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รายได้เพิ่มขึ้นตามความต้องการสินค้า 
พร้อมรับอานิสงส์ปริมาณการขายกระเบื้อง

เซรามิกทั้งในประเทศและส่งออกสดใส

COTTO	เผยไตรมาส	1/65

นายนําพล	มลิชัย	กรรมการผู้จัดการบริษัทเอสซีจี	
เซรามกิส์	จํากดั	(มหาชน)	(COTTO)	เปิดเผยว่าผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย	สําหรับงวด	3	เดือน
สิ้นสุดวันท่ี	 31	มีนาคม	2565	 โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้
ไตรมาสที	1	ปี	2565	บริษัทมีรายได้จากการขาย	3,231	ล้าน
บาท	เพิ่มขึ้นร้อยละ	15	จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้จากความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้
ปริมาณการขายกระเบื้องเซรามิกทั้งในประเทศและส่งออก
เพิม่ขึน้ร้อยละ	13	ราคาขายเฉลีย่เพิม่ขึน้ร้อยละ	2	โดยบรษิทั
มีกําไรสําหรับงวดเท่ากับ	 212	 ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	 13	
และ	EBITDA	 เท่ากับ	420	ล้านบาท	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	6	จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน	โดยบริษัทได้มีการควบคุมค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารและการปรบัปรงุประสทิธภิาพการผลิตอย่าง
ต่อเนื่อง	เพื่อลดผลกระทบจากต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น
ในไตรมาส	 1	ทั้งจากราคาก๊าซธรรมชาติและวัตถุดิบที่มีการ
ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ต้นทุนทางการเงินในไตรมาส	 1	 ปี	 2565เท่ากับ	 1	 ล้านบาท	
เท่ากับปีก่อน	 โดยปัจจุบันดอกเบี้ยจ่ายเป็นดอกเบี้ยจ่ายตาม
สัญญาเช่า	 จากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
ฉบับที่	 16	 เรื่อง	สัญญาเช่า	 (TFRS	 16)	ปัจจุบันบริษัทไม่มี
ภาระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ณ	 วันที	 31	 มีนาคม	 2565	 สินทรัพย์รวมมีมูลค่าเท่ากับ	
12,068	ล้านบาท	 โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน	6,488	ล้าน
บาท	ทีดิน	อาคารและอุปกรณ์	4,755	ล้านบาท	และสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนอื่น	ๆ	825	ล้านบาท	หนี้สินรวม	มีมูลค่าเท่ากับ	
2,886	ล้านบาท	 โดยเป็นหน้ีสินหมุนเวียนจากเจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนีห้มนุเวยีนอืน่	2,027	ล้านบาท	และหนีส้ิน้หมนุเวยีน
อื่น	ๆ	186	ล้านบาท	และหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	ๆ673	ล้าน
บาท	ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	มีมูลค่าเท่ากับ	9,182	ล้าน
บาท	โดยคิดเป็นร้อยละ100ของส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
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เด้งรับ Data Center บูมคว้างานใหม่
มูลค่ารวม 141 ลบ. โครงการกรุงไทย

คอมพิวเตอร์และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

INSET

INSET	เด้งรับ!	ยุคทอง	Data	Center	
เซ็นรับงานใหม่จํานวน	2	โครงการมลูค่า
รวม	141,315,000	บาท	(รวมภาษมีลูค่า
เพิม่)	จากกรงุไทยคอมพวิเตอร์	และราช
วทิยาลยัจฬุาภรณ์ระยะเวลา	ไม่เกนิ	180	
วัน	 ดัน	 Backlog	พุ่งแตะกว่า	 2,000	
ล้านบาท	ฟากผู้บริหาร	 "ศักดิ์บวร	พุ
กกะณะสุต"มั่นใจผลงานปี	65	รายได้โต	
15-20%	ตามนดั	ดนัผลงานออลไทม์ไฮ
ต่อเนื่อง	

นายศักดิบ์วร	พกุกะณะสตุ	กรรมการ
ผู้จัดการ	บริษัท	อินฟราเซท	จํากัด	
(มหาชน)	 (INSET)	 เปิดเผย	บริษัทฯ
ได้รับงานโครงการจัดหา	 Modular	
Data	 Center	 	 และอุปกรณ์	 Bare	
Metal	Machine/	Network	System	
พร้อม	Open	Stack	platform	สาํหรบั
โครงการ	 Vayu	 Ready	 (Vayu-R)	
ในรูปแบบ	 Public	 Cloud	 มูลค ่า		
63,665,000	บาท	(รวมภาษมูีลค่าเพิม่)	
โดยมบีรษิทั	กรงุไทยคอมพวิเตอร์เซอร์
วสิเซส	จาํกัด	เป็นผูว่้าจ้าง	และโครงการ
จดัซือ้อปุกรณ์ศนูย์คอมพวิเตอร์	(Data	
Center)	พร้อมติดตั้งระบบประกอบไป
ด้วย	ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	ระบบปรับ

อากาศและระบายอกาศ	ระบบสขุาภบิาล
และดับเพลิง	 งานสถาปัตยกรรม	 และ
งาน	System	Integrated	Test	สาํหรบั
งานระบบประกอบศูนย์คอมพิวเตอร์
ทั้งหมด	มูลค่า	77,650,000	บาท	(รวม
ภาษมีลูค่าเพิม่)	โดยมีราชวทิยาลัยจุฬา
ภรณ์	เป็นผู้ว่าจ้าง	โดยทั้ง	2	โครงการมี
ระยะเวลาดําเนินงานไม่เกิน	180	วัน	

"ต้องขอขอบคุณทีมผู้บริหาร	 บริษัท	
กรงุไทยคอมพิวเตอร์เซอร์วสิเซส	จาํกดั	
และราชวทิยาลยัจฬุาภรณ์	ทีใ่ห้ความไว้
วางใจ	 INSET	 ให้เป็นผู้จัดหาอุปกรณ	์
และติดต้ังในครั้งน้ี	 ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ความเชื่อม่ันที่มีต่อบริษัทฯ	 ผลักดันให้
งานมือรอรับรู้รายได้	 (Backlog)	 กว่า	
2,000	ล้านบาท"	

ในปีนี้	INSET	ตั้งหมายรายได้ปีนี้	เติบโต	
15-20%	โดยได้รับปัจจัยบวกสนับสนุน
จากงานด้านศูนย์	 Data	Center	 และ
ระบบ	Cloud	Service	ทาํให้ผูใ้ห้บรกิาร
ที่เร่งขยายและพัฒนา	 เพื่อรองรับกับ
การใช้งานที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบันเป็นเท่า
ตวั	ซึง่จะทาํให้	INSET	มีโอกาสได้รบังาน
อย่างต่อเนือ่ง	รวมถงึมงีานประมูลไม่ตํา่
กว่า	2,000	ล้านบาท	ที่จะผลักดันให้ผล
งานในปีนี้เติบโตได้ตามเป้าตามที่วางไว้	

