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อณ์ุภา ศิิริรวง

ท่อ่งเท่่�ยว
สู่โหมดเดือนพฤศจกิายน  2565 ตลาดท่อ่งเท่่�ยวในประเท่ศไท่ย รวมถงึต่าง
ประเท่ศ  คงมค่วามคกึคกั  ด้วยท่กุประเท่ศ  เปิดประเท่ศ ต้อนรับนกัท่อ่งเท่่�ยว
อ่กคร้ัง  แนน่อน เมื�อการท่อ่งเท่่�ยวเกดิขึน้  การจบัใชจ้า่ยใชส้อย  เมด็เงนิ 
กลบัมาสะพัดอ่กคร้ัง  วงลอ้ วงจรเศรษฐกจิ มค่วามสดใสอ่กคร้ัง

มมุมองของผศ.ดร.มณฑกานติ ชุบชูวงศ์ คณบดีคณะการทอ่งเทีย่วและการโรงแรม มหาวทิยาลยั
ธุรกจิบณัฑิตย ์(DPU)ระบวุา่ขณะนีส้ถานการณโ์ควดิ-19 คลีค่ลายลง ทำาใหช้ว่งไฮซซีัน่ของปีนีม้นีกั
ทอ่งเทีย่วต่างชาติ Booking โรงแรมลว่งหนา้จำานวนมาก ส่งผลใหห้ลายโรงแรมต้องการพนกังาน
จำานวนเพ่ิมขึน้เชน่เดียวกนั นกัทอ่งเทีย่วต่างชาติเริ่มเดินทางมาทอ่งเทีย่วในไทย ทำาใหโ้รงแรมต่าง ๆ 
ขาดแคลนพนกังาน 

 อยา่งไรกต็ามหลายโรงแรมได้มกีารเขา้มาติดต่อกบัคณะฯ เพ่ือวางแผนในการเตรียมนกัศึกษาใหม้ี
ความพร้อมกอ่นการฝึกงาน เพ่ือตอบโจทยค์วามต้องการในการทำางานในชว่งหลงัโควดิ-19  
การทอ่งเทีย่วของบา้นเรา  ถอืเป็นหวัใจหลกั ของเศรษฐกจิไทย...ทอ่งเทีย่วฟ้ืน เศรษฐกจิไทยยอ่มฟ้ืน

 ส่วนตลาดหุน้ไทย กม็นีกัลงทนุต่างประเทศทัง้ระยะสั้น-ยาว เขา้มาลงทนุ  สะทอ้นได้จากเงนิบาท
กลบัมาแขง็คา่อกีครั้ง..แนน่อน บาทแขง็หรือออ่น ยอ่มมผีูท้ีไ่ด้ประโยชนแ์ละเสียประโยชน์

 บรรยากาศการลงทนุในตลาดหุน้ไทย ยงัมคีวามผนัผวน  แกวง่ตัว ตามปัจจยัทีเ่ขา้มากระทบ ดังนัน้  
ขอใหน้กัลงทนุ ระมดัระวงัการลงทนุและประสบความสำาเร็จครับ

ประสิทธิ ์กรโชคอนนัต์
บรรณาธกิารบรหิาร





รวมเป็นหนึ่ง สู่ความยิ่งใหญ่   แมกกาซีนหุน้อินไซด์ รายเดือน เดือนพฤศจิกายน 2565 นำาเสนอเร่ืองราว 
บจ. มีการทำาธุรกิจ มีการจับไม้ จับมือ  ร่วมกันสู่ความยิ่งใหญ่  น่าจับตามอง  มีเนื้องหาดังนี้

JKN
ทุม่งบ 800 ลบ. ควา้ธุรกจิองคก์ร

นางงามจกัรวาล หรอื MUO 
กา้วสู่การเป็น Global Content 

Commerce Company

คณะกรรมการ บมจ. ทรพิเพิล ไอ โลจสิติกส์ 
(III) มมีติอนมุตัิเสนอผูถ้อืหุน้เพ่ือเขา้ซือ้กจิการ 
Asia GSA (M) ในประเทศมาเลเซยี มลูคา่กวา่ 
5,520 ลา้นบาท ผา่นบรษัิทย่อย ANI ขึน้แทน่ผู้
นำาโลจสิติกส์ในภูมภิาคเอเชยี เลง็ขยายบรกิาร

มากกวา่ 10 ประเทศ ตอกย้ำายุทธศาสตร ์
"Logistics and Beyond" เรง่สรา้งรายได้

เติบโตแขง็แกรง่ในปี 2566

III
ผนกึกำาลงัพันธมติรทัง้ในและต่างประเทศ เดินหนา้

สรา้งศูนย์โลจสิติกส์และกระจายสินคา้, Cold Chain 
Logistics Center และ Warehouse รวมถงึขยาย

ธุรกจิ  Self Storage แหง่ที ่3 และ 4 คาดวา่จะ
เพ่ิมรายได้จากธุรกจิ Non-Freight ใหก้บับรษัิทได้
อย่างนอ้ย 200 ลา้นบาทต่อปี ภายใน 3 ปีขา้งหนา้   
บอรด์ LEO ไฟเขยีวอนมุตัิงบ 261.4 ลา้นบาท. ลยุ 
JV กบั 3 พันธมติรทัง้ในและต่างประเทศ ต่อยอด

ธุรกจิโลจสิติกส์และคลงัสินคา้แบบครบวงจร

 LEO
ประกาศดีลรวมกจิการ ผสานความ

แขง็แกรง่ขยายธุรกจิระดับภูมภิาคขึน้แทน่
ผูน้ำาด้านบรกิารโลจสิติกส์และซพัพลาย

เชนแบบครบวงจรรายใหญท่ีสุ่ดในอาเซยีน

SCGL
x JWD













































นายชููวิิทย์ จึึงธนสมบููรณ์์ ประธานเจึ้าหน้าท่�บูริหาร  
บูริษััท นอร์ทอ่ส รับูเบูอร์ จึำากััด (มหาชูน) หรือ NER  
ผูู้้ดำาเนินธุรกัิจึผู้ลิิตแลิะจึำาหน่ายยางแผู้่นรมควิัน ยางแท่ง 
แลิะยางผู้สม เพื่ื�อจึำาหน่ายไปยังผูู้้ผู้ลิิตในอุตสาหกัรรมยาน
ยนต์ แลิะกัลิุ่มผูู้้ค้าคนกัลิางทั�งในประเทศแลิะต่างประเทศ 
เปิดเผู้ยภาพื่รวิมผู้ลิกัารดำาเนินงาน สำาหรับูงวิด 3 เดือน
สิ�นสุดวิันท่� 30 กัันยายน 2565 เมื�อเท่ยบูกัับูงวิดเด่ยวิกััน
ของปีกั่อนวิ่า บูริษััทม่กัำาไรสุทธิท่� 528.88 ลิ้านบูาท เพื่ิ�ม
ขึ�น 88.58 ลิ้านบูาท คิดเป็น 20.12% โดยม่รายได้จึากักัาร
ขายรวิม7,221.53 ลิ้านบูาท เพื่ิ�มขึ�น 68.47 ลิ้านบูาท หรือ
คิดเป็นอัตราเพื่ิ�มขึ�น 0.96% โดยแบู่งเป็นรายได้จึากักัาร
ขายในประเทศ 4,657.70 ลิ้านบูาท แลิะรายได้จึากักัารขาย
ต่างประเทศ 2,563.68 ลิ้านบูาท เนื�องจึากัทิศทางราคา
ยางพื่าราท่�ปรับูตัวิเพื่ิ�มขึ�นต่อเนื�องในปี 2565  แลิะบูริษััท
สามารถจึัดกัารต้นทุนขายได้ด่ รวิมถึงกัารบูริหารจึัดกัาร
ต้นทุนจึัดจึำาหน่ายแลิะม่ป้องกัันควิามเส่�ยงจึากัอัตราแลิกั
เปลิ่�ยนท่�ด่ขึ�น ส่งผู้ลิให้อัตรากัำาไรสุทธิเพื่ิ�มสูงขึ�น

สำาหรับูงวิด 9 เดือนสิ�นสุดวิันท่� 30 กัันยายน  2565 
เมื�อเท่ยบูกัับูงวิดเด่ยวิกัันของปีกั่อน บูริษััทม่กัำาไรสุทธิ
ท่� 1,379.97 ลิ้านบูาทเพื่ิ�มขึ�น 134.33 ลิ้านบูาท เพื่ิ�มขึ�น 
10.78% คิดเป็นกัำาไรต่อหุ้นเท่ากัับู 0.77 บูาท ด้านรายได้
จึากักัารขายรวิม งวิด 9 เดือน ปี 2565  บูริษััทม่รายได้จึากั
กัารขายรวิม 18,086.35 ลิ้านบูาท ลิดลิง 319.36 ลิ้านบูาท 
หรือลิดลิง 1.74% เมื�อเท่ยบูกัับูงวิดเด่ยวิกัันของปีกั่อน แบู่ง
เป็นรายได้จึากักัารขายในประเทศ 12,222.89 ลิ้านบูาท หรือ
คิดเป็น 67.58% ของยอดขายรวิม เพื่ิ�มขึ�น 481.82 ลิ้าน
บูาท หรือเพื่ิ�มขึ�น 4.10%  รายได้จึากักัารขายต่างประเทศ 
5,863.46 ลิ้านบูาท หรือคิดเป็น 32.42% ของยอดขายรวิม 
ลิดลิง  801.18 ลิ้านบูาท หรือลิดลิง 12.02%

โดยรายได้จึากักัารขายสำาหรับูงวิด 9 เดือนลิดลิง เนื�องจึากั

ผู้ลิิตภัณ์ฑ์์ยางแผู้่นรมควิัน (RSS) จึากัควิามต้องกัารแลิะ
ราคายางแผู้่นรมควิันในตลิาดม่ควิามเปลิ่�ยนแปลิงลิดลิง 
ส่งผู้ลิให้ปริมาณ์คำาสั�งซื้ื�อโดยรวิมลิดลิงเมื�อเท่ยบูกัับูชู่วิง
เด่ยวิกัันของปีกั่อน ทั�งน่� กัารลิดลิงของรายได้จึากักัารขาย
รวิมเป็นผู้ลิต่างด้านปริมาณ์ลิดลิงอยู่ท่� 1,875.91 ลิ้านบูาท 
แลิะผู้ลิต่างด้านราคาเพื่ิ�มขึ�นจึากัราคายางท่�ขยับูตัวิสูงขึ�นอยู่
ท่� 1,556.55 ลิ้านบูาท โดยรวิมรายได้จึากักัารขายลิดลิงเมื�อ
เท่ยบูกัับูงวิดเด่ยวิกัันของปีกั่อน

สำาหรับูภาพื่รวิมธุรกัิจึของปีน่�บูริษััทยังคงเป้าหมายยอดขาย
ปีน่�ท่� 4.6 แสนตัน จึากัราคายางพื่าราท่�ปรับูขึ�น นอกัจึากัน่�
ยอดส่งออกัสินค้าม่ควิามคลิ่องตัวิด่ขึ�น จึากัสถานกัารณ์์ตู้
คอนเทนเนอร์ท่�ด่ขึ�น ประกัอบูกัับูม่ปริมาณ์ออเดอร์ใหม่ๆ
เพื่ิ�มขึ�น จึากัลิูกัค้ารายใหม่เพื่ิ�มขึ�น อาทิ อินเด่ย ,ฮ่่องกัง, 
สิงคโปร์ แลิะจึ่น เป็นต้น

ด้านแผู้่นปูรองปศุสัตวิ์ปัจึจึุบูันได้ติดตั�งเครื�องจึักัรแลิะเริ�ม
กัารผู้ลิิตแลิ้วิ ซื้ึ�งท่�ผู้่านมาบูริษััทได้ทำากัารตลิาดแลิะได้ส่ง
สินค้าทดลิองให้แกั่ลิูกัค้าในต่างประเทศเร่ยบูร้อยแลิ้วิ แลิะ
จึะเริ�มส่งสินค้าออกัไปต่างประเทศในไตรมาส 1/2566 ตาม
กัารผู้ลิิตแลิะขายท่�เพื่ิ�มขึ�น คาดวิ่าจึะเพื่ิ�มควิามสามารถ
ในกัารทำากัำาไรให้แกั่บูริษััท เนื�องจึากัเป็นสินค้าท่�ม่มาร์จึิ�น
สูง โดยมองวิ่าควิามต้องกัารแผู้่นปูรองนอนปศุสัตวิ์ใน
อุตสาหกัรรมม่แนวิโน้มเติบูโตต่อเนื�อง

นอกัจึากัน่�ในปี 2566 คาดวิ่าจึะเปิดตัวิผู้ลิิตภัณ์ฑ์์ใหม่เพื่ิ�ม
ขึ�น โดยปัจึจึุบูันอยู่ระหวิ่างกัารวิิจึัยแลิะพื่ัฒนาสินค้า ซื้ึ�งจึะ
ทำาให้ยอดขายสินค้าปลิายนำ�าเติบูโตมากัขึ�นกัวิ่าท่�ประมาณ์
กัารไวิ้ ทั�งน่� บูริษััทฯจึะมุ่งมั�นดำาเนินงานตามแผู้นกัลิยุทธ์
ควิบูคู่กัับูกัารบูริหารงานเชูิงรุกั เพื่ื�อสร้างกัารเติบูโตท่�มั�นคง
แลิะยั�งยืนต่อไป

บมจ. นอร์์ทอีส ร์ับเบอร์์ หร์ือ NER แจ้งงบ Q3/65 บร์ิษััทมีกำำ�ไร์สุทธิิที� 528.88 ล้้�นบ�ท 
เพิ่ิ�มขึ้้�น 88.58 ล้้�นบ�ท คิิดเป็็น 20.12% จ�กำร์�คิ�ย�งพิ่�ร์�ที�ป็ร์ับตััวเพิ่ิ�มขึ้้�น แล้ะกำ�ร์

บร์ิห�ร์จัดกำ�ร์ตั้นทุนได้อย่�งดี มั�นใจป็ี 2565 โตัตั�มเป็้�หม�ย พิ่ร์้อมพิ่ัฒน�สินคิ้�ป็ล้�ยนำ�� 
เพิ่ื�อสร์้�งกำ�ร์เตัิบโตัที�มั�นคิงแล้ะยั�งยืนตั่อไป็

NER กำำ�ไร Q3/65 เพิ่่�มขึ้้�น 20%
ตอกย้ำำ��คว�มเชื่่�อม่�นปีี 2565 เติบโตอย้ำ่�งต่อเน่�อง

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE



น�งป็ร์ะวีร์ัตัน์ เทวอักำษัร์ ป็ร์ะธิ�นเจ้�หน้�ที�บร์ิห�ร์ บร์ิษััท วิล้ล้่� 
คิุณ�ล้ัย จำ�กำัด (มห�ชน) หร์ือ (“KUN”) เปิดเผู้ยวิ่า จึากัภาพื่รวิม
อุตสาหกัรรมอสังหาริมทรัพื่ย์ฟื้นตัวิในชู่วิงท่�ผู้่านมา ประกัอบูกัับู
มาตรกัารกัระตุ้นเศรษัฐกัิจึภาครัฐ รวิมถึงนโยบูายผู้่อนคลิายเกัณ์ฑ์์กัาร
กัำากัับูกัารดูแลิสินเชูื�อท่�อยู่อาศัย (LTV)ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ส่งผู้ลิให้กัำาลิังซื้ื�อผูู้้บูริโภคในกัลิุ่มอสังหาริมทรัพื่ย์กัลิับูมาคึกัคักัอ่กั
ครั�ง แลิะจึากัปัจึจึัยดังกัลิ่าวิส่งผู้ลิด่ต่อ KUN ในฐานะผูู้้ประกัอบูกัาร
อสังหาริมทรัพื่ย์แนวิราบู โดยจึะเห็นได้จึากัผู้ลิกัารดำาเนินงานงวิด 9 
เดือนแรกัปี 256 บูริษััทฯม่รายได้รวิมเท่ากัับู 737.60 ลิ้านบูาท เพื่ิ�มขึ�น 
6.33% เมื�อเท่ยบูกัับูชู่วิงเด่ยวิกัันของปีกั่อน(YoY) แลิะกัำาไรสุทธิ เท่ากัับู 
92.01 ลิ้านบูาท ลิดลิง 16.80% (YoY) ขณ์ะท่�ผู้ลิกัารดำาเนินงานใน
ไตรมาส 3/2565 ม่รายได้รวิม เท่ากัับู 193.93 ลิ้านบูาท ลิดลิง 22.34% 
(YoY) แลิะกัำาไรสุทธิ เท่ากัับู 16.11 ลิ้านบูาท ลิดลิง 61.73% (YoY)

สำาหรับูปัจึจึัยท่�ผู้ลิกัารดำาเนินงานโดยรวิมทั�งไตรมาส 3 แลิะ งวิด 9 ปี 
2565 ชูะลิอตัวินั�น เนื�องจึากั ในไตรมาส 3 ประสบูปัญหาสภาพื่อากัาศ 
เนื�องจึากัฝนท่�ตกัอย่างต่อเนื�อง แลิะกัารขาดแคลินวิัสดุกั่อสร้าง ส่งผู้ลิให้
บูริษััทฯ ไม่สามารถส่งมอบูบู้านได้ทันตามเวิลิา แต่หากัพื่ิจึารณ์าจึากัยอด
กัารรับูรู้รายได้จึากักัารโอน ยังคงม่เข้ามาอย่างต่อเนื�องในชู่วิงไตรมาสดัง
กัลิ่าวิ อาทิ โครงกัารคุณ์าลิัย พื่ร่ม,โครงกัารคุณ์าลิัย บู่กัินส์ 2,โครงกัาร
คุณ์าลิัย พื่าร์โกั้, โครงกัารคุณ์าลิัย จึอย ออน 314, โครงกัารคุณ์าลิัย 
คอร์ทยาร์ด รวิมถึงโครงกัารท่�เพื่ิ�งเปิดตัวิใหม่เมื�อไตรมาส 2 ท่�ผู้่านมา คือ 
โครงกัาร คุณ์าลิัย เดซื้่� ท่�เริ�มม่ยอดโอนเข้ามาต่อเนื�อง จึึงทำาให้ตัวิเลิข
รายได้รวิมอยู่ในเกัณ์ฑ์์ท่�น่าพื่อใจึ “ คิุณ�ล้ัย พิ่�ร์์โกำ้ แล้ะโคิร์งกำ�ร์คิุณ�
ล้ัย เดซี� มีกำ�ร์เป็ิดขึ้�ยไป็แล้้วในช่วงไตัร์ม�ส 1 แล้ะ ไตัร์ม�ส 2 ขึ้องป็ี 
2565 ซ้�งถือว่�กำร์ะแสกำ�ร์ตัอบร์ับดีม�กำ โดย ณ สิ�นไตัร์ม�ส 3 มียอด
ขึ้�ยคิิดเป็็นมูล้คิ่�ร์วม 240 ล้้�นบ�ท แล้ะคิ�ดว่�จะส�ม�ร์ถป็ิดกำ�ร์ขึ้�ย
ในป็ี 2565 ป็ร์ะม�ณ 450 ล้้�นบ�ท”

ขณ์ะท่�ยอดพื่ร่เซื้ลิในงวิด 9 เดือนแรกัของปี 2565 อยู่ท่�ระดับู 1,100 
ลิ้านบูาท คิดเป็น 65% ของเป้ายอด พื่ร่เซื้ลิทั�งปีท่�วิางไวิ้ 1,700 ลิ้านบูาท 
จึากั 7 โครงกัาร ได้แกั่ คุณ์าลิัย คอร์ทยาร์ด, คุณ์าลิัย พื่ร่ม, คุณ์าลิัย 
บู่กัินส์ 2, คุณ์าลิัย จึอน ออน 314, คุณ์าลิัย พื่าร์โกั้, คุณ์าลิัย เดซื้่� แลิะ 
คุณ์าลิัย นาวิาร่า ซื้ึ�งยอดพื่ร่เซื้ลิดังกัลิ่าวิถือวิ่าเป็นกัารทำาสถิติสูงสุด ใน
รอบู 9 เดือนเท่ยบูเท่ากัับูท่�ทำาได้ในปี 2563 ในชู่วิงโควิิค-19 ซื้ึ�งปัจึจึัยท่�
เป็นแรงหนุนให้ยอดพื่ร่เซื้ลิเติบูโตต่อเนื�อง มาจึากักัารพื่ัฒนาโครงกัารท่�
ตรงกัับูควิามต้องกัารของกัลิุ่มลิูกัค้าเป้าหมาย ทั�งรูปแบูบูโครงกัารแบูบู
บู้าน ท่�เน้นกัารจึัดฟังกั์ชูันท่�จึำาเป็นต่อกัารอยู่อาศัย รวิมถึงระดับูราคา
บู้านตรงกัับูควิามต้องกัารของลิูกัค้าอ่กัทั�งยังได้ปัจึจึัยหนุนจึากัแนวิโน้ม
อัตราดอกัเบู่�ยของประเทศไทยท่�ม่กัารปรับูสูงขึ�น ซื้ึ�งจึะผู้ลิต่อกัาร ขอสิน
เชูื�อ ประกัอบูกัับูมาตรกัารลิดค่าธรรมเน่ยมโอนแลิะค่าจึดจึำานอง แลิะ
มาตรกัารผู้่อนคลิายเกัณ์ฑ์์กัารกัำากัับูกัารดูแลิสินเชูื�อท่�อยู่อาศัย (LTV) จึะ

สิ�นสุดปลิายปี 2565 น่� จึึงป็นกัระตุ้นกัารตัดสินใจึของลิูกัค้าให้ตัดสินใจึ
ซื้ื�อบู้านภายในปีน่�เพื่ิ�มสูงขึ�น

“ป็ัจจัยทิศท�งดอกำเบี�ยขึ้�ขึ้้�น ยอมร์ับว่� จะส่งผล้กำร์ะทบตั่อกำ�ร์กำู้ซื�อ
บ้�น โดยกำ�ร์ขึ้้�นดอกำเบี�ยทุกำ 0.25% ตั่อป็ี จะเพิ่ิ�มกำ�ร์ผ่อนชำ�ร์ะคิ่�งวด
บ้�นป็ร์ะม�ณ 2% - 5% จ�กำคิ่�งวดเดิม แล้ะส่งผล้ให้ธิน�คิ�ร์จะเขึ้้ม
งวดม�กำขึ้้�นในกำ�ร์พิ่ิจ�ร์ณ�คิว�มส�ม�ร์ถในกำ�ร์ผ่อนชำ�ร์ะคิืน แตั่ทั�งนี�
ผล้กำร์ะทบดังกำล้่�วจะแตักำตั่�งกำันขึ้้�นอยู่กำับนโยบ�ยขึ้องแตั่ล้ะธิน�คิ�ร์ 
แล้ะเชื�อว่�กำำ�ล้ังซื�อจะคิ่อยๆ ฟื้นตััวขึ้้�นตั�มกำ�ร์ฟื้นตััวขึ้องเศร์ษัฐกำิจ
มห�ภ�คิ ซ้�งท�งสำ�นักำง�นเศร์ษัฐกำิจกำ�ร์คิล้ังคิ�ดกำ�ร์ตััวเล้ขึ้ GDP ในป็ี 
2565 ไว้ที� 3.4% แล้ะป็ีหน้� 3.8%”

จึากัปัจึจึัยกัารเติบูโตของผู้ลิกัากัรดำาเนินงานในงวิด 9 เดือน (ม.ค.-
กั.ย.65) ส่งผู้ลิให้ท่�ประชูุมคณ์ะกัรรมกัารบูริษััทฯ ม่มติอนุมัติกัารจึ่าย
เงินปันผู้ลิระหวิ่างกัาลิงวิด 9 เดือน ปี 2565 ในอัตราหุ้นลิะ 0.05 
บูาท โดยจึะขึ�นเครื�องหมาย XD ในวิันท่� 17 พื่ฤศจึิกัายน 2565 แลิะ
กัำาหนดกัารจึ่ายเงินปันผู้ลิ ในวิันท่� 2 ธันวิาคม 2565 ตามลิำาดับู

สำาหรับูควิามคืบูหน้ากัารเปิดตัวิโครงกัาร คุณ์าลิัย นาวิาร่า บูางขุนเท่ยน 
นั�น ประธานเจึ้าหน้าท่�บูริหาร KUN กัลิ่าวิเพื่ิ�มเติมวิ่า ในชู่วิงเดือน
กัันยายนท่�ผู้่านมา ม่กัารเปิดขายอย่างไม่เป็นทางกัารแลิ้วิ ซื้ึ�งได้กัารตอบู
รับูท่�ด่ โดยม่ยอดจึองท่�เข้ามากัวิ่า 45 ลิ้านบูาท จึากัมูลิค่าโครงกัารโดย
รวิม ประมาณ์ 3,500 ลิ้านบูาท แลิะคาดวิ่าจึะเปิดตัวิพื่ร้อมเปิดขายอย่าง
เป็นทางกัารในไตรมาสท่� 1 ปี 2566

“โคิร์งกำ�ร์คิุณ�ล้ัย น�ว�ร์่� เป็็นโคิร์งกำ�ร์เป็็นบ้�นเดี�ยว 2 ชั�น ขึ้น�ด
ที�ดินเร์ิ�มตั้น 63 ตัร์ว. ร์�คิ�เร์ิ�มตั้นที� 5.98 ล้้�นบ�ท โคิร์งกำ�ร์ตัั�งอยู่บน
ถนนบ�งขึุ้นเทียน-ช�ยทะเล้ ซ้�งเหม�ะสำ�หร์ับกำลุ้่มลู้กำคิ้�ที�มองห�บ้�น
ในโซนธิร์ร์มช�ตัิ ซ้�งคิ�ดว่�จะได้ร์ับกำ�ร์ตัอบร์ับที�ดีจ�กำลู้กำคิ้�ในโซน
บ�งขึุ้นเทียน แล้ะส�ม�ร์ถร์องร์ับกำลุ้่มลู้กำคิ้�ตั่�งช�ตัิในอน�คิตั”

อย่างไรกั็ตาม จึากัอัตรากัารเติบูโตของอุตสาหกัรรมแลิะผู้ลิกัารดำาเนิน
ของ KUN ส่งผู้ลิให้บูริษััทฯมั�นใจึวิ่า ผู้ลิกัารดำาเนินงานสำาหรับูปี2565 ม่
แนวิโน้มปรับูตัวิในทิศทางท่�ด่ขึ�นตามเป้าหมายท่�วิางไวิ้ 10-15% เมื�อเท่ยบู
จึากัปีกั่อน แลิะจึะเป็นกัารทำาออลิไทม์ไฮ่ต่อเนื�องเป็นปีท่� 2 ของบูริษััทฯ 
เนื�องจึากัไตรมาส 4 ของทุกัปีจึะเป็นชู่วิงไฮ่ซื้่ซื้ั�น จึะโดดเด่นทั�งยอดขาย 
แลิะยอดโอน ดังนั�นเป้ายอดขายในปีน่�สามารถแตะระดับู 1,700 ลิ้านบูาท 
ได้ตามแผู้นท่�วิางไวิ้แน่นอน

KUN โชว์ผล้ง�น 9 เดือนแร์กำป็ี 2565 ร์�ยได้ร์วมแตัะ 737.60 ล้้�นบ�ท เพิ่ิ�มขึ้้�น 6.33% (YoY) 
ขึ้ณะที�กำำ�ไร์สุทธิิที� 92.01 ล้้�นบ�ท พิ่ร์้อมอวดยอดขึ้�ย(Pre-Sale) 9 เดือนแร์กำทุบสถิตัิใหม่ 1,100 
ล้้�นบ�ท คิิดเป็็น 65% ขึ้องเป็้�ยอด Pre-Sale ทั�งป็ี 1,700 ล้้�นบ�ท ล้่�สุดบอร์์ดไฟเขึ้ียวจ่�ยป็ันผล้ 

0.05 บ�ท/หุ้น เตัร์ียมขึ้้�น XD วันที� 17 พิ่.ย. เพิ่ื�อจ่�ยป็ันผล้วันที� 2 ธิ.คิ. 2565 ด้�น CEO  
“ป็ร์ะวีร์ัตัน์ เทวอักำษัร์”ส่งซิกำ ร์�ยได้ทั�งป็ีทุบสถิตัิออล้ไทม์ไฮตั่อเนื�อง 2 ป็ีซ้อน หล้ังโคิร์งกำ�ร์

คิุณ�ล้ัยน�ว�ร์่�-คิุณ�ล้ัย พิ่�ร์์โกำ้-คิุณ�ล้ัย เดซี� ทำ�ยอดขึ้�ยดีตั่อเนื�อง

KUN เค�ะปัันผล 0.05 บ�ท/หุ้้�น จ่่อขึ้้�น XD 17 พิ่.ย.น้�

หลัังกวาดยอดขาย 9 เดือนแรก 1,100 ทุุบสถิิติิใหม่่

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
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บมจ.ศรีีนานาพรี มารี์เก็็ตต้�ง (SNNP) โชว์์ผลงาน Q3/65 ก็ำาไรีพ่�ง 139% แตะรีะดัับ 142 ล้านบาท  
ทำาน้ว์ไฮ ขณะที�รีายไดั้รีว์มอย่�ที� 1,487 ล้านบาท เพ้�มข้�น 51% เน่�องจาก็นโยบายเปิิดัปิรีะเทศท�อง

เที�ยว์ฟื้้�น ปิรีับโฉมสิ้นค้้าใหม�ผลตอบรีับดัีเยี�ยม ดัันยอดัขายทำาน้ว์ไฮตามนัดั ฟื้าก็ผ่้บรี้หารี  
“ว์้โรีจน์ ว์ช้รีเดัชก็่ล” ลั�นปิ่พรีมบ่ก็ตลาดัทั�งในและต�างปิรีะเทศเต็มพ้ก็ัดั พรี้อมเดั้นหน้าสิายก็ารีผล้ต
โรีงงานในเว์ียดันาม ดัันยอดัขายในเว์ียดันามทะล่ 2,000 ล้านบาทในปิี 2569 มั�นใจผลงานปิีนี�รีาย

ไดั้โตทะล่เปิ้า 5,000 ล้านบาท สิรี้างสิถิ้ต้สิ่งสิ่ดัใหม�ต�อเน่�อง

SNNP โชว์์ Q3/65 กำำ�ไรพิ่้่งทะลักำ 139% ทำ�น่ว์ไฮ
โค้้งสุดทุ้ายลัุยออกสินค้้าใหม่่เพิิ่�ม่

 หนุนรายได้ปีีน้�ทุะลัุเปี้า 5,000 ลับ.
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นายว์้โรีจน์ ว์ช้รีเดัชก็่ล รีองก็รีรีมก็ารีผ่้จัดัก็ารีอาว์่โสิ 
สิายงานธุ่รีก็้จในปิรีะเทศ บรี้ษััท ศรีีนานาพรี มารี์เก็็ต
ต้�ง จำาก็ัดั (มหาชน) หรี่อ SNNP ผูู้้นำาผู้ลิิตภัณ์ฑ์์
เครื�องดื�ม แลิะขนมขบูเค่�ยวิของประเทศไทย เปิด
เผู้ยวิ่า ภาพื่รวิมผู้ลิกัารดำาเนินงาน สิ�นสุดวิันท่� 30 
กัันยายน 2565 สำาหรับูงวิดไตรมาส 3/2565 ม่กัำาไร
สุทธิอยู่ท่� 142 ลิ้านบูาท เพื่ิ�มขึ�น 82 ลิ้านบูาท หรือ 
139% จึากังวิดเด่ยวิกัันปีกั่อนท่�ม่กัำาไรสุทธิเท่ากัับู 60 
ลิ้านบูาท ส่วินรายได้รวิมอยู่ท่� 1,487 ลิ้านบูาท เพื่ิ�ม
ขึ�น 501 ลิ้านบูาท หรือ 51% เท่ยบูงวิดเด่ยวิกัันของปี
กั่อนม่รายได้รวิมเท่ากัับู 986 ลิ้านบูาท

ในขณ์ะท่�งวิด 9 เดือนของปี 2565 บูริษััทฯม่กัำาไร
สุทธิจึากัธุรกัิจึหลิักั ซื้ึ�งไม่รวิมกัำาไรพื่ิเศษั อยู่ท่� 383 
ลิ้านบูาท เพื่ิ�มขึ�น 165 ลิ้านบูาท หรือ 76% เท่ยบูงวิด
เด่ยวิกัันของปีกั่อนโดยม่กัำาไรสุทธิดังกัลิ่าวิอยู่ท่� 218 
ลิ้านบูาท ส่วินรายได้รวิมจึากัธุรกัิจึหลิักัอยู่ท่� 3,924 
ลิ้านบูาท เพื่ิ�มขึ�น 861 ลิ้านบูาท หรือ 28% เท่ยบูงวิด
เด่ยวิกัันของปีกั่อนม่รายได้รวิมเท่ากัับู 3,063 ลิ้าน
บูาท

ปัจึจึัยท่�สนับูสนุนให้กัำาไรสุทธิปรับูตัวิเพื่ิ�มขึ�น แลิะ
ทำาสถิตินิวิไฮ่ เนื�องจึากันโยบูายกัารเปิดประเทศ
สนับูสนุนกัารท่องเท่�ยวิฟื้นตัวิอย่างชูัดเจึน ทำาให้
กัำาลิังซื้ื�อเพื่ิ�มสนับูสนุนยอดขายในประเทศแลิะต่าง
ประเทศขยายตัวิได้ด่ แลิะสามารถเติบูโตได้มากักัวิ่า
ภาพื่รวิมของอุตสาหกัรรม ขณ์ะท่�บูริษััทฯม่กัารวิาง

กัลิยุทธ์ทางด้านกัารตลิาดจึะม่กัารปรับูโฉมสินค้า 
รวิมถึงกัารเปิดตัวิหนังโฆษัณ์าชูุดใหม่ๆ เพื่ื�อสื�อสาร
ทางกัารตลิาดกัับูกัลิุ่มผูู้้บูริโภค แลิะเดินหน้าพื่ัฒนา
ผู้ลิิตภัณ์ฑ์์ใหม่ๆ ทยอยออกัสู่ตลิาด เพื่ื�อรองรับูควิาม
ต้องกัารของผูู้้บูริโภคทั�งในแลิะต่างประเทศ ซื้ึ�งม่
กัระแสตอบูรับูเป็นอย่างด่

ทั�งน่� กัารเปิดโรงงาน S.T.FOOD MARKETING ใน
ประเทศเวิ่ยดนามเมื�อชู่วิงไตรมาส3 ท่�ผู้่านมาจึะชู่วิย
สนับูสนุนรายได้ แลิะกัำาไรให้เติบูโตอย่างต่อเนื�อง 
รวิมทั�งจึะใชู้เป็นฐานกัารผู้ลิิต แลิะศูนย์กัระจึายสินค้า
ท่�สำาคัญไปยังต่างประเทศมากัขึ�นในอนาคต แลิะม่
แนวิโน้มเติบูโตแบูบูกั้าวิกัระโดด ซื้ึ�งบูริษััทฯได้ตั�งเป้า
หมายยอดขายในเวิ่ยดนามในปี 2569 อยู่ท่�ประมาณ์ 
2,000 ลิ้านบูาท ซื้ึ�งถือวิ่าม่อัตรากัารเติบูโตถึง 7 เท่า 
ภายในระยะเวิลิา 5 ปี

รีองก็รีรีมก็ารีผ่้จัดัก็ารีอาว์่โสิ สิายงานธุ่รีก็้จใน
ปิรีะเทศ ก็ล�าว์อีก็ว์�า แนว์โน้มก็ารีดัำาเน้นธุ่รีก็้จในช�ว์ง
ท้ายปิี บรี้ษััทฯยังมีแผนออก็ผล้ตภัณฑ์ใหม�ๆ ตาม
แผนที�ว์างไว์้ เช�น ผล้ตภัณฑ์ภายใต้แบรีนดั์สิ้นค้้า
หลัก็อย�าง “เจเล� “ และ “เบนโตะ” สิามารีถิขยายตัว์
ไดั้อย�างต�อเน่�อง ซ้�งจาก็ผลงานในช�ว์ง 9 เดั่อน ยัง
เต้บโตไดั้ดัี ทำาให้มั�นใจว์�าภาพรีว์มทั�งปิี2565 แนว์
โน้มรีายไดั้ในปิีนี�จะพ่�งแตะที�รีะดัับ 5,000 ล้านบาท 
สิรี้างสิถิ้ต้สิ่งสิ่ดัใหม�ตามเปิ้าหมายที�ว์างไว์้



บมจ.ย่เอซี โก็ลบอล (“UAC”) เสิ้รี์ฟื้ข�าว์ดัีสิ�งท้ายปิี ผน้ก็ก็ำาลังสิรี้างบ้�ก็ดัีลทางธุ่รีก็้จ ดั้ง  
“ICAP-SIRA” บรี้ษััทชั�นนำาอ่ตสิาหก็รีรีมเค้มีภัณฑ์ปิรีะเภท Latex Polymers จาก็

ปิรีะเทศอ้ตาลี เข้าถิ่อห่้นในบรี้ษััทย�อย “UAPC” รี้อยละ 70 ของท่นจดัทะเบียน หว์ัง
รีองรีับก็ารีขยายฐานธุ่รีก็้จสิ่�อาเซียน ดั้าน CEO “ชัชพล ปิรีะสิพโชค้” รีะบ่ก็รีะบว์นก็ารี

โอนห่้น และก็ารีเพ้�มท่นของ UAPC ค้าดัว์�าจะแล้ว์เสิรี็จในช�ว์งเดั่อนมก็รีาค้ม 2566

UAC ดึ้ง “ICAP-SIRA” ยักำษ์์ใหุ้ญ่่เคม้ภััณฑ์์จ่�กำอ่ต�ล้ 

ถืือหุ้้�น “UAPC” 70% ขยายธุ้รกิิจสู่่�อาเชีียน
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น�ยชัชพิ่ล้ ป็ร์ะสพิ่โชคิ ป็ร์ะธิ�นเจ้�หน้�ที�บร์ิห�ร์ แล้ะ
กำร์ร์มกำ�ร์ผู้จัดกำ�ร์ บร์ิษััท ยูเอซี โกำล้บอล้ จำ�กำัด (มห�ชน) 
หร์ือ UAC เปิิดเผยว่่า คณะกรรมการบริษััทฯ ได้มีมติิอนุุมัติิ
ในุหลัักการให้ร่ว่มลังนุามในุ Investment Agreement 
กับ ICAP-SIRA CHEMICALS AND POLYMERS SPA. 
(“ICAP-SIRA”) แลัะ ICAP-SIRA ASIA PTE. LTD. 
(“ICAP-SIRA ASIA”) หรือกลัุ่ม ICAP-SIRA เพื่ื�อเข้้าลังทุนุ
ร่ว่มกันุ โดยกลัุ่ม ICAP-SIRA จะเข้้าถืือหุ้นุในุบริษััท ยูเอซีี 
แอ็ดว่านุซี์ โพื่ลัิเมอร์ แอนุด์ เคมิคัลัส์์ จำากัด (“UAPC”) 
บริษััทย่อยข้อง UAC ในุส์ัดส์่ว่นุร้อยลัะ 70 ข้องทุนุจด
ทะเบียนุในุอนุาคติ

