


เศรษฐกิิจท่ั่�วโลกิ เศรษฐกิิจไทั่ยปีีนี้้�  คงฟื้้� นี้ต่ัว หล่ง
จากิได้้รบ่ผลกิระทั่บจากิกิารแพรร่ะบาด้ของไวรส่ 
โควิด้-19 ทั่ำาใหธุุ้รกิิจต่ัางๆหยุด้ชะง่กิ  ปัีจจุบน่ี้ หลาย
ปีระเทั่ศท่ั่�วโลกิ รณรงค์ใหป้ีระชาชนี้ ได้้รบ่กิารฉีด้้
ว่คซีน้ี้ เขม็แรกิและเข็มกิระตัุ้นี้ภูมู ิปีระเทั่ศไทั่ย เขา้
สูเ่ขม็ 3 กิิจกิาร รา้นี้ค้าต่ัางๆ กิล่บมาเปิีด้ใหบ้รกิิาร
อก้ิคร่�งเป็ีนี้สว่นี้ใหญ่ ่ต่ัวเลขผูติ้ัด้เช้�อโควิค-19ในี้
ปีระเทั่ศ ก็ิเพิ�มข้�นี้ทั่ะล ุ1.5 หม้�นี้รายต่ัอว่นี้  แต่ัอ่ตัรา
กิารเจ็บป่ีวยรุนี้แรงและเสย้ชวิ้ตั ยง่คงอยูใ่นี้ระด่้บ
ตัำา ด้้วย ปีระชาชนี้ได้้รบ่กิารฉีด้้ว่คซีน้ี้ก่ินี้มากิข้�นี้
 ปีระเทั่ศไทั่ย ก็ิเริ�มเปิีด้รบ่น่ี้กิท่ั่องเทั่้�ยวต่ัางชาติั
 โด้ยมม้าตัรกิารต่ัางๆ ล่าสดุ้ สหภูาพยุโรปีได้้มม้ติั
 EQUIVALENCE DECISION ยอมรบ่ THAILAND 
DIGITAL HEALTH PASS บนี้ระบบ 

"หมอพรอ้ม"  ใหใ้ช้เป็ีนี้หล่กิฐานี้ในี้กิารเดิ้นี้
ทั่างในี้ยุโรปีได้้เทั่ย้บเท่ั่าก่ิบ EU DIGITAL COVID 
CERTIFICATE โด้ยผูท้ั่้�อาศย่อยูใ่นี้ปีระเทั่ศไทั่ยทั่กุิ
คนี้ สามารถใชเ้อกิสารรบ่รองบนี้หมอพรอ้ม แสด้ง
สถานี้ะสขุภูาพก่ิอนี้เดิ้นี้ทั่างสูป่ีระเทั่ศ/ดิ้นี้แด้นี้ทั่้�เข้า
รว่มของสหภูาพยุโรปีได้้กิว่า 60 ปีระเทั่ศ/ดิ้นี้แด้นี้
 ได้้แก่ิ ปีระเทั่ศกิลุ่มสหภูาพยุโรปี 27 ปีระเทั่ศ และ

ปีระเทั่ศนี้อกิสหภูาพยุโรปีทั่้�ได้้รบ่กิารข้�นี้ทั่ะเบย้นี้
รบ่รอง 33 ปีระเทั่ศ รวมถ้งสามารถใชแ้สด้งขอ้มลู
ก่ิอนี้เขา้รว่มกิิจกิรรมต่ัาง ๆ ในี้ปีระเทั่ศ/ดิ้นี้แด้นี้
เหล่าน่ี้�นี้ได้้ด้้วย

 น่ี้บว่า  เป็ีนี้สญ่่ญ่าณทั่้�ด้ต่้ัอกิารท่ั่องเทั่้�ยวของ
ปีระเทั่ศไทั่ย  ด้้วย รายได้้หล่กิของปีระเทั่ศไทั่ย ก็ิ
มาจากิภูาคกิารท่ั่องเทั่้�ยวและบรกิิาร เศรษฐกิิจฟื้้� นี้
ต่ัว สญ่่ญ่าณด้อกิเบ้�ย ก็ิเริ�มสูว่งจรขาข้�นี้ ซี้�งมอิาจ
หลก้ิเล้�ยงได้้ มก้ิารคาด้กิารณ์  เฟื้ด้จะปีรบ่ข้�นี้อ่ตัรา
ด้อกิเบ้�ย 0.50% ในี้เด้้อนี้ม.้ค. และปีรบ่ข้�นี้อก้ิ 5 คร่�ง
หล่งจากิน่ี้�นี้ โด้ยปีรบ่ข้�นี้คร่�งละ 0.25% สง่ผลใหเ้ฟื้ด้
ปีรบ่ข้�นี้อ่ตัราด้อกิเบ้�ยรวม 1.75% ในี้ปีีนี้้�

ฟื้ากิฝั่ั� งตัลาด้หุน้ี้ไทั่ย น่ี้กิลงทั่นุี้ต่ัางปีระเทั่ศ หอบเงินี้
มาซี้�อหุน้ี้ไทั่ย   สง่ผลใหด่้้ชนี้ต้ัลาด้พุง่ทั่ะล ุ1,700 
จุด้ได้้ ....โด้ยต่ั�งแต่ัต้ันี้ปีี 2565 จนี้ถ้ง 11กิมุภูาพน่ี้ธ์ุ
  2565 น่ี้กิลงทั่นุี้ต่ัางปีระเทั่ศซี้�อสทุั่ธิุ 58,030.63 
ล้านี้บาทั่ บรรยากิาศกิารลงทั่นุี้ในี้ตัลาด้หุน้ี้ไทั่ย กิล่บ
มาค้กิค่กิ บางว่นี้ มมู้ลค่ากิารซี้�อขายทั่ะล ุ1 แสนี้
ล้านี้บาทั่ เม้�อหุน้ี้ไทั่ย เขา้สูร่อบของขาข้�นี้  ขอใหน่้ี้กิ
ลงทั่นุี้ทั่กุิคนี้ปีระสบก่ิบความโชคด้ ้มก้ิำาไรครบ่

ปีระสทิั่ธิุ� กิรโชคอน่ี้นี้ต์ั
บรรณาธิุกิารบรหิาร

ศก.ฟื้้� น/ดอกเบ้ี้�ยข้ึ้�น สิิริิวััฒนา กลางปริะพัันธ์์

อณุุภา ศิิริิริวัง





แมกกาซีนหุ้นอินไซด์รายเดือน ฉบับเดือนกุมภาพันธ ์2565 ฉบับนี้ 
มาเปิดอนาคตเปิดธุรกิจของ 4 บจ. มีความน่าสนใจ-ติดตามดังนี้

ECF
เผยแผนธุรกิจปี 65

ตั้งเป้ารายได้โต 12-15%

RS
เดินเกมรุก จัดกระบวนทัพ

Business outlook
ในฐานะ Infrastructure เพื่อยกระดับโมเดล

 Entertainmerce ให้แข็งแกร่งขึ้นในหลากหลายมิติ
 ทั้งการสร้าง Seamless Customer Experience และ
การมี Seamless Big Data พร้อมเผย 4 กลยุทธ์หลัก
ในการสร้างการเติบโตของอาร์เอส กรุ๊ป ที่ใช้เทคโนโลยี
บล็อกเชนเป็นตัวขับเคลื่อน และกุญแจสำาคัญที่จะนำาพา
ทุกธุรกิจในเครืออาร์เอส กรุ๊ป พุ่งทะยานไปสู่เป้าหมาย 

5.1 พันล้านบาทในปีนี้อย่างที่ตั้งไว้

 ชูกลยุทธ์ดันมาร์จิ้นเพิ่ม ธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ตลาด
ส่งออกโตต่อเนื่อง ในประเทศขยายช่องทาง
จำาหน่ายออนไลน์และโมเดิร์นเทรดปั๊มรายได้ ทุ่ม
งบลงทุน 50 ล้านบาท เร่งขยายกำาลังการผลิตเพิ่ม
เครื่องจักร ธุรกิจพลังงาน โรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ มินบู เฟส 2 (50 MW) คาด COD ไตรมาส 
3 ปีนี้ พร้อมแตกไลน์ธุรกิจใหม่ ต่อยอดการเติบโต

ขานรับปีเสือ จ่อปั้นรายได้ปีนี้ขยายตัว 20 % ฤกษ์ดีประกาศศักดา
เขย่าตลาด จ่อออกผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบวงจร ทั้งในรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อความสวยงาม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ
สุขภาพ และ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมน้ำามันจากเมล็ดกัญชง (Hemp 

Seed Oil) ส่วนผสมของสารสกัด CBD Isolate และพืชกระท่อม รวม
ทั้งพืชสมุนไพรไทย เตรียมส่งมอบให้ลูกค้าช่วงต้นปีแรก ตามแผนที่
วางไว้ พร้อมสบช่องพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สนองลูกค้า ไม่ต่ำากว่า10 

ผลิตภัณฑ์  อาทิ เจล-เจลลี่ ดีเดย์ไตรมาส 2/65 นี้

DOD
ปักธงแสดงจุดยืน 

และก้าวต่อไปของ Popcoin





































นายศุุภกิิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้า
หน้าท่ี่�บริหาร บริษััที่ ซิิก้ิา อิินโนเวชัั่�น
 จำากัิด (มหาชั่น) หรือิ ZIGA เปิดเผย
ถึึงความคืบหน้ากิารลงทุี่นในธุรกิิจ
 bitcoin mining โดยเม่ือวันท่ี 3 
กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท ซิิก้า เอฟซีิ
 จำากัด (“บริษัทย่อย”) ได้ประชุมคณะ
กรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2565 มีการ
ขออนุมัติส่ังซ้ืิอเคร่ืองขุดบิตคอยน์
 จำานวน 200 เคร่ืองเป็นมูลค่ารวมท้ัง
ส้ิน 100 ล้านบาท ซ่ึิงได้ทำาการส่ังซ้ืิอ
ไปเม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2565 กับ
บริษัทแห่งหน่ึง โดยบริษัทฯได้เลือก
พิจารณาการส่ังซ้ืิอเคร่ืองขุดบิตคอยน์
กับบริษัทท่ีมีการรับประกันเคร่ือง ณ
 วันส่งมอบท้ังจำานวน และบริการรับ
ประกันการซ่ิอมเคร่ืองหลังส่งมอบเป็น
หลักสำาคัญ โดยเคร่ืองขุดบิตคอยน์จะ
ส่งมอบ และติดต้ังท่ีอาคารสำานักงาน
ซิิก้าเอฟซีิ-สุขสวัสดิ� ซ่ึิงการติดต้ังคาด
ว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์
 2565 พร้อมจ่ายชำาระในคราวเดียวกัน
 หากการติดต้ังเคร่ืองขุดบิตคอยน์เป็น
ไปตามแผนบริษัทฯคาดว่าจะทำาการรับ
รู้รายได้ในไตรมาส 1 ปี 2565 เป็นต้น
ไป

ทั้งนี้ ZIGA ถือว่าเป็นบริษัทฯที่มีความ
เชี่ยวชาญ และมีความเข้าใจ งานด้าน
การวางระบบไฟฟ้า เนื่องจากเป็นผู้

ผลิตท่อร้อยสายไฟมาตรฐานสากล
 และส่งออก ภายใต้แบรนด์ DAIWA 
จึงมีความมั่นใจในการติดตั้งงานระบบ
ไฟฟ้า โดยเฉพาะความปลอดภัยใน
มาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า เนื่องจาก
ดำาเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับระบบท่อ
ร้อยสายไฟ หนึ่งในความปลอดภัยใน
อาคารอุตสาหกรรมผู้รับเหมาไฟฟ้า
 ซิึ่งบริษัทฯดำาเนินการมากว่า 25 ปี
ในโครงการขนาดใหญ่ทั้งในและนอก
ประเทศ

อีกทั้ง บริษัทฯ มีผู้บริหารที่มีความ
รู้ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ตลอดจนถึง
ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการ
ดำาเนินการด้านนี้ของทางบริษัทฯ อีก
ทั้งบริษัทฯยังมีคู่ค้าที่ให้การปรึกษา
 และดำาเนินการในการทำาธุรกิจด้าน
ไฟฟ้าแต่ดั้งเดิม เช่น บริษัท เจริญชัย
หม้อแปลงไฟฟ้า จำากัด การทำาธุรกิจ
 bitcoin mining ใช้ความรู้เฉพาะทาง
ด้านไฟฟ้าเป็นสำาคัญในการบริหาร

รวมถึงบริษัทฯได้ศึกษาข้อมูลการ
ดำาเนินการธุรกิจนี้มาระยะหนึ่งในปี
ที่ผ่านมาเข้าดำาเนินการลงทุน และ
ศึกษาความเสี่ยงในระดับต่างๆอย่าง
ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และบริษัทฯ

ได้มีการลงทุนแล้วทั้งสิ้นจำานวน 2 
โครงการ โดยโครงการแรกเริ่มลงทุน
ขุดบิตคอยน์ ในเดือนธันวาคม 2564 
เทียบเท่าจำานวน 100 เครื่อง และ
โครงการที่ 2 ลงทุนขุดบิตคอยน์ใน
เดือนมกราคม 2565 เทียบเท่าจำานวน
 100 เครื่อง

"กิารลงทีุ่นในธุรกิิจ bitcoin mining 
ซิึ�งเป็นธุรกิิจใหม่ โดยที่่�ผ่านมาได้ม่
กิารศุึกิษัาข้อิมูลเกิ่�ยวกิับธุรกิิจน่้เป็น
อิย่างด่มาเป็นระยะเวลาหนึ�งแล้ว และ
เห็นว่ากิารลงทีุ่นในธุรกิิจดังกิล่าว
เป็นกิารลงทีุ่นสามารถึสร้างรายได้
ใหม่ และถึือิเป็นกิารที่รานฟอิร์มสู่
ธุรกิิจเที่คโนโลย่ จากิธุรกิิจผลิตและ
จำาหน่ายเหล็กิโครงสร้างประเภที่ Pre-
zinc ภายใต้ตราสินค้า "ZIGA" และ
ที่่อิเหล็กิร้อิยสายไฟประเภที่ Pre-
zinc ภายใต้ตราสินค้า "DAIWA" ซิึ�ง
กิารลงทีุ่นซิื้อิเครื�อิงขุดเพิ�มในครั้งน่้
 จะที่ำาให้บริษััที่ฯม่เครื�อิงขุดบิตคอิย
น์เพิ�มขึ้นเป็น 400 เครื�อิง ภายใน
ไตรมาส 1/2565 และจะชั่่วยสร้างราย
ได้กิำาไรเพิ�มขึ้น ผลักิดันกิารเติบโตได้
อิย่างกิ้าวกิระโดด สามารถึสร้างผล
ตอิบแที่นที่่�ด่ให้กิับผู้ถึือิหุ้นได้อิย่างต่อิ
เนื�อิง" นายศุุภกิิจกิล่าวในที่่�สุด

บมจ.ซิิก้ิา อิินโนเวชัั่�น(ZIGA) กิดปุ�มที่รานฟอิร์มสู่ธุรกิิจเที่คโนโลย่ ส่งบริษััที่ย่อิย"ซิิก้ิา เอิฟซ่ิ" บุกิธุรกิิจ bitcoin mining เต็ม
พิกัิด ควักิเงินลงทุี่นอ่ิกิ 100 ล้านบาที่ สั�งซ้ืิอิเครื�อิงขุดบิตคอิยน์เพิ�ม 200 เครื�อิง จากิเดิมลงทุี่นไปแล้ว 200 เครื�อิง ฟากิซ่ิ

อ่ิโอิ" ศุุภกิิจ งามจิตรเจริญ" ระบุ บริษััที่ฯม่ความเช่ั่�ยวชั่าญระบบไฟฟ้าด้วยประสบกิารณ์์กิว่า 25 ปีในฐานะผู้ผลิตท่ี่อิร้อิยสาย
ไฟมาตรฐานสากิล ภายใต้แบรนด์ DAIWA ม่ความมั�นใจในกิารติดต้ัง และระบบความปลอิดภัยสูง ขณ์ะท่ี่�เลือิกิสั�งซ้ืิอิเครื�อิง

ขุดบิตคอิยน์กัิบบริษััที่ท่ี่�ม่กิารรับประกัินเครื�อิง และบริกิารรับประกัินกิารซ่ิอิมอ่ิกิด้วย คาดติดต้ังแล้วเสร็จในเดือินกุิมภาพันธ์ 
2565 ส่งผลให้ม่กิำาลังแรงขุดครบ 400 เครื�อิงภายในไตรมาส1/2565 ช่ั่วยสร้างรายได้เพิ�ม ดันมาร์จ้ินพุ่ง

ZIGA ลุุยธุุรกิิจ bitcoin mining
เต็็มพิิกิัด ควัักิอีีกิ 100 ลุบ.ซื้้�อีเคร้�อีงขุุดเพิิ�ม 200 เคร้�อีง ปัักิหมุด 

Q1/65 มีกิำ�ลุังแรงขุุดครบ 400 เคร้�อีง หนุุนุร�ยได้-กิำ�ไรพิุ�ง
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ดร.นิพนธ์ บุญเดชั่านันที่น์ ประธานเจ้าหน้าที่่�
บริหาร บมจ. ดับบลิวเอิชั่เอิ ยูที่ิลิต่้ส์ แอินด์ พาว
เวอิร์ (WHAUP) เปิดเผยถึงทิศทางและแผนดำาเนิน
งานทางธุรกิจว่า บริษัทฯ ตั้งงบลงทุน 5 ปี (2565 - 
2569) ที่ 10,000 ล้านบาท โดยในปีนี้คาดว่าจะใช้เงิน
ลงทุนประมาณ 2,700 ล้านบาท ซิึ่งเม็ดเงินลงทุนดัง
กล่าวยังไม่รวมการลงทุนในต่างประเทศที่อยู่ระหว่าง
ศึกษาความเป็นไปได้ อาทิ การลงทุนในโครงการใหม่ 
(Green Field) และการซิื้อกิจการ (M&A)
ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดการณ์รายได้รวมและส่วนแบ่งกำาไร
จากการดำาเนินงานปกติแตะระดับ 6,000 ล้านบาท
ในปี 2569 หรือ 2 เท่าจากปี 2564 โดยที่ยังคงรักษา
ระดับอัตราผลกำาไร EBITDA[1] ในระดับสูงกว่าร้อยละ 
50 จากการเติบโตของธุรกิจหลักทั้งนำ้าและไฟฟ้า

ธุรกิจสาธารณูปโภค หนึ่งในธุรกิจสำาคัญที่ช่วยขับ
เคลื่อน “ WHAUP ” ให้เติบโต โดยในปีนี้ตั้งเป้ายอด
การจำาหน่ายและบริหารจัดการนำ้าทั้งในประเทศ 128 
ล้านลูกบาศก์เมตร และต่างประเทศ 25 ล้านลูกบาศก์
เมตรจากธุรกิจนำ้าในประเทศเวียดนาม ด้วยแนวโน้ม
การเติบโตของลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ ผนวกกับ
การขยายฐานลูกค้าภายนอกนิคมอุตสาหกรรมขอ
งดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนจะ
ขยายธุรกิจนำ้าในแนวดิ่ง (Vertical Integration) ผ่าน
การสำารวจหาแหล่งนำ้าดิบทางเลือกต่างๆ เพื่อความ
มั่นคงและบริหารต้นทุนในการซิื้อนำ้าดิบ ควบคู่กับ
การพัฒนาโครงการ Wastewater Reclamation 
หรือ การนำานำ้าเสียที่บำาบัดแล้วมากลับใช้ใหม่ โดยใช้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบริษัทฯ เพื่อผลิตนำ้า
มูลค่าเพิ่ม อาทิ นำ้าปราศจากแร่ธาตุ (Demineralized 
Water) นำ้าอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium 
Clarified Water) รวมไปถึงนำาเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
ได้แก่ Smart Utilities Service Platform และโซิลูชั่น
ใหม่ๆ มาใช้ เพื่อยกระดับการดำาเนินงานและส่งมอบ
บริการแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร
มากยิ่งขึ้น

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ลงนามในสัญญาซิื้อขาย
นำ้าอุตสาหกรรมคุณภาพสูง (Premium Clarified 
Water) กับ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์
 (GULF) จำานวน 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดย
โครงการดังกล่าวจะเริ่มดำาเนินการเชิงพาณิชย์
 ได้ในช่วงไตรมาส 3 ปีนี้ นอกจากนี้ ได้จับมือกับ

พันธมิตร บริษัท นิคมอุตสาหกรรมเอเซิีย จำากัด จัด
ตั้งบริษัทร่วมทุนภายใต้ชื่อ “บริษัท ดับบลิวเอชเอ
ยูพี เอเซิีย รีเคลมเมชั่น วอเตอร์ จำากัด” (WHAUP 
AIE) เพื่อดำาเนินธุรกิจสาธารณูปโภคด้านนำ้าในนิคม
อุตสาหกรรมเอเซิีย (มาบตาพุด) โดยบริษัทร่วมทุน
ดังกล่าวได้มีการลงนามในสัญญาซิื้อขายนำ้าปราศจาก
แร่ธาตุ (Demineralized Water) กับบริษัท พูแรค (
ประเทศไทย) จำากัด ซิึ่งเป็นลูกค้ารายแรก ด้วยกำาลัง
การผลิตกว่า 790,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี และคาด
ว่าจะเริ่มจำาหน่ายนำ้าให้กับลูกค้าได้ในไตรมาส 4 ของปี
 2565

ส่วนธุรกิจนำ้าในประเทศเวียดนาม บริษัทฯ คาดว่าย
อดขายและบริหารจัดการนำ้าเสียจะเติบโตเพิ่มขึ้น
 ด้วยแผนการขยายธุรกิจสาธารณูปโภคควบคู่ไปกับ
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมของ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป
 ได้แก่ เขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ทัญฮว้า ที่
ใกล้จะแล้วเสร็จ และเขตอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ
 อินดัสเตรียล โซิน เหงะอาน เฟสที่ 2 ซิึ่งมีกำาหนด
เริ่มดำาเนินการก่อสร้างในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 หลัง
จากเฟสที่ 1 พัฒนาแล้วเสร็จและพร้อมให้บริการแก่
ลูกค้าภายในนิคมอย่างครบวงจร บริษัทฯ เชื่อว่าความ
พร้อมและความเชี่ยวชาญที่มีจะส่งผลดีต่อการเติบโต
ของบริษัทฯ

ธุรกิิจด้านพลังงาน ในปี 2565 บริษััที่ฯ ตั้งเป้าเพิ�ม
กิำาลังกิารผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนกิารถึือิหุ้นแตะ
 700 เมกิะวัตต์ จากิปีกิ่อินที่่�ม่ยอิดกิำาลังกิารผลิต
สะสม 642 เมกิะวัตต์ ด้วยกิารเดินหน้าขยายพอิร์ต
พลังงานหมุนเว่ยนที่ั้งโครงกิารไฟฟ้าพลังงานแสง
อิาที่ิตย์และโครงกิารโรงไฟฟ้าขยะ โดยตั้งเป้ายอิด
เซิ็นสัญญาซิื้อิขายไฟฟ้าจากิพลังงานแสงอิาที่ิตย์
สะสมเพิ�มเป็น 150 เมกิะวัตต์ จากิปีกิ่อินที่่�ม่ยอิดเซิ็น
สัญญาสะสม 92 เมกิะวัตต์

นอิกิจากิน่้ บริษััที่ฯ ได้ศุึกิษัากิารต่อิยอิดธุรกิิจ
พลังงานแสงอิาที่ิตย์ผ่านกิารพัฒนาเที่คโนโลย่ต่างๆ
 เชั่่น กิารพัฒนาแพลตฟอิร์มพลังงานอิัจฉริยะเพื�อิ
ซิื้อิขายไฟฟ้าจากิพลังงานแสงอิาที่ิตย์ในกิลุ่มลูกิค้า
ภายในนิคมอิุตสาหกิรรมขอิงดับบลิวเอิชั่เอิ หรือิ
 ระบบกิารซิื้อิขายไฟฟ้าแบบ Peer-to-Peer Energy 
Trading โดยใชั่้เที่คโนโลย่ Blockchain ด้วยความ

ร่วมมือิระหว่างบริษััที่ฯ และพันธมิตรชั่ั้นนำาด้าน
พลังงานและด้านเที่คโนโลย่และเป็นส่วนหนึ�งขอิง 
ERC Sandbox หรือิ โครงกิารที่ดลอิงด้านนวัตกิรรม
พลังงานขอิงคณ์ะกิรรมกิารกิำากิับกิิจกิารพลังงาน
 ซิึ�งปัจจุบันได้เริ�มกิารที่ดสอิบกิารซิื้อิขายไฟฟ้า
 เพื�อิเตร่ยมความพร้อิมในกิารให้บริกิารซิื้อิขายเชั่ิง
พาณ์ิชั่ย์ หลังภาครัฐให้ไฟเข่ยว โดยเป็นปัจจัยหลักิ
หนุนให้พอิร์ตพลังงานหมุนเว่ยนขอิง WHAUP เพิ�ม
ขึ้นอิ่กิ 100-200 เมกิะวัตต์ บรรลุเป้าหมายกิาร
ขยายธุรกิิจ Renewable Energy ได้ครบ 300 เมกิะ
วัตต์ ในปี 2566 ตามแผนที่่�วางไว้

นอิกิจากิน่้ ยังม่กิารพัฒนาโครงกิาร Battery 
Energy Storage System (BESS) หรือิกิารพัฒนา
ระบบกิักิเกิ็บพลังงานมาใชั่้ควบคู่กิับกิารผลิตไฟฟ้า
จากิพลังงานแสงอิาที่ิตย์เพื�อิเสนอิเป็นบริกิารให้แกิ่
ลูกิค้า และกิารศุึกิษัาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอิัจฉริยะ 
Smart Microgrid เพื�อิยกิระดับระบบสาธารณ์ูปโภค
ในนิคมอิุตสาหกิรรมขอิงดับบลิวเอิชั่เอิ กิรุ๊ป

บริษัทฯ เชื่อว่าด้วยความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจพลังงาน
หมุนเวียน ผนวกกับการนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ๆ มาใช้ควบคู่กับการผนึกกำาลังกับพันธมิตรที่
มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจะสร้างโอกาสใน
การต่อยอดธุรกิจ Renewable Energy และสร้าง
 Business Model ใหม่ให้กับบริษัทฯ ได้อย่างมีนัย
สำาคัญในอนาคต

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นแสวงหาโอกาสในการ
ลงทุนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาโครง
การใหม่ๆ (Green field) การเข้าซิื้อกิจการ (M&A) 
การร่วมทุน (Joint Venture) การขยายการลงทุนใน
และนอกนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ของดับบลิวเอ
ชเอ กรุ๊ป ทั้งธุรกิจสาธารณูปโภคและพลังงาน เพื่อ
ต่อยอดและสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ ซิึ่ง
เป็นการตอกยำ้าถึงความเชื่อมั่นในการเติบโตทางธุรกิจ
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ควบคู่ไปกับการ
พัฒนานวัตกรรมโซิลูชั่นทั้งด้านพลังงานทดแทนและ
สาธารณูปโภคในระยะยาว

“ดร.นิพนธ์ บุญเดชั่านันที่น์” เชืั่�อิภาพรวมอุิตสาหกิรรมสาธารณู์ปโภค (นำ้า-ไฟ) ปี 2565 ด่ต่อิ
เนื�อิง ส่งผลให้ธุรกิิจท้ัี่งในและต่างประเที่ศุโตฉลุย พร้อิมมอิงโอิกิาสกิารลงทุี่น M&A คาดกิารณ์์
รายได้รวมและส่วนแบ่งกิำาไรจากิกิารดำาเนินงานปกิติแตะระดับ 6,000 ล้านบาที่ในปี 2569 หรือิ 

2 เท่ี่าจากิปี 2564 และรักิษัา EBITDA Margin ให้อิยู่ท่ี่�ระดับไม่น้อิยกิว่า 50 %

WHAUP อัีดงบลุงทุุนุ 5 ปีั 1 หม้�นุลุบ. 
ลุุยธุุรกิิจนุำ��มูลุค��เพิิ�ม - Renewable Energy

ต่่อจ๊ิ๊�กซอว์์ธุุรก๊จิ๊นำ�� - ไฟื้ฟื้�้ /ค�ดร�ยได้รว์มและส่่ว์นแบ่ี้งกำ�ไรจิ๊�กก�ร
ดำ�เน๊นง�นปกต๊่แต่ะระดับี้ 6,000 ลบี้.ในปี 69 หรือ 2 เท่่�จิ๊�กปี 64
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SISB เปิดแผน 5 ปีข้างหน้า ม่ันใจฐาน
ทุนแน่น พร้อมเดินหน้าขยายโรงเรียน
สาขาเพ่ิมข้ึน ตามโครงการ Project 
H บุกตลาดใหม่ โรงเรียนนานาชาติ
ย่านชานเมืองและต่างจังหวัด วาง
เป้าปี 69 จำานวนนักเรียนเพ่ิมเป็น
 4,150 คน ประเดิมจังหวัดระยองเป็น
แห่งแรก เปิดการเรียนการสอนต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา ฟากผู้
บริหาร “ยิว ฮอค โคว”ม่ันใจแนวโน้ม
ผลงานปี 65 โตต่อเน่ือง ต้ังเป้าหมาย
รายได้เติบโต 15-20% หลังสามารถ
เปิดการเรียนการสอนแบบ On site 
เผยมีนักเรียนเข้าเรียนในรูปแบบปกติ
แล้วกว่า 70% พร้อมประสานฉีดวัคซีิน
ให้กับเด็กอายุ 5-11 ปี สร้างความเช่ือ
ม่ันผู้ปกครองและนักเรียน

นายยิว ฮอิค โคว ประธานเจ้าหน้าที่่�
บริหาร บริษััที่ เอิสไอิเอิสบ่ จำากิัด (
มหาชั่น) (SISB) เปิดเผยว่า แผนการ
ลงทุนของกลุ่มบริษัทฯในช่วง 5 ปี
 (2565-2569) นับจากนี้ จากฐาน
เงินทุนที่มีความแข็งแกร่ง และเพื่อ
เป็นการรองรับการเติบโตในระยะยาว
 บริษัทฯจะมุ่งเน้นการขยายโรงเรียน
สาขาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การลงทุนในโครงการ Project H ซิึ่ง
จะเป็นรูปแบบของโรงเรียนนานาชาติ
ในย่านชานเมือง และในหัวเมืองต่าง
จังหวัด ซิึ่งมีค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
ราคาที่เข้าถึงได้

“หลังจากิที่่�เราเข้าระดมทีุ่นและจด
ที่ะเบ่ยนในตลาดหลักิที่รัพย์ฯ ที่ำาให้
ฐานเงินทีุ่นม่ความแข็งแกิร่งมากิ
ขึ้น รอิงรับแผนขยายธุรกิิจขอิงกิลุ่ม
บริษััที่ฯให้เติบโตอิย่างต่อิเนื�อิง เพิ�ม
โอิกิาสที่างกิารศุึกิษัาให้กิับนักิเร่ยน 
ตอิบโจที่ย์ความต้อิงกิารผู้ปกิครอิง”

ทั้งนี้ แผนการดำาเนินงานในช่วง 5 ปี
ข้างหน้า จะมีจำานวนนักเรียนภายใน
กลุ่ม 4,150 คน โดยในปี 2566 เตรียม
เปิดโรงเรียนนานาชาติแห่งที่ห้า
 โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ นนทบุรี
 ตามแผน และ เตรียมเปิดโรงเรียน
นานาชาติภายใต้ Project H เป็นลำาดับ
ถัดไป

ล่าสุด ในชั่่วงปลายปี 2564 กิลุ่ม
บริษััที่ฯ ได้ลงนามในสัญญาจะ
ซิื้อิจะขายที่่�ดินกิับ บริษััที่ ศุุภาลัย
 จำากิัด (มหาชั่น) (SPALI) ขนาด
พื้นที่่�ประมาณ์ 24.5 ไร่ ตั้งอิยู่ในเขต
จังหวัดระยอิง โดยม่วัตถึุประสงค์
เพื�อิรอิงรับแผนกิารพัฒนาโรงเร่ยน
นานาชั่าติแห่งที่่�หกิ ซิึ�งอิยู่ภายใต้
กิารพัฒนาเป็นโรงเร่ยนนานาชั่าติใน
 Project H โดยจะม่หลักิสูตรกิาร
เร่ยนกิารสอิน ตั้งแต่ระดับอินุบาล
จนถึึงมัธยมศุึกิษัา

“กิลุ่มบริษััที่ฯ ม่แผนและกิลยุที่ธ์
เพิ�มจำานวนนักิเร่ยนในกิลุ่มประเที่ศุ

อิาเซิ่ยนมากิขึ้น โดยเฉพาะเด็กิ
นักิเร่ยนจากิสาธารณ์รัฐประชั่าชั่นจ่น
 และ สาธารณ์รัฐแห่งสหภาพเม่ยนมา
 ซิึ�งถึือิเป็นอิ่กิหนึ�งเป้าหมายสำาคัญ
 เนื�อิงจากิผลกิระที่บจากิสถึานกิารณ์์
ที่่�เกิิดขึ้นในประเที่ศุดังกิล่าว ที่ำาให้
ผู้ปกิครอิงติดต่อิสอิบถึามแนวที่าง
ในกิารส่งบุตรหลานเข้ามาศุึกิษัาใน
โรงเร่ยนในเครือิ จึงเป็นโอิกิาสในกิาร
ขยายตลาด นอิกิจากิน่้ บริษััที่ฯยังคง
นโยบายในกิารควบคุมค่าใชั่้จ่ายอิย่าง
ม่ประสิที่ธิภาพอิย่างต่อิเนื�อิง เพื�อิให้ม่
ความสามารถึในกิารแข่งขันได้ในทีุ่กิ
สถึานกิารณ์์”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SISB กล่าว
อีกว่า มั่นใจว่าแนวโน้มผลการดำาเนิน
งานในปี 2565 จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 โดยตั้งเป้ารายได้เติบโต 15-20% เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา หลังสถานการณ์
โควิด-19 คลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้น
 และสัดส่วนของประชากรได้รับวัคซิีน
มากขึ้น โดยปัจจุบันโรงเรียนสามารถ
เปิดการเรียนการสอนแบบปกติ (On 
site) และมีนักเรียนเข้าเรียนในรูปแบบ
ปกติ ประมาณ 70% ส่วนที่เหลือเรียน
ในรูปแบบ online นอกจากนี้ กลุ่ม
บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างประสานงานฉีด
วัคซิีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก
อายุ 5-11 ปี และสร้างความเชื่อมั่นให้
กับผู้ปกครองและเด็กนักเรียน

SISB เปิัดแผนุ 5 ปีั ลุุย "Project H" บุกิต็ลุ�ดใหม�!
 โรงเรียนนานาชาติิย่านชานเมืือง-ติจว. 