กรรมการผู้จัดการ	 INSET	 กล่าวอีก
ว่า	 แผนการดําเนินงานในช่วงท่ีเหลือ
ของปีน้ี	 บริษัทฯพร้อมเข้าร่วมประมูล
โครงการภาครัฐ	 และเอกชนอย่างต่อ
เนื่อง	 โดยเฉพาะงานสร้างศูนย์	 Data	
Center	 ที่มีความต้องการใช้งานมาก
ข้ึน	ซึง่ทีผ่่านมาบรษิทัฯได้ลงนามบนัทึก
ข้อตกลงเบื้องต้น	(MOU)	ในงาน	Data	
Center	ในโครงการ	EEC	Data	Center	
เพือ่รองรบัการใช้งาน	Data	และคลาวด์
ทีส่งูมากขึน้	อกีทัง้	ยงัอยูร่ะหว่างรองาน
ประมูลไม่ตํ่ากว่า	 2,000	ล้านบาท	และ
โอกาสได้งานอกีหลายโครงการ	ผลกัดัน
ผลการดําเนินงานเตบิโตอย่างแขง็แกร่ง	
สร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง	
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เผยก�าไร Q1/65 เพิ่มขึ้น 10.90% 
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
ตามยอดขายสาขาในประเทศเติบโตขึ้น

HMPRO

นางสาววรรณ	ีจนัทามงคล	รองกรรมการ
ผู้จัดการ	บริษัท	 โฮม	 โปรดักส์	 เซ็นเตอร์	
จํากัด	(มหาชน)	หรือ	HMPRO เปิดเผยว่า
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2565 
เริ่มต้นด้วยการมีมาตรการกระตุ้นการจับ
จ่ายใช้สอยจากโครงการ“ช้อปดีมีคืน” ในช่วง 
1 มกราคม –15 กุมภาพันธ์ โดยให้ผู้บริโภค
สามารถน�าใบก�ากับภาษ ีเมือ่ใช้จ่ายไปลดหย่อน
ภาษเีงนิได้บคุคลธรรมดาได้ ตามฐานภาษขีอง
แต่ละบุคคลโดยสามารถลดหย่อนได้สูงสุด 
30,000 บาท ซึ่งถือเป็นการช่วยกระตุ้นการ
บรโิภค โดยเฉพาะในกลุม่ลกูค้าระดบัรายไดปาน
กลาง-สูง อย่างไรก็ตามมีแรงกดดันภายนอก
ที่เข้ามามีผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นของ
ความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซีย-ยูเครน 
ที่ส่งผลให้ราคาพลังงานและราคาอาหารเพิ่ม
ขึ้น และส่งผลกระทบไปยังหลายประเทศท่ัว
โลก รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นเดยีวกนั ซึง่ได้
สะท้อนผ่านตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจอย่าง อัตรา
เงินเฟ้อไทย ที่สูงแตะระดับ 5.73% ในเดือน
มีนาคม และอีกแรงกดดันหนึ่งก็คือตัวเลขผู้
ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากไวรัสโคโรนา สาย
พันธ์โอมิครอน ท่ีเริ่มกลับมาเพิ่มจ�านวนขึ้น
อีกครั้งในหลายพื้นที่ทั่วโลกรวมถึประเทศไทย
ที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นใน
ช่วงเดอืนกลางเดือน กมุภาพนัธ์-มนีาคม ซ่ึงมี
ยอดตดิเชือ้เฉลีย่ต่อวัน มากกว่า 20,000 ราย 
ประเด็นเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อก าลังซื้อ และ
ความมัน่ใจในการบรโิภคลดลงในด้านการผลกั
ดนัยอดขาย ในไตรมาสท่ี 1 นี ้บรษิทัฯ ได้มกีาร
จดังาน Homepro Electric Expo ช่วงวนัที ่11 
–20 มีนาคม 2565 ที่เป็นการจัดโปรแกรมส่ง
เสรมิการขายเน้นสินค้ากลุม่เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซึง่

ได้ช่วยสนับสนุนทั้งยอดขายสินค้าและบริการ 
รวมถงึรายได้จากพืน้ทีเ่ช่าในพืน้ทีแ่สดงสนิค้า 
นอกจากนีย้งัได้รับแรงหนนุจากมาตรการ “ช้อ
ปดมีคีนื” มส่ีวนท�าให้ภาพยอดขายของสาขาใน
ประเทศมกีารเติบโตขึน้ ส่วนในด้านการพัฒนา
ประสิทธิภาพและการปรับตัวบริษัทฯ ยังคง
พัฒนาประสิทธิภาพของ ช่องทางการขาย 
ทั้งช่องทางสาขา และช่องทางออนไลน์ อย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากจะมีการจัดกิจกรรมส่ง
เสรมิการขายในช่องทางสาขาแล้ว ยงัมกีารจดั
โปรโมช่ันต่างๆในช่องทางออนไลน์ด้วยเช่นกนั 
ซึ่งท าให้ยอดขายในไตรมาสที่ 1 นี้ เติบโตขึ้น
ต่อเนื่องในด้านการบริหารจัดการต้นทุน และ
ค่าใช้จ่าย ในไตรมาสที่ 1 นี้ จากภาวะต้นทุนที่
เกี่ยวข้องกับราคาพลังงานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้า ส่งผลให้
ต้นทนุสนิค้าปรับเพ่ิมขึน้ อย่างไรกต็ามบริษัทฯ 
ยังสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การขาย และการบริหาร ให้อยู่ในระดับใกล้
เคยีงกบัปีทีผ่่านมาได้ จากการสามารถควบคมุ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขาย และการ
บริหาร ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีท่ีผ่านมา
ได้ จากการควบคุม และปรับปรุงประสทิธิภาพ
ในด้านต่างๆ ทั้งทางการบรหิารสาขา และรบบ 
supply chainโดยบริษัทฯมีรายได้รวม และ
ก�าไรสทุธิในไตรมาสที ่1 เป็นจ�านวน 16,672.52 
ล้านบาท และ 1,510.95 ล้านบาทตามล�าดับ 
เพิ่มขึ้น 5.31% และ 10.90% จากปีก่อนหน้า

ณ ส้ินไตรมาสที่ 1 ปี 2565 บริษัทฯ ยังไม่มี
การเปิดสาขาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
โดยบริษัทฯ มีโฮมโปร87 สาขา โฮมโปรเอส 
6 สาขา เมกาโฮม 14 สาขา และโฮมโปรใน

ประเทศมาเลเซียอีก 7 สาขาส าหรับผลการด 
าเนินงานงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
2565ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต ดังนี้

บริษัทฯ มีผลก�าไรสุทธิส�าหรับไตรมาส 1 ปี 
2565เท่ากับ 1,510.95 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 
148.48 ล้านบาท หรือ10.90% เมื่อเทียบกับ
ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยมีปัจจัยหลัก
ดังนี้

1. รายได้รวมจ�านวน 16,672.52 ล้านบาท เพ่ิม
ขึ้น 839.96 ล้านบาท หรือ 5.31% ซึ่งประกอบ
ไปด้วย