ลั่าส์ุดบริษััทฯ ได้มีการร่ว่มลังนุามในุ Investment 
Agreement เปิ็นุที�เรียบร้อยแลั้ว่เมื�อว่ันุที� 1 พื่ฤศจิกายนุ 
2565 แติ่อย่างไรก็ติาม การรับโอนุหุ้นุแลัะการเพื่ิ�มทุนุข้อง 
UAPC จะข้ึ้นุอยู่ภายใติ้เงื�อนุไข้บังคับก่อนุที�ระบุไว่้ระหว่่าง

คู่ส์ัญญา เนุื�องจากจะติ้องมีการข้ออนุุญาติการปิระกอบ
ธุรกิจข้องชาว่ติ่างชาติิจากหนุ่ว่ยงานุภาครัฐที�เกี�ยว่ข้้อง 
ซีึ�งคาดว่่าจะส์ามารถืดำาเนุินุการแลั้ว่เส์ร็จได้ภายในุเดือนุ
มกราคม 2566”

ส์ำาหรับ “ICAP-SIRA” เปิ็นุบริษััทที�จัดติั้งข้ึ้นุในุปิระเทศ
อิติาลัี ดำาเนุินุธุรกิจด้านุการผลัิติเคมีภัณฑ์ปิระเภท Latex 
Polymers เพื่ื�อใช้ส์ำาหรับกลัุ่มอุติส์าหกรรม Coating, 
Textile แลัะ PSA แบบครบว่งจร โดยมีโรงงานุผลัิติ
เคมีภัณฑ์ในุปิระเทศอิติาลัี แลัะยังมีบริษััทในุเครือกระจาย
อยู่ในุหลัายปิระเทศ อาทิ ฮังการี อินุเดีย แลัะส์ิงคโปิร์ แลัะ
มีแผนุที�จะข้ยายธุรกิจด้านุการผลัิติเคมีภัณฑ์ รว่มถืึงข้ยาย
ฐานุการผลัิติมายังแถืบปิระเทศอาเซีียนุ ซีึ�ง บริษััท ยูเอซีี 
แอ็ดว่านุซี์ โพื่ลัิเมอร์ แอนุด์ เคมิคัลัส์์ จำากัด (“UAPC”) 
ติอบโจทย์กับแผนุการข้ยายการลังทุนุในุครั้งนุี้



น�ยกำมล้ บร์ิสุทธินะกำุล้ ป็ร์ะธิ�นเจ้�หน้�ที�ฝ่่�ยกำ�ร์เงิน บร์ิษััท ทีพิ่ีบีไอ จำ�กำัด (มห�ชน)
TPBI เป็ิดเผยว่�ในไตัร์ม�ส 3/2565 บร์ิษััทมีร์�ยได้ร์วมอยู่ที�1,783.32ล้้�นบ�ท เพิ่ิ�มขึ้้�น 

334.87ล้้�นบ�ท หร์ือเพิ่ิ�มขึ้้�นร์้อยล้ะ 23.12 จ�กำช่วงเดียวกำันขึ้องป็ี ที�ผ่�นม� โดยที�ร์�ยได้
ส่วนใหญ่่ (ป็ร์ะม�ณร์้อยล้ะ 69.91) ม�จ�กำกำ�ร์ส่งออกำไป็ยังตัล้�ดตั่�งป็ร์ะเทศแล้ะร์�ยได้
จ�กำกำ�ร์ขึ้�ยขึ้องบร์ิษััทในเคิร์ือในตั่�งป็ร์ะเทศ (พิ่ม่� ,อังกำฤษั แล้ะออสเตัร์เล้ีย)ยอดขึ้�ย

กำลุ้่มสินคิ้� Cons มีสัดส่วน 57%, ยอดขึ้�ยกำลุ้่มสินคิ้� Flexs มีสัดส่วน 20%, ยอดขึ้�ยกำลุ้่ม 
Paperมีสัดส่วน 6% แล้ะยอดขึ้�ยกำลุ้่ม Trading มีสัดส่วน 17% ในไตัร์ม�ส 3/2565

TPBI เผยกำำ�ไร Q3/65 พิ่้่งแรง 221.64%
จากรายได้เพิิ่�ม่ข้�น - ค้่าใช้้จ่ายในการขาย

แลัะบริหารลัดลัง
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ต้นทุนขายสำาหรับูไตรมาส 3/2565 อยู่ที� 1,552.25
ล้้�นบ�ท เพิ่ิ�มขึ้้�นจ�กำป็ีกำ่อน 300.91 ล้้�นบ�ท หร์ือคิิดเป็็น
ร์้อยล้ะ 24.05 เนื�องจึากัต้นทุนวิัตถุดิบูท่�เพื่ิ�มขึ�น

ค่าใชู้จึ่ายในกัารขายแลิะบูริหารในไตรมาส 3/2565ลิดลิง
จ�กำ 159.10ล้้�นบ�ท เป็็น 125.34 ล้้�นบ�ท หร์ือล้ดล้ง
ร์้อยล้ะ 21.22 โดยบร์ิษััทมีคิ่�ใช้จ่�ยในกำ�ร์ขึ้�ยแล้ะบร์ิห�ร์
คิิดเป็็นร์้อยล้ะ 6.97ขึ้องร์�ยได้ร์วม ล้ดล้งจ�กำป็ี ที�แล้้วที�มี
คิ่�ใช้จ่�ยในกำ�ร์ขึ้�ยแล้ะบร์ิห�ร์เท่�กำับร์้อยล้ะ 10.89 ของ
รายได้รวิม เนื�องจึากักัารจึัดกัลิุ่มค่าใชู้จึ่ายของบูริษััทในต่าง
ประเทศใหม่

ในไตัร์ม�ส 3/2565 บร์ิษััทมีกำำ�ไร์สุทธิิ 81.58 ล้้�นบ�ท 
โดยเพิ่ิ�มขึ้้�น 221.64% จ�กำกำำ�ไร์สุทธิิ 25.36 ล้้�นบ�ท ณ 
ไตัร์ม�สเดียวกำันขึ้องป็ีที�ผ่�นม�

EBITDA ป็ร์ับตััวเพิ่ิ�มขึ้้�น 65.69ล้้�นบ�ท (หร์ือเพิ่ิ�มขึ้้�นใน
อัตัร์�ร์้อยล้ะ 50.27) เมื�อเทียบกำับช่วงเวล้�เดียวกำันขึ้อง
ป็ีที�ผ่�นม� บร์ิษััทได้ให้คิว�มใส่ใจในกำ�ร์ห�แนวท�งเพิ่ิ�ม
อัตัร์�กำ�ร์ทำ�กำำ�ไร์แล้ะดำ�เนินกำ�ร์ขึ้ย�ยยอดขึ้�ยเพิ่ื�อให้มีกำ�ร์
ใช้กำำ�ล้ังกำ�ร์ผล้ิตัอย่�งเตั็มป็ร์ะสิทธิิภ�พิ่เพิ่ื�อเสร์ิมสร์้�งผล้
ป็ร์ะกำอบกัารของบูริษััทต่อไป



บรี้ษััท พีเอ็ม โทรีีเซน เอเชีย โฮลดั้�งสิ์ จำาก็ัดั (มหาชน) PMTA เปิิดัเผยว์�า
ก็ำาไรีสิ่ทธุ้ 40.8 ล้านบาท สิำาหรีับไตรีมาสิ 3/2565 เพ้�มข้�นรี้อยละ 64 
จาก็ไตรีมาสิ 3/2564 และ เพ้�มข้�นรี้อยละ 150 จาก็ไตรีมาสิ 2/2565

PMTA เผย Q3/65 กำำ�ไรโต 64%
กิำาไรข้�นต้�นพุ้่�ง 77% หุ้ลั้งปริมาณขายป้�ย

NPK เพิุ่�มข้�น
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ไตัร์ม�ส 3/2565 ร์�ยได้จ�กำกำ�ร์ขึ้�ยเตัิบโตัร์้อยล้ะ 71 
จ�กำไตัร์ม�สเดียวกำันป็ีกำ่อนแล้ะเตัิบโตัร์้อยล้ะ 41 จ�กำ
ไตัร์ม�สที�ผ่�นม�เป็็น 1,392.4 ล้้�นบ�ท ส�เหตัุหล้ักำ
จ�กำร์�คิ�ขึ้�ยสินคิ้�โดยเฉล้ี�ยเพิ่ิ�มขึ้้�นแล้ะป็ร์ิม�ณกำ�ร์
ขึ้�ยป็ุ�ยเคิมีเชิงผสม NPK เพิ่ิ�มขึ้้�น โดยกำำ�ไร์ขึ้ั�นตั้นเพิ่ิ�ม
ขึ้้�นร์้อยล้ะ 77 จ�กำไตัร์ม�สเดียวกำันป็ีกำ่อนเป็็น 248.5 
ล้้�นบ�ท เนื�องจ�กำกำำ�ไร์ตั่อตัันที�เพิ่ิ�มขึ้้�น แล้ะป็ร์ิม�ณ
กำ�ร์ขึ้�ยป็ุ�ยNPK ที�เพิ่ิ�มขึ้้�น EBITDA อยู่ที� 82.5 ล้้�น
บ�ท เพิ่ิ�มขึ้้�นร์้อยล้ะ 102 จ�กำไตัร์ม�ส 3/2564 ดัง
นั�น PMTA ร์�ยง�นผล้กำำ�ไร์สุทธิิ40.8ล้้�นบ�ท สำ�หร์ับ
ไตัร์ม�ส 3/2565 เพิ่ิ�มขึ้้�นร์้อยล้ะ 64 จ�กำป็ีที�ผ่�นม� 
แล้ะ 58.7 ล้้�นบ�ท สำ�หร์ับกำำ�ไร์สุทธิิร์อบร์ะยะเวล้� 9 
เดือนป็ี 2565

ปิริมาณข้ายปิุ๋ยในุไติรมาส์ 3/2565 ลัดลังร้อยลัะ 7 
จาก 49,725 ติันุปิีที�ผ่านุมา เปิ็นุ 46,033 ติันุ ปิริมาณ
การข้ายปิุ๋ยเคมีเชิงเดี�ยว่ลัดลังร้อยลัะ 61 จากไติรมาส์
เดียว่กันุปิีก่อนุ เปิ็นุ 8,195 ติันุ จากกิจกรรมเทรดดิ้ง 
(trading) ที�ลัดลัง อย่างไรก็ติามปิริมาณการข้ายปิุ๋ยเคมี
เชิงผส์ม NPK เติิบโติร้อยลัะ 31 จากปิีที�ผ่านุมา แลัะ
เติิบโติร้อยลัะ 23 จากไติรมาส์ก่อนุ เปิ็นุ 37,838 ติันุ 
จากปิริมาณการส์่งออกที�เพื่ิ�มข้ึ้นุโดยเฉพื่าะจากลัูกค้า
ในุปิระเทศฟิลัิปิปิินุส์์แลัะมาดากัส์การ์ ส์ำาหรับรอบ
ระยะเว่ลัา 9 เดือนุ ปิริมาณการข้ายปิุ๋ยเคมีเชิงผส์ม 
NPK เพื่ิ�มข้ึ้นุร้อยลัะ 4 จากปิีที�ผ่านุมาเปิ็นุ 88,679 ติันุ 
ส์าเหติุหลัักจากปิริมาณการส์่งออกที�เพื่ิ�มข้ึ้นุจากปิีที�

แลั้ว่กว่่าร้อยลัะ 96 ในุส์่ว่นุข้องปิริมาณการข้ายปิุ๋ยเคมี
เชิงเดี�ยง ลัดลังร้อยลัะ 63 จากปิีที�ผ่านุมาซีึ�งเปิ็นุส์าเหติุ
ให้ปิริมาณการข้ายปิุ๋ยโดยรว่มส์ำาหรับรอบระยะเว่ลัา 
9 เดือนุ ปิี 2565 ลัดลังจากปิีที�ผ่านุมาร้อยลัะ 22 เปิ็นุ 
109,041 ติันุ

ราคาปิุ๋ยไติรมาส์ 3/2565 มีการปิรับฐานุแลัะคว่าม
ผันุผว่นุข้องราคาลัดลัง แติ่ยังคงราคาอยู่ในุระดับส์ูง 
โดยราคายูเรีย (Urea)แลัะ ไดแอมโมเนุียมฟอส์เฟติ 
(DAP) ปิรับลัดลังเลั็กนุ้อย ในุข้ณะที�ราคาโพื่แทส์เซีียม
คลัอไรด์(MOP) ยังเพื่ิ�มข้ึ้นุอย่างติ่อเนุื�อง อุปิส์งค์ในุ
ปิระเทศเว่ียดนุามทยอยฟื้นุติัว่ในุไติรมาส์ที�ผ่านุมาโดย
เฉพื่าะในุช่ว่งปิลัายไติรมาส์ ผู้ค้าส์่งแลัะเกษัติรกรในุ
ปิระเทศเว่ียดนุามเริ�มมีการเติรียมพื่ร้อมส์ำาหรับฤดูกาลั
เพื่าะปิลัูกข้องปิีในุช่ว่งไติรมาส์ที� 4 นุอกจากนุี้การส์่ง
ออกไปิยังปิระเทศฟิลัิปิปิินุส์์ยังคงส์่งออกได้อย่างติ่อ
เนุื�อง

ยอดขึ้�ยผล้ิตัภัณฑ์เคิมีเพิ่ื�อกำ�ร์เกำษัตัร์อื�นไตัร์ม�ส 
3/2565 เตัิบโตัร์้อยล้ะ 43 จ�กำช่วงเดีวกำันป็ีกำ่อน เป็็น 
83.7 ล้้�นบ�ทแล้ะสำ�หร์ับงวด 9 เดือนเตัิบโตัร์้อยล้ะ 
54 เป็็น 214.3 ล้้�นบ�ท ร์�ยได้จ�กำกำ�ร์บร์ิกำ�ร์จัดกำ�ร์
พิ่ื�นที�โร์งง�นแล้ะร์�ยได้อื�น เพิ่ิ�มขึ้้�นร์้อยล้ะ 34 จ�กำป็ีที�
ผ่�นม� เป็็น 25.3 ล้้�นบ�ท แล้ะสำ�หร์ับงวด 9 เดือน
เตัิบโตัร์้อยล้ะ 74 เป็็น 76.6 ล้้�นบ�ท



SPVI เผยโคิ้ง 3/65 กำำ�ไร์พิุ่่ง 102.14% หล้ังยอด
ขึ้�ยโตั-โชว์ฝ่ีมือบร์ิห�ร์จัดกำ�ร์คิ่�ใช้จ่�ยอย่�งมี

ป็ร์ะสิทธิิภ�พิ่ - เป็ิดตััว iPhone Series 14

บูริษััท เอส พื่่วิ่ไอ จึำากััด (มหาชูน) SPVI เปิดเผู้ยวิ่า 
กัำาไรสุทธิสำาหรับูไตรมาส 3/2565 ม่จึำานวิน 29.08 
ลิ้านบูาท โดยเพื่ิ�มขึ�นจึากังวิดเด่ยวิกัันของปีกั่อน 
จึำานวิน 14.69 ลิ้านบูาท คิดเป็นเพื่ิ�มขึ�นร้อยลิะ 
102.14 โดยอัตรากัำาไรสุทธิสำาหรับูไตรมาส 3/2565 
เท่ากัับูร้อยลิะ 2.20 เมื�อเท่ยบูกัับูไตรมาสเด่ยวิกััน
ปี 2564 เท่ากัับูร้อยลิะ 1.43 สาเหตุท่�อัตรากัำาไรสุทธิ
เพื่ิ�มขึ�น เนื�องจึากักัารเติบูโตของยอดขายแลิะกัาร
บูริหารจึัดกัารค่าใชู้จึ่ายอย่างม่ประสิทธิภาพื่

รายได้จึากักัารขายแลิะกัารบูริกัารสำาหรับูไตรมาส 
3/2565 ม่จึำานวิน 1,305.85 ลิ้านบูาท เพื่ิ�มขึ�นจึากั
งวิดเด่ยวิกัันของปีกั่อนจึำานวิน 305.37ลิ้านบูาท คิด
เป็นร้อยลิะ 30.52 เนื�องจึากัในชู่วิงไตรมาส 3/2565 
ม่กัารเปิดตัวิสินค้าใหม่คือ iPhone Series 14 ในชู่วิง
กัลิางเดือนกัันยายน ในขณ์ะท่�ปี2564 ม่กัารเปิดตัวิ 
iPhone Series 13 ในชู่วิงไตรมาส 4

กัำาไรขั�นต้น สำาหรับูไตรมาส 3/2565 ม่จึำานวิน 
144.89 ลิ้านบูาท เพื่ิ�มขึ�นจึากังวิดเด่ยวิกัันของปีกั่อน
จึำานวิน 45.66 ลิ้านบูาท คิดเป็นร้อยลิะ46.02 โดย
อัตรากัำาไรขั�นต้นสำาหรับูไตรมาส 3/2565 เท่ากัับู

ร้อยลิะ 11.10 เมื�อเท่ยบูกัับูไตรมาสเด่ยวิกัันปี 2564 
เท่ากัับูร้อยลิะ 9.92 สาเหตุท่�อัตรากัำาไรขั�นต้น
เพื่ิ�มขึ�น เนื�องจึากักัารบูริหารจึัดกัารต้นทุนขายท่�ม่
ประสิทธิภาพื่ ประกัอบูกัับูสัดส่วินกัารขายของสินค้า
กัลิุ่ม Non-Apple เพื่ิ�มขึ�น ซื้ึ�งสินค้ากัลิุ่มน่�ม่อัตรากัำา
ไรขั�นต้นค่อนข้างสูง

ค่าใชู้จึ่ายในกัารขายแลิะบูริหารสำาหรับูไตรมาส 
3/2565 ม่จึำานวิน 120.21 ลิ้านบูาท เพื่ิ�มขึ�นจึากังวิด
เด่ยวิกัันของปีกั่อนจึำานวิน 32.21 ลิ้านบูาทคิดเป็น
ร้อยลิะ 36.60 โดยอัตราส่วินของค่าใชู้จึ่ายในกัาร
ขายแลิะบูริหารเมื�อเท่ยบูกัับูรายได้รวิมเท่ากัับูร้อย
ลิะ 9.11 เมื�อเท่ยบูกัับูไตรมาสเด่ยวิกัันปี2564 เท่ากัับู
ร้อยลิะ 8.72 

สาเหตุท่�อัตราส่วินของค่าใชู้จึ่ายในกัารขายแลิะ
บูริหารเพื่ิ�มขึ�น เนื�องจึากัม่ค่าเชู่าแลิะค่าบูริหารจึัดกัาร
พื่ื�นท่�แลิะค่าใชู้จึ่ายท่�เกั่�ยวิข้องกัับูพื่นักังานเพื่ิ�มขึ�น
จึากักัารเปิดสาขาในระหวิ่างงวิด นอกัจึากันั�น ค่าใชู้
จึ่ายเพื่ื�อส่งเสริมกัารขายแลิะค่าธรรมเน่ยมเครดิต
กัาร์ดเพื่ิ�มขึ�น ซื้ึ�งสอดคลิ้องกัับูยอดขายท่�เพื่ิ�มขึ�นใน
ระหวิ่างงวิด

SPVI เผยโค้้ง 3/65 กำำ�ไรพุ่่�ง 102.14% 
หุ้ลั้งยอดขายโต้-โชีว์์ฝีีมือบริหุ้ารใชี�จ�ายมีประสู่ิทธุิภาพุ่

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE



บรี้ษััท แอดัว์านซ์ อ้นโฟื้รี์ เซอรี์ว์้สิ จำาก็ัดั (มหาชน) ADVANC เปิิดัเผยว์�า ใน
ไตรีมาสิ 3/2565 เอไอเอสิมีรีายไดั้รีว์ม อย่�ที� 46,234 ล้านบาท ปิรีับตัว์เพ้�มข้�นรี้อย
ละ 9.1 เม่�อเทียบก็ับปิีก็�อน และเพ้�มข้�นรี้อยละ 2.1 เม่�อเทียบก็ับไตรีมาสิก็�อน จาก็
ยอดัขายเค้รี่�องโทรีศัพท์ม่อถิ่อที�เพ้�มข้�น เน่�องจาก็มีก็ารีเปิิดัตัว์ iPhone14 เรี็ว์ก็ว์�า

ปิีที�แล้ว์หน้�งไตรีมาสิ และก็ารีเต้บโตอย�างต�อเน่�องของธุ่รีก็้จอ้นเทอรี์เน็ตบ้าน

EBITDA อย่�ที� 22,091 ล้านบาท ปิรีับตัว์ลดัลงรี้อยละ 1.2 เม่�อเทียบ
ก็ับไตรีมาสิก็�อน จาก็ค้�าใช้จ�ายโค้รีงข�ายที�เพ้�มข้�น และปิรีับตัว์ลดัลง
รี้อยละ 3.5 เม่�อเทียบก็ับปิีก็�อน จาก็ค้�าใช้จ�ายทางก็ารีตลาดัที�สิ่งข้�น

EBITDA margin อยู่ท่�ร้อยลิะ 48 ลิดลิงเมื�อเท่ยบูกัับูไตรมาส 2/2565 
ท่�ร้อยลิะ 49 แลิะไตรมาส 3/2564 ท่�ร้อยลิะ 54 สาเหตุหลิักัเกัิดจึากั
สัดส่วินท่�เพื่ิ�มขึ�นของรายได้กัารขายเครื�องโทรศัพื่ท์ต่อรายได้รวิม

ก็ำาไรีสิ่ทธุ้ตามรีายงาน อย่�ที� 6,032 ล้านบาท ปิรีับตัว์ลดัลงรี้อยละ 
5.4 เม่�อเทียบก็ับปิีก็�อน และลดัลงรี้อยละ 4.3 เม่�อเทียบก็ับไตรีมาสิ
ก็�อน เน่�องจาก็EBITDA ที�ตำ�าลงในไตรีมาสิ 3/2565 ชดัเชยดั้ว์ยผล
ขาดัท่นจาก็อัตรีาแลก็เปิลี�ยนที�ยังไม�รีับรี่้และต้นท่นทางก็ารีเง้นที�ตำ�า
ลง

ผลปิรีะก็อบก็ารีใน 9 เดั่อนแรีก็ของปิี 2565 ยังค้งสิอดัค้ล้องก็ับก็ารี
ค้าดัก็ารีณ์ที�ไดั้มีก็ารีเปิิดัเผยเม่�อไตรีมาสิก็�อน โดัยค้าดัก็ารีณ์รีาย
ไดั้จะก็ลับมาเต้บโตตามแนว์โน้มฤดั่ก็าลในไตรีมาสิ 4/2565 (High 
season) EBITDA ที�ปิรีับตัว์ลดัลงเล็ก็น้อยเม่�อเทียบก็ับปิีก็�อน (รี้อย
ละ 2.4) จะยังค้งปิรีับตัว์ลดัลงจาก็ภาว์ะก็ดัดัันของต้นท่นก็ารีให้
บรี้ก็ารี เอไอเอสิค้งงบปิรีะมาณก็ารีลงท่นไม�รีว์มค้ล่�นค้ว์ามถิี�ไว์้ที�
ปิรีะมาณ 30,000 ล้านบาท เพ่�อให้มั�นใจว์�าสิามารีถิลงท่นไดั้เพียงพอ
ต�อก็ารีเปิ็นผ่้นำาค้่ณภาพโค้รีงข�าย และก็ารีให้บรี้ก็ารี 5G

เอไอเอสยังคงมุ่งเน้นสร้างกัารเติบูโตของรายได้ ท่ามกัลิางควิามไม่
แน่นอนจึากัหลิายกัลิุ่มธุรกัิจึรวิมถึงจึากัปัจึจึัยทางเศรษัฐกัิจึ ส่งผู้ลิต่อ
ควิามท้าทายในส่วินของกัำาไรอันเนื�องมาจึากัต้นทุนท่�เพื่ิ�มสูงขึ�น บูริษััท
ยังคงมุ่งเน้นในกัารดำาเนินกัารเพื่ื�อปรับูปรุงแลิะเพื่ิ�มประสิทธิภาพื่ทาง
ด้านต้นทุนแลิะกัารดำาเนินงานอย่างต่อเนื�อง อย่างไรกั็ตาม ในปีน่�
ต้นทุนจึะได้รับูผู้ลิกัระทบูจึากัค่าสาธารณ์ูปโภคท่�ปรับูตัวิสูงขึ�น ค่าใชู้
จึ่ายในกัารขยายธุรกัิจึภายใต้สภาวิะกัารแข่งขันท่�รุนแรง ค่ใชู้จึ่ายท่�
เพื่ิ�มเติมในส่วินของคอนเทนต์ (costof content) เพื่ิ�มมาจึากัชู่วิงครึ�ง
ปีหลิังของ 2564 จึะยังคงอยู่เพื่ื�อเป็นบูริกัารเสริมให้กัับูลิูกัค้า แลิะค่า
ใชู้จึ่ายกัารตลิาดท่�เพื่ิ�มสูงขึ�นจึากักัารฟื้นตัวิตามเศรษัฐกัิจึแลิะจึากัปีท่�

แลิ้วิท่�ม่ค่าใชู้จึ่ายในระดับูท่�ตำ�าจึากักัารลิ็อคดาวิน์ในชู่วิงกัารแพื่ร่ระบูาด
ของโรคโควิิด-19 ทั�งน่�เอไอเอสจึะยังคงออกัแคมเปญเพื่ื�อขยายแลิะ
รักัษัาฐานลิูกัค้าอย่างต่อเนื�องตลิอดครึ�งปีหลิัง

กัารลิงทุนอย่างต่อเนื�องเพื่ื�อโอกัาสในกัารเติบูโตคาดกัารณ์์งบูกัาร
ลิงทุนอยู่ท่�ประมาณ์ 30,000 ลิ้านบูาท เอไอเอสตั�งเป้ารักัษัาควิาม
เป็นผูู้้นำาในโครงข่ายกัารให้บูริกัาร 5G ในประเทศไทยทั�งในด้านควิาม
ครอบูคลิุมของโครงข่ายแลิะควิามจึุของโครงข่ายจึากัควิามต้องกัาร
กัารใชู้งาน 4G/5G ท่�เพื่ิ�มขึ�นอย่างต่อเนื�อง เพื่ื�อมอบูประสบูกัารณ์์
ท่�ด่ท่�สุดแกั่ลิูกัค้าด้วิยเทคโนโลิย่ 5G ท่�ด่ท่�สุด แลิะให้บูริกัารบูนคลิื�น
ควิามถ่�ท่�ครบูถ้วิน ตั�งแต่คลิื�นควิามถ่�ย่านตำ�าย่านกัลิาง ตลิอดจึนคลิื�น
ควิามถ่�ระดับูมิลิลิิเมตร เพื่ื�อมอบูคุณ์ภาพื่ท่�ด่ท่�สุดให้แกั่ลิูกัค้าโดย
เฉพื่าะในพื่ื�นท่�ท่�ม่อัตรากัารใชู้งาน 5G สูง

เอไอเอสมุ่งมั�นในกัารสร้างกัารเติบูโตของธุรกัิจึในระยะยาวิ แลิะส่ง
มอบูผู้ลิตอบูแทนแกั่ผูู้้ถือหุ้นมาอย่างสมำ�าเสมอต่อเนื�อง เอไอเอสจึึงให้
ควิามสำาคัญต่อกัารรักัษัาสถานะทางกัารเงินให้แข็งแกัร่ง แลิะม่ควิาม
คลิ่องตัวิเพื่ื�อสร้างกัารเติบูโตในอนาคต นโยบูายกัารจึ่ายเงินปันผู้ลิจึะ
จึ่ายไม่ตำ�ากัวิ่าร้อยลิะ 70 ของกัำาไรสุทธิ โดยนโยบูายกัารจึ่ายเงินปันผู้ลิ
น่�จึะทำาให้เอไอเอสม่กัระแสเงินสดเพื่ื�อเพื่ิ�มควิามคลิ่องตัวิทางกัารเงิน
ซื้ึ�งเป็นปัจึจึัยสำาคัญต่อกัารเป็นผูู้้นำาตลิาดควิามสามารถในกัารแข่งขัน 
แลิะโอกัาสในกัารเติบูโตของธุรกัิจึ รวิมถึงพื่ร้อมรับูต่อสภาวิกัารณ์์
ต่างๆ ท่�อาจึเปลิ่�ยนแปลิง

เอไอเอสิยังค้งก็ารีจ�ายเง้นปิันผลปิีละสิองค้รีั�งจาก็ผลก็ารีดัำาเน้น
งานบรี้ษััท และก็ำาไรีสิะสิมบนงบก็ารีเง้นเฉพาะก็้จก็ารี ทั�งนี�ก็ารีจ�าย
เง้นปิันผลในท่ก็ก็รีณี จะข้�นอย่�ก็ับก็รีะแสิเง้นสิดั และแผนก็ารีลงท่น 
รีว์มถิ้งค้ว์ามจำาเปิ็น และค้ว์ามเหมาะสิมอ่�นๆ ในอนาค้ตของบรี้ษััท 
และ/หรี่อบรี้ษััทย�อย และก็ารีจ�ายเง้นปิันผลดัังก็ล�าว์จะต้องไม�เก็้น
ก็ำาไรีสิะสิมที�ปิรีาก็ฏในงบก็ารีเง้นเฉพาะก็้จก็ารีของบรี้ษััท และ/หรี่อ
มีผลก็รีะทบอย�างมีนัยสิำาค้ัญต�อก็ารีดัำาเน้นงานปิก็ต้ของบรี้ษััท และ
บรี้ษััทย�อย

ADVANC ค�ดึร�ยไดึ�กำลับม�เต่บโตต�มแนว์โน�มฤดึูกำ�ลใน Q4/65

คงงบลังท้นไม�รว์มคลัื�นคว์ามถืี�ไว์�ราว์ 3 หุ้มื�นลับ.

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE



POLY ปิรีะก็าศเค้าะรีาค้าขาย IPO ห่้นละ 6.80 บาท ก็ำาหนดัเปิิดัให้จองซ่�อรีะหว์�าง 9 - 11 พ.ย.นี� 
ปิัก็ธุงเทรีดั SET 16 พ.ย. 65 พรี้อมเดั้นหน้าก็างแผนธุ่รีก็้จในงานโรีดัโชว์์ สิรี่ปิก็ารีเสินอขาย

ห่้น IPO 120 ล้านห่้น สิรี้างค้ว์ามเช่�อมั�นต�อนัก็ลงท่น ช่ห่้นผล้ตภัณฑ์ช้�นสิ�ว์นค้รีบว์งจรีที�ม่�งเน้น
นว์ัตก็รีรีม ตอบโจทย์ล่ก็ค้้าก็ล่�มยานยนต์ และม่�งเน้นก็ารีขยายธุ่รีก็้จเข้าสิ่�ก็ล่�มอ่ปิก็รีณ์ก็ารีแพทย์
และก็ล่�มสิ้นค้้าอ่ปิโภค้บรี้โภค้ หน่นงบสิ่ดัสิตรีอง ก็ำาไรีโตอย�างมีนัยสิำาค้ัญ เง้นรีะดัมท่นใช้รีองรีับ

แผนขยายตลาดัไปิยังล่ก็ค้้าในอ่ตสิาหก็รีรีมที�เปิ็นโอก็าสิ

POLY เค้�ะร�ค้� IPO 6.80 บ./หุ้่้น

เปิดจองซื้ื�อ 9 - 11 พุ่.ย.,เทรด 16 พุ่.ย.65

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE

ลิ่าสุด POLY ลิงนามในสัญญากัารเสนอขายหุ้นสามัญเพื่ิ�มทุนให้แกั่
ประชูาชูน (IPO) โดยม่ บูริษััทหลิักัทรัพื่ย์ เคจึ่ไอ (ประเทศไทย) จึำากััด 
(มหาชูน) ในฐานะท่�ปรึกัษัาทางกัารเงิน แลิะผูู้้จึัดกัารกัารจึัดจึำาหน่ายแลิะ
รับูประกัันกัารจึำาหน่าย พื่ร้อมด้วิยผูู้้บูริหารระดับูสูงจึากับูริษััทหลิักัทรัพื่ย์ 
ในฐานะผูู้้ร่วิมจึัดจึำาหน่ายแลิะรับูประกัันกัารจึำาหน่าย ประกัอบูด้วิย บูริษััท
หลิักัทรัพื่ย์ฟินันเซื้่ย ไซื้รัส จึำากััด (มหาชูน), บูริษััทหลิักัทรัพื่ย์ พื่าย จึำากััด 
(มหาชูน), บูริษััทหลิักัทรัพื่ย์ หยวินต้า(ประเทศไทย) จึำากััด, บูริษััทหลิักัทรัพื่ย์ 
กัรุงไทย เอ็กัซื้์สปริง จึำากััด, บูริษััทหลิักัทรัพื่ย์ คิงส์ฟอร์ด จึำากััด (มหาชูน)

น�งส�วสุวิมล้ ศร์ีโสภ�จิตั ผู้ช่วยกำร์ร์มกำ�ร์ผู้จัดกำ�ร์ บร์ิษััทหล้ักำทร์ัพิ่ย์ เคิ
จีไอ (ป็ร์ะเทศไทย) จำ�กำัด (มห�ชน) ในฐ�นะที�ป็ร์้กำษั�ท�งกำ�ร์เงิน แล้ะ
ผู้จัดกำ�ร์กำ�ร์จัดจำ�หน่�ยแล้ะร์ับป็ร์ะกำันกำ�ร์จำ�หน่�ย เป็ิดเผยว่� POLY 
ได้กำำ�หนดร์�คิ�เสนอขึ้�ยหุ้นไอพิ่ีโอ (IPO) จำ�นวน 120,000,000 หุ้น 
มูล้คิ่�ที�ตัร์�ไว้ (พิ่�ร์์) 1 บ�ท/หุ้น ที�ร์�คิ�หุ้นล้ะ 6.80 บ�ท/หุ้น เป็ิด
จองซื�อร์ะหว่�งวันที� 9-11 พิ่ฤศจิกำ�ยนนี� คิ�ดเขึ้้�ซื�อขึ้�ยวันแร์กำใน
ตัล้�ดหล้ักำทร์ัพิ่ย์แห่งป็ร์ะเทศไทย (SET) ในวันที� 16 พิ่ฤศจิกำ�ยน 2565 
หมวดธิุร์กำิจ ย�นยนตั์ (AUTO) ในชื�อย่อหล้ักำทร์ัพิ่ย์ว่� “POLY”

สำ�หร์ับร์�คิ�หุ้นส�มัญ่ที�เสนอขึ้�ยหุ้นล้ะ 6.80 บ�ท ถือเป็็นร์ะดับร์�คิ�ที�
เหม�ะสม คิิดเป็็นอัตัร์�ส่วนร์�คิ�ตั่อกำำ�ไร์สุทธิิ (P/E) เท่�กำับ 15.0 เท่�

โดยคิำ�นวณกำำ�ไร์สุทธิิตั่อหุ้นจ�กำผล้กำ�ร์ดำ�เนินง�นในช่วง 4 ไตัร์ม�สล้่�สุด 
(ตัั�งแตั่วันที� 1 กำร์กำฎ�คิม 2564 ถ้งวันที� 30 มิถุน�ยน 2565) ทั�งนี� POLY 
พิ่ิจ�ร์ณ�นำ� P/E ถัวเฉล้ี�ยถ่วงนำ��หนักำขึ้องคิู่เทียบกำลุ้่มย�นยนตั์ กำลุ้่ม
สินคิ้�อุตัส�หกำร์ร์ม แล้ะกำลุ้่มสินคิ้�อุป็โภคิบร์ิโภคิ ในตัล้�ดหล้ักำทร์ัพิ่ย์
แห่งป็ร์ะเทศไทย แล้ะตัล้�ดหล้ักำทร์ัพิ่ย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่วง 30-90 วัน
ทำ�กำ�ร์ นับจ�กำวันที� 15 มิถุน�ยน 2565 ถ้งวันที� 27 ตัุล้�คิม 2565 ม�เป็็น
ขึ้้อมูล้ป็ร์ะกำอบกำ�ร์เป็ร์ียบเทียบ ซ้�งมีคิ่�ถัวเฉล้ี�ยถ่วงนำ��หนักำขึ้อง P/E อยู่
ร์ะหว่�ง 22.0 - 24.7 เท่�

อย่างไรกั็ด่ ในวิันน่� (7 พื่ฤศจึิกัายน 2565) POLY ได้จึัดงานโรดโชูวิ์ นำาเสนอ
ข้อมูลิสรุปกัารเสนอขายหุ้น IPO ต่อนักัลิงทุนรายย่อย ชููปัจึจึัยพื่ื�นฐานท่�
แข็งแกัร่งของธุรกัิจึ แลิะจึุดเด่นของ POLY ในด้านประสบูกัารณ์์ของท่ม
ผูู้้บูริหารกัวิ่า 20 ปี ม่ควิามเชู่�ยวิชูาญในธุรกัิจึชูิ�นส่วิน ยาง พื่ลิาสติกั แลิะ
ซื้ิลิิโคน อย่างครบูวิงจึร สามารถตอบูสนองควิามต้องกัารของลิูกัค้าหลิักั
ท่�ม่กัารเติบูโตต่อเนื�อง ได้แกั่ กัลิุ่มยานยนต์ (Automotive) กัลิุ่มเครื�อง
มือแลิะอุปกัรณ์์ทางกัารแพื่ทย์ (Medical) แลิะกัลิุ่มสินค้าอุปโภคบูริโภค 
(Consumer Products) เพื่ื�อตอบูรับูกัระแสรักัสุขภาพื่แลิะรักัษั์โลิกั ขณ์ะท่� 
กัารเติบูโตอย่างยั�งยืนของรายได้ แลิะศักัยภาพื่กัารทำากัำาไรท่�ด่ สร้างควิาม
เชูื�อมั�นต่อนักัลิงทุน แลิะเลิ็งเห็นโอกัาสจึากักัารระดมทุนเพื่ื�อขยายธุรกัิจึใน
ครั�งน่� ให้เติบูโตอย่างม่นัยสำาคัญ

นางกัาญจึนา เหลิารัตนา ประธานเจึ้าหน้าท่�บูริหาร บูริษััท โพื่ลิ่เน็ต จึำากััด 
(มหาชูน) (POLY) เปิดเผู้ยวิ่า กัารเสนอขายหุ้น IPO ในครั�งน่� จึะนำาเงินท่�
ได้จึากักัารระดมทุนจึำานวินประมาณ์ 785 ลิ้านบูาท (หลิังหักัค่าใชู้จึ่ายท่�

เกั่�ยวิข้อง) เพื่ื�อใชู้เป็นเงินทุนหมุนเวิ่ยนในกัารประกัอบูกัิจึกัาร 370 ลิ้านบูาท 
ใชู้สำาหรับูจึ่ายคืนหน่�สินเงินกัู้ยืมจึากัสถาบูันกัารเงิน 320 ลิ้านบูาท แลิะใชู้
สำาหรับูลิงทุนในโครงกัารขยายโรงงานแลิะลิงทุนเครื�องจึักัรเพื่ิ�มเติม 95 ลิ้าน
บูาท ตามโครงกัารในอนาคต เพื่ื�อรองรับูโอกัาสทางธุรกัิจึ เพื่ิ�มศักัยภาพื่ใน
กัารเติบูโตอย่างแข็งแกัร่งต่อไป

