87 กิโลเมตร ด้วยราคา 1.94 หมื่นล้านบาท 
 ดา้นโครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่งใต ้(เตาปนู-ราษฎร์บรูณะ) มลูคา่ 
รวมกวา่ 7.87 หมืน่ล้านบาท โดยแบง่เปน็ 6 สญญัา ทีจ่ะประกาศผล 
ประมลูราวเดอืนกมุภาพันธ ์2565 คาดบริษัทอาจไดรั้บประโยชนจ์าก 

บริษัทหลกัทรัพย์ คงิสฟ์อร์ด จำ�กัด ระบถึุง บริษัท ท�่อ�ก�ศย�นไทย 

จำากดั (มหาชน) หรือ AOT วา่ แมส้ถานการณ์แพร่ระบาดของ 
COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอนจะทำาให้การเปิดรับนักท่องเที่ยว 
ต่างชาติแบบ Test & Go จะสะดุดไปบ้างในช่วง มกราคม 2565 
แตผ่ลกระทบคอ่นขา้งจำากดัเนือ่งจากแนวโนม้จำานวนผูเ้สียชวีติไมไ่ด้
เพ่ิมขึน้มาก ประกอบกบัแนวทางการควบคมุโรคของประเทศตา่งๆ 
โดยส่วนใหญไ่มไ่ดก้ลับไปใชม้าตรการล็อกดาวนแ์บบรอบทีผ่า่นมา
ส่งผลใหภ้าคอตุสาหกรรมดา้นการบนิ การทอ่งเทีย่วยงัฟ้ืนตวัไดอ้ยู ่
 สำาหรับแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2564/2565 
(ม.ค.-ม.ีค.65) มแีนวโนม้ดขีึน้ตอ่เนือ่ง หลังจากรัฐกลับมาเปดิประเทศ 
แบบ Test & Go ตัง้แตเ่ดอืนกมุภาพันธ ์2565 รวมถงึการออกมาตรการ 
กระตุ้นอย่างเราเที่ยวด้วยกันจะช่วยหนุนการฟื้นตัวในช่วงที่เหลือ 
 อยา่งไรกต็ามเราปรับประมาณการป ี2564/2565 ลงจากเดมิเปน็ 
ขาดทนุสุทธทิี ่10,433 ล้านบาท และป ี2565/2566 มกีำาไรสทุธ ิ12,492 

STECแบ็กล็อกทะยานแสนล.
ทยอยรับงานใหม่ไม่หยุด

AOTลุ้นพลิกเป็นกำาไรในปี66
ชูTest&Goหนุนการฟื้นตัว

โครงการดงักล่าว ส่วนงานประมลูอืน่ๆ ทีเ่คยเล่ือนไปจะถกูเร่งประมลู 
และดำาเนนิการเพ่ือชดเชยระยะเวลาทีเ่สียไป ดา้นผลสรุปงบประมาณ 
ป ี2566 จากกระทรวงคมนาคม วงเงิน 3.24 แสนล้านบาท เปน็อกีหนึง่ส่ิง 
ที่ทำาให้คาดมีโอกาสกลับมาคึกคักได้ตลอดช่วงปี 2565-2566 นี้  
ผลง�นฟื้นตลอดปี 65
 แนะนำา “ซื้อ” โดยมีราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 18.25 บาท 
คาดผลการดำาเนินงาน เร่ิมฟ้ืนตัวต่อเนื่องจนถึงตลอดปี 2565 
จากงานประมูลที่รอผลและถูกเล่ือนมาก่อนหน้าจำานวนมาก 
คาดหลังจากนี้จะมีโอกาสทยอยฟ้ืนตัว แม้ยังมีความเส่ียงจาก 
สถานการณ์โควิด-19 อยู่บ้าง แต่มองความรุนแรงของสายพันธุ์
ใหม่ๆ เร่ิมลดน้อยลง ประกอบกับประสบการณ์ของภาครัฐที่ได้
เรียนรู้วิธีการควบคุมที่ผ่านมา ทำาให้คาดโอกาสปิดแคมป์น้อยลง
มาก มองราคาปัจจุบันยัง Laggard จึงให้คำาแนะนำา  “ซื้อ” โดย
คาดกำาไรสุทธิปี 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
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ทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยจากตะวันออกกลางมานานถึงกว่า 20 
ปี รวมถึงซาอุดีอาระเบีย ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ใหญ่ที่สุดใน
ตะวนัออกกลางดว้ย (จดัอยูใ่นอนัดบัที ่14 ของโลก) โดยมจีำานวน
ประชากรรวมประมาณ 34 ล้านคน 
 ทั้งนี้ จากข้อมูลของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มี
จำานวนนักท่องเที่ยวจากซาอุดีอาระเบียเดินทางเข้ามาประเทศไทย 
เพียง 36,000 คนเท่านั้น (เพียง 5% ของนักท่องเที่ยวจาก
ตะวนัออกกลางที ่700,000 คน) ซึง่ถอืวา่ต่ำามากเมือ่เทยีบกบัจำานวน 
นักท่องเที่ยวต่างชาติ 40 ล้านคน ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย
ในปี 2562 ทั้งนี้ ในช่วงปี 2530-2531 จำานวนนักท่องเที่ยวจาก
ซาอุดีอาระเบียเฉล่ียอยู่ที่ 73,000 คน และมีการคาดหมายว่า
จำานวนนกัทอ่งเทีย่ว จากซาอดุอีาระเบยีจะเพ่ิมขึน้เปน็ปลีะ 150,000 
คนหลังจากการกลับมาฟ้ืนฟูความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศ 
อีกครั้ง
 ดังนั้น จึงคาดว่า BH จะได้อานิสงส์จากประเด็นนี้ เนื่องจาก
เป็นธุรกิจโรงพยาบาล ระดับแนวหน้าของไทยที่ให้บริการผู้ป่วย 
ต่างชาติ แนวโน้มยังคงแข็งแกร่งในปี 2565 ยังคงคาดว่าผลการ
ดำาเนินงานของ BH จะพลิกฟื้นโดยคาดว่ากำาไรสุทธิจะเพิ่มขึ้นเป็น 
1.88 พันล้านบาท (+135.1% YoY) ในปี 2565 
 เนื่องจาก 1.ฐานกำาไรต่ำาผิดปกติในปี 2563-2564 2.จำานวน
ผู้ป่วยต่างชาติฟื้นตัวขึ้น และ 3.คุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
Valuation & Action จากแนวโน้มการฟื้นตัวในระยะยาว จึง
ปรับเพิ่มคำาแนะนำา 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

บริษัทหลกัทรัพย์ เคจไีอ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) ระบวุ�่ 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย ไดเ้ขา้พบเจ้าฟ้าชาย Mohammed 
bin Salman มกุฎราชกุมาร ของประเทศซาอุดีอาระเบีย โดย
ทั้ง 2 ประเทศตกลงที่จะฟื้นฟู ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง
กันในอนาคตอันใกล้ ตามข้อตกลงทั้ง 2 ประเทศจะสถาปนา
เอกอัครราชทูตในประเทศของอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ สัมพันธภาพ
ระหว่างประเทศไทยกับซาอุดิอาระเบีย เร่ิมเลวร้ายลงตั้งแต่เกิด
คดีโจรกรรมเพชรจากซาอุเมื่อปี 2532 โดยซาอุดิอาระเบียได้ลด
ระดับความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทยจาก “กรณีเพชร Blue 

Diamond” 

 จากถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีประเทศไทย เจ้าหน้าที่ของ
ไทยพยายามจะฟ้ืนฟูความสัมพันธก์บัซาอดุอิาระเบยี เนือ่งจากกวา่ 
3 ทศวรรษที่ถูกตัดสัมพันธ์ทางการทูต ทำาให้มูลค่าการค้าระหว่าง 
2 ประเทศ และรายได้จากการท่องเที่ยวสูญเสียไปหลายพัน
ล้านดอลลาร์ รวมถึงประเด็นการจ้างแรงงานไทยด้วย มองบวก 
กับบริษัท โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ จำากัด (มหาชน) หรือ BH 
 โดยคาดวา่ความสัมพันธท์างการทตูทีด่ขีึน้ระหวา่งประเทศไทย
และซาอุดีอาระเบีย จะส่งผลดีต่อกิจการโรงพยาบาลของไทยที่ให้
บริการผู้ป่วยจากตะวันออกกลาง ซึ่งตามธีมนี้ BH จะเป็นบริษัท 
ที่ได้อานิสงส์เต็มที่จากการที่จะมีผู้ป่วยจากซาอุดิอาระเบียมาใช้
บริการเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันที่คิดเป็นสัดส่วนเพียงไม่ถึง 1% ของ
รายได้รวม โดยมีสัดส่วนประมาณ 3% ก่อนการระบาดของ 
COVID-19 

นอกจากนี้ Platform ธุรกิจของ BH ยังสามารถให้บริการ

BHผู้ป่วยต่างชาติแข็งแกร่ง
รับอานิสงส์เปิดประเทศ
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จำ�เปน็ในก�รตัง้สำ�รองเพ่ิมขึน้ต่ำ� ต�ม NPL ทีป่รับตวัลงเปน็ 1.4% 
นอกจ�กนี ้KTBST ประเมนิว�่ผลก�รดำ�เนนิง�น 1Q/22E จะกลับ 
ม�ขย�ยตัว YoY และ QoQ โดยเป็นผลจ�กสินเชื่อที่เพ่ิมขึ้น
ตามเศรษฐกิจที่ฟ้ืนตัว และความต้องการสินเช่ือที่สูงขึ้นในช่วงที่
ค่าครองชีพเพิ่มขึ้น
 ขณะทีค่า่ใชจ่้ายทางการตลาดทีล่ดลงตามปจัจัยฤดกูาล และคา่
ใช้จ่ายสำารองที่ลดลงตาม NPL ที่ดีขึ้น โดยปัจจุบันลูกหนี้ที่บริษัท
ได้ให้ความช่วยเหลือได้กลับมาชำาระเป็นปกติแล้ว
 KTBST คงคำาแนะนำา “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 50.00 บาท อิง 
2022E P/BV ที ่4.5x (+1SD ตัง้แตเ่ขา้ตลาด) ประเมนิว่า TIDLOR 
ควรที่จะเทรด Premium จากความเส่ียงในการดำาเนินงานที่ต่ำา
กวา่ผูป้ระกอบการรายอืน่ ทัง้รายไดท้ีไ่มไ่ดพ่ึ้งพิงรายไดจ้ากสินเช่ือ 
เป็นหลัก และการลงทุนระบบ IT ที่สูง และมีประสิทธิภาพใน
ช่วงที่ผ่านมาจะช่วยหนุนให้บริษัทมีโอกาสปล่อยสินเช่ือ และขาย
ประกันออนไลน์ที่สูง n

เตบิโต +30% YoY จากเดมิที ่+25% YoY โดยจะไดผ้ลบวกจาก
การเปดิให ้บริการใหม ่Road-Rail Service ทีจ่ะใชร้ถไฟความเร็ว
สูง ลาว-จีน ในการบริการขนส่งสินค้า ซึ่งจะช่วยให้ขยายฐานลูก
ค้าใหม่ๆ และลดต้นทุนเนื่องจากมี GPM สูงกว่าการขนส่งปกติ
ราว 5% ทั้งนี้ WICE ตั้งเป้าจะขนส่งด้วย Road-Rail Service 
ราว 2-3 พันเทีย่วในป ี2565 คดิเปน็ 10-15% ของการขนส่งดว้ย 
Cross Border อีกทั้งจะยังคงขยาย Capacity ตู้คอนเทนเนอร์
ให้บริการเพิ่มขึ้น
 ทางฝา่ยวิจัยปรับราคาเปา้หมายขึน้เปน็ 28.00 บาท องิ 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) เนื่องจากเรามีการปรับกำาไรเพิ่มขึ้น และ 
Re-Rate PER ขึ้น จากอัตราการเติบโตของกำาไรที่ดีขึ้น โดยยัง
มี Key Catalyst กำาไรไตรมาส 4/2564  และปี 2565  ที่จะทำา
สถิติสูงสุดใหม่ได้ต่อเนื่อง n

บริษทัหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำ�กดั (มห�ชน) หรือ KTBST 
ยังคงแนะนำา “ซื้อ” บริษัท เงินติดล้อ จำากัด (มหาชน) หรือ 

TIDLOR จากผลการดำาเนนิงานทีจ่ะดขีึน้ ทัง้ธรุกจิสินเชือ่ และธรุกจิ 
นายหน้าขายประกัน หนุนโดยยอดปล่อยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่
เศรษฐกจิด ีเพ่ิมชอ่งทางการขายประกนั และปล่อยสินเชือ่ออนไลน์
 คาดวา่ กำาไรสุทธปิ ี2022E ของ TIDLOR จะอยูท่ี ่4.1 พันล้านบาท 
ขยายตวั +32% YoY จาก Loan Growth +22% YoY โดยเปน็ผล 
ของการขยายสาขา การเพิ่มจำานวนผู้ใช้งาน TIDLOR Card และ
ก�รเร่งปล่อยสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่เศรษฐกิจดีขึ้น 
 TIDLOR มีรายได้ค่าธรรมเนียมปรับตัวเพิ่มขึ้น +28% YoY 
จากยอดขายประกันที่เพิ่มขึ้นตามการคลาย Lockdown และการ
ใช้รถที่เพ่ิมขึ้น โดยสัดส่วนประกันภัยรถช้ัน 1 เพ่ิมข้ึนในช่วงที่
เศรษฐกิจกลับมาดี รวมถึงการขยายระยะเวลาผ่อนชำาระประกัน
ภัยรถเป็น 0% 10 เดือน จากเดิมที่ 0% 6 เดือน เป็นตัวหนุน

รวมถึง Credit Cost ที่อยู่ในระดับต่ำาที่ 122 bps จากความ

บริษทัหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำ�กดั (มห�ชน) หรือ KTBST 

ประเมนิแนวโนม้ธรุกจิบริษัท ไวส์ โลจิสตกิส์ จำากดั (มหาชน) 
หรือ WICE โดยปรับกำาไรปี 2565 ขึ้น จากธุรกิจ Sea Freight 
และ Cross Border ที่ยังสดใส ทั้งนี้การปรับกำาไรสุทธิปี 2565  
ขึ้น +18% เป็น 682 ล้านบาท (+30% YoY) จาก 1. ธุรกิจ Sea 
Freight มีแนวโน้มเติบโตดีมากขึ้นจากค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์
ที่ยังอยู่ในระดับสูง และมีโอกาสเพ่ิมขึ้น 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

TIDLORกำ�ไรทะย�น32%
สินเชื่อ-นายหน้าประกันดัน

WICEปั๊มกำ�ไรนิวไฮต่อเนื่อง
ขนส่งทางทะเล-ข้ามแดนหนุน
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(ประกอบธรุกจิยานยนตไ์ฟฟ้า มส่ีวนแบง่การตลาด Top 2 สำาหรับ
รถ E-Bus ในไตห้วนั) เพ่ือรุกธรุกจิ E-Bus ในประเทศไทย นบัเปน็ 
โอกาสทีน่า่สนใจของ SAT ทีจ่ะเร่ิมเขา้สู่ธรุกจิยานยนตไ์ฟฟ้าทีม่แีนวโนม้ 
เตบิโตสูงในอนาคต และชว่ยลดความกงัวลจากธรุกจิปจัจุบนัทีม่รีายได้ 
หลักจากรถยนตสั์นดาป ซึง่อาจถกู Disrupt ไดใ้นอนาคต ทัง้นี ้SAT 
จะมีการแจ้งรายละเอียดอีกคร้ังหลังจากจัดตั้งบริษัทร่วมทุนแล้ว
เสร็จ ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในไตรมาส 1/2565
ราคาเป้าหมาย 29.00 บาท
 ฝา่ยวจัิยปรับราคาเปา้หมายขึน้เปน็ 29.00 บาท องิ 2022E ที ่11 
เทา่ (+0.25SD above 5-yr average PER) จากเดมิที ่25.00 บาท 
องิ 2022E PER ที ่9.5 เทา่ (-0.25SD below 5-yr average PER) 
ซึ่งเรา re-rate PER ขึ้น จากภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในปี 
2565 ทีย่งัเตบิโตไดด้ ีและกำาไรสุทธปิ ี2565 จะทำาสถติสูิงสุดใหมไ่ด้
ตอ่เนือ่ง และระยะยาวยงัมโีอกาส Upside เพ่ิมจาก JV ใหมท่ีเ่ร่ิม 
รุกเข้าสู่ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าที่มีโอกาสเติบโตสูงในอนาคต n

บริษัทหลกัทรัพย์ เคทบีเีอสท ีจำากัด (มหาชน) ประเมนิแนวโนม้ 

ธรุกจิบริษัท สมบรูณ ์แอด๊วานซ ์เทคโนโลย ีจำากดั (มหาชน) 
หรือ SAT ซึง่ยงัคงประมาณการกำาไรปกตปิ ี2565  อยูท่ี ่1.1 พัน
ล้านบาท +14% YoY จากอุตสาหกรรมยานยนต์ฟื้นตัวดีขึ้นและ
มีโอกาส Upside จาก JV ใหม่ โดยประเมินยอดผลิตรถยนต์ 
ปี 2565 ที่ 1.8 ล้านคัน +7% YoY 
 ขณะทีร่ายได ้SAT จะเตบิโต +9% ดกีวา่ภาพรวมอตุสาหกรรม 
เนือ่งจากไดรั้บคำาส่ังซือ้ใหมท่ีเ่พ่ิมขึน้ ประกอบกบั GPM จะปรับตวัดขีึน้ 
เปน็ 19.6% จากป ี2564 = 19.0% จากการทยอยปรับราคาขายส่วนใหญ่ 
ขึน้ตัง้แตไ่ตรมาส 1/2565 ชดเชยตน้ทนุเหล็กทีเ่พ่ิมขึน้และ U-Rate 
ทีเ่พ่ิมขึน้ส่งผลใหก้ำาไรไตรมาส 1/2565 จะกลับมาเตบิโตจากไตรมาส 
4/2564 ได้โดดเด่น 
บริษัทร่วมทุนหนุนอัพไซด์ 
 นอกจากนี้กำาไรปี 2565 และระยะยาวยังมีโอกาส Upside 
เพิ่ม จากแผนเตรียมจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ Tron E จากไต้หวัน 

SATยานยนต์ฟื้นตัว
ธุรกิจร่วมทุนหนุนUpside 

China Post และ Cardinal UK เตม็ป ีซึง่คาดวา่จะทำาใหป้รมิาณ
การขนส่งทั้งทางทะเลและทางอากาศเพ่ิมข้ึน 3. เร่ิมรับรู้รายได ้
จากการขนส่งทางรางที่ทำาร่วมกับ China Post เป็นปีแรก    
 ทัง้นี ้เราคงคำาแนะนำา “ซ้ือ” โดยม ีKey Catalysts คอืดลี M&A 
ใหม่กับธุรกิจขนส่งทางอากาศในประเทศ และการเริ่มใช้การขนส่ง
ทางราง ด้าน Valuation ยังน่าสนใจ เทรดที่ 2565 PER ที่ 21x 
ถอืวา่ยงัต่ำากวา่คา่เฉล่ียกลุ่มที ่25x และเทยีบกบักำาไรป ี2564-2566 
เติบโตด้วย CAGR ที่ +17% 
 ประเมนิราคาเหมาะสมที ่20.00 บาท องิ PER 30x (peer avg. 
อยูท่ี ่28x) มองวา่ Global Demand ของการขนส่งจะเตบิโตตาม
การฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกหลังไดรั้บผลกระทบจากโควดิ และจาก
ตลาด e-Commerce ทีเ่ตบิโตไดอ้ยา่งกา้วกระโดด นอกจากนีค้าดวา่ 
บริษัทจะได้ประโยชน์จากการร่วมมือกับบริษัท China Post และ 
Thailand Post Distribution อีกทั้ง คาดว่าในปี 2565 จะยังมี
การประกาศดีล M&A ใหม่ๆ อีกหลายดีล n

บริษทัหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำากดั (มหาชน) หรือ KTBST 

ระบถุงึ บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสตกิส์ จำากดั (มหาชน) หรือ LEO 
ว่า ประเดน็สำาคญัไดแ้ก ่1. ผูบ้ริหารมองแนวโนม้คา่ระวางเฉล่ียอยูท่ี ่
ระดบัสูงตลอดป ีรวมถงึปริมาณการขนส่งจะเตบิโตข้ึนตามการฟ้ืนตวั 
และขยายตัวของเศรษฐกิจโลก 2. การขนส่งทางรางที่ร่วมมือกับ 
China Post มโีอกาสไดจ้ำานวนตูถ้งึ 400-500 ตูต้อ่เดอืน ซึง่อตัรา 
คา่ขนส่งอยูท่ีป่ระมาณ 1 แสนบาทตอ่ตู ้และคาดม ีMargin ทีร่ะดบั 
10-15% ประเมนิรายไดข้นส่งทางรางเบือ้งตน้ในป ี2565 ที ่100 ล้านบาท 
 อยา่งไรกต็ามมองวา่การขนส่งทางรางมโีอกาสเตบิโตไดอ้กีมาก
ในอนาคต ซึง่หากสามารถ Ramp Up จำานวนตูข้นส่งไดถ้งึ 400-500 
ตูต้อ่เดอืน จะคดิเปน็รายไดร้าว 480-600 ล้านบาท ซึง่คดิเปน็ Upside 
ต่อประมาณการปี 2566 ราว 15-25%
 ประเมนิกำาไรป ี2565-2566 ที ่213 ล้านบาท (+25% YoY) และ 
231 ล้านบาท (+8% YoY) ตามลำาดบั คาดรายไดจ้ะเตบิโตจาก 1. 
คา่ระวางทีจ่ะยงัคงอยูใ่นระดบัสูง 2. ผลประโยชนจ์ากการจับมอืกบั 

LEOจับตาดีลใหม่มีอีกเพียบ
ค่าระวางพุ่ง-ขนส่งรางอัพโต
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ล้านบาท เพราะจำานวนรถทีย่ดึลดลงจากลูกหนีท้ีก่ลับมาจ่ายไดม้าก
ข้ึนและเร่งขายไปเยอะแล้ว ขณะที่ราคาขายรถมือสองยังทรงตัว
ระดับสูงได้ดี 
ชอบแนะนำ� “ซื้อ”
 และยังคงคำาแนะนำา “ซ้ือ” ราคาเป้าหมายที่ 77.00 บาท 
อิง 2Q/22E P/BV ที่ 1.20x (+0.50SD above 10-yr average 
P/BV) โดยมีความเส่ียงจากขาดทุนรถยึดที่มีโอกาสมากกว่าคาด
จากภาพรวมเศรษฐกิจที่แย่ลง และแนวโน้ม NPLs ที่จะสูงขึ้น
มากกว่าคาด
 ในส่วนของ KKP รายงานกำาไรสุทธิใน 4Q/21 อยู่ที่ 2.02 
พันล้านบาท เพิ่มขึ้น +83% YoY และ +37% QoQ ดีกว่าที่ 
KTBSTคาด +42% เพราะมีรายได้อื่นจากการขายสินเชื่อรายย่อย
ที่เคยตัดหนี้สูญไปแล้วเข้ามาช่วยราว 1 พันล้านบาท และมีรายได้
ค่าธรรมเนียมสุทธิอยู่ที่ 1.6 พันล้านบาท (มากกว่า KTBSTคาด 

1.3 พันล้านบาท) เพิ่มขึ้นถึง +36% YoY และ +8% QoQ และ
จากธุรกิจ Private Wealth และตลาดทุนเป็นหลัก
 ประกอบกบัสินเชือ่เตบิโตไดโ้ดดเดน่ถงึ +16.5% YoY ขณะที ่
NIM เพ่ิมขึน้มาอยูท่ี ่4.33% จาก 4.11% ใน 3Q/21 เพราะมกีาร
ปล่อยจากสินเชือ่เชา่ซือ้และสินเชือ่บา้นเพ่ิมขึน้ ทางดา้นสำารองทีร่วม
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

บริษทัหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จากดั (มหาชน) หรือ KTBST 
คาดวา่ ธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัร จำากดั (มหาชน) หรือ KKP 

จะทำากำาไรสุทธ ิ2Q/22E และกำาไรสทุธ ิ1Q/22E เพ่ิมขึน้ไดท้ัง้ YoY 
และ QoQ ดว้ยการคงประมาณการกำาไรสุทธปิ ี2Q/22E อยูท่ี ่6.8 
พันล้านบาท เพิ่มขึ้น +8% YoY 
 ขณะทีค่าดวา่แนวโนม้กำาไรสทุธ ิ1Q/22E จะเพ่ิมขึน้ไดท้ัง้ YoY 
และ QoQ จากภาวะตลาดหุ้นยังมีโมเมนตัมที่เติบโตได้ และคาด
สินเชือ่ยงัคงขยายตวัดตีอ่เนือ่ง นอกจากนีย้งัมธีรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบั
ตลาดทุน (EDT) ซึ่งช่วยให้กำาไรเติบโตเหนือกลุ่ม
พอร์ตสินเชื่อโตกว่าคาด
 KTBST ระบุอีกว่า สินเชื่อ KKP จะเติบโตได้โดดเด่น ทำาให้ 
KTBST มีมุมมองเป็นบวกมากขึ้นที่สินเชื่อจะเติบโตได้ดีกว่าคาด 
ขณะที่รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิมีโอกาสทรงตัวได้ ซึ่งจะเป็น Up-
side เพิ่มต่อประมาณการกำาไรสุทธิในปี 2Q/22E  

 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 ได้ทำา Sensitivity Analysis โดยประเมิน
ทุกๆ สินเชื่อที่เพิ่มขึ้น 1% จะเป็น Upside ต่อประมาณการกำาไร
สุทธิในปี 2Q/22E ราว 0.6% 
 รายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิคาดว่าในปี 2Q/22E ยังทรงตัวได้ 
(คาด -8% YoY) แมว้า่ป ี2Q/21 มฐีานทีสู่งจากตลาดทนุทีด่ ีแตย่งั
มดีลี วาณชิยธ์นกจิ (IB) อกีมาก และ Wealth ยงัโตไดด้ตีอ่เนือ่ง 
ผลขาดทุนรถยึดใน 1Q/22E คาดว่าจะลดลงจาก 4Q/21 ที่ 490 

KKPผลงานดีเกินคาด
ดันกำ�ไรปีเสือโตต่อ8%
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ที่ +14% จากการใช้จ่ายผ่านบัตรที่กลับมาขยายตัวตามสภาพ
เศรษฐกจิ การกลับมาเร่งปล่อยสินเชือ่พ่ีเบิม้ รวมทัง้ความสามารถ
ในการตดิตามหนีท้ีม่ปีระสิทธภิาพ หนนุใหบ้ริษัทม ีNPL ทีต่่ำากว่า
อุตสาหกรรม และรายได้หนี้สูญรับคืนที่สูง
สัญญาณสินเชื่อฟื้น
 KTBST ระบตุอ่ไปวา่ เร่ิมเหน็สัญญาณสินเชือ่ดขีึน้ และไมไ่ด้
รับผลกระทบจากโควิด-19 ตั้งแต่ 4Q/21 โดยสินเชื่อหลัก (บัตร
เครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล) กลับมาดีขึ้น โดยทรงตัว YoY 
แต่ขยายตัว +7% QoQ จากการใช้จ่ายผ่านบัตรที่ขยายตัว +2% 
YoY, +33% QoQ ตามปจัจัยฤดกูาล และการทอ่งเทีย่วในประเทศ
ที่ดีขึ้น
 ขณะที่ NPL ก็ปรับตัวลดลงเป็น 3.6% จากไตรมาส 3Q/21 
อยู่ที่ 3.8% การตัดจำาหน่ายหนี้เสียน้อยลง และกลับมาสู่ระดับ 
ปกติที่ 1.2 พันล้านบาท Cost to Income ปรับตัวลงเป็น 37% 
ส่งผลให้กำาไร สุทธิ 4Q/21 ที่ 1.25 พันล้านบาท (-6% YoY, 
-5% QoQ) ซึ่งออกมาดีกว่าที่ KTBSTคาด +7% โดยกำาไรสุทธิ
ลดลงจากค่าใช้จ่ายสำารองที่เพิ่มขึ้นเป็น One-Off Item ตามการ
ปรับมูลค่าสำารอง KTBL จำานวน 539 ล้านบาท 
 ขณะที่เร่ิมเห็นสัญญาณผลการดำาเนินงานที่ฟ้ืนตัวจากสินเชื่อ
หลักที่ขยายตัว +7% QoQ, NPL ปรับตัวลง รวมทั้งการตัด
จำาหน่ายหนี้สูญลดลง และกลับมาสู่ระดับปกติ n

บริษทัหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จากดั (มหาชน) หรือ KTBST 
คาดว่า บริษัท บัตรกรุงไทย จำากัด (มหาชน) หรือ KTC 

จะทำากำาไรสุทธปิ ี2Q/22E ขยายตวั +11% YoY ที ่6.6 พันล้านบาท 
หนุนโดยสินเชื่อที่จะขยายตัว +6% YoY จากสินเชื่อบัตรเครดิต
ที่เพิ่มขึ้น +7% YoY ตามการใช้จ่ายผ่านบัตรที่สูงขึ้น การขยาย
ตวัทางเศรษฐกจิ รวมทัง้สินเชือ่พ่ีเบิม้ทีจ่ะเพ่ิมขึน้จากการเร่ิมปล่อย
สินเชื่อผ่านสาขา KTB  
 ขณะที่ NPL ปรับตัวลงเป็น 3.1% มีรายได้หนี้สูญรับคืนเพิ่ม
ขึ้น +3% YoY จากฐานลูกหนี้ตัดจำาหน่ายที่เพิ่มขึ้น และความ
สามารถของบริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำากัด (KTBL) เพิ่มขึ้น 
คาดงบ 1Q ขยายตัว
 และยังประเมินผลการดำาเนินงานไตรมาส 1Q/22E จะขยาย
ตัว QoQ ซึ่ง KTC จะไม่มีค่าใช้จ่ายสำารอง One-Off Item ของ 
KTBL รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการตลาด และค่าใช้จ่ายธรรมเนียม
ลดลงตามปัจจัยฤดูกาล รวมทั้งสินเชื่อพ่ีเบิ้มจะเร่ิมเห็นการขยาย
ตัวเพิ่มขึ้นเด่นชัดจากปี 2021 ที่อยู่ที่ 500 ล้านบาท ภายหลัง
เริ่มปล่อยสินเชื่อพี่เบิ้มผ่านสาขา KTB จำานวน 900 แห่งในปลาย 
1Q/22E
 KTBST ยงัคงแนะนำาซือ้ KTC ราคาเปา้หมาย 72.00 บาท อิง 
2Q/22E P/BV ที่ 6.0x (+1SD above 3-yr average P/BV) 
โดยประเมนิวา่ผลการดำาเนนิงานของ KTC จะเริม่กลับมาขยายตวั
สูงตั้งแต่ปี 2Q/23E หรือคิดเป็น 2Q/21-2Q/23E EPS  CAGR 

KTCสินเชื่อฟื้นตัวดี
หนุนกำ�ไรทะย�น11%
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ล้านบาท (+28-35% YoY) จากแนวโน้มอุตสาหกรรมที่ดีทำาให้ทุก
สินคา้เตบิโต ปจัจุบนัมรีายไดป้ระจำาราว 330 ล้านบาทตอ่ป ีและม ี
Backlog ทยอยรับรู้ในไตรมาส 4/2564-2565 ราว 290 ล้านบาท 
และงานทีอ่ยูร่ะหวา่งการเจรจาอกีกวา่ 470 ล้านบาท ซึง่หากสำาเร็จ
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 
กวา่ประเทศทีพั่ฒนาแล้วอกีมากจาก Adoption Rate ทีม่แีนวโนม้ 
เพิ่มขึ้น n

บริษัทหลกัทรัพย์ เคทบีเีอสท ีจำ�กัด (มห�ชน) ระบถึุง  บริษัท 
ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) หรือ IIG ว่า มีประเด็น

สำาคัญคือ ในป ี2565 เป้ารายได้อยู่ที่ 900-950 ลา้นบาท (เพิม่ขึน้ 
28-35% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน) และการ M&A ยังคง 
Timeline เดมิ จะเกดิขึน้ในคร่ึงปแีรกของป ี2565 (Target บริษัท
ที่มีรายได้หลักร้อยล้านบาทและเป็นธุรกิจที่มี Synergy) 
 นอกจากนี้ยังไม่ขยายธุรกิจในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบัน Focus 
ทีก่ารขยาย Capacity เพ่ือรองรับ Demand ในประเทศไทยทีย่งัมี
อยูอ่กีมาก โดยมองเปน็กลางจากการประชมุ ยงัไมม่ปีระเดน็ใหมท่ี่
ส่งผลตอ่ภาพรวมเดมิอยา่งมนียัสำาคญั และยงัคงประมาณการกำาไร
ปกติปี 2565 ที่ 124 ล้านบาท (EPS growth 2565 ที่ +38%) 
 สำาหรับแนวโน้มธุรกิจที่เติบโตโดดเด่นและลักษณะธุรกิจ 
ที่ Outlook เกาะไปกับ Mega Trend ในส่วนของ Cloud 
Computing/Software ทำาให้ได้รับความสนใจจากตลาด 
 ทั้งนี้ผู้บริหารประเมินแนวโน้มธุรกิจยังเติบโตได้ดี การแข่งขัน
ยังไม่ใช่เรื่องน่ากังวล เตรียมขยาย Capacity รองรับ Demand 
ในประเทศ โดยในปี 2565 ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้อยู่ที่ 900-950 

IIGโดดรับเมกะเทรนด์
จับตาดีลM&A-ดีมานด์ล้น

ค่�ใช้จ่�ยสำ�รองลดลง
 ทางดา้นผลการดำาเนนิงาน 1Q/22E คาดจะขยายตวั QoQ จาก 
คา่ใชจ้า่ยสำารองทีล่ดลง เพราะไมม่กีารตัง้ Management Overlay 
ขณะที่ Cost to Income จะยังอยู่ในระดับที่สูง จากการเร่ง
ติดตามหนี้ และยึดรถเร็วขึ้นต่อเนื่องเพื่อจัดการ NPL ให้อยู่ใน
ระดับต่ำา และเป็นไปตามเป้าบริษัทที่ 4%
 KTBST มองราคาเป้าหมาย 4.60 บาท อิง 2022E P/BV 
ที่ 2.0x (-1SD below 5-yr average P/BV) ประเมินว่าผล
การดำาเนินงานของบริษัทจะกลับขยายตัวที่ 2021E-2023E EPS 
CAGR ที่ +15% หนุนโดยสินเช่ือที่กลับมาเพ่ิมขึ้นตามสภาพ
เศรษฐกจิในประเทศทีฟ้ื่นตวั ความตอ้งการรถบรรทกุในการขนส่ง 
Logistic และการกอ่สร้างทีจ่ะอยูใ่นระดบัสูง และเร่ิมปล่อยสินเชือ่
จำานำาทะเบียนรถบรรทุก n

บริษทัหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จ�กดั (มห�ชน) หรือ KTBST 

แนะนำา “ซื้อ” บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำากัด (มหาชน) หรือ 
THANI แนวโน้มการขยายตัวของสินเชื่อรถบรรทุกกลับมาขยาย
ตัวได้ตั้งแต่ 2Q/20 ขยายตัว +2.8% YoY และปี 2022E 
ขยายตัว +5% YoY หนุนโดยยอดปล่อยสินเชื่อใหม่ของบริษัทที่ 
2.64 พันล้านบาท (สูงสุดเป็นประวัติการณ์) 
สินเชื่อจำ�นำ�ทะเบียนรถบรรทุกหนุน
 รวมถึงบริษัทมีแผนเริ่มดำาเนินงานปล่อยสินเชื่อจำานำาทะเบียน
รถบรรทกุใน 2H/22E (ปจัจุบนับริษัทอยูร่ะหวา่งการขอใบอนญุาต 
ดำาเนนิธรุกจิจำานำาทะเบยีนรถจาก ธปท. คาดวา่จะแล้วเสร็จใน 1H/22E) 
 นอกจากนี้ Credit Cost จะลดลงเป็น 102 bps จาก
ระดับสำารองที่สูง และไม่มีความจำาเป็นที่จะต้องสำารองเพิ่มขึ้นเป็น 
Management Overlay

THANIสินเชื่อปีเสือ2.64พันล.
สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 
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จะเปิดในช่วงไตรมาส 1/2565 นอกจากนี้จะมีการเปิดที่เวียดนาม
เพิ่มเติมภายในปี 1-2 ปีนี้อีกด้วย  
ผลงานโตต่อเนื่อง
 ทั้งนี้ประมาณการกำาไรสทุธิในปี 2565 อย่ทูี่ 8.4 พันล้านบาท 
เพ่ิมข้ึน +21% YoY จากการใหส่้วนลดคา่เช่าลดลงเหลือ 15-20% 
จากปี 2564 ที่ให้ราว 35-40% และมีการเปิดศนูย์ใหม่ที่จังหวัด
จันบุรีในไตรมาส 1/2565 Valuation/Catalyst/Risk 
 สำาหรับราคาเปา้หมายป ี2565 ที ่65.00 บาท อิง SOTP โดยแบง่ 
เปน็ธรุกจิหลัก 64.00 บาท องิ DCF (WACC 7.5%, Terminal Growth 
2.5%) และธรุกจิ Residential = 1.00 บาท องิ Forward PER กลุ่ม 
อสังหาที ่8.0 เทา่) ดา้น Valuation ยงัไมแ่พง โดยซือ้ขาย EV/EBITDA 
ป ี2565 ที ่22 เทา่ (+0.5SD above 8-yr average EV/EBITDA) 
แตม่คีวามเส่ียงจากส่วนลดคา่เชา่มากกวา่คาดจากสถานการณ์ COVID-19 
รอบใหม่ และยอดโอนคอนโดที่ต่ำากว่าคาด n

บริษัทหลกัทรัพย์ เคทบีเีอสท ีจำ�กัด (มห�ชน) ระบถึุง  บริษัท 
เซ็นทรัลพัฒนา จำากัด (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. เปน็มากกวา่ 2.7 ล้านตร.ม. ซึง่ยงัมอีกี 10 ศนูยก์ารคา้
ที่ยังไม่ประกาศออกมา โดยคิดเป็น CAGR ของรายได้ใน 5 ปี
ข้างหน้า (ปี 2565-2568) ที่ 14-16%  
เปิดศูนย์ใหม่หนุน
 ตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 2565 อย่ทูี่ 25-30% 
YoY (เราคาด 30% YoY) โดยปี 2565 ยังคงให้ส่วนลดค่าเช่า
อีกราว 15-20% และจะเติบโตได้จากการเปิดศนูย์ใหม่ที่จันทบรุีที่