1.1. รายได้จากสัญญาที่ท�ากับลูกค้า ซึ่ง
ประกอบไปด้วยรายได้จากการขายสินค้า 
และรายได้จากการให้บริการลูกค้า (Home 
Service) รวมจ�านวน 15,760.94 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 708.53 ล้านบาท หรือ 4.71% เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งการเพิ่ม
ขึ้นดังกล่าวมีส่วนมาจาก การฟื้นตัวของการ
บริโภคในภูมิภาคที่มีอุตสาหกรรมการท่อง
เที่ยวเป็นหลัก โดยการฟื้นตัวจากนักท่อง
เที่ยวในประเทศเป็นหลัก รวมถึง มาตรการ
ภาครัฐ (โครงการช้อปดีมีคืน) ที่มีส่วนช่วย
สนบัสนนุการใช้จ่ายของลกูค้าบ้างในช่วงเดอืน
กุมภาพันธ์นอกจากนี้บริษัทมีการจัดกิจกรรม
ส่งเสรมิการขายทัง้ช่องทางสาขา และช่องทาง
ออนไลน์ โดยในไตรมาสที่ 1 มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขายเพิ่มเติม Homepro Electric 
Expo ในขณะเดียวกัน รายได้จากช่องทาง
ออนไลน์ยังคงเติบโตได้ดี
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เผยก�าไร Q1/65 เพิ่มขึ้น 10.90% 
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 
ตามยอดขายสาขาในประเทศเติบโตขึ้น

HMPRO

1.2. รายได้ค่าเช่า จ�านวน 410.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 86.36 ล้านบาท 
หรือ 26.61% จากปีก่อน เป็นผลมาจากปัจจัยดังนี้

- การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Homepro Electric Expo เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ไม่ได้มีการจัดกิจกรรมลักษณะนี้ 
จึงท�าให้รายได้จากค่าเช่าเติบโตสูงขึ้น

- การกลับมาเก็บค่าเช่าได้มากขึ้น ทั้งในส่วนของสาขาของโฮมโปรและ
ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าที่มีการลดค่าเช่า
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาให้แก่
ธุรกิจพื้นที่เช่า รวมถึงการรับรู้รายได้ค่าเช่าจากโฮมโปรสาขาใหม่ที่
บางนา กม.1 ที่เปิดด าเนินการในไตรมาสที่ 4ของปี 2564

1.3. รายได้อื่น จ านวน 500.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.07 ล้านบาท หรือ 
9.89% โดยเป็นผลมาจากการเพิ่มจ�านวนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายร่วมกับคู่ค้าทั้งในช่องทางสาขา ช่อทางออนไลน์

2. ก�าไรขั้นต้นจากการขายสินค้าและการให้บริการลูกค้า (Home 
Service) รวมจ านวน 4,096.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น223.42 ล้านบาท 
หรือ 5.77% เมื่อเทียบกับปีก่อน รวมถึงอัตรากาไรขั้นต้นต่อยอดขายก็
เพิ่มขึ้นจาก 25.73% ในปีก่อน มาอยู่ที่ 25.99% ซึ่งเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงส่วนผสมของกลุ่มสินค้าขายในกลุ่มของสินค้าที่มีอัตราก 
าไรเพิ่มขึ้น รวมถึงรายได้จากการบริการที่เพิ่มขึ้น แม้ต้นทุนค่าขนส่ง
จะสูงขึ้นก็ตาม

3. ต้นทุนค่าเช่า จ�านวน 155.26 ล้านบาท ลดลง 7.42 ล้านบาท หรือ 
4.56% ส่วนหนึ่งมาจากการลดลงของค่าเสื่อมราคา ถึงแม้ว่าต้นทุนค่า
สาธารณูปโภคจะเพิ่มขึ้นจากการกลับมาด�าเนินงานได้เป็นปกติมากขึ้น

4. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จ�านวน 2,869.83 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
176.60 ล้านบาท หรือ 6.56% เมื่อเทียบกับปีก่อน ส�าหรับอัตราส่วน
ค่าใช้จ่ายต่อยอดขายมีการปรับเพิ่มขึ้นจาก 17.89% ในปีก่อน มาอยู่ที่ 
18.21% จากค่าใช้จ่ายกลุ่มเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน ซ่ึงเป็นค่า
ใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการป้องกัน Covid เช่น การตรวจ ATK ของพนักงาน
รวมถงึค่าสาธารณปูโภค ค่าเช่า คา่ภาษโีรงเรอืน และค่าใช้จ่ายทางการ
ตลาด เป็นต้น

5. รายได้ทางการเงิน จ�านวน 1.94 ล้านบาท ลดลง 0.89 ล้านบาท หรอื 
31.36% จากรายได้ดอกเบี้ยรับที่ลดลง

6. ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ จ�านวน 93.65 ล้านบาท ลดลง 13.10 ล้านบาท 
หรือ 12.27% จากการออกหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ต�่าลง เพื่อช�าระหนี้ที่
ครบก าหนดในไตรมาสที่ 1 ปี 2564และไตรมาสที่ 4 ปี 2564

7. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ จ�านวน 380.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.40 ล้าน
บาท หรือ 14.92% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนเป็นผลจากก�าไรก่อนหัก
ภาษีที่เพิ่มขึ้น
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ไตรมาส 1/65 มีก�าไรสุทธิ 7.34 ล้านบาท 
พร้อมยอมรับสถานการณ์โควิด-19 กระทบ
ส่งผลลกูค้าต่างชาติชะลอการโอนกรรมสทิธิ์

TITLE	แจงงบ

นายเด่นดนัย	หุตะจูฑะ	ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่รหิาร	บรษิทั	ร่มโพธ์ิ	พรอ็พ
เพอร์ตี้	จํากัด	(มหาชน)	(TITLE)	เปิด
เผยว่าผลการด�าเนนิงานส�าหรบัไตรมาส 
1/2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 
ส�าหรับงวดไตรมาส 1/2565 เท่ากับ 
132.95 ล้านบาท ต่างจากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน เนื่องจากผลกระทบจาก
สถานการณ์โควิด-19 ในปี 2564 ท�า
ให้ลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติไม่
สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ตามก�าหนด 
ส�าหรับงวดไตรมาส 1 ปี 2565 รายได้
จากการขายโดยส่วนใหญ่เป็นรายได้
ของโครงการ The Title หาดราไวย์เฟส 
5 ซึ่งเริ่มโอนตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2564

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีรายได้อื่นส�าห
รับงวดไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากับ 2.70 
ล้านบาท มาจากการยึดเงินจองและเงิน
ดาวน์ของลูกค้าที่ผิดสัญญาและรายได้
จากค่าบริหารนิติบุคคลอาคารชุด ส่วน
ต้นทนุขาย บริษัทฯ มต้ีนทนุขาย ส�าหรบั
ไตรมาส 1 ปี2565 เท่ากับ 81.05 ล้าน
บาท เป็นต้นทุนขายที่สอดคล้องกับราย
ได้จากการขาย ต่างจากงวดเดียวกัน
ของปีก่อนที่เกิดจากการประมาณการ
ค่าซ่อมแซมและปรับปรุงระบบสาธารณุ
ปโภคตามค�าร้องเรียนของนิติบุคคล
อาคารชุดซึ่งครบก�าหนดระยะเวลา
การรับประกันงานแล้วและปรับปรุง

ประมาณการรับประกันผลงานเพิ่มเติม
เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ขณะที่ค่าใช้จ่ายบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายใน
การขาย ส�าหรับไตรมาส 1 ปี 2565 
เท่ากบั 25.40 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนเมือ่เทียบ
กบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนเท่ากบั 20.82 
ล้านบาท โดยการเปลี่ยนแปลงหลักมา
จากค่าใช้จ่ายผนัแปรทีเ่กีย่วข้องกบัการ
ขาย ซึ่งได้แก่ ค่านายหน้าจากการขาย 
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการค้า 
(ขาย) จากการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด 
ตามข้อก�าหนดสัญญาและบริษัทมีค่าใช้
จ่ายในการบริหาร ส�าหรับไตรมาส 1 ปี 
2565 เท่ากับ 16.54 ล้านบาท ประกอบ
ด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน , ค่า
เสื่อมราคาทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายใน
การบริหารอื่น