สำาหรับูโครงกัารในอนาคตของ POLY ประกัอบูด้วิย โครงกัารผู้ลิิตชูิ�นส่วิน
ยานยนต์ (พื่ลิาสติกั) ในอาคารผู้ลิิต โรงงานท่� 1 สนับูสนุนกัำาลิังกัารผู้ลิิต
เพื่ิ�มขึ�นประมาณ์ 550 ตันต่อปี (เพื่ิ�มขึ�นประมาณ์ 16.6% จึากักัำาลิังกัารผู้ลิิต
ทั�งหมดในปี 2564) แบู่งเป็น ค่าปรับูปรุงบูริเวิณ์สายกัารผู้ลิิต ค่าระบูบู
สาธารณ์ูปโภค 19.5 ลิ้านบูาท แลิะเครื�องจึักัรผู้ลิิตตั�งแต่ 250 ตันถึง 650 
ตัน จึำานวิน 11 เครื�อง เครื�องมืออุปกัรณ์์ท่�เกั่�ยวิข้อง รวิม 124.1 ลิ้านบูาท ผู้ลิ
ตอบูแทนท่�คาดวิ่าจึะได้รับู IRR 19% คาดจึำานวินปีท่�คืนทุน ประมาณ์ 5 ปี

ทั�งนี� ป็ัจจุบัน POLY มีโร์งง�น 2 แห่ง อยู่ที� อ.บ�งเส�ธิง จ.สมุทร์ป็ร์�กำ�ร์ 
ณ สิ�นป็ี 2564 กำำ�ล้ังกำ�ร์ผล้ิตั 2 โร์งง�น ร์วมป็ร์ะม�ณ 3,300 ตัันตั่อป็ี 
อัตัร์�กำ�ร์ใช้กำำ�ล้ังกำ�ร์ผล้ิตัร์วมป็ร์ะม�ณ 60% ขึ้ณะที�ไตัร์ม�ส 2/2565 
อัตัร์�กำ�ร์ใช้กำำ�ล้ังกำ�ร์ผล้ิตัร์วมเพิ่ิ�มขึ้้�นอยู่ที�ป็ร์ะม�ณ 70%

ด้วิยกัลิยุทธ์ ของ POLY มุ่งเน้นเรื�องคุณ์ภาพื่ของสินค้าแลิะบูริกัาร รวิมถึง
กัารคิดค้นนวิัตกัรรมกัารผู้ลิิตใหม่ๆ เข้ามาเพื่ิ�มควิามสามารถในกัารทำากัำาไร 
จึึงตั�งเป้าม่สัดส่วินรายได้จึากั 3 ธุรกัิจึหลิักั ในสัดส่วินเท่าๆ กััน โดยจึะลิด
สัดส่วินรายได้จึากักัลิุ่มยานยนต์ (Automotive) ให้ตำ�ากัวิ่า 50% ภายในระยะ
เวิลิา 1-2 ปี โดยไม่ลิดปริมาณ์รายได้จึากักัารขาย แลิะตั�งเป้าให้สัดส่วิน
รายได้จึากักัารขายในกัลิุ่มเครื�องมือแลิะอุปกัรณ์์ทางกัารแพื่ทย์ (Medical) 
แลิะสินค้าอุปโภคบูริโภค (Consumer Products) ม่สัดส่วินใกัลิ้เค่ยงกััน
ภายในระยะเวิลิา 3-5 ปีจึากัน่� นอกัจึากัน่� เตร่ยมพื่ร้อมสำาหรับูขยายไปยัง
อุตสาหกัรรมท่�เป็นโอกัาสท่�ม่ควิามยั�งยืน

สำาหรับูภาพื่รวิมผู้ลิกัารดำาเนินงานในชู่วิง 3 ปีท่�ผู้่านมา (ปี 2562 - 2564) 
บูริษััทฯ ม่รายได้รวิม 581.7 ลิ้านบูาท 523.2 ลิ้านบูาท แลิะ 787.1 ลิ้านบูาท 
ตามลิำาดับู เนื�องจึากักัารขยายธุรกัิจึเข้าสู่กัลิุ่มอุปกัรณ์์กัารแพื่ทย์แลิะกัลิุ่ม
สินค้าอุปโภคบูริโภค ซื้ึ�งเป็นกัลิุ่มท่�ม่แนวิโน้มกัารเติบูโตสูง แลิะปรับูกัลิยุทธ์
ในด้านกัำาลิังกัารผู้ลิิตใหม่ ส่งผู้ลิให้กัำาไรสุทธิอยู่ท่� 13.1 ลิ้านบูาท 21.8 ลิ้าน
บูาท แลิะ 120.9 ลิ้านบูาท ตามลิำาดับู คิดเป็นกัารเติบูโตอย่างม่นัยสำาคัญ 
เนื�องจึากัยอดขายท่�เพื่ิ�มขึ�นในทุกักัลิุ่มผู้ลิิตภัณ์ฑ์์แลิะอัตรากัำาไรขั�นต้นท่�
ปรับูตัวิด่ขึ�น รวิมทั�ง กัารใชู้กัำาลิังกัารผู้ลิิตโดยเฉลิ่�ยเพื่ิ�มขึ�นจึากัปีกั่อน ม่
อัตราส่วินกัำาไรขั�นต้นอยู่ท่� 17.7% 19.2% แลิะ 28.3% อัตรากัำาไรสุทธิ 2.3% 
4.2% แลิะ 15.4% ตามลิำาดับู

ด้�นผล้ป็ร์ะกำอบกำ�ร์งวดคิร์้�งป็ีแร์กำขึ้องป็ี 2565 ร์�ยได้ร์วมอยู่ที�  
527 ล้้�นบ�ท เพิ่ิ�มขึ้้�น 50% กำำ�ไร์สุทธิิอยู่ที� 78.5 ล้้�นบ�ท เพิ่ิ�มขึ้้�น 57.9% 
จ�กำงวดเดียวกำันขึ้องป็ีกำ่อน



น�ยกำอบศักำดิ์ ภูตัร์ะกำูล้ ป็ร์ะธิ�นกำร์ร์มกำ�ร์สภ�ธิุร์กำิจตัล้�ดทุนไทย เป็ิดเผยดัชนีคิว�มเชื�อมั�นนักำล้งทุน (FETCO Investor 
Confidence Index) ผล้สำ�ร์วจในเดือนตัุล้�คิม 2565 พิ่บว่� “ดัชนีคิว�มเชื�อมั�นนักำล้งทุน (FETCO Investor Confidence 

Index: ICI) ในอีกำ 3 เดือนขึ้้�งหน้� อยู่ที�ร์ะดับ 108.86 ป็ร์ับตััวเพิ่ิ�มขึ้้�น 60.5% จ�กำเดือนกำ่อนหน้�ขึ้้�นม�อยู่ในเกำณฑ์ 
“ทร์งตััว” นักำล้งทุนมองว่�กำ�ร์ฟื้นตั้วขึ้องภ�คิท่องเที�ยวจะเป็็นป็ัจจัยหนุนคิว�มเชื�อมั�นม�กำที�สุด ร์องล้งม�คิือคิว�มคิ�ดหวัง
ตั่อกำ�ร์ชะล้อกำ�ร์ขึ้้�นดอกำเบี�ยขึ้องธิน�คิ�ร์กำล้�งสหร์ัฐฯ (FED) แล้ะกำ�ร์ฟื้นตััวขึ้องเศร์ษัฐกำิจในป็ร์ะเทศ สำ�หร์ับป็ัจจัยที�ฉุด

คิว�มเชื�อมั�นนักำล้งทุนม�กำที�สุด ได้แกำ่ คิว�มไม่แน่นอนตั่อนโยบ�ยกำ�ร์ขึ้้�นอัตัร์�ดอกำเบี�ยขึ้อง FED ร์องล้งม�คิือ สถ�นกำ�ร์ณ์
เงินเฟ้อ แล้ะสถ�นกำ�ร์ณ์โร์คิร์ะบ�ด Covid-19

FETCO เผยดึัชน้คว์�มเช่�อมั�นนักำลงท้นในอ้กำ 3 เดึ่อนขึ้��งหุ้น��

อย่�ที�ระด้บ 108.86 ปร้บต้้ว์เพิุ่�มข้�น 60.5% 
จากิเดือนกิ�อนหุ้น�าข้�นมาอย่�ในเกิณฑ์์ “ทรงต้้ว์”
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ดัชูน่ควิามเชูื�อมั�นนักัลิงทุน (FETCO Investor 
Confidence Index) สำารวิจึในเดือนตุลิาคม 2565 
ได้ผู้ลิสำารวิจึโดยสรุป ดังน่�

-ดัชนีคิว�มเชื�อมั�นร์วมทุกำกำลุ้่มนักำล้งทุนในอีกำ 
3 เดือนขึ้้�งหน้� (มกำร์�คิม 2565) อยู่ในเกำณฑ์ 
“ทร์งตััว” (ช่วงคิ่�ดัชนี 80-119) เพิ่ิ�มขึ้้�น 60.5% 
จ�กำเดือนกำ่อนหน้� ม�อยู่ที�ร์ะดับ 108.86
-คิว�มเชื�อมั�นกำลุ้่มนักำล้งทุนบุคิคิล้ กำลุ้่มบัญ่ชีบร์ิษััท
หล้ักำทร์ัพิ่ย์ แล้ะ กำลุ้่มนักำล้งทุนตั่�งป็ร์ะเทศ ป็ร์ับ
ขึ้้�นม�อยู่ในเกำณฑ์ “ทร์งตััว” ในขึ้ณะที�คิว�มเชื�อมั�น
กำลุ้่มนักำล้งทุนสถ�บันในป็ร์ะเทศ ป็ร์ับขึ้้�นม�อยู่ใน
ร์ะดับ “ร์้อนแร์ง”
- หมวดธิุร์กำิจที�น่�สนใจม�กำที�สุด คิือ หมวดท่อง
เที�ยวแล้ะสันทน�กำ�ร์ (TOURISM)
- หมวดธิุร์กำิจที�ไม่น่�สนใจม�กำที�สุด คิือ หมวด
ป็ิโตัร์เคิมีแล้ะเคิมีภัณฑ์ (PETRO)
- ป็ัจจัยหนุนที�มีอิทธิิพิ่ล้ตั่อตัล้�ดหุ้นไทยม�กำที�สุด 
คิือ กำ�ร์ฟื้นตั้วขึ้องภ�คิท่องเที�ยว
- ป็ัจจัยฉุดที�มีอิทธิิพิ่ล้ตั่อตัล้�ดหุ้นไทยม�กำที�สุด 
คิือ คิว�มไม่แน่นอนตั่อนโยบ�ยกำ�ร์ขึ้้�นอัตัร์�
ดอกำเบี�ยขึ้อง FED

“ผล้สำ�ร์วจ ณ เดือนตัุล้�คิม 2565 ร์�ยกำลุ้่มนักำ
ล้งทุน พิ่บว่�คิว�มเชื�อมั�นนักำล้งทุนทุกำกำลุ้่มป็ร์ับ
เพิ่ิ�มขึ้้�นโดย นักำล้งทุนบุคิคิล้ป็ร์ับเพิ่ิ�ม 46.7% อยู่ที�
ร์ะดับ 113.43 กำลุ้่มบัญ่ชีบร์ิษััทหล้ักำทร์ัพิ่ย์ป็ร์ับเพิ่ิ�ม
ขึ้้�น 11.1% อยู่ที�ร์ะดับ 111.11 กำลุ้่มนักำล้งทุนสถ�บัน
ในป็ร์ะเทศป็ร์ับเพิ่ิ�มขึ้้�น 14.7% อยู่ที�ร์ะดับ 130.00 
แล้ะกำลุ้่มนักำล้งทุนตั่�งช�ตัิป็ร์ับเพิ่ิ�ม 150.0% อยู่ที�
ร์ะดับ 100.00

ในชู่วิงเดือนตุลิาคม 2565 SET Index ปรับูตัวิเพื่ิ�ม
ขึ�นอย่างต่อเนื�องโดยม่ปัจึจึัยหนุนจึากัอัตราเงินเฟ้อ
ท่�ชูะลิอตัวิ ควิามคาดหวิังวิ่าเฟดจึะชูะลิอกัารขึ�น
ดอกัเบู่�ย แนวิโน้มกัารปรับูตัวิด่ขึ�นอย่างต่อเนื�องของ
ภาคกัารท่องเท่�ยวิจึากัจึำานวินนักัท่องเท่�ยวิท่�ปรับู
สูงขึ�นกัวิ่าคาด รวิมถึงกัารประกัาศผู้ลิประกัอบูกัาร
ไตรมาส 3 ของกัลิุ่มธนาคารซื้ึ�งออกัมาด่ตามควิาม
คาดหมาย โดย SET Index ณ์ สิ�นเดือนตุลิาคมปิด
ท่� 1,608.76 จึุด ปรับูตัวิเพื่ิ�มขึ�น 1.2% จึากัเดือนกั่อน
หน้า ในขณ์ะท่�นักัลิงทุนต่างชูาติกัลิับูมาซื้ื�อสุทธิใน
เดือนตุลิาคม 2565 กัวิ่า 7,467 ลิ้านบูาท โดยตลิอด
ทั�งปี 2565 นักัลิงทุนต่างชูาติยังคงซื้ื�อสุทธิเป็น
มูลิค่า 153,932 ลิ้านบูาท
 
ปิัจจัยต�างปิรีะเทศที�ต้องต้ดัตามไดั้แก็� ค้ว์ามชัดัเจน
ของนโยบายก็ารีข้�นดัอก็เบี�ยของ FED ค้ว์าม
ผันผว์นในตลาดัอัตรีาแลก็เปิลี�ยนซ้�งสิ�งผลให้
ธุนาค้ารีก็ลางในหลายปิรีะเทศต้องออก็มาตรีก็ารี
แทรีก็แซงค้�าเง้น โดัยเฉพาะธุนาค้ารีก็ลางอังก็ฤษั
และญี�ปิ่่น รีว์มถิ้งแนว์โน้มก็ารีถิดัถิอยของ
เศรีษัฐก็้จโดัยเฉพาะในก็ล่�ม emerging market 
สิถิานก็ารีณ์เศรีษัฐก็้จจีนที�ยังค้งชะลอตัว์จาก็
นโยบาย Zero Covid และสิถิานก็ารีณ์ค้ว์ามขัดั
แย้งรีะหว์�างรีัสิเซีย—ย่เค้รีนที�ยังค้งย่ดัเย่�อ ในสิ�ว์น
ของปิัจจัยในปิรีะเทศที�น�าต้ดัตาม ไดั้แก็� ก็ารีชะลอ
ตัว์ของภาค้ก็ารีสิ�งออก็ แนว์โน้มก็ารีไหลเข้าของ
สิ้นค้้าจาก็ปิรีะเทศจีนซ้�งอาจสิ�งผลก็รีะทบต�อผ่้
ปิรีะก็อบก็ารีในไทย สิถิานก็ารีณ์เง้นบาทอ�อนค้�า
และเง้นสิำารีองต�างปิรีะเทศของไทยที�ปิรีับตัว์ลดัลง
อย�างรีว์ดัเรี็ว์ซ้�งเปิ็นผลจาก็ก็ารีที�เง้นดัอลลารี์แข็ง
ค้�าข้�น โดัยมีปิัจจัยหน่นที�น�าต้ดัตามจาก็แนว์โน้มก็ารี
ฟื้้�นตัว์ของเศรีษัฐก็้จในปิรีะเทศจาก็แรีงหน่นของ
ภาค้ก็ารีท�องเที�ยว์ ซ้�งจะสิ�งผลดัีต�อก็ารีจ้างงานและ
ก็ารีฟื้้�นตัว์ของอ่ปิสิงค้์ภายในปิรีะเทศ”
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ศูนย์วิเคิร์�ะห์เศร์ษัฐกำิจแล้ะกำล้ยุทธิ์ทิสโกำ้ (TISCO ESU) คิ�ดป็ี 2566 ตัร์�ส�ร์หนี�ให้ผล้
ตัอบแทนโดดเด่นกำว่�หุ้น เพิ่ร์�ะเศร์ษัฐกำิจโล้กำมีแนวโน้มชะล้อตััวตั่อเนื�อง เงินเฟ้อยังสูง 
ธิน�คิ�ร์กำล้�งยังเดินหน้�ด้งสภ�พิ่คิล้่องจ�กำร์ะบบแม้อัตัร์�ดอกำเบี�ยจะป็ร์ับขึ้้�นจนใกำล้้จุด

สูงสุดแล้้ว แนะเขึ้้�ซื�อร์ับอัตัร์�ผล้ตัอบแทน 4% สูงสุดในร์อบกำว่� 10 ป็ี

ท่สโกำ�ค�ดึ ปัี 66
ต้ราสู่ารหุ้นี�ใหุ้�ผลัต้อบแทนชีนะหุ้้�น

น�ยคิมศร์ ป็ร์ะกำอบผล้ หัวหน้�ศูนย์วิเคิร์�ะห์
เศร์ษัฐกำิจแล้ะกำล้ยุทธิ์ทิสโกำ้ (Mr. Komsorn 
Prakobphol, Head of Economic Strategy Unit, 
TISCO Economic Strategy Unit : TISCO ESU) 
เป็ิดเผยว่� ในป็ี 2566 ศูนย์วิเคิร์�ะห์เศร์ษัฐกำิจแล้ะกำล้
ยุทธิ์ทิสโกำ้มองว่� นโยบ�ยกำ�ร์เงินยังอยู่ในโหมดเขึ้้ม
งวด ท่�มกำล้�งเงินเฟ้อที�ยังทร์งตััวอยู่ในร์ะดับสูง ใน
ขึ้ณะที�เศร์ษัฐกำิจมีแนวโน้มเตัิบโตัชะล้อล้งแล้ะยังมี
คิว�มเสี�ยงหล้�ยด้�น

ด้านนโยบูายกัารเงินยังนับูวิ่าอยู่ในโหมดเข้มงวิด แม้
ดอกัเบู่�ยยังอยู่ในขาขึ�น แต่กั็ใกัลิ้จึุดสูงสุดแลิ้วิ ธนาคาร
กัลิางส่วินใหญ่น่าจึะหยุดขึ�นดอกัเบู่�ยในชู่วิงครึ�งปีแรกั
เพื่ื�อดูสถานกัารณ์์กั่อน ในขณ์ะท่�กัารดูดสภาพื่คลิ่อง
ออกัจึากัระบูบูยังดำาเนินต่อไปตลิอดทั�งปี

ส่วินเงินเฟ้อ คาดวิ่า ผู้่านจึุดสูงสุดไปแลิ้วิ แลิะจึะเริ�มลิด
ลิงชูัดเจึนในชู่วิงครึ�งหลิังของปีหน้า อย่างไรกั็ตาม อัตรา
เงินเฟ้อในเศรษัฐกัิจึส่วินใหญ่ยังน่าจึะทรงตัวิอยู่เกัิน
กัวิ่าระดับูเป้าหมายของธนาคารกัลิาง ซื้ึ�งทำาให้ธนาคาร
กัลิางยังต้องคงดอกัเบู่�ยสูงแลิะไม่สามารถกัลิับูมาลิด
ดอกัเบู่�ยเพื่ื�อกัระตุ้นเศรษัฐกัิจึได้แม้เศรษัฐกัิจึจึะม่แนวิ
โน้มชูะลิอตัวิลิง

นอกัจึากัน่� เศรษัฐกัิจึโลิกัม่แนวิโน้มชูะลิอลิงต่อ 
เนื�องจึากัผู้ลิของเงินเฟ้อสูงท่�กัดดันกัารบูริโภค รวิมถึง
ผู้ลิของกัารขึ�นดอกัเบู่�ยอย่างรวิดเร็วิในปีน่� ซื้ึ�งกัดดัน
ภาคกัารลิงทุน ในขณ์ะท่�กัารขาดแคลินพื่ลิังงานในยุโรป 
แลิะนโยบูายเศรษัฐกัิจึท่�เข้มงวิดของจึ่น รวิมถึงควิาม
เส่�ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ ยังเป็นควิามเส่�ยงท่�ต้องจึับูตา

นายคมศรกัลิ่าวิวิ่า ในภาวิะเชู่นน่� ศูนย์วิิเคราะห์
เศรษัฐกัิจึแลิะกัลิยุทธ์ทิสโกั้มองวิ่า ตลิาดตราสารหน่� 
โดยเฉพื่าะพื่ันธบูัตรสหรัฐฯ จึะให้ผู้ลิตอบูแทนด่กัวิ่า
ตลิาดหุ้น ในขณ์ะท่�ควิามเส่�ยงยังตำ�ากัวิ่ามากั โดยศูนย์
วิิเคราะห์เศรษัฐกัิจึแลิะกัลิยุทธ์ทิสโกั้มอง Bond Yield 
สหรัฐฯ ท่�ระดับู 4% ในปัจึจึุบูันนั�นเป็นให้ผู้ลิตอบูแทน
ท่�น่าสนใจึ แลิะได้สะท้อนแนวิโน้มกัารขึ�นดอกัเบู่�ยของ 

Fed ไปมากัแลิ้วิ แลิะหากั Fed ขึ�นดอกัเบู่�ยไปหยุดท่� 
5% ในชู่วิงไตรมาส 1 ปีหน้าตามคาด Bond Yield น่าจึะ
ทรงตัวิอยู่ระดับูใกัลิ้เค่ยง 4% ในชู่วิงปลิายปีน่� กั่อนท่�จึะ
เริ�มปรับูตัวิลิดลิงในปีหน้าตามกัารทยอยลิดลิงของอัตรา
เงินเฟ้อแลิะกัารชูะลิอตัวิของเศรษัฐกัิจึโลิกัในปีหน้า

ในขณ์ะท่�ตลิาดหุ้นแม้จึะปรับูฐานลิงมามากักัวิ่า 20% 
จึากัจึุดสูงสุด แต่ Valuation ยังนับูวิ่าไม่ได้ถูกั โดยค่า 
P/E ของดัชูน่ S&P 500 ในปัจึจึุบูันอยู่ท่�ราวิ 15 เท่า 
ซื้ึ�งนับูวิ่ายังสูงกัวิ่าค่าเฉลิ่�ยของตลิาดในชู่วิงปี 2003 - 
2014 ท่� 14 เท่า กั่อนท่�ภาวิะเงินเฟ้อแลิะดอกัเบู่�ยตำ�าจึะ
ดันให้ตลิาดขึ�นมาเทรดท่�ค่าเฉลิ่�ย P/E 18 เท่าในชู่วิงปี 
2015 - 2021 นอกัจึากันั�น หากัเท่ยบูกัับูจึุดตำ�าสุดของ
ตลิาดหม่ (Bear Market) ในอด่ตท่� P/E เฉลิ่�ย 13 เท่า 
ตลิาดหุ้นกั็อาจึม่ควิามเส่�ยงท่�จึะปรับูฐานลิงได้อ่กั หากัม่
ปัจึจึัยเส่�ยงเข้ามากัระทบู

จึากัประเด็นข้างต้น ศูนย์วิิเคราะห์เศรษัฐกัิจึแลิะกัลิ
ยุทธ์ทิสโกั้จึึงแนะนำาให้นักัลิงทุนเพื่ิ�มนำ�าหนักักัารลิงทุน
ในตราสารหน่� ซื้ึ�งให้ผู้ลิตอบูแทนท่�คุ้มค่ากัวิ่าโดยเฉพื่าะ
เมื�อเท่ยบูกัับูควิามเส่�ยง ท่ามกัลิางเศรษัฐกัิจึโลิกัท่�ชูะลิอ
ตัวิแลิะยังม่ควิามเส่�ยงหลิายด้าน

"ศูนย์วิเคิร์�ะห์เศร์ษัฐกำิจแล้ะกำล้ยุทธิ์ทิสโกำ้มองว่� ขึ้�
ล้งขึ้องตัล้�ดหุ้นยังไม่สิ�นสุดจ�กำ Valuation ที�แพิ่ง 
แล้ะแร์งกำดดันจ�กำกำ�ร์ป็ร์ับล้ดคิ�ดกำ�ร์ณ์ผล้ป็ร์ะกำอบ
กำ�ร์บร์ิษััท แตั่ในร์ะยะสั�นตัล้�ดหุ้นอ�จป็ร์ับล้ดล้ง
จำ�กำัด จ�กำสถ�นะกำ�ร์ถือคิร์องขึ้องผู้เล้่นในตัล้�ด
หล้�ยป็ร์ะเภทที�มีหุ้นในสัดส่วนน้อย ขึ้ณะที�ตัร์�ส�ร์
หนี�มีคิว�มน่�สนใจล้งทุนม�กำกำว่�หุ้น จ�กำอัตัร์�ผล้
ตัอบแทนขึ้องพิ่ันธิบัตัร์อยู่ในร์ะดับที�สูงม�กำ โดย 
Bond Yield 10 ป็ี ขึ้องสหร์ัฐฯ ยืนอยู่ที�ร์ะดับ 4% 
สูงสุดในร์อบกำว่� 10 ป็ี ป็ร์ะกำอบกำับแนวโน้มอัตัร์�
ดอกำเบี�ยที�น่�จะสูงสุดที�ร์�ว 4% แล้ะมีแนวโน้มที�จะ
ล้ดล้ง (ร์�คิ�พิ่ันธิบัตัร์เพิ่ิ�มขึ้้�น) ตั�มแนวโน้มเงินเฟ้อ
แล้ะกำ�ร์ชะล้อตััวขึ้องเศร์ษัฐกำิจ ทำ�ให้ศูนย์วิเคิร์�ะห์
เศร์ษัฐกำิจแล้ะกำล้ยุทธิ์ทิสโกำ้ป็ร์ับเพิ่ิ�มนำ��หนักำกำ�ร์ล้งทุน 
(Overweight) ในพิ่ันธิบัตัร์ " น�ยคิมศร์กำล้่�ว



ก.ล.ต. ขอให้้ประชาชนใช้ความระมัดระวังและพิิจารณาอย่่างรอบคอบ 
ห้ากถููกชักชวนให้้ลงทุุนในเห้มืองขุดคริปโทุเคอร์เรนซีี (cryptocurrency 

mining) เนื�องจากมีความเสี่ี�ย่งห้ลาย่ด้านและไม่ได้อยู่่ภาย่ใต้การกำากับ
ดูแลของห้น่วย่งานกำากับดูแลของไทุย่

กำ.ล.ต. เต่อนปัระช�ชนใหุ้�ระมัดึระว์ังในกำ�รตัดึส่นใจ่ลงท้นใน

"เหุ้มืองข้ดคริปโทเคอร์เรนซื้ี"
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ตามท่�ปรากัฏในสื�อสาธารณ์ะ
เกั่�ยวิกัับูธุรกัิจึกัารทำาเหมืองขุดค
ริปโทเคอร์เรนซื้่* ท่�ม่กัารชูักัชูวิน
ประชูาชูนให้ซื้ื�อหรือเชู่าอุปกัรณ์์
หรือกัำาลิังกัารประมวิลิผู้ลิของ
อุปกัรณ์์ (กัำาลิังขุด) โดยระบูุวิ่าจึะ
ได้รับูผู้ลิตอบูแทนในอัตราท่�สูง นั�น
 
สำานักังานคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับู
หลิักัทรัพื่ย์แลิะตลิาดหลิักัทรัพื่ย์ 
(กั.ลิ.ต.) ขอแจึ้งวิ่า กัารลิงทุน
ในเหมืองขุดคริปโทเคอร์เรนซื้่
ม่ควิามเส่�ยงหลิายด้านท่�ต้อง
พื่ิจึารณ์าให้รอบูคอบู ทั�งในด้าน
ควิามผู้ันผู้วินของราคาคริปโท
เคอร์เรนซื้่ ควิามเส่�ยงจึากัสภาพื่
กัารแข่งขันของตลิาด กัารเสื�อม
ค่าของอุปกัรณ์์ ค่าไฟฟ้าท่�เพื่ิ�มสูง
ขึ�น อาจึม่ควิามเส่�ยงด้านควิาม
ปลิอดภัยของข้อมูลิส่วินบูุคคลิ
แลิะทรัพื่ย์สินของผูู้้ทำาธุรกัรรม 
รวิมทั�งอาจึม่บูางกัรณ์่ท่�ผูู้้ม่เจึตนา
ไม่ด่อาศัยเป็นชู่องทางในกัาร
หลิอกัลิวิง (scam) โดยไม่ม่กัาร
ลิงทุนจึริงอ่กัด้วิย
 
นอกำจ�กำนี� ธิุร์กำิจเหมืองขึุ้ดคิร์ิ
ป็โทเคิอร์์เร์นซี ไม่ได้เป็็นธิุร์กำิจ
ที�อยู่ภ�ยใตั้กำ�ร์กำำ�กำับดูแล้ตั�ม 

พิ่ร์ะร์�ชกำำ�หนดกำ�ร์ป็ร์ะกำอบ
ธิุร์กำิจสินทร์ัพิ่ย์ดิจิทัล้ พิ่.ศ. 2561 
(พิ่.ร์.กำ. สินทร์ัพิ่ย์ดิจิทัล้ฯ) แล้ะ
หน่วยง�นกำำ�กำับดูแล้ขึ้องไทย 
อย่�งไร์กำ็ดี ห�กำผู้ป็ร์ะกำอบธิุร์กำิจ
ดังกำล้่�วมีกำ�ร์ออกำเสนอขึ้�ยโท
เคินดิจิทัล้ หร์ือให้บร์ิกำ�ร์เกำี�ยว
กำับกำ�ร์ซื�อขึ้�ย หร์ือแล้กำเป็ล้ี�ยน
สินทร์ัพิ่ย์ดิจิทัล้ตั�มที�กำำ�หนด
ป็ร์ะกำอบด้วย ตั้องได้ร์ับอนุญ่�ตั
ตั�ม พิ่.ร์.กำ. สินทร์ัพิ่ย์ดิจิทัล้ฯ 
กำ่อนดำ�เนินกำ�ร์ ห�กำฝ่่�ฝ่ืนจะมี
โทษัตั�มที�กำฎหม�ยกำำ�หนด
 
ดังนั�น ประชูาชูนท่�ได้รับูกัาร
ชูักัชูวินให้ร่วิมลิงทุนแลิะผูู้้ท่�สนใจึ
ลิงทุนหรือทำาธุรกัรรมเกั่�ยวิกัับูเห
มืองขุดคริปโทเคอร์เรนซื้่จึึงควิรใชู้
ควิามระมัดระวิังในกัารทำาธุรกัรรม 
โดยศึกัษัาแลิะพื่ิจึารณ์าข้อมูลิ
เกั่�ยวิกัับูกัารขุดคริปโทเคอร์เรน
ซื้่แลิะควิามเส่�ยงท่�เกั่�ยวิข้อง รวิม
ทั�งพื่ิจึารณ์าควิามน่าเชูื�อถือของ
ผูู้้ประกัอบูกัารท่�เสนอสินค้าหรือ
บูริกัารดังกัลิ่าวิ
 
ทั�งน่� ในปัจึจึุบูัน กั.ลิ.ต. แลิะหน่วิย
งานท่�เกั่�ยวิข้องอยู่ระหวิ่างร่วิม
กัันพื่ิจึารณ์าทบูทวินแนวิทางกัาร

กัำากัับูดูแลิสินทรัพื่ย์ดิจึิทัลิ เพื่ื�อให้
ม่กัารคุ้มครองผูู้้ลิงทุนอย่างเหมาะ
สม
 
ผูู้้ลิงทุนสามารถศึกัษัาข้อมูลิ
ประเภทผูู้้ประกัอบูธุรกัิจึสินทรัพื่ย์
ดิจึิทัลิตาม พื่.ร.กั. สินทรัพื่ย์
ดิจึิทัลิฯ แลิะตรวิจึสอบูราย
ชูื�อผูู้้ประกัอบูธุรกัิจึท่�ได้รับูใบู
อนุญาตได้ท่� www.sec.or.th/
DigitalAsset แลิะแอปพื่ลิิเคชูัน 
"SEC Check First" หากัม่ข้อสอบู
ถามหรือม่เบูาะแสเกั่�ยวิกัับูกัาร
ดำาเนินกัารท่�น่าสงสัย โปรดแจึ้ง
ท่� "ศูนย์บูริกัารประชูาชูน กั.ลิ.ต." 
โทร. 1207 กัด 2 หรือ SEC Live 
Chat ท่�เวิ็บูไซื้ต์ กั.ลิ.ต.
 
หม�ยเหตัุ: * กำ�ร์ขึุ้ดคิร์ิป็โทเคิ
อร์์เร์นซี (cryptocurrency 
mining) เป็็นวิธิีกำ�ร์หน้�งในกำ�ร์
ได้ม�ซ้�งคิร์ิป็โทเคิอร์์เร์นซี โดยผู้
ขึุ้ด (miner) จะตั้องใช้อุป็กำร์ณ์ใน
กำ�ร์เร์ียกำใช้ (run) โป็ร์แกำร์มขึุ้ดคิ
ร์ิป็โทเคิอร์์เร์นซี เพิ่ื�อให้ได้โอกำ�ส
ที�จะได้ร์ับคิร์ิป็โทเคิอร์์เร์นซีเป็็น
ร์�งวัล้เมื�อส�ม�ร์ถดำ�เนินกำ�ร์
ตั�มเงื�อนไขึ้ที�โป็ร์แกำร์มกำำ�หนดไว้
สำ�เร์็จ



นางนันท์์มนัส เปี่่�ยมท์ิพย์มนัส ปี่ระธานเจ้้าหน้าท์่�บริหารการลงท์ุน บริษััท์หลักท์รัพย์จ้ัดการกองท์ุน ไท์ยพาณิิชย์ จ้ำากัด หรือ SCBAM 
เปี่ิดเผยว่่า หลังจ้ากท์่�ไท์ยม่การผ่อนคลายมาตรการคว่บคุมโรคและการเปี่ิดปี่ระเท์ศ ท์ำาให้เริ�มม่กิจ้กรรมท์างเศรษัฐกิจ้ท์่�กลับมาเปี่็น
ปี่กติมากขึ้้�น โดยม่ปี่ัจ้จ้ัยหลักท์่�มาจ้ากภาคการท์่องเท์่�ยว่และบริการ โดยคาดว่่าจ้ะเห็นการเร่งการฟื้้�นตัว่ขึ้องปี่ริมาณินักท์่องเท์่�ยว่

มากกว่่า 20 ล้านรายในปี่่หน้า อ่กท์ั�งรัฐบาลได้ออกมาตรการรักษัาระดับการบริโภคภายในปี่ระเท์ศเพื�อช่ว่ยกระตุ้นเศรษัฐกิจ้ ส่งผลให้
กลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ท์ยอยฟื้้�นตัว่ และมองว่่าภาพรว่มขึ้องเศรษัฐกิจ้ไท์ยยังแขึ้็งแกร่ง สว่นท์างกับเศรษัฐกิจ้โลกท์่�ยังชะลอตัว่ ซึ่้�ง

เห็นได้จ้ากการปี่รับเพิ�มปี่ระมาณิการ GDP Growth ขึ้องไท์ย จ้าก 2.9% เปี่็น 3.0% ในปี่่น่� และจ้ะเร่งตัว่ขึ้้�นเปี่็น 3.7% ในปี่่ 2566 
จ้ากปี่ัจ้จ้ัยบว่กเหล่าน่� จ้ะช่ว่ยสนับสนุนให้ตลาดหุ้นไท์ยม่แนว่โน้มการเติบโตได้ด่ในช่ว่งสิ�นปี่่ 2565 ซึ่้�งบริษััท์ฯ ได้มองเห็นโอกาส

การเติบโตขึ้องตลาดหุ้นไท์ย โดยเฉพาะในกลุ่มหุ้น SET50 Index ท์่�เปี่็นดัชน่ราคาหุ้นท์่�ใช้แสดงการเคลื�อนไหว่ขึ้องราคาหุ้นสามัญ 
50  ตัว่ท์่�ม่มูลค่าตามราคาตลาดสูงสุด โดยจ้ะเปี่ิดเสนอขึ้ายกองท์ุนเปี่ิดไท์ยพาณิิชย์ Double Structured Complex Return 1YC 

(SCBDSHARC1YC) ห้ามขึ้ายผู้ลงท์ุนรายย่อย ระหว่่างว่ันท์่� 8 – 15 พฤศจ้ิกายน 2565 น่� ด้ว่ยเงินลงท์ุนขึ้ั�นตำ�า 500,000 บาท์

บลจ่.ไทยพิ่�ณ่ชย์ เปัิดึท�งเล่อกำลงท้นเพิ่่�อ
ลดึคว์�มเส้�ยงจ่�กำกำ�รขึ้�ดึท้นเง่นต�น

เน�นเสู่ริมพุ่อร์ต้เต้ิบโต้ไปกิ้บด้ชีนี SET50 เสู่นอขายกิองท้น 
SCBDSHARC1YC ว์้นที� 8 – 15 พุ่.ย.นี�
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ควิามน่าสนใจึของกัองทุน 
SCBDSHARC1YC คือ เป็นกัองทุน 
Complex Fund ท่�ม่อายุ 1 ปี ท่�เน้น
โอกัาสกัารสร้างผู้ลิตอบูแทนชูดเชูยใกัลิ้
เค่ยงอัตราดอกัเบู่�ยเงินฝากั จึากักัารนำา
เงินของทรัพื่ย์สินกัองทุนส่วินหนึ�งไป
ลิงทุนในตราสารหน่�แลิะเงินฝากัทั�งใน
แลิะต่างประเทศท่�ม่คุณ์ภาพื่ เมื�อครบู
กัำาหนดอายุกัองทุนจึะได้รับูเงินลิงทุนคืน
พื่ร้อมผู้ลิตอบูแทน/ดอกัเบู่�ยท่�ม่มูลิค่า
เท่ยบูเท่ากัับูเงินต้น

ซื้ึ�งกัารลิงทุนส่วินน่�จึะม่ควิามผู้ันผู้วิน
ตำ�า ชู่วิยลิดควิามเส่�ยงกัารขาดทุนเงินต้น
ได้ แลิะเสริมโอกัาสสร้างผู้ลิตอบูแทน
ส่วินเพื่ิ�ม โดยนำาเงินลิงทุนอ่กัส่วินหนึ�ง
ไปลิงทุนในสัญญาออปชูั�น ท่�อ้างอิงกัับู
กัารเคลิื�อนไหวิของดัชูน่ SET50 ซื้ึ�งจึะใชู้
ราคาปิดดัชูน่ SET50 ของทุกัวิันทำากัาร
มาพื่ิจึารณ์า ไม่วิ่าราคาสินทรัพื่ย์ระหวิ่าง
อายุสัญญาจึะปรับูเพื่ิ�มหรือลิดลิงไม่เกัิน 
10%  เมื�อเท่ยบูกัับูราคาสินทรัพื่ย์อ้างอิง 
ณ์ วิันเริ�มต้นสัญญา ม่โอกัาสรับูผู้ลิ
ตอบูแทนเพื่ิ�มสูงสุดท่� 5% แต่หากัราคา
สินทรัพื่ย์ระหวิ่างอายุสัญญาปรับูเพื่ิ�ม
ขึ�น หรือลิดลิงมากักัวิ่า 10% เมื�อเท่ยบูกัับู
ราคาสินทรัพื่ย์ ณ์ วิันเริ�มต้นสัญญา กั็ยัง

