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GUNKUL ลุุยเซ็็น MOU
ต่่อเนื่่�องอีีก 4-5 ราย
คาดเห็็นใน Q2/65 พร้้อมมองผลงาน Q2
เติิบโตดีี หลัังธุุรกิิจโรงไฟฟ้้าหนุุน

น า ย ส ม บูู ร ณ์์ เ อื้้� ออัั ช ฌ า สัั ย
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร  บริิษััท
กัันกุุลเอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กัด
ั (มหาชน)
หรืือ GUNKUL กล่่าวว่่า การลงนาม

บัั น ทึึ ก ข้้ อ ตกลงความร่่ ว มมืื อ (MOU)
เพื่่�อจำำ�หน่่าย CBD โดยคาดว่่าในช่่วง
ไตรมาส 2/65 จะมีีการเซ็็น MOU เพิ่่�ม
เติิมอีีก 4-5 ราย ขณะที่่�ก่่อนหน้้านี้้�ก็็มีี
การ MOU กัับทางแบล็็คแคนยอน อีีก
ด้้วย

ทั้้�งนี้้�บริิษััท จีี.เค.เฮมพ์์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด ซึ่่�ง
เป็็ น บริิษัั ทย่่ อ ยของกัั น กุุล ได้้ รัั บ ใบ
อนุุญาตผลิิตสารสกััดสำำ�คััญจากพืืช
กััญชง (CBD) เพื่่�อใช้้ประโยชน์์ในเชิิง
พาณิิชย์์ โดยควบคุุมการผลิิตทุุกขั้้� น
ตอนตั้้�งแต่่การปลููกในระบบโรงเรืือน
ปิิ ดที่่� ได้้ ม าตรฐาน ด้้ วยวิิธีี ปลูู กแบบไม่่
ใช้้ ดิิ น ใช้้ น้ำำ��ที่่� ก รองด้้ ว ยระบบ RO ไม่่
ใช้้ยาฆ่่าแมลง ปราศจากการปนเปื้้�อน

และสารตกค้้ า ง สกัั ด สารจากโรงงาน
ที่่�ได้้มาตรฐาน ตรวจสอบย้้อนกลัับได้้
พร้้อมทั้้�งทำำ�งานร่่วมกัับ ซีีพีีเอฟ และซีี
พีีพีีอย่่างใกล้้ชิิด เรื่่�องการพััฒนาสาย
พัันธุ์์� เทคนิิคการปลููกที่่�ดีี การสกััดสาร
สำำ�คััญจากพืืชกััญชง เพื่่�อการนำำ�ต่่อย
อดอาหารและเครื่่�องดื่่�มอย่่างเหมาะสม
ปลอดภััย เพื่่�อสร้้างประโยชน์์สููงสุุดต่่อ
ผู้้�บริิโภค

นอกจากนี้้� บริิษััทฯคาดว่่าทิิศทางแนว
โน้้มธุุรกิิจในไตรมาส 2/65 จะเห็็นการ
เติิบโตที่่� ดีี ขึ้้� น จากไตรมาสก่่ อ น และ
ไตรมาสเดีียวกัันของปีีก่่อน เนื่่�องจาก
ได้้รัับปััจจััยบวกจากธุุรกิิจโรงไฟฟ้้า
พลัั ง งานทดแทน โดยเฉพาะโครงการ
โรงไฟฟ้้ า พลัั ง งานลม ได้้ รัั บ อานิิสงส์์
จากกระแสลมที่่�พััดแรง ทำำ�ให้้ปริิมาณ
การผลิิตไฟฟ้้าได้้เพิ่่�มขึ้้�นด้้วย ประกอบ
กัับช่่วงปลายไตรมาสนี้้�จะมีีรายได้้จาก

กััญชงทยอยเข้้ามาเพิ่่�มเติิมอีีกด้้วย ดััง
นั้้�นยัังคงเป้้าปีีนี้้�รายได้้เพิ่่�มขึ้้�นระดัับ 1520% จากปีีก่่อน