อย่างไรกต็ามต้นทุนทางการเงนิบรษิทัฯ 
มต้ีนทนุทางการเงนิ ส�าหรบัไตรมาส 1 ปี 
2565 เท่ากบั 3.38 ล้านบาท เพิม่ขึน้เมือ่
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเท่ากับ 
2.20 ล้านบาท เนือ่งจากเป็นดอกเบ้ียเงนิ
กู้ยืมจากสถาบันการเงิน/บริษัทประกัน
ภัย เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ
และดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่เกิดขึ้นหลังจาก
การก่อสร้างโครงการ The Title หาด
ราไวย์เฟส 5 เสร็จ จะบันทึกเป็นต้นทุน
ทางการเงนิในงบก�าไรขาดทนุ ค่าใช้จ่าย

ภาษเีงนิได้บรษิทัฯ มค่ีาใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 
ส�าหรับไตรมาส 1 ปี 2565 เท่ากับ 1.93 
ล้านบาท ต่างจากปีช่วงเดียวกันของปี
ก่อนเกิดจากการปรับรุงประมาณการ
ภาษีเงินได้และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 
(deferred income tax)

นายเด่นดนัย กล่าวต่อไปว่าบริษัทฯ มี
สินทรัพย์ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565 
เท่ากับ 1,379.42 ล้านบาท ลดลงจาก 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จ�านวน 
99.03 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราลดลง
ร้อยละ 6.70 โดยการเปลี่ยนแปลงหลัก
เกิดจากการลดลงของต้นทุนพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์โครงการ The Title 
หาดราไวย์ เฟส 5 ท่ีบันทึกเป็นต้นทุน
ขาย ในส่วนของหนี้สินลดลง 106.38 
ล้านบาทหรอืคดิเป็นอตัราร้อยละ 12.02 
โดยหลักเกิดจากการรบัเงนิล่วงหน้าจาก
ลูกค้าจากโครงการ The Title หาดรา
ไวย์เฟส 5 ที่บันทึกเป็นรายได้เมื่อโอน
กรรมสิทธิ์และการช�าระหนี้เงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงิน/บริษัทประกันภัยบริษัท
มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี31 มีนาคม 
2565 เท่ากบั 600.94 ล้านบาท เพิม่ขึน้
จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 จ�านวน 
7.35 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอคัราเพิม่ข้ึน
ร้อยละ 1.24 ซึ่งสอดคล้องกับก�าไรตาม
ผลประกอบการของบริษัท
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ไฟเขียนปันผลหุ้น-เงิน 
0.2695 บาท/หุ้น พร้อมอนุมัติ

เพิ่มวงเงินหุ้นกู้อีก 1 พันล้านบาท

ผู้ถือหุ้น	AGE

บมจ.	 เอเชีย	 กรีน	 เอนเนอจี	 ("AGE")	
ตอกยํ้าความแข็งแกร่งฐานะทางการ
เงิน	 ผู้ถือหุ้นลงมติผ่านฉลุยจ่ายปันผล
หุ้น	 120.86	 ล้านหุ้น	พาร์	 0.50	บาท
ในอัตรา	8	หุ้นเดิม	ต่อ	1	หุ้นปันผล	คิด
เป็นเงิน	0.0625	บาท	ต่อหุ้น	และปันผล
เงินสด	 0.2070	 บาทต่อหุ้น	 รวมการ
จ่ายเงินปันผล	0.2695	บาท/หุน้	คดิเป็น
จํานวนเงินรวม	260.58	ล้านบาท	และ
กําหนดจ่ายเงินปันผลวันที่	 17	 พ.ค.นี้	
และพร้อมอนุมัติเพิ่มวงเงินหุ้นกู้อีก	
1,000	 ล้านบาทเป็น	 3,000	 ล้านบาท	
รองรับการต่อจิก๊ซอร์ด้านการลงทนุใน
ธุรกิจ			

นายพนม	 ควรสถาพร	 ประธาน
กรรมการบริหาร	บริษัท	เอเชีย	กรีน	
เอนเนอจี	จํากัด	(มหาชน)	("AGE")	
ผู้จัดจําหน่ายถ่านหินบิทูมินัส	 (ถ่านหิน
สะอาด)	 และผู้ให้บริการด้านโลจิสติสก์

แบบครบวงจร	ขนส่งทางน้ํา-ทางบก-
ท่าเรอื-คลงัสนิค้า	ทีป่ระชมุผูถ้อืมีมตใิห้
บริษัทฯ	จ่ายเงินปันผลงวดปี	2564	ซึ่ง
แบ่งเป็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้น	 จํานวน	
120,861,750	หุ้น	 มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	
0.50	บาท	ในอัตรา	8	หุ้นเดิม	ต่อ	1	หุ้น
ปันผล	 หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายหุ้น
ปันผลในอัตราหุ้นละ	0.0625	บาท	และ
จ่ายปันผลเป็นเงินสด	ในอัตรา	0.2070	
บาทต่อหุ้น	 ส่งผลให้มีอัตราการจ่าย
ปันผลรวม	0.2695	บาท/หุ้น	 คิดเป็น
จํานวนเงินรวม	260.58	ล้านบาท

โดยมีการกําหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้
ถือหุ้นภายในวันที่	 17	พฤษภาคม	 ซึ่ง
ถือเป็นการตอกยํ้าศักยภาพทางการ
เงินของบริษัทฯที่แข็งแกร่ง	 และยัง
สะท้อนศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ	
ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19	 ใน
ระดับที่ดีอย่างต่อเนื่อง

พร้อมกันนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ
จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จากการเพิ่มทุน
จดทะเบียน	 จํานวน	 120,861,750	 หุ้น	
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	 0.50	 บาท	 เพื่อ
รองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น	 จํานวน	
120,861,750	หุน้	ให้แก้ผูถื้อหุ้นเดิมของ	
บริษัทฯ

อีกทั้งได้มีมติอนุมัติการเพิ่มวงเงินใน
การออกและเสนอขายหุ้นกูโ้ดยเพ่ิมเตมิ
วงเงินอีกจํานวน	1,000	ล้านบาท	เพื่อ
รองรับการขยายตัวของบริษัทฯ	 และ
เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ	
รวมวงเงนิสําหรับการออกหุ้นกูร้วมท้ัง
สิ้นไม่เกิน3,000	ล้านบาท	 โดยบริษัทฯ
จะพิจารณาทยอยดําเนินการออก	และ
เสนอขายหุ้นกู้ตามสถานการณ์	 ปัจจัย
อตัราดอกเบีย้	และความต้องการใช้เงนิ
เพื่อการลงทุนต่อไป
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ผู้ถือหุ้นยกมือสนับสนุนจ่ายปันผลงวดปี 64 
หุ้นละ 0.08 บาท วางเป้าพอร์ตสินเชื่อ

แตะ 10,000 ล้านบาท

ECL	ฉลุย!!

