


ราคาน้ำามันดิบในตลาดโลกมากกว่า 100 ดอลล์ต่อบารเ์รล ธนาคากลางสหรฐัหรอืเฟด คงขยบัขึน้ดอกเบีย้ 0.50%. 
ในเดือนพฤษภาคมนี.้...เพื่อสกัดเงินเฟ้อ

 SCB CIO ประเมินเฟด สง่สญัญาณขึน้ดอกเบีย้เรว็และแรงขึน้อกีเพื่อจัดการเงินเฟ้อ คาดว่าเฟดจะขึน้ดอกเบีย้ 50 
bps ต่อครัง้ ในการประชุม 2 ครัง้ข้างหน้า และขึน้ดอกเบีย้ท้ังหมด 225 bps ในปี 2022 ซึง่จะทำาให ้ECB ต้องขยบั
ขึน้ดอกเบีย้ตามในครึง่หลังของปี  สว่นความกังวลเรื่อง Inverted yield curve ยงัเป็นปัจจัยกดดันตลาดการเงินโลก 
และอาจทำาใหเ้ศรษฐกิจสหรฐัฯ และเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง 

 น้ำามันแพง ดอกเบีย้สอ่แววขึน้ ยอ่มสง่ผลใหต้้นทนุต่างๆขยบัตัวเพิ่มขึน้ มิอาจหลักเลีย่งได้

 สำาหรบัฝั่ งผูป้ระกอบการ คงต้องปรบัตัวทกุวิถทีาง เพื่อใหส้อดคล้องกับต้นทนุทีส่งูขึน้ท้ังทางตรงและทางอ้อม
 การเปิดประเทศมากขึน้ ผอ่นคลายกิจกรรมเศรษฐกิจมากขึน้ อาจช่วยบรรเทาได้บา้ง  แม้ตัวเลขผูติ้ดเชื้อโควิด-19 
หลังวันสงกรานต์ จะเพิ่มขึน้  จำานวนจะมากเท่าไร คงต้องเกาะติดตามสถานการณ์  วล ีผูท้ีไ่ม่ติดเชื้อโควิด-19 อาจ
ต้องกักตัวเองอยูบ่า้น  สว่นผูท้ีติ่ดเชื้อฯ สญัจรไปมา กรณป่ีวยไม่รุนแรงหรอืไม่แสดงอาการ

 การเปิดประเทศมากขึน้ นักท่องเทีย่วจากต่างประเทศก็เพิ่มขึน้ อกีมุมหน่ึง นักท่องเทีย่วไทย ก็เดินทางไปต่าง
ประเทศมากขึน้ เช่นเดยีวกัน

 ทางด้านตลาดหุน้ไทย เชื่อว่า  ตลอดท้ังเดือนเมษายนนี ้ คงผนัผวน  ตามปัจจัยทีเ่ข้ามา  หุน้เก็งกำาไร สลับสบั
เปลีย่นตัวเล่น   บนความไม่แน่นอน ด่ังสภาพอากาศทีเ่ปลีย่นแปลง
 อะไรก็ไม่มคีวามแน่นอน ขอใหนั้กลงทนุ พรอ้มรบัมือ ทกุสถานการณ์....

ประสทิธิ� กรโชคอนันต์
บรรณาธิการบรหิาร

ต้้นทุุนเพ่ิ่�ม สิิริิวััฒนา กลางปริะพัันธ์์

อณุุภา ศิิริิริวัง





หน้าร้อน เดือนเมษายนปีนี้  สงครามยูเครน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก ก็จริง แต่การทำาธุรกิจ 
ก็ต้องเดินหน้า ก้าวไปข้างหน้า  แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน ฉบับเดือนเมษายน 2565 

ขอนำาเสนอ 4 บจ. ก้าวไปข้างหน้ามีเนื้อหาน่าสนใจ ดังนี้

WHA
วางแผนจะใช้เงินลงทุนประมาณ 4,000 ล้าน
บาท เพื่อลงทุนในธุรกิจดิจิทัล ภายในระยะ
เวลา 4-5 ปี โดยจะปรับการดำาเนินธุรกิจเป็น
รูปแบบ Tech Company ด้วยการต่อยอด
ในธุรกิจเดิมที่บริษทมีอยู่ทั้งในด้านของธุรกิจ
นิคมอุตสาหกรรม ธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจไฟฟ้า 
และระบบสาธารณูปโภค เช่น ดิจิทัลเฮลธ์แคร์
 EV Value Chain และระบบเอนเนอร์ยี่ เทรด
ดิ้ง อีกทั้งจะลงทุนในกลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพที่มี
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับบริษัท

เปิดแผนทรานฟอร์มธุรกิจจาก Oil และ
 Non-oil เป็นธุรกิจ “Co-Created 

Ecosystem” มุ่ง 8 ธุรกิจหลักสร้างการ
เติบโตแบบมั่นคงและยั่งยืน สัดส่วนกำาไร
จาก Non-oil สู่ระดับ 50% พร้อมก้าวสู่ 

Global Company ตั้งเป้าปีนี้ EBITDA โต
 15-20%

PTG
ปีนี้ได้ตั้งเป้ารายได้โตไม่ต่ำากว่า 20% ผลัก
ดันผลการดำาเนินงานสร้างสถิติสูงสุดใหม่
ต่อเนื่อง โดยบริษัทฯอยู่ระหว่างเจรจา

ดีล M&A และ JV โครงการโรงไฟฟ้าทั้ง
ในและต่างประเทศ ร่วมกับพันธมิตรใน

หลายโปรเจค

SSPEGCO
อัดงบลงทุน 30,000 ล้านบาท ในปี 2565 
แสวงหาโอกาสสร้างการเติบโตตามทิศทาง

พลังงานโลก ลุยต่อยอดความสำาเร็จด้านพลังงาน
หมุนเวียนในสหรัฐอเมริกาผ่าน “เอเพ็กซ์” ควบคู่
พัฒนาเทคโนโลยี “การผลิตไฟฟ้าจากไฮโดรเจน 
(Hydrogen to Power)” ตอบโจทย์อนาคต เจาะ

กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมในประเทศไทย





































นายปกเขตร รัชกิจประการ กรรมการผ้�จัดการ
 บริษััท แมกซ์บิท ดิจิทัล แอสเซท จำากัด
 (MAXBIT DIGITAL ASSET CO.,LTD) เปิด
เผยว่า จากแนวโน้มของแพลตฟอร์มสินทรัพย์
ดิจิทัล ท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ืองในช่วง 10 ปีท่ีผ่าน
มา โดยเฉพาะสินทรัพย์ดิจิทัลท่ีเป็นบิทคอยน์
 โดยทางกลุ่ม PTG จึงได้ทำาการศึกษาตลาด
สินทรัพย์ดิจิทัลด้วยเช่นกันเป็นระยะเวลากว่า 3 
ปี โดยจะให้ความสนใจในเร่ืองเทคโนโลยีบล็อก
เชนค่อนข้างมาก ประกอบกับการท่ีกฎหมาย
และกฎระเบียบข้อบังคับในไทยมีความชัดเจน
และเอ้ืออำานวยมากข้ึนจึงทำาให้สินทรัพย์ดิจิทัล
เติบโตสูงเพ่ิมข้ึน จึงทำาให้บริษัทฯมีแนวคิด
ท่ีจะลงไปแข่งขันในตลาดอย่างจริงจัง ซ่ึึ่งจะ
อาศัยฐานข้อมูลจากบัตรแม็กซ์ึ่ การ์ด (Max 
Card) ท่ีมีสมาชิกมากกว่า 17 ล้านคน ซ่ึึ่ง 7.29 
ล้านคน เป็นกลุ่มอายุระหว่าง 18-40 ปี เป็นก
ลุ่มอายุท่ีใกล้เคียงกับกลุ่มอายุท่ีนิยมลงทุน
ในสินทรัพย์ดิจิทัล อย่าง คริปโทเคอร์เรนซีึ่
 (cryptocurrency)

สำาหรบัรปูแบบของการทำาสนิทรพัย์ดิจิทัลของบ
ริษัทฯ จะเน้นฟังก์ชั่นการซึ่ื้อขายที่ง่ายสะดวก
และรวดเร็ว เป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นมา
เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงในการลงทุนได้ โดย
มีลักษณะจะคล้ายกับ คอยน์เบส ผู้ให้บริการ
แพลตฟอร์มซึ่ื้อขายสกุลเงินดิจิทัลจากสหรัฐ
 ซึ่ึ่งแพลตฟอร์มที่บริษัทฯได้ทำาการพัฒนาขึ้น
มาใหม่ มีชื่อว่า "MAXBIT" ที่เกิดขึ้นจากความ
ร่วมมือระหว่าง บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำากัด (
มหาชน) หรือ PTG และ บริษัท ยูนิท จำากัด ซึ่ึ่ง
เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีและการร่วม

ลงทุน ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี
ทางการเงิน อย่างสินทรัพย์ดิจิทัล และการ
พัฒนาระบบบล็อกเชน พร้อมจัดตั้งบริษัทใหม่
 ภายใต้ชื่อ บริษัท แมกซึ่์บิท ดิจิทัล แอสเซึ่ท 
จำากัด (MAXBIT DIGITAL ASSET CO.,LTD)

สำาหรับการร่วมลงทุนในครั้งนี้มีทั้งหมด 4 ส่วน
เป็นคนไทยทั้งหมด โดย บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี
 จำากัด (มหาชน) หรือ PTG มีสัดส่วนการลงทุน
ที่ 35%, บริษัท ยูนิท จำากัด ลงทุน 35% ส่วนที่
เหลืออีก 30% จะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย 2 ราย
 โดยเงินลงทุนเริ่มแรกจะอยู่ที่ 300 ล้านบาท
 เพื่อขอใบอนุญาตประกอบการเป็นตัวแทนการ
ซึ่ื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทย และเพื่อ
ใช้พัฒนาระบบและแอพพิเคชั่นแพลตฟอร์ม
ใหม่ เพื่อให้ผู้ใช้ได้ทำาการซึ่ื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
ได้ทุกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

ทั้งนี้ในปัจจุบันบริษัทฯได้รับไลเซึ่นส์มาแล้ว
ทั้งหมด 4 ใบ จากทางธนาคารแห่งประเทศไทย
 ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้บริษัท แมกซึ่์ โซึ่ลูชัน
 เซึ่อร์วิส หรือ Max Card ซึ่ึ่งจะเกี่ยวข้องกับ
 อี มันนี่ ( E-Money ) และ กระเป๋าเงินดิจิทัล 
(E-Wallet) โดยเฉพาะ

ในส่วนของการยื่นเรื่องขอใบอนุญาตประกอบ
การเป็นนายหน้าซึ่ื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล
 (Digital Asset Broker)ในประเทศไทย กับ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. นั้น ปัจจุบันอยู่

ระหว่างกระบวนการปรึกษาหารือและเตรียม
เอกสารเพื่อรอยื่นขอใบอนุญาตกับทาง ก.ล.ต.

ด้านแพลตฟอร์มแอพพลิเคชั่นที่ทางผู้ใช้งาน
จะใช้เทรดนั้น สำาหรับตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
นั้นได้ทำาการพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว หาก
ได้ใบอนุญาตจากก.ล.ต. แล้วจึงจะสามารถ
ดำาเนินกิจกรรมซึ่ื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ ขณะ
ที่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯจะมีความแตกต่างจาก
การแลกเปลี่ยนเงินของสินทรัพย์ดิจิทัล

สำาหรับการเป็นนายหน้าซึ่ื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล 
จะทำาให้บริษัทฯสามารถจัดซึ่ื้อ จัดหา สินทรัพย์
ดิจิทัลที่ลูกค้าอยากได้จากทุกหนแห่งมาเสนอ
ราคาให้ลูกค้าได้ โดยจะมีการเปรียบเทียบราคา
สินทรัพย์ดิจิทัลให้กับลูกค้าผ่านแอพพิเคชั่น
 MAXBIT พร้อมนำาเสนอราคาที่ดีที่สุดให้กับ
ลูกค้า ณ ตอนที่ลูกค้าซึ่ื้อกับแพลตฟอร์ม
บริษัทฯ

"การเข�ามาลงทุนในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใน
ครั้งนี้ ทางกลุ่ม PTG มองการเติบโตในตลาด
ไม่ตำ่ากว่าอันดับ 2 แน่นอน และจะก�าวขึ้นเป็น
อันดับ 1 ในอนาคตในที่สุด ซึ่งคงต�องจับตา
มองกันต่อไป สุดท�ายแล�วหากเราประสบ
ความสำาเร็จ สิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมานั้น เชื่อว่าจะ
เปลี่ยนวงการสินทรัพย์ดิจิทัลในไทยได�จริงๆ
 รวมถึงจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่กลุ่ม PTG จะ
สามารถสร�างรายได�เพิ่มจากธุรกิจ Non-oil 
อย่างยั่งยืนต่อไป" นายปกเขตร กล่าว

PTG จับมือกับ ย้นิท สตาร์ทอัพผ้�ชำานาญด�านการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ทุ่มเม็ดเงิน
ลงทุน 300 ล�านบาท ต้ังบริษััท แมกซ์บิท ดิจิทัล แอสเซท จำากัด (MAXBIT DIGITAL 
ASSET CO.,LTD) ลุยธุรกิจนายหน�าซ้ือขายสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Broker) 

จ่อเปิดผลิตภััณฑ์์สินทรัพย์ดิจิทัลตอบโจทย์และเข�าถึงได�ทุกกลุ่มล้กค�าเป้าหมาย 
ปฏิิวัติวงการสินทรัพย์ดิจิทัลในไทย

PTG ร่่วมลงทุุน "ยููนิทุ" ต้ั้�ง MAXBIT
ลุยูธุุร่กิิจ Digital Asset Broker หว้งปฏิิว้ติั้วงกิาร่

สิินทุร้่พยู์ดิิจิทุ้ลในไทุยู

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE



นายช้วิทย์ จึงธนสมบ้รณ์ ประธาน
เจ�าหน�าที่บริหาร บริษััท นอร์ทอีส 
รับเบอร์ จำากัด (มหาชน) หรือ NER

 เปิดเผยว่าบริษัทฯ คงเป้ารายได้รวม
ปี2565 ไว้ที่ 28,000 ล้านบาท จาก
ปีก่อนที่ทำาได้ 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

ส่วนสถานการณ์ราคานำ้ามันที่พุ่งสูงขึ้น
 จากสงครามรัสเชีย- ยูเครน ส่งผลให้
ราคายางซึ่ึ่งเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ดีดตัว
สูงขึ้นส่งผลดีต่อบริษัทฯ

พร้อมมองในระยะข้างหน้าที่ภาครัฐส่ง
เสริมและผลักดันให้ประชาชนเปลี่ยน
มาใช้รถยนต์ไฟฟ้า (EV) มากขึ้น เชื่อว่
จะส่งผลดีต่อบริษัทฯ เช่นกัน

นายชูวิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ
ลงทุนในปี2565 บริษัทฯ ได้มีการ
ลงทุนในโครงการเพิ่มกำาลังการผลิต (
โรงงานยางแท่งแห่งที่2) 50,000 ตัน
 เพื่อเพิ่มกำาลังการผลิตที่ใช้ในยางอัด

แท่ง และยางอัดแท่งผสมทำาให้มีกำาลัง
การผลิตเพิ่มขึ้นจาก 465,600 ตัน 
เป็น 515,600 ตัน

ด้านแผนงานธุรกิจปลายนำ้า ผลิตภัณฑ์
แผ่นปูรองปศุสัตว์ ประมาณกลาง
เดือนเมษายนนี้ บริษัทฯ จะนำาเข้า
เครื่องจักร จากนั้นจะทดสอบการ
ผลิต คาดว่าจะเริ่มผลิตสินค้าในเดือน
 กรกฎาคมนี้ คาดว่าจะสามารถผลิต
แผ่นปูรองปศุสัตว์ ได้ปีละ 1 ล้านแผ่น

ทั้งนี้ โครงการผลิตและจำาหน่ายแผ่น
ปูรองปศุสัตว์ คาดว่าจะจะสามารถ
เพิ่มมูลค่าสินค้า โดยบริษัทฯ ได้มี
โครงการก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนา
สินค้าสำาเร็จรูป ใช้งบลงทุนประมาณ
 100 ล้านบาท เพื่อต่อยอดธุรกิจใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ปลายนำ้า หรือสินค้า
สำาเร็จรูปเพื่อสร้างรายได้และกำาไรให้
แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

อีกทั้งยังมีโครงการติดตั้งแผงโซึ่ลาร์
เซึ่ลล์เพิ่มอีก 4 เมกะวัตต์ จากเดิม
 1 เมกะวัตต์ ส่งผลให้มีกำาลังการผลิต
เพิ่มขึ้นเป็น 5 เมกะวัตต์ เพื่อประหยัด
พลังงานและลดค่าใช้จ่าย

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
การแจ้งความจำานงในการใช้สิทธิครั้ง
สุดท้ายระหว่างวันที่ 11 25 พฤษภาคม
 2565 ณ สถานที่ติดต่อในการใช้สิทธิ
คือ บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำากัด (
มหาชน) ณ อาคารเซึ่็นทรัลซึ่ิตี้บางนา 
ชั้น 28 กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ใบสำาคัญแสดง
สิทธิ 1 หน่วย ซึ่ื้อหุ้นสามัญของบริษัท
ได้ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 1.80 บาทต่อ
หุ้น

สำาหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อ
ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนิน
ธุรกิจเพื่อรองรับการขยายกำาลังการ
ผลิตและยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น จาก
นโยบายของบริษัทที่เดินหน้าขยาย
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และช่วยเสริม
ให้บริษัทมีฐานเงินทุนที่เข้มแข็งขึ้น
 สำาหรับการขยายการดำาเนินงานใน
อนาคต

NER คงเป้าปี 65 รายได� 2.8 หม่ืนลบ. โกยยอดขายยางพารา 5 แสนตัน 
แย�ม กลางเม.ย.น้ี รับเคร่ืองจักรผลิตแผ่นป้รองปศุุสัตว์

NER ยูำ�าปี 65 ปักิหมุดิร่ายูได้ิ 2.8 หม่�นลบ.

แย้้ม ก.ค. น้�ลุุย้ผลุ่ต้แผ่นปูรูองปูศุุสััต้ว์์
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บมจ.ดีโอดี ไบโอเทค (“DOD”) ซุ่มเงียบ.!ประกาศุเดินหน�า จ่อเร่ิมทยอยส่งมอบผลิตภััณฑ์์เสริมอาหารท่ีมีสารสกัด
ของกัญชง CBD - Hemp Seed Oil ให�กลุ่มล้กค�าเกือบ 40 ราย เมษัายนน้ีเป็นต�นไป ท้ังกลุ่มผลิตภััณฑ์์เสริมอาหาร
ท่ีมีส่วนผสมของ CBD กว่า 30 SKU กลุ่มผลิตผลิตภััณฑ์์ท่ีมีส่วนผสมของนำ้ามันจากเมล็ดกัญชง (Hemp Seed Oil) 
กว่า 20 SKU และกลุ่มผลิตผลิตภััณฑ์์ท่ีมีส่วนผสมของใบกัญชง กว่า 20 SKU ม่ันใจปีน้ีป้�นรายได�ท้ังปีโต 20 % ตาม
เป้า ขณะท่ี SHT ส่งซิกเตรียมขายวัตถุดิบสารสำาคัญ CBD ให�เหล่าบรรดาผ้�ประกอบการท่ีเตรียมพัฒนาผลิตภััณฑ์์
ต่างๆในวงกว�าง ตอกยำ้าการเป็นผ้�พัฒนาและต่อยอดในการผลิตผลิตภััณฑ์์เสริมอาหารท่ีมีสารสกัดจากกัญชง แบบ 

One Stop Service Solution สอดรับแผนการขับเคล่ือนธุรกิจ ส่้ New S-Cure อย่างเต็มร้ปแบบในปีน้ี

DOD ดีิเดิย์ูส่ิงมอบผลิตั้ภ้ัณฑ์์เสิริ่มอาหาร่
จากิสิาร่สิก้ิดิ CBD - Hemp Seed เม.ยู.นี�

ม่ั่�นใจปีน้ี�ปี้� นรายได้้ท่ั้�งปีโีต 20 % ตามั่เปีา้
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นายธนิน ศุรีเศุรษัฐีี ประธานเจ�า
หน�าท่ีบริหาร บริษััท ดีโอดี ไบโอ
เทค จำากัด (มหาชน) หรือ “DOD”

เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทฯเร่งเดินหน้า
เพื่อวางกลยุทธ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารที่มีส่วนผสมสารสกัดจาก
กัญชง ในส่วนของ CBD (Cannabidiol) 
ส่วนผสมนำ้ามันจากเมล็ดกัญชง (Hemp 
Seed Oil) และจากโปรตีนเมล็ดกัญชง
ที่มีสาร Tetrahydrocannabinol (THC) 
ตำ่ากว่า 0.2% ทั้งในรูปแบบผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารเพื่อความสวยงามและ
สุขภาพ โดยเตรียมทยอยส่งมอบให้
กับกลุ่มลูกค้าเกือบ40ราย ตั้งแต่เดือน
เมษายนนี้เป็นต้นไป ประกอบด้วยกลุ่ม
ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสม
ของCBD มากกว่า 30 SKU กลุ่มผลิต
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของนำ้ามันจาก
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 ซึ่ึ่ง “DOD”ก็จะเป็นผู้
ประกอบการรายแรกในตลาดที่ส่งมอบ
ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผส
มของ CBD และ ขึ้นเลข อย. ให้ลูกค้า
วางจำาหน่ายเชิงพาณิชย์ได้อย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย ทั้งนี้หากเป็นไปตามแผน
งานที่วางไว้ คาดว่าจะส่งผลให้ “DOD” 
มีอัตราการเติบโตของยอดขายปี 2565 
ประมาณ 20% จากปีก่อน

ขณะที่ บริษัท สยาม เฮอเบิล เทค จำากัด
 (“SHT”) ซึ่ึ่งเป็นบริษัทย่อยของ “DOD” 
ซึ่ึ่งดำาเนินธุรกิจโรงสกัดสารสกัดจากกัญ
ชง พืชกระท่อม และพืชสมุนไพรไทย
 ล่าสุด “SHT”ได้เริ่มดำาเนินการสกัดสาร 
CBD ภายในโรงสกัดที่ได้มาตรฐาน
สากลเชิงพาณิชย์อย่างถูกกฎหมายเป็น
รายแรกของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เพื่อ
จำาหน่ายสารสกัด CBD ให้กับ “DOD” 
และกลุ่มผู้ประกอบทั่วไป เพื่อนำาไปใช้
พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว

“ช่วงที่ผ่านมากลุ่ม Contract 
Farming กลุ่มเกษัตรกรพันธมิตร และ
เกษัตรกรรายใหม่ๆ เสนอขายวัตถุดิบ

ช่อดอก ให�กับทาง “SHT” เข�ามาอย่าง
ต่อเนื่องมากกว่า 1,000 กิโลกรัม ส่ง
ผลให�บริษััทฯมีวัตถุดิบเพียงพอสำาหรับ
ความต�องการของ “DOD” ที่จะนำา 
CBD และ THC ไปผลิตผลิตภััณฑ์์เสริม
อาหารให�กับล้กค�า รวมทั้ง “SHT” 
สามารถขายวัตถุดิบให�กับกลุ่มผ้�
ประกอบทั่วไป เพื่อนำาไปต่อยอดธุรกิจ
ได�อีกด�วย”

ล่าสุดบริษัทฯ เตรียมเซึ่็นสัญญากับ
พันธมิตรจากต่างประเทศอีก 2 ราย ซึ่ึ่ง
เป็นผู้นำาด้านผลิตภัณฑ์กัญชง-กัญชาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อนำาเทคโนโลยี
มาใช้ในไลน์ผลิตโดยจะเป็นการนำาทั้ง
เครื่องผลิตด้านการสกัด สูตรการผลิต
 และองค์ความรู้ (Know-how) ของ
พันธมิตรดังกล่าวมาประยุกต์ใช้กับไลน์
การผลิตและการสกัดของทั้ง “DOD” 
และ “SHT” เพื่อเป็นการตอกยำ้าการ
เป็นผู้พัฒนาและต่อยอดในการผลิต
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารสกัดจาก
กัญชง ได้อย่างครบวงจรแบบ One 
Stop Service Solution ตั้งแต่ต้นนำ้า
จนถึงผลิตภัณฑ์ปลายนำ้า เพื่อการขับ
เคลื่อนธุรกิจสู่ New S-Cure อย่างเต็ม
รูปแบบในปี 2565



กลุ่ม B เดินหน�าตามแผนยุทธศุาสตร์เต็มส้บ ล่าสุด”อีโคลด์”ซ่ึงเป็นบริษััทร่วมทุน ได�ฤกษ์ัขุด 
คริปโทฯเฟสแรกภัายในสัปดาห์น้ีเกือบ 100 เคร่ืองจากเป้าหมาย 2,200 เคร่ือง ขณะท่ี 

”เทพฤทธา”ต่อสัญญาจำาหน่ายนำ้าดิบกับซุปเปอร์วอเตอร์ 1.5 ล�านล้กบาศุก์เมตร ส่วนธุรกิจ
ขนส่ง ลุยขยายฐีานล้กค�าส่งออกรายใหญ่ “ธุรกิจเคร่ืองด่ืม-ข�าวสาร”พร�อมซ้ือรถหัวลาก

เพ่ิม 29 คัน รวมเป็น 66 คัน รองรับการเติบโต

 กิลุ่ม B เดิินหน้าแผนลงทุุนเต็ั้มสูิบ
ด้้เด้ย์ขุุด้คริปีโทั้ฯเฟสแรกส่ปีด้าห์์น้�

ซ้ื้�อรถห่์วลากเพิิ่�มั่ 29 ค่น
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ดร.ป้ญญา บุญญาภิัวัฒน์ ประธาน
เจ�าหน�าท่ีบริหาร บริษััท บี จิสติกส์
 จำากัด (มหาชน) หรือ B เปิิดเผย
ถึึงความคืบหน้้าแผน้การลงทุุน้ของ
กลุ�ม B ว�า ใน้ส่�วน้ของ บริษััทุ อีโค
ลด์ จำำากัด ซึึ่�งเป็ิน้บริษััทุร�วมทุุน้ของ 
B กับ บริษััทุ เอ็น้อาร์ อิน้ส่แตน้ท์ุ โปิ
รดิวซ์ึ่ จำำากัด (มหาชน้) หรือ NRF ได้
เริ�มติดตั�งเครื�องขุดคริปิโทุเคอร์เรน้
ซีึ่ (Cryptocurrency) เฟส่แรกเกือบ
 100 เครื�อง ซึึ่�งพร้อมทีุ�จำะเริ�มขุดคริ
ปิโทุฯภายใน้สั่ปิดาห์นี้� และจำะทุยอย
ติดตั�งเพิ�มขึ�น้อย�างต�อเนื้�องให้ครบ
ตามเป้ิาหมาย 2,200 เครื�อง

ส่ำาหรับธุรกิจำจำำาหน้�ายน้ำ�าดิบทุี�ดำาเน้ิน้
การโดยบริษััทุร�วมทุุน้คือ บริษััทุ
 เทุพฤทุธา จำำากัด ภายหลังจำากทุี�ได้มี
การซึ่ื�อทุี�ดิน้เพิ�มขึ�น้เพื�อรองรับแหล�ง
น้ำ�า ล�าสุ่ดได้มีการต�อส่ัญญากับ 
บริษััทุ ซึุ่ปิเปิอร์ วอเตอร์ จำำากัด
( Super water) ใน้การจำำาหน้�าย
น้ำ�าดิบอีก 1.5 ล้าน้ลูกบาศก์เมตร
 น้อกจำากน้ี�บริษััทุดังกล�าวก็อยู�ใน้

ระหว�างศึกษัาแผน้ทุี�จำะน้ำาหุ้น้เข้า
จำดทุะเบียน้ใน้ตลาดหลักทุรัพย์ โดย
เบื�องต้น้ตั�งเปิ้าหมายว�าจำะน้ำาหุ้น้เข้า
จำดทุะเบียน้ใน้ตลาดได้ภายใน้ 2-3 
ปิี