ขณะเดีียวกัันบริิษััทฯยัังมีีแผนเข้้าร่่วม
ประมููลโรงไฟฟ้้าพลัังงานลม ตามแผน
PDP ฉบัั บบ ใหม่่ ที่่� จ ะออก PPA ราว
1,800 MW ใน 2 ปีี ซึ่่�งบริิษััทเตรีียมพื้้�นที่่�
เข้้าร่่วมประมููล 7 แห่่ง เบื้้�องต้้นคาดว่่า
จะทราบเงื่่�อนไขช่่วงเดืือนสิิงหาคม และ
เปิิดประมููลช่่วงเดืือน ต.ค.นี้้� ซึ่่�งคาดรู้้�ผล
ภายในปีีนี้้� โดยเชื่่�อว่่ากำำ�ไรในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจเพีียงพอต่่อการลงทุุน และคาดว่่า
จะใช้้เงิินกู้้�ราว 70%
นอกจากนี้้� บริิษัั ท ฯยัั ง มีี แ ผนนำำ�ธุุ รกิิจ
ก่่ อ ส ร้้ า ง เ ข้้ า จ ด ท ะ เ บีี ย น ใ น ต ล า ด
หลัั ก ทรัั พย์์ ฯ เบื้้� อ งต้้ น คาดว่่ า ภายใน
เดืือน ม.ค.66 เพื่่�อระดมทุุนรองรัับเงิิน
ทุุนหมุุนเวีียนในการเข้้าประมููลงานใหม่่
ต่่อเนื่่�อง
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COM7 โชว์์กำ�ำ ไร Q1/65
ทะยาน 39% รัับดีีมานด์์ไอทีีพุ่่�งต่่อเนื่่�อง
ปัักหมุุดขยายสาขาใหม่่-บนทํําเลศัักยภาพ
หนุุนเติิบโตยั่่�งยืืน

บมจ. คอมเซเว่่น หรืือ COM7 โชว์์กำำ�ไร Q1/65

ดัันให้้รายได้้ของบริิษััทเติิบโตขึ้้�นในทุุกกลุ่่�ม

Com7 จำำ�นวน 124 สาขา, แฟรนไชส์์ จำำ�นวน

ทะยาน 39% หลัังสถานการณ์์โควิิด19 เริ่่�ม

ผลิิตภััณฑ์์ โดยเฉพาะจากกลุ่่�มไอโฟน (iPhone)

134 สาขา, BKK จำำ�นวน 35 สาขา, iCare

คลี่่�คลาย หนุุนอุุปสงค์์ของผู้้�บริิโภคต่่อสิินค้้า

ไอแพด (iPad) สมาร์์ทโฟน (Smartphone)

จำำ�นวน 30 สาขา และอื่่�นๆ จำำ�นวน 114 สาขา

ไอทีีเพิ่่�ม แถมเดิินกลยุุทธ์์บริิหารจััดการสิินค้้า

และคอมพิิวเตอร์์พกพา (Laptop) นอกจากนี้้�

โดยมีีการขยายเพิ่่ม
� จากสิ้้�นปีี 2564 รวมทั้้�งสิ้้�น

บริิษััทยัังคงให้้ความสํําคััญกัับการขยายสาขา

31 สาขา ซึ่่�ง ณ สิ้้�นปีี 2564 มีีจำำ�นวน 1,000

ใหม่่ โดยหาทํําเลที่่�มีีศัักยภาพสร้้างรายได้้ต่่อ

สาขา ซึ่่�งการขยายสาขาเป็็นอีีกจุุดแข็็งสำำ�คััญ

สาขาที่่�สููงขึ้้�น ส่่งผลให้้รายได้้มีีการเติิบโตได้้

เพื่่อ
� ต่่อยอดการเติิบโตในอนาคต และตั้้�งเป้้าสิ้้�น

อย่่างต่่อเนื่่�อง

ปีีมีีแผนขยายสาขา รวมอยู่่�ที่่�ประมาณ 1,200

นายณรงค์์ ศรีีวรรณวิิทย์์ ประธาน
เจ้้ าหน้้ าที่่�ปฎิิบััติิการสายงานขายและ
ธุุรกิิจค้้าปลีีก บริิษััท คอมเซเว่่น
จํํากัั ด (มหาชน) (COM7) ผู้้�ประกอบ