ประเดิิมืแห่่งแรกทีี่�จังห่วัดิระยอง

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE



LPN ปรับโครงสร้างอิงค์กิร เดินหน้าขับเคลื�อินตามแผน “Turnaround” ปี 2565-2569 พร้อิมเปิด
ตัว 16 โครงกิารใหม่ในปี 2565 มูลค่ารวม 11,000 ล้านบาที่ ต้ังเป้ายอิดขายแตะ 13,000 ล้านบาที่

LPN ปัรับโครงสร้�งอีงค์กิร เดินุหนุ้�ต็�มแผนุ
“Turnaround” ป ี65-69 /เปิดิตัิว 16 โครงการให่ม่ืในป ี2565 

มูืลค่ารวมื 11,000 ลบ. ตัิ�งเปา้ยอดิขายแติะ 13,000 ลบ.

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE

นายโอิภาส ศุร่พยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่่�บริหารและกิรรมกิาร
ผู้จัดกิาร บริษััที่ แอิล.พ่.เอิ็น.ด่เวล ลอิปเมนที่์ จำากิัด (มหาชั่น) 
(LPN) เปิดเผยถึงแผนการดำาเนินธุรกิจในปี 2565 ว่า จากการ
วางแผนยุทธศาสตร์ 3 ปี (2564-2566) ในการขับเคลื่อนองค์กร
ให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืน (Turnaround) ในปี 2564 แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 
(Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ในปี 2564 ทำาให้
บริษัทต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดย
การปรับโครงสร้างภายใน และปรับแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์โดยปรับเปลี่ยนแผนจาก 3 ปี เป็น 5 ปี โดยนับเริ่ม
ต้นในปี 2565-2569 ซิึ่งยังคงเป้าหมายการเติบโต ทั้งด้านราย
ได้ กำาไร ผ่านการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพโดยการใช้ข้อมูล
 (Big Data) มาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า (Customer 
Insight) เพื่อการพัฒนาทั้งบ้านพักอาศัย และอาคารชุดพักอาศัย
 ให้มีฟังก์ชันการใช้งาน ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า
ในทุกมิติให้เป็นที่พักอาศัยภายใต้แนวคิด “น่าอยู่” (Livable 
Home) ในระดับราคาที่เหมาะสม (Affordable Price) ต่อยอดจาก
แนวคิด “ชุมชนน่าอยู่” เพื่อให้การพัฒนาที่อยู่อาศัยเหมาะสมกับ
การขยายกลุ่มลูกค้าไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ (Young 
Generation)

“เพื�อิให้เป็นไปตามแผนที่่�วางไว้ บริษััที่ได้ม่กิารเปล่�ยนโครงสร้าง
อิงค์กิร รวมไปถึึงกิารปรับแนวคิดในกิารพัฒนาที่่�อิยู่อิาศุัย
ให้ตอิบโจที่ย์กิับความต้อิงกิารขอิงผู้ซิื้อิ โดยนำาเที่คโนโลย่
ดิจิที่ัลเข้ามาใชั่้ในกิารปรับปรุงกิระบวนกิารที่ำางาน (Digital 
Transform) เพื�อิให้กิารที่ำางานม่ความคล่อิงตัวในกิารตัดสิน
ใจ เพิ�มประสิที่ธิภาพในกิารบริหารค่าใชั่้จ่าย และต้นทีุ่นในกิาร
ดำาเนินงาน ยกิระดับบริหารประสบกิารณ์์ลูกิค้า (Customer 
Experience) เพื�อิสร้างกิารเติบโตอิย่างยั�งยืนให้กิับอิงค์กิร โดย
ม่เป้าหมายในกิารสร้างรายได้ไม่น้อิยกิว่า 16,000 ล้านบาที่ในปี
 2569 หลังจากิที่่�เราสามารถึกิ้าวข้ามผ่านความเส่�ยงที่างธุรกิิจ
ที่่�เกิิดขึ้นในปี 2564 สามารถึรักิษัาความสามารถึในกิารสร้างราย
ได้และกิำาไรไว้ได้ในอิัตราที่่�เหมาะสม ถึึงแม้จะเผชั่ิญกิับกิารแพร่
ระบาดขอิง COVID-19 ที่่�ที่ำาให้ทีุ่กิภาคธุรกิิจต้อิงปรับตัวรวมที่ั้ง
ธุรกิิจอิสังหาริมที่รัพย์” นายโอิภาส กิล่าว

ปี 2565 จึงเป็นปีของการเปลี่ยนแปลง (Year of Business 
Transformation) ที่สำาคัญใน 5 ประเด็นคือ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างธุรกิจ (Corporate Transformation), การบริหารจัดการ
 (Management Transformation), การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
พัฒนาโครงการ (Project Development Transformation), การ
ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation), และ
การสร้างแบรนด์ (Brand Transformation)

• Corporate Transformation: กิารเปล่�ยนแปลงโครงสร้าง
ธุรกิิจ

ปี 2565 บริษัทมีการปรับโครงสร้างธุรกิจโดยแยกธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ กับธุรกิจบริการ ออกจากกันเพื่อให้มีความ
ชัดเจนในการบริหารจัดการ และเพื่อประโยชน์ในการขยายธุรกิจ
ในอนาคต ภายใต้โครงสร้างธุรกิจใหม่ บริษัท แอล. พี. เอ็น. ดี
เวลลอปเมนท์ จำากัด (มหาชน) (LPN) มุ่งเป็นนักพัฒนาที่อยู่อาศัย
ทั้งอาคารชุดพักอาศัย และบ้านพักอาศัย รายได้หลักมาจากการ
ขายที่อยู่อาศัย ในขณะที่ธุรกิจบริการ บริหารจัดการโครงการ 
ดำาเนินการโดย บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำากัด 
(LPP) มีนายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ
 LPP

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างดังกล่าว LPN ยังคงถือหุ้นใน LPP 
100% ขณะที่ LPP สามารถที่จะบริหารงานได้อย่างอิสระ โดย
เฉพาะการสร้างโอกาสในธุรกิจบริการใหม่ๆ โดยกลุ่มบริษัท LPN 
ทั้งในส่วนของธุรกิจอสังหาฯ และธุรกิจบริการ ตั้งเป้าหมายการ
เติบโตต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10% ต่อปี ทั้งในส่วนของธุรกิจอสัหาฯ
 และธุรกิจบริการ

“กิารปรับโครงสร้างธุรกิิจดังกิล่าวจะที่ำาให้ธุรกิิจอิสังหาฯ
 สามารถึที่่�จะขยายงานและสร้างพันธมิตรธุรกิิจใหม่ๆ ได้เพิ�มขึ้น
 ในขณ์ะเด่ยวกิันด้านงานบริหารโครงกิารอิสังหาริมที่รัพย์โดย
 LPP กิ็สามารถึที่่�จะขยายขอิบเขตงานบริกิารและฐานลูกิค้า รวม
ที่ั้งสร้างโอิกิาสที่างธุรกิิจใหม่ๆ ได้เพิ�มขึ้น” นายโอิภาส กิล่าว
• Management Transformation: กิารเปล่�ยนแปลงโครงสร้าง
กิารบริหาร

บริษัทปรับโครงสร้างการบริหารในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 จากโครงสร้างการทำางานตามหน้าที่ (Functional Organization) 
สู่การบริหารงานในรูปแบบของหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ซิึ่ง
เป็นการปรับโครงสร้างอย่างต่อเนื่องจากปี 2564 โดยแบ่งออก
เป็น 3 หน่วยธุรกิจ ประกอบด้วย หน่วยธุรกิจรับผิดชอบการ
พัฒนาอาคารชุดพักอาศัย หน่วยธุรกิจรับผิดชอบในการพัฒนา
บ้านพักอาศัยราคาตำ่ากว่า 10 ล้านบาท และหน่วยธุรกิจรับผิดชอบ
ในการพัฒนาบ้านพักอาศัยราคาเกิน 10 ล้านบาท

การปรับโครงสร้างการบริหารดังกล่าวเป็นการปรับโครงสร้าง
อย่างต่อเนื่องจากปี 2564 และเริ่มมีการทำางานอย่างชัดเจนในปี 
2565 เพื่อให้การพัฒนาโครงการอสังหาฯ ในแต่ละหน่วยธุรกิจรับ
ผิดชอบมีความคล่องตัวในการทำางาน ทั้งเรื่องการออกแบบและ
การพัฒนาโครงการ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ซิื้อในแต่ละ
กลุ่ม (Segment) ได้อย่างรวดเร็วและตรงกับความต้องการของ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากขึ้น

• Project Development Transformation: กิารเปล่�ยนแปลง
กิารพัฒนาโครงกิาร

แผนพัฒนาโครงการที่พักอาศัย ทั้งอาคารชุดพักอาศัย และบ้าน
พักอาศัยในปี 2565 ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาโครงการเพื่อ
ตอบโจทย์กับความต้องการของคนรุ่นใหม่ ที่มีความต้องการที่
อยู่อาศัยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (Uniqueness) โดยการพัฒนา
โครงการที่มีขนาดเล็กลง มีการออกแบบภายใต้แนวคิดของ “LPN 
Design” เพื่อให้ได้ที่อยู่อาศัยภายใต้แนวคิด “น่าอยู่” (Livable 
Home) เหมาะกับคนรุ่นใหม่ และคนทุกวัยในครอบครัว

แผนการพัฒนาดังกล่าว นำามาใช้ในการเปิดตัวโครงการในปี 2565 
โดยบริษัทมีแผนที่จะเปิดตัวโครงการใหม่ 16 โครงการ มูลค่ารวม
 11,000 ล้านบาท เป็นโครงการอาคารชุดพักอาศัย 5 โครงการ
มูลค่า 7,000 ล้านบาท เน้นความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว กระจาย
ไปในทำาเลต่างๆ หลากหลายทำาเล และโครงการบ้านพักอาศัย
ระดับราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท จำานวน 10 โครงการ มูลค่า 3,300 
ล้านบาท และโครงการบ้านพักอาศัยระดับราคาเกิน 10 ล้านบาท 1 
โครงการ มูลค่า 700 ล้านบาท โดยมีงบลงทุนซิื้อที่ดิน 4,000 ล้าน
บาทเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในปี 2565-2566

และภายใต้แนวคิดดังกล่าวบริษัทวางแผนการพัฒนาโครงการใหม่
ตั้งแต่ปี 2565-2569 จำานวนไม่น้อยกว่า 70 โครงการ มูลค่ารวม
ไม่น้อยกว่า 50,000 ล้านบาท ยอดขายรวมสะสม 5 ปี ไม่น้อยกว่า
 50,000 ล้านบาท โดยบริษัทมีเป้าหมายยอดขายในปี 2565 ที่
 13,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 46 % เมื่อเทียบกับยอดขายที่ 8,900 
ล้านบาท ในปี 2564

• Digital Transformation: กิารเปล่�ยนแปลงด้านเที่คโนโลย่

จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ปลายปี 2562-ปัจจุบัน
 บริษัทได้มีการปรับโครงสร้างการทำางาน โดยการนำาเทคโนโลยี
ดิจิทัล มาเป็นเครื่องมือในการทำางานเพื่อลดขั้นตอนการทำางาน
 และลดค่าใช้จ่าย เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และ
รวบรวมข้อมูลของลูกค้าใช้เป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาที่อยู่
อาศัยให้ตอบโจทย์กับทุกความต้องการของลูกค้า ต่อเนื่องมาถึง
ปี 2565 เป็นปีที่บริษัทต่อยอดในการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
ช่วยสนับสนุนด้านการตลาดและการขาย เพื่อสร้างประสบการณ์

ใหม่ในการเข้าเยี่ยมชมโครงการแบบไร้สัมผัสผ่าน 3-D Virtual ใน
แบบ 360 องศา โดยเริ่มทดลองใช้ในปี 2564 และจะนำามาใช้เพิ่ม
ขึ้นในปี 2565 ร่วมถึงการนำาข้อมูลความต้องการของลูกค้า (Big 
Data) มาวิเคราะห์และพัฒนาโครงการและงานบริการที่ตอบโจทย์
และตรงกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันและลูกค้าที่เป็นคน
รุ่นใหม่ในอนาคต

• Brand Transformation: กิารปรับภาพลักิษัณ์์ขอิงแบรนด์

ปี 2565 บริษัท ให้ความสำาคัญกับการสร้างการรับรู้แบรนด์ของ
 LPN ในฐานะผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยภายใต้แนวคิด “น่าอยู่” (Livable 
Home) ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีอายุประมาณ 25-35 ปี (Gen Y) 
ซิึ่งเป็นกลุ่มคนที่เริ่มต้นทำางาน (First Jobber) สร้างธุรกิจเอง
 (Entrepreneur) รวมไปถึงกลุ่ม Startups โดยมีแผนที่จะเปิดตัว
แบรนด์ใหม่ทั้งอาคารชุดพักอาศัย และบ้านพักอาศัย ในปี 2565

นายโอภาส กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนใน 5 ประเด็นการดำาเนิน
ธุรกิจดังกล่าว มีเป้าหมายสำาคัญเพื่อสร้างความแข็งแกร่งใน
การขับเคลื่อนองค์กรของ LPN ในปัจจุบันและอนาคต ทำาให้การ
บริหารงานมีความคล่องตัว และสามารถรักษาอัตราการเติบโตได้
อย่างต่อเนื่องโดยตั้งเป้าหมายการเติบโตไม่น้อยกว่า 10% ต่อปี ถึง
แม้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเผชิญหน้ากับความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ในอนาคต

คาดตลาดอิสังหฯ ปี 2565 ฟื้นตัว 5-15%

ในขณะที่แนวโน้มของตลาดอสังหาฯ ในปี 2565 นายโอภาส กล่าว
ว่า ตลาดอสังหาฯ ได้ผ่านจุดตำ่าสุดมาแล้วในปี 2564 ในขณะที่ในปี
 2565 เป็นปีที่ตลาดอสังหาฯ จะฟื้นตัวหลังจากที่มีอัตราการเปิด
ตัวโครงการใหม่ติดลบต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2562-2564 เนื่องจาก
จำานวนสินค้าคงเหลือในระบบลดลงจากแคมเปญทางการตลาด
ที่กระตุ้นกำาลังซิื้อในช่วงที่ผ่านมา ทำาให้ผู้ประกอบการอสังหาฯ
 ต้องเร่งเปิดตัวโครงการใหม่ในปี 2565 เพื่อทดแทนกับสินค้า
ที่มีจำานวนที่ลดลง ในขณะที่มาตรการของรัฐบาลทั้งการลดค่า
ธรรมเนียมการจดจำานองและการโอนเหลือ 0.01% รวมถึงการ
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)ได้ประกาศมาตรการการผ่อน
คลายหลักเกณฑ์การกำากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อ
อื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Loan-to-Value: LTV) 
เป็นการชั่วคราว โดยกำาหนดให้เพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อ
ต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV ratio) เป็น 100% ซิึ่งมีผลจนถึงสิ้นปี
 2565 และอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่ยังตำ่า เป็นปัจจัยกระตุ้นใน
ตลาดอสังหาฯ ในปี 2565 มีแนวโน้มที่จะเติบโต 5-15% เมื่อเทียบ
กับปี 2564

อย่างไรก็ตามในปี 2565 ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ภาคธุรกิจอสังหาฯ
 ต้องระมัดระวัง อาทิ ภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงแตะระดับ 90% ต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ที่จะกระทบกับกำาลังซิื้อ
 และความสามารถในการกู้เพื่อซิื้อที่อยู่อาศัยกับสถาบันการเงิน 
ความระมัดระวังในการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงิน รวมไปถึง
การแพร่ระบาดของ COVID-19 สายพันธุ์ “โอมิครอน(Omicron)” 
ที่จะกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ซิึ่งเป็นปัจจัยที่ยากจะคาด
การณ์ได้

 

“ถึงแม้จะมีปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถที่จะควบคุมได้เป็นตัวแปรใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและภาคอสังหาฯ แต่การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์กรของ LPN ตั้งแต่ปี 2564 ต่อเนื่องมาถึงปี 2565 
ทำาให้บริษัทมีความมั่นใจว่า บริษัทจะสามารถขับเคลื่อนองค์กรให้
เติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้” นายโอภาส กล่าว



ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์
 ประธานกิรรมกิารบริหารบริษััที่ 
บ่ จิสติกิส์ จำากัิด(มหาชั่น) หรือิ B 
เปิดเผยว่า ในการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวันท่ี 7 
กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ถือหุ้นได้มีมติ
อนุมัติให้บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียน
จำานวน 1,437.83 ล้านบาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิม 1,655.61 ล้าน
บาท เป็น 3,093.44 ล้านบาท

โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน
 2,114.45 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตรา
ไว้(พาร์) 0.68 บาท เสนอขายผู้
ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
 (Right Offering) 1,409.63 ล้าน
หุ้น สัดส่วน 1.5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้น
สามัญเพิ่มทุนใหม่ ราคาหุ้นละ
 0.68 บาท ทั้งนี้บริษัทได้กำาหนด
วันจองซิื้อและรับชำาระค่าหุ้น

สามัญเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 
22-25 และ 28 กุมภาพันธ์ นี้

ส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออีก
 704.81 ล้านหุ้น เพื่อรองรับใบ
สำาคัญแสดงสิทธิ(วอร์แรนต์)ชุดที่ 
7 หรือ B-W7 ที่จัดสรรฟรีให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมที่จองซิื้อ และชำาระค่า
หุ้นเพิ่มทุน สัดส่วน 2 หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนใหม่ ต่อ 1 หน่วยวอร์แรนต์
 ในราคาใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นละ
 0.99 บาท

ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการใช้
สิทธิจองซิื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือ
หุ้นเดิม บริษัทจะเสนอขายหุ้น
ที่เหลือให้แก่บุคคลในวงจำากัด
 (Private Placement) โดยเป็น
ราคาไม่ตำ่ากว่าร้อยละ 90 ของ

ราคาตลาด และเป็นราคาที่ไม่ตำ่า
กว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่
ราคาหุ้นละ 0.68 บาท แต่ทั้งนี้
บุคคลในวงจำากัดที่จองซิื้อหุ้นส่วน
ที่เหลือจะไม่ได้รับสิทธิในการจัด
สรรวอร์แรนต์ W-B7

“กิารเพิ�มทีุ่นในครั้งน่้ รอิงรับ
กิารปรับโครงสร้างธุรกิิจขอิง
กิลุ่ม B ที่่�มุ่งสู่ธุรกิิจส่เข่ยว เพื�อิ
กิารเติบโตที่่�ยั�งยืนในอินาคต เรา
ม่วัตถึุประสงค์กิารใชั่้เงินเพิ�ม
ทีุ่นชั่ัดเจน โดยโฟกิัสลงทีุ่นใน
โครงกิารด้าน Green Logistics 
และลงทีุ่นในโครงกิารด้าน
สาธารณ์ูปโภคที่่�เป็น Green 
Utilities “ดร.ปัญญา กิล่าว

ผู้ถืึอิหุ้น B โหวตผ่านฉลุยแผนเพิ�มทุี่นขายผู้ถืึอิหุ้นเดิม 1.4 พันล้านหุ้น ราคาพาร์ สัดส่วน 1.5 หุ้นสามัญเดิม 
ต่อิ 1 หุ้นสามัญเพิ�มทุี่น พร้อิมแจกิฟร่วอิร์แรนต์ B-W7 ช้่ั่รอิงรับกิารปรับโครงสร้างสู่ธุรกิิจส่เข่ยวโฟกัิส

“กิร่นโลจิสติกิส์-สาธารณู์ปโภค” กิำาหนดจอิงซ้ืิอิและชั่ำาระค่าหุ้นต้ังแต่วันท่ี่� 22-25 และ 28 กุิมภาพันธ์ น้่

ผู้ถ้ือีหุ้นุ B โหวัต็ผ��นุฉลุุย
เพิิ�มทุุนุขุ�ย RO ร�ค�พิ�ร์-แจกิฟรีวัอีร์แรนุต์็

กำาห่นดิชำาระค่าห้่�นเพิิ่�มืท้ี่นตัิ�งแต่ิ 22-25 และ 28 ก.พิ่. นี�

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE



นายอารักษ์์ สุขสวัสดิ� กรรมการผู้้้จัดการ บริษั์ท อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค จำากัด (มหาชน) ECF เปิด
เผู้ยกับสำานักข่าวหุ้นอินไซด์ว่า ประเมินภาพรวมผู้ลประกอบการใน ปี 2565 บริษั์ทฯ คาดว่าจะมี
รายได้รวมเติบโตอย่างน้อย 10-12% พร้อมมุ่งมั�นที�จะสร้างผู้ลกำาไรให้เติบโตมากข้้นจาก ปี 2564

ที่ั้งน่้ธุรกิิจเฟอิร์นิเจอิร์ ปัจจุบัน บริษััที่ฯ
 ได้รับอิอิเดอิร์คำาสั�งซิื้อิอิย่างต่อิเนื�อิง อิาที่ิ
 ตลาดสินค้าญ่�ปุ�นและตลาดอิินเด่ยที่่�ม่กิาร
เติบโตเป็นอิย่างมากิ โดยล่าสุดตลาดอิินเด่ย
ม่ลูกิค้าใหม่เพิ�มเข้ามาอิ่กิ1 ราย ที่ำาให้บริษััที่
ม่ลูกิค้าอิินเด่ย ถึึง 2รายใหญ่ และม่คำาสั�ง
ซิือิเข้ามาจำานวนมากิ ด้านตลาดประเที่ศุ
ฟิลิปปินส์กิ็ยังม่แนวโน้มที่่�ด่ต่อิเนื�อิง ขณ์ะ
ที่่�ตลาดในสหรัฐอิเมริกิายังคงชั่ะลอิอิยู่บ้าง
จากิปัญหาขาดแคลนตู้คอินเที่นเนอิร์

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการทำาตลาด
ออนไลน์มากขึ้น โดยได้จับมือร่วมกับ
พันธมิตร ในการเพิ่มช่องทางขายสินค้าของ
บริษัท เพื่อให้รายได้มีการเติบโตต่อเนื่องจาก
หลายๆช่องทาง

นายอารักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น 
ทำาให้แรงงานต่างด้าวเดินทางกลบัประเทศไป
 เนื่องจากจังหวัดระยอง ซิึ่งเป็นที่ตั้งโรงงาน
ของบริษัท จัดว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงคลัสเตอร์ (
โซินสีแดง) แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทก็สามารถ
ผ่านวิกฤติมาได้ ซิึ่งอยากขอความอนุเคราะห์
จากภาครัฐ ให้ช่วยเร่งเปิดทางเพื่อให้แรงงาน
ต่างด้าวสามารถกลับเข้ามาทำางานในโรงงาน
ได้ เพื่อให้ทุกอุตสาหกรรมสามารถขับเคลื่อน
และเติบโตไปได้ตามปกติ โดยที่ผ่านมาบริษัท
ได้ดำาเนินการบริหารจัดการแรงงานที่มีอยู่ให้
สามารถทำางานได้อย่างเต็มที่ รวมถึงได้เสริม
เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ และจับมือกับ
พันธมิตรโรงงาน4-5แห่ง ในการทำางานร่วม
กัน เพื่อให้มีสินค้าเสร็จทันออเดอร์ของลูกค้า
อย่างทันเวลาและได้มาตรฐาน
ด้านพลังงานทดแทนที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับ
รู้ส่วนแบ่งกำาไรจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสง

อาทิตย์ ขนาด 220 เมกะวัตต์ ที่เมืองมินบู
 ประเทศเมียนมา เฟสแรก กำาลังการผลิต
 50 เมกะวัตต์ เรียบร้อยแล้ว โดยปัจจุบัน
กำาลังอยู่ระหว่างดำาเนินการในเฟส2 ซิึ่งคาด
ว่าจะรับรู้ส่วนแบ่งกำาไร เฟส 2 (50 เมกะ
วัตต์)  ภายในไตรมาส 3/2565 รวมเป็น 100 
เมกะวัตต์ ส่วนเฟสที่  3 และ 4 อยู่ระหว่าง
วางแผนเพื่อก่อสร้างให้ครบโดยเร็วที่สุด

สำาหรับสถานการณ์ในประเทศเมียนมา หลัง
จากที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด
-19อย่างรุนแรง ทำาให้การเดินทางบยาก
ลำาบากในปีที่แล้ว ประกอบกับการเมืองที่ดุ
เดือด แต่ปัจจุบันได้มีการเดินทางเข้าไปได้
อย่างสะดวกขึ้นแล้ว และปี67 มีการประกาศ
จัดให้มีการเลือกตั้งอีกครั้งของเมียนมา ซิึ่ง
เป็นการแสดงให้เห็นถึงประชาธิปไตยที่จะ
เกิดขึ้นในเมียนมา รวมถึงการแยกชัดเจน
ระหว่างการเมืองกับเศรษฐกิจที่จะไม่ทำาให้
มากระทบกัน จึงทำาให้เห็นสัญญาณที่ดีใน
โครงการโรงไฟฟ้าเฟส 3-4 ที่จะทำาให้แล้ว
เสร็จเร็วขึ้น

ด้านแผนการลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตั
ล บริษัทฯ ได้วางแผนขุดเหมืองหรือการ
ขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซิี่ หลังเห็นโอกาส
และจังหวะที่ดีในการเข้าไปลงทุน ประกอบ
กับบริษัทมีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่แล้ว จึง
มีความพร้อมทั้งในส่วนพื้นที่โรงงาน และ
พลังงานไฟฟ้าซิึ่งจะจาก2ส่วน คือ ระบบไฟ
ปกติ และโซิลาร์รูฟท็อปเข้ามาช่วย คาดว่าจะ
สร้างผลงานที่ดีให้กับบริษัทในปีนี้

ที่ั้งน่้เบื้อิงต้น บริษััที่ฯ ที่ำากิารสั�งเครื�อิงขุด

เหมือิง มาจำานวน 150 เครื�อิง ซิึ�งได้ส่งถึึง
มือิแล้วกิว่า 25% จากิจำานวนที่ั้งหมด และ
จะที่ยอิยเข้ามาเรื�อิยๆ คาดว่าจะเข้ามาครบ
ภายในปีน่้ หรือิอิย่างชั่้าสุดไม่เกิินต้นปี66
 โดยเชั่ื�อิว่าจะรับรู้รายได้อิย่างม่นัยสำาคัญใน
ปีน่้

ทั้งนี้ หากจบเฟสนี้แล้ว อาจมีโอกาสเพิ่ม
เครื่องขุดเหมืองเพิ่มเติม เนื่องจากอาคาร
ของโรงงานนั้นสามารถรองรับเครื่องขุดได้
ถึง 300 เครื่อง อย่างไรก็ตามการพิจารณา
ลงทุนดังกล่าว ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์
ราคาเหรียญ และเศรษฐกิจโดยรวมด้วย
 เบื้องต้นในไตรมาส1/64 ก็ได้เริ่มเห็น
สัญญาณและรับรู้ได้เข้ามาจากเครื่องขุด
แล้ว

สำาหรับภาพรวมในปี2564ที่ผ่านมามั่นใจ
ว่า ทั้งปีจะมีรายได้รวมโต10-12% จากปี
ก่อนซิึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย จากการดำา
เนินธุรกิจเฟอนิเจอร์ในปีที่แล้วที่สามารถมี
ตัวเลขที่เติบโตตามเป้าหมายได้ ท่ามกลาง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด
-19 อย่างรุนแรง โดยยังมีฐานของลูกค้าเพิ่ม
ขึ้นหลายรายทั้งลูกค้าในประเทศและต่าง
ประเทศ

“ฝากิถึึงนักิลงทีุ่นว่าที่ั้งเรื�อิงธุรกิิจ
เฟอิร์นิเจอิร์ พลังงาน และคริปโตฯ เรา
พร้อิมที่่�จะมุ่งมั�นตั้งใจดำาเนินงานอิย่างเต็มที่่�
 เพื�อิที่ำาให้นักิลงทีุ่นได้เห็นรายได้และกิำาไรที่่�
ด่ขอิงECF โดยบริษััที่ตั้งใจที่่�จะพยายามเดิน
ตามและต่อิยอิดในธุรกิิจที่่�เราชั่ำานาญเพื�อิ
ให้เกิิดผลประโยชั่น์สูงสุดต่อินักิลงทีุ่นและ
บริษััที่ขอิงเรา” นายอิารักิษั์ กิล่าวที่ิ้งที่้าย

ECF ตั็�งเป้ั�ร�ยได้ปีั 65 โต็ 10-12%
จากปก่ีอน ห่ลังออเดิอร์เฟอร์นิเจอร์ล�น-โรงไฟฟา้มิืนบูห่น้น 

แถมืเห่มืืองข้ดิเห่รียญคริปโติฯ เสริมืแกร่ง

การเงิิน
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ข่่าวบจ.
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WHA คาดปีี 65 รายได้-กำำาไรปีี 65 โต 2 หลัักำ - EBITDA มากำกำว่่า 40% 
เล็ังขายสิินทรัพย์เข้า 2 กำอง REIT รว่ม 5 พันลับ. ตั�งเป้ีายอดขายท่�ดินปีี 65 

โตข้�นราว่ 46% แตะ 1,250 ไร่ ทั�งในไทยแลัะเว่่ยดนาม
นางสาวจร่พร จารุกิรสกิุล ประธานคณ์ะกิรรมกิาร
บริษััที่ และประธานเจ้าหน้าที่่�บริหารกิลุ่ม บริษััที่ 
ดับบลิวเอิชั่เอิ คอิร์ปอิเรชั่ั�น จำากิัด 
(มหาชั่น) WHA เปิดเผยว่า บริษััที่ฯ คาด
ภาพรวมผลการดำาเนินงานในปี 2565 จะมีรายได้
รวมและกำาไรเติบโตเป็นตัวเลข2หลัก ขณะที่ยังคง
รักษาระดับอัตราผลกำาไร EBITDA มาร์จิ้น ให้อยู่
ในระดับไม่ตำ่ากว่า 40% รวมถึงวางแผนระยะยาว
สำาหรับ 5 ปีข้างหน้า โดยใช้งบลงทุนราว 50,000 
ล้านบาท ครอบคลุมทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ คาดว่าจะ
ทำาให้ในปี2569 บริษัทมีรายได้รวมและส่วนแบ่ง
กำาไรจากการดำาเนินงานปกติแตะระดับ 21,000 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.75 เท่าจากปี 2564 รวมถึง
รักษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD) ของ
บริษัทต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ให้อยู่ในระดับตำ่า
กว่า 1.2 เท่า

นอกจากนี้ ถึงแม้ว่าจะมีข้อจำากัดด้านการเดิน
ทางในปี 64 แต่ยอดขายที่ดินทั้งในประเทศไทย
และเวียดนามยังสูงถึง 855 ไร่ และด้วยกิจกรรม
การพัฒนาลูกค้าที่ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง จึงคาด
การณ์ว่าในปี 65 ยอดขายที่ดินจะเพิ่มขึ้นราว 46% 
แตะ 1,250 ไร่ ทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม
 บริษัทได้ตั้งเป้าการขายที่ดินในปี65 คาดว่าจะ
เติบโตขึ้น 46% หรือราว 1,250 ไร่ ทั้งในไทยและ
เวียดนาม

สำาหรับธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศไทย บริษัทตั้ง
เป้าที่จะขยายพื้นที่ให้บริการให้ครอบคลุมมากขึ้น
 ใน 3 จังหวัดอีอีซิี (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง
) โดยจะขยายพอร์ทผลิตภัณฑ์ด้านโลจิสติกส์ให้
ครอบคลุม ตั้งแต่อาคารคลังสินค้าแบบ Built-to-
Suit และคลังสินค้าแบบทั่วไป ไปจนถึงอาคารคลัง
สินค้าที่มีขนาดเล็กลง เพื่อรองรับความต้องการ
ขององค์กรขนาดย่อมและธุรกิจ SME และตอบ
โจทย์เซิ็กเมนท์ที่กำาลังเติบโตกลุ่มนี้

ส่วนต่างประเทศ บริษัทฯ จะให้ความสำาคัญกับ
โอกาสต่าง ๆ เพื่อเก็บเกี่ยวประโยชน์จากความ
ต้องการอันแข็งแกร่งนี้ และใช้ประโยชน์จาก
ขีดความสามารถที่มีอยู่ของดับบลิวเอชเอใน
เวียดนาม

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังให้ความสำาคัญกับความ
ร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในระยะยาวกับพันธมิตรระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เน้นไปที่อุตสาหกรรมที่มีการ

เติบโตสูงอย่างธุรกิจอีคอมเมิร์ซิ ธุรกิจดูแลสุขภาพ
 และธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค และเพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์
และบริการ บริษัทจะนำาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI IoT Big Data ระบบ
อัตโนมัติ และวิทยาการหุ่นยนต์ มาปรับใช้งาน
 และมองหาโอกาสใหม่ ๆ ในเมตาเวิร์ส เทคโนโลยี
ควอนตัม และระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วย

ด้านธุรกิจสาธารณูปโภค ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี
ส์ แอนด์ พาวเวอร์ (WHAUP) WHAUP ตั้งเป้า
หมายสัญญาซิื้อขายไฟฟ้า (PPA) ที่ลงนามแล้ว
 150 เมกะวัตต์ภายในสิ้นปี 65 โดยคาดว่าในปี
 65 บริษัทฯ จะมีสัญญาซิื้อขายไฟฟ้า (PPA) ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นสูงถึง 700 เมกะวัตต์ โดยปีนี้จะ
นำาเสนอผลิตภัณฑ์นำ้ามูลค่าเพิ่ม อาทิ Wastewater 
Reclamation และนำ้าปราศจากแร่ธาตุ
 (Demineralized water) ให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรม
 ทั้งภายในและภายนอกนิคมอุตสาหกรรมของดับบ
ลิวเอชเอ อาทิ ผู้พัฒนาที่ดินอุตสาหกรรมรายอื่น 
เทศบาลเมือง และชุมชนต่างๆ

อิ่กิที่ั้งบริษััที่ฯ ยังม่แผนที่่�จะขยายธุรกิิจนำ้าใน
แนวดิ�งให้เติบโตมากิขึ้น โดยกิารสำารวจหาแหล่ง
นำ้าดิบที่างเลือิกิต่าง ๆ เพื�อิความมั�นคงและลด
ต้นทีุ่นในกิารซิื้อินำ้าดิบ และยังได้นำาแพลตฟอิร์ม
 “Smart Utilities Services” และ “Innovative 
Solution” มาให้บริกิารแกิ่ลูกิค้าในนิคม
อิุตสาหกิรรมขอิงดับบลิวเอิชั่เอิอิ่กิด้วย ส่วนใน
ประเที่ศุเว่ยดนาม ที่่�บริษััที่ถึือิหุ้นอิยู่ในบริษััที่นำ้า
สอิงแห่ง รวมถึึงยังมอิงหาโครงกิารใหม่ ๆ รวม
ถึึงโอิกิาสในกิารลงทีุ่นเข้าซิื้อิกิิจกิาร (M&A) เพิ�ม
เติมอิ่กิด้วย ปีน่้ คาดว่าจะม่ปริมาณ์กิารจำาหน่าย
และบริหารนำ้าสูงถึึง 128 ล้านลูกิบาศุกิ์เมตร
ในประเที่ศุไที่ย และ 25 ล้านลูกิบาศุกิ์เมตรใน
เว่ยดนาม

ด้าน Office Solution ขอิงบริษััที่ ประกิอิบด้วย
อิาคารสำานักิงาน 6 แห่งในที่ำาเลที่อิง พร้อิมสิ�ง
อิำานวยความสะดวกิครบครันและกิารอิอิกิแบบช้ัั่น
เย่�ยมในกิรุงเที่พฯ และสมุที่รปรากิาร โดยม่กิลุ่ม
ผู้เชั่่าเป้าหมาย ตั้งแต่กิลุ่มสตาร์ที่อิัพที่่�กิำาลังเริ�ม
กิ่อิตั้งธุรกิิจ ไปจนถึึงอิงค์กิรขนาดใหญ่ที่่�มั�นคง
แล้ว โดยบริษััที่ฯ ตั้งเป้าคว้าโครงกิารและสัญญา

ใหม่ ๆ ในปี 2565 ให้ได้ 180,500 ตารางเมตร
 และยังม่สัญญาเชั่่าระยะสั้นอิ่กิ 100,000 ตาราง
เมตร และคาดว่าจะม่ที่รัพย์สินภายใต้กิรรมสิที่ธิ์
และกิารบริหารรวมที่ั้งสิ้น 2,685,000 ตาราง
เมตร

นอกจากนี้ WHA ได้เดินหน้าวางโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง รวมถึงเป็นผู้นำาในการนำา
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทุกกลุ่มธุรกิจ โดยปัจจุบัน
ได้มีการติดตั้งโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำาแสง 
(FTTx) เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม
 9 แห่ง และมีแผนจะขยายเพิ่มเป็น 11 แห่งภายใน
ปี 65

พร้อมกันนี้ ทางบริษัทได้ขยายธุรกิจให้ครอบคลุม
การบริหารจัดการเสาโทรคมนาคมใหม่ทั้งหมด
ภายในนิคมอุตสาหกรรมของดับบลิวเอชเอ ซิึ่งจะ
รวมถึงการก่อสร้างเสาโทรคมนาคมและสถานีฐาน
 และการให้ผู้ให้บริการโทรคมนาคมมาเช่าพื้นที่บน
เสาโทรคมนาคมเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ที่จำาเป็นในการ
รับและกระจายสัญญาณเครือข่ายทั้ง 3G, 4G และ
 5G

ยังมีกำาไรพิเศษจาการจำาหน่าย Data Center 
2แห่ง ในขณะที่ธุรกิจศูนย์บริการระบบข้อมูล
สารสนเทศ (Data Center) บริษัทฯ มีกำาไรจากการ
จำาหน่ายดาต้าเซิ็นเตอร์ 2 แห่ง จากการปรับปรุง
แผนธุรกิจดิจิทัลของบริษัทฯ ซิึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสแรกของปี 65

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนที่จะจัดตั้งบริษัทใหม่ขึ้น เพื่อเป็น
ผู้นำาในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัล
และนำานวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
ทุกกลุ่มธุรกิจของดับบลิวเอชเอ โดยดับบลิวเอ
ชเอ ได้มองหาธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยเฉพาะบริษัท
ที่เติบโตขึ้นมาในประเทศ มาเป็นพันธมิตรด้าน
เทคโนโลยีที่สำาคัญ

โดยในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ มีผลประกอบการ
ที่โดดเด่นด้วยรายได้ที่เติบโตสูงถึงร้อยละ 28 
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย ในปี 2564 
บริษัทฯ มีรายได้และส่วนแบ่งกำาไรรวม 12,000 
ล้านบาท พร้อมสินทรัพย์รวมแตะ 83,000 ล้าน
บาท และคงอันดับเครดิตองค์กรที่ระดับ A-

WHA ค�ดปีั 65 ร�ยได้-กิำ�ไรปีั 65 
โติ 2 ห่ลัก - EBITDA มืากกว่า 40% เล็งขายสิที่รัพิ่ย์เข�า 

2 กองREIT รวมื 5พัิ่นลบ.

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE



“มิลัล์ัคอน สิต่ลั” เดินหน้าส่่ิกำารเป็ีนผู้่้นำากำล่่ัมอ่ตสิาหกำรรม เฟ้้นหาพันธมิตรเสิริม
คว่ามแกำร่งด้านเศรษฐกิำจหม่นเว่่ยน Circular Economy สิร้างม่ลัค่าเพิ�มจากำขยะ

อ่ตสิาหกำรรมในพ้�นท่� EEC ส่ิว่นภาพรว่มผู้ลักำารดำาเนินงานปีีน่� คาดรายได้ทะล่ัเป้ีาหมาย 
2 หม้�นล้ัาน รับอานิสิงส์ิกำารลังท่นโครงสิร้างพ้�นฐานของภาครัฐ

 MILL ดันุ Circular Economy

พิ่ร�อมืป้� นรายไดิ�ปเีสือที่ะล้ 2 ห่มืื�นลบ.

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE

นายประวิที่ย์ หอิรุ่งเรือิง กิรรมกิาร
ผู้จัดกิารใหญ่ บริษััที่ มิลล์คอิน
 สต่ล จำากัิด (มหาชั่น) หรือิ MILL 
หน่ึงในผู้ผลิตและจำาหน่ายเหล็ก
ครบวงจร เปิดเผยว่า จากแผน
ยุทธศาสตร์หลักของกลุ่มมิลล์คอนฯ
ท่ีให้ความสำาคัญกับการดำาเนินธุรกิจ
แบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) ทำาให้บริษัทมีแนวคิด
ท่ีจะหาพันธมิตรเข้ามาเสริมความ
แข็งแกร่ง เพ่ือเดินหน้าสู่การเป็น
ผู้นำากลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ
ในส่วนของการสร้างมูลค่าเพ่ิมขยะ
อุตสาหกรรม

โดยในปี 2564 กลุ่มมิลล์คอนฯ
 รีไซิเคิลเศษเหล็กจากซิากรถยนต์
มากกว่า 2.8 แสนตัน โดยซิาก
รถยนต์ 1 คันประกอบด้วยเหล็ก
ประมาณ 70% ซิึ่งสามารถนำากลับ
มาหลอมใช้งานใหม่ได้ และอีก 30% 
ชิ้นส่วนต่างๆ ประกอบด้วย สาย
ไฟ พลาสติก ฟองนำ้า เบาะ พรม
 จัดเป็นขยะอุตสาหกรรมที่มีมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ ขยะที่เหลือจากการ
รีไซิเคิลสามารถนำาไปใช้เป็นเชื้อ
เพลิงผลิตไฟฟ้าชีวะมวลได้

“ที่่�ผ่านมา MILL ในฐานะผู้ผลิต
เหล็กิ ทีุ่กิขั้นตอินกิารผลิตตั้งแต่
ต้นนำ้ายันปลายนำ้าเราให้ความ
สำาคัญด้านผลกิระที่บต่อิสิ�ง
แวดล้อิม ผลักิดันให้เกิิดระบบกิาร
กิำาจัดขอิงเส่ยอิย่างม่ประสิที่ธิภาพ
 (Waste Management) ขอิงเส่ย
จากิขั้นตอินกิารบดย่อิยเศุษัเหล็กิ
จะถึูกิคัดแยกินำาไปใชั่้เป็นพลังงาน
เชั่ื้อิเพลิงในกิารผลิตไฟฟ้า ม่กิารใชั่้
พลังงานที่ดแที่นเพื�อิลดกิารปล่อิย
 CO2 อิ่กิที่ั้งตระกิรัน (Slag) จากิ
กิารหลอิมเหล็กิสามารถึนำามาใชั่้
ผสมคอินกิร่ตในกิารที่ำาถึนนตาม
หลักิ Zero Waste ได้ นอิกิจากิ
น่้ยังศุึกิษัาและพัฒนารถึบรรทีุ่กิ
พลังงานไฟฟ้ามาใชั่้ในกิารดำาเนิน
กิิจกิารเพื�อิลดมลภาวะ ซิึ�งถึือิ
เป็นหัวใจสำาคัญที่่�จะผลักิดันให้
กิลุ่มธุรกิิจเป็นผู้นำาด้านเศุรษัฐกิิจ
หมุนเว่ยน (Circular Economy) 
ขอิงกิลุ่มอิุตสาหกิรรมได้” นาย
ประวิที่ย์ กิล่าว

กลุ่มมิลล์คอน สตีล ดำาเนินธุรกิจ

ด้านการผลิตและจำาหน่ายเหล็ก 
โดยมี บริษัท ซิันเทค รีไซิเคิล แอนด์ 
ดีคาร์บอน จำากัด ซิึ่งเป็นบริษัทย่อย 
ดำาเนนิกจิการด้านการบรหิารจดัการ
เศษเหล็กและขยะอุตสาหกรรม
 มองเห็นโอกาสการสร้างมูลค่า
เพิ่มจาก “ขยะอุตสาหกรรม” โดย
เฉพาะในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC) นับเป็นพื้นที่
เป้าหมายที่สำาคัญในการลงทุนด้าน
การบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรม
 พร้อมเล็งหาพันธมิตรที่มีความ
พร้อมและความเชี่ยวชาญร่วม
ลงทุนเพื่อสร้างความแข็งแกร่ง

ส่วนภาพรวมผลการดำาเนินในปี
 2565 บริษัทคาดการณ์ว่าราย
ได้จะเติบโตมากกว่าเป้าหมายที่
 2 หมื่นล้านบาท ปัจจัยมาจาก
การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจด้านการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาค
รัฐ ประกอบกับราคาเหล็กสำาเร็จรูป
ปรับตัวสูงขึ้นราวๆ 23% ในขณะ
ความต้องการบริโภคเหล็กภายใน
ประเทศเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
 ซิึ่งมีความต้องการใช้งานประมาณ
 19 ล้านตัน/ปี



CWT ขุ�ย "บลูุ โซื้ลุ�ร์ฟ�ร์ม 3" 
รับเงินุกิวั�� 117 ลุบ.

ต้ินเงินสดิเต็ิมืกระเปา๋-ล้ยโรงไฟฟา้ขยะจังห่วัดินครสวรรค์

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE

บอิร์ด บมจ.ชัั่ยวัฒนา แที่นเนอิร่� กิรุ๊ป (CWT) ไฟเข่ยวบริษััที่ลูกิ "ชัั่ยวัฒนา กิร่น" ขายหุ้นใน "
บลู โซิลาร์ฟาร์ม 3" จำานวน 720,000 หุ้น มูลค่าท่ี่�ตราไว้หุ้นละ 100 บาที่ รับเงินสดมากิกิว่า

 117 ล้านบาที่  จ่อิรับรู้รายได้ภายในไตรมาส 1/65 ด้านบิ�กิบอิส "ว่ระพล ไชั่ยธ่รัตต์" พกิเงินสด
เต็มกิระเป๋า เตร่ยมนำาไปขยายกิารลงทุี่นโรงไฟฟ้าขยะจังหวัดนครสวรรค์ เต็มพิกัิด

นายว่ระพล ไชั่ยธ่รัตต์ กิรรมกิารผู้จัดกิาร บริษััที่ ชั่ัย
วัฒนา แที่นเนอิร่� กิรุ๊ป จำากิัด (มหาชั่น) (CWT) เปิด
เผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 มี
มติอนุมัติการจ�าหน่ายหุ้นสามัญทั้งหมดที่ บริษัท ชัย
วัฒนา กรีน จ�ากัด (CWTG) (ในฐานะบริษัทย่อยของ
บริษัท) ที่ถืออยู่ใน บริษัท บลู โซลาร์ฟาร์ม 3 จ�ากัด
 (BSF3) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์  เป็นหุ้นสามัญของ BSF3 จ�านวน
 720,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 100 บาท
 คิดเป็นสัดส่วน 60% ของทุนจดทะเบียน และคิดเป็น
จ�านวนเงินรวมทั้งสิ้น 117,153,000 บาท โดยขายให้กับ 
บริษัท โซลาร์ ยูไนเต็ด เนทเวิร์ค จ�ากัด

"ชั่ัยวัฒนา กิร่น จะดำาเนินกิารจำาหน่ายหุ้นสามัญที่่�ถึือิ
อิยู่ใน บลู โซิลาร์ฟาร์ม 3 อิอิกิที่ั้งสิ้น 720,000 หุ้น
 คิดเป็นจำานวนเงินรวมที่ั้งสิ้น 117,153,000 บาที่ และ
ภายหลังจากิกิารที่ำารายกิารจะส่งผลให้ CWTG ไม่
ได้ถึือิหุ้นในบริษััที่ BSF3 อิ่กิต่อิไป ที่ั้งน่้คาดว่าจะที่ำา
รายกิารแล้วเสร็จภายใน เดือินกิุมภาพันธ์ 2565 และ
จะสามารถึรับรู้เข้ามาเป็นรายได้ภายในไตรมาส 1 ปี
 2565 น่้ โดยจะนำาเงินที่่�ได้มาเพื�อิเพิ�มสภาพคล่อิงให้
กิับบริษััที่ฯ และใชั่้เป็นเงินทีุ่นหมุนเว่ยนสำาหรับกิาร
รอิงรับโครงกิารขอิงบริษััที่ในกิลุ่มพลังงานในอินาคต"

กรรมการผู้จัดการ CWT กล่าวอีกว่าเมื่อด�าเนินการ
จ�าหน่ายเสร็จสิ้นแล้ว จะส่งผลท�าให้บริษัทฯ  มีโรง
ไฟฟ้าที่ขายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ขนาดก�าลัง
การผลิต 9.9 เมกะวัตต์ และมีโครงการที่อยู่ระหว่าง
พัฒนาคือ โรงไฟฟ้าขยะชุมชน จังหวัดนครสวรรค์
ขนาดก�าลังการผลิต 9.9 เมกะวัตต์ ปัจจุบันได้สัญญา
บริหารจัดการขยะแล้ว 25 ปี และอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้างโรงงานแยกขยะเพื่อเตรียมการต่อยอดเป็นโรง
ไฟฟ้าขยะชุมชนได้ภายในเร็วๆ นี้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุน
ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต



SUPER บอิร์ดไฟเข่ยว "ซุิปเปอิร์ เอินเนอิร์ย่� กิรุ๊ป (ฮ่อิงกิง)" ซึิ�งเป็นบริษััที่ย่อิย ลงนามในสัญญาซ้ืิอิขาย
หุ้นจำานวน 49% ขอิง SOLAR NT HOLDINGS PTE. LTD. (Solar NT) ให้กัิบ AC ENERGY VIETNAM 

INVESTMENTS PTE. LTD. (ACEV ) มูลค่ากิว่า 165 ล้านดอิลลาร์ ฟากิ CEO "จอิมที่รัพย์ โลจายะ" ระบุ
เป็นกิารสร้าง Strategic Partner กัิบยักิษ์ัใหญ่ด้านพลังงานที่ดแที่นในฟิลิปปินส์ ปูที่างสู่กิารร่วมพัฒนาธุรกิิจ

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอิาทิี่ตย์ในกิลุ่มประเที่ศุอิาเซ่ิยนในอินาคต

นายจอิมที่รัพย์ โลจายะ ประธาน
เจ้าหน้าที่่�บริหาร บริษััที่ ซิุปเปอิร์
 เอินเนอิร์ย่ คอิร์เปอิเรชั่ั�น จำากิัด
 (มหาชั่น) หรือิ SUPER  เปิดเผย
ว่า ที่่�ประชัุ่มคณ์ะกิรรมกิารขอิงบริ
ษััที่ฯ เมื�อิวันที่่� 28 มกิราคม 2565 
ม่มติอินุมัติให้ บริษััที่ ซิุปเปอิร์
 เอินเนอิร์ย่� กิรุ๊ป (ฮ่อิงกิง) จำากิัด
 (SEG HK) ซิึ�งเป็นบริษััที่ย่อิยขอิ
งบริษััที่ฯ เข้าลงนามในสัญญาซิื้อิ
ขายหุ้น(แบบม่เงื�อินไขบังคับกิ่อิน
 ) ในสัดส่วน 49% ขอิง SOLAR 
NT HOLDINGS PTE. LTD. 
(Solar NT) ให้กิับ AC ENERGY 
VIETNAM INVESTMENTS PTE. 
LTD. (ACEV) มูลค่ารายกิาร
ประมาณ์ 165 ล้านเหร่ยญสหรัฐ
 ซิึ�ง SUPER และ ACEV จะถึือิหุ้น
ร่วมกิันในบริษััที่ ซิึ�งดำาเนินกิิจกิาร
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอิาที่ิตย์ใน
ประเที่ศุเว่ยดนามในสัดส่วนร้อิยละ 
51 และ ร้อิยละ 49 ตามลำาดับ

ทั้งนี้ ACEV เป็นบริษัทลงทุน
ในเครือของ AC ENERGY 
CORPORATION ซิึ่งเป็นบริษัท
ลงทุนชั้นนำาทางด้านธุรกิจ

พลังงานทดแทนจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ และเป็น
หนึ่งในกลุ่มธุรกิจหลักของ AYALA 
GROUP ประเทศฟิลิปปินส์

นายจอมทรัพย์ กล่าวว่า Solar 
NT เป็นบริษัทที่ดำาเนินกิจการ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ประเทศเวียดนาม โดย Solar NT 
อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างกลุ่ม
บริษัท ภายหลังการปรับโครงสร้าง
แล้วเสร็จ Solar NT จะมีบริษัท
ย่อยทั้งทางตรง และทางอ้อมที่
ดำาเนินธุรกิจผลิตและจัดจำาหน่าย
กระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์ในประเทศเวียดนาม จำานวน
 9 โครงการ กำาลังการผลิตรวม
ประมาณ 837 เมกะวัตต์ และได้
ดำาเนินการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิง
พาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้ง 9 
โครงการ

สำาหรับการจำาหน่ายหุ้นในครั้งนี้
เป็นประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งสร้าง
พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Partner) และเป็นการร่วมกัน

พัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์ในกลุ่มประเทศอาเซิียน (ไม่
รวมประเทศไทย) ในระยะยาว โดย
 SEG HK ได้ดำาเนินการเข้าลงนาม
ในสัญญาซิื้อขายหุ้นกับ ACEV เป็น
ที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 28 มกราคม
 2565

 ในการดำาเนินการหาผู้ร่วมลงทุน
ในครั้งนี้ บริษัทมีธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา จำากัด(มหาชน) เป็นที่
ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัท
 เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซิี่ จำากัด 
เป็นที่ปรึกษาทางกฏหมาย

"กิารลงนามในครั้งน่้เป็นกิาร
แสดงเจตนารมณ์์ที่่�เป็นรูปธรรม
 เพื�อิแสวงหาโอิกิาสในกิารสร้าง
ความร่วมมือิที่่�ยิ�งใหญ่ในอินาคต
 เปิดกิว้างในกิารขยายกิารลงทีุ่น
และยังเป็นกิารพัฒนาธุรกิิจโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอิาที่ิตย์ในกิลุ่ม
ประเที่ศุอิาเซิ่ยนอิ่กิด้วยซิึ�งจะเป็น
ประโยชั่น์ต่อิกิารสร้างรายได้เพิ�ม
อิย่างต่อิเนื�อิงในอินาคต" นาย
จอิมที่รัพย์กิล่าวในที่่�สุด

SUPER ดึง AC ENERGYเขุ้�ร�วัมถ้ือีหุ้นุ 49%

โซลาร์ฟาร์มืในประเที่ศเวียดินามื ยักษ์์ให่ญ่ดิ�านพิ่ลังงานที่ดิแที่นในฟลิิปปินส์ 
สร�าง Strategic Partner ขยายงานและพัิ่ฒนาโรงไฟฟา้โซลาร์ฟาร์มืในกล่้มือาเซียน
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บริิษััท เอ็็น.ดีี.รัิบเบอ็ร์ิ จำำ�กััดี (มห�ชน) หรืิอ็ NDR ว�งเป้้�ริ�ยได้ีปี้ 65 ไว้ที� 900-1,000 ลบ
. ป้ริะเมินภ�พริวมตล�ดีริถจัำกัริย�นยนต์สดีใส พร้ิอ็มม่�งเน้นกั�ริข�ยอ็อ็นไลน์เพิ�มข้�น และมีแผน

ขย�ยตล�ดีต��งป้ริะเทศในกััมพูช�-เกั�หลีใต้ หลังปี้กั�อ็นทำ�ตล�ดีได้ีสำ�เร็ิจำ ส�วนบริิษััทย�อ็ย ETRAN 
ว�งแผนผลิตริถ 4,000 – 5,000 คััน คั�ดีเริิ�มส�งมอ็บได้ีตั�งแต�เดืีอ็น กั.พ. และจำะเริิ�มผลิตร่ิ�น 

MYRA Gen2 ในเดืีอ็น พ.คั. โดียมีแผนส�งมอ็บในเดืีอ็น มิ.ย. 65

นายชั่ัยสิที่ธิ์ สัมฤที่ธิวณ์ิชั่ชั่า
 กิรรมกิารผู้จัดกิาร บริษััที่ เอิ็น.
ด่.รับเบอิร์ จำากิัด (มหาชั่น) หรือิ
 NDR เปิดเผยถึงแผนธุรกิจ
ในปี 2565 ว่า บริษัทฯตั้งเป้า
หมายรายได้อยู่ที่ประมาณ 900 
- 1,000 ล้านบาท เพราะจะมี
ปัจจัยเรื่องราคาเฉลี่ยของสินค้า
ที่สูงขึ้น หลังประเมินว่าภาพรวม
ตลาดยางรถจักรยานยนต์น่าจะมี
ทิศทางที่ดีกว่าปีก่อน 

ทั้งนี้ การขยายตลาดยังคงเน้น
ในรูปแบบจำาหน่ายทางตลาด
ออนไลน์เป็นหลัก เพื่อให้เข้า
ถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ส่วน
ตลาดต่างประเทศบริษัทฯ จะมุ่ง
เน้นขยายตลาดในกัมพูชา และ
เกาหลีใต้ หลังจากปีก่อนบริษัทฯ 
สามารถเข้าไปสู่ตลาด 2 ประเทศ
นี้ได้แล้ว โดยคาดว่าสัดส่วนราย
ได้ในปีนี้น่าจะยังคงใกล้เคียงเดิม
 คือ 

ต่างประเทศ 60% และใน
ประเทศ 40%

"แผนปีน่้บริษััที่ฯได้วางกิลยุที่ธ์
สั�งซิื้อิวัตถึุดิบล่วงหน้าไว้บาง
ส่วน เพราะมั�นใจว่าแนวโน้มขอิง
ราคาวัตถึุดิบยังคงเป็นขาขึ้น แต่
คงไม่ปรับตัวขึ้นแรงเมื�อิเที่่ยบ
กิับปีกิ่อิน ซิึ�งเรายังคงเป้าหมาย
เป็นอิงค์กิรที่่�เติบโตอิย่างยั�งยืน
 ม่หลักิกิารกิำากิับดูแลกิิจกิาร
ที่่�ด่ ดำาเนินธุรกิิจโดยคำานึงถึึง
สิ�งแวดล้อิมและสังคม เพื�อิผล
ประโยชั่น์สูงสุดขอิงผู้ม่ส่วนได้
เส่ยทีุ่กิกิลุ่ม พร้อิมมุ่งยกิระดับ
สินค้า บริกิาร และธุรกิิจด้วย
กิระบวนกิารพัฒนาอิย่างต่อิ
เนื�อิง เพื�อิเป็นบริษััที่เติบโตอิย่าง
ยั�งยืน" นายชั่ัยสิที่ธิ์ กิล่าว

ส่วนแผนธุรกิจของบริษัท อี

ทราน (ไทยแลนด์) จำากัด หรือ
 ETRAN ซิึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน
ถือหุ้นในสัดส่วน 35% ว่า เตรียม
วางแผนผลิตรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้าในปีนี้ประมาณ 4,000 – 
5,000 คัน หลังจากที่ได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้ในปีที่ผ่าน
มาและได้ปรับปรุงคุณสมบัติของ
รถแล้ว โดยคาดว่าจะสามารถเริ่ม
ส่งทยอยมอบรถจักรยานยนต์
ไฟฟ้าได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์
 และจะเริ่มผลิตรุ่น MYRA Gen2 
ในเดือนพฤษภาคม โดยมีแผน
ทยอยส่งมอบรถให้กับผู้ใช้เดือน
มิถุนายน 2565 นี้

สำาหรับกิระแสตอิบรับรถึ
จักิรยานยนต์ไฟฟ้าขอิง ETRAN 
ค่อินข้างด่ โดยมาจากิสมรรถึนะ
ขอิงรถึที่่�ตอิบโจที่ย์ต่อิผู้ใชั่้งาน
 ที่ำาให้คาดว่าจะส่งผลสนับสนุน
ต่อิยอิดกิารผลิตที่่�เพิ�มขึ้นได้
อิย่างต่อิเนื�อิงในอินาคต

NDR วั�งเป้ั�ร�ยได้ปีั 65 ไว้ัทีุ� 900-1,000 ลุบ.
เชื�อภาพิ่รวมืติลาดิสดิใส พ่้ิ่งเปา้ขยายติลาดิใน

กัมืพูิ่ชา-เกาห่ลีใติ� ห่วังเติิบโติอย่างยั�งยืน
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น�ยพีริพงศ์ จิำริะเสวีจิำนดี� ป้ริะธ�นเจ้ำ�หน้�ที�บริิห�ริ บริิษััทหลักัทรัิพย์จัำดีกั�ริกัอ็งท่นริวม บัวหลวง จำำ�กััดี หรืิอ็
 BBLAM เปิ้ดีเผยว�� ตลอ็ดีปี้ 2564 ที�ผ��นม� นักัลงท่นที�ลงท่นในห้่นไทยต��งฝ�กัคัว�มหวังไว้กัับกั�ริกัลับม�
เปิ้ดีป้ริะเทศเพื�อ็ฟ้ื้�นฟูื้เศริษัฐกิัจำและกั�ริท�อ็งเที�ยว ในขณะที�มีคัว�มท้�ท�ยเข้�ม�เป็้นริะยะ เช�น กั�ริเกิัดีเชื�อ็
ไวรัิสโคัวิดีส�ยพันธ์่เดีลต้� และส�งท้�ยปี้ด้ีวยกั�ริเกิัดีเชื�อ็ไวรัิสโคัวิดีส�ยพันธ์่โอ็มิคัริอ็น ทำ�ให้บ�งป้ริะเทศใน
แถบย่โริป้ต้อ็งกัลับม�ใช้ม�ตริกั�ริล็อ็คัดี�วน์ ริวมถ้งค่ัมเข้มกั�ริเดิีนท�งท�งอ็�กั�ศเพื�อ็จำำ�กััดีกั�ริแพริ�ริะบ�ดี
ริะลอ็กัใหม� ในส�วนขอ็งภ�พริวมเศริษัฐกิัจำไทยนับว��ได้ีผ��นจ่ำดีตำ��ส่ดีม�แล้ว โดียเวล�นี�อ็�จำเรีิยกัได้ีว��เป็้นช�วง
ฟ้ื้�เปิ้ดีที�กิัจำกัริริมท�งเศริษัฐกิัจำต��งๆ จำะเริิ�มทยอ็ยดีีข้�นอ็ย��งคั�อ็ยเป็้นคั�อ็ยไป้ เพียงแต�กั�ริกัลับไป้สู�จ่ำดีที�เคัย
เป็้นกั�อ็นวิกัฤติกั�ริณ์โคัวิดี-19 ยังคังต้อ็งใช้เวล� เนื�อ็งจำ�กัมีปั้จำจัำยภ�ยนอ็กัที�ไม�แน�นอ็น เช�น นโยบ�ย Zero-
Covid ขอ็งจีำน ซ้ึ่�งห้�มไม�ให้ป้ริะช�ชนเดิีนท�งไป้ยังต��งป้ริะเทศ ส�งผลกัริะทบต�อ็ริ�ยได้ีภ�คับริิกั�ริและกั�ริ

ท�อ็งเที�ยวเกืัอ็บ 1 ใน 4 ขอ็งนักัท�อ็งเที�ยวทั�งหมดีที�เข้�ม�ในป้ริะเทศไทยในแต�ละปี้

อีกหนึ่งปัจจัยคือ ความเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 ทำาให้รูปแบบแนวทางต่างๆ ไม่กลับ
ไปเป็นเช่นเดิม ยกตัวอย่างเช่น การ
เดินทางเพื่อธุรกิจที่อาจลดลง ด้วยมี
การนำา Virtual Meeting มาใช้มากขึ้น
 การทำางานจากที่บ้าน (Work From 
Home) ที่จะยังคงมีอยู่ต่อไป ผนวก
กับการอาศัยเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม
การสื่อสารธุรกิจ (Business 
Communication Platform) ต่างๆ
 ซิึ่งเป็นความท้าทายสำาหรับธุรกิจ
แบบดั้งเดิมให้ต้องปรับตัวเข้าสู่สภาพ
แวดล้อมใหม่ในที่สุด

จากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมซิึ่งมี
อิทธิพลต่อเศรษฐกิจและสถานการณ์
การลงทุน รวมถึงแนวโน้มการลงทุน
ในธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตาม
มาตรฐานที่ยอมรับในระดับสากล โดย
ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และตระหนักถึงความเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิ
บาล (ESG) ที่ BBLAM นำามาเป็นหลัก
การประกอบการตัดสินใจลงทุนอย่าง

