อณุุภา ศิิริิรวง

ต้้นทุุนเพิ่่� ม
้ ดอกเบีย
ราคาน้ำ�มันดิบในตลาดโลกมากกว่า 100 ดอลล์ต่อบาร์เรล ธนาคากลางสหรัฐหรือเฟด คงขยับขึน
้ 0.50%.
ในเดือนพฤษภาคมนี.้ ...เพื่อสกัดเงินเฟ้อ
้ ดอกเบีย
้ อีกเพื่อจัดการเงินเฟ้อ คาดว่าเฟดจะขึน
้ ดอกเบีย
SCB CIO ประเมินเฟด ส่งสัญญาณขึน
้ เร็วและแรงขึน
้ 50
้ ดอกเบีย
bps ต่อครัง้ ในการประชุม 2 ครัง้ ข้างหน้า และขึน
้ ทั้งหมด 225 bps ในปี 2022 ซึง่ จะทำ�ให้ ECB ต้องขยับ
้ ดอกเบีย
ขึน
้ ตามในครึง่ หลังของปี ส่วนความกังวลเรื่อง Inverted yield curve ยังเป็นปัจจัยกดดันตลาดการเงินโลก
และอาจทำ�ให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ และเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง

้ ย่อมส่งผลให้ต้นทุนต่างๆขยับตัวเพิ่มขึน
้ มิอาจหลักเลีย
น้ำ�มันแพง ดอกเบีย
้ ส่อแววขึน
่ งได้
้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม
สำ�หรับฝั่ งผูป
้ ระกอบการ คงต้องปรับตัวทุกวิถท
ี าง เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนทีส
่ งู ขึน

้ ผ่อนคลายกิจกรรมเศรษฐกิจมากขึน
้ อาจช่วยบรรเทาได้บา
การเปิดประเทศมากขึน
้ ง แม้ตัวเลขผูต
้ ิดเชื้อโควิด-19
้ จำ�นวนจะมากเท่าไร คงต้องเกาะติดตามสถานการณ์ วลี ผูท
หลังวันสงกรานต์ จะเพิ่มขึน
้ ไี่ ม่ติดเชื้อโควิด-19 อาจ
ต้องกักตัวเองอยูบ
่ า
้ น ส่วนผูท
้ ต
ี่ ิดเชื้อฯ สัญจรไปมา กรณีป่วยไม่รุนแรงหรือไม่แสดงอาการ
้ นักท่องเทีย
้ อีกมุมหนึ่ง นักท่องเทีย
การเปิดประเทศมากขึน
่ วจากต่างประเทศก็เพิ่มขึน
่ วไทย ก็เดินทางไปต่าง
้ เช่นเดียวกัน
ประเทศมากขึน
ทางด้านตลาดหุน
้ ไทย เชื่อว่า ตลอดทั้งเดือนเมษายนนี้ คงผันผวน ตามปัจจัยทีเ่ ข้ามา หุน
้ เก็งกำ�ไร สลับสับ
เปลีย
่ นตัวเล่น บนความไม่แน่นอน ดั่งสภาพอากาศทีเ่ ปลีย
่ นแปลง
อะไรก็ไม่มค
ี วามแน่นอน ขอให้นักลงทุน พร้อมรับมือ ทุกสถานการณ์....

ประสิิทธิ์์� กรโชคอนัันต์์
บรรณาธิิการบริิหาร

สิิริิวััฒนา กลางประพัั นธ์์

หน้าร้อน เดือนเมษายนปีนี้ สงครามยูเครน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ก็จริง แต่การทำ�ธุรกิจ
ก็ต้องเดินหน้า ก้าวไปข้างหน้า แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน ฉบับเดือนเมษายน 2565
ขอนำ�เสนอ 4 บจ. ก้าวไปข้างหน้ามีเนื้อหาน่าสนใจ ดังนี้

WHA

วางแผนจะใช้เงินลงทุนประมาณ 4,000 ล้าน
บาท เพื่อลงทุนในธุรกิจดิจิทัล ภายในระยะ

เวลา 4-5 ปี โดยจะปรับการดำ�เนินธุรกิจเป็น
รูปแบบ Tech Company ด้วยการต่อยอด

ในธุรกิจเดิมที่บริษทมีอยู่ทั้งในด้านของธุรกิจ

นิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจไฟฟ้า
และระบบสาธารณูปโภค เช่น ดิจิทัลเฮลธ์แคร์
EV Value Chain และระบบเอนเนอร์ยี่ เทรด

ดิ้ง อีกทั้งจะลงทุนในกลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพที่มี
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับบริษัท

EGCO

อัดงบลงทุน 30,000 ล้านบาท ในปี 2565

แสวงหาโอกาสสร้างการเติบโตตามทิศทาง

พลังงานโลก ลุยต่อยอดความสำ�เร็จด้านพลังงาน

หมุนเวียนในสหรัฐอเมริกาผ่าน “เอเพ็กซ์” ควบคู่
พัฒนาเทคโนโลยี “การผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน

(Hydrogen to Power)” ตอบโจทย์อนาคต เจาะ
กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทย

PTG

เปิดแผนทรานฟอร์มธุรกิจจาก Oil และ
Non-oil เป็นธุรกิจ “Co-Created
Ecosystem” มุ่ง 8 ธุรกิจหลักสร้างการ
เติบโตแบบมั่นคงและยั่งยืน สัดส่วนกำ�ไร
จาก Non-oil สู่ระดับ 50% พร้อมก้าวสู่
Global Company ตั้งเป้าปีนี้ EBITDA โต
15-20%

SSP
ปีนี้ได้ตั้งเป้ารายได้โตไม่ต่ำ�กว่า 20% ผลัก
ดันผลการดำ�เนินงานสร้างสถิติสูงสุดใหม่
ต่อเนื่อง โดยบริษัทฯอยู่ระหว่างเจรจา
ดีล M&A และ JV โครงการโรงไฟฟ้าทั้ง
ในและต่างประเทศ ร่วมกับพันธมิตรใน
หลายโปรเจค
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PTG ร่่วมลงทุุน "ยููนิิท" ตั้้�ง MAXBIT
ลุุ ยธุุ รกิิ จ Digital Asset Broker หวัังปฏิิ วััติิวงการ
สิิ นทรััพย์์ ดิิจิิทัั ลในไทย

PTG จัับมืือกัับ ยููนิิท สตาร์์ทอััพผู้้ชำ
� ำ�นาญด้้านการลงทุุนในสิินทรััพย์์ดิจิ
ิ ิทััล ทุ่่�มเม็็ดเงิิน
ลงทุุน 300 ล้้านบาท ตั้้�งบริิษััท แมกซ์์บิิท ดิิจิทั
ิ ัล แอสเซท จำำ�กััด (MAXBIT DIGITAL
ASSET CO.,LTD) ลุุยธุุรกิิจนายหน้้าซื้้�อขายสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล (Digital Asset Broker)
จ่่อเปิิดผลิิตภััณฑ์์สิินทรััพย์์ดิิจิิทััลตอบโจทย์์และเข้้าถึึงได้้ทุุกกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมาย
ปฏิิวััติิวงการสิินทรััพย์์ดิิจิทั
ิ ัลในไทย
นายปกเขตร รััชกิิจประการ กรรมการผู้้จั
� ัดการ
บริิษััท แมกซ์์บิิท ดิิจิิทััล แอสเซท จำำ�กััด
(MAXBIT DIGITAL ASSET CO.,LTD) เปิิด
เผยว่่า จากแนวโน้้มของแพลตฟอร์์มสิินทรััพย์์
ดิิจิิทััล ที่่�เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องในช่่วง 10 ปีีที่่�ผ่่าน
มา โดยเฉพาะสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลที่่�เป็็นบิิทคอยน์์
โดยทางกลุ่่�ม PTG จึึงได้้ทำำ�การศึึกษาตลาด
สิินทรััพย์์ดิิจิิทััลด้้วยเช่่นกัันเป็็นระยะเวลากว่่า 3
ปีี โดยจะให้้ความสนใจในเรื่่�องเทคโนโลยีีบล็็อก
เชนค่่อนข้้างมาก ประกอบกัับการที่่�กฎหมาย
และกฎระเบีียบข้้อบัังคัับในไทยมีีความชััดเจน
และเอื้้�ออำำ�นวยมากขึ้้�นจึึงทำำ�ให้้สิินทรััพย์์ดิิจิิทััล
เติิบโตสููงเพิ่่�มขึ้้�น จึึงทำำ�ให้้บริิษััทฯมีีแนวคิิด
ที่่�จะลงไปแข่่งขัันในตลาดอย่่างจริิงจััง ซึ่่�งจะ
อาศััยฐานข้้อมููลจากบััตรแม็็กซ์์ การ์์ด (Max
Card) ที่่�มีีสมาชิิกมากกว่่า 17 ล้้านคน ซึ่่�ง 7.29
ล้้านคน เป็็นกลุ่่�มอายุุระหว่่าง 18-40 ปีี เป็็นก
ลุ่่�มอายุุที่่�ใกล้้เคีียงกัับกลุ่่�มอายุุที่่�นิิยมลงทุุน
ในสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล อย่่าง คริิปโทเคอร์์เรนซีี
(cryptocurrency)
ส�ำหรับรูปแบบของการท�ำสินทรัพย์ดจ
ิ ท
ิ ล
ั ของบ
ริษัทฯ จะเน้นฟังก์ชั่นการซื้อขายที่ง่ายสะดวก
และรวดเร็ว เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นมา
เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงในการลงทุนได้ โดย
มีลักษณะจะคล้ายกับ คอยน์เบส ผู้ให้บริการ
แพลตฟอร์มซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลจากสหรัฐ
ซึ่งแพลตฟอร์มที่บริษัทฯได้ท�ำการพัฒนาขึ้น
มาใหม่ มีชื่อว่า "MAXBIT" ที่เกิดขึ้นจากความ
ร่วมมือระหว่าง บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จ�ำกัด (
มหาชน) หรือ PTG และ บริษัท ยูนิท จ�ำกัด ซึ่ง
เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการร่วม

ลงทุน ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี
ทางการเงิน อย่างสินทรัพย์ดิจิทัล และการ
พัฒนาระบบบล็อกเชน พร้อมจัดตั้งบริษัทใหม่
ภายใต้ชื่อ บริษัท แมกซ์บิท ดิจิทัล แอสเซท
จ�ำกัด (MAXBIT DIGITAL ASSET CO.,LTD)
ส�ำหรับการร่วมลงทุนในครั้งนี้มีทั้งหมด 4 ส่วน
เป็นคนไทยทั้งหมด โดย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ PTG มีสัดส่วนการลงทุน
ที่ 35%, บริษัท ยูนิท จ�ำกัด ลงทุน 35% ส่วนที่
เหลืออีก 30% จะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 ราย
โดยเงินลงทุนเริ่มแรกจะอยู่ที่ 300 ล้านบาท
เพื่อขอใบอนุญาตประกอบการเป็นตัวแทนการ
ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย และเพื่อ
ใช้พัฒนาระบบและแอพพิเคชั่นแพลตฟอร์ม
ใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้ได้ท�ำการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
ได้ทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
ทั้งนี้ในปัจจุบันบริษัทฯได้รับไลเซนส์มาแล้ว
ทั้งหมด 4 ใบ จากทางธนาคารแห่งประเทศไทย
ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้บริษัท แมกซ์ โซลูชัน
เซอร์วิส หรือ Max Card ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับ
อี มันนี่ ( E-Money ) และ กระเป๋าเงินดิจิทัล
(E-Wallet) โดยเฉพาะ
ในส่วนของการยื่นเรื่องขอใบอนุญาตประกอบ
การเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
(Digital Asset Broker)ในประเทศไทย กับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. นั้น ปัจจุบันอยู่

ระหว่างกระบวนการปรึกษาหารือและเตรียม
เอกสารเพื่อรอยื่นขอใบอนุญาตกับทาง ก.ล.ต.
ด้านแพลตฟอร์มแอพพลิเคชั่นที่ทางผู้ใช้งาน
จะใช้เทรดนั้น ส�ำหรับตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
นั้นได้ท�ำการพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว หาก
ได้ใบอนุญาตจากก.ล.ต. แล้วจึงจะสามารถ
ด�ำเนินกิจกรรมซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ ขณะ
ที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯจะมีความแตกต่างจาก
การแลกเปลี่ยนเงินของสินทรัพย์ดิจิทัล
ส�ำหรับการเป็นนายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
จะท�ำให้บริษัทฯสามารถจัดซื้อ จัดหา สินทรัพย์
ดิจิทัลที่ลูกค้าอยากได้จากทุกหนแห่งมาเสนอ
ราคาให้ลูกค้าได้ โดยจะมีการเปรียบเทียบราคา
สินทรัพย์ดิจิทัลให้กับลูกค้าผ่านแอพพิเคชั่น
MAXBIT พร้อมน�ำเสนอราคาที่ดีที่สุดให้กับ
ลูกค้า ณ ตอนที่ลูกค้าซื้อกับแพลตฟอร์ม
บริษัทฯ
"การเข้ามาลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใน
ครั้งนี้ ทางกลุ่ม PTG มองการเติบโตในตลาด
ไม่ต�่ำกว่าอันดับ 2 แน่นอน และจะก้าวขึ้นเป็น
อันดับ 1 ในอนาคตในที่สุด ซึ่งคงต้องจับตา
มองกันต่อไป สุดท้ายแล้วหากเราประสบ
ความส�ำเร็จ สิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมานั้น เชื่อว่าจะ
เปลี่ยนวงการสินทรัพย์ดิจิทัลในไทยได้จริงๆ
รวมถึงจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กลุ่ม PTG จะ
สามารถสร้างรายได้เพิ่มจากธุรกิจ Non-oil
อย่างยั่งยืนต่อไป" นายปกเขตร กล่าว
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NER ย้ำำ�ปี
� ี 65 ปัักหมุุดรายได้้ 2.8 หมื่่�นลบ.
แย้้ม ก.ค. นี้้�ลุุยผลิิตแผ่่นปููรองปศุุสัต
ั ว์์
NER คงเป้้าปีี 65 รายได้้ 2.8 หมื่่�นลบ. โกยยอดขายยางพารา 5 แสนตััน
แย้้ม กลางเม.ย.นี้้� รัับเครื่่�องจัักรผลิิตแผ่่นปููรองปศุุสััตว์์
นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส
รับเบอร์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ NER
เปิดเผยว่าบริษัทฯ คงเป้ารายได้รวม
ปี2565 ไว้ที่ 28,000 ล้านบาท จาก
ปีก่อนที่ท�ำได้ 24,456.29 ล้านบาท
พร้อมคาดปริมาณขายยางพาราอยู่
ที่ 500,000 ตัน เป็นผลจากความ
ต้องการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ยังดีต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน
บริษัทฯ แมชชิ่งออเดอร์ถึงเดือน
สิงหาคมแล้ว ขณะที่บริษัทฯ ยังเดิน
หน้าขยายตลาดทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ โดยล่าสุดอยู่ระหว่างเจรจา
ลูกค้าอินเดีย 2 ราย
ส่วนสถานการณ์ราคาน�้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น
จากสงครามรัสเชีย- ยูเครน ส่งผลให้
ราคายางซึ่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ดีดตัว
สูงขึ้นส่งผลดีต่อบริษัทฯ

แท่ง และยางอัดแท่งผสมท�ำให้มีก�ำลัง
การผลิตเพิ่มขึ้นจาก 465,600 ตัน
เป็น 515,600 ตัน
ด้านแผนงานธุรกิจปลายน�้ำ ผลิตภัณฑ์
แผ่นปูรองปศุสัตว์ ประมาณกลาง
เดือนเมษายนนี้ บริษัทฯ จะน�ำเข้า
เครื่องจักร จากนั้นจะทดสอบการ
ผลิต คาดว่าจะเริ่มผลิตสินค้าในเดือน
กรกฎาคมนี้ คาดว่าจะสามารถผลิต
แผ่นปูรองปศุสัตว์ ได้ปีละ 1 ล้านแผ่น
ทั้งนี้ โครงการผลิตและจ�ำหน่ายแผ่น
ปูรองปศุสัตว์ คาดว่าจะจะสามารถ
เพิ่มมูลค่าสินค้า โดยบริษัทฯ ได้มี
โครงการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนา
สินค้าส�ำเร็จรูป ใช้งบลงทุนประมาณ
100 ล้านบาท เพื่อต่อยอดธุรกิจใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลายน�้ำ หรือสินค้า
ส�ำเร็จรูปเพื่อสร้างรายได้และก�ำไรให้
แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

พร้อมมองในระยะข้างหน้าที่ภาครัฐส่ง
เสริมและผลักดันให้ประชาชนเปลี่ยน
มาใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) มากขึ้น เชื่อว่
จะส่งผลดีต่อบริษัทฯ เช่นกัน

อีกทั้งยังมีโครงการติดตั้งแผงโซลาร์
เซลล์เพิ่มอีก 4 เมกะวัตต์ จากเดิม
1 เมกะวัตต์ ส่งผลให้มีก�ำลังการผลิต
เพิ่มขึ้นเป็น 5 เมกะวัตต์ เพื่อประหยัด
พลังงานและลดค่าใช้จ่าย

นายชูวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ
ลงทุนในปี2565 บริษัทฯ ได้มีการ
ลงทุนในโครงการเพิ่มก�ำลังการผลิต (
โรงงานยางแท่งแห่งที่2) 50,000 ตัน
เพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิตที่ใช้ในยางอัด

ขณะเดียวกันยังมีโครงการใช้หุ่นยนต์
ดึงยางในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในสาย
การผลิตและลดต้นทุุนแรงงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเพิ่มราย
ได้จากการขายสินค้ายางแท่ง ( STR )
โดยจ้างผลิตสินค้ายางแท่ง STR ผ่าน
OEM เพิ่มขึ้นอีก 40,000 ตัน เพื่อ
เพิ่มรายได้จากการขายที่ 510,000 ตัน
เป็น 550,000 ตัน
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ขอเชิญชวนผู้ถือ
วอร์แรนต์ (NER-W1) ให้แจ้งการใช้
สิทธิแปลงสภาพครั้งสุดท้าย ในวันที่
26 พฤษภาคม 2565 โดยมีระยะเวลา
การแจ้งความจ�ำนงในการใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ายระหว่างวันที่ 11 25 พฤษภาคม
2565 ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
คือ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จ�ำกัด (
มหาชน) ณ อาคารเซ็นทรัลซิตี้บางนา
ชั้น 28 กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ใบส�ำคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 1.80 บาทต่อ
หุ้น
ส�ำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�ำเนิน
ธุรกิจเพื่อรองรับการขยายก�ำลังการ
ผลิตและยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น จาก
นโยบายของบริษัทที่เดินหน้าขยาย
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และช่วยเสริม
ให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้น
ส�ำหรับการขยายการด�ำเนินงานใน
อนาคต
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DOD ดีีเดย์์ส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร
จากสารสกััด CBD - Hemp Seed เม.ย.นี้้�

มั่่�นใจปีีนี้ปั้
้� � นรายได้้
้
ทั้�ง
้ ปีีโต 20 % ตามเป้้า
บมจ.ดีีโอดีี ไบโอเทค (“DOD”) ซุ่่�มเงีียบ.!ประกาศเดิินหน้้า จ่่อเริ่่�มทยอยส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารที่่�มีีสารสกััด
ของกััญชง CBD - Hemp Seed Oil ให้้กลุ่่�มลููกค้้าเกืือบ 40 ราย เมษายนนี้้�เป็็นต้้นไป ทั้้�งกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหาร
ที่่�มีีส่่วนผสมของ CBD กว่่า 30 SKU กลุ่่�มผลิิตผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีส่่วนผสมของน้ำำ��มัันจากเมล็็ดกััญชง (Hemp Seed Oil)
กว่่า 20 SKU และกลุ่่�มผลิิตผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีส่่วนผสมของใบกััญชง กว่่า 20 SKU มั่่�นใจปีีนี้้�ปั้้�นรายได้้ทั้้�งปีีโต 20 % ตาม
เป้้า ขณะที่่� SHT ส่่งซิิกเตรีียมขายวััตถุุดิิบสารสำำ�คััญ CBD ให้้เหล่่าบรรดาผู้้�ประกอบการที่่�เตรีียมพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
ต่่างๆในวงกว้้าง ตอกย้ำำ��การเป็็นผู้้�พััฒนาและต่่อยอดในการผลิิตผลิิตภััณฑ์์เสริิมอาหารที่่�มีีสารสกััดจากกััญชง แบบ
One Stop Service Solution สอดรัับแผนการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจ สู่่� New S-Cure อย่่างเต็็มรููปแบบในปีีนี้้�
นายธนิิน ศรีีเศรษฐีี ประธานเจ้้า
หน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท ดีีโอดีี ไบโอ
เทค จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ “DOD”
เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทฯเร่งเดินหน้า
เพื่อวางกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารที่มีส่วนผสมสารสกัดจาก
กัญชง ในส่วนของ CBD (Cannabidiol)
ส่วนผสมน�้ำมันจากเมล็ดกัญชง (Hemp
Seed Oil) และจากโปรตีนเมล็ดกัญชง
ที่มีสาร Tetrahydrocannabinol (THC)
ต�่ำกว่า 0.2% ทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารเพื่อความสวยงามและ
สุขภาพ โดยเตรียมทยอยส่งมอบให้
กับกลุ่มลูกค้าเกือบ40ราย ตั้งแต่เดือน
เมษายนนี้เป็นต้นไป ประกอบด้วยกลุ่ม
ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสม
ของCBD มากกว่า 30 SKU กลุ่มผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน�้ำมันจาก
เมล็ดกัญชง (Hemp Seed Oil) กว่า
20 SKU และกลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนผสมของใบกัญชง อีกประมาณ 20
SKU
ในขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นขอขึ้น
ทะเบียนผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของสาร
สกัดจากกัญชงต่อคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) เพื่อขอเอกสารอนุญาต
ขอรับเลขสารบบ “13 หลัก” (เลข อย

.)ให้กับกลุ่มลูกค้า ทั้งนี้หากขั้นตอนดัง
กล่าวแล้วเสร็จ ทาง“ DOD” ก็สามารถ
ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มลูกค้าได้
ตามแผนที่วางไว้ ซึ่ง “DOD”ก็จะเป็นผู้
ประกอบการรายแรกในตลาดที่ส่งมอบ
ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผส
มของ CBD และ ขึ้นเลข อย. ให้ลูกค้า
วางจ�ำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ทั้งนี้หากเป็นไปตามแผน
งานที่วางไว้ คาดว่าจะส่งผลให้ “DOD”
มีอัตราการเติบโตของยอดขายปี 2565
ประมาณ 20% จากปีก่อน
ขณะที่ บริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จ�ำกัด
(“SHT”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ “DOD”
ซึ่งด�ำเนินธุรกิจโรงสกัดสารสกัดจากกัญ
ชง พืชกระท่อม และพืชสมุนไพรไทย
ล่าสุด “SHT”ได้เริ่มด�ำเนินการสกัดสาร
CBD ภายในโรงสกัดที่ได้มาตรฐาน
สากลเชิงพาณิชย์อย่างถูกกฎหมายเป็น
รายแรกของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เพื่อ
จ�ำหน่ายสารสกัด CBD ให้กับ “DOD”
และกลุ่มผู้ประกอบทั่วไป เพื่อน�ำไปใช้
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว
“ช่วงที่ผ่านมากลุ่ม Contract
Farming กลุ่มเกษตรกรพันธมิตร และ
เกษตรกรรายใหม่ๆ เสนอขายวัตถุดิบ

ช่อดอก ให้กับทาง “SHT” เข้ามาอย่าง
ต่อเนื่องมากกว่า 1,000 กิโลกรัม ส่ง
ผลให้บริษัทฯมีวัตถุดิบเพียงพอส�ำหรับ
ความต้องการของ “DOD” ที่จะน�ำ
CBD และ THC ไปผลิตผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารให้กับลูกค้า รวมทั้ง “SHT”
สามารถขายวัตถุดิบให้กับกลุ่มผู้
ประกอบทั่วไป เพื่อน�ำไปต่อยอดธุรกิจ
ได้อีกด้วย”
ล่าสุดบริษัทฯ เตรียมเซ็นสัญญากับ
พันธมิตรจากต่างประเทศอีก 2 ราย ซึ่ง
เป็นผู้น�ำด้านผลิตภัณฑ์กัญชง-กัญชาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อน�ำเทคโนโลยี
มาใช้ในไลน์ผลิตโดยจะเป็นการน�ำทั้ง
เครื่องผลิตด้านการสกัด สูตรการผลิต
และองค์ความรู้ (Know-how) ของ
พันธมิตรดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับไลน์
การผลิตและการสกัดของทั้ง “DOD”
และ “SHT” เพื่อเป็นการตอกย�้ำการ
เป็นผู้พัฒนาและต่อยอดในการผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารสกัดจาก
กัญชง ได้อย่างครบวงจรแบบ One
Stop Service Solution ตั้งแต่ต้นน�้ำ
จนถึงผลิตภัณฑ์ปลายน�้ำ เพื่อการขับ
เคลื่อนธุรกิจสู่ New S-Cure อย่างเต็ม
รูปแบบในปี 2565
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กลุ่่�ม B เดิินหน้้าแผนลงทุุนเต็็มสููบ
ดีีเดย์์ขุุดคริิปโทฯเฟสแรกสััปดาห์์นี้้�
� รถหััวลากเพิ่่� ม 29 คััน
ซื้้อ
กลุ่่�ม B เดิินหน้้าตามแผนยุุทธศาสตร์์เต็็มสููบ ล่่าสุุด”อีีโคลด์์”ซึ่่�งเป็็นบริิษััทร่่วมทุุน ได้้ฤกษ์์ขุุด
คริิปโทฯเฟสแรกภายในสััปดาห์์นี้้�เกืือบ 100 เครื่่�องจากเป้้าหมาย 2,200 เครื่่�อง ขณะที่่�
”เทพฤทธา”ต่่อสััญญาจำำ�หน่่ายน้ำำ��ดิิบกัับซุุปเปอร์์วอเตอร์์ 1.5 ล้้านลููกบาศก์์เมตร ส่่วนธุุรกิิจ
ขนส่่ง ลุุยขยายฐานลููกค้้าส่่งออกรายใหญ่่ “ธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�ม-ข้้าวสาร”พร้้อมซื้้�อรถหััวลาก
เพิ่่�ม 29 คััน รวมเป็็น 66 คััน รองรัับการเติิบโต
ดร.ปััญญา บุุญญาภิิวััฒน์์ ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท บีี จิิสติิกส์์
จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ B เปิิดเผย
ถึึงความคืืบหน้้าแผนการลงทุุนของ
กลุ่่�ม B ว่่า ในส่่วนของ บริิษััท อีีโค
ลด์์ จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทร่่วมทุุนของ
B กัับ บริิษัท
ั เอ็็นอาร์์ อิินสแตนท์์ โป
รดิิวซ์์ จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ NRF ได้้
เริ่่�มติิดตั้้�งเครื่่�องขุุดคริิปโทเคอร์์เรน
ซีี (Cryptocurrency) เฟสแรกเกืือบ
100 เครื่่�อง ซึ่่�งพร้้อมที่่�จะเริ่่�มขุุดคริิ
ปโทฯภายในสััปดาห์์นี้้� และจะทยอย
ติิดตั้้�งเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�องให้้ครบ
ตามเป้้าหมาย 2,200 เครื่่�อง
ส�ำหรับธุรกิจจ�ำหน่ายน�้ำดิบที่ด�ำเนิน
การโดยบริษัทร่วมทุนคือ บริษัท
เทพฤทธา จ�ำกัด ภายหลังจากที่ได้มี
การซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับแหล่ง
น�้ำ ล่าสุดได้มีการต่อสัญญากับ
บริษัท ซุปเปอร์ วอเตอร์ จ�ำกัด
( Super water) ในการจ�ำหน่าย
น�้ำดิบอีก 1.5 ล้านลูกบาศก์เมตร
นอกจากนี้บริษัทดังกล่าวก็อยู่ใน

ระหว่างศึกษาแผนที่จะน�ำหุ้นเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดย
เบื้องต้นตั้งเป้าหมายว่าจะน�ำหุ้นเข้า
จดทะเบียนในตลาดได้ภายใน 2-3
ปี
ดร.ปัญญา ยังได้กล่าวต่อถึงธุรกิจ
ขนส่งและโลจิสติกส์ บริษัทได้ท�ำการ
ซื้อรถหัวลากเข้ามาเสริมกองรถอีก
29 คัน รวมแล้วมีรถหัวลากจ�ำนวน
66 คัน ซึ่งได้เริ่มด�ำเนินการตั้งแต่
1 เม ย ที่ผ่านมา รวมทั้งมีการใช้
บริการซับคอนแทรคที่เป็นพันธมิตร
ของอีกประมาณ 100 คัน
เพื่อรองรับความต้องการใช้รถหัว
ลากได้เพียงพอ เนื่องจากปัจจุบัน
บริษัทได้มีการขยายฐานลูกค้าขนส่ง
ไปในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม จาก
เดิมที่จะเน้นเฉพาะอุตสาหกรรม
หนัก โดยปัจจุบันบริษัทได้ ขยาย
ฐานลูกค้าขนส่งไปยังตลาดเครื่อง
ดื่มรายใหญ่ทั้งขนส่งในประเทศและ