สาขา สนัับสนุุนเป้้าหมายรายได้้โตอีีกไม่่ต่ำำ��กว่่า

ธุุรกิิจค้้าปลีีกสิินค้้าไอทีีรายใหญ่่ของประเทศ

นอกจากนี้้� สััดส่่วนรายได้้จากช่่องทางจํําหน่่าย

เปิิดเผยว่่า บริิษััทฯ รายงานผลประกอบการ

อื่่�นๆ เติิบโตมาอยู่่�ที่่� 1,289 ล้้านบาท หรืือคิิด

ไตรมาส 1/2565 มีีกำำ�ไรสุุทธิิ 783.2 ล้้านบาท

เป็็น 71.9% โดยหลัักมาจากรายได้้ผ่า่ นช่่องทาง

อย่่างไรก็็ดีี ในปีี 2565 มองว่่า จะเป็็นปีีที่่�เห็็น

เติิบโต 38.5% เมื่่�อเทีียบกัับงวดเดีียวกัันของ

Online ซึ่่�งได้้รับ
ั การตอบรัับจากลููกค้้าที่่�ดีี และ

ความชััดเจนของ COM7 จัับมืือพัันธมิิตรราย

ปีีก่่อน และมีีรายได้้อยู่่�ที่่� 14,682.3 ล้้านบาท

เป็็นที่่�รู้้�จัักมากขึ้้�น รวมถึึงการขยายฐานลููกค้้า

ใหม่่ๆ เข้้ามาเสริิมความแข็็งแกร่่ง นำำ� Core-

เติิบโต 22.5% เมื่่�อเทีียบกัับงวดเดีียวกัันของ

ด้้วยการเพิ่่ม
� ประเภทสิินค้้าที่่�จํําหน่่ายให้้มีค
ี วาม

Business ด้้านสิินค้้าไอทีีและสิินค้้าเทคโนโลยีี

ปีีก่่อน โดยเป็็นการเติิบโตจากสิินค้้าในทุุกกลุ่่�ม

หลากหลาย เช่่น เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้าขนาดเล็็ก และ

มาต่่อยอดไปยัังอุุตสาหกรรมที่่�เป็็นโอกาสมาก

ผลิิตภััณฑ์์ สะท้้อนความสามารถในการบริิหาร

โทรทััศน์์ นอกจากนี้้� ยัังมีีรายได้้จากการทํําสิิน

ขึ้้�น อาทิิ ล่่าสุุดได้้ประกาศแผนร่่วมลงทุุนกัับ

จััดการ ซึ่่�งในไตรมาส 1/2565 บริิษััทฯ มีีราย

เชื่่�อเช่่าซื้้�อกลุ่่�มสิินค้้าไอทีี และการเป็็นตััวแทน

บริิษััท รอยััล บางกอกเฮ็็ลธ์์แคร์์ จํํากััด หรืือ

ได้้ธุุรกิิจค้้าปลีีกอยู่่�ที่่� 13,356 ล้้านบาท เติิบโต

จััดจํําหน่่ายขายส่่งสิินค้้าประเภทมืือถืือและ

RBH ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของ บริิษััท กรุุงเทพ

19.1% เมื่่�อเทีียบกัับงวดเดีียวกัันของปีีที่่�ผ่่าน

IoT ให้้กัับพัันธมิิตรคู่่�ค้้ากว่่า 3,000 รายทั่่�ว

ดุุสิิต เวชการ จํํากััด (มหาชน) หรืือ BDMS

มา เนื่่�องจากสถานการณ์์สิินค้้าขาดตลาดใน

ประเทศ ซึ่่�งสามารถมีียอดขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น รวม