ต่อเนื่องเสมอมา จึงสะท้อนมุมมองธีม
การลงทุนสำาหรับปี 2022 คือ "Blue 
Sky, Green Ocean" ซิึ�งนักิลงทีุ่น
สามารถึใชั่้ธ่มน่้สำาหรับกิารลงทีุ่นต่อิ
เนื�อิงไปในระยะยาว

นายสันติ ธนะนิรันดร์ ประธานเจ้า
หน้าที่่�กิารลงทีุ่น BBLAM กิล่าวเสริม
ในเชั่ิงลึกิภายใต้ธ่มกิารลงทีุ่น "Blue 
Sky, Green Ocean" โดยเห็นว่า
ตลาดหุ้นมักิจะตอิบรับข่าวด่ไปล่วง
หน้ากิ่อินเศุรษัฐกิิจ ซิึ�งเศุรษัฐกิิจไที่ย
เวลาน่้เตร่ยมพร้อิมกิลับสู่ชั่่วงขาขึ้น
 จากิกิารที่่อิงเที่่�ยวที่่�กิำาลังจะกิลับมา
ฟื้นตัว จึงถึือิเป็นโอิกิาสที่่�ด่สำาหรับ
กิารลงทีุ่นในหุ้นไที่ย ขณ์ะที่่�กิารแพร่
ระบาดขอิงโควิด-19 ที่ำาให้ที่ั�วโลกิให้
ความสำาคัญกิับ ESG ในลำาดับต้นๆ
 ผู้บริโภคเน้นมอิงหาสินค้าที่่�เป็นมิตร
ต่อิสิ�งแวดล้อิม หรือิ Eco-Friendly 
มากิขึ้น ตลอิดจนกิารใส่ใจกิับคุณ์ภาพ
ชั่่วิตขอิงตนเอิงและคนที่่�รักิ ที่ำาให้ผู้
ประกิอิบธุรกิิจต่างอิอิกิมาปรับปรุง
ห่วงโซิ่อิุปที่าน เชั่่น บริษััที่ผู้ผลิตสินค้า
อิุปโภคบริโภคที่่�ตั้งเป้าจะใชั่้บรรจุ

ภัณ์ฑ์ร่ไซิเคิลได้ที่ั้ง 100% ภายในปี 
2025 หรือิบริษััที่ในกิลุ่มอิุตสาหกิรรม
ที่่�ตั้งเป้าหมายจะเป็นบริษััที่ที่่�ชั่่วยลด
กิ๊าซิคาร์บอินไดอิอิกิไซิด์ได้ (Climate 
positive) ซิึ�งเป็นอิ่กิขั้นกิว่าขอิงกิาร
ปล่อิยกิ๊าซิคาร์บอินเป็นศุูนย์ (Carbon 
neutral) ภายในปี 2030 หรือิยอิด
ขายขอิงยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่่�เติบโต
มากิ ที่ำาให้ผู้ผลิตรถึยนต์เกิือิบทีุ่กิค่าย
ที่ยอิยเปิดตัวรถึยนต์ EV ในปีที่่�ผ่าน
มา

จากปัจจัยนี้เอง ทำาให้เห็นว่าการลงทุน
ที่สอดคล้องกับเทรนด์ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
คือแนวโน้มที่กำาลังเติบโตได้ในระยะ
ยาว สอดคล้องกับแนวคิด ESG ที่ 
BBLAM เห็นความสำาคัญมาก่อนหน้านี้
แล้ว เนื่องจากมองว่า ESG จะเป็นส่วน
สนับสนุนให้ธุรกิจดำาเนินต่อไปได้อย่าง
ยั่งยืน ช่วยลดความเสี่ยงที่จะส่งผลก
ระทบเชิงลบทางธุรกิจ อันจะนำามาซิึ่ง
ผลการดำาเนินงานที่มีโอกาสเติบโตได้
อย่างมั่นคง

บลุจ.บัวัหลุวัง แนุะนุำ�ธีุมกิ�รลุงทุุนุรับปีัขุ�ลุ 
“Blue Sky, Green Ocean”

จับโอกาสจากเศรษ์ฐกิจไที่ยขาข้�น 
และธุ้รกิจทีี่�เป็นมิืติรต่ิอสิ�งแวดิล�อมื
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ศูนย์วิจัำย Krungthai COMPASS ชี� กั�ริยกัริะดัีบ 3 อ่็ตส�หกัริริมกั�ริแพทย์สำ�คััญ ได้ีแกั�
 อ่็ตส�หกัริริมชีวเภสัชภัณฑ์์ (Biopharmaceuticals) อ่็ตส�หกัริริมเคัรืิ�อ็งมือ็และอ่็ป้กัริณ์กั�ริ
แพทย์ และอ่็ตส�หกัริริมท�อ็งเที�ยวเชิงกั�ริแพทย์ จำะช�วยหน่นไทยสู�เป้้�หม�ยกั�ริเป็้น Medical 
Hub และช�วยสร้ิ�งริ�ยได้ีเข้�ป้ริะเทศถ้ง 8 แสนล้�นบ�ทต�อ็ปี้ในปี้ 2027 จำ�กัปั้จำจ่ำบันที�มีมูลคั��
ป้ริะม�ณ 2 แสนกัว��ล้�นบ�ท ด้ีวยเพริ�ะเป็้นเทรินด์ีโลกัที�จำะเติบโตสูง คิัดีเป็้นมูลคั��ตล�ดีริวม

กัว�� 1.5 ล้�นล้�นเหรีิยญสหรัิฐฯ ต�อ็ปี้ในปี้ 2027

ดร.พชั่รพจน์ นันที่รามาศุ ผู้ช่ั่วย
กิรรมกิารผู้จัดกิารใหญ่ ธนาคารกิรุง
ไที่ย เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมการแพทย์
เป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีภาค
รัฐคาดหวังว่าจะเป็นฟันเฟืองสำาคัญท่ีจะ
ช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยท่ามกลาง
วิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น
น้ี โดยมุ่งหวังท่ีจะผลักดันไทยก้าวเข้า
 Medical Hub อย่างเต็มรูปแบบ ซ่ึิง
นอกจากจะช่วยดึงเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศ
แล้ว ยังเพ่ิมการจ้างงาน และเช่ือมโยง
ไปยังธุรกิจท่ีเก่ียวข้องได้อีกมาก โดย
องค์ประกอบสำาคัญท่ีภาครัฐวางไว้ให้ขับ
เคล่ือนการเป็น Medical Hub ของไทย 
ได้แก่ 1. ศูนย์กลางบริการทางการแพทย์
 (Medical Service Hub) 2. ศูนย์กลาง
บริการเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ (Wellness 
Hub) 3. ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์
ด้านสุขภาพ (Product Hub) และ 4. 
ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย 
(Academic Hub)

“กิารเป็นศุูนย์กิลางบริกิารที่างกิาร
แพที่ย์ และศุูนย์กิลางยาและผลิตภัณ์ฑ์
สุขภาพ เป็น 2 ใน 4 อิงค์ประกิอิบ
สำาคัญที่่�ไที่ยม่ศุักิยภาพ และม่ความ
พร้อิมที่่�จะพัฒนาและยกิระดับได้เร็ว
 รวมที่ั้งม่แนวโน้มเติบโตโดดเด่นและ
เป็นเที่รนด์ที่่�จะสนับสนุนกิารเติบโต
ขอิงอิุตสาหกิรรมกิารแพที่ย์ขอิงโลกิใน
อินาคต ที่ั้งยังสามารถึพัฒนาต่อิยอิด

ไปสู่อิงค์ประกิอิบที่่�เหลือิได้ ซิึ�งจะชั่่วย
ให้กิารเป็น Medical Hub อิย่างเต็มรูป
แบบขอิงไที่ยม่ความเป็นไปได้มากิขึ้น”

น.ส. สุจิตรา อันโน นักวิเคราะห์ กล่าว
ว่า ส่วนสำาคัญที่จะผลักดันให้ไทยเป็น
ศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ และ
ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
 คือ 1. การต่อยอดอุตสาหกรรมยา
จากผู้ผลิตยาชื่อสามัญสู่ฐานการ
ผลิตในอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์
 (Biopharmaceuticals) ซิึ่งเป็นเทรนด์
การผลิตยาที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต
 โดยคาดว่าจะมีมูลค่าตลาดโลกสูงถึง
 5.47 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี
 2027 หรือเติบโตเฉลี่ย10.6% ต่อปี
 2. การยกระดับอุตสาหกรรมเครื่องมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วย BCG 
Model ซิึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทย
สามารถผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่มีนวัตกรรมและใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงได้มากขึ้น และจะส่ง
ผลให้มูลค่าตลาดอุตสาหกรรมนี้ของ
ไทยมีโอกาสแตะระดับ 3.38 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ หรือกว่าแสนล้านบาท
 ในปี 2027 คิดเป็นอัตราเติบโตเฉลี่ย
 8.1% ต่อปี เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่า จากปี
 2019 และสูงกว่าอัตราเติบโตเฉลี่ยของ
ตลาดโลก 3. การชูจุดเด่นด้านบริการ
ทางการแพทย์เพื่อมุ่งสู่การเป็น World 
Class Medical Service Hub ซิึ่งคาด

ว่ามูลค่าตลาดท่องเที่ยวเชิงการแพทย์
ของไทยจะกลับมาขยายตัวได้อีกครั้ง
หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโค
วิด-19 คลี่คลายลง แตะระดับ 7.6 แสน
ล้านบาทในปี 2027 หรือเติบโตเฉลี่ย
 13.2% ต่อปี

“ปัจจุบันส่วนแบ่งในตลาดโลกิขอิง
 3 อิุตสาหกิรรมกิารแพที่ย์สำาคัญ
ขอิงไที่ยยังไม่มากินักิ จึงม่โอิกิาสที่่�
จะเติบโตได้อิ่กิมากิ หากิสามารถึยกิ
ระดับให้ได้มาตรฐานระดับโลกิ ซิึ�งจะ
ชั่่วยสร้างรายได้เข้าประเที่ศุเป็นมูลค่า
รวมกิว่า 8 แสนล้านบาที่ต่อิปี ภายใน
ปี 2027 นอิกิจากิน่้ ยังจะชั่่วยลดกิาร
กิารนำาเข้ายาและเครื�อิงมอืิและอิปุกิรณ์์
ที่างกิารแพที่ย์จากิต่างประเที่ศุด้วย
 ที่่�สำาคัญจะชั่่วยลดภาระค่าใชั่้จ่าย
ด้านสาธารณ์สุขขอิงรัฐ และกิ่อิให้เกิิด
ประโยชั่น์ด้านสาธารณ์สุขอิย่างยั�งยืน
 อิย่างไรกิ็ด่ Key Success สำาคัญ
 คือิ ความร่วมมือิจากิทีุ่กิภาคส่วน ที่ั้ง
นโยบายสนับสนุนจากิภาครัฐที่่�เอิื้อิให้
เกิิดกิารลงทีุ่น หน่วยงานที่่�เกิ่�ยวข้อิง
กิับกิารวิจัยและพัฒนาด้านกิารแพที่ย์
 ควบคู่กิับกิารลงทีุ่นจากิภาคเอิกิชั่น
ที่่�ม่ความพร้อิมที่ั้งด้านอิงค์ความรู้
 ที่รัพยากิร และเงินลงทีุ่น เพื�อิให้เกิิด
กิารพัฒนาและกิารลงทีุ่นอิย่างบูรณ์า
กิาร และเป็นไปในที่ิศุที่างเด่ยวกิันที่ั้ง
 Ecosystem”

ศููนุย์วิัจัย Krungthai COMPASS ชีี้� กิ�รยกิระดับ 3

อ้ติสาห่กรรมืการแพิ่ที่ย์สำาคัญ 
จะนำาไที่ยสู่ Medical Hub
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กั�ริริะบ�ดีขอ็งโอ็มิคัริอ็นในช�วงต้นปี้ อ็�จำทำ�ให้แริงส�งจำ�กักั�ริฟ้ื้�นตัวขอ็งเศริษัฐกิัจำ
ในช�วงท้�ยปี้กั�อ็นสะด่ีดีลงชั�วคัริ�ว เคัรืิ�อ็งชี�เศริษัฐกิัจำสำ�คััญในเดืีอ็นธันว�คัมปี้กั�อ็น
ป้รัิบตัวดีีข้�นต�อ็เนื�อ็งต�มกั�ริฟ้ื้�นตัวขอ็งอ่็ป้สงค์ัทั�งในป้ริะเทศและต��งป้ริะเทศ โดีย
มูลคั��ส�งอ็อ็กัแตะริะดัีบสูงส่ดีเป็้นป้ริะวัติกั�ริณ์ที� 24.5 พันล้�นดีอ็ลลล�ร์ิ (+23.0% 
YoY) จำำ�นวนนักัท�อ็งเที�ยวต��งช�ติเริ�งข้�นหลังจำ�กัท�งกั�ริดีำ�เนินม�ตริกั�ริ Test 

& Go ตั�งแต�ต้นเดืีอ็นพฤศจิำกั�ยน ขณะที�ม�ตริกั�ริคัวบค่ัมกั�ริริะบ�ดีที�ผ�อ็นคัล�ย
ในช�วงเดืีอ็นธันว�คัมหน่นให้ดัีชนีกั�ริบริิโภคัภ�คัเอ็กัชนฟ้ื้�นตัวต�อ็เนื�อ็ง (+2.3% 
MoM, -1.2% YoY) เช�นเดีียวกัับดัีชนีกั�ริลงท่นภ�คัเอ็กัชนที�เติบโตได้ีต�มคัว�ม

ต้อ็งกั�ริทั�งในและต��งป้ริะเทศที�ป้รัิบดีีข้�น (1.7% MoM, +4.2% YoY)

ความต่อิเนื�อิงในกิารฟ้ืนตัวขอิงเศุรษัฐกิิจ
จากิไตรมาสสุดท้ี่ายขอิงปี 2564 อิาจชั่ะงักิ
ลงเล็กิน้อิยในช่ั่วงต้นปีเมื�อิต้อิงเผชิั่ญกัิบ
กิารระบาดขอิงไวรัสโอิมิครอิน อิย่างไร
ก็ิตาม คาดว่าผลกิระที่บจะอิยู่ในวงจำากัิด
และเป็นผลระยะส้ัน แม้ปัจจุบันจำานวนผู้
ติดเช้ืั่อิรายวันยังอิยู่ในระดับสูง แต่อัิตรา
กิารเส่ยช่ั่วิตค่อินข้างตำ�าสะท้ี่อินมาตรกิาร
ควบคุมอิาจไม่เข้มงวดเท่ี่ากัิบกิารระบาด
ในรอิบก่ิอินหน้า ประกิอิบกัิบกิารฉ่ดวัคซ่ิน
เพื�อิเร่งสร้างภูมิต้านที่านม่ความคืบหน้า
อิย่างมากิ นอิกิจากิน้่ ล่าสุดที่างกิารอิอิกิ
มาตรกิารกิระตุ้นเศุรษัฐกิิจวงเงิน 5.32 
หมื�นล้านบาที่ 

เพื่อประคองกำาลังซิื้อของผู้บริโภคและ
สนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ ซิึ่ง
คาดว่าจะช่วยทำาให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนใน
ระบบเศรษฐกิจได้กว่าแสนล้านบาท อีกทั้ง
แรงส่งเชิงบวกจากภาคส่งออกที่ยังมีทิศทาง
เติบโตตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศ
คู่ค้า รวมถึงจำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่มีแนวโน้มฟื้นตัวหลังจากมีการกลับมาใช้
มาตรการ Test & GO วิจัยกรุงศรีจึงยังคง
คาดการณ์เศรษฐกิจในปีนี้จะเติบโตที่ 3.7%

อัตราเงินเฟ้อเดือนแรกของปีพุ่งแตะระดับ
สูงสุดในรอบ 8 เดือน ทั้งปีมีแนวโน้มสูง
กว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไป
เดือนมกราคมอยู่ที่ 3.23% YoY เร่งขึ้นจาก
 2.17% เดือนธันวาคม สาเหตุสำาคัญจากการ
เพิ่มขึ้นของราคานำ้ามันเชื้อเพลิงในประเทศ
 (+27.9%) ตามราคานำ้ามันดิบในตลาดโลก
ที่ปรับเร่งขึ้น ผนวกกับการเพิ่มขึ้นของราคา
สินค้าในกลุ่มอาหารบางประเภท โดยเฉพาะ
เนื้อสุกร และนำ้ามันพืช ด้านอัตราเงินเฟ้อพื้น
ฐาน (หักราคาหมวดอาหารสดและพลังงาน
) เร่งขึ้นมาอยู่ที่ 0.52% จาก 0.29% เดือน
ธันวาคม

อัตราเงินเฟ้อที่เร่งขึ้นมากและยังมีแนวโน้ม
อยู่เหนือกรอบเงินเฟ้อเป้าหมายของทางการ
ในไตรมาสแรกของปีนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก
ฐานที่ตำ่ามากในช่วงเดียวกันปีก่อน กอปร
กับคาดว่าราคานำ้ามันดิบในตลาดโลกจะยัง
ทรงตัวในระดับสูง เนื่องจากปัญหาอุปทาน
นำ้ามันที่มีแนวโน้มฟื้นตัวช้ากว่าอุปสงค์ใน
ช่วงครึง่ปีแรกก่อนทีจ่ะบรรเทาลงในช่วงครึง่
ปีหลัง รวมทั้งสถานการณ์ความตึงเครียด

ระหว่างรัสเซิียกับยูเครน แรงกดดันทาง
ด้านราคาโดยเฉพาะในหมวดพลังงานจึง
เพิ่มมากกว่าคาด กระทบต้นทุนการผลิตสูง
ขึ้น วิจัยกรุงศรีได้ปรับเพิ่มคาดการณ์อัตรา
เงินเฟ้อในปีนี้ขึ้นเป็น 2.0% (เดิมคาด1.5%)

มุมมอิงด้านดอิกิเบ่้ยนโยบาย แม้อิัตรา
เงินเฟ้อิม่แนวโน้มสูงกิว่าคาดซิึ�งเป็นผล
จากิด้านอิุปที่านตามราคาพลังงานที่่�ปรับ
เร่งขึ้น ขณ์ะที่่�กิารฟื้นตัวเศุรษัฐกิิจยังเปราะ
บางที่่ามกิลางกิำาลังซิื้อิที่่�อิ่อินแอิและหน่้
ครัวเรือินอิยู่ในระดับสูง อิ่กิที่ั้งยังต้อิง
พึ�งพามาตรกิารที่างกิารคลังในกิารกิระตุ้น
เศุรษัฐกิิจ กิารดำาเนินนโยบายกิารเงินที่่�
ผ่อินคลายจึงยังม่ความจำาเป็นและเหมาะ
สมกิับสถึานกิารณ์์ในปัจจุบัน 

จึงคาดว่าคณ์ะกิรรมกิารนโยบายกิารเงิน
 (กินง.) จะคงอิัตราดอิกิเบ่้ยนโยบายไว้
ที่่�ระดับตำ�าสุดเป็นประวัติกิารณ์์ที่่� 0.50% 
ในกิารประชัุ่มกิลางสัปดาห์น่้ (วันที่่�
 9 กิุมภาพันธ์) และม่แนวโน้มที่่�จะตรึง
ดอิกิเบ่้ยไว้ตลอิดที่ั้งปี 2565

วิัจัยกิรุงศูรี เผยเงินุเฟ้อีปีันีุ�มีแนุวัโนุ้มสูงกิวั��ค�ด

ขณะทีี่�เศรษ์ฐกิจที่ยอยฟ้� นตัิว คาดิ กนง. 
จะคง ดิอกเบี�ยทีี่� 0.50% ติลอดิจนถ้งสิ�นปี
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ธน�คั�ริซิึ่ตี�แบงก์ั นำ�เสนอ็ 10 กัอ็งท่นเดี�นในหล�กัหล�ยอ่็ตส�หกัริริมทั�วโลกั ป้ริะกัอ็บด้ีวยกัอ็งท่นที�น��สนใจำในกัล่�ม
ภูมิภ�คั เช�น กัอ็งท่นห้่นจีำน กัอ็งท่นห้่นย่โริป้ กัอ็งท่นห้่นเอ็เชีย กัอ็งท่นห้่นญี�ป่้�น หรืิอ็จำะเป็้นในกัล่�มสินทรัิพย์ เช�น
 กัอ็งท่นด้ี�นสิ�งแวดีล้อ็ม สังคัมและธริริม�ภิบ�ล กัอ็งท่นโคัริงสร้ิ�งพื�นฐ�น กัอ็งท่นเทคัโนโลยี เป็้นต้น ที�จำะม�ช�วย

ตอ็บโจำทย์กั�ริลงท่น เพื�อ็เป็้นกั�ริกัริะจำ�ยคัว�มเสี�ยง และช�วยเสริิมคัว�มมั�งคัั�งพอ็ร์ิตลงท่นในริะยะย�ว อ็ย��งไริก็ัต�ม
ธน�คั�ริฯ แนะนักัลงท่นต้อ็งติดีต�มป้ริะเด็ีนสำ�คััญขอ็งสถ�นกั�ริณ์โลกัที�เกิัดีข้�นอ็ย��งต�อ็เนื�อ็ง พร้ิอ็มกัริะจำ�ยกั�ริลงท่น

ในหล�กัหล�ยสินทรัิพย์ เพื�อ็ลดีคัว�มเสี�ยงจำ�กักั�ริลงท่นและรัิกัษั�ผลป้ริะโยชน์ท��มกัล�งสภ�วะตล�ดีผันผวน

นายดอิน จรรย์ศุุภรินที่ร์ ผู้ชั่่วยกิรรมกิารผู้
จัดกิารใหญ่ ฝ�ายบุคคลธนกิิจ ธนาคารซิิต่้แบงกิ์ 
ประเที่ศุไที่ย กล่าวว่า ปัจจุบันภาพรวมของตลาด
การลงทุนทำายังคงมีความท้าทาย รวมถึงสภาพ
เศรษฐกิจที่อาจยังคงสร้างความกังวลให้กับนัก
ลงทุนอย่างต่อเนื่อง แต่ในทุกสถาณการณ์ก็จะมี
โอกาสในการลงทุนรวมอยู่ด้วยเช่นกัน ซิิตี้แบงก์
ในฐานะสถาบันทางการเงินระดับโลก ผู้ให้บริการ
ด้านบริหารความมั่งคั่ง (Wealth Management) 
ในชื่อ "ซิิตี้โกลด์" (Citigold) ประกอบไปด้วย
บริการให้คำาปรึกษาด้านการลงทุน เพื่อตอบ
สนองความต้องการและอำานวยความสะดวกแก่
ลูกค้าในทุกสถานการณ์เพื่อประสบการณ์การ
ลงทุนที่ดีที่สุด จะมาแนะนำา 10 กองทุนให้นัก
ลงทุนได้เลือกกระจายการลงทุนในอุตสาหกรรม
ทั่วโลกที่น่าสนใจ อาทิ

· กิอิงทีุ่นรวมตราสารทีุ่น BGF Sustainable 
Energy Fund -ที่่�เน้นกิารลงทีุ่นในตราสาร
ทีุ่นขอิงบริษััที่ต่าง ๆ ที่ั�วโลกิที่่�ให้ความสำาคัญ
กิับพลังงานสะอิาด เชั่่น เที่คโนโลย่พลังงาน
หมุนเว่ยน พลังงานที่างเลือิกิ กิารใชั่้พลังงาน
อิย่างม่ประสิที่ธิภาพ ให้ผลตอิบแที่นย้อินหลัง
เฉล่�ย 3 ปี 27.4%*

· กิอิงทีุ่นรวมตราสารทีุ่น Legg Mason 
ClearBridge Infrastructure Value Fund 
Class A Acc – เน้นกิารลงทีุ่นในตราสารทีุ่น
กิลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน เชั่่น รางรถึไฟ ถึนน
 สนามบิน เสาไฟฟ้าที่่�สามารถึสร้างรายได้อิย่าง
สมำ�าเสมอิ โดยลงทีุ่นในประเที่ศุกิลุ่ม G7 ได้แกิ่ 
สหรัฐอิเมริกิา สหราชั่อิาณ์าจักิร ญ่�ปุ�น เยอิรมน่
 ฝรั�งเศุส อิิตาล่ และแคนาดา ให้ผลตอิบแที่น
ย้อินหลังเฉล่�ย 3 ปี 12.5%*

· กิอิงทีุ่นรวมตราสารทีุ่น Allianz China A 
Shares AT-USD - โดยเน้นกิารลงทีุ่นในตลาด
หุ้นจ่น AShares ขอิง PRC  เพื�อิกิารเติบโตขอิง
เงินทีุ่นระยะยาว ให้ผลตอิบแที่นย้อินหลังเฉล่�ย
 3 ปี  39.5%*

· กิอิงทีุ่นรวมตราสารหน่้ PIMCO GIS Income 
Fund ECl USD Acc – โดยลงทีุ่นในตราสาร
หน่้ผลตอิบแที่นสูงขอิงที่ั้งภาครัฐและเอิกิชั่นชั่ั้น
นำาที่ั�วโลกิ ให้ผลตอิบแที่นย้อินหลังเฉล่�ย 3 ปี
  5.1%*

· กิอิงทีุ่นรวมแบบผสม Franklin Technology 
A (acc) USD - ที่่�เน้นลงทีุ่นในบริษััที่ชั่ั้นนำาที่ั�ว
โลกิที่่�เกิ่�ยวข้อิงกิับกิลุ่มอิุตสาหกิรรมที่่�จะได้
ประโยชั่น์จากิกิารพัฒนาที่างเที่คโนโลย่ ให้ผล
ตอิบแที่นย้อินหลังเฉล่�ย 3 ปี  40.0%*

·  กิอิงทีุ่นรวมตราสารทีุ่น JPMorgan Global 
Healthcare A (Acc) USD Hgd - เน้นกิาร
ลงทีุ่นในบริษััที่ Healthcare ที่ั�วโลกิ โดยเน้น
หนักิไปที่างธุรกิิจยา รอิงลงมาคือิเที่คโนโลย่
ชั่่วภาพ และ Medical Tech ให้ผลตอิบแที่น
ย้อินหลังเฉล่�ย 3 ปี  18.7%*

·  กิอิงทีุ่นรวมตราสารทีุ่น JPMorgan Europe 
Small Cap A Acc - USD Hgd - เน้นลงทีุ่น
ในบริษััที่ยุโรปที่่�ม่ทีุ่นขนาดเล็กิเป็นหลักิ ให้ผล
ตอิบแที่นย้อินหลังเฉล่�ย 3 ปี  21.2%*

·  กิอิงทีุ่นรวมแบบผสม Allianz Income and 
Growth AT-USD  - ที่่�แบ่งกิารลงทีุ่นเป็น 3 
ส่วน ได้แกิ่ หุ้น ตราสารหน่้ และหุ้นกิู้แปลง
สภาพขอิงบริษััที่ในสหรัฐอิเมริกิาและหรือิ
แคนาดา ให้ผลตอิบแที่นย้อินหลังเฉล่�ย 3 ปี
 17.6%*

·  กิอิงทีุ่นรวมตราสารหน่้ Legg Mason WA 
Asian Opportunities Fund A Acc USD– 
เน้นกิารลงทีุ่นในพันธบัตรรัฐบาลหรือิตราสาร
หน่้ที่่�อิอิกิโดยประเที่ศุในภูมิภาคเอิเชั่่ยแปซิิฟิกิ
 (ยกิเว้นญ่�ปุ�น) เชั่่น จ่น เกิาหล่ รวมถึึงบาง
ประเที่ศุที่่�เป็นตลาดเกิิดใหม่ เชั่่น ไที่ย ฟิลิปปินส์

ให้ผลตอิบแที่นย้อินหลังเฉล่�ย 3 ปี 4.4%*

·  กิอิงทีุ่นรวมตราสารหน่้ JPMorgan Japan 
Equity A Acc USD Hgd – ที่่�จะลงทีุ่นในบริษััที่
ที่่�ดำาเนินธุรกิิจในประเที่ศุญ่�ปุ�นเป็นหลักิ ให้ผล
ตอิบแที่นย้อินหลังเฉล่�ย 3 ปี 23.4%*

 
ทั้งนี้ซิิตี้โกลด์พร้อมนำาเสนอการบริการความ
มั่งคั่งในการกระจายการลงทุนได้ทั่วโลกกว่า 
200 กองทุน จากพาร์ทเนอร์ทางการเงินที่หลาก
หลายกับ 5 บลจ.ในประเทศและ 12 บลจ.ต่าง
ประเทศ โดยมีความหลากหลายของกองทุนทั้ง
ประเภทของสินทรัพย์ และภูมิภาคของการลงทุน
 ซิึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงของนักลงทุนได้
เป็นอย่างดี ควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการดิจิทัลแบงก์กิ้ง เพื่อประสบการณ์
การลงทุนที่ดีที่สุดสำาหรับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 โดยผู้สนใจสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิิตี้โกลด์
 กรุณาติดต่อธนาคารซิิตี้แบงก์ ประเทศไทย โทร
. 0-2081-0999 หรือ www.citibank.co.th/th/
citigold  รวมถึงเพิ่ม Citi Thailand เป็นเพื่อน
ทาง LINE

คำาเตือิน:

"กิารลงทีุ่นม่ความเส่�ยง ผู้ลงทีุ่นควรที่ำาความ
เข้าใจลักิษัณ์ะสินค้า เงื�อินไขผลตอิบแที่นและ
ความเส่�ยงกิ่อินตัดสินใจลงทีุ่น และไม่ขายให้
บุคคลอิเมริกิัน"

*แหล่งข้อมูล: MorningStar ณ วันที่ 30 ธ.ค. 
2564

*ผลตอบแทนย้อนหลัง 3 ปี ณ วันที่ 30 ธ.ค. 
2564

ซิื้ตี็�แบงก์ิ เปิัด 10 กิอีงทุุนุเด�นุในุกิลุุ�มอุีต็ส�หกิรรมทัุ�วัโลุกิ

ทีี่�จะมืาเสริมืความืมัื�งคั�งพิ่อร์ติลงท้ี่น
ระยะยาวสำาห่รับลูกค�าซิตีิ�โกลด์ิ
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น�ยไพบูลย์ นลินทริ�งกัูริ ป้ริะธ�นกัริริมกั�ริสภ�ธ่ริกัิจำตล�ดีท่นไทย เป้ิดีเผยดีัชนีคัว�มเชื�อ็มั�นนักัลงท่น (FETCO Investor 
Confidence Index) ผลสำ�ริวจำในเดีือ็นมกัริ�คัม 2565 พบว�� “ดีัชนีคัว�มเชื�อ็มั�นนักัลงท่น (FETCO Investor Confidence 
Index: ICI) ในอ็ีกั 3 เดีือ็นข้�งหน้� อ็ยู�ที�ริะดีับ 93.91 ป้ริับตัวลดีลง 27.5% จำ�กัเดีือ็นกั�อ็นหน้�ลงม�อ็ยู�ในเกัณฑ์์ “ทริงตัว
” โดียคัว�มคั�ดีหวังว��ธน�คั�ริกัล�งสหริัฐ (FED) จำะยังคังนโยบ�ยกั�ริเงินแบบผ�อ็นคัล�ย เป้็นป้ัจำจำัยหน่นคัว�มเชื�อ็มั�นนักั

ลงท่นม�กัที�ส่ดี ริอ็งลงม�คัือ็ผลป้ริะกัอ็บกั�ริบริิษััทจำดีทะเบียน และแผนกั�ริกัริะจำ�ยวัคัซึ่ีนป้้อ็งกััน Covid-19 สำ�หริับป้ัจำจำัย
ที�ฉ่ดีคัว�มเชื�อ็มั�นนักัลงท่นม�กัที�ส่ดี ไดี้แกั� คัว�มกัังวลต�อ็คัว�มไม�แน�นอ็นเริื�อ็งนโยบ�ยกั�ริข้�นอ็ัตริ�ดีอ็กัเบี�ยขอ็ง FED ริอ็ง

ลงม�คัือ็กั�ริถดีถอ็ยขอ็งเศริษัฐกัิจำในป้ริะเทศ และสถ�นกั�ริณ์คัว�มขัดีแย้งริะหว��งป้ริะเทศ