หัวเรือใหญ่	 ECL	 "ดนุชา	 วีระพงษ์"	
ปลื้ม!!	 ผู ้ถือหุ ้นยกมือสนับสนุนจ่าย
เงินปันผลงวดปี	 64	 หุ้นละ	 0.08	บาท	
ผ่านฉลุย	 ส่วนเป้าหมายพอร์ตสินเชื่อ
ปีน้ีคาดแตะ	 10,000	 ล้านบาท	 หรือ
ขยับ	30%	จากปีก่อนทําได้	6,000	ล้าน
บาท	พร้อมเดินหน้าจับมอืพนัธมติรทาง
ธุรกิจลุยโปรเจกต์ใหม่	 หวังสร้างการ
เตบิโตอย่างมัน่คงและแขง็แกร่ง	เพ่ือให้
ผลตอบแทนที่ดีกับผู้ถือหุ้นในอนาคต	

นายดนุชา 	 วีร ะพงษ ์ 	 ประธาน
กรรมการบริหาร	บริษัท	ตะวันออก
พาณิชย์ลีสซิ่ง	 จํากัด	 (มหาชน)	
หรือ	 ECL	 ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการ
สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง	 บริการ
รับต่อกรมธรรม์ประกันภัยและ	พ.ร.บ.	
ผู้ประสบภัยทางรถยนต์	 เปิดเผยว่าที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี	2565	มี
มตอินมัุตใิห้จดัสรรกาํไร	ประจาํปี	2564	
เป็นทุนสํารองตามกฎหมายและอนุมัติ
จ่ายเงินปันผลประจําปี	2564	จากกําไร
สทุธ	ิ	จากผลการดําเนนิงานตัง้แต่เดอืน
มกราคมถึงเดือนธันวาคม	 2564	 ให้
แก่ผู้ถือหุ้น	 จํานวน	 1,108,859,002	
หุ ้น	 ในอัตราหุ ้นละ	 0.08	 บาท	 เป็น
เงนิปันผล	จาํนวน	88,708,720.16	บาท	

โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่	 13	
พฤษภาคม	2565

ส่วนแผนการดําเนินธรุกจิในปีน้ีบริษทัฯ	
ยังคงเป้าหมายพอร์ตสินเชื่ออยู่ที่	
10,000	ล้านบาท	หรอืเตบิโต	30%	จาก
ปีก่อนทําได้	 6,000	ล้านบาท	 โดยการ
ปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชือ้ไวรสัโคโรนา	(COVID-19)	ด้วยการ
ขยายฐานช่องทางธรุกจิใน	3	ธรุกจิใหม่	
ประกอบด้วย	 1.สินเชื่อจํานําทะเบียน
รถยนต์	 (Car	 for	 Cash)	 2.สินเชื่อ
รถยนต์ไฟฟ้า	 (EV)	 และ	 3.ธุรกิจนาย
หน้าประกันภัย	 (Broker)	 นอกจากนี้
บริษัทฯ	ยังเตรียมออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	
เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้
บริโภคมากยิ่งขึ้น

"วันนี้ต้องขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ที่ให้การสนับสนุนอนุมัติทุกๆ	 วาระการ
ประชมุ	ผมในฐานะตวัแทนผูบ้ริหารของ
องค์กร	 ยังคงมุ่งมั่นทํางานด้วยความ
ตัง้ใจ	นอกจากนีย้งัมอีกีหลายโปรเจกต์
ใหม่ๆ	 และยังมีการจับมือกับพันธมิตร
ทางธุรกิจอีกหลายรายที่เราตั้งใจจะทํา
ออกมา	 เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและ

นําพาบริษัทฯ	 ให้เติบโตไปข้างหน้าได้
อย่างมั่นคง	พร้อมสร้างผลตอบแทนที่
ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต"	 นายดนุชา	
กล่าว		

อน่ึงในปี	 2564	 บริษัทฯ	 มีมาตรการ
ช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา	 (COVID-19)	 ที่ยังคง
ระบาดอย่างต่อเนื่อง	 โดยให้ความช่วย
เหลือตามมาตรการของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย	เพือ่การบรรเทาความเดอืด
ร้อนของลูกหน้ีและช่วยให้สามารถกลบั
มาชําระหนี้ได้ตามปกติ		
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วิจัยกรุงศรีเผยภาคท่องเที่ยว
ได้แรงหนุนจากการยกเลิกระบบ	Test	&	Go		

ขณะที่รัฐบาลวางแนวทางจัดทําแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ทางการผ่อนคลายมาตรการเดินทาง
เข้าประเทศเพิ่มเติม	 เพื่อหนุนการ
ฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว	 ล่าสุดการ
ประชุมของคณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา	 2019	 (ศบค.)	
เห็นชอบยกเลิกการตรวจ	 RT-PCR	
สําหรับผู้เดินทางเข้าไทยที่ได้รับวัคซีน
ครบตามเกณฑ์	รวมถึงปรับลดวงเงิน
ประกันสําหรับผู้เดินทางเป็น	 10,000	
ดอลลาร์ฯ	(จาก	20,000	ดอลลาร์ฯ)	
นอกจากนี	้ศบค.	ยังเหน็ชอบปรบัระดบั
พืน้ทีต่ามสถานการณ์การระบาด	เหลอื
เป็นพื้นท่ีเฝ้าระวังสูง(สีเหลือง)	 65	
จังหวัด	และพื้นที่นําร่องท่องเที่ยว	(สี
ฟ้า)	12	จังหวัด	โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วัน
ที่	1	พฤษภาคมนี้

แม้ภาคท่องเที่ยวจะมีสัญญาณเชิง
บวกจากการยกเลิกระบบ	Test	&	Go		
และผ่อนคลายเงื่อนไขการเดินทาง
เข้าประเทศเพื่ออํานวยความสะดวก
และให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง
กับสถานการณ์ในปัจจุบันที่หลายๆ
ประเทศทั้งในยุโรปและเอเชียได้ผ่อน
คลายมาตรการจํากัดการเดินทาง
ระหว่างประเทศมากขึ้น	 และล่าสุด
สหรัฐฯ	 ได้ปรับไทยออกจากกลุ ่ม
ประเทศที่มีความเสี่ยงสูงสุดจากการ
ระบาดของโควิด-19	 หรือระดับ	 4	
(เตือนให้หลีกเลี่ยง)		มาอยู่ในระดับ	3	
ซึ่งแนะนําให้ฉีดวัคซีนโควิด-19	 ก่อน
เดินทางเท่านั้น	 โดยในช่วงไตรมาส
แรกของปีนี้นักท่องเที่ยวสหรัฐฯ	 ที่

เดินทางมาไทยมีจํานวนสูงสุดเป็น
อันดับ	5	รองจากรัสเซีย	เยอรมนี	สห
ราชอาณาจักร	 และฝรั่งเศส	 อย่างไร
ก็ตาม	 ในปี	 2565	 วิจัยกรุงศรียังคง
คาดการณ์จํานวนนักท่องเที่ยวต่าง
ชาติท่ี	 5.5	 ล้านคน	 เน่ืองจากการฟื้น
ตัวของภาคท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือ
ของปียังเผชิญกับแรงกดดันจาก	 (i)	
สงครามรสัเซยี-ยเูครน	ซึง่อาจส่งผลก
ระทบโดยตรงต่อนักท่องเที่ยวรัสเซีย	
และการวางแผนการเดนิทางท่องเทีย่ว
เข้าไทยของนักท่องเทีย่วชาตอ่ืินๆ	โดย
เฉพาะภูมิภาคยุโรป	รวมทั้งอาจส่งผล
ให้เกิดวิกฤตราคาพลังงานกระทบการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกชะลอลง	 (ii)	
นักท่องเที่ยวจีนที่เป็นตลาดหลัก	ยังมี
แนวโน้มใช้มาตรการจาํกดัการเดนิทาง
ระหว่างประเทศที่เข้มงวดเพื่อควบคุม
การระบาด	และ	(iii)	การแข่งขันที่เข้ม
ข้นเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดนักท่อง
เที่ยวต่างชาติจากประเทศคู่แข่งขัน
สําคัญของไทยในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิกใต้

