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โชว์์กำำ�ไร Q1/65 พุ่่�งทะย�น 117%
ค�ดธุ่รกิำจกัำญชงหน่นร�ยได้ Q2 โตต�อเน่�อง

RBF

RBF	ปล้ื้�มผลื้ปริะกอิบการิไตริมาสแริกป	ี65	
กำาไริพุุ่ง่ิกว่า	117%	ริายได	้984.23	ล้ื้านบาท	
ยอิดข่ายใน-ต่างิปริะเทศเพิุ่�ม	หลัื้งิโควิด-19	
เริิ�มคลีื้�คลื้าย	คาดธุุริกิจกัญชงิหนุนริายได้	
Q2	โตต่อิเน้�อิงิ

ดริ.สมชาย	รัิตนภููมิภิูญโญ	ปริะธุาน
กริริมการิบริิหาริ	บริิษััท	อิาร์ิ	แอินด์	
บี	ฟูู้�ด	ซัพุ่พุ่ลื้าย	จำากัด	(มหาชน)	หร้ิอิ	
RBF	เปิดเผยว่า	ผลื้การิดำาเนินงิานไตริมาส
ที�	1	สิ�นสุดวันที�	31	มีนาคม	2565	บริิษััทฯ	
แลื้ะบริิษััทย่อิย	 มีกำาไริสุทธิุอิยู่ที�	 165.72	
ล้ื้านบาท	 เพิุ่�มข้่�น	 89.58	 ล้ื้านบาท	 หร้ิอิ	
117.65%	 เม้�อิเทียบกับช่วงิเดียวกันข่อิงิปี
ก่อิน	 (YoY)	 ซ้�งิมียอิดข่ายเพิุ่�มข้่�นจากการิ
ปรัิบแผนธุุริกิจให้สอิดคล้ื้อิงิกับสถานการิณ์์
การิแพุ่ร่ิริะบาดข่อิงิไวรัิสโควิด-19	แลื้ะภูาวะ
เศริษัฐกิจโลื้กที�เกิดข้่�นในปัจจุบัน

ทั�งินี�	 เม้�อิเทียบกับช่วงิเดียวกันข่อิงิปีก่อิน	
บริิษััทฯ	 มีริายได้จากการิข่ายแลื้ะให้บริิการิ
อิยู่ที�	 984.23	 ล้ื้านบาท	 เพิุ่�มข้่�น	 139.28	
ล้ื้านบาท	 หร้ิอิ	 16.48%	 แบ่งิเป็นยอิดข่าย
ทั�งิในปริะเทศ	เพิุ่�มข้่�น	67.74	ล้ื้านบาท	หร้ิอิ	
9.39%	แลื้ะต่างิปริะเทศ	เพิุ่�มข้่�น	71.54	ล้ื้าน
บาท	 หร้ิอิ	 57.96%	 โดยเฉพุ่าะในปริะเทศ
อิินโดนีเซียแลื้ะเวียดนามมีการิปรัิบตัวเพิุ่�ม
ข้่�นได้ดี

นอิกจากนี� 	 ยังิมีปัจจัยจากกลุ่ื้มลูื้กค้า
อุิตสาหกริริมที�มียอิดข่ายเพิุ่�มข้่�น	 หลัื้งิ
จากภูาครัิฐผ่อินคลื้ายมาตริการิควบคุม
การิแพุ่ริ่ริะบาดข่อิงิไวริัสโควิด-19	 ริวม
ถ้งิแริงิส่งิจากมาตริการิกริะตุ้นการิใช้จ่าย
ต่างิๆ	 เอ้ิ�อิให้เกิดการิฟู้้�นตัวข่อิงิกิจกริริม
ทางิเศริษัฐกิจทำาให้เกิดการิบริิโภูคภูายใน
ปริะเทศเพิุ่�มสูงิข้่�น	 ส่งิผลื้ให้กลุ่ื้มผลิื้ตภัูณ์ฑ์์
แป�งิแลื้ะซอิสมีริายได้เพิุ่�มข้่�น	 88.77	 ล้ื้าน
บาท	 คิดเป็นเติบโต	 27.31%	 ริวมถ้งิกลุ่ื้ม
ผลิื้ตภัูณ์ฑ์์วัตถุแต่งิกลิื้�นริสแลื้ะสีผสมอิาหาริ
มียอิดข่ายปรัิบตัวเพิุ่�มข้่�น	26.43	ล้ื้านบาท	
หร้ิอิ	8.33%	เน้�อิงิจากยอิดข่ายข่อิงิบริิษััทฯ	
ที�เป็นผู้ผลิื้ตแลื้ะจำาหน่ายวัตถุที�ใช้กลิื้�นริส
แลื้ะสีเป็นส่วนผสมในอิาหาริ	เติบโตข้่�นอิย่างิ
ต่อิเน้�อิงิ

“ผลื้การิดำาเนินงิานในไตริมาส	1	ปีนี�	บริิษััทฯ	
ได้ปรัิบแผนการิดำาเนินงิาน	 ให้มีความ
สอิดคล้ื้อิงิกับสถานการิณ์์ที�เกิดข้่�นใน
ปัจจุบัน	 โดยเฉพุ่าะการิคลีื้�คลื้ายข่อิงิการิ
แพุ่ร่ิริะบาดไวรัิสโควิด-19	 ซ้�งิเป็นไปใน
ทิศทางิที�ดีข้่�น	 ส่งิผลื้ให้บริิษััทฯ	 มียอิดข่าย
ในไตริมาสที�ผ่านมาปรัิบตัวเพิุ่�มข้่�นทั�งิยอิด
ข่ายในปริะเทศแลื้ะต่างิปริะเทศ	 ริวมถ้งิการิ
เติบโตข่อิงิลูื้กค้าในกลุ่ื้มอุิตสาหกริริมที�
กลัื้บมามียอิดข่ายมากข่้�น	 โดยเฉพุ่าะการิ
ฟู้้�นตัวในอุิตสาหกริริมเคร้ิ�อิงิด้�ม	 ซ้�งิส่งิผลื้
บวกให้ยอิดข่ายข่อิงิกลุ่ื้มผลิื้ตภัูณ์ฑ์์วัตถุ

แต่งิกลิื้�นริสแลื้ะสีผสมอิาหาริปรัิบตัวเพิุ่�ม
ตาม	แลื้ะคาดว่าในไตริมาสนี�	บริิษััทฯ	ยังิคงิ
สามาริถรัิกษัาการิเติบโตได้อิย่างิต่อิเน้�อิงิ”	
ดริ.สมชาย	กล่ื้าว

ดริ.สมชาย	 กล่ื้าวอีิกว่า	 ในไตริมาส	 2	 นี�	
บริิษััทฯ	 คาดว่าจะทยอิยรัิบรู้ิริายได้จาก
ธุุริกิจกัญชงิเพิุ่�มข้่�น	 เน้�อิงิจากผลื้ผลิื้ตโริงิ
สกัดสาริกัญชงิข่อิงิบริิษััทฯ	 เริิ�มมีการิส่งิ
มอิบให้กับลูื้กค้าไปบ้างิแล้ื้วบางิส่วน	 ทั�งิ
ธุุริกิจอิาหาริ	 เคร้ิ�อิงิด้�ม	 เคร้ิ�อิงิสำาอิางิ	แลื้ะ
บริิษััทฯ	ได้เซ็นสัญญารัิบคำาสั�งิซ้�อิกับลูื้กค้า
ริายใหญ่แล้ื้วหลื้ายริาย	ปริะกอิบกับบริิษััทฯ	
เตรีิยมยกริะดับมาตริฐานการิผลิื้ตโริงิสกัด
สาริกัญชงิ	 เพุ้่�อิริอิงิรัิบคำาสั�งิซ้�อิจากกลุ่ื้ม
ลูื้กค้าเวชภูัณ์ฑ์์แลื้ะการิแพุ่ทย์เพิุ่�มข้่�น	 ซ้�งิ
เป็นการิช่วยเสริิมริายได้อีิกช่อิงิทางิหน้�งิ	
แลื้ะส่งิผลื้ให้บริิษััทฯ	 มีริายได้เพิุ่�มข้่�น	 โดย
บริิษััทฯ	ปริะเมินว่าริายได้ในไตริมาสนี�ยังิคงิ
เติบโตได้อิย่างิต่อิเน้�อิงิ	 ทั�งิจากยอิดข่ายใน
ปริะเทศแลื้ะต่างิปริะเทศ
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จับม่ือ SCGC และ QTC เซ็็นเอ็มืโอยู พัุ่ฒน�
และผลิตนำ��มัืนหม้ือแปลงไฟฟ้�ชีว์ภ�พุ่ครั�งแรกำ

