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‘เอเซีีย พลััส’ส่องFund Flowไหลัเข้้า
 ชีี้�เป้้าช้ี้อป้ห้้นแกร่่งPTT-SCC-BDMS

ECFดัันร่ายไดั้โต12%
ร้่กเพ่�มช่ี้องทางข้าย
บุ้๊�กกำาไร่‘ม่นบูุ๊’เฟส2

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - TPIPP ชนิะประมููลโรงไฟฟ้า 
ขยะส์งขลา สั์ญญาซ้ื้�อขายไฟฟ้า 20 ปี ราคาขาย 
อยู�ท่์� 5.78 บาท์ต่�อหนิ�วย พร้อมูเดิินิหน้ิาเข้าร�วมู 
ประมููลอ่ก 11 โครงการ กำาลังผลิต่รวมู 135 เมูกะวัต่ต์่ qอ�านิต่�อหนิ้า 2

qอ�านิต่�อหนิ้า 2

qอ�านิต่�อหนิ้า 2

นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ - ECF คาดิ 
รายได้ิรวมูปี 64 เติ่บโต่ 10-12% 
ตั่�งเป้ารุกขยายต่ลาดิเฟอร์นิิเจอร์ 
ในิ-นิอกประเท์ศ เต่ร่ยมูรับรู้ 
ส์�วนิแบ�งกำาไรโรงไฟฟ้ามูินิบู 
เฟส์ 2 ไต่รมูาส์ 4/64 
	 นายอารัักษ์์	 สุ ุขสุวััสุดิ์์ �	
กรัรัมการัผู้้�จััดิ์การั	บร์ัษั์ท	อีสุต์์โคสุท์ 
เฟอร์ัน์เทค	จัำากัดิ์	(มหาชน)	หรืัอ	ECF	 
เปิิดิ์เผู้ยว่ัา	บร์ัษั์ทตั์�งเป้ิารัายไดิ์�ปีิ	64	 
จัะเต์์บไดิ์�	 10-12%	 จัากการั 
ขยายต์ลาดิ์ของธุุรัก์จัเฟอร์ัน์เจัอร์ั 
ทั�งในและต์่างปิรัะเทศ	และการั 
รัับรั้ �สุ ่วันแบ่งกำาไรัจัากธุุรัก์จั 
พลังงานทดิ์แทน	
	 โดิ์ยคาดิ์วั ่าจัะเรั ์ �มเห ็น 
สัุดิ์สุ่วันกำาไรัสุุทธ์ุปิรัับตั์วัดีิ์ข้�นจัาก 
การัวัางแผู้นงานเพื�อบรั์หารัจััดิ์การั
ต์�นทุนอย่างมีปิรัะส์ุทธ์ุภาพลดิ์ต์�นทุน 
และค่าใช�จ่ัาย	พรั�อมตั์�งงบลงทุน	 
40	ล�านบาท	สุำาหรัับธุุรัก์จัเฟอร์ัน์เจัอร์ั 
เพื�อเพ์�มเครืั�องจัักรัและไลน์การัผู้ล์ต์	 
รัองรัับปิรั์มาณคำาสุั�งซื้ื�อ	
	 สุำาหรัับแผู้นดิ์ำาเน์นงานใน 
ปีิ		64	ธุุรัก์จัเฟอร์ัน์เจัอร์ัมีสัุญญาณ 
การัเต์์บโต์ดิ์ีจัากการัจัำาหน่าย 
เฟอร์ัน์เจัอร์ั	สุ่งออกไปิต่์างปิรัะเทศ	 
โดิ์ยมีปิัจัจััยสุนับสุนุนจัากช่วัง 
โควั์ดิ์-19