จึะได้รับูเงินผู้ลิตอบูแทนชูดเชูยท่� 0.25%

นางนันท์มนัส กัลิ่าวิเพื่ิ�มเติมวิ่า "แม้
ตัล้�ดหุ้นไทยจะได้ร์ับแร์งกำดดันจ�กำกำ�ร์
ชะล้อตััวท�งเศร์ษัฐกำิจขึ้องป็ร์ะเทศหล้ักำ 
ยังมีคิว�มผันผวนคิ่อนขึ้้�งตัำ��เมื�อเทียบ
กำับดัชนีตัล้�ดหุ้นอื�นๆ อีกำทั�งใน 9 เดือน
แร์กำป็ี 2565 มีเงินล้งทุนเคิล้ื�อนย้�ย
ม�ยังตัล้�ดหุ้นไทยสูงถ้ง 1.5 แสนล้้�น
บ�ท ป็ร์ะกำอบกำับเศร์ษัฐกำิจไทยในช่วงนี�
มีสัญ่ญ่�ณกำ�ร์ฟื้นตััวเด่น ซ้�งถ้�ป็ร์ะเมิน
จ�กำมูล้คิ่�ท�งธิุร์กำิจ (Valuation) แล้ะ
คิว�มส�ม�ร์ถขึ้องกำ�ร์ทำ�กำำ�ไร์ในอน�คิตั
ขึ้องหุ้นกำลุ้่ม SET50 แล้้ว จะเห็นว่�
มูล้คิ่�หุ้นที�เมื�อเทียบกำับกำำ�ไร์สุทธิินั�น 
ยังอยู่ในร์ะดับที�ไม่แพิ่ง ที�ร์ะดับ 15 
เท่� PER หร์ือคิิดเป็็นป็ร์ะม�ณขึ้องคิ่�
เฉล้ี�ย 10 ป็ี แล้ะป็ร์ะเมินว่�กำำ�ไร์ตั่อหุ้น 
(EPS) จะมีกำ�ร์ขึ้ย�ยตััวได้ที�ร์ะดับ 22% 
แล้ะ 5% ในป็ี 2565  แล้ะ 2566 ตั�ม
ล้ำ�ดับ ส่วนหน้�งเป็็นเพิ่ร์�ะกำ�ร์ป็ร์ับเพิ่ิ�ม
ป็ร์ะม�ณกำ�ร์ขึ้องกำลุ้่มพิ่ล้ังง�นแล้ะ
กำลุ้่มธิน�คิ�ร์ ซ้�งเป็็นกำลุ้่มหล้ักำในดัชนี 
SET50 ที�เพิ่ิ�มขึ้้�นกำว่� 40% ตัล้�ดหุ้น
ไทยจ้งยังน่�สนใจสำ�หร์ับกำ�ร์เขึ้้�ล้งทุน
ในช่วงเวล้�นี�"

 

ทั�งน่� กัองทุนม่กัารลิงทุนในผู้ลิิตภัณ์ฑ์์ใน
ตลิาดทุนท่�ม่ควิามเส่�ยงสูงหรือม่ควิามซื้ับู
ซื้้อนซื้ึ�งม่ปัจึจึัยอ้างอิง ม่ควิามแตกัต่าง
จึากักัารลิงทุนหรือใชู้บูริกัารผู้ลิิตภัณ์ฑ์์
ในตลิาดทุนทั�วิไป แลิะยังคงม่ควิามเส่�ยง
ผู้ิดชูำาระหน่� (default risk) ท่�อาจึเกัิดขึ�น
จึากักัารผู้ิดชูำาระหน่�ของผูู้้ออกัตราสาร/
เงินฝากัท่�อาจึส่งผู้ลิให้ผูู้้ลิงทุนไม่ได้รับู
เงินต้นคืนเต็มจึำานวินได้ โดยผูู้้ลิงทุนจึะ
ไม่สามารถขายคืนหน่วิยลิงทุนได้ในชู่วิง
เวิลิา 1 ปี  ซื้ึ�งผู้ลิกัารดำาเนินงานในอด่ต 
มิได้ยืนยันผู้ลิกัารดำาเนินงานในอนาคต ผูู้้
ลิงทุนควิรทำาควิามเข้าใจึลิักัษัณ์ะสินค้า 
เงื�อนไขผู้ลิตอบูแทนแลิะควิามเส่�ยงท่�
เกั่�ยวิข้องกั่อนตัดสินใจึลิงทุน แลิะม่ควิาม
จึำาเป็นในกัารขอคำาแนะนำาเพื่ิ�มเติมจึากัผูู้้
ประกัอบูธุรกัิจึกั่อนทำากัารลิงทุน

ผู้ที�สนใจส�ม�ร์ถสอบถ�มขึ้้อมูล้เพิ่ิ�มเตัิม
แล้ะร์ับหนังสือชี�ชวนได้ทุกำวันทำ�กำ�ร์ที� 
บล้จ.ไทยพิ่�ณิชย์ โทร์. 02-777-7777 
กำด 0 กำด 6 แล้ะผู้สนับสนุนกำ�ร์ขึ้�ย
ทุกำร์�ย หร์ือดูร์�ยล้ะเอียดเพิ่ิ�มเตัิมที� 
https://scbam.info/3FXjd14



รายงาน Gold Demand Trends ฉบับล่าสุดจ้ากสภาท์องคำาโลก (World Gold Council) เผยคว่าม
ต้องการท์องคำาท์ั�ว่โลก (ไม่รว่มการซึ่ื�อขึ้ายนอกตลาดหลักท์รัพย์) ในไตรมาส 3 ขึ้องปี่่ 2565 แตะ 1,181 ตัน 
เพิ�มขึ้้�น 28% เมื�อเท์่ยบเปี่็นรายปี่่ และด้ว่ยคว่ามต้องการท์่�สูงขึ้้�นจ้้งท์ำาให้ยอดสะสมตั�งแต่ต้นปี่่กลับไปี่เกือบ
เท์่าช่ว่งก่อนท์่�จ้ะเกิดการแพร่ระบาดโคว่ิด-19 ยิ�งไปี่กว่่านั�น คว่ามต้องการท์องคำายังได้รับแรงหนุนจ้ากผู้

บริโภคและธนาคารกลาง แม้ว่่าจ้ะม่การหดตัว่ลงอย่างเห็นได้ชัดในส่ว่นขึ้องการซึ่ื�อเพื�อการลงท์ุน

ดึ้ม�นดึ์ทองคำ� ในไทยพิ่้่ง 40%
เมื�อเทียบเป็นรายป ีร้บผลับว์กิจากิกิาร

ท�องเที�ยว์ฟื้้� นต้้ว์

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ควิามต้องกัารทองคำาของผูู้้บูริโภคในไทยในไตรมาส 3/2565 
เพื่ิ�มขึ�น 40% เมื�อเท่ยบูเป็นรายปี กัลิ่าวิคือ จึากั 8.6 ตัน ใน
ไตรมาส 3/2564 ไปเป็น 12.1 ตัน ในไตรมาส 3/2565 ด้วิยแรง
หนุนจึากัควิามต้องกัารอัญมณ์่ท่�สูงขึ�น 35% เมื�อเท่ยบูเป็นราย
ปี จึากั 1.9 ตัน ในไตรมาส 3/2564 เป็น 2.5 ตัน ในไตรมาส 
3/2565 แลิะควิามต้องกัารลิงทุนในทองคำาแท่งแลิะเหร่ยญ
ทองคำาพืุ่่งขึ�น 42% เมื�อเท่ยบูเป็นรายปี จึากั 6.7 ตัน ในไตรมาส 
3/2564 เป็น 9.6 ตัน ในไตรมาส 3/2565

Mr. Andrew Naylor ป็ร์ะธิ�นเจ้�หน้�ที�บร์ิห�ร์ป็ร์ะจำ�ภูมิภ�คิ 
APAC (ไม่ร์วมป็ร์ะเทศจีน) ขึ้องสภ�ทองคิำ�โล้กำ กำล้่�วว่� 
"คิว�มตั้องกำ�ร์ขึ้องผู้บร์ิโภคิเพิ่ิ�มขึ้้�นอย่�งตั่อเนื�อง แล้ะนับ
เป็็นไตัร์ม�สที� 7 ตัิดตั่อกำันที�เร์�ได้เห็นคิว�มตั้องกำ�ร์อัญ่มณี
ในป็ร์ะเทศไทยเพิ่ิ�มขึ้้�น ซ้�งมีส�เหตัุม�จ�กำกำ�ร์ฟื้นตััวขึ้องภ�คิ
ส่วนกำ�ร์ท่องเที�ยวแล้ะร์�คิ�ทองคิำ�ที�ล้ดล้ง อันเป็็นตััวกำร์ะตัุ้น
ให้ผู้คิ้�ป็ล้ีกำทองคิำ�เร์่งเตัิมคิล้ังโดยคิ�ดว่�คิว�มตั้องกำ�ร์จะยัง
คิงแขึ้็งแกำร์่งตั่อไป็ในไตัร์ม�สที�สี� เนื�องจ�กำเป็็นช่วงที�ผู้คินนิยม
แตั่งง�นแล้ะมีกำ�ร์เฉล้ิมฉล้องส่งท้�ยป็ี”

กัารลิงทุนทั�วิโลิกัดิ�งลิง 47% เมื�อเท่ยบูเป็นรายปี เนื�องจึากันักั
ลิงทุน ETF ไม่สู้อัตราดอกัเบู่�ยท่�สูงขึ�นอย่างเห็นได้ชูัดแลิะค่า
เงินดอลิลิาร์สหรัฐท่�แข็งตัวิ โดยม่กัารไหลิออกัท่� 277 ตัน ซื้ึ�ง
เหลิ่าน่� ผู้นวิกัรวิมกัับูควิามต้องกัารกัารซื้ื�อขายหลิักัทรัพื่ย์นอกั
ตลิาดหลิักัทรัพื่ย์ท่�ลิดลิง แลิะทัศนคติเชูิงลิบูในตลิาดซื้ื�อขายลิ่วิง
หน้านับูเป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพื่ของราคาทองคำาส่งผู้ลิให้
ราคาทองคำาปรับูตัวิลิง 8% ในไตรมาส 3/2565 

อย่างไรกั็ตาม แม้จึะเกัิดปัญหาข้างต้น แต่ทองคำากั็ยังคงได้รับู
ควิามนิยมจึากันักัลิงทุนรายย่อยท่�ตอบูสนองต่อสัญญาณ์ของ
ตลิาดต่าง ๆ แลิะหันไปลิงทุนในทองคำา เนื�องจึากัยังสามารถตรึง
ราคาไวิ้ได้ท่ามกัลิางภาวิะเงินเฟ้อท่�รุนแรงแลิะควิามไม่แน่นอน
ทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยนักัลิงทุนจึะเลิ่�ยงผู้ลิกัระทบูจึากัภาวิะ
เงินเฟ้อด้วิยกัารลิงทุนในทองคำาแท่งแลิะเหร่ยญทองคำา ทำาให้
ควิามต้องกัารในส่วินค้าปลิ่กัโดยรวิมเพื่ิ�มขึ�น 36% เมื�อเท่ยบูกัับู
ปีท่�ผู้่านมา อ่กัทั�งยังได้แรงหนุนจึากักัารซื้ื�ออย่างม่นัยสำาคัญใน
ประเทศตุรกั่ (มากักัวิ่า 5 เท่า เมื�อเท่ยบูกัับูปีท่�ผู้่านมา) แลิะใน
ประเทศเยอรมน่ (เพื่ิ�มขึ�น 25% เมื�อเท่ยบูกัับูปีท่�ผู้่านมา ท่� 42 
ตัน) พื่ร้อมอานิสงค์ท่�เด่นชูัดจึากัตลิาดหลิักัทั�วิโลิกั

กัารซื้ื�ออัญมณ์่ยังคงฟื้นตัวิอย่างต่อเนื�องแลิะได้กัลิับูไปสู่ระดับู
กั่อนเกัิดโรคระบูาดโควิิด-19 ท่� 523 ตัน โดยนับูวิ่าเพื่ิ�มขึ�น 10% 

เมื�อเท่ยบูกัับูไตรมาส 3/2564 กัารเติบูโตส่วินใหญ่น่�ม่สาเหตุ
มาจึากัผูู้้บูริโภคในตัวิเมืองของประเทศอินเด่ย ซื้ึ�งส่งผู้ลิต่อ
ควิามต้องกัารให้เพื่ิ�มขึ�น 17% เป็น 146 ตัน เมื�อเท่ยบูกัับูปีท่�
ผู้่านมา นอกัจึากัประเทศอินเด่ยแลิ้วิยังม่กัารเติบูโตท่�น่าประทับู
ใจึในหลิายพื่ื�นทั�วิตะวิันออกักัลิาง โดยประเทศซื้าอุดิอาระเบู่ย
เลิือกัซื้ื�อเครื�องประดับูเพื่ิ�มขึ�น 20% นับูตั�งแต่ไตรมาส 3/2564 
แลิะสหรัฐอาหรับูเอมิเรตส์เพื่ิ�มขึ�น 30% ในชู่วิงเวิลิาเด่ยวิกััน 
นอกัจึากัน่�ควิามต้องกัารของเครื�องประดับูในจึ่นยังเพื่ิ�มขึ�นเลิ็กั
น้อยท่� 5% เมื�อเท่ยบูกัับูปีท่�ผู้่านมา โดยได้แรงหนุนจึากักัารท่�ผูู้้
บูริโภคม่ควิามเชูื�อมั�นท่�มากัขึ�น แลิะราคาทองคำาในประเทศท่�ลิด
ลิงในเดือนกัรกัฎาคม รวิมถึงกัารผู้ลิิตตามควิามต้องกัารท่�เคย
ถูกัชูะลิอไวิ้บูางส่วิน

ควิบูคู่ไปกัับูควิามต้องกัารในทองคำาของผูู้้บูริโภคท่�แข็งแกัร่ง 
กัารซื้ื�อของธนาคารกัลิาง[1]ด่ดตัวิขึ�นอย่างมากั โดยม่ยอดซื้ื�อสูง
เป็นประวิัติกัารณ์์เกัือบู 400 ตัน ในไตรมาส 3 สะท้อนให้เห็นถึง
ข้อเท็จึจึริงจึากัข้อมูลิสำารวิจึเชูิงลิึกัท่�เราได้จึากัธนาคารกัลิางเมื�อ
เร็วิ ๆ น่�ท่�วิ่า 25% ของผูู้้ตอบูแบูบูสอบูถามประสงค์ท่�จึะสำารอง
ทองคำาเพื่ิ�มในอ่กั 12 เดือนข้างหน้า[2]

เมื�อมองไปในส่วินของอุปทานกัารทำาเหมืองทอง (กัารลิดควิาม
เส่�ยงสุทธิ) เพื่ิ�มขึ�น 2% เมื�อเท่ยบูกัับูไตรมาส 3/2564 โดยกัาร
ทำาเหมืองทองคำาได้เติบูโตติดต่อกัันถึงไตรมาสท่�หกั ในทางกัลิับู
กััน กัารร่ไซื้เคิลิลิดลิง 6% ในไตรมาส 3 เมื�อเท่ยบูกัับูปีท่�ผู้่านมา
เนื�องจึากัผูู้้บูริโภคไม่ตัดสินใจึขายทองคำาในภาวิะท่�เงินเฟ้อสูงขึ�น
แลิะม่แนวิโน้มทางเศรษัฐกัิจึท่�ไม่แน่นอน

Ms. Louise Street นักำวิเคิร์�ะห์ตัล้�ดอ�วุโส ขึ้องสภ�ทองคิำ�
โล้กำ ให้คิว�มเห็นว่�“แม้สภ�วะเศร์ษัฐกำิจร์ะดับมหภ�คิจะไม่
ทร์งตััว แตั่คิว�มตั้องกำ�ร์ในป็ีนี�กำ็สะท้อนให้เห็นถ้งสถ�นะขึ้อง
ทองคิำ�เป็็นสินทร์ัพิ่ย์ที�ป็ล้อดภัย ด้วยขึ้้อเท็จจร์ิงที�ว่�ทองคิำ�
ยังทำ�กำำ�ไร์ได้ดีกำว่�สินทร์ัพิ่ย์ป็ร์ะเภทอื�น ๆ ส่วนใหญ่่ในป็ี 
2565“ในอน�คิตั เร์�คิ�ดว่�กำ�ร์ซื�อขึ้องธิน�คิ�ร์กำล้�งแล้ะ
กำ�ร์ล้งทุนขึ้องนักำล้งทุนร์�ยย่อยจะยังคิงมีคิว�มแขึ้็งแกำร์่ง
ตั่อไป็ ทำ�ให้ส�ม�ร์ถชดเชยกำ�ร์ล้งทุนใน OTC (Over-The-
Counter) แล้ะ ETF (Exchange Traded Fund) ที�อ�จล้ด
ล้งในกำร์ณีที�เงินดอล้ล้�ร์์แขึ้็งคิ่�ขึ้้�นได้ นอกำจ�กำนี�เร์�ยังคิ�ด
ว่�คิว�มตั้องกำ�ร์ในเคิร์ื�องป็ร์ะดับจะยังคิงแขึ้็งแกำร์่งในบ�ง
ภูมิภ�คิ อ�ทิ อินเดียแล้ะเอเชียตัะวันออกำเฉียงใตั้ ในขึ้ณะที�
ภ�คิเทคิโนโล้ยีจะมีแนวโน้มล้ดล้งอีกำเมื�อเผชิญ่กำับกำ�ร์ชะล้อตััว
ท�งเศร์ษัฐกำิจ”



ทร์ัสตั์เพิ่ื�อกำ�ร์ล้งทุนในอสังห�ร์ิมทร์ัพิ่ย์แล้ะสิทธิิกำ�ร์เช่�ดับบล้ิวเอชเอ พิ่ร์ีเมี�ยม โกำร์ท ("WHART") 
ดีเดย์เป็ิดขึ้�ยหน่วยเพิ่ิ�มทุน ส่งซิกำผู้ถือหน่วยเดิมเตัร์ียมใช้สิทธิิจองซื�อหน่วยทร์ัสตั์ ร์ะหว่�งวันที�  

7-11 พิ่.ย. นี� ในอัตัร์�ส่วน  1 หน่วยทร์ัสตั์เดิม ตั่อ 0.0609 หน่วยทร์ัสตั์ใหม่ ขึ้ณะที�ป็ร์ะช�ชนทั�วไป็ 
เป็ิดจองซื�อร์ะหว่�งวันที� 15–18 พิ่.ย.นี� โดยร์�คิ�เสนอขึ้�ยสูงสุดอยู่ที�ไม่เกำิน 10 บ�ทตั่อหน่วย เพิ่ื�อเขึ้้�

ล้งทุนเพิ่ิ�มในทร์ัพิ่ย์สิน 5 โคิร์งกำ�ร์ ร์วมทั�งสิ�นไม่เกำิน 4,050.86 ล้้�นบ�ท ร์ะบุหล้ังเพิ่ิ�มทุนเสร์็จดัน
พิ่อร์์ตัแตัะ 51,956.40 ล้้�นบ�ท คิร์องแชมป็์ผู้นำ�กำองทร์ัสตั์ Industrial ที�ใหญ่่ที�สุดในป็ร์ะเทศไทย

กำองทรัสต์ WHART จ่่อเปัิดึขึ้�ยหุ้น่ว์ยเพิ่่�มท้น

เคาะราคาจองซื้ื�อไม�เกิิน 10 บาท/หุ้น�ว์ย 

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

น�ยอนุวัฒน์ จ�ร์ุกำร์สกำุล้ ป็ร์ะธิ�นเจ้�
หน้�ที�บร์ิห�ร์ บร์ิษััท ดับบล้ิวเอชเอ เร์ียล้ 
เอสเตัท แมเนจเม้นท์ จำ�กำัด ในฐานะผูู้้
จึัดกัารกัองทรัสต์ของทรัสต์เพื่ื�อกัารลิงทุน
ในอสังหาริมทรัพื่ย์แลิะสิทธิกัารเชู่าดับูบูลิิวิ
เอชูเอ พื่ร่เม่�ยม โกัรท ("WHART") เปิดเผู้ย
วิ่า กัองทรัสต์ WHART เตร่ยมเสนอขาย
หน่วิยหน่วิยทรัสต์เพื่ิ�มทุน ให้แกั่ผูู้้ถือหน่วิย
ทรัสต์เดิม ระหวิ่างวิันท่� 7-11 พื่.ย.น่� ใน
อัตราส่วิน 1 หน่วิยทรัสต์เดิม ต่อ 0.0609 
หน่วิยทรัสต์ใหม่ ส่วินประชูาชูนทั�วิไป เสนอ
ขายระหวิ่างวิันท่� 15–18 พื่.ย.น่�  โดยม่ราคา
เสนอขายสูงสุดอยู่ท่�ไม่เกัิน 10 บูาทต่อ
หน่วิย โดยผูู้้ถือหน่วิยเดิม หรือนักัลิงทุน
ทั�วิไป สามารถสอบูถามข้อมูลิเพื่ิ�มเติมท่� 
K-Contact Center ของธนาคารกัสิกัร
ไทย โทร 02 888 8888 ต่อ 819 หรือจึอง
ซื้ื�อผู้่านทางเวิ็บูไซื้ต์ K-My Invest (www.
kasikornbank.com/kmyinvest) แลิะสาขา
ของธนาคารกัสิกัรไทยทุกัสาขา สำาหรับู
ราคาเสนอขายสุดท้ายจึะม่กัารประกัาศ
ผู้่านเวิ็บูไซื้ต์ของทางตลิาดหลิักัทรัพื่ย์แห่ง
ประเทศไทยให้ทราบูอ่กัครั�ง

สำาหรับูกัารเพื่ิ�มทุนของกัองทรัสต์ WHART 
ในครั�งน่� จึะเป็นกัารลิงทุนในทรัพื่ย์สิน
หลิักัเพื่ิ�มเติมของ WHA Group จึำานวิน 5 
โครงกัาร รวิมทั�งสิ�นไม่เกัิน 4,050.86 ลิ้าน
บูาท   ซื้ึ�งภายหลิังกัารเข้าลิงทุนแลิ้วิเสร็จึ 
คาดวิ่าจึะอยู่ในชู่วิงปลิายปี 2565 นั�น จึะ
ส่งผู้ลิให้ WHART ม่มูลิค่าทรัพื่ย์สินรวิม
ของกัองทรัสต์แตะท่�ระดับูกัวิ่า 51,956.40 
ลิ้านบูาท แลิะม่พื่ื�นท่�เชู่าภายใต้กัารบูริหาร
เพื่ิ�มขึ�นเป็น 1,743,696.80 ตารางเมตร 
พื่ื�นท่�ส่วินท่�จึอดรถ 32 ,650.19 ตารางเมตร 
แลิะพื่ื�นท่�เชู่าหลิังคา 450,777.29 ตาราง
เมตร  ดังนั�นจึะเป็นปัจึจึัยตอกัยำ�าในกัาร
เป็นกัองทรัสต์ประเภทอุตสาหกัรรม ท่�ม่
มูลิค่าทรัพื่ย์สินรวิมมากัท่�สุดในประเทศไทย 
โดดเด่นด้วิยทรัพื่ย์สินท่�ตั�งอยู่ในจึุดยุทธ
ศาสตร์ด้านโลิจึิสติกัส์ของประเทศ แลิะ
ควิามหลิากัหลิายของกัลิุ่มผูู้้เชู่า ภายใต้
สัญญาเชู่าระยะยาวิ ซื้ึ�งกัารลิงทุนเพื่ิ�ม

เติมในทรัพื่ย์สินหลิักัในครั�งน่� ยังชู่วิยสร้าง
กัารเติบูโตแลิะมั�นคงให้กัับูรายได้ของกัอง
ทรัสต์อย่างมั�นคงแลิะยั�งยืน แลิะสามารถ
สร้างผู้ลิตอบูแทนท่�ด่ให้กัับูผูู้้ถือหน่วิยอย่าง
สมำ�าเสมอ

ทรัพื่ย์สินท่�ม่กัารลิงทุนเพื่ิ�มเติมในครั�งน่� ม่
จึำานวิน 5 โครงกัาร โดยม่พื่ื�นท่�เชู่าอาคาร
รวิม ประมาณ์ 159,963 ตารางเมตร โดย
ประกัอบูด้วิย

1.       โค้รีงก็ารีดัับบล้ว์เอชเอ เมก็ก็ะ โล
จ้สิต้ก็สิ์ เซ็นเตอรี์ บางนา-ตรีาดั ก็ม.23 
โปิรีเจค้ 3       ตั�งอย่�ที� อำาเภอบางเสิาธุง 
จังหว์ัดัสิม่ทรีปิรีาก็ารี

2.       โค้รีงก็ารีดัับบล้ว์เอชเอ ซ้ก็โนดั 
แฟื้ค้ทอรีี� ตั�งอย่�ที� อำาเภอศรีีรีาชา จังหว์ัดั
ชลบ่รีี

3.       โค้รีงก็ารีดัับบล้ว์เอชเอ เมก็ก็ะ โลจ้
สิต้ก็สิ์ เซ็นเตอรี์ เทพารีัก็ษั์ ก็ม.21 ตั�งอย่�ที� 
อำาเภอบางเสิาธุง จังหว์ัดัสิม่ทรีปิรีาก็ารี 

4.       โค้รีงก็ารีดัับบล้ว์เอชเอ-เค้พีเอ็น 
เมก็ก็ะ โลจ้สิต้ก็สิ์เซ็นเตอรี์บางนา-ตรีาดั 
ก็ม.23 โปิรีเจค้ 2 ตั�งอย่�ที� อำาเภอบางเสิาธุง 
จังหว์ัดัสิม่ทรีปิรีาก็ารี

5.       โค้รีงก็ารีดัับบล้ว์เอชเอ เซ็นทรีัล 
เมก็ก็ะ โลจ้สิต้ก็สิ์ เซ็นเตอรี์ ว์ังน้อย 
63  ตั�งอย่�ที� อำาเภอว์ังน้อย จังหว์ัดั
พรีะนค้รีศรีีอย่ธุยา

"ทรีัพย์สิ้นค้ลังสิ้นค้้าปิรีะเภท Built-to 
-Suit ซ้�งเปิ็นค้ลังสิ้นค้้าที�สิรี้างตามค้ว์าม
ต้องก็ารีของล่ก็ค้้า และสิามารีถิตอบโจทย์
ค้ว์ามต้องก็ารีดั้าน Operation ของล่ก็ค้้า
ไดั้เปิ็นอย�างดัี อีก็ทั�งก็ล่�มล่ก็ค้้าที�เช�าค้ลัง

สิ้นค้้า และโรีงงานปิรีะเภทนี�โดัยปิก็ต้จะ
ทำาสิัญญาเช�ารีะยะยาว์ จ้งทำาให้ก็องทรีัสิต์ 
WHART มีค้ว์ามมั�นค้งและมีฐานล่ก็ค้้าที�
เช�าค้ลังสิ้นค้้าอย�างต�อเน่�อง อาท้ บรี้ษััท ซี
อารี์ซี ไทว์ัสิดั่ จำาก็ัดั บรี้ษััท เค้อรีี� โลจ้สิต้
ค้สิ์ (ปิรีะเทศไทย) จำาก็ัดั และบรี้ษััท ดัีเค้เอ
สิเอช (ปิรีะเทศไทย) จำาก็ัดั"

ด้านนายสาวิิตร ศร่ศรันยพื่งศ์ ผูู้้บูริหาร
กัลิุ่มธุรกัิจึวิาณ์ิชูธนกัิจึ ธนาคารกัสิกัรไทย 
ในฐานะท่�ปรึกัษัาทางกัารเงินแลิะผูู้้จึัดกัาร
กัารจึัดจึำาหน่ายหน่วิยทรัสต์ WHART กัลิ่าวิ
วิ่า ธนาคารได้เปิดให้ม่กัารจึองซื้ื�อให้แกั่ผูู้้
ถือหน่วิยทรัสต์เดิมระหวิ่างวิันท่� 7-11 พื่.ย. 
แลิะประชูาชูนทั�วิไป ระหวิ่างวิันท่� 15-18 
พื่.ย.น่� มั�นใจึวิ่าจึะม่กัารตอบูรับูจึากันักัลิงทุน
เป็นอย่างด่ เนื�องจึากักัองทรัสต์ WHART ม่
ควิามโดดเด่นด้านกัารเป็นผูู้้นำากัองทรัสต์
ในกัลิุ่มคลิังสินค้าแลิะอุตสาหกัรรมท่�ม่
ศักัยภาพื่ในพื่ื�นท่�ยุทธศาสตร์ด้านโลิจึิสติกัส์
ของประเทศไทย ม่ควิามมั�นคงของรายได้
จึากัสัญญาเชู่าระยะยาวิ ประกัอบูกัับูคลิัง
สินค้าท่� WHART เข้าลิงทุนส่วินใหญ่เป็น
คลิังสินค้าประเภท Built-to-Suit แลิะม่ผูู้้
เชู่าระดับูชูั�นนำาในกัลิุ่มธุรกัิจึท่�ม่กัารเติบูโต
อย่างต่อเนื�องในอนาคต  

 โดยทรัพื่ย์สินท่�กัองทรัสต์ WHART จึะ
ลิงทุนเพื่ิ�มเติมทั�ง 5 โครงกัารในครั�งน่� จึะ
มาชู่วิยเสริมควิามแข็งแกัร่งเดิมให้กัับู
กัองทรัสต์ WHART  แลิะม่ประมาณ์กัาร
จึ่ายประโยชูน์ตอบูแทนต่อหน่วิยแกั่ผูู้้ถือ
หน่วิยทรัสต์ภายหลิังกัารลิงทุนในทรัพื่ย์สิน
หลิักัเพื่ิ�มเติมครั�งท่� 8 เท่ากัับู 0.80 บูาท
ต่อหน่วิย สำาหรับูรอบูประมาณ์กัารณ์์
ตั�งแต่วิันท่� 1 มกัราคม 2566 ถึง วิันท่� 31 
ธันวิาคม 2566 เพื่ิ�มขึ�นจึากัประมาณ์กัาร
จึ่ายประโยชูน์ตอบูแทนจึากัทรัพื่ย์สินเดิม
ของกัองทรัสต์ WHART สำาหรับูรอบูระยะ
เวิลิาบูัญชู่เด่ยวิกััน ซื้ึ�งเท่ากัับู 0.78 บูาทต่อ
หน่วิย



เคิร์ื�องชี�กำิจกำร์ร์มตัล้�ดอสังห�ร์ิมทร์ัพิ่ย์ที�อยู่อ�ศัยในป็ี 2565 สะท้อนภ�พิ่
กำ�ร์ฟื้นตััวดีขึ้้�น แตั่ยังไม่ทั�วถ้ง แม้กำ�ร์เป็ิดโคิร์งกำ�ร์ใหม่กำล้ับม�เตัิบโตัเร์่ง
ขึ้้�น แตั่ม�จ�กำป็ัจจัยเฉพิ่�ะท�งธิุร์กำิจ ขึ้ณะที�กำ�ร์โอนกำร์ร์มสิทธิิ์ที�อยู่อ�ศัย

ใหม่หร์ือจ�กำนิตัิบุคิคิล้ยังอ่อนแร์ง

ศูนุย์ว่ิจัยกส์ิกรไทย มีมุมมองที�ระมัดระว่ังติ่อทิศทางติลัาดที�อยู่
อาศัยในุปิี 2566 เนุื�องจากปิัจจัยหนุุนุเริ�มเบาบาง เมื�อธนุาคาร
แห่งปิระเทศไทยไม่ติ่ออายุมาติรการผ่อนุคลัาย LTV (ส์ิ้นุส์ุด 31 
ธันุว่าคม 2565) โดยติลัาดติ้องติิดติามว่่าทางการจะติ่ออายุ
มาติรการลัดค่าธรรมเนุียมในุการซีื้อที�อยู่อาศัยหรือไม่ ข้ณะ
ที�การฟื้นุติัว่ข้องเศรษัฐกิจที�มีคว่ามไม่แนุ่นุอนุส์ูง กำาลัังซีื้อยัง
เปิราะบาง อัติราดอกเบี้ยอยู่ในุทิศทางข้าข้ึ้นุ การแข้่งข้ันุในุ
ธุรกิจที�ส์ูงแลัะจำานุว่นุที�อยู่อาศัยรอข้ายส์ะส์มส์ูง ลั้ว่นุยังเปิ็นุ
แรงกดดันุติ่อกิจกรรมการซีื้อแลัะการลังทุนุที�อยู่อาศัยในุระยะ
ข้้างหนุ้า

ศูนุย์ว่ิจัยกส์ิกรไทย จึงมองว่่า ในุปิี 2566 ยอดโอนุกรรมส์ิทธิ์
ที�อยู่อาศัยในุเข้ติกรุงเทพื่ฯ แลัะปิริมณฑลั (รว่มนุิติิบุคคลัแลัะ
บุคคลัธรรมดา) นุ่าจะอยู่ที�ปิระมาณ 1.75-1.82 แส์นุหนุ่ว่ย หรือ
หดติัว่ 2.8% ถืึงข้ยายติัว่ 1.1% เทียบกับที�คาดว่่าจะข้ยายติัว่ 
7.5% ในุปิี 2565

ปิี 2565 เครื�องชี้กิจกรรมติลัาดอส์ังหาริมทรัพื่ย์ที�อยู่อาศัย
ส์ะท้อนุภาพื่การฟื้นุติัว่ดีข้ึ้นุ แติ่ยังไม่ทั�ว่ถืึง แม้การเปิิดโครงการ
ใหม่กลัับมาเติิบโติในุอัติราที�เร่งข้ึ้นุ แติ่การโอนุกรรมส์ิทธิ์ที�อยู่
อาศัยใหม่หรือจากนุิติิบุคคลัยังชะลัอติัว่

 คว่ามเชื�อมั�นุติ่อการฟื้นุติัว่ทางเศรษัฐกิจหลัังโคว่ิดคลัี�คลัาย
แลัะการฟื้นุติัว่ข้องภาคการท่องเที�ยว่ ทำาให้ผู้ปิระกอบการ
พื่ัฒนุาอส์ังหาริมทรัพื่ย์ที�อยู่อาศัยกลัับมาเร่งลังทุนุเปิิด
โครงการใหม่ จากข้้อมูลัข้อง AREA พื่บว่่า ในุช่ว่ง 9 เดือนุ
แรกข้องปิี 2565 การเปิิดติัว่ที�อยู่อาศัยใหม่ในุเข้ติกรุงเทพื่ฯ
แลัะปิริมณฑลัมีอัติราการเติิบโติส์ูงถืึง 110% เมื�อเทียบกับช่ว่ง
เดียว่กันุปิีก่อนุ (YoY) หรือมีจำานุว่นุ 7.7 หมื�นุหนุ่ว่ย

แติ่การเปิิดติัว่ที�อยู่อาศัยใหม่ที�เร่งติัว่ข้ึ้นุนุ่าจะมาจากปิัจจัย
เฉพื่าะทางธุรกิจด้ว่ย เนุื�องจาก Backlog ข้องผู้ปิระกอบการ
บางรายลัดลัง จากที�มีการเร่งระบายที�อยู่อาศัยส์ร้างเส์ร็จในุ
พื่อร์ติไปิในุช่ว่งที�ผ่านุมา ทำาให้มีผลัติ่อการรับรู้รายได้ทางธุรกิจ
ในุระยะข้้างหนุ้า ดังนุั้นุ ผู้ปิระกอบการยังคงติ้องลังทุนุอย่าง
ติ่อเนุื�อง โดยเฉพื่าะที�อยู่อาศัยปิระเภทคอนุโดมิเนุียมที�ใช้ระยะ

เว่ลัาก่อส์ร้างมากกว่่า 1 ปิี แลัะจากทิศทางติ้นุทุนุก่อส์ร้างแลัะ
ติ้นุทุนุทางการเงินุที�อยู่ในุช่ว่งข้าข้ึ้นุ ทำาให้ผู้ปิระกอบการบาง
รายเลัือกเปิิดโครงการในุปิีนุี้ เพื่ื�อติ้องการที�จะลั็อกติ้นุทุนุทาง
ธุรกิจ

ส์ำาหรับที�อยู่อาศัยเปิิดใหม่ในุปิี 2565 นุี้ มากกว่่าครึ�งมาจาก
การเปิิดติัว่คอนุโดมิเนุียม แลัะส์่ว่นุใหญ่ที�เปิิดติัว่เปิ็นุกลัุ่มระดับ
ราคาติำ�ากว่่า 2 ลั้านุบาท (คิดเปิ็นุส์ัดส์่ว่นุปิระมาณ 55% ข้อง
จำานุว่นุที�อยู่อาศัยคอนุโดมิเนุียมเปิิดใหม่ในุเข้ติกรุงเทพื่ฯแลัะ
ปิริมณฑลัทั้งหมด) ซีึ�งเปิ็นุผลัมาจากโครงการบ้านุลั้านุหลััง ซีึ�ง
ส์นุับส์นุุนุส์ินุเชื�อดอกเบี้ยติำ�าส์ำาหรับผู้พื่ัฒนุาที�อยู่อาศัยระดับ
ราคาติำ�ากว่่า 1.5 ลั้านุบาท
 
 ข้ณะที�กิจกรรมการซีื้อข้ายที�อยู่อาศัยใหม่ยังฟื้นุติัว่ไม่ทั�ว่
ถืึง เนุื�องจากกำาลัังซีื้อข้องครัว่เรือนุโดยรว่มยังมีคว่ามเปิราะ
บางจากภาระค่าครองชีพื่แลัะหนุี้ที�ส์ูง แลัะการซีื้อข้ายที�อยู่
อาศัยมือส์องที�ได้รับการติอบรับที�ดีจากผู้ซีื้อ