ของไทยหวั์งต�อยอดสูู่�เชิงพุ่�ณิิชย์

กลุ่ื้ม	BBGI

บริิษััท	บางิจากไบโอิฟูู้เอิลื้	จำากัด	บริิษััท	
เอิสซีจี	เคมิคอิลื้ส์	จำากัด	(มหาชน)	แลื้ะ	
บริิษััท	คิวทีซี	เอินเนอิริยี์�	จำากัด	(มหาชน)	
ร่ิวมลื้งินามบันท้กความเข้่าใจโคริงิการิ
พัุ่ฒนาแลื้ะผลิื้ตนำ�ามันหม้อิแปลื้งิไฟู้ฟู้�า
ชีวภูาพุ่	(Bio	Transformer	Oil)	 เพุ้่�อิ
ทดลื้อิงิผลิื้ตครัิ�งิแริกข่อิงิปริะเทศไทย	
ก่อินต่อิยอิดสู่เชิงิพุ่าณ์ิชย์	 สอิดริับ
นโยบายภูาครัิฐหนุนสร้ิางิมูลื้ค่าเพิุ่�มให้
แก่ผลิื้ตภัูณ์ฑ์์สินค้าทางิการิเกษัตริ

นายกิตติพุ่งิศ์	 ลิื้�มสุวริริณ์โริจน์	
ปริะธุานเจ ้าหน ้าท ี �บริ ิหาริแลื้ะ
กริริมการิผู้จัดการิใหญ่	 บริิษััท	 บีบี
จีไอิ	 จำากัด	 (มหาชน)	 (“BBGI”)	
เปิดเผยว่า	 BBGI	 มีความมุ่งิมั�นเป็นผู้
สร้ิางิสริริค์ผลิื้ตภัูณ์ฑ์์ชีวภูาพุ่มูลื้ค่าสูงิ
ที�ส่งิเสริิมสุข่ภูาพุ่	 (High	 value	 bio-
based	product)	 ในปริะเทศไทย	 โดย
ใช้วัตถุดิบจากผลื้ผลิื้ตทางิการิเกษัตริ
มาสร้ิางิมูลื้ค่าเพิุ่�มในเชิงิเศริษัฐกิจแลื้ะ
เป็นมิตริต่อิสิ�งิแวดล้ื้อิมด้วยนวัตกริริม
สีเขี่ยว	 โดยโคริงิการิพัุ่ฒนาแลื้ะผลิื้ต
นำ�ามันหม้อิแปลื้งิไฟู้ฟู้�าชีวภูาพุ่	 หร้ิอิ	
Bio	 Transformer	Oil	 เป็นความร่ิวม
ม้อิริะหว่างิ	 บริิษััท	 บางิจากไบโอิฟูู้เอิลื้	
จำากัด	 หร้ิอิ	BBF	บริิษััทในกลุ่ื้ม	BBGI	
กับพัุ่นธุมิตริทางิธุุริกิจ	 เพุ้่�อิพัุ่ฒนา

แลื้ะผลิื้ตนำ�ามันหม้อิแปลื้งิไฟู้ฟู้�าชีวภูาพุ่
ในเชิงิพุ่าณิ์ชย์	 โดยใช้นำ�า มันปาล์ื้ม
แลื้ะผลิื้ตภัูณ์ฑ์์พุ่ลื้อิยได้เป็นวัตถุดิบ	
โคริงิการินี�จะช่วยเพิุ่�มความหลื้ากหลื้าย
ข่อิงิผลิื้ตภัูณ์ฑ์์แลื้ะสร้ิางิผลิื้ตภัูณ์ฑ์์โอิลีื้
โอิเคมคัีลื้ส์มูลื้ค่าเพิุ่�มต่อิยอิดจากธุุริกิจ
ไบโอิดีเซลื้	 แลื้ะกลีื้เซอิรีินบริิสุทธิุ�ข่อิงิ	
BBF	อีิกทั�งิการิดำาเนินโคริงิการิดังิกล่ื้าว
ยังิสอิดคล้ื้อิงินโยบายเศริษัฐกิจ	 BCG	
(Bio-Circular-Green	 Economy)	
ข่อิงิภูาครัิฐ	 แลื้ะมาตริการิสนับสนุน
ผลิื้ตภัูณ์ฑ์์ที�ผลิื้ตจากปาล์ื้มนำ�ามัน	 ข่อิงิ
คณ์ะกริริมการินโยบายปาล์ื้มนำ�ามันแห่งิ
ชาติ	หร้ิอิ	กนป.	อีิกด้วย

ดริ.ส ุริชา	อิ ุดมศักด ิ � 	ปริะธุาน
เจ้าหน้าที�สายงิานนวัตกริริม	 แลื้ะ
ริอิงิผู้จัดการิใหญ่	New	Business	
บริิษััท	 เอิสซีจี	 เคมิคอิลื้ส์	 จำากัด	
(มหาชน)	 (“SCGC”)	 กล่ื้าวเสริิมถ้งิ
ความริ่วมม้อิครัิ�งินี�ว่า	 SCGC	 ได้มุ่งิ

สร้ิางิสริริค์นวัตกริริมแลื้ะโซลูื้ชันเพุ้่�อิ
ตอิบโจทย์ความยั�งิย้น	 โดยเฉพุ่าะด้าน
การิดูแลื้สิ�งิแวดล้ื้อิม	 ซ้�งิทุกวันนี�ทั�ว
โลื้กกำาลัื้งิเผชิญกับภูาวะฉุกเฉินด้านภููมิ
อิากาศ	หร้ิอิ	Climate	Emergency	ที�
ส่งิผลื้อิย่างิยิ�งิกับทุกชีวิต	โดยโคริงิการิ
นี�ถ้อิเป็นหน้�งิในตัวอิย่างิการิทำางิาน
แบบ	Open	Innovation	หร้ิอิการิวิจัย
แลื้ะพัุ่ฒนาเพุ้่�อิปริะโยชน์ทางิพุ่าณิ์ชย์	
ข่อิงิ	SCGC	ที�นำาอิงิค์ความรู้ิแลื้ะความ
เชี�ยวชาญด้านตัวเร่ิงิปฏิิกิริิยาเคมี	หร้ิอิ	
Catalyst	 ข่อิงิ	 SCGC	 มาใช้ในการิ
ผลิื้ตนำ�ามันหม้อิแปลื้งิไฟู้ฟู้�าชีวภูาพุ่จาก
ปาล์ื้มนำ�ามันแลื้ะนำ�ามันปาล์ื้ม	 ปริะยุกต์
เข้่ากับกริะบวนการิผลิื้ตข่อิงิบางิจาก
ไบโอิฟูู้เอิลื้	 แลื้ะนำาไปสู่การิทดลื้อิงิใช้
งิานจริิงิร่ิวมกับหม้อิแปลื้งิไฟู้ฟู้�าข่อิงิ
บริิษััท	 QTC	 แลื้ะความริ่วมม้อิครัิ�งินี�
จะเป็นก้าวที�สำาคัญต่อิธุุริกิจพุ่ลัื้งิงิาน
ชีวภูาพุ่เพุ่ริาะเป็นครัิ�งิแริกที�สามาริถ
ผลิื้ตนำ�ามันหม้อิแปลื้งิไฟู้ฟู้�าชีวภูาพุ่	
หร้ิอิ	 Bio-transformer	 oil	 ได้เอิงิ
ในปริะเทศ	 ปริะกอิบกับคุณ์สมบัติ
ข่อิงินำ�ามันหม้อิแปลื้งิไฟู้ฟู้�าชีวภูาพุ่นี�	
สามาริถยอ่ิยสลื้ายไดเ้อิงิตามธุริริมชาติ	
(biodegradable)	 ซ้�งิจะไม่ก่อิให้เกิด
มลื้พิุ่ษัทางิดินด้วย
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จับม่ือ SCGC และ QTC เซ็็นเอ็มืโอยู พัุ่ฒน�
และผลิตนำ��มัืนหม้ือแปลงไฟฟ้�ชีว์ภ�พุ่ครั�งแรกำ