TPIPPเข้้าวิ่นโร่งไฟฟ้าข้ยะสงข้ลัา

นิิวส์์ คอนิเน็ิคท์์ - บล.เอเซ่ื้ย พลัส์ คาดิเงินิทุ์นิต่�างชาติ่ 
เริ�มูไหลเข้าต่ลาดิหุ้นิไท์ยช�วงเดิ้อนิก.พ.นิ่� หลัง 
ต่ลาดิหุ้นิฝ่ั่�งเอเช่ยเริ�มูมู่ป่จจัยหนุินิ ช่�เป้าหุ้นิเด็ิดิ 
PTT-SCC-BDMS-CPF-TISCO-MCS 
	 ฝ่่ายวั์เครัาะห์หลักทรััพย์	 บล.เอเซื้ีย	 พลัสุ	 

CHAYO  ลงนิามูความูร�วมูมู้อท์างธุุรกิจกับ  AUCT 
 นายนที	 ล์ �มปิรัะเสุรั์ฐ	 กรัรัมการัผู้้ �จััดิ์การั	
สุายบรั์หารัหนี�	บรั์ษ์ัท	ชโย	กรัุ�ปิ	จัำากัดิ์	(มหาชน)	และ	 
นายวัรััญญู้	ศ์ลา	กรัรัมการัผู้้�จััดิ์การั	บร์ัษั์ท	สุหการัปิรัะม้ล	 
จัำากัดิ์	(มหาชน)	ร่ัวัมลงนามบันท้กข�อต์กลงควัามร่ัวัมมือ 
ดิ์�านธุุรัก์จักโดิ์ยสุามารัถนำาหนี�กลุ่มลีสุซ์ื้�ง	ทั�งรัถจัักรัยานยนต์์ 
และรัถยนต์์ที�ซื้ื�อมาบรั์หารั	นำามาปิรัะม้ลที�สุหการัปิรัะม้ล 
ไดิ์�	เพื�อเป็ินทางเลือกให�ล้กค�าสุามารัถลดิ์ภารัะหนี�และ 
หรัือปิลอดิ์ภารัะหนี�ไดิ์�เรั็วัข้�น

 นายภัคพล	เลี�ยวัไพรััต์น์	รัองกรัรัมการัผู้้�จััดิ์การัใหญ่	 
บรั์ษ์ัท	ทีพีไอโพลีน	เพาเวัอรั์	จัำากัดิ์	(มหาชน)	TPIPP	
เปิิดิ์เผู้ยวั่า	บรั์ษ์ัทไดิ์�รัับการัต์์ดิ์ต์่อจัาก	อบจั.สุงขลา	
วั่าเปิ็นผู้้�ชนะการัปิรัะม้ลโครังการั

รัะบุว่ัา	ภาวัะเศรัษ์ฐก์จัไทยช่วังเดืิ์อน		ก.พ.64	จัะเร์ั�ม 
ฟ้�นตั์วัไดิ์�เป็ินลำาดัิ์บ	โดิ์ยคาดิ์ว่ัาการัลงทุนของต่์างชาต์์	 
(Fund	Flow)	จัะเรั์�มไหลกลับเข�ามา	ในต์ลาดิ์หุ�น	 
ฝ่ั�งเอเชีย	รัวัมถ้งต์ลาดิ์หุ�นไทย

จััดงบลงทุุน2พัันล้านบาทุ ลุยประมููลอีีก11โครงการ

ภัคัพล ภัคัพล 
เลี่่ �ยวไพรัตัน์ ์เลี่่ �ยวไพรัตัน์ ์
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ก่อสุรั�างโรังไฟฟ้าขยะ	พรั�อมกับโรังกำาจััดิ์ขยะที�	
ต์ำาบลเกาะแต์�วั	อำาเภอเมือง	จัังหวััดิ์สุงขลา	
	 โดิ์ยโรังไฟฟ้าขยะสุงขลา		 จัะมีสุัญญา 
ซืื้�อขายไฟฟ้า	20	ปีิ	หลังจัากเร์ั�มผู้ล์ต์	ซ้ื้�งกำาหนดิ์ 
รัาคาขายไฟฟ้าในชว่ัง	8	ปีิแรักอย่้ที�	5.78	บาท	
และรัาคา	5.08	บาทต่์อหน่วัยในช่วัง	12	ปีิหลัง	 