 ดัชั่น่ความเชั่ื�อิมั�นรวมทีุ่กิกิลุ่มนักิลงทีุ่น
ในอิ่กิ 3 เดือินข้างหน้า (เมษัายน 2565) อิยู่
ในเกิณ์ฑ์ “ที่รงตัว” (ชั่่วงค่าดัชั่น่ 80-119) 
ปรับตัวลดลง 27.5% มาอิยู่ที่่�ระดับ 93.91
 ความเชั่ื�อิมั�นนักิรายกิลุ่มนักิลงทีุ่นสำารวจ
เดือินมกิราคม 2565 พบว่าความเชั่ื�อิมั�น
นักิลงทีุ่นกิลุ่มนักิลงทีุ่นบุคคลและกิลุ่มนักิ
ลงทีุ่นสถึาบันในประเที่ศุอิยู่ในระดับ “ร้อิน
แรง” กิลุ่มบัญชั่่บริษััที่หลักิที่รัพย์อิยู่ใน
ระดับ “ที่รงตัว” ในขณ์ะที่่�ความเชั่ื�อิมั�นกิลุ่ม
นักิลงทีุ่นต่างประเที่ศุปรับตัวลดลงอิยู่ใน
ระดับ “ซิบเซิา”
 หมวดธุรกิิจที่่�น่าสนใจมากิที่่�สุด หมวด
ธนาคาร (BANK)
 หมวดธุรกิิจที่่�ไม่น่าสนใจมากิที่่�สุด คือิ 
หมวดประกิันภัยและประกิันชั่่วิต (INSUR)
 ปัจจัยหนุนที่่�ม่อิิที่ธิพลต่อิตลาดหุ้นไที่ย
มากิที่่�สุด คือิ ความคาดหวังว่าธนาคารกิลาง
สหรัฐ (FED) จะยังคงนโยบายกิารเงินแบบ
ผ่อินคลาย
 ปัจจัยฉุดที่่�ม่อิิที่ธิพลต่อิตลาดหุ้นไที่ยมากิ
ที่่�สุด คือิ ความกิังวลต่อิความไม่แน่นอิน
เรื�อิงนโยบายกิารขึ้นอิัตราดอิกิเบ่้ยขอิง FED

“ผลสำารวจ ณ์ เดือินมกิราคม 2565 ราย
กิลุ่มนักิลงทีุ่น พบว่าความเชั่ื�อิมั�นนักิลงทีุ่น
บุคคลปรับลด 4.6% อิยู่ที่่�ระดับ 121.74 

กิลุ่มบัญชั่่บริษััที่หลักิที่รัพย์ปรับเพิ�ม 8.3% 
อิยู่ที่่�ระดับ 108.33 กิลุ่มนักิลงทีุ่นสถึาบันใน
ประเที่ศุปรับเพิ�ม 2.9% อิยู่ที่่�ระดับ 125.00 
และความเชั่ื�อิมั�นกิลุ่มนักิลงทีุ่นต่างชั่าติปรับ
ลด 64.3% มาอิยู่ที่่�ระดับ 50.00

ในชั่่วงเดือินมกิราคม 2565 SET Index 
เคลื�อินไหวในกิรอิบแคบอิยู่ระหว่าง
 1,634.17—1,680.02 จุด โดยดัชั่น่ม่ความ
ผันผวนในชั่่วงต้นเดือินจากิความกิังวลที่่�
ธนาคารกิลางสหรัฐ (FED) อิาจปรับขึ้น
อิัตราดอิกิเบ่้ยเร็วกิว่าคาดและม่แนวโน้ม
ปรับขึ้นหลายครั้ง รวมที่ั้งความกิังวลต่อิ
จำานวนผู้ติดเชั่ื้อิ Covid-19 สายพันธุ์โอิมิค
รอินที่่�เพิ�มขึ้นหลังเที่ศุกิาลปีใหม่ ซิึ�งส่งผล
ให้ภาครัฐชั่ะลอิกิารรับนักิที่่อิงเที่่�ยว ที่ั้งน่้
 ในชั่่วงปลายเดือินมกิราคม SET Index 
ปรับตัวลดลงในที่ิศุที่างเด่ยวกิับตลาดหุ้น
ที่ั�วโลกิหลังผลกิารประชัุ่ม FED จากิความ
กิังวลขอิงนักิลงทีุ่นต่อิความไม่แน่นอินเรื�อิง
นโยบายกิารขึ้นอิัตราดอิกิเบ่้ย โดย SET 
Index ณ์ สิ้นเดือินมกิราคม 2565 ปิดที่่� 
1,648.81 จุด ปรับตัวลดลง 0.5% จากิเดือิน
กิ่อินหน้า

ปัจจัยต่างประเทศที่น่าติดตาม ได้แก่ การ
ระบาดของ Covid-19 สายพันธุ์โอมิครอน

ซิึ่งยังคงเป็นความเสี่ยงสำาคัญต่อการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจในหลายประเทศเนื่องจากเป็น
สายพันธุ์ที่แพร่กระจายได้ง่ายกว่าสายพันธุ์
อื่น ผลต่อนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นใน
สหรัฐอเมริกาจากการที่อัตราเงินเฟ้อปรับตัว
สูงขึ้น โดย FED มีแผนปรับลด QE เร็วขึ้น 
ซิึ่ง QE Taper จะสิ้นสุดในเดือน มี.ค. 2565 

ซิึ�งจะส่งผลต่อิสภาพคล่อิงในระบบกิารเงิน
โดยอิาจปรับลดลงเร็วกิว่าที่่�ตลาดเคยคาด
กิารณ์์ไว้ และ FED ม่แนวโน้มจะขึ้นดอิกิเบ่้ย
อิ่กิหลายครั้งในปีน่้ ปัญหากิารขาดแคลน
พลังงานในยุโรปซิึ�งอิาจส่งผลกิระที่บให้
เงินเฟ้อิในยูโรโซินปรับตัวสูงขึ้น อิย่างไร
กิ็ตาม ธนาคารกิลางยุโรปม่แผนกิารใชั่้
นโยบายกิารเงินแบบผ่อินคลายเชั่่นเด่ยวกิับ
ธนาคารกิลางจ่น นอิกิจากิน่้ ยังม่ประเด็น
ความขัดแย้งในหลายประเที่ศุที่่�ต้อิงจับตา
มอิง เชั่่น รัสเซิ่ย—ยูเครน สถึานกิารณ์์ใน
ตะวันอิอิกิกิลาง เป็นต้น ในส่วนขอิงปัจจัย
ในประเที่ศุที่่�น่าติดตาม ได้แกิ่ ราคาสินค้า
อิุปโภคบริโภคที่่�ปรับตัวสูงขึ้นจากิต้นทีุ่น
กิารผลิตที่่�แพงขึ้นซิึ�งส่งผลต่อิกิารใชั่้จ่าย
ภาคครัวเรือิน กิารผ่อินคลายมาตรกิารขอิง
ภาครัฐต่อิกิารเปิดรับนักิที่่อิงเที่่�ยว รวมถึึง
สถึานกิารณ์์ความไม่แน่นอินที่างกิารเมือิงใน
ประเที่ศุ”

ดัชนีความเชื�อมั�นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence Index) 
สำารวจในเดือนมกราคม 2565 ได้ผู้ลสำารวจโดยสรุป ดังน้ี

FETCO เผย “ดัชี้นีุควั�มเช้ี้�อีมั�นุนัุกิลุงทุุนุ อีีกิ 3 เด้อีนุ
ขุ้�งหนุ้� อียู�ทีุ�ระดับ 93.91 ลุดลุง 27.5%

 จากเดืิอนก่อนห่น�าลงมืาอยู่ในเกณฑ์์ “ที่รงตัิว”
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ธนาคารทิี่สโก้ิช้่ั่เที่รนด์โลกิเปล่�ยน เตือินวางแผนเกิษ่ัยณ์แบบเดิมระวังเกิิดวิกิฤตกิารเงินหลังเกิษ่ัยณ์ 
! เร่งเดินหน้าแนะนำาคอินเซ็ิปต์ "Megatrend Retirement Planning" พลิกิโฉมพอิร์ตกิอิงทุี่นและ
ประกัินท่ี่�ให้ผลตอิบแที่นสูง พร้อิมความคุ้มครอิงท่ี่�เพ่ยงพอิต่อิกิารใช้ั่ช่ั่วิตตามไลฟ์สไตล์ท่ี่�คาดหวัง
ตลอิดอิายุเกิษ่ัยณ์ ผ่านกิารลงทุี่นในธุรกิิจเมกิะเที่รนด์ขอิงโลกิ ซ้ืิอิประกัินสุขภาพเหมาจ่าย ประกัิน

โรคร้ายแรงทุี่นสูง และประกัินบำานาญเน้นผลประโยชั่น์ในขณ์ะดำารงช่ั่วิต  

นายพิชั่า รัตนธรรม ผู้ชั่่วยกิรรมกิารผู้จัดกิารใหญ่
อิาวุโส ธนาคารที่ิสโกิ้ จำากิัด (มหาชั่น) (Mr. Picha 
Ratanatam, Chief Wealth Management 
Business-Banking of TISCO Bank Public 
Company Limited) เปิดเผยว่าจากการที่
ประเทศไทยกำาลังกำาลังก้าวสู่สังคมสูงอายุ และมี
แนวโน้มว่าประชากรไทยจะมีอายุยืนเกือบ 100 ปี
* ประกอบกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีการ
แพทย์ ทำาให้มีโอกาสรักษาโรคต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น แต่
ก็มาพร้อมกับค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงขึ้น  อีก
ทั้งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์
ใหม่ๆ ของคนวัยเกษียณที่ยังคงมีค่าใช้จ่ายด้าน
การท่องเที่ยว รวมถึงการเข้าสังคมกับเพื่อนไม่ต่าง
จากวัยทำางาน ทั้งหมดนี้อาจะทำาให้แผนเกษียณใน
รูปแบบเดิมไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณที่
เปลี่ยนไปจากในอดีต 

จากประเด็นดังกล่าว ธนาคารทิสโก้ในฐานะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาการเงิน (Financial 
Advisor) มีความห่วงใยและเล็งเห็นว่า "แผนการ
เงินเพื่อการเกษียณ" ของลูกค้าจำาเป็นจะต้อง "
ปรับเปลี่ยน" เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลัง
เกษียณที่มีคุณภาพตลอดช่วงอายุ จึงได้ยกระดับ
คำาแนะนำาการวางแผนเกษียณภายใต้คอนเซิ็ปต์
 "Megatrend Retirement Planning" ซิึ่งเป็นการ
วางแผนที่เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
 (Megatrends) โดยสร้างเงินก้อนก่อนเกษียณ
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ด้วยกองทุนคุณภาพ
ที่เน้นลงทุนในธุรกิจแห่งอนาคต (Megatrend 
Investment) และปกป้องความเสี่ยงหลังเกษียณ
ที่สอดรับกับกระแสโลก (Megatrend Protection)  
ด้วยประกันบำานาญที่มีผลประโยชน์ในขณะดำารง
ชีวิต (Living Benefit) สูง ประกันสุขภาพแบบ
เหมาจ่าย และประกันโรคร้ายแรงที่มีทุนประกันสูง  

"โลกิเปล่�ยนไป กิารวางแผนเกิษั่ยณ์แบบที่่�เคย
ที่ำามาอิาจไม่ตอิบโจที่ย์กิารใชั่้ชั่่วิตหลังเกิษั่ยณ์ที่่�
ยืนยาวมากิขึ้น เพราะกิารสร้างความมั�งคั�งผ่าน
กิารลงทีุ่นแบบดั้งเดิม (Conventional)  ด้วยกิาร
ลงทีุ่นในธุรกิิจที่่�อิด่ตอิาจจะสร้างผลตอิบแที่นที่่�

ด่ แต่ปัจจุบันถึูกิ Disruption ด้วยธุรกิิจรูปแบบ
ใหม่ ที่ำาให้ม่โอิกิาสสร้างผลตอิบแที่นที่่�ลดลงเมื�อิ
เที่่ยบกิับความเส่�ยง เมื�อิเงินอิอิมเติบโตไม่พอิกิ็
อิาจที่ำาให้เป้าหมายสร้างเงินกิ้อินกิ่อินเกิษั่ยณ์
พลาดเป้า ขณ์ะที่่�กิารเลือิกิแผนความคุ้มครอิง
หลังเกิษั่ยณ์จะพบได้ว่าหลายคนม่ความคุ้มครอิง
ไม่เพ่ยงพอิ โดยม่เพ่ยงประกิันที่่�ให้ความสำาคัญใน
เรื�อิงกิารได้รับผลประโยชั่น์เมื�อิเส่ยชั่่วิต (Death 
Benefit) แต่เพ่ยงอิย่างเด่ยว หรือิม่ประกิัน
สุขภาพและโรคร้ายแรงที่่�ม่ทีุ่นประกิันตำ�า ซิึ�ง
อิาจไม่พอิสำาหรับกิารดำารงชั่่วิตในยุคที่่�คนม่อิายุ
ยืนยาว" นายพิชั่ากิล่าว  

สำาหรับแนวทางการสร้างความมั่งคั่ง (Wealth 
Creation) ตามคอนเซิ็ปต์ "Megatrend 
Retirement Planning"  เพื่อสร้างเงินก้อนก่อน
เกษียณที่ธนาคารทิสโก้แนะนำานั้น เน้นให้ลูกค้า
ลงทุนในธุรกิจเมกะเทรนด์ของโลก (Megatrend 
Investment) เพราะเป็นธุรกิจที่ได้อานิสงส์โดยตรง
จากการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกและ
มีโอกาสเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ตัวอย่างเช่น 
การเติบโตของหุ้น Amazon บริษัท E-Commerce 
ยักษ์ใหญ่ของโลกที่ปัจจุบันราคาหุ้นเพิ่มขึ้นกว่า 
200,000% เมื่อเทียบกับราคา IPO เมื่อ 25 ปีก่อน
 เป็นต้น และถึงแม้ธุรกิจในกลุ่ม Megatrends จะมี
โอกาสผันผวนไปตามความเสี่ยงของตลาด แต่ด้วย
ผลตอบแทนที่น่าสนใจและการลงทุนระยะยาวใน
รูปแบบของการลงทุนเพื่อการเกษียณจะทำาให้ฝ่า
ด่านความผันผวนที่เกิดขึ้นได้ในที่สุด 

ตัวอย่าง Megatrend Investment ที่น่าสนใจ
ในปัจจุบัน เช่น Cloud Computing ที่จะเติบโต
ขึ้นตามปริมาณการใช้ Data ตามมาด้วยกลุ่ม
 Cyber Security ที่จะเห็นการใช้เม็ดเงินลงทุนเพื่อ
ปกป้องข้อมูลเหล่านั้น ที่น่าสนใจในช่วงนี้อีกธีมคือ 
Innovative Healthcare หรือนวัตกรรมการแพทย์
 ซิึ่งเป็นธีมการลงทุนที่สอดคล้องกับสังคมสูงวัย
 โดยเป็นการผสมผสานระหว่างนวัตกรรมทางการ
แพทย์และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพื่อนำาไปสู่การให้
บริการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

นายพิชากล่าวอีกว่า ด้านการปกป้องความ
มั่งคั่ง (Wealth Protection) ด้วยประกันที่เป็น
 Megatrend Protection นั้น ในส่วนนี้หากจะให้
มีความคุ้มครองที่ครอบคลุมและคุ้มค่า จำาเป็น
ต้องได้รับคำาแนะนำาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ความ
คุ้มครองนั้นเพียงพอต่อไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล
 และป้องกันไม่ให้เกิด Over Protection หรือซิื้อ
มากไปจนเกินพอดี อีกทั้งยังควรคำานึงถึงการชำาระ
เบี้ยที่จะเกิดขึ้นหลังเกษียณอายุอีกด้วย  

 โดยเบื้อิงต้นในส่วน "ประกิันสุขภาพ" และ "
ประกิันโรคร้ายแรง" จะเน้นให้วางแผนโดยเลือิกิ
กิรมธรรม์ที่่�ม่ทีุ่นประกิันสูงมากิเพ่ยงพอิ หรือิ
เป็นรูปแบบเหมาจ่าย เพื�อิให้เข้าถึึงกิารรักิษัาที่่�
ม่ประสิที่ธิภาพตามเที่คโนโลย่ที่างกิารแพที่ย์
ที่่�พัฒนาอิย่างกิ้าวกิระโดด   ขณ์ะที่่� "ประกิัน
บำานาญ" จะเน้นให้เลือิกิกิรมธรรม์ที่่�มอิบผล
ประโยชั่น์ในขณ์ะดำารงชั่่วิต (Living Benefit) 
ในระดับสูง เพื�อิสร้างกิระแสเงินสดรับที่่�ชั่ัดเจน
สมำ�าเสมอิตลอิดอิายุขัยหรือิจนครบสัญญาฯ
 ที่ำาให้สามารถึใชั่้ชั่่วิตได้อิย่างม่ความสุขตามไลฟ์
สไตล์ที่่�ตั้งใจ 

สำาหรับผู้ที่สนใจให้ผู้เชี่ยวชาญของทิสโก้แนะนำา
แผนการเงินเพื่อการเกษียณครอบคลุมทั้งการ
สร้างความมั่งคั่งและปกป้องความมั่งคั่ง ที่เหมาะ
กับไลฟ์สไตล์ของท่าน สามารถติดต่อสอบถามราย
ละเอียดได้ที่ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ TISCO 
Contact Center โทร. 02-633-6000 กด 2 หรือ
 www.tiscowealth.com และ เฟซิบุ๊ก TISCO 
Advisory  

ผู้ลงทีุ่นควรที่ำาความเข้าใจลักิษัณ์ะสินค้า เงื�อินไข
ผลตอิบแที่นและความเส่�ยงกิ่อินตัดสินใจลงทีุ่น 

ผู้ซิื้อิควรที่ำาความเข้าใจในรายละเอิ่ยดความ
คุ้มครอิงและเงื�อินไขกิ่อินตัดสินใจที่ำาประกิันภัย
ทีุ่กิครั้ง 

ธุ.ทิุสโก้ิ ชูี้คอีนุเซ็ื้ปัต์็ "Megatrend Retirement Planning"

พิ่ลิกโฉมืพิ่อร์ติกองท้ี่น - ประกัน รับสังคมืสูงอาย้ 
ชี�วางแผนแบบดัิ�งเดิิมื ไม่ืเพีิ่ยงพิ่อวัยเกษี์ยณ
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ttb analytics ป้ริะเมินเงินเฟ้ื้อ็ปี้ 65 แตะ 2% เตรีิยมรัิบเงินเฟ้ื้อ็เริ�งตัวสูงส่ดี 4% 
ในไตริม�สแริกักั�อ็นทยอ็ยลดีลงในช�วงที�เหลือ็ขอ็งปี้ หลังปั้จำจัำยกัดีดัีนริ�คั�ด้ี�นต��งๆ 

ทั�งในและนอ็กัป้ริะเทศทยอ็ยคัลี�คัล�ยลงต�มลำ�ดัีบ

อัิตราเงินเฟ้อิทัี่�วไปท่ี่�เร่งตัวสูงข้ึน ต้ังแต่ปลาย
ปี 2564 ท่ี่�ผ่านมา ส่งผลกิระที่บโดยตรงต่อิ
ประชั่าชั่นผ่านภาระค่าครอิงช่ั่พท่ี่�แพงข้ึน ขณ์ะ
เด่ยวกัินก็ิส่งผลให้ภาครัฐต้อิงเผชิั่ญความยากิ
ลำาบากิในกิารดูแลเศุรษัฐกิิจไที่ยท่ี่�ยังฟ้ืนตัวอิย่าง
เปราะบางและกิำาลังได้รับผลกิระที่บซิำ้าเติมจากิ
กิารแพร่ระบาดขอิงโควิด-19 สายพันธ์ุโอิมิครอิน
อ่ิกิด้วย ที่ำาให้ในปี 2565 ยังม่ปัจจัยหลายอิย่างท่ี่�
ส่งผลให้อัิตราเงินเฟ้อิท้ัี่งปีอิยู่ในระดับสูง ก่ิอินจะ
เริ�มแผ่วลงช่ั่วงปลายปี

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics 
ประเมินว่า แรงกดดันจากหมวดพลังงาน โดย
เฉพาะราคานำ้ามันเชื้อเพลิงยังเป็นส่วนสำาคัญที่จะ
ทำาให้เงินเฟ้อในปี 2565 ยังคงอยู่ในระดับสูง โดย
ในช่วงปลายปี 2564 และต้นปี 2565 มีสภาพ
ภูมิอากาศที่หนาวมากกว่าปกติ และกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจโลกกำาลังฟื้นตัว ส่งผลให้ทั่วโลกมีปริมาณ
ความต้องการเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
 ขณะเดียวกันประเทศผู้ผลิตนำ้ามันไม่สามารถปรับ
เพิ่มกำาลังการผลิตได้เพียงพอกับความต้องการ จึง
สร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อราคานำ้ามันโดยเฉพาะ
ในช่วงต้นปีนี้ แม้ไทยจะได้รับผลดีจากการที่รัฐบาล
เข้าตรึงราคาเชื้อเพลิงบางประเภท แต่ไม่เพียงพอที่
จะช่วยลดแรงกดดันด้านราคาที่เพิ่มขึ้นเร็ว ทั้งนี้
 ประเมินว่าหลังเข้าสู่ไตรมาสที่ 2 ปี 2565 แรง
กดดันด้านราคาพลังงานจะคลี่คลายลงบ้าง แต่ยัง
คงมีอยู่อย่างต่อเนื่องไปจนกว่ากลุ่มผู้ผลิตนำ้ามันจะ
สามารถบริหารจัดการทยอยเพิ่มกำาลังการผลิตให้ได้
ตามเป้าหมายในช่วงไตรมาส 3 นี้

สำาหรับต้นทุนหมวดอาหารสดมีการปรับเพิ่มขึ้น
ตามราคานำ้ามันและสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกที่แพง
ขึ้น ประกอบกับการเกิดโรคระบาดของสุกรใน
ประเทศไทยในปัจจุบัน ทำาให้ต้องใช้มาตรการจำากัด
จำานวนการเลี้ยงเพื่อลดความเสี่ยง ส่งผลให้ปริมาณ
ผลผลิตสุกรลดลงและราคาเนื้อสุกรในประเทศเพิ่ม
ขึ้นสูง และมีผลกระทบทำาให้ราคาเนื้อสัตว์ประเภท
อื่น ๆ เช่น เนื้อไก่ เพิ่มขึ้นตามไปด้วย เมื่อเปรียบ
เทียบกับประเทศเวียดนามซิึ่งเคยเกิดปัญหาโรค
ระบาดเดียวกันในสุกร จึงประเมินได้ว่าไทยอาจ

ยังต้องใช้ระยะเวลาไม่ตำ่ากว่า 6 เดือนในการเพิ่ม
ปริมาณการเลี้ยงสุกรและทยอยเพิ่มผลผลิตเข้าสู่
ท้องตลาด เป็นสาเหตุทำาให้แรงกดดันต่อราคาใน
หมวดอาหารสดจะคงยังลากยาวไปถึงสิ้นปี 2565

อิย่างไรกิ็ด่ แรงกิดดันต่อิอิัตราเงินเฟ้อิพื้นฐาน
 (เงินเฟ้อิที่่�ไม่รวมหมวดอิาหารสดและพลังงาน
) จะแผ่วลงไปในชั่่วงต้นปี ตามกิารชั่ะลอิตัวขอิง
กิิจกิรรมที่างเศุรษัฐกิิจภายในประเที่ศุ หลังเกิิด
กิารแพร่ระบาดขอิงโควิด-19 สายพันธุ์โอิมิครอิน
ที่่�กิำาลังเร่งตัวที่ั้งในและต่างประเที่ศุ แต่เนื�อิงจากิ
เป็นเชั่ื้อิที่่�แพร่กิระจายเร็วและไม่ส่งผลให้เกิิด
อิากิารเจ็บป�วยรุนแรง จึงประเมินว่าผลกิระที่บน่้
จะอิยู่เพ่ยงในไตรมาสที่่� 1 ปี 2565 เที่่านั้น กิ่อิน
ที่่�เศุรษัฐกิิจภายในประเที่ศุและอิัตราเงินเฟ้อิพื้น
ฐานจะที่ยอิยกิลับมาเพิ�มขึ้นอิย่างค่อิยเป็นค่อิยไป
จนถึึงสิ้นปี

นอิกิจากิน่้ ยังม่ปัจจัยกิดดันเงินเฟ้อิเพิ�มเติม
จากิปัญหากิารตึงตัวในภาคกิารผลิต (Supply 
Bottleneck) ในบางหมวดอิุตสาหกิรรม โดย
เฉพาะกิลุ่มสินค้าที่่�เชั่ื�อิมโยงกิับผู้ผลิตในประเที่ศุ
ที่่�กิำาลังเกิิดกิารแพร่ระบาดระลอิกิใหม่ โดยเฉพาะ
 ยุโรป สหรัฐฯ หรือิปัญหาในกิารปรับเพิ�มอิัตรา
กิารจ้างงาน อิาที่ิ สินค้ากิลุ่มที่่�ต้อิงพ่�งพาเซิมิ
คอินดักิเตอิร์ ซิึ�งเห็นผลกิระที่บได้สูงในปัจจุบัน
 ประกิอิบกิับต้นทีุ่นค่าขนส่งที่่�แพงจากิปัญหา
ตู้คอินเที่นเนอิร์ตกิค้างตามที่่าเรือิ เนื�อิงจากิ
ระดับกิิจกิรรมที่่าเรือิและกิารจ้างงานในหลาย
ประเที่ศุยังฟื้นตัวไม่เพ่ยงพอิรอิงรับกิารเร่งตัว
ขอิงกิิจกิรรมส่งอิอิกิ จึงเป็นส่วนสำาคัญที่่�ที่ำาให้
ราคาสินค้านำาเข้าและต้นทีุ่นขอิงผู้ผลิตปรับเพิ�ม
สูงขึ้นตามไปด้วย โดยกิรณ์่ขอิงไที่ย ความสัมพันธ์
ระหว่างราคาสินค้านำาเข้าและราคาผู้ผลิตม่ระดับ
สูงมากิ (ค่าความสัมพันธ์อิยู่ที่่� 0.9)

ในเบื้องต้น ประเมินว่าปัญหาการตึงตัวด้าน
กระบวนการผลิตสินค้าหลายประเภทจะยังมีผล
ชัดเจนถึงช่วงไตรมาส 3 ปี 2564 ขณะที่ปัญหา
ค่าขนส่งทางเรือที่แพงได้ทยอยปรับลงมาแล้วนับ

ตั้งแต่ปลายปี 2564 แต่คาดว่าจะใช้เวลานานกว่า
จะกลับสู่ระดับราคาปกติได้ราวปลายปี 2567 ดัง
นั้น ปัญหาการตึงตัวในกระบวนการผลิตและต้นทุน
ขนส่งทางเรือจะสร้างแรงกดดันต่อราคาสินค้าของ
หมวดที่อยู่ทั้งในและนอกอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอย่าง
ชัดเจนไปจนถึงไตรมาส 3 ก่อนจะเบาลงในช่วง
ปลายปี อย่างไรก็ดี ประเมินว่าระดับการส่งผ่าน
ต้นทุนของผู้ผลิตที่แพงขึ้นไปยังผู้บริโภคในประเทศ
จะทำาได้เพียงบางส่วนเท่านั้น และเป็นลักษณะเพิ่ม
ขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องด้วยกำาลังซิื้อและการ
จ้างงานในไทยโดยรวมยังคงเปราะบาง

ปัจจัยกดดันด้านสูงจากฝั่งอุปทาน (Cost-push) 
ทั้งหมดข้างต้น ประกอบกับเงินบาทที่อ่อนค่า
ลงจากปี 2564 ทำาให้ ttb analytics ประเมินว่า
อัตราเงินเฟ้อของไทยจะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ไป
จนถึงสิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2565 นี้ โดยเร่งตัวสูงสุด
ในไตรมาสแรก และจะทยอยลดลงตลอดไปจนถึง
ปลายปี หลังปัจจัยต่าง ๆ ทยอยคลี่คลาย โดยอัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปทั้งปีจะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2.0 โดย
ปัจจยัเสีย่งต่อเงินเฟ้อด้านสงูยงัมอียูจ่ากสาเหตดุงันี้
 1) ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ อาทิ ความขัดแย้งรัสเซิีย-
ยูเครน ที่อาจทำาให้ราคาพลังงานเร่งสูงขึ้นกว่าระดับ
ปัจจุบัน 2) ปัจจัยด้านภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ
ที่อาจส่งผลต่อการลดลงของปริมาณผลผลิต
การเกษตร 3) ความยืดเยื้อของปัญหาคอขวด
ในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะหากเกิดการแพร่
ระบาดจากโรคโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่อาจรุนแรง
จนทำาให้กิจกรรมการผลิตต้องสะดุดลงและกระทบ
กับภาวะการจ้างงาน

ดังนั้น ท่ามกลางภาวะที่เงินเฟ้อเร่งตัวเร็วโดย
เฉพาะในช่วงแรกของปี 2565 นี้ จึงเป็นสิ่งสำาคัญที่
ประชาชนต้องปรับวิธีการใช้จ่ายให้เหมาะสม ในส่วน
ภาครัฐที่กำากับดูแลเศรษฐกิจ นอกจากการเร่งออก
นโยบายลดต้นทุนค่าครองชีพทั้งการตรึงราคาเชื้อ
เพลิง และการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐให้แก่ประชาชนแล้ว อาจเข้าไปช่วยจัดการ
แก้ไขปัญหาด้านปริมาณผลผลิตให้เพียงพอต่อ
ความต้องการในส่วนที่สามารถทำาได้ภายในประเทศ 
เพื่อลดแรงกดดันจากเงินเฟ้ออีกทางหนึ่ง

ttb analytics ปัระเมินุเงินุเฟ้อีปีั 65 แต็ะ 2%

เติรียมืรับเงินเฟอ้เร่งตัิวสูงส้ดิ 4% ในไติรมืาสแรก 
ก่อนที่ยอยลดิลงในช่วงทีี่�เห่ลือของปี

การเงิิน
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กั.ล.ต. ยำ��ให้ผู้ป้ริะกัอ็บธ่ริกิัจำสินทรัิพย์ดิีจิำทัลให้คัว�มสำ�คััญกัับริะบบรัิกัษั�คัว�ม
มั�นคังป้ลอ็ดีภัยท�งไซึ่เบอ็ร์ิ (cybersecurity) และให้ผู้รัิบผิดีชอ็บกั�ริกัำ�กัับดูีแล
ในเรืิ�อ็งดัีงกัล��ว เพื�อ็ให้ผู้ป้ริะกัอ็บธ่ริกิัจำส�ม�ริถให้บริิกั�ริได้ีอ็ย��งต�อ็เนื�อ็ง และ

สินทรัิพย์ดิีจิำทัลขอ็งลูกัค้ั�มีคัว�มป้ลอ็ดีภัย เพื�อ็ค้่ัมคัริอ็งผู้ซืึ่�อ็ข�ยสินทรัิพย์ดิีจิำทัล

ตามข่าวที่่�ปรากิฏว่าม่ผู้ให้บริกิาร
แพลตฟอิร์มเกิ่�ยวกิับกิารโอินสินที่รัพย์
ดิจิที่ัลในต่างประเที่ศุถึูกิโจรกิรรมที่าง
ไซิเบอิร์ เป็นเหตุให้สินที่รัพย์ดิจิที่ัล
ขอิงลูกิค้าสูญหายเป็นจำานวนมากิ
 สำานักิงานคณ์ะกิรรมกิารกิำากิับหลักิ
ที่รัพย์และตลาดหลักิที่รัพย์ (กิ.ล.ต
.) จึงขอิยำ้าผู้ประกิอิบธุรกิิจสินที่รัพย์
ดิจิที่ัลให้ความสำาคัญกิับระบบรักิษัา
ความมั�นคงปลอิดภัยที่างไซิเบอิร์อิย่าง
ต่อิเนื�อิง และต้อิงจัดให้ม่ผู้รับผิดชั่อิบ
ที่ำาหน้าที่่�กิำากิับดูแลในเรื�อิงดังกิล่าว
 เพื�อิให้ผู้ประกิอิบธุรกิิจสามารถึให้
บริกิารต่อิผู้ลงทีุ่นได้อิย่างต่อิเนื�อิง
 และสินที่รัพย์ดิจิที่ัลขอิงลูกิค้าม่ความ
ปลอิดภัย

ก.ล.ต. ได้มีการกำากับดูแลให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี
และมีความพร้อมรับมือภัยคุกคาม เพื่อ
ให้สินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าที่ฝากไว้กับ
ผู้ประกอบธุรกิจมีความปลอดภัย โดย
 ก.ล.ต. กำาหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้อง
จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัย
ทางไซิเบอร์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
 ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด รวมทั้งต้องมี
การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 (IT audit) และการทดสอบการเจาะ
ระบบ (penetration test) โดยบุคคล

ที่มีความรู้ ความสามารถและเป็น
อิสระจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศก่อนเริ่มให้บริการ
และภายหลังเริ่มให้บริการแล้วอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจจัดทำาประเมินระดับความพร้อม
รับมือภัยคุกคามไซิเบอร์ เป็นประจำาทุก
ปี

ด้านการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของ
ลูกค้า ก.ล.ต. กำาหนดให้ผู้ประกอบ
ธุรกิจมีมาตรการควบคุมและเก็บ
รักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าอย่าง
ปลอดภัย หรือต้องนำาสินทรัพย์ดิจิทัลไป
ฝากไว้กับผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์
ดิจิทัล (Third party custodian) ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศกำาหนด
ซิึ่งให้ความสำาคัญกับระบบการบริการ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซิเบอร์ เมื่อ
สินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าทั้งหมดที่เก็บ
รักษาไว้มีมูลค่ามากกว่า 15 ล้านบาทขึ้น
ไป เป็นระยะเวลา 5 วันติดต่อกัน

นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจมีหน้าที่ต้อง
ดำารงเงินกองทุนตามเงื่อนไขที่ประกาศ
กำาหนด เพื่อรองรับความเสี่ยงและความ
รับผิดจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิด
ขึ้น เช่น กรณีทรัพย์สินลูกค้าสูญหาย

 เป็นต้น

นางสาวรื�นวด่ สุวรรณ์มงคล เลขาธิกิาร 
กิ.ล.ต. กิล่าวว่า “เนื�อิงจากิกิารประกิอิบ
ธุรกิิจสินที่รัพย์ดิจิที่ัลใชั่้เที่คโนโลย่
รอิงรับกิารดำาเนินธุรกิิจเป็นหลักิ กิ.ล.ต
. จึงให้ความสำาคัญในเรื�อิงกิารรักิษัา
ความมั�นคงปลอิดภัยที่างไซิเบอิร์เป็น
อิย่างมากิเพื�อิคุ้มครอิงความปลอิดภัย
ขอิงที่รัพย์สินขอิงลูกิค้า ซิึ�งเป็น
มาตรกิารควบคุมและกิำากิับดูแลให้ผู้
ประกิอิบธุรกิิจให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ที่่� กิ.ล.ต. ประกิาศุกิำาหนด นอิกิจากิน่้
 ผู้ใชั่้บริกิารยังคงต้อิงให้ความสำาคัญ
กิับกิารป้อิงกิัน cyber risk จากิกิารใชั่้
อิุปกิรณ์์ส่วนตัวในกิารที่ำาธุรกิรรม รวม
ที่ั้งในกิรณ์่ที่่�ม่กิารเกิ็บรักิษัาสินที่รัพย์
ดิจิที่ัลขอิงตนไว้ในกิระเป๋าส่วนตัว
 (private wallet) ด้วย กิ.ล.ต. จึงขอิ
แนะนำาให้ผู้ใชั่้บริกิารเปิดใชั่้งาน Multi-
factor Authentication กิับบัญชั่่ 
email และบัญชั่่ที่่�ใชั่้ในกิารที่ำาธุรกิรรม
ซิื้อิขายสินที่รัพย์ดิจิที่ัล เพื�อิชั่่วยลด
ความเส่�ยงจากิกิารถึูกิลักิลอิบใชั่้บัญชั่่
และรหัสผ่านขอิงผู้ใชั่้บริกิารโดยไม่รู้ตัว
 และควรปฏิบัติตามคำาแนะนำาด้านกิาร
รักิษัาความปลอิดภัยบัญชั่่ผู้ใชั่้งานตาม
ที่่�ผู้ประกิอิบธุรกิิจแนะนำา”

กิ.ลุ.ต็. ยำ��ให้ผู้ปัระกิอีบธุุรกิิจสินุทุรัพิย์ดิจิทัุลุให้ควั�มสำ�คัญ
กัิบระบบรักิษ�ควั�มมั�นุคงปัลุอีดภััยทุ�งไซื้เบอีร์

และระบบทีี่�เกี�ยวข�องกับการดูิแลที่รัพิ่ย์สินลูกค�า

การเงิิน
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SCB CIO ประเมินความขัดแย้งรัสเซ่ิย-ยูเครนเป็นปัจจัยเฝ้าระวัง แม้โอิกิาสกิารเกิิดสงคราม
เต็มรูปแบบค่อินข้างตำ�า แต่ความตึงเคร่ยดยืดเย้ือิ ผลกิระที่บช่ั่วงส้ันจากิมาตรกิารควำ�าบาตรที่าง
เศุรษัฐกิิจ ม่แนวโน้มถูึกินำามาใช้ั่น่าจะตกิอิยู่กัิบตลาดกิารเงินรัสเซ่ิย  กิลุ่มธนาคารยุโรปท่ี่�ม่กิาร

ปล่อิยสินเชืั่�อิให้กัิบธุรกิิจในรัสเซ่ิย  นับเป็นปัจจัยเส่�ยงที่ำาให้ราคาพลังงานอิยู่ในระดับสูงต่อิเนื�อิง 
ส่วนผลกิระที่บต่อิตลาดหุ้นโลกิโดยรวมยังคงจำากัิด แนะที่ยอิยลงทุี่นในตลาดหุ้นยุโรปได้ต่อิ จากิ

ผลประกิอิบกิารท่ี่�ยังโตต่อิเนื�อิง รวมถึึงกิารปรับนโยบายกิารเงินตึงตัวขอิงธนาคารกิลางยุโรป 
(ECB) ท่ี่�น่าจะเกิิดข้ึนช้ั่ากิว่าธนาคารกิลางสหรัฐฯ (Fed)

 ดร.กิำาพล อิดิเรกิสมบัติ ผู้อิำานวยกิารอิาวุโส SCB 
Chief Investment Office  (SCB CIO)  ธนาคาร
ไที่ยพาณ์ิชั่ย์ เปิดเผยว่า  SCB CIO มองปัญหาความ
ขัดแย้งและผลกระทบจากแนวโน้มการใช้มาตรการ
ควำ่าบาตรทางเศรษฐกิจระหว่างรัสเซิีย-ยูเครนและ
ชาติมหาอำานาจนำาโดยสหรัฐฯ และอังกฤษ มีแนว
โน้มยืดเยื้อ แม้โอกาสการเกิดสงครามเต็มรูปแบบ
ค่อนข้างตำ่า เนื่องจากการทำาสงครามเต็มรูปแบบ
จะเกิดผลเสียอย่างมหาศาลทั้งกับรัสเซิีย  สหภาพ
ยุโรป  และสหรัฐอเมริกา  โดยมาตรการควำ่าบาตร
จากกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาป้องกัน
แอตแลนติกเหนือ( NATO) ที่มีแนวโน้มถูกนำามาใช้จะ
ส่งผลกระทบทางลบโดยตรงต่อเศรษฐกิจและตลาด
การเงินรัสเซิีย ในส่วนของสหภาพยุโรป มีแนวโน้ม
จะประสบปัญหาความมั่นคงด้านพลังงาน เนื่องจาก
พึ่งพาก๊าซิธรรมชาติจากรัสเซิียในสัดส่วนสูง โดยการ
ส่งออกก๊าซิธรรมชาติ (LNG) ของรัสเซิียคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณ 35% ของปริมาณการใช้ก๊าซิของยุโรปในปี
 2022  และสหรัฐฯ จะเกิดปัญหาเงินเฟ้อที่เร่งตัวต่อ
เนื่องจะยิ่งทำาให้ธนาคารกลางสหรัฐ( Fed) ต้องเร่ง
ขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าเดิม ซิึ่งจะกระทบการฟื้นตัวทาง
เศรษฐกิจ

ที่ั้งน่้  ในระยะสั้นประเด็นที่่�ต้อิงติดตามใกิล้ชั่ิด คือิ
 รายละเอิ่ยดกิารควำ�าบาตรที่างเศุรษัฐกิิจ (economic 
sanctions) ที่่�อิาจนำามาใชั่้ต่อิรัสเซิ่ย ซิึ�งจะส่งผล
ลบต่อิเศุรษัฐกิิจและตลาดเงินขอิงรัสเซิ่ย และส่ง
ผลกิระที่บต่อิความมั�นคงด้านพลังงานในยุโรป รวม
ถึึงสถึาบันกิารเงินและภาคธุรกิิจขอิงยุโรปที่่�ม่ส่วน
เกิ่�ยวข้อิงกิับภาคธุรกิิจในรัสเซิ่ย

ผลกระทบหลักตกที่ตลาดการเงินของรัสเซิีย ในขณะที่
ผลกระทบต่อตลาดหุ้นยุโรปและราคานำ้ามันและราคา
ทองคำายังจำากัด

ผลกระทบต่อตลาดรัสเซิีย: ความตึงเครียดส่งผลก
ระทบโดยตรงต่อราคาสินทรัพย์เสี่ยงของรัสเซิีย โดย
เฉพาะตลาดหุ้นรัสเซิียที่ปรับลงและค่าเงินรัสเซิียที่อ่อน

ค่าเมื่อเทียบดอลลาร์สหรัฐ โดย MOEX index ปรับลด
ลงราว 7%YTD และเคยปรับลงมากสุดถึง 15% จาก
ช่วงต้นปีระหว่างวันที่ 18-19 ม.ค. ซิึ่ง valuation ของ
 MOEX index ปรับลดลงเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 4.7 เท่าบน 
12-month forward P/E (ระดับตำ่าสุดในรอบ 10 ปีอยู่
ที่ 4.6 เท่า ในเดือนมี.ค. 2014 ช่วงเกิดความตึงเครียด
ในคาบสมุทรไครเมีย) และ 5-year CDS spread ของ
รัสเซิียได้เพิ่มขึ้นกว่า 200 bps (สะท้อน sovereign 
risk ที่เพิ่มขึ้น) แต่ยังเพิ่มขึ้นน้อยกว่าระดับราว 600 
bps ในเดือนม.ค. 2015 ซิึ่งแสดงให้เห็นว่าความ
ตึงเครียดในรอบนี้ส่งผลต่อตลาดรัสเซิีย ไม่ได้รุนแรง
มากนักเมื่อเทียบกับอดีต รวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์
หลักของรัสเซิีย เช่น ราคาแพลเลเดียม ที่ไม่ได้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงด้านราคารุนแรงมาก และเพิ่งเริ่มฟื้นตัว
จากระดับตำ่าสุดในรอบเกือบ 2 ปี

ผลกิระที่บต่อิตลาดยุโรป: ในภาพรวม มอิงผลกิระที่บ
โดยตรงยังม่แนวโน้มจำากิัด  จากิปัจจัยดังต่อิไปน่้ 1)
ราคากิ๊าซิธรรมชั่าติในยุโรป (EU natural gas price) 
ไม่ได้เพิ�มขึ้นมากิตั้งแต่ต้นปีและพึ�งผ่านจุดสูงสุดขอิง
ราคาในชั่่วงปลายปี 2021 (2) ราคาหุ้นสินค้าอิุปโภค
คงที่น (consumer durables) และหุ้นสถึาบันกิาร
เงินขอิงยุโรปส่วนใหญ่ไม่ได้ปรับลงมากิจากิเหตุกิารณ์์ 
(3) คาดกิารณ์์กิารเปล่�ยนแปลงอิัตราดอิกิเบ่้ยนโยบาย
ขอิงธนาคารกิลางยุโรป (ECB) ในชั่่วง 1 ปีข้างหน้าไม่
ได้ม่กิารเปล่�ยนแปลงอิย่างม่นัยสำาคัญ (เพิ�มขึ้นเพ่ยง
 10-20 bps) สะที่้อินว่าตลาดไม่ได้กิังวลมากินักิถึึง
สถึานกิารณ์์เงินเฟ้อิจากิความขัดแย้งปัจจุบัน (4) 
credit spread ขอิง EU HY กิลับแคบลงเมื�อิเที่่ยบ
กิับ US HY สะที่้อินว่าความเส่�ยงต่อิตลาดหุ้นกิู้ยุโรป
โดยรวมไม่ได้เพิ�มขึ้นอิย่างม่นัย ดังนั้น จึงพอิสรุปได้
เบื้อิงต้นว่า ความผันผวนด้านราคาขอิงสินที่รัพย์เส่�ยง
ในตลาดยุโรปส่วนใหญ่ม่แนวโน้มมาจากิความกิังวล
ด้านกิารถึอินสภาพคล่อิงขอิง Fed ในชั่่วงกิ่อินหน้า
มากิกิว่าประเด็นรัสเซิ่ย-ยูเครนโดยตรง มอิงตลาดหุ้น
ยุโรปในชั่่วงสั้นยังอิยู่ในแนวโน้มพักิฐานเพื�อิรอิความ
ชั่ัดเจนในกิารเจรจาหาข้อิสรุป

ผลกิระที่บต่อิราคาสินค้าโภคภัณ์ฑ์: ค่อินข้างม่ผล
ชั่ัดเจนมากิที่่�สุดในบรรดาสินที่รัพย์เส่�ยง โดยราคา
ที่อิงคำาปรับขึ้นได้ในชั่่วงสั้นกิ่อินจะปรับลดลงในชั่่วง
ปลายเดือิน ม.ค. ในขณ์ะที่่�ราคานำ้ามันเพิ�มขึ้นต่อิเนื�อิง
ราว 15%YTD โดยมาจากิหลายปัจจัย เชั่่น อิุปสงค์
กิารใชั่้นำ้ามันชั่่วงหน้าหนาวที่่�เร่งตัวในขณ์ะที่่�อิุปที่าน
นำ้ามันยังตึงตัว และจากิเหตุกิารณ์์กิลุ่มกิบฏฮูต่ใน
เยเมนที่่�ได้ยิงข่ปนาวุธโจมต่สหรัฐอิาหรับเอิมิเรตส์ ซิึ�ง
ไม่ได้มาจากิเรื�อิงความขัดแย้งรัสเซิ่ย-ยูเครนเพ่ยง
อิย่างเด่ยว อิย่างไรกิ็ตาม SCB CIO มอิงว่าประเด็น
รัสเซิ่ย-ยูเครนม่ส่วนสร้าง sentiment เชั่ิงบวกิต่อิ
ราคาสินค้าโภคภัณ์ฑ์ได้จากิกิารที่่�รัสเซิ่ยเป็นผู้ผลิต
รายใหญ่ขอิงโลกิในส่วนขอิงนำ้ามันและกิ๊าซิธรรมชั่าติ
 แพลเลเด่ยมและนิกิเกิิล ในขณ์ะที่่�ยูเครนเป็นผู้ผลิต
รายสำาคัญในส่วนขอิงข้าวโพดและข้าวสาล่ มอิงราคา
สินค้าโภคภัณ์ฑ์โดยเฉพาะนำ้ามันและสินค้าเกิษัตรยัง
ที่รงตัวในระดับสูงในชั่่วงสั้น

SCB CIO ยังคงแนะนำาทยอยลงทุนในตลาดหุ้นยุโรป
ได้ต่อ เนื่องจากมองดัชนี Europe STOXX 600 ยัง
มี 2022 EPS growth ในระดับที่สูงราว 7-8% และ
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ยังคงมีแนวโน้มปรับ
นโยบายการเงินตึงตัวช้ากว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ
 (Fed) และคาดความผันผวนในตลาดการเงินโลกจาก
ประเด็นความตึงเครียดระหว่างรัสเซิีย-ยูเครนจะสูง
เพียงระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ต้องติดตาม คือ
 นักลงทุนที่มีการถือครองตราสารหนี้และหุ้นธนาคาร
ในยุโรป เช่น Raiffeisen, OTP Bank, UniCredit, 
Société Générale และ ING ควรต้องจับตาดู
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากธนาคารเหล่านี้มีการ
ดำาเนินธุรกิจผ่านการปล่อยกู้และรับรู้รายได้บางส่วน
จากรัสเซิีย แต่คาดว่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อหุ้น
กลุ่มธนาคารยุโรปไม่รุนแรง เนื่องจาก ECB ประกาศ
เพิ่มมาตรการรองรับสำาหรับธนาคารยุโรปที่อาจได้รับ
ผลกระทบข้างต้นแล้ว โดยมีการเร่งเตรียมเงินสำารอง
ให้เพียงพอเพื่อรองรับความเสี่ยงและความผันผวนด้าน
สภาพคล่องและเครดิตที่อาจเกิดขึ้นในระยะข้างหน้า

SCB CIO หวัั�นุควั�มตึ็งเครียดรัสเซีื้ย-ยูเครนุแนุวัโนุ้มย้ดเย้�อี 

แต่ิผลกระที่บติลาดิห้่�นโลกยังคงจำากัดิ
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กิรุงศุร่ (ธนาคารกิรุงศุร่อิยุธยา จำากัิด (มหาชั่น) และบริษััที่ในเครือิ) ในเครือิขอิงมิตซูิบิชิั่ ยูเอิฟเจ ไฟแนนเช่ั่ยล กิรุ๊ป 
(MUFG) หนึ�งในกิลุ่มสถึาบันกิารเงินท่ี่�ใหญ่ท่ี่�สุดระดับโลกิ ประกิาศุแผนงานที่างธุรกิิจประจำาปี 2565 เพื�อิสานพันธ
กิิจท่ี่�วางไว้ให้สำาเร็จในกิารเป็น "สถึาบันกิารเงินไที่ยท่ี่�เป็นท่ี่�หนึ�งในใจลูกิค้า พร้อิมเชืั่�อิมโยงความต้อิงกิารขอิงลูกิค้า

ทัี่�วท้ัี่งภูมิภาคอิาเซ่ิยน" ผ่านสามแกินกิลยุที่ธ์หลักิท่ี่�ให้ความสำาคัญกัิบกิารเชืั่�อิมโยงอิาเซ่ิยน กิารเป็นพันธมิตรท่ี่�
ลูกิค้าไว้วางใจได้ และกิารตอิกิยำ้าความเป็นผู้นำาด้านดิจิทัี่ลและนวัตกิรรม กิรุงศุร่มุ่งมั�นท่ี่�จะนำาพาลูกิค้า 
"เดินหน้าสู่อิาเซ่ิยนกัิบกิรุงศุร่ (Go ASEAN with Krungsri)" ด้วยกิารใช้ั่ประโยชั่น์จากิเครือิข่ายและ

ความเช่ั่�ยวชั่าญระดับโลกิขอิง MUFG

นายเซิอิิจิโระ อิาคิตะ กิรรมกิารผู้จัดกิารใหญ่และ
ประธานเจ้าหน้าที่่�บริหาร ธนาคารกิรุงศุร่อิยุธยา จำา
กิัด (มหาชั่น) กิล่าวว่า "อิ่กิหนึ�งปีที่่�ที่้าที่ายน่้ กิรุงศุร่ยัง
คงรักิษัาคำามั�นในกิารชั่่วยเหลือิเชั่ิงรุกิให้กิับลูกิค้าที่่�ได้
รับผลกิระที่บด้วยมาตรกิารต่าง ๆ ขณ์ะที่่�ยังคงรักิษัา
ประสิที่ธิภาพกิารดำาเนินงานที่่�แข็งแกิร่งด้วยกิารปรับ
ตัวรับสถึานกิารณ์์ได้เป็นอิย่างด่ เมื�อิมอิงย้อินกิลับไป
ในปีแรกิขอิงแผนงานธุรกิิจระยะกิลางประจำาปี 2564-
2566 ถึือิได้ว่ากิรุงศุร่ประสบความสำาเร็จในหลายเรื�อิง
 โดยเฉพาะอิย่างยิ�งกิารเสริมสร้างประสิที่ธิภาพและ
กิารขยายธุรกิิจสู่อิาเซิ่ยน ที่่�ล่าสุดเราได้เข้าสู่ประเที่ศุ
เว่ยดนามซิึ�งถึือิเป็นประเที่ศุที่่�ห้าขอิงเราในภูมิภาค
อิาเซิ่ยน  นอิกิจากิน่้ เรายังส่งเสริมกิารสร้างระบบ
นิเวศุและพันธมิตรที่างธุรกิิจใหม่ๆ (ecosystems 
and partnerships) ด้วยระบบนิเวศุ ยานยนต์
 ที่่�อิยู่อิาศุัย และกิารพาณ์ิชั่ย์ (Mobility, Living, 
Commerce) ซิึ�งเป็น 3 ระบบนิเวศุหลักิที่่�พัฒนาขึ้นมา
จากิกิารดำาเนินชั่่วิตขอิงลูกิค้าในปัจจุบัน อิ่กิที่ั้งกิรุงศุร่
ยังเดินหน้าตามแนวที่างกิารที่ำาธุรกิิจเพื�อิความยั�งยืน
ที่่�เน้นในด้านสิ�งแวดล้อิม (Environmental) สังคม
 (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) หรือิ
 ESG ด้วยกิารประกิาศุเป้าหมายความเป็นกิลางที่าง
คาร์บอิน และอิอิกิผลิตภัณ์ฑ์สินเชั่ื�อิและตราสารหน่้
ที่่�เชั่ื�อิมโยงกิับแนวที่างความยั�งยืนเป็นรายแรกิขอิง
ประเที่ศุไที่ย ซิึ�งความสำาเร็จน่้ได้นำาพาให้กิรุงศุร่เป็น
ผู้นำาในตลาดธุรกิิจกิารเงินเพื�อิความยั�งยืน และเรายัง
คงประสบความสำาเร็จด้านดิจิที่ัลและนวัตกิรรมอิย่าง
ต่อิเนื�อิงด้วยกิารพัฒนาเที่คโนโลย่หลักิขอิงเราให้ที่ัน
สมัยยิ�งขึ้นและเดินหน้าสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน
ที่างกิารเงินอิัจฉริยะขอิงธนาคารแห่งประเที่ศุไที่ย
อิย่างเต็มที่่�เพื�อิขับเคลื�อินเศุรษัฐกิิจดิจิที่ัลขอิง
ประเที่ศุไที่ยไปด้วยกิัน"

"ในปี 2565 น่้ นับเป็นปีที่่�สอิงขอิงแผนงานธุรกิิจ
 กิรุงศุร่พร้อิมที่่�จะสนับสนุนลูกิค้าขอิงเรา 'เดินหน้า
สู่อิาเซิ่ยนกิับกิรุงศุร่' (Go ASEAN with Krungsri)  
ผ่านสามแกินหลักิ คือิ กิารพาลูกิค้าขอิงเราไปให้ไกิล
กิว่าประเที่ศุไที่ย (Beyond Thailand) ด้วยกิารใชั่้
ประโยชั่น์จากิเครือิข่ายที่่�เข้มแข็งขอิง MUFG และ
ความแข็งแกิร่งขอิงกิรุงศุร่ในกิารเชั่ื�อิมโยงตลาดใน
ภูมิภาคอิาเซิ่ยน  กิารเป็นพันธมิตรที่่�ลูกิค้าไว้วางใจ

ผ่านกิารให้บริกิารที่่�เป็นมากิกิว่าสถึาบันกิารเงิน 
(Beyond Banking) เพื�อิที่ั้งลูกิค้าธุรกิิจและลูกิค้าราย
ย่อิย  ตลอิดจนกิารเดินหน้าอิย่างต่อิเนื�อิงในกิารที่ำา
มากิกิว่าเที่คโนโลย่ (Beyond Tech) ด้วยกิารพัฒนา
ด้านดิจิที่ัลและนวัตกิรรมเพื�อิเชั่ื�อิมโยงความต้อิงกิาร
ขอิงลูกิค้า" นายอิาคิตะ กิล่าวเสริม
 
นายไพโรจน์ ชั่ื�นครุฑ ประธานคณ์ะเจ้าหน้าที่่�ด้าน
กิลยุที่ธ์และวางแผนธุรกิิจอิงค์กิร ธนาคารกิรุง
ศุร่อิยุธยา จำากิัด (มหาชั่น) กล่าวว่า "กรุงศรีนับเป็น
สถาบันการเงินไทยที่มีเครือข่ายครอบคลุมประเทศ
ในอาเซิียนมากที่สุด ด้วยการใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง
และความเป็นเอกลักษณ์ของเราที่เป็นส่วนหนึ่งของ
 MUFG  เรากำาลังสร้างเครือข่ายที่เชื่อมโยงตลาดใน
ภูมิภาคอาเซิียนและก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการใน
ระดับอาเซิียน  ปัจจุบัน กรุงศรีได้ให้บริการลูกค้าไปแล้ว
มากกว่า 500,000 บัญชี ในกัมพูชา สปป.ลาว และ
ฟิลิปปินส์ รวมมูลค่าสภาพคล่องแล้วกว่า 64,000 ล้าน
บาท

ในขณะเดียวกัน สำาหรับลูกค้าคนไทย เรายังคงเดินหน้า
ขยายโซิลูชั่นในการเพิ่มมูลค่าในการทำาการค้าระหว่าง
ประเทศ (cross-border value chain solutions) ใน
อุตสาหกรรมต่างๆ และบริการให้คำาปรึกษาเพื่อช่วย
สร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้าธุรกิจไปเติบโตใน 9 
ประเทศทั่วทั้งอาเซิียน และอีกมากกว่า 50 ประเทศทั่ว
โลกผ่านเครือข่ายของ MUFG นอกจากนี้เรากำาลังขยาย
บริการธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศทั้งสำาหรับ
ลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
 จากเดิมที่มีการเชื่อมต่อบริการ 3 ประเทศในปีที่ผ่าน
มา ให้เป็น 8 ประเทศภายในปี 2565 โดยปัจจุบันนี้ มี
ธุรกรรมการชำาระเงินและการโอนระหว่างประเทศใน
อาเซิียนผ่านกรุงศรีแล้วมากกว่า 500,000 ครั้ง มูลค่า
รวมมากกว่า 200,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐต่อปี

ในฐานะพันธมิตรที่ลูกค้าไว้วางใจ กรุงศรีได้ให้บริการ
ที่เป็นมากกว่าสถาบันการเงิน เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
ของลูกค้าในแต่ละวัน โดยการสร้างระบบนิเวศที่สำาคัญ
ครอบคลุมในสามขอบข่ายคือ ยานยนต์ ที่อยู่อาศัย และ

การพาณิชย์ (Mobility, Living, Commerce) ในปีนี้
 เราก็ยังคงเดินหน้าสร้างพันธมิตรในกลุ่มธุรกิจหลาก
หลาย ทั้งธุรกิจด้านพลังงาน โทรคมนาคม ประกัน
 อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจรายย่อยและเชิงพาณิชย์ต่อ
ไป รวมถึงเรากำาลังทำางานร่วมกับพันธมิตรใน digital 
assets และ private markets เพื่อนำาเสนอผลิตภัณฑ์
การลงทุนที่มีเอกลักษณ์และน่าสนใจให้กับลูกค้าของเรา
 นอกจากนี้แล้ว กรุงศรีได้ร่วมมือกับ MUFG ดำาเนินการ
ตามแนวทางการทำาธุรกิจ ESG ด้วยเป้าหมายที่จะเป็น
องค์กรที่ลดการปล่อยก๊าซิเรือนกระจกจากการดำาเนิน
งานของธนาคารภายในปี 2573 และจากการให้บริการ
ทางการเงินภายในปี 2593 อีกทั้ง เรายังมุ่งมั่นเป็นผู้นำา
ด้านการเงินที่คำานึงถึง ESG และสนับสนุนลูกค้าของเรา
ให้บรรลุสู่เป้าหมายด้านความยั่งยืนไปด้วยกัน

ในการนำาด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม กรุงศรีสามารถใช้
ประโยชน์จากเครือข่ายและการลงทุนในด้านเทคโนโลยี
ระดับโลกของ MUFG ในปี 2565 กรุงศรีจะเน้นเรื่อง
การขยาย API เชื่อมโยงกับธนาคารพันธมิตรในอาเซิียน
 การร่วมสร้าง AI Tech Lab กับ MUFG และพันธมิตร
เช่น Grab การเป็นผู้นำาในโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน
อัจฉริยะและแพลตฟอร์มเชิงพาณิชย์ให้กับตลาดทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศ  โดยเราวางแผนลงทุนใน
ด้านไอทีปีนี้ที่ 7,000-8,000 ล้านบาท" นายไพโรจน์
กล่าวเสริม
 
"กิารเชั่ื�อิมโยงอิาเซิ่ยน กิารเป็นพันธมิตรที่่�ลูกิค้าไว้
วางใจ และกิารนำาด้วยดิจิที่ัลและนวัตกิรรม เป็น
กิุญแจสำาคัญขอิงเราในปี 2565 เราพร้อิมที่่�จะพา
ลูกิค้าไปม่ประสบกิารณ์์ Beyond Thailand, Beyond 
Banking และ Beyond Tech ด้วยกิัน" นายไพโรจน์
กิล่าวสรุป

ในปี 2565 กิรุงศุร่คาดว่าสินเชั่ื�อิจะเติบโตในระดับ
 3-5% และม่ส่วนต่างอิัตราดอิกิเบ่้ยสุที่ธิที่่�  3.1-3.3% 
กิารเติบโตขอิงรายได้ที่่�มิใชั่่ดอิกิเบ่้ยอิยู่ในระดับเด่ยว
กิับปีที่่�ผ่านมา และอิัตราส่วนสินเชั่ื�อิที่่�ไม่กิ่อิให้เกิิดราย
ได้อิยู่ที่่�ระดับตำ�ากิว่า 2.6%

BAY ปัระกิ�ศูแผนุธุุรกิิจปีั 2565 
"เดิินห่น�าสู่อาเซียนกับกร้งศรี"
วางเปา้สินเชื�อเติิบโติ 3-5%
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วันพุธท่ี่� 2 กุิมภาพันธ์ 2565 นายสุพันธ์ุ มงคลสุธ่ ประธานสภาอุิตสาหกิรรมแห่งประเที่ศุไที่ย เป็น
ประธานกิารประชุั่มคณ์ะกิรรมกิารร่วมภาคเอิกิชั่น 3 สถึาบัน (กิกิร.) ประจำาเดือินกิถึมภาพันธ์ 2565 
โดยม่นายสนั�น อัิงอุิบลกุิล ประธานกิรรมกิารหอิกิารค้าไที่ยและสภาหอิกิารค้าแห่งประเที่ศุไที่ย และ
ม่นายผยง ศุร่วณิ์ชั่ ประธานสมาคมธนาคารไที่ย เป็นประธานร่วมในกิารประชุั่ม ณ์ โรงแรมคอินราด 

กิรุงเที่พ โดยม่กิารแถึลงข่าวในประเด็นต่อิไปน้่

• กิารแพร่ระบาดอิย่างรวดเร็วขอิงไวรัสโควิด-19 
สายพันธุ์โอิมิครอินส่งผลให้กิิจกิรรมเศุรษัฐกิิจชั่่วง
ต้นปีม่แนวโน้มชั่ะลอิตัวบ้าง แต่ผลกิระที่บโดยรวม
คาดว่าไม่รุนแรง หลายประเที่ศุม่กิารแพร่ระบาด
อิย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสหรัฐฯ และยุโรป แต่กิาร
บังคับใชั่้มาตรกิารควบคุมโรคเข้มงวดน้อิยกิว่า
ในชั่่วงขอิงกิารระบาดขอิงสายพันธุ์เดลตามากิ
เนื�อิงจากิความรุนแรงขอิงโรคลดลงตามที่่�หลาย
ฝ�ายคาดกิารณ์์ กิิจกิรรมที่างเศุรษัฐกิิจจึงชั่ะลอิลง
บ้างแต่ส่วนใหญ่ยังสามารถึดำาเนินต่อิไปได้ตาม
ปกิติ ดังนั้น ภาคกิารส่งอิอิกิขอิงไที่ยยังม่โอิกิาสที่่�
จะยังเติบโตตามที่่�คาดกิารณ์์ไว้หากิสามารถึป้อิงกิัน
ไม่ให้กิารแพร่ระบาดม่ผลกิระที่บรุนแรงต่อิ supply 
chain ขอิงภาคกิารผลิตได้

• ความตึงเคร่ยดที่างกิารเมือิงระหว่างรัสเซิ่ยและ
ยูเครน ม่โอิกิาสส่งผลกิระที่บด้านลบต่อิเศุรษัฐกิิจ
โลกิและไที่ยในหลายมิติ หากิสถึานกิารณ์์ลุกิลาม
จนส่งผลให้สหรัฐอิเมริกิา สหราชั่อิาณ์าจักิร และ
สหภาพยุโรปใชั่้มาตรกิารควำ�าบาตรที่างเศุรษัฐกิิจ
ต่อิรัสเซิ่ย กิ็จะกิดดันให้กิารค้าโลกิ รวมถึึงกิารค้า
ระหว่างไที่ยและรัสเซิ่ยได้รับผลกิระที่บ นอิกิจากิน่้
 หากิที่างรัสเซิ่ยตอิบโต้ด้วยกิารลดกิำาลังกิารผลิต
นำ้ามันดิบและกิ๊าซิธรรมชั่าติ จะยิ�งกิดดันให้อิุปที่าน
นำ้ามันและกิ๊าซิธรรมชั่าติตึงตัวมากิขึ้น และส่งผลกิ
ระที่บต่อิเนื�อิงไปยังอิัตราเงินเฟ้อิ เนื�อิงจากิรัสเซิ่ย
เป็นผู้ผลิตนำ้ามันดิบและกิ๊าซิธรรมชั่าติอิันดับที่่�สอิง
ขอิงโลกิ อิ่กิที่ั้งราคานำ้ามันดิบที่่�สูงอิาจส่งผลให้
ราคาสินค้าโภคภัณ์ฑ์อิื�นๆเพิ�มขึ้นตามไปด้วย โดย
เฉพาะเหล็กิ และอิลูมิเน่ยม ในกิรณ์่ที่่�แย่ ราคานำ้า
มันดิบเบรนที่์ในไตรมาสแรกิขอิงปี 2565 อิาจพุ่ง
สูงกิว่า 100 ดอิลลาร์ฯ ต่อิบาร์เรล อิย่างไรกิ็ด่ ยัง
ต้อิงติดตามสถึานกิารณ์์ความตึงเคร่ยดดังกิล่าวต่อิ 
ซิึ�งอิาจส่งผลกิระที่บด้านอิื�นเพิ�มเติม โดยเฉพาะกิาร
ที่่อิงเที่่�ยว