ดร.ปิัญญา ยังได้กล�าวต�อถึึงธุรกิจำ
ขน้ส่�งและโลจำิส่ติกส่์ บริษััทุได้ทุำาการ
ซึ่ื�อรถึหัวลากเข้ามาเส่ริมกองรถึอีก
 29 คัน้ รวมแล้วมีรถึหัวลากจำำาน้วน้
 66 คัน้ ซึ่ึ�งได้เริ�มดำาเน้ิน้การตั�งแต�
 1 เม ย ทุี�ผ�าน้มา รวมทุั�งมีการใช้
บริการซึ่ับคอน้แทุรคทุี�เปิ็น้พัน้ธมิตร
ของอีกปิระมาณ 100 คัน้ 

เพื�อรองรับความต้องการใช้รถึหัว
ลากได้เพียงพอ เน้ื�องจำากปิัจำจำุบัน้
บริษััทุได้มีการขยายฐาน้ลูกค้าขน้ส่�ง
ไปิใน้หลายกลุ�มอุตส่าหกรรม จำาก
เดิมทุี�จำะเน้้น้เฉพาะอุตส่าหกรรม
หน้ัก โดยปิัจำจำุบัน้บริษััทุได้ ขยาย
ฐาน้ลูกค้าขน้ส่�งไปิยังตลาดเครื�อง
ดื�มรายใหญ�ทุั�งขน้ส่�งใน้ปิระเทุศและ

ส่�งออก รวมทุั�งขน้ส่�งข้าวส่ารออกไปิ
ยังต�างปิระเทุศ

ปิระธาน้เจำ้าหน้้าทุี�บริหาร บริษััทุ บี
 จำิส่ติกส่์ จำำากัด(มหาชน้) กล�าวต�อว�า
 แผน้การลงทุุน้ของกลุ�ม B เปิ็น้ไปิ
ตามแผน้ยุทุธศาส่ตร์ทุี�โฟกัส่ใน้กลุ�ม
โดยให้โฟกัส่ 2 ธุรกิจำหลักคือ กลุ�ม
ธุรกิจำขน้ส่�งและ โลจำิส่ติกส่์ทุี�เปิ็น้
มิตรต�อส่ิ�งแวดล้อม หรือ Green 
Logistics และธุรกิจำส่าธารณูปิโภค
ทุี�เปิ็น้มิตรต�อส่ิ�งแวดล้อมหรือ 
Green Utilities

ขณะทุี�การลงทุุน้ใน้ส่ิน้ทุรัพย์ดิจำิทุัล
 เน้ื�องจำากบริษััทุได้เล็งเห็น้ถึึง
การเติบโตของคริปิโทุเคอร์เรน้ซึ่ี 
(Cryptocurrency) 

อย�างต�อเน้ื�อง ซึ่ึ�งเปิ็น้การเพิ�มโอกาส่
ใน้การดำาเน้ิน้ธุรกิจำและผลการ
ดำาเน้ิน้งาน้ใน้อน้าคต



ไอวีแอลขอเรียนให้ทราบว่าการเข้า
ซึ่ื้อหุ้นดังกล่าวได้ดำาเนินการเสร็จสิ้น
แล้ว เมื่อวันที่ 1เมษายน 2565โดย
ทีมผู้บริหารของไอวีแอลได้เข้า
ควบคุมดูแลกิจการของ Oxiteno 
ซึ่ึ่งตั้งอยู่ในประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐบราซึ่ิล ประเทศอุรุก
วัยประเทศเม็กซึ่ิโก และประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดย Oxiteo จะเป็นส่วนหนึ่งใน
กลุ่มธุรกิจ Integrated Oxides 
and Derivatives (IOD) ของไอ
วีแอล ซึ่ึ่งกิจการของOxiteno ที่
ไอวีแอลเข้าซึ่ื้อ ประกอบด้วยฐาน
โรงงานผลิต 11แห่งในละตินอเมริกา
และสหรัฐอเมริกา ศูนย์วิจัยและ
พัฒนา 5แห่งพร้อมทีมบริหารที่
มากประสบการณ์ การกำากับดูแล
ด้านสิ่งแวดล้อมที่รัดกุม และความ
เชี่ยวชาญในนวัตกรรมเคมีภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้
 เมื่อรวมกับ Oxiteno กลุ่มธุรกิจ
 IOD จะเป็นผู้น าเทคโนโลยีที่ส่ง
เสริมโซึ่ลูชั่นสารลดแรงตึงผิวที่โดด

เด่นด้านนวัตกรรมและมีมูลค่าเพิ่ม
 (HVA) ทั้งในตลาดผลิตภัณฑ์เพื่อ
การดูแลที่อยู่อาศัยและการดูแล
ส่วนบุคคล โซึ่ลูชั่นเพื่อการเกษตร
 รวมทั้งสารเคลือบผิวและตลาด
ทรัพยากร ความหลากหลายนี้จะ
เพิ่มเสถียรภาพและความยืนหยุ่น
ทางรายได้ของกลุ่มธุรกิจ IOD 

โดยตลาดสารลดแรงตึงผิวมีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ
ที่ผ่านมา ด้วยปัจจัยหนุนจากการ
เติบโตของจำานวนประชากร การ
ขยายตัวของสังคมเมือง และความ
ตระหนักต่อสุขอนามัยที่เพิ่มสูงขึ้น
ท่ามกลางการระบาดทั่วโลก

การลงทุนใน Oxiteno มีมูลค่าของ
กิจการ (enterprise value) ใน
อัตราส่วน 6.1 เท่าของ EBITDA เมื่อ
เทียบกับผลประกอบการปี 2564 
และทำาให้เกิดรายได้ส่วนเพิ่มทันที
ทั้งนี้ธุรกรรมดังกล่าวซึ่ึ่งรวมถืงกา
รกำาหนดจ่ายเงินมูลค่า 150 ล้าน

เหรียญสหรัฐในเดือนเมษายน ปี 
2567ใช้งบลงทุนทั้งหมดจากกระแส
เงินสดอิสระ สินทรัพย์ระยะสั้นจาก
เงินทุนหมุนเวียน และหนี้สินที่มีดอก
เบี้ย ทั้งนี้ ไอวีแอลคาดว่าจะสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายมูลค่า 100 ล้านเหรียญ
สหรัฐจากการปรับรูปแบบการ
ดำาเนินธุรกิจ การเพิ่มศักยภาพของ
สินทรัพย์ และความเป็นเลิศในการ
ดำาเนินงาน

สำาหรับข้อมูลเพิ่มเติมจะปรากฏ
ต่มเอกสารการนำาเสนอ เรื่อง
 “Creating a Unique Surfactants 
PortfolioConnected by Chemist
ry”ซึ่ึ่งเผยแพร่บนเว็บไซึ่ต์ของบริษัท 
หรือคลิกลิงค์ด้านล่างนี้เพื่อเข้าถึง
เอกสารการนำาเสนอดังกล่าว

https://hub.optiwise.io/en/
documents/46823/creating-
a-unique-surfactants-
portfolio-connected-by-
chemistry.pdf

นายโซวิค รอย เชาว์ด้ร่ี เลขานุการบริษััท บริษััท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) IVL 
เปิดเผยว่าตามท่ี บริษััท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำากัด (มหาชน) (“ไอวีแอล” หรือ “บริษััท”) ได�
มีการเปิดเผยสารสนเทศุ เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2564เก่ียวกับการเข�าซ้ือหุ�นใอัตราร�อยละ 100 
ของบริษััท Oxiteno S.A. – Ind?stria e Com?rcioซ่ึงเป็นบริษััทท่ีจัดต้ังข้ึนอย่างถ้กต�องตาม

กฎหมายของประเทศุสหพันธ์สาธารณรัฐีบราซิล และบริษััทในเครือ (“Oxiteno”) น้ัน

IVL ปิดิดีิลเข้้าซ่ื้�อกิลุ่มธุุร่กิิจ Integrated Oxides 
and Derivatives (IOD)

ในปีระเทั้ศกลุ�มั่ละตินอเมั่ริกาและทั้ว้ปีอเมั่ริกาเห์น้อ

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE



"ออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี" ประเดิมตลาดท่ีอย่้อาศัุย Q1/2565 กวาดยอดขายบ�าน-คอนโดเฉีียด 8,000 ล�านบาท 
เติบโตท้ัง YoY และ QoQ โครงการเปิดตัวใหม่มาแรง กวาดยอดขายเฉีล่ีย 50% ของย้นิตท่ีเปิดขาย นำาโดย "บริกซ์
ตัน แคมป้ส บางแสน" คอนโดเจาะกลุ่มนักศึุกษัาใน EEC กระแสดีจน Sold Out ม่ันใจเปิดโครงการใหม่ต่อเน่ือง
ใน Q2/2565 อีก 8 โครงการ ม้ลค่ากว่า 13,000 ล�านบาท นำาร่องโดยเฟสแรกของเมกะโปรเจกต์แลนด์มาร์คแห่ง
ปี "ออริจ้ิน ทองหล่อ เวิลด์" ควบค่้การรุกตลาด Investment Property ด�าน ทริส เรทต้ิง อัปเกรดสถานะบริษััทส่้ 

BBB+ แนวโน�ม stable หลังผลงานดีต่อเน่ือง

นายพีระพงศุ์ จร้ญเอก ประธานเจ�าหน�าที่
บริหาร บริษััท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (
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) และอยู่ระหว่างดำาเนิน
การก่อสร้าง (Ongoing) รวมกันราว 50% โดย
ในไตรมาส 1/2565 นี้ บริษัทเปิดตัวโครงการ
ใหม่ทั้งสิ้น 7 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า
 10,000 ล้านบาท จึงทำาให้สัดส่วนยอดขาย
จากโครงการใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำาคัญ
 แม้โครงการ New Launch จะเปิดตัวเพียงไม่
กี่เดือน แต่ ก็ยังทำายอดขายเฉลี่ยสะสม (Take 
Up Rate) อยู่ที่ประมาณ 50% ของยูนิตที่เปิด
ขาย

"วันนี้เรามองเห็นสัญญาณการฟื�นตัวที่ดีของ
ตลาดที่อย้่อาศุัย เมื่อประกอบกับความเข�าใจ
 Customer Insight เป็นอย่างดี จึงส่งผลให�
เรายังได�รับการตอบรับอย่างยอดเยี่ยมจาก
กลุ่มล้กค�า Gen Y ไปจนถึง Gen Z สังเกตได�
จากยอดขายในภัาพรวม โดยเฉีพาะโครงกา
รบริกซ์ตัน แคมป้ส บางแสน คอนโดมิเนียม
ใกล�มหาวิทยาลัยบ้รพา เจาะตลาดนักศุึกษัา ที่
สามารถ Sold Out ได�ภัายในระยะเวลาไม่นาน
 เช่นเดียวกับโครงการโซ ออริจิ้น เกษัตร อินเต
อร์เชนจ์ ที่มีฟ้งก์ชันตอบโจทย์คน Work From 
Home และใกล�มหาวิทยาลัยเกษัตรศุาสตร์ จน
ทำาให�ได�รับการตอบรับเป็นอย่างดี ทำายอดขาย

ไปกว่า 70% ตั้งเต่เดือนเรก" นายพีระพงศุ์? 
กล่าว

นายพีระพงศุ์  กล่าวอีกว่า สำาหรับสถานการณ์
ในไตรมาส 2/2565 นั้น บริษััทยังคงมองเห็น
ป้จจัยบวกในประเทศุจากการกลับมาดำาเนิน
กิจกรรมทางเศุรษัฐีกิจตามปกติของผ้�บริโภัค
 ประชาชนจำานวนมากฉีีดวัคซีนแล�วไม่น�อย
กว่า 3 เข็ม ส่งผลให�มีความมั่นใจในการจับ
จ่ายใช�สอยมากขึ้น บริษััทจึงจะเดินหน�าเปิด
ตัวโครงการที่อย้่อาศุัยเพิ่มเติมอีก 8 โครงการ
 ม้ลค่าโครงการรวมกว่า 13,000 ล�านบาท
 ในช่วงไตรมาสดังกล่าว แบ่งเป็นโครงการ
คอนโดมิเนียม 7 โครงการ ม้ลค่าโครงการ
รวมกว่า 11,500 ล�านบาท และโครงการบ�าน
จัดสรร 1 โครงการ บริทาเนีย อมตะพานทอง
 (Britania Amata-Panthong) ม้ลค่ากว่า
 1,900 ล�านบาท

ทั้งนี้ โครงการใหม่ที่ถือเป็นไฮไลต์ของไตรมาส
 2/2565 ได้แก่ โครงการคอนโดมิเนียมออ
ริจิ้น เพรสทีจ ทองหล่อ (Origin Prestige 
Thonglor) และ โครงการออริจิ้น คอร์ทยาร์ด
 ทองหล่อ (Origin Courtyard Thonglor) ซึ่ึ่ง
เป็นสองโครงการในโครงการเฟสแรกของเมกะ
โปรเจกต์แลนด์มาร์ค 15,000 ล้านบาท ออริ
จิ้น ทองหล่อ เวิลด์ (Origin Thonglor World) 
อีกกลุ่มที่ถือเป็นไฮไลต์ของไตรมาสดังกล่าว
 คือกลุ่มโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน (Investment Property) เช่น แฮมป์ตัน
 เอ็กเซึ่็กคูทีฟ ศรีราชา (Hampton Executive 
Sriracha) ตอบรับกระแสการลงทุนในเซึ่อร์วิ
สอพาร์ตเมนท์ที่ประสบความสำาเร็จอย่างมาก
จากหลายโครงการก่อนหน้านี้ ขณะเดียวกัน จะ
ยังมีคอนโดแบรนด์ออริจิ้น ปลั๊ก แอนด์ เพลย์
 (Origin Plug & Play) และบริกซึ่์ตัน (Brixton) 
มาเจาะตลาดกลุ่ม Gen Y & Gen Z และสตาร์ท
อัพอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด ทริส เรทติ้ง ได้ปรับอันดับเครดิตของ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด (มหาชน
) จากระดับ BBB แนวโน้ม Positive สู่ระดับ
 BBB+ แนวโน้ม Stable เนื่องจากบริษัทมีผล
ประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง และสามารถ
ก้าวสู่ตำาแหน่งที่สูงขึ้นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ได้อย่างต่อเนื่อง ชิงส่วนแบ่งทางการตลาดทั้ง
ในธุรกิจคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรเพิ่มขึ้น
อย่างก้าวกระโดดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีสินค้า
ครอบคลุมหลากหลายระดับราคาไปจนถึง
ราคา 50 ล้านบาท มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยต่อทุนลดลงจนอยู่ในระดับที่ตำ่ากว่า 1 
เท่า และยังสามารถสร้างรายได้และยอดขายได้
อย่างเติบโต แม้ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 
ในปี 2564 ที่ผ่านมา

สำาหรับบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด
 (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), เคนซึ่ิงตัน (Kensington), แฮม
ป์ตัน (Hampton), บริกซึ่์ตัน (Brixton) และ
 บริทาเนีย (BRITANIA) รวมมูลค่าโครงการ
กว่า 154,900 ล้านบาท 2.ธุรกิจที่สร้างรายได้
ประจำา (Recurring Income Business) เช่น
 โรงแรม เซึ่อร์วิส อพาร์ตเมนท์ ค้าปลีก 3.
ธุรกิจบริการ (Service Business) เช่น ธุรกิจ
การจัดการอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจตัวแทนซึ่ื้อ
 ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษาด้าน
อสังหาริมทรัพย์ และยังมีวิสัยทัศน์ในการขยาย
ประเภทธุรกิจใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ ธุรกิจโล
จิสติกส์ ธุรกิจเฮลท์แคร์ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์
 ธุรกิจพลังงาน ฯลฯ เพื่อยกระดับคุณภาพการ
ใช้ชีวิตของผู้บริโภคแบบครบวงจร

ORI โกยยอดขาย Q1/65 เฉีียด 8 พัันลบ. 

โตท่ั้�ง YoY และ QoQ ห์ล่งโครงการเปิีด้ต่วให์มั่�มั่าแรง

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE



INET ต้ั้�งเป้้ารายได้้ปี้ 65 โตั้ 10-20% จากปี้ก่อน หล้ังป้ร้บพอร์ตั้
ลูักค้้าใหม่่ พร้อม่เดิ้นหน้า ป้้�น บ.ย่อย เข้้าเทรด้ 

LiVE Exchange แลัะ mai

นายวัลล์ชัย เวชชีวะดำารงค์
 รองกรรมการผ้�จัดการ บริษััท
 อินเทอร์เน็ตประเทศุไทย จำากัด (
มหาชน) หรือ INET

 เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายผล
การดำาเนินงานของปี 2565 คาดว่าจะ
มีรายได้เติบโตขึ้น ราว 10-20% จาก
ปี 2564 ที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,887.11 
ล้านบาท และมีกำาไรสุทธิอยู่ที่ 162.89 
ล้านบาท ซึ่ึ่งมีปัจจัยหนุนมาจาก
ความต้องการบริการคลาวด์ โซึ่ลูชันส์
 (Cloud Solutions) ทั้งลูกค้าภาครัฐ
และเอกชนยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง

รวมถึง Digital Platform ที่ปัจจุบัน
ได้รับความนิยมอย่างมากในหน่วย
งานของภาครัฐ โดยที่ผ่านมาบริษัท
มีการเข้าไปรับงานของสรรพากร
 ในการทำา E-Tax Invoice Service 
บริการออกใบกำากับภาษีในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงยังมีในส่วน
ของ E-Withholding Tax Service 
บริการหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตโนมัติ ที่
บริษัทเข้าไปช่วยให้บริการอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าใน
การลงทุนในธุรกิจ Platform อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเพิ่มศักยภาพ
ให้กับ Mandala ซึ่ึ่งเป็นบริษัทลูกให้มี
การขยายธุรกิจทำาให้ใช้บริการ Cloud 

ของ INET เพิ่มมากขึ้น สนับสนุนให้
อัตราความจุ (Capacity) ของ Data 
Center เพิ่มเป็นกว่า 60% รวม
ถึงบริษัทมีแผนที่จะขายสินทรัพย์
โครงการ INET-IDC3 เฟส 2 ภายใน
ปี 2566 เพิ่มเติม ซึ่ึ่งปัจจุบันมีอัตรา
การเข้ามาใช้บริการส่วนของ Co-
location ที่ประมาณ 5-10%

อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์แพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา
ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศ ทำาให้กลุ่มลูกค้าบางธุรกิจ
เกิดการชะลอตัว มีผลให้ภาพรวมของ
ธุรกิจในช่วงที่ผ่านมามีการเติบโตขึ้น
เล็กน้อย บริษัทจึงปรับกลยุทธ์ใหม่ ใช้
 Secure Market โดยแก้ไข 2 ส่วน 
ได้แก่ 1. Secure Service คือเน้นการ
ให้บริการใน Service ที่มีลูกค้าเช้ามา
ใช้บริการสามารถต่อยอดธุรกิจและ
ตอบสนองต่อความต้องการเพื่อใช้
งานในสถานการณ์ปัจจุบันและลดการ
ให้บริการ Service ที่มีกำาไรน้อย

และ 2. บริษัทจะเน้นกลุ่มลูกค้าที่สนใจ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับใช้ในองค์กรและ
เสริมความสามารถในการแข่งขัน มุ่ง
เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่นคงทางการ
เงินและมีความเข้มแข็งทางธุรกิจ
 และด้วยการกลับมาแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน
 ทำาให้ในไตรมาส 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 ซึ่ึ่งในช่วง
ไตรมาส2/65 น่าจะเป็นช่วงที่เห็น
การกลับมาของลูกค้าที่ต้องการใช้
บริการและปรับปรุงงานด้านไอทีมาก
ขึ้น

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ มีแผนนำาบริษัท
ย่อย ได้แก่ บริษัท แมนดาลา คอม
มูนิเคชั่น จำากัด (Mandala) เข้า
ระดมทุนและในรูปแบบอื่นๆเช่น
 Private Fund, Live Exchange หรือ
 ตลาดหลักทรัพย์ mai ซึ่ึ่งขณะนี้อยู่
ระหว่างการพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อสรุป
 โดยเบื้องต้น ทางINET จะทยอยปรับ
ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน mandala 
และเตรียมตัวให้ mandala พร้อมเข้า
ระดมทุนต่อไป นอกจากนี้ ยังพร้อม
เข้าลงทุนในบริษัทใหม่ๆที่เป็นธุรกิจ
เดิมหรือธุรกิจที่เกิดใหม่ที่มีความ
พร้อมเข้าสู่ตลาดเพื่อต่อยอดธุรกิจ
เดิมของ INET โดยการดำาเนินงานของ
ทุกบริษัทจะเชื่อมบริการทั้งหมดผ่าน
 One Platform Service ภายใต้การ
ลงทุนของแมนดาลา

INET ต้ั้�งเป้าร่ายูได้ิปี 65 โตั้ 10-20%

จากปีกี�อน ห์ล่งปีร่บพิ่อร์ตลูกค้าให์มั่�

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE



นายจตุั้ภ้ัทร์ ต้ั้�งค้ารวคุ้ณ ป้ระธานเจ้าหน้าท่�บริหาร บริษ้ัท ท่โอเอ เพ้นท์ 
(ป้ระเทศไทย) จำาก้ด้ (ม่หาชน) หรือ TOA เปิ้ด้เผยว่า “TOA ผู้นำานว้ตั้กรรม่ส่ีท่�
ค้รองแชม่ป์้แบรนด์้ส่ียอด้นิยม่อ้นด้้บ 1 ม่าอย่างยาวนาน พร้อม่ด้้นกลัยุทธ์บุก
ตั้ลัาด้ว้สีดุ้ก่อสีร้างค้รบวงจร ข้ยายตั้ลัาด้เข้้าสู่ีผลิัตั้ภ้ัณฑ์์อื�นๆ ท่�ไม่่ใช่ผลิัตั้ภ้ัณฑ์์
ส่ีทาอาค้าร เช่น สิีนค้้าเค้ม่่ภ้ัณฑ์์ก่อสีร้าง สิีนค้้ายิป้ซ้ั่�ม่บอร์ด้ เป็้นต้ั้น  โด้ยในปี้
 2565 น่� ต้ั้�งเป้้ายอด้ข้ายม่ากกว่า 1,500 ล้ัานบาท หว้งเติั้บโตั้ 50% เมื่�อเท่ยบ

ก้บปี้ก่อน แลัะเติั้บโตั้กว่า 500% เมื่�อเป้ร่ยบเท่ยบก้บ 5 ปี้ท่�ผ่านม่า  

TOA บุกิธุุร่กิิจว้สิดิุกิ่อสิร่้าง ลุยูเปิดิ 
Protect and Repair Center

รวมั่ 350 สาขุา ต่�งเปีา้ยอด้ขุายกว�า 1,500 ล้านบาทั้

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
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นอกจากน้ัน TOA ยังตอกยำ้าในเร่ืองการบริการงานช่างมาตรฐาน
ใหม่ภายใต้ช่ือ “WHO Service” โดยทีมผู้รับเหมามืออาชีพท่ีผ่าน
การฝึึกอบรมตามมาตรฐาน TOA เพ่ือให้ลูกค้าเลือกใช้บริการได้
อย่างม่ันใจ 100% 

ในการติดต้ังผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง สำาหรับงานระบบกันซึึ่ม
หลังคา ดาดฟ้า ระบบกันซึึ่มห้องนำ้า ปูกระเบ้ือง และระบบงานอ่ืนๆ 
พร้อมท้ังขยายกำาลังการผลิตของโรงงานเป็น 2 เท่า 

สำาหรับผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ก่อสร้างประเภทซีึ่เมนต์เบส เพ่ือรองรับ
ความต้องการใช้งานท่ีเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต



AMATA เล็งปี 65 ยูอดิข้ายูทีุ�ดิินโตั้ 10-20%

จากปีกี�อนท้ั้� 913 ไร� อ่ด้งบลงทุั้น 4-5 พ่ิ่นลบ.

การเงิิน
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นายวิบ้ลย์ กรมดิษัฐ์ี กรรมการบริหารและประธานเจ�าหน�าท่ีการตลาด 
บริษััท อมตะ คอร์ปอเรช่ัน จำากัด (มหาชน) AMATA เปิดเผยว่า บริษััทฯ 

วางเป้ายอดขายท่ีดิน ปี 2565 เติบโต 10-20% จากปีก่อนท่ีมียอดขายท่ีดิน 
913 ไร่ โดยป้จจุบันมียอดขายรอโอน (Backlog) อย่้ท่ี 4,982 ล�านบาท

ขณะทีุ�บริษััทุฯ ยังมีทีุ�ดิน้รอการพัฒน้าใน้มือ 12,531 ไร� ปิระกอบด้วยพื�น้ทีุ�ของนิ้คม
อุตส่าหกรรมอมตะซิึ่ตี�ชลบุรี 9,925 ไร� และ อมตะซิึ่ตี�ระยอง 2,605 ไร�

ส่ำาหรับงบลงทุุน้ปีินี้�คาดใช้ราว 4,000-5,000 ล้าน้บาทุ รองรับซืึ่�อทีุ�ดิน้และ
พัฒน้าทีุ�ดิน้ใน้ปิระเทุศไทุย ไม�รวมเวียดน้าม ขณะทีุ�ใน้ส่ปิปิ.ลาว คาดว�าจำะส่ามารถึ

เข้าไปิพัฒน้าปิระมาณไตรมาส่ 2 หรือต้น้ไตรมาส่ 3 นี้� 

โดยปัิจำจุำบัน้ทุางบริษััทุฯ ได้โอน้เงิน้ลงทุุน้ไปิบางส่�วน้แล้ว

น้ายวิบูลย์ กล�าวเพิ�มเติมว�า ทิุศทุางการลงทุุน้ปีินี้� ใน้ปิระเทุศก็ยังมีแน้วโน้้มทีุ�ดี จำาก
ส่งครามการค้าทีุ�ยังมีอยู� โดยยังมีลูกค้าทีุ�ให้ความส่น้ใจำ อาทิุใน้กลุ�มพลังงาน้ส่ะอาด 

ยาน้ยน้ต์ไฟฟ้า (EV) และโลจิำส่ติกส์่



นายวิรัตน์ เอ้ือนฤมิต ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหารและกรรมการผ้�จัดการใหญ่ 
บริษััท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) หรือ TOP เปิดเผยว่า บริษััทฯ ประเมินว่าค่าการกล่ัน
ในปี 2565 จะปรับตัวดีข้ึนกว่าปีก่อน เน่ืองจากดีมานด์ฟื�นตัวข้ึน โดยดีมานด์เร่ิมฟื�นตัว

ต้ังแต่ปลายปี2564 ท่ีผ่านมา ทำาให�คาดว่าภัาพรวมของค่าการกล่ันในปีน้ีจะสามารถกลับ
ไปส่้ระดับปกติก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19

ด้านสถานการณ์ราคานำ้ามัน
ดิบในตลาดโลก ประเมินไว้ใน2
 กรณีกรณีท่ี 1 คือสถานการณ์
ความตึงเครียดระหว่างยูเครน
-รัสเซีึ่ย มีความคืบหน้าใน
ทิศทางบวก คาดว่าจะส่งผลให้
ราคานำ้ามันย่อตัวลง โดยคาด
ว่าจะอยู่ท่ี 95-100 เหรียญ/
บาร์เรล ส่วนกรณีท่ี2 คือ หาก
การเจรจายังไม่คืบหน้า ราคา
นำ้ามันก็อาจจะย่อลงบ้าง แต่
ยังยืนอยู่ในระดับมากกว่า 155 
เหรียญ/บาร์เรล

สำาหรับกลยุทธ์การดำาเนิน
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
ไปสู่ธุรกิจที่มีความผันผวนตำ่า
และลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เป็น
 New S-Curve สอดคล้อง
กับเป้าหมายที่จะมีสัดส่วน
ของกำาไรจากธุรกิจปิโตรเลียม
 40% ธุรกิจปิโตรเคมี 40% 
ธุรกิจไฟฟ้า 10% และธุรกิจ
ใหม่อีก 10% ภายในปีพ.ศ. 
2573

อีกทั้งมีแผนปรับโครงสร้าง
ทางการเงินระยะยาวให้
แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อให้พร้อม
รองรับการขยายธุรกิจตาม
แผนกลยุทธ์ที่วางไว้ โดย
เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนซึ่ึ่งจะช่วยลดอัตราส่วน
ระหว่างหนี้สินสุทธิต่อทุนขอ

งบริษัทฯ (Net Debt-to-
Equity Ratio: D/E) ให้น้อย
กว่าหรือเท่ากับ 1 เท่า และ
คงอันดับความน่าเชื่อถือด้าน
เครดิต (Credit rating) ให้
อยู่ในเกณฑ์กลุ่มระดับลงทุน
 (Investment grade) ทำาให้
บริษัทฯ มีความคล่องตัวมาก
ขึ้นในการดำาเนินธุรกิจขณะ
ที่ปรับลดสัดส่วนการลงทุน
ใน บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซึ่ิ
นเนอร์ยี่ (GPSC) โดยจะขอ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
(AGM) ในช่วงสัปดาห์หน้า