ของไทยหวั์งต�อยอดสูู่�เชิงพุ่�ณิิชย์

กลุ่ื้ม	BBGI

นายพุู่ลื้พุ่ิพุ่ัฒน์	ต ันธุนสิน	ปริะธุานเจ้าหน้าที �บริ ิหาริ	บริิษั ัท	คิวทีซ ี	เอินเนอิริ์ย ี �	จ ำาก ัด	(มหาชน)	(“QTC”)	
ผู้ผลิื้ต	จัดจำาหน่ายแลื้ะให้บริิการิหม้อิแปลื้งิไฟู้ฟู้�า	กล่ื้าวเพิุ่�มเติมว่า	การิร่ิวมม้อิริะหว่างิบริิษััท	แลื้ะบมจ.	บีบีจีไอิ	(BBGI)	แลื้ะ	
บมจ.	เอิสซีจี	เคมิคอิลื้ส์	(SCGC)	ถ้อิเป็นการิตอิกยำ�าความมุ่งิมั�นในการิดำาเนินธุุริกิจควบคู่ไปกับการิพัุ่ฒนาด้านสิ�งิแวดล้ื้อิม	
ซ้�งิเป็นจุดเริิ�มต้นในการิศ้กษัา	 แลื้ะคิดค้นพัุ่ฒนานำ�ามันหม้อิแปลื้งิไฟู้ฟู้�าชีวภูาพุ่	 ซ้�งิในปัจจุบันมีการิใช้นำ�ามันหม้อิแปลื้งิไฟู้ฟู้�า
ชีวภูาพุ่เพิุ่�มมากข้่�น	 ทั�งิตลื้าดในปริะเทศแลื้ะตลื้าดต่างิปริะเทศ	 เน้�อิงิจากมีคุณ์สมบัติที�ทนแริงิดันไฟู้ฟู้�าได้สูงิ	 (Dielectric	
Breakdown	Voltage)	จุดวาบไฟู้	(Flash	Point)	จุดติดไฟู้	(Fire	Point)	มีค่าสูงิ	ทำาให้มีความปลื้อิดภัูยอีิกทั�งิยังิเป็นมิตริ
ต่อิสิ�งิแวดล้ื้อิม	ช่วยปริะหยัดต้นทุนการิผลิื้ตหม้อิแปลื้งิข่อิงิผู้ปริะกอิบการิ	อัินเน้�อิงิมาจากภูาษีันำาเข้่าแลื้ะค่าข่นส่งิ	ตลื้อิดจน
เป็นการิกริะจายริายได้สู่ชุมชนจากการินำาปาล์ื้มนำ�ามันมาผลิื้ตนำ�ามันหม้อิแปลื้งิไฟู้ฟู้�าชีวภูาพุ่เพุ้่�อิใช้กับหม้อิแปลื้งิไฟู้ฟู้�าต่อิไป

สำาหรัิบตลื้าดผลิื้ตภัูณ์ฑ์์นำ�ามันหม้อิแปลื้งิไฟู้ฟู้�าชีวภูาพุ่ในปริะเทศไทยมีโอิกาสข่ยายตัวได้อิีกมาก	 จากปัจจุบันที�มีปริิมาณ์
การิใช้งิานอิยู่ปริะมาณ์	3	ลื้้านลื้ิตริ	ข่อิงิปริิมาณ์การิใช้นำ�ามันหม้อิแปลื้งิไฟู้ฟู้�าทั�งิหมด	33	ลื้้านลื้ิตริต่อิปี	หริ้อิคิดเป็นมูลื้ค่า
ปริะมาณ์	1,200	ลื้้านบาท	โดยมีปัจจัยมาจากมาตริการิส่งิเสริิมข่อิงิคณ์ะกริริมการินโยบายปาลื้์มนำ�ามันแห่งิชาติ	ที�ต้อิงิการิ
กริะตุ้นปริิมาณ์ความต้อิงิการิใช้นำ�ามันหม้อิแปลื้งิไฟู้ฟู้�าชีวภูาพุ่ในปริะเทศไทยเพุ่ิ�มข่้�นอิย่างิมีนัยสำาคัญแลื้ะลื้ดการินำาเข่้าจาก
ต่างิปริะเทศ	จง้ิเป็นโอิกาสทางิธุุริกจิข่อิงิโคริงิการิความร่ิวมม้อิคริั�งินี�เพุ่้�อิสร้ิางิมูลื้ค่าเพิุ่�มให้ผลื้ผลิื้ตทางิการิเกษัตริข่อิงิไทย
อิย่างิยั�งิย้น
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คณิะสัู่ตว์แพุ่ทยศ�สู่ตร์จ่ฬ�ฯ 
มือบท่นวิ์จัย 10 ลบ. โครงกำ�รสู่�งเสู่ริมื

นวั์ตกำรรมืและเทคโนโลยีเพุ่่�อคว์�มืยั�งย่น

TFG	เซ็น	MOA

"บมจ.ไทยฟูู้�ดส์	 กรุิ�ป"	 (TFG)	 จริดปากกา
เซ็น	MOA	ริ่วมกับคณ์ะสัตวแพุ่ทยศาสตริ์	
จุฬาลื้งิกริณ์์มหาวิทยาลัื้ย	 สนับสนุนทุน
วิจัยกว่า	 10	 ล้ื้านบาท	 โคริงิการิส่งิเสริิม
นวัตกริริมแลื้ะเทคโนโลื้ยีเพุ้่�อิความยั�งิย้น	
หวังิเพิุ่�มปริะสิทธิุภูาพุ่การิผลิื้ตแลื้ะพัุ่ฒนา
คุณ์ภูาพุ่ในการิผลื้ติสัตว์	แลื้ะส่งิมอิบอิาหาริ
ที�ปลื้อิดภัูย	มีคุณ์ภูาพุ่	แลื้ะได้มาตริฐาน	สู่ผู้
บริิโภูค
	

นายเพุ่ชริ	นันทวิสัย	ปริะธุาน
เจ้าหน้าที�ฝ่่ายปฏิิบัติการิ	บริิษััท	ไทย
ฟูู้�ดส์	กรุิ�ป	จำากัด	(มหาชน)	(TFG)	เปิด
เผยว่า	บริิษััทฯได้มีการิลื้งินามใน	MOA	ร่ิวม
กับ	 คณ์ะสัตวแพุ่ทยศาสตร์ิ	 จุฬาลื้งิกริณ์์
มหาวิทยาลัื้ย	 สนับสนุนทุนวิจัยกว่า	 10	
ล้ื้านบาท	โดยทั�งิสอิงิฝ่่ายได้มีความปริะสงิค์
ในการิส่งิเสริิมพัุ่ฒนางิานวิจัยริะหว่างิ
มหาวิทยาลัื้ยกับภูาคเอิกชน	 เพุ้่�อิให้งิาน
ทางิวิชาการิได้เกิดการิบูริณ์าการิต่อิยอิด

นำามาใช้จริิงิในภูาคอุิตสาหกริริมปศุสัตว์	
ซ้�งิปริะกอิบด้วย	 2	 ส่วน	 ดังิต่อิไปนี�	 ส่วน
แริก	 เป็นการิจัดตั�งิศูนย์ส่งิเสริิมนวัตกริริม
แลื้ะเทคโนโลื้ยีเพุ้่�อิความยั�งิย้น	 CU	 and	
Thaifoods	 Future	 and	 Innovative	
Technology	Center	ซ้�งิมีช้�อิย่อิว่า	CU&T-
FIT

ส่วนที�สอิงิ	 เป็นการิสนับสนุนสำาหรัิบการิ
วิจัยพัุ่ฒนานวัตกริริมทางิสุข่ภูาพุ่สัตว์	โดย
ในปีแริก	 มีข่อิบเข่ตเป�าหมายงิานวิจัย	 3	
หัวข้่อิ	ดังิต่อิไปนี�	1.Foodborne	Pathogen	
Control	at	slaughterhouse	2.Sample	
Preparation	 Machine	 for	 Lab	 3.	
Adjuvant	 for	 Vaccine	 โดยหัวข้่อิงิาน
วิจัยดังิกล่ื้าว	 มีที�มาจากปัญหาที�พุ่บใน
กริะบวนการิการิผลิื้ต	 กริะบวนการิการิ
ทำางิานข่อิงิบริิษััท	 ริวมถ้งิความต้อิงิการิใน
การิพัุ่ฒนางิานให้มีปริะสิทธิุภูาพุ่เพิุ่�มข้่�น	 มี
ต้นทุนที�เหมาะสม	 พัุ่ฒนาคุณ์ภูาพุ่ในการิ
ผลิื้ตสัตว์	 แลื้ะส่งิมอิบอิาหาริที�ปลื้อิดภูัย	 มี
คุณ์ภูาพุ่	แลื้ะได้มาตริฐานสู่ผู้บริิโภูค