TPIPP

‘เอเซีีย พลััส’
	 โดิ์ยมีปิัจัจััยสุนับสุนุน		ไดิ์�แก่	1.ไทยเรั์�ม 
มีการัฉีีดิ์วััคซีื้นในเดืิ์อน		ก.พ.64	น่าจัะเห็น	Pend	
up	Demand	ที�แรังกว่ัาในอดีิ์ต์ต์อนมีการัคลาย	
Lockdown	และอาจัฟ้�นต์ัวัไดิ์�เรั็วัเช่นเดิ์ียวักับ
หลายปิรัะเทศที�มีการัฉีีดิ์วััคซื้ีน	ซื้้�งหนุนกำาไรั 
ของบร์ัษั์ทจัดิ์ทะเบียนให�มีโอกาสุฟ้�นตั์วัเร็ัวัข้�น	
	 2.	อาจัเห็นการัเคลื�อนย�ายเม็ดิ์เง์นจัาก 

มีผู้้�คนพักอาศัยอย่้บ�าน	เพื�อลดิ์การัแพร่ัรัะบาดิ์	
และมีร้ัปิแบบการัทำางานแบบ	Work	from	home	 
มากข้�น	สุ่งผู้ลให�ปิรั์มาณคำาสุั�งซื้ื�อล้กค�าต์่าง 
ปิรัะเทศเพ์�มสุ้งข้�น	
	 สุำาหรัับแผู้นขยายต์ลาดิ์ในปิรัะเทศ		 
จัะมุ ่งเน �นกรัะต์ุ �นยอดิ์ขายผู้่านช ่องทาง 
จัำาหน่ายใหม่	 เช่น	 จัำาหน่ายผู้่านออนไลน	์ 
รั�านโมเดิ์์รั์นเทรัดิ์ชั�นนำาที�มีสุาขาทั�วัปิรัะเทศ 
พรั�อมกับแผู้นการัขยายสุาขาที�เพ์�มข้�น	รัวัมถ้ง
ยังมีแผู้นจัะเพ์�มตั์วัแทนจัำาหน่ายในต่์างจัังหวััดิ์ 
หัวัเมืองใหญ่	เพื�อสุรั�างควัามหลากหลายของ
ช่องทางการัจัำาหน่ายสุ์นค�า

ECF

สุหรััฐฯมาในฝ่ั�งเอเชียมากข้�น		 ต์ามนโยบาย 
การัข้�นค่าจั�างและภาษี์ในสุหรััฐฯ	ของปิรัะธุานาธ์ุบดีิ์	 
โจั	ไบเดิ์น	รัวัมถ้งควัามกังวัลเรืั�อง	QE	Tapering	 
ที�เรั์�มผู้่อนคลายลงมา	
	 รัวัมทั�งยังเห็นนโยบายกรัะตุ์�นเศรัษ์ฐก์จั 
แบบจััดิ์เต็์มของสุหรััฐฯ	ทั�งในสุ่วันนโยบายการัคลัง 
เช่น	การัอัดิ์ฉีีดิ์เง์น	9%	ของจีัดีิ์พีเพื�อพยุงเศรัษ์ฐก์จั	 
และนโยบายการัเง์นยังมีแนวัโน�มผู้่อนคลาย	
เช่น	ยุโรัปิ	ไทย	มีโอกาสุลดิ์ดิ์อกเบี�ยนโยบาย