เบื้องต้น บริษัทฯ คาดว่าการ
ดำาเนินการขายหุ้นGPSC แล้ว
เสร็จในช่วงไตรมาส 2/65 และ
จะรับรู้กำาไรในไตรมาส2/65 นี้
ทันที ส่วนการจัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุนให้แก่ประชาชนทั่วไป (PO) 
คาดว่าจะดำาเนินการไตรมาส
 3/65

TOP ปร่ะเมิน ปี 65 ค่่ากิาร่กิล้�นกิล้บไปสู่ิร่ะด้ิบปกิติั้

ร่บด้้มั่านด์้ฟ้� นต่ว แย้มั่บุ�คกำาไรขุายหุ้์น GPSC ใน Q2 น้�

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE



TPCH ม่ันใจผลงานปี 65 เติบโตต่อเน่ือง จากการรับร้�รายได�โครงการโรง
ไฟฟ้าชีวมวล-ขยะ 11 แห่ง มีกำาลังการผลิตรวม 116.3 เมกะวัตต์ เต็มปี ฟาก
 "กนกทิพย์ จันทร์พลังศุรี" ประธานคณะกรรมการบริหาร เผยเตรียม COD 

โครงการโรงไฟฟ้าประชารัฐีชีวมวล แม่ลาน-บันนังสตา ภัายในไตรมาส 2/65 
หนุนรายได�ปีน้ีโต 30-40%

นางกนกทิพย์ จันทร์พลังศุรี ประธานคณะ
กรรมการบริหาร บริษััท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮ
ลดิ้ง จำากัด (มหาชน) (TPCH)

 ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัท
อื่น (Holding Company) ที่ประกอบ
ธุรกิจผลิตและจำาหน่ายไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการ
ดำาเนินงานในปี 2565 คาดว่า ยังมีการ
เติบโตที่ดี สามารถทยอยรับรู้รายได้จากการ
จำาหน่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (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 มีกำาลังการผลิตรวม 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

ด�านนายเชิดศุักดิ์ วัฒนวิจิตรกุล กรรมการ
ผ้�จัดการใหญ่ บริษััท ทีพีซี เพาเวอร์ โฮ
ลดิ้ง จำากัด (มหาชน) หรือ TPCH

 กล่าวว่า TPCH เตรียมพร้อมที่จะ COD 
โรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล แม่ลาน กำาลัง
การผลิตรับซึ่ื้อไม่เกิน 2.85 เมกะวัตต์ และ
โรงไฟฟ้าประชารัฐชีวมวล บันนังสตา กำาลัง
การผลิตรับซึ่ื้อไม่เกิน 2.85 เมกะวัตต์ ขณะ
นี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่ึ่งมีความคืบ
หน้าไปมาก และคาดว่าจะสามารถ COD ได้
ภายในไตรมาส 2/65 อีกทั้งยังมุ่งพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าขยะอีกประมาณ 4-6 
แห่ง ซึ่ึ่งเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) 
โดย คาดว่าจะเห็นความชัดเจนภายในปีนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงตั้งเป้าหมายการ
มีกำาลังการผลิตรวม 250 เมกะวัตต์ แบ่ง
ออกเป็น โรงไฟฟ้าประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล 
ชีวภาพ ขนาด 200 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้า
ประเภทเชื้อเพลิงขยะ 50 เมกะวัตต์ ภายใน
ปี 2566

“ในปี 65 นี้ TPCH ให้ความสำาคัญและอยู่
ระหว่างการศึกษานโยบายการขับเคลื่อน
 BCG (Bio-Circular-Green Economy) 
โดยการนำาพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้
ในปี 2565 ประมาณ 122 เมกะวัตต์ มา
ทำาการซึ่ื้อขาย Carbon Credit ในรูปแบบ
ของ I-REC (International Renewable 
Energy Certificate) ซึ่ึ่งเป็นการขอรับรอง
เครดิตการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
และนำา Carbon Credit มาขายเพื่อ
ก่อให้เกิดรายได้จริงในปีนี้ ซึ่ึ่งโรงไฟฟ้า
ชีวมวล 10 เมกะวัตต์ จะลดก๊าซึ่เรือน
กระจกได้ประมาณ 30,000-40,000 
ตันคาร์บอนไดออกไซึ่ด์ต่อปี ดังนั้นหาก

 บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้า ประมาณ 122 เมกะ
วัตต์ จะลดก๊าซึ่เรือนกระจกได้ประมาณ
 400,000 ตันคาร์บอนไดออกไซึ่ด์ ต่อปี
 และสามารถซึ่ื้อขาย I-REC ได้ประมาณ 
700,000 I-REC ต่อปี อีกทั้ง ยังอยู่ระหว่าง
การศึกษาธุรกิจอื่นที่อาจก่อให้เกิดรายได้
นอกเหนือจากการขายไฟฟ้าให้กับภาครัฐซึ่ึ่ง
จะส่งผลให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง” นาย
เชิดศักดิ์ กล่าวในที่สุด

อนึ่ง ภาพรวมผลการดำาเนินงานของปี
 2564 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564) มี
รายได้รวม 2,470.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
 39.0% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน มีราย
ได้รวม 1,777.37 ล้านบาท และมีกำาไรสุทธิ
อยู่ที่ 135.40 ล้านบาท ขณะที่งวดไตรมาส 
4/2564 บริษัทฯ มีรายได้รวม 600.02 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 27.1% เทียบช่วงเดียวกันของ
ปีก่อนซึ่ึ่งมีรายได้รวม 471.99 ล้านบาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบ
ริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มี
มติอนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดปี 2564 เป็น
เงินสดอีก 0.053 บาท/หุ้น กำาหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record 
Date)ในวันที่ 28 เมษายน 2565 และ
กำาหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม
 2565 ซึ่ึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลในงวด 9 เดือนแรก ในอัตรา 0.343 
บาท/หุ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับ
การอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ
บริษัทในวันที่ 21 เมษายน 2565

TPCH ม้�นใจ ปี 65 ร่ายูได้ิโตั้ 30-40% 
ทั้ยอยร่บรู้รายได้้โรงไฟฟา้ 11 แห์�ง กำาล่งผลิต 116.3 MW 

ส�งซิื้กไตรมั่าส 2/65 จ�อ COD โรงไฟฟา้เพิิ่�มั่ 2 แห์�ง
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ผู้้�ถืือหุ้้�น ALPHAX พร้�อมใจยกมือโหุ้วตเพ่�มทุ้น 108.90 ล้�านหุ้้�น จัดสร้ร้แบบพีพีใหุ้�
กับ"บร่้ษััทุ บี ร่้ช   โฮล้ด่�ง" ผู้้�ถืือหุ้้�นใหุ้ญ่่บร่้ษััทุ มหุ้ทุ้น โฮล้ด่�ง จำากัด (MHTH) เพื�อ

แล้กถืือหุ้้�น 76.78 % ข้ึ้�นแทุ่นผู้้�ถืือหุ้้�นใหุ้ญ่่ "มะหุ้ะทุ้น เช่าส่นเชื�อ มหุ้าชน" ผู้้�นำาธุ้ร้ก่จ
ส่นเชื�อเช่าซืื้�อร้ถืจักร้ยานยนต์ร้ายใหุ้ญ่่ในสปป.ล้าว ฟากซีื้อีโอ"ธีุร้ ช้ต่วร้าภร้ณ์์" คาด
ทุำาธุ้ร้กร้ร้มแล้�วเสร็้จเดือนเมษัายนนี� พร้�อมรั้บร้้�ร้ายได� แล้ะกำาไร้ขึ้อง MHTH เขึ้�ามา
ทัุนทีุ เด่นหุ้น�าพัฒนาต่อยอดด�วยร้ะบบเทุคโนโล้ยี เพ่�มผู้ล่้ตภัณ์ฑ์์ส่นเชื�อ ยกร้ะดับส่้ 

Fintech ช่วยผู้ลั้กดันผู้ล้งานปีนี�โตทุะยานกว่า 200%

นายธีร ชุติวราภัรณ์ ประธานเจ�าหน�าท่ี
บริหาร บริษััท อัลฟ่า ดิวิช่ันส์ จำากัด 
(มหาชน) หรือ ALPHAX 

เปิดเผยว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้ง
ที่1/2565 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 
มีมติอนุมัติการเข้าทำารายการได้มาซึ่ึ่ง
สินทรัพย์โดยการซึ่ื้อหุ้นสามัญของบริษัท
 มหทุน โฮลดิ้ง จำากัด ("MHTH") จาก
บริษัท บีริช โฮลดิ้ง จำากัดจำานวนรวม
 7,677,500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
 10 บาท ในราคาซึ่ื้อขายประมาณหุ้นละ
 26.240964 บาท มูลค่ารายการรวม
 201,465,000 บาท ซึ่ึ่งคิดเป็นสัดส่วน
 76.78% ของทุนจดทะเบียนของ MHTH 
โดยวิธีการโอนกิจการทั้งหมดภายหลัง
การทำาธุรกรรมดังกล่าว MHTH จะถือเป็น
บริษัทย่อยของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะชำาระค่าหุ้นสามัญของ 
MHTH โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะ
เจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำากัด (Private 
Placement) ให้แก่ผู้ขาย แทนการชำาระ
ด้วยเงินสด จำานวนไม่เกิน 108,900,000 
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ใน
ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.85 บาท คิดเป็น
มูลค่าไม่เกิน 201,465,000 บาท

ขณะเดียวกันที่ประชุมยังอนุมัติการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำานวน
 27,225,000 บาท จากทุนจดทะเบียน
เดิมจำานวน 452,418,389.50 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนจำานวน 479,643,389.50 
บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่
จำานวนไม่เกิน 108,900,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อเสนอขายให้

แก่บุคคลในวงจำากัด ได้แก่ บริษัท บีริช โฮ
ลดิ้ง จำากัด เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำาหรับ
หุ้นสามัญของ MHTH โดยวิธีการแลกหุ้น
 (Share Swap)

รวมถึง หากพิจารณาราคาเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ขายเทียบกับราคา
ตลาดของหุ้นของบริษัท ซึ่ึ่งคำานวณจาก
ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้าหนักของหุ้นของ
บริษัทที่ซึ่ื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อน
หลังไม่น้อยกว่า 7 วันทำาการติดต่อกัน
แต่ไม่เกิน 15 วันหากราคาเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ขายตำ่ากว่า 90% 
ของราคาตลาดถัวเฉลี่ยของหุ้น บริษัท
มีหน้าที่ห้ามมิให้ผู้ขายขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าวทั้งหมดภายในระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
เริ่มทำาการซึ่ื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
(Silent Period) และบริษัทคาดว่าวันแลก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคล
ในวงจำากัดในครั้งนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเดือน
เมษายน 2565

"การ้เขึ้�าล้งทุ้นในคร้ั�งนี�เป็นการ้แตกไล้น์
ก�าวเขึ้�าส้่ธุ้ร้ก่จไฟแนนซื้์ ซื้้�งภายหุ้ล้ัง
จากการ้เขึ้�าไปล้งทุ้นในบร้่ษััทุ MHTH จะ
ทุำาใหุ้� ALPHAX กล้ายบร้่ษััทุฯ เป็นผู้้�ถืือ
หุ้้�นใหุ้ญ่่ขึ้องบร้่ษััทุ มะหุ้ะทุ้น เช่าส่นเชื�อ 
มหุ้าชน ซื้้�งเป็นผู้้�นำาธุ้ร้ก่จส่นเชื�อเช่าซื้ื�อร้ถื
จักร้ยานยนต์ในสาธุาร้ณ์ร้ัฐปร้ะชาธุ่ปไตย
ปร้ะชาชนล้าว (สปป.ล้าว) แล้ะยังมีฐานะ
เป็นบร้่ษััทุจดทุะเบียนในตล้าดหุ้ล้ักทุร้ัพย์
ล้าว ซื้้�งมีความสามาร้ถืในการ้ทุำากำาไร้
ส้ทุธุ่ในร้ะดับส้ง โดยภายหุ้ล้ังจากการ้
แล้กหุ้้�นเร้ียบร้�อยแล้�ว ALPHAX จะร้ับ
ร้้�ร้ายได�แล้ะกำาไร้เขึ้�ามาทุันทุี ซื้้�งแต่ล้ะ
ปีจะมีกำาไร้จากการ้ดำาเน่นงานไม่ตำ�ากว่า

 30 ล้�านบาทุ แล้ะมีเป้าหุ้มายจะพัฒนา
ยกร้ะดับส้่ธุ้ร้ก่จ Fintech โดยการ้เพ่�ม
ผู้ล้่ตภัณ์ฑ์์ส่นเชื�อ เน�นส่นเชื�อเช่งพาณ์่ชย์
 ร้้กขึ้ยายไปส้่ธุ้ร้ก่จนาโนไฟแนนซื้์ ร้วมถื้ง
จะเร้่งพัฒนาในการ้นำาร้ะบบ เทุคโนโล้ยี
มาใช�ในการ้ใหุ้�บร้่การ้มากขึ้้�น"

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวอีกว่า ภาพ
รวมการดำาเนินธุรกิจในปี 2565 บริษัทฯ
 ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโต 200% โดย
จะมีรายได้มาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 ซึ่ึ่งปัจจุบันเตรียมจะเปิดตัวโครงการที่
เน้นไปทางแนวราบ และโครงการอาคาร
สำานักงานเพื่อเช่า คาดว่าในปีนี้จะมีการ
เปิดตัวโครงการทั้งหมด 4-5 โครงการ
 มูลค่ารวมประมาณ 10,000 ล้านบาท
 โดยยังคงมองหาที่ดินที่สามารถพัฒนา
 Product ที่ตอบโจทย์ความต้องการลูกค้า
ได้ เช่น บ้านเดี่ยวและบ้านแฝึดในพื้นที่
นอกเมือง

สำาหรับธุรกิจกัญชง-กัญชา หลังจาก
บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนที่เกิดจาก
การแปลงสภาพวอร์แรนท์เข้ามาประมาณ
 600 ล้านบาท ทำาให้มีศักยภาพเพียงพอ
สำาหรับการเดินหน้าขยายธุรกิจในส่วนของ
ธุรกิจกัญชงกัญชา บริษัทฯเตรียมเพิ่ม
กำาลังการผลิตอีก 100 เท่า โดยได้มีการ
สั่งซึ่ื้อเครื่องจักรแล้ว ซึ่ึ่งมีศักยภาพในการ
ป้อนวัตถุดิบ 30,000 กิโลกรัม (30 ตัน
) ต่อเดือน และมีกำาหนดเดินเครื่องผลิต
ในช่วงไตรมาส 3/2565 ทำาให้คาดว่าใน
ปีนี้ จะมีรายได้จากธุรกิจกัญชงกัญชา
ประมาณ 450 ล้านบาท ผลักดันผลการ
ดำาเนินงานในปีนี้เติบโตอย่างก้าวกระโดด

ALPHAX เผยู ผถห.อนุม้ติั้เพิ�มทุุนข้ายูพีพี แลกิหุ้น "MHTH"

76%ขุึ�นแทั้�นห์ุ้นให์ญ� "มั่ะห์ะทัุ้น เช�าสินเช้�อ"
สปีปี.ลาว ร่บรู้รายได้้-กำาไรทั้่นทั้้
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บอร์้ด กนง. มีมต่เป็นเอกฉัันท์ุคงอัตร้าดอกเบี�ยนโยบายไว�ทีุ� 
0.50% ต่อปี คาด GDP ปี 65 โต 3.2% เล็้งเง่นเฟ้อ 4.9% จาก
ร้าคาพลั้งงานแล้ะการ้ส่งผู่้านต�นทุ้นในหุ้มวดอาหุ้าร้เป็นหุ้ลั้ก

นายปิติ ดิษัยทัต เลขานุการ คณะกรรมการ
นโยบายการเงิน (กนง.) แถลงผลการประชุม
 กนง. ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ว่าคณะ
กรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉีันท์ให�คงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายไว�ที่ร�อยละ 0.50 ต่อปี

คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในปี
 2565 และ 2566 จะขยายตัวได้ต่อเนื่องแม้
มาตรการควำ่าบาตรรัสเซึ่ียจะส่งผลกระทบ
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) ยังอยู่ในระดับตำ่า 
จึงเห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ เพื่อ
สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจให้มีความ
ต่อเนื่อง

คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยยัง
มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยจะขยายตัวในปี 
2565 และ 2566 ที่ร้อยละ 3.2 และ 4.4 ตาม
ลำาดับ จากการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศ
และภาคการท่องเที่ยว โดยผลของการระบาด
ของ COVID-19 สายพันธุ์ Omicron ต่อ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่มากเท่าระลอก
ก่อนหน้า ทั้งนี้ แม้มาตรการควำ่าบาตรรัสเซึ่ีย
ส่งผลให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น แต่จะไม่กระทบ
แนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม
 อย่างไรก็ดี การขยายตัวของเศรษฐกิจยังมี
ความเสี่ยงจากปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ
ในบางอุตสาหกรรมที่อาจยืดเยื้อ และผลก
ระทบจากค่าครองชีพและต้นทุนที่สูงขึ้นต่อ
ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจในกลุ่มเปราะบาง

 คณะกรรมการฯ จะติดตามพัฒนาการของ
สถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2565 และ 2566 
คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 4.9 และ 1.7 ตามลำาดับ
 โดยอัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น
กว่าร้อยละ 5 ในไตรมาสที่ 2 และ 3 ในปี
 2565 จากราคาพลังงานและการส่งผ่าน
ต้นทุนในหมวดอาหารเป็นหลัก ก่อนที่จะปรับ
ลดลงเข้าสู่กรอบเป้าหมายในปี 2566 ส่วน
หนึ่งจากราคาพลังงานที่คาดว่าจะไม่ปรับสูง
ขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี อัตราเงินเฟ้อยังมี
ความเสี่ยงจากราคานำ้ามันที่มีโอกาสสูงกว่า
ที่ประเมินไว้ และการส่งผ่านต้นทุนของผู้
ประกอบการที่อาจมากกว่าคาด คณะกรรม
การฯ ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเป็นผล
จากแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปทาน (cost-
push inflation) ในขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อ
ด้านอุปสงค์ (demand-pull inflation) ยังอยู่
ในระดับตำ่าจากรายได้ที่เพิ่งเริ่มฟื้นตัว รวมทั้ง
อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะปานกลางยัง
ยึดเหนี่ยวอยู่ในกรอบเป้าหมาย ทั้งนี้ คณะกร
รมการฯ จะติดตามพัฒนาการเงินเฟ้ออย่าง
ใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจว่าอัตราเงินเฟ้อคาดการณ์
ในระยะปานกลางยังสอดคล้องกับเป้าหมาย
นโยบายการเงิน

ภาวะการเงินโดยรวมยังผ่อนคลาย โดยสภาพ
คล่องในระบบการเงินอยู่ในระดับสูง แต่การก
ระจายสภาพคล่องยังแตกต่างกันบ้างในแต่ละ
ภาคเศรษฐกิจ ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท
เทียบดอลลาร์ สรอ. ปรับอ่อนค่าลงจากความ
กังวลต่อสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง
รัสเซึ่ียและยูเครน และการคาดการณ์การปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางประเทศ
เศรษฐกิจหลัก คณะกรรมการฯ เห็นควรให้
ติดตามพัฒนาการของตลาดการเงินโลกและ
ไทยอย่างใกล้ชิด รวมทั้งผลักดันการสร้าง
ระบบนิเวศใหม่ของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
 (FX ecosystem) อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ

การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ป้องกัน
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลก
เปลี่ยนมากขึ้น

คณะกรรมการฯ เห็นว่ามาตรการภาครัฐและ
การประสานนโยบายมีความสำาคัญต่อการฟื้น
ตัวของเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์ที่มีความ
ไม่แน่นอนสูง มาตรการการคลังควรสนับสนุน
การฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างตรงจุด โดย
เน้นการสร้างรายได้และการบรรเทาภาระค่า
ครองชีพในกลุ่มเปราะบาง ขณะที่นโยบายการ
เงินช่วยสนับสนุนให้ภาวะการเงินโดยรวมยัง
ผ่อนคลายต่อเนื่อง รวมทั้งมาตรการด้านการ
เงินและสินเชื่อช่วยกระจายสภาพคล่องและ
ช่วยลดภาระหนี้โดยเฉพาะในกลุ่มที่รายได้ยัง
ฟื้นตัวไม่เต็มที่ อาทิ มาตรการสินเชื่อฟื้นฟู 
มาตรการพักทรัพย์พักหนี้ และมาตรการอื่น ๆ
 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ควบคู่กับการ
ผลักดันให้สถาบันการเงินเร่งสนับสนุนการ
ปรับโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนให้เห็นผลในวง
กว้างและสอดคล้องกับความสามารถในการ
ชำาระหนี้ของลูกหนี้ในระยะยาว

ภายใต้กรอบการดำาเนินนโยบายการเงินที่มี
เป้าหมายเพื่อรักษาเสถียรภาพราคา ควบคู่
กับดูแลเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนและ
เต็มศักยภาพ และรักษาเสถียรภาพระบบการ
เงิน คณะกรรมการฯ ยังให้นำ้าหนักกับการ
สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นสำาคัญ
 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะติดตามปัจจัยที่ส่ง
ผลกระทบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ
 ได้แก่ ราคาพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์
โลก การส่งผ่านต้นทุนที่สูงขึ้น และปัญหา
ภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจขยายวงกว้างและสร้าง
ความไม่แน่นอนในระยะต่อไป โดยพร้อมใช้
เครื่องมือนโยบายการเงินที่เหมาะสมหาก
จำาเป็น

กินง. ตั้รึ่งดิอกิเบี�ยู 0.50%ต่ั้อปี ค่าดิ GDP

ปี ี65 โต 3.2% เล็งเงินเฟอ้ 4.9%
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นายส้พันธ์ุ้ มงคล้ส้ธีุ ปร้ะธุานสภาอ้ตสาหุ้กร้ร้มแหุ่้งปร้ะเทุศไทุย เป็นปร้ะธุานการ้ปร้ะช้มคณ์ะ
กร้ร้มการ้ร่้วมภาคเอกชน 3 สถืาบัน (กกร้.) ปร้ะจำาเดือนเมษัายน 2565 โดยมีนายพจน์ อร่้าม
วัฒนานนท์ุ ร้องปร้ะธุานกร้ร้มการ้หุ้อการ้ค�าไทุยแล้ะสภาหุ้อการ้ค�าแหุ่้งปร้ะเทุศไทุย แล้ะมีนาย
ผู้ยง ศรี้วณ่์ช ปร้ะธุานสมาคมธุนาคาร้ไทุย เป็นปร้ะธุานร่้วมในการ้ปร้ะช้ม ณ์ โร้งแร้มคอนร้าด 

กร้้งเทุพ โดยมีการ้แถืล้งข่ึ้าวในปร้ะเด็นต่อไปนี�

• ความขัดแย้งระหว่างรัสเซึ่ียและยูเครนที่ยืด
เยื้อและยังมีความรุนแรง ส่งผลให้ราคาสินค้า
โภคภัณฑ์ในตลาดโลกมีแนวโน้มทะยานสูงขึ้น
 และทำาให้การเติบโตของเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้ม
ลดลง ความตึงเครียดดังกล่าวกดดันให้อุปทาน
นำ้ามันดิบและก๊าซึ่ธรรมชาติมีทิศทางตึงตัว โดย
ทั้งปี 2565 ราคานำ้ามันดิบมีโอกาสอยู่เหนือ 100 
ดอลลาร์ฯ ต่อบาร์เรล นอกจากนี้ ราคาสินค้าโภค
ภัณฑ์อื่นๆ เช่น ในกลุ่มเกษตรและกลุ่มโลหะก็สูง
ขึ้นตามไปด้วย ทั้งหมดนี้ ได้ทำาให้ภาคธุรกิจต้อง
เผชิญภาระต้นทุนที่สูงขึ้น และส่งผลต่อเนื่องไป
ยังระดับราคาสินค้า ซึ่ึ่งเริ่มกระทบต่อความเชื่อ
มั่นของทั้งผู้บริโภคและนักลงทุน โดย OECD 
ประเมินว่า วิกฤตรัสเซึ่ียและยูเครนจะทำาให้
เศรษฐกิจโลกโตน้อยลงกว่าเดิมกว่า 1% และทำาให้
อัตราเงินเฟ้อโลกเพิ่มขึ้น 2.5% จากที่ประเมินไว้
ก่อนเกิดวิกฤติ

• เศรษฐกิจโลกจะเผชิญความเสี่ยงมากขึ้น จาก
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ในจีนที่
ทำาให้หลายพื้นที่ต้องล็อกดาวน์ และการขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ การล็อกดาวน์
พื้นที่ในจีนเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโควิด
-19 ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและอาจทำาให้
เศรษฐกิจจีนเติบโตในอัตราที่น้อยลงกว่าเดิม รวม
ทั้งอาจเกิดภาวะ supply chain disruption ที่
รุนแรงขึ้นได้ นอกจากนั้น ภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้น
ทั่วโลกส่งผลให้หลายประเทศเศรษฐกิจหลัก โดย
เฉพาะสหรัฐฯ จำาเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 
ทำาให้เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มเติบโตลดลงเช่น
กัน รวมถึงตลาดการเงินเริ่มกังวลความเสี่ยงที่
เศรษฐกิจสหรัฐฯ อาจเข้าสู่ภาวะถดถอย

• เศรษฐกิจไทยได้รับแรงกดดันจากอัตราเงินเฟ้อ
ที่มีแนวโน้มสูงที่สุดในรอบ 10 ปี คาดการณ์
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ 4.9% เป็นอัตราที่สูงที่สุดในรอบ 10 ปี ซึ่ึ่ง
เงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นมากจะเป็นแรงกดดันต่อการ
ฟื้นตัวของอุปสงค์และกำาลังซึ่ื้อในประเทศ ดังนั้น
 แม้ว่าวิกฤตรัสเซึ่ีย-ยูเครน จะกระทบการส่งออก
และการท่องเที่ยวโดยตรงไม่มากนัก แต่ผลจาก
การเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าพลังงาน และสินค้า
โภคภัณฑ์สำาคัญอื่นๆ เช่น ปุ๋ย สุ่มเสี่ยงที่จะทำาให้
ประชาชนได้รับผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะ

หากไปทำาให้ราคาอาหารสดและราคาอาหาร
สำาเร็จรูปปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

• เศุรษัฐีกิจไทยที่เผชิญความเสี่ยงรอบด�าน แต่
ยังคาดว่าจะเติบโตได� ความมุ่งมั่นของทั้งภัาครัฐี
และภัาคเอกชนในการปรับตัวให�สามารถอย้่กับ
โควิด-19 แบบเป็นปกติมากขึ้นเป็นป้จจัยสำาคัญ
ที่ทำาให�เศุรษัฐีกิจไทยมีแนวโน�มที่จะฟื�นตัวได� ที่
ประชุม กกร. จึงปรับประมาณการเศุรษัฐีกิจไทย
ปี 2565 ขยายตัวได�ในกรอบ 2.5% ถึง 4.0% 
และคงประมาณการการส่งออกในปี 2565 ว่าจะ
ยังขยายตัวในกรอบ 3.0% ถึง 5.0% ส่วนอัตรา
เงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน�มปรับตัวส้งขึ้นมาก โดย
เฉีพาะสินค�าในหมวดอาหารและพลังงาน จึง
ปรับประมาณการเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นในกรอบ 3.5% 
ถึง 5.5%

• หากมีการยกเลิกมาตรการ Test & GO จะช่วย
กระตุ�นการท่องเที่ยวได�มากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร�าง
รายได�ให�กับประเทศุได�ในยามที่เครื่องยนต์ขับ
เคลื่อนเศุรษัฐีกิจอื่นๆ มีข�อจำากัด และจะทำาให�
เศุรษัฐีกิจไทยสามารถเติบโตได�เกิน 3%