ส่งออก รวมทั้งขนส่งข้าวสารออกไป
ยังต่างประเทศ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี
จิสติกส์ จ�ำกัด(มหาชน) กล่าวต่อว่า
แผนการลงทุนของกลุ่ม B เป็นไป
ตามแผนยุทธศาสตร์ที่โฟกัสในกลุ่ม
โดยให้โฟกัส 2 ธุรกิจหลักคือ กลุ่ม
ธุรกิจขนส่งและ โลจิสติกส์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green
Logistics และธุรกิจสาธารณูปโภค
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ
Green Utilities
ขณะที่การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล
เนื่องจากบริษัทได้เล็งเห็นถึง
การเติบโตของคริปโทเคอร์เรนซี
(Cryptocurrency)
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาส
ในการด�ำเนินธุรกิจและผลการ
ด�ำเนินงานในอนาคต
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IVL ปิิดดีีลเข้้าซื้้�อกลุ่่�มธุุรกิิจ Integrated Oxides
and Derivatives (IOD)
ในประเทศกลุ่่�มละติินอเมริิกาและทวีีปอเมริิกาเหนืือ
นายโซวิิค รอย เชาว์์ดููรี่่� เลขานุุการบริิษััท บริิษััท อิินโดรามา เวนเจอร์์ส จำำ�กััด (มหาชน) IVL
เปิิดเผยว่่าตามที่่� บริิษััท อิินโดรามา เวนเจอร์์ส จำำ�กััด (มหาชน) (“ไอวีีแอล” หรืือ “บริิษััท”) ได้้
มีีการเปิิดเผยสารสนเทศ เมื่่�อวัันที่่� 16 สิิงหาคม 2564เกี่่�ยวกัับการเข้้าซื้้�อหุ้้�นใอััตราร้้อยละ 100
ของบริิษััท Oxiteno S.A. – Ind?stria e Com?rcioซึ่่�งเป็็นบริิษััทที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นอย่่างถููกต้้องตาม
กฎหมายของประเทศสหพัันธ์์สาธารณรััฐบราซิิล และบริิษััทในเครืือ (“Oxiteno”) นั้้�น

ไอวีแอลขอเรียนให้ทราบว่าการเข้า
ซื้อหุ้นดังกล่าวได้ด�ำเนินการเสร็จสิ้น
แล้ว เมื่อวันที่ 1เมษายน 2565โดย
ทีมผู้บริหารของไอวีแอลได้เข้า
ควบคุมดูแลกิจการของ Oxiteno
ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐบราซิล ประเทศอุรุก
วัยประเทศเม็กซิโก และประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดย Oxiteo จะเป็นส่วนหนึ่งใน
กลุ่มธุรกิจ Integrated Oxides
and Derivatives (IOD) ของไอ
วีแอล ซึ่งกิจการของOxiteno ที่
ไอวีแอลเข้าซื้อ ประกอบด้วยฐาน
โรงงานผลิต 11แห่งในละตินอเมริกา
และสหรัฐอเมริกา ศูนย์วิจัยและ
พัฒนา 5แห่งพร้อมทีมบริหารที่
มากประสบการณ์ การก�ำกับดูแล
ด้านสิ่งแวดล้อมที่รัดกุม และความ
เชี่ยวชาญในนวัตกรรมเคมีภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
เมื่อรวมกับ Oxiteno กลุ่มธุรกิจ
IOD จะเป็นผู้น าเทคโนโลยีที่ส่ง
เสริมโซลูชั่นสารลดแรงตึงผิวที่โดด

เด่นด้านนวัตกรรมและมีมูลค่าเพิ่ม
(HVA) ทั้งในตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อ
การดูแลที่อยู่อาศัยและการดูแล
ส่วนบุคคล โซลูชั่นเพื่อการเกษตร
รวมทั้งสารเคลือบผิวและตลาด
ทรัพยากร ความหลากหลายนี้จะ
เพิ่มเสถียรภาพและความยืนหยุ่น
ทางรายได้ของกลุ่มธุรกิจ IOD
โดยตลาดสารลดแรงตึงผิวมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ
ที่ผ่านมา ด้วยปัจจัยหนุนจากการ
เติบโตของจ�ำนวนประชากร การ
ขยายตัวของสังคมเมือง และความ
ตระหนักต่อสุขอนามัยที่เพิ่มสูงขึ้น
ท่ามกลางการระบาดทั่วโลก
การลงทุนใน Oxiteno มีมูลค่าของ
กิจการ (enterprise value) ใน
อัตราส่วน 6.1 เท่าของ EBITDA เมื่อ
เทียบกับผลประกอบการปี 2564
และท�ำให้เกิดรายได้ส่วนเพิ่มทันที
ทั้งนี้ธุรกรรมดังกล่าวซึ่งรวมถืงกา
รก�ำหนดจ่ายเงินมูลค่า 150 ล้าน

เหรียญสหรัฐในเดือนเมษายน ปี
2567ใช้งบลงทุนทั้งหมดจากกระแส
เงินสดอิสระ สินทรัพย์ระยะสั้นจาก
เงินทุนหมุนเวียน และหนี้สินที่มีดอก
เบี้ย ทั้งนี้ ไอวีแอลคาดว่าจะสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายมูลค่า 100 ล้านเหรียญ
สหรัฐจากการปรับรูปแบบการ
ด�ำเนินธุรกิจ การเพิ่มศักยภาพของ
สินทรัพย์ และความเป็นเลิศในการ
ด�ำเนินงาน
ส�ำหรับข้อมูลเพิ่มเติมจะปรากฏ
ต่มเอกสารการน�ำเสนอ เรื่อง
“Creating a Unique Surfactants
PortfolioConnected by Chemist
ry”ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท
หรือคลิกลิงค์ด้านล่างนี้เพื่อเข้าถึง
เอกสารการน�ำเสนอดังกล่าว
https://hub.optiwise.io/en/
documents/46823/creatinga-unique-surfactantsportfolio-connected-bychemistry.pdf
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ORI โกยยอดขาย Q1/65 เฉีียด 8 พัันลบ.
โตทั้้�ง YoY และ QoQ หลัังโครงการเปิิดตััวใหม่่มาแรง
"ออริิจิ้้�น พร็็อพเพอร์์ตี้้�" ประเดิิมตลาดที่่�อยู่่�อาศััย Q1/2565 กวาดยอดขายบ้้าน-คอนโดเฉีียด 8,000 ล้้านบาท
เติิบโตทั้้�ง YoY และ QoQ โครงการเปิิดตััวใหม่่มาแรง กวาดยอดขายเฉลี่่�ย 50% ของยููนิิตที่่�เปิิดขาย นำำ�โดย "บริิกซ์์
ตััน แคมปััส บางแสน" คอนโดเจาะกลุ่่�มนัักศึึกษาใน EEC กระแสดีีจน Sold Out มั่่�นใจเปิิดโครงการใหม่่ต่่อเนื่่�อง
ใน Q2/2565 อีีก 8 โครงการ มููลค่่ากว่่า 13,000 ล้้านบาท นำำ�ร่่องโดยเฟสแรกของเมกะโปรเจกต์์แลนด์์มาร์์คแห่่ง
ปีี "ออริิจิ้้�น ทองหล่่อ เวิิลด์์" ควบคู่่�การรุุกตลาด Investment Property ด้้าน ทริิส เรทติ้้�ง อััปเกรดสถานะบริิษััทสู่่�
BBB+ แนวโน้้ม stable หลัังผลงานดีีต่่อเนื่่�อง
นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (
มหาชน) หรือ ORI
ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เปิด
เผยว่า ในไตรมาส 1/2565 (ม.ค.-มี.ค.2565)
บริษัทสามารถสร้างยอดขายรวมอยู่ที่ประมาณ
8,000 ล้านบาท ยังคงเติบโตขึ้นเมื่อเทียบกับ
ไตรมาส 4/2564 (QoQ) และช่วงเดียวกันของปี
ก่อนหน้า (YoY) แบ่งเป็นยอดขายจากโครงการ
คอนโดมิเนียม ประมาณ 70% และยอดขายจาก
โครงการบ้านจัดสรร ประมาณ 30%
จากยอดขายดังกล่าว แบ่งเป็นยอดขายจาก
กลุ่มโครงการพร้อมอยู่ (Ready to move) ราว
50% และยอดขายจากกลุ่มโครงการที่เพิ่งเปิด
ขาย (New Launch) และอยู่ระหว่างด�ำเนิน
การก่อสร้าง (Ongoing) รวมกันราว 50% โดย
ในไตรมาส 1/2565 นี้ บริษัทเปิดตัวโครงการ
ใหม่ทั้งสิ้น 7 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า
10,000 ล้านบาท จึงท�ำให้สัดส่วนยอดขาย
จากโครงการใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะส�ำคัญ
แม้โครงการ New Launch จะเปิดตัวเพียงไม่
กี่เดือน แต่ ก็ยังท�ำยอดขายเฉลี่ยสะสม (Take
Up Rate) อยู่ที่ประมาณ 50% ของยูนิตที่เปิด
ขาย
"วันนี้เรามองเห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีของ
ตลาดที่อยู่อาศัย เมื่อประกอบกับความเข้าใจ
Customer Insight เป็นอย่างดี จึงส่งผลให้
เรายังได้รับการตอบรับอย่างยอดเยี่ยมจาก
กลุ่มลูกค้า Gen Y ไปจนถึง Gen Z สังเกตได้
จากยอดขายในภาพรวม โดยเฉพาะโครงกา
รบริกซ์ตัน แคมปัส บางแสน คอนโดมิเนียม
ใกล้มหาวิทยาลัยบูรพา เจาะตลาดนักศึกษา ที่
สามารถ Sold Out ได้ภายในระยะเวลาไม่นาน
เช่นเดียวกับโครงการโซ ออริจิ้น เกษตร อินเต
อร์เชนจ์ ที่มีฟังก์ชันตอบโจทย์คน Work From
Home และใกล้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จน
ท�ำให้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ท�ำยอดขาย

ไปกว่า 70% ตั้งเต่เดือนเรก" นายพีระพงศ์?
กล่าว
นายพีระพงศ์ กล่าวอีกว่า ส�ำหรับสถานการณ์
ในไตรมาส 2/2565 นั้น บริษัทยังคงมองเห็น
ปัจจัยบวกในประเทศจากการกลับมาด�ำเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตามปกติของผู้บริโภค
ประชาชนจ�ำนวนมากฉีดวัคซีนแล้วไม่น้อย
กว่า 3 เข็ม ส่งผลให้มีความมั่นใจในการจับ
จ่ายใช้สอยมากขึ้น บริษัทจึงจะเดินหน้าเปิด
ตัวโครงการที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมอีก 8 โครงการ
มูลค่าโครงการรวมกว่า 13,000 ล้านบาท
ในช่วงไตรมาสดังกล่าว แบ่งเป็นโครงการ
คอนโดมิเนียม 7 โครงการ มูลค่าโครงการ
รวมกว่า 11,500 ล้านบาท และโครงการบ้าน
จัดสรร 1 โครงการ บริทาเนีย อมตะพานทอง
(Britania Amata-Panthong) มูลค่ากว่า
1,900 ล้านบาท
ทั้งนี้ โครงการใหม่ที่ถือเป็นไฮไลต์ของไตรมาส
2/2565 ได้แก่ โครงการคอนโดมิเนียมออ
ริจิ้น เพรสทีจ ทองหล่อ (Origin Prestige
Thonglor) และ โครงการออริจิ้น คอร์ทยาร์ด
ทองหล่อ (Origin Courtyard Thonglor) ซึ่ง
เป็นสองโครงการในโครงการเฟสแรกของเมกะ
โปรเจกต์แลนด์มาร์ค 15,000 ล้านบาท ออริ
จิ้น ทองหล่อ เวิลด์ (Origin Thonglor World)
อีกกลุ่มที่ถือเป็นไฮไลต์ของไตรมาสดังกล่าว
คือกลุ่มโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน (Investment Property) เช่น แฮมป์ตัน
เอ็กเซ็กคูทีฟ ศรีราชา (Hampton Executive
Sriracha) ตอบรับกระแสการลงทุนในเซอร์วิ
สอพาร์ตเมนท์ที่ประสบความส�ำเร็จอย่างมาก
จากหลายโครงการก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกัน จะ
ยังมีคอนโดแบรนด์ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์
(Origin Plug & Play) และบริกซ์ตัน (Brixton)
มาเจาะตลาดกลุ่ม Gen Y & Gen Z และสตาร์ท
อัพอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด ทริส เรทติ้ง ได้ปรับอันดับเครดิตของ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน
) จากระดับ BBB แนวโน้ม Positive สู่ระดับ
BBB+ แนวโน้ม Stable เนื่องจากบริษัทมีผล
ประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และสามารถ
ก้าวสู่ต�ำแหน่งที่สูงขึ้นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ได้อย่างต่อเนื่อง ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดทั้ง
ในธุรกิจคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรเพิ่มขึ้น
อย่างก้าวกระโดดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีสินค้า
ครอบคลุมหลากหลายระดับราคาไปจนถึง
ราคา 50 ล้านบาท มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยต่อทุนลดลงจนอยู่ในระดับที่ต�่ำกว่า 1
เท่า และยังสามารถสร้างรายได้และยอดขายได้
อย่างเติบโต แม้ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
ในปี 2564 ที่ผ่านมา
ส�ำหรับบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ ORI มีโครงสร้างธุรกิจหลาก
หลาย ประกอบด้วย 1.ธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย
เพื่อการขาย (Residential Development
Business) พัฒนาคอนโดมิเนียมและบ้าน
จัดสรรมาแล้ว 103 โครงการ (ณ สิ้นไตรมาส
1/2565) เช่น แบรนด์ พาร์ค ออริจิ้น (PARK
ORIGIN), ดิ ออริจิ้น (The Origin), ออริจิ้น
ปลั๊ก แอนด์ เพลย์ (Origin Plug & Play),
ไนท์บริดจ์ (KnightsBridge), นอตติ้ง ฮิลล์
(Notting Hill), เคนซิงตัน (Kensington), แฮม
ป์ตัน (Hampton), บริกซ์ตัน (Brixton) และ
บริทาเนีย (BRITANIA) รวมมูลค่าโครงการ
กว่า 154,900 ล้านบาท 2.ธุรกิจที่สร้างรายได้
ประจ�ำ (Recurring Income Business) เช่น
โรงแรม เซอร์วิส อพาร์ตเมนท์ ค้าปลีก 3.
ธุรกิจบริการ (Service Business) เช่น ธุรกิจ
การจัดการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซื้อ
ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษาด้าน
อสังหาริมทรัพย์ และยังมีวิสัยทัศน์ในการขยาย
ประเภทธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ธุรกิจโล
จิสติกส์ ธุรกิจเฮลท์แคร์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
ธุรกิจพลังงาน ฯลฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการ
ใช้ชีวิตของผู้บริโภคแบบครบวงจร
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INET ตั้้�งเป้้ารายได้้ปีี 65 โต 10-20%
จากปีีก่่อน หลัังปรัับพอร์์ตลููกค้้าใหม่่
INET ตั้้�งเป้้ารายได้้ปีี 65 โต 10-20% จากปีีก่่อน หลัังปรัับพอร์์ต
ลููกค้้าใหม่่ พร้้อมเดิินหน้้า ปั้้�น บ.ย่่อย เข้้าเทรด
LiVE Exchange และ mai
นายวัลล์ชัย เวชชีวะด�ำรงค์
รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จ�ำกัด (
มหาชน) หรือ INET
เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายผล
การด�ำเนินงานของปี 2565 คาดว่าจะ
มีรายได้เติบโตขึ้น ราว 10-20% จาก
ปี 2564 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,887.11
ล้านบาท และมีก�ำไรสุทธิอยู่ที่ 162.89
ล้านบาท ซึ่งมีปัจจัยหนุนมาจาก
ความต้องการบริการคลาวด์ โซลูชันส์
(Cloud Solutions) ทั้งลูกค้าภาครัฐ
และเอกชนยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
รวมถึง Digital Platform ที่ปัจจุบัน
ได้รับความนิยมอย่างมากในหน่วย
งานของภาครัฐ โดยที่ผ่านมาบริษัท
มีการเข้าไปรับงานของสรรพากร
ในการท�ำ E-Tax Invoice Service
บริการออกใบก�ำกับภาษีในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงยังมีในส่วน
ของ E-Withholding Tax Service
บริการหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตโนมัติ ที่
บริษัทเข้าไปช่วยให้บริการอีกด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าใน
การลงทุนในธุรกิจ Platform อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพ
ให้กับ Mandala ซึ่งเป็นบริษัทลูกให้มี
การขยายธุรกิจท�ำให้ใช้บริการ Cloud

ของ INET เพิ่มมากขึ้น สนับสนุนให้
อัตราความจุ (Capacity) ของ Data
Center เพิ่มเป็นกว่า 60% รวม
ถึงบริษัทมีแผนที่จะขายสินทรัพย์
โครงการ INET-IDC3 เฟส 2 ภายใน
ปี 2566 เพิ่มเติม ซึ่งปัจจุบันมีอัตรา
การเข้ามาใช้บริการส่วนของ Colocation ที่ประมาณ 5-10%
อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์แพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา
ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ ท�ำให้กลุ่มลูกค้าบางธุรกิจ
เกิดการชะลอตัว มีผลให้ภาพรวมของ
ธุรกิจในช่วงที่ผ่านมามีการเติบโตขึ้น
เล็กน้อย บริษัทจึงปรับกลยุทธ์ใหม่ ใช้
Secure Market โดยแก้ไข 2 ส่วน
ได้แก่ 1. Secure Service คือเน้นการ
ให้บริการใน Service ที่มีลูกค้าเช้ามา
ใช้บริการสามารถต่อยอดธุรกิจและ
ตอบสนองต่อความต้องการเพื่อใช้
งานในสถานการณ์ปัจจุบันและลดการ
ให้บริการ Service ที่มีก�ำไรน้อย
และ 2. บริษัทจะเน้นกลุ่มลูกค้าที่สนใจ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับใช้ในองค์กรและ
เสริมความสามารถในการแข่งขัน มุ่ง
เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่นคงทางการ
เงินและมีความเข้มแข็งทางธุรกิจ
และด้วยการกลับมาแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน
ท�ำให้ในไตรมาส 1/2565 บริษัท

ยังคงใช้กลยุทธ์ดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้
ในปี 2565 ยังคงกลยุทธ์ Secure
Market ที่มุ้งเน้นการรักษาฐานลูกค้า
ที่มั่นคง รวมถึงจะเข้าสู่ช่วงของการ
ปรับเปลี่ยนจากผู้ให้บริการ Cloud
Service Provider เป็น Trusted
Platform Service Provider ที่เน้น
การขาย Platform Service และ
Cloud Service เป็นหลัก ซึ่งในช่วง
ไตรมาส2/65 น่าจะเป็นช่วงที่เห็น
การกลับมาของลูกค้าที่ต้องการใช้
บริการและปรับปรุงงานด้านไอทีมาก
ขึ้น
พร้อมกันนี้ บริษัทฯ มีแผนน�ำบริษัท
ย่อย ได้แก่ บริษัท แมนดาลา คอม
มูนิเคชั่น จ�ำกัด (Mandala) เข้า
ระดมทุนและในรูปแบบอื่นๆเช่น
Private Fund, Live Exchange หรือ
ตลาดหลักทรัพย์ mai ซึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อสรุป
โดยเบื้องต้น ทางINET จะทยอยปรับ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน mandala
และเตรียมตัวให้ mandala พร้อมเข้า
ระดมทุนต่อไป นอกจากนี้ ยังพร้อม
เข้าลงทุนในบริษัทใหม่ๆที่เป็นธุรกิจ
เดิมหรือธุรกิจที่เกิดใหม่ที่มีความ
พร้อมเข้าสู่ตลาดเพื่อต่อยอดธุรกิจ
เดิมของ INET โดยการด�ำเนินงานของ
ทุกบริษัทจะเชื่อมบริการทั้งหมดผ่าน
One Platform Service ภายใต้การ
ลงทุนของแมนดาลา
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TOA บุกธุรกิจวัสดุก่อสร้าง ลุยเปิด
Protect and Repair Center
รวม 350 สาขา ตั้้�งเป้้ายอดขายกว่่า 1,500 ล้้านบาท

นายจตุุภััทร์์ ตั้้�งคารวคุุณ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษัท
ั ทีีโอเอ เพ้้นท์์
(ประเทศไทย) จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ TOA เปิิดเผยว่่า “TOA ผู้้�นำำ�นวััตกรรมสีีที่่�
ครองแชมป์์แบรนด์์สีียอดนิิยมอัันดัับ 1 มาอย่่างยาวนาน พร้้อมดัันกลยุุทธ์์บุุก
ตลาดวััสดุุก่่อสร้้างครบวงจร ขยายตลาดเข้้าสู่่�ผลิิตภัณ
ั ฑ์์อื่่�นๆ ที่่�ไม่่ใช่่ผลิิตภััณฑ์์
สีีทาอาคาร เช่่น สิินค้้าเคมีีภััณฑ์์ก่่อสร้้าง สิินค้้ายิิปซั่่�มบอร์์ด เป็็นต้้น โดยในปีี
2565 นี้้� ตั้้�งเป้้ายอดขายมากกว่่า 1,500 ล้้านบาท หวัังเติิบโต 50% เมื่่�อเทีียบ
กัับปีีก่่อน และเติิบโตกว่่า 500% เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับ 5 ปีีที่่�ผ่่านมา

นอกจากนั้้�น TOA ยัังตอกย้ำำ��ในเรื่่�องการบริิการงานช่่างมาตรฐาน
ใหม่่ภายใต้้ชื่่�อ “WHO Service” โดยทีีมผู้้�รัับเหมามืืออาชีีพที่่�ผ่่าน
การฝึึกอบรมตามมาตรฐาน TOA เพื่่�อให้้ลููกค้้าเลืือกใช้้บริิการได้้
อย่่างมั่่�นใจ 100%
ในการติิดตั้้�งผลิิตภััณฑ์์เคมีีภััณฑ์์ก่่อสร้้าง สำำ�หรัับงานระบบกัันซึึม
หลัังคา ดาดฟ้้า ระบบกัันซึึมห้้องน้ำำ�� ปููกระเบื้้�อง และระบบงานอื่่�นๆ
พร้้อมทั้้�งขยายกำำ�ลัังการผลิิตของโรงงานเป็็น 2 เท่่า
สำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์เคมีีภััณฑ์์ก่่อสร้้างประเภทซีีเมนต์์เบส เพื่่�อรองรัับ
ความต้้องการใช้้งานที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�นในอนาคต
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AMATA เล็็งปีี 65 ยอดขายที่่�ดิินโต 10-20%
จากปีีก่่อนที่่� 913 ไร่่ อััดงบลงทุุน 4-5 พัันลบ.

นายวิิบููลย์์ กรมดิิษฐ์์ กรรมการบริิหารและประธานเจ้้าหน้้าที่่�การตลาด
บริิษััท อมตะ คอร์์ปอเรชั่่�น จำำ�กััด (มหาชน) AMATA เปิิดเผยว่่า บริิษััทฯ
วางเป้้ายอดขายที่่�ดิิน ปีี 2565 เติิบโต 10-20% จากปีีก่่อนที่่�มีียอดขายที่่�ดิิน
913 ไร่่ โดยปััจจุุบัันมีียอดขายรอโอน (Backlog) อยู่่�ที่่� 4,982 ล้้านบาท
ขณะที่่�บริิษัท
ั ฯ ยัังมีีที่่�ดิินรอการพััฒนาในมืือ 12,531 ไร่่ ประกอบด้้วยพื้้�นที่่�ของนิิคม
อุุตสาหกรรมอมตะซิิตี้้�ชลบุุรีี 9,925 ไร่่ และ อมตะซิิตี้้�ระยอง 2,605 ไร่่

สำำ�หรัับงบลงทุุนปีีนี้้�คาดใช้้ราว 4,000-5,000 ล้้านบาท รองรัับซื้้�อที่่�ดิินและ
พััฒนาที่่�ดิินในประเทศไทย ไม่่รวมเวีียดนาม ขณะที่่�ในสปป.ลาว คาดว่่าจะสามารถ
เข้้าไปพััฒนาประมาณไตรมาส 2 หรืือต้้นไตรมาส 3 นี้้�

โดยปััจจุุบันท
ั างบริิษัท
ั ฯ ได้้โอนเงิินลงทุุนไปบางส่่วนแล้้ว

นายวิิบููลย์์ กล่่าวเพิ่่�มเติิมว่่า ทิิศทางการลงทุุนปีีนี้้� ในประเทศก็็ยัังมีีแนวโน้้มที่่�ดีี จาก
สงครามการค้้าที่่�ยัังมีีอยู่่� โดยยัังมีีลููกค้้าที่่�ให้้ความสนใจ อาทิิในกลุ่่�มพลัังงานสะอาด
ยานยนต์์ไฟฟ้้า (EV) และโลจิิสติิกส์์
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TOP ประเมิิน ปีี 65 ค่่าการกลั่่�นกลัับไปสู่่�ระดัับปกติิ
รัับดีีมานด์์ฟื้� นตััว
้
แย้้มบุ๊๊�คกำำ�ไรขายหุ้้�น GPSC ใน Q2 นี้้�
นายวิิรััตน์์ เอื้้�อนฤมิิต ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่

บริิษััท ไทยออยล์์ จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ TOP เปิิดเผยว่่า บริิษััทฯ ประเมิินว่่าค่่าการกลั่่�น
ในปีี 2565 จะปรัับตััวดีีขึ้้�นกว่่าปีีก่่อน เนื่่�องจากดีีมานด์์ฟื้้�นตััวขึ้้�น โดยดีีมานด์์เริ่่�มฟื้้�นตััว
ตั้้�งแต่่ปลายปีี2564 ที่่�ผ่่านมา ทำำ�ให้้คาดว่่าภาพรวมของค่่าการกลั่่�นในปีีนี้้�จะสามารถกลัับ
ไปสู่่�ระดัับปกติิก่่อนเกิิดการแพร่่ระบาดของโควิิด-19
ด้้านสถานการณ์์ราคาน้ำำ��มััน
ดิิบในตลาดโลก ประเมิินไว้้ใน2
กรณีีกรณีีที่่� 1 คืือสถานการณ์์
ความตึึงเครีียดระหว่่างยููเครน
-รััสเซีีย มีีความคืืบหน้้าใน
ทิิศทางบวก คาดว่่าจะส่่งผลให้้
ราคาน้ำำ��มัันย่่อตััวลง โดยคาด
ว่่าจะอยู่่�ที่่� 95-100 เหรีียญ/
บาร์์เรล ส่่วนกรณีีที่่�2 คืือ หาก
การเจรจายัังไม่่คืืบหน้้า ราคา
น้ำำ��มัันก็็อาจจะย่่อลงบ้้าง แต่่
ยัังยืืนอยู่่�ในระดัับมากกว่่า 155
เหรีียญ/บาร์์เรล
ส�ำหรับกลยุทธ์การด�ำเนิน
ธุรกิจ บริษัทฯได้ทบทวนแผน
กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพ
แวดล้อมและบริบทของธุรกิจ
พร้อมก้าวสู่องค์กร 100 ปี
อย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด
Building on Our Strong
Foundation ต่อยอดธุรกิจ
จากพื้นฐานด้านการกลั่นที่
แข็งแกร่งของบริษัทฯ ไปสู่

ธุรกิจปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์
ที่มีมูลค่าสูง กระจาย
ผลิตภัณฑ์ตามที่ตลาดต้องการ
โดยเจาะลึกในตลาดภูมิภาค
ที่มีความต้องการสูง รวมถึง
กระจายความเสี่ยงการลงทุน
ไปสู่ธุรกิจที่มีความผันผวนต�่ำ
และลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เป็น
New S-Curve สอดคล้อง
กับเป้าหมายที่จะมีสัดส่วน
ของก�ำไรจากธุรกิจปิโตรเลียม
40% ธุรกิจปิโตรเคมี 40%
ธุรกิจไฟฟ้า 10% และธุรกิจ
ใหม่อีก 10% ภายในปีพ.ศ.
2573
อีกทั้งมีแผนปรับโครงสร้าง
ทางการเงินระยะยาวให้
แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อให้พร้อม
รองรับการขยายธุรกิจตาม
แผนกลยุทธ์ที่วางไว้ โดย
เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนซึ่งจะช่วยลดอัตราส่วน
ระหว่างหนี้สินสุทธิต่อทุนขอ

งบริษัทฯ (Net Debt-toEquity Ratio: D/E) ให้น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 1 เท่า และ
คงอันดับความน่าเชื่อถือด้าน
เครดิต (Credit rating) ให้
อยู่ในเกณฑ์กลุ่มระดับลงทุน
(Investment grade) ท�ำให้
บริษัทฯ มีความคล่องตัวมาก
ขึ้นในการด�ำเนินธุรกิจขณะ
ที่ปรับลดสัดส่วนการลงทุน
ใน บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซิ
นเนอร์ยี่ (GPSC) โดยจะขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
(AGM) ในช่วงสัปดาห์หน้า
เบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่าการ
ด�ำเนินการขายหุ้นGPSC แล้ว
เสร็จในช่วงไตรมาส 2/65 และ
จะรับรู้ก�ำไรในไตรมาส2/65 นี้
ทันที ส่วนการจัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (PO)
คาดว่าจะด�ำเนินการไตรมาส
3/65
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TPCH มั่่�นใจ ปีี 65 รายได้้โต 30-40%
ทยอยรัับรู้้�รายได้้โรงไฟฟ้้า 11 แห่่ง กำำ�ลัังผลิิต 116.3 MW
ส่่งซิิกไตรมาส 2/65 จ่่อ COD โรงไฟฟ้้าเพิ่่� ม 2 แห่่ง