• หากิอิัตราเงินเฟ้อิเพิ�มสูงขึ้นมากิ อิาจส่งผลกิ
ระที่บต่อิกิารฟื้นตัวขอิงเศุรษัฐกิิจ เนื�อิงจากิราคา
นำ้ามันดิบในตลาดโลกิ รวมถึึงราคาสินค้าวัตถึุดิบที่่�
เพิ�มสูงขึ้นอิย่างรวดเร็ว ที่ำาให้ราคาสินค้าและบริกิาร

ในภาพรวมปรับตัวเพิ�มขึ้นมากิ จนเริ�มส่งผลกิระที่บ
ต่อิค่าครอิงชั่่พและกิำาลังซิื้อิขอิงประชั่าชั่น ที่ั้งน่้ ที่่�
ประชัุ่ม กิกิร. ประเมินว่า อิัตราเงินเฟ้อิที่ั้งปีม่แนว
โน้มปรับตัวสูงขึ้นในกิรอิบ 1.5-2.5% โดยเฉพาะใน
ชั่่วงครึ�งปีแรกิที่่�อิัตราเงินเฟ้อิที่ั�วไปอิาจเร่งตัวขึ้น
แตะระดับ 3% ซิึ�งอิาจส่งผลให้เศุรษัฐกิิจไที่ยเติบโต
ลดลงกิว่าที่่�ประมาณ์กิารได้
 
• เศุรษัฐกิิจปี 2565 ม่ปัจจัยเส่�ยงเพิ�มมากิขึ้น
 เศุรษัฐกิิจไที่ยยังม่ศุักิยภาพที่่�จะเติบโตได้เนื�อิงจากิ
สามารถึบริหารจัดกิารกิารแพร่ระบาดขอิงไวรัสสาย
พันธุ์ใหม่ (โอิมิครอิน) ได้อิย่างม่ประสิที่ธิภาพ โดย
ไม่จำาเป็นต้อิงม่กิาร Lockdown อิย่างไรกิ็ด่ ความ
ตึงเคร่ยดระหว่างรัสเซิ่ยกิับยูเครนเป็นปัจจัยเส่�ยงที่่�
จะส่งผลกิระที่บต่อิเศุรษัฐกิิจไที่ยได้หลายชั่่อิงที่าง
 รวมถึึงเงินเฟ้อิ ภาครัฐจึงจำาเป็นต้อิงเตร่ยมกิาร
แกิ้ปัญหาราคาสินค้าแพงเพื�อิไม่ให้อิัตราเงินเฟ้อิ
เร่งขึ้นมากิ จนกิระที่บกิับผู้บริโภคและกิารเติบโต
ขอิงเศุรษัฐกิิจไที่ยโดยรวม ที่่�ประชัุ่ม กิกิร. จึงคง
ประมาณ์กิารเศุรษัฐกิิจไที่ยปี 2565 จะขยายตัวได้
ในกิรอิบ 3.0% ถึึง 4.5% ขณ์ะที่่�ประมาณ์กิารกิาร
ส่งอิอิกิในปี 2565 ว่าจะขยายตัวในกิรอิบ 3.0% ถึึง
 5.0% ส่วนอิัตราเงินเฟ้อิที่ั�วไปคาดว่าจะปรับตัวขึ้น
ในกิรอิบ 1.5% ถึึง 2.5%

• ที่ั้งน่้ สืบเนื�อิงจากิสถึานกิารณ์์กิารปรับราคาสินค้า
อิุปโภคบริโภคในขณ์ะน่้ โดยเฉพาะในหมวดอิาหาร
สด และพลังงาน ที่่�ม่กิารที่ยอิยปรับราคาสูงขึ้น ซิึ�ง
กิระที่บต่อิภาระค่าครอิงชั่่พขอิงประชั่าชั่นอิย่าง
มากิ อิาจส่งผลให้เกิิดความกิังวลเรื�อิงกิำาลังซิื้อิขอิง
ภาคครัวเรือินที่่�จะชั่ะลอิกิารบริโภคลง ประกิอิบกิับ
ประชั่าชั่นระมัดระวังกิารใชั่้จ่ายซิื้อิสินค้าที่่�จำาเป็น
เที่่านั้น ซิึ�งจะสะที่้อินผ่านกิิจกิรรมที่างเศุรษัฐกิิจที่่�
อิาจฟื้นตัวได้ชั่้ากิว่าที่่�คาดกิารณ์์ โดยที่่�ประชัุ่ม

กกร. มีข้อเสนอ ดังนี้

 

1) ขอิความร่วมมือิภาคเอิกิชั่นในกิารตรึงราคา
สินค้า โดยขอิให้ผู้ประกิอิบกิารบริหารจัดกิารสต๊อิกิ
สินค้าและวัตถึุดิบที่่�ม่อิยู่เพื�อิชั่ะลอิกิารปรับขึ้นราคา
อิอิกิไปกิ่อิน เพื�อิชั่่วยลดภาระค่าครอิงชั่่พให้แกิ่
ประชั่าชั่นในสถึานกิารณ์์ปัจจุบัน

2) ขอิให้ภาครัฐตรึงราคาพลังงานเชั่ื้อิเพลิงและ
กิ๊าซิหุงต้มภายในประเที่ศุอิย่างต่อิเนื�อิง โดยตรึง
ราคานำ้ามันด่เซิลไม่ให้เกิิน 30 บาที่ต่อิลิตร เพื�อิชั่่วย
บรรเที่าภาระต้นทีุ่นกิารผลิตและกิารขนส่งให้กิับผู้
ประกิอิบกิาร

3) ขอิให้ภาครัฐอิำานวยความสะดวกิในกิารเดินที่าง
เข้าประเที่ศุ โดยปรับมาตรกิาร Test & Go ให้ลด
จำานวนครั้งกิารตรวจ RT-PCR ให้เหลือิเพ่ยงวันที่่�
เดินที่างถึึงไที่ย และให้ใชั่้วิธ่กิารส่งผลตรวจ ATK 
ผ่านระบบ หลังกิารเดินที่างเข้าประเที่ศุ 5 วัน แที่น
กิารตรวจด้วย RT-PCR เพื�อิส่งเสริมบรรยากิาศุกิาร
ที่่อิงเที่่�ยวให้กิลับมาอิ่กิครั้ง

ทั้งนี้ภาคเอกชน โดย กกร. ขอมีส่วนร่วมในคณะ
กรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ( ศบค
.) เพื่อเสนอแนะและให้คำาปรึกษาด้านการบริหาร
จัดการในสถานการณ์โควิด -19 ให้มาตรการที่ออก
มามีประสิทธิภาพด้านสาธารณสุขควบคู่ไปกับด้าน
เศรษฐกิจ

นอกจากนี้ การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุข
ภาพในสถานประกอบการได้มีความสำาคัญมากยิ่ง
ขึ้น ซิึ่งหากภาครัฐให้การสนับสนุน โดยผู้ประกอบ
การสามารถนำาค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อส่ง
เสริมสุขภาพในสถานประกอบการไปลดหย่อนภาษี
ได้ 1.5 เท่า หรือมีมาตรการสนับสนุนอื่นๆ ที่เป็นแรง
จูงใจให้แก่ผู้ประกอบการ นั้นจะเป็นประโยชน์ทั้งส่ง
เสริมการป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) ให้
กับบุคลากร และลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
พยาบาลของหน่วยงานภาครัฐในอนาคตอย่างมาก

กิกิร. คงปัระม�ณกิ�รเศูรษฐกิิจไทุยปีั 65 
ขุย�ยตั็วัในุกิรอีบ 3.0% ถึืง 4.5%

ส่งออก 3.0% ถ้ง 5.0% ,เงินเฟอ้ปรับตัิวข้�น
ในกรอบ 1.5% ถ้ง 2.5%

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE



“ที่ร่น่ต้่” ช้่ั่ กิ.พ.ยังต้อิงระวังดัชั่น่แกิว่งผันผวน แม้จะไม่ม่กิารประชุั่มเฟด แต่ตลาดจะผันแปรไปก่ิอิน
ตามตัวเลขเศุรษัฐกิิจสหรัฐฯ ท่ี่�อิอิกิมาท้ัี่งกิารจ้างงานและอัิตราเงินเฟ้อิ มอิง SET ระดับปัจจุบันอิยู่
ในระดับท่ี่�สมดุล แนะบริหารพอิร์ตด้วยกิลยุที่ธ์ข้ึนขาย –ลงซ้ืิอิตามกิรอิบ ระบุธ่มหุ้นปันผลยังคงโดด

เด่นให้ผลตอิบแที่นชั่นะตลาด พร้อิมแนะที่ยอิยสะสมหุ้นเติบโตท่ี่�ราคาปรับลงมาแรงเกิินไป

นายณั์ฐชั่าต เมฆมาสิน ผู้ช่ั่วย
กิรรมกิารผู้จัดกิาร ฝ�ายวิเคราะห์หลักิ
ที่รัพย์ บริษััที่หลักิที่รัพย์ ที่ร่น่ต้่ จำากัิด
 เปิดเผยถึงทิศทางการลงทุนเดือน
 ก.พ.2565 ว่า ปัจจัยหลักท่ีจะมีผลต่อ
การลงทุน คือรายงานตัวเลขเศรษฐกิจ
สำาคัญของสหรัฐฯ ซ่ึิงถ้าหากออกมา
แตกต่างจากเดือนก่อนหรือคาดการณ์
ของตลาดมาก จะส่งผลกระทบต่อ
ความคิดของของนักลงทุนในตลาดต่อ
แนวนโยบายการเงินของ Fed ในช่วง
ถัดไปได้ แนะจับตาตัวเลขสำาคัญท่ีจะ
ออกมาในเดือนน้ีได้แก่ การรายงาน
ตัวเลขการจ้างงานในวันท่ี 4 ก.พ. และ
การรายงานตัวเลขเงินเฟ้อในวันท่ี 10 
ก.พ.

ทั้งนี้ จากการที่ในช่วงที่ผ่านมา นัก
ลงทุนมีการเร่ง Price in ประเด็นการ
ขึ้นดอกเบี้ยของ Fed จึงทำาให้อัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นของ
สหรัฐฯ เร่งตัวขึ้น และส่งผลให้ความ
ชัน Yield curve ของสหรัฐฯแบนราบ
ลงอย่างต่อเนื่อง สวนทางกับฝั่งของ
ไทยที่แนวโน้มการเข้มงวดนโยบายการ
เงินยังคงห่างไกล จึงทำาให้ความชัน 
Yield curve ของไทยเราทรงตัวได้อยู่
ในระดับสูง ภาพของ Bond yield ที่มี
ลักษณะเช่นนี้ ย่อมทำาให้ตลาดหุ้นไทย
ปรับตัวแข็งแกร่งกว่าตลาดหุ้นสหรัฐฯ
 ในระยะสั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นที่
มีลักษณะเป็น Value stock เช่นกลุ่ม
ธนาคารและอสังหาฯ

“ตอินน่้เราจะเห็นความต่างขอิง
กิารดำาเนินนโยบายที่างกิารเงินขอิง
ประเที่ศุพัฒนาแล้วเชั่่นสหรัฐฯ ที่่�
กิำาลังขึ้นดอิกิเบ่้ย มอิงไปข้างหน้าคือิ
กิารเติบโตขอิงเศุรษัฐกิิจจะชั่ะลอิตัว
ลง ขณ์ะที่่�ประเที่ศุกิำาลังพัฒนาหรือิ
กิลุ่มประเที่ศุเกิิดใหม่ดอิกิเบ่้ยจะยัง
คงอิยู่ในโหมดผ่อินคลาย เชั่่นจ่นลด
ดอิกิเบ่้ย ส่วนประเที่ศุไที่ยเอิงกิ็เชั่ื�อิ
ว่าปีน่้ที่ั้งปีจะไม่ม่กิารขึ้นดอิกิเบ่้ย
นโยบายเพราะเศุรษัฐกิิจกิำาลังฟื้นตัว”

นายณ์ัฐชั่าต กิล่าวว่า ในส่วนขอิง
คาดกิารณ์์ดัชั่น่ปีน่้ได้ปรับลดลงมา
เล็กิน้อิยจากิเดิมที่่�มอิงว่าจุดสูงสุด
ขอิงดัชั่น่จะอิยู่ที่่� 1,800 จุดกิ็ลงมา
เหลือิ 1,770 จุด (อิิงประมาณ์กิาร
 EPS ปี 2566) เพราะนับจากิต้นปี
ประเด็นกิารเข้มงวดนโยบายกิารเงิน
ขอิง Fed ที่่�เร็วเกิินคาดได้ผลักิดัน
ให้ Bond yield ขอิงสหรัฐฯ พุ่งสูง
ขึ้นมาอิย่างม่นัยสำาคัญ จนส่งผลกิระ
ที่บต่อิ Valuation ขอิง SET Index 
ผ่านมาตรวัด Earning yield gap ใน
ที่างกิลับกิัน หากิใชั่้มาตรวัดดังกิล่าว
กิับประมาณ์กิาร EPS ปี 2565 จะ
ได้ระดับแนวรับสำาคัญขอิง SET ที่่�
ระดับ 1,560 จุด นั�นหมายความว่าที่่�
ระดับดัชั่น่ปัจจุบันแถึว 1,660 จุด 
ถึือิเป็นระดับที่่�ค่อินข้างสมดุลในเชั่ิง
 Valuation ดังนั้นกิลยุที่ธ์กิารลงทีุ่น

ในชั่่วงน่้ จึงแนะนำาเพ่ยง Selective 
กิารถึือิครอิงไปยังกิลุ่มหุ้นที่่�คาดว่าจะ
ปรับตัว Outperform ตลาดเที่่านั้น

ซิึ่งกลุ่มแรกที่แนะนำาต่อเนื่องได้แก่ธีม
หุ้นปันผลสูง ที่ล่าสุดให้ผลตอบแทน
ชนะตลาดอย่างชัดเจน ดังนั้นจึงเลือก
ตัวที่ Laggard มาในเดือนนี้อย่าง
เช่น ADVANC, INTUCH, MAJOR, 
TOG ส่วนอีกกลุ่มที่น่าสนใจได้แก่ หุ้น
เติบโตที่ราคาหุ้นปรับฐานลงมาแรง
 แต่ประมาณการ EPS ไม่ได้ถูกปรับ
ลดแต่อย่างใด ส่งผลให้ Valuation 
ปรับเข้าสู่ระดับที่น่าสนใจมากขึ้น อาทิ 
HANA, KCE, JMT

นายณัฐชาต กล่าวถึงปัจจัยเสี่ยงที่
อาจต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดในช่วง
ถัดไปได้แก่การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
ไทยที่เริ่มไม่เป็นไปตามคาดหวังและ
เผชิญอุปสรรคมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม
ที่อิงกับการบริโภคภายในประเทศที่
ได้รับผลกระทบจากปัญหาค่าครอง
ชีพที่สูงขึ้น ส่งผลให้คนออกมาจับจ่าย
ใช้สอยนอกบ้านน้อยลง สะท้อนผ่าน
ดัชนี Mobility ที่ปรับตัวลดลงในหลาย
จังหวัด หากราคาสินค้าในประเทศ
ยังคงอยู่ในระดับสูงเช่นนี้ อาจทำาให้
กลุ่มหุ้นที่อิงกับภาคการบริโภคภายใน
ประเทศมี Downside risk ที่มากขึ้น
ได้

เทุพิทุรีนีุตี็� ชีี้� กิ.พิ.ยังต้็อีงระวัังดัชี้นีุแกิวั�งผันุผวันุ แนุะบริห�รพิอีร์ต็
ด้วัยกิลุยุทุธ์ุขึุ�นุขุ�ย –ลุงซ้ื้�อีต็�มกิรอีบ/หุ้นุเด�นุ

ADVANC, INTUCH, MAJOR,TOG,
HANA,KCE, JMT

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE





มุุมุวิิเคราะห์์หุ์�น
MAGAZINE HOONINSIDE

BAM
บริหารสินที่รัพย์ กิรุงเที่พพาณิ์ชั่ย์ 
คาดกิำาไรเติบโต 28% ใน 4Q21

เราคาดก�าไร 4Q21 ท่ี 736 ล้านบาท ทรงตัว YoY แต่เติบโต 
27.7% QoQ หนุนโดยรายได้ท่ีไม่ใช่ดอกเบ้ีย (ขาย NPA ได้มาก
ข้ึน) ปรับโครงสร้างหน้ีเพ่ิม เก็บเงินสดได้มากข้ึน และค่าใช้จ่าย
บริหาร-ต้ังส�ารองลดลง ส่วนปี 2022 คาดก�าไรเติบโต 19.2% 
นอกจากปัจจัยบวกข้างต้น จะมีการโฟกัสเร่ืองหน้ีไม่มีหลัก
ประกันเพ่ิมข้ึนในปีน้ี รวมท้ังปัจจัยบวกจากการกลับมาด�าเนิน
งานปกติของระบบ และใช้ online เข้ามาช่วยจัดการ คาดยอด
จัดเก็บหน้ีเงินสดจะเพ่ิมข้ึน 8.6% YoY ส่วนแผนซ้ือหน้ีวางไว้ท่ี
 9-10 พันล้านบาท ท่ีส�าคัญคาดเห็น upside จากการร่วม JV 
กับธนาคารพาณิชย์ โดยวางเป้าหมายไว้ราว 2-3 ธนาคาร

Fundamental View: เราคำาแนะนำาซ้ืิอิ และปรับเพิ�มราคา
เป้าหมายเป็น 23.1 บาที่ (เดิม 22 บาที่) โดย fine-tune 
สมมติฐาน WACC ลง 10bps

บล.บัวหลวง :  BAM 
แนะนำ�ซ้ื้�อ ปรัับเพ่ิ่�มรั�ค�เป้�หม�ยเป็น 23.1 บ�ท 
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ADVANC แอิดวานซ์ิ อิินโฟร์ เซิอิร์วิส 

ADVANC รายงานกิำาไรสุที่ธิ 4Q21 ท่ี่� 6.86 พันล้านบาที่ หักิ
รายกิารพิเศุษั กิำาไรหลักิอิยู่ท่ี่� 6.54 พันล้านบาที่ เพิ�มข้ึน 3% YoY 
แต่ลดลง 2% QoQ ตามท่ี่�เราคาด แนวโน้ม 1Q22 คาดกิำาไรเติบโต
 4% YoY และ 6% QoQ เรา fine-tune เป้าหมายปี 2022 ขอิง
บริษััที่ ปรับรายได้บริกิารข้ึน 3% ส่งผลให้กิำาไรสุที่ธิเพิ�มข้ึน 4% 

และราคาเป้าหมายอิง DCF เพ่ิมเป็น 257 บาท แนะนำาซ้ืิอ เป็น Top 
pick กลุ่มฯ ท้ังน้ี ADVANC ประกาศจ่ายปันผล 4.24 บาท สำาหรับ
งวด 2H21 (บน payout ratio ท่ี 95% หรือมากกว่าปกติท่ี 70-75%) 
คิดเป็น Div. yields ท่ี 2% 

บล.บัวหลวง :  ADVANC
 แนะนำ�ซ้ื้�อ  รั�ค�เป้�หม�ยอ่ง DCF เพ่ิ่�มเป็น 257 บ�ท  

เป็น Top pick กลุ่่�มฯ
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บล.เมย์์แบงก์์ (ประเทศไทย์) : TOA

คงแนะนำ� ซ้ื้�อลุ่งท่น ปรัะเม่นรั�ค�เป้�หม�ย 37 บ�ท 

TOA Paint (Thailand) (TOA)
4Q64 จะฟื้นตัวแต่ไม่เด่น ต้นทีุ่นยังกิดดัน
Results Preview
   
ประเด็นกิารลงทีุ่น 
คาดกำาไร 4Q64 จะฟื้นตัว 375 ล้านบาท (+40%QoQ, -24%YoY) แต่ยังเป็นระดับที่น่าผิดหวังจากต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับ
ขึ้น  ปี 2565 ยอดขายจะเติบโต 10% นอกจากธุรกิจสีที่ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 50% จะมีการขยายตลาดวัสดุก่อสร้าง
ครบวงจรมากขึ้นช่วยเสริมการเติบโต  แต่ต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นเราปรับประมาณการกำาไรลง   TOA มีฐานะการ
เงินที่แข็งแกร่ง มีเงินสดในมือสูง 7.3 พันล้านบาท  ขยายการลงทุนต่อเนื่อง  เราประเมินราคาเป้าหมาย 37 บาท บนฐาน 
Forward P/E เฉลี่ยประมาณ 35 เท่า ลดลงจาก 40 บาท จากประมาณการที่ปรับลดลง เราคงแนะนำา ซิื้อลงทุน   
   
คาด 4Q64 จะฟื้นตัว แต่กิำาไรยังไม่เด่นและน่าผิดหวัง 
แนวโน้มผลประกอบการ 4Q64 จะฟื้นตัวดีขึ้น หลังการแพร่ระบาดของ Covid-19 ในไทย และ เวียดนามดีขึ้น มีการคลาย
ล็อกดาวน์ และ เปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น    เราคาดยอดขายจะกลับมาเติบโตได้ดี 4,374 ล้านบาท (+10%QoQ, 
+5%YoY)  อย่างไรก็ตามต้นทุนวัตถุดิบ ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้ TOA ได้ทยอยปรับขึ้นราคารอบ 2 อีก 4-5% ใน 
4Q64 แต่ยังไม่มีผลเต็มที่ ทำาให้อัตรากำาไรขั้นต้นปรับขึ้นเล็กน้อย 30.5% จาก 30.2% เทียบกับปีก่อน 36.1%  ดังนั้นคาด
กำาไร 4Q64 จะมีกำาไรเท่ากับ 375 ล้านบาท ฟื้นตัวจากไตรมาสก่อน 40%QoQ แต่ยังตำ่ากว่าปีก่อน 24%YoY  รวมปี 2564 
เราปรับลดคาดการณ์กำาไรลง 9% เหลือ 1,858 ล้านบาท ลดลง 9%YoY 

แนวโน้มปี 2565 คาดจะฟื้นตัวด่ขึ้น แต่ปรับลดประมาณ์กิารลง 
แนวโน้มยอดขายปี 2565 คาดจะเติบโตต่อเนื่อง  นอกจากธุรกิจสีที่ส่วนแบ่งตลาดปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 50% จาก 48.7%  
จะมีการขยายตลาดวัสดุก่อสร้างครบวงจรมากขึ้นช่วยเสริมการเติบโต เช่น กระเบื้อง อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และ เครื่องมือ
ต่างๆ  ล่าสุดเตรียมเข้าซิื้อ บริษัทยิปมั่นเทค ซิึ่งผลิตแผ่นยิปซิั่ม สัดส่วน 51% ใช้เงินลงทุนประมาณ 800 ล้านบาท  จะ
ช่วยเพิ่มยอดขายและกำาไร  ปี 2565 ตั้งงบลงทุนเพิ่มอีก 800 ล้านบาท เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต  คาดยอดขาย
จะโต 10% สู่ระดับ 19,000 ล้านบาท  แต่ต้นทุนวัตถุดิบที่เกี่ยวกับนำ้ามัน (สัดส่วนต้นทุน 13%) และ Tio2 (สัดส่วนต้นทุน 
20%) ปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง  เราปรับประมาณการกำาไรลง 7% เหลือ 2,135 ล้านบาท แต่จะเติบโตจากปีก่อน 15%YoY   

เดินหน้าสู่อิุตสาหกิรรมส่เข่ยวอิย่างยั�งยืน 
TOA เป็นองค์กรธุรกิจที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance: 
ESG)  ล่าสุดได้ผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for 
Organization: CFO) ประจำาปี 2565 เพิ่มเติม 1 แห่ง คือ โรงงานทีโอเอสำาโรง จากองค์การบริหารจัดการก๊าซิเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) และเมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา โรงงานทีโอเอบางนา ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเครื่องหมายคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์ขององค์กรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
  

 Surachai Pramualcharoenkit
surachai.p@maybank.com
(66) 2658 6300 ext 1470
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บล.เมย์์แบงก์์ (ประเทศไทย์) : BAM

แนะนำ� ซ้ื้�อ รั�ค�เหม�ะสม 24.20 บ�ท 

Bangkok Cml. Asset Mgmt. (BAM) ด่ข้ึนอิย่างค่อิยเป็นค่อิยไป

BUY
Share Price                 THB 21.20
12 m Price Target       THB 24.20 (+18%)
Previous Price Target THB 24.20

ประเด็นกิารลงทุี่น
ธุรกิจบริหารหน้ีท่ีมีหลักประกันของ BAM สามารถฟ้ืนตัวได้ตามภาคอสังหาริมทรัพย์ท่ีกำาลังเข้าสู่ภาวะปกติหลังโควิด
คล่ีคลาย หนุนทิศทางกำาไรในปีน้ีฟ้ืนตัวแบบ U-shape อัตราเฉล่ีย +30%YoY ในสองปีข้างหน้าใกล้เคียงอุตสาหกรรม 
เป็นการกลับไปมีระดับกำาไรก่อนภาษี (EBT) เท่ากับช่วง Pre-COVID ในปี 2566 จะทำาให้ราคาหุ้นท่ีมีส่วนลดมากถึง 40% 
สามารถถูก re-rate P/E ข้ึนได้ แนะนำา ซ้ืิอ ราคาเหมาะสม 24.20 บาท อิง P/E 25 เท่า   

คาดกิำาไร 4Q64 700 ลบ. +21%QoQ ที่รงตัว YoY 
ประเมินยอดเก็บเงินสด 4,000 ลบ. +3%QoQ,+1%YoY มาจากท้ัง ธุรกิจ NPA ท่ียังแข็งแรงทรงตัวจากไตรมาสก่อนด้วย
กลยุทธ์ด้านราคา และ ธุรกิจ NPL +4%QoQ ท่ีฐานลูกหน้ีปรับโครงสร้างเพ่ิมข้ึนและบางส่วนกลับมาผ่อนชำาระได้หลังเปิด
เมือง ด้วยโครงสร้างต้นทุนส่วนใหญ่มีลักษณะคงท่ีและทรงตัว QoQ ทำาให้ Cost/income ลดลงจาก 27.2% เหลือ 26.7% 
หนุนอัตรากำาไรฟ้ืนตัวได้จาก 22% เป็น 25% ขณะการเข้าลงทุนซ้ืิอหน้ีใหม่กลับมาเร่งตัวข้ึน2.5-3 พันลบ. (vs 9M64 ราว 
1 พันลบ.)  ตามอุปทานตลาดท่ีเพ่ิมข่ึน แต่บริษัทยังมีความอนุรักษ์นิยมเน้นเลือกซ้ืิอทรัพย์ท่ีมีส่วนลดในระดับท่ีรับได้

ปี 2565 ….. ธุรกิิจหลักิม่ด่ ขณ์ะธุรกิิจใหม่ม่ลุ้น
บริษัทต้ังเป้าหมายยอดเก็บเงินสด 1.7 หม่ืนลบ. +13%YoY จากท้ังธุรกิจฝ่ัง NPA-NPL ท่ีกำาลังซ้ืิอของผู้บริโภคเร่ิมฟ้ืนตัว
ควบคู่ไปกับการใช้กลยุทธ์ราคาเพ่ือระบายทรัพย์ในมือ  นอกจากน้ีเรายังมองเห็น 2 Upside risk ท่ีอยู่นอกเหนือประมาณ
การ ท้ัง i) การมองหาโอกาสเติบโตในธุรกิจบริหารหน้ีไม่มีหลักประกัน (Unsecured loan) และ ii) การเจรจาเพ่ือทำา JV 
กับธนาคารฯ การออกแนวทางปฏิบัติของธปท.ในช่วงต้นปี อาจทำาให้เห็นความชัดเจนภายในปีน้ีหลังบริษัทศึกษาความ
เป็นไปได้มาระยะหน่ึง เรามองว่าด้วยความสัมพันธ์ท่ีดีกับธนาคารรัฐ อาจเป็นเป้าหมายแรกของ BAM ซ่ึิงเดิมมีสถานะ
รัฐวิสาหกิจและเคร่ืองมือท่ีภาครัฐใช้บริหารหน้ี  

คงคำาแนะนำา ซ้ืิอิ ราคาเหมาะสม 24.20 บาที่
การเติบโตของกำาไรสุทธิ +42/+22%YoY ในปี 2565-66 ใกล้เคียงกับอุตสาหกรรมบริหารหน้ีฯ เป็นปัจจัยหนุนราคาหุ้น
ใน 12 เดือนข้างหน้าจากปัจจุบันเทรดเพียง P/E 22 เท่า เราประเมินราคาเหมาะสมปี 2565 เท่ากับ 24.20 บ./หุ้น อิง
 P/E 25 เท่า (PEG 0.8 เท่า) และมีเงินปันผลคาดจ่ายในช่วง 1H65 ราว 0.6 บ./หุ้น คิดเป็น Div.Yield ราว 3% ทำาให้ 
Downside risk ในแง่ของราคาจำากัด

Thanatphat Suksrichavalit
Thanatphat.S@maybank.com
(66) 2658 5000 ext 1401
โที่ร : 02-6351700 # 483
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บล.เมย์์แบงก์์ (ประเทศไทย์)  : GFPT
คงคำ�แนะนำ� ซ้ื้�อ รั�ค�เป้�หม�ยปรัับข้ึ้�นจ�ก 13.90 บ�ทุ เป็ันุ 14.70 บ�ทุ

GFPT PCL (GFPT) จะกิลับมาเติบโตต้ังแต่ 1Q65
BUY
Share Price                 THB 13.20
12 m Price Target       THB 14.70 (+11%)
Previous Price Target THB 13.90

ประเด็นการลงทุน
คาดผลประกอบการจะพลิกเป็นกำาไรใน 4Q64 จากปริมาณส่งออกไก่เพ่ิมข้ึน อีกท้ังกำาไรจะกลับมาเติบโต YoY ต้ังแต่ 1Q65 
เป็นต้นไป ต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ียังสูงคาดว่าจะถูกชดเชยได้ส่วนหน่ึงจากรายได้จากไก่ส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยยะจาก
กำาลังการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน เราคาดว่ากำาไรปีน้ีจะเติบโตอย่างมีนัยสำาคัญท้ังจากยอดขายและอัตรากำาไรเพ่ิมข้ึน เราคงคำาแนะนำา ซ้ืิอ 
ราคาเป้าหมายปรับข้ึนจาก 13.90 บาท เป็น 14.70 บาท โดยประเมินจาก PE 17 เท่า (PE +1.5SD สะท้อนการฟ้ืนตัว) 

คาด 4Q64 ฟ้ืนตัวเป็นกำาไรเล็กน้อย
คาดกำาไร 4Q64 ฟ้ืนตัวมาเป็นกำาไร 23 ล้านบาท จากขาดทุน 87 ล้านบาทใน 3Q64 เน่ืองจากปริมาณไก่ส่งออกคาดว่าจะเพ่ิม
ข้ึน 33% QoQ, 36% YoY เป็น 7,200 ตัน จากการท่ีสายการผลิตใหม่เร่ิมผลิตต้ังแต่เดือน ก.ย. ทำาให้การส่งออกไปญ่ีปุ่นและ
ยุโรปฟ้ืนตัว ขณะท่ียอดขายอาหารหมูคาดว่าลดลงจากการเล้ียงหมูท่ีลดลง เราจึงคาดยอดขายของ GFPT เพ่ิม 8% QoQ อัตรา
กำาไรข้ันต้นฟ้ืนตัว 143 bps QoQ เป็น 6.8% แต่ยังเป็นระดับท่ีค่อนข้างตำ่า เน่ืองจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์เพ่ิมข้ึนโดยราคา
ข้าวโพด +5% QoQ, +19% YoY และราคากากถ่ัวเหลือง +5% QoQ, +17% YoY อย่างไรก็ดี ส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัทร่วมคาดว่า
เพ่ิมข้ึน 77% QoQ เป็น 35 ล้านบาทจาก GFN ขาดทุนลดลง
รายได้จากไก่ส่งออกชดเชยต้นทุนวัตถุดิบท่ีสูงข้ึน 

ปัจจุบันราคาไก่เพ่ิมข้ึนเป็น 40 บาท/กก. จากราคาเฉล่ีย 33 บาท/กก. ใน 4Q64 ซ่ึิงส่งผลให้ราคาโครงไก่ปรับตัวข้ึนเป็น 17-18 
บาท/กก. จาก 12 บาท/กก. ซ่ึิงเป็นบวกต่อยอดขายในประเทศซ่ึิงคิดเป็นประมาณ 11% ของยอดขายรวม ปริมาณส่งออกมีแนว
โน้มเพ่ิมข้ึนต่อเน่ืองหลังการขยายกำาลังการผลิตซ่ึิงช่วยชดเชยต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์ท่ีเพ่ิมสูงข้ึนได้ส่วนหน่ึง เน่ืองจากการส่ง
ออกไก่มีอัตรากำาไรค่อนข้างสูง เราประเมินว่า GFPT จะกลับมาทำากำาไรเพ่ิมข้ึน YoY ต้ังแต่ 1Q65 เป็นต้นไป 