• นอกจากนี้ กกร. มีความเห็นว่า ในภัาวะที่
เศุรษัฐีกิจยังต�องการแรงกระตุ�น ภัาครัฐีควร
พิจารณา ต่ออายุโครงการคนละครึ่ง และ
โครงการเราเที่ยวด�วยกัน เพื่อช่วยสนับสนุน
เศุรษัฐีกิจในช่วงไตรมาสที่ 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 ซึ่ึ่งต้องขอขอบคุณ
รัฐบาลในการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่มีการการ
เจรจากับรัฐบาลจีนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย
รัฐบาลจีน ได้มีการสั่งการให้ส่งเจ้าหน้าที่จีนเข้า
ตรวจผลไม้ในประเทศก่อนส่งออกไปจีน รวมทั้ง
เพิ่มจำานวนเจ้าหน้าที่ประจำาด่านตรวจ เพื่ออำานวย
ความสะดวกให้แก่การขนส่งผลไม้จากไทยไป
จีนอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่ึ่งสำาหรับการดูแลคุณภาพ
และความปลอดภัย ก็ต้องขอบคุณกระทรวง
มหาดไทยที่จะมีการประสานไปยังผู้ว่าราชการ
จังหวัดทั่วประเทศ ที่มีการส่งผลไม้ไปยังประเทศ
จีน ให้นำาแนวทางปฏิบัติของจังหวัดจันทบุรี เรื่อง
 มาตรฐานความปลอดภัยจากโควิดในผลไม้ ไป
ใช้สำาหรับเกษตรกรชาวสวน ล้ง และผู้ประกอบ
ขนส่ง นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณกระทรวง
พาณิชย์ที่ช่วยผลักดันประเด็นการแก้ไขปัญหานี้
ด้วย ทั้งนี้กกร. ยังเสนอให้ภาครัฐพิจารณาแผน
สำารองในการส่งออกผลไม้ ผ่านทางเรือและทาง
อากาศ รวมทั้งช่วยส่งเสริมให้ประชาชนบริโภค
ผลไม้ภายในประเทศให้มากขึ้น นอกเหนือจาก
นี้ ปัญหาการส่งออกทุเรียน ซึ่ึ่งเป็นสินค้าหนึ่ง
ในสินค้าส่งออกที่สำาคัญของไทย เพื่อให้การ
บริหารจัดการทุเรียนเพื่อการส่งออก มีระบบการ
จัดการที่มีคุณภาพอย่างปลอดภัย ตามเกณฑ์
 GAP,GMP+, SHA โดยคาดหมายว่าจะเริ่มส่ง
ออกทุเรียนไปประเทศจีนผ่านระบบการจัดการดัง
กล่าว ได้ในเดือนเมษายน 2565
• กกร. ตระหนักถึงความสำาคัญของการบังคับใช้
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ

แต่จากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เศรษฐกิจโดยรวม
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ทำาให้
ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องทุ่มเท
ทรัพยากรเพื่อฟื้นฟูธุรกิจ และปรับตัวให้อยู่รอด
 อีกทั้งปัจจุบ้นกฎหมายลำาดับรอง ยังไม่แล้วเสร็จ
สมบูรณ์ และควรมีเวลาให้ทุกภาคส่วนพิจารณา
ทำาความเช้าใจพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลฯ นี้ด้วย กกร. จึงมีความเห็นว่าภาคเอกชน
ควรมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอ
แนะในการพิจารณากฎหมายลำาดับรอง จึงเห็น
ควรเสนอให้รัฐบาลพิจารณาเลื่อนการบังคับใช้กฏ
หมายฉบับนี้ไปก่อน

กิกิร่.ปร้่บปร่ะมาณกิาร่ศกิ.ไทุยู ข้ยูายูต้ั้วได้ิ
ในกิร่อบ 2.5% ถึง 4.0%

ปีร่บปีระมั่าณการเงินเฟอ้เพิิ่�มั่ขึุ�นในกรอบ 3.5% ถึง 5.5%

การเงิิน
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นายไพบ้ล้ย์ นล่้นทุร้างก้ร้ ปร้ะธุานกร้ร้มการ้สภาธุ้ร้ก่จตล้าดทุ้นไทุย เปิดเผู้ยดัชนีความเชื�อมั�นนักล้งทุ้น
 (FETCO Investor Confidence Index) ผู้ล้สำาร้วจในเดือนมีนาคม 2565 พบว่า “ดัชนีความเชื�อมั�นนัก

ล้งทุ้น (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนขึ้�างหุ้น�าอย่้ทีุ�ร้ะดับ 117.92 ปรั้บตัวเพ่�ม
ข้ึ้�น 4.3%  จากเดือนก่อนหุ้น�ายังคงอย่้ในเกณ์ฑ์์ “ทุร้งตัว” โดยนักล้งทุ้นมองว่าผู้ล้ปร้ะกอบการ้บร่้ษััทุจด
ทุะเบียนไตร้มาสแร้กขึ้องปี 2565 จะเป็นปัจจัยหุ้น้นความเชื�อมั�นมากทีุ�ส้ด ร้องล้งมาคือความคาดหุ้วังต่อ
การ้คลี้�คล้ายสถืานการ้ณ์์ความขัึ้ดแย�งร้ะหุ้ว่างรั้สเซีื้ย—ย้เคร้น แล้ะ การ้ไหุ้ล้เขึ้�าขึ้องเง่นทุ้น สำาหุ้รั้บปัจจัยทีุ�

ฉ้ัดความเชื�อมั�นนักล้งทุ้นมากทีุ�ส้ด ได�แก่ ความกังวล้ต่อสถืานการ้ณ์์ขัึ้ดแย�งร้ะหุ้ว่าง รั้สเซีื้ย—ย้เคร้น ร้องล้ง
มาคือนโยบายการ้ข้ึ้�นอัตร้าดอกเบี�ยขึ้อง FED  แล้ะสถืานการ้ณ์์เศร้ษัฐก่จในปร้ะเทุศ

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO 
Investor Confidence Index) สำารวจ
ในเดือนมีนาคม 2565 ได้ผลสำารวจโดย
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 รัสเซึ่ีย—ยูเครน

“ผลสำารวจ ณ เดือนมีนาคม 2565 
รายกลุ่มนักลงทุน พบว่าความเชื่อ
มั่นนักลงทุนบุคคลปรับเพิ่ม 25.1% 
อย้่ที่ระดับ 113.24 กลุ่มบัญชีบริษััท
หลักทรัพย์ปรับลด 22.2% อย้่ที่ระดับ
 100.00 กลุ่มนักลงทุนสถาบันใน
ประเทศุปรับเพิ่ม 5.9% อย้่ที่ระดับ
 100.00 และความเชื่อมั่นกลุ่มนัก
ลงทุนต่างชาติปรับลด 6.7% มาอย้่ที่
ระดับ 133.33

ในเดือนมีนาคม 2565 SET Index 
ปรับตัวอยู่ในกรอบแคบระหว่าง
 1,619.10—1,698.40 จุด โดย SET 
index ปรับลงแรงในช่วงสัปดาห์แรก
ตามตลาดโลกหลังสถานการณ์ความ
ขัดแย้งรัสเซึ่ีย—ยูเครน ส่อแววยืดเยื้อ
 อย่างไรก็ตาม ตลาดทุนไทยปรับตัวขี้น
ได้เร็วจากเงินทุนไหลเข้าที่ส่งผลให้ต่าง
ชาติมียอดซึ่ื้อสุทธิต่อเนื่องเป็นเดือนที่
สาม โดยต่างชาติมียอดซึ่ื้อสุทธิในเดือน
มีนาคมรวม 32,770.51 ล้านบาท และ
ตั้งแต่ต้นปี 2565 ต่างชาติซึ่ื้อสุทธิรวม
 กว่า 108,340.35 ล้านบาท นอกจาก
นี้ ตลาดทุนได้รับข่าวดีจากการที่ ศบค
. มีมติให้ยกเลิกการทดสอบ RT-PCR 

ก่อนเดินทางเข้าประเทศสำาหรับนัก
ท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซึ่ีนครบโดส เริ่ม 1 
เมษายนนี้ ซึ่ึ่งเป็นสัญญาณบวกต่อ
ภาคท่องเที่ยวของไทย  ส่งผลให้ SET 
Index ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 ปิด
ที่ 1,695.24 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 0.6% 
จากเดือนก่อนหน้า

ปัจจัยต่างประเทศที่ต้องติดตามได้แก่
 ผลกระทบจากสถานการณ์ระหว่าง
รัสเซึ่ีย—ยูเครน และมาตรการที่นานา
ประเทศควำ่าบาตรรัสเซึ่ีย ซึ่ึ่งจะส่งผล
ต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก รวม
ถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูง
ขึ้นโดยเฉพาะนำ้ามันดิบ แผนการขึ้น
ดอกเบี้ยของ FED ซึ่ึ่งการประกาศขึ้น
ดอกเบี้ยรอบแรก 0.25% เป็นไปตาม
การคาดการณ์ของตลาด อย่างไรก็ดี
  ยังเป็นปัจจัยที่น่าติดตามหากอัตรา
เงินเฟ้อยังสูงกว่าคาดการณ์ซึ่ึ่งจะมี
ผลต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ยรอบหน้า
  มาตรการผ่อนคลายต่อการรับมือ
วิกฤติโรคระบาด Covid-19 ในหลาย
ประเทศซึ่ึ่งจะเอื้อให้ธุรกิจท่องเที่ยวทั่ว
โลกฟื้นตัวเร็วขึ้น ในส่วนของปัจจัยใน
ประเทศได้แก่ การประกาศผลกระกอบ
การบริษัทจดทะเบียนไตรมาสแรกของ
ปี 2565 และสถานการณ์โรคระบาด 
Covid–19 หลังเทศกาลสงกรานต์”

FETCO เผยู ผลสิำาร่วจด้ิชนีค่วามเช่�อม้�น
นลทุ. มี.ค่.65 "ทุร่งต้ั้ว"

นลทั้.คาด้ห์ว่งผลปีระกอบการ บจ. และ การคล้�คลายสถานการณ์
ร่สเซ้ื้ย—ยูเครน ช�วยห์นุนความั่เช้�อม่ั่�น
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ว่จัยกร้้งศรี้ ชี�เศร้ษัฐก่จเดือนก้มภาพันธ์ุได�แร้งหุ้น้นจากภาคส่งออกทีุ�เต่บโตดี ขึ้ณ์ะทีุ�การ้ใช�จ่ายในปร้ะเทุศชะล้อ
ล้งเล็้กน�อย โดยม้ล้ค่าการ้ส่งออกกลั้บมาเต่บโตในอัตร้าเล้ขึ้สองหุ้ลั้ก (+16% YoY) ตามอ้ปสงค์ต่างปร้ะเทุศทีุ�

ปรั้บดีข้ึ้�น ด�านจำานวนนักทุ่องเทีุ�ยวต่างชาต่เพ่�มข้ึ้�นจากเดือนมกร้าคม จากการ้กลั้บมาเปิดล้งทุะเบียนเขึ้�าปร้ะเทุศ
ผู่้านร้ะบบ Test & Go ตั�งแต่ต�นเดือนก้มภาพันธ์ุ ส่วนการ้ใช�จ่ายในปร้ะเทุศ ดัชนีการ้บร่้โภคภาคเอกชนเต่บโต

ชะล้อล้ง (+2.3% จาก 5.0%) เป็นผู้ล้จากสถืานการ้ณ์์การ้ร้ะบาดในปร้ะเทุศทีุ�กลั้บมาร้้นแร้งข้ึ้�น ปร้ะกอบกับร้าคา
พลั้งงานแล้ะร้าคาอาหุ้าร้ปรั้บตัวส้งข้ึ้�น บั�นทุอนความเชื�อมั�นขึ้องผู้้�บร่้โภคปรั้บล้ดล้ง อย่างไร้ก็ดี มาตร้การ้ภาครั้ฐ
ยังเป็นปัจจัยบวกทีุ�ช่วยพย้งการ้ใช�จ่ายภาคครั้วเรื้อน เช่นเดียวกับการ้ล้งทุ้นภาคเอกชนขึ้ยายตัวชะล้อล้ง (+4.3% 

จาก 7.8%) ตามการ้ล้ดล้งขึ้องการ้นำาเขึ้�าส่นค�าทุ้นเป็นหุ้ลั้ก ขึ้ณ์ะทีุ�การ้ล้งทุ้นภาคก่อสร้�างค่อนขึ้�างทุร้งตัว

แม้ในช่วงต้นปีเศรษฐกิจไทยอยู่ใน
ทิศทางการฟื้นตัว แต่ในระยะข้างหน้า
ยังมีปัจจัยลบทั้งจากสถานการณ์จำานวน
 ผู้ติดเชื้อไวรัสโอมิครอนในไทยที่ยังอยู่
ในระดับสูงอาจกดดันความเชื่อมั่นและ
กิจกรรมเศรษฐกิจในประเทศ 

ขณะที่ปัจจัยภายนอกจากสถานการณ์
ความขัดแย้งระหว่างรัสเซึ่ีย-ยูเครน ที่
ยังมีความไม่แน่นอนและอาจยืดเยื้อใน
ไตรมาส 2 กระทบต่อการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะยุโรป จึงอาจ
ส่งผลต่อ (i) การค้าระหว่างประเทศจาก
ความต้องการสินค้าและบริการชะลอลง
 ปัญหาหรืออุปสรรคในการขนส่ง รวม
ถึงปัญหาห่วงโซึ่่อุปทานของสินค้าบาง
กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการ
ควำ่าบาตรรัสเซึ่ีย (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% 

เนื่องจากมาตรการควำ่าบาตรรัสเซึ่ียจะ
ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยผ่านการ
ปรับขึ้นของราคาพลังงานและสินค้า
โภคภัณฑ์ รวมถึงอุปสงค์ของประเทศคู่
ค้าชะลอตัวลง ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไป
เฉลี่ยของปีนี้ กนง.ได้ปรับคาดการณ์
เพิ่มขึ้นเป็น 4.9% จากเดิมคาด 1.7% ผล
จากราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นและการ
ส่งผ่านต้นทุนในหมวดอาหารเป็นสำาคัญ
 แม้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในปีนี้มีแนว
โน้มสูงเกินกรอบเป้าหมาย (1-3%) วิจัย
กรุงศรียังคงคาดการณ์ว่ากนง.จะตรึง
ดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับตำ่าสุดเป็น
ประวัติการณ์ที่ 0.50% ตลอดจนถึงสิ้นปี
 เนื่องจาก (i) อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเป็น
ผลจากแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปทาน

 (cost-push inflation) ขณะที่แรง
กดดันเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ (demand-
pull inflation) ยังอยู่ในระดับตำ่าจาก
รายได้ที่เพิ่งเริ่มฟื้นตัว (ii) การเพิ่มขึ้น
ของราคาสินค้าส่วนใหญ่กระจุกตัวใน
หมวดพลังงานและการส่งผ่านต้นทุนใน
หมวดอาหารเป็นหลักซึ่ึ่งคาดว่าจะปรับ
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 “ยังคงให�นำ้าหนักกับการ
สนับสนุนการฟื�นตัวของเศุรษัฐีกิจเป็น
สำาคัญ” 

โดยจากประมาณการ GDP ล่าสุดของ
ธปท.ที่ 3.2% ประเมินว่าระดับของ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจจะกลับมาเท่ากับ
ก่อนเกิดการระบาด Covid-19 ได้อาจ
เป็นปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า

วิจ้ยูกิรุ่งศรี่ ค่งค่าดิกิาร่ณ์กินง.จะตั้รึ่งดิอกิเบี�ยูนโยูบายูไว้ทีุ� 0.50%

ตลอด้ท่ั้�งปี ีเพ้ิ่�อห์นุนการฟ้� นต่วขุองเศรษฐกิจ
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นายณั์ฐชาต เมฆมาส่น ผู้้�ช่วยกร้ร้มการ้ผู้้�จัดการ้ ฝ่่ายว่เคร้าะห์ุ้หุ้ลั้กทุรั้พย์
 บร่้ษััทุหุ้ลั้กทุรั้พย์ ทุรี้นีตี� จำากัด เปิดเผู้ยถ้ืงทุ่ศทุางการ้ล้งทุ้นเดือน เม.ย.2565 
เดือนแร้กงวดไตร้มาส 2  ปี 2565 ว่า ดัชนีมีแนวโน�มแกว่งตัว Sideways ถ้ืง

 Sideways down จากการ้ขึ้าดปัจจัยใหุ้ม่เขึ้�ามากร้ะต้�นตล้าดแล้ะยังต�องต่ดตาม
 5 ปร้ะเด็นสำาคัญ่ทีุ�จะส่งผู้ล้ต่อการ้ล้งทุ้นในเดือนนี� ดังนั�นจ้งแนะนำาใหุ้�ใช�กล้ย้ทุธ์ุ
 "ตั�งรั้บ" มองจ้ดเพ่�มนำ�าหุ้นักทีุ�น่าสนใจได�แก่ 1,630 จ้ด ซ้ื้�งจะเป็นบร่้เวณ์ทีุ�ทุำาใหุ้�

ดัชนีกลั้บมามี Upside ในมาตร้วัด  Earning yield gap (EYG) อีกครั้�ง

น้อกจำากนี้�คาดการณ์ภาวะ Flattening yield curve มีโอกาส่
ดำาเนิ้น้ได้ต�อไปิ จำากตัวเลขเงิน้เฟ้อเดือน้นี้�ทีุ�น้�าจำะถีึบตัวสู่ง
ขึ�น้อย�างมีนั้ยส่ำาคัญ ซึึ่�งจำะทุำาให้หุ้น้กลุ�มเติบโต (Growth) 
ส่ามารถึให้ผลตอบแทุน้ทีุ�ดีกว�าหุ้น้กลุ�มมูลค�า (Value) 
น้อกจำากนั้�น้ แน้ะน้ำาให้ลงทุุน้หุ้น้เติบโตขน้าดกลาง-เล็กทีุ�ยังได้
ปิระโยชน์้ทุางอ้อมจำากการระมัดระวังการใช้จำ�ายของผู้คน้มาก
ขึ�น้ ส่ะทุ้อน้ได้จำากปิริมาณเงิน้ใน้ระบบ M2  ทีุ�ขยายตัวสู่งสุ่ด
ใน้รอบเกือบ 1 ปีิ

"ส่ถึาน้การณ์  M2 ของไทุยขยายตัวสู่งสุ่ดใน้รอบเกือบ 1 ปิี
 เปิ็น้ภาพทุี�คล้ายกับช�วงไตรมาส่ 2 ปิี  2563 ทุี�ขณะน้ั�น้หุ้น้
ขน้าดกลาง-เล็กคึกคัก ทุั�งใน้แง�ของส่ภาพคล�องและการขยับ
ขึ�น้ของราคาหุ้น้"  น้ายณัฐชาต กล�าว

ส่ำาหรับหุ้น้ขน้าดกลางและเล็ก ทุี�มีอัตราการเติบโตน้�าส่น้ใจำ
และมี Upside จำากราคาเปิ้าหมายเชิงพื�น้ฐาน้ 10 ตัว ปิระกอบ
ด้วย SA, TSR, SIMAT, IP, SVOA, IT, SUN, CHAYO, LEO 
และ AMR มองน้ักลงทุุน้ส่ามารถึจำัดพอร์ตกระจำายความ
เส่ี�ยงไปิยังหุ้น้ทุั�ง 10 ตัวน้ี�ได้ ซึ่ึ�งคาดว�าจำะส่ามารถึปิรับตัว
 Outperform ตลาดและหุ้น้ขน้าดใหญ�ได้ใน้ช�วง 3 เดือน้ข้าง
หน้้าน้ี�

ส่�วน้ใน้ฝั่งของหุ้น้ขน้าดใหญ�น้ั�น้ หากต้องเลือกลงทุุน้ มองว�า
กลุ�มหุ้น้ทุี�ปิลอดภัยได้แก� กลุ�มโรงพยาบาล ซึ่ึ�งราคาหุ้น้ช�วงทุี�
ผ�าน้มาย�อตัวลงจำน้ลดความร้อน้แรงไปิบ้างแล้ว น้อกจำากน้ั�น้

คาดว�าจำะเริ�มเห็น้น้ักวิเคราะห์ใน้ตลาดทุยอยออกมาปิระเมิน้
ผลการดำาเน้ิน้งาน้ไตรมาส่ 1/65 ใน้เชิงบวก ทุี�ส่ำาคัญมักเปิ็น้ก
ลุ�มทุี�ทุน้ทุาน้ต�อแรงกดดัน้เงิน้เฟ้อใน้ระดับสู่งด้วยอยู�แล้ว
 เลือก BDMS, BCH, CHG, IMH เปิ็น้ Top pick ของกลุ�มต�อ
ไปิ

ส่ำาหรับ 5 ปิัจำจำัยส่ำาคัญ ใน้เดือน้น้ี�ทุี�น้ักลงทุุน้ต้องติดตาม
ได้แก� 1.พัฒน้าการความขัดแย้งระหว�างรัส่เซึ่ีย-ยูเครน้ รวม
ถึึงการควำ�าบาตรทุางเศรษัฐกิจำของชาติตะวัน้ตก ทุี�จำะส่�งผล
ต�อคาดการณ์เงิน้เฟ้อใน้อน้าคต และการ Price in มาตรการ
 Tightening ของธน้าคารกลางต�างๆ 2.พัฒน้าการของความ
ชัน้ Yield curve หลังล�าสุ่ด 2s10s spread ของส่หรัฐฯ ลด
ตำ�าลงสู่�ระดับใกล้  0% และของไทุยทุำาจำุดตำ�าสุ่ดใหม�ของปิี 3.
รายงาน้ตัวเลข PMI ภาคการผลิตทุั�วโลกปิระจำำาเดือน้มี.ค.ทุี�น้�า
จำะออกมาอ�อน้แอ 

โดยเฉพาะจำีน้ ทุี�ล�าสุ่ดปิระกาศออกมาตำ�ากว�าระดับ 50 จำุด
เปิ็น้ครั�งแรกใน้รอบ 5 เดือน้แล้ว 4.รายงาน้ตัวเลขเงิน้เฟ้อ
ของไทุยและส่หรัฐฯ ปิระจำำาเดือน้มี.ค.ทุี�มีแน้วโน้้มปิรับเพิ�มขึ�น้
อย�างส่ำาคัญ จำากราคาน้ำ�ามัน้ดิบใน้ตลาดโลกทุี�สู่งขึ�น้ ซึ่ึ�งจำะส่�ง
ผลให้การจำับจำ�ายใช้ส่อยของผู้คน้ปิรับตัวลดลงใน้ช�วงถึัดไปิ 5
.การเผยแพร�รายงาน้การปิระชุม Fed รอบทุี�ผ�าน้มา (FOMC 
Minutes) โดยจำะต้องติดตามดูว�าคณะกรรมการมีความเห็น้
อย�างไรต�อปิระเด็น้การลดขน้าดงบดุล

"ทุรี่นีตีั้�" ปร่ะเมินตั้ลาดิหุ้นเด่ิอน เม.ยู. แกิว่งต้ั้ว 
Sideways ถึง Sideways down

แนะกลยุทั้ธ์์ "ต่�งร่บ" แนวร่บแรกท้ั้� 1,630 จุด้ 
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บล.ทิสโก�คาดกำาไรบริษััทจดทะเบียนไทยไตรมาส 1/2565 พุ่งแตะ 3 แสนล�านบาท ส้งสุดเป็น
ประวัติการณ์ หนุนภัาพรวมลงทุนเดือน เม.ย. พร�อมเตือนนักลงทุนไม่ต�องตื่นตระหนกกับการเกิด

 Inverted Yield Curve ของพันธบัตรรัฐีบาลสหรัฐีฯ ในบางค้่ จนรีบเทขายหุ�นทิ้งทั้งหมด แนะติดตาม
สถานการณ์ โดยอาจขายปรับพอร์ต - ถือเงินสดเพิ่มขึ้นบางส่วนในช่วงที่ราคาหุ�นปรับตัวส้งขึ้นเท่านั้น 

นายอภิัชาติ ผ้�บรรเจิดกุล ผ้�อำานวยการ
อาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษััท
หลักทรัพย์ ทิสโก� จำากัด (Mr. Apichat 
Poobunjirdkul, Senior Strategist, 
TISCO Securities Co., Ltd) กล่าวว่า

 ดัชนีตลาดหุ้นไทย (SET Index) เดือนที่ผ่าน
มาแกว่งตัวไปตามพัฒนาการของสงคราม
ยูเครน - รัสเซึ่ีย ที่บล.ทิสโก้ประเมินไว้ 3 
กรณี โดยภาพรวมการเคลื่อนไหวหลักของ
 SET Index อยู่ในกรอบ 1,660 - 1,700 จุด
 ซึ่ึ่งเป็นกรณีฐานที่ประเมินไว้ บล.ทิสโก้เชื่อ
ว่า ความหวังการเจรจาสันติภาพที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นเป็นระยะๆ และแนวโน้มกำาไรสุทธิ
ไตรมาส 1/2565 ของตลาดโดยรวมที่เบื้อง
ต้นคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2 หลักทั้งเมื่อเทียบกับ
ปีที่แล้ว (YoY) และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน
 (QoQ) แตะระดับ 3 แสนล้านบาทสูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ น่าจะช่วยหล่อเลี้ยงบรรยากาศ
การลงทุนโดยรวมต่อเนื่องในเดือนนี้  

สำาหรับผลประกอบการหุ้นกลุ่มธนาคารที่อยู่
ภายใต้การวิเคราะห์ของ บล.ทิสโก้ ทั้ง 7 แห่ง
 ได้แก่ BAY, BBL,  KBANK, KKP, KTB, SCB 
และ TTB คาดว่าไตรมาส 1/2565 จะมีกำาไร
สุทธิรวมอยู่ที่ 4.89 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น
 11.4% YoY และเพิ่มขึ้น 21.7% QoQ  การ
เติบโต YoY หลักๆ มาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น
จากการขยายตัวของสินเชื่อ และการตั้งสำา
รองฯ (ต้นทุนเครดิต) ที่คาดจะลดลงจาก
การกลับมาเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
การบริหารคุณภาพสินทรัพย์ ขณะที่การ
เติบโตของกำาไร QoQ มาจากการเพิ่มขึ้นของ
รายได้ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการดำาเนิน
งาน และต้นทุนเครดิตที่ลดลง  บล.ทิสโก้เชื่อ
ว่า ธนาคารขนาดใหญ่ยังมีโอกาสเห็นต้นทุน
เครดิตลดลงได้มากกว่าธนาคารขนาดเล็ก

 รวมทั้งจะได้ประโยชน์จากภาวะดอกเบี้ยขา
ขึ้นด้วย  อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงเศรษฐกิจ
โลกชะลอตัว หลักๆ มาจากผลกระทบของ
สงครามยูเครน-รัสเซึ่ีย และมาตรการควำ่า
บาตรต่างๆ รวมถึงแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่
สูงขึ้นต่อเนื่อง และแนวโน้มการเร่งเข้มงวด
ทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ  (FED) 
ทั้งการขึ้นดอกเบี้ยและการเริ่มดึงสภาพคล่อง
ออกจากระบบในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
มิถุนายนนี้ เชื่อว่าจะไม่เป็นผลดีต่อตลาดโดย
เฉพาะตลาดเกิดใหม่ และทิศทางของกระแส
เงินทุนต่างประเทศในระยะถัดไป 

 สำาหรับการเริ่มเกิดปรากฎการณ์ "Inverted 
Yield Curve" ซึ่ึ่งเป็นภาวะที่อัตราผล
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 

 "จากการศุึกษัาข�อม้ล US Bond Yield ค้่
ของอายุ 10 ปี – 3 เดือนนับตั้งแต่ปี 2513 
พบว่า ในช่วงที่เศุรษัฐีกิจจะเข�าส้่ภัาวะ
ถดถอยหลังพันธบัตรรัฐีบาลสหรัฐีฯ ค้่ของ
อายุ 10 ปี – 3 เดือนติดลบทุกครั้ง โดย
ใช�เวลาเฉีลี่ย 19 เดือนหลัง Yield Curve 
ติดลบ ขณะที่ราคาหุ�น (MSCI DM Index) 
จะผันผวนส้งในช่วงเดือนแรกๆ ที่เกิด
 Inverted Yield Curve ก่อนที่จะฟื�นตัวขึ้น
ในช่วง 4-5 เดือนถัดไป ซึ่งหลังจากนั้นตลาด
หุ�นมักจะเกิดการปรับฐีานลงครั้งใหญ่ตาม
มา โดยใช�เวลาเฉีลี่ยประมาณ 13 เดือน โดย

มีระยะเวลาที่สั้นที่สุด คือ 6 เดือน และนาน
ที่สุด คือ ประมาณ 2 ปี" นายอภัิชาติกล่าว   