โดยในงิาน	 มีไฮไลื้ท์ที�สำาคัญ	 ค้อิ	 เป็นการิ
เปิดโอิกาสให้นักวิจัยจากคณ์ะต่างิๆ	 ใน
จุฬาลื้งิกริณ์์มหาวิทยาลัื้ย	 นำาเสนอิหัวข้่อิ
งิานวิจัยภูายใต้โจทย์ที�ทางิศูนย์ตั�งิข้่�น	 โดย
ได้รัิบความสนใจจากทีมนักวิจัยจำานวนมาก	

นอิกจากนี�ยังิได้มีการิมอิบริางิวัลื้	 Junior	
Scientist	CU	Vet	x	TFG	Awards	ซ้�งิได้
รัิบเกียริติจาก	ดริ.ภัูทริาพุ่ริริณ์	รุ่ิงิเจริิญ	ผู้
ช่วยปริะธุานเจ้าหน้าที�บริิหาริ	กลุ่ื้มงิานธุุริกิจ
พัุ่ฒนาผลิื้ตภัูณ์ฑ์์ใหม่	บริิษััท	ไทยฟูู้�ดส์	กรุิ�ป	
จำากัด	 (มหาชน)	 เป็นผู้มอิบริางิวัลื้ดังิกล่ื้าว
ให้แก่นิสิตชั�นปีที�	 6	 คณ์ะสัตวแพุ่ทย์ที�ชนะ
การินำาเสนอิโคริงิการิวิจัยในริะดับนิสิต	 ถ้อิ
เป็นจุดเริิ�มต้นที�สำาคัญในการิสนับสนุนการิ
พัุ่ฒนานักวิจัยรุ่ินเยาว์	 ซ้�งิเป็นสิ�งิที�บริิษััทฯ	
ให้ความสำาคัญเป็นอิย่างิยิ�งิ

"บริิษััทฯมีความยินดีที�จะให้การิสนับสนุน
แลื้ะความร่ิวมม้อิกับทางิมหาวิทยาลัื้ย	 ซ้�งิ
สอิดคล้ื้อิงิกับนโยบายแลื้ะวิสัยทัศน์ข่อิงิ
บริิษััทที�มุ่งิมั�นพัุ่ฒนาธุุริกิจ	โดยใช้นวัตกริริม
แลื้ะเทคโนโลื้ยี	 อัินจะเป็นการินำาไปสู่การิ
เติบโตอิย่างิยั�งิย้นแลื้ะสง่ิเสริิมอุิตสาหกริริม
ปศุสัตว์ข่อิงิปริะเทศไทย"นายเพุ่ชริ	กล่ื้าว	
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ทำ�นิว์ไฮแรกำ กำว์�ดร�ยได้ 153.16 ล้�นบ�ท 
กำำ�ไร 13.20 ล้�นบ�ท / ทั�งปีโต 25%

ATP30	โชว์งิบ	Q1/65

ATP30	โชว์ผลื้ปริะกอิบการิไตริมาส	1/65	ทำานิวไฮ	ริายได้	153.16	
ล้ื้านบาท	โต	38.66%	กำาไริสุทธิุ	13.20	ล้ื้านบาท	โต	34.56%	คาด
แนวโน้มไตริมาส	2/65	ดีต่อิเน้�อิงิ	ไม่หวั�นนำ�ามันแพุ่งิ	ลูื้กค้าส่วนใหญ่
ค่าบริิการิแปริผัน	พัุ่ฒนาเทคโนโลื้ยี	RPA	เพิุ่�มความสามาริถการิทำา
กำาไริ	ตั�งิเป�าปี	65	เติบโต	25%	ริายได้	600	ล้ื้านบาท

นายปิยะ	เตชากูลื้	กริริมการิผู้จัดการิ	บริิษััท	
เอิทีพีุ่	30	จำากัด	(มหาชน)	หร้ิอิ	“ATP30”	 ผู้ดำาเนิน
ธุุริกิจให้บริิการิริถรัิบส่งิพุ่นักงิานจากแหล่ื้งิที�พัุ่กอิาศัยในเข่ตชุมชน
ไปยังิโริงิงิานอุิตสาหกริริมหร้ิอิสถานปริะกอิบการิโดยเฉพุ่าะริอิบ
เข่ตนิคมอุิตสาหกริริมในภูาคตะวันอิอิก	(Eastern	Seaboard)	เปิด
เผยว่า	ผลื้ปริะกอิบการิไตริมาส	1/65	ทำานิวไฮแริกตามเป�าหมายที�
วางิไว้	โดยมีริายได้ริวม	153.16	ล้ื้านบาท	เพิุ่�มข้่�น	42.70	ล้ื้านบาท	
หร้ิอิ	38.66%	จากช่วงิเดียวกันปีก่อินที�มีริายได้ริวม	110.46	ล้ื้าน
บาท

ส่วนกำาไริสุทธิุอิยู่ที�	 13.20	 ล้ื้านบาท	 เพิุ่�มข้่�น	3.39	 ล้ื้านบาท	หร้ิอิ	
34.56%	จากช่วงิเดียวกันปีก่อินที�มีกำาไริสุทธิุ	9.81	ล้ื้านบาท	แลื้ะ
เพิุ่�มข้่�นจำานวน	3.85	ล้ื้านบาท	หร้ิอิ	41.18%	เม้�อิเทียบกับไตริมาส	
4/64	ที�มีกำาไริสุทธิุ	9.35	ล้ื้านบาท

ทั�งินี�ผลื้ปริะกอิบการิข่อิงิบริิษััทปรัิบตัวสูงิข้่�น	 เน้�อิงิจากสามาริถ
รัิกษัาฐานลูื้กค้าได้เก้อิบ	100%	แลื้ะให้บริิการิลูื้กค้าริายใหม่เพิุ่�มข้่�น	
จำานวนริถ	49	คัน	นอิกจากนี�ได้ปรัิบปรุิงิการิบริิหาริจัดการิต้นทุน
ด้านต่างิๆ	 ริวมถ้งิควบคุมค่าใช้จ่ายอิย่างิมีปริะสิทธิุภูาพุ่	ส่งิผลื้ให้
บริิษััทมีกำาไริขั่�นต้น	33.90	ล้ื้านบาท	เพิุ่�มข้่�นจากช่วงิเดียวกันปีก่อิน
ที�มีกำาไริขั่�นต้น	27.02	ล้ื้านบาท

สำาหรัิบทิศทางิการิดำาเนินธุุริกิจไตริมาส	2/65	แนวโน้มเติบโตดีต่อิ
เน้�อิงิ	แม้จะมีปัจจัยเสี�ยงิจากการิปริบัตัวเพิุ่�มข้่�นข่อิงิริาคานำ�ามัน	แต่
บริิษััทมีการิบริิหาริความเสี�ยงิในกริณี์ดังิกล่ื้าวอิยู่แล้ื้ว	 เน้�อิงิจาก
สัญญากบัลูื้กค้าส่วนใหญเ่ป็นค่าบริิการิแปริผนักับริาคานำ�ามัน	ทำาให้
สามาริถลื้ดผลื้กริะทบจากริาคานำ�ามันที�สูงิข้่�นได้บางิส่วน