ในุปิี 2565 ติลัาดได้รับปิัจจัยหนุุนุส์ำาคัญจากมาติรการลัดค่า
ธรรมเนุียมการโอนุกรรมส์ิทธิ์แลัะการจดจำานุองที�อยู่อาศัย รว่ม
ถืึงการผ่อนุคลัายมาติรการ LTV โดยจากข้้อมูลัข้อง REIC พื่บ
ว่่า ในุช่ว่ง 8 เดือนุแรกข้องปิี 2565 การโอนุกรรมส์ิทธิ์ที�อยู่
อาศัยในุกรุงเทพื่ฯแลัะปิริมณฑลั เติิบโติ 8.5% (YoY) แติ่เปิ็นุ
ที�นุ่าส์ังเกติว่่า การโอนุฯ จากนุิติิบุคคลัหรือเปิ็นุการโอนุที�อยู่
อาศัยใหม่ปิรับติัว่ลัดลัง 5.3% (YoY) ข้ณะที�การโอนุฯ จาก
บุคคลัธรรมดาหรือการโอนุที�อยู่อาศัยมือส์อง เติิบโติส์ูงถืึง 
26.5% (YoY) ซีึ�งมาจากหลัายส์าเหติุ ส์่ว่นุหนุึ�งเปิ็นุผลัมาจากในุ
ช่ว่ง 2 ปิีที�ผ่านุมา ผู้ปิระกอบการชะลัอการเปิิดโครงการใหม่ (มี
ผลัติ่อจำานุว่นุที�อยู่อาศัยส์ร้างเส์ร็จเข้้าส์ู่ติลัาดในุปิี 2565) แลัะ
ยอดการจองซีื้อที�อยู่อาศัยใหม่ (Take up rate) อยู่ระดับติำ�า จึง
มีผลัติ่อยอดโอนุฯ ในุปิีนุี้ นุอกจากนุี้ เนุื�องจากที�อยู่อาศัยใหม่
มีราคาเฉลัี�ยติ่อหนุ่ว่ยที�ส์ูง (เมื�อเทียบกับพื่ื้นุที�ใช้ส์อย) แม้จะมี
โปิรโมชั�นุกระติุ้นุยอดข้ายจากผู้ปิระกอบการ แติ่ผู้บริโภคบาง
กลัุ่มหันุไปิเลัือกซีื้อที�อยู่อาศัยมือส์องที�ก็มีการปิระกาศข้ายมาก
ข้ึ้นุด้ว่ยแทนุ

ศููนย์ว์่จ่ัยกำส่กำรไทย ช้�ตล�ดึท้�อยู่อ�ศูัยในปัี 2565

สู่ะท�อนภาพุ่กิารฟื้้� นต้้ว์ แต้�ย้งไม�ท้�ว์ถื้ง ขณะที�ในป ี2566 
ปจัจ้ยหุ้น้นเบาบาง เป็นแรงกิดด้นกิารเต้ิบโต้
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อย่างไรก็ติาม ในุช่ว่ง 2 เดือนุส์ุดท้ายข้องปิี 2565 อาจจะเห็นุ
การเร่งติัว่ข้องยอดโอนุกรรมส์ิทธิ์ที�อยู่อาศัยมากข้ึ้นุ หลัังจากที�

มาติรการผ่อนุปิรนุ LTV จะส์ิ้นุส์ุดลังส์ิ้นุปิีนุี้ แติ่ก็ยังคงติ้องข้ึ้นุอยู่
กับคว่ามส์ามารถืแลัะคุณส์มบัติิข้องผู้ซีื้อที�ยู่อาศัย

ศููนย์ว์่จ่ัยกำส่กำรไทย ช้�ตล�ดึท้�อยู่อ�ศูัยในปัี 2565

สู่ะท�อนภาพุ่กิารฟื้้� นต้้ว์ แต้�ย้งไม�ท้�ว์ถื้ง ขณะที�ในป ี2566 
ปจัจ้ยหุ้น้นเบาบาง เป็นแรงกิดด้นกิารเต้ิบโต้
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แนุว่โนุ้มติลัาดที�อยู่อาศัยในุปิี 2566 เพื่ิ�มมุมมองเชิงระว่ังมากข้ึ้นุ จากส์ภาพื่
แว่ดลั้อมติลัาดที�มีคว่ามไม่แนุ่นุอนุส์ูงทั้งการฟื้นุติัว่ข้องเศรษัฐกิจแลัะกำาลัังซีื้อที�ยัง
ฟื้นุไม่ทั�ว่ถืึง ข้ณะที�ธุรกิจมีโจทย์ท้าทายมากข้ึ้นุ

ในุปิี 2566 คว่ามติ่อเนุื�องในุการฟื้นุติัว่ข้องธุรกิจอส์ังหาริมทรัพื่ย์ที�อยู่อาศัยยังข้ึ้นุ
อยู่กับหลัายปิัจจัย ทำาให้ศูนุย์ว่ิจัยกส์ิกรไทยมีมุมมองที�ระมัดระว่ังมากข้ึ้นุ แม้คาด
ว่่ากิจกรรมเศรษัฐกิจข้องปิระเทศเแลัะรายได้ข้องปิระชาชนุนุ่าจะทยอยปิรับติัว่ดี
ข้ึ้นุ ทำาให้กลัุ่มที�มีคว่ามพื่ร้อมก็อาจจะติัดส์ินุใจซีื้อที�อยู่อาศัย เช่นุเดียว่กับทิศทาง
การซีื้อที�อยู่อาศัยอย่างอาคารชุดข้องชาว่ติ่างชาติิที�นุ่าจะทรงติัว่ใกลั้เคียงกับปิี 
2565 จากการเปิิดปิระเทศแลัะมาติรการดึงดูดชาว่ติ่างชาติิศักยภาพื่ส์ูง

โดยนุอกจากคว่ามไม่แนุ่นุอนุทางเศรษัฐกิจโดยเฉพื่าะจากแนุว่โนุ้มเศรษัฐกิจหลััก
ข้องโลักเข้้าส์ู่ภาว่ะชะลัอติัว่แลั้ว่ ติลัาดยังมีอีกหลัายปิัจจัยท้าทายแลัะติ้องติิดติาม 
ดังนุี้

 การติ่ออายุมาติรการแบ่งเบาภาระรายจ่ายในุการซีื้อที�อยู่อาศัยข้องภาครัฐ ยัง
ติ้องรอคว่ามชัดเจนุ ได้แก่ มาติรการลัดค่าธรรมเนุียมการโอนุกรรมส์ิทธิ์แลัะจดจำา
นุองที�อยู่อาศัย ส์ำาหรับที�อยู่อาศัยระดับราคาไม่เกินุ 3 ลั้านุบาท ซีึ�งจะส์ิ้นุส์ุดในุว่ันุ
ที� 31 ธันุว่าคม 2565 ทั้งนุี้ ในุกรณีที�ทางการติ่ออายุมาติรการดังกลั่าว่ ก็คงจะเปิ็นุ
ปิัจจัยบว่กติ่อติลัาดที�อยู่อาศัย โดยปิระเมินุว่่า ในุทุก 1 ลั้านุบาท ผู้ซีื้อที�อยู่อาศัย
จะปิระหยัดค่าใช้จ่ายจากมาติรการนุี้ปิระมาณ 2.98% หรือคิดเปิ็นุเม็ดเงินุ 29,800 
บาท
 
ศูนุย์ว่ิจัยกส์ิกรไทย ปิระเมินุว่่า ในุปิี 2566 การโอนุกรรมส์ิทธิ์ที�อยู่อาศัยในุเข้ติ
กรุงเทพื่ฯแลัะปิริมณฑลั (รว่มนุิติิบุคคลัแลัะบุคคลัธรรมดา) ในุปิี 2566 นุ่าจะมี
จำานุว่นุปิระมาณ 1.75-1.82 แส์นุหนุ่ว่ย หดติัว่ 2.8% ถืึงข้ยายติัว่ 1.1% จากที�คาด
ว่่าจะข้ยายติัว่ 7.5% ในุปิี 2565 ทั้งนุี้ กรอบปิระมาณการนุี้ ได้คำานุึงถืึงกรณีที�ทาง
การติ่ออายุมาติรการลัดค่าธรรมเนุียมฯแลั้ว่

o แนุว่โนุ้มการปิรับข้ึ้นุอัติราดอกเบี้ยในุปิี 2566 แรงกดดันุติ่ออำานุาจการซีื้อที�อยู่
อาศัย ส์ำาหรับผู้ซีื้อที�จำาเปิ็นุติ้องพื่ึ�งพื่าส์ินุเชื�อส์ถืาบันุการเงินุ เนุื�องจากส์ินุเชื�อที�อยู่
อาศัยส์่ว่นุใหญ่เปิ็นุส์ัญญาอัติราดอกเบี้ยลัอยติัว่ แม้จะมีระยะเว่ลัาการผ่อนุชำาระ
เปิ็นุเทอมที�นุานุก็ติาม

o การปิรับข้ึ้นุข้องติ้นุทุนุธุรกิจ มีผลัติ่อราคาที�อยู่อาศัยแลัะส์ภาพื่คลั่องข้องผู้
ปิระกอบการ โดยติ้นุทุนุการดำาเนุินุธุรกิจที�ส์ำาคัญมีทิศทางการปิรับติัว่ส์ูงข้ึ้นุ
อย่างติ่อเนุื�อง ได้แก่ ราคาที�ดินุ ราคาว่ัส์ดุก่อส์ร้าง ค่าจ้างแรงงานุ รว่มถืึงติ้นุทุนุ
ทางการเงินุ ดังนุั้นุเมื�อติ้นุทุนุการดำาเนุินุธุรกิจส์ูงข้ึ้นุย่อมจะส์่งผลัติ่อมายังราคาที�
อยู่อาศัยในุปิี 2566 ให้ปิรับติัว่ส์ูงข้ึ้นุ ข้ณะเดียว่กันุผู้ปิระกอบการบางรายอาจจะมี
ติ้นุทุนุในุส์่ว่นุข้องภาษัีที�ดินุแลัะส์ิ�งปิลัูกส์ร้างเพื่ิ�มข้ึ้นุด้ว่ย

o อุปิทานุคงค้างในุติลัาดยังอยู่ในุระดับส์ูง แม้ช่ว่งที�ผ่านุมาผู้ปิระกอบการเร่งทำา
ติลัาดไปิแลั้ว่บ้าง แติ่ไปิข้้างหนุ้าจะยังมีที�อยู่อาศัยส์ร้างเส์ร็จเข้้ามาเติิม โดยคาด
ว่่า จำานุว่นุที�อยู่อาศัยรอข้ายส์ะส์มในุกรุงเทพื่ฯแลัะปิริมณฑลั ณ ส์ิ้นุปิี 2565 นุ่า
จะส์ูงกว่่าช่ว่งครึ�งปิีแรกที�มีปิระมาณ 2.07 แส์นุหนุ่ว่ย ส์่ว่นุหนุึ�งส์ะท้อนุจากอัติรา
การจองซีื้อที�อยู่อาศัยใหม่ (Take up rate) โดยเฉลัี�ยที�หดติัว่ในุที�อยู่อาศัยปิระเภท
บ้านุเดี�ยว่แลัะทาว่นุ์เฮ้าส์์ในุช่ว่ง 9 เดือนุแรก ส์่ว่นุปิระเภทคอนุโดมิเนุียมเพื่ิ�มข้ึ้นุ
เพื่ียงเลั็กนุ้อย
 
เมื�อปิระกอบกับการเร่งลังทุนุเปิิดโครงการใหม่ โดยเฉพื่าะในุกลัุ่มระดับราคา 
2.0-5.0 ลั้านุบาท (คิดเปิ็นุส์ัดส์่ว่นุปิระมาณ 57% ข้องจำานุว่นุที�อยู่อาศัยรอข้าย) 
ซีึ�งแม้จะเปิ็นุระดับราคาที�ส์อดคลั้องกับกำาลัังซีื้อข้องคนุในุปิระเทศส์่ว่นุใหญ่ แติ่
ท่ามกลัางการฟื้นุติัว่ข้องอุปิส์งค์ที�ยังติ้องใช้เว่ลัา จึงทำาให้ติลัาดจะยิ�งมีการแข้่งข้ันุ
ที�รุนุแรง

ศูนุย์ว่ิจัยกส์ิกรไทย จึงมองว่่า ในุปิี 2566 การเปิิดติัว่โครงการที�อยู่อาศัยใหม่
ในุเข้ติกรุงเทพื่ฯ แลัะปิริมณฑลั อาจจะลัดลังเปิ็นุ 8.9-9.6 หมื�นุหนุ่ว่ย หรือหด
ติัว่ 6.3% ถืึง ข้ยายติัว่ 1.1% เทียบกับที�เร่งติัว่ข้ึ้นุในุปิี 2565 โดยการเปิิดติัว่
คอนุโดมิเนุียมนุ่าจะชะลัอลังจากที�เปิิดติัว่จำานุว่นุมากในุปิี 2565 พื่ื้นุที�โครงการ
ใหม่จะเนุ้นุไปิยังพื่ื้นุที�กรุงเทพื่ฯ ชั้นุกลัาง แลัะพื่ื้นุที�ชั้นุนุอกติ่อข้ยายจังหว่ัด
ปิริมณฑลั เนุื�องจากราคาที�ดินุในุพื่ื้นุที�กทม.ชั้นุในุปิรับส์ูงข้ึ้นุ บว่กกับการพื่ัฒนุา
โครงส์ร้างพื่ื้นุฐานุรถืไฟฟ้าข้ยายไปิยังพื่ื้นุที�รอบนุอกกทม.

กรณีฐานุ ได้คำานุึงถืึงผลัข้องการติ่ออายุมาติรการเพื่ื�อลัดภาระรายจ่ายในุการซีื้อที�
อยู่อาศัย ได้แก่ มาติรการลัดค่าธรรมเนุียมการโอนุกรรมส์ิทธิ์แลัะการจดจำานุองที�
อยู่อาศัยส์ำาหรับที�อยู่อาศัยระดับราคาไม่เกินุ 3 ลั้านุบาทกรณีเลัว่ร้าย ไม่ได้รว่มผลั
ข้องการติ่ออายุมาติรการเพื่ื�อลัดภาระรายจ่ายในุการซีื้อที�อยู่อาศัย

ศูนุย์ว่ิจักส์ิกรไทย เห็นุว่่า ในุระยะข้้างหนุ้าติ่อจากนุี้ ปิัจจัยแว่ดลั้อมติลัาด
อส์ังหาริมทรัพื่ย์ที�ยู่อาศัยยังมีคว่ามไม่แนุ่นุอนุส์ูง ทำาให้ผู้ปิระกอบการคงติ้องเติ
รียมคว่ามพื่ร้อมในุการทำาธุรกิจ เพื่ื�อให้ส์ามารถืแข้่งข้ันุได้ในุติลัาด โดยติัว่แปิร
ส์ำาคัญข้องคว่ามส์ำาเร็จข้องโครงการที�จะเกิดข้ึ้นุนุอกจากจะอยู่ที�ติัว่ส์ินุค้าแลัะทำาเลั
แลั้ว่ ยังติ้องอาศัยศักยภาพื่เฉพื่าะติัว่ในุด้านุการบริหารจัดการในุหลัายๆ มิติิ เช่นุ 
การบริหารจัดการด้านุติ้นุทุนุ ในุภาว่ะที�ติ้นุทุนุมีทิศทางปิรับส์ูงข้ึ้นุ การบริหาร
ติ้นุทุนุให้ติำ�ากว่่าย่อมหมายถืึงการติั้งราคาได้ติำ�ากว่่าคู่แข้่ง หรือมีมาร์จินุกำาไรที�ส์ูง
กว่่าคู่แข้่ง แลัะการบริหารงานุก่อส์ร้าง โดยลัดระยะเว่ลัาในุการก่อส์ร้าง แติ่ยังคง
คุณภาพื่ข้องงานุก่อส์ร้าง เพื่ื�อที�จะส์ามารถืคว่บคุมปิริมาณซีัพื่พื่ลัายให้เปิ็นุไปิติาม
เปิ้าหมาย ปิระกอบกับการส์ร้างที�อยู่อาศัยให้เส์ร็จเร็ว่จะส์ร้างคว่ามนุ่าเชื�อถืือในุ
ส์ายติาข้องผู้บริโภคได้เช่นุกันุ เปิ็นุติ้นุ นุอกจากนุี้ การศึกษัาติลัาดข้องพื่ื้นุที�ที�จะ
ลังทุนุมีคว่ามส์ำาคัญ เพื่ื�อนุำามาว่างแผนุกลัยุทธ์ทางติลัาด เช่นุ กำาหนุดกลัุ่มลัูกค้า
เปิ้าหมาย ราคา ข้นุาด รูปิแบบที�อยู่อาศัยที�ติอบโจทย์ ให้ส์อดคลั้องไปิกับคว่าม
ติ้องการข้องผู้ซีื้อแลัะโจทย์คว่ามส์มดุลัระหว่่างอุปิส์งค์แลัะอุปิทานุในุพื่ื้นุที�เปิ้า
หมาย



กำกำร.คงปัระม�ณกำ�รศูกำ.ไทยปัีน้� 
ขึ้ย�ยตัว์ในกำรอบ 3.0% ถึ้ง 3.5%

สู่�งออกิคาดว์�าย้งขยายต้้ว์ได�ในกิรอบ 7.0% 
ถื้ง 8.0%,เงินเฟื้อ้ 6.0% ถื้ง 6.5%

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

นายสนั�น อังอุบลกุล ปี่ระธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งปี่ระเท์ศไท์ย เปี่็นปี่ระธานการปี่ระชุมคณิะกรรมการ
ร่ว่มภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ปี่ระจ้ำาเดือนพฤศจ้ิกายน 2565 โดยม่ นายเกร่ยงไกร เธ่ยรนุกุล  

ปี่ระธานสภาอุตสาหกรรมแห่งปี่ระเท์ศไท์ย และนายผยง ศร่ว่ณิิช ปี่ระธานสมาคมธนาคารไท์ย เปี่็นปี่ระธาน
ร่ว่มในการปี่ระชุม ณิ ห้อง Ballroom โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเท์พฯ โดยม่การแถลงขึ้่าว่ในปี่ระเด็นต่อไปี่น่�

• ก็ารีค้้าโลก็มีแนว์โน้มเต้บโตชะลอลงตามเศรีษัฐก็้จโลก็
ที�มีโอก็าสิเผช้ญภาว์ะถิดัถิอยชัดัเจนมาก็ข้�น โดัยองค้์ก็ารี
ก็ารีค้้าโลก็ (WTO) ค้าดัว์�าในปิี 2566 ก็ารีค้้าโลก็จะเต้บโต
ไดั้ในรีะดัับตำ�าแค้� 1% จาก็ก็ารีชะลอตัว์ทางเศรีษัฐก็้จของ
หลายปิรีะเทศ เน่�องจาก็เง้นเฟื้้อที�อย่�ในรีะดัับสิ่งยาว์นาน
และธุนาค้ารีก็ลางใช้นโยบายก็ารีเง้นเข้มงว์ดั รีว์มถิ้งค้ว์าม
ขัดัแย้งรีะหว์�างรีัสิเซียและย่เค้รีนยังสิ�งผลก็รีะทบต�อเน่�อง
ต�อตลาดัพลังงานอย�างต�อเน่�อง สิอดัค้ล้องก็ับปิรีะมาณก็ารี
ล�าสิ่ดัของ IMF ที�ปิรีับลดัปิรีะมาณก็ารีเศรีษัฐก็้จของหลาย
ปิรีะเทศ อีก็ทั�งโอก็าสิก็ารีเก็้ดัภาว์ะเศรีษัฐก็้จถิดัถิอยมีมาก็
ข้�น โดัยเฉพาะสิหรีัฐและ Euro Zone ที�มีโอก็าสิสิ่งที�จะเข้าสิ่�
ภาว์ะถิดัถิอยในช�ว์ง 12 เดั่อนข้างหน้า

• ตัวิเลิขคาดกัารณ์์อัตรากัารเติบูโตทางเศรษัฐกัิจึของไทย
ในปี 2566 ถูกัปรับูลิดลิงอย่างต่อเนื�อง เป็นไปทิศทาง
เด่ยวิกัับูเศรษัฐกัิจึประเทศคู่ค้าสำาคัญท่�ชูะลิอตัวิลิงเชู่นกััน 
เศรษัฐกัิจึไทยจึะเผู้ชูิญต้นทุนต่างๆ ทั�ง ค่าไฟ ค่าแรง แลิะ
สินค้านำาเข้า ท่�แพื่งขึ�น ในขณ์ะเด่ยวิกัันนโยบูายสนับูสนุน
เศรษัฐกัิจึเริ�มม่กัารลิดบูทบูาทออกัไปเพื่ื�อปรับูนโยบูายสู่สม
ดุลิ (Policy Normalization) ทั�งนโยบูายกัารคลิัง แลิะ
นโยบูายกัารเงิน เชู่น กัารปรับูขึ�นอัตราดอกัเบู่�ยนโยบูาย 
กัารยกัเลิิกักัารผู้่อนคลิายมาตรกัาร LTV แลิะกัารปรับูขึ�นค่า
ธรรมเน่ยม FIDF ซื้ึ�งกัารถอนกัารสนับูสนุนเศรษัฐกัิจึหลิาย
มาตรกัารพื่ร้อมๆ กััน เส่�ยงท่�จึะส่งผู้ลิกัดดันกัารฟื้นตัวิของ
เศรษัฐกัิจึไทยมากักัวิ่าท่�ทางกัารประเมินไวิ้เดิมได้ภายใต้
ภาวิะเศรษัฐกัิจึโลิกัท่�อ่อนแอลิงอย่างต่อเนื�อง

• ภาคกัารท่องเท่�ยวิปรับูตัวิด่ขึ�นต่อเนื�องจึากัจึำานวินนักัท่อง
เท่�ยวิท่�เพื่ิ�มมากักัวิ่าคาด ขณ์ะท่�อุปสงค์ภายในประเทศทยอย
ฟื้นตัวิ โดยภาคกัารท่องเท่�ยวิฟื้นตัวิต่อเนื�อง โดยจึำานวินนักั
ท่องเท่�ยวิต่างชูาติในเดือนกัันยายนอยู่ท่� 1.3 ลิ้านคน ทั�งปี
น่าจึะใกัลิ้เค่ยง 10 ลิ้านคน จึึงม่ส่วินชู่วิยให้กัารจึ้างงานของ
เอกัชูน แลิะอุปสงค์ภายในประเทศปรับูตัวิด่ขึ�น

• มาตรกัารชู่วิยเหลิือเพื่ื�อประคับูประคองกัลิุ่มเปราะบูางของ 
ธพื่. ยังคงม่ควิามจึำาเป็น เพื่ื�อชู่วิยสนับูสนุนกัารฟื้นตัวิของ
เศรษัฐกัิจึท่ามกัลิางควิามเส่�ยงหลิายด้าน เพื่ื�อชูะลิอผู้ลิกัระ
ทบูต่อลิูกัค้า โดยเฉพื่าะกัลิุ่มเปราะบูาง กัลิุ่มท่�รายได้ยังกัลิับู
มาไม่เต็มท่� แลิะผูู้้ประกัอบูกัารรายย่อยหรือ SMEs ให้ได้รับู
ผู้ลิกัระทบูน้อยท่�สุด สามารถประคองตัวิในชู่วิงเปลิ่�ยนผู้่านน่�
ไปได้ โดยคำานึงถึงกัารส่งเสริมกัารออมเงินของประชูาชูนเป็น
สำาคัญ นอกัจึากัน่� ธนาคารยังม่มาตรกัารชู่วิยเหลิือลิูกัค้าลิด
ภาระทางกัารเงิน แลิะสนับูสนุนกัารแกั้ไขปัญหาหน่�สินอย่าง
ยั�งยืน ซื้ึ�งธนาคารแต่ลิะแห่งจึะพื่ิจึารณ์าแลิะเสนอแนวิทาง
กัารชู่วิยเหลิือกัารปรับูโครงสร้างหน่�ท่�เหมาะสมกัับูควิาม
สามารถในกัารชูำาระหน่�แลิะควิามเส่�ยงของลิูกัค้าแต่ลิะราย 
เพื่ื�อให้สามารถชู่วิยเหลิือได้อย่างตรงจึุด

• ท่�ประชูุม กักัร. ประเมินเศรษัฐกัิจึไทยยังขยายตัวิได้ตาม
กัารปรับูตัวิด่ขึ�นของภาคกัารท่องเท่�ยวิแลิะอุปสงค์ภายใน

ประเทศเป็นหลิักั ขณ์ะท่�ผู้ลิกัระทบูจึากันำ�าท่วิมท่�อยู่ในวิง
จึำากััด ในระยะข้างหน้าจึำาเป็นต้องติดตามควิามเส่�ยงจึากั
ภาวิะเศรษัฐกัิจึโลิกัถดถอย แลิะทบูทวินกัารถอนนโยบูาย
สนับูสนุนเศรษัฐกัิจึให้เหมาะสมกัับูสถานกัารณ์์ปัจึจึุบูัน โดยท่�
ประชูุม กักัร. คงประมาณ์กัารเศรษัฐกัิจึไทยปี 2565 ซื้ึ�งจึะ
ขยายตัวิได้ในกัรอบู 3.0% ถึง 3.5% ขณ์ะท่�มูลิค่ากัารส่งออกั
คาดวิ่ายังขยายตัวิได้ในกัรอบู 7.0% ถึง 8.0% แลิะอัตรา
เงินเฟ้อทั�วิไปอยู่ในกัรอบู 6.0% ถึง 6.5%

• ทั�งน่� กักัร. ม่ควิามเป็นห่วิงกัารฟื้นตัวิของเศรษัฐกัิจึไทย
ในระยะข้างหน้า เนื�องจึากัประมาณ์กัารอัตรากัารเติบูโต
ของ GDP ในปีหน้าได้ถูกัปรับูลิดลิงอย่างต่อเนื�อง ด้วิย
สถานกัารณ์์ท่�ม่ควิามเส่�ยงสูงหลิายด้านแลิะม่กัารทยอยลิด
บูทบูาทนโยบูายสนับูสนุนเศรษัฐกัิจึเพื่ื�อให้เข้าสู่จึุดสมดุลิหรือ 
Policy Normalization อาจึจึะทำาให้เศรษัฐกัิจึไทยม่แรงส่ง
น้อยกัวิ่าท่�คาดไวิ้ แลิะกัลิับูไปสู่ระดับูเดิมกั่อนกัารแพื่ร่ระบูาด
ลิ่าชู้าออกัไป กัารทยอยปรับูขึ�นอัตราดอกัเบู่�ยนโยบูาย กัาร
ปรับูขึ�นเงินนำาส่งเข้า FIDF เข้าสู่ภาวิะปกัติจึากัอัตรา 0.23% 
เป็น 0.46% ตั�งแต่วิันท่� 1 มกัราคม 2566 จึะส่งผู้ลิอย่างม่
นัยยะสำาคัญกัับูกัารปรับูขึ�นอัตราดอกัเบู่�ยในระบูบู แลิะกัาร
ยกัเลิิกักัารผู้่อนคลิายมาตรกัาร LTV ซื้ึ�งกัารทยอยลิดบูทบูาท
หลิายมาตรกัารพื่ร้อมๆ กััน เส่�ยงท่�จึะเป็นกัารกัดดันกัารฟื้น
ตัวิของเศรษัฐกัิจึแลิะอาจึส่งผู้ลิกัระทบูต่อธุรกัิจึ SME แลิะ
ครัวิเรือนท่�เพื่ิ�งเริ�มฟื้นตัวิ

• ในปี 2566 ธนาคารแห่งประเทศไทย แลิะสมาคมธนาคาร
ไทยจึะเร่งขับูเคลิื�อนกัารพื่ัฒนาโครงสร้างพื่ื�นฐานกัลิาง
ของระบูบูกัารเงินสำาหรับูภาคธุรกัิจึ หรือ PromptBiz บูน
มาตรฐานกัารรับูส่งข้อมูลิ ISO 20002 ซื้ึ�งจึะม่กัารเชูื�อมต่อ
กัารนำาส่งภาษั่ผู้่านระบูบูอิเลิ็กัทรอนิกัส์ หรือ e-Invoice โดย
จึะม่กัารเชูื�อมต่อกัับูกัารพื่ัฒนา Digital Supply chain 
Finance Platform (DSCF) แลิะ National Digital Trade 
Platform (NDTP) ท่�กักัร.ร่วิมขับูเคลิื�อนเพื่ื�อส่งเสริมศักัยภาพื่
กัารแข่งขันของภาคธุรกัิจึ

• นอก็จาก็นี� ยังไดั้มีก็ารีหารี่อปิรีะเดั็น ก็ารีปิรีะก็าศใช้พรีะ
รีาชก็ฤษัฎีก็าก็ำาหนดัอัตรีาภาษัีที�ดั้นและสิ้�งปิล่ก็สิรี้าง พ.ศ. 
2564 ว์ันที� 13 ธุันว์าค้ม 2564 ซ้�งรีะบ่อัตรีาภาษัีสิำาหรีับ
ปิีภาษัี พ.ศ. 2565 โดัยก็ำาหนดัใช้ตั�งแต�ว์ันที� 1 มก็รีาค้ม 
2565 ไม�ไดั้ปิรีับลดัลงรี้อยละ 90 แต�มีผลเปิ็นเพียงก็ารีลดั
อัตรีาก็ารีจัดัเก็็บในรีะดัับชั�นเดัียว์ ค้่อ ลดัจาก็อัตรีาเพดัาน
ตามมาตรีา 37 ลงมา แต�ยังไม�ไดั้ลดัลงอีก็รี้อยละ 90 ตาม
มาตรีา 55 ซ้�งจะทำาให้รีาค้าปิรีะเม้นใหม�รีอบปิี 2566-2569 
ทั�งปิรีะเทศปิรีับข้�นเฉลี�ย 8% ที�ดั้นรีก็รี้างว์�างเปิล�าจะค้รีบ
ก็ำาหนดั 3 ปิีที�ต้องเพ้�มอัตรีาเก็็บภาษัีอีก็ 0.3% และ ก็ทม. 
จ�อปิรีับอัตรีาเก็็บภาษัีที�ดั้นเก็ษัตรีก็รีรีมเต็มเพดัาน 0.15% 
หรี่อเก็็บเพ้�ม 15 เท�า ซ้�ง ก็ก็รี. จะมีข้อเสินอถิ้งค้่ณสิ่พัฒน
พงษั์ พันธุ์มีเชาว์์ รีองนายก็รีัฐมนตรีี เพ่�อพ้จารีณาใน 4 
ปิรีะเดั็น ดัังนี�

1. ขอให้พ้จารีณาแก็้ไขอัตรีาภาษัีที�ดั้นและสิ้�งปิล่ก็สิรี้างที�อย่�
รีะหว์�างก็ารีพัฒนาหรี่อสิรี้างเสิรี็จที�ยังไม�ไดั้ขาย จาก็ปิรีะ
เภทอ่�นๆ เปิ็นปิรีะเภทที�อย่�อาศัย

2. พ้จารีณาก็ารีจัดัเก็็บภาษัีที�ดั้นและสิ้�งปิล่ก็สิรี้าง ในบรี้ก็ารี
สิาธุารีณะและสิาธุารีณ่ปิโภค้ในโค้รีงก็ารีจัดัสิรีรีฯ และ
อาค้ารีช่ดัที�ใช้รี�ว์มก็ัน ซ้�งตามก็ฎหมายปิัจจ่บันจะไม�ไดั้รีับ
ก็ารียก็เว์้น จ้งขอเสินอพ้จารีณาก็ารีจัดัเก็็บภาษัีที�ดั้นและสิ้�ง
ปิล่ก็สิรี้างดัังก็ล�าว์ จาก็ปิรีะเภทอ่�นๆ เปิ็นปิรีะเภทที�อย่�อาศัย

3. พ้จารีณาปิรีับลดัอัตรีาก็ารีจัดัเก็็บภาษัีที�ดั้นและสิ้�งปิล่ก็
สิรี้าง ต�อไปิอีก็ 2 ปิี (ปิี 2566 และ ปิี 2567) โดัยเสินอให้มี
ก็ารีจัดัเก็็บภาษัีแบบขั�นบันไดั ทั�งนี� ในปิี 2566 ขอลดัหย�อน 
75% และปิีต�อไปิ 50% ตามลำาดัับ

4. พ้จารีณายก็เว์้น เบี�ยปิรีับ เง้นเพ้�ม และดัอก็เบี�ยสิำาหรีับผ่้
ค้้างชำารีะในปิี 2565 โดัยให้ผ�อนชำารีะในปิี 2566

• ข้อตก็ลงเขตก็ารีค้้าเสิรีี (FTA) เปิ็นเค้รี่�องม่อหน้�งในก็ารี
สิรี้างแต้มต�อให้ก็ับปิรีะเทศ

ต่าง ๆ ในกัารแข่งขันท่�รุนแรงท่ามกัลิางภาวิะเศรษัฐกัิจึโลิกัท่�
เผู้ชูิญวิิกัฤตถดถอยในขณ์ะน่� โดย กักัร. เห็นวิ่าประเทศไทย
ควิรเร่งรัดกัารเจึรจึา FTA ให้มากัขึ�น รวิมถึง ต้องม่กัารปลิด
ลิ็อคปัญหาต่าง ๆ เพื่ื�อให้ดำาเนินต่อได้ รวิมทั�งประเทศไทย
ต้องปรับูตัวิเองเพื่ื�อเข้าสู่มาตรฐานใหม่ของกัารทำา FTA ใน
อนาคตด้วิย เพื่ราะหากัไม่แกั้ปัญหาต่าง ๆ น่�แลิ้วิ กัารทำา 
FTA ต่าง ๆ กั็จึะเกัิดขึ�นได้ยากั แลิะประเทศไทยจึะเส่ยผู้ลิ
ประโยชูน์อย่างมากั

• ภาค้เอก็ชนพรี้อมเปิ็นเจ้าภาพก็ารีปิรีะช่มสิภาที�ปิรี้ก็ษัา
ทางธุ่รีก็้จ ค้รีั�งที� 4 รีะหว์�างว์ันที� 13 – 16 พฤศจ้ก็ายน 
2565 และเจ้าภาพก็ารีจัดังาน APEC CEO Summit 2022 
รีะหว์�างว์ันที� 16 – 18 พฤศจ้ก็ายน 2565 ณ ดั้ แอทธุ้นี 
โฮเต็ล อะ ลัก็ชัว์รีี ค้อลเลค้ชั�น โฮเต็ล ก็รี่งเทพฯ ก็ารีปิรีะช่ม
ในค้รีั�งนี� เปิ็นค้ว์ามรี�ว์มม่อรีะหว์�างภาค้รีัฐ ภาค้ธุ่รีก็้จ ภาค้
สิังค้ม และปิรีะชาชนค้นไทย ภายใต้แนว์ค้้ดั Embrace. 
Engage. Enable. เพ่�อเปิิดัรีับโอก็าสิ สิอดัปิรีะสิานค้ว์าม
เช่�อมโยง และรี�ว์มก็ันสิรี้างค้ว์ามเปิ็นไปิไดั้ โดัยมีค้ว์ามพรี้อม
แล้ว์ในท่ก็ดั้าน ไม�ว์�าดั้านสิถิานที�จัดัก็ารีปิรีะช่ม ก็ารีดั่แล
ต้อนรีับผ่้เข้ารี�ว์มปิรีะช่ม ก็ารีรีัก็ษัาค้ว์ามปิลอดัภัย และ
ก็ารีจัดังานเลี�ยงรีับรีอง ก็ารีปิรีะช่มปิรีะก็อบดั้ว์ยปิรีะเดั็นที�
ค้รีอบค้ล่มท่ก็ดั้าน ทั�งดั้านเศรีษัฐก็้จ ก็ารีค้้า ก็ารีลงท่น และ
สิังค้ม ในขณะนี�ไดั้รีับก็ารีย่นยันก็ารีเข้ารี�ว์มงานจาก็ผ่้นำาเขต
เศรีษัฐก็้จ ผ่้นำาองค้์ก็รีโลก็ที�สิำาค้ัญ ผ่้นำาทางค้ว์ามค้้ดั และ
ซีอีโอรีะดัับแนว์หน้าจาก็ท่ก็เขตเศรีษัฐก็้จในก็ารีเข้ารี�ว์ม
ปิรีะช่ม เพ่�อรีับฟื้ัง แลก็เปิลี�ยนทัศนะที�สิามารีถิรี�ว์มบ่รีณา
ก็ารีไดั้ทั�ว์ทั�งภ่ม้ภาค้เอเชียแปิซ้ฟื้ิค้



KBank Private Banking ร่ว่มกับ Lombard Odier พันธมิตรท์างธุรกิจ้ ไพรเว่ท์แบงก์ระดับโลกจ้ากสว่ิต
เซึ่อร์แลนด์ และ ศูนย์ว่ิจ้ัยกสิกรไท์ย คาดการณิ์เศรษัฐกิจ้โลกในปี่่ 2566 ชะลอตัว่เขึ้้าสู่ภาว่ะถดถอยจ้าก
จ้ากนโยบายการเงินท์่�เขึ้้มงว่ดขึ้องธนาคารกลางสหรัฐฯ ในขึ้ณิะท์่�จ้่นยังคงนโยบายโคว่ิดเปี่็นศูนย์ และส่ง
สัญญาณิเปี่ิดปี่ระเท์ศอย่างค่อยเปี่็นค่อยไปี่ ด้านยุโรปี่ท์่�ยังคงม่ว่ิกฤตราคาพลังงานท์่�ยังพุ่งขึ้้�นสูงอย่างต่อ

เนื�อง ศูนย์ว่ิจ้ัยกสิกรไท์ยเผยเศรษัฐกิจ้ไท์ยได้รับผลกระท์บจ้ากท์่�เศรษัฐกิจ้หลักขึ้องโลกเผชิญภาว่ะถดถอย
เช่นเด่ยว่กัน  พร้อมเผยคำาแนะนำานักลงท์ุนให้ลงท์ุนในสินท์รัพย์ท์่�ม่คุณิภาพและสภาพคล่องสูง กระจ้าย

คว่ามเส่�ยงด้ว่ยการลงท์ุนในสินท์รัพย์นอกตลาด และให้คว่ามสำาคัญกับการลงท์ุนยั�งยืน   

KBank Private Banking และ Lombard Odier

มองเศรษฐกิิจโลักิเข�าสู่่�ภาว์ะถืดถือยในป ี2566 

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

น�ยจิร์วัฒน์ สุภร์ณ์ไพิ่บูล้ย์ Executive Chairman, Private 
Banking Group ธิน�คิ�ร์กำสิกำร์ไทย เปิดเผู้ยวิ่า ตลิอดปี 2565 
ตลิาดลิงทุนม่ควิามกัังวิลิต่อเงินเฟ้อสหรัฐฯ ท่�พืุ่่งขึ�นอย่างต่อเนื�อง 
กัดดันให้ธนาคารกัลิางสหรัฐฯ หรือ เฟด ปรับูขึ�นอัตราดอกัเบู่�ย
แบูบูรุนแรงแลิะรวิดเร็วิอย่างต่อเนื�อง ในขณ์ะท่�สงครามระหวิ่าง
รัสเซื้่ยแลิะยูเครนลิากัยาวิต่อเนื�องแลิะยังไม่ม่ท่าท่วิ่าจึะจึบูลิง ราคา
พื่ลิังงานในยุโรปขยับูตัวิสูงขึ�นอย่างต่อเนื�องส่งผู้ลิให้เงินเฟ้อปรับูสูง
ขึ�น ในขณ์ะเด่ยวิกััน จึ่นแม้ยังไม่ม่ควิามเส่�ยงท่�จึะเข้าสู่ภาวิะถดถอย
เหมือนกัับูประเทศอื�นๆ แต่นโยบูายกัารเปิดประเทศแบูบูค่อยเป็น
ค่อยไป แลิะกัารกัระตุ้นเศรษัฐกัิจึผู้่านนโยบูายกัารคลิังม่แนวิโน้ม
จึะชู่วิยให้เศรษัฐกัิจึจึ่นเติบูโตได้แต่กั็ยังตำ�ากัวิ่าเป้าหมายท่�วิางไวิ้ 
KBank Private Banking ในฐานะท่�ปรึกัษัาแลิะผูู้้เชู่�ยวิชูาญด้าน
กัารลิงทุนแนะให้ลิูกัค้ากัระจึายกัารลิงทุนในสินทรัพื่ย์นอกัตลิาด ทั�ง
หุ้นนอกัตลิาด ตราสารหน่� แลิะอสังหาริมทรัพื่ย์นอกัตลิาดเพื่ื�อลิด
ควิามผู้ันผู้วินของพื่อร์ต นอกัจึากันั�นยังแนะนำาลิดสัดส่วินของกัอง
ทุนรวิมหุ้น แลิะถือเงินสดเพื่ิ�มเติมราวิ 5-15% ของพื่อร์ต เพื่ื�อลิด
ควิามผู้ันผู้วิน แลิะรอจึังหวิะเข้าลิงทุนในอนาคตเมื�อสถานกัารณ์์
ชูัดเจึนขึ�น 