เพื่อ
่� รุุกธุุรกิิจร้้านขายยาขนาดใหญ่่ ในรููปแบบ

ไตรมาส 1/2564 ประกอบกัับ สถานการณ์์การ

ไปถึึงบริิษััทยัังคงหาการลงทุุนที่่�เหมาะสมใน

ร้้านสแตนด์์อโลน (Standalone) และตั้้�งอยู่่�

แพร่่ระบาดของโรคโควิิด19 (COVID19) ที่่�เริ่่ม
�

ธุุรกิิจอื่่�นๆ เพื่�อ
่ ขยายช่่องทางการจััดจํําหน่่าย

ในห้้างสรรพสิินค้้า โดยคาดเห็็นสาขาต้้นแบบ

คลี่่�คลายในไตรมาส1/2565 ส่่งผลให้้อุุปสงค์์

เพิ่่�มเติิมอีีกด้้วย

สาขาแรกภายในครึ่่�งปีีหลััง และภายใน 3 ปีี

ของผู้้�บริิโภคต่่อสิินค้้าไอทีีเพิ่่�มมากขึ้้�น

20% จากปีีก่่อน

คาดจะมีี 50 สาขา ครอบคลุุมทั่่�วประเทศ รัับ
ทั้้�งนี้้� ณ สิ้้�นไตรมาส 1/2565 มีีสาขาภายใต้้

เมกะเทรนด์์ประเทศไทยด้้านสุุขภาพ (Health

รวมถึึงการดํําเนิินกลยุุทธ์์ในการบริิหารจััดการ

การบริิหารงานของกลุ่่�มบริิษััท รวมทั้้�งหมด

& Wellness) และสอดรัับการเข้้าสู่่�สัังคมสููงวััย

สิินค้้า ทั้้�งการกระจายสิินค้้า และการสํํารอง

1,031 สาขา แบ่่งเป็็น BaNANA จำำ�นวน 398

ในอนาคต เป็็นโอกาสที่่�จะนำำ�เรื่่�องของไอทีีและ

สิินค้้า เพื่่�อให้้เพีียงพอต่่อการจํําหน่่ายในทุุก

สาขา, Studio7 จำำ�นวน 116 สาขา, KingKong

เทคโนโลยีี ในกลุ่่�มสิินค้้า IoT ต่่างๆ ไปอยู่่�กัับ

ช่่องทางโดยเฉพาะสิินค้้าเปิิดตััวใหม่่ จึึงผลััก

Phone จำำ�นวน 80 สาขา, True Shop by

หมวดสิินค้้าที่่�เป็็นเรื่่�องของสุุขภาพได้้เช่่นกััน
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SNNP

ส่่งซิิก Q2/65 ลุ้้�นผลงานโตต่่อเนื่่�อง
เข้้าสู่่�ช่่วงไฮซีีซััน ,ปีี 65 รายได้้ทะยาน
แตะ 5,000 ลบ.

บมจ.ศรีีนานาพร มาร์์เก็็ตติ้้�ง (SSP) ส่่ง
สััญญาณแนวโน้้มผลงาน Q2/65 มั่่�นใจ
ยอดขายสิินค้้าเติิบโตต่่อเนื่่�อง ลุ้้�นผลงาน
นิิวไฮ เข้้าสู่่�ช่่วงไฮซีีซั่่�นของธุุรกิิจ ฟาก
ผู้้�บริิหาร "วิิโรจน์์ วชิิรเดชกุุล"พร้้ อม
ส่่งสิินค้้าใหม่่บุุกตลาดทั้้�งในและต่่าง
ประเทศ รัับดีีมานด์์ผู้้�บริิโภค ดัันรายได้้
ทะลุุ 5,000 ล้้านบาท ทุุบสถิิติิสููงสุุดใหม่่

น า ย วิิ โ ร จ น์์ ว ชิิ ร เ ด ช กุุ ล รอง
กรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส สายงาน
ธุุรกิิจในประเทศ บริิษััท ศรีีนานาพร 
มาร์์เก็็ตติ้้ง จำ
� ำ�กัด
ั (มหาชน) (SNNP)

