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ต่่อเน่ื่�องอีก 4-5 ราย 
คาดเห็็นื่ในื่ Q2/65 พร้อมมองผลงานื่ Q2 

เติ่บโต่ดี ห็ลังธุุรกิจโรงไฟฟ้าห็นุื่นื่

GUNKUL	ลุุยเซ็น	MOU

นายสมบูริณ์์ 	 เ อ้ิ� อิ อัิชฌาสัย	
ปริะธานเจ้าหน้าที�บริิหาริ	 บริิษััท	
กันกุลุเอ็ินจิเนียริิ�งิ	จำากัด	(มหาชน)	
หร้ิอิ	GUNKUL กล่่าวว่า การล่งนาม
บัันทึึกข้้อตกล่งความร่วมมือ (MOU) 
เพืื่�อจำำาหน่าย CBD โดยคาดว่าในช่่วง
ไตรมาส 2/65 จำะมีการเซ็็น MOU เพ่ื่�ม
เต่มอีก 4-5 ราย ข้ณะทีึ�ก่อนหน้านี�ก็มี
การ MOU กับัทึางแบัล็่คแคนยอน อีก
ด้วย

ทัึ�งนี�บัร่ษััทึ จีำ.เค.เฮมพ์ื่ กร๊�ป จำำากัด ซึ็�ง
เป็น บัร่ษััทึย่อยข้องกันก๊ล่ ได้รับัใบั
อน๊ญาตผล่่ตสารสกัดสำาคัญจำากพืื่ช่
กัญช่ง (CBD) เพื่ื�อใช้่ประโยช่น์ในเช่่ง
พื่าณ่ช่ย์ โดยควบัค๊มการผล่่ตท๊ึกขั้�น
ตอนตั�งแต่การปลู่กในระบับัโรงเรือน
ปิดทีึ�ได้มาตรฐาน ด้วยว่ธีีปลู่กแบับัไม่
ใช้่ด่น ใช้่นำ�าทีึ�กรองด้วยระบับั RO ไม่
ใช้่ยาฆ่่าแมล่ง ปราศจำากการปนเป้�อน

แล่ะสารตกค้าง สกัดสารจำากโรงงาน
ทีึ�ได้มาตรฐาน ตรวจำสอบัย้อนกลั่บัได้ 
พื่ร้อมทัึ�งทึำางานร่วมกับั ซี็พีื่เอฟ แล่ะซ็ี
พีื่พีื่อย่างใกล้่ช่่ด เรื�องการพัื่ฒนาสาย
พัื่นธ์๊ี เทึคน่คการปลู่กทีึ�ดี การสกัดสาร
สำาคัญจำากพืื่ช่กัญช่ง เพืื่�อการนำาต่อย
อดอาหารแล่ะเครื�องดื�มอย่างเหมาะสม 
ปล่อดภััย เพืื่�อสร้างประโยช่น์สูงส๊ดต่อ
ผู้บัร่โภัค

นอกจำากนี� บัร่ษััทึฯคาดว่าท่ึศทึางแนว
โน้มธ๊ีรก่จำในไตรมาส 2/65 จำะเห็นการ
เต่บัโตทีึ�ดีขึ้�นจำากไตรมาสก่อน แล่ะ
ไตรมาสเดียวกันข้องปีก่อน เนื�องจำาก
ได้รับัปัจำจัำยบัวกจำากธ๊ีรก่จำโรงไฟฟ้า
พื่ลั่งงานทึดแทึน โดยเฉพื่าะโครงการ
โรงไฟฟ้าพื่ลั่งงานล่ม ได้รับัอาน่สงส์
จำากกระแสล่มทีึ�พัื่ดแรง ทึำาให้ปร่มาณ
การผล่่ตไฟฟ้าได้เพ่ื่�มขึ้�นด้วย ประกอบั
กับัช่่วงปล่ายไตรมาสนี�จำะมีรายได้จำาก

กัญช่งทึยอยเข้้ามาเพ่ื่�มเต่มอีกด้วย ดัง
นั�นยังคงเป้าปีนี�รายได้เพ่ื่�มขึ้�นระดับั 15-
20% จำากปีก่อน

ข้ณะเดียวกันบัร่ษััทึฯยังมีแผนเข้้าร่วม
ประมูล่โรงไฟฟ้าพื่ลั่งงานล่ม ตามแผน 
PDP ฉบัับับัใหม่ทีึ�จำะออก PPA ราว 
1,800 MW ใน 2 ปี ซึ็�งบัร่ษััทึเตรียมพืื่�นทีึ�
เข้้าร่วมประมูล่ 7 แห่ง เบืั�องต้นคาดว่า
จำะทึราบัเงื�อนไข้ช่่วงเดือนส่งหาคม แล่ะ
เปิดประมูล่ช่่วงเดือน ต.ค.นี� ซึ็�งคาดรู้ผล่
ภัายในปีนี� โดยเชื่�อว่ากำาไรในการดำาเนน่
ธ๊ีรก่จำเพีื่ยงพื่อต่อการล่งท๊ึน แล่ะคาดวา่
จำะใช้่เง่นกู้ราว 70%

นอกจำากนี� บัร่ษััทึฯยังมีแผนนำาธ๊ีรก่จำ
ก่อสร้าง เ ข้้าจำดทึะ เบัียนในตล่าด
หลั่กทึรัพื่ย์ฯ เบืั�องต้นคาดว่าภัายใน
เดือน ม.ค.66 เพืื่�อระดมท๊ึนรองรับัเง่น
ท๊ึนหม๊นเวียนในการเข้้าประมูล่งานใหม่
ต่อเนื�อง
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ทะยานื่ 39% รับดีมานื่ด์ไอทีพุ่งต่่อเน่ื่�อง 
ปัักห็มุดขยายสาขาให็ม่-บนื่ทําเลศัักยภาพ 

ห็นุื่นื่เติ่บโต่ยั�งย่นื่

COM7	โชว์กำาไริ	Q1/65

บัมจำ. คอมเซ็เว่น หรือ COM7 โช่ว์กำาไร Q1/65 
ทึะยาน 39% หลั่งสถานการณ์โคว่ด19 เร่�ม
คลี่�คล่าย หน๊นอ๊ปสงค์ข้องผู้บัร่โภัคต่อส่นค้า
ไอทีึเพ่ื่�ม แถมเด่นกล่ย๊ทึธ์ีบัร่หารจัำดการส่นค้า 

นายณ์ริงิค์์	ศริีวริริณ์วิทย์	ปริะธาน
เจ้าหน้าที�ปฎิิบัติิการิสายงิานข่ายแลุะ
ธุริกิจค์้าปลุีก	บริิษััท	ค์อิมเซเว่น	
จำากัด	 (มหาชน)	 (COM7)	 ผู้ประกอบั
ธ๊ีรก่จำค้าปลี่กส่นค้าไอทีึรายใหญ่ข้องประเทึศ 
เปิดเผยว่า บัร่ษััทึฯ รายงานผล่ประกอบัการ
ไตรมาส 1/2565 มีกำาไรส๊ทึธ่ี 783.2 ล้่านบัาทึ 
เต่บัโต  38.5% เมื�อเทีึยบักับังวดเดียวกันข้อง
ปีก่อน แล่ะมีรายได้อยู่ทีึ� 14,682.3 ล้่านบัาทึ 
เต่บัโต 22.5% เมื�อเทีึยบักับังวดเดียวกันข้อง
ปีก่อน โดยเป็นการเต่บัโตจำากส่นค้าในท๊ึกกล่๊่ม
ผล่่ตภััณฑ์์ สะท้ึอนความสามารถในการบัร่หาร
จัำดการ ซึ็�งในไตรมาส 1/2565 บัร่ษััทึฯ มีราย
ได้ธ๊ีรก่จำค้าปลี่กอยู่ทีึ� 13,356 ล้่านบัาทึ เต่บัโต 
19.1% เมื�อเทีึยบักับังวดเดียวกันข้องปีทีึ�ผ่าน
มา เนื�องจำากสถานการณ์ส่นค้าข้าดตล่าดใน
ไตรมาส 1/2564 ประกอบักับั สถานการณ์การ
แพื่ร่ระบัาดข้องโรคโคว่ด19 (COVID19) ทีึ�เร่�ม
คลี่�คล่ายในไตรมาส1/2565 ส่งผล่ให้อ๊ปสงค์
ข้องผู้บัร่โภัคต่อส่นค้าไอทีึเพ่ื่�มมากขึ้�น

รวมถึงการดำาเนน่กล่ย๊ทึธ์ีในการบัร่หารจัำดการ
ส่นค้า ทัึ�งการกระจำายส่นค้า แล่ะการสำารอง
ส่นค้า เพืื่�อให้เพีื่ยงพื่อต่อการจำำาหน่ายในท๊ึก
ช่่องทึางโดยเฉพื่าะส่นค้าเปิดตัวใหม่ จึำงผลั่ก

ดันให้รายได้ข้องบัร่ษััทึเต่บัโตขึ้�นในท๊ึกกล่๊่ม
ผล่่ตภััณฑ์์ โดยเฉพื่าะจำากกล่๊่มไอโฟน (iPhone) 
ไอแพื่ด (iPad) สมาร์ทึโฟน (Smartphone) 
แล่ะคอมพ่ื่วเตอร์พื่กพื่า (Laptop) นอกจำากนี� 
บัร่ษััทึยังคงให้ความสำาคัญกับัการข้ยายสาข้า
ใหม่ โดยหาทึำาเล่ทีึ�มีศักยภัาพื่สร้างรายได้ต่อ
สาข้าทีึ�สูงขึ้�น ส่งผล่ให้รายได้มีการเต่บัโตได้
อย่างต่อเนื�อง