ปีน้ีจะกลับมาเติบโตมากกว่า 4 เท่า
เราคาดว่ากำาไรสุทธิปี 2565 เติบโตมากกว่า 4 เท่า โดยปริมาณส่งออกไก่ของ GFPT คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยยะหลังจาก
การขยายกำาลังการผลิตไก่ปรุงสุก 25-50% เป็น 2,500-3,000 ตัน/เดือน อีกท้ังการบริโภคในญ่ีปุ่นและยุโรปฟ้ืนตัว ทำาให้ราย
ได้จากการส่งออกเติบโตข้ึน ขณะท่ี McKey อยู่ระหว่างการขยายกำาลังการผลิตไก่ปรุงสุก 30,000 ตัน/ปี ซ่ึิงเพ่ิมข้ึน 50% เป็น 
90,000 ตัน/ปี โดยจะเร่ิมผลิตเชิงพาณิชย์ใน 2H65  

ความเส่�ยง: Oversupply ต้นทุี่นวัตถุึดิบเพิ�มข้ึน ปริมาณ์ส่งอิอิกิลดลง

Suttatip Peerasub
suttatip.p@maybank.com
(66) 2658 6300 ext 1430
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ADVANC รายงานกิำาไร 4Q21 เป็น 6,863 ล้านบาที่ (-4.2% y-o-y, +7.7% q-o-q) 
สาเหตุท่ี่�ลดลง y-o-y เพราะม่ต้นทุี่นบริกิารเพิ�มข้ึน (ex. IC) ท่ี่� 21.7 พันล้านบาที่ (+6% 
y-o-y, +1.1% q-o-q) สืบเนื�อิงจากิกิารตัดจำาหน่ายค่าใบอินุญาตคลื�น 700MHz และ
 2.6GHz ท่ี่�รับเข้ามาในปี 64 เพิ�มข้ึน ยังผลให้อัิตรากิำาไรข้ันต้นปรับลงเหลือิ 30.2% ส่วน
กิารปรับข้ึนขอิงกิำาไรเท่ี่ยบ q-o-q เป็นผลพวงจากิกิำาไรอัิตราแลกิเปล่�ยน,รายได้อืิ�นๆ 
และต้นทุี่นกิารเงินลดลง

บล.ดีีบีเอส วิคเคอร์ส : ADVANC

แนะนำ� ซ้ื้�อ รั�ค�พ้ิ่�นฐ�น 250.00 บ�ท

ด้านกำาไรตลอดปี FY21 
เป็น 26.9 พันล้านบาท
 (-1.9%y-o-y) สาเหตุคือ การ
ตัดจำาหน่ายค่าใบอนุญาตคลื่น
 700MHz และ 2.6GHz ที่รับ
เข้ามาในปี 64 เพิ่มขึ้น รวมทั้ง
การขยายโครงข่าย 5G ยังผล
ให้ต้นทุนในการให้บริการสูงขึ้น
เป็น 85.2 พันล้านบาท (+4.5% 
y-o-y)

ประกาศจ่ายเงินปันผลงวด
สุดท้ายอีก 4.24 บาท คิดเป็น
อัตราผลตอบแทน 1.9% XD 
วันที่ 18 ก.พ. 65 และจ่าย

ปันผลวันที่ 19 เม.ย.65 รวม
ปันผลทั้งปี 64 เป็น 7.69 
บาท
ยอดผู้ใช้บริการ ณ ปลายปี 21 
อยู่ที่ 44.1 ล้านราย และเฉพาะ 
FBB เป็น 1.77 ล้านราย (+33% 
y-o-y) ส่วน Blended ARPU 
เป็น 224 บาทต่อเดือนในปี 64 
ลดลง 4.6% y-o-y

คงคำาแนะนำา ซิื้อิ แต่ปรับ
ราคาพื้นฐานใหม่ขึ้นเป็น
 250.00 บาที่ (DCF) หลัง
ปรับประมาณ์กิารให้ด่ขึ้นปี
 65/66 เป็น +14%/+7% ตาม

ลำาดับ สิ�งที่่�น่าสนใจคือิ กิาร
ฟื้นตัวตามเศุรษัฐกิิจไที่ย และ
กิารควบรวมกิิจกิาร TRUE-
DTAC ที่ำาให้สถึานกิารณ์์
แข่งขันลดลง ด้านบริษััที่เอิง
กิารเติบโตจะมาจากิธุรกิิจ
 FBB และที่่�ไม่ใชั่่ธุรกิิจมือิถึือิ 
เชั่่น เป็นที่่�ปรึกิษัาให้กิับกิิจกิาร
ต่างๆ ในด้านเที่คโนโลย่
กิารสื�อิสาร (enterprise 
business) รวมที่ั้งได้ประโย
ขน์จากิกิารเป็นผู้นำา 5G ข้อิ
สำาคัญคือิ บริษััที่ม่งบดุลที่่�
แข็งแกิร่ง และปันผลได้สม่า
เสมอิ ยิลด์ตกิปีละ 3.5%

นักิวิเคราะห์ : จันที่ร์เพ็ญ ศิุริธนารัตนกุิล
: chanpens@th.dbs.com : Tel. 02 857 7824
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IRPC ม่กิำาไรสุที่ธิ 4Q21 เท่ี่ากัิบ 2.2 พันล้านบาที่ 
(+36%YoY, +2%QoQ) ตำ�ากิว่าท่ี่�ตลาดคาด 28%

ปัจจัยหนุนกิารเติบโต คือิ 1) ค่ากิารกิลั�น GRM ฟ้ืน +212%YoY, 
+23%QoQเป็น 6.17 US$/bbl, 2) กิำาไรสต็อิกิ 2.1 พันล้านบาที่ และ 
3) ม่กิำาไรจากิเงินลงทุี่น 189 ล้านบาที่ แต่บางส่วนถูึกิที่อินลงด้วยกิารลดลง
ขอิงสเปรดปิโตรเคม่เพราะต้นทุี่นวัตถุึดิบและค่าขนส่งสูงข้ึน

ค่าการกล่ันทางบัญชี (GIM) ใน 4Q21 อยู่ท่ี 10.9 US$/bbl ลดลง 15%YoY 
และ 31%QoQ ซ่ึงต�่ากว่าระดับคุ้มทุนท่ี 11 US$/bbl เล็กน้อย

แนวโน้มปี 22F – ค่าการกล่ันยังคงแข็งแกร่งต่อใน 1Q22F แต่สเปรด
ปิโตรเคมียังอ่อนลงต่อจากก�าลังการผลิตใหม่ท่ีเข้ามาและต้นทุนวัตถุดิบท่ีสูง
ข้ึนตามราคาน�้ามัน

แนะนำาถืึอิ ให้ราคาพ้ืนฐาน 4.30 บาที่ (P/BV ปี 22F ท่ี่� 0.96 เท่ี่า)

นักิวิเคราะห์ : ดุลเดชั่ บิค : duladethb@th.dbs.com : Tel. 02 857 7833

บล.ดีีบีเอส วิคเคอร์ส : IRPC 
แนะนำ� ถ้ือ รั�ค�พ้ิ่�นฐ�น 4.30 บ�ท
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บล.ดีีบีเอส วิคเคอร์ส : MICRO
แนะนำ�ซ้ื้�อ รั�ค�พ้ิ่�นฐ�น 12.30 บ�ท

• คาดก�าไรสุทธิปี 4Q21F เติบโต +13%YoY, +14%QoQ เป็น 46 ล้านบาท ส่วนก�าไร
สุทธิทั้งปี 21F เพิ่ม+39%YoY เป็น All-time High ที่188 ล้านบาท

• ปัจจัยหนุนก�าไร 4Q21F คือ สินเชื่อขยายตัว รายได้ Fee เพิ่มขึ้น (มาจากการขาย
ประกันและ Fee ที่เกี่ยวกับสินเชื่อ)แม้ NIM จะลดลง ค่าใช้จ่ายและตั้งส�ารองสูงขึ้น

• คาดสินเชื่อ ปี21F โตแกร่ง +46.5%YoY (+10%QoQ) เป็น 3.7 พันล้านบาท ส่วน
 NIM เพิ่ม +55bps ด้านรายได้Feeเพิ่ม +53%YoY และ C/I ratio ลด -5.1% แต่ตั้ง
ส�ารองเพิ่ม +105%YoY

• NPL ratio คาดว่าจะทรงตัวที่ 3.5% ในสนิ้ ปี21F แต่ตั้งส�ารองใน 4Q21F เพิ่มขึ้น
รองรับความเสี่ยงใน 1Q22Fหลังราคาน�้ามันพุ่งแรง

• ปรับลดคาดก�ารณ์ก�าไรสุทธิปี 22F-23F ลง -8% และ -12% สะท้อนการตั้งส
 ารอง ECL สูงขึ้น การเติบโตสินเชื่อน้อยกว่าคาดการณ์เดิม แต่ก�าไรปี 21F ยังท�า
สถิติสูงสุดใหม่ได้

• คงค�า แนะน�าซ้ือ MICRO...ให้ราคาพ้ืนฐาน 12.30 บาท อิงกับ P/BV ปี 22F
 ท่ี 5.5 เท่า

นักิวิเคราะห์: ธนิน่ สถึิรเรือิงชั่ัย : thaninees@th.dbs.com : Tel. 02 857 7837
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• คาดก�าไรสุทธิปี 4Q21F เติบโต +18%YoY แต่ -8%QoQ เป็น 223 ล้านบาท และ
ท้ังปี 21F ขยายตัว +26%YoYเป็น 888 ล้านบาท หนุนโดยรายได้และมาร์จ้ินเพ่ิมข้ึน
 รวมถึงการควบคุมค่าใช้จ่าย ส่วนก�าไร 4Q21F ลดลง QoQเป็นเพราะใน 3Q21 มีก า
ไรพิเศษจากการลงทุนใน True Life Broker และTrue Extra Broker 63 ล้านบาท

• รายได้หลักใน 4Q21F เติบโตดี +11%YoY และ +12%QoQ เพราะยอดขายประกัน (
พรีเมียม) เพ่ิมข้ึนและสูงสุดในปี

• ยอดขายประกันมีโมเมนตัมดีต่อในปี 22F โดยยอดขายประกันสุขภาพเพ่ิมข้ึน คาด
ว่าส่วนหน่ึงมาจากเปล่ียนประกันโควิด-19 เป็นประกันสุขภาพแทน และยอดขาย
ประกันท่ีพักอาศัยเติบโตแข็งแกร่งด้วย

• อัตราก�าไรข้ันต้น (GPM) ดีข้ึนจากสัดส่วนยอดขายประกันผ่านระบบออนไลน์มาก
ข้ึน และยอดขายประกันท่ีไม่ใช่ยานยนต์สูงข้ึน โดยใน 4Q21F คาด GPM จะสูงถึง
 53.0% (จาก 51.1% ใน 3Q21) ส่งผลให้ท้ังปี 21F มี GPM เพ่ิมเป็น 52.2% จาก
 50.8% ในปี 20 ด้านค่าใช้จ่ายขายบริหารต่อรายได้ก็ลดลง เพราะมี Economy of 
scale มากข้ึน

• เร่ิมมีรายได้จาก Easy Lending ใน 4Q21F หลังได้รับใบอนุญาตจากธปท. ซ่ึงใน
เฟสแรกจะให้กู้กับลูกค้าท่ีซ้ือประกันกับ TQM ก่อน คิดอัตราดอกเบ้ีย 8% ต่อปี ซ่ึง
ต�่ากว่าอัตราดอกเบ้ียบัตรเครดิตท่ี 18% อย่างมากเราคาดว่าพอร์ต Easy Lending 
จะเกิน 100 ล้านบาทในส้ินปี 21F และบริษัทต้ังเป้าแตะ 1.5 พันล้านบาทในส้ิน
ปี22Fแต่เรายังไม่ได้สะท้อนผลประกอบการของ Easy Lending ในประมาณการ

• แนะน�าซ้ือ ให้ราคาพน้ืฐ�าน 79 บาท (DCF) โดยประมาณการว่าก�าไรสุทธิปี 
22Fจะขยายตัวแข็งแกร่งต่อ22%

นักิวิเคราะห์: ธนิน่ สถิึรเรือิงชัั่ย : thaninees@th.dbs.com : Tel. 02 857 7837

บล.ดีีบีเอส วิคเคอร์ส :  TQM
แนะนำ�ซ้ื้�อ รั�ค�พ้ิ่�นฐ�น 79 บ�ท 
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•วานนน้่ราคาหหุ้นปรับข้ึนด่คาดว่าส่วนหนึ�งมาจากิกิาร Trading การซ้ือหุ้นวานน้ียังจะได้
รับลูกหุ้น ท่ีจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และได้รับวอร์แรนท์ VGI-W3 แต่มาถึง
วันน้ีจะมีการข้ึนเครืองหมาย XR และ XW แล้ว ก็จะท�าให้ราคาหุ้นปรับลงตามทฤษฎีีส�าหรับ
เง่ือนไขการจัดสรรของ RO คือ 10 หุ้นเดิมต่อ 3 หุ้นใหม่ท่ีราคาเพียง 5.00บาท และจัดสรร
วอร์แรนท์ VGI-W3 ให้ ไม่คิดมูลค่า ท่ี 1 หุ้นเพ่ิมทุนใหม่ต่อ 1 วอร์แรนท์อายุ5 ปีราคาใชสิ้ทธิ�
สูงเป็น 11.90 บาท หากเทียบกับราคาปิด ก็ถือว่าอยู่ในภาวะขาดทุน (Out of the Money)

• ผลกิระที่บ : คาดว่าราคาหุ้นวันน้ีจะปรับลงในอัตราประม�าณ -5% ถึง -7% เป็น 5.74/5.66 
บาท ข้ึนอยู่กับใช้มูลค่าวอร์แรนท์เท่าใด โดยจากการประเมินมูลค่าวอร์แรนท์ได้ 2 แบบ คือ
 1) แบบ Conservative อยู่ท่ี 0.237 บาทและ 2) แบบ Aggressive เป็น 0.508 บาท และ
หากค านวณกลับเป็นมูลค่าต่อ 1 หุ้นเดิมจะได้เป็น 0.0711 และ0.1524 บาท ตามล�าดับ ท่ีจะ
หักออกไป ส�าหรับผลของหุ้นเพ่ิมทุนแบบ RO ก็ค�านวณตามสูตรปกติราคาหุ้นจะDiluted มา
ท่ี5.81 บาท

• คงคำาแนะนำาในเชิั่งลบคือิ เต็มมูลค่า ส�าหรับคาดการณ์3Q64-65F (ส้ินสุด ธ.ค.64) เป็น
ขาดทุน -86ล้านบาท เทียบกับ y-o-y และ q-o-q ท่ี +200/-101 ล้านบาท ถือว่าออกมาไม่
สดใส และ P/E ปี65-66F สูงเป็น117.9 เท่า คือ ก�าไรท่ีฟ้�นไม่ทันกับ Dilution Effect จาก
หุ้นเพ่ิมทุน และยังเผชิญกับความไม่แน่นอนในธุรกิจประเภทDigital และบริษัทร่วมจะฟ้�น
กลับมาก�าไรขณะท่ีบริษัทร่วมหลายแห่งยังจะมีผลขาดทุนในระยะน้ี เช่น Rabbit LinePlay, 
Demoรวมท้ัง Rabbit Cash ท่ีอยู่ในช่วงเร่ิมต้นในการปล่อยกู้

นักิวิเคราะห์&กิลยุที่ธ์: สมบัติ เอิกิวรรณ์พัฒนา : sombata@th.dbs.com : 
Tel. 02 857 7835

บล.ดีีบีเอส วิคเคอร์ส : VGI
แนะนำ� Fully Valued รั�ค�พ้ิ่�นฐ�น 5.42 บ�ท (หลัุ่ง XR แลุ่ะ XW)
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•  ท่ีประชุมบอร์ด RJH เม่ือ 7 ก.พ.22 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ซ้ือท่ีดินเปล่าใน
 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีเน้ือท่ีไม่เกิน 13.5 ไร่ ในราคาไม่เกินไร่ละ 15 ล้าน
บาท คิดเป็นมูลค่า 202.50 ล้านบาท เพ่ือเตรียมส�าหรับการขยายธุรกิจโรง

พยาบาล

• คนไข้เป้าหมาย คือ ผู้ใช้สิทธิเงินสดและ/หรือประกัน และสิทธิประกันสังคม
 แหล่งเงินทุนมาจากเงินกู้จากสถาบันการเงิน ประมาณ 100 ล้านบาท ร่วมกับ

กระแสเงินสดจากการด�าเนินงานของบริษัทฯ

• ความเห็น DBSVTH : เราเห็นว่าพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีจะซ้ือและสร้างโรงพยาบาล
มีศักยภาพดีเน่ืองจากใกล้กับโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯของ AMATA และ
 WHA และอยู่ใเขตพัฒนา EEC จ�านวนประชากรมาก ท้ังเป็นคนในพ้ืนท่ีและท่ี
ย้ายเข้ามาท�างาน ส่วนจ�านวนผู้ประกันตนในประกันสังคมอ.ศรีราชาอยู่ท่ี 2.86 

แสนคน และท้ังจ.ชลบุรีอยู่ท่ี 8.28 แสนคน 

นอกจากน้ันยังช่วยกระจายความเส่ียงทางธุรกิจ RJH ด้วย เพราะเดิมมีโรง
พยาบาลอยู่ท�าเลเดียวคือ จ.อยุธยา เรายังคงค�าแนะน�าถือ RJH ให้ราคาพ้ืน

ฐาน 37 บาท ณ ราคาปัจจุบันมี P/E ปี 22F ท่ี 22 เท่า ต�่ากว่าเฉล่ียของกลุ่มท่ี
 30 เท่า

นักิวิเคราะห์&กิลยุที่ธ์: อิาภาภรณ์์ แสวงพรรค : 

arparporns@th.dbs.com : Tel. 02 857 7829

บล.ดีีบีเอส วิคเคอร์ส : RJH
คงคำ�แนะนำ�ถ้ือ รั�ค�พ้ิ่�นฐ�น 37 บ�ท
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บล.โก์ลเบล็ก์ :  SMD 
ซ้ื้�อ - P/E ถูืกปันผลุ่ดีี(รั�ค�เหม�ะสม 20.80 บ�ท)

•คาดรายงานก�าไร 4Q64 ท่ี 76 ลบ. เติบโต 101%YoY แต่หดตัว 
60%QoQ โดยรายได้อ่อนตัวลงสู่415 ลบ. -41%QoQ แต่บวก +82%YoY 
เน่ืองจากการแพร่ระบาด COVID-19 ท่ีควบคุมได้ท�าให้ค�าส่ังซ้ือลดลง
 อย่างไรก็ตามมีการรับรู้รายได้จากการจ�าหน่ายชุดตรวจ COVID-19 
ผ่าน 7-11 ช่วยหนุนรายได้ ขณะท่ีคาดว่าอัตราก�าไรข้ันต้นจะปรับตัวลง
จาก43.6% ใน 3Q64 สู่ 36-37% ใน4Q64 เน่ืองจากอัตราก�าไรข้ันต้น
ของชุดตรวจ COVID-19 ต�่ากว่าค่าเฉล่ีย

• ปรับเพ่ิมประมาณการรายได้และก�าไรปี 64 สู่ 1.60 พันลบ. และ 341 
ลบ. เพ่ิมข้ึน 10% และ 11%ตามล�าดับ หลัง 9 เดือนมีก าไร 264 ลบ
. หรือคิดเป็น 77% ของประมาณการ ขณะท่ีปี 65 คาดรายได้และก�าไร
จะอยู่ท่ี 1.44 พันลบ. และ 290 ลบ. ลดลง 10% และ 15% ตามล าดับ
 เน่ืองจากสถานการณ์ COVID เร่ิมคล่ีคลายส่งผลให้ค�าส่ังซ้ือมีแนวโน้ม
ปรับลดลง อีกท้ังค่าใช้จ่ายทางการตลาดมีแนวโน้มเร่งตัวข้ึนจากการ
ขยายตลาด Smart Hospital

• คงค�าแนะน�า “ซ้ือ” พร้อมเพ่ิมราคาเหมาะสมปี 65 สู่ 20.80 บาท โดย
เราชอบ SMD เน่ืองจากP/E Ratio ถูกท่ีสุดในกลุ่มเคร่ืองมือแพทย์ท่ี 10 
เท่าขณะท่ีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 34 เท่า และอัตราเงินผลอยู่ท่ีราว 5-6 %



สวัสดีค่ะ กลับมาพบกับแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ E-แมกกาซีนที�ร้้ล้กร้้จริง คลุกวงในสไตล์กล้วยๆ 
เจอกันเป็นประจำาทุกเดือนเช่นเคยค่ะ โดยคอลัมน์สังคมอินไซด์ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2565  

เดือนแห่งความรัก ยังอัดแน่นไปด้วยข่าวสารในแวงวงตลาดทุนแบบชวนติดตาม ....

คอลััมน์์สัังคมอิน์ไซด์์ : หุ้้�น์แหุ่้งความรััก 

นายศุรพล ตุลยะเสถ่ึยร รอิงผู้จัดกิาร หัวหน้าสายงานวางแผน
กิลยุที่ธ์อิงค์กิร ตลาดหลักิที่รัพย์แห่งประเที่ศุไที่ย เปิดเผยว่า
 สถานการณ์ COVID-19 ภายในประเทศในเดือนมกราคมไม่ได้มี
ความรุนแรงเพ่ิมข้ึนมาก อีกท้ังเศรษฐกิจไทยยังได้รับผลกระทบจาก
เงินเฟ้อค่อนข้างจำากัด และมีแนวโน้มฟ้ืนตัวต่อเน่ืองจากภาคการส่ง
ออกท่ีขยายตัว รวมถึงภาคบริการและการท่องเท่ียวท่ีคาดว่าจะได้
อานิสงส์จากการกลับมาเปิดเมือง ในอนาคต ทำาให้เห็น Fund Flow 
จากผู้ลงทุนต่างชาติไหลกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยเป็นเดือนท่ีสองติดต่อ
กัน โดย ณ ส้ินเดือนมกราคม 2565 SET Index  ปิดท่ี่� 1,648.81 
จุด ค่อินข้างที่รงตัวจากิส้ินเดือินก่ิอินหน้า โดยได้แรงหนุนจากิ
อุิตสาหกิรรมท่ี่�ได้รับอิานิสงส์จากิกิารกิลับมาเปิดเมือิง โดยกิลุ่ม
อุิตสาหกิรรมท่ี่�ปรับตัวด่กิว่า SET Index เมื�อิเท่ี่ยบกัิบส้ินปี 2564 
ได้แก่ิ กิลุ่มกิารเงิน กิลุ่มที่รัพยากิร และกิลุ่มบริกิาร

ณ ส้ินเดือนมกราคม 2565 หุ้นใน SET Index มี Historical P/E ratio อยู่ท่ี 14.85 เท่า ซ่ึิงเป็นระดับท่ีตำ่า
กว่าค่าเฉล่ียของภูมิภาค และตำ่ากว่าในช่วงก่อน COVID-19 และตำ่าท่ีสุดในรอบ 8 ปี แสดงถึงระดับราคา 

ณ ส้ินเดือนมกราคม 2565 มีความน่าสนใจหากเทียบกับผลกำาไรของบริษัทในช่วง 12 เดือนท่ีผ่านมา

ผู้ลงทุี่นต่างชั่าติกิลับมาซ้ืิอิสุที่ธิเป็นเดือินท่ี่�สอิงโดยในเดือินมกิราคม 2565
 ผู้ลงทุี่นต่างชั่าติซ้ืิอิสุที่ธิ 14,234 ล้านบาที่

ในเดือินมกิราคม 2565 มูลค่ากิารซ้ืิอิขายเฉล่�ยต่อิวันใน SET และ mai อิยู่ท่ี่� 94,382 ล้านบาที่ ลดลงเล็กิน้อิย
จากิเดือินเด่ยวกัินขอิงปีก่ิอิน แต่ปรับเพิ�มข้ึนจากิเดือินก่ิอินหน้า 22.1% โดยต้ังแต่เดือินกุิมภาพันธ์ 2563 ท่ี่�ม่

กิารแพร่ระบาดขอิงไวรัส COVID-19 ผู้ลงทุี่นในประเที่ศุม่สัดส่วนมูลค่ากิารซ้ืิอิขายสูงท่ี่�สุดต่อิเนื�อิง โดยในเดือิน
มกิราคม 2565 คิดเป็น 44.57% ขอิงมูลค่ากิารซ้ืิอิขายรวม ปรับเพิ�มข้ึนเมื�อิเท่ี่ยบกัิบเดือินก่ิอินหน้าท่ี่� 43.33%

ส�าหรับภาพรวมภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนมกราคม
 2565  ณ ส้ินเดือนมกราคม 2565 SET Index  ปิดท่ี
 1,648.81 จุด ค่อนข้างทรงตัวจากส้ินเดือนก่อนหน้าโดย
ลดลง 0.5% จากส้ินเดือนก่อนหน้า ซ่ึงเป็นการปรับลดลง
น้อยกว่าค่าเฉล่ียของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ

ทั้งนี้ SET Index ในเดือนแรกปี 2565 ได้แรงหนุนจาก
อุตสาหกรรมที่ได้รับอานิสงส์จากการกลับมาเปิดเมือง โดย
กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้น
ปี 2564 ได้แก่ กลุ่มการเงิน กลุ่มทรัพยากร และกลุ่มบริการ



ในเดือนมกราคม 2565 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนซ้ืิอขายใหม่ใน SET 2 บริษัท ได้แก่ บมจ. ซีิวิลเอนจีเนียริง (CIVIL) 
และ บมจ. เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคช่ัน เซิอร์วิส (TKC)Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ ส้ินเดือนมกราคม

 2565 อยู่ท่ีระดับ 17.5 เท่า สูงกว่าค่าเฉล่ียของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซ่ึิงอยู่ท่ีระดับ 13.4 เท่า และ Historical 
P/E อยู่ท่ีระดับ 14.9 เท่า ตำ่ากว่าค่าเฉล่ียของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซ่ึิงอยู่ท่ีระดับ 16.7 เท่า

อัิตราเงินปันผลตอิบแที่น ณ์ ส้ินเดือินมกิราคม 2565 อิยู่ท่ี่�ระดับ 2.66% สูง
กิว่าค่าเฉล่�ยขอิงตลาดหลักิที่รัพย์ในเอิเช่ั่ยซึิ�งอิยู่ท่ี่� 2.37%

หุ้นเทคโนโลยีครบเคร่ือง ผู้น�าในธุรกิจ Internet Data Center 
แบบครบวงจร มี CEO คนเก่งอย่าง “กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม” ช่วย
ผลักดันองค์กรให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ล่าสุดได้รับการรับรอง
มาตรฐานระบบคลาวด์จาก CSA-STAR หรือ Cloud Security 
Alliance (CSA) – Security, Trust & Assurance Registry 
(STAR) ด้านความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวในการให้บริการ
ระบบ PROEN Any Cloud และ SEACloud  ซ่ึง CSA-STAR เป็น
องค์กรช้ันน�าระดับโลกท่ียกระดับมาตรฐานการให้บริการคลาวด์
 ช่วยในการตรวจสอบความโปร่งใสของผู้ให้บริการ และเพ่ิมความ
ม่ันใจการใช้งานระบบคลาวด์ บอกเลยว่า ไม่ธรรมดา มีมาตรฐาน
การันตีแบบน้ี อนาคตสดใสแน่นอนคร้าา! 

โดดเด่นไม่่แพ้้ใครเลยจริงๆ สำำ�หรับ 
บม่จ. โปรเอ็็น คอ็ร์ป  (PROEN)

 ผู้พัฒนาอสังหาฯท่ีเป็นผู้น�าด้านไลฟ์สไตล์  ด้วย
แนวคิด “ความสุขท่ีออกแบบมาเพ่ือคุณ” หรือ “We 
build Happiness” อย่าให้คลาดสายตา ...เป็นอีกหน่ึง
ไตรมาสท่ีส่งสัญญาณเติบโตโดดเด่น แม้ช่วงโควิด
ระบาด!  แต่ยอดขายโครงการยังคึกคักนักวิเคราะห์ช้ี
เป้าอนาคตสดใส - Valuation ต�่า ปันผลสูง  เติบโต
ต่อเน่ือง แถมในอนาคตมีมองธุรกิจใหม่ๆพร้อมเติม
เข้าพอร์ตอีกเพียบ! คุณภาพคับจอจริงๆ …. งบจะพุ่ง
แรงโดนใจผู้ถือหุ้นแค่ไหนคงต้องรอ CEO "กรมเชษฐ์ 
วิพันธ์พงษ์" คอนเฟิร์มอีกที บอกเลยว่า  สตรอง!

เก�ะติิดงบ Q4/64  ขอ็ง บม่จ.แอ็สำเซทไวส์ำ (ASW)

 ร่วมศึกษาโครงการวิจัยระบบคมนาคมแห่งอนาคตแผน
งานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ากับ สวทช. ต้ังแต่ปี 2564 
ล่าสุดคืบหน้าผลการศึกษาประสบความส�าเร็จเป็นไปตาม
เป้าหมายแล้วประมาณ 70-80% ด้านแม่ทัพใหญ่ วสันต์
 อิทธิโรจนกุล ป้องปากบอกราวๆไตรมาส 4 ปีน้ี คาดจะ
สามารถเข้าสู่กระบวนการผลิตได้แน่นอนตามเป้าหมายท่ี
เคยกล่าวไว้ ลุ้นเพียงตัวเลขค�าส่ังซ้ือท่ีจะเข้ามาหนาแน่น
เพ่ือเข้าสู่ Golden Period ของธุรกิจต่อไป มีสตอร่ีเร่ือง EV 
หนุนให้เติบโตไปได้สวยขนาดน้ี ต้องมี PIMO ติดปลายนวม
กันแล้วนะนักลงทุนทุกท่าน 

 บม่จ.ไพ้โอ็เนียร์ ม่อ็เติอ็ร์ (PIMO-ไพ้โม่่)



น�าโดยแม่ทัพใหญ่ “ดนุชั่า ว่ระพงษ์ั” ช่วงน้ีเน้ือหอมสุดๆ
ๆๆ!! ด้วยเป้าหมายเพ่ิมพอร์ตสินเช่ือใหม่ให้เติบโต 30% 
จากปัจจุบันพอร์ตสินเช่ืออยู่ท่ี6,000-7,000 ล้านบาท
 แถมกูรูจากค่ายเคจีไอ (ประเทศไทย) ยังออกโรงเชียร์
ซ้ือ หลังเห็นแนวโน้มก�าไรปี 2565-2566 ส่งสัญญาณท�า
จุดสูงสุดใหม่ต่อเน่ืองจากปี 2564 แถมมีข่าวลือหนาหูเห
ลือเก้ินนนลุ้นงบ 64 อลังการมีเซอร์ไพรส์  ใครมีเก็บไว้ใน
พอร์ตอุ่นใจเป็นท่ีสุดคร้าาาาาาาาาา 

บม่จ.ติะวันอ็อ็กพ้�ณิิชย์ลีสำซิ�ง (ECL)

เผยว่า ได้ขายบริษัทลูก อควา แอด ให้กับบริษัท แพลน บี
 มีเดีย จ�ากัด (มหาชน) หรือ PLANB แล้ว และได้เข้าถือหุ้นใน 
PLANB มูลค่ากว่า 600 ลบ. ก็ยังประกอบธุรกิจหลักในบริษัท
ท่ีท�ารายได้อย่างสม�่าเสมอ ได้แก่ 1.) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ให้เช่าและบริการ บริษัท ไทยคอนซูมเมอร์ ดิสทริบิวช่ัน
 เซ็นเตอร์ จ�ากัด (TCDC)  ซ่ึงประกอบธุรกิจให้เช่าคลังสินค้า
 ซ่ึงมีก�าไรโดยเฉล่ียปีละ 180 ลบ. ทุกๆปี 2.) ธุรกิจพลังงาน
และสาธารณูปโภค บริษัท อีสเทอร์น พาสเวอร์ กรุ�ปจ�ากัด
 มหาชน หรือ EP มีส่วนแบ่งก�าไรโดยเฉล่ียปีละ 100-150 ลบ
. ซ่ึงเป็นการลงทุนท่ีคุ้มค่าและให้ผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาว 
และคาดว่าจะเปิดตัวธุรกิจใหม่ในช่วงปลายเดือนก.พ. น้ี

บริษััท อ็คว� คอ็ร์เปอ็เรชั�น จำ�กัด (ม่ห�ชน) หรือ็ “AQUA”

ไฟเขียวบริษัทลูก “ชัั่ยวัฒนา กิร่น” ขายหุ้นใน 
“บลู โซลาร์ฟาร์ม 3” จ�านวน 720,000 หุ้น มูลค่า
ท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท รับเงินสดมากกว่า 117 
ล้านบาท  จ่อรับรู้รายได้ภายในไตรมาส 1/65 
ด้านบิ�กบอส “วีระพล ไชยธีรัตต์” พกเงินสดเต็ม
กระเป๋า เตรียมน�าไปขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าขยะ
จังหวัดนครสวรรค์ เต็มพิกัด 

บอ็ร์ด บม่จ.ชัยวัฒน� แทนเนอ็รี� กร๊�ป (CWT)




