ดร.เชูาวิ์ เกั่งชูน Executive Chairman ศูนย์วิิจึัยกัสิกัรไทย ได้
ให้มุมมองท่�น่าสนใจึวิ่า เมื�อเศรษัฐกัิจึหลิักัของโลิกัเผู้ชูิญภาวิะ
ถดถอย เศรษัฐกัิจึไทยย่อมได้รับูผู้ลิกัระทบูโดยเฉพื่าะอย่างยิ�งภาค
กัารส่งออกัท่�ต้องเผู้ชูิญกัับูกัารเติบูโตท่�ลิดลิงในชู่วิง 12 เดือนข้าง
หน้า ทั�งน่� ในด้านกัารเติบูโตของ GDP จึะขึ�นอยู่กัับูควิามแข็งแกัร่ง
ของกัารฟื้นตัวิของกัารท่องเท่�ยวิเป็นหลิักั โดยคาดวิ่าภาคกัารท่อง
เท่�ยวิจึะยังฟื้นตัวิต่อเนื�อง ชู่วิยประคองให้เศรษัฐกัิจึเติบูโตต่อไปได้ 
อย่างไรกั็ตามเศรษัฐกัิจึไทยยังเผู้ชูิญควิามท้าทายจึากัหน่�ครัวิเรือน
ท่�อยู่ในระดับูสูง แลิะกัารเติบูโตของเศรษัฐกัิจึทั�วิโลิกัท่�คาดวิ่าจึะตำ�า
ตลิอดปี 2566 ทำาให้เศรษัฐกัิจึม่ควิามไม่แน่นอนทางสูงขึ�นอย่างต่อ
เนื�องในปี 2567 รวิมถึงปีต่อๆ ไปด้วิย 

สร์ุป็  3 ป็ร์ะเด็นหล้ักำขึ้อง Lombard Odier ตั่อ มุมมองเศร์ษัฐกำิจ
โล้กำ  

ป็ร์ะเด็นแร์กำ คือ กัารขึ�นดอกัเบู่�ยของเฟด เพื่ื�อสกััดเงินเฟ้อสหรัฐฯ 
เป้าหมายสำาคัญของเฟดคือกัารทำาให้เงินเฟ้อสหรัฐฯปรับูตัวิลิง
มาอยู่ในเกัณ์ฑ์์ท่�รับูได้ โดยกัารขึ�นดอกัเบู่�ยของเฟด ม่โอกัาสสูง
ท่�จึะทำาให้เศรษัฐกัิจึสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวิะถดถอย จึากักัารประเมิน
ของ Lombard Odier เชูื�อวิ่าเฟดจึะขึ�นดอกัเบู่�ย 0.75% ในเดือน 
พื่.ย. แลิะอ่กั 0.5% ในเดือน ธ.ค. แลิะจึบูด้วิยกัารขึ�น 0.25% ใน
เดือน กั.พื่. ปีหน้า ซื้ึ�งจึะเป็นจึุดสูงสุดของดอกัเบู่�ยในวิัฏจึักัรรอบูน่�

ท่� 4.75% ด้านแนวิโน้มเงินเฟ้อ Lombard Odier เชูื�อวิ่าจึะค่อยๆ 
ปรับูตัวิลิงมาอยู่ในเกัณ์ฑ์์ท่�รับูได้ ภายในกัลิางปีหน้า โดยปัญหาห่วิง
โซื้่อุปทานลิ่าชู้า ราคาสินค้าโภคภัณ์ฑ์์ แลิะค่าใชู้จึ่ายกัารขนส่งท่�ดูด่
ขึ�น จึะทำาให้เงินเฟ้อท่�มาจึากัราคาสินค้าปรับูตัวิลิง นอกัจึากัน่� ตลิาด
อสังหาท่�ดอกัเบู่�ยสินเชูื�อบู้านท่�สูงขึ�นประกัอบูกัับูราคาบู้านท่�สูง
ขึ�น เริ�มกัดดันให้ควิามต้องกัารซื้ื�อบู้านชูะลิอลิง แต่ยังต้องจึับูตา 2 
ตัวิแปรสำาคัญ คือ (1) เงินเฟ้อท่�มาจึากัราคาบูริกัารยังไม่คลิ่�คลิาย 
แลิะ (2) ตลิาดแรงงานแม้วิ่าจึะม่กัารปรับูตัวิลิงมาบู้างแลิ้วิ แต่กั็
ยังอยู่ในระดับูท่�สูง ทั�งน่� อัตรากัารวิ่างงานต้องสูงขึ�นกัวิ่าน่� เพื่ื�อดึง
ให้เงินเฟ้อให้ปรับูลิดลิงอ่กั อย่างไรกั็ด่ ปัจึจึัยพื่ื�นฐานรวิมถึงควิาม
แข็งแกัร่งภาคธนาคาร ภาคครัวิเรือน แลิะภาคเอกัชูนในปีน่� แตกั
ต่างจึากักัารเกัิดวิิกัฤตในปี 2551 Lombard Odier จึึงเชูื�อมั�นวิ่าจึะ
สามารถหลิ่กัเลิ่�ยงวิิกัฤตทางกัารเงินได้ แม้วิ่าจึะเกัิดภาวิะเศรษัฐกัิจึ
ถดถอยกั็ตาม 

ป็ร์ะเด็นที�สอง คือ จึ่น ต่อเนื�องจึากักัารประชูุมใหญ่พื่รรค
คอมมิวินิสต์จึ่นครั�งท่� 20 ท่�เพื่ิ�งผู้่านพื่้นไป Lombard Odier เชูื�อ
วิ่าจึ่นยังต้องกัารผู้ลิักัดันให้เศรษัฐกัิจึเติบูโต หลิัง ปธน.ส่ จึิ�น ผู้ิง 
รวิบูรวิมอำานาจึเบู็ดเสร็จึไปเร่ยบูร้อยแลิ้วิ โดย Lombard Odier 
มองวิ่าม่ 2 เส้นทางท่�จึะผู้ลิักัดันให้จึ่นเติบูโตได้ คือ (1) กัารเปิด
ประเทศ ซื้ึ�งจึ่นเลิือกัท่�เปิดประเทศแบูบูค่อยเป็นค่อยไปโดยจึะเห็น
แนวิโน้มชูัดเจึนขึ�นในปีหน้า แลิะ (2) มาตรกัารกัระตุ้นเศรษัฐกัิจึ
ผู้่านนโยบูายกัารคลิัง นอกัเหนือจึากัน่� ยังม่นโยบูายกัารเงินท่�ยัง
ชู่วิยหนุนอยู่ ด้วิยเงินเฟ้อท่�ยังอยู่ในระดับูตำ�า จึ่นจึึงเป็นประเทศ
เด่ยวิท่�อยู่ในทิศทางกัารลิดดอกัเบู่�ย ซื้ึ�งเป้าหมายกั็คือกัารประคับู
ประคองภาคอสังหาฯ โดยเร่งกัารปลิ่อยสินเชูื�อบู้าน ซื้ึ�งเพื่่ยงพื่อให้
จึ่นสามารถหลิ่กัเลิ่�ยงฮ่าร์ดแลินด์ดิ�ง แลิะหนุนให้แนวิโน้มเศรษัฐกัิจึ
ในไตรมาสต่อจึากัน่�ให้ด่ขึ�นได้ 

ป็ร์ะเด็นที� 3 คือ วิิกัฤตราคาพื่ลิังงานในยุโรป จึากักัารท่�ราคา
พื่ลิังงานในยุโรปพืุ่่งขึ�นอย่างรวิดเร็วิส่งผู้ลิให้เงินเฟ้อปรับูตัวิสูง
ขึ�น อย่างไรกั็ด่ ราคาพื่ลิังงานเริ�มปรับูตัวิลิงแลิ้วิ โดยม่หลิายปัจึจึัย
ท่�กัระทบูต่อควิามผู้ันผู้วินของราคาพื่ลิังงานในยุโรป ไม่วิ่าจึะ
เป็น อากัาศท่�ไม่ได้หนาวิมากัในยุโรป ทำาให้ภาคครัวิเรือนยังไม่ได้
ต้องกัารใชู้พื่ลิังงานในกัารทำาควิามร้อน นอกัจึากัน่� รัฐบูาลิต่างๆ 
ในยุโรป กั็ม่ควิามพื่ยายามในกัารกัักัเกั็บูพื่ลิังงานสำารอง กัระจึาย
แหลิ่งท่�มาของพื่ลิังงาน อาทิ กัารขยายโรงไฟฟ้านิวิเคลิ่ยร์ แลิะโรง
ไฟฟ้าถ่านหิน แลิะท่�สำาคัญท่�สุดคือกัารหันมาใชู้พื่ลิังงานทางเลิือกั
ให้มากัขึ�น โดย Lombard Odier มองวิ่านโยบูายของยุโรปโดยรวิม 
แม้วิ่าจึะไม่สามารถทำาให้หลิ่กัเลิ่�ยงภาวิะเศรษัฐกัิจึถดถอยได้ แต่
อย่างน้อยกั็น่าจึะหลิ่กัเลิ่�ยงเหตุกัารณ์์เลิวิร้ายท่�สุดได้ 



KBank Private Banking และ Lombard Odier

มองเศรษฐกิิจโลักิเข�าสู่่�ภาว์ะถืดถือยในป ี2566 

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

สร์ุป็ 10 กำล้ยุทธิ์กำ�ร์ล้งทุนโดย Lombard Odier 

ลิงทุนในสินทรัพื่ย์ท่�ม่คุณ์ภาพื่ หมายรวิมถึงสินทรัพื่ย์ท่�ม่สภาพื่
คลิ่องสูงด้วิย ซื้ึ�งถือวิ่าเป็นสิ�งสำาคัญโดยเฉพื่าะในชู่วิงตลิาดผู้ันผู้วิน 
เพื่ื�อเพื่ิ�มควิามคลิ่องตัวิในกัารปรับูพื่อร์ตกัารลิงทุนให้เข้ากัับู
สถานกัารณ์์ 

หุ้นกัู้ท่�ม่อันดับูควิามน่าเชูื�อถือสูง (Investment Grade)  มากักัวิ่า
หุ้นกัู้ท่�ม่อันดับูควิามน่าเชูื�อถือตำ�า (High Yield) จึากักัารท่�ส่วินต่าง
อัตราผู้ลิตอบูแทนของหุ้นกัู้เอกัชูนกัำาลิังจึะปรับูขึ�น  

หุ้นท่�ม่ราคาถูกั (Value) แลิะหุ้นคุณ์ภาพื่ด่ (Quality) 

สร้างพื่อร์ตท่�ได้ผู้ลิตอบูแทนในชู่วิงตลิาดขาขึ�น ขณ์ะท่�ป้องกัันควิาม
เส่�ยงในชู่วิงตลิาดขาลิงด้วิย 

ลิดสัดส่วินของทองคำาในพื่อร์ตกัารลิงทุนลิง อย่างไรกั็ด่ อาจึม่กัาร
เปลิ่�ยนมุมมองในอนาคต  

ขายสินทรัพื่ย์โภคภัณ์ฑ์์ออกัทั�งหมด สอดคลิ้องกัับูมุมมองของ 
Lombard Odier วิ่าเศรษัฐกัิจึจึะถดถอยในปีหน้า 

กัระจึายควิามเส่�ยงด้วิยกัารลิงทุนในสินทรัพื่ย์ทางเลิือกั 

ดอลิลิาร์สหรัฐฯ จึะแข็งค่าต่อ แตะจึุดสูงสุดในปีหน้า 

ควิามผู้ันผู้วินในตลิาดจึะยังคงสูง พื่อร์ตต้องม่ควิามคลิ่องตัวิ 

ให้ควิามสำาคัญกัับูกัารลิงทุนเพื่ื�อควิามยั�งยืน 

น�ยจิร์วัฒน์ กำล้่�วในตัอนท้�ยว่� ธิน�คิ�ร์ยังคิงแนะนำ�กำร์ะจ�ย
กำ�ร์ล้งทุนในหล้�ยๆ สินทร์ัพิ่ย์ผ่�นกำองทุนผสมเพิ่ื�อล้ดคิว�ม

เสี�ยงโดยร์วมขึ้องพิ่อร์์ตัล้ง โดยกำองทุนผสมอย่�ง K-ALLROAD 
Series ที�ได้เป็ิดตััวไป็ตัั�งแตั่ช่วงป็ล้�ยป็ีที�ผ่�นม� ซ้�งได้ร์ับกำร์ะแส
ตัอบร์ับที�ดีจ�กำลู้กำคิ้� ด้วยสภ�พิ่ตัล้�ดกำ�ร์ล้งทุนในป็ัจจุบัน 
ธิน�คิ�ร์ยังแนะนำ�ให้ลู้กำคิ้�กำร์ะจ�ยกำ�ร์ล้งทุนไป็ในสินทร์ัพิ่ย์ท�ง
เล้ือกำอื�นๆ เช่น กำองทุนหุ้นนอกำตัล้�ด (Private Equity Fund) 
ซ้�งกำองทุนที�ธิน�คิ�ร์แนะนำ�ส�ม�ร์ถสร์้�งผล้ตัอบแทนตัั�งแตั่จัด
ตัั�งกำองทุนที�ดีให้กำับพิ่อร์์ตัลู้กำคิ้�ได้สูงถ้ง 47.83%* แล้ะ 25.67%* 
นอกำจ�กำนี� ธิน�คิ�ร์ยังได้แนะนำ�กำองทุนด้�นคิว�มยั�งยืน อย่�ง 
K-CLIMATE โดยผล้กำ�ร์ดำ�เนินง�นตัั�งแตั่จัดตัั�งกำองทุน Master 
funds ให้ผล้ตัอบแทนที� +16.15% ตั่อป็ี**    

ในปี 2566 ธนาคารยังม่แผู้นท่�จึะแนะนำาผู้ลิิตภัณ์ฑ์์ทางเลิือกักัาร
ลิงทุนอื�นอย่างต่อเนื�อง อาทิ กัองทุนรวิมตราสารหน่�นอกัตลิาด 
กัองทุนรวิมหุ้นนอกัตลิาด แลิะกัองทุนอสังหาริมทรัพื่ย์นอกัตลิาด 
เพื่ื�อกัระจึายควิามเส่�ยงแลิะเพื่ื�อสร้างผู้ลิตอบูแทนท่�น่าพื่ึงพื่อใจึให้
กัับูพื่อร์ตกัารลิงทุนของลิูกัค้าได้ในปีหน้าน่�  

สำาหรับูผูู้้ท่�สนใจึรับูชูมงานสัมมนา KBank Private Banking 2023 
Economic and Investment Outlook ในหัวิข้อ What's Next 
Heading into 2023 สามารถคลิิกัรับูชูมได้ท่�KBank Private 
Banking Youtube Channel  https://www.youtube.com/c/
KBankPrivateBanking  

หมายเหตุ: ตำาแหน่งผูู้้บูริหารเข่ยนทับูศัพื่ท์ภาษัาไทย 

นายจึิรวิัฒน์ สุภรณ์์ไพื่บููลิย์ เอ็กัซื้์เซื้กัคูท่ฟ แชูร์แมน ไพื่รเวิท แบู
งกัิ�ง กัรุ๊ป ธนาคารกัสิกัรไทย 

ดร.เชูาวิ์ เกั่งชูน เอ็กัซื้์เซื้กัคูท่ฟ แชูร์แมน ศูนย์วิิจึัยกัสิกัรไทย 

* ผล้ตัอบแทนตัั�งแตั่จัดตัั�งกำองทุนจนถ้งป็ัจจุบัน (ขึ้้อมูล้ ณ วันที� 
30 กำันย�ยน 2565) 

** ขึ้้อมูล้ ณ วันที� 26 ตัุล้�คิม 2565 



บรี้ษััทหลัก็ทรีัพย์ ก็รี่งศรีี จำาก็ัดั (มหาชน) (KSS) เตรีียมเปิิดับรี้ก็ารีซ่�อขายห่้นเพ้�มอีก็ 23 
ปิรีะเทศชั�นนำาผ�านแอปิพล้เค้ชัน KSS iGlobal ให้ล่ก็ค้้าเล่อก็ลงท่นในห่้นต�างปิรีะเทศไดั้รีว์ม
ก็ว์�า 28 ปิรีะเทศดั้ว์ยตนเองในแอปิพล้เค้ชันเดัียว์ และเพ้�มฟื้ีเจอรี์ใหม�ในก็ารีสิั�งซ่�อขายห่้น
แบบ Fractional Share ในตลาดัฮ�องก็ง พรี้อมดั้งก็่รี่แถิว์หน้าที�เชี�ยว์ชาญดั้านก็ารีลงท่น 

รี�ว์มเสิรี้มทัพผ่้บรี้หารีให้แข็งแก็รี�งข้�น

นุายธนุัท ว่งษั์ชูแก้ว่ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บลั.กรุงศรี จำากัด 
(มหาชนุ) กลั่าว่ว่่า “KSS มีแผน
เป็ิดให้บร์ิกำ�ร์ Fractional Share 
เพิ่ิ�มในตัล้�ดหุ้นฮ่องกำงในช่วง
ไตัร์ม�ส 1/2565 ซ้�งจะทำ�ให้นักำ
ล้งทุนร์�ยย่อยเขึ้้�ถ้งหุ้นร์ะดับโล้กำ
อย่�ง Tencent, AIA, Haidilao 
หร์ือ Xiaomi ได้ง่�ยขึ้้�น ร์วมถ้ง
ขึ้ย�ยจำ�นวนตัล้�ดหุ้นตั่�งป็ร์ะเทศ
ให้เป็็นท�งเล้ือกำกำ�ร์ล้งทุนที�หล้�กำ
หล้�ยขึ้้�น อ�ทิ ป็ร์ะเทศอินโดนีเซีย 
จีน อังกำฤษั เยอร์มัน แล้ะอีกำกำว่� 
10 ป็ร์ะเทศชั�นนำ� ทั�งในยุโร์บแล้ะ
เอเชีย นอกำจ�กำนี� KSS จะเป็็น
บร์ิษััทหล้ักำทร์ัพิ่ย์แห่งแร์กำขึ้องไทย
ที�ให้บร์ิกำ�ร์ซื�อขึ้�ยหล้ักำทร์ัพิ่ย์ใน
ป็ร์ะเทศแถบตัะวันออกำกำล้�ง โดย
จะเร์ิ�มให้บร์ิกำ�ร์ในป็ร์ะเทศสหร์ัฐ
อ�หร์ับเอมิเร์ตัส์เป็็นป็ร์ะเทศแร์กำ”

ก่อนุหนุ้านุี้ KSS ได้เปิิดติัว่
แอปิพื่ลัิเคชันุ KSS iGlobal 
แพื่ลัติฟอร์มที�ช่ว่ยนุักลังทุนุไทย
ส์ามารถืลังทุนุในุติ่างปิระเทศ
ไปิเมื�อเดือนุกรกฏาคมที�ผ่านุ
มา โดยนุักลังทุนุส์ามารถืซีื้อข้าย
หุ้นุติ่างปิระเทศได้ด้ว่ยตินุเองในุ
แอปิพื่ลัิเคชันุเดียว่ แลัะยังเปิ็นุ
แอปิพื่ลัิเคชันุที�ส์ามารถืส์่งคำาส์ั�ง
ซีื้อข้ายหุ้นุทั้งแบบ Fractional 
Share แลัะ Normal Share

“KSS ยังเตัร์ียมออกำผล้ิตัภัณฑ์
ท�งเล้ือกำกำ�ร์ล้งทุนให้กำับลู้กำคิ้�
ที�ตั้องกำ�ร์กำร์ะจ�ยคิว�มเสี�ยง
กำ�ร์ล้งทุน ร์วมถ้งกำ�ร์สร์้�งผล้
ตัอบแทนส่วนเพิ่ิ�ม (Potential 
Yield Enhancement) เช่น หุ้น
กำู้ที�มีอนุพิ่ันธิ์แฝ่งอ้�งอิงสินทร์ัพิ่ย์
กำ�ร์เงินตั่�งป็ร์ะเทศ (Global 
Structured Products) Fixed 
Coupon Note (FCN) Principle 
Protected Note (PPN) แล้ะ 
Bonus Enhanced Note (BEN) 
แล้ะยังออกำผล้ิตัภัณฑ์กำองทุนร์วม
ตั่�งป็ร์ะเทศ (Global Mutual 
Fund) แล้ะ ตัร์�ส�ร์หนี�ตั่�ง
ป็ร์ะเทศ (Global Fixed Income) 
ซ้�งทั�งหมดจะส�ม�ร์ถให้บร์ิกำ�ร์นักำ
ล้งทุนภ�ยในป็ล้�ยป็ีนี�”

นุอกจากการส์ร้างคว่ามหลัากหลัาย
ข้องผลัิติภัณฑ์ให้ครอบคลัุมคว่าม
ติ้องการข้องลัูกค้าแลั้ว่ KSS ยัง
ได้มีการเส์ริมทัพื่ผู้บริหารด้ว่ยการ
ดึงคุณเผดิมภพื่ ส์งเคราะห์ เข้้า
ร่ว่มทีม โดยดำารงติำาแหนุ่งรอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษััทหลััก
ทรัพื่ย์ กรุงศรี จำากัด (มหาชนุ) 
ซีึ�งเข้้ารับติำาแหนุ่งในุว่ันุที� 1 
พื่ฤศจิกายนุ 2565 นุี้

“กำ�ร์ได้คิุณเผดิมภพิ่เขึ้้�ม�เสร์ิม
ทัพิ่เพิ่ื�อทำ�หน้�ที�ดูแล้กำลุ้่มง�น
ขึ้�ยลู้กำคิ้�บุคิคิล้แล้ะลู้กำคิ้�สถ�บัน 
แล้ะยกำร์ะดับกำ�ร์ให้บร์ิกำ�ร์ด้�น
กำ�ร์ล้งทุนให้ดีขึ้้�น ช่วยขึ้ย�ยฐ�น
ลู้กำคิ้�ให้กำับบร์ิษััท ซ้�งยังเป็็นกำ�ร์
เสร์ิมคิว�มแขึ้็งแกำร์่งให้กำับบร์ิษััท
ในร์ะยะย�ว เพิ่ื�อร์ับมือกำับกำ�ร์
เป็ล้ี�ยนแป็ล้งในธิุร์กำิจกำ�ร์เงินโดย
เฉพิ่�ะกำ�ร์ตัื�นตััวในกำ�ร์ล้งทุนขึ้อง
คินไทยที�สนใจกำ�ร์ล้งทุนม�กำยิ�ง
ขึ้้�นนับจ�กำหล้ังเหตัุกำ�ร์ณ์โคิวิด-
19 เป็็นตั้นม� โดยพิ่ฤตัิกำร์ร์มด้�น
กำ�ร์ล้งทุนขึ้องนักำล้งทุนที�เป็ล้ี�ยนไป็
ส่งผล้ให้ผู้ล้งทุนจำ�นวนม�กำสนใจ
ในผล้ิตัภัณฑ์ท�งกำ�ร์เงินมีคิว�ม
หล้�กำหล้�ยแล้ะซับซ้อนม�กำยิ�ง
ขึ้้�น ตัล้อดจนกำ�ร์เป็ล้ี�ยนแป็ล้งขึ้อง
เทคิโนโล้ยีท�งด้�นกำ�ร์เงินอย่�ง
ร์วดเร์็ว บร์ิษััทจ้งมีแนวนโยบ�ย
ในกำ�ร์เสร์ิมสร์้�งเร์ื�องกำ�ร์ล้งทุน
เป็็นเร์ื�องที�ทุกำคินเขึ้้�ถ้งได้ง่�ย 
(Financial Inclusive) ผ่�นกำ�ร์
พิ่ัฒน�ร์ะบบ Application ตั่�งๆ 
ร์วมถ้งกำ�ร์ให้คิว�มสำ�คิัญ่ในกำ�ร์
ให้คิว�มร์ู้ด้�นกำ�ร์ล้งทุนให้กำับนักำ
ล้งทุนอย่�งตั่อเนื�องขึ้องธิน�คิ�ร์
ผ่�น Krungsri The COACH ซ้�ง
เป็็นส่วนหน้�งขึ้องกำล้ยุทธิ์หล้ักำ One 
Retail ขึ้องกำร์ุงศร์ี”

บล.กำร้งศูร้ เตร้ยมเปัิดึบร่กำ�รซื้่�อขึ้�ยหุ้้�นเพิ่่�ม 23 ปัระเทศู 

ผ�านแพุ่ลัต้ฟื้อร์ม KSS iGlobal ด้ง เผดิมภพุ่ สู่งเคราะหุ้์ 
เข�าร�ว์มทีม น้�งเกิ�าอี�รองเอ็มดีใหุ้ญ่�

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE



เทพห่้นทรีีนีตี� มองห่้นเดั่อน พ.ย. แก็ว์�งตัว์ Sideways ในก็รีอบ 
1560-1660 จ่ดั ช�ว์งต้นเดั่อนไดั้แรีงหน่นจาก็ Fund flow ไหลเข้าหลังตัว์เลข

ดั่ลก็ารีค้้าและดั่ลบัญชีเดั้นสิะพัดัพล้ก็ปิรีับตัว์ดัีข้�น แนะลงท่นห่้นเช่�อมโยง
เศรีษัฐก็้จในปิรีะเทศ KBANK, AEONTS, TIDLOR, TLI, ADVANC, DTAC, 

ONEE, PLANB, RATCH, COM7

เทพิ่หุ้้�นทร้น้ต้� มองหุ้้�นเดึ่อน พิ่.ย.
แกิว์�งต้้ว์ Sideways ในกิรอบ

1560-1660 จ้ด

การเงิิน
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น�ยณัฐช�ตั เมฆม�สิน ผู้ช่วย
กำร์ร์มกำ�ร์ผู้จัดกำ�ร์ ฝ่่�ยวิเคิร์�ะห์หล้ักำ
ทร์ัพิ่ย์ บร์ิษััทหล้ักำทร์ัพิ่ย์ ทร์ีนีตัี� จำ�กำัด 
เป็ิดเผยถ้งทิศท�งกำ�ร์ล้งทุนเดือน
พิ่ฤศจิกำ�ยน 2565 ว่� คิ�ดตัล้�ดหุ้น
ไทยแกำว่งตััว Sideways ในกำร์อบ 
1560-1660 จุด โดยในช่วงแร์กำขึ้อง
เดือนคิ�ดว่�บร์ร์ย�กำ�ศกำ�ร์ล้งทุนน่�
จะยังอยู่ในเกำณฑ์ดี จ�กำกำ�ร์ที�ไม่มีขึ้่�ว
ร์้�ยใหม่เขึ้้�ม�กำร์ะทบ 

พื่ร้อมทั�ง Fund flow ม่สัญญาณ์บูวิกั
ต่อเนื�อง ส่วินหนึ�งจึากักัารพื่ลิิกักัลิับูมา
ม่สัญญาณ์ท่�ด่ของดุลิกัารค้าแลิะดุลิ
บูัญชู่เดินสะพื่ัดในเดือนลิ่าสุด อย่างไร
กั็ด่ พื่อผู้่านพื่้นชู่วิงต้นเดือนไป อาจึ
ต้องระมัดระวิังมากัขึ�น โดยเฉพื่าะหากั
รายงานตัวิเลิขเศรษัฐกัิจึสหรัฐฯออกั
มาร้อนแรงต่อเนื�อง จึะทำาให้นักัลิงทุน 
Price in กัารขึ�นดอกัเบู่�ย Fed ครั�ง
สุดท้ายของปีน่�ในระดับูท่�รุนแรงมากัขึ�น
ได้ ไม่นับูรวิมกัับูควิามเส่�ยงท่�กันง.อาจึ
ปรับูขึ�นดอกัเบู่�ยนโยบูายในกัารประชูุม
ปลิายเดือนน่�อ่กัด้วิย

ในเชูิงกัลิยุทธ์ แนะนำาถือครองหุ้น
ในส่วินเดิมซื้ึ�งม่ต้นทุนดัชูน่อยู่ราวิ 
1590 จึุด โดยยังคงเน้นโฟกััสไปท่�
กัลิุ่ม Domestic cyclical ท่�ยังคงได้
ประโยชูน์จึากัเศรษัฐกัิจึในประเทศท่�
ทยอยฟื้นตัวิ แลิะอาจึม่แรงหนุนเลิ็กั
น้อยจึากัมาตรกัารกัระตุ้นเศรษัฐกัิจึ
ภายในประเทศชู่วิงถัดไป ทั�ง กัลิุ่ม
ธนาคารฯ เงินทุนหลิักัทรัพื่ย์ ประกััน
ภัย สื�อสาร แลิะสื�อแลิะสิ�งพื่ิมพื่์ โดยมี 

Top pick 10 หุ้นเดิมได้แกำ่ KBANK, 
AEONTS, TIDLOR, TLI, ADVANC, 
DTAC, ONEE, PLANB, RATCH, 
COM7

 นายณ์ัฐชูาต มองกัารประชูุม FOMC 
ในชู่วิงต้นเดือนวิันท่� 1-2 พื่.ย. ม่ควิาม
สำาคัญน้อยลิง จึากักัารท่�ตอนน่�นักั
ลิงทุน Price in กัารขึ�นดอกัเบู่�ยท่�ระดับู 
0.75% เร่ยบูร้อยแลิ้วิ เพื่่ยงแต่ต้อง
ติดตามถ้อยแถลิงของนาย Jerome 
Powell ประธาน Fed วิ่าจึะออกัมา
ม่ทิศทาง Dovish/Hawkish อย่างไร 
ส่วินในระหวิ่างเดือน คงต้องติดตาม
ตัวิเลิขเศรษัฐกัิจึสำาคัญของสหรัฐฯกััน
ต่อ เนื�องจึากัจึะส่งผู้ลิต่อไปยังกัารคาด
กัารณ์์ Fed Funds futures ในตลิาด
ได้ ซื้ึ�งต้องบูอกัวิ่าในปัจึจึุบูัน นักัลิงทุน
ยังคงม่มุมมอง 50:50 ระหวิ่างกัาร
ขึ�นดอกัเบู่�ย 0.50% กัับู 0.75% ในกัาร
ประชูุม Fed ครั�งสุดท้ายของปี วิันท่� 
13-14 ธ.ค.

ส่วินกัารเลิือกัตั�งกัลิางเทอมของสหรัฐฯ
ท่�จึะเกัิดขึ�นในวิันท่� 8 พื่.ย.นั�น หากัผู้ลิ
กัารเลิือกัตั�งออกัมาเป็นไปตามท่�โพื่ลิ
ทุกัสำานักัมองไวิ้วิ่าพื่รรคร่พื่ับูลิิกัันจึะ
สามารถกัลิับูมายึดครองเส่ยงข้างมากั
ในสภาลิ่างได้ มองจึะเป็นจึุดเปลิ่�ยน
สำาคัญของตลิาดหุ้นสหรัฐฯในทางบูวิกั
ได้ โดยหากัอ้างอิงจึากัสถิติในอด่ตนับู
ตั�งแต่ปี 1990 จึะพื่บูวิ่าแทบูทุกัครั�งท่�
ม่กัารเปลิ่�ยนแปลิงเส่ยงข้างมากัในสภา
ลิ่าง ตลิาดหุ้นสหรัฐฯมักัม่กัารตอบูรับู
เชูิงบูวิกัได้ราวิ 4-5% โดยเสมอ ซื้ึ�ง

อธิบูายได้ด้วิยเหตุผู้ลิของควิามคาดหวิัง
ในกัารดำาเนินนโยบูายกัระตุ้นเศรษัฐกัิจึ
ใหม่ๆท่�อาจึจึะตามมานั�นเอง

สำาหรับูปัจึจึัยในประเทศท่�น่าติดตาม 
ได้แกั่ ควิามคืบูหน้าของกัารออกั
มาตรกัารกัระตุ้นกัารใชู้จึ่ายของภาครัฐ
ท่�อาจึจึะออกัมาเพื่ิ�มขึ�น อาทิ มาตรกัาร
คนลิะครึ�งเฟส 6 มาตรกัารเราเท่�ยวิ
ด้วิยกััน หากัเกัิดขึ�นจึริง มองจึะเป็น
ประโยชูน์ไม่มากักั็น้อยต่อกัำาลิังซื้ื�อ
ในประเทศท่�ส่วินหนึ�งถูกักัระทบูจึากั
ปัญหาเงินเฟ้อท่�สูงขึ�นในชู่วิงหลิัง แลิะ
น่าจึะเป็น Sentiment เชูิงบูวิกัต่อกัลิุ่ม 
Domestic cyclical ท่�ยังคงแนะนำาถือ
ครองเป็น Core portfolio ต่อไป

นอกำจ�กำนั�น ยังตั้องตัิดตั�มกำ�ร์ป็ร์ะชุ
มกำนง.ในวันที� 30 พิ่.ย. ซ้�งถือเป็็นกำ�ร์
ป็ร์ะชุมคิร์ั�งสุดท้�ยขึ้องป็ีนี� ล้่�สุด 
เสียงขึ้องนักำล้งทุนในตัล้�ดยังคิงแบ่ง
คิร์้�งร์ะหว่�งกำ�ร์คิงดอกำเบี�ยที�ร์ะดับ
เดิม 1.00% กำับกำ�ร์ขึ้้�นดอกำเบี�ยไป็
อยู่ที� 1.25% ทั�งนี� จ�กำกำ�ร์ศ้กำษั�ขึ้อง
ทร์ีนีตัี�พิ่บว่� ห�กำมีกำ�ร์ขึ้้�นดอกำเบี�ย 
0.25% จะเป็็นผล้ล้บตั่อดัชนี SET 
ร์�ว 40-50 จุด ผ่�นป็ร์�กำฏกำ�ร์ณ์ PE 
Contraction โดยจะทำ�ให้ร์ะดับ SET 
ที�เหม�ะสมในกำร์ณี Bull / Base / 
Bear ขึ้องทร์ีนีตัี�ป็ร์ับล้ดทอนล้งจ�กำ 
1750 /1630 / 1510 จุด เป็็น 1700 / 
1580 / 1470 จุดตั�มล้ำ�ดับ





มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
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ธิุร์กำิจสีเขึ้ียว 100% Key Point :
ผลัการดำาเนุินุงานุปิกติิมีแนุว่โนุ้มเติิบโติอย่างติ่อเนุื�องจากโครงการที�จะเริ�มทยอย COD ในุ
อนุาคติ แลัะทางฝ่่ายมองว่่า BCPG เปิ็นุธุรกิจพื่ลัังงานุหมุนุเว่ียนุที�มีคว่ามผันุผว่นุข้องผลั
ปิระกอบการติำ�าจากการกระจายการลังทุนุที�ดี ทำาให้ส์ามารถืจ่ายเงินุปิันุผลัได้อย่างส์มำ�าเส์มอ โดย
มี dividend yield เฉลัี�ย 5 ปิี อยู่ที� 3.3% นุอกจากนุี้มองว่่าราคาหุ้นุส์ะท้อนุปิัจจัยลับไปิมากแลั้ว่

คิ�ดผล้กำ�ร์ดำ�เนินง�น 3Q65 โตั 37% q-q
 ผลัการดำาเนุินุงานุ 3Q65 อยู่ที� 452 ลับ. +37% q-q เนุื�องจาก 1) เปิ็นุช่ว่ง high season ข้องโรงไฟฟ้าพื่ลัังนุำ้าในุ ส์ปิปิ.ลัาว่ 
คาดว่่ามี Capacity factor อยู่ที�ราว่ 83% คาดโรงไฟฟ้าพื่ลัังนุำ้าในุ ส์ปิปิ.ลัาว่ มีรายได้อยู่ที� 504 ลับ. +120% q-q แลัะ +9% 
y-y 2) โครงการพื่ลัังงานุแส์งอาทิติย์ แลัะลัมในุไทย 156.6 MW ได้อานุิส์งส์์จากการปิรับค่า Ft ข้ึ้นุมาอยู่ที� 0.7828 บาท/
kWh ส์่งผลัให้ค่า Ft เฉลัี�ยในุ 3Q65 อยู่ที� 0.3256 บาท/kWh จากเดิมเพื่ียง 0.0133 บาท/kWh

 แติ่ผลัการดำาเนุินุงานุรว่มลัดลัง 34% y-y เนุื�องจากในุ 1Q65 มีการข้ายโรงไฟฟ้าพื่ลัังงานุคว่ามร้อนุใติ้พื่ิภพื่ออกไปิ ส์่งผลัให้
กำาลัังการผลัิติหายไปิบางส์่ว่นุ นุอกจากนุี้ในุ 3Q65 Adder 8 บาทข้องโรงไฟฟ้าพื่ลัังงานุแส์งอาทิติย์ในุไทยกำาลัังการผลัิติ 30 
MW หมดอายุลัง

คิ�ดผล้กำ�ร์ดำ�เนินง�นป็ี 2565 โตั 24% y-y
 ทางฝ่่ายคาดการดำาเนุินุงานุปิี 2565 อยู่ที� 2,498 ลับ. +24% y-y แม้ผลัการดำาเนุินุงานุจะถืูกกดดันุจาก Adder 8 บาท 
(กำาลัังการผลัิติติามส์ัญญา 30 MW) ที�หมดอายุในุ 3Q65 แลัะกาลัังการผลัิติที�ลัดลัง แติ่ผลัการดำาเนุินุงานุยังได้แรงหนุุนุจาก
1) รับรู้กาไรจากการข้ายเงินุลังทุนุโครงการโรงไฟฟ้าพื่ลัังงานุคว่ามร้อนุใติ้พื่ิภพื่ 2,030 ลับ.
2) การปิรับข้ึ้นุค่า Ft โครงการพื่ลัังงานุแส์งอาทิติย์ แลัะพื่ลัังงานุลัม 156.6 MW
3) โครงการโรงไฟฟ้าพื่ลัังนุำ้าในุ ส์ปิปิ.ลัาว่ มีอัติราค่าไฟฟ้าที�ส์ูงข้ึ้นุอยู่ที� 0.069 ดอลัลัาร์/kWh จากเดิมที� 0.0665 ดอลัลัาร์/
kWh จากการ COD โครงการข้ยายส์ายส์่งลัาว่-เว่ียดนุาม

ท�งฝ่่�ยแนะนำ� “ซื�อ” ร์�คิ�พิ่ื�นฐ�น 14 บ�ท
ทางฝ่่ายแนุะนุำา “ซีื้อ” ราคาพื่ื้นุฐานุ 14 บาท (ว่ิธี DCF, WACC 6.7%) แบ่งเปิ็นุโครงการที�ดำาเนุินุงานุแลั้ว่(รว่มเงินุส์ด แลัะ
รายการเทียบเท่า) 5.15 บาท แลัะโครงการในุ pipeline 8.85 บาท (กำาลัังการผลัิติติามส์ัญญา 718 MW) แลัะราคาหุ้นุได้
ส์ะท้อนุผลัการดำาเนุินุงานุที�จะลัดลังจาก Adder ที�กำาลัังจะหมดอายุไปิมากแลั้ว่

นุารี อภิเศว่ติกานุติ์
นุักว่ิเคราะห์การลังทุนุด้านุหลัักทรัพื่ย์ #17971
โทร: Tel: 66 2 635 1700 # 484
ธนุิก กัณฑะพื่งศ์
ผู้ช่ว่ยนุักว่ิเคราะห์

บล.ฟิิลลิป (ประเทศไทย) : BCPG 
แนะนำ�ซื้่�อ ร�ค�พื้่�นฐ�น 14.00 บ�ท



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ฟิิลลิป (ประเทศไทย) :  DOHOME

แนะนำ� ทย้ำอย้ำซื้่�อ

DOHOME : กำำ�ไร์ตัำ��คิ�ด 17 ล้บ.