TPCH มั่่�นใจผลงานปีี 65 เติิบโตต่่อเนื่่�อง จากการรัับรู้้�รายได้้โครงการโรง
ไฟฟ้้าชีีวมวล-ขยะ 11 แห่่ง มีีกำ�ลั
ำ ังการผลิิตรวม 116.3 เมกะวััตต์์ เต็็มปีี ฟาก
"กนกทิิพย์์ จัันทร์์พลัังศรีี" ประธานคณะกรรมการบริิหาร เผยเตรีียม COD
โครงการโรงไฟฟ้้าประชารััฐชีีวมวล แม่่ลาน-บัันนัังสตา ภายในไตรมาส 2/65
หนุุนรายได้้ปีีนี้้�โต 30-40%
นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศรี ประธานคณะ
กรรมการบริหาร บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮ
ลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) (TPCH)
ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัท
อื่น (Holding Company) ที่ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการ
ด�ำเนินงานในปี 2565 คาดว่า ยังมีการ
เติบโตที่ดี สามารถทยอยรับรู้รายได้จากการ
จ�ำหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD)
ทั้งโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้า
ขยะ รวม 11 แห่ง ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าชีว
มวล CRB, MWE, MGP, TSG, PGP, SGP ,
PTG ,TPCH 5 , TPCH 1 ,TPCH 2 และโรง
ไฟฟ้าขยะ SP มีก�ำลังการผลิตรวม 116.3
เมกะวัตต์
“เราประเมินผลงานในปีนี้ คาดว่า ยังมี
ทิศทางที่ดี เนื่องจากจะเริ่มรับรู้รายได้จาก
โรงไฟฟ้าขยะ สยาม พาวเวอร์ (SP) ที่ได้รับ
ราคาค่าไฟค่อนข้างสูง รวมถึงโรงไฟฟ้าชีว
มวลเดิมทั้ง 10 แห่ง ขณะเดียวกัน การเดิน
เครื่องของ โรงไฟฟ้าชีวมวล ปัตตานี กรีน
เพาเวอร์ ,TPCH 1 , TPCH 2 , TPCH 5 มี
ความเสถียรมากขึ้น รวมทั้ง การเตรียม
COD โรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล อีก 2 แห่ง
มั่นใจว่า จะช่วยสนับสนุนผลงานในปีนี้ให้
เติบโตที่ 30-40% ได้” นางกนกทิพย์กล่าว
ด้านนายเชิดศักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮ
ลดิ้ง จ�ำกัด (มหาชน) หรือ TPCH

กล่าวว่า TPCH เตรียมพร้อมที่จะ COD
โรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล แม่ลาน ก�ำลัง
การผลิตรับซื้อไม่เกิน 2.85 เมกะวัตต์ และ
โรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล บันนังสตา ก�ำลัง
การผลิตรับซื้อไม่เกิน 2.85 เมกะวัตต์ ขณะ
นี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งมีความคืบ
หน้าไปมาก และคาดว่าจะสามารถ COD ได้
ภายในไตรมาส 2/65 อีกทั้งยังมุ่งพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าขยะอีกประมาณ 4-6
แห่ง ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP)
โดย คาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในปีนี้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงตั้งเป้าหมายการ
มีก�ำลังการผลิตรวม 250 เมกะวัตต์ แบ่ง
ออกเป็น โรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล
ชีวภาพ ขนาด 200 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้า
ประเภทเชื้อเพลิงขยะ 50 เมกะวัตต์ ภายใน
ปี 2566
“ในปี 65 นี้ TPCH ให้ความส�ำคัญและอยู่
ระหว่างการศึกษานโยบายการขับเคลื่อน
BCG (Bio-Circular-Green Economy)
โดยการน�ำพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้
ในปี 2565 ประมาณ 122 เมกะวัตต์ มา
ท�ำการซื้อขาย Carbon Credit ในรูปแบบ
ของ I-REC (International Renewable
Energy Certificate) ซึ่งเป็นการขอรับรอง
เครดิตการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
และน�ำ Carbon Credit มาขายเพื่อ
ก่อให้เกิดรายได้จริงในปีนี้ ซึ่งโรงไฟฟ้า
ชีวมวล 10 เมกะวัตต์ จะลดก๊าซเรือน
กระจกได้ประมาณ 30,000-40,000
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี ดังนั้นหาก

บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้า ประมาณ 122 เมกะ
วัตต์ จะลดก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ
400,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ ต่อปี
และสามารถซื้อขาย I-REC ได้ประมาณ
700,000 I-REC ต่อปี อีกทั้ง ยังอยู่ระหว่าง
การศึกษาธุรกิจอื่นที่อาจก่อให้เกิดรายได้
นอกเหนือจากการขายไฟฟ้าให้กับภาครัฐซึ่ง
จะส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง” นาย
เชิดศักดิ์ กล่าวในที่สุด
อนึ่ง ภาพรวมผลการด�ำเนินงานของปี
2564 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564) มี
รายได้รวม 2,470.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
39.0% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน มีราย
ได้รวม 1,777.37 ล้านบาท และมีก�ำไรสุทธิ
อยู่ที่ 135.40 ล้านบาท ขณะที่งวดไตรมาส
4/2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม 600.02 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 27.1% เทียบช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนซึ่งมีรายได้รวม 471.99 ล้านบาท
นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบ
ริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มี
มติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดปี 2564 เป็น
เงินสดอีก 0.053 บาท/หุ้น ก�ำหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record
Date)ในวันที่ 28 เมษายน 2565 และ
ก�ำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม
2565 ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลในงวด 9 เดือนแรก ในอัตรา 0.343
บาท/หุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับ
การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ
บริษัทในวันที่ 21 เมษายน 2565
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ALPHAX เผย ผถห.อนุุมััติิเพิ่่�มทุุนขายพีีพีี แลกหุ้้�น "MHTH"
้ แท่นหุ้นใหญ่ "มะหะทุน เช่าสินเชื่อ"
76%ขึน
สปป.ลาว รับรู้รายได้-ก�ำไรทันที
ผู้้�ถืือหุ้้�น ALPHAX พร้้อมใจยกมืือโหวตเพิ่่�มทุุน 108.90 ล้้านหุ้้�น จััดสรรแบบพีีพีีให้้
กัับ"บริิษััท บีี ริิช โฮลดิ้้�ง" ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่บริิษััท มหทุน
ุ โฮลดิ้้�ง จำำ�กััด (MHTH) เพื่่�อ
แลกถืือหุ้้�น 76.78 % ขึ้้�นแท่่นผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ "มะหะทุน
ุ เช่่าสิินเชื่่�อ มหาชน" ผู้้นำ
� ำ�ธุุรกิิจ
สิินเชื่่�อเช่่าซื้้�อรถจัักรยานยนต์์รายใหญ่่ในสปป.ลาว ฟากซีีอีีโอ"ธีีร ชุุติิวราภรณ์์" คาด
ทำำ�ธุุรกรรมแล้้วเสร็็จเดืือนเมษายนนี้้� พร้อ
้ มรัับรู้้ร
� ายได้้ และกำำ�ไรของ MHTH เข้้ามา
ทัันทีี เดิินหน้้าพััฒนาต่่อยอดด้้วยระบบเทคโนโลยีี เพิ่่�มผลิิตภััณฑ์์สิินเชื่่�อ ยกระดัับสู่่�
Fintech ช่่วยผลัักดัันผลงานปีีนี้้�โตทะยานกว่่า 200%
นายธีีร ชุุติิวราภรณ์์ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหาร บริิษััท อััลฟ่่า ดิิวิิชั่่�นส์์ จำำ�กััด

(มหาชน) หรืือ ALPHAX

เปิดเผยว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง
ที่1/2565 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565
มีมติอนุมัติการเข้าท�ำรายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์โดยการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
มหทุน โฮลดิ้ง จ�ำกัด ("MHTH") จาก
บริษัท บีริช โฮลดิ้ง จ�ำกัดจ�ำนวนรวม
7,677,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
10 บาท ในราคาซื้อขายประมาณหุ้นละ
26.240964 บาท มูลค่ารายการรวม
201,465,000 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน
76.78% ของทุนจดทะเบียนของ MHTH
โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดภายหลัง
การท�ำธุรกรรมดังกล่าว MHTH จะถือเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท
ทั้งนี้ บริษัทจะช�ำระค่าหุ้นสามัญของ
MHTH โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะ
เจาะจงให้แก่บุคคลในวงจ�ำกัด (Private
Placement) ให้แก่ผู้ขาย แทนการช�ำระ
ด้วยเงินสด จ�ำนวนไม่เกิน 108,900,000
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ใน
ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.85 บาท คิดเป็น
มูลค่าไม่เกิน 201,465,000 บาท
ขณะเดียวกันที่ประชุมยังอนุมัติการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ�ำนวน
27,225,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจ�ำนวน 452,418,389.50 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนจ�ำนวน 479,643,389.50
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
จ�ำนวนไม่เกิน 108,900,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้

แก่บุคคลในวงจ�ำกัด ได้แก่ บริษัท บีริช โฮ
ลดิ้ง จ�ำกัด เพื่อเป็นค่าตอบแทนส�ำหรับ
หุ้นสามัญของ MHTH โดยวิธีการแลกหุ้น
(Share Swap)
รวมถึง หากพิจารณาราคาเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ขายเทียบกับราคา
ตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่งค�ำนวณจาก
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นของ
บริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อน
หลังไม่น้อยกว่า 7 วันท�ำการติดต่อกัน
แต่ไม่เกิน 15 วันหากราคาเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายต�่ำกว่า 90%
ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น บริษัท
มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ขายขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
เริ่มท�ำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
(Silent Period) และบริษัทคาดว่าวันแลก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคล
ในวงจ�ำกัดในครั้งนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเดือน
เมษายน 2565
"การเข้าลงทุนในครั้งนี้เป็นการแตกไลน์
ก้าวเข้าสู่ธุรกิจไฟแนนซ์ ซึ่งภายหลัง
จากการเข้าไปลงทุนในบริษัท MHTH จะ
ท�ำให้ ALPHAX กลายบริษัทฯ เป็นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของบริษัท มะหะทุน เช่าสินเชื่อ
มหาชน ซึ่งเป็นผู้น�ำธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถ
จักรยานยนต์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) และยังมีฐานะ
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ลาว ซึ่งมีความสามารถในการท�ำก�ำไร
สุทธิในระดับสูง โดยภายหลังจากการ
แลกหุ้นเรียบร้อยแล้ว ALPHAX จะรับ
รู้รายได้และก�ำไรเข้ามาทันที ซึ่งแต่ละ
ปีจะมีก�ำไรจากการด�ำเนินงานไม่ต�่ำกว่า

30 ล้านบาท และมีเป้าหมายจะพัฒนา
ยกระดับสู่ธุรกิจ Fintech โดยการเพิ่ม
ผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เน้นสินเชื่อเชิงพาณิชย์
รุกขยายไปสู่ธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ รวมถึง
จะเร่งพัฒนาในการน�ำระบบ เทคโนโลยี
มาใช้ในการให้บริการมากขึ้น"
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวอีกว่า ภาพ
รวมการด�ำเนินธุรกิจในปี 2565 บริษัทฯ
ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 200% โดย
จะมีรายได้มาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ซึ่งปัจจุบันเตรียมจะเปิดตัวโครงการที่
เน้นไปทางแนวราบ และโครงการอาคาร
ส�ำนักงานเพื่อเช่า คาดว่าในปีนี้จะมีการ
เปิดตัวโครงการทั้งหมด 4-5 โครงการ
มูลค่ารวมประมาณ 10,000 ล้านบาท
โดยยังคงมองหาที่ดินที่สามารถพัฒนา
Product ที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า
ได้ เช่น บ้านเดี่ยวและบ้านแฝดในพื้นที่
นอกเมือง
ส�ำหรับธุรกิจกัญชง-กัญชา หลังจาก
บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนที่เกิดจาก
การแปลงสภาพวอร์แรนท์เข้ามาประมาณ
600 ล้านบาท ท�ำให้มีศักยภาพเพียงพอ
ส�ำหรับการเดินหน้าขยายธุรกิจในส่วนของ
ธุรกิจกัญชงกัญชา บริษัทฯเตรียมเพิ่ม
ก�ำลังการผลิตอีก 100 เท่า โดยได้มีการ
สั่งซื้อเครื่องจักรแล้ว ซึ่งมีศักยภาพในการ
ป้อนวัตถุดิบ 30,000 กิโลกรัม (30 ตัน
) ต่อเดือน และมีก�ำหนดเดินเครื่องผลิต
ในช่วงไตรมาส 3/2565 ท�ำให้คาดว่าใน
ปีนี้ จะมีรายได้จากธุรกิจกัญชงกัญชา
ประมาณ 450 ล้านบาท ผลักดันผลการ
ด�ำเนินงานในปีนี้เติบโตอย่างก้าวกระโดด
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กนง. ตรึึงดอกเบี้้�ย 0.50%ต่่อปีี คาด GDP
ปีี 65 โต 3.2% เล็็งเงิินเฟ้้อ 4.9%
บอร์์ด กนง. มีีมติิเป็็นเอกฉัันท์์คงอััตราดอกเบี้้�ยนโยบายไว้้ที่่�
0.50% ต่่อปีี คาด GDP ปีี 65 โต 3.2% เล็็งเงิินเฟ้้อ 4.9% จาก
ราคาพลัังงานและการส่่งผ่่านต้้นทุุนในหมวดอาหารเป็็นหลััก
นายปิติ ดิษยทัต เลขานุการ คณะกรรมการ
นโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม
กนง. ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ว่าคณะ
กรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.50 ต่อปี
คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี
2565 และ 2566 จะขยายตัวได้ต่อเนื่องแม้
มาตรการคว�่ำบาตรรัสเซียจะส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจไทยผ่านการปรับขึ้นของราคา
พลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ และอุปสงค์
ต่างประเทศที่ชะลอลง ด้านอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปเฉลี่ยปี 2565 จะปรับสูงขึ้นเกินกรอบ
เป้าหมาย ก่อนจะทยอยลดลงและกลับเข้าสู่
กรอบเป้าหมายในช่วงต้นปี 2566 จากราคา
พลังงานและอาหารที่คาดว่าจะไม่ปรับสูงขึ้น
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ประเมินว่า
อัตราเงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้นเป็นผลจากปัจจัย
ด้านอุปทาน (cost-push inflation) เป็น
หลัก ในขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์
(demand-pull inflation) ยังอยู่ในระดับต�่ำ
จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ เพื่อ
สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้มีความ
ต่อเนื่อง
คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยยัง
มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยจะขยายตัวในปี
2565 และ 2566 ที่ร้อยละ 3.2 และ 4.4 ตาม
ล�ำดับ จากการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศ
และภาคการท่องเที่ยว โดยผลของการระบาด
ของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ต่อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่มากเท่าระลอก
ก่อนหน้า ทั้งนี้ แม้มาตรการคว�่ำบาตรรัสเซีย
ส่งผลให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น แต่จะไม่กระทบ
แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม
อย่างไรก็ดี การขยายตัวของเศรษฐกิจยังมี
ความเสี่ยงจากปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ
ในบางอุตสาหกรรมที่อาจยืดเยื้อ และผลก
ระทบจากค่าครองชีพและต้นทุนที่สูงขึ้นต่อ
ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจในกลุ่มเปราะบาง

คณะกรรมการฯ จะติดตามพัฒนาการของ
สถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2565 และ 2566
คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 4.9 และ 1.7 ตามล�ำดับ
โดยอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น
กว่าร้อยละ 5 ในไตรมาสที่ 2 และ 3 ในปี
2565 จากราคาพลังงานและการส่งผ่าน
ต้นทุนในหมวดอาหารเป็นหลัก ก่อนที่จะปรับ
ลดลงเข้าสู่กรอบเป้าหมายในปี 2566 ส่วน
หนึ่งจากราคาพลังงานที่คาดว่าจะไม่ปรับสูง
ขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี อัตราเงินเฟ้อยังมี
ความเสี่ยงจากราคาน�้ำมันที่มีโอกาสสูงกว่า
ที่ประเมินไว้ และการส่งผ่านต้นทุนของผู้
ประกอบการที่อาจมากกว่าคาด คณะกรรม
การฯ ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเป็นผล
จากแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปทาน (costpush inflation) ในขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อ
ด้านอุปสงค์ (demand-pull inflation) ยังอยู่
ในระดับต�่ำจากรายได้ที่เพิ่งเริ่มฟื้นตัว รวมทั้ง
อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางยัง
ยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมาย ทั้งนี้ คณะกร
รมการฯ จะติดตามพัฒนาการเงินเฟ้ออย่าง
ใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์
ในระยะปานกลางยังสอดคล้องกับเป้าหมาย
นโยบายการเงิน
ภาวะการเงินโดยรวมยังผ่อนคลาย โดยสภาพ
คล่องในระบบการเงินอยู่ในระดับสูง แต่การก
ระจายสภาพคล่องยังแตกต่างกันบ้างในแต่ละ
ภาคเศรษฐกิจ ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท
เทียบดอลลาร์ สรอ. ปรับอ่อนค่าลงจากความ
กังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง
รัสเซียและยูเครน และการคาดการณ์การปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางประเทศ
เศรษฐกิจหลัก คณะกรรมการฯ เห็นควรให้
ติดตามพัฒนาการของตลาดการเงินโลกและ
ไทยอย่างใกล้ชิด รวมทั้งผลักดันการสร้าง
ระบบนิเวศใหม่ของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
(FX ecosystem) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ

การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ป้องกัน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลก
เปลี่ยนมากขึ้น
คณะกรรมการฯ เห็นว่ามาตรการภาครัฐและ
การประสานนโยบายมีความส�ำคัญต่อการฟื้น
ตัวของเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์ที่มีความ
ไม่แน่นอนสูง มาตรการการคลังควรสนับสนุน
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างตรงจุด โดย
เน้นการสร้างรายได้และการบรรเทาภาระค่า
ครองชีพในกลุ่มเปราะบาง ขณะที่นโยบายการ
เงินช่วยสนับสนุนให้ภาวะการเงินโดยรวมยัง
ผ่อนคลายต่อเนื่อง รวมทั้งมาตรการด้านการ
เงินและสินเชื่อช่วยกระจายสภาพคล่องและ
ช่วยลดภาระหนี้โดยเฉพาะในกลุ่มที่รายได้ยัง
ฟื้นตัวไม่เต็มที่ อาทิ มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู
มาตรการพักทรัพย์พักหนี้ และมาตรการอื่น ๆ
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ควบคู่กับการ
ผลักดันให้สถาบันการเงินเร่งสนับสนุนการ
ปรับโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนให้เห็นผลในวง
กว้างและสอดคล้องกับความสามารถในการ
ช�ำระหนี้ของลูกหนี้ในระยะยาว
ภายใต้กรอบการด�ำเนินนโยบายการเงินที่มี
เป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ควบคู่
กับดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและ
เต็มศักยภาพ และรักษาเสถียรภาพระบบการ
เงิน คณะกรรมการฯ ยังให้น�้ำหนักกับการ
สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นส�ำคัญ
ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะติดตามปัจจัยที่ส่ง
ผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ
ได้แก่ ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์
โลก การส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้น และปัญหา
ภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจขยายวงกว้างและสร้าง
ความไม่แน่นอนในระยะต่อไป โดยพร้อมใช้
เครื่องมือนโยบายการเงินที่เหมาะสมหาก
จ�ำเป็น
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กกร.ปรัับประมาณการศก.ไทย ขยายตััวได้้
ในกรอบ 2.5% ถึึง 4.0%
� ในกรอบ 3.5% ถึึง 5.5%
ปรัับประมาณการเงิินเฟ้้อเพิ่่� มขึ้้น
นายสุุพัันธุ์์� มงคลสุุธีี ประธานสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย เป็็นประธานการประชุุมคณะ
กรรมการร่่วมภาคเอกชน 3 สถาบััน (กกร.) ประจำำ�เดืือนเมษายน 2565 โดยมีีนายพจน์์ อร่่าม
วััฒนานนท์์ รองประธานกรรมการหอการค้้าไทยและสภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย และมีีนาย
ผยง ศรีีวณิิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เป็็นประธานร่่วมในการประชุุม ณ โรงแรมคอนราด
กรุุงเทพ โดยมีีการแถลงข่่าวในประเด็็นต่่อไปนี้้�
• ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยืด
เยื้อและยังมีความรุนแรง ส่งผลให้ราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ในตลาดโลกมีแนวโน้มทะยานสูงขึ้น
และท�ำให้การเติบโตของเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้ม
ลดลง ความตึงเครียดดังกล่าวกดดันให้อุปทาน
น�้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติมีทิศทางตึงตัว โดย
ทั้งปี 2565 ราคาน�้ำมันดิบมีโอกาสอยู่เหนือ 100
ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล นอกจากนี้ ราคาสินค้าโภค
ภัณฑ์อื่นๆ เช่น ในกลุ่มเกษตรและกลุ่มโลหะก็สูง
ขึ้นตามไปด้วย ทั้งหมดนี้ ได้ท�ำให้ภาคธุรกิจต้อง
เผชิญภาระต้นทุนที่สูงขึ้น และส่งผลต่อเนื่องไป
ยังระดับราคาสินค้า ซึ่งเริ่มกระทบต่อความเชื่อ
มั่นของทั้งผู้บริโภคและนักลงทุน โดย OECD
ประเมินว่า วิกฤตรัสเซียและยูเครนจะท�ำให้
เศรษฐกิจโลกโตน้อยลงกว่าเดิมกว่า 1% และท�ำให้
อัตราเงินเฟ้อโลกเพิ่มขึ้น 2.5% จากที่ประเมินไว้
ก่อนเกิดวิกฤติ
• เศรษฐกิจโลกจะเผชิญความเสี่ยงมากขึ้น จาก
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในจีนที่
ท�ำให้หลายพื้นที่ต้องล็อกดาวน์ และการขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ การล็อกดาวน์
พื้นที่ในจีนเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโควิด
-19 ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและอาจท�ำให้
เศรษฐกิจจีนเติบโตในอัตราที่น้อยลงกว่าเดิม รวม
ทั้งอาจเกิดภาวะ supply chain disruption ที่
รุนแรงขึ้นได้ นอกจากนั้น ภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น
ทั่วโลกส่งผลให้หลายประเทศเศรษฐกิจหลัก โดย
เฉพาะสหรัฐฯ จ�ำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
ท�ำให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มเติบโตลดลงเช่น
กัน รวมถึงตลาดการเงินเริ่มกังวลความเสี่ยงที่
เศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจเข้าสู่ภาวะถดถอย
• เศรษฐกิจไทยได้รับแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อ
ที่มีแนวโน้มสูงที่สุดในรอบ 10 ปี คาดการณ์
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ 4.9% เป็นอัตราที่สูงที่สุดในรอบ 10 ปี ซึ่ง
เงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นมากจะเป็นแรงกดดันต่อการ
ฟื้นตัวของอุปสงค์และก�ำลังซื้อในประเทศ ดังนั้น
แม้ว่าวิกฤตรัสเซีย-ยูเครน จะกระทบการส่งออก
และการท่องเที่ยวโดยตรงไม่มากนัก แต่ผลจาก
การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าพลังงาน และสินค้า
โภคภัณฑ์ส�ำคัญอื่นๆ เช่น ปุ๋ย สุ่มเสี่ยงที่จะท�ำให้
ประชาชนได้รับผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะ

หากไปท�ำให้ราคาอาหารสดและราคาอาหาร
ส�ำเร็จรูปปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
• เศรษฐกิจไทยที่เผชิญความเสี่ยงรอบด้าน แต่
ยังคาดว่าจะเติบโตได้ ความมุ่งมั่นของทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนในการปรับตัวให้สามารถอยู่กับ
โควิด-19 แบบเป็นปกติมากขึ้นเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่ท�ำให้เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้ ที่
ประชุม กกร. จึงปรับประมาณการเศรษฐกิจไทย
ปี 2565 ขยายตัวได้ในกรอบ 2.5% ถึง 4.0%
และคงประมาณการการส่งออกในปี 2565 ว่าจะ
ยังขยายตัวในกรอบ 3.0% ถึง 5.0% ส่วนอัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นมาก โดย
เฉพาะสินค้าในหมวดอาหารและพลังงาน จึง
ปรับประมาณการเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นในกรอบ 3.5%
ถึง 5.5%
• หากมีการยกเลิกมาตรการ Test & GO จะช่วย
กระตุ้นการท่องเที่ยวได้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้าง
รายได้ให้กับประเทศได้ในยามที่เครื่องยนต์ขับ
เคลื่อนเศรษฐกิจอื่นๆ มีข้อจ�ำกัด และจะท�ำให้
เศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได้เกิน 3%
• นอกจากนี้ กกร. มีความเห็นว่า ในภาวะที่
เศรษฐกิจยังต้องการแรงกระตุ้น ภาครัฐควร
พิจารณา ต่ออายุโครงการคนละครึ่ง และ
โครงการเราเที่ยวด้วยกัน เพื่อช่วยสนับสนุน
เศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี
2565
----กรอบประมาณการเศรษฐกิจปี 2565 ของ
กกร.----			

%YoY ปี 2565

(ณ ก.พ. 65) ปี 2565 GDP 3.0 ถึง 4.5 2.5 ถึง
4.5 2.5 ถึง 4.0
(ณ มี.ค. 65) ปี 2565 ส่งออก 3.0 ถึง 5.0 3.0
ถึง 5.0 3.0 ถึง 5.0
(ณ เม.ย. 65) เงินเฟ้อ 1.5 ถึง 2.5 2.0 ถึง 3.0
3.5 ถึง 5.5

• สถานการณ์การส่งออกสินค้าของไทยไปจีน
เป็นปัญหาที่ภาคเอกชน ติดตามความคืบหน้า

การแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องขอขอบคุณ
รัฐบาลในการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่มีการการ
เจรจากับรัฐบาลจีนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย
รัฐบาลจีน ได้มีการสั่งการให้ส่งเจ้าหน้าที่จีนเข้า
ตรวจผลไม้ในประเทศก่อนส่งออกไปจีน รวมทั้ง
เพิ่มจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ประจ�ำด่านตรวจ เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่การขนส่งผลไม้จากไทยไป
จีนอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งส�ำหรับการดูแลคุณภาพ
และความปลอดภัย ก็ต้องขอบคุณกระทรวง
มหาดไทยที่จะมีการประสานไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดทั่วประเทศ ที่มีการส่งผลไม้ไปยังประเทศ
จีน ให้น�ำแนวทางปฏิบัติของจังหวัดจันทบุรี เรื่อง
มาตรฐานความปลอดภัยจากโควิดในผลไม้ ไป
ใช้ส�ำหรับเกษตรกรชาวสวน ล้ง และผู้ประกอบ
ขนส่ง นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณกระทรวง
พาณิชย์ที่ช่วยผลักดันประเด็นการแก้ไขปัญหานี้
ด้วย ทั้งนี้กกร. ยังเสนอให้ภาครัฐพิจารณาแผน
ส�ำรองในการส่งออกผลไม้ ผ่านทางเรือและทาง
อากาศ รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้ประชาชนบริโภค
ผลไม้ภายในประเทศให้มากขึ้น นอกเหนือจาก
นี้ ปัญหาการส่งออกทุเรียน ซึ่งเป็นสินค้าหนึ่ง
ในสินค้าส่งออกที่ส�ำคัญของไทย เพื่อให้การ
บริหารจัดการทุเรียนเพื่อการส่งออก มีระบบการ
จัดการที่มีคุณภาพอย่างปลอดภัย ตามเกณฑ์
GAP,GMP+, SHA โดยคาดหมายว่าจะเริ่มส่ง
ออกทุเรียนไปประเทศจีนผ่านระบบการจัดการดัง
กล่าว ได้ในเดือนเมษายน 2565
• กกร. ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบังคับใช้
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ

แต่จากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เศรษฐกิจโดยรวม
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ท�ำให้
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องทุ่มเท
ทรัพยากรเพื่อฟื้นฟูธุรกิจ และปรับตัวให้อยู่รอด
อีกทั้งปัจจุบ้นกฎหมายล�ำดับรอง ยังไม่แล้วเสร็จ
สมบูรณ์ และควรมีเวลาให้ทุกภาคส่วนพิจารณา
ท�ำความเช้าใจพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลฯ นี้ด้วย กกร. จึงมีความเห็นว่าภาคเอกชน
ควรมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอ
แนะในการพิจารณากฎหมายล�ำดับรอง จึงเห็น
ควรเสนอให้รัฐบาลพิจารณาเลื่อนการบังคับใช้กฏ
หมายฉบับนี้ไปก่อน