เปิิดเผยว่่า แนวโน้้มผลการดำำ�เนิินงาน
ในไตรมาส 2/65 คาดว่่าจะเติิบโตอย่่าง
แข็็งแกร่่ง เนื่่�องจากเป็็นช่่วงไฮซีีซัันใน
การขายสิินค้้าของบริิษััทฯ และมีีดีม
ี านด์์
ความต้้องการสููงจากกลุ่่�มผู้้�บริิโภค โดย
เฉพาะช่่องทางโมเดิิร์์นเทรด ประกอบกัับ
บริิษััทฯมีีแผนปรัับโฉมสิินค้้าแบรนด์์หลััก
ของบริิษััทฯ เพื่อ
่� เป็็นการสร้้างกระแสให้้
กัับกลุ่่�มผู้้�บริิโภคครั้้�งใหญ่่เร็็วๆนี้้� รวมถึึง
ตลาดต่่างประเทศที่่�บริิษััทฯขยายช่่อง
ทาง และลงทุุนสร้้ า งฐานธุุรกิิจไว้้ ล่่ ว ง
หน้้ า ไม่่ ว่่ า จะเวีี ย ดนาม กัั ม พูู ช า หรืื อ
ประเทศส่่งออกอื่่�นๆ ก็็น่่าจะเติิบโตได้้ดีี
ขึ้้�นเรื่่�อยๆทุุกไตรมาส คาดว่่ายอดขาย
ในปีี 2565 จะแตะที่่�ระดัับ 5,000 ล้้าน

บาท สร้้างสถิิติิสููงสุุดใหม่่ ตามแผนงาน
ที่่�วางไว้้

บาท เพิ่่�มขึ้้�น 111 ล้้านบาท หรืือ 10.9%
เทีียบงวดเดีียวกัันของปีีก่อ
่ นที่่�ปรัับปรุุง
แล้้วมีีรายได้้รวม 1,022 ล้้านบาท โดยมีี
กำำ�ไรสุุทธิิ 105 ล้้านบาท และมีีกำ�ำ ไรสุุทธิิ
จากธุุรกิิจหลััก 113 ล้้านบาท เพิ่่ม
� ขึ้้�น 53
ล้้านบาท หรืือ 89.3% เทีียบงวดเดีียวกััน
ของปีีก่่อนมีีกำ�ำ ไรสุุทธิิจากธุุรกิิจหลััก
ซึ่่�งไม่่รวมกำำ�ไรพิิเศษ 60 ล้้านบาท โดย
ได้้รัับปััจจััยหนุุนจาก บริิษััทฯส่่งสิินค้้า
ใหม่่บุุกตลาด มีียอดขายที่่�เติิบโตอย่่าง
ต่่ อ เนื่่� อ ง และควบคุุมต้้ น ทุุนได้้ อ ย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ

ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯมีีแผนที่่�เตรีียมออกสิินค้้า
ใหม่่ๆ ออกสู่่�ตลาดเอาใจผู้้�บริิโภค เพิ่่�ม
ความหลากหลาย สร้้างกระแสความน่่า
สนใจ และที่่�ผ่่านมา สิินค้้าใหม่่ที่่�ออกสู่่�
ตลาดไปแล้้ว ได้้แก่่ เจเล่่ชิิววี่่� น้ำำ��กััญชา
สกัั ด เมจิิกฟาร์์ ม ขนมรูู ป น่่ อ งไก่่ โ ลตัั ส
ผสมใบกััญชา และขนมรููปน่่องไก่่โลตััส
ผสมเมล็็ดกััญชง รวมถึึงโลตััสหนัังไก่่
ทอด ช่่วยให้้ยอดขายในประเทศเติิบโต
ทำำ�ให้้ตลาดขนมคบเคี้้�ยวมีีความคึึกคััก
ได้้การตอบรัับเป็็นอย่่างดีีจากกลุ่่�มผู้้�
บริิโภค