นอิกจากนี�ยังิได้พัุ่ฒนาเทคโนโลื้ย	ีRobotic	Process	Automation	
(RPA)	หุ่นยนต์ที�ช่วยควบคุมติดตามการิเดินริถ	ตริวจเช็คแลื้ะซ่อิม
บำารุิงิ	เพุ้่�อิควบคุมต้นทุนให้อิยู่ในริะดับที�เหมาะสม	แลื้ะคาดว่าจะส่งิ
ผลื้ให้อัิตริาการิทำากำาไริอิยู่ในริะดับที�ดีข้่�น	 โดยบริิษััทตั�งิเป�าหมายปี	
2565	เติบโต	25%	หร้ิอิมีริายได้ริวมที�	600	ล้ื้านบาท	รัิกษัาอัิตริา
กำาไริขั่�นต้นที�ริะดับ	25%	
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บริิษััท	ปัญจวัฒนาพุ่ลื้าสติก	จำากัด	(มหาชน)	PJW	เปิดเผย
ว่า	ที�ปริะชุมคณ์ะกริริมการิบริิษััท	ครัิ�งิที�	5/2565	ข่อิงิบริิษััท	ปัญจวัฒนาพุ่ลื้าสติก	
จำากัด	(มหาชน)	เม้�อิวันที�	9	พุ่ฤษัภูาคม	2565	มีมติอินุมัติเข้่าซ้�อิหุ้นสามัญเพิุ่�มทุน
ข่อิงิบริิษััท	แอินท์	โริโบติกส์	จำากัด	เป็นจำานวน	2,000,000	หุ้น	มูลื้ค่าที�ตริาไว้หุ้นลื้ะ	
10	บาท	คิดเป็นสัดส่วนร้ิอิยลื้ะ	55	ข่อิงิจำานวนหุ้นที�จำาหน่ายได้แล้ื้วทั�งิหมดภูายหลัื้งิ	
การิเพิุ่�มทุนข่อิงิบริิษััท	 แอินท์	 โริโบติกส์	 จำากัด	 โดยซ้�อิตามมูลื้ค่าที�ตริาไว้หุ้นลื้ะ	 10	
บาท	คิดเป็นมูลื้ค่าซ้�อิริวมทั�งิสิ�น	20,000,000	บาท	โดยบริิษััทจะเข้่าทำาสัญญาเข้่า
ร่ิวมลื้งิทุนภูายในเด้อินพุ่ฤษัภูาคม	2565	การิเข้่าทำาริายการิครัิ�งินี�มีผลื้ให้	บริิษััทได้
มาซ้�งิบริิษััทย่อิยแห่งิใหม่

บริิษััท	แอินท์	โริโบติกส์	จำากัด	เป็นบริิษััทจำากัดที�จัดตั�งิในปริะเทศไทย	ปริะกอิบธุุริกิจ
เป็นผู้ให้บริิการิริบั	อิอิกแบบ	ผลิื้ต	แลื้ะจำาหนา่ยเคร้ิ�อิงิจกัริอัิตโนมติั	สถานทีำางิานดว้ย
หุ่นยนต์	ริถลื้ำาเลีื้ยงิอัิตโนมัติไร้ิคนขั่บ	แลื้ะหุ่นยนต์ช่วย	ทำางิานอ้ิ�น	ๆ	ซ้�งิมุ่งิเน้นลูื้กค้า
กลุ่ื้มอุิตสาหกริริม	แลื้ะมคีวามเชี�ยวชาญด้านงิานวิศวกริริม	แลื้ะการิใหค้ำาปร้ิกษัาทางิ
ด้าน	 เทคนิคที�เกี�ยวข้่อิงิ	การิเข้่าร่ิวมลื้งิทุนในครัิ�งินี�เป็นการิเปิดโอิกาสใหม่ๆในการิ
สร้ิางิฐานริายได้ในอุิตสาหกริริมที�มีโอิกาส	การิเติบโตสูงิเน้�อิงิด้วยในปัจจุบันหุ่นยนต์
ได้เข้่ามามีบทบาทอิย่างิมากในการิปรัิบปรุิงิกริะบวนการิทำางิานให้มี	ปริะสิทธิุภูาพุ่มาก
ข้่�นทั�งิในกริะบวนการิผลิื้ตแลื้ะตลื้อิดทั�งิห่วงิโซ่อุิปทาน

บริิษััท	เอิพีุ่	(ไทยแลื้นด์)	จำากัด	(มหาชน)	
AP	เปิดเผยว่า	ผลื้การิดำาเนินงิานไตริมาส	1	ปี	
2565	 ว่าบริิษััทฯ	 มีริายได้	 10,849	 ล้ื้านบาท	
แลื้ะกำาไริสุทธิุ	 1,730	 ล้ื้านบาท	 เม้�อิเทียบกับ
ปีก่อินหน้า	 ริายได้เพิุ่�มข้่�นร้ิอิยลื้ะ	 19.1	 (จาก	
9,106	 ล้ื้านบาท)	 แลื้ะกำาไริสุทธิุเพิุ่�มข้่�นร้ิอิย
ลื้ะ	23.3	(จาก	1,403	ลื้านบาท)	ส้บเน้�อิงิจาก
สาเหตุ	หลัื้กๆ	ดังิตอิไปนี�

-	 ในไตริมาสที�	 1	 ปี	 2565	บริิษััทฯ	 มีริายได้
ริวม	 10,849	 ล้ื้านบาท	 (เพิุ่�มข้่�นร้ิอิยลื้ะ	 19.1	
จากปีก่อิน)	 โดยแบ่งิอิอิกเป็นริายได้จากการิ
ข่าย	 10,621	 ล้ื้านบาท	 (เพิุ่�มข้่�นร้ิอิยลื้ะ	 19.6	
จากปีก่อิน)	แลื้ะริายได้ค่าบริิการิแลื้ะค่าบริิหาริ
จัดการิ	228	ล้ื้านบาท	(เพิุ่�มข้่�นร้ิอิยลื้ะ	0.4	จาก
ปีก่อิน)

-	 แนวริาบ	 :	 บริิษััทฯ	 มีริายได้จากสินค้าแนว
ริาบในไตริมาสที�	 1	 ปี	 2565	 เท่ากับ	 9,768	
ลื้านบาท	 (เพิุ่�มข้่�นร้ิอิยลื้ะ	 21.5	 จากปีกอิน)	
ซ้�งิถ้งิเป็นริายได้ต่อิไตริมาสที�สูงิที�สุดข่อิงิ	

บริิษััทฯ	 โดยในไตริมาสที�	 1	 ปี	2565	บริิษััทฯ
มีโคริงิการิแนวริาบใหม่	 ที�เริิ�มโอินกริริมสิทธิุ�
เพิุ่�มอีิกทั�งิหมด	 7	 โคริงิการิ	 (บ้านเดี�ยว	 4	
โคริงิการิ	แลื้ะทาวนเฮา้ส์	3	โคริงิการิ)	ได้แก่	1)	
“Centro	ริาชพุ่ฤกษ์ั	345“	2)	“Centro	บางินา	
ศรีินคริินทร์ิ”	3)	“Centroปิ�นเกล้ื้า”	4)	“Centro	
ดอินเม้อิงิ	 แจ้งิวัฒนะ”	 5)	 “บ้านกลื้างิเม้อิงิ	
The	 Edition	พุ่หลื้-ริามอิินทริา”6)”Pleno	
วิภูาวดี-ดอินเม้อิงิ”	 7)	 ”Pleno	 ริาชพุ่ฤกษั์	
สาทริ”	 โดยโคริงิการิที�เริิ�มโอินกริริมสิทธิุ�ส่วน
ใหญ่เป็นโคริงิการิที�เริิ�มเปิดข่ายในไตริมาส	 1	
ปี	2565

-	 คอินโดมิเนียม:	 บริิษััทฯ	 มีริายได้จากคอิน
โดนิเนียมเท่ากับ	853	 ล้ื้านบาท	 (เพิุ่�มข้่�นร้ิอิย
ลื้ะ	 1.7	 จากปีก่อินแลื้ะเพิุ่�มข้่�นร้ิอิยลื้ะ	 260.2	
จากไตริมาสก่อินหน้า)	โดยริายได้ส่วนใหญมา
จากโคริงิการิ	Aspire	 เอิริาวัณ์	 ไพุ่ริม์ซ้�งิเป็น
โคริงิการิที�เริิ�มโอินกริริมสิทธิุ�ในไตริมาส	 1	 ปี	
2565	 เป็นไตริมาสแริก	แลื้ะได้รัิบกริะแสตอิบ
รัิบที�ดีจากผู้ซ้�อิโคริงิการิ	 โดย	ณ์	 สิ�นไตริมาส	

1	 ปี	 2565	 มียอิดโอินกริริมสิทธิุ�แล้ื้วริอิยลื้ะ	
23.5	ข่อิงิมูลื้ค่าโคริงิการิหร้ิอิเทา่กับ	690	ล้ื้าน
บาท	นอิกจากนี�	บริิษััทฯสามาริถโอินกริริมสิทธิุ�
โคริงิการิ	Aspire	อิโศก-รัิชดา	คริบ
ทั�งิหมด

-	โดยในไตริมาส	1	ปี	2565	บริิษััทฯสามาริถทำา
อัิตริากำาไริขั่�นต้นที�ริอิยลื้ะ	33.3	(เพิุ่�มข้่�นริอิย
ลื้ะ	0.7	 จากปีก่อินหน้า)	 โดยสามาริถแบ่งิเป็น	
อัิตริากำาไริขั่�นตนข่อิงิโคริงิการิแนวริาบที�ร้ิอิย
ลื้ะ	 32.3	 แลื้ะอัิตริากำาไริขั่�นต้นข่อิงิโคริงิการิ
คอินโดนิเนียมที�ร้ิอิยลื้ะ	32.0