นอกจำากนี� สัดส่วนรายได้จำากช่่องทึางจำำาหนา่ย
อื�นๆ เต่บัโตมาอยู่ทีึ� 1,289 ล้่านบัาทึ หรือค่ด
เป็น 71.9% โดยหล่กัมาจำากรายได้ผ่านช่่องทึาง 
Online ซึ็�งได้รับัการตอบัรับัจำากลู่กค้าทีึ�ดี แล่ะ
เป็นทีึ�รู้จัำกมากขึ้�น รวมถึงการข้ยายฐานลู่กค้า
ด้วยการเพ่ื่�มประเภัทึส่นค้าทีึ�จำำาหนา่ยให้มคีวาม
หล่ากหล่าย เช่่น เครื�องใช้่ไฟฟ้าข้นาดเล็่ก แล่ะ
โทึรทัึศน์ นอกจำากนี� ยังมีรายได้จำากการทึำาส่น
เชื่�อเช่่าซื็�อกล่๊่มส่นค้าไอทีึ แล่ะการเป็นตัวแทึน
จัำดจำำาหน่ายข้ายส่งส่นค้าประเภัทึมือถือแล่ะ 
IoT ให้กับัพัื่นธีม่ตรคู่ค้ากว่า 3,000 รายทัึ�ว
ประเทึศ ซึ็�งสามารถมียอดข้ายทีึ�เพ่ื่�มขึ้�น รวม
ไปถึงบัร่ษััทึยังคงหาการล่งท๊ึนทีึ�เหมาะสมใน
ธ๊ีรก่จำอื�นๆ เพืื่�อข้ยายช่่องทึางการจัำดจำำาหน่าย
เพ่ื่�มเต่มอีกด้วย

ทัึ�งนี� ณ ส่�นไตรมาส 1/2565 มีสาข้าภัายใต้
การบัร่หารงานข้องกล่๊่มบัร่ษััทึ รวมทัึ�งหมด  
1,031 สาข้า แบ่ังเป็น BaNANA จำำานวน 398 
สาข้า, Studio7 จำำานวน 116 สาข้า, KingKong 
Phone จำำานวน 80 สาข้า, True Shop by 

Com7 จำำานวน 124 สาข้า, แฟรนไช่ส์ จำำานวน 
134 สาข้า, BKK จำำานวน 35 สาข้า, iCare 
จำำานวน 30 สาข้า แล่ะอื�นๆ จำำานวน 114 สาข้า 
โดยมกีารข้ยายเพ่ื่�มจำากส่�นปี 2564 รวมทัึ�งส่�น 
31 สาข้า ซึ็�ง ณ ส่�นปี 2564 มีจำำานวน  1,000 
สาข้า ซึ็�งการข้ยายสาข้าเป็นอีกจ๊ำดแข็้งสำาคัญ 
เพืื่�อต่อยอดการเต่บัโตในอนาคต แล่ะตั�งเป้าส่�น
ปีมีแผนข้ยายสาข้า รวมอยู่ทีึ�ประมาณ 1,200 
สาข้า สนบััสนน๊เป้าหมายรายได้โตอีกไม่ตำ�ากว่า 
20% จำากปีก่อน

อย่างไรก็ดี ในปี 2565 มองว่า จำะเป็นปีทีึ�เห็น
ความชั่ดเจำนข้อง COM7 จัำบัมือพัื่นธีม่ตรราย
ใหม่ๆ เข้้ามาเสร่มความแข็้งแกร่ง นำา Core-
Business ด้านส่นค้าไอทีึแล่ะส่นค้าเทึคโนโล่ยี
มาต่อยอดไปยังอ๊ตสาหกรรมทีึ�เป็นโอกาสมาก
ขึ้�น อาท่ึ ล่่าส๊ดได้ประกาศแผนร่วมล่งท๊ึนกับั 
บัร่ษััทึ รอยัล่ บัางกอกเฮ็ล่ธ์ีแคร์ จำำากัด หรือ 
RBH ซึ็�งเป็นบัร่ษััทึย่อยข้อง บัร่ษััทึ กร๊งเทึพื่
ด๊ส่ต เวช่การ จำำากัด (มหาช่น) หรือ BDMS 
เพืื่�อร๊กธ๊ีรก่จำร้านข้ายยาข้นาดใหญ ่ ในรูปแบับั
ร้านสแตนด์อโล่น (Standalone) แล่ะตั�งอยู่
ในห้างสรรพื่ส่นค้า โดยคาดเห็นสาข้าต้นแบับั
สาข้าแรกภัายในครึ�งปีหลั่ง แล่ะภัายใน 3 ปี 
คาดจำะมี 50 สาข้า ครอบัคล๊่มทัึ�วประเทึศ รับั
เมกะเทึรนด์ประเทึศไทึยด้านส๊ข้ภัาพื่ (Health 
& Wellness) แล่ะสอดรับัการเข้้าสู่สังคมสูงวัย
ในอนาคต เป็นโอกาสทีึ�จำะนำาเรื�องข้องไอทึีแล่ะ
เทึคโนโล่ยี ในกล่๊่มส่นค้า IoT ต่างๆ ไปอยู่กับั
หมวดส่นค้าทีึ�เป็นเรื�องข้องส๊ข้ภัาพื่ได้เช่่นกัน
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ส่งซิิก Q2/65 ลุ้นื่ผลงานื่โต่ต่่อเน่ื่�อง
เข้าส่่ช่่วงไฮซีิซัินื่ ,ปีั 65 รายได้ทะยานื่

แต่ะ 5,000 ลบ. 

SNNP

บัมจำ.ศรีนานาพื่ร มาร์เก็ตต่�ง (SSP) ส่ง
สัญญาณแนวโนม้ผล่งาน Q2/65 มั�นใจำ
ยอดข้ายส่นค้าเต่บัโตต่อเนื�อง ล้๊่นผล่งาน
น่วไฮ เข้้าสู่ช่่วงไฮซี็ซั็�นข้องธ๊ีรก่จำ ฟาก
ผู้บัร่หาร "ว่โรจำน์ วช่่รเดช่ก๊ล่"พื่ร้อม
ส่งส่นค้าใหม่บ๊ักตล่าดทัึ�งในแล่ะต่าง
ประเทึศ รับัดีมานด์ผู้บัร่โภัค ดันรายได้
ทึะล๊่ 5,000 ล้่านบัาทึ ท๊ึบัสถ่ต่สูงส๊ดใหม่

นายวิ โริจ น์ 	 ว ชิริ เดชกุลุ 	 ริอิงิ
กริริมการิผูู้้จัดการิอิาวุโส	 สายงิาน
ธุริกิจในปริะเทศ	บริิษััท	ศรีินานาพริ	
มาร์ิเก็ติติิ�งิ	จำากัด	(มหาชน)	(SNNP) 
เปิดเผยว่า แนวโน้มผล่การดำาเน่นงาน
ในไตรมาส 2/65 คาดว่าจำะเต่บัโตอย่าง
แข็้งแกร่ง เนื�องจำากเป็นช่่วงไฮซ็ีซั็นใน
การข้ายส่นค้าข้องบัร่ษััทึฯ แล่ะมีดีมานด์
ความต้องการสูงจำากกล่๊่มผู้บัร่โภัค โดย
เฉพื่าะช่่องทึางโมเด่รน์เทึรด ประกอบักบัั
บัร่ษััทึฯมแีผนปรับัโฉมส่นค้าแบัรนด์หลั่ก
ข้องบัร่ษััทึฯ เพืื่�อเป็นการสร้างกระแสให้
กับักล่๊่มผู้บัร่โภัคครั�งใหญ่เร็วๆนี� รวมถึง
ตล่าดต่างประเทึศทีึ�บัร่ษััทึฯข้ยายช่่อง
ทึาง แล่ะล่งท๊ึนสร้างฐานธ๊ีรก่จำไว้ล่่วง
หน้า ไม่ว่าจำะเวียดนาม กัมพูื่ช่า หรือ 
ประเทึศส่งออกอื�นๆ ก็น่าจำะเต่บัโตได้ดี
ขึ้�นเรื�อยๆท๊ึกไตรมาส คาดว่ายอดข้าย
ในปี 2565 จำะแตะทีึ�ระดับั 5,000 ล้่าน

บัาทึ สร้างสถ่ต่สูงส๊ดใหม่ ตามแผนงาน
ทีึ�วางไว้

ทัึ�งนี� บัร่ษััทึฯมีแผนทีึ�เตรียมออกส่นค้า
ใหม่ๆ ออกสู่ตล่าดเอาใจำผู้บัร่โภัค เพื่่�ม
ความหล่ากหล่าย สร้างกระแสความน่า
สนใจำ แล่ะทีึ�ผ่านมา ส่นค้าใหม่ทีึ�ออกสู่
ตล่าดไปแล้่ว ได้แก่ เจำเล่่ช่่ววี� นำ�ากัญช่า
สกัดเมจ่ำกฟาร์ม ข้นมรูปน่องไก่โล่ตัส 
ผสมใบักัญช่า แล่ะข้นมรูปน่องไก่โล่ตัส 
ผสมเมล็่ดกัญช่ง รวมถึงโล่ตัสหนังไก่
ทึอด ช่่วยให้ยอดข้ายในประเทึศเต่บัโต 
ทึำาให้ตล่าดข้นมคบัเคี�ยวมีความคึกคัก 
ได้การตอบัรับัเป็นอย่างดีจำากกล่๊่มผู้
บัร่โภัค

ข้ณะทีึ�ผล่การดำาเน่นงานข้องบัร่ษััทึฯใน
ไตรมาส 1/65 มีรายได้รวม 1,133 ล้่าน

บัาทึ เพ่ื่�มขึ้�น 111 ล้่านบัาทึ หรือ 10.9% 
เทีึยบังวดเดียวกันข้องปีก่อนทีึ�ปรับัปร๊ง
แล้่วมีรายได้รวม 1,022 ล้่านบัาทึ โดยมี
กำาไรส๊ทึธ่ี 105 ล้่านบัาทึ แล่ะมีกำาไรส๊ทึธ่ี
จำากธ๊ีรก่จำหลั่ก 113 ล้่านบัาทึ เพ่ื่�มขึ้�น 53 
ล้่านบัาทึ หรือ 89.3% เทีึยบังวดเดียวกัน
ข้องปีก่อนมีกำาไรส๊ทึธ่ีจำากธ๊ีรก่จำหลั่ก 
ซึ็�งไม่รวมกำาไรพ่ื่เศษั 60 ล้่านบัาทึ โดย
ได้รับัปัจำจัำยหน๊นจำาก บัร่ษััทึฯส่งส่นค้า
ใหม่บ๊ักตล่าด มียอดข้ายทีึ�เต่บัโตอย่าง
ต่อเนื�อง แล่ะควบัค๊มต้นท๊ึนได้อย่างมี
ประส่ทึธ่ีภัาพื่