จากสถานการณ์์ราคาวััตถุุดิิบที่่�เพิ่่�มสููง
ขึ้้�นตั้้�งแต่่ช่่วงครึ่่�งปีีหลัังของปีี 64 แต่่
อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นใน Q1/65 ก็็ปรัับตััวดีี
ขึ้้�นที่่� 27.4% จากปีีก่อ
่ นหน้้า 26.3% จาก
การควบคุุมประสิิทธิิภาพในการผลิิตที่่�ดีี
และเน้้นการออกสิินค้้าใหม่่ที่่ใ� ห้้คุุณค่่าแก่่
ผู้้�บริิโภคที่่�สููงขึ้้�น และมีีอััตรากำำ�ไรที่่�ดีขึ้้
ี �น
เช่่นกััน ส่่วนตลาดต่่างประเทศก็็ฟื้น
้� ตััวดีี
ทุุกประเทศ โดยยอดขายในต่่างประเทศ
เติิบโต 26.6% เมื่่� อ เทีี ย บกัั บ ช่่ ว งเวลา
เดีียวกัันของปีีก่อ
่ น ส่่งผลให้้ในภาพรวม
ของยอดขายของบริิษััทฯเติิบโต 10.9%
เมื่่�อเทีียบกัับยอดขายที่่�ปรัับปรุุงแล้้วใน
ปีีก่่อนหน้้า

ขณะที่่�ผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯใน
ไตรมาส 1/65 มีีรายได้้รวม 1,133 ล้้าน
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ACG
พร้้อมเปิิดสาขาอีีก 1 แห่่ง

AGC เผย 27พ.ค.65 เปิิด ศููนย์์บริิการรถยนต์์ทุุกยี่่�ห้้อ
ประเภทเร่่งด่่วน (“FAST-FIT”) ในพื้้�นที่่�กรุุงทพฯ ภาย
ใต้้ชื่่อ
� ออโตคลิิก สาขาบางจาก บางบััวทอง ซึ่่�งเป็็นสาขา
ลำำ�ดัับที่่� 9

บริิษัท
ั  ออโตคอร์์ป โฮลดิ้้�ง จำำ�กัด
ั (มหาชน) (“ACG”
หรืือ “บริิษััท”) พร้้อมแล้้วที่่�จะเปิิดสาขาอีีก 1 แห่่งของ

บริิษััท ออโตคลิิกบายเอซีีจีี จำำ�กััด (“บริิษััทย่่อย” หรืือ
“ออโตคลิิก”) ศููนย์์บริิการรถยนต์์ทุุกยี่่�ห้้อประเภทเร่่ง
ด่่วน (“FAST-FIT”) ในพื้้�นที่่�กรุุงทพฯ ภายใต้้ชื่่�อ ออโต
คลิิก สาขาบางจาก บางบััวทอง ซึ่่�งเป็็นสาขาลำำ�ดัับที่่� 9
ของออโตคลิิก โดยจะเปิิดให้้บริิการในวัันที่่� 27 พฤษภาคม
2565 พร้้อมจััดโปรโมชั่่�น Grand Opening ตั้้�งแต่่วัันที่่�
27-29 พฤษภาคม 2565 อาทิิ ยางรถยนต์์ 1 เเถม 1 และ
ยางรถยนต์์ 3 แถม 1 ไม่่จำำ�กััดจำำ�นวน พร้้อมรัับประกััน
ยาง บาด บวม เเตก ตำำ� 1 ปีีเต็็ม (เฉพาะรุ่่�น ขนาดเเละ
ยี่่�ห้้อที่่�กำำ�หนด) เปลี่่�ยนถ่่ายน้ำำ��มัันเครื่่�อง พร้้อมไส้้กรอง
ฟรีี 30 คัันต่่อวััน รวมทั้้�งยกทััพสิินค้้า พร้้อมใจ ลดเเบบ
จััดหนััก จััดเต็็ม สููงสุุด 25% เเละผ่่อน 0% นานสููงสุุด 6
เดืือน ไม่่ว่่าคุุณจะต้้องพบเจอกัับอะไรในช่่วงที่่�ผ่่านมา
ศููนย์์บริิการรถยนต์์ทุุกยี่่�ห้้อ
ประเภทเร่่งด่่วน (“FASTFIT”) ธรรมดาๆ แบรนด์์
นี้้� หรืือ ออโตคลิิกจะคอย
ดููแลเอาใจใส่่ให้้คุุณเป็็น
คนธรรมดา ‘‘ที่่� สุุ ด
แสนจะพิิเศษ’’ ของ
เราทุุกเวลา ด้้ ว ย
ความตั้้�งใจที่่�ว่่า