PJW	ทุ่ม	20	ลื้บ.	ซ้�อิกิจการิแอินท์	โริโบติกส์	
คาดเซ็นสัญญาร่ิวมทุน	ถ้อิหุ้น	55%	พุ่.ค.นี�

AP	เผยโค้งิแริกกำาไริเพิุ่�มข้่�น	23.3%	
เหตุริายได้โคริงิการิแนวริาบ-คอินโดฯ	พุุ่่งิ
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วิจัยกรุิงิศรีิ	คาดเงิินเฟู้�อิยังิมีทิศทางิเพิุ่�มข้่�น
ตามการิปรัิบข้่�นข่อิงิริาคาพุ่ลัื้งิงิาน	

ข่ณ์ะที�ภูาคท่อิงิเที�ยวมีสัญญาณ์ฟู้้�นตัวดีข้่�น

วิิจััยกรุุงศรุ ีรุายงานว่ิา แม้อั้ัตรุาเงนิเฟ้้อั
เดืือันเม้ษายนชะลอัลง แต่ม้ีแนวิโน้ม้
ทะยานข้ึ้�นในเดืือันถััดืไป อััตรุาเงินเฟ้้อั
ทั�วิไปเดืือันเม้ษายนอัย่่ที� 4.65% YoY 
ชะลอัลงจัากเดืือันก่อันที�อัย่่ในรุะดัืบ
สู่งสุูดืในรุอับ 13 ปีที� 5.73% สู่วินหน้�งเป็น
ผลจัากฐานที�สู่งในปีก่อัน และรุาคาสิูนค้า
บางหม้วิดืปรุบัลดืลง อัาทิ ข้ึ้าวิ ผลิตภััณฑ์์
จัากแป้ง เครืุ�อังนุง่ห่ม้และรุอังเทา้ อัย่างไรุ
ก็ตาม้ รุาคาสิูนค้าในหม้วิดืพลังงานที�อัย่่
ในรุะดัืบสู่งยังเป็นสูาเหตุสูำาคัญที�ทำาให้
เงินเฟ้้อัปรัุบเพิ�ม้ ได้ืแก่ รุาคาขึ้ายปลีก
นำ�ามั้นเชื�อัเพลิง (+29.74%) รุาคาก๊าซหุง
ต้ม้ที�ม้ีการุทยอัยปรัุบข้ึ้�นหลังสิู�นสุูดืการุ
ตรุ้งรุาคา นอักจัากนี� ยังมี้รุาคาสิูนค้าใน
หม้วิดือัาหารุ โดืยเฉพาะเนื�อัสุูกรุ ไก่สูดื 
ไข่ึ้ไก่ นำ�าม้ันพืช อัาหารุบริุโภัคในบ้าน-
นอักบ้าน ตาม้ต้นทุนการุผลิตและต้นทุน
วัิตถุัดิืบที�เพิ�ม้ข้ึ้�น ด้ืานอััตรุาเงินเฟ้้อั
พื�นฐาน (หักรุาคาหม้วิดือัาหารุสูดืและ
พลังงาน) ทรุงตวัิเทา่กับเดืือันก่อันซ้�งอัย่่
ในรุะดัืบสู่งสุูดืในรุอับเกือับ 10 ปี ที� 2.0% 
สูำาหรัุบในช่วิง 4 เดืือันแรุกขึ้อังปีนี� อััตรุา
เงินเฟ้้อัทั�วิไปและอััตรุาเงินเฟ้้อัพื�นฐาน
เฉลี�ยอัย่่ที� 4.71% และ 1.58% ตาม้ลำาดัืบ

อััตรุาเงินเฟ้้อัในเดืือันพฤษภัาคม้ม้ีแนวิ
โน้ม้จัะกลับม้าเรุ่งข้ึ้�นตาม้การุปรัุบข้ึ้�น
ขึ้อังรุาคาสิูนค้าในหม้วิดืพลังงาน โดืย
เฉพาะรุาคานำ�ามั้นเชื�อัเพลิงหลังจัากม้ี
การุยกเลิกตรุ้งรุาคาดีืเซลไว้ิที� 30 บาท
ต่อัลิตรุ และให้เริุ�ม้ทยอัยปรัุบรุาคาข้ึ้�น
แบบขัึ้�นบันไดืตั�งแต่ 32 บาทต่อัลิตรุ 
จันอัาจัถ้ังกรุอับเพดืานใหม้่ที� 35 บาท

ต่อัลิตรุ จ้ังอัาจักรุะทบต่อัต้นทุนการุ
ขึ้นสู่งและการุผลิตสิูนค้า รุวิม้ถ้ังยังมี้
การุปรัุบข้ึ้�นรุาคาก๊าซหุงต้ม้ และการุ
ปรัุบข้ึ้�นค่าไฟ้ฟ้้าผันแปรุ (Ft) รุอับเดืือัน
พฤษภัาคม้-สิูงหาคม้ รุวิม้ถ้ังรุาคาสิูนค้า
อุัปโภัคบริุโภัคที�ยังม้ีแนวิโน้ม้ปรัุบสู่งข้ึ้�น
ตาม้ต้นทุนการุผลิตและวัิตถุัดิืบ นอักจัาก
นี� ผลกรุะทบจัากสูถัานการุณ์ควิาม้ขัึ้ดื
แย้งรัุสูเซีย-ย่เครุนที�ยืดืเยื�อั ม้าตรุการุ
ควิำ�าบาตรุรัุสูเซีย สู่งผลให้รุาคานำ�าม้ัน
และสิูนค้าโภัคภััณฑ์์ในตลาดืโลกยังอัย่่
ในรุะดัืบสู่ง ยังคงเป็นปัจัจััยกดืดัืนอััตรุา
เงินเฟ้้อัในรุะยะต่อัไป ทำาให้ม้ีควิาม้เสีู�ยง
เพิ�ม้ข้ึ้�นที�อััตรุาเงินเฟ้้อัในปีนี�อัาจัสู่งกว่ิา
ที�คาดืการุณ์ไว้ิที� 4.8% อัย่างไรุก็ตาม้ 
แม้้อััตรุาเงินเฟ้้อัสู่งเกินกรุอับเป้าหม้าย
อัย่างต่อัเนื�อัง (1-3%) วิิจััยกรุุงศรุี
คงคาดืการุณ์ว่ิากนง.จัะตรุ้งดือักเบี�ย
นโยบายไวิ้รุะดัืบเดิืม้ที� 0.50% ตลอัดื
จันถ้ังสิู�นปี จัากการุให้นำ�าหนักกับการุ
สูนับสูนุนการุฟ้้�นตัวิขึ้อังเศรุษฐกิจัเป็น
สูำาคัญ

ภัาวิะต้นทุนการุผลิตที�เพิ�ม้ข้ึ้�นสูรุ้างควิาม้
กังวิลต่อัภัาคธุุรุกิจั ขึ้ณะที�ภัาคบริุการุ
ทยอัยปรัุบดีืข้ึ้�นจัากการุฟ้้�นตัวิขึ้อังภัาค
ท่อังเที�ยวิ ดัืชนีควิาม้เชื�อัม้ั�นทางธุุรุกิจั
เดืือันเม้ษายนอัย่่ที� 48.2 ลดืลงจัาก 50.7 
ในเดืือันม้ีนาคม้ โดืยอังค์ปรุะกอับด้ืาน
ต้นทุนเป็นสู่วินสูำาคัญที�ทำาให้ควิาม้เชื�อั
ม้ั�นปรัุบลดืลง โดืยเฉพาะในภัาคการุ
ผลิตและธุุรุกิจัอัสัูงหาริุม้ทรัุพย์ เนื�อังจัาก
รุาคาวัิตถุัดิืบและพลังงานที�ผันผวิน
สู่งจัากควิาม้ขัึ้ดืแย้งรุะหว่ิางรัุสูเซีย

และย่เครุนที�ยืดืเยื�อั ผลักดัืนให้รุาคา
สิูนค้าสู่วินหน้�งปรัุบเพิ�ม้ข้ึ้�น นอักจัากนี� 
ม้าตรุการุพยุงกำาลังซื�อัในปรุะเทศที�สิู�น
สุูดืลงสู่งผลให้ควิาม้เชื�อัม้ั�นด้ืานคำาสัู�งซื�อั 
การุผลิต และผลปรุะกอับการุปรัุบลดืลง