CPNรุกธุรกิจNon-Retail
เดินหน้าลงทุนอัพฐานแกร่ง

บริษัทหลกัทรัพย์ เคทบีเีอสท ีจำ�กัด (มห�ชน) มมีมุมองเปน็บวก 

ตอ่แนวโนม้ บริษัท อาร์ แอนด ์บ ีฟู้ด ซพัพลาย จำากดั (มหาชน) 
หรือ RBF มากขึน้จากธรุกจิกญัชง คอื 1. บริษัทสามารถปลูกกญัชง 
ได ้800-1,000 ตน้ตอ่ไร่ โดยการปลูกกญัชง มทีัง้แบบ Out Door, Green 
House ซึง่เมือ่ไดท้ำาการปลูกจริง สามารถทำาไดม้ากกวา่ 2crop ตอ่ป ี
โดยปกตริะยะเวลาในการปลูกและเกบ็เกีย่วผลผลิตกญัชงใชร้ะยะเวลา 
ประมาณ 3-4 เดอืน  อยา่งไรกต็าม Crop รอบตอ่ไป จะใช้ระยะเวลา 
เก็บเกี่ยวที่เร็วขึ้นเป็น 2-3 เดือน เนื่องจากบริษัทได้ย่นระยะเวลา
การปลูกในรอบถัดไปโดยการเพาะต้นกล้ารอไว้ในโรงเพาะชำา

2. เปอรเ์ซน็ต ์Yield สารสกดั CBD และผลผลิตช่อดอกแหง้
ทำาได้ดีกว่าที่คาด จากการสุ่มตรวจช่อดอกแห้งพบว่า Yield การ
สกัดสามารถทำาได้ที่ 4-5% สูงกว่าเราประเมินไว้ที่ 3%   

3. แนวโนม้ราคาสารสกดั CBD ถกูลง แตอ่ยา่งไรกต็ามคาดเหน็
ตน้ทนุการปลูกกญัชงมแีนวโนม้ปรับตวัลดลงตามไปดว้ย ทัง้นีค้าดวา่ 
เมล็ดพันธุใ์นราคาทีถ่กูลง เปน็ผลพลอยไดจ้ากการเปดิเสรีกญัชง-กญัชา 
มองดีม�นด์ผลิตภัณฑ์กัญชงสูง

4. ผูบ้ริหารมองวา่ความเส่ียงคอืความตอ้งการสินคา้กญัชงทีต่ลาด

RBFดีมานด์ผลิตภัณฑ์กัญชงสูง
หนุนกำาไรอัพไซด์-เป้า29บาท

ยงัรอดผูลตอบรับหลังจากวางจำาหนา่ย โดย Demand ยงัคงตอ้งรอการ 
Ramp up ในชว่งไตรมาส 2/2565 เปน็ตน้ไป ตลาดยงัคงกงัวลใน
เร่ือง Demand กญัชง ทำาใหลู้กคา้ยงัลังเลทีจ่ะส่ังซือ้ Order ทัง้ป ี 
 คงกำาไรสุทธิปี 2565 โต +238% YoY อยู่ที่ 1,450 ล้านบาท 
โดยปัจจัยสำาคัญในการเติบโตคือการรับรู้ รายได้จากกัญชงที่คาด
ว่าจะสามารถรับรู้ได้ในไตรมาส 1/2565 เป็นต้นไป และยังคง
สมมตฐิาน Demand กญัชงทีร่าว 6,000 กโิลกรัมตอ่ปแีละมรีาคา
ขายสารสกัด CBD ที่ 200,000 บาทต่อกิโลกรัม 
 อยา่งไรกต็ามทีเ่ราประเมนิกำาไรป ี2565  ยงัม ีUpside จาก 2 
ปัจจัยคือ 1. ราคาขาย CBD ที่เพิ่มขึ้นทุกๆ 10,000 บาทต่อ
กิโลกรัม จะส่งผลให้กำาไรเพิ่มขึ้น +46 ล้านบาท คิดเป็น +3% 
ของประมาณการปี 2565 และคิดเป็นผลกระทบต่อราคาหุ้นที่เพิ่ม
ขึ้น +0.9 บาทต่อหุ้น และ 2. Yield ที่เพิ่มขึ้นทุกๆ +1% จะส่ง
ผลต่อกำาไรเพิ่มขึ้น +288 ล้านบาท คิดเป็น +20% ของประมาณ
การป ี2565 และคดิเปน็ผลกระทบตอ่ราคาหุน้ทีเ่พ่ิมขึน้ +5.7 บาท
ต่อหุ้น ประเมินราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 29.00 บาท อิง 2022E 
PER 40.0x (+1.5SD above 5-yr avg.PER) n
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โดย : บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำ�กัด (มห�ชน) 31

ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 จากกำาไรช่วง 9 เดือนแรกของปีนี ้
ที่ 4.2 พันล้านบาท) SPALI มีแผนที่จะพัฒนาโครงการ 
เพ่ิมขึ้นเป็น 13 แห่ง ในปี 2565 จากเดิม 11 โครงการ 
ในปี 2564 
 โดยกำาลังศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายความครอบคลุม
ธุรกิจในมาเลเซีย ฟิลิปปินส์และเวียดนาม ถึงแม้ว่ารายละเอียด
ของแผนขยายการพัฒนาดังกล่าวจะยังไม่ถูกเปิดเผย แต่ก็น่าจะ
เป็นแผนระยะยาว จึงมองว่า SPALI จะพยายามสร้างพื้นที่ใหม่ๆ 
สำาหรับการเตบิโตนอกจากฐานทีแ่ขง็แกร่งมากในประเทศ เนือ่งจาก
การเติบโตของอุปสงค์ที่อยู่อาศัยในประเทศดูเหมือนจะถูกจำากัด
ด้วยปัญหาการเติบโตของประชากร
ฐานะการเงินแข็งแกร่ง
 คงคำาแนะนำา “ซื้อ” ราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 24.60 บาท 
แม้ว่าเราจะไม่ตื่นเต้นกับเป้าหมายการเติบโตของรายได้ในปี 2565 
แตม่องวา่กลยทุธท์ีก่ล่าวขา้งตน้จะเปน็ฐานทีแ่ขง็แกร่งขึน้สำาหรับการ
เติบโตในระยะยาว นอกจากนี้ การที่ SPALI เน้นไปที่ผลิตภัณฑ์
แนวราบในปี 2565 ส่งผลให้ความสำาเร็จของผลิตภัณฑ์ที่มีวงจร
ธุรกิจสั้นนี้จะทำาให้เกิด Upside Risk ต่อเป้าหมายในปี 2565 ซึ่ง
ไม่ได้สูงกว่าประมาณการล่าสุดมากนัก 
 ยิ่งไปกว่านั้น การขยายธุรกิจในต่างประเทศที่เร็วกว่าที่คาดไว้
จะทำาให้เกิด Upside Risk ต่อประมาณการล่าสุดเช่นกัน ทั้งนี้
สถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งอย่างมากของ SPALI จะเป็นปัจจัย
สำาคัญที่ช่วยให้การขยายขอบเขตธุรกิจทำาได้โดยไม่มีข้อจำากัดด้าน
การเงิน n

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำ�กัด (มห�ชน) ระบุถึง บริษัท 
ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) หรือ SPALI ว่า บริษัทตั้งเป้าราย

ได้ในปี 2565 ไว้ที่ 2.9 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจาก 
ปี 2564 ที่ 2.8 หมื่นล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มสูงที่จะบรรลุหรือไม่ก็
ใกล้เคียงจากความมั่นใจของ SPALI ที่จะสามารถสร้างจุดสูงสุด
ใหม่สำาหรับรายได้ในไตรมาส 4/2564 ซึ่งจำาเป็นสำาหรับการบรรลุ
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) มีกำาหนดโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2565 ซึ่งหมายความว่าเป้า
หมายรายได้ปี 2565 ดังกล่าวมีความแน่นอนแล้ว 50% 
 ทั้งนี้ SPALI มีแผนที่จะขยายการเติบโตของยอดขายใน
ปี 2565 ขึ้น 16% เป็น 2.8 หมื่นล้านบาท และจะเพิ่มมูลค่า 
การเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2565 อีก 61% เป็น 4 
หมืน่ล้านบาท โดยจะเพ่ิมแบรนดใ์หม ่5 แบรนด ์ใน 5 จังหวดัใหม่ 
และบา้นระดบัไฮเอนดเ์ขา้ไปในพอรต์การพัฒนา ซึง่คอ่นขา้งชดัเจน
ว่า SPALI จะเนน้ทีโ่ครงการทีอ่ยูอ่าศยัแนวราบในพ้ืนทีต่า่งจังหวดั
ในปี 2565
ตล�ดต�่งประเทศโตดี
 นอกจากความสำาเร็จในประเทศออสเตรเลียที่ SPALI ได้
เข้าสู่ตลาดมากว่า 7 ปีแล้ว และสามารถสร้างผลตอบแทนใน 
ระดับที่ดี (>300 ล้านบาท ของส่วนแบ่งกำาไรจากการลงทุนนี้ใน

SPALIวางกลยุทธ์พร้อมโต
บุกแนวราบ-ต่างแดนอัพฐาน
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กำ�ไรก่อนตั้งสำ�รองแกร่ง
	 ถึงแม้ผลกำ�ไรจะออกม�อ่อนแอกว่�ที่ค�ดก�รณ์ไว้	 แต่ 
AEONTS	 ร�ยง�น	 PPOP	 ในไตรม�ส	 3/FY65	 ท่ีแข็งแกร่ง 
ที่	 2.8	 พันล้�นบ�ท	 เพิ่มขึ้น	 9%QoQ	 และ	 16%YoY	 ดีกว�่ 
ทีค่�ดก�รณไ์ว	้9%	จ�ก	NII	และร�ยไดท้ีม่ใิชด่อกเบีย้	(Non-NII)	
ที่สูงกว่�ค�ด	 และอัตร�ส่วนต้นทุน/ร�ยได้ท่ีต่ำ�กว่�ค�ดก�รณ์ไว้
ขณะที	่PPOP	ทีด่ขีึน้ในเชงิ	QoQ	ไดร้บัแรงหนนุจ�ก	1.ก�รเติบโต
ของสินเชือ่	3%	QoQ	เปน็	8.95	หมืน่ล�้นบ�ท	ทัง้จ�กบตัรเครดิต
และสินเชื่อส่วนบุคคล	2.	ร�ยได้ต่อดอกเบี้ยสุทธิ	(NIM)	ที่สูงขึ้น
เป็น	18.67%	จ�ก	18.37%	ในไตรม�ส	2/FY65	หลักๆ	ม�จ�ก
ต้นทุนท�งก�รเงินที่ลดลง	22bps	QoQ	เป็น	2.59%	และ	3.	หนี้
สูญรับคืนที่เพิ่มขึ้นเป็น	381	ล้�นบ�ท	(+23%QoQ)	ในเชิง	YoY	
PPOP	เติบโตอย่�งแข็งแกร่ง	จ�ก	NII	ที่สูงขึ้นผลจ�ก	NIM	ที่
ปรับตัวดีขึ้น	อัตร�ส่วนต้นทุน/ร�ยได้ที่ลดลง	2	PPT		เป็น	41%	
และ	Non-NII	ที่สูงขึ้นจ�กร�ยได้ค่�น�ยหน้�และหนี้สูญรับคืน	
	 คุณภ�พสินทรัพย์ดีขึ้นนอกจ�กงบกำ�ไรข�ดทุนแล้วคุณภ�พ
สินทรัพยข์อง	AEONTS	ในไตรม�ส	3FY65	ดกีว�่ท่ี	บล.กสกิรไทย 
ค�ดไว้เชน่กนั	AEONTS	ร�ยง�นอตัร�สว่นหนีเ้สีย	(NPL	Ratio) 
ในไตรม�ส	3QFY65	ที่	4.8%	ลดลงจ�ก	5.2%	ในไตรม�สก่อน 
และดีกว่�ที่ค�ดไว้ที่	 5.0%	 จ�กก�รคำ�นวณของบล.กสิกรไทย 
ก�รก่อตัวของ	NPL	ใหม่ในไตรม�ส	3FY65	ก็ลดลง	13%QoQ	
เป็น	 1.5	 พันล้�นบ�ท	 ซ่ึงสะท้อนถึงคุณภ�พสินทรัพย์ที่ดีขึ้น 
AEONTS	ยังคงตั้ง	ECL	อย่�งระมัดระวังและเพิ่มอัตร�สำ�รอง
ต่อหนี้สูญ	(Coverage	Ratio)	เป็น	255%	ในไตรม�ส	3FY65	
จ�ก	243%	ในไตรม�ส	2FY65	n

บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จำ�กัด (มห�ชน) ออกบทวเิคร�ะห ์

บริษัท	อิออน	ธนสินทรัพย์	 (ไทยแลนด์)	จำ�กัด	(มห�ชน)	
หรือ	AEONTS	โดยค�ดว�่กำ�ไรไตรม�ส	4/FY	65	(เม.ย.-ม.ิย.65) 
จะดีขึ้น	QoQ	และ	YoY	ถึงแม้จะมีฐ�นที่สูงในไตรม�ส	4/FY64	
ค�ดว่�	AEONTS	จะร�ยง�นกำ�ไรปรับตัวดีขึ้น	ทั้ง	QoQ	และ	
YoY	ในไตรม�ส	4/FY65	เนือ่งจ�กค�ดว�่ผลข�ดทนุด้�นเครดติท่ี
ค�ดว�่จะเกดิขึน้	(ECL)	จะลดลงอย�่งมนัียสำ�คญั	และก�รเตบิโต
ของกำ�ไรก่อนตั้งสำ�รอง	(PPOP)	จะยังคงแข็งแกร่ง	
	 ขณะที่พอร์ตสินเชื่อของบริษัทน่�จะได้รับประโยชน์จ�กก�รใช้
จ่�ยชว่งเทศก�ลปใีหมใ่นเดอืนธนัว�คม	2564	และโครงก�รลดหยอ่น 
ภ�ษีของรัฐบ�ลใหผู้จั้บจ่�ยในเดอืนมกร�คม-กมุภ�พันธ	์2565	และ
ค�ดว่�ร�ยได้มิใช่ดอกเบี้ย	 (Non-NII)	 จะปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย	
QoQ	จ�กหนี้สูญรับคืนและธุรกิจน�ยหน้�ประกันภัย
เค�ะซื้อเป�้ 249 บ�ท
	 บล.กสิกรไทย	ยงัคงแนะนำ� “ซ้ือ” ดว้ยร�ค�เป�้หม�ย	249	บ�ท 
ชอบ	AEONTS	จ�กกำ�ไรทีค่�ดว�่จะดขีึน้	15%	ในงบก�รเงินป	ี2566 
และดขีึน้	14%	ในงบก�รเงนิปี	2567	และมูลค�่ทีไ่มแ่พงโดยซือ้ข�ย 
ดว้ย	P/BV	ป	ีFY2566	ที	่2.1	เท�่	ต่ำ�กว�่ระดบัเฉล่ียกลุ่มก�รเงินที ่
3.1	เท�่	แต	่ROE	ป	ีFY2566	ค�ดว�่	จะอยูท่ี	่21.4%	สงูกว�่ระดบัเฉล่ีย 
ของกลุ่มที	่18%	เล็กนอ้ย	โดยห�กร�ค�หุน้ลดลงจ�กกำ�ไรทีพ่ล�ด
เป้�มองว่�เป็นโอก�สในก�รซื้อสะสม	เนื่องจ�กก�รดำ�เนินง�นหลัก
ของ	AEONTS	นั้นดีขึ้นอย่�งม�กในไตรม�ส	3/FY65
	 AEONTS	 ได้แจ้งงบก�รเงิน	3Q/FY65	 (เดือน	ก.ย.–พ.ย.
2564)	ที	่815	ล้�นบ�ท	เพิม่ขึน้	20%	QoQ	แตล่ดลง	19%	YoY	
น้อยกว่�ที่	บล.กสิกรไทย	ค�ดไว้	12%	และต่ำ�กว่�ที่ตล�ดค�ดไว้	
13%	 จ�กผลข�ดทุนด้�นเครดิตที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้น	 (ECL)	 ที่สูง
กว่�ที่ค�ดไว้อยู่ที่	1.78	พันล้�นบ�ท	ขณะที่กำ�ไรในเชิง	QoQ	ที ่
ขึ้นได้รับแรงหนุนจ�ก	1.	ร�ยได้ดอกเบี้ยสุทธิ	(NII)	ที่สูงขึ้นจ�ก
ก�รเติบโตของสินเชื่อที่	3%	และต้นทุนท�งก�รเงินที่ลดลง	2.	หนี้
สูญรับคนืทีสู่งขึน้	และ	3.	ECL	ทีล่ดลงถึงแมก้ำ�ไรจ�กก�รดำ�เนนิ
ง�นกอ่นตัง้สำ�รอง	(PPOP)	จะเตบิโตอย�่งแขง็แกรง่	YoY	แตก่ำ�ไร
กลับลดลง	YoY	จ�กค่�ใช้จ่�ยสำ�รองหนี้สูญ	(Credit	Cost)	ที่
เพิ่มขึ้นเป็น	806bps	จ�ก	610bps	ในไตรม�ส	3/FY64	ส่งผลให้
กำ�ไรชว่ง	9	เดอืนแรกของป	ีFY2565	คดิเปน็	66%	ของประม�ณ
ก�รกำ�ไรสุทธิปี	FY2565	ของที่	3.98	พันล้�นบ�ท

AEONTSกำ�ไรงบปี66โต15%
โบรกยังเชียร์ซื้อเป้า249บาท
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1.5SD ต่ำ�กว่�ค่�เฉลี่ย P/BV ในอดีต บล.กสิกรไทย ค�ดว�่ 
จะเห็นอัตร�ตอบแทนเงินปันผล (DY) ที่่ดีในระดับ 6.8% ใน
ปี 2565 n 

บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จำ�กัด (มห�ชน) ระบวุ�่ ธน�ค�ร

กรงุเทพ จำ�กดั (มห�ชน) หรือ BBL ว�่ แมก้ำ�ไรสุทธไิตรม�ส 
4/2564 จะอ่อนแอกว่�ที่ค�ดก�รณ์ไว้ แต่ค�ดว่�กำ�ไรสุทธิไตรม�ส 
1/2565 จะกลับม�เติบโตอีกครั้ง QoQ และ YoY ซึ่งก�รเติบโต
ของกำ�ไร QoQ จะไดรั้บแรงหนนุจ�กก�รลดลงของค�่ใชจ่้�ยในก�ร
ดำ�เนนิง�น (Opex) รวมถงึร�ยไดด้อกเบีย้สุทธ ิ(NII) และร�ยไดท้ี่
ไม่ได้ม�จ�กดอกเบี้ย (Non-NII) ที่ปรับตัวสูงขึ้น จ�กก�รกลับม�
ของธุรกิจสินเชื่อและสภ�พแวดล้อมท�งเศรษฐกิจที่ดีขึ้น 
 บล.กสิกรไทยค�ดว�่กำ�ไรสทุธจิะเตบิโต YoY จ�กพอรต์สนิเชือ่
ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงร�ยรับค่�ธรรมเนียมสุทธิที่สูงขึ้น และผลข�ดทุน
ด้�นเครดิตที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้น (ECL) ลดลง
 ปัจจัยดังกล�่ว บล.กสิกรไทย คงคำ�แนะนำ� “ซื้อ” ด้วยร�ค�
เป้�หม�ยสิ้นปี 2565 ที่ 153 บ�ท มูลค่�หุ้นปัจจุบันของ BBL 
ดูเหมือนจะไม่แพงเนื่องจ�กมีก�รซื้อข�ยอิงต�ม P/BV ปี 2565 
ที่ 0.51 เท่� ซึ่งต่ำ�ที่สุดในบรรด�หุ้นกลุ่มธน�ค�ร หรือเท่�กับ 

BBLราคายังไม่แพง
ดิวิเดนซ์ยิลด์ดี6.8%

ปี 2565 ขึ้นเป็น 1.66 บ�ท จ�กเดิม 1.5 บ�ท ต�มก�รปรับ 
ประม�ณก�รกำ�ไรในปี 2565-66 ค�ดว่� TTB ควรจะซื้อข�ย
อย่�งน้อยใกล้เคียง P/BV เฉล่ียของกลุ่มธน�ค�รที่ 0.7 เท่� 
ซึ่งสอดคล้องกับ P/BV ปี 2565 ของร�ค�เป้�หม�ยใหม่ที่ 
บล.กสิกรไทยให้ n

บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จำ�กัด (มห�ชน) มมีมุมองบวกตอ่ 

ธน�ค�รทห�รไทยธนช�ต จำ�กดั (มห�ชน) หรือ TTB โดยปรับ
เพ่ิมประม�ณก�รกำ�ไรสุทธปิ ี2565 ขึน้เปน็ 31% ที ่1.42 หมืน่ล้�นบ�ท 
และป ี2566 เปน็ 1.48 หมืน่ล้�นบ�ท เพ่ิมขึน้เปน็ 3% เพ่ือสะทอ้น 
ผลตอบแทนสินเชือ่ทีเ่พ่ิมขึน้ในไตรม�ส 4/2564 จ�กสดัสว่นสินเชือ่
ร�ยยอ่ยทีสู่งขึน้ (บล.กสิกรไทย) ค�ดว�่อตัร�ผลตอบแทนของสินเชือ่ 
จะฟื้นตัวได้ในปี 2565)
 ขณะที่ผลข�ดทุนด้�นเครดิตที่ค�ดว่�จะเกิดข้ึน (ECL) ที่ต่ำ�
กว่�ที่ค�ดในไตรม�ส 4/2564 จ�กคุณภ�พสินทรัพย์ที่ดีข้ึนซึ่ง
ส่งผลให้ลดสมมติฐ�น Credit Cost ในปี 2565-2566 ลงเป็น 
135bps/130bps จ�กประม�ณก�รเดิมที่ 150bps/130bps ด้วย
เหตุนี้ จึงค�ดว�่กำ�ไรสุทธิในปี 2565 จะเติบโตอย่�งแข็งแกร่งถึง 
36% จ�กก�รลดลงของค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�น (Opex) และ ECL
บล.กสิกรไทย คงคำ�แนะนำ� “ซ้ือ” พร้อมปรับร�ค�เป�้หม�ยปล�ย

TTBกำาไรสุทธิพุ่ง31%
สินเชื่อโตต่อเนื่อง
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ซึ่งการฟื้นตัวตั้งแต่ปี 2565 จะเป็นแหล่งที่มาของกระแสเงินสดที่
แข็งแกร่งของ CPN ต่อไป
 อยา่งไรกด็เีปา้หมายการฟ้ืนตวัทีแ่ขง็แกร่ง ในป ี2565 จากฐาน
ต่ำ� CPN ค�ดผลก�รดำ�เนินง�นจะฟื้นตัวต่อเนื่องจ�กสถ�นก�รณ์
โควิด-19 ที่คลี่คล�ยลง บนสมมติฐ�นก�รฟื้นตัวระดับกล�ง
 ทั้งนี้ CPN ตั้งเป้�ร�ยได้ปี 2565 จะเติบโตในช่วง 25-30% 
YoY แม้ว่�เป้�หม�ยร�ยได้ปี 2565 จะยังต่ำ�กว่�ระดับที่ทำ�ได้ในปี 
2562 ถึง 10-15% ทั้งนี้ ร�ยได้จ�กธุรกิจโรงแรมจะฟื้นตัวสูงสุด
ม�กกว่� 100%  YoY รองลงม�คือธุรกิจค้�ปลีก 20-30% และ
ที่อยู่อ�ศัย 15-25% ซึ่งจ�กแนวโน้มนี้ เร�เห็นว่�กำ�ไรร�ยไตรม�ส
ปี 2565 ของ CPN จะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
ขยายโครงการใหม่ต่อเนื่อง
 โครงก�รใหม่จะมีก�รประก�ศออกม�อย่�งต่อเนื่อง นอกจ�ก
เซ็นทรัล จันทบุรี ที่มีและอีกหล�ยโครงก�รที่อยู่ในระหว่�งก�ร
พัฒน�ทีม่กี�รประก�ศไปแล้ว เชน่ ดสิุต เซน็ทรัล ป�ร์ค โครงก�ร
เอม็บ�สซ ี โครงก�รสย�มสแควร ์(ค�้ปลกี โรงแรม และสำ�นกัง�น) 
CPN มแีผนจะเพ่ิมโครงก�รค�้ปลีกใหมอ่กีอย�่งนอ้ย 10 โครงก�ร 
ในช่วง 5 ปีต่อจ�กนี้รวมถึงมีก�รขย�ยธุรกิจในประเทศเวียดน�ม 
นอกจากนี้เราอาจได้เห็นโรงแรมใหม่ 2 แห่งในปี 2565 ภายใต้
แผนที่จะเพิ่มจำ�นวนโรงแรมใหม่ 3-6 แห่งต่อปี โดยมุ่งเป้�ไปที่
นักท่องเที่ยวในท้องถิ่นม�กขึ้น 
 นอกจ�กนี้ ก�รปรับปรุงสินทรัพย์ของ SF ที่เพิ่งซื้อม�ไม่น�น
ม�นี้จะนำ�ม�ซึ่งรูปแบบและก�รพัฒน�ใหม่ๆ ม�ยังพอร์ตด้�นก�ร
ค้�ปลกีของบรษิทันอกเหนอืจ�กห้�งสรรพสนิค้�ที่สรุ�ษฎรธ์�นีและ
อบุลร�ชธ�นแีล้ว ห�้งสรรพสินค�้ภ�ยใต ้SF กเ็ปน็ตวัเลือกที ่CPN 
จะเพิ่มเข้�สู่ CPNREIT ในอีกไม่กี่ปีข้�งหน�้ คงคำ�แนะนำ� “ซื้อ” 
CPN และร�ค�เป�้หม�ยปี 2565 ที่ 65.0 บ�ท n

บริษัทหลกัทรัพย์ กสกิรไทย จำากัด (มหาชน) ระบถึุงแนวโน้ม

ธุรกิจ บริษัท เซ็นทรัลพัฒน� จำ�กัด (มห�ชน) หรือ CPN 
ว่�ก�รพัฒน�ที่ไม่หยุดนิ่งจะเกิดขึ้นในอีก 5 ปีข้�งหน้�โดยในง�น 
CEO Forum บริษัทได้กำ�หนดอัตร�ก�รเติบโตของร�ยได้เฉล่ีย
ต่อปี (CAGR) ระว่�งปี 2565-2569 (5 ปี) ที่ 14-16% โดยก�ร
พัฒน�แบบมิกซ์ยูสที่จะประกอบไปด้วย
 หน่วยธุรกิจหลักอย�่งน้อย 2 หน่วย ได้แก่ ค�้ปลีก อ�ค�ร
สำ�นักง�น โรงแรมและที่อยู่อ�ศัย ภ�ยใต้หลัก Omni Chanel 
และก�รทำ�ง�นร่วมกันในกลุ่มเซ็นทรัลจะเป็นกลยุทธ์สำ�คัญในก�ร
พัฒน�ที่ดินทุกแปลง แม้ว่�ธุรกิจค้�ปลีกจะยังคงเป็นธุรกิจหลัก 
 โดย CPN มีแผนจะขย�ยพื้นที่เช่�สุทธิ (NLA) เป็น 2.7 
ล้�นตร.ม. ในปี 2569 จ�ก 2.2 ล้�นตร.ม. ในปี พ.ศ. 2565 แต่
ธุรกิจหลักอื่น ๆ  ได้แก่ สำ�นักง�น (0.33 ล้�นตร.ม. ถึง 0.5 ล�้น 
ตร.ม.) โรงแรม (560 ห้อง ถึง 4,000 ห้อง) และที่อยู่อ�ศัย (22 
โครงก�ร ถึง 60 โครงก�ร) จะเติบโตในอัตร�ที่สูงกว่�ในช่วงเวล�
เดียวกัน โดยสัดส่วนร�ยได้ระหว่�งค้�ปลีกไม่ใช่ค้�ปลีกจะเปลี่ยน
จ�ก 82:18 ในปี 2562 เป็น 72:28 ในปี 2569
งบลงทุนอย่างน้อย 1.18 แสนล.
 ในปี 2569 CPN ได้มีก�รเตรียมค่�ใช้จ่�ยอย่�งน้อย 1.18 
แสนล้�นบ�ท ในช่วงปี 2565-2569 โดยในจำ�นวนนี้ 58% (6.8 
หมื่นล้�นบ�ท) จะถูกนำ�ไปใช้สำ�หรับธุรกิจมิกซ์ยูส ซึ่งนำ�โดยธุรกิจ
ค�้ปลีกอกี 14% (1.6 หมืน่ล้�นบ�ท.) จะถกูนำ�ไปใชใ้นก�รปรับปรุง
สินทรัพย์และอีก 29% (3.4 หมื่นล้�นบ�ท) จะถูกเตรียมสำ�หรับ
โครงก�รขย�ยโครงก�รมิกซ์ยูสใหม่ ซึ่งรวมถึงสำ�นักง�น โรงแรม
และโครงก�รที่อยู่อ�ศัย แม้ว่�มีแผนก�รขย�ยธุรกิจเชิงรุกนี้แต่ 
CPN เชื่อว่�จะส�ม�รถรักษ�ระดับอัตร�ส่วน IBDE สุทธิให้ต่ำ�
กว่� 1.0 เท่� ขณะที่เงื่อนไขในสัญญ�กู้ธน�ค�รอยู่ที่ 1.75 เท่� 

CPNเปิดกลยุทธ์ลุยธุรกิจ
ขยายลงทุนกระจายตัว
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ภายใต้สมมติฐาน WACC 7% และอัตราการเติบโตระยะยาว 
(Terminal Growth) 2.5% ราคาเหมาะสม 55 บาท 
ส่องราคาเหมาะสม 55 บาท
 สำาหรับการประเมินมูลค่าหุ้น MAKRO ในปี 2565 อ้างอิง
สมมตฐิานสำาคญัดงันี ้1. ประมาณการกำาไรสุทธปิ ี2565-2566  อยู่
ที ่1.2 หมืน่ล้านบาท และ 1.8 หมืน่ล้านบาท ตามลำาดบั ไดป้จัจัย
สนบัสนนุจากกำาลังซือ้ทีเ่พ่ิมข้ึนหลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 
เร่ิมคล่ีคลาย จำานวนผู้ตดิเชือ้เร่ิมลดลง และการฉดีวคัซนีทีม่คีวาม
คืบหน้าส่งผลต่อมาตรการภาครัฐที่ผ่อนคลายมากขึ้น
 การรวมธุรกิจของ MAKRO และ Lotus’s เพิ่มศักยภาพ
ในการขายสินค้าโดยเฉพาะสินค้าอาหารสด โดยการเพ่ิมขึ้นของ 
คา่เชา่ จากธรุกจิบริหารพ้ืนทีเ่ชา่ในศนูยก์ารคา้ของ Lotus’s ส่งผล
ต่อระดับอัตรากำาไรขั้นต้นของ MAKRO ปรับเพิ่มจากเดิมที่ระดับ 
11-12% เป็นระดับ 18-19% 
 ขณะที่แผนการขยายฐานลูกค้าเข้าสู่กลุ่มชุมชนเพิ่มในส่วนของ 
Fresh @ Makro รวมถึงการปรับรูปโฉมใหม่ของ Lotus’s โดย
เฉพาะ Lotus’s Go Fresh ที่เข้าสู่การแข่งขันการจำาหน่ายสินค้า
อาหารสดเพิ่มจะเป็นส่วนช่วยหนุนยอดขายและผลประกอบการ

2. บริษัทเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุ จำานวน 770 ล้านหุน้ จาก
ราคา 43.50 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการออก PO เพื่อนำาเงิน
เพ่ิมทุนไปลงทุนในธุรกิจหรือโครงการที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักหรือ
โครงการที่มีศักยภาพที่สามารถส่งเสริมและต่อยอดธุรกิจเพ่ือชำาระ
หนี้บางส่วน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ

3. ประเมนิมลูคา่พ้ืนฐาน โดยองิวธิคีดิลดกระแสเงินสด (DCF)
ภายใต้สมมติฐาน WACC 7% และอัตราการเติบโตระยะยาว 
(Terminal Growth) 2.5% ราคาเหมาะสม 55 บาท n

บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนตา้ (ประเทศไทย) จำากัด ระบถึุงแนวโนม้ 

ธรุกจิบรษัิท สยามแมค็โคร จำากดั (มหาชน) หรือ MAKRO  
โดยคาดวา่ภายหลังการรวมธรุกจิระหวา่งผูป้ระกอบการ MAKRO 
และ Lotus’s จะเพ่ิมศักยภาพการเป็นผู้นำาในธุรกิจค้าปลีกและ 
ค้าส่งอาหารสดและสินค้าอุปโภค-บริโภค และธุรกิจบริหารพ้ืนที่
เชา่ทัง้ในศนูยก์ารคา้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยจะกา้วสู่ความ
เป็นผู้นำา (ข้อมูลจาก Euromonitor มียอดขายจากค้าปลีก 12.9 
พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ ปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธ.ค. 2563)
 โดยเฉพาะธุรกิจอาหารสดและสินค้าอุปโภคบริโภคที่บริษัทมี
ความเชี่ยวชาญ เพิม่ช่องทางการจัดจำาหน่ายสามารถขยายขอบเขต
ในวงกวา้งไดม้ากขึน้ พร้อมเปน็ผูน้ำาในระดบัภมูภิาคในเอเชยีตะวนั
ออกเฉยีงใตเ้สริมความแขง็แกร่งใหก้บัยอดขาย เขา้ถงึกลุ่มลูกคา้ได้
ทั่วถึงทั้งในกลุ่มลูกค้า B2B  B2C และ B2B2C พร้อมทั้งธุรกิจ
พื้นที่เช่าในศูนย์การค้าที่ Lotus’s 
รุกตลาดเข้าใกล้ผู้บริโภค
 บริษัทมีแผนขยายฐานลูกค้าเข้าใกล้กลุ่มลูกค้ามากขึ้น โดย
มุ่งเน้นการจำาหน่ายอาหารสดเป็นหลักในฐานลูกค้าใหม่ด้วยพ้ืนที่
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
และจดัจำาหนา่ยสินคา้ในทอ้งถิน่และผูป้ระกอบการขนาดกลาง และ
ขนาดย่อม ซึ่งคาดหวังต่อยอดการเชื่อมต่อสินค้าที่มีคุณภาพไปยัง
ต่างประเทศในอนาคต
 ทั้งนี้ทางฝ่ายวิจัยคาดว่าหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 เร่ิมคล่ีคลาย กำาลังซือ้เร่ิมกลับมาทัง้จากสถานการณ์ใน
ประเทศไทยและในประเทศมาเลเซยี ซึง่การรวมกนัของ MAKRO 
กบั Lotus’s จะชว่ยเพ่ิมศกัยภาพในการขายสินคา้ ผา่นชอ่งทางการ
จำาหน่ายสินค้าที่หลากหลายรวมถึงการขายสินค้าผ่านช่องทาง 
Omni Channel ที่กำาลังเติบโตเป็นโอกาส ซึ่งหลังการรวมกันของ 
MAKRO และ Lotus’s ทำาใหร้ะดบัรายไดโ้ดยรวมเขา้สู่หลัก 4 แสน
ล้านบาทตอ่ป ีโดยประเมนิกำาไรปกตใินป ี2565 อยูท่ี ่1.2 หมืน่ล้านบาท 
ประเมินมูลค่าพ้ืนฐาน โดยอิงวิธีคิดลดกระแสเงินสด (DCF) 

MAKROอัพฐานลูกค้า-สาขา
ดันมูลค่ากำาไรโต-เป้า55บาท
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ของภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย ์เพ่ือ ReStock โครงการ 
ทีเ่ร่งขายออกไปมากในป ี2564 โดย ธปท. คาดการลงทนุภาครัฐและ 
ภาคเอกชนป ี2565 จะขยายตวั 3.6%YoY และ 5.4%YoY ตามลำาดบั 

2. งาน Non-Consulting โดย TEAMG ตั้งเป้าเพิ่มสดัสว่น
กำาไรจากกลุ่มนี้ขึ้นเป็น 50% ซึ่งเราคาดว่าจะหนุนกำาไรสุทธิของทั้ง
กลุ่มขึน้ไปอยูใ่นกรอบ 200-250 ล้านบาทไดภ้ายในป ี2567 3. คาดวา่ 
จะเร่ิมเหน็ Synergy จากการไดรั้บงานใหมท่ีท่ำาร่วมกบักลุ่ม SCG 
มากขึ้นในระดับเริ่มต้นที่ 100-500 ล้านบาท
ปรับประมาณการปี 2565 ขึ้น
 ฝา่ยวจิยัปรับกำาไรสุทธปิ ี2565 ขึน้ 9% เปน็ 143 ล้านบาท +28% YoY 
จากการรับรู้งานที่ชะลอไปไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 3/2564 ซึ่งมี 
อตัรากำาไรสูงกวา่คาด เพราะรับรู้ตน้ทนุส่วนใหญไ่ปแล้ว และแนวโนม้ 
การรับรู้รายไดจ้ากกลุ่ม Non-Consulting ทีม่ากกวา่คาด โดยมตีวั 
เปดิ Upside คอื การเร่งเบกิจ่ายงบของภาครัฐและงานโครงการร่วมกบักลุ่ม 
SCG ได้ประโยชน์จาก ESG Theme ชัดเจนมากขึ้นเรื่อย n

บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนตา้ (ประเทศไทย) จำากัด ประเมนิธุรกิจ 

บริษัท ทมี คอนซลัติง้ เอนจิเนยีร่ิง แอนด ์แมเนจเมนท ์จำากดั (มหาชน) 
หรือ TEAMG ตัง้เปา้ไดง้านเพ่ิมอกี 2.0-2.5 พันล้านบาท รอด ูSynergy 
กบั SCG ปจัจบุนั TEAMG ม ีBacklog ทัง้ในส่วนของงานทีป่รึกษา 
และงานอืน่ๆ อยูร่าว 3.8 พันล้านบาท ขอ้สังเกตของเราคอื ระยะหลัง 
เร่ิมไดรั้บงานโครงการขนาดใหญ ่ทีท่ำาตัง้แตต่น้น้ำาไปจนถงึปลายน้ำามากขึน้ 
เชน่ โครงการตดิตัง้โซลาร์รูฟทอ็ป, โครงการผลิตน้ำาประปา, โครงการ 
ระบบผลิตความเยน็ ซึง่นอกจากจะชว่ยยกระดบัการเตบิโตและชว่ยเพ่ิมอตัรา 
กำาไรแล้ว (TEAMG สามารถออกแบบ, ขอใบอนญุาต, กอ่สร้าง,ควบคมุงาน, 
ตรวจรับงาน โดยที่ไม่ต้องใช้พนักงานเพิ่มขึ้นจากเดิม) ยังช่วยลด
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงงานที่ปรึกษามากจนเกินไปด้วย

ปีนี้ TEAMG ตั้งเป้าได้งานเพิ่ม 2,000-2,500 ล้านบาท จาก 
1. โครงการค้างท่อของภาครัฐที่คาดว่าอนุมัติเร็วขึ้นเพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกจิ เชน่ โครงการอโุมงคร์ะบายน้ำากทม., งานทีป่รึกษาโครงการ 
รถไฟฟ้าสายสีตา่งๆ และงานรถไฟรางคูส่ายใหม ่รวมไปถงึการลงทนุ 