ต์ามปิรัะกาศของกรัะทรัวังพลังงานเนื�องจัากเป็ิน 
โรังไฟฟ้า	VSPP	(Very	small	power	plant)	
	 นอกจัากนี�	บรั์ษ์ัทยังไดิ์�รัับค่ากำาจััดิ์ขยะ 
อีก	400	บาทต์่อต์ัน	ซื้้�งทางเทศบาลไดิ์�รัะบุวั่า 
ต์�องสุ่งมอบขยะ	400-700	ต์ันต์่อวััน	โดิ์ยการั 
ปิรัะม้ลเปิ็นแบบ	BOO	(build-operate-own)	
หลังจัากครับสัุญญา	20	ปีิ	ทางค่้สัุญญาสุามารัถ 
ต์่อสุัญญาไดิ์�อีกครัั�งละ	 5	ปิี	 โดิ์ยทางบรั์ษ์ัท 

ปิรัะเม์นว่ัาจัะใช�เง์นลงทุนปิรัะมาณ	2,000	ล�านบาท 
สุำาหรัับโครังการันี�	
 ขณะที�ปัิจัจุับันบร์ัษั์ทยังอย่้รัะหว่ัางเต์รีัยมตั์วั 
เข�าร่ัวัมปิรัะม้ลอีก	11	โครังการั	รัวัม	135	เมกะวััต์ต์์	 
ซื้้�ง	TOR	ของแต์่ละโครังการัจัะทยอยออกมา 
ในปิี	64-65	นี�	โดิ์ยบรั์ษ์ัทไดิ์�ยื�นเข�ารั่วัมปิรัะม้ล 
โรังไฟฟ้าขยะชุมชนใน	จัังหวััดิ์นครัรัาชสุีมาแล�วั	 
และคาดิ์วั่าจัะปิรัะกาศผู้ลภายในเดิ์ือนก.พ.64		นี�

เพ์�มเต์์ม	ถือเปิ็นแรังสุ่งให�เศรัษ์ฐก์จัมีโอกาสุ 
ฟ้�นต์ัวัไดิ์�เรั็วัข้�น
	 ทั�งนี�	 ในปิี	 64	แม�จัะมีควัามเสุี�ยงจัาก 
การักรัะจัายตั์วัของผู้้�ต์์ดิ์เชื�อ	แต่์กำาไรัของ	Sector	 
ที�ไดิ์�รัับผู้ลกรัะทบมีสัุดิ์สุ่วันเพียง	4%	ของกำาไรั 
ทั�งหมดิ์	แต์่อาจัถ้กหักล�างจัากแรังหนุนกำาไรั 
กลุ่มพลังงานสุัดิ์สุ่วันกวั่า	 30%	 ที�มีโอกาสุ 
เพ์�มข้�นต์ามรัาคานำ�ามันที�ยังยืนเหนือสุมมุต์์ฐาน 
ที�	50	เหรัียญสุหรััฐต์่อบารั์เรัล	
	 ฝ่่ายว์ัจััยจ้ังยังคงปิรัะเม์นกำาไรัสุุทธ์ุปีิ	64	
ที�	7.19	แสุนล�านบาท	ค์ดิ์เป็ิน	ESP	ที�	65.04	บาท 
ต์่อหุ�น	เพ์�มข้�น	38%	จัากปิีก่อน	
	 สุำาหรัับกลยุทธุ์การัลงทุนแนะนำาเลือก 
หุ�นขนาดิ์ใหญ่ที�มีพื�นฐานแข็งแกร่ัง	และคาดิ์ว่ัา 
จัะมีกำาไรัที�โดิ์ดิ์เด่ิ์นในปีิ		64	รัวัมถ้งไดิ์�แรังหนุน 
จัาก	Fund	Flow	ไดิ์�แก่	PTT,	SCC,	BDMS,	CPF	 
และหุ�นปัินผู้ลสุ้งอย่าง	TISCO,	MCS	ขณะที�ควัรั
รัะมัดิ์รัะวัังการัลงทุนในหุ�นที�รัาคาปิรัับตั์วัข้�นมา 
แรังจันเก์นม้ลค่าทางพื�นฐาน	เช่น	HANA