การเงิิน
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FETCO เผย ผลสำำ�รวจดััชนีีความเชื่่�อมั่่�น
นลท. มีี.ค.65 "ทรงตััว"
� ลายสถานการณ์์
นลท.คาดหวัังผลประกอบการ บจ. และ การคลี่่ค
� มั่่�น
รััสเซีีย—ยููเครน ช่่วยหนุุนความเชื่่อ
นายไพบููลย์์ นลิินทรางกููร ประธานกรรมการสภาธุุรกิิจตลาดทุุนไทย เปิิดเผยดััชนีีความเชื่่�อมั่่�นนัักลงทุุน
(FETCO Investor Confidence Index) ผลสำำ�รวจในเดืือนมีีนาคม 2565 พบว่่า “ดััชนีีความเชื่่�อมั่่�นนััก
ลงทุน
ุ (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีีก 3 เดืือนข้้างหน้้าอยู่่�ที่่�ระดัับ 117.92 ปรัับตััวเพิ่่�ม
ขึ้้�น 4.3% จากเดืือนก่่อนหน้้ายัังคงอยู่่�ในเกณฑ์์ “ทรงตััว” โดยนัักลงทุุนมองว่่าผลประกอบการบริิษััทจด
ทะเบีียนไตรมาสแรกของปีี 2565 จะเป็็นปััจจััยหนุุนความเชื่่�อมั่่�นมากที่่�สุุด รองลงมาคืือความคาดหวัังต่่อ
การคลี่่�คลายสถานการณ์์ความขััดแย้้งระหว่่างรััสเซีีย—ยููเครน และ การไหลเข้้าของเงิินทุุน สำำ�หรัับปััจจััยที่่�
ฉุุดความเชื่่�อมั่่�นนัักลงทุุนมากที่่�สุุด ได้้แก่่ ความกัังวลต่่อสถานการณ์์ขััดแย้้งระหว่่าง รััสเซีีย—ยููเครน รองลง
มาคืือนโยบายการขึ้้�นอััตราดอกเบี้้�ยของ FED และสถานการณ์์เศรษฐกิิจในประเทศ
ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO
Investor Confidence Index) ส�ำรวจ
ในเดือนมีนาคม 2565 ได้ผลส�ำรวจโดย
สรุป ดังนี้
- ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนัก
ลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (มิถุนายน
2565) อยู่ในเกณฑ์ “ทรงตัว” (ช่วงค่า
ดัชนี 80-119) เพิ่มขึ้น 4.3% มาอยู่ที่
ระดับ 117.92
- ความเชื่อมั่นนักลงทุนกลุ่มนักลงทุน
บุคคล กลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์
และกลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศ
อยู่ในระดับ “ทรงตัว” ในขณะที่ความ
เชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศอยู่ใน
ระดับ “ร้อนแรง”
- หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด
หมวดธนาคาร (BANK)
- หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด คือ
หมวดแฟชั่น (FASHION)
- ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้น
ไทยมากที่สุด คือ ผลประกอบการ
บริษัทจดทะเบียนไตรมาสแรกของปี
2565

- ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้น
ไทยมากที่สุด คือ ความกังวลต่อ
สถานการณ์ขัดแย้งใน รัสเซีย—ยูเครน
“ผลส�ำรวจ ณ เดือนมีนาคม 2565
รายกลุ่มนักลงทุน พบว่าความเชื่อ
มั่นนักลงทุนบุคคลปรับเพิ่ม 25.1%
อยู่ที่ระดับ 113.24 กลุ่มบัญชีบริษัท
หลักทรัพย์ปรับลด 22.2% อยู่ที่ระดับ
100.00 กลุ่มนักลงทุนสถาบันใน
ประเทศปรับเพิ่ม 5.9% อยู่ที่ระดับ
100.00 และความเชื่อมั่นกลุ่มนัก
ลงทุนต่างชาติปรับลด 6.7% มาอยู่ที่
ระดับ 133.33
ในเดือนมีนาคม 2565 SET Index
ปรับตัวอยู่ในกรอบแคบระหว่าง
1,619.10—1,698.40 จุด โดย SET
index ปรับลงแรงในช่วงสัปดาห์แรก
ตามตลาดโลกหลังสถานการณ์ความ
ขัดแย้งรัสเซีย—ยูเครน ส่อแววยืดเยื้อ
อย่างไรก็ตาม ตลาดทุนไทยปรับตัวขี้น
ได้เร็วจากเงินทุนไหลเข้าที่ส่งผลให้ต่าง
ชาติมียอดซื้อสุทธิต่อเนื่องเป็นเดือนที่
สาม โดยต่างชาติมียอดซื้อสุทธิในเดือน
มีนาคมรวม 32,770.51 ล้านบาท และ
ตั้งแต่ต้นปี 2565 ต่างชาติซื้อสุทธิรวม
กว่า 108,340.35 ล้านบาท นอกจาก
นี้ ตลาดทุนได้รับข่าวดีจากการที่ ศบค
. มีมติให้ยกเลิกการทดสอบ RT-PCR

ก่อนเดินทางเข้าประเทศส�ำหรับนัก
ท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบโดส เริ่ม 1
เมษายนนี้ ซึ่งเป็นสัญญาณบวกต่อ
ภาคท่องเที่ยวของไทย ส่งผลให้ SET
Index ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 ปิด
ที่ 1,695.24 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.6%
จากเดือนก่อนหน้า
ปัจจัยต่างประเทศที่ต้องติดตามได้แก่
ผลกระทบจากสถานการณ์ระหว่าง
รัสเซีย—ยูเครน และมาตรการที่นานา
ประเทศคว�่ำบาตรรัสเซีย ซึ่งจะส่งผล
ต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก รวม
ถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูง
ขึ้นโดยเฉพาะน�้ำมันดิบ แผนการขึ้น
ดอกเบี้ยของ FED ซึ่งการประกาศขึ้น
ดอกเบี้ยรอบแรก 0.25% เป็นไปตาม
การคาดการณ์ของตลาด อย่างไรก็ดี
ยังเป็นปัจจัยที่น่าติดตามหากอัตรา
เงินเฟ้อยังสูงกว่าคาดการณ์ซึ่งจะมี
ผลต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยรอบหน้า
มาตรการผ่อนคลายต่อการรับมือ
วิกฤติโรคระบาด Covid-19 ในหลาย
ประเทศซึ่งจะเอื้อให้ธุรกิจท่องเที่ยวทั่ว
โลกฟื้นตัวเร็วขึ้น ในส่วนของปัจจัยใน
ประเทศได้แก่ การประกาศผลกระกอบ
การบริษัทจดทะเบียนไตรมาสแรกของ
ปี 2565 และสถานการณ์โรคระบาด
Covid–19 หลังเทศกาลสงกรานต์”
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วิิจััยกรุุงศรีี คงคาดการณ์์กนง.จะตรึึงดอกเบี้้�ยนโยบายไว้้ที่่� 0.50%
ตลอดทั้�ง
้ ปีี เพื่่� อหนุุนการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจ

วิิจััยกรุุงศรีี ชี้้�เศรษฐกิิจเดืือนกุุมภาพัันธ์์ได้้แรงหนุุนจากภาคส่่งออกที่่�เติิบโตดีี ขณะที่่�การใช้้จ่่ายในประเทศชะลอ
ลงเล็็กน้้อย โดยมููลค่่าการส่่งออกกลัับมาเติิบโตในอััตราเลขสองหลััก (+16% YoY) ตามอุุปสงค์์ต่่างประเทศที่่�
ปรัับดีีขึ้้�น ด้้านจำำ�นวนนัักท่่องเที่่�ยวต่่างชาติิเพิ่่�มขึ้้�นจากเดืือนมกราคม จากการกลัับมาเปิิดลงทะเบีียนเข้้าประเทศ
ผ่่านระบบ Test & Go ตั้้�งแต่่ต้้นเดืือนกุุมภาพัันธ์์ ส่่วนการใช้้จ่่ายในประเทศ ดััชนีีการบริิโภคภาคเอกชนเติิบโต
ชะลอลง (+2.3% จาก 5.0%) เป็็นผลจากสถานการณ์์การระบาดในประเทศที่่�กลัับมารุุนแรงขึ้้�น ประกอบกัับราคา
พลัังงานและราคาอาหารปรัับตััวสููงขึ้้�น บั่่�นทอนความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�บริิโภคปรัับลดลง อย่่างไรก็็ดีี มาตรการภาครััฐ
ยัังเป็็นปััจจััยบวกที่่�ช่่วยพยุุงการใช้้จ่่ายภาคครััวเรืือน เช่่นเดีียวกัับการลงทุุนภาคเอกชนขยายตััวชะลอลง (+4.3%
จาก 7.8%) ตามการลดลงของการนำำ�เข้้าสิินค้้าทุุนเป็็นหลััก ขณะที่่�การลงทุุนภาคก่่อสร้้างค่่อนข้้างทรงตััว
แม้ในช่วงต้นปีเศรษฐกิจไทยอยู่ใน
ทิศทางการฟื้นตัว แต่ในระยะข้างหน้า
ยังมีปัจจัยลบทั้งจากสถานการณ์จ�ำนวน
ผู้ติดเชื้อไวรัสโอมิครอนในไทยที่ยังอยู่
ในระดับสูงอาจกดดันความเชื่อมั่นและ
กิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศ
ขณะที่ปัจจัยภายนอกจากสถานการณ์
ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ที่
ยังมีความไม่แน่นอนและอาจยืดเยื้อใน
ไตรมาส 2 กระทบต่อการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะยุโรป จึงอาจ
ส่งผลต่อ (i) การค้าระหว่างประเทศจาก
ความต้องการสินค้าและบริการชะลอลง
ปัญหาหรืออุปสรรคในการขนส่ง รวม
ถึงปัญหาห่วงโซ่อุปทานของสินค้าบาง
กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ
คว�่ำบาตรรัสเซีย (ii) ราคาพลังงานและ
สินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับสูงขึ้น กระทบต่อ
ทั้งต้นทุนการผลิตของภาคธุรกิจ และค่า
ครองชีพของประชาชนบั่นทอนการใช้
จ่ายของภาคครัวเรือน

กนง.ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจปีนี้เล็ก
น้อย แต่ปรับเพิ่มเงินเฟ้อสูงเหนือกรอบ

เป้าหมาย วิจัยกรุงศรีคาดดอกเบี้ย
นโยบายทรงตัวที่ 0.50% ตลอดทั้งปี
การประชุมคณะกรรมการนโยบายการ
เงิน (กนง.) ในวันที่ 30 มีนาคม ที่ผ่าน
มา มีมติเอกฉันท์คงดอกเบี้ยนโยบาย
ไว้ที่ 0.50% เพื่อสนับสนุนการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจให้มีความต่อเนื่อง ล่าสุ
ดกนง.ปรับลดคาดการณ์ GDP ปี 2565
เติบโต 3.2% จากเดิมคาด 3.4%
เนื่องจากมาตรการคว�่ำบาตรรัสเซียจะ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยผ่านการ
ปรับขึ้นของราคาพลังงานและสินค้า
โภคภัณฑ์ รวมถึงอุปสงค์ของประเทศคู่
ค้าชะลอตัวลง ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
เฉลี่ยของปีนี้ กนง.ได้ปรับคาดการณ์
เพิ่มขึ้นเป็น 4.9% จากเดิมคาด 1.7% ผล
จากราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นและการ
ส่งผ่านต้นทุนในหมวดอาหารเป็นส�ำคัญ
แม้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในปีนี้มีแนว
โน้มสูงเกินกรอบเป้าหมาย (1-3%) วิจัย
กรุงศรียังคงคาดการณ์ว่ากนง.จะตรึง
ดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับต�่ำสุดเป็น
ประวัติการณ์ที่ 0.50% ตลอดจนถึงสิ้นปี
เนื่องจาก (i) อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเป็น
ผลจากแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปทาน

(cost-push inflation) ขณะที่แรง
กดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ (demandpull inflation) ยังอยู่ในระดับต�่ำจาก
รายได้ที่เพิ่งเริ่มฟื้นตัว (ii) การเพิ่มขึ้น
ของราคาสินค้าส่วนใหญ่กระจุกตัวใน
หมวดพลังงานและการส่งผ่านต้นทุนใน
หมวดอาหารเป็นหลักซึ่งคาดว่าจะปรับ
ขึ้นชั่วคราว (iii)
อัตราเงินเฟ้อในระยะปานกลางยังยึด
เหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมาย ขณะที่
กนง.ระบุว่า “แม้เงินเฟ้อมีแนวโน้มเพิ่ม
ขึ้นสูงกว่า 5% ในช่วงไตรมาส 2 และ
3 ปี 2565 แต่จะทยอยปรับลดลงและ
จะกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายได้ในช่วง
ต้นปี 2566” และ (iv) ถ้อยแถลงขอ
งกนง.ระบุว่า “ยังคงให้น�้ำหนักกับการ
สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็น
ส�ำคัญ”
โดยจากประมาณการ GDP ล่าสุดของ
ธปท.ที่ 3.2% ประเมินว่าระดับของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมาเท่ากับ
ก่อนเกิดการระบาด Covid-19 ได้อาจ
เป็นปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า
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"ทรีีนีตี้้
ี �" ประเมิินตลาดหุ้้�นเดืือน เม.ย. แกว่่งตััว
Sideways ถึึง Sideways down
แนะกลยุุทธ์์ "ตั้้�งรัับ" แนวรัับแรกที่่� 1,630 จุุด
นายณััฐชาต เมฆมาสิิน ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้จั
� ัดการ ฝ่่ายวิิเคราะห์์หลัักทรััพย์์
บริิษััทหลัักทรััพย์์ ทรีีนีีตี้้� จำำ�กััด เปิิดเผยถึึงทิิศทางการลงทุุนเดืือน เม.ย.2565
เดืือนแรกงวดไตรมาส 2 ปีี 2565 ว่่า ดััชนีีมีีแนวโน้้มแกว่่งตััว Sideways ถึึง
Sideways down จากการขาดปััจจััยใหม่่เข้้ามากระตุ้้�นตลาดและยัังต้้องติิดตาม
5 ประเด็็นสำำ�คัญที่่
ั
�จะส่่งผลต่่อการลงทุุนในเดืือนนี้้� ดัังนั้้�นจึึงแนะนำำ�ให้้ใช้้กลยุุทธ์์
"ตั้้�งรัับ" มองจุุดเพิ่่�มน้ำำ��หนัักที่่�น่่าสนใจได้้แก่่ 1,630 จุุด ซึ่่�งจะเป็็นบริิเวณที่่�ทำำ�ให้้
ดััชนีีกลัับมามีี Upside ในมาตรวััด Earning yield gap (EYG) อีีกครั้้�ง
นอกจากนี้้�คาดการณ์์ภาวะ Flattening yield curve มีีโอกาส
ดำำ�เนิินได้้ต่่อไป จากตััวเลขเงิินเฟ้้อเดืือนนี้้�ที่่�น่่าจะถีีบตััวสููง
ขึ้้�นอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ ซึ่่�งจะทำำ�ให้้หุ้้�นกลุ่่�มเติิบโต (Growth)
สามารถให้้ผลตอบแทนที่่�ดีีกว่่าหุ้้�นกลุ่่�มมููลค่่า (Value)
นอกจากนั้้�น แนะนำำ�ให้้ลงทุุนหุ้้�นเติิบโตขนาดกลาง-เล็็กที่่�ยัังได้้
ประโยชน์์ทางอ้้อมจากการระมััดระวัังการใช้้จ่่ายของผู้้�คนมาก
ขึ้้�น สะท้้อนได้้จากปริิมาณเงิินในระบบ M2 ที่่�ขยายตััวสููงสุุด
ในรอบเกืือบ 1 ปีี
"สถานการณ์ M2 ของไทยขยายตัวสูงสุดในรอบเกือบ 1 ปี
เป็นภาพที่คล้ายกับช่วงไตรมาส 2 ปี 2563 ที่ขณะนั้นหุ้น
ขนาดกลาง-เล็กคึกคัก ทั้งในแง่ของสภาพคล่องและการขยับ
ขึ้นของราคาหุ้น" นายณัฐชาต กล่าว
ส�ำหรับหุ้นขนาดกลางและเล็ก ที่มีอัตราการเติบโตน่าสนใจ
และมี Upside จากราคาเป้าหมายเชิงพื้นฐาน 10 ตัว ประกอบ
ด้วย SA, TSR, SIMAT, IP, SVOA, IT, SUN, CHAYO, LEO
และ AMR มองนักลงทุนสามารถจัดพอร์ตกระจายความ
เสี่ยงไปยังหุ้นทั้ง 10 ตัวนี้ได้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถปรับตัว
Outperform ตลาดและหุ้นขนาดใหญ่ได้ในช่วง 3 เดือนข้าง
หน้านี้
ส่วนในฝั่งของหุ้นขนาดใหญ่นั้น หากต้องเลือกลงทุน มองว่า
กลุ่มหุ้นที่ปลอดภัยได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาล ซึ่งราคาหุ้นช่วงที่
ผ่านมาย่อตัวลงจนลดความร้อนแรงไปบ้างแล้ว นอกจากนั้น

คาดว่าจะเริ่มเห็นนักวิเคราะห์ในตลาดทยอยออกมาประเมิน
ผลการด�ำเนินงานไตรมาส 1/65 ในเชิงบวก ที่ส�ำคัญมักเป็นก
ลุ่มที่ทนทานต่อแรงกดดันเงินเฟ้อในระดับสูงด้วยอยู่แล้ว
เลือก BDMS, BCH, CHG, IMH เป็น Top pick ของกลุ่มต่อ
ไป
ส�ำหรับ 5 ปัจจัยส�ำคัญ ในเดือนนี้ที่นักลงทุนต้องติดตาม
ได้แก่ 1.พัฒนาการความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน รวม
ถึงการคว�่ำบาตรทางเศรษฐกิจของชาติตะวันตก ที่จะส่งผล
ต่อคาดการณ์เงินเฟ้อในอนาคต และการ Price in มาตรการ
Tightening ของธนาคารกลางต่างๆ 2.พัฒนาการของความ
ชัน Yield curve หลังล่าสุด 2s10s spread ของสหรัฐฯ ลด
ต�่ำลงสู่ระดับใกล้ 0% และของไทยท�ำจุดต�่ำสุดใหม่ของปี 3.
รายงานตัวเลข PMI ภาคการผลิตทั่วโลกประจ�ำเดือนมี.ค.ที่น่า
จะออกมาอ่อนแอ
โดยเฉพาะจีน ที่ล่าสุดประกาศออกมาต�่ำกว่าระดับ 50 จุด
เป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือนแล้ว 4.รายงานตัวเลขเงินเฟ้อ
ของไทยและสหรัฐฯ ประจ�ำเดือนมี.ค.ที่มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้น
อย่างส�ำคัญ จากราคาน�้ำมันดิบในตลาดโลกที่สูงขึ้น ซึ่งจะส่ง
ผลให้การจับจ่ายใช้สอยของผู้คนปรับตัวลดลงในช่วงถัดไป 5
.การเผยแพร่รายงานการประชุม Fed รอบที่ผ่านมา (FOMC
Minutes) โดยจะต้องติดตามดูว่าคณะกรรมการมีความเห็น
อย่างไรต่อประเด็นการลดขนาดงบดุล
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บล.ทิิสโก้้ คาดกำำ�ไร บจ.ไตรมาส 1
พุ่่� งสููงสุุดเป็็นประวััติิการณ์์ หนุุนบรรยากาศลงทุุนเดืือน เม.ย.

บล.ทิสโก้คาดก�ำไรบริษัทจดทะเบียนไทยไตรมาส 1/2565 พุ่งแตะ 3 แสนล้านบาท สูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ หนุนภาพรวมลงทุนเดือน เม.ย. พร้อมเตือนนักลงทุนไม่ต้องตื่นตระหนกกับการเกิด
Inverted Yield Curve ของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในบางคู่ จนรีบเทขายหุ้นทิ้งทั้งหมด แนะติดตาม
สถานการณ์ โดยอาจขายปรับพอร์ต - ถือเงินสดเพิ่มขึ้นบางส่วนในช่วงที่ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นเท่านั้น
นายอภิิชาติิ ผู้้�บรรเจิิดกุุล ผู้้�อำำ�นวยการ
อาวุุโส สายงานวิิเคราะห์์เชิิงกลยุุทธ์์ บริิษััท
หลัักทรััพย์์ ทิิสโก้้ จำำ�กััด (Mr. Apichat
Poobunjirdkul, Senior Strategist,
TISCO Securities Co., Ltd) กล่่าวว่่า
ดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET Index) เดือนที่ผ่าน
มาแกว่งตัวไปตามพัฒนาการของสงคราม
ยูเครน - รัสเซีย ที่บล.ทิสโก้ประเมินไว้ 3
กรณี โดยภาพรวมการเคลื่อนไหวหลักของ
SET Index อยู่ในกรอบ 1,660 - 1,700 จุด
ซึ่งเป็นกรณีฐานที่ประเมินไว้ บล.ทิสโก้เชื่อ
ว่า ความหวังการเจรจาสันติภาพที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นเป็นระยะๆ และแนวโน้มก�ำไรสุทธิ
ไตรมาส 1/2565 ของตลาดโดยรวมที่เบื้อง
ต้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2 หลักทั้งเมื่อเทียบกับ
ปีที่แล้ว (YoY) และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
(QoQ) แตะระดับ 3 แสนล้านบาทสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ น่าจะช่วยหล่อเลี้ยงบรรยากาศ
การลงทุนโดยรวมต่อเนื่องในเดือนนี้
ส�ำหรับผลประกอบการหุ้นกลุ่มธนาคารที่อยู่
ภายใต้การวิเคราะห์ของ บล.ทิสโก้ ทั้ง 7 แห่ง
ได้แก่ BAY, BBL, KBANK, KKP, KTB, SCB
และ TTB คาดว่าไตรมาส 1/2565 จะมีก�ำไร
สุทธิรวมอยู่ที่ 4.89 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น
11.4% YoY และเพิ่มขึ้น 21.7% QoQ การ
เติบโต YoY หลักๆ มาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น
จากการขยายตัวของสินเชื่อ และการตั้งส�ำ
รองฯ (ต้นทุนเครดิต) ที่คาดจะลดลงจาก
การกลับมาเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
การบริหารคุณภาพสินทรัพย์ ขณะที่การ
เติบโตของก�ำไร QoQ มาจากการเพิ่มขึ้นของ
รายได้ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนิน
งาน และต้นทุนเครดิตที่ลดลง บล.ทิสโก้เชื่อ
ว่า ธนาคารขนาดใหญ่ยังมีโอกาสเห็นต้นทุน
เครดิตลดลงได้มากกว่าธนาคารขนาดเล็ก

รวมทั้งจะได้ประโยชน์จากภาวะดอกเบี้ยขา
ขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงเศรษฐกิจ
โลกชะลอตัว หลักๆ มาจากผลกระทบของ
สงครามยูเครน-รัสเซีย และมาตรการคว�่ำ
บาตรต่างๆ รวมถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่
สูงขึ้นต่อเนื่อง และแนวโน้มการเร่งเข้มงวด
ทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED)
ทั้งการขึ้นดอกเบี้ยและการเริ่มดึงสภาพคล่อง
ออกจากระบบในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
มิถุนายนนี้ เชื่อว่าจะไม่เป็นผลดีต่อตลาดโดย
เฉพาะตลาดเกิดใหม่ และทิศทางของกระแส
เงินทุนต่างประเทศในระยะถัดไป
ส�ำหรับการเริ่มเกิดปรากฎการณ์ "Inverted
Yield Curve" ซึ่งเป็นภาวะที่อัตราผล
ตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุสั้นสูงกว่า
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุยาว โดย
เกิดสัญญาณขึ้นในในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ
(US Bond Yield) บางคู่ เช่น คู่ของอายุ 10
ปี - 5 ปี และคู่ของอายุ 30 ปี - 5 ปี เป็นต้น
ขณะที่คู่ของอายุ 10 ปี - 2 ปี ก็ใกล้จะติดลบ
เช่นกัน อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของ บล.ทิส
โก้เชื่อว่า คู่ของอายุ 10 ปี - 3 เดือน น่าจะ
สะท้อนภาพวัฏจักรเศรษฐกิจได้ดีกว่า
"จากการศึกษาข้อมูล US Bond Yield คู่
ของอายุ 10 ปี – 3 เดือนนับตั้งแต่ปี 2513
พบว่า ในช่วงที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะ
ถดถอยหลังพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ คู่ของ
อายุ 10 ปี – 3 เดือนติดลบทุกครั้ง โดย
ใช้เวลาเฉลี่ย 19 เดือนหลัง Yield Curve
ติดลบ ขณะที่ราคาหุ้น (MSCI DM Index)
จะผันผวนสูงในช่วงเดือนแรกๆ ที่เกิด
Inverted Yield Curve ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้น
ในช่วง 4-5 เดือนถัดไป ซึ่งหลังจากนั้นตลาด
หุ้นมักจะเกิดการปรับฐานลงครั้งใหญ่ตาม
มา โดยใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 13 เดือน โดย

มีระยะเวลาที่สั้นที่สุด คือ 6 เดือน และนาน
ที่สุด คือ ประมาณ 2 ปี" นายอภิชาติกล่าว
เพราะฉะนั้น ถึงแม้ปัจจุบันส่วนต่าง US Bond
Yield คู่ของอายุ 10 ปี - 2 ปี ใกล้จะติดลบ
แล้ว แต่ บล.ทิสโก้มองเป็นเพียงสัญญาณ
เตือนให้เพิ่มความระมัดระวังในการลงทุน
เท่านั้น และอยากให้นักลงทุนพิจารณาควบคู่
ไปกับส่วนต่าง US Bond Yield คู่ของอายุ 10
ปี - 3 เดือน ซึ่งปัจจุบันยังเป็นบวกกว่า 180
bps ดังนั้น นักลงทุนยังไม่ต้องตื่นตระหนก
กับการเกิด Inverted Yield Curve ในบางคู่
จนรีบเทขายหุ้นทิ้งทั้งหมด บล.ทิสโก้แนะน�ำ
เพียงแค่ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์
การลงทุนให้ใกล้ชิดมากขึ้นกว่าเดิม และ/หรือ
อาจขายปรับพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่มขึ้นบางส่วน
ในช่วงที่ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นเท่านั้น
จากมุมมองข้างต้น บล.ทิสโก้ยังคงกลยุทธ์
"Selective Buy" ส�ำหรับการลงทุนในเดือน
เมษายนมีประเด็นหุ้นที่น่าสนใจ คือ 1.หุ้น
ที่ป้องกันเงินเฟ้อได้ และหุ้นที่ได้ประโยชน์
จากดอกเบี้ยขาขึ้น แนะน�ำ PTTEP, PTTGC
/ BBL 2.หุ้นเปิดเมืองรับการผ่อนคลายต่าง
ชาติเข้าประเทศง่ายขึ้นและการเตรียมปรับ
COVID-19 เป็นโรคประจ�ำถิ่นแนะน�ำ MINT
และ 3. หุ้นอิงเศรษฐกิจในประเทศที่มีปัจจัย
บวกเฉพาะตัว เด่น AP, BCH, SPVI เพราะ
ฉะนั้นหุ้นเด่นที่บล.ทิสโก้แนะน�ำในเดือน
เมษายน คือ AP, BBL, BCH, MINT, PTTEP,
PTTGC และ SPVI ด้านแนวรับส�ำคัญของ
SET Index เดือนนี้อยู่ที่ 1,660 - 1,670 จุด
และแนวรับถัดไปที่ 1,640 จุด และ 1,620
จุด ตามล�ำดับ และแนวต้านส�ำคัญของ SET
Index เดือนนี้อยู่ที่ 1,700 - 1,705 จุด และ
แนวต้านต่อไปคือ 1,720 - 1,730 จุด และ
1750 จุด ตามล�ำดับ
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เซีียนหุ้้�น ASPS คงเป้้าหมายดััชนีีไว้้ที่่� 1810 จุุด
คาดการณ์์ทิิศทาง SET Index เดืือน เม.ย. 65
แกว่่งในกรอบ 1660-1750 จุุด
สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จ�ำกัด (ASPS) ในกลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ASP ประเมินภาพรวมการลงทุนในช่วงไตรมาส 2 ปี 2565 โดยเชื่อว่าประเด็น
ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ในเชิงสงครามทางกายภาพได้ถูกดูดซับไปในราคาหุ้นแล้ว ด้าน
ความเสี่ยงจากสงครามทางเศรษฐกิจและการด�ำเนินนโยบายการเงินของ FED ยังที่เป็นสิ่งที่ต้องจับตา
แต่ก�ำไรบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2565 และการด�ำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย จะท�ำให้ตลาดหุ้น
ไทยมีความได้เปรียบเมื่อเทียบประเทศอื่นๆ โดย ASPS คงเป้าหมายดัชนีไว้ที่ 1810 จุด
คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้
อ�ำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าว
ว่ายังมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทย มอง
ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนยังมีอยู่แต่
เป็นที่น่าสังเกตว่าดัชนีตลาดหุ้นโลกรวมถึงไทย
เราได้กลับมาสู่ก่อนจุดเกิดสงครามแล้วสะท้อน
ถึงนักลงทุนดูดซับต่อสงครามทางกายภาพไป
แล้ว แต่สงครามทางเศรษฐกิจถือเป็นความ
เสี่ยงในระยะถัดไป โดยเฉพาะในฝั่งรัสเซียที่
เป็นผู้ส่งออกพลังงานและวัตถุดิบตั้งต้นของ
หลายอุตสาหกรรม ซึ่งผลที่ตามมาจะกระทบต่อ
ปริมาณการค้าโลกและเงินเฟ้อตามมา
ส่วนนโยบายการเงินของ FED เชื่อว่าจะเห็นการ
เดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยฯ ในการประชุมรอบถัดไป
เดือน พ.ค. แต่สิ่งที่ให้น�้ำหนักมากกว่าการส่ง
สัญญาณการปรับลดขนาดงบดุลที่ถือเป็นการ
ดึงสภาพคล่องออกจากระบบ จากปัจจุบันขนาด
งบดุลของ FED อยู่ในระดับสูงถึง 9 ล้านล้าน
เหรียญฯหรือคิดเป็นสัดส่วน 38.8% ต่อ GDP
สหรัฐฯ หากส่งสัญญาณการปรับเร็วจนเกิน
ไปอาจสร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้น แต่อย่างไร
ก็ตามความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะ
เป็นปัจจัยที่จ�ำกัดโอกาสการเร่งด�ำเนินนโยบาย
การเงินที่เข้มงวดของ FED ในระดับหนึ่ง
คุณเทิดศักดิ์ กล่าวต่อว่า “หนึ่งในสัญญาณที่
สะท้อนความกังวลต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯในระยะ
ถัดไปคือการเกิด Inverted Yield ในตลาด
ตราสารหนี้สหรัฐฯอายุ 2 และ 10 ปี ที่ในอดีต
ที่ผ่านมามักจะเป็นการชี้น�ำต่อการเข้าสู่ภาวะ
Recession ในช่วง 9-14 เดือนข้างหน้า ซึ่ง
หากเกิดขึ้นมักจะสร้างความผันผวนต่อสินทรัพย์
เสี่ยงต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามในตลาดตราหนี้ไทย
ยังไม่เกิดภาวะดังกล่าว ประกอบกับแนวโน้ม
เศรษฐกิจไทยที่ยังอยู่ในภาวะฟื้นตัวโดยเชื่อว่า
อัตราดอกเบี้ยฯยังอยู่ในระดับต�่ำจนถึงปลายปี
ท�ำให้แรงกดดันจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆ”
ด้านภาพรวมก�ำไรบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2565
ยังมีความได้เปรียบประเทศอื่นๆ จากหลาย
Sector ที่คาดว่าจะฟื้นตัวจากฐานที่ต�่ำและยัง
มีแรงหนุนเพิ่มเติมจากราคาน�้ำมันที่ยืนในระดับ
สูงกว่าปกติ หนุน EPS65F มี Upside ส่วนเพิ่ม
ราว 4 ถึง 5 บาท/หุ้น โดยฝ่ายวิจัยประเมิน