TEAMGงานใหญ่หนุนพอร์ต
ปูฐานต่อยอดกำาไรระยะยาว

ปรับประมาณการรายไดล้ง 5.6% เพ่ือความระมดัระวงัมากขึน้ ส่งผลตอ่ 
ประมาณการกำาไรปี 2565 ให้ลดลง 17.4% เป็น 3,404 ล้านบาท 
(+17.3%YoY) โดยมรีายไดใ้นประเทศ และในจนีจะเปน็ตวัหลักขับเคล่ือน 
การเตบิโต ปรับประมาณการและราคาเปา้หมายลง แตป่รับคำาแนะนำาขึน้ 
เปน็ “ซ้ือ” ผลจากการปรับประมาณการลง ทำาใหไ้ดร้าคาเปา้หมายใหม ่
ณ สิ้นปี 2565 ที่ 119.00 บาท มี Upside Gain 17.2% 
 ขณะทีร่าคาปจัจบุนัสะทอ้นปจัจัยกดดนัคอืตน้ทนุทีสู่งขึน้แล้ว มองวา่ 
ณ ระดบัราคาปจัจุบนัเปน็จุดทีส่ามารถกลับเขา้ลงทนุไดอ้กีคร้ัง จึงปรับคำา 
แนะนำาข้ึนจาก Trading เปน็ “ซือ้” ราคาปจัจุบนัซือ้ขายดว้ย PER ป ี2565 
ที ่29.8 เทา่ ต่ำากวา่คา่เฉล่ียในอดตีที ่33-35 เทา่ โดยยงัม ีUpside 
จากกลุ่มเครื่องดื่มผสมสาร CBD ที่คาดจะได้เห็นในปีนี้ 
 อนึ่ง ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding 
Company) ซึง่มกีารลงทนุหลักในบริษัทยอ่ยทีป่ระกอบธรุกจิ ผลิต 
ทำาการตลาด จำาหนา่ย และบรหิารจัดการการจดัจำาหนา่ยเคร่ืองดืม่
บำารุงกำาลังและเครื่องดื่มอื่นๆ อย่างครบวงจร เช่น คาราบาวแดง,  
คาราบาวสปอร์ต, กาแฟคาราบาว, วู้ดดี้ ซี+ล็อค n

บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนตา้ (ประเทศไทย) จำากัด ระบถึุง บริษัท 
คาราบาวกรุ๊ป จำากดั (มหาชน) หรือ CBG วา่ คาดแนวโนม้กำาไร 

ไตรมาส 1/2565 เบือ้งตน้ที ่650 ล้านบาท+/- ซึง่จะฟ้ืนตวัราว 8.9% QoQ 
แตย่งัลดลง YoY ขณะทีท่ัง้ป ี2565 คาดรายไดจ้ะเตบิโตจากฐานทีต่่ำาในป ี2564 
จากการคลาย Lockdown ทัง้ในประเทศ และตา่งประเทศ หนนุการฟ้ืนตวั 
ของการบริโภคสินค้า และการส่งออกโดยเฉพาะในจีนที่คาดจะฟื้น
ตัวสูงหลังสถานการณ์ COVID-19 กลับเข้าสู่ระดับปกติมากขึ้น 
 ขณะทีป่จัจัยกดดนัหลักอยา่งราคาอะลูมเินยีมยงัปรับตวัขึน้แรงตอ่ 
ปัจจุบันอยู่ที่ 3,100 ดอลลาร์ต่อดัน จากไตรมาส 4/2564 เฉลี่ยที่ 
2,800 ดอลลาร์ตอ่ตนั อยา่งไรกต็ามจะไมก่ระทบสินคา้ในประเทศ
เพราะส่วนใหญ่เป็นขวดแก้ว และบริษัทสามารถขึ้นราคาขายได้
เพราะเคร่ืองดื่มชูกำาลังไม่ได้อยู่ในรายชื่อสินค้าควบคุม และลด
ส่วนลดโปรโมชัน่ตา่งๆ เพ่ือชว่ยลดผลกระทบของตน้ทนุทีสู่งขึน้ได ้
จากราคาต้นทุนอะลูมิเนียมที่ปรับขึ้นสูง และนานกว่าที่คาดไว้ 
รายได้ใน-ต่างประเทศโต

จึงปรับลด GPM ป ี2565 ลงเปน็ 38.8% จากเดมิที ่41.9% และ 

CBGปี65ฟื้นตัวแบบU-Shape
รายได้โตจากคลายล็อกดาวน์
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และงานสนามบินเป็นโอกาสต่อการเข้าประมูลงานใหม่ในระดับ 
ถัดไป
งานในมือแตะแสนล.
 อย่างไรก็ตาม CK ยังมีปัจจัยบวกหนุน จาก 1 ในผู้รับ
เหมารายใหญ่ที่พร้อมเข้าประมูลงานภาครัฐ ซึ่งบริษัทมีความ 
พร้อมจากการเข้าประมูลพร้อมพันธมิตร BEM โดยเฉพาะ
งานโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย สายส้มและแดง ขณะที่ใน 
ระยะส้ันความชัดเจนโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนต่อขยาย 
เตรียมได้ช่ือผู้ชนะในไตรมาส 1/2565 เป็นประเด็นบวกที่น่า 
ติดตาม 
 ทัง้นีห้ากเปน็ไปตามคาดในป ี2565 จะเปน็ปทีี ่CK จะมโีอกาส 
ได้ รับงานภาครัฐเ พ่ิมต่อเนื่อง ส่งผลต่องานในมือเข้า สู่ระดับ 
แสน ล้านบาท อกีคร้ัง ขณะทีก่ารแพร่ระบาดของ COVID-19 เร่ิม
คลี่คลาย การใช้บริการของ BEM เพิ่มมากขึ้นเป็นบวกต่อกำาไรจาก
เงินลงทุนที่มีแนวโน้มเติบโต ราคาเหมาะสมปี 2565 ที่ 27 บาท 
(วิธี SOTP) n

ในปี 2566
ราคาเหมาะสม 19.20 บาท
 ฝ่ายวิจัยปรับราคาเหมาะสม ณ ส้ินปี 2565 เป็น 19.20 
บาทต่อหุ้น โดยอิง PER65 ที่ 22x (ค่าเฉลี่ย Forward PER 
ย้อนหลัง 3 ปี +1SD และเทียบเท่า PEG 0.9x) เพื่อสะท้อน
การฟ้ืนตวัหลังบริษัทไดรั้บแรงกดดนัในระยะส้ันจากราคาน้ำามนัโลก
ที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูง มี Upside 38.1% 
 นอกจากนี ้PTG มปีจัจัยเฉพาะตวัคอืการเขา้ลงทนุในโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานหมนุเวยีน (คาดมคีวามชัดเจนในไตรมาส 1/2565) 
และการนำาธุรกิจ LPG เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (คาดมี
ความชัดเจนมากขึ้นใน ครึ่งปีหลัง 2565) ฝ่ายวิจัยจึงคงคำาแนะนำา 
“ซื้อ” สำาหรับการลงทุนระยะเวลา 6-12 เดือน n

บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำากัด ระบุถึง 

บริษัท ช.การชา่ง จำากดั (มหาชน) หรือ CK วา่ บริษัทมงีาน
ในมอืเพ่ิมขึน้ 2.4 หมืน่ล้านบาท หลังมกีารเซน็สัญญาในชว่งปลาย
ปี 2564 จากงานรถไฟทางคู่สายใหม่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ 
ในสัญญาที ่2 และ 3 จากสัดส่วนการถอืหุน้ในแตล่ะสัญญาที ่54% 
และ 51% ได้รับวงเงินก่อสร้างจำานวน 9.8 พันล้านบาท และ 1.4 
หมื่นล้านบาท ตามลำาดับ ผลักดันงานในมือปัจจุบันเพ่ิมข้ึนเป็น 
4.5 หมื่นล้านบาท เตรียมรับรู้รายได้ในปี 2565
โอกาสรับงานใหม่สูง
 นอกจากนั้นในปี 2565 คาดบริษัทยังมีโอกาสเพ่ิมงานในมือ 
จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำาหลวงพระบาง วงเงินราว 1 แสนล้านบาท 
บริษัทมองไดข้อ้สรุปภายในป ีรวมถงึผลการประมลูทีจ่ะไดช้ือ่ผูรั้บ
เหมาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนต่อขยาย เตรียมเปิดซอง
ประมูลภายในไตรมาส 1/2565 
 ซึ่ง CK ได้มีการยื่นซองประมูลร่วมกับ STEC ทั้ง 6 เส้น
ทาง นอกจากนั้นยังมีงานอื่นที่คาดหมายเห็นความชัดเจนของงาน
ประมลู เชน่ งานรถไฟฟ้าสายสีส้ม สีแดงส่วนตอ่ขยาย มอเตอร์เวย ์

บริษัทหลกัทรัพย์ หยวนตา้ (ประเทศไทย) จำากดั ระบแุนวโนม้ 

ธุรกิจบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำากัด (มหาชน) หรือ PTG 
คาดว่าผลประกอบการไตรมาส 4/2564 เป็นจุดต่ำาสุดของปี และ
ปรับประมาณการปี 2565 ลงราว -21% เป็น 1,460 ล้านบาท 
(+56% YoY) เนื่องจากระดับราคาน้ำามันโลกที่อยู่ในระดับสูงใน
ช่วงไตรมาส 1/2565 จะเป็นปัจจัยกดดันค่าการตลาดน้ำามันใน
ช่วงไตรมาส 1/2565 
 อย่างไรก็ตามบริษัทเร่ิมมีการปรับราคาน้ำามันให้สอดคล้อง
กับราคาต้นทุนมากขึ้น ฝ่ายวิจัยจึงมองว่าผลกระทบจะน้อยกว่า
ไตรมาส 4/2564 โดยคาดค่าการตลาดน้ำามันในปี 2565 ที่ 1.79 
บาทต่อลิตร นอกจากนี้ปี 2565 จะเป็นปีแรกที่ธุรกิจ F&B ของ
บริษัทพลิกกลับมาเป็นกำาไร จึงมองว่าผลประกอบการของ PTG 
จะสามารถฟ้ืนตัวได้อย่างต่อเนื่องและกลับมาอยู่ในระดับปกติ 

CKประมูลงานเติมพอร์ต
ดันแบ็กล็อกพุ่งแสนล้าน

PTGปี65พร้อมกลับมาโต
ชูนอนออยล์สร้างมูลค่า
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พลังงานแสงอาทติยน์อ้ยมาก ส่วนโรงไฟฟ้าชวีมวลและกา๊ซชวีภาพ
มีข้อจำากัดเรื่องวัตถุดิบ
ส่องหุ้นรับประโยชน์
 สำาหรับหุ้นโรงไฟฟ้าที่ได้ประโยชน์จากการเพ่ิมปริมาณผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานในต่างประเทศ ได้แก่ CKP, GPSC, EGCO, 
RATCH เป็นต้น หุ้นเด่น คือ CKP, GPSC
 ส่วนหุ้นโรงไฟฟ้าที่ได้ประโยชน์จากการเพ่ิมปริมาณการผลิต
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
 สำาหรับหุ้นโรงไฟฟ้าที่ ได้ประโยชน์จากการเพ่ิมปริมาณ 
การผลิตไฟฟ้าจากขยะอุตสาหกรรม คือ ETC (ซึ่ง BWG ถือ
หุ้น 43.9%), TPIPP (ซึ่ง TPIPL ถือหุ้น 70.2%) หุ้นเด่น คือ 
BWG, TPIPP
 ด้านโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ & ถ่านหิน หลายบริษัทมีการ
ปรับตัวด้วยการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพ่ิมขึ้น 
รวมถึงกระจายการลงทุนไปยังธุรกิจอื่นๆ เช่น GULF ลงทุนใน 
INTUCH และระบบดจิิทลั ส่วน GPSC ลงทนุในธรุกจิแบตเตอรี 
สำาหรับรถ EV เป็นต้น เรายังคงคำาแนะนำาซื้อลงทุน GPSC 
และ GULF n

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำากัด (มหาชน) ระบุว่า 

สำานกังานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน 
ปรับแผน PDP ปี 2022 ใหม่ (จากแผน PDP 2018 Rev.1) 
โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 
เมือ่ต.ค.64 ไดม้กีารปรับเพ่ิมการผลิตไฟฟ้าจากแผนเดมิ 300 MW 
และเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดในแผน PDP 2022 ที่จะใช้ในช่วง
ปี 2021-2031 (10 ปี) อย่างมีนัยสำาคัญ
เดินหน้าลดปัญหาโลกร้อน
 ทัง้นีต้ามแผน PDP 2022 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมนุเวยีน 
เพิ่มขึ้น 1,000 MW และคิดเป็น 65% ของการผลิตไฟฟ้ารวม 
(เพิ่มขึ้นจากแผน PDP 2018 Rev.1 ที่ 60%) ส่วนการผลิต
ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติลดลง 700 MW คิดเป็นสัดส่วน 31% 
(ลดลงจากเดิม 36%) สำาหรับการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินทรงตัว
ต่ำาที่ 4%
 หากพิจารณาเฉพาะพลังงานหมนุเวยีน พบวา่ส่วนทีเ่พ่ิมขึน้มาก
คอื การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานตา่งประเทศ โดยเพ่ิมถงึ 1,366 MW 
คดิเปน็สัดส่วน 27% (จากเดมิ 15%) ซึง่มาจากการรับซือ้ไฟฟ้าจาก
เขือ่นในประเทศลาว เปน็ตน้, การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมทีเ่พ่ิม
ขึ้นมากถึง 1,230 MW คิดเป็นสัดส่วน 15% (จากเดิม 3%) และ
การผลิตไฟฟ้าจากขยะเพ่ิมขึน้ 200 MW คดิเปน็สัดส่วน 6% (เดมิ 
4%) ซึ่งเฉพาะขยะอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 156 MW สัดส่วน 2% 
(จากเดิม 0.5%)
 ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์, ชีวมวล และก๊าซ
ชวีภาพลดลง เนือ่งจากในชว่งทีผ่า่นมามผู้ีสนใจเขา้ประมลูโรงไฟฟ้า

ส่องหุ้นรับประโยชน์จากแผนPDP 
CKP-GPSC-GULF-EA-GUNKULเด่น
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ฟ้ืนตัวในภูมิภาคและความสามารถในการปรับราคาขาย โดยเห็น
ทิศทางการฟ้ืนตัวตั้งแต่ไตรมาส 4/2564 โดยฝ่ังธุรกิจซีเมนต์ใน
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 
ทั้งนี้เราคาดกำาไรปกติไตรมาส 1/2565 จะลดลง YoY จากกำาไร
ฐานสูงของปิโตรเคมีที่ Supply ตึงตัวในช่วงครึ่งปีแรก 2564 แต่
ฟ้ืน QoQ จากได้การฟ้ืนตัวทั้งธุรกิจซีเมนต์ที่ยอดขายและอัตรา
กำาไรฟ้ืน (ตามการใช้+ปรับราคา),ธุรกิจปิโตรเคมีผลกระทบจาก 
Feedstock ลดลงและปริมาณขายฟ้ืนจากความตอ้งการ Re-Stock 
ในจีนและธุรกิจ Packaging อัตรากำาไรฟ้ืนจากต้นทุนกระดาษ
ที่ลดลง
 ทั้งนีฝ้า่ยวจิยัมองนา่สนใจลงทุนระยะยาว เพราะแนวโน้มกำาไร
ปกติครึ่งปีแรก 2565 ที่ฟื้นจากการฟื้นตัวของทุกธุรกิจเป็นปัจจัย
หนุนโดยธุรกิจซีเมนต์ได้รับผลกระทบโควิด-19 ลดลง ส่งผล
ให้การแข่งขันเบาลงและเอื้อต่อการปรับราคาข้ึน,ธุรกิจปิโตรเคมี 
ความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นหนุนให้ Oversupply ลดลงและธุรกิจ 
Packaging ที่อัตรากำาไรดีขึ้นหลังต้นทุนกระดาษลดลงอีกทั้งแรง
เสริม M&A เข้ามาเต็มปี นอกจากนี้ยังมีปัจจัยบวกจากความ 
คืบหน้าการ Spin Off ธุรกิจเคมี (ภายในปี 2565) และปันผล
อยู่ในระดับที่ดีราว 5% คงคำาแนะนำา “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 494 
บาทต่อหุ้น n

บริษัทหลกัทรัพย์ โนมรูะ พัฒนสนิ จำ�กัด (มห�ชน) ระบแุนวโนม้ 

ธรุกจิบริษัท ปนูซเิมนตไ์ทย จำากดั (มหาชน) หรือ SCC โดย
ผูบ้ริหารมมีมุองธรุกจิซเีมนตฟ้ื์นตวัในไตรมาส 1/2565 ตามสภาพ 
เศรษฐกจิทีฟ้ื่นตวัทัง้ในและตา่งประเทศหลังผลกระทบโอมคิรอนไม่
รุนแรงและสามารถควบคมุได ้โดยในประเทศมองแรงหนนุหลักมา
จากการลงทุนภาครัฐจะเป็นแรงหนุนความต้องการใช้ซีเมนต์ 
 ส่วนภาคเอกชนมองความต้องการจะค่อยๆ ฟ้ืนตัว ทั้งนี้ใน
ด้านของต้นทุนที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น บริษัทมองกลยุทธ์สินค้าใหม่ 
/HVA ที่สามารถตอบรับบริการได้มากกว่าและเสนอราคาที่สูงกว่า 
จะสามารถรับมือได้ รวมถึงการใช้พลังงานทางเลือกเข้ามาช่วยลด
ตน้ทนุเชือ้เพลิง นอกจากนีใ้นดา้นการขายบริษัทยงัมุง่ขยายสาขาตอ่
เนื่องเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น ซึ่งการเติบโตของยอดขายใน 
ป ี2564 แมม้ผีลกระทบโควดิเปน็ตวัพิสูจนค์วามสำาเร็จของกลยทุธ์
อีกทั้งผู้บริหารยังมองความต้องการใช้ Polyolefin ฟ้ืนในช่วง
ไตรมาส 1/2565 โดยคาดความต้องการ Re-Stock ในจีน หลัง
ผ่านช่วงตรุษจีนจะเป็นแรงหนุน ส่วนขา Supply ที่แม้มีกำาลังการ
ผลิตใหม่เข้ามา แต่จะถูกชดเชยจาก Supply ของตะวันออกกลาง
ที่เข้ามาได้น้อยจากค่าขนส่งที่สูง 
 ส่วน PVC มีความท้าทาย มองความต้องการใช้มีแรงหนุน
จากการกระตุน้เศรษฐกจิ แมจ้ะอยูใ่นชว่งหนา้หนาวทีค่วามตอ้งการ
ชะลอ ส่วนขา Supply มองกำาลังการผลิตที่ปิดซ่อมทยอยกลับมา 
ทัง้นีบ้ริษัทมองราคาน้ำามนัดบิจะอยูใ่นระดบัสูงจาก Supply ทีจ่ำากดั 
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 
(ขอ้มลู IHS) และความตอ้งการใช ้Polyolefin และ PVC โตเฉล่ีย 
6-8% ในปี 2564-2569 ทั้งนี้กำาลังผลิต LSP อยู่ที่ราว 1.6mta 
อย่างไรก็ดีบริษัทตั้งเป้า CAPEX 2022 ราว 80,000 ล้านบาท 
เทียบจาก CAPEX 2021 ราว 91,691 ล้านบาท (CAPEX 2021 
ราว 40% เป็นของ LSP)
สตอรี่หนุน-เป้� 494 บ�ท
 ดังนั้นฝ่ายวิจัยมีมุมมอง Slighty Positive ต่อข้อมูลที่
ธุรกิจซีเมนต์และปิโตรเคมีมีแนวโน้มฟ้ืนตัวตามความต้องการใช้ที่ 