จำากสถานการณ์ราคาวัตถ๊ด่บัทีึ�เพ่ื่�มสูง
ขึ้�นตั�งแต่ช่่วงครึ�งปีหลั่งข้องปี 64 แต่
อัตรากำาไรขั้�นต้นใน Q1/65 ก็ปรับัตัวดี
ขึ้�นทีึ� 27.4% จำากปีก่อนหนา้ 26.3% จำาก
การควบัค๊มประส่ทึธ่ีภัาพื่ในการผล่่ตทีึ�ดี 
แล่ะเนน้การออกส่นคา้ใหมที่ึ�ให้ค๊ณค่าแก่
ผู้บัร่โภัคทีึ�สูงขึ้�น แล่ะมีอัตรากำาไรทีึ�ดีขึ้�น
เช่่นกัน ส่วนตล่าดต่างประเทึศก็ฟ้�นตัวดี
ท๊ึกประเทึศ โดยยอดข้ายในต่างประเทึศ
เต่บัโต 26.6% เมื�อเทีึยบักับัช่่วงเวล่า
เดียวกันข้องปีก่อน ส่งผล่ให้ในภัาพื่รวม
ข้องยอดข้ายข้องบัร่ษััทึฯเต่บัโต 10.9% 
เมื�อเทีึยบักับัยอดข้ายทีึ�ปรับัปร๊งแล้่วใน
ปีก่อนหน้า
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พร้อมเปิัดสาขาอีก 1 แห่็ง

ACG

AGC เผย 27พื่.ค.65 เปิด ศูนย์บัร่การรถยนต์ท๊ึกยี�ห้อ
ประเภัทึเร่งด่วน (“FAST-FIT”) ในพืื่�นทีึ�กร๊งทึพื่ฯ ภัาย
ใต้ชื่�อ ออโตคล่่ก สาข้าบัางจำาก บัางบััวทึอง ซึ็�งเป็นสาข้า
ล่ำาดับัทีึ� 9

บริิษััท	อิอิโติค์อิริป์	โฮลุดิ�งิ	จำากัด	(มหาชน)	(“ACG”	
หร้ิอิ	“บริิษััท”) พื่ร้อมแล้่วทีึ�จำะเปิดสาข้าอีก 1 แห่งข้อง
บัร่ษััทึ ออโตคล่่กบัายเอซ็ีจีำ จำำากัด (“บัร่ษััทึย่อย” หรือ 
“ออโตคล่่ก”) ศูนย์บัร่การรถยนต์ท๊ึกยี�ห้อประเภัทึเร่ง
ด่วน (“FAST-FIT”) ในพืื่�นทีึ�กร๊งทึพื่ฯ ภัายใต้ชื่�อ ออโต
คล่่ก สาข้าบัางจำาก บัางบััวทึอง ซึ็�งเป็นสาข้าล่ำาดับัทีึ� 9 
ข้องออโตคล่่ก โดยจำะเปิดให้บัร่การในวันทีึ� 27 พื่ฤษัภัาคม 
2565 พื่ร้อมจัำดโปรโมชั่�น Grand Opening ตั�งแต่วันทีึ� 
27-29 พื่ฤษัภัาคม 2565 อาท่ึ ยางรถยนต์ 1 เเถม 1 แล่ะ
ยางรถยนต์ 3 แถม 1 ไม่จำำากัดจำำานวน พื่ร้อมรับัประกัน
ยาง บัาด บัวม เเตก ตำา 1 ปีเต็ม (เฉพื่าะร่๊น ข้นาดเเล่ะ
ยี�ห้อทีึ�กำาหนด) เปลี่�ยนถ่ายนำ�ามันเครื�อง พื่ร้อมไส้กรอง 
ฟรี 30 คันต่อวัน รวมทัึ�งยกทัึพื่ส่นค้า พื่ร้อมใจำ ล่ดเเบับั
จัำดหนัก จัำดเต็ม สูงส๊ด 25% เเล่ะผ่อน 0% นานสูงส๊ด 6 
เดือน ไม่ว่าค๊ณจำะต้องพื่บัเจำอกับัอะไรในช่่วงทีึ�ผ่านมา 
ศูนย์บัร่การรถยนต์ท๊ึกยี�ห้อ
ประเภัทึเร่งด่วน (“FAST-
FIT”) ธีรรมดาๆ แบัรนด์
นี� หรือ ออโตคล่่กจำะคอย
ดูแล่เอาใจำใส่ให้ค๊ณเป็น
คนธีรรมดา ‘‘ทีึ� ส๊ด
แสนจำะพ่ื่เศษั’’ ข้อง
เราท๊ึกเวล่า ด้วย
ความตั�งใจำทีึ�ว่า 

"จ่ำายหลั่กร้อย รับับัร่การแบับัหลั่กหมื�น" โดยเปิดให้
บัร่การท๊ึกวัน

จัำงหวัดภูัเก็ต ตั�งแต่ 08.00 - 19.00 น.
- ออโตคล่่ก สาข้า เทึพื่กระษััตรี

กร๊งเทึพื่แล่ะปร่มณฑ์ล่ ตั�งแต่ 08.00 - 21.00 น.
- ออโตคล่่ก สาข้า โรงเรียนสตรีภูัเก็ต
- ออโตคล่่ก สาข้า โล่ตัส อ่อนน๊ช่ 80
- ออโตคล่่ก สาข้า บ่ั�กซี็ กัล่ปพื่ฤกษ์ั
- ออโตคล่่ก สาข้า บ่ั�กซี็ มหาชั่ย 2
- ออโตคล่่ก สาข้า โล่ตัส เอกชั่ย 99/1
- ออโตคล่่ก สาข้า โล่ตัส นวนคร
- ออโตคล่่ก สาข้า บัางจำาก บัางบััวทึอง

จัำงหวัดเชี่ยงใหม่ ตั�งแต่ 08.00 - 21.00 น.
- ออโตคล่่ก สาข้า บ่ั�กซี็ เชี่ยงใหม่ ดอนจัำ�น
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 ยิ�มรับกําไร Q1/65 โต่แกร่ง 29.5% 
คาดทั�งปีัยังเติ่บโต่ต่่อ รายได้พุ่ง 15-20%

	BM

BM ผล่งานไตรมาส 1 ปี 2565 กำาไร
โต 29.5% รายได้รวม 305.11 ล้่านบัาทึ 
จำากยอดส่งออกต่างประเทึศ หลั่งโคว่ด-
19 เร่�มคลี่�คล่าย คาดทัึ�งปียังเต่บัโตต่อ
เนื�องจำากการส่งออก หลั่งเปิดโรงงาน
ใหม่ เข้ต Free Zone ผล่่ตส่นค้าเพืื่�อส่ง
ออก คาดรายได้พ่๊ื่ง 15-20%

นายธานิน	 สัจจะบริิบูริณ์์	 ปริะธาน
เจ้าหน้าที�บริิหาริ	 บริิษััท	 บางิกอิก
ชีทเม็ททัลุ	 จำากัด	 (มหาชน)	 หร้ิอิ	
BM เปิดเผยว่า ผล่การดำาเน่นงาน
ประจำำาไตรมาส 1 ปี 2565 ส่�นส๊ดวันทีึ� 
31 มีนาคม 2565 บัร่ษััทึฯ มีรายได้รวม 
305.11 ล้่านบัาทึ เพื่่�มขึ้�น 23.57 ล้่าน
บัาทึ หรือ 8.37% จำากช่่วงเดียวกันข้องปี
ก่อน แล่ะมกีำาไรส๊ทึธ่ีรวม 17.89 ล้่านบัาทึ 
เพ่ื่�มขึ้�น 4.08 ล้่านบัาทึ หรือ 29.57% 
เนื�องจำากบัร่ษััทึฯ มีการบัร่หารจัำดการ
ต้นท๊ึนได้อย่างมปีระส่ทึธ่ีภัาพื่สงูส๊ด ปรับั
แผนธ๊ีรก่จำให้สอดคล้่องกับัสถานการณ์
การแพื่ร่ระบัาดข้องไวรัสโคว่ด-19 แล่ะ
ภัาวะเศรษัฐก่จำโล่กทีึ�เก่ดขึ้�นในปัจำจ๊ำบััน 
แล่ะการส่งออกต่างประเทึศจำากการเพ่ื่�ม
กำาลั่งการผล่่ตขึ้�นแล่ะเปิดรับัออร์เดอร์
ใหม่ๆ หลั่งสถานการณ์การแพื่ร่ระบัาด
ข้องไวรัสโคว่ด-19 คลี่�คล่าย

ส่วนค่าใช้่จ่ำายในการข้ายแล่ะบัร่หาร อยู่
ทีึ� 28.48 ล้่านบัาทึ ล่ดล่ง 8.11 ล้่านบัาทึ 
หรือ 22.16% เนื�องจำากในไตรมาส 1 ปี
ก่อนหน้า บัร่ษััทึฯ มีการตั�งสำารองลู่ก
หนี�ตามมาตรฐานการรายงานทึางการ
เง่นฉบัับัทีึ� 9 (TFRS9) ประกอบักับัในปี
นี�บัร่ษััทึฯ มีการบัร่หารจัำดการต้นท๊ึนได้
ดีขึ้�น ทึำาให้ค่าใช้่จ่ำายล่ดล่งแล่ะส่งผล่ให้
บัร่ษััทึฯ มีกำาไรเพ่ื่�มขึ้�นในปี 2565
 
“ผล่การดำาเน่นงานในไตรมาส 1/2565 
ทีึ�ผ่านมา บัร่ษััทึฯ มีการส่งออกเพ่ื่�ม
มากขึ้�น หลั่งจำากปัญหาการข้าดแคล่น
ตู้คอนเทึนเนอร์คลี่�คล่าย ประกอบักับั
สถานการณ์การแพื่ร่ระบัาดข้องไวรัส
โคว่ด-19 ปรับัตัวไปในท่ึศทึางทีึ�ดีขึ้�น 
รวมถึงการอ่อนค่าข้องค่าเง่นบัาทึ ทึำาให้
บัร่ษััทึฯ ได้รับัประโยช่น์ รวมถึงการวาง
ย๊ทึธีศาสตร์แล่ะแผนข้ยายการล่งท๊ึนใน
ครึ�งปีหลั่งอย่างต่อเนื�อง สามารถผลั่ก
ดันให้ผล่ประกอบัการเต่บัโตได้อย่าง
แข็้งแกร่ง” นายธีานน่ กล่่าว