EPS65F ไว้ที่ 88.9 บาท/หุ้น
หากพิจารณามุม Valuation ถือว่าน่าสนใจ
เพราะอยู่บนระดับ Market Earning Yield Gap
(MEYG) ที่ 4.6% (สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต) ซึ่ง
ถือว่าสูงกว่าตลาดหุ้นโลก ถือเป็นจุดดึงดูด
Fund Flow ทั้งในและต่างประเทศ โดยคาด
การณ์ทิศทาง SET Index เดือน เม.ย. 65 แกว่ง
ในกรอบ 1660-1750 จุด พร้อมคงเป้า SET
Index ณ สิ้นปี 65 ที่ 1810 จุด
กลยุทธ์ แนะน�ำสะสมหุ้นฟื้นตัวตามเศรษฐกิจ
ในประเทศ MAJOR, AEONTS หุ้นได้แรงหนุน
จากต้นทุนอิงตามราคา Commodity เริ่มชะลอ
ลง GPSC, SAPPE และหุ้นขนาดใหญ่พื้นฐาน
แข็งแกร่ง SCC, LH
โอกาสและช่องทางการลงทุนในเวียดนาม

คุณกฤตยภรณ์ ธาดาสีห์ หัวหน้าฝ่ายลงทุนหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ บล.เอเซีย พลัส มองว่า หาก
มองถึงโอกาสการลงทุนที่เติบโตได้ดีในอาเซียน
เวียดนามถือเป็นหนึ่งในประเทศที่เศรษฐกิจ
เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉลี่ยในช่วง 10 ปี
ที่ผ่านมา เศรษฐกิจเวียดนามขยายตัวได้ 6-7%
ต่อปี สูงกว่าประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค แม้ว่าช่วง
ปี 2020 หลายๆ ประเทศได้รับผลกระทบเชิงลบ
จาก Covid-19 ส่งผลให้ GDP หดตัว ทั้งนี้ ใน
ช่วงขณะเดียวกัน เศรษฐกิจเวียดนามแข็งแกร่ง
ขยายตัวได้ 2.9% ซึ่งปัจจัยหลักที่สนับสนุน
ให้เวียดนามโตนั้นมีหลากหลาย ตั้งแต่จ�ำนวน
ประชากรเกือบร้อยล้านคน อายุน้อย เป็นวัย
แรงงานและวัยบริโภค ช่วยเสริมภาคการบริโภค
จ�ำเป็นและฟุ่มเฟือยให้เติบโตได้ในระยะยาว
รวมถึงเวียดนามยังถือเป็นแหล่งการผลิตชั้นดี
แรงงานมีประสิทธิภาพและค่าแรงอยู่ในระดับ
ที่ค่อนข้างถูก ประกอบกับ เวียดนามได้เข้าร่วม
เขตการค้าเสรีมากมาย ส่งผลให้เหล่าแบรนด์ดัง
ระดับโลกต่างตบเท้าเข้ามาลงทุนและตัง
้ ฐานการ
ผลิตที่เวียดนาม ไม่ว่าจะเป็น Apple Samsung
หรือ Nike ก็ตาม
ในด้านของตลาดหุ้น ตลาดหุ้นเวียดนามมี
ลักษณะคล้ายกับตลาดหุ้นไทยในเชิงของกลุ่ม
อุตสาหกรรมหลัก เช่น กลุ่มอสังหาฯ กลุ่ม

บริโภค และกลุ่มธนาคารและการเงิน ในด้าน
ของผลตอบแทน ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ดัชนีหลัก
ของเวียดนามอย่าง VNindex ปรับตัวขึ้น 109%
สูงกว่าดัชนีหุ้นโลกที่ปรับตัวขึ้น 58%
ส�ำหรับนักลงทุนที่อาจจะยังไม่เคยลงทุนใน
ตลาดหุ้นเวียดนามมาก่อน การลงทุนที่เรียกได้
ว่าง่ายและสะดวกคือการลงทุนผ่าน ETF ที่จด
ทะเบียนในตลาดหุ้นโฮจิมินห์ หากต้องการลงทุน
ยาวล้อไปกับเศรษฐกิจเวียดนาม การลงทุน
ในหุ้นขนาดใหญ่ล้อไปกับดัชนี VN 30 (คล้าย
กับดัชนี SET 50 ของไทย) ถือเป็นทางเลือกที่
เหมาะสม โดยเป็นการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่
และมีสภาพคล่องสูง 30 ตัวแรก และเป็นบริษัท
ที่ประกอบธุรกิจที่นักลงทุนไทยคุ้นเคย เช่น
ธนาคาร อสังหาฯ อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
เตรียมตัวปรับพอร์ตรับความเสี่ยงเศรษฐกิจโลก
ชะลอตัว
คุณภาดร สุขสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาด้าน
กลยุทธ์การลงทุนและผลิตภัณฑ์ บล.เอเซีย
พลัส กล่าวว่า “อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกที่ปรับ
ตัวสูงขึ้น ณ ปัจจุบัน ส่วนหนึ่งมาจากการใช้
นโยบาย “Zero-Covid” ของประเทศจีน ที่
ประกาศปิดเมืองในบางหัวเมืองเป็นระยะ
ตลอดช่วงไตรมาส 1 และจากสงครามระหว่าง
ยูเครนและรัสเซีย ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยท�ำให้มีการ
คาดการณ์ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ
Fed ในรอบนี้จะมีการปรับขึ้นในระดับที่เร็ว
กว่ารอบเศรษฐกิจที่ผ่านๆ มา เราจึงมองว่า
เศรษฐกิจก�ำลังเข้าสู่ช่วงปลายวัฎจักร แม้ว่า
เศรษฐกิจยังคงเติบโตอยู่ แต่จะเติบโตในอัตรา
ที่ช้าลง”
ดังนั้น จึงแนะน�ำให้เลือกลงทุนใน หุ้นกลุ่ม
คุณภาพขนาดใหญ่ (Quality Growth) ที่มีก�ำไร
เติบโตต่อเนื่อง งบการเงินแข็งแกร่ง กองทุน
แนะน�ำ MGFGA, KKP GNP-H และ TMBGQG
และรวมไปถึง หุ้นกลุ่มปลอดภัย (Defensive)
ที่มักท�ำผลตอบแทนได้ดีในช่วงปลายวักฎจักร
เศรษฐกิจ เช่น SCBPGF และ KFHHCARE-A
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เทพโกลเบล็็ก จัับตา ศบค. ชงปลดล็็อคมาตรการ
เข้้าประเทศ 1 มิิ.ย.

ชูู AOT-ERW-CENTEL-MINT-AWC
บล. โกลเบล็็ก (GBS) ประเมิินหุ้้�นไทยยัังแกว่่งตััวแคบ ขาดปััจจััยใหม่่หนุุน ส่่วนสถานการณ์์
รััสเซีียและยููเครนยัังไร้้วี่่�แววจบ บวกความกัังวลเกี่่�ยวกัับ Inverted yield curve ที่่�คุุกรุ่่�น
มากขึ้้�น จึึงให้้กรอบการเคลื่่�อนไหวของดััชนีีที่่� 1,680-1,720 จุุด พร้้อมแนะกลยุุทธ์์ลงทุุนใน 5 หุ้้�น
รัับอานิิสงส์์ ศบค. เตรีียมหารืือปลดล็็อคมาตรการเข้้าประเทศ 1 มิิ.ย.นี้้� ชูู
AOT-ERW-CENTEL-MINT-AWC
นางสาววิลาสินี บุญมาสูงทรง
ผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัทหลัก
ทรัพย์ โกลเบล็ก จ�ำกัด หรือ GBS
ประเมินทิศทางตลาดหุ้นว่ายังแกว่ง
ตัวผันผวนในกรอบแคบ โดยยังขาด
ปัจจัยใหม่เข้าหนุนตลาด ขณะที่
Fund Flow ของนักลงทุนต่างชาติ
ยังไหลเข้าต่อเนื่อง และราคาน�้ำมัน
ดิบที่ปรับตัวลงเป็นผลดีต่อต้นทุนของ
บริษัทจดทะเบียน ท�ำให้คาดการณ์
การเคลื่อนไหวของดัชนีอยู่ในกรอบ
1,680-1,720 จุด
ขณะที่ Fed Watch Tool ของ CME
Group บ่งชี้ว่านักลงทุนให้น�้ำหนักมาก
ถึง 73.3% ที่คาดว่าFED จะปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมวัน
ที่ 3-4 พ.ค. 2565 ขณะที่ตัวเลขการ
จ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐมี
การปรับตัวเพิ่มขึ้น 431,000 ต�ำแหน่ง
ในเดือนมี.ค. ต�่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาด
การณ์ที่ระดับ 490,000 ต�ำแหน่ง ส่วน
ดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนมี.ค.ของ
จีนลดลงสู่ระดับ 48.1 จากระดับ 50.4
ในเดือนก.พ. โดยดัชนี PMI เดือน
มี.ค.หดตัวลงรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่
เดือนก.พ. 2563
ด้านมอร์แกน สแตนลีย์ ปรับลดคาด
การณ์ GDP จีนในปี 2565 ส่วนซิตี้
กรุ๊ปเองได้เตือนว่า เศรษฐกิจจีนมี
แนวโน้มเผชิญกับความเสี่ยงใน 2Q65
เนื่องจากรัฐบาลประกาศใช้นโยบายโค
วิดเป็นศูนย์ (Zero-COVID) เพื่อต่อสู้
กับการระบาดของโรคโควิด-19 กรณี
ล็อคดาวน์เมืองเซิ่นเจิ้นและเซี่ยงไฮ้

ขณะที่ทาง WHO เปิดเผยว่า โควิด-19
สายพันธุ์ย่อย XE ตัวใหม่ล่าสุดของโอ
มิครอนจะสามารถแพร่เชื้อได้มากกว่า
BA.2 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยของโอมิค
รอนราว 10%
ทั้งนี้ปัจจัยที่ยังคงต้องจับตาต่อ
เนื่อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์แถลง
สถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
(สภาผู้ส่งออก) แถลงสถานการณ์การ
ส่งออก, การประชุมคณะกรรมการ
ร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) การ
รายงานผลการด�ำเนินงานไตรมาส
1/2565 ของกลุ่ม ธนาคารพาณิชย์
อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
(PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนมี.ค
. สหรัฐเปิดเผยยอดน�ำเข้า ส่งออก และ
ดุลการค้าเดือนก.พ. ดัชนีผู้จัดการฝ่าย
จัดซื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้าย
เดือนมี.ค. และดัชนีภาคการผลิตเดือน
มี.ค. จีนเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัด
ซื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนมี.ค. อียู
เปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนก.พ. สหรัฐ
เปิดเผยสต็อกน�้ำมันรายสัปดาห์ คณะ
กรรมการก�ำหนดนโยบายการเงินของ
ธนาคารกลางสหรัฐ(FOMC) เปิดเผย
รายงานการประชุม (เช้าวันที่ 7 เม.ย
.) และ จีน เปิดเผยทุนส�ำรองเงินตรา
ต่างประเทศเดือนมี.ค. สหรัฐ เปิดเผย
จ�ำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานราย
สัปดาห์ รวมทั้งสถานการณ์ความยืด
เยื้อของการเจรจาสันติภาพระหว่าง
รัสเซียกับยูเครน และความกังวลเกี่ยว
กับ Inverted yield curve ที่สะท้อน
ภาพเศรษฐกิจสหรัฐที่อาจชะลอตัวได้

ดังนั้น แนะน�ำกลยุทธ์ลงทุนในหุ้นที่
ได้ประโยชน์จากการที่ ศบค.เตรียม
ประชุมเพื่อหารือการปลดล็อค
มาตรการเข้าประเทศทุกเงื่อนไข 1
มิ.ย.นี้ ซึ่งรวมทั้งเลิก ThailandPass,
Test&Go ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยว
มีโอกาสกลับมาคึกคักได้ ซึ่งหุ้นที่ได้
อานิสงส์จากปัจจัยบวกดังกล่าวได้แก่
AOT, ERW, CENTEL, MINT และ
AWC
ส่วนทิศทางการลงทุนในทองค�ำ นาย
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายวิจัย บล. โกลเบล็ก กล่าวว่า ปัจจัย
ที่ยังกดดันต่อราคาทองค�ำในขณะนี้ ยัง
คงเป็นความตึงเครียดระหว่างรัสเซีย
และยูเครน ซึ่งคาดการณ์ว่ารัสเซีย
จะตึงก�ำลังประชิดติดกรุงเคียฟไว้ จึง
ท�ำให้สงครามจ่อยืดเยื้อ และตัวประกัน
ที่ส�ำคัญส�ำหรับรัสเซียคือน�้ำมันดิบ ที่
ยังมีบทบาทอยู่มากต่อเงินเฟ้อสะท้อน
ผ่านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ
10 ปีของสหรัฐที่ยังทรงตัวระดับสูง
หากเฟดยังไม่ส่งสัญญาณเพิ่มเติมที่มา
กกว่าการขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในครั้งหน้า
สงครามและราคาน�้ำมันที่ปรับตัวขึ้นจะ
เป็นแรงหนุนทองค�ำ
ฝ่ายวิจัยประเมินว่าสงครามรัสเซียและ
ยูเครนส่อยืดเยื้อ อีกทั้งเฟดอาจจะยัง
ไม่รีบส่งสัญญาณเชิงลบต่อตลาดเพิ่ม
เติม โดยเรามีมุมมองบวกต่อทองค�ำ
คาดการณ์การเคลื่อนไหวในกรอบ
1,880-1,960$/oz หากย่อตัวไม่หลุด
แนวรับทยอยเข้าซื้อสะสม
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ก.ล.ต. ออกเกณฑ์์ให้้ผู้้�ประกอบธุุรกิิจสิินทรััพย์์ดิิจิทัั
ิ ล จััดทำำ�และส่่งรายงานข้้อมููล

� ขาย การแลกเปลี่่ย
� น และการลงทุุนใน
การซื้้อ
สิินทรััพย์์ดิจิ
ิ ิทััลของลููกค้้า

สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.)
ออกหลัักเกณฑ์์กำ�ำ หนดให้้ผู้้�ประกอบธุุรกิิจสิินทรััพย์์ดิิจิิทััลจััดทำำ�และส่่ง
รายงานข้้อมููลการซื้้�อขาย การแลกเปลี่่�ยน และการลงทุุน ในสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล
ของลููกค้้าเพื่่�อประโยชน์์ในการสอบทานทรััพย์์สิินของลููกค้้า
ปัจจุบันหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการ
ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลยังมิได้มีการก�ำหนด
ในเรื่องการจัดท�ำรายงานการซื้อขาย การแลก
เปลี่ยน หรือการลงทุนของลูกค้าของผู้ประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุมครั้งที่
2/2565 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 จึงได้มี
มติเห็นชอบหลักการในการก�ำหนดหลักเกณฑ์
ให้ผู้ประกอบธุรกิจประเภทศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์
ดิจิทัล นายหน้าซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ค้า
สินทรัพย์ดิจิทัล และผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์
ดิจิทัล จัดท�ำรายงานข้อมูลการซื้อขาย การแลก
เปลี่ยน หรือการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และส่ง

รายงานข้อมูลดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
และเงื่อนเวลาที่ส�ำนักงานประกาศก�ำหนดไว้
บนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. โดย ก.ล.ต. ร่วมกับกรม
สรรพากร
และสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
ไทยก�ำหนดรายละเอียดของรายงานดังกล่าว เพื่อ
ให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบธุรกรรมของตนเอง
ตามรายการซื้อขาย การแลกเปลี่ยน หรือการ
ลงทุน ที่กระท�ำผ่านผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์
ดิจิทัล และยังสามารถน�ำข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ในการยื่นเสียภาษีได้อีกด้วย

ทั้้�งนี้้� การออกประกาศกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าวได้้ลงราชกิิจจานุุเบกษา
และมีีผลใช้้บัังคัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 30 มีีนาคม 2565 โดย (1) ตั้้�งแต่่วัันที่่�
ประกาศใช้้บัังคัับจนถึึงวัันที่่� 30 เมษายน 2565 ผู้้�ประกอบธุุรกิิจจะจััดส่่ง
รายงานให้้แก่่ลููกค้้าเมื่่�อลููกค้้าร้้องขอ เพื่่�อให้้ผู้้�ประกอบธุุรกิิจมีีเวลาปรัับตััว
และ (2) ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 พฤษภาคม 2565 เป็็นต้้นไป ผู้้�ประกอบธุุรกิิจต้้อง
จััดส่่งรายงานให้้ลููกค้้าภายในวัันถััดไปหลัังจากที่่�ลููกค้้าทำำ�ธุุรกรรม และให้้
ลููกค้้าเข้้าดููธุุรกรรมย้้อนหลัังได้้ 1 ปีี 6 เดืือน

การเงิิน
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PwC คาดปริิมาณและมููลค่่าการซื้้�อขาย
� ง
และควบรวมกิิจการของไทยปีี 65 เติิบโตต่่อเนื่่อ
PwC ประเทศไทย คาดปริิมาณและมููลค่่าการซื้้�อขายและควบรวมกิิจการในประเทศไทยปีี 2565
จะเติิบโตต่่อเนื่่�องจากปีีก่่อน แม้้แนวโน้้มอััตราดอกเบี้้�ยขาขึ้้�นจะส่่งผลต่่อต้้นทุุนทางการเงิิน แต่่
บริิษััทต้้องหาหนทางในการรัักษาความได้้เปรีียบทางการแข่่งขััน และเพิ่่�มความสามารถในการทำำ�
กำำ�ไรในระยะยาวเพื่่�อเอาชนะเงิินเฟ้้อ โดยคาดว่่า อุุตสาหกรรมบริิการทางการเงิินและอุุตสาหกรรม
เทคโนโลยีี จะเป็็นสองอุุตสาหกรรมของไทยที่่�มีีการซื้้�อขายและควบรวมกิิจการมากที่่�สุุดในปีีนี้้�
นางสาว ฉัันทนุุช โชติิกพนิิช หุ้้�นส่่วนและหััวหน้้าสาย
งานดีีลส์์ บริิษััท PwC ประเทศไทย เปิิดเผยว่่า ในปีี
2564 เป็็นปีีที่่�มีีปริิมาณการซื้้�อขายกิิจการสููงสุุด
เป็็นประวััติิการณ์์ เนื่่�องจากธุุรกิิจและผู้้�คนเริ่่�มปรัับ
ตััวใช้้ชีีวิิตอยู่่�ร่่วมกัับการแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััส
โควิิด-19 ได้้ และคาดว่่า ปริิมาณและมููลค่่าการ
ซื้้�อขายและควบรวมกิิจการในปีี 2565 จะเติิบโต
ต่่อเนื่่�องจากปีีก่่อน แม้้จะมีีการแพร่่ระบาดของสาย
พัันธุ์์�โอมิิครอน รวมถึึงอััตราดอกเบี้้�ยและเงิินเฟ้้อที่่�
เพิ่่�มขึ้้�นก็็ตาม เพราะผู้้�นำำ�ธุุรกิิจเริ่่�มมองเห็็นแนวโน้้ม
ของโลกในระยะต่่อไปได้้ชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น จึึงหัันมาท
บทวนกลยุุทธ์์และธุุรกิิจในพอร์์ตฟอลิิโอของตนเอง
ขณะที่่�บางธุุรกิิจต้้องการปรัับโครงสร้้างต้้นทุุน หรืือ
แสวงหาธุุรกิิจอื่่�นที่่�ตนยัังขาดเพื่่�อรัักษาอััตราการ
เติิบโต โดยกิิจการที่่�มีีการควบรวมกัันมากที่่�สุุดใน
ประเทศไทยในปีีที่่�ผ่่านมา ส่่วนใหญ่่นั้้�นเป็็นกิิจการใน
กลุ่่�มอุุตสาหกรรมบริิการทางการเงิินและเทคโนโลยีี
“เทรนด์ของการท�ำดีลส์ซื้อขายและควบรวมกิจการ
ของไทยในปีนี้จะคล้ายคลึงกับทั่วโลก แม้กระแส
อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น อัตราเงินเฟ้อที่ขยับขึ้นสูง และ
กฎระเบียบที่เพิ่มมากขึ้น อาจท�ำให้เกิดอุปสรรคต่อ
โครงสร้างการเงินส�ำหรับการบรรลุข้อตกลงในการ
ท�ำดีลส์บ้าง แต่สภาวการณ์ดังกล่าว กลับจะยิ่งเป็น
ตัวผลักดันให้เกิดการควบรวมกิจการมากขึ้น บริษัท
จ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง เข้าสู่ตลาดใหม่ และ
แปลงไปสู่ดิจิทัลเพื่อเพิ่มคุณค่ากิจการอย่างยั่งยืน”
นางสาว ฉันทนุช กล่าว
แนวโน้มดังกล่าว สอดคล้องกับรายงาน Global
M&A Industry Trends: 2022 Outlook ของ PwC
ที่ท�ำการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมดีลส์และท�ำการวิเคราะห์กิจกรรมดีลส์
ทั่วโลก เพื่อประเมินถึงแนวโน้มปริมาณและมูลค่า
การควบรวมกิจการพบว่า ปริมาณและมูลค่าการ
ควบรวมกิจการเพิ่มขึ้นทั่วโลกในปีที่ผ่านมา โดย
การซื้อขายและควบรวมกิจการ (Mergers and
Acquisitions: M&A) ที่ประกาศออกมามีจ�ำนวน
กว่า 62,000 รายการในปี 2564 หรือเพิ่มขึ้น 24%
จากปี 2563 ขณะที่มูลค่าของการซื้อขายและควบ
รวมกิจการที่เปิดเผยต่อสาธารณะก็แตะระดับสูงสุด
เป็นประวัติการณ์ที่ 5.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (รวม
รายการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ขึ้นไป) หรือเพิ่มขึ้น 57% จากปี 2563 และท�ำลาย
สถิติเดิมที่ 4.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี 2550
นางสาว ฉันทนุช กล่าวต่อว่า สถานการณ์การควบ
รวมกิจการทั่วโลกนั้นมีการแข่งขันที่สูงขึ้นในกลุ่ม
นักลงทุนที่จะท�ำการซื้อขายกิจการ ไม่ว่าจะเป็นนัก
ลงทุนทางการเงิน เช่น กองทุนไพรเวทอิควิตี้ หรือ
นักลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Corporates หรือ strategic
investors) และการที่นักลงทุนมีเงินทุนที่ระดมมา
ผ่านทางตลาดทุน และจากบริษัทที่สร้างขึ้นมาเพื่อ
ระดมเงินทุนไปซื้อบริษัทอื่น (Special Purpose

Acquisition Company: SPAC) ในสหรัฐฯ พร้อมใช้
เพื่อสร้างการเติบโตมากกว่าปีก่อน ๆ ท�ำให้เกิดการ
คาดการณ์ว่า ราคาซื้อขายกิจการจะสูงขึ้นตามไป
ด้วย เมื่อนักลงทุนซื้อกิจการมาในราคาที่สูงรวมกับ
ต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นควบคู่กัน จึงเกิดเป็นความ
กดดันที่นักลงทุนต้องสร้างมูลค่ากิจการให้เกิดผล
ก�ำไรที่สูงกว่าที่เคยท�ำมาในอดีต

แนวโน้ม M&A ในอุตสาหกรรมหลัก
ทั่วโลกในปี 65
ทั้งนี้ รายงานฉบับดังกล่าว ยังระบุถึงแนวโน้มการ
ควบรวมกิจการที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมหลัก ดัง
ต่อไปนี้
1. อุตสาหกรรมตลาดผู้บริโภค: พฤติกรรมของผู้
บริโภคที่เปลี่ยนไปจะยังคงเป็นตัวเร่งให้เกิดกิจกรรม
M&A ในปีนี้ เนื่องจากองค์กรธุรกิจและกองทุนไพร
เวทอิควิตี้ ต้องทบทวนพอร์ตโฟลิโอใหม่เพื่อรองรับ
แนวโน้มของผู้บริโภคที่ก�ำลังเกิดขึ้น เช่น การบริโภค
อย่างมีสติ (Conscious consumerism) ซึ่งจะท�ำให้
เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการเปลี่ยนไปสู่
ธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
2. อุตสาหกรรมพลังงาน สาธารณูปโภค
และทรัพยากร: แนวคิดในการด�ำเนินธุรกิจโดย
ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
(Environmental, Social and Governance: ESG)
ก�ำลังขับเคลื่อนกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมนี้ โดยการ
ควบรวมกิจการจะถูกน�ำมาใช้เพื่อปรับสมดุลพอร์ต
การลงทุนและแสวงหาโอกาสในด้าน ESG เพื่อสร้าง
มูลค่าส�ำหรับการเติบโต เช่น พลังงานหมุนเวียน
การดักจับคาร์บอน การจัดเก็บแบตเตอรี่ ไฮโดรเจน
โครงสร้างพื้นฐานการส่งสัญญาณ และเทคโนโลยี
สะอาดอื่น ๆ

3. อุตสาหกรรมบริการทางการเงิน: การแข่งขันเพื่อ
สร้างความได้เปรียบทางการตลาดเชิงกลยุทธ์จะ
ยังคงกระตุ้นให้เกิดการควบรวมกิจการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การซื้อขายและควบรวมกิจการที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อน�ำเทคโนโลยีเข้ามาใช้
เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน ใน
ขณะเดียวกัน สินทรัพย์ที่ประสบปัญหา (Distressed
assets) ในภาคธนาคารและประกันภัย จะตกเป็น
เป้าหมายในการซื้อขายและควบรวมกิจการได้เช่น
เดียวกัน
4. อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ: บริษัทยาและเวชภัณฑ์
จะมองหาวิธีปรับพอร์ตโฟลิโอเติบโตผ่านการซื้อขาย
และควบรวมกิจการ ซึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้

ธุรกิจสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น การผลิต
วัคซีนรูปแบบใหม่ (Messenger Ribonucleic Acid:
mRNA) การบ�ำบัดด้วยเซลล์และยีนในบริการด้าน
สุขภาพ แพลตฟอร์มการดูแลเฉพาะทาง การแพทย์
ทางไกล (Telehealth) และเทคโนโลยีด้านสุขภาพอื่น
ๆ เป็นต้น
5. อุตสาหกรรมการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและยาน
ยนต์: การทบทวนพอร์ตโฟลิโอเชิงกลยุทธ์และ ESG
ก�ำลังขับเคลื่อนกิจกรรม M&A ในอุตสาหกรรมนี้
เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การซื้อขายและควบรวม
กิจการเพื่อเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า
และขับเคลื่อนอัตโนมัติ แบตเตอรี่และเทคโนโลยีการ
ชาร์จ การผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ วัสดุยุคใหม่ และ
การผลิตด้วยพลังงานทางเลือก
6. อุตสาหกรรมเทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคม
: อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมก�ำลังเผชิญกับผลกระ
ทบอย่างหนักจากการเข้ามาของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เข้าสู่กระแสหลักรวดเร็วกว่าที่
คาดการณ์ไว้ เทคโนโลยีจึงเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่จะมีปริมาณและมูลค่าการซื้อขายและควบรวม
กิจการสูงกว่าอุตสาหกรรมอื่น ในขณะที่บริษัท
จากอุตสาหกรรมอื่นก็จะพยายามเข้าถึงเทคโนโลยี
หลัก หรือความสามารถทางดิจิทัลของบริษัทใน
อุตสาหกรรมกลุ่มนี้เช่นกัน
“การเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัล น่าจะเป็นแรงกดดัน
อย่างต่อเนื่องให้ทุกอุตสาหกรรมต้องกลับมาทบท
วนพอร์ตโฟลิโอในปีนี้ แม้การท�ำ M&A จะช่วยขับ
เคลื่อนการเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่การทบทวน
ธุรกิจเดิมและความสามารถในการท�ำก�ำไรก็เป็น
สิ่งส�ำคัญไม่แพ้กัน เพราะเมื่อกลับมาทบทวนจะ
ช่วยให้เห็นภาพว่า ธุรกิจในปัจจุบันของเรานั้น ยัง
มีศักยภาพในการเติบโตท่ามกลางแนวโน้มโลกที่
ก�ำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่ ท�ำให้ช่วงผ่าน
มาเราจะเห็นหลาย ๆ บริษัทตัดขายธุรกิจที่ผลการ
ด�ำเนินงานไม่ดี หรือไม่ใช่ธุรกิจหลักขององค์กร
และอีกหลายรายพยายามรักษาความได้เปรียบใน
การแข่งขันด้วยการซื้อกิจการใหม่เข้ามาเสริม ซึ่ง
เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้
กิจการที่ส�ำคัญ ไม่แพ้การเติบโตของรายได้และ
การลดต้นทุน นอกจากนี้ ความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศที่เกิดขึ้น ยังส่งผลโดยตรงกับการบริหาร
ซัพพลายเชนทั่วโลก การเปลี่ยนวิธีการบริหาร
จัดการวัตถุดิบ แรงงาน การขนส่ง อาจท�ำให้นัก
ลงทุนเปลี่ยนกลยุทธ์กระจายความเสี่ยงด้วยการมี
แหล่งวัตถุดิบในประเทศ หรือในละแวกใกล้เคียง
หรือ Nearshore มากขึ้น ผ่านการซื้อขายกิจการ
อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 อาจ
มีการหยุดชะงัก หรือล่าช้าในการปิดการซื้อขาย
กิจการ” นางสาว ฉันทนุช กล่าว
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IAA เผยนัักวิิเคราะห์์ และผู้้�จััดการกองทุุนคาดว่่าดััชนีีราคาหุ้้�นไทย ณ สิ้้�นไตรมาสที่่� 2

� อยู่่�ที่่� 1,688 จุุด/หุ้้�นเด่่น
จะเฉลี่่ย
BDMS - KBANK - MAKRO
นายสมบััติิ นราวุุฒิิชััย เลขาธิิการสมาคมนัักวิิเคราะห์์การลงทุุน IAA แถลงผลการสำำ�รวจ
ความเห็็นของนัักวิิเคราะห์์และผู้้จั
� ัดการกองทุุนต่่อมุุมมองในด้้านการลงทุุนและคาดการณ์์
ทิิศทางดััชนีีราคาหุ้้�นไทย (SET Index) โดยครั้้�งนี้้�มีีผู้้�ตอบแบบสำำ�รวจทั้้�งหมด 27 บริิษััท แบ่่ง
เป็็นบริิษััทหลัักทรััพย์์จำำ�นวน 21 บริิษััท บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุนจำำ�นวน 4 บริิษััท
บริิษััทหลัักทรััพย์์ที่่�ปรึึกษาการลงทุุน 1 บริิษััทและบริิษััทโกลด์์ ฟิิวส์์เจอร์์ส 1 บริิษััท ซึ่่�งได้้
ปรัับสมมติิฐานหลัักเป็็นปััจจุุบัันแล้้ว ผลสำำ�รวจโดยสรุุป ดัังนี้้�

สมมติิฐาน GDP ปีี 65 นั้้�นผู้้�ตอบทุุกรายมองว่่าเป็็นบวก ผู้้�ตอบที่่�ให้้
ตััวเลขต่ำำ��สุุดคืือ 2.00% ส่่วนค่่าเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 3.09% ลดลงจากการสำำ�รวจ
ครั้้�งก่่อน (ม.ค.65) ซึ่่�งเคยใช้้สมมติิฐานที่่� 3.71%
ทางด้้านสมมติิฐานราคาน้ำำ��มััน มีีค่่าเฉลี่่�ยของผู้้�ตอบแบบสอบถามที่่�
94.03 เหรีียญสหรััฐต่่อบาร์์เรล โดยแยกตามกลุ่่�ม มีีผู้้�ตอบดัังนี้้�
• 80 – 89.99 เหรีียญสหรััฐ มีีผู้้�ตอบร้้อยละ 18.52
• 90 – 99.99 เหรีียญสหรััฐ มีีผู้้�ตอบร้้อยละ 51.85
• 100 – 109.99 เหรีียญสหรััฐ มีีผู้้�ตอบร้้อยละ 22.22
• 110 – 109.99 เหรีียญสหรััฐ มีีผู้้�ตอบร้้อยละ 7.41
ผลส�ำรวจความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนร้อยละ 44.44 มองว่าดัชนี
ราคาหุ้นไทยในช่วงไตรมาสที่ 2 มีแนวโน้ม Sideways หรือไม่เปลี่ยนแปลงไปมากจาก
สิ้นไตรมาส 1 ปี 2565 ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 40.74 มองไปในไปใน
ทิศทางลบ และร้อยละ 14.82 มองว่าตลาดจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางบวก

ทั้้�งนี้้�นัักวิิเคราะห์์ และผู้้�จััดการกองทุุนคาดว่่าดััชนีีราคา
หุ้้�นไทย ณ สิ้้�นไตรมาสที่่� 2 จะเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 1,688 จุุด

การเงิิน

MAGAZINE HOONINSIDE

IAA เผยนัักวิิเคราะห์์ และผู้้�จััดการกองทุุน
คาดว่่าดััชนีีราคาหุ้้�นไทย ณ สิ้้�นไตรมาสที่่� 2
� อยู่่�ที่่� 1,688 จุุด/หุ้้�นเด่่น
จะเฉลี่่ย
BDMS - KBANK - MAKRO
เมื่อให้มองยาวไปจนถึงสิ้นปี 2565 ปัจจัยที่มี
ผลบวกต่อดัชนีราคาหุ้นไทยในปี 2565 ได้แก่
Fund Flows จากต่างประเทศสู่ตลาดทุนไทย
ผู้ตอบแบบส�ำรวจ 81.48% เทคะแนนให้อย่าง
ชัดเจนว่าเป็นผลบวก รองลงมาผู้ตอบ 74.07%
คาดว่าผลประกอบการของบจ. และแนวโน้ม
สถานการณ์วัคซีนและโควิดในไทย มีผู้ตอบ
51.85% ตามล�ำดับ
ส่วนปัจจัยที่จะส่งผลในด้านลบต่อตลาดทุนไทย
ในขณะนี้จนถึงสิ้นปี 2565 ได้แก่ ทิศทางอัตรา
ดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา (FED) มีผู้ตอบ
88.89% รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการเมือง
ในต่างประเทศ มีผู้ตอบ 77.78% ตามมาด้วย
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจต่างประเทศทั้ง อเมริกา
ยุโรป เอเชีย มีผู้ตอบ 74.07% และปัจจัยการ
ลดมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) มีผู้
ตอบ 66.67%ตามล�ำดับ
สมาคมนักวิเคราะห์ฯ ได้สอบถามความเห็น
ของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะว่าภาครัฐควรเร่งนโยบายเรื่องใด
ที่มีผลบวกต่อภาวะเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่เสนอให้
ภาครัฐใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว จ�ำนวนร้อยละ 36.84 ของผู้
ตอบเสนอด้านการช่วยเหลือภาคธุรกิจ ได้แก่
เร่งแผนเปิดประเทศเพื่อดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างชาติ นโยบายสนับสนุน/ช่วยเหลือสินเชื่อ
ภาคธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนกลุ่มที่ได้รับผลก
ระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น จ�ำนวนร้อย
ละ 31.58 ของผู้ตอบ เสนอให้เร่งการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และมีผู้ตอบ
ร้อยละ 21.05 เสนอให้มีนโยบายการช่วยเหลือ
ประชาชน ได้แก่ มาตรการดูแลค่าใช้จ่ายผู้มี
รายได้น้อย รวมทั้งให้สิทธิประโยชน์มาตรการ
ลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นการบริโภค
ด้านการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง
. มีนักวิเคราะห์ถึง 65.38% ที่คาดว่าจะคงที่
ในปี 2565 ส่วนที่เหลือนั้น มี 26.92% ที่มองว่า
ปรับขึ้น 0.25% และมี 7.69% มองว่าจะปรับขึ้น
0.50% อย่างไรก็ตาม ไม่มีนักวิเคราะห์ที่มอง
สวนว่าอัตราดอกเบี้ยจะปรับลดลง
คาดการณ์ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ปี 2565
ของตลาดเฉลี่ยที่ 89.11 บาท ลดลงกว่าผล
ส�ำรวจครั้งก่อน ซึ่งอยู่ที่ 89.59 บาทต่อหุ้น

โดย แยกตามกลุ่มมีผู้ตอบดังนี้

• 80 – 89.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 4.76

• 90 – 99.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 85.71

• 100 – 109.99 บาท มีผู้ตอบร้อยละ 4.76
EPS Growth ของปี 2565 คาดว่า EPS
Growth เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 9.33 เมื่อแยกตาม
ช่วงระดับการเติบโต จะอยู่ระหว่างร้อยละ
• 1 - 9.99 มีผู้ตอบร้อยละ 42.11

• 10 - 19.99 มีผู้ตอบร้อยละ 47.37
• 20 - 29.99 มีผู้ตอบร้อยละ 5.26

ส�ำหรับจุดสูงสุดของ SET Index ช่วงเม.ย. ธ.ค. 65 เฉลี่ยที่ระดับ 1,774 จุด ทั้งนี้มีผู้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 72.73 ที่คาดว่าดัชนีจะ
ท�ำจุดสูงสุด 1,701 – 1,800 จุด และมีผู้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 18.18 ที่คาดว่าจุดสูงสุด
จะอยู่ในช่วง 1,801 – 1,900 ตามล�ำดับ
เมื่อมองจุดต�่ำสุดของปี 2565 นักวิเคราะห์และ
ผู้จัดการกองทุน คาดการณ์จุดต�่ำสุดของดัชนี
ราคาหุ้นไทย (SET Index) ช่วงเม.ย. - ธ.ค. 65
มีค่าเฉลี่ยจุดต�่ำสุด ที่ 1,567 จุด
ทั้งนี้นักวิเคราะห์ และผู้จัดการกองทุนคาดเป้า
หมายดัชนี ณ วันสิ้นปี 2565 มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 1,747 จุด ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากระดับคาด
การณ์ไว้ครั้งก่อน ซึ่งอยู่ที่ 1,760 จุด
ความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน
เกี่ยวกับการจัดพอร์ตการลงทุน แนะน�ำ ให้มี
เงินสด / เงินฝากระยะสั้นร้อยละ 13.85 ของ
พอร์ต และมีกองทุนตราสารหนี้ร้อยละ 13.15

ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง
นั้น แนะน�ำให้แบ่งเงินลงทุนไว้ในหุ้นไทยหรือ
กองทุนหุ้นไทย ร้อยละ 29.46 รองลงมา ลงทุน
ในหุ้นต่างประเทศหรือกองทุนหุ้นต่างประเทศ
ร้อยละ 27.29 ตามมาด้วย การแบ่งเงินลงทุน
ไว้ในกองทุนอสังหา/REIT ร้อยละ 8.66 และ
ทองค�ำ ร้อยละ 7.41 และสินทรัพย์อื่นๆ เช่น
Digital Currency น�้ำมัน ร้อยละ 0.18

หมวดธุรกิจที่แนะน�ำเพิ่ม- ลดน�้ำหนักการ
ลงทุนในไตรมาส 2
ส�ำหรับในการลงทุนหุ้นไทยในปี 2565 นั้น
แนะน�ำให้เพิ่มน�้ำหนักการลงทุน ในหมวดธุรกิจ
ค้าปลีก ธนาคาร การท่องเที่ยว และสื่อสาร
ในขณะที่ให้ลดน�้ำหนักการลงทุนใน หมวด
ธุรกิจปิโตรเคมี พลังงานและสาธารณูปโภค
รวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
หุ้นเด่น
รายชื่อหุ้นที่นักวิเคราะห์แนะน�ำโดยมีจ�ำนวน
ส�ำนักวิเคราะห์แนะน�ำตรงกันตั้งแต่ 4 ส�ำนักขึ้น
ไป มีดังนี้ (เรียงชื่อตามอักษรย่อ)
1. BDMS ด้วยมองว่าผลประกอบการฟื้นตัวดี
ต่อเนื่องในปี 2565 ซึ่งคาดว่าจะรับผลบวกจาก
การเปิดประเทศ คนไข้ต่างชาติจะกลับมา ซึ่ง
หลังผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ทั้งยังมองว่า
ธุรกิจของ BDMS อยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยว
ก�ำไรจากเงินลงทุน เนื่องจากผ่านการลงทุน
ขนาดใหญ่ไปแล้ว และ รพ.ใหม่ที่เปิดส่วนใหญ่
ผ่านจุดคุ้มทุนแล้ว
2. KBANK คาดก�ำไรสุทธิโต 6% YoY (+14%
QoQ) ใน 1Q22 จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่สูง
ขึ้นหนุนจากสินเชื่อที่โตขึ้นและอัตราค่าใช้จ่าย
ต่อรายได้ที่ปรับดีขึ้น แม้ราคาน�้ำมันที่สูงขึ้น
อาจบั่นทอนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย แต่
ทิศทางก�ำไรของธนาคารมีแนวโน้มที่ฟื้นตัวขึ้น
3. MAKRO คาดหลังสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย ก�ำลังซื้อ
เริ่มกลับมา ทั้งจากสถานการณ์ในประเทศไทย
และในต่างประเทศ ประมาณการณ์ก�ำไรปี
2565 และ 2566 เติบโต 82% YoY และ
44%YoY ตามล�ำดับ การรวมธุรกิจของ
MAKRO และ Lotus’s เพิ่มศักยภาพในการ
ขายสินค้าโดยเฉพาะสินค้าอาหารสด และ
รายได้จากค่าเช่าจากธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าใน
ศูนย์การค้าของ Lotus’s
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สมาคมตลาดตราสารหนี้้�ไทย เผย Q1/65
� สะสมสุุทธิิที่่� 23,751 ลบ.
ยอดการซื้้อ
สถานการณ์์ความขััดแย้้งระหว่่างประเทศรััสเซีีย-ยููเครน ประกอบกัับการเร่่งปรัับขึ้้�นอััตราดอกเบี้้�ย
นโยบายของธนาคารกลางสหรััฐในช่่วงไตรมาสแรกของปีี 2565 ทำำ�ให้้มีีแรงขายสุุทธิิตราสารหนี้้�
ไทยของนัักลงทุุนต่่างชาติิค่่อนข้้างมากในเดืือนมีีนาคม แต่่มููลค่่าการลงทุุนสะสมสุุทธิิตั้้�งแต่่ต้้นปีี
จนถึึงสิ้้�นไตรมาสแรกยัังคงเป็็นบวก โดยมีียอดการซื้้�อสะสมสุุทธิิที่่� 23,751 ล้้านบาท สำำ�หรัับการ
ออกตราสารหนี้้�ภาคเอกชนระยะยาวยัังคงคึึกคัักโดยมีียอดการออก 2.68 แสนล้้านบาท
สููงขึ้้�น 45% จากช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีีที่่�แล้้ว

การออกตราสารหนี้้�ภาคเอกชนระยะ
ยาวในไตรมาสแรกของปีี 2565 มีีมููลค่่า
268,746 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 45% จาก
ช่่วงเดีียวกัันของปีีก่่อน โดยกว่่า 90%
เป็็นหุ้้�นกู้้�ในกลุ่่�ม Investment grade (
ตั้้�งแต่่ BBB- ขึ้้�นไป) ในขณะที่่�หุ้้�นกู้้�กลุ่่�ม
High yield ถึึง 83% เป็็นหุ้้�นกู้้�แบบ
มีีประกัันโดยจััดให้้มีีที่่�ดิินและสิ่่�งปลููก
สร้้างเป็็นหลัักประกััน หรืือเป็็นการค้ำำ��
ประกัันโดยนิิติิบุุคคลอื่่�น

โดยกระแสการลงทุนสะสมสุทธิของ
นักลงทุนต่างชาติตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้น
ไตรมาส 1 ยังคงเป็นบวก มียอดการซื้อ
สะสมสุทธิที่ 23,751 ล้านบาท ท�ำให้ต่าง
ชาติมียอดการถือครองตราสารหนี้ไทย
ณ สิ้นไตรมาส 1 ที่ 1.03 ล้านล้านบาท
คิดเป็น 6.9% ของมูลค่าคงค้างตราสาร
หนี้ไทย โดยกว่า 90% เป็นการถือครอง
ตราสารหนี้ระยะยาวที่มีอายุคงเหลือ
มากกว่า 1 ปี

การออก ESG bond หรือ ตราสารหนี้
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สังคม และความยั่งยืน ในไตรมาสแรก
ของปี 2565 มีมูลค่า 42,000 ล้าน
บาทจากผู้ออกจ�ำนวน 2 ราย ได้แก่
กระทรวงการคลังที่ออก Sustainability
bond 2 รุ่น มูลค่ารวม 40,000 ล้าน
บาท และ บจ.โตโยต้า ลีสซิ่ง ออก
Green bond เป็นรุ่นที่สองของบริษัท
มูลค่า 2,000 ล้านบาท ท�ำให้มูลค่าคง
ค้างของตราสารหนี้ ESG เพิ่มขึ้นเป็น
336,296 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 1
เพิ่มขึ้น 12% จากสิ้นปีที่แล้ว

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลไทย
(Bond yield) ตั้งแต่ต้นปีมีการปรับตัว
ในทิศทางขาขึ้น โดยเฉพาะภายหลังจาก
ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศยืนยัน
การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย มีผล
ให้

กระแสเงินลงทุนจากต่างประเทศ
(Fund flow) ในช่วง 2 เดือนแรกของ
ปี มีการซื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยอย่างต่อ
เนื่องโดยมียอดซื้อสุทธิสะสมจนถึงวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2565 สูงกว่า 1.45 แสน
ล้านบาท ก่อนที่จะพลิกกลับมาเป็นการ
ขายออกตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์
และตลอดเดือนมีนาคมหลังเกิดความ
ขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน

Bond yield ไทยขยับขึ้นตาม Bond
yield สหรัฐฯ โดย ณ สิ้นไตรมาสแรก
ของปี 2565 Bond yield ไทยรุ่นอายุ
2 ปี อยู่ที่ 0.92% และ รุ่นอายุ 10 ปี ที่
2.35% เป็นการปรับตัวสูงขึ้น 26 bps.
และ 45 bps. ตามล�ำดับจากสิ้นปีที่แล้ว
ส่วนชดเชยความเสี่ยงด้านเครดิต
(Credit spread) ของหุ้นกู้อายุ 5 ปี
ปรับตัวลดลงในไตรมาส 1
ทุกอันดับเครดิต แต่จากการปรับขึ้น
ของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล
ส่งผลให้ผู้ออกมีต้นทุนการออกหุ้นกู้
(Corporate bond yield) สูงขึ้นจากสิ้น
ปีที่ผ่านมา และเริ่มมีต้นทุนการกู้ยืมที่
สูงกว่าก่อนโควิดเล็กน้อย โดยหุ้นกู้อายุ

5 ปี เรทติ้งกลุ่ม AAA, AA, A, BBB มี
ต้นทุนดอกเบี้ยโดยเฉลี่ย 2.13%, 2.48%,
2.78% และ 4.57% ตามล�ำดับ
ทั้งนี้ นางสาวอริยา ติรณะประกิจ
รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) กล่าวว่า
สถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครน
ที่ผ่านมามีผลกระทบโดยตรงต่อตลาด
ตราสารหนี้ไทยค่อนข้างจ�ำกัด
แต่มีผลกระทบทางอ้อมส่งผ่านไปทาง
อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้น จนอาจกระทบ
ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกใน
อนาคต และท�ำให้ธนาคารกลางต่างๆ
ต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
จนมีผลให้ Bond yield มีแนวโน้มขยับ
ขึ้นสูงและเร็วกว่าที่คาด
ส�ำหรับทิศทางอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลไทย คาดว่าจะมีความ
ผันผวนสูงโดย Bond yield ระยะกลาง
ถึงยาวมีทิศทางเพิ่มขึ้นตาม Bond yield
สหรัฐฯ ในขณะที่ Bond yield ระยะสั้น
จะยังทรงตัวในระดับต�่ำจนกว่าจะมีการ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งคาดว่า
อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงปลายปี ทั้งนี้ Bond
yield 10 ปี ที่อ้างอิงจากแบบจ�ำลอง
Machine learning คาดว่ามีโอกาส
ปรับตัวขึ้นไปสู่ระดับ 2.5 – 2.7% ณ
สิ้นไตรมาส 2 โดยมีสมมติฐานว่าความ
ขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนมีความ
คลี่คลายลงและไม่ลุกลามจนกระทบต่อ
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น
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บล.ฟิิลลิิป (ประเทศไทย) : CPF
แนะนำำ�ซื้้�อ ราคาพื้้�นฐาน 28 บาท

1Q65 ยัังโดนปััจจััยลบรุุมเร้้า

  
คาด 1Q65 ยัังโดนปััจจััยลบรุุมเร้้า : ทางฝ่่ายคาดการดำำ�เนิินงาน 1Q65 แม้้จะได้้ผลบวกจาก
ราคาหมููและไก่่ในประเทศ +18%, +22 % y-y และ +22%, +19% q-q แต่่ราคาวััตถุุดิิบหลััก
ทั้้�งข้้าวโพด, กากถั่่�วเหลืือง +20% y-y +7-8 % q-q ขณะที่่�การดำำ�เนิินงานในตปท. โดยเฉพาะ
เวีียดนามยัังได้้รัับผลกระทบจากมาตรการล็็อกดาวน์์และ ASF ทำำ�ให้้ราคาหมููลดลงและกำำ�ลัังซื้้�อ
หดตััว, ส่่วนจีีนคาดการดำำ�เนิินงานยัังไม่่ฟื้้นตั
� ัวจากราคาหมููที่่�ยัังลดลงจากการเลี้้�ยงเพิ่่�มขึ้้�น
อีีกทั้้�งหลัังปรัับโครงสร้้างส่่งผลให้้ CPF ถืือ CTI เพิ่่�มจาก 18 % เป็็น 27 ทำำ�ให้้ต้้องรัับรู้้�ผลกระ
ทบทางลบมากขึ้้�น ส่่วนประเทศอื่่�น ๆ ยัังไม่่ฟื้้�นตััวขึ้้�นเช่่นกััน อีีกทั้้�งไตรมาสนี้้�ราคาหมููที่่�ลดลงทั้้�ง
ในจีีนและเวีียดนามทาให้้ต้้องรัับรู้้�ขาดทุุนจากสิินทรััพย์์ชีีวภาพตามราคาหมููที่่�ลดลง และคาดจะ
ไม่่มีีรายการพิิเศษในมููลค่่าที่่�มาก คาดกำำ�ไรสทุุธิิ 549 ลบ. -92% y-y -92% q-q

คงแนะนำำ� ซื้้�อ ราคาพื้้�นฐาน 28 บาท : แม้้แนวโน้้มการดำำ�เนิินงาน 1Q 65 จะ

ยัังไม่่สดใส แต่่คาดช่่วงที่่�เหลืือของปีีจะดีีขึ้้�นจากการปรัับราคาขายขึ้้�นได้้ตามต้้นทุุนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นและ
การผ่่อนคลายมาตรการในประเทศต่่าง ๆ ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจะช่่วยให้้การดำำ�เนิินงานฟื้้นตั
� ัวได้้อีีกครั้้�ง

นารีี อภิิเศวตกานต์์, นัักวิิเคราะห์์การลงทุุนด้้านหลัักทรััพย์์ #17971

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น
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บล.ฟิิลลิิป(ประเทศไทย) : TKS
แนะนำำ�ทยอยซื้้�อ ราคาพื้้�นฐาน 13.60 บาท
ทรานฟอร์์มธุุรกิิจเข้้าสู่่�ดิิจิิทััลและส่่วนแบ่่งกำำ�ไรบริิษััทร่่วมยัังดีี
ปีี 2564 กำำ�ไรโตมากจากรายการพิิเศษ หากไม่่รวมกำำ�ไรยัังโตดีี
TKS มีีรายได้้ที่่� 1,717 ล้้านบาท -9.2% y-y จากผลกระทบของ COVID-19 ส่่งผลให้้ ลููกค้้ากลุ่่�มธนาคารและส่่งออกมีีคำำ�สั่่�งซื้้�อชะลอตััวลง รวมถึึงได้้มีีการขายธุุรกิิจ
บััตรพลาสติิกไปพร้้อมกัับ TBSP ในเดืือน ก.ย. 64 แต่่กำำ�ไรเติิบโต 420% y-y ที่่� 1,191 ล้้านบาท จากกำำ�ไรพิิเศษขาย TBSP มีีบัันทึึกกำำ�ไรจากการปรัับโครงสร้้างธุุรกิิจ
784 ล้้านบาท หากไม่่นัับรวมมีีกำำ�ไรปกติิที่่� 414 ล้้านบาท โต 80.8%
ทั้้�งจากส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากบริิษััทร่่วม SYNEX ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น 34.1% เป็็น 324 ล้้านบาท ซึ่่�งคิิดเป็็น 78% ของกำำ�ไร TKS ส่่วนธุุรกิิจโรงพิิมพ์์และ TBSP
(ก่่อนที่่�จะขายออก) มีีกำำ�ไรเพิ่่�มขึ้้�น 760.9% y-y เป็็น 82 ล้้านบาท จากปีีก่่อนขาดทุุน 12 ล้้านบาท จากการย้้ายโรงงาน TBSP มารวมไว้้ที่่�เดีียวกัับ TKS ที่่�นิิคมฯสิิน
สาคร ทำำ�ให้้สามารถบริิหารต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่ายมีีประสิิทธิิภาพดีีขึ้้�นต้้นทุุน -16.4% และ SG&A -9.5% อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นและอััตรากำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานดีีขึ้้�นเป็็น
28.5% และ 7% จากปีีก่่อนที่่� 22.4% และ 0.8%

เน้นเติบโตในสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น
หลัังขายธุุรกิิจบััตรพลาสตกิิ ไป ทำำ�ให้้เหลืือธุุรกิิจ 2 กลุ่่�ม 5 ธุุรกิิจย่่อย คืือ 1) ธุุรกิิจดั้้�ง เดิิมหรืือธุุรกิิจหลัักได้้แก่่ ธุุรกิิจการบริิการผลิิตเอกสารสิ่่�งพิิมพ์์ปลอดการ
ปลอมแปลงและงานเชิิงพาณิิชย์์ และธุุรกิิจการบริิการงานพิิมพ์์ข้้อมููลของลููกค้้าด้้วยระบบดิิจิิทััล และ 2) ธุุรกิิจเติิบโตที่่�ต้้องใช้้เทคโนโลยีีสููงขึ้้�น ได้้แก่่ธุุรกิิจการ
บริิการระบบจััดการคลัังสิินค้้าพร้้อมจััดส่่ง, ธุุรกิิจการบริิการผลิิตฉลากและบรรจุุภััณฑ์์ และธุุรกิิจบริิการพััฒนาระบบ e-Solution และ Tech Platform ซึ่�ง
่ ใน 2
กลุ่่�มมีีสััดส่่วนรายได้้ปีี 2564 ที่่� 61%:39%
   โดยระยะยาว TKS จะเน้้นในธุุรกิิจเติิบโตให้้มีีสััดส่่วนเพิ่่�มเป็็น 60% ทำำ�ให้้แนวโน้้มอััตรากาไรขั้้�นต้้นดีีขึ้้�น โดยในปีีนี้้�จะลงทุุนติิดตั้้�งเครื่่�องผลิิตฉลากและบรรจุุ
ภััณฑ์์ป้้องกัันการปลอมแปลงใน 2Q65 และเริ่่�มผลิิตได้้ใน 3Q65 และปรัับปรุุงระบบจััดการคลัังสิินค้้าโดยงบลงทุุน 200 ล้้านบาท