ท�งฝ่่�ยคิ�ดป็ร์ับป็ร์ะม�ณกำ�ร์แล้ะร์�คิ�
พิ่ื�นฐ�นล้งจ�กำงบที�ตัำ��คิ�ด แล้ะแม้แนวโน้ม 
4Q65 คิ�ดฟื้นตััวดีขึ้้�้น q-q ตั�มยอดขึ้�ยแล้ะ
ม�ร์์จิ�นที�ดีขึ้้�้นแล้ะเหล้ือเป็ิดส�ขึ้�ใหม่ 1 แห่ง 
แตั่อ�จมีกำ�ร์ตัั�งสำ�ร์องจ�กำนำ��ท่วมส�ขึ้�อุบล้ฯ
เขึ้้�ม� ล้ดคิำ�แนะนำ�ล้งเป็็น “ทยอยซื�อ”

กำาไร3Q65 -85.2% y-y, -84.0% q-q : 
DOHOME รายงานุกำาไรส์ุทธิ 3Q65 นุ่าผิด
หว่ังที�เพื่ียง 50 ลับ. ติำ�ากว่่าทางฝ่่ายคาด 17 
ลับ. หลัักจากติ้นุทุนุทางการเงินุที�เพื่ิ�มข้ึ้นุ
จากกู้ยืมเพื่ิ�มข้ึ้นุ ข้ณะที�รายได้รว่ม +24.0% 
y-y แม้ -5.3% q-q โดยจาก SSSG +6.6% 
y-y เติิบโติลัดลังจากฝ่นุติกมากในุเดือนุ ก.ย. 
ทำาให้ลัูกค้า End-User เข้้าส์าข้าลัดลัง แลัะ

ส์าข้าอุบลัฯที�ได้รับผลักระทบหนุักจ�กำนำ��ท่วม 
แม้ยอดขึ้�ยส�ขึ้�ใหม่เร์่งตััวดีขึ้้�น แล้ะ GPM 
ล้ดล้งที� 14.0% -559.6 bps y-y, -279.2 
bps q-q ตั�มม�ร์์จิ�นเหล้็กำที�ป็ร์ับล้ดล้ง เหล้ือ
เพิ่ียง 4% จ�กำไตัร์ม�สกำ่อนหน้�อยู่ที� 14-15% 
ทำ�ให้กำดดันม�ร์์จิ�นกำลุ้่ม

แม้ปิรับราคาข้ายข้ึ้นุทั้งในุกลัุ่มส์ินุค้าไม่ใช่
เหลั็กแลัะ House Brand แติ่ยังไม่ส์ามารถื
ชดเชยทั้งหมด อีกทั้ง SG&A/Sales เร่งติัว่
ข้ึ้นุอยู่ที� 12.6% จาก3Q64 แลัะ 2Q65 ที� 
11.9% แลัะ 11.5%จากเปิิดส์าข้าใหม่ 2 แห่ง 
(กาญจนุบุรีแลัะบุรีรัมย์) แลัะรับรู้ค่าใช้จ่าย
ส์าข้าพื่ิษัณุโลักเข้้ามาเติ็มไติรมาส์

หทัยชนุก มูลัว่งศ์, นุักว่ิเคราะห์การลังทุนุด้านุหลัักทรัพื่ย์ #64324



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ฟิิลลิป (ประเทศไทย) : ILM
แนะนำ�ซื้่�อ ร�ค�พื้่�นฐ�น 22.80 บ�ท

ILM : กำำ�ไร์ 3Q65 ใกำล้้เคิียงคิ�ด
งบใกลั้เคียงคาด อย่างไรก็ติามแนุว่โนุ้ม 4Q65 คาดฟื้นุติัว่ดีข้ึ้นุ y-y แลัะ q-q จาก
เปิ็นุช่ว่ง High Season แลัะเปิิดส์าข้าใหม่ แม้ SSSG Qtdทรงติัว่ y-y จากนุำ้าท่ว่ม
ช่ว่งก่อนุแติ่ค่อยๆดีข้ึ้นุ อีกทั้งลัุ้นุรัฐออกมาติรการกระติุ้นุปิลัายปิี ทำาให้ทางฝ่่ายคง
ปิระมาณการแลัะราคาพื่ื้นุฐานุเดิม คงคำาแนุะนุำา “ซีื้อ” อิง P/E 18X

กำาไร+173.2% y-y, -6.0% q-q : ILM รายงานุกำาไรส์ุทธิ 3Q65 ที� 153 ลับ. 
ใกลั้เคียงคาด +173.2% y-y จากฐานุติำ�าในุช่ว่งเดียว่กันุปิีก่อนุจากได้รับผลัก
ระทบมาติรการ Lockdown แติ่-6.0% q-q แม้ยอดข้าย +16.3% y-y, +1.4% 
q-q จาก SSSG +21.0% y-y (หากไม่รว่มธุรกิจเครื�องใช้ไฟฟ้า +34.3% y-y) 
แลัะรายได้ค่าเช่า +77.4% y-y, +10.8% q-q ทำา NewHigh ติิดติ่อกันุเปิ็นุ
ไติรมาส์ที� 3 แติ่ GPM กลัับชะลัอลังอยู่ที� 44.8% -143.3 bps q-q แม้+98.1 
bps y-y จาก Product Mix (ส์ัดส์่ว่นุการข้ายส์ินุค้ามาร์จิ้นุส์ูงลัดลัง)แลัะค่า
เงินุบาทที�อ่อนุค่าทำาให้ติ้นุทุนุำาเข้้าแพื่งข้ึ้นุ

แตั่อย่�งไร์กำ็ตั�มยังคิุม SG&A/Sales ได้ดี ล้ดล้ง y-y แล้ะ q-q อยู่
ที� 35.5% ท่�มกำล้�งคิ่�ขึ้นส่งที�เพิ่ิ�มขึ้้�นตั�มร์�คิ�นำ��มันที�สูงขึ้้�น แล้ะคิ่�
ส�ธิ�ร์ณูป็โภคิตั�มคิ่� Ft ที�ป็ร์ับขึ้้�นโดยเฉพิ่�ะในเดือนกำ.ย.

หทัยชนุก มูลัว่งศ์, นุักว่ิเคราะห์การลังทุนุด้านุหลัักทรัพื่ย์ #64324



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ฟิิลลิป (ประเทศไทย) : PSL
แนะนำ�ซื้่�อ ร�ค�พื้่�นฐ�น 18.20 บ�ท

PSL : 3Q65 กำำ�ไร์ออกำม�ดีกำว่�คิ�ด

แม้ 3Q65 กำาไรดีกว่่าคาด ติามค่าระว่างเรือที�ยังได้รับปิระโยชนุ์จากในุช่ว่ง 
2Q65 ที�ค่าระว่างส์ูง แติ่มอง 4Q65 กำาไรจะอ่อนุติัว่ลัง q-q, y-y ค่าระว่าง
อ่อนุติัว่ติ่อเนุื�องติามฤดูกาลัที�อ่อนุลัง q-q แลัะปิระโยชนุ์จากค่าระว่างที�ส์ูง
ได้หมดไปิ อย่างไรก็ติาม ปิีนุี้กำาไร PSL ถืือว่่าโดดเด่นุ ยังคงคำาแนุะนุำา “ซีื้อ”

3Q65 กำาไรดีกว่่าอยู่ 1,348 ลับ. จากค่าระว่างเรือส์ูงกว่่าคาด : รายได้เดินุ
เรือ -4.5%q-q, -5.3%y-y เปิ็นุ 2,500 ลับ. โดยรายได้ที�ลัดลังเปิ็นุไปิติาม
ดัชนุีค่าระว่างเรือ BHSI แลัะ BSI ที�อ่อนุติัว่ q-q, y-y แติ่ยังได้ปิระโยชนุ์จาก
การบริการรายเที�ยว่(Voyage) ที�ได้ค่าระว่างส์ูงในุ 2Q65 คร่อมมาในุ 3Q65 
ค่าระว่างอยู่ที� 19,840 ดอลัลัาร์/ว่ันุ/ลัำา -17%q-q, -19.7%y-y ดีกว่่าที�คาด
ไว่้ 8.1% ซีึ�งเปิ็นุเหติุผลัหลัักที�ทำาให้กำาไรออกมาดีกว่่าคาด โดยเรือเพื่ิ�มเปิ็นุ 
38 ลัำา จากปิีก่อนุ 36 ลัำา แลัะ 2Q65 ที� 37 ลัำา

เงินุบาทอ่อนุค่าลัง y-y, q-q ติ้นุทุนุเดินุเรืออยู่ที� 5,159 ดอลัลัาร์ ใกลั้เคียง
คาดแติ่มีค่าใช้จ่ายเทียบท่าเรือ, ค่านุำ้ามันุ แลัะค่าเส์ื�อม ส์ูงกว่่าคาดทำาให้
ติ้นุทุนุรว่มมากกว่่าคาด 3.9% แลัะ SG&A อยู่ที� 118 ลับ. ใกลั้เคียงคาดกำาไร
อัติราแลักเปิลัี�ยนุ 48 ลับ. ส์ูงกว่่าคาดที� 28 ลับ. ติามเงินุบาทที�อ่อนุค่าลัง
คาดว่่าจะมีจ่ายปิันุผลัไติรมาส์นุี้ที� 0.25 บาท/หุ้นุ

ส์ยาม ติิยานุนุท์, นุักว่ิเคราะห์การลังทุนุด้านุหลัักทรัพื่ย์ #17970



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ดีีบีเอส วิิค้เค้อร์ส : ASIAN
แนะนำ�ซื้่�อ ร�ค�พื้่�นฐ�น 20.52 บ�ท

คาดกำาไรส์ุทธิ 3Q22 อยู่ที� 272.4 ลั้านุบาท คาดว่่ายังทรงติัว่ในุระดับส์ูง +3.0%QoQ แลัะ +0.5%YoY รายได้
ทรงติัว่ อัติรากำาไรข้ั้นุติ้นุดีจากค่าเงินุบาทอ่อนุคาดอัติรากำาไรข้ั้นุติ้นุอยู่ที� 20.4% เพื่ิ�มข้ึ้นุเลั็กนุ้อยจากไติรมาส์
ก่อนุที� 19.7% จากค่าเงินุบาทที�อ่อนุค่า AAI เข้้าติลัาดช่ว่ยปิลัดลั๊อคมูลัค่าข้องหุ้นุแม่ ซีื้อข้ายที� PE ส์ูงกว่่าแม่
เกือบเท่าติัว่คงคำาแนุะนุำา “ซีื้อ” ราคาพื่ื้นุฐานุที�ปิี 22 ที� 20.52 บาท โดยใช้ PE ที� 16 เท่า

ธิีมล้งทุน: ธิุร์กำิจม�ร์์จิ�นขึ้ย�ยตััวดี+บร์ิษััทลู้กำเขึ้้�ตัล้�ด

??คาดผลัปิระกอบการทรงติัว่ ปิระเมินุกำาไรไว่้ที� 272.4 ลั้านุบาท คาดว่่ารายได้ทรงติัว่ อัติรากำาไรข้ั้นุติ้นุดีจาก
ค่าเงินุบาทอ่อนุ ปิระเมินุกำาไรยังส์ามารถืทรงติัว่ในุระดับส์ูงได้ +3.0%QoQ แลัะ +0.5%YoY ค่าเงินุบาทที�อ่อนุ
ค่ายังคงลัดผลักระทบจากติ้นุทุนุที�เริ�มมีแนุว่โนุ้มที�ดีข้ึ้นุ คาดอัติรากำาไรข้ั้นุติ้นุยังทรงติัว่ส์ูงจากค่าเงินุบาทที�อ่อนุ
ค่า

AAI เข้้าติลัาดฯช่ว่ยปิลัดลั๊อคมูลัค่าข้อง ASIAN ได้มากเนุื�องจากติลัาดให้ระดับ PE ข้อง AAI ที�ทำาธุรกิจอาหาร
ส์ัติว่์เลัี้ยงที�มีแนุว่โนุ้มเติิบโติส์ูงในุอนุาคติ ซีื้อข้ายที�ระดับ PE ที�ส์ูงกว่่า ASIAN ที�มีส์่ว่นุข้องธุรกิจที�เกี�ยว่ข้้องกับ
ส์ินุค้าโภคภัณฑ์มาก ทำาให้การนุำา AAI เข้้าติลัาดช่ว่ยปิลัดลั๊อคมูลัค่าข้อง ASIAN ได้มาก เห็นุได้จาก AAI ที�ซีื้อ
ข้ายที�ระดับ PE ส์ูงกว่่า ASIAN เกือบเท่าติัว่ 

ปิัจจุบันุ ASIAN ซีื้อข้ายที� Trailing PE 13 เท่า ในุข้ณะที� AAI ซีื้อข้ายที� Trailing PE ที�ส์ูงถืึง 24 เท่าทั้ง ๆที�ก่อนุ
หนุ้านุี้แลัะกำาไรข้อง ASIAN 70% มาจากกำาไรข้อง AAI แติ่ ASIAN ก็ยังซีื้อข้ายที�ระดับ PE ติำ�าการนุำา AAI เข้้า
ติลัาดเปิ็นุการช่ว่ยปิลัดลั๊อคมูลัค่าข้อง ASIAN ได้พื่อคว่ร นุอกจากนุี้การนุาเงินุที�ได้จากการ IPO มาคืนุหนุี้หนุุนุ
ผลัปิระกอบการ คาดว่่าจะเห็นุผลัชัดเจนุได้ในุปิี 23 เปิ็นุติ้นุไปิ

การปิระเมินุมูลัค่าหุ้นุ ปิระเมินุราคาพื่ื้นุฐานุที� 20.52 บาท โดยอิงกับ P/E ที� 16 เท่า คงคำาแนุะนุำา “ซีื้อ” แนุว่
โนุ้มธุรกิจยังคาดว่่าจะส์ามารถืทรงติัว่ส์งู การเข้้าส์ู่ธุรกิจที�มีอัติรากำาไรดีแลัะหลัีกหนุผี ลักระทบจากคว่าม
ผันุผว่นุข้องส์ินุค้าโภคภัณฑ์ทำาได้ดีติ่อเนุื�อง

คิ�ดกำำ�ไร์ทร์ง AAI ช่วยป็ล้ดล้๊อคิมูล้คิ่�

นุักว่ิเคราะห์ : พื่งศ์ภัทร ส์ิริพื่ิพื่ัฒนุ์ : pongpats@th.dbs.com : Tel. 02 857 7825



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
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บล.ดีีบีเอส วิิค้เค้อร์ส : AOT 
แนะนำ�ซื้่�อ อย้ำ่่ระหว่�งทบทวนปีระม�ณก�ร

ดีวัน ดีคิืน
• ผู้บริหารคาดงว่ดปิี 66 ( ติ.ค.65-ก.ย.66) กำาไรระดับพื่ันุลั้านุบาท นุายนุิติินุัย ศิริส์มรรถืการกรรมการผู้
อำานุว่ยการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานุไทย (AOT) คาดว่่า ผลัปิระกอบการข้องบริษััทจะค่อย ๆ ปิรับติัว่ดีข้ึ้นุติาม
การกลัับมาผู้โดยส์ารที�เพื่ิ�มข้ึ้นุ โดยในุงว่ดปิี 66 ( ติ.ค.65-ก.ย.66) คาดจะมีกำาไรระดับพื่ันุลั้านุบาท ซีึ�งปิระเมินุ
ว่่าจำานุว่นุผู้โดยส์ารจะกลัับมา 2 ในุ 3 ข้องจำานุว่นุก่อนุโคว่ิด -19 หรือราว่ 96 ลั้านุคนุ จากงว่ดปิี 65 ที� 46 ลั้านุ
คนุแลัะข้าดทุนุอยู่

• ข้ณะทั้ง ว่ดปิี 67 ( ติ.ค.66-ก.ย.67) คาดว่่า AOT จะกลัับมากำาไรในุระดับหมื�นุลั้านุบาท จากการปิระเมินุ
จำานุว่นุผู้โดยส์ารกลัับมาเท่ากับช่ว่งก่อนุเกิดส์ถืานุการณ์โคว่ิด -19 ที� 140 ลั้านุคนุ
• คาดปิี 66 รายได้เชิงพื่าณิชย์กลัับมาเพื่ิ�ม ทั้งนุี้ในุงว่ดปิี 66 รายได้จากพื่ื้นุที�เชิงพื่าณิชย์ภายในุส์นุามบินุจะเพื่ิ�ม
ข้ึ้นุหลัังจากว่ันุที� 1 เม.ย.66 AOT มีกำาหนุดกลัับมาเก็บส์่ว่นุแบ่งรายได้ข้ั้นุติำ�าจากผู้ปิระกอบการพื่ื้นุที�เชิงพื่าณิชย์
จากเดิมที� AOT ได้มีมาติรการช่ว่ยเหลัือผู้ปิระกอบการไม่ติ้องจ่ายส์่ว่นุแบ่งรายได้ข้ั้นุติำ�าเพื่ื�อบรรเทาผลักระทบ
ในุช่ว่งส์ถืานุการณ์โคว่ิด -19

• แม้กรมธนุารักษั์เลัิกให้ส์่ว่นุลัดค่าเช่า 50% แติ่มีส์่ว่นุชดเชย ส์่ว่นุกรณีกรมธนุารักษั์ที�เคยให้ส์่ว่นุลัดค่าเช่า 
50% พื่ื้นุที�ติั้งส์นุามบินุข้อง AOT ก็จะกลัับมาเก็บในุอัติราปิกติิพื่ร้อมกับที�บริษััทยุติิการให้คว่ามช่ว่ยเหลัือผู้
ปิระกอบการในุพื่ื้นุที�ส์นุามบินุ

• แนุว่โนุ้มการเดินุทางเข้้ามาข้องนุักท่องเที�ยว่จะมีมากข้ึ้นุ แม้ว่่าจีนุยังไม่เปิิดปิระเทศ แติ่ไทยก็มีนุักท่องเที�ยว่
จากซีาอุดิอาระเบียแลัะปิระเทศแถืบติะว่ันุออกกลัาง รว่มถืึงอินุเดีย ที�เข้้ามาทดแทนุผู้โดยส์ารจีนุได้มาก

• แนุะนุำา ซีื้อ อยู่ระหว่่างทบทว่นุปิระมาณการราคาหุ้นุปิรับติัว่ข้ึ้นุดีมาก้ YTD ข้ึ้นุ มาแลั้ว่ 21% แลัะเกินุกว่่า
ราคาพื่ื้นุฐานุข้อง DBSV แลั้ว่ที� 71.00 บาท อย่างไรก็ติามจากส์ภาว่ะธุรกิจที�มีแนุว่โนุ้มจะฟื้นุติัว่กว่่าที�คำาด
ไว่้จึงมีโอกาส์จะทบทว่นุปิระมาณการแลัะราคาพื่ื้นุฐานุให้ดีข้ึ้นุ แติ่จากส์ถืิติิ IAA ลั่าส์ุด พื่บว่่ามีแนุะนุำา ซีื้อ 9 
โบรกเกอร์ ถืือ 5 โบรกเกอร์แลัะไม่มีแนุะนุำาข้าย ราคาพื่ื้นุ ฐานุเฉลัี�ยแบบ Median อยู่ที� 76.00 บาท ส์่ว่นุราคา
ส์ูงส์ุดก่อนุเกิดโรคระบาดโคว่ิด 19 คือ 80.25 บาท เมื�อ 18 พื่.ย.62

นุักว่ิเคราะห์ &กลัยทธุ์ : ส์มบัติิ เอกว่รรณพื่ัฒนุา : sombata@th.dbs.com : Tel. 02 857 7835



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ทิสโกำ้ : ADVANC แนะนำ�
“ซื้่�อ” ม่ลค่�เหม�ะสม 235 บ�ท

ADVANC : จ�กำกำ�ร์ป็ร์ะชุมท�งโทร์ศัพิ่ท์ AIS อ�จยุตัิแพิ่็คิเกำจร์�คิ�ถูกำใน 3Q22

เราได้เข้าร่วิมกัารประชูุมทางโทรศัพื่ท์ของ AIS เกั่�ยวิกัับู
แนวิโน้ม 3Q22 โดยม่ประเด็นสำาคัญดังน่� :

•    สำาหรับูกัารขาดทุนสุทธิในแพื่็คเกัจึเติมเงิน 3Q แลิะ
กัารยกัเลิิกัแพื่็คเกัจึเติมเงินราคาตำ�า : ADVANC ระบูุ
วิ่า บูริษััทให้ควิามสำาคัญกัับูกัารยกัเลิิกัแพื่็คเกัจึราคาถูกั 
(ซื้ึ�งเพื่ิ�มจึำานวินลิูกัค้าสุทธิใน 1H22) ในชู่วิงไตรมาสดัง
กัลิ่าวิ เมื�อรวิมกัับูซื้ิมนักัท่องเท่�ยวิ นำาไปสู่กัารลิดลิงสุทธิ
ในแพื่็คเกัจึเติมเงินจึำานวินมากั เนื�องจึากับูริษััทม่แผู้นท่�
จึะเลิิกัใชู้แพื่็คเกัจึเติมเงิน 150 บูาท/เดือน แลิะเพื่ิ�มกัาร
แปลิงส่วินเติมเงินไปสู่แพื่็คเกัจึรายเดือน โดยคาดวิ่ากัาร
จึำานวินลิูกัค้าสุทธิในแพื่็คเกัจึเติมเงินจึะยังคงอยู่ภาย
ใต้แรงกัดดันอยู่ระยะหนึ�ง โดยแพื่็คเกัจึอินเทอร์เน็ตไม่
จึำากััด ควิามเร็วิคงท่�ระดับูลิ่างปัจึจึุบูันคิดเป็น 30% ของ
ฐานทั�งหมดของ ADVANC แม้วิ่าแผู้นน่�จึะส่งผู้ลิให้ม่
กัารจึำากััดจึำานวินลิูกัค้าสุทธิแบูบูเติมเงินในอนาคตอัน
ใกัลิ้ แต่ ADVANC คาดวิ่า ARPU แบูบูเติมเงินจึะม่
เสถ่ยรภาพื่มากัขึ�น นอกัจึากัน่� บูริษััทคาดวิ่ากัารเติบูโต
ในส่วินซื้ิมท่องเท่�ยวิแบูบูเติมเงินใน 4Q22F จึะชู่วิย
จึำากััดควิามเส่�ยงของลิูกัค้าแบูบูเติมเงินท่�ลิดลิงได้

•    ผู้ลิกัระทบูจึากั 5G : ADVANC คาดยอดกัารเพื่ิ�ม
เน็ต 5G จึะชู่วิยรักัษัา ARPU แบูบูรายเดือนได้ (5G 
ARPU สูงกัวิ่า 4G 15-20%)

•    รายได้องค์กัรท่�ไม่ใชู่มือถือ : ADVANC กัลิ่าวิวิ่ายัง
คงเห็นควิามต้องกัารผู้ลิิตภัณ์ฑ์์ Cloud แลิะผู้ลิิตภัณ์ฑ์์
ระดับูองค์กัรท่�แข็งแกัร่ง อย่างไรกั็ตาม โครงกัารขนาด
ใหญ่ท่�ทำาใน 2Q22 สร้างผู้ลิกัระทบูฐานท่�สูง แลิะทำาให้ 

QoQ ลิดลิง สภาวิะเศรษัฐกัิจึท่�อ่อนแออาจึส่งผู้ลิให้กัาร
เติบูโต YoY ชูะลิอตัวิลิง

•    เกั่�ยวิกัับูข้อตกัลิง Triple T/JASIF : บูริษััทยังคง
พื่ิจึารณ์าถึงสิ�งท่�ควิรดำาเนินกัารต่อหลิังจึากัข้อเสนอของ
ผูู้้ถือหุ้น JASIF

•    แนวิทางแกั้ไขกัารควิบูรวิมกัิจึกัาร DTAC-TRUE 
: ADVANC แจึ้ง DTAC แลิะ TRUE ยังคงชู่�แจึงกัับู 
กัสทชู. จึากั 11 รายกัาร สิ�งเด่ยวิท่�อาจึส่งผู้ลิกัระทบูต่อ 
ADVANC คือ กัารลิดค่าธรรมเน่ยม 12% (หากัใชู้กัับู 
ADVANC)

•    กัารแข่งขันหลิังกัารควิบูรวิม DTAC-TRUE : 
ADVANC จึะเน้นท่�สินค้าแลิะบูริกัารท่�ม่คุณ์ภาพื่มากักัวิ่า
กัารแข่งขันด้านราคา

•    ในกัารควิบูคุมต้นทุน : ADVANC คาดกัารฟื้นตัวิ
ระดับูสูงใน 3Q แต่ด้วิยเศรษัฐกัิจึท่�อ่อนแอหมายควิาม
วิ่าพื่วิกัเขาจึะต้องระมัดระวิังกัารใชู้จึ่ายมากัขึ�นใน
อนาคต ในแง่ของควิามเส่�ยง OPEX ท่�เพื่ิ�มขึ�นใน 4Q 
ADVANC ยังคงคาดวิ่าค่าไฟฟ้า (27% ของ OPEX, 7% 
ของต้นทุนบูริกัารทั�งหมด) จึะเพื่ิ�มขึ�นเนื�องจึากั FT ท่�
เพื่ิ�มขึ�น แต่จึะพื่ยายามเพื่ิ�มประสิทธิภาพื่กัารใชู้ไฟฟ้ารวิม
ถึงค่าใชู้จึ่ายอื�นๆ บูรรเทาผู้ลิกัระทบูค่าใชู้จึ่ายดังกัลิ่าวิ

•    เร์�แนะนำ�ให้ “ซื�อ” โดยมีมูล้คิ่�ที�เหม�ะสม 235 
บ�ท



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ทิสโกำ้ : BAM ค้งค้ำ�แนะนำ� “ซื้้�อ”

ร�ค�เปี้�หม�ย้ำ 25 บ�ท

•    BAM : กำ�ร์เกำ็บเงินสดเพิ่ื�อร์ักำษั�กำำ�ไร์สุทธิิ 3Q ให้แขึ้็งแกำร์่ง

คิ�ดเตัิบโตัแขึ้็งแกำร์่ง YoY สำ�หร์ับ 3Q22
เราคาดว่่ากำาไรส์ุทธิ 3Q22 จะอยู่ในุเกณฑ์ดี
ที� 743 ลั้านุบาท (+29%yoy/-11%qoq) จาก
การเก็บเงินุส์ดที�ดีข้ึ้นุ

กำ�ร์เกำ็บเงินสดยังคิงฟื้นตััว

BAM คว่รเก็บเงินุไว่้ที� 4.3 พื่ันุลั้านุบาท โดย
บรรลัุเปิ้าหมายรายไติรมาส์ที� 4.2 พื่ันุลั้านุ
บาท การเก็บเงินุส์ดทั้ง NPL แลัะ NPA นุ่า
จะฟื้นุติัว่ติ่อเนุื�องจากภาว่ะเศรษัฐกิจมหภาค
ที�ดีข้ึ้นุ โดยเฉพื่าะการเก็บเงินุส์ดข้อง NPA 
ยังมีแนุว่โนุ้มที�ดีส์ำาหรับ 3Q โดยได้รับการ
ส์นุับส์นุุนุจากแคมเปิญการติลัาดที�ใช้งานุอยู่ 
แม้ว่่า NPL การเก็บเงินุส์ดอาจดีข้ึ้นุ qoq แติ่
รายได้ดอกเบี้ยอาจหดติัว่ qoq เนุื�องจากการ
ฟื้นุติัว่ข้อง NPL บางส์่ว่นุถืูกหักด้ว่ยติ้นุทุนุที�
ส์ูงข้ึ้นุ

ส์ำาหรับด้านุติ้นุทุนุ เราคาดว่่า BAM จะแส์ดง
การคว่บคุม opex ที�แข้็งแกร่ง (คงที� yoy)
ติ้นุทุนุทางการเงินุอาจเพื่ิ�มข้ึ้นุเนุื�องจากการ
ออกหุ้นุกู้เมื�อเร็ว่ๆ นุี้ แติ่ค่าใช้จ่ายส์ำารองนุ่า
จะลัดลังอย่างติ่อเนุื�องจากการเก็บเงินุที�ดี
ข้ึ้นุ (ค่าใช้จ่ายส์ำารองข้ึ้นุอยู่กับการรับรู้รายได้ 
แลัะการเก็บเงินุส์ด)

4Q สดใส; คิงคิำ�แนะนำ� “ซื�อ”
เราคาดว่่าการเก็บเงินุส์ดจะดีข้ึ้นุในุ 4Q22F 
เนุื�องจากการเติิบโติทางเศรษัฐกิจที�ดีข้ึ้นุ 
แลัะการเริ�มติ้นุข้องฤดูกาลัท่องเที�ยว่ ในุ
ข้ณะที�บริษััทติั้งเปิ้าหมายที�ทะเยอทะยานุในุ 
4Q22F ไว่้ที� 6.0 พื่ันุลั้านุบาท แติ่เราเชื�อว่่า
ส์ามารถืทำาได้ รายได้จึงคว่รข้ยายติัว่คว่บคู่ไปิ
กับการเก็บเงินุส์ด ด้ว่ยแนุว่โนุ้มที�ส์ดใส์ เรา
มองว่่าการปิระเมินุมูลัค่าปิัจจุบันุข้อง BAM 
มีราคาถืูกเกินุไปิ โดยคงคำาแนุะนุำา “ซีื้อ” ที�
ราคาเปิ้าหมาย 25 บาท (GGM)



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ทิสโกำ้ : BJC 
คงคำ�แนะนำ� “ซื้่�อ” ร�ค�เปั้�หุ้ม�ย 38 บ�ท

•    BJC : คิ�ดผล้ป็ร์ะกำอบกำ�ร์ 3Q22 ออกำม�ดี

คิ�ดว่� SSSg ขึ้อง BigC จะชะล้อตััวจ�กำม�ตัร์กำ�ร์ขึ้องร์ัฐบ�ล้
สำาหรับู BigC เราคาดวิ่า SSSg จึะลิดลิง 1% yoy เนื�องจึากัโครงกัารคนลิะครึ�งของรัฐบูาลิม่
แนวิโน้มท่�จึะแย่งชูิงยอดขายห้างสรรพื่สินค้า (ไม่ม่สิทธิ�เข้าร่วิมโครงกัาร) อุทกัภัยควิรส่งผู้ลิกั
ระทบูต่อกัารดำาเนินงานอย่างจึำากััด เนื�องจึากัไม่ม่ร้านค้าใดปิดทำากัาร (ทั�งๆ ท่� 6 ร้านอยู่ในเขต
นำ�าท่วิม) รายได้ค่าเชู่าท่�เพื่ิ�มขึ�นอย่างมากัจึากัปีกั่อนนั�นน่าจึะมาจึากัส่วินลิดท่�น้อยลิงสำาหรับู
ผูู้้เชู่า แลิะ Occupancy rate ท่�สูงขึ�น อัตรากัำาไรโดยรวิมน่าจึะอยู่ในเกัณ์ฑ์์ท่�ด่ (16.5%yoy) 
ส่วินหนึ�งจึากัยอดขายท่�ไม่ใชู่อาหารท่�แข็งแกัร่ง เชู่น เครื�องใชู้ในบู้าน แลิะซื้อฟต์ไลิน์ เชู่น 
กัลิุ่มเสื�อผู้้า แลิะเครื�องใชู้อื�นๆ (ซื้ึ�งม่ผู้ลิตอบูแทนสูงกัวิ่าเมื�อเท่ยบูกัับูส่วินอื�นๆ) ในด้านต้นทุน 
SG&A ควิรเพื่ิ�มขึ�นเนื�องจึากักัารขึ�นราคา FT ส่งผู้ลิให้ค่าไฟฟ้าสูงขึ�น แม้จึะประหยัดค่าใชู้จึ่าย
จึากักัารใชู้โซื้ลิาร์รูฟได้บู้าง

สำ�หร์ับ CSC โล้จิสตัิกำคิ�ดด้งยอดขึ้�ยโดยร์วมล้ดล้งโดยมีอัตัร์�กำำ�ไร์ที�อ่อนแอ
สำาหรับูธุรกัิจึอื�นๆ นั�น ธุรกัิจึ Packaging Supply Chain (PSC) ของ BJC น่าจึะม่ยอดขาย
เติบูโตแข็งแกัร่ง yoy แต่อัตรากัำาไรท่�ลิดลิง เนื�องจึากัแรงกัดดันด้านต้นทุน สินค้าอุปโภค
บูริโภคควิรเห็นยอดขายท่�ด่ แต่ธุรกัิจึโลิจึิสติกัส์ท่�อ่อนแอน่าจึะฉุดยอดขาย CSC โดยรวิมลิง
อ่กัครั�ง สุดท้าย H&TSC ควิรบูันทึกักัารลิดลิง yoy เนื�องจึากัฐานท่�สูงของปีท่�แลิ้วิ ส่วินมาร์จึิ�น
สำาหรับูเซื้็กัเมนต์น่าจึะไม่เปลิ่�ยนแปลิงอย่างมากัจึากั 2Q22

เมื�อพื่ิจึารณ์าแลิ้วิ เราน่าจึะเห็นกัารฟื้นตัวิของรายได้รวิม yoy ท่�ด่ แม้วิ่า GPM ควิรลิดลิงเหลิือ 
18.0% จึากั 18.2% ในไตรมาส 3/21 SG&A ต่อยอดขายสำาหรับู 3Q22F น่าจึะทรงตัวิท่� 19.3%

คิงคิำ�แนะนำ� “ซื�อ” ที�ร์�คิ�เป็้�หม�ย 38 บ�ท
กัารกัลิับูมาท่องเท่�ยวิจึากัต่างประเทศอ่กัครั�งน่าจึะเป็นแรงผู้ลิักัดันให้ยอดขายฟื้นตัวิใน 
4Q22F ซื้ึ�งตอนน่� BJC ซื้ื�อขายท่� PE เพื่่ยง 21x สูงกัวิ่า -2SD เลิ็กัน้อย ซื้ึ�งถือวิ่าตำ�าเกัินไป
เราจึึงยังคงแนะนำา “ซื้ื�อ”

กำำ�ไร์จะชะล้อตััว qoq แตั่กำร์ะโดด yoy จ�กำฐ�นที�ตัำ��
เร์�คิ�ดว่� BJC จะร์�ยง�นผล้ป็ร์ะกำอบกำ�ร์ 3Q22F ที� 1,018 ล้้�นบ�ท 
(+177%yoy/-16%qoq) กำ�ร์เตัิบโตัที�แขึ้็งแกำร์่ง yoy ที�คิ�ดกำ�ร์ณ์ไว้ โดยได้
ร์ับแร์งหนุนจ�กำฐ�นที�ตัำ��อันเนื�องม�จ�กำม�ตัร์กำ�ร์ Covid ในป็ีที�แล้้ว



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ทิสโกำ้ : DOHOME
 คงคำ�แนะนำ� “ถื่อ” ม่ลค่�เหม�ะสม 12.00 บ�ท

•    DOHOME : กำำ�ไร์ร์�ยไตัร์ม�สคิล้�ดเป็้�จ�กำกำ�ร์ 
ดำ�เนินง�นที�อ่อนแอ; แนวโน้ม 4Q ล้ดล้ง
กำำ�ไร์คิล้�ดเป็้�จ�กำกำ�ร์ดำ�เนินง�นที�อ่อนแอ
กำาไรส์ุทธิ 3Q22 อยู่ที� 50 ลั้านุบาท ลัดลัง 84% QoQ แลัะ 85% YoY แลัะคลัาดจากคาดการณ์ข้องเรา 43% แลัะ 
Bloomberg consensus 36% จากการดำาเนุินุงานุที�นุ่าผิดหว่ัง แลัะค่าใช้จ่าย SG&A ที�ส์ูงข้ึ้นุ อันุเนุื�องมาจากการเปิิด
ส์าข้าบางส์่ว่นุ อัติรากำาไรข้ั้นุติ้นุได้รับผลักระทบจากคว่ามผันุผว่นุข้องราคาเหลั็กทำาให้อัติรากำาไรโดยรว่มลัดลัง อัติรา
กำาไรข้ั้นุติ้นุข้องเหลั็กอยู่ที� 4% ลัดลังอย่างมากจาก 17-18% ในุ 3Q21, 16-17% ในุ 4Q21 แลัะ 15% 

ในุ 2Q22 ในุทางกลัับกันุ อัติรากำาไรข้ั้นุติ้นุส์ำาหรับการซี่อมแซีมแลัะติกแติ่งบ้านุเพื่ิ�มข้ึ้นุ 18% ซีึ�งอัติรากำาไรข้ั้นุติ้นุที�ลัด
ลังส์่ว่นุใหญ่มาจากผลัิติภัณฑ์เหลั็กรูปิทรง ส์ำาหรับ 4Q22 อัติรากำาไรจากเหลั็กนุ่าจะปิรับติัว่ดีข้ึ้นุในุช่ว่ง 9-10% ทำาให้
อัติรากำาไรโดยรว่มเพื่ิ�มข้ึ้นุเปิ็นุ 16-17% โดยส์ัดส์่ว่นุหนุี้ส์ินุปิัจจุบันุข้อง DOHOME คือ 2.5x เทียบกับ D/E ที� 1.8 เท่า
ในุ 3Q22 ส์ัดส์่ว่นุผลัิติภัณฑ์ระหว่่างไติรมาส์แบ่งเปิ็นุว่ัส์ดุก่อส์ร้าง 46% การซี่อมแซีม 36% แลัะการติกแติ่งบ้านุ 18% 
SSSg ส์ำาหรับ 3Q อยู่ที� 6.6%; ไม่รว่มผลัิติภัณฑ์เหลั็ก แลัะ SSSg จะอยู่ที�ปิระมาณ 4% ส์ัดส์่ว่นุแบรนุด์เฮาส์์อยู่ที� 19% 
โดยมีอัติรากำาไรข้ั้นุติ้นุส์ำาหรับแบรนุด์เฮาส์์ที� 29-30% ระดับส์ินุค้าคงคลัังในุ 3Q22 ยังคงส์ูง ส์่ว่นุใหญ่มาจากการ
เปิิดส์าข้าใหม่ ในุ 3Q โดยบริษััทฯ ได้เปิิดส์าข้าในุจังหว่ัดกาญจนุบุรี แลัะบุรีรัมย์ โดยมีแผนุจะเปิิดส์าข้าที�ชัยภูมิในุ 4Q 
(ลั่าช้าจาก 3Q)