"จ่่ า ยหลัั ก ร้้ อ ย รัั บบริิ การแบบหลัั ก หมื่่� น " โดยเปิิ ด ให้้
บริิการทุุกวััน
จัังหวััดภููเก็็ต ตั้้�งแต่่ 08.00 - 19.00 น.
- ออโตคลิิก สาขา เทพกระษััตรีี
กรุุงเทพและปริิมณฑล ตั้้�งแต่่ 08.00 - 21.00 น.
- ออโตคลิิก สาขา โรงเรีียนสตรีีภููเก็็ต
- ออโตคลิิก สาขา โลตััส อ่่อนนุุช 80
- ออโตคลิิก สาขา บิ๊๊�กซีี กััลปพฤกษ์์
- ออโตคลิิก สาขา บิ๊๊�กซีี มหาชััย 2
- ออโตคลิิก สาขา โลตััส เอกชััย 99/1
- ออโตคลิิก สาขา โลตััส นวนคร
- ออโตคลิิก สาขา บางจาก บางบััวทอง
จัังหวััดเชีียงใหม่่ ตั้้�งแต่่ 08.00 - 21.00 น.
- ออโตคลิิก สาขา บิ๊๊�กซีี เชีียงใหม่่ ดอนจั่่�น
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BM

ยิ้้�มรัับกำำ�ไร Q1/65 โตแกร่่ง 29.5%
คาดทั้้�งปีียัังเติิบโตต่่อ รายได้้พุ่่�ง 15-20%

BM ผลงานไตรมาส 1 ปีี 2565 กำำ�ไร
โต 29.5% รายได้้รวม 305.11 ล้้านบาท
จากยอดส่่งออกต่่างประเทศ หลัังโควิิด19 เริ่่�มคลี่่�คลาย คาดทั้้�งปีียัังเติิบโตต่่อ
เนื่่�องจากการส่่งออก หลัังเปิิดโรงงาน
ใหม่่ เขต Free Zone ผลิิตสิินค้้าเพื่่�อส่่ง
ออก คาดรายได้้พุ่่�ง 15-20%

ส่่วนค่่าใช้้จ่่ายในการขายและบริิหาร อยู่่�
ที่่� 28.48 ล้้านบาท ลดลง 8.11 ล้้านบาท
หรืือ 22.16% เนื่่�องจากในไตรมาส 1 ปีี
ก่่อนหน้้า บริิษััทฯ มีีการตั้้�งสำำ�รองลููก
หนี้้�ตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิินฉบัับที่่� 9 (TFRS9) ประกอบกัับในปีี
นี้้�บริิษััทฯ มีีการบริิหารจััดการต้้นทุุนได้้
ดีีขึ้้�น ทำำ�ให้้ค่่าใช้้จ่่ายลดลงและส่่งผลให้้
บริิษััทฯ มีีกำำ�ไรเพิ่่�มขึ้้�นในปีี 2565

นายธานิิน สััจจะบริิบููรณ์์ ประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร  บริิษััท บางกอก
ชีีทเม็็ททััล จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ  “ผลการดำำ�เนิินงานในไตรมาส 1/2565
BM เปิิ ด เผยว่่ า ผลการดำำ� เนิินงาน ที่่� ผ่่ า นมา บริิษัั ท ฯ มีี ก ารส่่ ง ออกเพิ่่� ม