SCCกลุ่มธุรกิจกลับมาฟื้นตัว
หนุนกำ�ไรโต-เค�ะเป�้494บ�ท
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และจะครอบคลุมบริการทางการแพทย์อื่นๆ ในวงกว้างในอนาคต 
 ทัง้นี ้ BDMS ไดเ้ปดิเผยวา่ บริษัทจะใชง้บลงทนุ 500 ล้านบาท 
ในปี 2565 เพื่อพัฒนา Digital Health Ecosystem ซึ่งเป็น
โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลเพ่ืออำานวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยและ
บุคลากรทางการแพทย์ โดยตั้งเป้าสัดส่วนรายได้จากบริการด้าน
ดิจิทัลที่ 10-15% ของรายได้รวมในอีก 5 ปีข้างหน้า (จาก 1% 
ในปัจจุบัน) ขณะที่ BH ได้มีการพัฒนาเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน
ของโรงพยาบาลเอง เพ่ือให้บริการทางการแพทย์และการซื้อแพ็ก
เกจสุขภาพ โดยรายได้จากบริการเหล่านี้คิดเป็น 10% ของรายได้
ในไตรมาส 3/2564
ชอบ BDMS  BCH และ BH
 ในปี 2564 หุ้นที่ได้ประโยชน์จากสถานการณ์ COVID-19 
อยา่ง BCH และ CHG ปรับตวัเพ่ิมขึน้ 48% และ 47% ตามลำาดบั 
(แตร่าคาหุน้ยอ่ตวัลงตัง้แตเ่ดอืนส.ค. เมือ่สถานการณ ์COVID-19 
เริ่มคลี่คลาย) ดีกว่า BDMS ที่เพิ่มขึ้น 11% และ BH ที่เพิ่มขึ้น 
18% BDMS (OUTPERFORM, ราคาเป้าหมายอ้างอิงวิธี DCF 
อยูท่ี ่28 บาทตอ่หุน้) เปน็หุน้เดน่ของเราจากกำาไรทีจ่ะเตบิโต 31% 
ในปี 2565 และมี Upside Gain ที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับราคา 
เป้าหมาย เราเลือก BCH (OUTPERFORM, ราคาเป้าหมาย
อ้างอิงวิธี DCF อยู่ที่ 24 บาทต่อหุ้น) เป็นหุ้นที่เราชื่นชอบในครึ่ง
ปีแรก 2565 
 ทา่มกลางสถานการณ ์COVID-19 ทีย่งัมคีวามไมแ่นน่อนจาก
ความกงัวลเกีย่วกบั COVID-19 สายพันธุ ์Omicron และเราชอบ
ที ่Valuation ของ BCH ต่ำากวา่คา่เฉล่ียหลังจากราคาหุน้ยอ่ตวัลง 
เมื่อไม่นานนี้ ราคาหุ้นซื้อขายที่ P/E ปี 2565 ที่ 32 เท่า (อิงกับ 
EPS ที่ไม่รวมบริการเกี่ยวกับ COVID-19) ซึ่งเท่ากับระดับ -2SD 
ของค่าเฉลี่ยในอดีต ฐานที่สูงผิดปกติในปี 2564 จะส่งผลทำาให้
กำาไรปกติลดลง 71% YoY ในปี 2565
 อยา่งไรกด็ ีหากไมร่วมบริการเกีย่วกบั COVID-19 กำาไรของ BCH 
จะยงัคงแขง็แกร่งที ่1.6 พันล้านบาท ในป ี2565 เตบิโต 39% จากป ี2563 
เรามองว่า BH (NEUTRAL, ราคาเป้าหมายอ้างอิงวิธี DCF อยู่ที่ 
145 บาทตอ่หุน้) นา่จะกลับมาไดรั้บความสนใจจากนกัลงทนุอกีคร้ัง
เมื่อมีสัญญาณชัดเจนว่าบริการผู้ป่วยชาวต่างชาติ (65% ของราย
ได้ก่อน COVID-19 ระบาด) ปรับตัวดีขึ้น โดยคาดว่าจะเกิดขึ้น 
ในคร่ึงปหีลัง 2565 คาดวา่กำาไรปกตขิอง BH จะเพ่ิมขึน้กา้วกระโดด 
104% YoY ในปี 2565 จากฐานต่ำา n

บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณชิย์ จำากัด หรือ SCBS ประเมนิถึง

กลุ่มธรุกจิการแพทยส์ำาหรับป ี2565 โดยมองวา่ความตอ้งการ
รักษาโรคทีไ่มเ่กีย่วกบั COVID-19 ทีป่รับตวัดขีึน้ และบริการผูป้ว่ย 
ชาวตา่งชาตทิีฟ้ื่นตวัดขีึน้จะเปน็ธมีการลงทนุสำาหรับกลุ่มการแพทย ์
ธุรกิจใหม่เก่ียวกับบริการทางการแพทย์ในรูปแบบดิจิทัลจะมี
พัฒนาการใหเ้หน็มากขึน้ และมองวา่  บริษัท กรุงเทพดสิุตเวชการ 
จำากดั (มหาชน) หรือ BDMS เปน็หุน้เดน่ของเรา เพราะกำาไรมแีนวโนม้ 
ปรับตัวดีขึ้นในปี 2565 และมี Upside ที่น่าสนใจ 
 ส่วนบริษัท บางกอก เชน ฮอสปทิอล จำากดั (มหาชน) หรือ BCH 
เปน็หุน้ทีเ่ราชืน่ชอบในชว่งคร่ึงปแีรก 2565  ทา่มกลางสถานการณ ์COVID-19 
ที่ยังมีความไม่แน่นอน และ Valuation ต่ำากว่าค่าเฉลี่ย 
 ขณะที่ บริษัท โรงพยาบาลบำารุงราษฎร์ จำากัด (มหาชน) หรือ 
BH นา่จะไดรั้บความสนใจมากขึน้เมือ่บริการผูป้ว่ยชาวตา่งชาตปิรับ
ตัวดีขึ้นโดยคาดว่าจะเกิดขึ้นในครึ่งปีหลัง 2565
การรักษาโรคพุ่งต่อเนื่อง
 ความตอ้งการรักษาโรคทีไ่มเ่กีย่วกบั COVID-19 จะปรับตวัดขีึน้ 
คาดบริการผูป้ว่ยชาวตา่งชาตฟ้ืินตวัในคร่ึงปหีลัง 2565 ความตอ้งการ 
ใชบ้ริการเกีย่วกบั COVID-19 ทีเ่พ่ิมขึน้มากชว่ยหนนุใหร้ายไดข้อง
โรงพยาบาลเอกชนเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริการเกี่ยวกับ COVID-19 
คดิเปน็สัดส่วน 26% ของรายไดร้วมของกลุ่มในชว่ง 9 เดอืนแรกป ี
2564 โดย BCH และ บริษัท โรงพยาบาลจฬุารัตน ์จำากดั (มหาชน) 
หรือ CHG เป็นผู้ได้รับประโยชน์รายหลักที่ 50% และ 58% ของ
รายได้ ตามลำาดับ 
 ทั้งนี้ BH และ BDMS เปิดเผยว่า มีผู้ป่วยต่างชาติที่ต้องการ
เขา้รับการรักษาในประเทศไทย โดยส่วนใหญม่าจากตะวนัออกกลาง
และ CLMV ซึง่บง่ชีว้า่มคีวามตอ้งการใชบ้รกิารทางการแพทยท์ีค่า้ง
จากชว่งกอ่น (Pent-up Demand) โดยเราคาดว่าจำานวนผู้ปว่ยชาว
ต่างชาติจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในครึ่งปีหลัง 2565 เนื่องจากความ
สะดวกในการเดินทางเป็นปัจจัยสำาคัญในการเข้ามารักษา แต่ขณะ
นี้การเปิดประเทศไทยมีความเข้มงวดจากความกังวล COVID-19 
สายพันธุ์ Omicron
สู่การแพทย์รูปแบบดิจิทัล 
 แม้สัดส่วนรายได้ยังน้อย แต่เราพบว่าโรงพยาบาลเอกชนเร่ิม
มกีารใหบ้ริการทางการแพทยใ์นรูปแบบดจิิทลัเพ่ิมมากขึน้เพ่ือสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ 
ผูบ้ริโภค โดยเร่ิมจากบริการปรึกษาแพทยท์างไกล (Telemedicine) 
สำาหรับบริการระดบัปฐมภมู ิไปจนถงึการจำาหนา่ยผลิตภณัฑเ์พ่ือสุขภาพ

กลุ่มการแพทย์โตต่อเนื่อง
ชงBDMS-BCH-BHเด่น
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กำ�ไรข้ันต้นเพ่ิมข้ึนม�ที่ 65.1% ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดของบริษัท 
จากการปรับกลยุทธ์การตลาดไม่เน้นการลดแลกแจกแถมอย่างที่
เคยทำามาเป็นการเน้นการควบคุมมาร์จ้ิน การบริหารการจำาหน่าย 
รวมกับค่าใช้จ่ายการขายและบริหารที่ลดลง ทำาให้ EBITDA 
Margin เพิ่มขึ้นม�ที่ 39.2%
ผลงานฟื้นตัวได้ดี
 ขณะที่ปรับประมาณการขึ้นสะท้อนแนวโน้มมาร์จิ้นที่คาดจะยัง
คงรักษาระดับสูงต่อเนื่องผลประกอบการ 6 เดือนปี 2564/2565 
อยู่ที่ 255 ล้านบาท (-24% YoY) คิดเป็น 55% ของประมาณ
การเดิม ปรับประมาณการกำาไรปี 2564/2565-2566 ขึ้น 9-19% 
คาดกำาไรสุทธิ 502 ล้านบาท (13% YoY) 604 ล้านบาท (20% 
YoY) และ 665 ล้านบาท (10% YoY) ตามลำาดับ หลักๆ เพื่อ
สะทอ้นแนวโนม้อตัรากำาไรขัน้ตน้ทีค่าดจะอยูใ่นระดบัทีสู่งกว่าอดตี
มาอยู่ที่เฉลี่ย 64.3% จากการบริหารจัดการโปรโมชั่น และต้นทุน 
รวมทัง้การควบคมุคา่ใชจ่้ายการขายและบริหารจากการเจรจาตอ่รอง
คา่เช่าพ้ืนทีแ่ละคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทีค่าดจะส่งผลใหอ้ตัรากำาไรสุทธขิอง
บริษัทอยู่ระดับสูงที่ 15.9%
 ยังคงแนะนำา “ซ้ือ” มูลค่าที่เหมาะสม 12 บาท (จากเดิม 
11 บาท) อิงจาก PER 19 เท่าปี 2564/2565 คาดจะเห็นการ
ฟืน้ตัวตามลำาดับจากการระบาดที่ผ่อนคลาย ภาวะเศรษฐกิจที่ปรับ
ตัวดีขึ้น และมาตรการกระตุ้นจากภาครัฐ ปัจจัยเสี่ยง Downside 
มาจาก 1. กำาลังซื้อผู้บริโภคที่ฟื้นตัวกว่าที่คาดไว้ 2. การควบคุม
ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่แย่กว่าคาด n

บริษัทหลกัทรัพย์ ทสิโก้ จำ�กัด ระบถึุง บริษัท แมค็กรุ๊ป จำ�กัด 

(มหาชน) หรือ MC วา่ มมีมุมองเชงิบวกตอ่ MC และยงัคง
แนะนำา “ซ้ือ” มลูคา่ทีเ่หมาะสมใหมท่ี ่12 บาท (จากเดมิ 11 บาท) 
จาก 1. เราปรับประมาณการผลประกอบการปี 2564/2565–2566 
ขึน้เพ่ือสะทอ้นแนวโนม้ยอดขายและมาร์จ้ินทีค่าดจะปรับฐานขึน้มา
อยู่ในระดับที่สูงกว่าอดีต 2. เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ยอดขาย
ยงัมทีศิทางทีด่ดีว้ยการเตบิโต YoY ซึง่บริษัทคาดจะเหน็การเตบิโต 
YoY ในทุกเดือนสำาหรับช่วงที่เหลือของปีนี้ ซึ่งวางเป้ายอดขาย
ทรงตัว YoY และกำาไรสุทธิเติบโตระดับสองหลัก 

3. วางเป้าขยายสาขา 15 สาขาในครึ่งปีหลัง 2564/2565 โดย
เน้น Mc Outlet ที่จะเพิ่มเป็น 70 สาขาในปีนี้ (จากปัจจุบัน 59 
สาขา) 4. วางเป้าลดสินค้าคงคลังมาที่ 1 พันล้านบาทในสิ้นปีนี้ 
(ไตรมาส 2/2564/2565 อยูท่ี ่1,278 ล้านบาท) ผ่านการปรับสินคา้ 
ให้สอดคล้องลูกค้า ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยเพ่ิมรายได้และเงินสดให้
แก่บริษัท
ม�ร์จิ้นยืนในระดับสูง
 MC รายงานกำาไรสุทธิไตรมาส 2 ปี 2564/2565 เป็นไป
ตามที่เราและตลาดคาดมาอยู่ที่ 231 ล้านบาท (2% YoY, 878% 
QoQ) รายไดย้งัคงลดลง –12% YoY แตเ่พ่ิมขึน้ QoQ มาที ่995 
ล้านบาท โดยการลดลง YoY มาจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงได้
รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด ส่วนการเพิ่มขึ้น QoQ มา
จากหลังจากผ่านการล็อกดาวน์ในไตรมาสก่อน และเร่ิมฟ้ืนตัวใน
ทุกช่องทางขาย 

ทั้งนี้ความสามารถในการทำากำาไรของ MC ปรับดีขึ้นโดยอัตรา 

MCยอดขายฟื้นตัวต่อเนื่อง
มาร์จิ้นสูงหนุนกำาไรเด้ง



T  H  U  N  H  O  O  N 
ปี ที่ 19

โดย : บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด (มห�ชน)42

การผลิต HDPE และ 56 วันของโรง PO ในไตรมาส 4/2565 
คงคำ�แนะนำ� ถือ ร�ค�เป้�หม�ย 65 บ�ทต่อหุ้น อ�้งอิง 0.9x 
PBV (ROE 7.5%), เทียบเท่� 6.8x FY22F EV/EBITDA และ 
12.1x PE
 ด้�นกำ�ไรสุทธิไตรม�ส 4/2564 ต่ำ�กว�่ค�ดก�รณ์ของเร�และ
ตล�ด 39% เป็นผลจ�กข�ดทุนด้อยค่� (1.9 พันลบ.) จ�กก�ร
ศึกษ�โครงก�รโรงแยกในสหรัฐและธุรกิจปิโตรอ่อนแอกว่�ค�ด 
โรงกล่ันแข็งแกร่งโดยมีค่�ก�รกล่ันตล�ดที่ 6.4 ดอลล�ร์สหรัฐ 
จ�ก 3.2 ดอลล�ร์สหรัฐ ในไตรม�ส 3 และอัตร�ก�รกลัน่ที ่101% 
จ�ก 77% ในไตรม�ส 3 โอเลฟินส์และอนุพันธ์อ่อนแอลง QoQ 
กดดันจ�กอัตร�ก�รผลิตโอเลฟินส์อ่อนแอลงเป็น 80% จ�ก 91% 
ในไตรม�ส 3 และ 98% โรงง�นโพลีเมอร์จ�ก 104% ในไตรม�ส 
3 ร�ค� PE เพิ่มขึ้น n

บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด (มห�ชน) ระบถึุง บริษัท พีทที ี
โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มห�ชน) หรือ PTTGC ว่� 

ปัจจัยกดดันจ�กกำ�ลังก�รผลิตในตล�ดที่เพ่ิมขึ้น เร�ยังคงระวัง 
ต่อแนวโน้มปิโตรในปีนี้ จ�กกำ�ลังก�รผลิตในตล�ดเพิ่มข้ึน +10 
ล้�นตันจ�กกำ�ลังก�รผลิต PE เข้�สู่ตล�ดในปี 2565 บ�งส่วน
ล่�ช้�ม�จ�กปี 2564 และ +6 ล้�นตันในปี 2566 กำ�ลังก�ร
ผลิตเหล่�นี้จำ�กัดร�ค� PE และสะท้อนอัตร�ก�รผลิตจะยังต่ำ� 
ในปี 2565-2566 ข้อได้เปรียบของ PTTGC ม�จ�กต้นทุนก๊�ซ
ที่ลดลงเนื่องจ�กสัดส่วนก๊�ซลดลงเป็น 79% (จ�ก 82% ในปี 
2564) รวม LPG ด้วย ซึ่งร�ค�พลังง�นที่สูงขึ้นทำ�ให้ร�ค� LPG 
อยู่ในระดับสูง
 ทั้งนี้ค�ดปี 2565 จะเป็นปีที่ย�กลำ�บ�กของ PTTGC จ�ก
ก�รปิดซ่อมหล�ยครั้งในปีนี้ (39 วันของ 1 ล้�นตันในไตรม�ส 
2/2565 และ 50 วันสำ�หรับโรงกลั่น, 38 วัน 1/3 ของกำ�ลัง

PTTGCรับอานิสงส์ต้นทุนลด 
แนะถือเป้าหมาย65บาท

สะท้อนก�รปรับค�ดก�รณ์กำ�ไร KEX
 คงคำ�แนะนำ� “ซื้อ” VGI แต่ปรับ TP SoTP เป็น 7 บ�ท
จ�ก 7.3 บ�ท สะท้อนก�รปรับ TP ของ KEX แม้ VGI 
จะกระทบจ�กแนวโน้มที่แย่ลงของ KEX จ�กก�รแข่งขัน 
อย่�งไรก็ต�ม เร�เชื่อว่�ก�รฟ้ืนตัวที่แข็งแกร่งของส่ือ OOH 
และก�รรับรู้กำ�ไรจ�ก JMART จะเปน็ปจัจัยสำ�คญัใหผ้ลประกอบ
ก�รฟ้ืนตัวใน FY22 และเชื่อว่�ร�ค�หุ้นปรับตัวลงในช่วง 2-3 
เดือนที่ผ�่นม�สะท้อนปัจจัยลบจ�ก KEX ไปแล้ว ก�รฟื้นตัวของ
ธรุกจิ OOH และกำ�ไรทีแ่ขง็แกร่งจ�ก JMART จะเปน็ปจัจยับวก 
กระตุ้นร�ค�หุ้น n

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำ�กัด (มห�ชน) ระบุว่� บริษัท 

วีจีไอ จำ�กัด (มห�ชน) หรือ VGI ร�ยง�นผลประกอบก�ร 
มีข�ดทุนสุทธิใน 3QFY21 ที่ 76 ล้�นบ�ท พลิกจ�กกำ�ไร 
713 ล้�นบ�ท ใน 3QFY20 และจ�กข�ดทุน 9 ล้�นบ�ท ใน 
2QFY21 โดยผลประกอบก�รดีกว่�ค�ดก�รณ์ของเร�ที่ 90 
ล้�นบ�ท แต่ดีกว่�จ�กกำ�ไรพิเศษ 49 ล้�นบ�ท จ�กก�รข�ย 
MACO-W3 
 ห�กไม่รวมร�ยก�รนี้ข�ดทุน 116 ล้�นบ�ท ต่ำ�กว่�ค�ดก�รณ์ 
ของเร�ที่ 90 ล้�นบ�ท ข�ดทุนม�กกว่�ค�ดม�จ�กข�ดทุน 
ของ KEX ซึ่งเป็นบริษัทลูก VGI ข�ดทุน 193 ล้�นบ�ท ช่วง 
9MFY21 เทยีบกบั ค�ดก�รณข์�ดทนุทัง้ปขีองเร�ที ่156 ล้�นบ�ท 
เร�คงค�ดก�รณ์ปี 2021 เนื่องจ�กสื่อ OOH จะมีก�รฟื้นตัวรวม
ถึงรับรู้กำ�ไร JMART อย่�งไรก็ต�ม

เร�ปรับค�ดก�รณ์กำ�ไรปี FY22/23 ลง 35% และ 11% เพื่อ

VGIมองทิศทางธุรกิจสื่อฟื้นตัว
JMARTหนุนแกร่งรับรู้ผลกำาไร



















บร�ษัท พ�ทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หร�อ GC ได�รับการจัดอันดับเป�นสมาชิกในกลุ�มดัชนี Dow Jones Sustainability Indices 
หร�อ DJSI ป� 2020 อันดับ 1 ของโลก ต�อเน่ืองเป�นป�ท่ี 2 ด�านการพัฒนาอย�างย่ังยืนและอยู�ในระดับ Top 10 ต�อเน่ืองเป�นป�ท่ี 8 ใน Chemicals Sector 