QTD, SSSg ติิดลับ 13-14% เนุื�องจากนุำ้าท่ว่มหนุักที�จังหว่ัดอุบลัราชธานุี หลัังจากการเปิิดร้านุค้าที�ได้รับผลักระทบในุ
ส์ัปิดาห์แรกข้องเดือนุพื่ฤศจิกายนุ SSSg เริ�มเพื่ิ�มข้ึ้นุเปิ็นุบว่ก 3-4% แติ่อัติราการฟื้นุติัว่ยังคงค่อนุข้้างช้า ส์ินุค้าคงคลัังเหลั็ก
ค่อยๆ ลัดลัง แลัะใกลั้ถืึงระดับ 105-106 ว่ันุ เนุื�องจากส์ินุค้าคงคลัังข้องผลัิติภัณฑ์เหลั็กม้ว่นุเริ�มลัดลัง อย่างไรก็ติาม ส์ินุค้า
คงคลัังเหลั็กรูปิทรงยังคงอยู่ในุระดับที�ส์ูงเนุื�องจากการผลัิติ ส์่ว่นุคว่ามเส์ียหายจากอุทกภัยนุ่าจะอยู่ที�ปิระมาณ 100 ลั้านุ
บาท; จำานุว่นุเงินุที� DOHOME ส์ามารถืเรียกร้องได้คือ ปิระมาณ 85% ข้องค่าเส์ียหายหลัังค่าธรรมเนุียม โดยคาดว่่าจะมี
การบันุทึกการส์ำารองปิระกันุภัยในุ 4Q22 แลัะบริษััทนุ่าจะใช้เว่ลัาอย่างนุ้อย 3-6 เดือนุในุการเคลัม โดยส์ำานุักงานุใหญ่ข้อง 
DOHOME อุบลัมีผลักระทบติ่อทรัพื่ย์ส์ินุมากกว่่าส์ินุค้าคงคลัังแ ลัะคลัังส์ินุค้า

ย้ดมั�นในกำ�ร์ป็ร์ะเมินมูล้คิ่�; 4Q22 เผชิญ่คิว�มเสี�ยง แตั่ผล้ป็ร์ะกำอบ
กำ�ร์น่�จะดีกำว่� 3Q
เรายังคงคำาแนุะนุำา “ถืือ” ส์ำาหรับ DOHOME มูลัค่าที�เหมาะส์ม 12.00 บาท โดยการปิระเมินุค่าข้องเรายึดติามว่ิธี DCF โดย
ใช้อัติราปิราศจากคว่ามเส์ี�ยง 3.2% ส์่ว่นุชดเชยคว่ามเส์ี�ยงด้านุติลัาด 6.4% เบติ้า 1.1x แลัะอัติราส์่ว่นุ D/E เฉลัี�ย 1.76x โดย
ได้ WACC เฉลัี�ยที� 6.1% นุอกจากนุี้ เรายังคาดการณ์อัติราการเติิบโติข้ั้นุส์ุดท้ายที� 2% ซีึ�งส์อดคลั้องกับอัติราเงินุเฟ้อข้อง
ปิระเทศไทย

ผล้กำร์ะทบจ�กำอุทกำภัยส่งผล้ให้เกำิดกำ�ร์ตัั�งสำ�ร์องใน 4Q22



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ทิสโกำ้ : SVI
ปีร่บคำ�แนะนำ�เปี็น “ซื้่�อ”  ร�ค�เปี้�หม�ย้ำใหม่ 9.20 บ�ท

•  SVI : กำำ�ไร์แขึ้็งแกำร์่งอีกำขึ้ั�น อัป็เกำร์ดคิำ�แนะนำ�เป็็น “ซื�อ”
รายได้ส์ูงกว่่าคาดการณ์ โดยได้แรงหนุุนุจากมาร์จิ้นุที�แข้็งแกร่ง แลัะ opex ที�มีการคว่บคุมอย่างดี SVI 
รายงานุกำาไรส์ุทธิ 598 ลั้านุบาท ส์ูงกว่่าคาดการณ์ข้องเรา แลัะ Bloomberg consensus ปิระมาณ 60% 
ส์าเหติุหลัักมาจาก i) GPM ดีกว่่าที�คาด 9.9% (เทียบกับคาดการณ์ที� 8.8%) ii) การคว่บคุม OPEX ที�
แข้็งแกร่ง iii) กำาไร 105 ลั้านุบาท จากการอัติราแลักเปิลัี�ยนุ โดยกำาไรหลัักยังคงแข้็งแกร่งที� 494 ลั้านุบาท 
(-2% YoY, +70% QoQ) SVI ยังได้ปิระกาศแผนุการลัดทุนุผ่านุการติัดจำาหนุ่ายหุ้นุทุนุซีื้อคืนุจำานุว่นุ 17.4 
ลั้านุหุ้นุ คิดเปิ็นุ 0.8% ข้องทุนุที�ชำาระแลั้ว่ทั้งหมด หลัังจากไติรมาส์ 3 ที�แข้็งแกร่ง เราได้ปิรับเพื่ิ�มกำาไรปิี 
2022/23F ข้ึ้นุ 21%/15% แลัะปิรับคำาแนุะนุำาเปิ็นุ “ซีื้อ” โดยให้ราคาเปิ้าหมายใหม่ 9.20 บาท

รายได้ส์ำาหรับ 3Q อยู่ที� 7,015 ลั้านุบาท (+59% YoY, +18% QoQ) หรือ 193 ลั้านุดอลัลัาร์ส์หรัฐฯ หาก
เทียบเปิ็นุ USDจะคิดเปิ็นุ 43% YoY แลัะ 11% QoQ การเติิบโติข้องยอดข้าย QoQ ได้รับแรงหนุุนุจาก
กลัุ่มเครือข้่ายการส์ื�อส์ารที�เติิบโติ 49% QoQ (จาก 2.1 พื่ันุลั้านุบาท เปิ็นุ 3.1 พื่ันุลั้านุบาท) ในุข้ณะที�ส์่ว่นุ
การคว่บคุมอุติส์าหกรรมลัดลัง 43% QoQ (จาก 2.2 พื่ันุลั้านุบาท เปิ็นุ 1.3 พื่ันุลั้านุบาท) ปิัจจัยส์ำาคัญอีก
ปิระการหนุึ�งคือ อัติราแลักเปิลัี�ยนุที�ดีข้ึ้นุซีึ�งทำาให้ค่าเงินุบาทอ่อนุค่าลังเมื�อเทียบกับ USD ที� 10.6% YoY 
แลัะ 5.9% QoQ เปิ็นุ 36.4 บาท/$ GPM ออกมาส์ูงกว่่าคาดการณ์ข้องเราอย่างมากที� 9.9% เมื�อเทียบกับ 
7.9% ในุ 3Q21 (ไม่รว่มราคาส์ินุค้าคงคลัังที�ปิรับลัง) แลัะ 8.3% ในุ 2Q22 โดยได้รับแรงหนุุนุจากการข้ยาย
ติัว่ในุกลัุ่มยานุยนุติ์ ด้ว่ยการคว่บคุม SG&A ติ่อรายได้ที�มีปิระส์ิทธิภาพื่ที� 2.5% ลัดลังจาก 3.2% ในุ 2Q22 
โดยกำาไรหลัักเพื่ิ�มข้ึ้นุ 290% QoQ เปิ็นุ 494 ลั้านุบาท

เมื�อพื่ิจารณาจากผลัปิระกอบการ 3Q ที�แข้็งแกร่ง เราจึงได้แก้ไข้ i) 2022F GPM เปิ็นุ 8.61% จาก 8.46% 
ก่อนุหนุ้านุี้ ii) ลัดอัติราส์่ว่นุ SG&A ติ่อรายได้ ส์ำาหรับปิี 2022 เปิ็นุ 2.94% จาก 3.36% ก่อนุหนุ้านุี้ iii) 
แก้ไข้ส์มมติิฐานุ USD/THB จาก 34.5 ถืึง 35.4 ส์ำาหรับ 2022F แลัะจาก 34.8 ถืึง 36.8 ส์ำาหรับ 2023F 
ดังนุั้นุ กำาไรหลัักในุปิี 2022-2023F ข้องเราจึงได้ปิรับการแก้ไข้เปิ็นุ 1,352 ลั้านุบาท แลัะ 1,423 ลั้านุบาท 
ติามลัำาดับ

ราคาเปิ้าหมายใหม่ข้องเราอยู่ที� 9.20 บาท (จากเดิม 8.20 บาท ก่อนุหนุ้านุี้) อิงติามว่ิธีส์ัมพื่ัทธ์ โดยใช้ P/E 
13.8 เท่า ค่าเฉลัี�ย 5 ปิี คว่ามเส์ี�ยงที�ส์ำาคัญ ได้แก่ i) ค่าเงินุบาทแข้็งค่าเทียบกับ USD, ii) คว่ามส์ำาเร็จในุการ
ซีื้อ Tohoku iii) การข้าดแคลันุว่ัติถืุดิบเปิ็นุเว่ลัานุานุ

กำำ�ไร์หล้ักำ 494 ล้้�นบ�ท (-2% YoY, +70% QoQ) สูงกำว่�คิ�ด
กำ�ร์ณ์ขึ้องเร์�ใน GPM แล้ะ OPEX ที�มีกำ�ร์คิวบคิุมอย่�งดี

ป็ร์ับร์�ยได้ขึ้้�น 21%/15% สำ�หร์ับ 2022/23F เพิ่ื�อสะท้อนส่วนตั่�งที�ม�กำขึ้้�น

ร์�คิ�เป็้�หม�ยขึ้องเร์�อิงตั�มกำ�ร์ป็ร์ะเมินมูล้คิ่�แบบสัมพิ่ัทธิ์ แนะนำ�ให้ “ซื�อ”



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ทิสโกำ้ : WICE
แนะนำ� “ซื้่�อ” ร�ค�เปี้�หม�ย้ำ 14.00 บ�ท

•    WICE : คิ�ด YoY แล้ะ QoQ 
3Q22F ทร์งตััว (กำ่อนร์�ยกำ�ร์พิ่ิเศษั)

 คิ�ดกำำ�ไร์สุทธิิ 3Q22F ที� 180 ล้้�นบ�ท 
(+11% YoY, +6% QoQ)

เราคาดวิ่า WICE จึะรายงานกัำาไรสุทธิ 
3Q22F ท่� 180 ลิ้านบูาท เพื่ิ�มขึ�น 11% YoY 
แลิะ 6% QoQ แต่หากัไม่รวิมรายกัารพื่ิเศษั 
กัำาไรสุทธิน่าจึะค่อนข้างทรงตัวิทั�ง YoY 
แลิะ QoQ รายได้คาดวิ่าจึะทรงตัวิ YoY แต่
ปรับูตัวิด่ขึ�น QoQ ส่วินใหญ่มาจึากักัารกัลิับู
มาดำาเนินงานใน BU ขนส่งข้ามพื่รมแดน แต่
ด้วิยกัารคาดกัารณ์์วิ่าเศรษัฐกัิจึโลิกัจึะอ่อน
ตัวิลิง แลิะอัตราค่าระวิางขนส่งท่�ลิดลิงในปี 
2023F ทำาให้เราคาดวิ่ากัำาไรจึะลิดลิงเลิ็กั
น้อย YoY กั่อนท่�จึะตั�งเป้าฟื้นตัวิในปี 2024F 
โดยเรายังคงคาดกัารณ์์แลิะคำาแนะนำา “ซื้ื�อ” 
โดยราคาเป้าหมายคงเดิมท่� 14.00 บูาท

คิ�ดร์�ยได้เตัิบโตัทร์งตััว YoY แตั่ป็ร์ับตััวดี
ขึ้้�น QoQ ใน 3Q22F
รายได้รวิม 2.3 พื่ันลิ้านบูาท นั�นคาดวิ่าจึะ
ค่อนข้างทรงตัวิ YoY แต่เพื่ิ�มขึ�น 14% QoQ 
เนื�องจึากักัารกัลิับูมาดำาเนินงานในBU ขนส่ง
ข้ามพื่รมแดนอ่กัครั�ง ปริมาณ์กัารขนส่ง
สินค้าจึากัสหรัฐฯ ท่�เพื่ิ�มขึ�น กัารตลิาดแลิะ
กัารขยายกัารจึัดกัารคลิังสินค้าภายใต้ BU 
โซื้ลิูชูั�นห่วิงโซื้่อุปทาน,  อัตรากัำาไรขั�นต้นน่า
จึะเพื่ิ�มขึ�น YoY เนื�องจึากัต้นทุนค่าระวิาง

ท่�ลิดลิงซื้ึ�งหนุน BU ขนส่งทางอากัาศแลิะ
ทางทะเลิ แต่เราคาดวิ่าอัตรากัำาไรขั�นต้นจึะ
ลิดลิง QoQ ซื้ึ�งส่วินใหญ่มาจึากั BU ขนส่ง
ทางทะเลิ โดย SG&A ต่อรายได้น่าจึะเพื่ิ�ม
ขึ�น YoY เนื�องจึากักัิจึกัรรมท่�มากัขึ�น แลิะ
ค่อนข้างทรงตัวิใน QoQ.

2022-24F คิ�ดกำ�ร์ณ์ร์�ยได้แล้ะกำำ�ไร์ไม่
เป็ล้ี�ยนแป็ล้ง
เราคงคาดกัารณ์์กัำาไรแลิะรายได้ในปี 2022-
24F ไวิ้ เราคาดวิ่า Cagr ระยะเวิลิา 2 ปี 
(2023-25F) จึะอยู่ท่� 14% โดยอิงจึากักัาร
เติบูโตของกัำาไรสุทธิท่�คาดกัารณ์์ไวิ้ท่� 16% 
ใน 2022F, (-3.5%) ใน 2023F แลิะ 15% 
สำาหรับู 2024F โดยสมมติฐานอัตรากัำาไรขั�น
ต้นของเราอยู่ท่� 16.8%, 16% แลิะ 16% แลิะ
สมมติฐาน SG&A ต่อรายได้คงเดิมท่� 7.7%, 
7.5% แลิะ 7.5% สำาหรับูปี 2022-24F

ร์�คิ�เป็้�หม�ยคิงเดิมที� 14.00 บ�ท อิงจ�กำ 
PER ป็ี 2023F ที� 15x

ราคาเป้าหมายของเราคงเดิมท่� 14.00 บูาท 
โดยอิงจึากั PER 2023F ท่� 15x ซื้ึ�งมาจึากั 
PEG 1.1x ของภาคโลิจึิสติกัส์ แลิะ Cagr 2 
ปี (2023-25F) ของ III ท่� 14% ควิามเส่�ยง
ท่�สำาคัญได้แกั่ กัารพื่ึ�งพื่าคู่ค้า/ลิูกัค้าเชูิงกัลิ
ยุทธ์อย่างหนักั ควิามผู้ันผู้วินของอัตรา
ค่าระวิาง กัารแข่งขันท่�รุนแรง แลิะกัาร
เปลิ่�ยนแปลิงนโยบูายอย่างกัะทันหัน
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บล.โนมููระ พุ่ัฒนสิน : GULF
แนะนำ� TRADING BUY ร�ค�เปี้�หม�ย้ำ 55 บ�ท

GULF (TRADING BUY, TP55) กลัุ่มบริษััทข้อง GULF (กลัุ่มบริษััท) 
ปิระกาศเข้้าซีื้อหุ้นุ THCOM จาก INTUCH แลัะซีื้อหุ้นุที�เหลัือทั้งหมด
ข้อง THCOM ผ่านุติลัาดหลัักทรัพื่ย์ (Mandatory Tender Offer) 
คาดมูลัค่ารว่มราว่ 10,873.33 ลับ. เรามอง Neutral ติ่อการปิระกาศ
เข้้าซีื้อหุ้นุ THCOM จาก INTUCH ข้อง GULF คาดระยะส์ั้นุเห็นุผลั
ด้านุบว่กจำากัด เพื่ราะ i) Upside ติ่อกำาไรปิกติิ 2023F จำากัด 

ห�กำอ้�งอิงป็ร์ะม�ณกำ�ร์กำำ�ไร์ป็กำตัิ 2023F THCOM ขึ้อง CNS ที�  
471 ล้บ. คิ�ด GULF จะได้กำำ�ไร์เพิ่ิ�มจ�กำกำ�ร์เขึ้้�ถือหุ้นโดยตัร์ง 
(41.13% - 100%) ร์�ว 105 - 382 ล้บ. หร์ือคิิดเป็็นร์�ว 0.6-2.2% 
ขึ้องป็ร์ะม�ณกำ�ร์กำำ�ไร์ป็กำตัิ 2023F ขึ้อง GULF ที�ร์�ว 17,224 ล้บ.

มูลัค่าเพื่ิ�มติ่อ TP23F ข้อง GULF จากการเข้้าซีื้อ THCOM ได้ที� BVS 
จะจำากัด โดยการเข้้าซีื้อ THCOM ที� 9.92 บาท/หุ้นุ เทียบเท่ามูลัค่า
ทางบัญชีติ่อหุ้นุ (book value per share/BVS) ในุ 2Q22 ข้อง 
THCOM แลัะติำ�ากว่่า TP23F THCOM ข้อง CNS ที� 11.00 บาท/หุ้นุ 
คงคำาแนุะนุำา Trading Buy ที� TP23F = 55.00 บาท/หุ้นุ
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บล.โกำลเบล็กำ : SISB
แนะนำ� “ซื้่�อ” ร�ค�เหม�ะสม 20.85 บ�ท

SISB- คิ�ด 3Q65 เตัิบโตัตั่อเนื�อง
(แนะนำ� “ซื�อ” ร์�คิ�เหม�ะสม 20.85 บ�ท )

• คาดผลัปิระกอบการ 3Q65 เติิบโติติ่อเนุื�องส์ู่ 95-99 ลับ. +25%QoQ 
แลัะ +141%YoY โดยได้รับแรงหนุุนุจากจำานุว่นุนุักเรียนุที�เพื่ิ�มข้ึ้นุส์ู่ 3,090 
คนุเพื่ิ�มข้ึ้นุจากปิลัาย 2Q65 ที� 2,731 คนุจากนุักเรียนุจีนุแลัะติ่างชาติิเพื่ิ�ม
ข้ึ้นุส์ู่ 600 คนุหลัังจีนุลัดคว่ามส์ำาคัญภาษัาในุโรงเรียนุลังแลัะนุโยบาย Zero 
Covid ทำาให้นุักเรียนุจีนุเข้้ามาเรียนุเพื่ิ�มข้ึ้นุ นุอกจากนุี้คาดว่่าจะมีการกลัับ
รายการหนุี้ส์งส์ัยจะส์ูญราว่ 9-10 ลับ. เข้้ามาหนุุนุผลัปิระกอบการเพื่ิ�มเติิม

• คาดผลัปิระกอบการ 4Q65 เติิบโติติ่อเนุื�องจากการรับรู้รายได้จาก
นุักเรียนุ 3,090 คนุเติ็มไติรมาส์ อีกทั้งเริ�มเกิด Economy of Scales 
เนุื�องจากจำานุว่นุนุักเรียนุเพื่ิ�มข้ึ้นุเร็ว่กว่่าบุคคลัากรแลัะค่าเส์ื�อมราคา
โรงเรียนุเปิ็นุค่าใช้จ่ายคงที�

• คว่ามเห็นุ เรามีมุมมองบว่กติ่อ SISB เนุื�องจากผลัปิระกอบการจะกลัับมา
เติิบโติติั้งแติ่ 3Q65 เปิ็นุติ้นุไปิเนุื�องจาก COVID กลัายเปิ็นุโรคปิระจำาถืิ�นุ
ทำาให้นุักเรียนุกลัับมาเรียนุในุโรงเรียนุ100% อีกทั้งได้แรงหนุุนุจากการเปิิด
โรงเรียนุในุ 3Q66 อีก 2 แห่ง ที�นุนุทบุรีแลัะระยอง ซีึ�งจะเปิ็นุปิัจจัยหนุุนุ
การเติิบโติเพื่ิ�มเติิม เราจึงแนุะนุำา “ซีื้อ



สัังคมอิินไซด์์คอลััมน์์สัังคมอิน์ไซด์์

โค้งสุัด์ท้้าย
สวัสดีคิ่ะกำล้ับม�พิ่บกำับคิอล้ัมน์สังคิมอินไซด์ บนหน้�ป็ัดแมกำกำ�ซีนหุ้นอินไซด์ออนไล้น์ฉบับเดือน

พิ่ฤศจิกำ�ยน 2565 เขึ้้�สู่โคิ้งสุดท้�ยป็ล้�ยป็ีกำันแล้้ว ตัล้�ดเงิน ตัล้�ดทุนไทยยังเดินหน้�ไป็ตั�มชี�วัด
เศร์ษัฐกำิจทั�งเงินเฟ้อ ดอกำเบี�ยขึ้�ขึ้้�น  แล้ะเขึ้้�สู่ฤดูกำ�ร์ป็ร์ะกำ�ศงบไตัร์ม�ส 3/65  
ขึ้องบร์ิษััทจดทะเบียน ทำ�ให้กำ�ร์เล้่นกำ�ร์เทร์ด เป็็นไป็ตั�มแร์งเกำ็งกำำ�ไร์หุ้นร์�ยตััว 

ขณะที�ก็ารีรีะบาดัของโรีค้โค้ว์้ดั-19 แม้ดั่จะเรี้�มค้ลี�ค้ลาย แต�ก็็ยังเพ้�งชะล�าใจไปิ เพรีาะใน
จีนก็็ยังก็ลับมามีจำานว์นผ่้ต้ดัเช่�อเพ้�มข้�น ดัังนั�นก็็ยังต้องต้ดัตามสิถิานก็ารีณ์ก็ันต�อไปิค้�ะ

สิำาหรีับภาพรีว์มภาว์ะตลาดัหลัก็ทรีัพย์เดั่อนต่ลาค้ม 2565 ที�ผ�านมา ณ สิ้�นเดั่อน
ต่ลาค้ม 2565 SET Index ปิิดัที� 1,608.76 จ่ดั ปิรีับเพ้�มข้�น 1.2% จาก็เดั่อนก็�อน
หน้า โดัยปิรีับเพ้�มข้�นไปิในท้ศทางเดัียว์ก็ันก็ับดััชนีตลาดัหลัก็ทรีัพย์อ่�นในภ่ม้ภาค้ 
และเม่�อเทียบก็ับสิ้�นปิี 2564 SET Index ปิรีับลดัลงอย่�ที� 2.9%

เป็ิดเผยว่� IMF ป็ร์ะเมินตััวเล้ขึ้กำ�ร์
เตัิบโตัขึ้อง GDP ไทยยังคิงโตัตั่อ
เนื�องทั�งในป็ี 2565 แล้ะ 2566 อยู่ที� 
2.8% แล้ะ 3.7% ตั�มล้ำ�ดับ จากการก
ลัับมาเพื่ิ�มข้ึ้นุข้องนุักท่องเที�ยว่ติ่าง
ชาติิในุช่ว่งครึ�งหลัังปิี 2565 แลัะจะยัง
คงฟื้นุติัว่ติ่อเนุื�องในุปิี 2566 อีกทั้งยัง
คาดการณ์ว่่าอัติราเงินุเฟ้อจะกลัับเข้้า
ใกลั้เคียงกรอบเปิ้าหมายนุโยบายการ

เงินุข้องธนุาคารแห่งปิระเทศไทยในุปิี 
2566 จากแรงกดดันุด้านุอุปิทานุที�
ค่อยๆ ลัดลังติามราคาส์ินุค้าโภคภัณฑ์ 
ข้ณะที�แรงกดดันุด้านุอุปิส์งค์มีอยู่
จำากัด ส์่งผลัให้ภาพื่รว่มเศรษัฐกิจแลัะ
ติลัาดหุ้นุไทยยังแข้็งแกร่ง โดย ณ ส์ิ้นุ
เดือนุติุลัาคม 2565 SET Index ปิรับ
เพื่ิ�มข้ึ้นุไปิในุทิศทางเดียว่กันุกับดัชนุี
ติลัาดหลัักทรัพื่ย์อื�นุในุภูมิภาค

ข้ณะที� SET Index ในุ 10 เดือนุแรกปิี 
2565 ได้แรงหนุุนุจากอุติส์าหกรรมที�ได้รับ
อานุิส์งส์์จากการกลัับมาเปิิดเมือง โดยกลัุ่ม
อุติส์าหกรรมที�ปิรับติัว่ดีกว่่า SET Index 
เมื�อเทียบกับส์ิ้นุปิี 2564 ได้แก่ กลัุ่มบริการ 
กลัุ่มทรัพื่ยากร แลัะกลัุ่มอส์ังหาริมทรัพื่ย์
แลัะก่อส์ร้าง

ในุเดือนุติุลัาคม 2565 มูลัค่าการซีื้อ
ข้ายเฉลัี�ยติ่อว่ันุในุ SET แลัะ mai อยู่ที� 
64,036 ลั้านุบาท ลัดลัง 27.5% จากเดือนุ
เดียว่กันุข้องปิีก่อนุ โดยในุ 10 เดือนุแรก
ปิี 2565 มูลัค่าการซีื้อข้ายเฉลัี�ยติ่อว่ันุอยู่
ที� 80,208 ลั้านุบาท โดย ผู้ลังทุนุติ่างชาติิ
ซีื้อส์ุทธิ 7,467 ลั้านุบาท ทำาให้ในุ 10 เดือนุ
แรกปิี 2565 ผู้ลังทุนุติ่างชาติิซีื้อส์ุทธิรว่ม 
153,931 ลั้านุบาท โดยผู้ลังทุนุติ่างชาติิมี
ส์ัดส์่ว่นุมูลัค่าการซีื้อข้ายส์ูงส์ุดติ่อเนุื�องเปิ็นุ
เดือนุที� 6

ในุเดือนุติุลัาคม 2565 มีบริษััทเข้้าจด
ทะเบียนุใหม่ซีื้อข้ายในุ SET 1 หลััก
ทรัพื่ย์ ได้แก่ บมจ. พื่รีไซีซี คอร์ปิอเรชั�นุ 
(PCC) แลัะในุ mai 3 หลัักทรัพื่ย์ ได้แก่ 
บมจ. ทเว่นุติี้ โฟร์ คอนุ แอนุด์ ซีัพื่พื่ลัาย 
(24CS) บมจ. ศูนุย์ห้องปิฏิบัติิการแลัะ
ว่ิจัยทางการแพื่ทย์แลัะการเกษัติรแห่ง
เอเซีีย (AMARC) บมจ. อินุเติอร์เนุชั�นุแนุลั 
เนุ็ติเว่ิร์ค ซีิส์เติ็ม (ITNS) โดยมูลัค่าระดม
ทุนุรว่มในุหุ้นุ IPO ข้องไทยปิี 2565 อยู่ยัง
ในุระดับติ้นุๆ ข้องเอเชีย

Forward P/E ข้องติลัาดหลัักทรัพื่ย์ไทย 
ณ ส์ิ้นุเดือนุติุลัาคม 2565 อยู่ที�ระดับ 15.3 
เท่า ส์ูงกว่่าค่าเฉลัี�ยข้องติลัาดหลัักทรัพื่ย์
ในุเอเชียซีึ�งอยู่ที�ระดับ 11.5 เท่า แลัะ 
Historical P/E อยู่ที�ระดับ 15.2 เท่า ส์ูง

กว่่าค่าเฉลัี�ยข้องติลัาดหลัักทรัพื่ย์ในุเอเชีย
ซีึ�งอยู่ที�ระดับ 10.4 เท่า

อัตัร์�เงินป็ันผล้ตัอบแทน ณ สิ�นเดือน
ตัุล้�คิม 2565 อยู่ที�ร์ะดับ 2.83% ตัำ��กำว่�
คิ่�เฉล้ี�ยขึ้องตัล้�ดหล้ักำทร์ัพิ่ย์ในเอเชียซ้�ง
อยู่ที� 3.41%

 ในเดือนตัุล้�คิม 2565 ตัล้�ดสัญ่ญ่�ซื�อ
ขึ้�ยล้่วงหน้� (TFEX) มีป็ร์ิม�ณกำ�ร์ซื�อ
ขึ้�ยเฉล้ี�ยตั่อวัน 512,031 สัญ่ญ่� ล้ดล้ง 
24.4% จ�กำเดือนกำ่อน ที�สำ�คิัญ่จ�กำกำ�ร์
ล้ดล้งขึ้อง Single Stock Futures แล้ะ
ในช่วง 10 เดือนแร์กำขึ้องป็ี 2565 TFEX 
ป็ร์ิม�ณกำ�ร์ซื�อขึ้�ยเฉล้ี�ยตั่อวัน 559,866 
สัญ่ญ่� เพิ่ิ�มขึ้้�น 1.3% จ�กำช่วงเดียวกำัน
ขึ้องป็ีกำ่อน

ทั�งนี�ศรีพล ต่ลยะเสิถิียรี รีองผ่้จัดัก็ารี หัว์หน้าสิายงาน
ว์างแผนก็ลย่ทธุ์องค้์ก็รี ตลาดัหลัก็ทรีัพย์แห�งปิรีะเทศไทย
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สัังคมอิินไซด์์ส่วนขึ้่�วส�ร์ในแวดวงบร์ิษััทจดทะเบียน

บมจ.อัลฟื้่า ดั้ว์้ชั�น (ALPHAX) ปิรีะก็าศบ้�ก็ดัีลสิ�งท้ายปิี 65 
ผน้ก็ “รี้านทองค้ำาภ่ว์ง” ยัก็ษั์ใหญ�ธุ่รีก็้จทองค้ำาในสิปิปิ.ลาว์ 
ล่ยปิล�อยสิ้นเช่�อทองค้ำา ดัีเดัย์ 7 พ.ย. 65 นี� ในรี้านทองค้ำา
ภ่ว์ง 4 สิาขา สิาขาตลาดัเช้า , สิาขาตลาดัว์ังทอง , สิาขา
ตลาดัไอเทค้ และสิาขาเว์ียงจันทน์เซ็นเตอรี์ ค้าดั 2 เดั่อน
แรีก็หลังเปิิดัฉาก็ปิล�อยก็่้ไดั้ไม�ตำ�าก็ว์�า 20 ล้านบาท ช่จ่ดัเดั�น
พ้จารีณาสิ้นเช่�อผ�านรีะบบออนไลน์ อน่มัต้ภายใน 90 นาที 
ว์างเปิ้าปิี 66 ยอดัปิล�อยสิ้นเช่�อทะล่ 300 ล้านบาท ผ�าน  
“มะหะท่นเช�า สิ้นเช่�อ” ซ้�งเปิ็นบรี้ษััทจดัทะเบียนในตลาดัห่้น
ของ สิปิปิ.ลาว์ ช�ว์ยหน่นรีายไดั้-ก็ำาไรีโตก็้าว์ก็รีะโดัดั

ALPHAX

บมจ.นอรี์ทอีสิ รีับเบอรี์ หรี่อ NER ค้ว์้า CGR 
5 ดัาว์ ปิรีะจำาปิี 2565 ต�อเน่�องเปิ็นปิีที� 2 จาก็
สิมาค้มสิ�งเสิรี้มสิถิาบันก็รีรีมก็ารีบรี้ษััทไทย 
ดั้านโบรีก็เก็อรี์ แนะนำา "ซ่�อ" จาก็ก็ารีฟื้้�นตัว์
หลังก็ารีสิ�งออก็ยางเรี้�มก็ลับสิ่�ภาว์ะปิก็ต้  
รีว์มถิ้งมีล่ก็ค้้าใหม�จาก็อ้นเดัียเพ้�มเข้ามา

 NER

โชว่์รายได้รว่ม  9 เดือนุปิี 65 แติะ 1,090.44 ลั้านุบาท 
เพื่ิ�มข้ึ้นุ 7.85% จากช่ว่งเดียว่กันุปิีก่อนุมีรายได้รว่ม 
1,011.07 ลั้านุบาท ฟากเอ็มดี "ศักำดิ์บวร์ พิุ่กำกำะณะสุตั" 
ระบุแนุว่โนุ้มธุรกิจช่ว่งโค้งส์ุดท้ายปิีนุี้ส์ดใส์ ลัุ้นุผลัปิระมูลั
งานุใหม่กว่่า 1,000 ลั้านุบาท จากงานุโครงส์ร้างพื่ื้นุ
ฐานุโทรคมนุาคมข้นุาดใหญ่ข้องภาครัฐแลัะเอกชนุ ช่ว่ย
ส์นุับส์นุุนุผลังานุเติิบโติติ่อเนุื�อง ทยอยรับรู้รายได้จาก 
Backlog  2 พื่ันุลั้านุบาทอีก 2-3 ปิีข้้างหนุ้า

INSET
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สัังคมอิินไซด์์
รีายงานก็ำาไรีจาก็ก็ารีดัำาเน้นงานไตรีมาสิ 3/2565 อย่�ที� 2.3 
พันล้านบาท เพ้�มข้�น 23.9% จาก็ช�ว์งเดัียว์ก็ันปิีก็�อน ซ้�ง
เต้บโตมาก็ก็ว์�าก็ารีเต้บโตของยอดัขาย เน่�องจาก็ก็ารีปิรีับ
สิัดัสิ�ว์นยอดัขายรีะหว์�างก็ล่�มผล้ตภัณฑ์ และอัตรีาสิ�ว์น ค้�าใช้
จ�ายในก็ารีขายและบรี้หารีต�อยอดัขาย ในไตัร์ม�ส 3/2555 
อยู่ที� 12.4% ล้ดล้งจ�กำ 12.7% ในไตัร์ม�ส 32564 เนื�องจ�กำ
คิ่�ใช้จ่�ยท�งกำ�ร์ ตัล้�ดแล้ะคิ่�โฆษัณ�ที�ล้ดล้ง โดยร์วม
คิ่�ใช้จ่�ยในกำ�ร์ขึ้�ยแล้ะบร์ิห�ร์ป็ร์ับ เพิ่ิ�มขึ้้�น (+12.4%) 
สอดคิล้้องกำับกำ�ร์เตัิบโตัขึ้องยอดขึ้�ย

TU

บรี้ษััท พีทีจี เอ็นเนอยี จำาก็ัดั (มหาชน) หรี่อ PTG ไดั้รีับ
รีางว์ัล "Sustainability Excellence" ปิรีะเภท "Rising 
Star Sustainability" เปิ็นปิีแรีก็ และไดั้รีับก็ารีค้ัดัเล่อก็ให้
อย่�ในรีายช่�อ "หุ้นยั�งยืน" หรี่อ Thailand Sustainability 
Investment (THSI) ปิรีะจำาปิี 2565 นับเปิ็นปิีที� 5 ต้ดัต�อ
ก็ันจาก็งาน "SET AWARDS 2022" ซ้�งจัดัข้�นโดัย
ตลาดัหลัก็ทรีัพย์แห�งปิรีะเทศไทย รี�ว์มก็ับว์ารีสิารีก็ารีเง้น
ธุนาค้ารี เม่�อว์ันที� 28 ต่ลาค้ม 2565 ที�ผ�านมา

PTG

ทุ่มงบลังทุนุกว่่า 589 ลั้านุบาท เดินุหนุ้า 3 โครงการ 
ในุผลัิติภัณฑ์ Smart Material เม็ดพิ่ล้�สตัิกำ พิ่ีพิ่ี  
สป็ันบอนด์ (PP Spunbond) 190,000 ตัันตั่อป็ ี
ใหญ่ที�ส์ุดในุปิระเทศ รับกระแส์โลักในุเรื�องการดูแลั
ส์ุข้ภาพื่ พื่ีพื่ีอาร์ (PPR: PP random copolymer pipe) 
80,000 ติันุติ่อปิี ใช้ผลัิติท่อนุำ้าร้อนุนุำ้าเย็นุ ทนุทานุ
พื่ิเศษั ไร้ส์าร ทาเลัติรายแรกข้องภูมิภาค รว่มถืึงเอชดี
พื่ีอี 100 - อาร์ซีี (HDPE 100-RC) 40,000 ติันุติ่อ
ปิี ใช้ผลัิติท่ออุติส์าหกรรมข้นุาดใหญ่ มีคว่ามแข้็งแรง 
ทนุทานุ แลัะมีอายุการใช้งานุยาว่นุานุถืึง 100 ปิี พื่ร้อม
ออกส์ู่ติลัาดในุปิระเทศแลัะติ่างปิระเทศภายในุปิี 2567

IRPC
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บอร์์ด GLOCON ไฟื้เขียว์แต�งตั�ง “เพิ่็ญ่ศร์ี” 
 ผ่้บรี้หารีม่อเก็๋าดั้ว์ยปิรีะสิบก็ารีณ์ก็ว์�า 20 ปิี นั�ง
รีัก็ษัาก็ารี CEO พรี้อมดั้งล่ก็หม้อเก็�า “วชิร์�ภร์ณ์” 
ก็ลับนั�งตำาแหน�ง CFO รี�ว์มทัพขับเค้ล่�อนธุ่รีก็้จ มี
ผลนับตั�งแต� 1 พฤศจ้ก็ายน 2565 “มาดัามหล่ยสิ์” 
มั�นใจภาพรีว์มก็ารีเต้บโตปิี 2565 สดใสตั่อเนื�อง
ป็ี 2566 ร์�ยได้แตัะ 3,200 ล้้�นบ�ท พรี้อมจ�าย
เง้นปิันผลผ่้ถิ่อห่้นตามเปิ้าไตรีมาสิ 1/2566

GLOCON

ดร์.ฤทธิี กำิจพิ่ิพิ่ิธิ แห่ง SCN ส์่งส์ัญญาณ
ท้ายปิี เร่งปิิดดีลัปิระมูลังานุรับเหมา
ก่อส์ร้าง คาดปิีนุี้ผลัปิระกอบการฟื้นุติัว่ 
รับอานุิส์งส์์ราคานุำ้ามันุแลัะค่าไฟข้ึ้นุ หลััง
กำาไรส์ุทธิครึ�งปิีแรกเพื่ิ�มข้ึ้นุ 669% พื่ร้อม
ส์่ง SAP เข้้าจดทะเบียนุในุติลัาดหลัักทรัพื่ย์
ปิลัายปิี 2566

SCN
