ทรานส์์ฟอร์์มธุุรกิิจไปสู่่�ดิิจิิทััล
ด้้วยวิิชั่่�นใหม่่ทรานส์์ฟอร์์มธุุรกิิจจาก Security Solution ไปเป็็น Tech Ecosystem Builder จึึงเข้้าลงทุุนในกองทุุน SeaX Ventures ที่่�เป็็นกองทุุนเน้้นลงทุุนใน
สตาร์์ทอััพทั่่�วโลกที่่�มีีเทคโนโลยีีชั้้�นสููง และจััดตั้้�งบริิษััทย่่อย “เน็็กซ์์ เวนเจอร์์ส” ลงทุุนธุุรกิิจที่่�มีีศัักยภาพหรืือธุุรกิิจเทคโนโลยีีดิิจิิทััล และสตาร์์ทอััพโดยตั้้�งงบลงทุุน
ในปีีนี้้�ที่่� 100 ล้้านบาท
นอกจากนี้้�ยัังเพิ่่�มทุุนใน TBSP อีีก 102 ล้้านบาท รัักษาสััดส่่วนการถืือหุ้้�น 25% เพื่่�อให้้ไปขยายธุุรกิิจ Vending Machine และธุุรกิิจบััตรพลาสติิก และเป็็นพัันธมิิตร
กัับ SABUY (ถืือหุ้้�น TBSP 73.54%) โดย TKS ถืือหุ้้�นใน SABUY ที่่� 9.16% ซึ่่�ง SABUY มีีอีีโคซิิสเต็็มขนาดใหญ่่และ Fintech จะช่่วยสนัับสนุุนการทรานส์์ฟอร์์ม
ธุุรกิิจของ TKS ได้้

แนะนำำ� “ทยอยซื้้�อ” ราคาพื้้�นฐาน 13.60 บาท
   1Q65 แนวโน้้มยัังดีีแม้้รายได้้จะลดลงจากการขายธุุรกิิจบััตรพลาสติิกไป แต่่ได้้ส่่วนกำำ�ไรจาก SYNEX ช่่วยหนุุนกำำ�ไรไว้้ และ 2Q65 TBSP จะมีีการบัันทึึกกาไร
ขายที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้างที่่� 191 ล้้านบาท แต่่ราคาทุุนที่่�เพีียง 8 ล้้านบาท คาดรายได้้ปีีนี้้�ที่่� 1,705 ล้้านบาท บนธุุรกิิจเดิิม (หลัังหัักรายได้้จากบััตรพลาสติิกในปีีก่่อน
167 ล้้านบาท) โต 10% จากการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจ
   ส่่วนการเลืือกตั้้�งผู้้�ว่่ากรุุงเทพฯคาด TKS จะไม่่ร่่วมพิิมพ์์บััตร เพราะปกติิจะร่่วมประมููลการเลืือกตั้้�งใหญ่่ทั่่�วประเทศเป็็นหลัักและคาดกำำ�ไรที่่� 493 ล้้านบาท โต
จากกำำ�ไรปกติิในปีีก่่อนที่่� 414 ล้้านบาท บนคาดการณ์์ SYNEX กำำ�ไรโต 15% บน Fully Dilute (ประกาศจ่่ายปัันผล 10 หุ้้�นเดิิม ต่่อ 1 หุ้้�นปัันผล) ราคาพื้้�นฐานปรัับ
เป็็น 13.60 บาท อิิงค่่าเฉลี่่�ย P/E ย้้อนหลััง 3 ปีี ที่่� 14 เท่่า ราคาหุ้้�นปรัับตััวขึ้้�นมาระดัับหนึ่่�งแล้้ว ปรัับลดคำำ�แนะนำำ�เป็็น “ทยอยซื้้�อ” จาก “ซื้้�อ”
สยาม ติิยานนท์์
นัักวิิเคราะห์์การลงทุุนด้้านหลัักทรััพย์์ #17970
โทร : 02-6351700 # 483

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น

MAGAZINE HOONINSIDE

บล.โกลเบล็็ก : MGT
แนะนำำ� ซื้้�อ ราคาเหมาะสม 5.60 บาท

• บริิษััทมีีรายได้้จากการดำำ�เนิินงานงวด 4Q21 เท่่ากัับ 259.9 ล้้านบาท เติิบโต +4.2%QoQ
จากการรัับรู้้�รายของบริิษััทGreen leaf chemical (MGT ถืือหุ้้�น 55%) เข้้ามาเป็็นไตรมาสแรก
หลัังจากเข้้าลงทุุนเมื่่�อ 30 ก.ย. ที่่�ผ่่านมา และ+70.1%YoY เมื่่�อเทีียบกัับฐานต่่ า ที่่�ได้้รัับผลก
ระทบของการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ด้้านอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นท าได้้ที่่�ระดัับ 27.6% ดีีขึ้้�นจาก
26.6% ในไตรมาสก่่อน ตามสััดส่่วนยอดขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น แต่่อ่่อนตััวลงจาก 32.4% ใน 4Q20
จากผลกระทบเงิินบาทอ่่อนค่่าส่่งผลให้้ ต้้นทุุนนำำ�เข้้าสารเคมีีสููงขึ้้�น ด้้านค่่าใช้้จ่่าย %SG&A/
Sales อยู่่�ที่่�ระดัับ 15.1%เพิ่่�มขึ้้�นจาก 12.6% ใน 3Q21 ซึ่่�งนัับเป็็นฐานต่่ า แต่่ปรัับตััวดีีขึ้้�นจาก
17.7% ใน 4Q20 ตามการบริิหารจััดการ ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ส่่งผลให้้ 4Q21 มีีกำำ�ไรสุุทธิิเท่่ากัับ
24.2 ล้้านบาท ลดลง -8.6%QoQ แต่่เพิ่่�มขึ้้�น +44.2%YoY ทั้้�งนี้้�ประกอบการทั้้�งปีี 21 มีีกำำ�ไร
สุุทธิิเท่่ากัับ 105.4 ล้้านบาท เติิบโต +5.6%YoY ใกล้้เคีียงประมาณการของเรา

• คาดแนวโน้้มผลประกอบการปีี 22 ยัังเติิบโตได้้ดีี โดยได้้แรงหนุุนจากการรัับรู้้�รายได้้เต็็มปีี
ของบริิษััท Green leafchemical ประกอบกัับคำำ�สั่่�งซื้้�อจากลููกค้้าที่่�มีีเข้้ามาต่่อเนื่่�อง หลัังผู้้�
ประกอบการบางรายหยุุดการนำำ�เข้้าเคมีีภััณฑ์์ในช่่วงการแพร่่ระบาดโควิิด-19 นอกจากนั้้�น
บริิษััทยัังได้้เตรีียมแผนแตกไลน์์ธุุรกิิจใหม่่เพิ่่�มเติิม ซึ่่�งขณะนี้้�อยู่่�ในขั้้�นตอนของการศึึกษาและ
พิิจารณารายละเอีียด เราประมาณการรายได้้และกำำ�ไรสุุทธิิปีี 22 ไว้้ที่่�ระดัับ 1,027.6 ล้้านบาท
และ 125.7 ล้้านบาท เติิบโต +9.1% และ +19.5% ตามลำำ�ดัับ

• ประเมิินราคาเหมาะสมอิิงค่่าเฉลี่่�ย PER เฉลี่่�ยย้้อนหลััง 3 ปีี ที่่� 18 เท่่า ได้้ราคาเหมาะสมปีี
22 ที่่� 5.60 บาท มีี Upsideจากราคาปััจจุุบัันราว 10.9% คงคำำ�แนะนำำ� “ซื้้�อ”

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น

MAGAZINE HOONINSIDE

บล.โกลเบล็็ก : CPN
“ซื้้�อ” (ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 65.00 บาท)

• ผลการดำำ�เนิินงานปีี 65 มีีแนวโน้้มฟื้้�น
ตััวแรงจากฐานต่ำำ��ทั้้�งกลุ่่�มธุุรกิิจเดิิมซึ่่�ง
คาดหวัังว่่าจะเห็็น Traffic Recovery
ส่่วนลดค่่าเช่่าพื้้�นที่่�ลดลง และการ
เปิิดบริิการศููนย์์การค้้าใหม่่บริิษััทเพิ่่�ง
ประกาศแผนเริ่่�มพััฒนาโครงการใหม่่
“เซ็็นทรััล เวสต์์วิิว ราชพฤกษ์์” พื้้�นที่่�
กว่่า40 ไร่่ พื้้�นที่่�ปล่่อยเช่่าสำำ�หรัับค้้าปลีีก
ราว 30,000 ตร.ม. งบลงทุุนประมาณ
6,200 ล้้านบาท โดยนำำ�จุุดแข็็งจาก
โมเดลเซ็็นทรััล อีีสต์์วิิลล์์semi-outdoor
มาปรัับใช้้ คาดสร้้างเสร็็จช่่วง 4Q66
ส่่วนสาขาจัันทบุุรีีจะเปิิดบริิการ 26 พ.ค.
65 รองรัับความเจริิญในเขต EEC ผบห.
คาดโครงการใหม่่ที่่�เปิิดในปีี 64 (อยุุธยา
และศรีีราชา) และปีี 65 (จัันทบุุรีี) จะ
หนุุนรายได้้ปีี 65โตราว 20-30%

• ความเห็็น ฝ่่ายวิิจััยมีีมุุมมองเป็็นบวก
จากการเปิิดโครงการต่่อเนื่่�องหนุุนราย
ได้้มีีศัักยภาพเติิบโตเนื่่�อง ประกอบ
กัับความกัังวลต่่อโควิิด-19 ที่่�เริ่่�มลด
ลงเพราะกลายเป็็นโรคจำำ�ประจำำ�ถิ่่�น
และในวัันที่่� 1 เมษายน เป็็นต้้นไป
ประเทศไทยจะเริ่่�มเปิิดประเทศรัับ
นัักท่่องเที่่�ยวต่่างประเทศเข้้ามามาก
ขึ้้�น สอดคล้้องกัับการใช้้จ่่ายภายใน
ประเทศที่่�เริ่่�มฟื้้�นตััวขึ้้�นตั้้�งแต่่ 4Q64 ที่่�
เริ่่�มเปิิดเมืืองเป็็น sentiment ที่่�ดีีต่่อ
ธุุรกิิจ Bloomberg Consensus คาด
กำำ�ไรปีี 65 เฉลี่่�ย 9,014 ล้้านบาท
+26%YoY

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น

MAGAZINE HOONINSIDE

บล.โกลเบล็็ก : TIDLOR
(ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 46 บาท)

Bloomberg Consensus คาดกำำ�ไร 1Q65 +13%YoY +11%QoQ
• ในช่วง 1Q65 แม้เป็นช่วง low season แต่มี
รายได้จากการปล่อยสินเชื่อและขายประกัน
เติบโตดีใกล้เคียง 4Q64 ที่เป็นช่วง high
season ได้แรงหนุนจาก “บัตรติดล้อ”สำ�หรับ
บริการสินเชื่อจำ�นำ�ทะเบียนรถยนต์ การปล่อย
สินเชื่อรถบรรทุกที่เติบโตดีตามภาพรวมธุรกิจ
โลจิสติกส์ส่งผลให้เป้าการเติบโตทั้งปีของสิน
เชื่อ 20-25% รายได้จากการรับประกัน 3035% น่าจะทำ�ได้ NIM ลดลง YoY จาก
แคมเปญดอกเบี้ยพิเศษ ค่าใช้จ่ายต่อรายได้
ลดลง QoQ คุณภาพสินเชื่อไม่น่าเป็นห่วง
%NPL ปลายปี 64 อยู่ที่ 1.2% ต่ำ�กว่าที่ระดับ
ต่ำ�กว่า 2%

• ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อ
ศักยภาพในการเติบโตต่อเนื่องทั้งรายได้
ค่านายหน้าจากการรับประกันและการ
ปล่อยสินเชื่อ รวมทั้งผลการดำ�เนินงานที่
มีแนวโน้มเติบโตดีและโอกาสเติบโตแบบ
inorganic จากดีล M&A เป็น upside
จากผลการดำ�เนินงานปกติ Bloomberg
Consensus คาดกำ�ไร 1Q65 เฉลี่ย 883
ล้านบาท +13%YoY+11%QoQและคาดกำ�
ไรปี 65 เฉลี่ย ปี 65 เฉลี่ย 3,912 ล้าน
บาท +23%YoY

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น
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บล.เมย์์แบงก์์ : CPALL
แนะนำำ�ซื้้�อ ราคาเป้้าหมาย 79 บาท

CP All (CPALL) กำำ�ไรจะกลัับมาเติิบโต
Results Preview

การอุปโภคบริโภคฟื้นตัวจะผลักดันยอดขาย

เราคาดว่ากำ�ไร 1Q65 จะเพิ่มขึ้น 24% YoY ซึ่งเป็นการกลับมาเติบโตได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโค
วิด โดยคาดว่า SSSG ของร้านเซเว่นฯ จะเพิ่มเป็น 10% จากการอุปโภคบริโภคฟื้นตัวและการปรับเพิ่มราคาสินค้า
ขณะที่ MAKRO (เป้าหมาย 54 บาท) จะได้ผลบวกจากการฟื้นตัวของการอุปโภคบริโภคด้วยเช่นกัน เราคาดว่าการ
จับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคจะฟื้นตัวดียิ่งขึ้นจากการเดินทางท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แนะนำ� ซื้อ
CPALL ราคาเป้าหมาย 79 บาท (DCF, WACC 7.3%, G.4%)
SSSG ฟื้นตัวและรับรู้ยอดขายจากโลตัสเพิ่มขึ้น

การอุปโภคบริโภคฟื้นตัว การ Work from home น้อยลง และการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นจะส่งผลให้จำ�นวน
ลูกค้าเข้าร้านเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีการปรับเพิ่มราคาอาหารพร้อมรับประทาน (อิ่มคุ้ม) และเบเกอรี่ เพื่อสะท้อนต้นทุน
อาหารที่ปรับตัวสูงขึ้น เราคาดว่า SSSG ของร้านเซเว่นฯ ใน 1Q65 ฟื้นตัวเป็น +10% จาก -17.1% ใน 1Q64 และ
+1.3% ใน 4Q64 เรายังคาดว่ามีการเปิดสาขาใหม่ 150 สาขา (+5.5% YoY) ทำ�ให้มีสาขารวม 13,284 สาขา
ประกอบกับมีการรวมงบการเงินของโลตัส (ผ่านทาง MAKRO) เต็มไตรมาสคาดว่าทำ�ให้ยอดขายของ CPALL เพิ่ม
ขึ้น 43% YoY เป็น 183,795 ล้านบาท
คาดกำ�ไร 1Q65 เพิ่มขึ้นทั้ง QoQ, YoY

แม้ยอดขายเพิ่มขึ้นมาก แต่เราคาดว่าอัตรากำ�ไรขั้นต้นทรงตัว YoY อยู่ที่ 21.3% เนื่องจากสัดส่วนยอดขายของ
MAKRO (ซึ่งมีอัตรากำ�ไรต่ำ�กว่าเซเว่นฯ) เพิ่มขึ้น อีกทั้งกลุ่มสินค้าขายดีของร้านเซเว่นฯ เป็นกลุ่มที่มีอัตรากำ�ไรต่ำ�
เช่น สินค้าแพคใหญ่ และอาหารพร้อมรับประทาน (อิ่มคุ้ม) แม้ดอกเบี้ยจ่ายคาดว่าเพิ่มขึ้นจากการรวมงบการเงิน
ของโลตัส แต่เราประเมินกำ�ไรปกติของ CPALL เพิ่มขึ้น 24% YoY และ 33% QoQ เป็น 3,138 ล้านบาท
การท่องเที่ยวฟื้นตัวจะช่วยเพิ่มลูกค้าเข้าร้าน

จำ�นวนนักท่องเที่ยวต่างชาติใน 1Q65 เพิ่มขึ้น 2,201% YoY เป็น 444,039 คน อีกทั้งโควิด-19 จะถูกประกาศให้
เป็นโรคประจำ�ถิ่นตั้งแต่ 1 ก.ค. 2565 คาดว่าจะทำ�ให้จำ�นวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้นทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติ
และการท่องเที่ยวในประเทศของคนไทย เราคาดว่าจะเป็นผลบวกต่อ CPALL จากการที่ร้านเซเว่นฯ ในแหล่งท่อง
เที่ยวทำ�ยอดขาย 7-8% ของยอดขายรวมของร้านเซเว่นฯ ก่อนเกิดการระบาดของโควิด อีกทั้งคาดว่า MAKRO ซึ่ง
มีทั้งธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกจะได้ผลบวกเช่นกันจากการฟื้นตัวของการอุปโภคบริโภค และธุรกิจ Food service
Suttatip Peerasub

suttatip.p@maybank.com
(66) 2658 6300 ext 1430

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น

MAGAZINE HOONINSIDE

บล.เมย์์แบงก์์ : SCGP
คงแนะนำำ�ซื้้�อ ราคาเป้้าหมาย 70 บาท

SCG Packaging (SCGP)
1Q65ฟื้้�นตััวแต่่ไม่่เด่่นจากต้้นทุุนกดดััน
Results Preview

ปรับลดก�ำไรปี2565/66 ลง 9%/7% แต่คงแนะน�ำซื้อ

เราคาดก�ำไรปกติจะฟื้นตัวจากไตรมาสก่อน 1,806 ล้านบาท (+33%QoQ) แต่จะลดลงจากปีก่อน 20%YoY ซึ่งจะ
ประกาศในวันที่ 26 เม.ย. นี้ อ่อนแอกว่าที่คาดหวังก่อนหน้านี้จากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น เราปรับประมาณการก�ำไรปี
2564/65 ลดลง 9%/7% แต่ยังเติบโตสูง 21%/14% ตามล�ำดับ จากประมาณการที่ปรับลดลง ท�ำให้ราคาเป้าหมาย
ตามวิธี DCF ลดลงเหลือ 70บาท จาก 75บาท เราคงแนะน�ำ ซื้อ คาด SCGP จะมีการเติบโตสูงในระยะยาว จากการ
ขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และ กลยุทธ์โซลูชันบรรจุภัณฑ์ครบวงจร และ การบรูณาการภายในห่วงโซ่คุณค่า
ตั้งงบลงทุน 5 ปี 1 แสนล้านบาท จากกระแสเงินสดภายในเป็นหลัก เพื่อสนับสนุนการเติบโตเป็นสองเท่า
1Q65ก�ำไรจะฟื้นตัว แต่ไม่เด่นเพียงพอ

1Q65 ก�ำไรปกติคาดจะฟื้นตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน 33%QoQ สู่ระดับ 1,806 ล้านบาท แต่ไม่เด่นเพียงพอ โดยยัง
ปรับลดลงจากปีก่อน 20%YoY ผลประกอบการที่ปรับลดลงจากปีก่อน เนื่องจาก 1) ความต้องการในจีนที่อ่อนตัว
ท�ำให้สเปรดของกระดาษบรรจุภัณฑ์ (Testliner spread) หักด้วยต้นทุนเศษกระดาษ (AOCC) ลดลง 17%YoY เหลือ
255 เหรียญ/ตัน รวมถึง 2) ต้นทุนถ่านหินและค่าระวางที่ปรับเพิ่มขึ้น คาดอัตราก�ำไรขั้นต้นจะไม่สูงนัก 17% แม้ว่า
จะดีขึ้นจากไตรมาสก่อน 14.7% แต่ยังปรับลดลงจากปีก่อนที่สูงถึง 22.2% ยอดขายคาดจะอยู่ในระดับสูง 35,505
ล้านบาท (+1%QoQ, +30%YoY) ได้แรงหนุนเพิ่มจากการ M&P (Duytan, Intan และ Deltalab) เต็มไตรมาส
ต้นทุนปรับเพิ่มขึ้นแต่ยังบริหารจัดการได้ ปรับลดก�ำไรลงแต่คาดจะเติบโต

ต้นทุนถ่านหินคิดเป็น 5% ของต้นทุนการผลิตรวม ผู้บริหารระบุว่าทาง SCGP ได้ล็อก 80% ของปริมาณถ่านหิน
ที่จะใช้ในปีนี้ และ มีการล็อกราคา 30% ในขณะที่อีก 70% จะผูกกับ ดัชนีราคาถ่านหิน (Coal price index) จาก
ดัชนีราคาถ่านหิน The proxy coal index (ICI4) ปัจจุบันได้ปรับขึ้นมาเป็น 104 เหรียญ/ตัน จากราคาเฉลี่ยในปี
ก่อน 65 เหรียญ/ตัน รวมถึงสเปรด Testliner – AOCC ลดลงจากปีก่อน ดังนั้น เราจึงปรับลดประมาณการก�ำไรปี
2564/2565 ลดลง 9%/7% แต่ยังเติบโตได้ดี 21%/14% สู่ระดับ 9,642 / 11,000 ล้านบาท ตามล�ำดับ
กลยุทธ์การเติบโตที่ชัดเจนควรค่าแก่พรีเมียม
ก่อนที่ความขัดแย้งในรัสเซีย/ยูเครนจะเกิด ภาวะเศรษฐกิจโลกก็ผันผวนเนื่องจากราคาพลังงานที่สูงและความ
ต้องการที่เพิ่มขึ้น จากราคาน�้ำมันดิบที่พุ่งเกิน 100 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล และอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น มีโอกาส
เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ ในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนสูง บริษัทที่มีกลยุทธ์การเติบโตที่ชัดเจนน่าจ�ำได้พรีเมียม
หลังจากประสบความส�ำเร็จในการขยายก�ำลังการผลิตและ M&P ทาง SCGP ได้จัดสรรเงินลงทุนอีก 2 หมื่นล้านบาท
ในปีนีเพื่อขยายก�ำลังการผลิตและเข้าซื้อกิจการ
Surachai Pramualcharoenkit
surachai.p@maybank.com
(66) 2658 6300 ext 1470

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น

MAGAZINE HOONINSIDE

บล.เมย์์แบงก์์ : SCC
คงแนะนำำ� ซื้้�อ ราคาเป้้าหมาย 462.5 บาท

Siam Cement (SCC TB) คาด 1Q65 ซบเซา
จากต้้นทุุนเพิ่่�ม ลดคาดการณ์์กำ�ำ ไรลง
ปรับลดคาดการณ์ก�ำไร 64/65 ลง 18%/2% แต่คงแนะน�ำ ซื้อ

เราคาดว่าก�ำไรสุทธิของ SCC จะลดลง 39% YoY แต่เพิ่มขึ้น 10% QoQ ซึ่งจะประกาศงบในวันที่ 27 เม.ย. นี้
จากเดิมที่คาดว่าจะฟื้นตัว YoY กลับถูกกดดันด้วยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและความต้องการที่ลดลง กดดันราคา
ผลิตภัณฑ์ เราปรับลดประมาณการก�ำไรปี 2022/23 ลดลง 18%/2% จากต้นทุนที่สูงขึ้น ส่งผลราคาเป้าหมาย
ลดลง 17% เหลือ 462.5 บาท อิงค่าเฉลี่ย DCF (500 บาท) และ GGM (425 บาท) ที่ 6.4% WACC, 2% G และ
13.1% ROE ทั้งนี้ จากราคาวัตถุดิบหลักผันผวนสูง SCC จึงน่าจะยังชะลอตัวต่อ แต่เรามองว่าจะรับอานิสงส์
เมื่อความผันผวนลดลง ในระหว่างนี้ อัตราเงินปันผลตอบแทน 5-6.5% ในปี 2565/66 จะช่วยหนุนราคาหุ้น คง
แนะน�ำ ซื้อ
1Q65 ฟื้นตัวช้าลง

เบื้องต้น เราคาดว่า 1Q65 จะแข็งแกร่งจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาปกติ แต่ผิดคาดเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ
กระทบต้นทุนหลายอย่าง จากวัตถุดิบ เชื้อเพลิง ไปจนถึงการขนส่ง คาดยอดขายจะเติบโต 23% YoY, 5% QoQ
สู่ระดับ 1.504 แสน ลบ. แต่ก�ำไรจากการด�ำเนินงานจะลดลง 59% YoY, 6% QoQ เหลือ 6.2 พัน ลบ.เนื่องจาก
GM ที่ลดลง opex ที่สูงขึ้น EBITDA จากการด�ำเนินงานคาดว่าจะอยู่ที่ 1.7 หมื่น ลบ. ลดลง 27% YoY (ทรงตัว
QoQ) แต่คาดก�ำไรสุทธิจะสูงถึง 9.1 พัน ลบ. -39% YoY จากการด�ำเนินงานที่ชะลอตัวและส่วนแบ่งก�ำไรจาก
เงินลงทุนที่ลดลง หากเป็นไปตามประมาณการ NP ของเรา ก�ำไร 1Q65 จะคิดเป็น 19% ของประมาณการปี 65
ของเรา
ต้นทุนผลิตผันผวนกระทบราคาผลิตภัณฑ์

ราคาน�้ำมันดิบและถ่านหินที่ผันผวนอย่างหนักในเดือนมี.ค. ส่งผลกระทบต่อการเจรจากับซัพพลายเออร์ ท�ำให้
เกิดความเสี่ยงด้านราคาต่อสินค้าคงคลังที่หมุนเวียน ขณะที่การก�ำหนดราคาผลิตภัณฑ์ถูกขับเคลื่อนโดยพลวัต
ที่แตกต่างกัน ซึ่งรวมถึงฐานลูกค้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ปูนซีเมนต์ ผู้ผลิตและแปรรูปพลาสติก ทั้งนี้
อุปสงค์ที่ชะลอลง ท�ำให้ยังไม่สามารถปรับราคาผลิตภัณฑ์ได้ ส่งผลให้การด�ำเนินงานใน 1Q65 จึงน่าจะซบเซา.
ยังมีอัพไซด์

ราคาหุ้น SCC วิ่งช้ากว่า SET 4% ใน 1 เดือนและ 13% ในช่วง 12 เดือนก่อน เรามองว่าราคาหุ้นได้สะท้อนปัจจัย
ลบไปแล้ว โดยจะมีอัพไซด์อยู่ที่การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างรัสเซีย - ยูเครน และการด�ำเนินมาตรการคว�่ำ
บาตรเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจยุโรป ซึ่ง SCC อาจได้รับอานิสงส์ หาก
โรงงานปิโตรเคมีในเมือง Long San ประเทศเวียดนามเริ่มด�ำเนินการทดสอบเชิงพาณิชย์ และกระบวนการ
เสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทย่อย SCG Chemicals จะเริ่มในช่วงครึ่งหลังของปี คงแนะน�ำ ซื้อ
Maria Lapiz

maria.l@maybank.com
(66) 2257 0250

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น

MAGAZINE HOONINSIDE

บล.เมย์์แบงก์์ : BDMS
คงแนะนำำ� ถือ
ื ราคาเป้้าหมาย 25.10 บาท

Bangkok Dusit Medical Services (BDMS TB)
ไตรมาส 1/65 รายได้้จากโควิิดพุ่่�ง
คงแนะน�ำ ถือ ราคาเป้าหมาย 25.10 บาท

เราคาดว่าก�ำไรหลัก 1Q65 จะเพิ่มขึ้น 11% QoQ และ 119% YoY เป็น 2.9 พัน ลบ. หนุนโดยรายได้จากโควิด
ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเพิ่มขึ้น 9% QoQ และ 338% YoY แตะ 3.6 พัน ลบ. หรือประมาณ 16% ของรายได้ทั้งหมดใน
ไตรมาสนี้ แม้ว่าแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของโควิดในไทยจะสูงเลยจุดสูงสุดครั้งก่อนในเดือน ส.ค. 64 (รูปที่ 2) แต่
เราคาดว่ารายได้จากโควิดยังไม่แตะจุดสูงสุดอย่างใน 3Q64 (5 พัน ลบ.) เนื่องจาก 1) มีการกักตัวที่บ้านเพิ่ม
ขึ้นและ 2) ค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับโควิดมีแนวโน้มลดลง (เช่น ค่าตรวจ PCR 3,000 บาทในไตรมาส 1/65
จาก 4,500 บาทในไตรมาส 1/64) ในขณะที่รายได้จากโควิดเป็นจิตวิทยาเชิงบวกต่อราคาหุ้น เรามองว่าน่าจะ
ลดลงในครึ่งหลังของปีนี้ เนื่องจากไทยมีแผนจะประกาศให้เป็นโรคประจ�ำถิ่นภายในวันที่ 1 ก.ค. 65
รายได้จากผู้ป่วยจากต่างประเทศเริ่มฟื้น

เราคาดว่าการฟื้นตัวของรายได้ที่ไม่ใช่จากโควิดจะเพิ่มขึ้น 1% QoQ และ 21% YoY เป็น 1.87 หมื่น ลบ. ส่วน
ใหญ่มาจากจ�ำนวนผู้ป่วยจากต่างประเทศฟื้นตัวหลังเปิดประเทศในเดือนพ.ย.64 แม้ว่ารายได้ที่ไม่ใช่จากโควิด
ของผู้ป่วยในประเทศและต่างประเทศจะไม่ได้แจกแจงรายละเอียด แต่เราคาดว่าจ�ำนวนผู้ป่วยในประเทศจะยัง
คงอ่อนตัวในไตรมาส 1/65 เนื่องจากการระบาดอีกระลอกของโควิดในไตรมาสนี้ยังคงท�ำให้ผู้ป่วยจ�ำนวนมาก
ต้องหลีกเลี่ยงการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ปั้นระบบนิเวศดิจิทัล ตั้งเป้าสมาชิก 20 ล้านคนในปี 69