นายธีาน่น กล่่าวต่อว่า ท่ึศทึางการ
ดำาเน่นธ๊ีรก่จำในปี 2565 บัร่ษััทึฯ ยังคง
เนน้การเต่บัโตจำากการข้ยายงานส่งออก
ไปยงัต่างประเทึศอยา่งต่อเนื�อง หล่งัจำาก

ทีึ�บัร่ษััทึฯ ได้ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ซึ็�ง
ได้รับัอนญ๊าตเป็นเข้ตปล่อดอากร (Free 
Zone-ฟรีโซ็น) เฟสแรก ใช่้งบัล่งท๊ึน 
150-200 ล้่านบัาทึ บันเนื�อทีึ� 25 ไร่ ใน
ตำาบัล่บัางปล่ากด อำาเภัอพื่ระสมท๊ึรเจำดีย์ 
จัำงหวัดสมท๊ึรปราการ เพืื่�อผล่่ตส่นค้าส่ง
ออกต่างประเทึศทัึ�งหมด โดยคาดว่าจำะ
แล้่วเสร็จำภัายในไตรมาส 3 ปีนี� แล่ะเร่�ม
ดำาเน่นการผล่่ตได้ในช่่วงปล่ายไตรมาส 
3 หรือต้นไตรมาส 4 ปี 2565 นี� แล่ะ
ก่อสร้างเฟสถัดๆไปต่อเนื�องเพืื่�อรองรับั
งานส่งออกทีึ�มีแนวโน้มเข้้ามามากขึ้�น

ในส่วนข้องการผล่่ต ประกอบั ต่ดตั�ง 
ซ่็อมแซ็ม บัำาร๊งรักษัา แล่ะจำำาหน่าย 
รถยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle -EV) 
รวมทัึ�งช่่�นส่วน EV Part ทีึ�บัร่ษััทึรับัจ้ำาง
ผล่่ต คาดว่าจำะยังคงได้รับัออร์เดอร์
อย่างต่อเนื�อง แล่ะจำะช่่วยเพื่่�มรายได้ให้
กับับัร่ษััทึฯ มากขึ้�น จำากปัจำจัำยดังกล่่าว 
คาดว่าจำะช่่วยหน๊นให้รายได้ปีนี� โต 15-
20 % หรือมีรายได้ประมาณ 1,300 – 
1,400 ล้่านบัาทึ เมื�อเทีึยบักับัปี 2564 ทีึ�
มรีายได้รวม 1,146.66 ล้่านบัาทึ ตามเป้า
หมายทีึ�ตั�งไว้
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โช่ว์กําไร Q1/65 พุ่ง 43.20% 
ปัักห็มุดปีั 65 พร้อมลุยโลกดิจิทัล 
มุ่งสร้าง Bitcoin Green Mining

CWT

CWT โช่ว์ผล่การดำาเน่นงานไตรมาส 1/65 
กำาไรทึะยานแตะ 79.47 ล้่านบัาทึ พ่๊ื่ง 43.20% 
หลั่งได้รับัปัจำจัำยหน๊นจำาก3ธ๊ีรก่จำหลั่ก แล่ะ
มีการบัร่หารจัำดการอย่างมีประส่ทึธ่ีภัาพื่ 
ฟากผู้บัร่หาร “วีระพื่ล่ ไช่ยธีีรัตต์” ยำ�าแผน
ปี 65 เด่นหน้าเข้้าสู่โล่กด่จ่ำทัึล่เต็มกำาลั่ง ไม่
หวั�นสถานการณ์ราคาเหรียญผันผวน เล่็ง
เห็นโอกาสการล่งท๊ึน เหต๊ดีมานด์ล่ดทึำาให้
ราคาเครื�องข๊้ดล่ดล่งเช่่นกัน เชื่�อมั�นการต่อย
อดธ๊ีรก่จำพื่ลั่งงาน จำะสามารถสร้าง New S 
Curve แล่ะสร้างผล่ตอบัแทึนในระยะยาวต่อ
ไป

นายวีริะพลุ	ไชยธีรัิติต์ิ	กริริมการิ
ผูู้้จัดการิ	 บริิษััท	 ชัยวัฒนา	 แทน
เนอิรีิ�	กรุิ�ป	จำากัด	(มหาชน)	(CWT)	
เปิดเผยว่า ผล่การดำาเน่นงานในไตรมาส 
1/2565 (ส่�นส๊ดวันทีึ� 31 มีนาคม 2565) 
บัร่ษััทึแล่ะบัร่ษััทึย่อยมีรายได้จำากการข้าย
แล่ะให้บัร่การจำำานวน 481.67 ล้่านบัาทึ ล่ดล่ง 
1.83% เมื�อเปรียบัเทีึยบักับังวดเดียวกันข้อง
ปีก่อนทีึ�มีรายได้การข้ายแล่ะบัร่การรวม
จำำานวน 490.66 ล้่านบัาทึ แล่ะมผีล่กำาไรตาม
การแบ่ังปันกำาไรส่วนทีึ�เป็นข้องบัร่ษััทึใหญ่
จำำานวน 79.47 ล้่านบัาทึ เพ่ื่�มขึ้�น 23.98 ล้่าน
บัาทึ หรือค่ดเป็นเพ่ื่�มขึ้�น 43.20% เทีึยบัช่่วง
เดียวกันข้องปีก่อนทีึ�มีผล่กำาไร 55.49 ล้่าน
บัาทึ

"ในไตรมาส 1 กล่๊่มบัร่ษััทึฯ มีรายได้จำากการ
ข้ายแล่ะให้บัร่การจำำานวน 481.67 ล้่านบัาทึ 

โดยเป็นรายได้จำากการข้ายหนังผืนสำาหรับั
เบัาะรถยนต์ตามจำำานวนผล่่ตรถตามร่๊นทีึ�
ได้รับั รายได้จำากการข้ายไฟฟ้าเป็นไปตาม
จำำานวนเมกะวัตต์ทีึ�บัร่ษััทึได้รับัรวม 14 เมกะ
วัตต์ สำาหรับัรายได้จำากการข้ายเรือแล่ะรถ
โดยสารข้นาดเล็่กเพ่ื่�มขึ้�นเล็่กน้อย แล่ะบัร่ษััทึ
มีรายได้อื�นจำำานวน 9.06 ล้่านบัาทึ นอกจำาก
นี�บัร่ษััทึมีกำาไรจำากอัตราแล่กเปลี่�ยนสำาหรับั
ไตรมาสนี�จำำานวน 1.53 ล้่านบัาทึ แล่ะได้รับั
ส่วนแบ่ังกำาไรจำากการล่งท๊ึนในบัร่ษััทึร่วม
จำำานวน 1.97 ล้่านบัาทึ"

ข้ณะเดียวกัน กล่๊่มบัร่ษััทึฯ มีต้นท๊ึนจำาก
การข้ายแล่ะให้บัร่การล่ดล่ง ซึ็�งเก่ดจำากการ
ปรับัปร๊งกระบัวนการผล่่ต แล่ะการบัร่หาร
จัำดการงานอยา่งมปีระส่ทึธ่ีภัาพื่ ประกอบักบัั
ผล่ประกอบัการดีขึ้�น ส่งผล่ทึำาให้มีผล่กำาไร
เพ่ื่�มขึ้�นถึง 43.20%

สำาหรับัแผนการดำาเนน่งานในปี 2565 บัร่ษััทึฯ 
พื่ร้อมเด่นหน้าเข้้าสู่โล่กด่จ่ำทัึล่ โดยล่่าส๊ดว่า ทีึ�
ประช๊่มคณะกรรมการบัร่ษััทึฯ ได้มมีต่อนมั๊ต่
กรอบัวงเง่นให้บัร่ษััทึฯ เข้้าล่งท๊ึนซื็�อเครื�อง
ข๊้ด Cryptocurrency จำากคู่ค้าทีึ�มีความ
เชี่�ยวช่าญทึางด้านการสร้างเครื�องข๊้ดแล่ะ
งานซ่็อมบัำาร๊งรักษัาได้แบับัครบัวงจำร มลู่ค่า
การล่งท๊ึนไม่เก่น 150 ล้่านบัาทึ โดยใช้่แหล่่ง
เง่นท๊ึนจำากการดำาเน่นงานข้องบัร่ษััทึฯ แล่ะ
พื่ร้อมวางแผนจัำดซื็�อเครื�องข๊้ดฯ ช๊่ดแรกเพืื่�อ
ทึำา "Bitcoin Green Mining" จำำานวน 100 
เครื�อง คาดแล้่วเสร็จำภัายในไตรมาส 2 นี�

"จำากสถานการณร์าคาเหรยีญในปัจำจ๊ำบัันทีึ�มี
การปรับัตัวล่ดล่งอย่างมากนั�น ทึางบัร่ษััทึฯ 
เล็่งเห็นว่าเป็นโอกาสในการล่งท๊ึนเนื�องจำาก
ในสถานการณ์เช่่นนี� Demand ล่ดล่ง ทึำาให้
เครื�องข๊้ดจำะล่ดราคาล่งตามด้วย อีกทัึ�งเรา
สามารถเลื่อกจัำงหวะในการเข้้าล่งท๊ึนเหมือง
ข๊้ด Bitcoin ได้ในจัำงหวะทีึ�เหมาะสม ทัึ�งนี� 
CWT เอง ใช้่กล่ย๊ทึธ์ี เปลี่�ยนกำาลั่งไฟฟ้า
เหล่อืใช้่ทีึ�เก็บัไมไ่ด้ ให้เป็นส่นทึรัพื่ย์ด่จ่ำตอล่ทีึ�
เป็นสก๊ล่เง่นทีึ�เก็บัรักษัาได้แล่ะมค่ีาในอนาคต 
ด้วยต้นท๊ึนค่าไฟฟ้าทีึ� CWT มีถูกกว่าราคา
จำากการไฟฟ้าหล่ายส่บัเปอร์เซ็นต์"