ผลกรุะทบจัากสูถัานการุณ์ควิาม้ขัึ้ดืแย้ง
รัุสูเซีย-ย่เครุนที�ยืดืเยื�อั ม้าตรุการุควิำ�า
บาตรุรัุสูเซียที�แรุงข้ึ้�น และม้าตรุการุเข้ึ้ม้
งวิดืเพื�อัควิบคุม้การุรุะบาดืในจีัน ล้วิน
เป็นปัจัจััยที�กดืดัืนภัาวิะชะงักงันขึ้อังห่วิง
โซ่การุผลิตทั�วิโลกรุุนแรุงข้ึ้�น และอัาจัสู่ง
ผลกรุะทบต่อัการุผลิตภัาคอุัตสูาหกรุรุม้
ขึ้อังไทยม้ากข้ึ้�นในรุะยะต่อัไป โดืยในเดืือัน
มี้นาคม้ที�ผ่านม้าการุผลิตในบางภัาค
อุัตสูาหกรุรุม้เริุ�ม้มี้สัูญญาณการุฟ้้�นตัวิ
ที�ชะลอัลงเนื�อังจัากปรุะสูบกับปัญหาการุ
ขึ้าดืแคลนชิ�นสู่วินในการุผลิต อัาทิ หม้วิดื
เครืุ�อังใช้ไฟ้ฟ้้า หม้วิดืชิ�นสู่วินและแผง
วิงจัรุอิัเล็กทรุอันิกส์ู ขึ้ณะเดีืยวิกันกลุ่ม้
อัสัูงหาฯ เผชิญกับภัาวิะต้นทุนรุาคาวัิสูดุื
ก่อัสูรุ้างที�ปรัุบสู่งข้ึ้�น อัย่างไรุก็ตาม้ ภัาค
บริุการุมี้แนวิโน้ม้ทยอัยปรัุบดีืข้ึ้�นตาม้การุ
ฟ้้�นตัวิขึ้อังภัาคท่อังเที�ยวิ โดืยเฉพาะหลัง
จัากมี้การุยกเลิกม้าตรุการุ Test_&_
Go จัำานวินนักท่อังเที�ยวิเดิืนทางเข้ึ้าไทย
เฉลี�ยวัินละ 1.9 หมื้�นคน (ช่วิงวัินที� 1-5 
พฤษภัาคม้) เพิ�ม้ข้ึ้�นจัากเดืือันเม้ษายนซ้�ง
สู่งสุูดืที�รุะดัืบ 1.2-1.3 หมื้�นคน นอักจัาก
นี� ล่าสุูดืทางการุเตรีุยม้ขึ้ยายโครุงการุเรุา
เที�ยวิด้ืวิยกันเฟ้สู 4 เพื�อักรุะตุ้นการุท่อัง
เที�ยวิในปรุะเทศอัย่างต่อัเนื�อัง
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ธุนาคารุทิสูโก้ ชี�หุ้นทั�วิโลกม้ีโอักาสูรุ่วิงต่อั 
จัากแรุงกดืดืันธุนาคารุกลางสูหรัุฐฯ ข้ึ้�น
ดือักเบี�ยต่อัเนื�อัง แนะนักลงทุนอัย่าเพิ�ง
ถัอัดืใจั ชี�เป็นโอักาสูทอังซื�อัหุ้นเม้กะเทรุนด์ื
กลุ่ม้เทคโนโลยีแห่งอันาคต และนวัิตกรุรุม้
การุแพทย์ คาดืโตเด่ืน 15 - 27% ต่อัปี ใน
ช่วิง 5 ปีข้ึ้างหน้า ฝ่่าวิิกฤตเศรุษฐกิจัชะลอั 
ดือักเบี�ยขึ้าข้ึ้�น

นายณั์ฐกฤติ	เหลื้่าทวีทรัิพุ่ย์	
ผู้อิำานวยการิอิาวุโสที�ปร้ิกษัาการิ
ลื้งิทุนทิสโก้เวลื้ธ์ุ	 ธุนาคาริทิสโก้	
จำากัด	(มหาชน) เปิดืเผยว่ิา การุลงทุน
ในปัจัจุับันอัาจัเรีุยกได้ืว่ิาอัย่่ในช่วิง ‘ฝุ่่น
ตลบ’ เพรุาะตั�งแต่ต้นปีถ้ังปัจัจุับันตลาดื
หุ้นทั�วิโลกปรัุบตัวิลดืลงตาม้ควิาม้กังวิล
เรืุ�อังเศรุษฐกิจัที�อัย่่ในภัาวิะชะลอัตัวิ และมี้
โอักาสูเข้ึ้าสู่่ภัาวิะถัดืถัอัยได้ืในปีหน้า ขึ้ณะ
ที�อััตรุาผลตอับแทนพันธุบัตรุรัุฐบาลรุะยะ
ยาวิขึ้อังสูหรัุฐฯ ปรัุบตัวิเพิ�ม้ข้ึ้�นอัย่าง
ต่อัเนื�อังกดืดัืนหุ้นกลุ่ม้เติบโต (Growth 
Stock) ด้ืานธุนาคารุกลางสูำาคัญทั�วิโลกก็
เริุ�ม้ใช้นโยบายการุเงินแบบเข้ึ้ม้งวิดืทั�งการุ
ปรัุบข้ึ้�นอััตรุาดือักเบี�ยนโยบายและลดืขึ้นาดื
งบดุืล (QT) เพื�อับรุรุเทาปัญหาเงินเฟ้้อั โดืย
เฉพาะธุนาคารุกลางสูหรัุฐฯ (Fed) ที�ล่าสุูดื
ปรัุบข้ึ้�นดือักเบี�ย 0.50% สู่่รุะดัืบ 0.75 - 
1.00% ซ้�งนับเป็นการุปรัุบข้ึ้�นในอััตรุาม้าก
สุูดืนับตั�งแต่ปี 2543 เพรุาะม้ีแรุงกดืดืัน
จัากปัญหาเงินเฟ้้อัขึ้อังสูหรัุฐฯ ที�พุ่งสู่งสุูดื
ในรุอับ 40 ปีม้าอัย่่ในรุะดัืบ 8.5%

นอักจัากนี� ทิศทางการุข้ึ้�นดือักเบี�ยขึ้อัง 
Fed ยังเป็นขึ้าข้ึ้�นอัย่างต่อัเนื�อัง และม้ี

โอักาสูที�ทำาให้หุ้นทั�วิโลกจัะปรัุบตัวิลงต่อั 
โดืยข้ึ้อัม้่ลจัากศ่นย์วิิเครุาะห์เศรุษฐกิจัและ
กลยุทธ์ุการุลงทุนทิสูโก้ (TISCO ESU) คาดื
ว่ิา ณ สิู�นปี 2565 อััตรุาดือักเบี�ยนโยบาย
ขึ้อัง Fed จัะอัย่ที่� 2.75% และกลางป ี2566 
อััตรุาดือักเบี�ยนโยบายจัะเพิ�ม้ข้ึ้�นไปอัย่่ใน
รุะดัืบ 3.3% ซ้�งการุข้ึ้�นดือักเบี�ยเร็ุวิและแรุง
เช่นนี� ตาม้สูถิัติพบว่ิา ตลาดืหุ้นม้ักตอับ
รัุบในเชิงลบอัย่างเช่นในปี 2511 ปี 2516 
ปี 2523 และ ปี 2527 ที� Fed ข้ึ้�นดือักเบี�ย
ม้ากกว่ิา 2% ในช่วิง 6 เดืือัน ทำาให้ดัืชนี 
S&P 500 เคลื�อันไหวิในแดืนลบตลอัดืชว่ิง
การุข้ึ้�นดือักเบี�ย

นายณัฐกฤติกล่าวิว่ิา ในช่วิงที�ตลาดืหุ้นทั�วิ
โลกปรัุบตัวิลง ธุนาคารุทิสูโก้ม้อังว่ิา นัก
ลงทุนไม้่ควิรุถัอัดืใจัหรืุอัชะลอัการุลงทุน 
เพรุาะนี�เป็น ‘โอักาสูสูำาคัญ’ ที�นักลงทุนจัะ
เข้ึ้าทยอัยสูะสูม้หุ้นที�ม้โีอักาสูเติบโตแต่รุาคา
ปรัุบตัวิลงม้า อัย่างกลุ่ม้ธุุรุกิจัเม้กะเทรุนด์ื 
ซ้�งผลปรุะกอับการุม้ักจัะไม้่ผันผวินไปตาม้
ภัาวิะเศรุษฐกิจั และยังม้ีโอักาสูการุเติบโต
อัย่างก้าวิกรุะโดืดืทั�งในปัจัจุับันและอันาคต 
เช่น กลุ่ม้เทคโนโลยีแห่งอันาคต ธุุรุกิจั
นวัิตกรุรุม้การุแพทย์ เป็นต้น 