พื้นที่ทางการคลังที่เหลืออยู่	 1.3	ล้าน
ล้านบาท	คลังชี้ยังไม่จําเป็นต้องกู้เพิ่ม	
ขณะที่รัฐบาลเตรียมเปิดเวทีระดม
ความเห็นเพื่อกําหนดเป็นแผนฟื้นฟู
เศรษฐกิจ	 รมว.คลัง	 	 เผยว่าได้มอบ
หมายให้สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง	
(สศค.)	 ประเมินสภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน	รวมถึงพิจารณา
ว่ายังมีความจําเป็นอีกหรือไม่ในการ

อดัฉดีเมด็เงนิเพือ่กระตุน้เศรษฐกิจ	ซึง่
หากจําเป็นให้พิจารณาแหล่งเงินที่จะ
นาํมาใช้ด้วย	โดยไม่จาํเป็นต้องเป็นการ
กู ้เงิน	 เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์
เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว	 มีการใช้จ่ายเงิน
ในระบบเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน	 ทําให้รัฐ
สามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น	 จึงควร
ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกเศรษฐกิจ

ปัจจุบันการใช้เงินกู้ตามพ.ร.ก.กู้เงิน	
5	 แสนล้านบาท	 ยังมีวงเงินคงเหลือ
อยู่ประมาณ	 7.4	 หมื่นล้านบาท	 และ
งบกลางเหลืออยู ่	 6	 หมื่นล้านบาท	
(กันไว้ใช้สําหรับภัยพิบัติ	 3-4	 หม่ืน
ล้านบาท)	 ทั้งน้ี	 สํานักงานบริหารหนี้
สาธารณะประเมินว่าหากรัฐบาลมี
ความจําเป็นต้องกู้เพิ่ม	 จะยังสามารถ
มีพื้นที่ทางการคลังกู้เงินเพิ่มได้อีก
ประมาณ	1.3	ล้านล้านบาท	ถึงจะเต็ม
เพดานหนีส้าธารณะทีข่ยายกรอบจาก	
60%	เป็น	70%	ต่อ	GDP	(ล่าสุด	ณ	ส้ิน
เดือนกุมภาพันธ์	2565	หนี้สาธารณะ
อยูท่ี	่60.17%	ของ	GDP)	อย่างไรกต็าม	
รฐับาลระบเุตรยีมเปิดเวทสีาธารณะใน
เดอืนพฤษภาคมน้ี	เพือ่รบัฟังความคดิ
เห็นจากทุกระดับและทุกภาคส่วน	เพื่อ
นําข้อเสนอต่างๆ	 มาจัดทําเป็นแผน
ฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบทั้ง
จากการระบาดของ	COVID-19	 และ
สถานการณ์ความขัดแย้งของรสัเซยี-
ยูเครน
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วัดชีพจรอสังหาฯ	อาเซียน	
คนพร้อมมีบ้านมากแค่ไหนในยุคโควิด	

แม้ผู้บริโภคจะเรียนรู้ที่จะปรับตัวเพื่อใช้ชีวิต
ในยคุโควดิ-19	แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าผลจากการ
แพร่ระบาดฯ	ทีย่าวนานส่งผลต่อการฟ้ืนตวั
ของเศรษฐกจิ	กระทบต่อภาคธรุกจิและกาํลงั
ซือ้ของผูบ้รโิภคอย่างหนกัหน่วง	ข้อมลูจาก
รายงาน	 "Southeast	Asia	Rising	 from	
the	 Pandemic"	 ของธนาคารเพื่อการ
พัฒนาแห่งเอเชีย	 (ADB)	 เผยว่า	 การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19	 ส่งผลให้ในปี	
2564	ประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้	4.7	ล้านคนอยูใ่นระดบัความยากจน
ข้ันรุนแรง	 นอกจากน้ียังคาดว่าการแพร่
ระบาดของโควิด-19	สายพันธุ์โอมิครอนใน
ปี	2565	จะส่งผลให้การเตบิโตทางเศรษฐกจิ
ของภูมิภาคนี้ลดลง	0.8%	เช่นกัน	สะท้อนให้
เห็นว่าปีนี้ยังคงต้องจับตามองสภาพคล่อง
และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด
ต่อไป

ตลาดอสังหาริมทรัพย์นั้นได้รับผลกระทบ
โดยตรงในช่วงแรก	 ทําให้ผู ้ประกอบการ
ต่างงัดกลยุทธ์มาใช้เพื่อช่วยขับเคลื่อนการ
เติบโตในตลาดและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ
ของผู้บริโภคที่ต้องการมีบ้านอย่างต่อ	เนื่อง	
ดีดีพร็อพเพอร์ตี้	 (DDproperty)	 เว็บไซต์
มาร์เก็ตเพลสด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับ	1	
ของไทย	 เผยข้อมูลจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อตลาดที่อยู่อาศัย
ในไทย	DDproperty's	Thailand	Consumer	
Sentiment	Study	และแบบสอบถามความ
คิดเห็นของผู้บริโภคในอาเซียนรอบล่าสุด	
(ประกอบด้วยประเทศสิงคโปร์,	 มาเลเซีย,	
อินโดนีเซีย	 และเวียดนาม)	 จากเว็บไซต์ใน
เครือ	 PropertyGuru	 Group	 (พร็อพเพ
อร์ตี้กูรู	กรุ๊ป)	พบว่า	ดัชนีความเชื่อมั่นด้าน

อสังหาริมทรัพย์โดยรวมของทั้งภูมิภาค
มีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ
กับช่วงคร่ึงปีหลังของปี	 2564	 สะท้อนให้
เห็นว่าผู้บริโภคสามารถปรับตัวให้พร้อมอยู่
ร่วมกับโควิด-19	 เพื่อดําเนินชีวิตต่อไปให้
เหมือนปกติได้และมีความมั่นใจในการซื้อที่
อยู่อาศัย	อีกครั้ง	 โดยคะแนนดัชนีความเชื่อ
ม่ันของชาวอินโดนเีซยีอยูท่ี	่57%	ซึง่สงูทีสุ่ด
ในอาเซียน	ตามมาด้วยของชาวสิงคโปร์อยู่
ที่	 51%	 ชาวเวียดนามอยู่ที่	 47%	ด้านชาว
มาเลเซยีอยู่ที	่46%	ขณะทีช่าวไทยอยูท่ี	่45%	
ซึ่งตํ่ากว่าทุกประเทศในตลาดอาเซียน	