BDMS วางแผนที่จะสร้างระบบนิเวศด้านสุขภาพดิจิทัลที่มีสมาชิก 20 ล้านคนภายในปี 2569 โดยจะสร้างราย
ได้เป็นสัดส่วน 10-15% เพิ่มขึ้นจาก 1% ในขณะนี้ บนแพลตฟอร์มนี้ BDMS มีแผนที่จะบูรณาการบริการการ
แพทย์ทางไกล เวชภัณฑ์ และการดูแลที่บ้าน รวมถึงบริการอื่นๆ เข้าด้วยกัน แม้ว่าบริการสุขภาพทางดิจิทัลจะ
มีก�ำไรน้อยกว่าการปรึกษาทางการแพทย์แบบเดิมๆ แต่ BDMS เชื่อว่าจะให้บริการผู้ป่วยได้มากขึ้น ลดต้นทุน
และเพิ่มความพึงพอใจ นอกจากนี้ยังสามารถขยายไปสู่บริการใหม่ๆ เช่น บริการดูแลที่บ้าน โดย BDMS จะใช้
เงิน 500 ลบ.ในปี 65 ในการสร้างระบบนิเวศด้านสุขภาพดิจิทัล
ความเสี่ยงที่ส�ำคัญ คือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ฟื้นตัวช้า

เราใช้วิธี DCF ประเมินมูลค่า BDMS ด้วย WACC 6.4% และการเติบโต 3.1% โดย BDMS เป็นผู้ประกอบการ
โรงพยาบาลที่มีความหลากหลายมากที่สุดในประเทศไทย และเป็นผู้รับอานิสงส์หลักจากแนวโน้มการเข้าสู่
สังคมสูงวัยของประเทศไทย ความเสี่ยงที่ส�ำคัญคือการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อาจช้ากว่าที่
คาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการติดเชื้อโควิดเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีมาตรการกักตัวที่เข้มงวดขึ้น
Yuwanee Prommaporn

Yuwanee.P@maybank.com
(66) 2658 5000 ext 1393
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บล.ดีีบีีเอส วิิคเคอร์์ส : SIRI
แนะนำำ�ถืือ ราคาพื้้�นฐาน 1.24 บาท

SIRI คำำ�แนะนำำ� : ถืือ
ราคาปิิด 1.20 บาท ราคาพื้้�นฐาน 1.24 บาท
คาด 1Q65F โอนน้้อย จึึงได้้รัับผลลบ
• ยอดขาย (presales) 1Q65เป็็น 5.98 พัันล้้านบาท ลดลง 1% y-o-y แต่่ถืือว่่าทรงตััว
q-o-q
• ยอดขายคอนโดมิิเนีียมเพิ่่�มก้้าวกระโดดจากฐานที่่�ต่ำำ��นปีีที่่�แล้้ว อย่่างไรก็็ตามยอดจอง
(take-up rates) ส าหรัับโครงการใหม่่อยู่่�ในเกณฑ์์ที่่�ค่่อนข้้างน้้อย
• คาดว่่า1Q65F อยู่่�ในภาวะยอดโอนที่่�น้้อย จึึงได้้รัับผลลบ ดึึงให้้ก าไร
1Q65Fอ่่อนลงเทีียบกัับ y-o-y และ q-o-q
• คงคำำ�แนะนำำ�เพีียง ถืือ ด้้วยราคาพื้้�นฐาน 1.24 บาท ซึ่่�งประเมิินด้้วย P/E ปีี 65 ที่่� 8.0 เท่่า
คาดการณ์์กำำ�ไรหลัักปีีนี้้�และปีี 66F +14%/+4% แต่่สามารถถืือรัับปัันผลที่่�สููงได้้ คาดการณ์์
อััตราผลตอบแทนปัันผลปีีนี้้�เป็็น 5.1%
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บล.ดีีบีีเอส วิิคเคอร์์ส : HMPRO
แนะนำำ�ซื้้�อ ราคาพื้้�นฐาน 17.80 บาท
HMPRO คำำ�แนะนำำ� : ซื้้�อ ราคาปิิด 16.30 บาท ราคาพื้้�นฐาน
17.80 บาท (เดิิม 16.00 บาท) SSSG ที่่�แข็็งแกร่่ง หนุุนกำำ�ไร
• คาดว่่ากำำ�ไรสุุทธิิ 1Q22F เติิบโตได้้y-o-y จะออกมาเป็็น 1.49 พัันล้้านบาท (+9.6% y-o-y, -15.9%
q-o-q)สำำ�หรัับแรงผลัักดัันการเติิบโต y-o-y มาจากธุุรกิิจการขายสิินค้้าที่่�ฟื้้�นตััวดีีขึ้้�น, ให้้ส่่วนลดร้้าน
ค้้าที่่�มาเช่่าน้้อยลง และได้้ประโยชน์์จากมาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจจากภาครััฐ ด้้าน Mega Home
ได้้ประโยชน์์จากอััตรากำำ�ไรที่่�ดีีขึ้้�น คืือราคาขายเหล็็กก่่อสร้้างที่่�ปรัับเพิ่่�มขึ้้�น แต่่มีีต้้นทุุนที่่�ต่ำำ��ในสต็็อก
(Lag) แม้้อััตรากำำ�ไร HomePro ได้้รัับแรงกดดัันด้้านเงิินเฟ้้อบ้้างก็็ตาม ส่ว
่ นที่่�กำำ�ไร 1Q22F ที่่�คาดว่่า
จะอ่่อนลง q-o-q สืืบเนื่่�องจากปััจจััยฤดุุกาล และฐานกำำ�ไร 4Q21 อยู่่�ในเกณฑ์์สููง

• คาด SSSG 1Q22F เป็็นบวก มีีโอกาสที่่�จะเห็็นอััตาการเติิบโตจากสาขาเดิิม (SSSG) ในงวด 1Q22F
เป็็นบวกที่่�ระดัับ 3.5%

• สำำ�หรัับปีีนี้้�มีีแผนที่่�จะเปิิดสาขาใหม่่ในจำำ�นวน 7 แห่่ง อีีกทั้้�งการเพิ่่�มขึ้้�นของ SSSG จะช่่วยหนุุนให้้
ผลการดำำ�เนิินงานในปีี 22F นี้้�มีีการฟื้้�นตััวที่่�แข็็งแกร่่งได้้

• คงคำำ�แนะนำำ� ซื้้�อ แต่่ปรัับราคาพื้้�นฐานใหม่่ขึ้้�นเป็็น 17.80 บาท หลัังได้้ปรัับประมาณการปีีนี้้�ให้้ดีีขึ้้�น
4% ซึ่่�งมีีสมมุุติิฐาน SSSG ปีีนี้้�ให้้ดีีขึ้้�นเป็็น 4.5% จากเดิิม 3.5% ข้้อดีีคืือ ดำำ�รงฐานะเป็็นผู้้�นำำ�หุ้้�นกลุ่่�ม
พาณิิชย์์ ประเภทซ่่อมแซมและตกแต่่งบ้้าน ในอนาคตก็็รุุกสู่่�ธุุรกิิจจำำ�หน่่ายวััสดุุก่่อสร้้างมากขึ้้�น จาก
การขยายสาขาประเภท MegaHome และมีีการขยายธุุรกิิจไปยัังมาเลเซีียและเวีียดนาม
ขณะที่่�ราคาหุ้้�นซื้้�อขายต่ำำ�� กว่่าค่่าเฉลี่่�ย P/E ย้้อนหลัังในอดีีต 5 ปีี นอกจากนี้้�ยัังมีีฐานะการเงิินที่่�
แข็็งแกร่่ง อััตราส่่วนหนี้้�สิินสุทธิ
ุ ิต่่อทุุนเพีียง 0.5 เท่่า ณ สิ้้�นปีี 64 และมีี ROEสููงกว่่ากลุ่่�มที่่�ระดัับ 2426%
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บล.ดีีบีีเอส วิิคเคอร์์ส : กลุ่่�มที่่�อยู่่�อาศััย
แนะนำำ�ถ่่วงน้ำำ��หนัักปานกลาง
Industry Focus กลุ่่�มที่่�อยู่่�อาศััย คำำ�แนะนำำ� : ถ่่วงน้ำำ��หนัักปาน
กลาง มีี.ค.65 เปิิดขายโครงการใหม่่เพิ่่�มขึ้้�น m-o-m
• มีี.ค.65 เปิิดขายโครงการใหม่่คึึกคััก Agency for Real Estate (AREA) เผยว่่าในเดืือนมีีนาคม
2565 ภาพรวมของอสัังหาริิมทรััพย์์ในเขตกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล มีีการเปิิดตััวกััค่่อนข้้างคึึกคัักก่่อน
จะปิิดไตรมาส 1/2565 โดยในเดืือนนี้้�มีีจนำำ�วนโครงการเปิิดขายใหม่่ทั้้�งหมด 38 โครงการ เพิ่่�มขึ้้�นจาก
เดืือนกุุมภาพัันธ์์2565 ถึึง 24 โครงการอีีกทั้้�งยัังมีีมููลค่่าโครงการเพิ่่�มขึ้้�นด้้วย โดยลัักษณะการพััฒนา
เป็็นการพััฒนาในกลุ่่�มที่่�อยู่่�อาศััยทั้้�งหมด มีีจ านวนหน่่วยขายรวม 7,236 หน่่วย และมีีมููลค่่าการพััฒนา
โครงการรวม 34,627 ล้้านบาท
• จ�ำนวนหน่วยโครงการใหม่เป็นทาวน์เฮ้าส์มากที่สุด โดยประเภทที่มีจ�ำนวนหน่วยเปิดขายใหม่มาก
ที่สุดในเดือนมีนาคม 2565 คือทาวน์เฮ้าส์มีจ�ำนวนหน่วยเปิดขายใหม่ 2,908 หน่วย (40.2%) รองลง
มาคือ อาคารชุด 2,585หน่วย (35.7%) ส่วนอันดับ 3 คือ บ้านแฝด 917 หน่วย (12.7%) ของจ านวน
หน่วยขายที่เปิดขายใหม่ทั้งหมดส�ำหรับบจ.ใน SET ที่เปิดขายโครงการมากในงวด มี.ค.65 คือ AP,LH.
ASW,FPT,SIRI,NCH
• ผลกระทบ: นัับเป็็นบวกต่่อกลุ่่�มอสัังหาริิมทรััพย์์โดยคาดว่่าทิิศทางธุุรกิิจอสัังหาฯในปีี65F จะมีีความ
สดใสขึ้้�นเพราะมีีปััจจััยหนุุนทั้้�งในเรื่่�อง 1) อััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ที่่�ยัังอยู่่�ในเกณฑ์์ต่่า 2) ธปท.ผ่่อนคลาย
เกณฑ์์LTV เป็็น 100%(20 ต.ค.64-31 ธ.ค.65) ทา ใหม้ีี�ภาระเงนิิ ดาวน์์ลดลง และ 3) ภาครััฐได้้ต่่ออายุุ
การลดค่่าธรรมเนีียมการโอนและจดจำำ�นองไปจนถึึงสิ้้�น ปีี22 ช่่วยกระตุ้้�นกำำ�ลัังซื้้�อผู้้�บริิโภคได้้สำำ�หรัับ
บ้้านไม่่เกิิน 3 ล้้านบาท จากการติิดตามพบว่่า ทางผู้้�ประกอบการ ส่ว
่ นใหญ่่มีีการตั้้�งเป้้าหมายปีี 65F
สููงขึ้้�นมาก ทั้้�งการจะเปิิดขายโครงการใหม่่มากขึ้้�น (New ProjectsLaunch), ยอดขาย (Presales)
และยอดโอนกรรมสิิทธิ์์�(Transfer) ทางด้้านศููนย์์ข้้อมููลอสัังหาริิมทรััพย์์ (REIC) ได้้คาดว่่าในปีี65Fจะมีี
ซััพพลายที่่�อยู่่�อาศััยใหม่่เพิ่่�มเข้้ามาในตลาด 28% จากปีีก่่อน หรืืออยู่่�ที่่�85,538 หน่่วย ส่่วนใหญ่่ยัังเป็็น
บ้้านแนวราบที่่�ยัังขายได้้ดีี
• แนะนำำ�ถ่่วงน้ำำ��หนัักปานกลาง สำำ�หรัับด้้านการลงทุุน หุ้้�นพื้้�นฐานดีีแนะนำำ� ซื้้�อ คืือ AP, LH, ORI,
SPALI, SCเพราะกระจายความเสี่่�ยงจากการมีีบ้้านแนวราบในพอร์์ตฟอลิิโอในสััดส่่วนที่่�มาก จัับตลาด
กลาง-บนที่่�มีีความต้้องการสููง ประเมิินมููลค่่าหุ้้�นแล้้วยัังไม่่แพง พร้้อมกัับการจ่่ายเงิินปัน
ั ผลที่่�ดีี5-6%
ส่่วนหุ้้�นขนาดกลางปัันผลสููงที่่�แนะนำำ�คืือ LALIN แม้้ว่่าเน้้นทำำ�ธุุรกิิจแต่่บ้้านแนวราบ เจาะตลาดปาน
กลาง แต่่ก็็มีีผลการดำำ�เนิินงานในอดีีตที่่�ดีีมากแนวโน้้มในอนาคตยัังมีีการเติิบโตของกำำ�ไรที่่�สููง และ
ปัันผลดีีมาอย่่างต่่อเนื่่�อง สำำ�หรัับด้้านความเสี่่�ยงคืือ 1) อััตราเติิบโตเศรษฐกิิจที่่�อาจจะชะลอตััวกว่่าคาด
ได้้รัับผลลบจากเงิินเฟ้้อที่่�สููง 2) ปััญหาหนี้้�ครััวเรืือนที่่�มาก และ3) ต้้นทุุนวััสดุุก่่อสร้้าง และค่่าแรงงานที่่�
มีีแนวโน้้มจะสููงขึ้้�น
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คอลััมน์์สัังคมอิินไซด์์

สงกรานต์์...

สวััสดีีค่่ะกลัับมาพบกัับคอลััมน์์สัังคมอิินไซด์์ บนหน้้าปััดแมกกาซีีนหุ้้�นอิินไซด์์ออนไลน์์ฉบัับ
เดืือน เม.ย. 65 เดืือนนี้้� แม้้บรรยากาศการซื้้�อขายยัังถููกปกคลุุมด้้วยความขััดแย้้ง ระหว่่าง
รััสเซีีย -ยููเครน ที่่�กระทบการฟื้้�นตััวของภาวะเศรษฐกิิจทั่่�วโลก บวกกัับความกัังวลเงิินเฟ้้อที่่�
กดดัันภาพรวมการลงทุุนอย่่างต่่อเนื่่�อง แต่่ดููเหมืือนหุ้้�นไทย(บางตััว) โดยเฉพาะ

สำำ�หรัับภาวะตลาดหลัักทรััพย์์เดืือนมีีนาคม 2565

นายศรพล ตุุลยะเสถีียร

รองผู้้จั
� ัดการ หััวหน้้าสายงานวางแผนกลยุุทธ์์
องค์์กร ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

จากปััจจััยภายในประเทศที่่�มีีความเชื่่�อมโยงไปยัังรััสเซีียและยููเครน
ค่่อนข้้างน้้อย และเศรษฐกิิจมีีแนวโน้้มฟื้้�นตััวต่่อเนื่่�องโดยเฉพาะใน
ภาคบริิการและการท่่องเที่่�ยวที่่�คาดว่่าจะได้้อานิิสงส์์จากการกลัับมา
เปิิดเมืือง ในอนาคต ทำำ�ให้้เห็็น Fund Flow จากผู้้�ลงทุุนต่่างชาติิไหล
กลัับเข้้าสู่่�ตลาดหุ้้�นไทยอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยผู้้�ลงทุุนต่่างชาติิย้้ายเงิิน
ทุุนกลัับเข้้าสู่่�ตลาดหุ้้�นในภููมิิภาค ASEAN โดยในไตรมาส 1/2565 มีี
เงิินลงทุุนเคลื่่�อนย้้ายมายัังตลาดหุ้้�นไทยมากที่่�สุุด ทำำ�ให้้ ณ สิ้้�นเดืือน
มีีนาคม 2565 SET Index ปิิดที่่� 1,695.24 จุุด ปรัับเพิ่่�มขึ้้�น 0.6%
จากเดืือนก่่อนหน้้า ในขณะที่่�ปรัับเพิ่่�มขึ้้�น 2.3% จากสิ้้�นปีี 2564 ซึ่่�ง
เพิ่่�มขึ้้�นมากกว่่าค่่าเฉลี่่�ยของดััชนีีตลาดหลัักทรััพย์์อื่่�นๆ ใน ASEAN

ทั้้�งนี้้�ในเดืือนมีีนาคม 2565 มููลค่่าการซื้้�อ
ขายเฉลี่่�ยต่่อวัันใน SET และ mai อยู่่�ที่่�
95,532 ล้้านบาท ลดลง 0.4% จากเดืือน
เดีียวกัันของปีีก่่อน ทั้้�งนี้้�ใน ไตรมาส
1/2565 มููลค่่าการซื้้�อขายเฉลี่่�ยต่่อวััน
อยู่่�ที่่� 96,240 ล้้านบาท โดยผู้้�ลงทุุนต่่าง
ชาติิมีีสััดส่่วนมููลค่่าการซื้้�อขายสููงที่่�สุุด
เป็็นเดืือนที่่�สองติิดต่่อกััน ผู้้�ลงทุุนต่่าง
ชาติิกลัับมาซื้้�อสุุทธิิเป็็นเดืือนที่่�สี่่�โดยใน
เดืือนมีีนาคม 2565 ผู้้�ลงทุุนต่่างชาติิ
ซื้้�อสุุทธิิ 32,771 ล้้านบาท ทั้้�งนี้้�ในช่่วง 4
เดืือนที่่�ผ่่านมา ผู้้�ลงทุุนต่่างชาติิซื้้�อสุุทธิิ
รวม 131,367 ล้้านบาท

ขณะที่่�ในเดืือนมีีนาคม 2565 มีีบริิษััทเข้้าจดทะเบีียน
ซื้้�อขายใหม่่ใน SET 1 บริิษััท ได้้แก่่ บมจ.บีีบีีจีีไอ (BBGI)
ประกอบธุุรกิิจ ผลิิตภััณฑ์์เชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ-ผลิิตภััณฑ์์
ชีีวภาพที่่�มีีมููลค่่าสููง ซึ่่�งมีีมููลค่่าเสนอขายกว่่า 5,000
ล้้านบาทซึ่่�งมีีมููลค่่าติิด 1 ใน 5 ของ IPO ใน ASEAN
สำำ�หรัับไตรมาส 1/2565
Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือน
มีนาคม 2565 อยู่ที่ระดับ 17.6 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 12.3 เท่า และ
Historical P/E อยู่ที่ระดับ 18.4 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 16.0 เท่า

ด้้าน ตลาดสััญญาซื้้�อขาย
ล่่วงหน้้า (TFEX) มีีปริิมาณ
การซื้้�อขายเฉลี่่�ยต่่อวััน
701,944 สััญญา เพิ่่�มขึ้้�น
14.2% จากเดืือนเดีียวกััน
ของปีีก่่อน ที่่�สำำ�คััญจากการ
เพิ่่�มขึ้้�นของ SET50 Index
Futures, Single Stock
Futures และ Gold Online
Futures และในไตรมาส
1/2565 TFEX ปริิมาณการ
ซื้้�อขายเฉลี่่�ยต่่อวััน 631,382
สััญญา เพิ่่�มขึ้้�น 14.6% จาก
ไตรมาส 1/2564

อััตราเงิินปัันผลตอบแทน ณ สิ้้�นเดืือนมีีนาคม 2565 อยู่่�ที่่�ระดัับ 2.63%
สููงกว่่าค่่าเฉลี่่�ยของตลาดหลัักทรััพย์์ในเอเชีียซึ่่�งอยู่่�ที่่� 2.41%

บมจ. ยููเอซีี โกลบอล (UAC)
จััดประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2565 ผ่่านสื่่�อ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (E-AGM) ผู้้�ถืือหุ้้�นมีีมติิอนุุมัติ
ั ิจ่่ายเงิินปัันผล
งวดปีี 2564 อีีกในอััตรา 0.20 บาทต่่อหุ้้�น กำำ�หนดจ่่าย
เงิินปัันผลวัันที่่� 6 พฤษภาคม 2565 นี้้� และขยายเวลาการ
จััดสรรหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนแบบมอบอำำ�นาจทั่่�วไป (General
Mandate) จำำ�นวน 66.76 ล้้านหุ้้�น มููลค่่าที่่�ตราไว้้ 0.50
บาท ตามมติิเดิิมที่่�ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้อนุุมัติ
ั ิไปแล้้วเมื่่�อปีี 2564
เพื่่�อรองรัับการขยายกิิจการของบริิษัท
ั ในอนาคต ให้้เป็็น
ไปตามแผนยุุทธ์์ศาสตร์์ Circular Economy การสร้้าง
Sustainable Development ให้้กัับองค์์กร

บริิษััท เจดีีฟู้้ด
� จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ JDF
สร้้างความแข็็งแกร่่งให้้โครงสร้้างองค์์กร “เติิบโตไปพร้้อมกััน” ณ วัันที่่� JDF
นำำ�หลัักทรััพย์์เข้้าซื้้�อขายในตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยเป็็นวัันแรก เมื่่�อ
วัันที่่� 7 เมษายน 2565 ที่่�ผ่่านมา ผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่และเป็็นผู้้�ก่่อตั้้�งบริิษััท นำำ�โดย
นายธีีรบุุล หอสััจจกุุล กรรมการบริิหาร และ นางสาว รััตนา เอี้้�ยประเสริิฐ
ศัักดิ์์� ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร มีีการดำำ�เนิินการขายหุ้้�นสามััญเดิิมที่่�ตนถืืออยู่่�
ในบริิษััทให้้แก่่กรรมการอิิสระและผู้้�บริิหาร เพื่่�อสร้้างแรงจููงใจหรืือเสริิมสร้้าง
กำำ�ลัังใจในการร่่วมงานกัับบริิษััทผ่่านการซื้้�อขายหลัักทรััพย์์บนกระดานราย
ใหญ่่ (Big-Lot Board) จำำ�นวนเพีียง 11 ล้้านหุ้้�น คิิดเป็็น 1.85% ของจำำ�นวน
หุ้้�นทั้้�งหมดภายหลัังการเสนอขาย ในราคา IPO 2.60 บาทซึ่่�งเท่่ากัับราคา
เสนอขายหุ้้�นสามััญต่่อประชาชนเท่่านั้้�น ซึ่่�งรายการดัังกล่่าวได้้เปิิดเผยข้้อมููล
ล่่วงหน้้าในหนัังสืือชี้้�ชวนเสนอขายหุ้้�นสามััญของ JDF เรีียบร้้อยแล้้ว และไม่่
ส่่งผลกระทบต่่อการเปลี่่�ยนแปลงอำำ�นาจของกลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่ของบริิษััท
ด้้าน “รััตนา เอี้้�ยประเสริิฐศัักดิ์์�” ย้ำำ�� ความเชื่่�อมั่่�น JDF เป็็นอีีกหนึ่่�งหุ้้�น Food
Technology ชั้้�นนำำ� ที่่�มีีแผนขยายการเติิบโตรัับเทรนด์์อุุตสาหกรรมอาหารทั้้�ง
ในประเทศไทย และในตลาดโลก ขณะที่่�ภาพรวมผลประกอบการอยู่่�ในแนวโน้้ม
ขาขึ้้�น เงิินระดมทุุนสนัับสนุุนแผนธุุรกิิจเติิบโตต่่อเนื่่�องในช่่วง 3 – 5 ปีีจากนี้้�
และตั้้�งเป้้ารายได้้ปีี 2565 เติิบโตไม่่ต่ำำ�ว่่
� า 25% และยืืนยัันว่่ากลุ่่�มผู้้�ถืือหุ้้�นใหญ่่
ไม่่มีีแผนขายหุ้้�นออกมาอีีกแต่่อย่่างใด

นัักลงทุุนและผู้้�ถืือหุ้�น
้ บมจ. ไพโอเนีียร์์ มอเตอร์์
(PIMO-ไพโม่่)
กำำ�ลัังรอลุ้้�น!! ผลงานโค้้งแรกไตรมาส 1/65 หลัังแอบ
ได้้ยิินแว่่ว..แว่่วมาว่่ามีีโอกาสออกมาสดใส ขานรัับ
ปััจจััยบวกตุุนออเดอร์์ล่่วงหน้้า 8 เดืือน นอกจากนี้้�
ยัังได้้ขยายกำำ�ลัังการผลิิต Variable Speed Motors
จาก 70 ลููก เป็็น 120 ลููก เพื่่�อรองรัับตลาดในต่่าง
ประเทศ งานล้้นมืือแบบนี้้�แถมผู้้�บริิหาร "วสัันต์์ อิิทธิิ
โรจนกุุล" ยัังมีีวิิสััยทััศน์์กว้้างไกล ฉายภาพธุุรกิิจ
ชััดเจน..นััมเบอร์์วัันยกตำำ�แหน่่งหุ้้�น Growth Stock
และปัันผลสม่ำำ��เสมอ ให้้ PIMO-ไพโม่่ ก่่อนหยุุดยาว
ช่่วงเทศกาลสงกรานต์์เลยจร้้าาาาาาาาา

บอสใหญ่่อารัักษ์์ สุุขสวััสดิ์์� แห่่ง ECF
ให้้ข้้อมููลผลประกอบการปีี 2564 ในงานบริิษัท
ั
จดทะเบีียนพบผู้้�ลงทุุน (Opportunity Day) ผ่่าน
ช่่องทาง Streaming ของเว็็บไซต์์ตลาดหลัักทรััพย์์
แห่่งประเทศไทย โชว์์รายได้้รวม 1,600.80 ล้้าน
บาท กำำ�ไรสุุทธิิ 50.85 ล้้านบาท พร้้อมแผนธุุรกิิจ
ปีี 2565 มุ่่�งเน้้นสร้้างการเติิบโต เพิ่่�มความสามารถ
การทำำ�กำำ�ไรทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจ ตั้้�งเป้้าหมายรายได้้รวม
เติิบโตไม่่ต่ำำ��กว่่า 12-15 %

PJW สบช่่องโอกาสการลงทุุนทางธุุรกิิจ
ล่่าสุุด เซ็็นบัันทึึกความร่่วมมืือ (MOU) กัับ บมจ.พลัังงานบริิสุุทธิ์์�
"EA" เพื่่�อการวิิจััยและพััฒนาเปลืือกแบตเตอรี่่� - ระบบหล่่อเย็็น
สำำ�หรัับแบตเตอรี่่� และระบบหล่่อเย็็นสำำ�หรัับมอเตอร์์ขัับเคลื่่�อน ด้้วย
พลาสติิกคุุณภาพสููงที่่�มีีความทนทานต่่อความร้้อนและมีีคุุณสมบััติิ
ในการถ่่ายเทความร้้อนสููง รวมถึึงทนต่่อปฏิิกิริ
ิ ิยาเคมีีได้้ดีี ทั้้�งนี้้�เพื่่�อ
ลดน้ำำ�� หนัักของแบตเตอร์์รี่่� ทำำ�ให้้รถน้ำำ��หนัักเบาลง สามารถวิ่่�งได้้
ระยะทางต่่อการชาร์์จ 1 ครั้้�งมากขึ้้�น สามารถลดจำำ�นวนการชาร์์จ
และยืืดอายุุการใช้้งานของแบตเตอรี่่�ได้้ดีี นอกจากนี้้� ด้้วยน้ำำ�� หนััก
ที่่�เบาลงรวมถึึงจำำ�นวนการชาร์์จที่่�น้้อยลง จะสามารถช่่วยรัักษาสิ่่�ง
แวดล้้อมได้้มากขึ้้�นจากที่่�ปกติิรถยนต์์ไฟฟ้้าก็็เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
อยู่่�แล้้ว ระบุุเตรีียมผลิิตแบบจำำ�ลอง (Prototype)ภายในปีีนี้้� และเริ่่�ม
ผลิิตพาณิิชย์์ในปีี 2566 มั่่�นใจโกยยอดขายปีีแรกเข้้ากระเป๋๋าไม่่ต่ำำ�ว่่
� า
100 ล้้านบาท จะเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 500 ล้้านบาท ภายในปีี2569

WGE หุ้้�นรัับเหมาฯวิิศวกรรมโยธาอนาคตไกล
ส่่งสััญญาณดีีๆให้้เห็็นกันตั้้
ั �งแต่่ต้้นปีีเลยทีีเดีียว ล่่าสุุด
คว้้างานใหญ่่ ก่่อสร้้างอาคารพัักอาศััยสููง 8 ชั้้�น 2
อาคาร ของ "โครงการ ชาโตว์์ อิินทาวน์์ แอท เสนาส
เตชั่่�น" (ชาโตว์์ อิินทาวน์์ รััชโยธิิน พััฒนาโดยกลุ่่�มบริิษัท
ั
เจ้้าพระยามหานคร จำำ�กััด (มหาชน)) รวมมููลค่่ากว่่า
292 ล้้านบาท ดััน Backlog ทะลุุ 3,061 ล้้านบาท แถม
บิ๊๊�กบอส "เกรีียงศัักดิ์์� บััวนุ่่�ม" เร่่งสปีีด ลุุยประมููลงาน
ใหม่่ทั้้�งภาครััฐและเอกชนอีีกเพีียบ แบบนี้้� เป้้าหมาย
backlog มีียอดเพิ่่�มอีีก 2,000 ล้้านบาทในปีีนี้้� คงไม่่
ไกลเกิินเอื้้�อมแน่่นอนคร้้าา!