นอกจำาก แผนการล่งท๊ึน Bitcoin Green 
Mining แล้่ว บัร่ษััทึฯ ยังเล็่งเห็นโอกาส
จำากการเสนอข้ายบัร่การไฟฟ้าจำาก
พื่ลั่งงานจำากธีรรมช่าต่แล่ะไฟฟ้าพื่ลั่งงาน
หม๊นเวียนข้นาดไม่น้อยกว่า 200 kWh 
จำากกล่๊่ม cwtGM สำาหรับัผู้ทีึ�สนใจำสร้าง
เหมืองข๊้ด Cryptocurrency พื่ร้อมงาน
บัร่การแบับัครบัวงจำร นำาโดยทีึมผู้เชี่�ยวช่าญ
ดูแล่ Operation & Maintenance จำาก 
DreamerX ซึ็�งเราเชื่�อมั�นว่าจำะเป็นการต่อย
อดธ๊ีรก่จำด้านพื่ล่งังานทีึ�มคีวามแข็้งแกร่งอยู่
แล้่ว แล่ะสามารถสร้าง New S Curve ให้
กับัธ๊ีรก่จำ แล่ะสร้างผล่ตอบัแทึนในระยะยาว
ทีึ�ดีให้กับัผู้ถือห้๊นต่อไป
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10 ล้านื่เห็รียญแคนื่าดา 
ในื่บริษััท มาร่า รีนิื่วเอเบิลส์ คอร์ปัอเรชั่�นื่ 

บริษััทชั่�นื่นํื่าด้านื่การผลิต่ส่วนื่ปัระกอบอาห็าร
จากสาห็ร่ายไมโครแอลจี

TU	ปริะกาศลุงิทุน

บริิษััท	 ไทยยูเนี�ยน	 กรุิ�ป	 จำากัด	
(มหาชน)	 TU	 ประกาศล่งท๊ึน 10 ล้่าน
เหรียญแคนาดา ในบัร่ษััทึ มาร่า รีนว่เอเบ่ัล่ส์ 
คอร์ปอเรชั่�น ซึ็�งเป็นส่วนหนึ�งในรอบัการ
ระดมท๊ึนจำำานวน 39.5 ล้่านเหรียญแคนาดา 
ทีึ�มาร่า จัำดขึ้�น โดยไทึยยูเนี�ยนแล่ะบัร่ษััทึชั่�น
นำาอื�นๆ ได้ร่วมล่งท๊ึนเพืื่�อเร่งการข้ยายธ๊ีรก่จำ
ให้กับัมาร่า ผู้ผล่่ตส่วนประกอบัอาหารจำาก
สาหร่ายไมโครแอล่จีำด้วยนวัตกรรมทีึ�โดด
เด่นเฉพื่าะตัว จำากการล่งท๊ึนครั�งนี� ไทึยยู
เนี�ยนจำะมีส่ทึธ่ีส่งตัวแทึนบัร่ษััทึหนึ�งท่ึานเข้้า
เป็นกรรมการบัร่ษััทึ มาร่า

บัร่ษััทึ มาร่า รีน่วเอเบ่ัล่ส์ คอร์ปอเรชั่�น มี
สำานักงานใหญ่ตั�งอยู่ทีึ�รัฐโนวา สโกเทีึย 
ประเทึศแคนาดา แล่ะเป็นหนึ�งในบัร่ษััทึผู้ผล่่ต
ผล่่ตภััณฑ์์ชี่วภัาพื่จำากสาหร่ายทีึ�มีการเพื่าะ
เลี่�ยงขึ้�นอย่างยั�งยืน นับัตั�งแต่ก่อตั�งบัร่ษััทึ
ขึ้�นในปี 2555 มาร่า ประสบัความสำาเร็จำใน
การพัื่ฒนาการเพื่าะเลี่�ยงสาหร่ายไมโคร
แอล่จำี ทีึ�ได้ถูกนำามาผ่านกระบัวนการสกัดทีึ�
สะอาดแล่ะเปน็มต่รต่อส่�งแวดล่อ้ม จำนกล่าย
เป็นนำ�ามันสาหร่ายค๊ณภัาพื่สูง

นำ�ามันทีึ�สกัดจำากพืื่ช่นี� ไม่มีการตกแต่งทึาง
พัื่นธ๊ีกรรม แล่ะเป็นทึางเลื่อกสำาหรับัผู้ทีึ�รับั
ประทึานมังสว่รัต่ทีึ�ต้องการกรดไข้มันดีเอ
ช่เอ โอเมก้า 3 โดยผล่่ตภััณฑ์์ข้องมาร่า ได้รับั
การรับัรองจำากหน่วยงานแล่ะองค์กรกำากับั
ดูแล่ต่างๆ ทีึ�นา่เชื่�อถือ นอกจำากนี�ผล่่ตภััณฑ์์
ดังกล่่าวยังถูกนำาไปใช้่โดยผู้ผล่่ตสารอาหาร

สำาหรับัเด็กทึารก อาหารเสร่ม อาหารแล่ะ
เครื�องดื�มชั่�นนำาทัึ�วโล่ก

ไทึยยูเนี�ยนมีความม๊่งมั�นทีึ�จำะพัื่ฒนาส่วน
ประกอบัอาหารอย่างยั�งยืนเช่่นเดียวกับั
มาร่า ในปี 2561 ไทึยยูเนี�ยนได้เข้้าสู่ธ๊ีรก่จำ
ส่วนประกอบัอาหาร เพืื่�อเปลี่�ยนวัตถ๊ด่บั
ปล่าทีึ�เหลื่อจำากกระบัวนการผล่่ต เป็นส่วน
ประกอบัอาหารทีึ�ใช้่ในผล่่ตภััณฑ์์อาหารข้อง
คน โดยผล่่ตนำ�ามันปล่าทูึน่าค๊ณภัาพื่เยี�ยม
จำากวัตถ๊ด่บัหัวปล่าทูึน่าทีึ�ยังไม่ผ่านความ
ร้อน ผ่านกระบัวนการสกัดด้วยอ๊ณหภูัม่
ตำ�า ทีึ�จำะช่่วยรักษัาค๊ณค่าข้องนำ�ามันตาม
ธีรรมช่าต่เอาไว้ได้ นำ�ามันปล่าทูึน่าจำากไทึยยู
เนี�ยนมีกรดไข้มันดีเอช่เอโอเมก้า 3 สูงทีึ�ส๊ด
เมื�อเทีึยบักับันำ�ามันปล่าทีึ�ผล่่ตจำากปล่าช่น่ด
อื�นๆ

ไทึยยูเนี�ยนแล่ะมาร่าจำะร่วมกันสร้าง
ผล่่ตภััณฑ์์เพืื่�อเพ่ื่�มทึางเลื่อกให้กับัตล่าด
กรดไข้มันโอเมก้า 3 ทัึ�งทีึ�ผล่่ตจำากปล่าทูึน่า
แล่ะสาหร่าย การล่งท๊ึนในครั�งนี�จำะสร้าง
โอกาสทึางธ๊ีรก่จำให้กับัทัึ�งสองบัร่ษััทึ แล่ะเร่ง
การเต่บัโตผ่านความร่วมมอืในการทึำาตล่าด 
ว่จัำยแล่ะพัื่ฒนา แล่ะการผล่่ต เช่่น มาร่า 
กำาลั่งดูความเป็นไปได้ในการกลั่�นนำ�ามันจำาก
สาหร่ายทีึ�โรงกลั่�นข้องไทึยยูเนี�ยนในเมืองรอ
สต็อค ทึางตอนเหนือข้องประเทึศเยอรมัน 
นอกจำากนี� ไทึยยูเนี�ยนยังได้ร่วมงานกับัมาร่า
ในการว่จัำยแล่ะพัื่ฒนาทีึ�ศูนย์ว่จัำยแล่ะพัื่ฒนา
นำ�ามันโอเมก้า 3 ข้องไทึยยูเนี�ยนทีึ�จำังหวัด
สม๊ทึรสาคร โดยได้ทึดล่องใช้่นำ�ามันสาหร่าย

ข้องมาร่า ทัึ�งนี�เพืื่�อตอบัโจำทึย์ความต้องการ
ผล่่ตภััณฑ์์ทีึ�อ๊ดมไปด้วยโอเมก้า 3 ทีึ�เพ่ื่�มขึ้�น
เรื�อยๆ

นายธีีรพื่งศ์ จัำนศ่ร่ ประธีานเจ้ำาหนา้ทีึ�บัร่หาร 
บัร่ษััทึ ไทึยยูเนี�ยน กร๊�ป จำำากัด (มหาช่น) 
กล่่าวว่า “ในฐานะผู้นำาอ๊ตสาหกรรมอาหาร 
ทัึ�งในด้านนวัตกรรมแล่ะความยั�งยืน ไทึยยู
เนี�ยนม๊ง่มั�นพัื่ฒนาธ๊ีรก่จำส่วนประกอบัอาหาร
ทีึ�จำะเพ่ื่�มมูล่ค่าให้กับัวัตถ๊ด่บัข้องเราให้กล่าย
เป็นผล่่ตภััณฑ์์ส่วนประกอบัอาหารทีึ�มค๊ีณค่า
ทึางโภัช่นาการ เช่่น นำ�ามันปล่าทูึน่าทีึ�มีดีเอ
ช่เอในปร่มาณทีึ�สูง การร่วมมือเช่่งกล่ย๊ทึธ์ี
กับัมาร่า ในครั�งนี�จำะช่่วยสร้างโอกาสในการ
พัื่ฒนาผล่่ตภััณฑ์์ต่างๆ ข้องเราให้หล่าก
หล่ายย่�งขึ้�น รวมถึงข้ยายตล่าดไปทัึ�วโล่ก 
เพืื่�อผล่่ตส่วนประกอบัอาหาร กรดไข้มันโอ
เมก้า 3 ทีึ�มค๊ีณค่าทึางโภัช่นาการแล่ะถกูผล่่ต
อย่างยั�งยืนให้กับัผู้บัร่โภัคทัึ�วโล่ก”

นายอาร์ทูึโร อาเนีย ประธีานเจ้ำาหน้าทีึ�บัร่หาร 
บัร่ษััทึ มาร่า กล่่าวว่า “มาร่า ย่นดีแล่ะตื�นเต้น
ทีึ�จำะได้ร่วมงานกับัไทึยยูเนี�ยน ทัึ�งมาร่าแล่ะ
ไทึยยูเนี�ยนดำาเน่นธ๊ีรก่จำทีึ�เกี�ยวข้้องกับัท้ึอง
ทึะเล่ ให้ความสำาคัญกับัโภัช่นาการตามหลั่ก
ว่ทึยาศาสตร์ แล่ะมีว่สัยทัึศน์ในการสร้าง
ระบับัอาหารทีึ�ยั�งยืนขึ้�น ไทึยยูเนี�ยน ในฐานะ
ผู้นำาธ๊ีรก่จำอาหารสำาหรับัคนแล่ะสัตว์เลี่�ยง
ระดับัโล่กทีึ�พื่ร้อมร่วมมือกับัท๊ึกภัาคส่วน
นั�น สอดคล้่องกับัว่สัยทัึศน์ข้องมาร่าในการ
สร้างสรรคส่์�งทีึ�ดี ผ่านผล่่ตภััณฑ์์แล่ะทึมีงาน
ทีึ�พื่ร้อมเด่นหน้าสู่เป้าหมายข้องเรา”
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โช่ว์กําไรท็อปัฟอร์ม 30.97 ลบ.
ผลงานื่ทั�งปีั 65 มั�นื่ใจทํา New High 