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 ซึ่ึ่งปัจจุบันยังเป็นบวกกว่า 180 
bps  ดังนั้น นักลงทุนยังไม่ต้องตื่นตระหนก
กับการเกิด Inverted Yield Curve ในบางคู่
 จนรีบเทขายหุ้นทิ้งทั้งหมด บล.ทิสโก้แนะนำา
เพียงแค่ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์
การลงทุนให้ใกล้ชิดมากขึ้นกว่าเดิม และ/หรือ 
อาจขายปรับพอร์ต-ถือเงินสดเพิ่มขึ้นบางส่วน
ในช่วงที่ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นเท่านั้น 

จากมุมมองข้างต้น บล.ทิสโก้ยังคงกลยุทธ์
 "Selective Buy" สำาหรับการลงทุนในเดือน
เมษายนมีประเด็นหุ้นที่น่าสนใจ คือ 1.หุ้น
ที่ป้องกันเงินเฟ้อได้ และหุ้นที่ได้ประโยชน์
จากดอกเบี้ยขาขึ้น แนะนำา PTTEP, PTTGC 
/ BBL 2.หุ้นเปิดเมืองรับการผ่อนคลายต่าง
ชาติเข้าประเทศง่ายขึ้นและการเตรียมปรับ
 COVID-19 เป็นโรคประจำาถิ่นแนะนำา MINT 
และ 3. หุ้นอิงเศรษฐกิจในประเทศที่มีปัจจัย
บวกเฉพาะตัว เด่น AP, BCH, SPVI  เพราะ
ฉะนั้นหุ้นเด่นที่บล.ทิสโก้แนะนำาในเดือน
เมษายน คือ AP, BBL, BCH, MINT, PTTEP, 
PTTGC และ SPVI  ด้านแนวรับสำาคัญของ
 SET Index เดือนนี้อยู่ที่ 1,660 - 1,670 จุด
 และแนวรับถัดไปที่ 1,640 จุด และ 1,620 
จุด ตามลำาดับ และแนวต้านสำาคัญของ SET 
Index เดือนนี้อยู่ที่ 1,700 - 1,705 จุด และ
แนวต้านต่อไปคือ 1,720 - 1,730 จุด และ 
1750 จุด ตามลำาดับ 

บล.ทิุสิโก้ิ ค่าดิกิำาไร่ บจ.ไตั้ร่มาสิ 1

พุิ่�งสูงสุด้เป็ีนปีระว่ติการณ์ ห์นุนบรรยากาศลงทุั้นเด้้อน เมั่.ย.
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สายงานว่จัย บร้่ษััทุหุ้ล้ักทุร้ัพย์ เอเซื้ีย พล้ัส จำากัด (ASPS) ในกล้้่มบร้่ษััทุ เอเซื้ีย พล้ัส กร้้๊ป โฮล้ด่�งส์
 จำากัด (มหุ้าชน) หุ้ร้ือ ASP ปร้ะเม่นภาพร้วมการ้ล้งทุ้นในช่วงไตร้มาส 2 ปี 2565 โดยเชื�อว่าปร้ะเด็น
ความขึ้ัดแย�งร้ะหุ้ว่างร้ัสเซื้ีย-ย้เคร้น ในเช่งสงคร้ามทุางกายภาพได�ถื้กด้ดซื้ับไปในร้าคาหุ้้�นแล้�ว ด�าน

ความเสี�ยงจากสงคร้ามทุางเศร้ษัฐก่จแล้ะการ้ดำาเน่นนโยบายการ้เง่นขึ้อง FED ยังทุี�เป็นส่�งทุี�ต�องจับตา
 แต่กำาไร้บร้่ษััทุจดทุะเบียนไทุยปี 2565 แล้ะการ้ดำาเน่นนโยบายการ้เง่นทุี�ผู้่อนคล้าย จะทุำาใหุ้�ตล้าดหุ้้�น

ไทุยมีความได�เปร้ียบเมื�อเทุียบปร้ะเทุศอื�นๆ โดย ASPS คงเป้าหุ้มายดัชนีไว�ทุี� 1810 จ้ด

คุณเทิดศุักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผ้�
อำานวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าว
ว่ายังมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นไทย มอง
ความขัดแย้งระหว่างรัสเซึ่ีย-ยูเครนยังมีอยู่แต่
เป็นที่น่าสังเกตว่าดัชนีตลาดหุ้นโลกรวมถึงไทย
เราได้กลับมาสู่ก่อนจุดเกิดสงครามแล้วสะท้อน
ถึงนักลงทุนดูดซึ่ับต่อสงครามทางกายภาพไป
แล้ว แต่สงครามทางเศรษฐกิจถือเป็นความ
เสี่ยงในระยะถัดไป โดยเฉพาะในฝึั่งรัสเซึ่ียที่
เป็นผู้ส่งออกพลังงานและวัตถุดิบตั้งต้นของ
หลายอุตสาหกรรม ซึ่ึ่งผลที่ตามมาจะกระทบต่อ
ปริมาณการค้าโลกและเงินเฟ้อตามมา

ส่วนนโยบายการเงินของ FED เชื่อว่าจะเห็นการ
เดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยฯ ในการประชุมรอบถัดไป
เดือน พ.ค. แต่สิ่งที่ให้นำ้าหนักมากกว่าการส่ง
สัญญาณการปรับลดขนาดงบดุลที่ถือเป็นการ
ดึงสภาพคล่องออกจากระบบ จากปัจจุบันขนาด
งบดุลของ FED อยู่ในระดับสูงถึง 9 ล้านล้าน
เหรียญฯหรือคิดเป็นสัดส่วน 38.8% ต่อ GDP 
สหรัฐฯ หากส่งสัญญาณการปรับเร็วจนเกิน
ไปอาจสร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้น แต่อย่างไร
ก็ตามความเสี่ยงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะ
เป็นปัจจัยที่จำากัดโอกาสการเร่งดำาเนินนโยบาย
การเงินที่เข้มงวดของ FED ในระดับหนึ่ง

คุณเทิดศักดิ์ กล่าวต่อว่า “หนึ่งในสัญญาณที่
สะท้อนความกังวลต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯในระยะ
ถัดไปคือการเกิด Inverted Yield ในตลาด
ตราสารหนี้สหรัฐฯอายุ 2 และ 10 ปี ที่ในอดีต
ที่ผ่านมามักจะเป็นการชี้นำาต่อการเข้าสู่ภาวะ
 Recession ในช่วง 9-14 เดือนข้างหน้า ซึ่ึ่ง
หากเกิดขึ้นมักจะสร้างความผันผวนต่อสินทรัพย์
เสี่ยงต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามในตลาดตราหนี้ไทย
ยังไม่เกิดภาวะดังกล่าว ประกอบกับแนวโน้ม
เศรษฐกิจไทยที่ยังอยู่ในภาวะฟื้นตัวโดยเชื่อว่า
อัตราดอกเบี้ยฯยังอยู่ในระดับตำ่าจนถึงปลายปี
ทำาให้แรงกดดันจะเป็นแค่ช่วงสั้นๆ”

ด้านภาพรวมกำาไรบริษัทจดทะเบียนไทยปี 2565 
ยังมีความได้เปรียบประเทศอื่นๆ จากหลาย
 Sector ที่คาดว่าจะฟื้นตัวจากฐานที่ตำ่าและยัง
มีแรงหนุนเพิ่มเติมจากราคานำ้ามันที่ยืนในระดับ
สูงกว่าปกติ หนุน EPS65F มี Upside ส่วนเพิ่ม
ราว 4 ถึง 5 บาท/หุ้น โดยฝึ่ายวิจัยประเมิน 

EPS65F ไว้ที่ 88.9 บาท/หุ้น

หากพิจารณามุม Valuation ถือว่าน่าสนใจ
เพราะอยู่บนระดับ Market Earning Yield Gap 
(MEYG) ที่ 4.6% (สูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต) ซึ่ึ่ง
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 แนะนำาสะสมหุ้นฟื้นตัวตามเศรษฐกิจ
ในประเทศ MAJOR, AEONTS หุ้นได้แรงหนุน
จากต้นทุนอิงตามราคา Commodity เริ่มชะลอ
ลง GPSC, SAPPE และหุ้นขนาดใหญ่พื้นฐาน
แข็งแกร่ง SCC, LH
โอกาสและช่องทางการลงทุนในเวียดนาม

คุณกฤตยภรณ์ ธาดาสีห์ หัวหน้าฝึ่ายลงทุนหลัก
ทรัพย์ต่างประเทศ บล.เอเซึ่ีย พลัส มองว่า หาก
มองถึงโอกาสการลงทุนที่เติบโตได้ดีในอาเซึ่ียน
 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% ซึ่ึ่งปัจจัยหลักที่สนับสนุน
ให้เวียดนามโตนั้นมีหลากหลาย ตั้งแต่จำานวน
ประชากรเกือบร้อยล้านคน อายุน้อย เป็นวัย
แรงงานและวัยบริโภค ช่วยเสริมภาคการบริโภค
จำาเป็นและฟุ่มเฟือยให้เติบโตได้ในระยะยาว
 รวมถึงเวียดนามยังถือเป็นแหล่งการผลิตชั้นดี
 แรงงานมีประสิทธิภาพและค่าแรงอยู่ในระดับ
ที่ค่อนข้างถูก ประกอบกับ เวียดนามได้เข้าร่วม
เขตการค้าเสรีมากมาย ส่งผลให้เหล่าแบรนด์ดัง
ระดบัโลกต่างตบเท้าเข้ามาลงทุนและต้ังฐานการ
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%

สำาหรับนักลงทุนที่อาจจะยังไม่เคยลงทุนใน
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

คุณภัาดร สุขสวัสดิ์ หัวหน�าฝ่ายที่ปรึกษัาด�าน
กลยุทธ์การลงทุนและผลิตภััณฑ์์ บล.เอเซีย
 พลัส กล่าวว่า “อัตราเงินเฟ้อทั่วโลกที่ปรับ
ตัวส้งขึ้น ณ ป้จจุบัน ส่วนหนึ่งมาจากการใช�
นโยบาย “Zero-Covid” ของประเทศุจีน ที่
ประกาศุปิดเมืองในบางหัวเมืองเป็นระยะ
ตลอดช่วงไตรมาส 1 และจากสงครามระหว่าง
ย้เครนและรัสเซีย ซึ่งทั้ง 2 ป้จจัยทำาให�มีการ
คาดการณ์ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ
 Fed ในรอบนี้จะมีการปรับขึ้นในระดับที่เร็ว
กว่ารอบเศุรษัฐีกิจที่ผ่านๆ มา เราจึงมองว่า
 เศุรษัฐีกิจกำาลังเข�าส้่ช่วงปลายวัฎจักร แม�ว่า
เศุรษัฐีกิจยังคงเติบโตอย้่ แต่จะเติบโตในอัตรา
ที่ช�าลง”

ดังนั้น จึงแนะนำาให้เลือกลงทุนใน หุ้นกลุ่ม
คุณภาพขนาดใหญ่ (Quality Growth) ที่มีกำาไร
เติบโตต่อเนื่อง งบการเงินแข็งแกร่ง กองทุน
แนะนำา MGFGA, KKP GNP-H และ TMBGQG 
และรวมไปถึง หุ้นกลุ่มปลอดภัย (Defensive) 
ที่มักทำาผลตอบแทนได้ดีในช่วงปลายวักฎจักร
เศรษฐกิจ เช่น SCBPGF และ KFHHCARE-A

เซีื้ยูนหุ้น ASPS ค่งเป้าหมายูด้ิชนีไว้ทีุ� 1810 จุดิ

คาด้การณ์ทิั้ศทั้าง SET Index เด้้อน เมั่.ย. 65 
แกว�งในกรอบ 1660-1750 จุด้
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บล้. โกล้เบล็้ก (GBS) ปร้ะเม่นหุ้้�นไทุยยังแกว่งตัวแคบ ขึ้าดปัจจัยใหุ้ม่หุ้น้น ส่วนสถืานการ้ณ์์
รั้สเซีื้ยแล้ะย้เคร้นยังไร้�วี�แววจบ บวกความกังวล้เกี�ยวกับ Inverted yield curve ทีุ�ค้กร่้้น

มากข้ึ้�น จ้งใหุ้�กร้อบการ้เคลื้�อนไหุ้วขึ้องดัชนีทีุ� 1,680-1,720 จ้ด พร้�อมแนะกล้ย้ทุธ์ุล้งทุ้นใน 5 หุ้้�น
รั้บอาน่สงส์ ศบค. เตรี้ยมหุ้ารื้อปล้ดล็้อคมาตร้การ้เขึ้�าปร้ะเทุศ 1 ม่.ย.นี� ช้ 

AOT-ERW-CENTEL-MINT-AWC

นางสาววิลาสินี บุญมาส้งทรง
ผ้�อำานวยการฝ่ายวิจัย บริษััทหลัก
ทรัพย์ โกลเบล็ก จำากัด หรือ GBS 
ประเมินทิศทางตลาดหุ้นว่ายังแกว่ง
ตัวผันผวนในกรอบแคบ โดยยังขาด
ปัจจัยใหม่เข้าหนุนตลาด ขณะที่
 Fund Flow ของนักลงทุนต่างชาติ
ยังไหลเข้าต่อเนื่อง และราคานำ้ามัน
ดิบที่ปรับตัวลงเป็นผลดีต่อต้นทุนของ
บริษัทจดทะเบียน ทำาให้คาดการณ์
การเคลื่อนไหวของดัชนีอยู่ในกรอบ 
1,680-1,720 จุด

ขณะที่ Fed Watch Tool ของ CME 
Group บ่งชี้ว่านักลงทุนให้นำ้าหนักมาก
ถึง 73.3% ที่คาดว่าFED จะปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมวัน
ที่ 3-4 พ.ค. 2565 ขณะที่ตัวเลขการ
จ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐมี
การปรับตัวเพิ่มขึ้น 431,000 ตำาแหน่ง
ในเดือนมี.ค. ตำ่ากว่าที่นักวิเคราะห์คาด
การณ์ที่ระดับ 490,000 ตำาแหน่ง 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 ส่วนซึ่ิตี้
 กรุ๊ปเองได้เตือนว่า เศรษฐกิจจีนมี
แนวโน้มเผชิญกับความเสี่ยงใน 2Q65 
เนื่องจากรัฐบาลประกาศใช้นโยบายโค
วิดเป็นศูนย์ (Zero-COVID) เพื่อต่อสู้
กับการระบาดของโรคโควิด-19 กรณี
ล็อคดาวน์เมืองเซึ่ิ่นเจิ้นและเซึ่ี่ยงไฮ้ 

ขณะที่ทาง WHO เปิดเผยว่า โควิด-19 
สายพันธุ์ย่อย XE ตัวใหม่ล่าสุดของโอ
มิครอนจะสามารถแพร่เชื้อได้มากกว่า
 BA.2 ซึ่ึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยของโอมิค
รอนราว 10%

ทั้งนี้ปัจจัยที่ยังคงต้องจับตาต่อ
เนื่อง อาทิ กระทรวงพาณิชย์แถลง
สถานการณ์ด้านราคาสินค้าและบริการ 
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
(สภาผู้ส่งออก) แถลงสถานการณ์การ
ส่งออก, การประชุมคณะกรรมการ
ร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.) การ
รายงานผลการดำาเนินงานไตรมาส
 1/2565 ของกลุ่ม ธนาคารพาณิชย์
 อียู รายงานดัชนีผู้จัดการฝึ่ายจัดซึ่ื้อ
 (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้ายเดือนมี.ค
. สหรัฐเปิดเผยยอดนำาเข้า ส่งออก และ
ดุลการค้าเดือนก.พ. ดัชนีผู้จัดการฝึ่าย
จัดซึ่ื้อ (PMI) ภาคบริการขั้นสุดท้าย
เดือนมี.ค. และดัชนีภาคการผลิตเดือน
มี.ค. จีนเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝึ่ายจัด
ซึ่ื้อ (PMI) ภาคบริการเดือนมี.ค. อียู
เปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนก.พ. สหรัฐ
เปิดเผยสต็อกนำ้ามันรายสัปดาห์ คณะ
กรรมการกำาหนดนโยบายการเงินของ
ธนาคารกลางสหรัฐ(FOMC) เปิดเผย
รายงานการประชุม (เช้าวันที่ 7 เม.ย
.) และ จีน เปิดเผยทุนสำารองเงินตรา
ต่างประเทศเดือนมี.ค. สหรัฐ เปิดเผย
จำานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานราย
สัปดาห์ รวมทั้งสถานการณ์ความยืด
เยื้อของการเจรจาสันติภาพระหว่าง
รัสเซึ่ียกับยูเครน และความกังวลเกี่ยว
กับ Inverted yield curve ที่สะท้อน
ภาพเศรษฐกิจสหรัฐที่อาจชะลอตัวได้

ดังนั้น แนะนำากลยุทธ์ลงทุนในหุ้นที่
ได้ประโยชน์จากการที่ ศบค.เตรียม
ประชุมเพื่อหารือการปลดล็อค
มาตรการเข้าประเทศทุกเงื่อนไข 1 
มิ.ย.นี้ ซึ่ึ่งรวมทั้งเลิก ThailandPass, 
Test&Go ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยว
มีโอกาสกลับมาคึกคักได้ ซึ่ึ่งหุ้นที่ได้
อานิสงส์จากปัจจัยบวกดังกล่าวได้แก่
 AOT, ERW, CENTEL, MINT และ
 AWC

ส่วนทิศทางการลงทุนในทองคำา นาย
ณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์ ผู้อำานวยการ
ฝึ่ายวิจัย บล. โกลเบล็ก กล่าวว่า ปัจจัย
ที่ยังกดดันต่อราคาทองคำาในขณะนี้ ยัง
คงเป็นความตึงเครียดระหว่างรัสเซึ่ีย
และยูเครน ซึ่ึ่งคาดการณ์ว่ารัสเซึ่ีย
จะตึงกำาลังประชิดติดกรุงเคียฟไว้ จึง
ทำาให้สงครามจ่อยืดเยื้อ และตัวประกัน
ที่สำาคัญสำาหรับรัสเซึ่ียคือนำ้ามันดิบ ที่
ยังมีบทบาทอยู่มากต่อเงินเฟ้อสะท้อน
ผ่านอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ
 10 ปีของสหรัฐที่ยังทรงตัวระดับสูง 
หากเฟดยังไม่ส่งสัญญาณเพิ่มเติมที่มา
กกว่าการขึ้นดอกเบี้ย 0.5% ในครั้งหน้า 
สงครามและราคานำ้ามันที่ปรับตัวขึ้นจะ
เป็นแรงหนุนทองคำา

ฝึ่ายวิจัยประเมินว่าสงครามรัสเซึ่ียและ
ยูเครนส่อยืดเยื้อ อีกทั้งเฟดอาจจะยัง
ไม่รีบส่งสัญญาณเชิงลบต่อตลาดเพิ่ม
เติม โดยเรามีมุมมองบวกต่อทองคำา
คาดการณ์การเคลื่อนไหวในกรอบ
 1,880-1,960$/oz หากย่อตัวไม่หลุด
แนวรับทยอยเข้าซึ่ื้อสะสม

เทุพโกิลเบล็กิ จ้บตั้า ศบค่. ชงปลดิล็อค่มาตั้ร่กิาร่
เข้้าปร่ะเทุศ 1 มิ.ยู.

ชู AOT-ERW-CENTEL-MINT-AWC
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สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
ออกหลักเกณฑ์์กำาหนดให�ผ้�ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลจัดทำาและส่ง

รายงานข�อม้ลการซ้ือขาย การแลกเปล่ียน และการลงทุน ในสินทรัพย์ดิจิทัล
ของล้กค�าเพ่ือประโยชน์ในการสอบทานทรัพย์สินของล้กค�า

ปิัจำจำุบัน้หลักเกณฑ์ เงื�อน้ไข และวิธีการใน้การ
ปิระกอบธุรกิจำส่ิน้ทุรัพย์ดิจำิทุัลยังมิได้มีการกำาหน้ด
ใน้เรื�องการจำัดทุำารายงาน้การซึ่ื�อขาย การแลก
เปิลี�ยน้ หรือการลงทุุน้ของลูกค้าของผู้ปิระกอบ
ธุรกิจำส่ิน้ทุรัพย์ดิจำิทุัล

คณะกรรมการ ก.ล.ต. ใน้การปิระชุมครั�งทุี�
 2/2565 เมื�อวัน้ทุี� 3 กุมภาพัน้ธ์ 2565 จำึงได้มี
มติเห็น้ชอบหลักการใน้การกำาหน้ดหลักเกณฑ์
ให้ผู้ปิระกอบธุรกิจำปิระเภทุศูน้ย์ซึ่ื�อขายส่ิน้ทุรัพย์
ดิจำิทุัล น้ายหน้้าซึ่ื�อขายส่ิน้ทุรัพย์ดิจำิทุัล ผู้ค้า
ส่ิน้ทุรัพย์ดิจำิทุัล และผู้จำัดการเงิน้ทุุน้ส่ิน้ทุรัพย์
ดิจำิทุัล จำัดทุำารายงาน้ข้อมูลการซึ่ื�อขาย การแลก
เปิลี�ยน้ หรือการลงทุุน้ใน้ส่ิน้ทุรัพย์ดิจำิทุัล และส่�ง

รายงาน้ข้อมูลดังกล�าวให้แก�ลูกค้า 
โดยให้เปิ็น้ไปิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อน้ไข
 และเงื�อน้เวลาทุี�ส่ำาน้ักงาน้ปิระกาศกำาหน้ดไว้
บน้เว็บไซึ่ต์ของ ก.ล.ต. โดย ก.ล.ต. ร�วมกับกรม
ส่รรพากร 

และส่มาคมการค้าผู้ปิระกอบธุรกิจำส่ิน้ทุรัพย์ดิจำิทุัล
ไทุยกำาหน้ดรายละเอียดของรายงาน้ดังกล�าว เพื�อ
ให้ลูกค้าส่ามารถึตรวจำส่อบธุรกรรมของตน้เอง
ตามรายการซึ่ื�อขาย การแลกเปิลี�ยน้ หรือการ
ลงทุุน้ ทุี�กระทุำาผ�าน้ผู้ปิระกอบธุรกิจำส่ิน้ทุรัพย์
ดิจำิทุัล และยังส่ามารถึน้ำาข้อมูลดังกล�าวไปิใช้เพื�อ
ปิระโยชน้์ใน้การยื�น้เส่ียภาษัีได้อีกด้วย

ท้ังน้ี การออกประกาศุกำาหนดหลักเกณฑ์์ดังกล่าวได�ลงราชกิจจานุเบกษัา
และมีผลใช�บังคับต้ังแต่วันท่ี 30 มีนาคม 2565 โดย (1) ต้ังแต่วันท่ี

ประกาศุใช�บังคับจนถึงวันท่ี 30 เมษัายน 2565 ผ้�ประกอบธุรกิจจะจัดส่ง
รายงานให�แก่ล้กค�าเม่ือล้กค�าร�องขอ เพ่ือให�ผ้�ประกอบธุรกิจมีเวลาปรับตัว
 และ (2) ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษัภัาคม 2565 เป็นต�นไป ผ้�ประกอบธุรกิจต�อง
จัดส่งรายงานให�ล้กค�าภัายในวันถัดไปหลังจากท่ีล้กค�าทำาธุรกรรม และให�

ล้กค�าเข�าด้ธุรกรรมย�อนหลังได� 1 ปี 6 เดือน

กิ.ล.ตั้. ออกิเกิณฑ์์ให้ผู้ปร่ะกิอบธุุร่กิิจสิินทุร้่พย์ูดิิจิทุ้ล จ้ดิทุำาและส่ิงร่ายูงานข้้อมูล

การซ้ื้�อขุาย การแลกเปีล้�ยน และการลงทุั้นใน
สินทั้ร่พิ่ย์ดิ้จิท่ั้ลขุองลูกค้า
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PwC ประเทศุไทย คาดปริมาณและม้ลค่าการซ้ือขายและควบรวมกิจการในประเทศุไทยปี 2565 
จะเติบโตต่อเน่ืองจากปีก่อน แม�แนวโน�มอัตราดอกเบ้ียขาข้ึนจะส่งผลต่อต�นทุนทางการเงิน แต่

บริษััทต�องหาหนทางในการรักษัาความได�เปรียบทางการแข่งขัน และเพ่ิมความสามารถในการทำา
กำาไรในระยะยาวเพ่ือเอาชนะเงินเฟ้อ โดยคาดว่า อุตสาหกรรมบริการทางการเงินและอุตสาหกรรม

เทคโนโลยี จะเป็นสองอุตสาหกรรมของไทยท่ีมีการซ้ือขายและควบรวมกิจการมากท่ีสุดในปีน้ี

นางสาว ฉันทนุช โชติกพนิช หุ้นส่วนและหัวหน้าสาย
งานดีลส์ บริษัท PwC ประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปี
 2564 เป็นปีท่ีมีปริมาณการซ้ืึ่อขายกิจการสูงสุด
เป็นประวัติการณ์ เน่ืองจากธุรกิจและผู้คนเร่ิมปรับ
ตัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โควิด-19 ได้ และคาดว่า ปริมาณและมูลค่าการ
ซ้ืึ่อขายและควบรวมกิจการในปี 2565 จะเติบโต
ต่อเน่ืองจากปีก่อน แม้จะมีการแพร่ระบาดของสาย
พันธ์ุโอมิครอน รวมถึงอัตราดอกเบ้ียและเงินเฟ้อท่ี
เพ่ิมข้ึนก็ตาม เพราะผู้นำาธุรกิจเร่ิมมองเห็นแนวโน้ม
ของโลกในระยะต่อไปได้ชัดเจนย่ิงข้ึน จึงหันมาท
บทวนกลยุทธ์และธุรกิจในพอร์ตฟอลิโอของตนเอง
 ขณะท่ีบางธุรกิจต้องการปรับโครงสร้างต้นทุน หรือ
แสวงหาธุรกิจอ่ืนท่ีตนยังขาดเพ่ือรักษาอัตราการ
เติบโต โดยกิจการท่ีมีการควบรวมกันมากท่ีสุดใน
ประเทศไทยในปีท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่น้ันเป็นกิจการใน
กลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงินและเทคโนโลยี

“เทรนด์ของการทำาดีลส์ซื้อขายและควบรวมกิจการ
ของไทยในปีนี้จะคล�ายคลึงกับทั่วโลก แม�กระแส
อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น อัตราเงินเฟ้อที่ขยับขึ้นส้ง และ
กฎระเบียบที่เพิ่มมากขึ้น อาจทำาให�เกิดอุปสรรคต่อ
โครงสร�างการเงินสำาหรับการบรรลุข�อตกลงในการ
ทำาดีลส์บ�าง แต่สภัาวการณ์ดังกล่าว กลับจะยิ่งเป็น
ตัวผลักดันให�เกิดการควบรวมกิจการมากขึ้น บริษััท
จำาเป็นต�องเปลี่ยนแปลงตัวเอง เข�าส้่ตลาดใหม่ และ
แปลงไปส้่ดิจิทัลเพื่อเพิ่มคุณค่ากิจการอย่างยั่งยืน” 
นางสาว ฉีันทนุช กล่าว

แนวโน้มดังกล่าว สอดคล้องกับรายงาน Global 
M&A Industry Trends: 2022 Outlook ของ PwC 
ที่ทำาการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมดีลส์และทำาการวิเคราะห์กิจกรรมดีลส์
ทั่วโลก เพื่อประเมินถึงแนวโน้มปริมาณและมูลค่า
การควบรวมกิจการพบว่า ปริมาณและมูลค่าการ
ควบรวมกิจการเพิ่มขึ้นทั่วโลกในปีที่ผ่านมา โดย
การซึ่ื้อขายและควบรวมกิจการ (Mergers and 
Acquisitions: M&A) ที่ประกาศออกมามีจำานวน
กว่า 62,000 รายการในปี 2564 หรือเพิ่มขึ้น 24% 
จากปี 2563 ขณะที่มูลค่าของการซึ่ื้อขายและควบ
รวมกิจการที่เปิดเผยต่อสาธารณะก็แตะระดับสูงสุด
เป็นประวัติการณ์ที่ 5.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ (รวม
รายการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่า 5 พันล้านเหรียญสหรัฐ
ขึ้นไป) หรือเพิ่มขึ้น 57% จากปี 2563 และทำาลาย
สถิติเดิมที่ 4.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี 2550

นางสาว ฉันทนุช กล่าวต่อว่า สถานการณ์การควบ
รวมกิจการทั่วโลกนั้นมีการแข่งขันที่สูงขึ้นในกลุ่ม
นักลงทุนที่จะทำาการซึ่ื้อขายกิจการ ไม่ว่าจะเป็นนัก
ลงทุนทางการเงิน เช่น กองทุนไพรเวทอิควิตี้ หรือ
นักลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Corporates หรือ strategic 
investors) และการที่นักลงทุนมีเงินทุนที่ระดมมา
ผ่านทางตลาดทุน และจากบริษัทที่สร้างขึ้นมาเพื่อ
ระดมเงินทุนไปซึ่ื้อบริษัทอื่น (Special Purpose 