ขณะเดียวกัน อสังหาริมทรัพย ์ถือเป ็น
ทรัพย์สินที่มีความผันผวนตํ่าเมื่อเทียบกับ
การลงทนุแบบอ่ืน	แม้ผูบ้รโิภคไม่ได้อยู่อาศัย
เองแต่มองถึ งโอกาสต่อยอดลงทุนในระยะ
ยาว	จึงเป็นอีกปัจจัยที่ส่งเสริมให้ดัชนีความ
เชื่อมั่นที่อยู่อาศัยรอบล่าสุดนี้เติบโตเช่นกัน	
เห็นได้ชัดจากการที่	3	ใน	4	ของผู้บริโภคใน
ประเทศมาเลเซีย	(77%),	อินโดนีเซีย	(77%),	
เวยีดนาม	(77%)	และไทย	(78%)	เผยว่า	ตัง้ใจ
จะซื้อบ้านใ หม่เพิ่มโดยที่ยังเก็บบ้านเดิมเอา
ไว้	ขณะที่สิงคโปร์มีเพียงแค่	46%	เนื่องจาก
มากกว่าคร่ึ งวางแผนจะขายบ้านเดิมก่อนที่
จะซ้ือบ้านใ หม่	 โดยเหตุผลสําคัญในการซื้อ
บ้านเพิ่มนั้นผู้บริโภคชาวมาเลเซีย	 (53%)	
ชาวอินโดนีเ ซีย	 (66%)	 และชาวสิงคโปร	์
(63%)	 มองที่การลงทุนเป็นหลัก	 ด้านชาว
เวยีดนามส่วนใหญ่ต้องการซือ้ให้บตุรหลาน	
(54%)	ขณะท่ีเหตุผลชาวไทยซือ้บ้านใหม่เพ่ือ
ตั้งใจเก็บไว้อยู่ตอนเกษียณ	(31%)

เมือ่โควดิตัง้อยู่และยงัไม่ดบัไป	ส่งผลกระทบ
อย่างไรต่อคนหาบ้านอาเซียน

ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้บริโภคท่ีมีต่อตลาดท่ีอยู่อาศัยล่าสุดใน	 5	
ตลาดหลักของอาเซียน	 เผยให้เห็นมุมมอง
และความต้อง การที่อยู ่อาศัยที่เปล่ียนไป
ของผูบ้รโิภคหลงัเผชญิการแพร่ระบาดฯ	มา
อย่างยาวนาน 	ตัวแปรสําคัญที่มีผลต่อการ
เลอืกซือ้ทีอ่ยูอ่าศยัจงึไม่ใช่แค่ราคาอกีต่อไป	
แต่คนหาบ้านยังมองเรื่องสุขภาพและความ
สะดวกในการใช้ชีวิตเป็นหลักด้วย	

หลงัจากปรับตวัอยู่ร่วมกบัการแพร่ระบาดฯ	
ท่ียาวนาน	 ช าวสิงคโปร์ส่วนใหญ่เผยว่าเท
รนด์ที่อยู่ อาศัยที่ต้องการในอนาคตแม้จะ
ไม่มีการแพร่ระบาดฯ	 แล้วคือ	 การมีบ้าน/
คอนโดฯ	ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น	(42%)	เนื่องจาก
ต้องการพ้ืนท่ีใช้สอยท่ีรองรบัไลฟ์สไตล์การ
ใช้ชีวิตที่ บ้านของสมาชิกในครอบครัว	 และ
มากกว่าคร่ึ งของชาวสิงคโปร์	 (55%)	คาด
ว่าราคาอสังหาฯ	จะมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น
หลงัวกิฤตโิควดิ-19	สิน้สดุลง	ซึง่เกอืบ	3	ใน	
4	 (73%)	 ของชาวสิงคโปร์เผยว่าโครงการ
ท่ีเดินทางส ะดวกด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
เป็นคุณสมบัติที่อยู่อาศัยที่สําคัญและจําเป็น
ต้องมีทั้งใ นปัจจุบันและยุคหลังโควิด-19	
อย่างไรก็ดี 	 ชาวสิงคโปร์นั้นมีมุมมองด้าน
ความต้องการดูแลสุขภาพในอนาคตท่ีแตก
ต่างจากประเทศอื่น	ๆ	 ในอาเซียน	 โดยส่วน
ใหญ่	 (43%)	 มองว่าโครงการที่อยู่อาศัยที่
ใกล้กับสถานพยาบาล/ศูนย์ดูแลสุขภาพไม่
ได้มีผลต่อก ารตัดสินใจเลือกซื้อ/เช่าที่อยู่
อาศัย	 เนื่องจากทุกพื้นที่ในประเทศสามารถ
เข้าถึงบริก ารดังกล่าวได้อย่างเท่าเทียมกัน
อยู่แล้ว	
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วัดชีพจรอสังหาฯ	อาเซียน	
คนพร้อมมีบ้านมากแค่ไหนในยุคโควิด	

ขณะที่เทรนด์ที่อยู่อาศัยที่ชาวมาเลเซียมอง
ว่าตอบโจทย์การใช้ชีวิตในอนาคตมากที่สุด
คือ	 บ้าน/คอนโดฯ	 ที่ใกล้ชิดธรรมชาติมาก
ถึง	 53%	สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการใช้
ชีวิตท่ามกลางพื้นที่สีเขียวทดแทนที่ไม่ได้ไป
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในยุคโควิด	
ขณะที่	2	ใน	3	ของชาวมาเลเซีย	(67%)	เผย
ว่า	 ที่อยู่อาศัยที่ตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลเป็น
ปัจจัยที่สําคัญที่สุดเมื่อวางแผนซื้อบ้านเพื่อ
รองรับการดูแลสุขภาพในอนาคต	นอกจาก
น้ี	 69%	 เผยว่าบ้าน/คอนโดฯ	 ที่ตั้งอยู่ใกล้
สิ่งอํานวยความสะดวกอย่างครบครันถือ
เป็นคุณสมบัติหลักที่ที่อยู่อาศัยต้องมีทั้งใน
ปัจจบัุนและเม่ือการแพร่ระบาดฯ	สิน้สดุ	โดย
มากกว่าครึ่งของชาวมาเลเซีย	 (57%)	คาด
หวงัว่าหากการแพร่ระบาดฯ	จบลง	ผูพ้ฒันา
อสังหาริมทรัพย์จะหันมาแข่งจัดโปรโมชั่นที่
คุ้มค่าเพื่อเร่งระบายสินค้าคงค้างในตลาด	
ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีสําหรับผู้ที่ต้องการมี
บ้าน/คอนโดฯ	 เนื่องจากชาวมาเลเซียส่วน
ใหญ่	 (47%)	มองว่าอุปสรรคสําคัญที่สุดใน
การยืน่ขอสนิเชือ่ทีอ่ยูอ่าศยัในตอนนีม้าจาก
หน้าที่การงานและรายได้ที่ไม่มั่นคง

ด้านเทรนด์ความต้องการที่อยู่อาศัยของ
ชาวอนิโดนเีซยีนัน้	เกอืบครึง่	(47%)	ต้องการ
อาศัยในทําเลที่ไม่แออัดหรือย่านชานเมือง	
เนื่องจากยังมีความกังวลเรื่องสุขอนามัย
และการรักษาระยะห่างทางสังคม	ครึ่งหน่ึง
ของชาวอินโดนีเซีย	 (50%)	คาดว่าเมื่อการ
แพร่ระบาดฯ	 สิ้นสุดลงจะส่งผลให้ราคาท่ี
อยู่อาศัยปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกของตลาด
ที่ฟื้นตัว	 สําหรับคุณสมบัติสําคัญอันดับต้น	
ๆ	ที่บ้าน/คอนโดฯ	ยุคโควิดต้องมีในมุมมอง
ของชาวอินโดนีเซียนั้นจะให้ความสําคัญ
ใน	 2	 ปัจจัยเท่ากัน	 คือ	 โครงการที่ใกล้ชิด