โต่ไม่ตํ่�ากว่า 50-60%

NCL	ไติริมาส	1/65

NCL เผยไตรมาส 1/65 โช่ว์กำาไรส๊ทึธ่ี
ท็ึอปฟอร์ม 30.97 ล้่านบัาทึ เพ่ื่�มขึ้�น 
54.72% จำากงวดเดียวกันปีก่อนทึำาได้ 
20.02 ล้่านบัาทึ หลั่ง “ชี่ส ด่จ่ำตอล่ 
เนต็เว่รค์” ช่่วยหนน๊-สถานการณโ์คว่ด-
19 เร่�มคลี่�คล่าย พื่ร้อมมั�นใจำผล่งานทัึ�งปี 
65 ทึำา New High โตไมต่ำ�ากว่า 50-60% 
จำากปี 64 ทึำาได้ 1,923.89 ล้่านบัาทึ

นายพงิษ์ัเทพ	วิชัยกุลุ	กริริมการิ
ผูู้้ จัดการิ	 บริิ ษััท	 เ อ็ินซีแอิลุ	
อิินเติอิร์ิเนชั�นแนลุ	 โลุจิสติิกส์	
จำากัด	 (มหาชน)	 หร้ิอิ	 NCL ผู้ให้
บัร่การจัำดการระบับัโล่จ่ำสต่กส์ ครบัวงจำร 
(Logistics Solution Provider) เปิดเผย
ว่าผล่การดำาเน่นงานข้องบัร่ษััทึไตรมาส 
1/2565 ส่�นส๊ดวันทีึ� 31 มี.ค.2565 มี
รายได้อยู่ทีึ� 589.40 ล้่านบัาทึ เพ่ื่�มขึ้�น 
250.54 ล้่านบัาทึ หรือ 73.94% จำากงวด
เดียวกันปีก่อนทึำาได้ 338.86 ล้่านบัาทึ 
แล่ะมีกำาไรส๊ทึธ่ีอยู่ทีึ� 20.02 ล้่านบัาทึ 
เพ่ื่�มขึ้�น 10.95 ล้่านบัาทึ หรือ 54.72% 
จำากงวดเดียวกันปีก่อน เนื�องจำากบัร่
ษััทึฯ แล่ะบัร่ษััทึย่อย มีรายได้จำากการให้
บัร่การข้นส่งเพ่ื่�มขึ้�น

ประกอบักับับัร่ษััทึฯ เร่�มรับัรู้กำาไรจำาก
การล่งท๊ึนใน บัร่ษััทึ ชี่ส ด่จ่ำตอล่ เนต็เว่ร์ค 
จำำากัด (CDN) ผู้ดำาเน่นธ๊ีรก่จำเกี�ยวกับั 

Digital Marketing Services ซึ็�งถือ
เป็นผู้ให้บัร่การพัื่ฒนาระบับัเทึคโนโล่ยี
สารสนเทึศครบัวงจำร ด้วยประสบัการณ์
ด้าน IT solution แล่ะ digital content 
มากว่า 10 ปี แล่ะมีผล่การดำาเน่นงานทีึ�
เต่บัโตอย่างต่อเนื�องโดยมีรายได้สูงถึง 
390 ล้่านบัาทึต่อปี แล่ะมีอัตรากำาไรขั้�น
ต้นกว่า 43% ในปี 2562 โดยบัร่ษััทึฯ 
เล็่งเห็นว่าเป็นกล่๊่มธ๊ีรก่จำทีึ�มีศักยภัาพื่
ในการเต่บัโตสูง ตล่อดจำนสามารถสรา้ง
แหล่่งทีึ�มาข้องรายได้ให้แก่กล่๊่มบัร่ษััทึฯ 
ได้อย่างมั�นคงแล่ะต่อเนื�องในระยะยาว 
ทึำาให้เชื่�อมั�นว่าจำะเข้้ามาช่่วยหนน๊ให้เครือ
ธ๊ีรก่จำข้อง NCL เต่บัโตอย่างมีศักยภัาพื่
มากย่�งขึ้�น

ส่วนแนวโน้มผล่ประกอบัการในไตรมาส
ทีึ� 2/2565 บัร่ษััทึฯ คาดว่าจำะมีท่ึศทึาง
ทีึ�ดีขึ้�น หลั่งธ๊ีรก่จำการข้นส่งระหว่าง
ประเทึศเต่บัโตโดดเด่น เพื่ราะได้รับั
ปัจำจัำยบัวกจำากสถานการณ์การแพื่ร่
ระบัาดข้องโคว่ด-19 ทีึ�เร่�มคลี่�คล่ายแล่ะ
มีการผ่อนคล่ายในหล่ายๆ มาตรการ 
ส่งผล่ให้เศรษัฐก่จำในหล่ายๆ ประเทึศ
ดีขึ้�น ประกอบักับัการบัังคับัใช่้ความ
ตกล่งห้๊นส่วนทึางเศรษัฐก่จำระดับั
ภูัม่ภัาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership) ทีึ�เร่�มเมื�อวันทีึ� 
1 มกราคม 2565 ทีึ�ผ่านมา ทึำาให้การนำา

เข้้าส่งออกไปยังประเทึศสมาช่่กอาเซี็ยน 
14 ประเทึศคล่่องตัวมากขึ้�น บัร่ษััทึฯ 
จึำงคาดว่ารายได้ในปีนี�มีโอกาสทึำา New 
High เต่บัโตไม่ตำ�ากว่า 50-60% จำากปี 
2564 ทีึ�ทึำาได้ 1,923.89 ล้่านบัาทึ

“ผล่ประกอบัการในไตรมาส 1 ถือว่า
ออกมาตามทีึ�บัร่ษััทึฯ คาดการณ์ไว้ ด้วย
ปัจำจัำยบัวกหล่ายๆ อยา่งทัึ�งสถานการณ์
โคว่ด-19 ทีึ�เร่�มดีขึ้�น ค่าระวางเรือยัง
ทึรงตัวสูงเมื�อเทีึยบักับัอดีต บัวกกับั
สถานการณ์ข้าดแคล่นตู้คอนเทึนเนอร์
ทีึ�ถึงแม้จำะคลี่�คล่ายล่งไปแต่ก็ไม่กลั่บัสู่
จ๊ำดปรกต่ ทึำาให้ แอล่ จีำ คอนเทึนเนอร์ 
ไล่น์ บัร่ษััทึย่อย มีลู่กค้าทึยอยเข้้ามาใช้่
บัร่การมากขึ้�นแล่ะ LG ก็มีแผนเพ่ื่�มเส้น
ทึางการข้นส่งแล่ะเพ่ื่�มตู้คอนเทึนเนอร์ 
เพืื่�อรองรับัความต้องการทีึ�เพ่ื่�มขึ้�น
ด้วย” นายพื่งษ์ัเทึพื่ กล่่าวในทีึ�ส๊ด

อนึ�งบัร่ษััทึฯ ยังคงม๊่งมั�นทีึ�จำะพัื่ฒนา
ความเชี่�ยวช่าญในการเป็นผู้ให้บัร่การ
ด้านโล่จ่ำสต่กส์แบับัครบัวงจำร ไ ด้
มาตรฐานสากล่ โดยจำะเป็นทึางเลื่อก
แรกแล่ะทึางเลื่อกทีึ�ดีทีึ�ส๊ดให้แก่ลู่กค้า
แล่ะคู่ค้าข้องบัร่ษััทึ เพืื่�อเป้าหมายใน
การดำาเน่นธ๊ีรก่จำ คือการเป็นมืออาชี่พื่
ในการช่่วยล่ดต้นท๊ึนด้านโล่จ่ำสต่กส์เพ่ื่�ม
ประส่ทึธ่ีภัาพื่แล่ะสร้างความพึื่งพื่อใจำให้
แก่ลู่กค้าให้มากทีึ�ส๊ด
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SCB CIO ชี่�ช่่อง 3 กล่ย๊ทึธ์ีหลั่กปรับัพื่อร์ตการ
ล่งท๊ึนในภัาวะเศรษัฐก่จำโล่กถดถอย 1 ) ถือเง่นสด
ในพื่อรต์ 5-10% 2) รอจำงัหวะสะสมห้๊นสหรัฐ เมื�อมี
ความชั่ดเจำนมากขึ้�นจำากเฟด แล่ะ 3) สะสมห้๊นกล่๊่ม 
Reopening in ASEAN เพืื่�อรองรับัการเปิดเมือง
ข้องแต่ล่ะประเทึศ เช่่น ห้๊นไทึยแล่ะห้๊นเวียดนาม 
ส่วนค่าเง่นบัาทึไทึย คาดว่าจำะอยู่ในกรอบั 33 -34 
บัาทึ ในช่่วงครึ�งหลั่งปี 2022 หลั่งการกลั่บัมาข้อง
นักท่ึองเทีึ�ยวต่างประเทึศ แล่ะ US Dollar Index 
น่าจำะช่ะล่อตัวล่ง เมื�อมีความชั่ดเจำนจำาก Dot plot 
ข้องเฟดในช่่วงเดือนม่.ย. นี�

เศรษัฐก่จำสหรัฐฯ ยังเต่บัโตได้ แต่ยูโรโซ็นน่าห่วง
จำากดอกเบีั�ยข้าขึ้�นแต่เศรษัฐก่จำอาจำยังไม่พื่ร้อม 
แล่ะจีำนอาจำช่ะล่อมากกว่าคาด ดร. กำาพื่ล่ อด่เรก
สมบััต่ ผู้อำานวยการอาว๊โส แล่ะหัวหน้าทีึม SCB 
Chief Investment Office (SCB CIO) ธีนาคาร
ไทึยพื่าณ่ช่ย ์เปิดเผยว่า ตล่าดการเง่นโล่กกำาลั่งได้
รับัผล่กระทึบัจำากการขึ้�นอัตราดอกเบีั�ยเร็วแล่ะแรง
ข้องธีนาคารกล่างสหรัฐ (เฟด ) แล่ะ ล่่าส๊ดตล่าด
การเง่นโล่กเร่�มกังวล่เกี�ยวกับัภัาวะเศรษัฐก่จำโล่ก
ถดถอยหลั่งตัวเล่ข้เศรษัฐก่จำส่งสัญญาณช่ะล่อ
ตัว แล่ะหดตัวในบัางประเทึศ โดยความกังวล่เร่�ม
สูงขึ้�นหลั่งเศรษัฐก่จำสหรัฐฯ ไตรมาส 1/2022 เมื�อ
เทีึยบักับัไตรมาสก่อนหน้าออกมาต่ดล่บั (-1.4% 
QoQ saar) โดยสาเหต๊หลั่กมาจำากการเร่งตัว
ข้องการนำาเข้้า ในข้ณะทีึ�การบัร่โภัคแล่ะการล่งท๊ึน
ภัาคเอกช่นยังเต่บัโตได้ดี (2.7%) โดย SCB CIO 
ประเมน่ว่าโอกาสทีึ�จำะเก่ดการถดถอยทึางเทึคน่ค 
(technical recession) ในสหรัฐฯ ในไตรมาสทีึ� 
2/2022 ยังมีค่อนข้้างน้อย แต่จีำนมีความเสี�ยงทีึ�
เศรษัฐก่จำไตรมาส 2/2022 จำะช่ะล่อมากกว่าคาด 
หลั่งการปิดเมืองเข้้มข้้น แล่ะมีแนวโน้มยืดเยื�อ ใน
ข้ณะทีึ�ยูโรโซ็นมีความเสี�ยงทีึ�ต้องขึ้�นดอกเบีั�ยใน
ข้ณะทีึ�ภัาวะเศรษัฐก่จำยังไม่พื่ร้อม

อย่างไรก็ตาม ตล่าดกำาลั่งกังวล่ความเสี�ยง
เศรษัฐก่จำช่ะล่อตัวแรงหรือเข้้าขั้�นถดถอย โดย
ประเมน่ว่าเฟดจำะให้ความชั่ดเจำนมากขึ้�นในการ
ประช๊่มเดือน ม.่ย. นี� หากพ่ื่จำารณาความเคลื่�อนไหว
ในตล่าดพัื่นธีบััตรแล่ะค่าเง่น SCB CIO มองว่า 

ตล่าดการเง่นโล่กยังคงมีความผันผวน จำนกว่าจำะ
มีความชั่ดเจำนจำากเฟด โดยดัช่นีภัาวะการเง่นข้อง
สหรัฐฯ (US Financial condition index) เร่�ม
ตึงตัวใกล้่ระดับัปล่ายปี 2018 ทีึ�มีการขึ้�นดอกเบีั�ย
สู่ระดับัสูงส๊ด 2.5% ในรอบัการขึ้�นดอกเบีั�ยทีึ�แล้่ว 
เราเชื่�อว่าเฟด จำะเร่�มพ่ื่จำารณาประเด็นนี�มากขึ้�น 
แล่ะส่งสัญญาณชั่ดเจำนในการประช๊่ม 14-15 ม.่ย.นี� 
โดย SCB CIO ยังคงม๊มมองคาดว่าเฟด จำะขึ้�น
อัตราดอกเบีั�ยครั�งล่ะ 50 bps ในการประช๊่มในวัน
ทีึ� 14-15 ม่.ย แล่ะ 26-27 ก.ค. นี� หลั่งจำากนั�นจำะ
ขึ้�นดอกเบีั�ยครั�งล่ะ 25 bps ในอีก 3 การประช๊่ม
ทีึ�เหลื่อ ทึำาให้ Upper bound Fed fund target 
rate อยู่ทีึ� 2.75% ณ ส่�นปี 2022 แม้ความกังวล่
ต่อเศรษัฐก่จำถดถอยจำะสูงขึ้�น แต่ผล่ประกอบัการ
ล่่าส๊ดในกล่๊่มประเทึศ DM (สหรัฐฯ ยูโรป แล่ะญี�ป๊�น) 
แล่ะเวียดนาม ยังเต่บัโตได้แล่ะมากกว่าทีึ�ตล่าด
คาดการณ์ไว้ โดยผล่ประกอบัการข้องบัร่ษััทึจำด
ทึะเบีัยนในไตรมาส 1/2022 ล่่าส๊ดยังเห็นการเต่บัโต
ต่อเนื�องแล่ะทึำาได้ดีกว่าคาด

ปัจำจัำยเสี�ยงหลั่ก คือ ราคานำ�ามันในตล่าดโล่ก แล่ะ 
การปิดเมืองในจีำนทีึ�อาจำส่งผล่กระทึบัต่อ supply 
chain โดย SCB CIO ประเม่นว่า หากราคานำ�ามัน
ในตล่าดโล่กไมเ่ร่งตัวไปมากกวา่ในกรอบั 100-110 
USD/barrel ในช่่วงครึ�งหลั่งข้องปี อัตราเง่นเฟ้อ
ข้องสหรฐัฯ จำะเร่�มช่ะล่อล่งตามทีึ�ตล่าดคาดการณ์
ไว้ ทึำาให้ความจำำาเป็นข้องเฟดทีึ�จำะขึ้�นดอกเบีั�ย
มากกว่าทีึ�ส่งสัญญาณในการประช๊่มเดือน ม่.ย.นี� 
จำะมีค่อนข้้างน้อย อย่างไรก็ตาม การปิดเมืองเข้้ม
ข้้นในเมืองเศรษัฐก่จำหลั่กข้องจีำนเป็นความเสี�ยงต่อ
อัตราเง่นเฟ้อโล่กทีึ�ต้องระมัดระวังในช่่วงทีึ�เหลื่อ
ข้องปี

ดร. กำาพื่ล่ กล่่าวต่อไปว่า การปรับัพื่อร์ตการ
ล่งท๊ึนในช่่วงเวล่านี� ทีึ�ตล่าดค่ดว่าเศรษัฐก่จำกำาลั่ง
ถดถอย โดย SCB CIO แนะนำา 3 กล่ย๊ทึธี์หลั่ก
ดังนี� 1) Cash amidst uncertainty ในช่่วงทีึ�รอ
ความชั่ดเจำนจำากเฟด เรายังคงแนะนำาให้มีเง่นสด
ใน portfolio สัดส่วนประมาณ 5%-10% 2) Cost 
pass through to maintain profit margin ใน
กล่๊่มตล่าดห้๊นประเทึศพัื่ฒนาแล้่ว ( Developed 

Market ) แม้จำะมีม๊มมอง Neutral แต่เราช่อบั
ตล่าดห้๊นสหรัฐฯ โดยเฉพื่าะกล่๊่มทีึ�มีอัตรากำาไรสูง 
เนื�องจำากเป็นกล่๊่มทีึ�สามารถส่งผ่านต้นท๊ึนวัตถ๊ด่บั
แล่ะต้นท๊ึนทึางการเง่นทีึ�สูงขึ้�นได้ โดยมีการเต่บัโต
ข้องค่าจ้ำางเป็นตัวช่่วย โดยรอจัำงหวะสะสมห้๊น
สหรัฐฯ เมื�อมีความชั่ดเจำนมากขึ้�นจำากเฟด แล่ะ 
3) Reopening in ASEAN เราปรับัม๊มมอง ห้๊น
ไทึย เป็น Positive หลั่ง valuation กลั่บัมาน่า
สนใจำอีกครั�ง ในข้ณะทีึ�การเปิดเมือง มีความคืบั
หน้าต่อเนื�อง เราเชื่�อว่าการเปิดประเทึศข้องไทึย
จำะทึำาให้กำาลั่งซื็�อในประเทึศเร่�มฟ้�นตัว จำนพื่ร้อมรับั
ดอกเบีั�ยข้าขี้�นได้ในปี 2023 ซึ็�ง ธีปทึ. น่าจำะเร่�มขึ้�น
ดอกเบีั�ยใน 1H2023 แล่ะคงมม๊มอง Positive ต่อ 
กล่๊่มกองทึรัสต์เพืื่�อการล่งท๊ึนในอสังหาร่มทึรัพื่ย์
อาเซี็ยน ( Asian REITs)

สำาหรับัม๊มมองด้านค่าเง่นบัาทึ SCB CIO ประเม่น
ว่า US dollar index อยู่ระดับัสูงส๊ดในรอบัเกือบั 
20 ปีแล่ะด๊ล่บััญชี่เด่นสะพัื่ดข้องไทึยทีึ�ยังข้าดด๊ล่ 
ส่งผล่แรงกดดันทึำาให้เง่นบัาทึไทึยอ่อนค่า น่าจำะ
ร๊นแรงส๊ดในช่่วงไตรมาส 2/2022 แต่ในระยะข้้าง
หน้า การเก่นด๊ล่บััญชี่เด่นสะพัื่ดข้องไทึยน่าจำะเร่�ม
ฟ้�นตัวขึ้�นตามการคาดการณ์การกลั่บัมาข้องนัก
ท่ึองเทีึ�ยวต่างประเทึศ รวมกับั US dollar index 
ทีึ�น่าจำะเร่�มช่ะล่อตัวล่งบ้ัางหลั่งมีความชั่ดเจำนจำาก 
dot plot ข้องเฟดในช่่วงเดือน ม่.ย.นี� เราคาดว่า 
USDTHB เคลื่�อนไหวในกรอบั 33.75-34.5 ใน
ไตรมาส 2/2022F แล่ะเร่�มแข็้งค่าขึ้�นในกรอบั 
33-34 ในช่่วงครึ�งหลั่งข้องปี 2022F