โดืยกลุ่ม้เทคโนโลยีแห่งอันาคตเป็นกลุ่ม้ที�
กำาลังเติบโตไปกับการุดืำาเนนิชีวิิตขึ้อังคนที�
พ้�งพาเทคโนโลยีที�สูรุ้างควิาม้สูะดืวิกสูบาย
และภัาคธุุรุกิจัที�ต้อังการุเพิ�ม้ศักยภัาพการุ
ทำาธุุรุกิจั ซ้�งถ้ัาม้อังผา่นวิิกฤตตา่งๆ ในช่วิง 
10 ปีที�ผ่านม้า (2555 - 2565) จัะเห็นได้ื
ว่ิาหุ้นกลุ่ม้เทคโนโลยีสูาม้ารุถัให้อััตรุาผล
ตอับแทนเฉลี�ยทบต้นสู่งถ้ัง 18.56% ต่อัปี 

(วัิดืจัากดัืชนี MSCI World Information 
Technology Index) และด้ืวิยผลตอับแทน
ในรุะดัืบนี�จัะทำาให้เงินลงทุนม้ีโอักาสูเติบโต
เป็น 2 เท่า ใน 4 – 5 ปีข้ึ้างหน้า โดืยธุุรุกิจั
กลุ่ม้เทคโนโลยีแห่งอันาคตที�แนะนำา ได้ืแก่ 
Metaverse , Cloud Computing และ 
Cyber Security โดืยคาดืว่ิาทั�งสูาม้ธุุรุกิจั
ม้โีอักาสูเติบโตเฉลี�ยสู่งถ้ังรุาวิ 26% , 15.7% 
และ 13.7% ต่อัปีในช่วิง 5 ปีข้ึ้างหน้า (ที�ม้า: 
PWC , Research and Markets)
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สูำาหรัุบควิาม้กังวิลเรืุ�อังอััตรุาผลตอับแทนพันธุบัตรุรัุฐบาลอัายุ 10 ปี ที�ปรัุบตัวิเพิ�ม้ข้ึ้�นอัย่างต่อัเนื�อังจันกดืดัืนหุ้นกลุ่ม้เติบโต (Growth 
Stock) โดืยเฉพาะหุ้นกลุ่ม้เทคโนโลยีนั�น ปัจัจุับันอััตรุาผลตอับแทนพันธุบัตรุอัายุ 10 ขึ้อังสูหรัุฐฯ ได้ืปรัุบตัวิข้ึ้�นม้ารัุบควิาม้กังวิลเรืุ�อัง
ข้ึ้�นอััตรุาดือักเบี�ยในรุะยะยาวิขึ้อัง Fed ไปอัย่่ที� 3.2% ซ้�งถืัอัว่ิาอัย่่ในรุะดัืบใกล้ถ้ังจุัดืสู่งสุูดืที�นักลงทุนคาดืว่ิาการุข้ึ้�นอััตรุาดือักเบี�ยขึ้อัง 
Fed จัะไปสู่งสุูดือัย่่ที� 3.25% ทำาให้แรุงกดืดัืนหุ้นกลุ่ม้เติบโตอัาจัไม้่ได้ืม้ีม้ากไปกว่ิานี�

ดื้านกลุ่ม้ธุุรุกิจันวิัตกรุรุม้การุแพทย์ก็เป็นอัีกกลุ่ม้หน้�งที�กำาลังเติบโตไปกับการุเขึ้้าสู่่สูังคม้สู่งวิัย (Aging Society) ขึ้อังโลก ทำาให้ค่า
ใช้จ่ัายในการุรัุกษาพยาบาลเตบิโตตาม้ไปด้ืวิย และยงัมี้อัำานาจัต่อัรุอังสูง่ในการุกำาหนดืรุาคาขึ้อังค่ารุกัษาด้ืวิย เหตนุี�เอังจัง้ทำาให้ธุุรุกจิั
ธุุรุกิจัดื้าน Health Care ในช่วิง 10 ปีที�ผ่านม้า (2555 - 2565) ให้อััตรุาผลตอับแทนเฉลี�ยทบต้นที�สู่งถั้ง 13.85% ต่อัปี โดืยธุุรุกิจั 
Health Care ที�กำาลังเติบโตไปพรุ้อัม้กับเทคโนโลยีที�ก้าวิหน้าก็คือักลุ่ม้นวิัตกรุรุม้การุแพทย์ ไดื้แก่ ไบโอัเทคโนโลยี (Biotechnology) 
และ ดืิจัิทัลเฮลธุ์แครุ์ (Digital Healthcare) รุะบุวิ่าทั�งสูอังธุุรุกิจัม้ีโอักาสูเติบโต 12.2% และ 27.7% ต่อัปีในช่วิง 5 ปีขึ้้างหน้า (ที�ม้า : 
statista , Grand View Research)

“ข้ึ้อัม่้ลจัาก StartUp Health Insight พบว่ิา ในปี 2564 แม้้เศรุษฐกจิัจัะอัย่ใ่นช่วิงซบเซา แต่กลบัพบว่ิาเป็นปีทอังขึ้อังเทคโนโลยีทางการุ
แพทย์ โดืยม้กีารุทุม่้งบปรุะม้าณไปเพื�อัการุวิิจัยัและพฒันาเทคโนโลยทีางแพทย์ด้ืวิยเม้ด็ืเงินสู่งถ้ัง 4.4 หม้ื�นล้านดือัลลาร์ุสูหรุฐัฯ ซ้�งคดิื
เป็นกวิ่า 20 เท่าหากเทียบกับเม้ื�อั 10 ปีที�แล้วิ อัีกทั�ง ในแง่ขึ้อังการุใช้จั่ายเพื�อัเขึ้้าถั้งบรุิการุดื้านเฮลธุ์แครุ์ พบวิ่า ศ่นย์บรุิการุเม้ดืิแครุ์
และเม้ดืิเคดื (Centers for Medicare & Medicaid Services) ขึ้อังสูหรุัฐฯ คาดืการุณ์วิ่าสูัดืสู่วินการุใช้จั่ายทางดื้านเฮลธุ์แครุ์ขึ้อัง
สูหรุัฐฯ จัะยังคงอัย่่ในรุะดืับสู่งที�ปรุะม้าณ 19.6% ขึ้อัง GDP ไปจันถั้งปี 2573 และคาดืวิ่าในปี 2571 การุใช้จั่ายทางดื้านเฮลธุ์แครุ์จัะม้ี
ม้ล่ค่าสูง่ถัง้ 6.7 ล้านล้านดือัลลาร์ุสูหรุฐัฯ แสูดืงให้เหน็ว่ิาแม้้สูถัานการุณ์รุอับด้ืานจัะเลวิรุ้ายเพยีงใดืกไ็ม่้ได้ืทำาให้ควิาม้สูำาคญัขึ้อังกลุม่้
เฮลธุ์แครุ์ลดืลง และคาดืวิ่าในอันาคตกลุ่ม้เฮลธุ์แครุ์จัะยังคงม้ีแนวิโน้ม้การุเติบโตที�แขึ้็งแกรุ่งอัีกดื้วิย” นายณัฐกฤติกล่าวิ
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เอิาใจสมาชิกเม้�อิช้อิปที�ซูเปอิร์ิมาร์ิเก็ตชั�นนำา

บลื้จ.วริริณ์	ลื้งินามพิุ่ธีุแลื้กเปลีื้�ยนสัญญา
กอิงิทุนส่วนบุคคลื้สหกริณ์์อิอิมทรัิพุ่ย์
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ธุนชาตปริะกันภัูย	ลุื้ยแก้ปัญหา	4	จุดเสี�ยงิ
ถนนชุมชนเทศบาลื้แม่สะเรีิยงิ	จ.แม่ฮ่อิงิสอิน
		พุ่ร้ิอิมเตรีิยมเปิดตัวโคริงิการิพุ่ลัื้งิชุมชน

สร้ิางิถนนปลื้อิดภัูย	ปี	3

“ตลื้าดหลัื้กทรัิพุ่ย์ฯ	มอิบริางิวัลื้	
SET	All	Thailand	Table	Tennis	
Championships	2022	Circuit	1”
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