	 ขณะที�ธุุรัก์จัพลังงานทดิ์แทน	ที�ผู้่านมา
รัับร้ั�สุ่วันแบ่งกำาไรัจัากโรังไฟฟ้าพลังงานแสุงอาท์ต์ย์	 
ขนาดิ์	220	เมกะวััต์ต์์		(MW)	เมืองม์นบ้	ปิรัะเทศ 
เมีย	นมาสุำาหรัับเฟสุแรัก	50	MW	เรีัยบรั�อยแล�วั	

และคาดิ์วั่าจัะรัับรั้�สุ่วันแบ่งกำาไรั	เฟสุ	2	ขนาดิ์ 
กำาลังผู้ล์ต์	50	MW	ภายในไต์รัมาสุ	4/64	สุ่วัน 
เฟสุ		3	และ	4	อย่้รัะหว่ัางวัางแผู้นก่อสุรั�างให�ครับ 
โดิ์ยเรั็วัที�สุุดิ์ภายในปิี		65	นี�

อารักัษ์ ์อารักัษ์ ์
สุขุสุวสัุด์ิ์ � สุขุสุวสัุด์ิ์ � 
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นิิวส์์ คอนิเนิ็คท์์ – KBANK ต่ั�งเป้าหมูาย 
ส์ินิเช้�อโต่ 4-6% มูุ�งเนิ้นิการบริหารจัดิการ 
ต้่นิทุ์นิและเพิ�มูผลิต่ภาพ ปรับแผนิยุท์ธุศาส์ต่ร์  
มุู�งส์ร้างการเติ่บโต่ แบรนิด์ิแข็งแกร�งเช้�อถ้ือได้ิ  
และยกระดัิบความูส์ามูารถืท์างการแข�งขันิ 
ระยะยาว 
	 นางสุาวัขัต์ต์์ยา	 อ์นทรัวั์ชัย	 ปิรัะธุาน 
เจั�าหน�าที�บร์ัหารั	ธุนาคารักส์ุกรัไทย	จัำากัดิ์	(มหาชน)	 
หรัือ	KBANK	เปิิดิ์เผู้ยวั่า	ธุนาคารัไดิ์�กำาหนดิ์ 
เปิ้าหมายทางการัเง์นในปิี	64	โดิ์ยต์ั�งเปิ้าการั 
เต์์บโต์ของส์ุนเชื�อไวั�ที�	4-6%	สุอดิ์คล�องกับการั 
เต์์บโต์ของเศรัษ์ฐก์จั	
	 โดิ์ยเน�นการัเต์์บโต์สุ์นเชื�อล้กค�าบุคคล
ที�	11-13%	ส์ุนเชื�อธุุรัก์จัเอสุเอ็มอีเต์์บโต์	2-4%	
และสุ์นเชื�อบรัรัษ์ัทธุุรัก์จัเต์์บโต์	 1-3%	 โดิ์ย 
ต์ั�งเปิ้าควับคุมสุ์นเชื�อดิ์�อยคุณภาพต์่อเง์นให� 
สุ์นเชื�อ(NPL	Ratio	(Gross)	ไวั�ที�	4-4.5%
	 ขณะที�ผู้ลต์อบแทนส์ุนทรััพย์ที�ก่อให�เก์ดิ์ 
รัายไดิ์�สุุทธ์ุ	(NIM)	ตั์�งเป้ิาที�	3.1-3.3%	สุอดิ์คล�อง 

กับท์ศทางอัต์รัาดิ์อกเบี�ย	การัเต์์บโต์ของรัายไดิ์� 
ค่าธุรัรัมเนียมและบรั์การัสุุทธุ์	 (Net	 Fee	 
Income	Growth)	ตั์�งเป้ิาเต์์บโต์เล็กน�อยที�	Low	
single	digit	จัากธุุรัก์จับัต์รัเครัด์ิ์ต์	ค่าธุรัรัมเนียม
รัับจัากการัให�ส์ุนเชื�อ	และธุุรัก์จัจััดิ์การักองทุน
	 ทั �งนี �	 ธุนาคารัยังคงดิ์ำาเน์นธุุรัก์จับน 
หลักการัเป็ินธุนาคารัแห่งควัามยั�งยืน	(Bank	of 
Sustainability)	 โดิ์ยย้ดิ์ล้กค�าเปิ็นศ้นย์กลาง	