Acquisition Company: SPAC) ในสหรัฐฯ พร้อมใช้
เพื่อสร้างการเติบโตมากกว่าปีก่อน ๆ ทำาให้เกิดการ
คาดการณ์ว่า ราคาซึ่ื้อขายกิจการจะสูงขึ้นตามไป
ด้วย เมื่อนักลงทุนซึ่ื้อกิจการมาในราคาที่สูงรวมกับ
ต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นควบคู่กัน จึงเกิดเป็นความ
กดดันที่นักลงทุนต้องสร้างมูลค่ากิจการให้เกิดผล
กำาไรที่สูงกว่าที่เคยทำามาในอดีต

แนวโน�ม M&A ในอุตสาหกรรมหลัก
ทั่วโลกในปี 65

ทั้งนี้ รายงานฉบับดังกล่าว ยังระบุถึงแนวโน้มการ
ควบรวมกิจการที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมหลัก ดัง
ต่อไปนี้

1. อุตสาหกรรมตลาดผู้บริโภค: พฤติกรรมของผู้
บริโภคที่เปลี่ยนไปจะยังคงเป็นตัวเร่งให้เกิดกิจกรรม
 M&A ในปีนี้ เนื่องจากองค์กรธุรกิจและกองทุนไพร
เวทอิควิตี้ ต้องทบทวนพอร์ตโฟลิโอใหม่เพื่อรองรับ
แนวโน้มของผู้บริโภคที่กำาลังเกิดขึ้น เช่น การบริโภค
อย่างมีสติ (Conscious consumerism) ซึ่ึ่งจะทำาให้
เกิดความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการเปลี่ยนไปสู่
ธุรกิจรูปแบบใหม่ที่คำานึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

2. อุตสาหกรรมพลังงาน สาธารณูปโภค
 และทรัพยากร: แนวคิดในการดำาเนินธุรกิจโดย
คำานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
 (Environmental, Social and Governance: ESG) 
กำาลังขับเคลื่อนกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมนี้ โดยการ
ควบรวมกิจการจะถูกนำามาใช้เพื่อปรับสมดุลพอร์ต
การลงทุนและแสวงหาโอกาสในด้าน ESG เพื่อสร้าง
มูลค่าสำาหรับการเติบโต เช่น พลังงานหมุนเวียน
 การดักจับคาร์บอน การจัดเก็บแบตเตอรี่ ไฮโดรเจน
 โครงสร้างพื้นฐานการส่งสัญญาณ และเทคโนโลยี
สะอาดอื่น ๆ

3. อุตสาหกรรมบริการทางการเงิน: การแข่งขันเพื่อ
สร้างความได้เปรียบทางการตลาดเชิงกลยุทธ์จะ
ยังคงกระตุ้นให้เกิดการควบรวมกิจการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การซึ่ื้อขายและควบรวมกิจการที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำาเทคโนโลยีเข้ามาใช้
เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน ใน
ขณะเดียวกัน สินทรัพย์ที่ประสบปัญหา (Distressed 
assets) ในภาคธนาคารและประกันภัย จะตกเป็น
เป้าหมายในการซึ่ื้อขายและควบรวมกิจการได้เช่น
เดียวกัน

4. อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ: บริษัทยาและเวชภัณฑ์
จะมองหาวิธีปรับพอร์ตโฟลิโอเติบโตผ่านการซึ่ื้อขาย
และควบรวมกิจการ ซึ่ึ่งจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้

ธุรกิจสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น การผลิต
วัคซึ่ีนรูปแบบใหม่ (Messenger Ribonucleic Acid: 
mRNA) การบำาบัดด้วยเซึ่ลล์และยีนในบริการด้าน
สุขภาพ แพลตฟอร์มการดูแลเฉพาะทาง การแพทย์
ทางไกล (Telehealth) และเทคโนโลยีด้านสุขภาพอื่น
 ๆ เป็นต้น

5. อุตสาหกรรมการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและยาน
ยนต์: การทบทวนพอร์ตโฟลิโอเชิงกลยุทธ์และ ESG 
กำาลังขับเคลื่อนกิจกรรม M&A ในอุตสาหกรรมนี้
เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การซึ่ื้อขายและควบรวม
กิจการเพื่อเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัล เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า
และขับเคลื่อนอัตโนมัติ แบตเตอรี่และเทคโนโลยีการ
ชาร์จ การผลิตแบบเติมเนื้อวัสดุ วัสดุยุคใหม่ และ
การผลิตด้วยพลังงานทางเลือก

6. อุตสาหกรรมเทคโนโลยี สื่อ และโทรคมนาคม
: อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมกำาลังเผชิญกับผลกระ
ทบอย่างหนักจากการเข้ามาของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เข้าสู่กระแสหลักรวดเร็วกว่าที่
คาดการณ์ไว้ เทคโนโลยีจึงเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่จะมีปริมาณและมูลค่าการซึ่ื้อขายและควบรวม
กิจการสูงกว่าอุตสาหกรรมอื่น ในขณะที่บริษัท
จากอุตสาหกรรมอื่นก็จะพยายามเข้าถึงเทคโนโลยี
หลัก หรือความสามารถทางดิจิทัลของบริษัทใน
อุตสาหกรรมกลุ่มนี้เช่นกัน

“การเปลี่ยนผ่านไปส้่ดิจิทัล น่าจะเป็นแรงกดดัน
อย่างต่อเนื่องให�ทุกอุตสาหกรรมต�องกลับมาทบท
วนพอร์ตโฟลิโอในปีนี้ แม�การทำา M&A จะช่วยขับ
เคลื่อนการเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่การทบทวน
ธุรกิจเดิมและความสามารถในการทำากำาไรก็เป็น
สิ่งสำาคัญไม่แพ�กัน เพราะเมื่อกลับมาทบทวนจะ
ช่วยให�เห็นภัาพว่า ธุรกิจในป้จจุบันของเรานั้น ยัง
มีศุักยภัาพในการเติบโตท่ามกลางแนวโน�มโลกที่
กำาลังจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่ ทำาให�ช่วงผ่าน
มาเราจะเห็นหลาย ๆ บริษััทตัดขายธุรกิจที่ผลการ
ดำาเนินงานไม่ดี หรือไม่ใช่ธุรกิจหลักขององค์กร
 และอีกหลายรายพยายามรักษัาความได�เปรียบใน
การแข่งขันด�วยการซื้อกิจการใหม่เข�ามาเสริม ซึ่ง
เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยสร�างม้ลค่าเพิ่มให�
กิจการที่สำาคัญ ไม่แพ�การเติบโตของรายได�และ
การลดต�นทุน นอกจากนี้ ความขัดแย�งระหว่าง
ประเทศุที่เกิดขึ้น ยังส่งผลโดยตรงกับการบริหาร
ซัพพลายเชนทั่วโลก การเปลี่ยนวิธีการบริหาร
จัดการวัตถุดิบ แรงงาน การขนส่ง อาจทำาให�นัก
ลงทุนเปลี่ยนกลยุทธ์กระจายความเสี่ยงด�วยการมี
แหล่งวัตถุดิบในประเทศุ หรือในละแวกใกล�เคียง
 หรือ Nearshore มากขึ้น ผ่านการซื้อขายกิจการ
 อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 อาจ
มีการหยุดชะงัก หรือล่าช�าในการปิดการซื้อขาย
กิจการ” นางสาว ฉีันทนุช กล่าว

PwC ค่าดิปริ่มาณและมูลค่่ากิาร่ซ่ื้�อข้ายู 

และควบรวมั่กิจการขุองไทั้ยปี ี65 เติบโตต�อเน้�อง

การเงิิน
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นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน IAA แถลงผลการสำารวจ
ความเห็นของนักวิเคราะห์และผ้�จัดการกองทุนต่อมุมมองในด�านการลงทุนและคาดการณ์

ทิศุทางดัชนีราคาหุ�นไทย (SET Index) โดยคร้ังน้ีมีผ้�ตอบแบบสำารวจท้ังหมด 27 บริษััท แบ่ง
เป็นบริษััทหลักทรัพย์จำานวน 21 บริษััท บริษััทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจำานวน 4 บริษััท
 บริษััทหลักทรัพย์ท่ีปรึกษัาการลงทุน 1 บริษััทและบริษััทโกลด์ ฟิวส์เจอร์ส 1 บริษััท ซ่ึงได�

ปรับสมมติฐีานหลักเป็นป้จจุบันแล�ว ผลสำารวจโดยสรุป ดังน้ี

สมมติฐีาน GDP ปี 65 น้ันผู้ตอบทุกรายมองว่าเป็นบวก ผู้ตอบท่ีให้
ตัวเลขตำ่าสุดคือ 2.00% ส่วนค่าเฉีล่ียอย่้ท่ี 3.09% ลดลงจากการสำารวจ

คร้ังก่อน (ม.ค.65) ซ่ึงเคยใช�สมมติฐีานท่ี 3.71%

IAA เผยูน้กิวิเค่ร่าะห์ และผู้จ้ดิกิาร่กิองทุุนค่าดิว่าด้ิชนีร่าค่าหุ้นไทุยู ณ สิิ�นไตั้ร่มาสิทีุ� 2

จะเฉล้�ยอยู�ท้ั้� 1,688 จุด้/หุ้์นเด้�น 
BDMS - KBANK - MAKRO
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ทางด้านสมมติฐานราคานำ้ามัน มีค่าเฉล่ียของผู้ตอบแบบสอบถามท่ี 
94.03 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยแยกตามกลุ่ม มีผู้ตอบดังน้ี

• 80 – 89.99 เหรียญสหรัฐ มีผู้ตอบร้อยละ 18.52
• 90 – 99.99 เหรียญสหรัฐ มีผู้ตอบร้อยละ 51.85

• 100 – 109.99 เหรียญสหรัฐ มีผู้ตอบร้อยละ 22.22
• 110 – 109.99 เหรียญสหรัฐ มีผู้ตอบร้อยละ 7.41

ผลสำารวจความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนร้อยละ 44.44 มองว่าดัชนี
ราคาหุ้นไทยในช่วงไตรมาสที่ 2 มีแนวโน้ม Sideways หรือไม่เปลี่ยนแปลงไปมากจาก

สิ้นไตรมาส 1 ปี 2565 ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 40.74 มองไปในไปใน
ทิศทางลบ และร้อยละ 14.82 มองว่าตลาดจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางบวก

ท้ังน้ีนักวิเคราะห์ และผู้จัดการกองทุนคาดว่าดัชนีราคา
หุ้นไทย ณ ส้ินไตรมาสท่ี 2 จะเฉล่ียอยู่ท่ี 1,688 จุด



IAA เผยูน้กิวิเค่ร่าะห์ และผู้จ้ดิกิาร่กิองทุุน
ค่าดิว่าด้ิชนีร่าค่าหุ้นไทุยู ณ สิิ�นไตั้ร่มาสิทีุ� 2

จะเฉล้�ยอยู�ท้ั้� 1,688 จุด้/หุ้์นเด้�น 
BDMS - KBANK - MAKRO
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เมื่อให้มองยาวไปจนถึงสิ้นปี 2565 ปัจจัยที่มี
ผลบวกต่อดัชนีราคาหุ้นไทยในปี 2565 ได้แก่
 Fund Flows จากต่างประเทศสู่ตลาดทุนไทย
 ผู้ตอบแบบสำารวจ 81.48% เทคะแนนให้อย่าง
ชัดเจนว่าเป็นผลบวก รองลงมาผู้ตอบ 74.07% 
คาดว่าผลประกอบการของบจ. และแนวโน้ม
สถานการณ์วัคซึ่ีนและโควิดในไทย มีผู้ตอบ 
51.85% ตามลำาดับ

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%ตามลำาดับ

สมาคมนักวิเคราะห์ฯ ได้สอบถามความเห็น
ของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุนเกี่ยวกับ
 ข้อเสนอแนะว่าภาครัฐควรเร่งนโยบายเรื่องใด
ที่มีผลบวกต่อภาวะเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่เสนอให้
ภาครัฐใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว จำานวนร้อยละ 36.84 ของผู้
ตอบเสนอด้านการช่วยเหลือภาคธุรกิจ ได้แก่
 เร่งแผนเปิดประเทศเพื่อดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างชาติ นโยบายสนับสนุน/ช่วยเหลือสินเชื่อ
ภาคธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนกลุ่มที่ได้รับผลก
ระทบจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น จำานวนร้อย
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

คาดการณ์กำาไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ปี 2565 
ของตลาดเฉลี่ยที่ 89.11 บาท ลดลงกว่าผล
สำารวจครั้งก่อน ซึ่ึ่งอยู่ที่ 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

สำาหรับจุดสูงสุดของ SET Index ช่วงเม.ย. - 
ธ.ค. 65 เฉลี่ยที่ระดับ 1,774 จุด ทั้งนี้มีผู้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 72.73 ที่คาดว่าดัชนีจะ
ทำาจุดสูงสุด 1,701 – 1,800 จุด และมีผู้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 18.18 ที่คาดว่าจุดสูงสุด
จะอยู่ในช่วง 1,801 – 1,900 ตามลำาดับ

เมื่อมองจุดตำ่าสุดของปี 2565 นักวิเคราะห์และ
ผู้จัดการกองทุน คาดการณ์จุดตำ่าสุดของดัชนี
ราคาหุ้นไทย (SET Index) ช่วงเม.ย. - ธ.ค. 65 
มีค่าเฉลี่ยจุดตำ่าสุด ที่ 1,567 จุด

ทั้งนี้นักวิเคราะห์ และผู้จัดการกองทุนคาดเป้า
หมายดัชนี ณ วันสิ้นปี 2565 มีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 1,747 จุด ซึ่ึ่งลดลงเล็กน้อยจากระดับคาด
การณ์ไว้ครั้งก่อน ซึ่ึ่งอยู่ที่ 1,760 จุด

ความเห็นของนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน
เกี่ยวกับการจัดพอร์ตการลงทุน แนะนำา ให้มี
เงินสด / เงินฝึากระยะสั้นร้อยละ 13.85 ของ
พอร์ต และมีกองทุนตราสารหนี้ร้อยละ 13.15
ส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง
นั้น แนะนำาให้แบ่งเงินลงทุนไว้ในหุ้นไทยหรือ
กองทุนหุ้นไทย ร้อยละ 29.46 รองลงมา ลงทุน
ในหุ้นต่างประเทศหรือกองทุนหุ้นต่างประเทศ
 ร้อยละ 27.29 ตามมาด้วย การแบ่งเงินลงทุน
ไว้ในกองทุนอสังหา/REIT ร้อยละ 8.66 และ
ทองคำา ร้อยละ 7.41 และสินทรัพย์อื่นๆ เช่น 
Digital Currency นำ้ามัน ร้อยละ 0.18

หมวดธุรกิจที่แนะนำาเพิ่ม- ลดนำ้าหนักการ
ลงทุนในไตรมาส 2

สำาหรับในการลงทุนหุ้นไทยในปี 2565 นั้น
 แนะนำาให้เพิ่มนำ้าหนักการลงทุน ในหมวดธุรกิจ 
ค้าปลีก ธนาคาร การท่องเที่ยว และสื่อสาร

ในขณะที่ให้ลดนำ้าหนักการลงทุนใน หมวด
ธุรกิจปิโตรเคมี พลังงานและสาธารณูปโภค 
รวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

หุ�นเด่น

รายชื่อหุ้นที่นักวิเคราะห์แนะนำาโดยมีจำานวน
สำานักวิเคราะห์แนะนำาตรงกันตั้งแต่ 4 สำานักขึ้น
ไป มีดังนี้ (เรียงชื่อตามอักษรย่อ)

1. BDMS ด้วยมองว่าผลประกอบการฟื้นตัวดี
ต่อเนื่องในปี 2565 ซึ่ึ่งคาดว่าจะรับผลบวกจาก
การเปิดประเทศ คนไข้ต่างชาติจะกลับมา ซึ่ึ่ง
หลังผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ทั้งยังมองว่า
ธุรกิจของ BDMS อยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยว
กำาไรจากเงินลงทุน เนื่องจากผ่านการลงทุน
ขนาดใหญ่ไปแล้ว และ รพ.ใหม่ที่เปิดส่วนใหญ่
ผ่านจุดคุ้มทุนแล้ว

2. KBANK คาดกำาไรสุทธิโต 6% YoY (+14% 
QoQ) ใน 1Q22 จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่สูง
ขึ้นหนุนจากสินเชื่อที่โตขึ้นและอัตราค่าใช้จ่าย
ต่อรายได้ที่ปรับดีขึ้น แม้ราคานำ้ามันที่สูงขึ้น
อาจบั่นทอนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย แต่
ทิศทางกำาไรของธนาคารมีแนวโน้มที่ฟื้นตัวขึ้น

3. MAKRO คาดหลังสถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19 เริ่มคลี่คลาย กำาลังซึ่ื้อ
เริ่มกลับมา ทั้งจากสถานการณ์ในประเทศไทย
และในต่างประเทศ ประมาณการณ์กำาไรปี
 2565 และ 2566 เติบโต 82% YoY และ
 44%YoY ตามลำาดับ การรวมธุรกิจของ
 MAKRO และ Lotus’s เพิ่มศักยภาพในการ
ขายสินค้าโดยเฉพาะสินค้าอาหารสด และ
รายได้จากค่าเช่าจากธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าใน
ศูนย์การค้าของ Lotus’s
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สถานการณ์ความขัดแย�งระหว่างประเทศุรัสเซีย-ย้เครน ประกอบกับการเร่งปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ีย
นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐีในช่วงไตรมาสแรกของปี 2565 ทำาให�มีแรงขายสุทธิตราสารหน้ี
ไทยของนักลงทุนต่างชาติค่อนข�างมากในเดือนมีนาคม แต่ม้ลค่าการลงทุนสะสมสุทธิต้ังแต่ต�นปี
จนถึงส้ินไตรมาสแรกยังคงเป็นบวก โดยมียอดการซ้ือสะสมสุทธิท่ี 23,751 ล�านบาท สำาหรับการ

ออกตราสารหน้ีภัาคเอกชนระยะยาวยังคงคึกคักโดยมียอดการออก 2.68 แสนล�านบาท 
ส้งข้ึน 45% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีท่ีแล�ว

การออกตราสารหน้ีภาคเอกชนระยะ
ยาวในไตรมาสแรกของปี 2565 มีมูลค่า
 268,746 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 45% จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกว่า 90% 
เป็นหุ้นกู้ในกลุ่ม Investment grade (
ต้ังแต่ BBB- ข้ึนไป) ในขณะท่ีหุ้นกู้กลุ่ม
 High yield ถึง 83% เป็นหุ้นกู้แบบ
มีประกันโดยจัดให้มีท่ีดินและส่ิงปลูก
สร้างเป็นหลักประกัน หรือเป็นการคำ้า
ประกันโดยนิติบุคคลอ่ืน

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

กระแสเงินลงทุนจากต่างประเทศ
 (Fund flow) ในช่วง 2 เดือนแรกของ
ปี มีการซึ่ื้อสุทธิตราสารหนี้ไทยอย่างต่อ
เนื่องโดยมียอดซึ่ื้อสุทธิสะสมจนถึงวันที่ 
23 กุมภาพันธ์ 2565 สูงกว่า 1.45 แสน
ล้านบาท ก่อนที่จะพลิกกลับมาเป็นการ
ขายออกตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์
 และตลอดเดือนมีนาคมหลังเกิดความ
ขัดแย้งรัสเซึ่ีย-ยูเครน

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

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

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. ตามลำาดับจากสิ้นปีที่แล้ว
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% ตามลำาดับ

ทั้งนี้ นางสาวอริยา ติรณะประกิจ
 รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) กล่าวว่า 
สถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซึ่ีย-ยูเครน
 ที่ผ่านมามีผลกระทบโดยตรงต่อตลาด
ตราสารหนี้ไทยค่อนข้างจำากัด

แต่มีผลกระทบทางอ้อมส่งผ่านไปทาง
อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้น จนอาจกระทบ
ต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกใน
อนาคต และทำาให้ธนาคารกลางต่างๆ
 ต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
 จนมีผลให้ Bond yield มีแนวโน้มขยับ
ขึ้นสูงและเร็วกว่าที่คาด

สำาหรับทิศทางอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลไทย คาดว่าจะมีความ
ผันผวนสูงโดย Bond yield ระยะกลาง
ถึงยาวมีทิศทางเพิ่มขึ้นตาม Bond yield 
สหรัฐฯ ในขณะที่ Bond yield ระยะสั้น
จะยังทรงตัวในระดับตำ่าจนกว่าจะมีการ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่ึ่งคาดว่า
อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงปลายปี ทั้งนี้ Bond 
yield 10 ปี ที่อ้างอิงจากแบบจำาลอง
 Machine learning คาดว่ามีโอกาส
ปรับตัวขึ้นไปสู่ระดับ 2.5 – 2.7% ณ
 สิ้นไตรมาส 2 โดยมีสมมติฐานว่าความ
ขัดแย้งระหว่างรัสเซึ่ีย-ยูเครนมีความ
คลี่คลายลงและไม่ลุกลามจนกระทบต่อ
การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
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1Q65 ยังโดนป้จจัยลบรุมเร�า
  
คาด 1Q65 ยังโดน้ปัิจำจัำยลบรุมเร้า : ทุางฝ่ายคาดการดำาเนิ้น้งาน้ 1Q65 แม้จำะได้ผลบวกจำาก
ราคาหมูและไก�ใน้ปิระเทุศ +18%, +22 % y-y และ +22%, +19% q-q แต�ราคาวัตถุึดิบหลัก
ทัุ�งข้าวโพด, กากถัึ�วเหลือง +20% y-y +7-8 % q-q ขณะทีุ�การดำาเนิ้น้งาน้ใน้ตปิทุ. โดยเฉพาะ
เวียดน้ามยังได้รับผลกระทุบจำากมาตรการล็อกดาวน์้และ ASF ทุำาให้ราคาหมูลดลงและกำาลังซืึ่�อ
หดตัว, ส่�วน้จีำน้คาดการดำาเนิ้น้งาน้ยังไม�ฟ้�น้ตัวจำากราคาหมูทีุ�ยังลดลงจำากการเลี�ยงเพิ�มขึ�น้

อีกทัุ�งหลังปิรับโครงส่ร้างส่�งผลให้ CPF ถืึอ CTI เพิ�มจำาก 18 % เป็ิน้ 27 ทุำาให้ต้องรับรู้ผลกระ
ทุบทุางลบมากขึ�น้ ส่�วน้ปิระเทุศอื�น้ ๆ ยังไม�ฟ้�น้ตัวขึ�น้เช�น้กัน้ อีกทัุ�งไตรมาส่นี้�ราคาหมูทีุ�ลดลงทัุ�ง
ใน้จีำน้และเวียดน้ามทุาให้ต้องรับรู้ขาดทุุน้จำากสิ่น้ทุรัพย์ชีวภาพตามราคาหมูทีุ�ลดลง และคาดจำะ
ไม�มีรายการพิเศษัใน้มูลค�าทีุ�มาก คาดกำาไรส่ทุุธิ 549 ลบ. -92% y-y -92% q-q

คงแนะนำา ซ้ือ ราคาพ้ืนฐีาน 28 บาท : แม้แน้วโน้้มการดำาเนิ้น้งาน้ 1Q 65 จำะ
ยังไม�ส่ดใส่ แต�คาดช�วงทีุ�เหลือของปีิจำะดีขึ�น้จำากการปิรับราคาขายขึ�น้ได้ตามต้น้ทุุน้ทีุ�เพิ�มขึ�น้และ
การผ�อน้คลายมาตรการใน้ปิระเทุศต�าง ๆ ทีุ�เพิ�มขึ�น้จำะช�วยให้การดำาเนิ้น้งาน้ฟ้�น้ตัวได้อีกครั�ง

นารี อภิัเศุวตกานต์, นักวิเคราะห์การลงทุนด�านหลักทรัพย์ #17971

บล.ฟิิลลิป (ประเทศไทย) : CPF 

แนะนำ�ซ้ื้�อ ร�ค�พ้ื้�นฐ�น 28 บ�ท
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ทรานฟอร์มธุรกิจเข�าส่้ดิจิทัลและส่วนแบ่งกำาไรบริษััทร่วมยังดี
ปี 2564 กำาไรโตมากจากรายการพิเศุษั หากไม่รวมกำาไรยังโตดี
TKS มีรายได้ทีุ� 1,717 ล้าน้บาทุ -9.2% y-y จำากผลกระทุบของ COVID-19 ส่�งผลให้ ลูกค้ากลุ�มธน้าคารและส่�งออกมีคำาสั่�งซืึ่�อชะลอตัวลง รวมถึึงได้มีการขายธุรกิจำ
บัตรพลาส่ติกไปิพร้อมกับ TBSP ใน้เดือน้ ก.ย. 64 แต�กำาไรเติบโต 420% y-y ทีุ� 1,191 ล้าน้บาทุ จำากกำาไรพิเศษัขาย TBSP มีบัน้ทึุกกำาไรจำากการปิรับโครงส่ร้างธุรกิจำ 
784 ล้าน้บาทุ หากไม�นั้บรวมมีกำาไรปิกติทีุ� 414 ล้าน้บาทุ โต 80.8% 

ทัุ�งจำากส่�วน้แบ�งกำาไรจำากบริษััทุร�วม SYNEX ทีุ�เพิ�มขึ�น้ 34.1% เป็ิน้ 324 ล้าน้บาทุ ซึึ่�งคิดเป็ิน้ 78% ของกำาไร TKS ส่�วน้ธุรกิจำโรงพิมพ์และ TBSP 

(ก�อน้ทีุ�จำะขายออก) มีกำาไรเพิ�มขึ�น้ 760.9% y-y เป็ิน้ 82 ล้าน้บาทุ จำากปีิก�อน้ขาดทุุน้ 12 ล้าน้บาทุ จำากการย้ายโรงงาน้ TBSP มารวมไว้ทีุ�เดียวกับ TKS ทีุ�นิ้คมฯสิ่น้
ส่าคร ทุำาให้ส่ามารถึบริหารต้น้ทุุน้และค�าใช้จำ�ายมีปิระสิ่ทุธิภาพดีขึ�น้ต้น้ทุุน้ -16.4% และ SG&A -9.5% อัตรากำาไรขั�น้ต้น้และอัตรากำาไรจำากการดำาเนิ้น้งาน้ดีขึ�น้เป็ิน้ 
28.5% และ 7% จำากปีิก�อน้ทีุ� 22.4% และ 0.8%

เน�นเติบโตในสินค�าที่ใช�เทคโนโลยีส้งขึ้น

หลังขายธุรกิจำบัตรพลาส่ตกิ ไปิ ทุำาให้เหลือธุรกิจำ 2 กลุ�ม 5 ธุรกิจำย�อย คือ 1) ธุรกิจำดั�ง เดิมหรือธุรกิจำหลักได้แก� ธุรกิจำการบริการผลิตเอกส่ารสิ่�งพิมพ์ปิลอดการ
ปิลอมแปิลงและงาน้เชิงพาณิชย์ และธุรกิจำการบริการงาน้พิมพ์ข้อมูลของลูกค้าด้วยระบบดิจิำทัุล และ 2) ธุรกิจำเติบโตทีุ�ต้องใช้เทุคโน้โลยีสู่งขึ�น้ ได้แก�ธุรกิจำการ
บริการระบบจัำดการคลังสิ่น้ค้าพร้อมจัำดส่�ง, ธุรกิจำการบริการผลิตฉลากและบรรจุำภัณฑ์ และธุรกิจำบริการพัฒน้าระบบ e-Solution และ Tech Platform ซึึ่�งใน้ 2 
กลุ�มมีสั่ดส่�วน้รายได้ปีิ 2564 ทีุ� 61%:39%

   โดยระยะยาว TKS จำะเน้้น้ใน้ธุรกิจำเติบโตให้มีสั่ดส่�วน้เพิ�มเป็ิน้ 60% ทุำาให้แน้วโน้้มอัตรากาไรขั�น้ต้น้ดีขึ�น้ โดยใน้ปีินี้�จำะลงทุุน้ติดตั�งเครื�องผลิตฉลากและบรรจุำ
ภัณฑ์ป้ิองกัน้การปิลอมแปิลงใน้ 2Q65 และเริ�มผลิตได้ใน้ 3Q65 และปิรับปิรุงระบบจัำดการคลังสิ่น้ค้าโดยงบลงทุุน้ 200 ล้าน้บาทุ