ตอกย้ำถึงมาตรฐานการดำเนินงานด�วยความเป�นเลิศ ทัดเทียมองค�กรชั้นนำระดับโลกด�านความรับผิดชอบต�อสังคม สิ�งแวดล�อม
ผู�มีส�วนได�เสียทุกภาคส�วน พร�อมสร�างความเชื่อมั่นแก�นักลงทุนในระยะยาว

ดัชนีความย่ังยืน DJSI ใน Chemicals Sector
ระดับโลก สะท�อนความมุ�งมั่นผลักดัน

การพัฒนาอย�างยั่งยืนตลอดโซ�อ�ปทาน 

GC ครองอันดับ 1
DJSI ตอเนื่อง 2 ปซอน

อีกหนึ่งป
แหงความภูมิใจ

เพ�่อคนไทย
โดยคนไทย
ยั่งยืนในเวทีโลก

GC เคมีท่ีเข�าถึงทุกความสุข













 กระทรวงอุตสาหกรรมและดีแทคร่วมลงนามบันทึกความ

เขา้ใจวา่ดว้ยความร่วมมอืในการยกระดบัขดีความสามารถหมูบ่า้น

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV)  

เพ่ือฟ้ืนฟูและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ดีแทค เน็ตทำากิน

ร่วมพัฒนาศกัยภาพผูป้ระกอบการในชมุชน นำาเทคโนโลยดีจิิทลัมา

ประยกุตใ์ชใ้นการจัดการธรุกจิสินคา้ชมุชนทีม่ากดว้ยอตัลักษณใ์ห ้ 

152 หมู่บ้านจาก 76 จังหวัด เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวิถีความเป็นไทยต่อ 

ยอดด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อความยั่งยืน

 นางวรวรรณ  ชิตอรุณ  รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

เปิดเผยว่า “เราตระหนักในความสำาคัญของการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก เพ่ือนำาชุมชนร่วมฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของ

ประเทศอย่างยั่งยืน กระทรวงอุตสาหกรรมได้วางแผนและ

ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

(Creative Industry Village : CIV) ที่มีศักยภาพจำานวน  

152 หมู่บ้าน เพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวและการบริโภค

เศรษฐกิจระดับชุมชน (Local Economy) โดยการพัฒนา 

ผูป้ระกอบการชมุชนและปจัจัยสนบัสนนุการทอ่งเทีย่วสร้างและ

พัฒนาไกด์ชุมชน (Local Guide) สร้างและพัฒนานักขาย

ชุมชน ถอดรหัสผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นเชิงอัตลักษณ์สู่สากล และ 

เต รียมความพร้อมพ้ืนที่ ส ร้ างกิจกรรมการท่อง เที่ ยว  

แต่ทั้งหมดจะทำาได้ยั่งยืนก็ต่อเมื่อทุกชุมชนสามารถประยุกต์

ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการเชื่อมต่อมาสร้างคุณค่าเพ่ิม

ทางเศรษฐกิจได้ กระทรวงจึงมีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ  

“ดีแทค เน็ตทำากิน” ที่จะร่วมกับหน่วยงานของกระทรวง 

ช่วยเสริมศักยภาพการทำาการตลาดออนไลน์การสร้างตัว

ตนดิจิทัลเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวในชุมชน โดยคาดว่า 

จะมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นกว่า 250 ล้านบาท (เป็นรายได้จากการ

ขายสินค้าออนไลน์ รายได้จากการขายของที่ระลึก รายได้จาก

การทอ่งเทีย่วเช่น คา่ทีพั่ก อาหาร อืน่ๆ) สอดคล้องกบัเทรนด์

การท่องเที่ยวใหม่  อันจะเป็นการสร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขันของประเทศ”

 ปัจจุบันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  

เกดิผลกระทบไปถงึการชะงักงันของเศรษฐกจิการคา้ การทำางาน

ผลิต อตุสาหกรรมทอ่งเทีย่ว และอตุสาหกรรมตอ่เนือ่ง โรงแรม 

ร้านอาหาร รวมทัง้ส่งผลโดยตรงกบัภาคเศรษฐกจิและบางกลุ่ม

ประชากร ยังน่าเป็นห่วงว่าอาจได้รับผลกระทบที่รุนแรงขึ้น  

กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือกับ ดีแทค เน็ตท�ากิน 
น�าดิจิทัลเชื่อมต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับ 
“หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์”

พร้อมฟื้ นฟูการท่องเที่ยววิถีใหม่ ตั้งเป้ารายได้กว่า 250 ล้านบาท
โดยเฉพาะจำานวนนักท่องเที่ยวลดลง ซึ่งสง่ผลโดยตรงกับรายได้

จากการท่องเทีย่วของหมู่บ้านอตุสาหกรรมสรา้งสรรค์ ที่มีรายได้

ลดลงมากกว่าร้อยละ 70 และหากมีการถูกกระทบอีกระลอก

จะเป็นความเส่ียงต่อเนื่องที่ภาครัฐควรยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ  

เพ่ือทีจ่ะสร้างรายไดท้ีม่เีสถยีรภาพและกระจายรายไดอ้ยา่งสมดลุ 

สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

 นายประเทศ ตันกุรานันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มเทคโนโลยี บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 

จำากัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า “เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง

ที่ได้จับมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมสร้างมูลค่าเศรษฐกิจ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นของหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative  

Industry Vil lage : CIV) ดีแทคเห็นในศักยภาพที่ 

โ ด ด เ ด่ น ข อ ง ภู มิ ปั ญ ญ า ชุ ม ช น 

ที่ ตกผ ลึกถ่ ายทอดมาจาก รุ่น สู่ รุ่ น  

จนมีอัต ลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และ 

มีเร่ืองราวที่น่าสนใจ เมื่อนำาภูมิปัญญา

ของชุมชนผสานกับดิจิทัลจะติดปีกให้

กับชุมชนอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมา ดีแทค 

มอง เห็นช่ อ งว่ า งทางดิ จิทั ลในการ

ป รับตั วของคนไทย จึงได้ดำ า เนิน 

โครงการดีแทค เน็ตทำากิน ซึ่งมุ่งเน้น

ไปที่การสร้างทักษะการทำาธุรกิจยุค

ดิจิทัลให้กับคนตัวเล็กที่ สุดในสังคม

ที่ ผ่านมาพบว่าผู้ประกอบการที่ ร่วม

โครงการดีแทค เน็ตทำากินมีรายได้

เพ่ิมขึ้นถึง 40-50% และเพ่ือสร้างโอกาสหาเล้ียงชีพใหม่

บนแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ สำาหรับความร่วมมือ 

ในคร้ังนี้ ทีมดีแทค เน็ตทำากิน จะเ ร่ิมฝึกทักษะให้กับ  

20 หมูบ่า้นนำาร่องจาก 152 หมูบ่า้น ในเดอืนกมุภาพันธแ์ละมนีาคม

นี้ พร้อมขยายผลลงพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้ง 152 หมู่บ้านภายใน  

1-2 ปีนับจากนี้”

ดแีทคร่วมสนับสนนุหมูบ่า้นอุตสาหกรรมสร้างสรรคใ์น 3 ดา้นคอื

 1. ทีมดีแทค เน็ตทำากิน ติดอาวุธทักษะทางดิจิทัลให้

กับชุมชนหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยทีมงานผู้สอน

จะลงพ้ืนที่สอนและเป็นพ่ีเล้ียงให้ผู้ประกอบการเข้าใจและ

สามารถนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจ  

การทำาการตลาดสมยัใหมร่องรับยคุ Next Normal การใชเ้ครือ่ง

มือหรือแพลตฟอร์มและสื่อต่างๆ ด้านดิจิทัล การสร้างเรื่องราว

จากจุดเด่นของหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ่านส่ือดิจิทัล  

การปักหมุดร้านค้าหรือสถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญของชุมชน  

ซึ่งสามารถสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ดี สอดคล้อง

กับเทรนด์การท่องเที่ยวใหม่

 2. สัญญาณอนิเทอร์เนต็ครอบคลุมทกุหมูบ่า้นอตุสาหกรรม

สร้างสรรค์ ดีแทคติดตั้งคล่ืน 700 MHz แล้วมากกว่า  

12,700 สถานีฐาน ขยายสัญญาณครบ 77 จังหวัด ครอบคลุม

แล้ว 923 อำาเภอทั่วไทยรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยขยาย

ครอบคลุมประชากร (population coverage) ประมาณ 93% 

ด้วยสัญญาณ 4G พร้อมเดินหน้าขยายสัญญาณต่อเนื่อง

 3. #ดีทั่วดีถึง รีวอร์ด คร้ังแรกเชื่อมต่อผู้ประกอบการ 

CIV กับ dtac Reward สู่ฐานผู้ใช้งานดีแทคกว่า 20 ล้านราย  

เพิม่ช่องทางออนไลน์ในการทำาตลาดให้กับชุมชนบน Dtac App 

โปรโมต ร่วมสนบัสนนุจากประสบการณ์มากกวา่ 30,000 สินคา้

ทั่วประเทศ

 นอกจากนี้ ความร่วมมือในการยกระดับขีดความสามารถ

หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village 

: CIV) กระทรวงอตุสาหกรรมยงัไดต้ัง้เปา้วา่นกัทอ่งเทีย่วจะเพ่ิม

ขึ้นร้อยละ 68 และยอดขายผลิตภัณฑ์จากชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 

76 จากการยกระดบัชมุชนในการนำาดจิิทลัผสานกบัวถิชีวีติดัง้เดมิ 

สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าและบริการตามความถนัดอัตลักษณ์

ชุมชน ด้วยจุดเด่นของตนเองอย่างมีศักยภาพ พร้อมทั้งทำาให้

เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความภูมิใจในวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ทำาให้เห็นคุณค่าและสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ สร้างคุณค่าที่ดีให้กับ

ชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดการทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดออก

ไปหางานทำาที่อื่น ตอบสนองต่อนโยบายสำาคัญของรัฐบาลในการ

แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำาอีกด้วย
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 GPSC ส่ง บ.โกลว์ เอสพีพี 2 จำ�กัด หนึ่งใน

บริษัทย่อย ร่วมลงน�มสัญญ�ก�รก่อสร�้งกับ บริษัท จู

รอง เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด (สิงคโปร์) และบริษัท ไทย จู

รอง เอ็นจเินยีร่ิง จำ�กัด เดนิหน�้ก่อสร้�งโรงไฟฟ้� SPP 

ใหม่ทดแทนโรงไฟฟ้�เดิมที่ครบอ�ยุก�รใช้ง�น กำ�ลัง

ก�รผลิต 96 เมกะวัตต์ มูลค่�ร�ว 4,000 ล้�นบ�ท ใน

นิคมอุตส�หกรรมม�บต�พุด จ.ระยอง ส�ม�รถผลิต

ไฟฟ้�เชิงพ�ณิชย์ได้ ต้นปี 2567 มั่นใจรักษ�สัดส่วน

กำ�ลังผลิตไฟฟ้�โคเจนเนอเรชั่น

 น�ยวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร

และกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท โกลบอล เพ�เวอร์  

ซินเนอร์ย่ี จำ�กัด (มห�ชน) หรือ GPSC แกนนำ�นวตักรรม 
ธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท 
โกลว ์เอสพีพี 2 จำากดั ซึง่เปน็บริษัทยอ่ยในกลุ่ม GPSC 
ได้ลงนามในสัญญาก่อสร้าง (EPC : Engineering, 
Procurement and Construction) กับ บริษัท จูรอง 

เอน็จิเนยีร่ิง จำากดั (สิงคโปร์) หรือ 
Jurong Engineering Limited 
(Singapore) และ บริษัท ไทย 
จูรอง เอ็นจีเนียร่ิง จำากัด หรือ 
Thai Jurong Engineering 
Limited เพ่ือดำาเนินการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้า SPP (Small Power 
Producer) ขนาดกำาลังการผลิต 
48 เมกะวัตต์ จำานวน 2 เครื่อง 
หรือคิดเป็นกำาลังการผลิตรวมทั้ง
ส้ิน 96 เมกะวตัต ์มลูคา่การลงทนุ
ประมาณ 4,000 ล้านบาทในนิคม
อตุสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง คาดว่าจะสามารถผลิต
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงต้นปี 2567
 โครงการดังกล่าวใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 
2 ปี โดยเร่ิมดำาเนินการก่อสร้างในไตรมาส 2/2565 

และคาดว่าใช้เวลาในการก่อสร้าง
แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2/2567 
โดยโครงการจะขายไฟฟ้าเข้า
ระบบของ กฟผ. (การไฟฟ้า
ฝ่ ายผ ลิตแห่ งประ เทศไทย ) 
จำานวน 2 สัญญารวม 60  
เมกะวัตต์ เป็นเวลา 25 ปี 
ภายใต้โครงการโรงไฟฟ้าทดแทน 
(SPP Replacement) ส่วน
กำาลังการผลิตไฟฟ้าส่วนที่เหลือ
อีก 36 เมกะวัตต์ และไอน้ำาที่

ได้จากกระบวนการผลิตจำานวน230 ตันชั่วโมง จะขาย
ให้กับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด
 บริษัทได้คำานึงถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจและสภาพ
แวดล้อมทางธุรกิจ รวมถึงสภาวะอุตสาหกรรมที่
เปล่ียนแปลงไปในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา และได้
ออกแบบกำาลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำาใหเ้หมาะสม เพ่ือ
ทดแทนโรงไฟฟ้าเกา่ทีค่รบอายกุารใชง้านแล้ว โครงการ
นี้เป็นโรงไฟฟ้าชนิดโคเจนเนอเรชั่น ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
เป็นเชื้อเพลิง ด้วยการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ซึ่งจะทำาโครงการสามารถผลิตไฟฟ้าและไอน้ำาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีความมั่นคงด้าน
เสถียรภาพและความพร้อมให้กับ กฟผ. และลูกค้า
อุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด จ.ระยอง สร้างความ
มัน่คงใหก้บัระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศ ตลอดจนเปน็
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

GPSC ผนึกพลัง ‘จูรองเอ็นจิเนียริ่ง’
สร้างโรงไฟฟ้าทดแทน-เข้าระบบปี67

































LPN 
ปรับโครงสร้างองค์กร 
รุกตามแผน 
“Turnaround”  

ต้องการของผู้ซื้อ โดยน�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ใน
การปรับปรุงกระบวนการท�างาน เพ่ือให้การท�างานมี
ความคล่องตัวในการตัดสินใจ เพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารค่าใช้จ่าย และต้นทุนในการด�าเนินงาน ยกระดับ
บริหารประสบการณ์ลูกค้า เพ่ือสร้างการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนให้กับองค์กร โดยมีเป้าหมายในการสร้างรายได้
ไม่น้อยกว่า 16,000 ล้านบาทในปี 2569 หลังจากที่
เราสามารถก้าวข้ามผ่านความเส่ียงทางธุรกิจที่เกิดขึ้นใน
ปี 2564 สามารถรักษาความสามารถในการสร้างรายได้
และก�าไรไว้ได้ในอตัราทีเ่หมาะสม ถงึแม้จะเผชญิกบัการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ท�าให้ทุกภาคธุรกิจต้อง
ปรับตวัรวมทัง้ธรุกจิอสังหารมิทรัพย์” นายโอภาส กล่าว

ปี 2565 จึงเป็นปีของการเปลี่ยนแปลง ที่ส�าคัญ
ใน 5 ประเด็นคือ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างธุรกิจ, 
การบริหารจัดการ, การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนา
โครงการ, การปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล, และ
การสร้างแบรนด์

 พัฒนาโครงการ
 ส�าหรับแผนการพัฒนาดังกล่าว น�ามาใช ้

ในการเปิดตัวโครงการในปี 2565 โดยบริษัทมีแผนที่จะ
เปิดตัวโครงการใหม่ 16 โครงการ มูลค่ารวม 11,000 
ล้านบาท เป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัย 5 โครงการ
มูลค่า 7,000 ล้านบาท เน้นความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว  
กระจายไปในท�าเลต่างๆ หลากหลายท�าเล และโครงการ 

บ้านพักอาศัยระดับราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท จ�านวน 
10 โครงการ มูลค่า 3,300 ล้านบาท และโครงการ
บ้านพักอาศยัระดบัราคาเกนิ 10 ล้านบาท 1 โครงการ 
มูลค่า 700 ล้านบาท โดยมีงบลงทุนซื้อที่ดิน 4,000 
ล้านบาทเพ่ือพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในปี 2565-
2566

และภายใต้แนวคิดดังกล่าวบริษัทวางแผนการ
พัฒนาโครงการใหม่ตั้งแต่ปี 2565-2569 จ�านวน 
ไม่น้อยกว่า 70 โครงการ มูลค่ารวมไม่น้อยกว่า 
50,000 ล้านบาท ยอดขายรวมสะสม 5 ปี ไม่น้อยกว่า 
50,000 ล้านบาท โดยบริษัทมีเป้าหมายยอดขายในปี 
2565 ที่ 13,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46 % เมื่อเทียบ
กับยอดขายที่ 8,900 ล้านบาท ในปี 2564

นายโอภาส กล่าวว่า การปรับเปล่ียนใน 5 ประเดน็ 
การด�าเนินธุรกิจดังกล่าว มีเป้าหมายส�าคัญเพ่ือ 
สร้างความแขง็แกร่งในการขบัเคล่ือนองค์กรของ LPN 
ในปัจจุบันและอนาคต ท�าให้การบริหารงานมีความ
คล่องตัว และสามารถรักษาอัตราการเติบโตได้อย่าง 
ต่อเนื่องโดยตั้งเป้าหมายการเติบโตไม่น้อยกว่า 10% 
ต่อปี ถึงแม้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเผชิญหน้ากับ
ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้ในอนาคต

LPN ปรับโครงสร้างองค์กร เดนิหน้าขบัเคล่ือน 
ตามแผน “Turnaround” ปี 2565-2569 พร้อมเปิดตวั  
16 โครงการใหม่ในปี 2565 มลูค่ารวม 11,000 ล้าน
บาท ตั้งเป้ายอดขายแตะ 13,000 ล้านบาท

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
และกรรมการผู ้ จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น. 
ดีเวล ลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) (LPN) เปิดเผย 
ถึงแผนการด�าเนินธุรกิจในปี 2565 ว่า จากการ
วางแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2564-2566) ในการ 
ขับเคล่ือนองค์กรให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน ในปี 
2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในปี 2564 ท�าให้
บริษัทต้องมีการปรับตัวเพ่ือรองรับกับสถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้น โดยการปรับโครงสร้างภายใน และปรับ
แผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดย
ปรับเปลี่ยนแผนจาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยนับเริ่ม
ต้นในปี 2565-2569 ซึ่งยังคงเป้าหมายการเติบโต 
ทั้งด้านรายได้ ก�าไร ผ่านการบริหารต้นทุนให้มี
ประสิทธิภาพโดยการใช้ข้อมูล มาวิเคราะห์ความ
ต้องการของลูกค้า เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ
ของลูกค้าในทุกมิติให้เป็นที่พักอาศัยภายใต้แนวคิด 
“น่าอยู่” ต่อยอดจากแนวคิด “ชุมชนน่าอยู่” เพ่ือ
ให้การพัฒนาที่อยู่อาศัยเหมาะสมกับการขยายกลุ่ม
ลูกค้าไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่

 ปรับแนวคิด
“เพ่ือให้เป็นไปตามแผนทีว่างไว้ บริษัทได้มกีาร 

เปลี่ยนโครงสร้างองค์กร รวมไปถึงการปรับแนวคิด
ในการพัฒนาที่อยู ่อาศัยให้ตอบโจทย์กับความ