นอกจำากนี� SCB CIO ยังคงม๊มมอง Positive กับั
ตล่าดห้๊นเวียดนาม ประเมน่ความผันผวนเป็นปัจำจัำย
ระยะสั�นเนื�องจำากตล่าดห้๊นเวียดนามมีนักล่งท๊ึน
รายย่อยเป็นผู้ล่งท๊ึนหลั่ก แต่การฟ้�นตัวข้องการส่ง
ออก แล่ะการล่งท๊ึนโดยตรงจำากต่างประเทึศ จำะยัง
เป็นปัจำจัำยสนับัสน๊นให้เศรษัฐก่จำในประเทึศ แล่ะผล่
ประกอบัการ ยังเต่บัโตต่อเนื�อง แล่ะยังคงม๊มมอง 
Neutral ต่อเศรษัฐก่จำแล่ะตล่าดห้๊นจีำนทีึ�ยังคงถูก
กดดันจำากนโยบัาย Zero COVID policy

SCB	CIO	ชู	3	กลุยุทธ์ลุงิทุนช่วงิติลุาดกังิวลุ
ภาวะเศริษัฐกิจถดถอิย	แนะถ้อิเงิินสดในพอิร์ิติริอิจังิหวะ
สะสมหุ้นสหรัิฐ	พร้ิอิมกลุุ่มเปิดเม้อิงิปริะเทศในอิาเซียน
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เศรษัฐก่จำไตรมาสแรกข้องปี 2565 
ข้ยายตัว 2.2% YoY แนวโน้มทัึ�งปีว่จัำย
กร๊งศรียังคงคาดการณ์เต่บัโตทีึ� 2.8% 
สภัาพัื่ฒน์ฯ เผย GDP ในไตรมาส
แรกข้องปีนี�เต่บัโตต่อเนื�องจำาก 1.8% 
ในไตรมาสส๊ดท้ึายข้องปีก่อน ปัจำจัำย
หนน๊สำาคัญจำากการข้ยายตัวเร่งขึ้�น
ข้องการบัร่โภัคภัาคเอกช่น แล่ะการ
ส่งออกภัาคบัร่การจำากการฟ้�นตัว
ข้องภัาคท่ึองเทีึ�ยว ผนวกกับัการ
เต่บัโตอย่างต่อเนื�องข้องการส่งออก
ส่นค้าแล่ะการบัร่โภัคภัาครัฐ อย่างไร
ก็ตาม การล่งท๊ึนภัาครัฐกลั่บัมาหดตัว 
ด้านภัาคการผล่่ต สาข้าทีึ�พัื่กแรมแล่ะ
บัร่การด้านอาหาร แล่ะสาข้าเกษัตร
กลั่บัมาข้ยายตัว ส่วนสาข้าการผล่่ต
ส่นค้าอ๊ตสาหกรรม สาข้าการข้ายส่ง 
ข้ายปลี่ก เต่บัโตช่ะล่อล่ง ข้ณะทีึ�สาข้า
ก่อสร้างหดตัวต่อเนื�อง

แม้ภัาพื่รวมเศรษัฐก่จำมีสัญญาณเช่่ง
บัวกจำาก GDP ในไตรมาสแรกข้องปี ซึ็�ง
เมื�อหักผล่ข้องปัจำจัำยทึางฤดูกาล่แล้่ว
ข้ยายตัว 1.1% QoQ sa ดีกว่าทีึ�ว่จัำย
กร๊งศรีแล่ะผล่สำารวจำรอยเตอร์คาดไว้
ทีึ� 0.8% แล่ะ 0.9% ตามล่ำาดับั ผนวกกับั
แนวโน้มการเปิดประเทึศทีึ�เร็วกว่าคาด 
แต่ในช่่วงทีึ�เหลื่อข้องปีเศรษัฐก่จำไทึย
ยังต้องเผช่่ญกับัปัจำจัำยเสี�ยงภัายนอก
แล่ะแรงกดดันจำากภัายใน จำาก (i) ผล่ก
ระทึบัเช่่งล่บัข้องสถานการณ์ความขั้ด
แย้งระหว่างรัสเซี็ย-ยูเครนทีึ�ยืดเยื�อ

เก่นคาดแล่ะยังมีความไม่แน่นอนอยู่
สูง (ii) การช่ะล่อตัวข้องเศรษัฐก่จำจีำน
จำากมาตรการควบัค๊มการระบัาดทีึ�เข้้ม
งวดซึ็�งอาจำกระทึบัต่อการส่งออกไทึย
แล่ะภัาวะช่ะงักงันข้องห่วงโซ่็การผล่่ต 
แล่ะ (iii) แรงกดดันจำากอัตราเง่นเฟ้อ
ในประเทึศทีึ�เร่งขึ้�น การล่ดการอ๊ดหนน๊
จำากภัาครัฐ (อาท่ึ นำ�ามันดีเซ็ล่ แล่ะ
ก�าซ็ห๊งต้ม) แล่ะการทึยอยล่ดล่งข้อง
มาตรการพื่ย๊งเศรษัฐก่จำ ซึ็�งอาจำส่งผล่
ต่อกำาลั่งซื็�อในประเทึศ ว่จำัยกร๊งศรีจำึง
ยังคงประมาณการ GDP ปีนี�จำะข้ยาย
ตัวทีึ� 2.8% ข้ณะทีึ�ล่่าส๊ดสภัาพัื่ฒนฯ์ ได้
ปรับัล่ดคาดการณ์เศรษัฐก่จำปีนี�เหลื่อ
เต่บัโต 2.5-3.5% จำากเด่มคาด 3.5-
4.5% แล่ะปรับัคาดการณ์อัตราเง่นเฟ้อ
เพ่ื่�มขึ้�นเป็น 4.2-5.2% จำากเด่มคาด 
1.5-2.5%

ความเชื่�อมั�นผู้บัร่โภัครว่งใกล้่แตะระดับั
ตำ�าส๊ดเป็นประวัต่การณ์ ทึางการเตรียม
ออกโครงการคนล่ะครึ�งเฟส 5 พื่ย๊ง
การใช้่จ่ำาย ดัช่นีความเชื่�อมั�นผู้บัร่โภัค
เดือนเมษัายนปรับัล่ดล่งต่อเนื�องเป็น
เดือนทีึ� 4 สู่ระดับัตำ�าส๊ดในรอบั 8 เดือน 
ทีึ� 40.7 ถือเป็นระดับัทีึ�ตำ�ารองจำากเดือน
ส่งหาคม 2564 ทีึ�ทึำาสถ่ต่ตำ�าส๊ดเป็น
ประวัต่การณ์ทีึ� 39.6 แล่ะเทีึยบักับั 
42.0 ในเดือนมีนาคม 2565 สาเหต๊
สำาคัญจำากความกังวล่เกี�ยวกับัการ
ระบัาดข้องไวรัสสายพัื่นธ์๊ีโอม่ครอนใน
ช่่วงเดือนเมษัายนทีึ�ยังมีจำำานวนผู้ต่ด

เชื่�อสูง ปัญหาค่าครองช่พีื่ทีึ�ปรับัตัวสูง
ขึ้�นจำากการเพ่ื่�มขึ้�นข้องราคาส่นค้าแล่ะ
นำ�ามันเชื่�อเพื่ล่่ง

ความเชื่�อมั�นข้องผู้บัร่โภัคทีึ�ยังไม่มี
สัญญาณการฟ้�นตัวสะท้ึอนจำากดัช่นี
ความเชื่�อมั�นคาดการณ์ในระยะ 6 เดือน
ข้้างหน้า ร่วงล่งสู่ระดับัตำ�าส๊ดในรอบั 
7 เดือนทีึ� 48.0 บ่ังชี่�ถึงอ๊ปสงค์ภัายใน
ประเทึศยังอยู่ในภัาวะอ่อนแอท่ึามกล่าง
แรงกดดันทึางด้านราคาส่นค้าอ๊ปโภัค
บัร่โภัคทีึ� เพ่ื่�มขึ้�น โดยเฉพื่าะราคา
นำ�ามันเชื่�อเพื่ล่่งทีึ�อยู่ในระดับัสูง จำาก
ผล่กระทึบัข้องสถานการณ์ความขั้ด
แย้งระหว่างรัสเซี็ยยูเครนทีึ�ยืดเยื�อ 
มาตรการควำ�าบัาตรรัสเซี็ยทีึ�แรงขึ้�น 
อย่างไรก็ตาม ยังพื่อมีปัจำจัำยบัวกทีึ�
อาจำช่่วยสนับัสน๊นการใช้่จ่ำายแล่ะฟ้�น
ความเชื่�อมั�นได้บ้ัางในระยะถัดไป หลั่ง
สถานการณ์การระบัาดบัรรเทึาล่ง 
ทึางการทึยอยปรับัล่ดระดับัการแจ้ำง
เตือนภััยโคว่ดเพืื่�อสนับัสนน๊การดำาเนน่
ก่จำกรรมทึางเศรษัฐก่จำมากขึ้�น ผนวก
กับัมาตรการรัฐเพืื่�อพื่ย๊งการใช้่จ่ำายใน
ประเทึศ โดยมีการข้ยายโครงการเรา
เทีึ�ยวด้วยกันเฟส 4 เพ่ื่�มอีก1 ล้่านส่ทึธ่ี� 
ข้ยับัเป็นส่�นส๊ดเดือนกันยายน 2565 
(เด่มพื่ฤษัภัาคม) รวมถึงมีการเตรียม
ออกโครงการคนล่ะครึ�งเฟส 5

วิจัยกรุิงิศรีิ	ค์งิปริะมาณ์การิ	GDP	ปีนี�
ข่ยายตัิว	2.8%	ท่ามกลุางิค์วามเช้�อิมั�น

ที�ยังิอ่ิอินแอิแลุะแริงิกดดันจากหลุายปัจจัย

20 www.HoonInside.com  19 May 2022



อิินไซด์	Business
โริแยลุ	พลัุส	(PLUS)	ลุงินามติิดตัิ�งิ	

Solar	Rooftop	เติรีิยมกดปุ�มติิดตัิ�งิ	Q2/65

EXIM	BANK	ส่งิมอิบนำ�าด้�มสนับสนุน
การิปฏิิบัติิหน้าที�บุค์ลุากริกรุิงิเทพมหานค์ริ

หลัุกทรัิพย์บัวหลุวงิ
สนับสนุนการิพัฒนาผู้ลิุติภัณ์ฑ์์ชุมชน

ในโค์ริงิการิไผู่้ข่วางิสร้ิางิสุข่

TPOLY	ร่ิวมกับ	
ปูนซิเมนต์ิไทย	(ท่าหลุวงิ)	
บริิจาค์แผู่้นพ้�นปูทางิเท้าฯ
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