ทรานส์ฟอร์มธุรกิจไปส่้ดิจิทัล
ด้วยวิชั�น้ใหม�ทุราน้ส์่ฟอร์มธุรกิจำจำาก Security Solution ไปิเป็ิน้ Tech Ecosystem Builder จึำงเข้าลงทุุน้ใน้กองทุุน้ SeaX Ventures ทีุ�เป็ิน้กองทุุน้เน้้น้ลงทุุน้ใน้
ส่ตาร์ทุอัพทัุ�วโลกทีุ�มีเทุคโน้โลยีชั�น้สู่ง และจัำดตั�งบริษััทุย�อย “เน็้กซ์ึ่ เวน้เจำอร์ส่” ลงทุุน้ธุรกิจำทีุ�มีศักยภาพหรือธุรกิจำเทุคโน้โลยีดิจิำทัุล และส่ตาร์ทุอัพโดยตั�งงบลงทุุน้
ใน้ปีินี้�ทีุ� 100 ล้าน้บาทุ

น้อกจำากนี้�ยังเพิ�มทุุน้ใน้ TBSP อีก 102 ล้าน้บาทุ รักษัาสั่ดส่�วน้การถืึอหุ้น้ 25% เพื�อให้ไปิขยายธุรกิจำ Vending Machine และธุรกิจำบัตรพลาส่ติก และเป็ิน้พัน้ธมิตร
กับ SABUY (ถืึอหุ้น้ TBSP 73.54%) โดย TKS ถืึอหุ้น้ใน้ SABUY ทีุ� 9.16% ซึึ่�ง SABUY มีอีโคซิึ่ส่เต็มขน้าดใหญ�และ Fintech จำะช�วยส่นั้บส่นุ้น้การทุราน้ส์่ฟอร์ม
ธุรกิจำของ TKS ได้

แนะนำา “ทยอยซ้ือ” ราคาพ้ืนฐีาน 13.60 บาท
  1Q65 แน้วโน้้มยังดีแม้รายได้จำะลดลงจำากการขายธุรกิจำบัตรพลาส่ติกไปิ แต�ได้ส่�วน้กำาไรจำาก SYNEX ช�วยหนุ้น้กำาไรไว้ และ 2Q65 TBSP จำะมีการบัน้ทึุกกาไร
ขายทีุ�ดิน้และสิ่�งปิลูกส่ร้างทีุ� 191 ล้าน้บาทุ แต�ราคาทุุน้ทีุ�เพียง 8 ล้าน้บาทุ คาดรายได้ปีินี้�ทีุ� 1,705 ล้าน้บาทุ บน้ธุรกิจำเดิม (หลังหักรายได้จำากบัตรพลาส่ติกใน้ปีิก�อน้ 
167 ล้าน้บาทุ) โต 10% จำากการฟ้�น้ตัวของเศรษัฐกิจำ

  ส่�วน้การเลือกตั�งผู้ว�ากรุงเทุพฯคาด TKS จำะไม�ร�วมพิมพ์บัตร เพราะปิกติจำะร�วมปิระมูลการเลือกตั�งใหญ�ทัุ�วปิระเทุศเป็ิน้หลักและคาดกำาไรทีุ� 493 ล้าน้บาทุ โต
จำากกำาไรปิกติใน้ปีิก�อน้ทีุ� 414 ล้าน้บาทุ บน้คาดการณ์ SYNEX กำาไรโต 15% บน้ Fully Dilute (ปิระกาศจำ�ายปัิน้ผล 10 หุ้น้เดิม ต�อ 1 หุ้น้ปัิน้ผล) ราคาพื�น้ฐาน้ปิรับ
เป็ิน้ 13.60 บาทุ อิงค�าเฉลี�ย P/E ย้อน้หลัง 3 ปีิ ทีุ� 14 เทุ�า ราคาหุ้น้ปิรับตัวขึ�น้มาระดับหนึ้�งแล้ว ปิรับลดคำาแน้ะน้ำาเป็ิน้ “ทุยอยซืึ่�อ” จำาก “ซืึ่�อ”

 

สยาม ติยานนท์

นักวิเคราะห์การลงทุนด�านหลักทรัพย์ #17970

โทร : 02-6351700 # 483

บล.ฟิิลลิป(ประเทศไทย) : TKS
แนะนำ�ทยอยซ้ื้�อ ร�ค�พ้ื้�นฐ�น 13.60 บ�ท
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 บล.โกลเบล็ก : MGT
แนะนำ� ซ้ื้�อ ร�ค�เหม�ะสม 5.60 บ�ท

• บริษััทมีรายได�จากการดำาเนินงานงวด 4Q21 เท่ากับ 259.9 ล�านบาท เติบโต +4.2%QoQ 
จากการรับร้�รายของบริษััทGreen leaf chemical (MGT ถือหุ�น 55%) เข�ามาเป็นไตรมาสแรก
 หลังจากเข�าลงทุนเม่ือ 30 ก.ย. ท่ีผ่านมา และ+70.1%YoY เม่ือเทียบกับฐีานต่ า ท่ีได�รับผลก
ระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด�านอัตรากำาไรข้ันต�นท าได�ท่ีระดับ 27.6% ดีข้ึนจาก 
26.6% ในไตรมาสก่อน ตามสัดส่วนยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึน แต่อ่อนตัวลงจาก 32.4% ใน 4Q20

• คาดแนวโน�มผลประกอบการปี 22 ยังเติบโตได�ดี โดยได�แรงหนุนจากการรับร้�รายได�เต็มปี
ของบริษััท Green leafchemical ประกอบกับคำาส่ังซ้ือจากล้กค�าท่ีมีเข�ามาต่อเน่ือง หลังผ้�
ประกอบการบางรายหยุดการนำาเข�าเคมีภััณฑ์์ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 นอกจากน้ัน
บริษััทยังได�เตรียมแผนแตกไลน์ธุรกิจใหม่เพ่ิมเติม ซ่ึงขณะน้ีอย่้ในข้ันตอนของการศึุกษัาและ
พิจารณารายละเอียด เราประมาณการรายได�และกำาไรสุทธิปี 22 ไว�ท่ีระดับ 1,027.6 ล�านบาท 
และ 125.7 ล�านบาท เติบโต +9.1% และ +19.5% ตามลำาดับ

 จากผลกระทบเงินบาทอ่อนค่าส่งผลให� ต�นทุนนำาเข�าสารเคมีส้งข้ึน ด�านค่าใช�จ่าย %SG&A/
Sales อย่้ท่ีระดับ 15.1%เพ่ิมข้ึนจาก 12.6% ใน 3Q21 ซ่ึงนับเป็นฐีานต่ า แต่ปรับตัวดีข้ึนจาก
 17.7% ใน 4Q20 ตามการบริหารจัดการ ท่ีมีประสิทธิภัาพ ส่งผลให� 4Q21 มีกำาไรสุทธิเท่ากับ
 24.2 ล�านบาท ลดลง -8.6%QoQ แต่เพ่ิมข้ึน +44.2%YoY ท้ังน้ีประกอบการท้ังปี 21 มีกำาไร
สุทธิเท่ากับ 105.4 ล�านบาท เติบโต +5.6%YoY ใกล�เคียงประมาณการของเรา

• ประเมินราคาเหมาะสมอิงค่าเฉีล่ีย PER เฉีล่ียย�อนหลัง 3 ปี ท่ี 18 เท่า ได�ราคาเหมาะสมปี 
22 ท่ี 5.60 บาท มี Upsideจากราคาป้จจุบันราว 10.9% คงคำาแนะนำา “ซ้ือ”
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บล.โกลเบล็ก : CPN
“ซ้ื้�อ” (ร�ค�เหม�ะสม Bloomberg Consensus 65.00 บ�ท)

• ผลการดำาเนินงานปี 65 มีแนวโน�มฟื�น
ตัวแรงจากฐีานตำ่าท้ังกลุ่มธุรกิจเดิมซ่ึง
คาดหวังว่าจะเห็น Traffic Recovery 
ส่วนลดค่าเช่าพ้ืนท่ีลดลง และการ
เปิดบริการศุ้นย์การค�าใหม่บริษััทเพ่ิง
ประกาศุแผนเร่ิมพัฒนาโครงการใหม่
 “เซ็นทรัล เวสต์วิว ราชพฤกษ์ั” พ้ืนท่ี
กว่า40 ไร่ พ้ืนท่ีปล่อยเช่าสำาหรับค�าปลีก
ราว 30,000 ตร.ม. งบลงทุนประมาณ
 6,200 ล�านบาท โดยนำาจุดแข็งจาก
โมเดลเซ็นทรัล อีสต์วิลล์semi-outdoor 
มาปรับใช� คาดสร�างเสร็จช่วง 4Q66 
ส่วนสาขาจันทบุรีจะเปิดบริการ 26 พ.ค. 
65 รองรับความเจริญในเขต EEC ผบห.
คาดโครงการใหม่ท่ีเปิดในปี 64 (อยุธยา
และศุรีราชา) และปี 65 (จันทบุรี) จะ
หนุนรายได�ปี 65โตราว 20-30%

• ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองเป็นบวก
จากการเปิดโครงการต่อเน่ืองหนุนราย
ได�มีศัุกยภัาพเติบโตเน่ือง ประกอบ
กับความกังวลต่อโควิด-19 ท่ีเร่ิมลด
ลงเพราะกลายเป็นโรคจำาประจำาถ่ิน
 และในวันท่ี 1 เมษัายน เป็นต�นไป
ประเทศุไทยจะเร่ิมเปิดประเทศุรับ
นักท่องเท่ียวต่างประเทศุเข�ามามาก
ข้ึน สอดคล�องกับการใช�จ่ายภัายใน
ประเทศุท่ีเร่ิมฟื�นตัวข้ึนต้ังแต่ 4Q64 ท่ี
เร่ิมเปิดเมืองเป็น sentiment ท่ีดีต่อ
ธุรกิจ Bloomberg Consensus คาด
กำาไรปี 65 เฉีล่ีย 9,014 ล�านบาท
 +26%YoY
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บล.โกลเบล็ก : TIDLOR
(ร�ค�เหม�ะสม Bloomberg Consensus 46 บ�ท)

Bloomberg Consensus คาดกำาไร 1Q65 +13%YoY +11%QoQ

• ในช่วง 1Q65 แม�เป็นช่วง low season แต่มี
รายได�จากการปล่อยสินเชื่อและขายประกัน
เติบโตดีใกล�เคียง 4Q64 ที่เป็นช่วง high 
season ได�แรงหนุนจาก “บัตรติดล�อ”สำาหรับ
บริการสินเชื่อจำานำาทะเบียนรถยนต์ การปล่อย
สินเชื่อรถบรรทุกที่เติบโตดีตามภัาพรวมธุรกิจ
โลจิสติกส์ส่งผลให�เป้าการเติบโตทั้งปีของสิน
เชื่อ 20-25% รายได�จากการรับประกัน 30-
35% น่าจะทำาได� NIM ลดลง YoY จาก
แคมเปญดอกเบี้ยพิเศุษั ค่าใช�จ่ายต่อรายได�
ลดลง QoQ คุณภัาพสินเชื่อไม่น่าเป็นห่วง 
%NPL ปลายปี 64 อย้่ที่ 1.2% ต่ำากว่าที่ระดับ
ต่ำากว่า 2%

• ความเห็น ฝ่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อ
ศุักยภัาพในการเติบโตต่อเนื่องทั้งรายได�
ค่านายหน�าจากการรับประกันและการ
ปล่อยสินเชื่อ รวมทั้งผลการดำาเนินงานที่
มีแนวโน�มเติบโตดีและโอกาสเติบโตแบบ 
inorganic จากดีล M&A เป็น upside 
จากผลการดำาเนินงานปกติ Bloomberg 
Consensus คาดกำาไร 1Q65 เฉีลี่ย 883 
ล�านบาท +13%YoY+11%QoQและคาดกำา 
ไรปี 65 เฉีลี่ย ปี 65 เฉีลี่ย 3,912 ล�าน
บาท +23%YoY
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บล.เมย์แบงก์ : CPALL
แนะนำ�ซ้ื้�อ ร�ค�เป้้�หม�ย 79 บ�ท

CP All (CPALL) กำาไรจะกลับมาเติบโต
Results Preview
การอุปโภัคบริโภัคฟื�นตัวจะผลักดันยอดขาย
เราคาดว่ากำาไร 1Q65 จะเพิ่มขึ้น 24% YoY ซึ่งเป็นการกลับมาเติบโตได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโค
วิด โดยคาดว่า SSSG ของร้านเซเว่นฯ จะเพิ่มเป็น 10% จากการอุปโภคบริโภคฟื้นตัวและการปรับเพิ่มราคาสินค้า 
ขณะที่ MAKRO (เป้าหมาย 54 บาท) จะได้ผลบวกจากการฟื้นตัวของการอุปโภคบริโภคด้วยเช่นกัน เราคาดว่าการ
จับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคจะฟื้นตัวดียิ่งขึ้นจากการเดินทางท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แนะนำา ซื้อ 
CPALL ราคาเป้าหมาย 79 บาท (DCF, WACC 7.3%, G.4%)  

SSSG ฟื�นตัวและรับร้�ยอดขายจากโลตัสเพิ่มขึ้น
การอุปโภคบริโภคฟื้นตัว การ Work from home น้อยลง และการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นจะส่งผลให้จำานวน
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) ทำาให้มีสาขารวม 13,284 สาขา 
ประกอบกับมีการรวมงบการเงินของโลตัส (ผ่านทาง MAKRO) เต็มไตรมาสคาดว่าทำาให้ยอดขายของ CPALL เพิ่ม
ขึ้น 43% YoY เป็น 183,795 ล้านบาท

คาดกำาไร 1Q65 เพิ่มขึ้นทั้ง QoQ, YoY 
แม้ยอดขายเพิ่มขึ้นมาก แต่เราคาดว่าอัตรากำาไรขั้นต้นทรงตัว YoY อยู่ที่ 21.3% เนื่องจากสัดส่วนยอดขายของ 
MAKRO (ซึ่งมีอัตรากำาไรต่ำากว่าเซเว่นฯ) เพิ่มขึ้น อีกทั้งกลุ่มสินค้าขายดีของร้านเซเว่นฯ เป็นกลุ่มที่มีอัตรากำาไรต่ำา 
เช่น สินค้าแพคใหญ่ และอาหารพร้อมรับประทาน (อิ่มคุ้ม) แม้ดอกเบี้ยจ่ายคาดว่าเพิ่มขึ้นจากการรวมงบการเงิน
ของโลตัส แต่เราประเมินกำาไรปกติของ CPALL เพิ่มขึ้น 24% YoY และ 33% QoQ เป็น 3,138 ล้านบาท 

การท่องเที่ยวฟื�นตัวจะช่วยเพิ่มล้กค�าเข�าร�าน 
จำานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติใน 1Q65 เพิ่มขึ้น 2,201% YoY เป็น 444,039 คน อีกทั้งโควิด-19 จะถูกประกาศให้
เป็นโรคประจำาถิ่นตั้งแต่ 1 ก.ค. 2565 คาดว่าจะทำาให้จำานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้นทั้งนักท่องเที่ยวต่างชาติ
และการท่องเที่ยวในประเทศของคนไทย เราคาดว่าจะเป็นผลบวกต่อ CPALL จากการที่ร้านเซเว่นฯ ในแหล่งท่อง
เที่ยวทำายอดขาย 7-8% ของยอดขายรวมของร้านเซเว่นฯ ก่อนเกิดการระบาดของโควิด อีกทั้งคาดว่า MAKRO ซึ่ง
มีทั้งธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกจะได้ผลบวกเช่นกันจากการฟื้นตัวของการอุปโภคบริโภค และธุรกิจ Food service  

Suttatip Peerasub
suttatip.p@maybank.com
(66) 2658 6300 ext 1430
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บล.เมย์แบงก์ : SCGP
คงแนะนำ�ซ้ื้�อ ร�ค�เป้้�หม�ย 70 บ�ท 

SCG Packaging (SCGP)
1Q65ฟื�นตัวแต่ไม่เด่นจากต�นทุนกดดัน
Results Preview 
ปรับลดกำาไรปี2565/66 ลง 9%/7%  แต่คงแนะนำาซื้อ 
เราคาดกำาไรปกติจะฟื้นตัวจากไตรมาสก่อน 1,806 ล้านบาท (+33%QoQ) แต่จะลดลงจากปีก่อน 20%YoY ซึ่ึ่งจะ
ประกาศในวันที่ 26 เม.ย. นี้  อ่อนแอกว่าที่คาดหวังก่อนหน้านี้จากต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น  เราปรับประมาณการกำาไรปี
 2564/65 ลดลง 9%/7% แต่ยังเติบโตสูง 21%/14% ตามลำาดับ  จากประมาณการที่ปรับลดลง ทำาให้ราคาเป้าหมาย
ตามวิธี DCF ลดลงเหลือ 70บาท จาก 75บาท เราคงแนะนำา ซึ่ื้อ  คาด SCGP จะมีการเติบโตสูงในระยะยาว  จากการ
ขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และ กลยุทธ์โซึ่ลูชันบรรจุภัณฑ์ครบวงจร และ การบรูณาการภายในห่วงโซึ่่คุณค่า 
ตั้งงบลงทุน 5 ปี 1 แสนล้านบาท จากกระแสเงินสดภายในเป็นหลัก เพื่อสนับสนุนการเติบโตเป็นสองเท่า       

1Q65กำาไรจะฟื�นตัว แต่ไม่เด่นเพียงพอ
1Q65 กำาไรปกติคาดจะฟื้นตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อน 33%QoQ สู่ระดับ 1,806 ล้านบาท แต่ไม่เด่นเพียงพอ โดยยัง
ปรับลดลงจากปีก่อน 20%YoY  ผลประกอบการที่ปรับลดลงจากปีก่อน เนื่องจาก  1) ความต้องการในจีนที่อ่อนตัว
ทำาให้สเปรดของกระดาษบรรจุภัณฑ์ (Testliner spread) หักด้วยต้นทุนเศษกระดาษ (AOCC) ลดลง 17%YoY เหลือ
 255 เหรียญ/ตัน  รวมถึง  2) ต้นทุนถ่านหินและค่าระวางที่ปรับเพิ่มขึ้น  คาดอัตรากำาไรขั้นต้นจะไม่สูงนัก 17% แม้ว่า
จะดีขึ้นจากไตรมาสก่อน 14.7% แต่ยังปรับลดลงจากปีก่อนที่สูงถึง 22.2%  ยอดขายคาดจะอยู่ในระดับสูง 35,505 
ล้านบาท (+1%QoQ, +30%YoY) ได้แรงหนุนเพิ่มจากการ M&P (Duytan,  Intan และ Deltalab) เต็มไตรมาส  

ต�นทุนปรับเพิ่มขึ้นแต่ยังบริหารจัดการได�  ปรับลดกำาไรลงแต่คาดจะเติบโต 
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 เราจึงปรับลดประมาณการกำาไรปี 
2564/2565 ลดลง 9%/7%  แต่ยังเติบโตได้ดี 21%/14% สู่ระดับ  9,642 / 11,000 ล้านบาท ตามลำาดับ  
 
กลยุทธ์การเติบโตที่ชัดเจนควรค่าแก่พรีเมียม 

ก่อนที่ความขัดแย้งในรัสเซึ่ีย/ยูเครนจะเกิด ภาวะเศรษฐกิจโลกก็ผันผวนเนื่องจากราคาพลังงานที่สูงและความ
ต้องการที่เพิ่มขึ้น จากราคานำ้ามันดิบที่พุ่งเกิน 100 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล และอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้น มีโอกาส
เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ ในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนสูง บริษัทที่มีกลยุทธ์การเติบโตที่ชัดเจนน่าจำาได้พรีเมียม 
หลังจากประสบความสำาเร็จในการขยายกำาลังการผลิตและ M&P ทาง SCGP ได้จัดสรรเงินลงทุนอีก 2 หมื่นล้านบาท
ในปีนีเพื่อขยายกำาลังการผลิตและเข้าซึ่ื้อกิจการ 

Surachai Pramualcharoenkit
surachai.p@maybank.com
(66) 2658 6300 ext 1470



มุุมุวิิเคราะห์์หุ์�น
MAGAZINE HOONINSIDE

Siam Cement (SCC TB) คาด 1Q65 ซบเซา
จากต�นทุนเพ่ิม ลดคาดการณ์กำาไรลง 

บล.เมย์แบงก์ : SCC
คงแนะนำ� ซ้ื้�อ ร�ค�เป้้�หม�ย 462.5 บ�ท

ปรับลดคาดการณ์กำาไร 64/65 ลง 18%/2%  แต่คงแนะนำา ซื้อ 
เราคาดว่ากำาไรสุทธิของ SCC จะลดลง 39% YoY แต่เพิ่มขึ้น 10% QoQ ซึ่ึ่งจะประกาศงบในวันที่ 27 เม.ย. นี้
  จากเดิมที่คาดว่าจะฟื้นตัว YoY กลับถูกกดดันด้วยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและความต้องการที่ลดลง กดดันราคา
ผลิตภัณฑ์ เราปรับลดประมาณการกำาไรปี 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
แนะนำา ซึ่ื้อ

1Q65 ฟื�นตัวช�าลง
เบื้องต้น เราคาดว่า 1Q65 จะแข็งแกร่งจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาปกติ แต่ผิดคาดเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อ
กระทบต้นทุนหลายอย่าง จากวัตถุดิบ เชื้อเพลิง ไปจนถึงการขนส่ง คาดยอดขายจะเติบโต 23% YoY, 5% QoQ 
สู่ระดับ 1.504 แสน ลบ. แต่กำาไรจากการดำาเนินงานจะลดลง 59% YoY, 6% QoQ เหลือ 6.2 พัน ลบ.เนื่องจาก
 GM ที่ลดลง opex ที่สูงขึ้น EBITDA จากการดำาเนินงานคาดว่าจะอยู่ที่ 1.7 หมื่น ลบ. ลดลง 27% YoY (ทรงตัว
 QoQ)  แต่คาดกำาไรสุทธิจะสูงถึง 9.1 พัน ลบ. -39% YoY จากการดำาเนินงานที่ชะลอตัวและส่วนแบ่งกำาไรจาก
เงินลงทุนที่ลดลง หากเป็นไปตามประมาณการ NP ของเรา กำาไร 1Q65 จะคิดเป็น 19% ของประมาณการปี 65 
ของเรา

 ต�นทุนผลิตผันผวนกระทบราคาผลิตภััณฑ์์ 
ราคานำ้ามันดิบและถ่านหินที่ผันผวนอย่างหนักในเดือนมี.ค. ส่งผลกระทบต่อการเจรจากับซึ่ัพพลายเออร์ ทำาให้
เกิดความเสี่ยงด้านราคาต่อสินค้าคงคลังที่หมุนเวียน ขณะที่การกำาหนดราคาผลิตภัณฑ์ถูกขับเคลื่อนโดยพลวัต
ที่แตกต่างกัน ซึ่ึ่งรวมถึงฐานลูกค้าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ปูนซึ่ีเมนต์ ผู้ผลิตและแปรรูปพลาสติก ทั้งนี้ 
อุปสงค์ที่ชะลอลง ทำาให้ยังไม่สามารถปรับราคาผลิตภัณฑ์ได้ ส่งผลให้การดำาเนินงานใน 1Q65 จึงน่าจะซึ่บเซึ่า.

ยังมีอัพไซด์ 
ราคาหุ้น SCC วิ่งช้ากว่า SET 4% ใน 1 เดือนและ 13% ในช่วง 12 เดือนก่อน เรามองว่าราคาหุ้นได้สะท้อนปัจจัย
ลบไปแล้ว  โดยจะมีอัพไซึ่ด์อยู่ที่การแก้ปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างรัสเซึ่ีย - ยูเครน และการดำาเนินมาตรการควำ่า
บาตรเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจยุโรป ซึ่ึ่ง SCC อาจได้รับอานิสงส์ หาก
โรงงานปิโตรเคมีในเมือง Long San ประเทศเวียดนามเริ่มดำาเนินการทดสอบเชิงพาณิชย์ และกระบวนการ
เสนอขายหุ้น IPO ของบริษัทย่อย SCG Chemicals จะเริ่มในช่วงครึ่งหลังของปี คงแนะนำา  ซึ่ื้อ
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คงแนะนำา ถือ ราคาเป้าหมาย 25.10 บาท
เราคาดว่ากำาไรหลัก 1Q65 จะเพิ่มขึ้น 11% QoQ และ 119% YoY เป็น 2.9 พัน ลบ. หนุนโดยรายได้จากโควิด
ที่เพิ่มขึ้น ซึ่ึ่งเพิ่มขึ้น 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 เนื่องจากไทยมีแผนจะประกาศให้เป็นโรคประจำาถิ่นภายในวันที่ 1 ก.ค. 65

รายได�จากผ้�ป่วยจากต่างประเทศุเริ่มฟื�น
เราคาดว่าการฟื้นตัวของรายได้ที่ไม่ใช่จากโควิดจะเพิ่มขึ้น 1% QoQ และ 21% YoY เป็น 1.87 หมื่น ลบ. ส่วน
ใหญ่มาจากจำานวนผู้ป่วยจากต่างประเทศฟื้นตัวหลังเปิดประเทศในเดือนพ.ย.64 แม้ว่ารายได้ที่ไม่ใช่จากโควิด
ของผู้ป่วยในประเทศและต่างประเทศจะไม่ได้แจกแจงรายละเอียด แต่เราคาดว่าจำานวนผู้ป่วยในประเทศจะยัง
คงอ่อนตัวในไตรมาส 1/65 เนื่องจากการระบาดอีกระลอกของโควิดในไตรมาสนี้ยังคงทำาให้ผู้ป่วยจำานวนมาก
ต้องหลีกเลี่ยงการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 

ป้�นระบบนิเวศุดิจิทัล ตั้งเป้าสมาชิก 20 ล�านคนในปี 69
BDMS วางแผนที่จะสร้างระบบนิเวศด้านสุขภาพดิจิทัลที่มีสมาชิก 20 ล้านคนภายในปี 2569 โดยจะสร้างราย
ได้เป็นสัดส่วน 10-15% เพิ่มขึ้นจาก 1% ในขณะนี้ บนแพลตฟอร์มนี้ BDMS มีแผนที่จะบูรณาการบริการการ
แพทย์ทางไกล เวชภัณฑ์ และการดูแลที่บ้าน รวมถึงบริการอื่นๆ เข้าด้วยกัน แม้ว่าบริการสุขภาพทางดิจิทัลจะ
มีกำาไรน้อยกว่าการปรึกษาทางการแพทย์แบบเดิมๆ แต่ BDMS เชื่อว่าจะให้บริการผู้ป่วยได้มากขึ้น ลดต้นทุน
และเพิ่มความพึงพอใจ นอกจากนี้ยังสามารถขยายไปสู่บริการใหม่ๆ เช่น บริการดูแลที่บ้าน โดย BDMS จะใช้
เงิน 500 ลบ.ในปี 65 ในการสร้างระบบนิเวศด้านสุขภาพดิจิทัล
 
ความเสี่ยงที่สำาคัญ คือการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ฟื�นตัวช�า
เราใช้วิธี DCF ประเมินมูลค่า BDMS ด้วย WACC 6.4% และการเติบโต 3.1% โดย BDMS เป็นผู้ประกอบการ
โรงพยาบาลที่มีความหลากหลายมากที่สุดในประเทศไทย และเป็นผู้รับอานิสงส์หลักจากแนวโน้มการเข้าสู่
สังคมสูงวัยของประเทศไทย ความเสี่ยงที่สำาคัญคือการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อาจช้ากว่าที่
คาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการติดเชื้อโควิดเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีมาตรการกักตัวที่เข้มงวดขึ้น

Yuwanee Prommaporn
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Bangkok Dusit Medical Services (BDMS TB)
ไตรมาส 1/65 รายได�จากโควิดพุ่ง

บล.เมย์แบงก์ : BDMS
คงแนะนำ� ถ้ือ ร�ค�เป้้�หม�ย 25.10 บ�ท
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บล.ดีบีเอส วิิคเคอร์ส : SIRI
แนะนำ�ถ้ือ  ร�ค�พ้ื้�นฐ�น 1.24 บ�ท

SIRI คำาแนะนำา : ถือ
ราคาปิด 1.20 บาท ราคาพ้ืนฐีาน 1.24 บาท
คาด 1Q65F โอนน�อย จึงได�รับผลลบ