ธรรมชาติ	 (60%)	 และอยู่ในทําเลที่เดินทาง
สะดวกด้วยระบบขนส่งสาธารณะ	 (60%)	
อย่างไรก็ดี	 ปัจจัยหลักที่ชาวอินโดนีเซียใช้
พจิารณาเมือ่ย่ืนขอสนิเชือ่ทีอ่ยู่อาศยัมาจาก
อัตราการผ่อนชําระถึง	 78%	 เนื่องจากหลัง
เผชญิวกิฤติ	การแพร่ระบาดฯ	ท่ียาวนาน	ส่ง
ผลกระทบต่ออาชพีและรายได้ท่ีไม่แน่นอนซึง่
เป็นอุปสรรคสําคัญที่สุดเมื่อขอสินเชื่อบ้าน	
(57%)

3	 ใน	 5	 ของชาวเวียดนาม	 (61%)	 เผยว่า
เทรนด์ที่อยู่อาศัยที่มองหาในอนาคตคือ	 มี
บ้าน/คอนโดฯ	 ที่ใกล้ชิดธรรมชาติ/มีพ้ืนที่
ทําสวน	 สอดคล้องกับแผนดูแลสุขภาพที่
ชาวเวียดนามส่วนใหญ่	(48%)	มองว่าที่อยู่
อาศัยในอนาคตต้องตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาล	
เพื่อรองรับการดูแลสุขภาพยามเจ็บป่วย	
สะท้อนให้เห็นถึงการเตรียมพร้อม	เพื่อ
สร้างสุขภาพ	ที่ดีทั้งจากภายนอกและภายใน	
นอกจากนี้	 ชา วเวียดนามให้ความสําคัญ
กับสมาชิกในครอบครัวมาเป็นอันดับต้น	 ๆ	
โดยคุณสมบัติ สําคัญของที่อยู่อาศัย ในฝัน
อนัดบัแรกคือ	ต้องมสีนามเดก็เล่นหรอืแหล่ง
เรียนรู้รองรั บ การใช้ชีวิตของบุตรห ลาน	
(58%)	นอกจากนี้ชาวเวียดนาม	48%	คาด
ว่าผู้พัฒนาอสั งหาริมทรัพย์จะเปิดตัวโปร
โมชั่นมากขึ้ น เพื่อกระตุ้นการตัดสิ นใจซื้อที่
อยู่อาศัยที่ ค งค้างในยุคหลังโควิด	อย่างไร
ก็ตาม	เกือบ	4	ใน	5	(79%)	มองว่า	ผู้พัฒนา
อสังหาริมทรั พ ย์ควรกังวลและให้ความ
สาํคัญเกีย่วกบัสถานการณ์อปุทานล้นตลาด
ด้วย	หลงัจากมบีทเรยีนจากภาคอสงัหาฯ	ใน
จีนที่เผชิญวิกฤตขาดสภาพคล่อง	

ชาวไทยให้ความ สําคัญกับการดูแลสุขภาพ
มากขึ้น	โดยเกือบ	9	ใน	10	(88%)	วางแผน

เลือกซ้ือ/เช ่ า ท่ีอยู ่อาศัยที่อยู ่ ใกล ้ โรง
พยาบาล	 ซึ่งถื อ ว่ าสูงท่ีสุดเมื่อเทียบกับ
ประเทศอ่ืนในอ า เ ซียน	 โดย	 66%	 มองว่า
คุณสมบัติสําคัญ ท่ีบ้าน/คอนโด	ฯ	 ยุคใหม่
จําเป็นต้องมีคื อ 	 ก ารออกแบบให้อ ากาศ
ถ่ายเทสะดวกและมีแสงธรรมชาติเพียงพอ	
นอกจากนี้	 มากกว่ า 	3	 ใน	4	ของชาวไทย	
(77%)	เผยว่าอตัราดอกเบีย้เป็นปัจจยัสําคัญ
ที่สุดที่พิจารณาเมื่อต้องยื่นขอสินเชื่อที่อยู่
อาศัย	โดย	59%	เผยว่าความไม่มั่นคงของ
หน้าที่การงานแล ะ คว ามผันผวนของร าย
ได้ถือเป็นอุปสรรคสําคัญในการเข้ าถึงสิน
เชื่อที่อยู่อาศัย	ซึ่งเป็นผลกระทบจากวิกฤติ
โควิด-19	และเศรษฐกิจที่ชะลอตัวต่อเนื่อง	
ขณะที่ชาวไทยถึง 	 95% 	มองว่า	 ผู้พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ควรกังวลกับภาวะอุปทาน
ล้นตลาดในปัจจุบัน	เพื่อป้องกันวิกฤติฟอง
สบู่ในตลาดอสังห าฯ 	 เ นื่องจากกําลั งซื้อผู้
บริโภคจะยังไม่ฟื้ น ตัวในเร็ว	 ๆ	 นี้	 รวมท้ัง
มาตรการพิจารณาสิ น เ ชื่อของธนาคารที่มี
ความเข้มงวดขึ้น	อาจทําให้ดีมานด์การซื้อ
ไม่เพียงพอจะดูด ซั บ อุ ปทานคงค้างได้ ทัน
ท่วงที	อย่างไรก็ดี 	มี เพียงผู้บริโภค	กลุ่มมิล
เลนเนียลชาวไทยเท่านั้นที่เผยว่ายังไม่มีแผน
ย้ายออกจากบ้านพ่อแม่ภายใน	1	ปีข้างหน้า	
(54%)	เนือ่งจากต้องการอยูด่	ูแลพ่อแม่	และ
ยงัไม่มเีงนิเกบ็มากพอท่ีจะซือ้/เช่าทีอ่ยูอ่าศยั	
ของตัวเอง	ต่างจากกลุ่มมิลเลนเนียลชาว
อินโดนีเซีย,	ชาวสิงคโปร์		และชาวเวียดนาม
ทีม่ากกว่าครึง่เผยว่าตัง้ใจจะย้ายออกภายใน
ปีหน้า	 (85%,	76%	และ 	51%	ตามลําดับ )	
ซึ่งถือเป็นกําลังสําคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการ
เติบโตในตลาดอสังหาฯ

โดยดีดีพร็อพเพอร์ตี้
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อินไซด์	Business
ชาวสวนทุเรียนยิ้มออก	แม็คโคร	

จับมือกระทรวงเกษตรฯ-กระทรวงพาณิชย์	
เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรจําหน่ายตรง	ใน	135	สาขา

ดับบลิวเอชเอ	กรุ๊ป	ให้การต้อนรับ	
จิซทิกซ์	สู่อาคาร	WHA	Tower

"ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ร่วมกับ	ธนาคารกรุงศรี	
เปิดตัวประติมากรรม	'วาฬ'	

ต่อยอดโครงการ	Care	the	Whale"

เคทีซีชวนสมาชิกช้อปด้วยบัตรเครดิตเคทีซี	เจซีบี

ทุกประเภท	รับสิทธิ์ผ่อนชําระ	0%	10	เดือน	ทุกชิ้น

ทั้งห้างและซูเปอร์มาร์เก็ตในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ป
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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สรุปมูลค่าการซื้อขาย
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