KBANKวิางเป้้าส่นเช่ี้�อโต4-6%

(Customer	 Centricity)	 และมีจัุดิ์มุ่งหมาย 
ในการัเพ์�มอำานาจัให�ทุกชีวั์ต์และธุุรัก์จัของ 
ล้กค�าในทุกๆ	 กลุ่ม	 โดิ์ยกำาหนดิ์ยุทธุศาสุต์รั ์
ในการัดิ์ำาเน์นธุุรัก์จัที�สุำาคัญ	3	ดิ์�าน	คือ	การัพัฒนา 
ยุทธุศาสุต์ร์ัเพื�อการัเต์์บโต์ทางธุุรัก์จัและต์อบโจัทย์ 
ล้กค�า	การัสุรั�างแบรันด์ิ์ที�แข็งแกร่ังและเชื�อถือไดิ์�	 
และการัยกรัะดัิ์บควัามสุามารัถในการัแข่งขัน
ในรัะยะยาวัอย่างต์่อเนื�อง

บริิษััท ไทยยูเน่ี่�ยนี่ กร๊ิ�ป จำำ�กัด (มห�ชนี่) จัำบมือกับบริิษััท พ่ีท่ท่  
โกลบอล เคมิคอล จำำ�กัด (มห�ชนี่) หริือ GC ในี่โคริงก�ริ 
ฮ�วทูแยก..แยกอย่�งไริไม่ให้ติิดเชื�อ เพืี�อสร้ิ�งคว�มติริะหนัี่กรู้ิ 
เริื�องถึึงคว�มเส่�ยงของขยะปนี่เป้�อนี่ท่�ติ้องก�ริคัดแยกและ 
ก�ริทิ�งอย่�งถึูกวิธี่ เพีื�อช่วยให้เกิดคว�มปลอดภััยในี่ช๊มชนี่ 
จัำงหวัดสม๊ทริส�คริ

บริิษััท เอเช่�ยนี่ซ่ี คอร์ิปอเริชั�นี่ จำำ�กัด (มห�ชนี่) หรืิอ ASIAN เดินี่หน้ี่� 
ส่งกำ�ลังให้เจำ้�หนี่้�ท่�ส�ธี�ริณส๊ข และเจำ้�หนี่้�ท่�ในี่จำังหวัดสม๊ทริส�คริ  
โดยก�ริร่ิวมทำ�อ�ห�ริกล่อง ปร๊ิงสดใหม่ท๊กวันี่มอบให้กับโริงพีย�บ�ล 
สม๊ทริส�คริท๊กวันี่ ย�วไปจำนี่กว่�สถึ�นี่ก�ริณ์ก�ริแพีร่ิริะบ�ดของโควิด-19  
จำะคล่�คล�ย เพืี�อเป็นี่ก�ริขอบค๊ณทั�งคณะแพีทย์ พีย�บ�ล และเจ้ำ�หน้ี่�ท่� 
ท่�ดูแลผูู้้ป่วย ณ โริงพีย�บ�ลสม๊ทริส�คริ โดย ASIAN ขอร่ิวมเป็นี่ส่วนี่หนึี่�ง 
ในี่ก�ริช่วยเหลือ เพืี�อผู่้�นี่วิกฤติน่ี่�ไปด้วยกันี่

q

q

ไทยยูเนี่ยนจับมือGC

ASIAN มอบอาหารกล่่อง ร่วมต้้านภััยโควิด-19

ภาพข�าว

ขัตัตยิาขัตัตยิา
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