• ยอดขาย (presales) 1Q65เป็น 5.98 พันล้านบาท ลดลง 1% y-o-y แต่ถือว่าทรงตัว
 q-o-q

• ยอดขายคอนโดมิเนียมเพ่ิมก้าวกระโดดจากฐานท่ีตำ่านปีท่ีแล้ว อย่างไรก็ตามยอดจอง 
(take-up rates) ส าหรับโครงการใหม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีค่อนข้างน้อย

• คาดว่า1Q65F อยู่ในภาวะยอดโอนท่ีน้อย จึงได้รับผลลบ ดึงให้ก าไร 
1Q65Fอ่อนลงเทียบกับ y-o-y และ q-o-q

• คงคำาแนะนำาเพียง ถือ ด้วยราคาพ้ืนฐาน 1.24 บาท ซ่ึึ่งประเมินด้วย P/E ปี 65 ท่ี 8.0 เท่า
 คาดการณ์กำาไรหลักปีน้ีและปี 66F +14%/+4% แต่สามารถถือรับปันผลท่ีสูงได้ คาดการณ์
อัตราผลตอบแทนปันผลปีน้ีเป็น 5.1%
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HMPRO คำาแนะนำา : ซ้ือ ราคาปิด 16.30 บาท ราคาพ้ืนฐีาน 
17.80 บาท (เดิม 16.00 บาท) SSSG ท่ีแข็งแกร่ง หนุนกำาไร

บล.ดีบีเอส วิิคเคอร์ส : HMPRO 
แนะนำ�ซ้ื้�อ ร�ค�พ้ื้�นฐ�น 17.80 บ�ท

• คาดว�ากำาไรสุ่ทุธิ 1Q22F เติบโตได้y-o-y จำะออกมาเป็ิน้ 1.49 พัน้ล้าน้บาทุ (+9.6% y-o-y, -15.9% 
q-o-q)ส่ำาหรับแรงผลักดัน้การเติบโต y-o-y มาจำากธุรกิจำการขายสิ่น้ค้าทีุ�ฟ้�น้ตัวดีขึ�น้, ให้ส่�วน้ลดร้าน้
ค้าทีุ�มาเช�าน้้อยลง และได้ปิระโยชน์้จำากมาตรการกระตุ้น้เศรษัฐกิจำจำากภาครัฐ ด้าน้ Mega Home 
ได้ปิระโยชน์้จำากอัตรากำาไรทีุ�ดีขึ�น้ คือราคาขายเหล็กก�อส่ร้างทีุ�ปิรับเพิ�มขึ�น้ แต�มีต้น้ทุุน้ทีุ�ตำ�าใน้ส่ต็อก
 (Lag) แม้อัตรากำาไร HomePro ได้รับแรงกดดัน้ด้าน้เงิน้เฟ้อบ้างก็ตาม ส่�วน้ทีุ�กำาไร 1Q22F ทีุ�คาดว�า
จำะอ�อน้ลง q-o-q สื่บเนื้�องจำากปัิจำจัำยฤดุกาล และฐาน้กำาไร 4Q21 อยู�ใน้เกณฑ์สู่ง

• คาด SSSG 1Q22F เป็ิน้บวก มีโอกาส่ทีุ�จำะเห็น้อัตาการเติบโตจำากส่าขาเดิม (SSSG) ใน้งวด 1Q22F 
เป็ิน้บวกทีุ�ระดับ 3.5%

• ส่ำาหรับปีินี้�มีแผน้ทีุ�จำะเปิิดส่าขาใหม�ใน้จำำาน้วน้ 7 แห�ง อีกทัุ�งการเพิ�มขึ�น้ของ SSSG จำะช�วยหนุ้น้ให้
ผลการดำาเนิ้น้งาน้ใน้ปีิ 22F นี้�มีการฟ้�น้ตัวทีุ�แข็งแกร�งได้

• คงคำาแน้ะน้ำา ซืึ่�อ แต�ปิรับราคาพื�น้ฐาน้ใหม�ขึ�น้เป็ิน้ 17.80 บาทุ หลังได้ปิรับปิระมาณการปีินี้�ให้ดีขึ�น้ 
4% ซึึ่�งมีส่มมุติฐาน้ SSSG ปีินี้�ให้ดีขึ�น้เป็ิน้ 4.5% จำากเดิม 3.5% ข้อดีคือ ดำารงฐาน้ะเป็ิน้ผู้น้ำาหุ้น้กลุ�ม
พาณิชย์ ปิระเภทุซึ่�อมแซึ่มและตกแต�งบ้าน้ ใน้อน้าคตก็รุกสู่�ธุรกิจำจำำาหน้�ายวัส่ดุก�อส่ร้างมากขึ�น้ จำาก
การขยายส่าขาปิระเภทุ MegaHome และมีการขยายธุรกิจำไปิยังมาเลเซีึ่ยและเวียดน้าม

ขณะทีุ�ราคาหุ้น้ซืึ่�อขายตำ�ากว�าค�าเฉลี�ย P/E ย้อน้หลังใน้อดีต 5 ปีิ น้อกจำากนี้�ยังมีฐาน้ะการเงิน้ทีุ�
แข็งแกร�ง อัตราส่�วน้หนี้�สิ่น้สุ่ทุธิต�อทุุน้เพียง 0.5 เทุ�า ณ สิ่�น้ปีิ 64 และมี ROEสู่งกว�ากลุ�มทีุ�ระดับ 24-
26%
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Industry Focus กลุ่มท่ีอย่้อาศัุย  คำาแนะนำา : ถ่วงนำ้าหนักปาน
กลาง มี.ค.65 เปิดขายโครงการใหม่เพ่ิมข้ึน m-o-m

บล.ดีบีเอส วิิคเคอร์ส : กล่�มที�อย่�อาศัย

แนะนำ�ถ่ืวงนำ��หนักป้�นกล�ง

• มี.ค.65 เปิิดขายโครงการใหม�คึกคัก Agency for Real Estate (AREA) เผยว�าใน้เดือน้มีน้าคม 
2565 ภาพรวมของอสั่งหาริมทุรัพย์ใน้เขตกรุงเทุพฯ และปิริมณฑล มีการเปิิดตัวกัค�อน้ข้างคึกคักก�อน้
จำะปิิดไตรมาส่ 1/2565 โดยใน้เดือน้นี้�มีจำน้ำาวน้โครงการเปิิดขายใหม�ทัุ�งหมด 38 โครงการ เพิ�มขึ�น้จำาก
เดือน้กุมภาพัน้ธ์2565 ถึึง 24 โครงการอีกทัุ�งยังมีมูลค�าโครงการเพิ�มขึ�น้ด้วย โดยลักษัณะการพัฒน้า
เป็ิน้การพัฒน้าใน้กลุ�มทีุ�อยู�อาศัยทัุ�งหมด มีจำ าน้วน้หน้�วยขายรวม 7,236 หน้�วย และมีมูลค�าการพัฒน้า
โครงการรวม 34,627 ล้าน้บาทุ

• จำำาน้วน้หน้�วยโครงการใหม�เปิ็น้ทุาวน้์เฮ้าส่์มากทุี�สุ่ด โดยปิระเภทุทุี�มีจำำาน้วน้หน้�วยเปิิดขายใหม�มาก
ทุี�สุ่ดใน้เดือน้มีน้าคม 2565 คือทุาวน้์เฮ้าส่์มีจำำาน้วน้หน้�วยเปิิดขายใหม� 2,908 หน้�วย (40.2%) รองลง
มาคือ อาคารชุด 2,585หน้�วย (35.7%) ส่�วน้อัน้ดับ 3 คือ บ้าน้แฝด 917 หน้�วย (12.7%) ของจำ าน้วน้
หน้�วยขายทุี�เปิิดขายใหม�ทุั�งหมดส่ำาหรับบจำ.ใน้ SET ทุี�เปิิดขายโครงการมากใน้งวด มี.ค.65 คือ AP,LH.
ASW,FPT,SIRI,NCH

• ผลกระทุบ: นั้บเป็ิน้บวกต�อกลุ�มอสั่งหาริมทุรัพย์โดยคาดว�าทิุศทุางธุรกิจำอสั่งหาฯใน้ปีิ65F จำะมีความ
ส่ดใส่ขึ�น้เพราะมีปัิจำจัำยหนุ้น้ทัุ�งใน้เรื�อง 1) อัตราดอกเบี�ยเงิน้กู้ทีุ�ยังอยู�ใน้เกณฑ์ต�า 2) ธปิทุ.ผ�อน้คลาย
เกณฑ์LTV เป็ิน้ 100%(20 ต.ค.64-31 ธ.ค.65) ทุา ใหมี้ภาระเงนิ้ ดาวน์้ลดลง และ 3) ภาครัฐได้ต�ออายุ
การลดค�าธรรมเนี้ยมการโอน้และจำดจำำาน้องไปิจำน้ถึึงสิ่�น้ ปีิ22 ช�วยกระตุ้น้กำาลังซืึ่�อผู้บริโภคได้ส่ำาหรับ
บ้าน้ไม�เกิน้ 3 ล้าน้บาทุ จำากการติดตามพบว�า ทุางผู้ปิระกอบการ ส่�วน้ใหญ�มีการตั�งเป้ิาหมายปีิ 65F 
สู่งขึ�น้มาก ทัุ�งการจำะเปิิดขายโครงการใหม�มากขึ�น้ (New ProjectsLaunch), ยอดขาย (Presales) 
และยอดโอน้กรรมสิ่ทุธิ�(Transfer) ทุางด้าน้ศูน้ย์ข้อมูลอสั่งหาริมทุรัพย์ (REIC) ได้คาดว�าใน้ปีิ65Fจำะมี
ซัึ่พพลายทีุ�อยู�อาศัยใหม�เพิ�มเข้ามาใน้ตลาด 28% จำากปีิก�อน้ หรืออยู�ทีุ�85,538 หน้�วย ส่�วน้ใหญ�ยังเป็ิน้
บ้าน้แน้วราบทีุ�ยังขายได้ดี

• แน้ะน้ำาถึ�วงน้ำ�าหนั้กปิาน้กลาง ส่ำาหรับด้าน้การลงทุุน้ หุ้น้พื�น้ฐาน้ดีแน้ะน้ำา ซืึ่�อ คือ AP, LH, ORI, 
SPALI, SCเพราะกระจำายความเสี่�ยงจำากการมีบ้าน้แน้วราบใน้พอร์ตฟอลิโอใน้สั่ดส่�วน้ทีุ�มาก จัำบตลาด
กลาง-บน้ทีุ�มีความต้องการสู่ง ปิระเมิน้มูลค�าหุ้น้แล้วยังไม�แพง พร้อมกับการจำ�ายเงิน้ปัิน้ผลทีุ�ดี5-6% 
ส่�วน้หุ้น้ขน้าดกลางปัิน้ผลสู่งทีุ�แน้ะน้ำาคือ LALIN แม้ว�าเน้้น้ทุำาธุรกิจำแต�บ้าน้แน้วราบ เจำาะตลาดปิาน้
กลาง แต�ก็มีผลการดำาเนิ้น้งาน้ใน้อดีตทีุ�ดีมากแน้วโน้้มใน้อน้าคตยังมีการเติบโตของกำาไรทีุ�สู่ง และ
ปัิน้ผลดีมาอย�างต�อเนื้�อง ส่ำาหรับด้าน้ความเสี่�ยงคือ 1) อัตราเติบโตเศรษัฐกิจำทีุ�อาจำจำะชะลอตัวกว�าคาด 
ได้รับผลลบจำากเงิน้เฟ้อทีุ�สู่ง 2) ปัิญหาหนี้�ครัวเรือน้ทีุ�มาก และ3) ต้น้ทุุน้วัส่ดุก�อส่ร้าง และค�าแรงงาน้ทีุ�
มีแน้วโน้้มจำะสู่งขึ�น้

นั้กวิเคราะห์&กลยุทุธ์: ส่มบัติ เอกวรรณพัฒน้า : sombata@th.dbs.com : Tel 02 587 7835



อัตราเงินป้นผลตอบแทน ณ ส้ินเดือนมีนาคม 2565 อย่้ท่ีระดับ 2.63% 
ส้งกว่าค่าเฉีล่ียของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซ่ึงอย่้ท่ี 2.41%

คอลััมน์์สัังคมอิน์ไซด์์

สังกราน์ต์์...

 จากปัจจัยภายในประเทศท่ีมีความเช่ือมโยงไปยังรัสเซีึ่ยและยูเครน
ค่อนข้างน้อย และเศรษฐกิจมีแนวโน้มฟ้ืนตัวต่อเน่ืองโดยเฉพาะใน
ภาคบริการและการท่องเท่ียวท่ีคาดว่าจะได้อานิสงส์จากการกลับมา
เปิดเมือง ในอนาคต ทำาให้เห็น Fund Flow จากผู้ลงทุนต่างชาติไหล
กลับเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเน่ือง โดยผู้ลงทุนต่างชาติย้ายเงิน
ทุนกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นในภูมิภาค ASEAN โดยในไตรมาส 1/2565 มี
เงินลงทุนเคล่ือนย้ายมายังตลาดหุ้นไทยมากท่ีสุด ทำาให้ ณ ส้ินเดือน
มีนาคม 2565 SET Index ปิดท่ี 1,695.24 จุด ปรับเพ่ิมข้ึน 0.6% 
จากเดือนก่อนหน้า ในขณะท่ีปรับเพ่ิมข้ึน 2.3% จากส้ินปี 2564 ซ่ึึ่ง
เพ่ิมข้ึนมากกว่าค่าเฉล่ียของดัชนีตลาดหลักทรัพย์อ่ืนๆ ใน ASEAN

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคอลัมน์สังคมอินไซด์ บนหน้าปัดแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ออนไลน์ฉบับ
เดือน เม.ย. 65 เดือนน้ี แม้บรรยากาศการซ้ือขายยังถูกปกคลุมด้วยความขัดแย้ง ระหว่าง

รัสเซีย -ยูเครน ท่ีกระทบการฟ้ืนตัวของภาวะเศรษฐกิจท่ัวโลก  บวกกับความกังวลเงินเฟ้อท่ี
กดดันภาพรวมการลงทุนอย่างต่อเน่ือง แต่ดูเหมือนหุ้นไทย(บางตัว) โดยเฉพาะ

ทัุ�งนี้�ใน้เดือน้มีน้าคม 2565 มูลค�าการซืึ่�อ
ขายเฉลี�ยต�อวัน้ใน้ SET และ mai อยู�ทีุ� 
95,532 ล้าน้บาทุ ลดลง 0.4% จำากเดือน้
เดียวกัน้ของปีิก�อน้ ทัุ�งนี้�ใน้ ไตรมาส่
 1/2565 มูลค�าการซืึ่�อขายเฉลี�ยต�อวัน้
อยู�ทีุ� 96,240 ล้าน้บาทุ โดยผู้ลงทุุน้ต�าง
ชาติมีสั่ดส่�วน้มูลค�าการซืึ่�อขายสู่งทีุ�สุ่ด
เป็ิน้เดือน้ทีุ�ส่องติดต�อกัน้ ผู้ลงทุุน้ต�าง
ชาติกลับมาซืึ่�อสุ่ทุธิเป็ิน้เดือน้ทีุ�สี่�โดยใน้
เดือน้มีน้าคม 2565   ผู้ลงทุุน้ต�างชาติ
ซืึ่�อสุ่ทุธิ 32,771 ล้าน้บาทุ ทัุ�งนี้�ใน้ช�วง 4 
เดือน้ทีุ�ผ�าน้มา ผู้ลงทุุน้ต�างชาติซืึ่�อสุ่ทุธิ
รวม 131,367 ล้าน้บาทุ

ขณะทีุ�ใน้เดือน้มีน้าคม 2565 มีบริษััทุเข้าจำดทุะเบียน้
ซืึ่�อขายใหม�ใน้ SET 1 บริษััทุ ได้แก� บมจำ.บีบีจีำไอ (BBGI) 
ปิระกอบธุรกิจำ ผลิตภัณฑ์เชื�อเพลิงชีวภาพ-ผลิตภัณฑ์
ชีวภาพทีุ�มีมูลค�าสู่ง ซึึ่�งมีมูลค�าเส่น้อขายกว�า 5,000 
ล้าน้บาทุซึึ่�งมีมูลค�าติด 1 ใน้ 5 ของ IPO ใน้ ASEAN 
ส่ำาหรับไตรมาส่ 1/2565

Forward P/E ของตลาดหลักทุรัพย์ไทุย ณ ส่ิ�น้เดือน้
มีน้าคม 2565 อยู�ทุี�ระดับ 17.6 เทุ�า สู่งกว�าค�าเฉลี�ยของ
ตลาดหลักทุรัพย์ใน้เอเชียซึ่ึ�งอยู�ทุี�ระดับ 12.3 เทุ�า และ
 Historical P/E อยู�ทุี�ระดับ 18.4 เทุ�า สู่งกว�าค�าเฉลี�ย
ของตลาดหลักทุรัพย์ใน้เอเชียซึ่ึ�งอยู�ทุี�ระดับ 16.0 เทุ�า

 สำาหรับภาวะตลาดหลักทรัพย์เดือนมีนาคม 2565   

รองผ้�จัดการ หัวหน�าสายงานวางแผนกลยุทธ์
องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศุไทย

นายศุรพล ตุลยะเสถียร

ด้าน ตลาดสัญญาซ้ืึ่อขาย
ล่วงหน้า (TFEX) มีปริมาณ
การซ้ืึ่อขายเฉล่ียต่อวัน
 701,944 สัญญา เพ่ิมข้ึน
 14.2% จากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน ท่ีสำาคัญจากการ
เพ่ิมข้ึนของ SET50 Index 
Futures, Single Stock 
Futures และ Gold Online 
Futures และในไตรมาส
 1/2565 TFEX ปริมาณการ
ซ้ืึ่อขายเฉล่ียต่อวัน 631,382 
สัญญา เพ่ิมข้ึน 14.6% จาก
ไตรมาส 1/2564



กำาลังรอลุ้น้!! ผลงาน้โค้งแรกไตรมาส่ 1/65 หลังแอบ
ได้ยิน้แว�ว..แว�วมาว�ามีโอกาส่ออกมาส่ดใส่ ขาน้รับ
ปัิจำจัำยบวกตุน้ออเดอร์ล�วงหน้้า 8 เดือน้ น้อกจำากนี้�
ยังได้ขยายกำาลังการผลิต Variable Speed Motors 
จำาก 70 ลูก เป็ิน้ 120 ลูก เพื�อรองรับตลาดใน้ต�าง
ปิระเทุศ งาน้ล้น้มือแบบนี้�แถึมผู้บริหาร "วสั่น้ต์ อิทุธิ
โรจำน้กุล" ยังมีวิสั่ยทัุศน์้กว้างไกล ฉายภาพธุรกิจำ
ชัดเจำน้..นั้มเบอร์วัน้ยกตำาแหน้�งหุ้น้ Growth Stock 
และปัิน้ผลส่มำ�าเส่มอ ให้ PIMO-ไพโม� ก�อน้หยุดยาว
ช�วงเทุศกาลส่งกราน้ต์เลยจำร้าาาาาาาาา    

นัักลงทุุนัและผู้้�ถืือหุุ้�นั บมจ. ไพโอเนีัยร์์ มอเตอร์์ 
(PIMO-ไพโม่)

ส่ร้างความแข็งแกร�งให้โครงส่ร้างองค์กร “เติบโตไปิพร้อมกัน้” ณ วัน้ทีุ� JDF 
น้ำาหลักทุรัพย์เข้าซืึ่�อขายใน้ตลาดหลักทุรัพย์แห�งปิระเทุศไทุยเป็ิน้วัน้แรก เมื�อ
วัน้ทีุ� 7 เมษัายน้ 2565 ทีุ�ผ�าน้มา ผู้ถืึอหุ้น้ใหญ�และเป็ิน้ผู้ก�อตั�งบริษััทุ น้ำาโดย
 น้ายธีรบุล หอสั่จำจำกุล กรรมการบริหาร และ น้างส่าว รัตน้า เอี�ยปิระเส่ริฐ
ศักดิ� ปิระธาน้เจ้ำาหน้้าทีุ�บริหาร มีการดำาเนิ้น้การขายหุ้น้ส่ามัญเดิมทีุ�ตน้ถืึออยู�
ใน้บริษััทุให้แก�กรรมการอิส่ระและผู้บริหาร เพื�อส่ร้างแรงจูำงใจำหรือเส่ริมส่ร้าง
กำาลังใจำใน้การร�วมงาน้กับบริษััทุผ�าน้การซืึ่�อขายหลักทุรัพย์บน้กระดาน้ราย
ใหญ� (Big-Lot Board) จำำาน้วน้เพียง 11 ล้าน้หุ้น้ คิดเป็ิน้ 1.85% ของจำำาน้วน้
หุ้น้ทัุ�งหมดภายหลังการเส่น้อขาย ใน้ราคา IPO 2.60 บาทุซึึ่�งเทุ�ากับราคา
เส่น้อขายหุ้น้ส่ามัญต�อปิระชาชน้เทุ�านั้�น้ ซึึ่�งรายการดังกล�าวได้เปิิดเผยข้อมูล
ล�วงหน้้าใน้หนั้งสื่อชี�ชวน้เส่น้อขายหุ้น้ส่ามัญของ JDF เรียบร้อยแล้ว และไม�
ส่�งผลกระทุบต�อการเปิลี�ยน้แปิลงอำาน้าจำของกลุ�มผู้ถืึอหุ้น้ใหญ�ของบริษััทุ

บริ์ษััทุ เจดีีฟู้้�ดี จำ�กัดี (มหุ้�ชนั) หุ้รื์อ JDF

จัำดปิระชุมส่ามัญผู้ถืึอหุ้น้ปิระจำำาปีิ 2565 ผ�าน้สื่�อ
อิเล็กทุรอนิ้กส์่ (E-AGM)  ผู้ถืึอหุ้น้มีมติอนุ้มัติจำ�ายเงิน้ปัิน้ผล
งวดปีิ 2564 อีกใน้อัตรา 0.20 บาทุต�อหุ้น้ กำาหน้ดจำ�าย
เงิน้ปัิน้ผลวัน้ทีุ� 6 พฤษัภาคม 2565 นี้� และขยายเวลาการ
จัำดส่รรหุ้น้ส่ามัญเพิ�มทุุน้แบบมอบอำาน้าจำทัุ�วไปิ (General 
Mandate) จำำาน้วน้ 66.76 ล้าน้หุ้น้ มูลค�าทีุ�ตราไว้ 0.50 
บาทุ ตามมติเดิมทีุ�ผู้ถืึอหุ้น้ได้อนุ้มัติไปิแล้วเมื�อปีิ 2564 
เพื�อรองรับการขยายกิจำการของบริษััทุใน้อน้าคต ให้เป็ิน้
ไปิตามแผน้ยุทุธ์ศาส่ตร์ Circular Economy การส่ร้าง 
Sustainable Development ให้กับองค์กร 

บมจ. ย้เอซีี โกลบอล (UAC)

ด้าน้ “รัตน้า เอี�ยปิระเส่ริฐศักดิ�” ยำ�าความเชื�อมั�น้ JDF เป็ิน้อีกหนึ้�งหุ้น้ Food 
Technology ชั�น้น้ำา ทีุ�มีแผน้ขยายการเติบโตรับเทุรน้ด์อุตส่าหกรรมอาหารทัุ�ง
ใน้ปิระเทุศไทุย และใน้ตลาดโลก ขณะทีุ�ภาพรวมผลปิระกอบการอยู�ใน้แน้วโน้้ม
ขาขึ�น้ เงิน้ระดมทุุน้ส่นั้บส่นุ้น้แผน้ธุรกิจำเติบโตต�อเนื้�องใน้ช�วง 3 – 5 ปีิจำากนี้�
 และตั�งเป้ิารายได้ปีิ 2565 เติบโตไม�ตำ�าว�า 25% และยืน้ยัน้ว�ากลุ�มผู้ถืึอหุ้น้ใหญ�
ไม�มีแผน้ขายหุ้น้ออกมาอีกแต�อย�างใด



ล�าสุ่ด เซ็ึ่น้บัน้ทึุกความร�วมมือ (MOU) กับ บมจำ.พลังงาน้บริสุ่ทุธิ�
 "EA" เพื�อการวิจัำยและพัฒน้าเปิลือกแบตเตอรี� - ระบบหล�อเย็น้
ส่ำาหรับแบตเตอรี� และระบบหล�อเย็น้ส่ำาหรับมอเตอร์ขับเคลื�อน้ ด้วย
พลาส่ติกคุณภาพสู่งทีุ�มีความทุน้ทุาน้ต�อความร้อน้และมีคุณส่มบัติ
ใน้การถึ�ายเทุความร้อน้สู่ง รวมถึึงทุน้ต�อปิฏิิกิริยาเคมีได้ดี ทัุ�งนี้�เพื�อ
ลดน้ำ�าหนั้กของแบตเตอร์รี� ทุำาให้รถึน้ำ�าหนั้กเบาลง ส่ามารถึวิ�งได้
ระยะทุางต�อการชาร์จำ 1 ครั�งมากขึ�น้ ส่ามารถึลดจำำาน้วน้การชาร์จำ
และยืดอายุการใช้งาน้ของแบตเตอรี�ได้ดี น้อกจำากนี้� ด้วยน้ำ�าหนั้ก
ทีุ�เบาลงรวมถึึงจำำาน้วน้การชาร์จำทีุ�น้้อยลง จำะส่ามารถึช�วยรักษัาสิ่�ง
แวดล้อมได้มากขึ�น้จำากทีุ�ปิกติรถึยน้ต์ไฟฟ้าก็เป็ิน้มิตรต�อสิ่�งแวดล้อม
อยู�แล้ว ระบุเตรียมผลิตแบบจำำาลอง (Prototype)ภายใน้ปีินี้� และเริ�ม
ผลิตพาณิชย์ใน้ปีิ 2566 มั�น้ใจำโกยยอดขายปีิแรกเข้ากระเป๋ิาไม�ตำ�าว�า 
100 ล้าน้บาทุ จำะเพิ�มขึ�น้เป็ิน้ 500 ล้าน้บาทุ ภายใน้ปีิ2569

PJW สบช่องโอก�สก�ร์ลงทุุนัทุ�งธุุร์กิจ

 ส่�งสั่ญญาณดีๆให้เห็น้กัน้ตั�งแต�ต้น้ปีิเลยทีุเดียว ล�าสุ่ด
คว้างาน้ใหญ� ก�อส่ร้างอาคารพักอาศัยสู่ง 8 ชั�น้ 2 
อาคาร ของ "โครงการ ชาโตว์ อิน้ทุาวน์้ แอทุ เส่น้าส่
เตชั�น้" (ชาโตว์ อิน้ทุาวน์้ รัชโยธิน้ พัฒน้าโดยกลุ�มบริษััทุ
 เจ้ำาพระยามหาน้คร จำำากัด (มหาชน้)) รวมมูลค�ากว�า
 292 ล้าน้บาทุ ดัน้ Backlog ทุะลุ 3,061 ล้าน้บาทุ แถึม
 บิ�กบอส่ "เกรียงศักดิ� บัวนุ้�ม" เร�งส่ปีิด ลุยปิระมูลงาน้
ใหม�ทัุ�งภาครัฐและเอกชน้อีกเพียบ แบบนี้� เป้ิาหมาย
 backlog มียอดเพิ�มอีก 2,000 ล้าน้บาทุใน้ปีินี้� คงไม�
ไกลเกิน้เอื�อมแน้�น้อน้คร้าา! 

WGE หุุ้�นัรั์บเหุ้ม�ฯวิิศวิกร์ร์มโยธุ�อนั�คตไกล 

ให้ข้อมูลผลปิระกอบการปีิ 2564 ใน้งาน้บริษััทุ
จำดทุะเบียน้พบผู้ลงทุุน้ (Opportunity Day) ผ�าน้
ช�องทุาง Streaming ของเว็บไซึ่ต์ตลาดหลักทุรัพย์
แห�งปิระเทุศไทุย  โชว์รายได้รวม 1,600.80 ล้าน้
บาทุ กำาไรสุ่ทุธิ 50.85 ล้าน้บาทุ พร้อมแผน้ธุรกิจำ
ปีิ 2565 มุ�งเน้้น้ส่ร้างการเติบโต เพิ�มความส่ามารถึ
การทุำากำาไรทุุกกลุ�มธุรกิจำ ตั�งเป้ิาหมายรายได้รวม
เติบโตไม�ตำ�ากว�า 12-15 %  

บอสใหุ้ญ่่อ�รั์กษ์ั สุขสวัิสดิี� แหุ่้ง ECF


