โอภาส ศรีพยัคฆ์







เม่ือเร็วๆ น้ี นักวิเคราะห์ทางการเงิน บริษัท

หลักทรัพย์ และสถาบันการเงินช้ันน�าได้เข้าเยีย่มชม 

กจิการของกลุ่มบริษทัดับ๊เบ้ิลเอ อาทิ กระบวนการ

ผลิตกระดาษ แปลงปลูกต้นกระดาษ โรงผลิตไฟฟ้า 

ของ NPS ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลท่ีใหญ่ท่ีสุด 

ในประเทศ และสวนอตุสาหกรรม 304 พร้อมรับฟัง 

นโยบายและแนวทางการด�าเนินธุรกิจในอนาคต 

เพื่อเสริมสร้างความเช่ือม่ันให้แก่ผู้ประกอบการ

และนักลงทุน โดยมี คุณกฤตย์ดิศร กรเกศกมล 

CFO บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด 

(มหาชน) - NPS ให้การต้อนรับ

นักวิเคราะห์ทางการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ และสถาบันการเงินชั้นน�า

เยี่ยมชมโรงงานกลุ่มบริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด (มหาชน)





NFC



















 ปี 2564 บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) ยังมุ่งมั่นใส่ใจดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อม

ก้าวผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด–19 โดยตระหนักถึงความสำาคัญของการดำาเนินธุรกิจอย่างมีความ

รับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่ไปกับการใส่ใจ ดูแล ห่วงใยความปลอดภัยของ Stakeholders ทุกกลุ่ม

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์ร ภายใตแ้นวคดิ “ศภุาลยั ใสใ่จ...สร้างสรรคส์งัคมไทย” สู่การพัฒนาทีย่ัง่ยนืตาม

กระบวนการ SDGs (Sustainable Development Goals) เพื่อประโยชน์สุขสู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

Supalai CSR-IN-PROCESS
มุ่งดูแล Stakeholders จับมือก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกัน 

 นอกจากนี้พนักงานศุภาลัยประจำาโครงการทั้งแนวราบและคอนโด ในส่วนฝ่ายขาย ฝ่ายโอน
กรรมสิทธิแ์ละฝา่ยกอ่สร้าง ล้วนไดรั้บการฉดีวคัซนีปอ้งกนัโควิด-19 100% เพ่ือสร้างความมัน่ใจในความ
ปลอดภัยด้านสุขอนามัยแก่ลูกค้าที่มารับบริการในทุกโครงการของศุภาลัย เน้นย้ำาการร่วมรับผิดชอบต่อ
สังคมขององค์กร

 บริษัทฯ ร่วมมือกับสำานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 11 โรงพยาบาลลาดพร้าว 

และโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เปิดสถานที่อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 

เป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่สำานักงานประกันสังคม

พืน้ที ่11 รวมถงึพนกังานศภุาลัย ตลอดจนบริษัทผู้เชา่อาคารศภุาลัย แกรนด ์ทาวเวอร์ โดยสามารถ

รองรับการใช้บริการฉีดวัคซีนของผู้ประกันตน ได้กว่าจำานวน 800 คนต่อวัน จำานวนทั้งสิ้น 25 วัน 

ผู้ได้รับการฉีดวัคซีนจำานวนทั้งสิ้น 16,240 คน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมด้าน

ความปลอดภัยจากโควิด-19  

 สานต่อโครงการ “Happiness Camp” โดยให้ความร่วมมือมาตรการรัฐในการป้องกันการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ปิดแคมป์งานก่อสร้าง 30 วัน  ควบคู่ไปกับการส่งต่อความห่วงใยให้เพ่ือนคน
งานก่อสร้างในวงจรการผลิต เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตในแคมป์ได้อย่างปกติสุข โดยส่งมอบข้าวสารไปยัง
แคมป์คนงานก่อสร้างทั่วทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ มูลค่ากว่า 1,194,494 บาท ทั้งโครงการแนวราบ
และคอนโดมิเนียมของศุภาลัยอย่างต่อเนื่อง จำานวน 47 โครงการ ซึ่งมีเพื่อนคนงานในแคมป์ก่อสร้าง
ประมาณ 6,000 กว่าคน อีกทั้งช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการครองชีพ โดยเฉพาะค่าน้ำาประปาและค่าไฟฟ้า 
ในระยะเวลา 30 วัน จำานวน 2,161,536 บาท เพื่อเป็นกำาลังใจให้เพื่อนๆ ชาวแคมป์ต่อไป

 นอกจากนี้ศุภาลัย จัดกิจกรรมแบ่งปันรอยย้ิม มอบความสุขให้กับเยาวชน ร่วมกับ 
มูลนิธิประทีป-อัจฉรา ตั้งมติธรรม ได้เดินทางไปสำารวจความคืบหน้าการบูรณะอาคารเรียน และ
ห้องสมุด พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ทางการศึกษา อาทิ หนังสือ กระเป๋า และรองเท้านักเรียน และ 
เคร่ืองเล่นพัฒนาทักษะที่ติดตั้งในสนามเด็กเล่นชุดใหม่ ณ โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ จ.พิษณุโลก  
สร้างความปิติยินดีแก่นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับการสนับสนุนให้นักเรียนมีกำาลังใจ 
และมีความพร้อมในการเป็นอนาคตของชาติที่เปี่ยมด้วยศักยภาพทางการศึกษาอีกด้วย

 บริษัท ศุภาลัย จำากัด (มหาชน) ดำาเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์มาอย่างยาวนานกว่า 33 ปี  
ได้ดำาเนินกิจกรรม CSR หลากหลายรูปแบบ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างสูงสุด นำาไปสู่ 
ความมั่นคงอย่างยั่งยืนขององค์กรและสังคมไทยตลอดไป
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	 บริษัท	เอส	แอนด	์พี	ซินดเิคท	จำ�กัด	(มห�ชน)	ขย�ย
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พัฒน�คว�มย่ังยืนและสื่อส�รองค์กร	 ส�ธิมน	 ตะวันเที่ยง	 
ผู้อำ�นวยก�รส�ยก�รกระจ�ยสินค้�	และ	นฤดม	วิรัชดำ�รงค	์ 
ผูจ้ดัก�รฝ�่ยผลติ	บมจ.เอส	แอนด	์พี	ซินดเิคท	เปดิโครงก�ร	 
ณ	บริษัท	เอส	แอนด์	พี	ซินดิเคท	จำ�กัด	(มห�ชน)	ส�ย
ก�รผลิตเบเกอร	ีบ�งน�-ตร�ด	กม.23.5	เมื่อเร็วๆ	นี้
	 สำ�หรับก�รลงทนุคร้ังสำ�คญันีว้�่	“ในฐ�นะองคก์รภ�คธรุกจิ 
ผู้ผลิตและจัดจำ�หน่�ยอ�ห�รและเบเกอรี	เอส	แอนด์	พี	เร�
ตระหนักถึงคว�มสำ�คัญในก�รดำ�เนินธุรกิจควบคู่ไปกับก�ร
ดูแลรักษ�สมดุลของสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

	 ขณะทีใ่นป	ี2564	นี	้เอส	แอนด	์พี	ขย�ยพ้ืนทีต่ดิตัง้แผง 
โซล�ร์เซลล์	เฟส	2	ขน�ดรวม	997.5	กิโลวัตต	์บนพื้นที่ของ
หลังค�โรงง�นขน�ด	4,990	ต�ร�งเมตร	ซึ่งจะส�ม�รถผลิต
ไฟฟ้�ไดป้ีละ	1.35	ล้�นหน่วยโดยประม�ณ	คิดเป็นสัดส่วน
ก�รใช้พลังง�นแสงอ�ทิตย์ในก�รผลิตเบเกอรีเอส	 แอนด์	 พี	
ได้ถึง	 35-40%	 จ�กอัตร�ก�รใช้ไฟฟ้�ทั้งหมดของโรงง�น 
เบเกอรีบ�งน�-ตร�ด	 กม.23.5	 โดยเฉพ�ะในช่วง	 เดือน
เมษ�ยน-พฤษภ�คม	 จะส�ม�รถประหยัดพลังง�นไฟฟ้�ใน
ก�รผลิตเบเกอรีไดสู้งสุดถงึ	43%	นอกจ�กนี	้ยงัส�ม�รถชว่ย 
ลดคว�มร้อนให้แก่ตัวอ�ค�ร	 ซึ่งเป็นก�รลดภ�ระของเคร่ือง
ปรับอ�ก�ศ	และเครื่องทำ�คว�มเย็นได้อีกด้วย	 	 ดงันัน้	ก�รตดิตัง้โครงก�ร	“Solar	Roof”	ณ	โรงง�นเบเกอรี	 

เอส	 แอนด์	 พี	 นอกจ�กจะส�ม�รถช่วยประหยัดพลังง�น
ไฟฟ้�แล้ว	ยงัเปน็ก�รชว่ยโลกลดค�ร์บอนฟุตพรินต	์(Carbon	
Footprint)	 ของภ�คธุรกิจได้ถึง	 710	 Ton	 CO2e	 ต่อปี	
หรือเทียบเท�่ก�รปลูกต้นไม้	60,000	ต้นต่อปีโดยประม�ณ”
	 เอส	แอนด์	พี	มีคว�มมุ่งมั่นในก�รยกระดับก�รดำ�เนิน
ธุรกิจที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	 ด้วยก�รส่งเสริมก�รผลิต 
เบเกอรีรักษ์โลกจ�กพลังง�นท�งเลือก	 ด้วยเป้�หม�ยลดก�ร
ปล่อยค�ร์บอนฟุตพรินต	์ซึง่เปน็ส�เหตหุนึง่ของก�รเกดิภ�วะ
โลกร้อน	เพื่อช่วยกันดูแลโลกของเร�ให้น่�อยู่ยิ่งขึ้น

‘เอส แอนด์ พี’ ขยายพื้นที่ติดตั้ง Solar Energy
ตอกย้ำาวสัิยทศันผู้์นำาธุรกจิอาหารใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม

	 โดยในปี	2559	เอส	แอนด์	พี	ได้ติดตั้งแผงโซล�ร์เซลล์	 
เฟส	 1	 ขน�ด	 510	 กิโลวัตต์	 บนพื้นที่ของหลังค�โรงง�น
ขน�ด	2,700	ต�ร�งเมตร	ซึ่งส�ม�รถใช้พลังง�นแสงอ�ทิตย์
ในก�รผลิตเบเกอรี	 เอส	 แอนด์	 พี	 ได้แก	่ เค้กกล้วยหอม	
บัทเทอร์เค้ก	ม�ร์เบิ้ลเค้ก	พัฟ	พ�ย	คุกกี	้พิซซ่�	ขนมปัง
เนยสด	ขนมปุยฝ้�ย	และขนมไหว้พระจันทร์	ไปแล้วน้ำ�หนัก
รวมกว่�	3,942	ตัน	ด้วยกำ�ลังไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์
รวม	4.05	ล้�นหน่วย

กำ�ธร ศิล�อ่อน
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Our Core Values

บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)

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



บริษัท แพลน บี มีเดีย จ�ำกัด (มหำชน) ผู้ให้บริกำรสื่อโฆษณำภำยนอกที่อยู่อำศัย (Out of Home Media) ชั้นน�ำรำยใหญ่ 
ที่มีเครือข่ำยครอบคลุมทั้งในประเทศและตำ่งประเทศด้วยแพลตฟอร์มนวัตกรรมที่หลำกหลำย ประกอบกับธุรกิจกำรตลำด 

แบบมส่ีวนร่วมทีแ่ข็งแกร่ง ซึง่ประกอบด้วยธุรกจิสปอร์ต มำร์เกต็ติง้ ธรุกจิด้ำนอำร์ทตสิ เมเนจเม้นท์ และธุรกจิเกมในประเทศไทย

https://www.planbmedia.co.th/th/   ติดต่อแผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท แพลน บี มีเดีย จ�ำกัด (มหำชน)

Email : irplanb@planbmedia.co.th         02-530-8053 ต่อ 131





















TEL : 0-2703-7880 / FAX :0-2703-7882

บริษทั ชัยวฒันา แทนเนอร่ี กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)

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

176/1,1480 หมู่ 1 ซอยฟอกหนัง ถ.สุขุมวิท กม.30 

ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ











วิสัยทัศน์และพันธกิจ

“เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยนวัตกรรม”
VALUE CREATION THROUGH INNOVATION

พันธกิจ
 ผลติสนิคา้เหล็กนวตักรรม เพ่ือเพ่ิมมลูคา่สินคา้ สร้างลกูคา้เฉพาะกลุม่
(niche market) ด้วยเทคโนโลยีการป้องกันสนิมที่เหมาะสมกับการใช้งาน
 ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการนำาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่ม
ประสทิธภิาพมุง่สูก่ารเปน็องคก์รนวตักรรมทีม่กีารบริหารห่วงโซอ่ปุทาน
ลดต้นทุนบริหาร
 วิจัยพัฒนาสินค้าระบบการสร้างร้านค้าสำาเร็จรูป I-retail เพื่อเพิ่ม
มูลค่าสินค้าและรองรับสังคมผู้สูงวัย ลดการพึ่งพิงแรงงาน
 บริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าธุรกิจ เชื่อมโยงสินค้าเข้าสู่
โลกดิจิตอลหรือ METAVERSE ซึ่งเป็นช่องทางธุรกิจใน Next Normal

การทำางาน

 บริษัท ซิก้า อินโนเวช่ัน จำากัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตท่อเหล็ก
โครงสร้างประเภท Pre-zinc ภายใต้แบรนด์สินค้า “ZIGA” และท่อเหล็ก
ร้อยสายไฟภายใต้แบรนด์สินค้า “DAIWA”

 บริษัทมีความมุ่งม่ัน และมีแผนการดำาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย
องค์กรโดยยึดแนวทางโมเดลธุรกิจท่ีเกิดจากการแก้ไขปัญหาลูกค้าและ
สร้างความไว้วางใจในสินค้าภายใต้แบรนด์ ZIGA และ DAIWA โดยใช ้
นวตักรรมในการแกไ้ขปญัหาลกูคา้ (Better , Cheaper, Faster) รวมทัง้วิสยั
ทัศนบ์รษิทั “Value creation through innovation” นวตักรรมสรา้งคณุคา่ 
ที่ยั่งยืน

ขอแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์รายวันทันหุ้น เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 19
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	 เอสซีจี	 เคมิคอลส์	 เปิดตัวนวัตกรรมเม็ด
พลาสตกิรีไซเคลิคณุภาพสงู	“เซอรค์ลูาร	์พพี”ี	โชว์
ความพร้อมทัง้ในดา้นนวตักรรมพลาสตกิทีเ่ปน็มติร
กับสิ่งแวดล้อม	 ชูความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
เชิงวัสดุศาสตร์	เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกร่วม
กับพาร์ตเนอร์และเจ้าของแบรนด์สินค้า	สอดคล้อง
กับความต้องการ	Green	Packaging	ของตลาด
โลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
 นายธนวงษ์	อารีรัชชกุล	ประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหาร	 และกรรมการผู้จัดการใหญ่	 
เอสซีจี	 เคมิคอลส์	 เผยถึงความคืบ
หน้าของนวัตกรรมพลาสติกที่เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมว่า “เอสซีจี เคมิคอลส์ 
หรือ เอสซีจีซี (SCGC) มุ่งมั่นพัฒนา
นวัตกรรมเคมีภัณฑ์ตามหลักเศรษฐกิจ
หมุนเวียน เพ่ือตอบโจทย์ธุรกิจและ 
ส่ิงแวดล้อมยัง่ยนืตามกลยทุธ ์ESG  
(Environmental, Social, 
and Governance) โดย
มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี
รีไซเคิลพลาสติกเป็นตัว
ขับเคล่ือนสำาคัญภายใต้
แบรนด์ SCG GREEN  
PO L YMER TM ซึ่ ง
ขณะนี้  เ อ ส ซี จี ซี  ไ ด้
พัฒนานวัตกรรมเม็ดพลาสติก

รีไซเคิลคุณภาพสูง ชนิดพอลิโพรพิลีน ภายใต้ช่ือ  
“เซอร์คูลาร์ พีพี” (Circular PP) ผลิตจาก  
Recycled Feedstock ดว้ยเทคโนโลย ีAdvanced 
Recycling ซึ่งเปลี่ยนพลาสติกใช้แล้วที่ยากต่อการ
รีไซเคิลมาเป็นวัตถุดิบตั้งต้น รวมถึงนำากลับมาผลิต
เป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง มีคุณสมบัติ
และคุณภาพเทียบเท่ากับเม็ดพลาสติกใหม่ (Virgin 
Plastic) จึงเปน็วสัดทุีเ่หมาะอยา่งยิง่กบัอตุสาหกรรม

ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารที่ต้องการวัสดุที่เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม ตอบรับความต้องการของ
ตลาด Green Packaging ที่มีแนวโน้ม
ความตอ้งการสูงขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง นอกจาก
นี้กระบวนการ Advanced Recycling 
สามารถช่วยลดปริมาณขยะที่ถูกฝังกลบ 
และช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก

การเผาขยะได้อีกทางหนึ่ง” 
    “เอสซีจีซี มีความพร้อม
ทั้ งด้านนวัตกรรมและทีม 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
เชิงวัสดุศาสตร์ โดยพร้อม
ร่วมมือกับพาร์ตเนอร์ และ
เจ้าของแบรนด์สินค้าทั่วโลกที่
มีเป้าหมายด้านความยั่งยืน เพื่อ
พัฒนาและส่งมอบบรรจุภัณฑ์
รักษ์โลกที่ผลิตจากเม็ดพลาสติก
รีไซเคลิสูงของเอสซจีีซ ีเพ่ือตอบ

รับความต้องการของตลาด Green Packaging และ
เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” 
 นายกรัณย์	เตชะเสน	ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร	 
กิจการบรรจภุณัฑจ์ากวสัดสุมรรถนะสงูและพอลเิมอร์	 
เอสซีจ	ีแพคเกจจิ้ง เผยว่า “บริษัท วีซี่ แพ็คเกจิ้ง  
(ประเทศไทย) จำากัด ใน เอสซีจี แพคเกจจิ้ง เป็น
ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูงจากนวัตกรรมวัสดุเพ่ือ
บรรจุภณัฑอ์าหารทีไ่ดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISCC 
PLUS ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ผนวกกับนวัตกรรม
เม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง เซอร์คูลาร์ พีพี  
(Circular PP) จากเทคโนโลย ีAdvanced Recycling  
ของเอสซีจีซี ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความยั่งยืน 
ISCC PLUS ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานด้วยเช่นกัน 
จึงถือได้ว่าบรรจุภัณฑ์อาหารจาก วีซี่ แพ็คเกจ้ิง 
(ประเทศไทย) ที่ผลิตจากเซอร์คูลาร์ พีพี (Circular 
PP) ของเอสซีจีซีนี้ ได้รับการรับรองตลอดทั้งห่วงโซ่
อุปทานอย่างแท้จริง 
 นอกจากนี ้บรรจุภณัฑข์อง วีซี ่แพ็คเกจ้ิง ยงัมี
การผลิตตามมาตรฐานระดับโลกอีกหลายอย่าง อาทิ 
ISO 9001, FSSC 22000, GMP และ HACCP 
ผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ทั้งในมาตรฐานการผลิตและ
คุณสมบัติของวัสดุ Circular PP ที่เหมือนกับเม็ด
พลาสติกใหม่ สามารถใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารได้
อย่างปลอดภัย และยังผ่านการทดสอบทั้งในด้าน
คณุภาพ อกีทัง้ยงัมรูีปลักษณท์ีส่วยงาม เปน็การชว่ย
ดูแลสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง

‘เอสซจีซี’ี เปดิตวัเมด็พลาสตกิรไีซเคลิ 
ช ู‘เซอร์คลูาร ์พพี’ี พัฒนาบรรจุภณัฑอ์าหารรกัษโ์ลก

ธนวงษ์ อารีรัชชกุล

กรัณย์ เตชะเสน 
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