ประจำำ�ไตรมาส 1 ปีี 2565 สิ้้�นสุุดวัันที่่�
31 มีีนาคม 2565 บริิษััทฯ มีีรายได้้รวม
305.11 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 23.57 ล้้าน
บาท หรืือ 8.37% จากช่่วงเดีียวกัันของปีี
ก่่อน และมีีกำำ�ไรสุุทธิิรวม 17.89 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�น 4.08 ล้้านบาท หรืือ 29.57%
เนื่่�องจากบริิษััทฯ มีีการบริิหารจััดการ
ต้้นทุุนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด ปรัับ
แผนธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของไวรััสโควิิด-19 และ
ภาวะเศรษฐกิิจโลกที่่�เกิิดขึ้้�นในปััจจุุบััน
และการส่่งออกต่่างประเทศจากการเพิ่่ม
�
กำำ�ลัังการผลิิตขึ้้�นและเปิิดรัับออร์์เดอร์์
ใหม่่ๆ หลัังสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของไวรััสโควิิด-19 คลี่่�คลาย

มากขึ้้�น หลัังจากปััญหาการขาดแคลน
ตู้้�คอนเทนเนอร์์คลี่่�คลาย ประกอบกัับ
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของไวรััส
โควิิด-19 ปรัั บตัั ว ไปในทิิศทางที่่� ดีี ขึ้้� น
รวมถึึงการอ่่อนค่่าของค่่าเงิินบาท ทำำ�ให้้
บริิษััทฯ ได้้รัับประโยชน์์ รวมถึึงการวาง
ยุุทธศาสตร์์และแผนขยายการลงทุุนใน
ครึ่่�งปีีหลัังอย่่างต่่อเนื่่�อง สามารถผลััก
ดัันให้้ผลประกอบการเติิบโตได้้อย่่าง
แข็็งแกร่่ง” นายธานิิน กล่่าว
นายธานิิน กล่่ า วต่่ อ ว่่ า ทิิศทางการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจในปีี 2565 บริิษััทฯ ยัังคง
เน้้นการเติิบโตจากการขยายงานส่่งออก
ไปยัังต่่างประเทศอย่่างต่่อเนื่่�อง หลัังจาก

ที่่�บริิษััทฯ ได้้ก่่อสร้้างโรงงานแห่่งใหม่่ซึ่่�ง
ได้้รับ
ั อนุุญาตเป็็นเขตปลอดอากร (Free
Zone-ฟรีี โ ซน) เฟสแรก ใช้้ ง บลงทุุน
150-200 ล้้านบาท บนเนื้้�อที่่� 25 ไร่่ ใน
ตำำ�บลบางปลากด อำำ�เภอพระสมุุทรเจดีีย์์
จัังหวััดสมุุทรปราการ เพื่อ
่� ผลิิตสิินค้้าส่่ง
ออกต่่างประเทศทั้้�งหมด โดยคาดว่่าจะ
แล้้วเสร็็จภายในไตรมาส 3 ปีีนี้้� และเริ่่�ม
ดำำ�เนิินการผลิิตได้้ในช่่วงปลายไตรมาส
3 หรืือต้้นไตรมาส 4 ปีี 2565 นี้้� และ
ก่่อสร้้างเฟสถััดๆไปต่่อเนื่่�องเพื่่อ
� รองรัับ
งานส่่งออกที่่�มีีแนวโน้้มเข้้ามามากขึ้้�น
ในส่่ วนของการผลิิต ประกอบ ติิดตั้้� ง
ซ่่ อ มแซม บำำ�รุุ งรัั ก ษา และจำำ� หน่่ า ย
รถยนต์์ไฟฟ้้า (Electric Vehicle -EV)
รวมทั้้�งชิ้้�นส่่วน EV Part ที่่�บริิษััทรัับจ้้าง
ผลิิต คาดว่่ า จะยัั ง คงได้้ รัั บ ออร์์ เ ดอร์์
อย่่างต่่อเนื่่�อง และจะช่่วยเพิ่่�มรายได้้ให้้
กัับบริิษััทฯ มากขึ้้�น จากปััจจััยดัังกล่่าว
คาดว่่าจะช่่วยหนุุนให้้รายได้้ปีีนี้้� โต 1520 % หรืือมีีรายได้้ประมาณ 1,300 –
1,400 ล้้านบาท เมื่่�อเทีียบกัับปีี 2564 ที่่�
มีีรายได้้รวม 1,146.66 ล้้านบาท ตามเป้้า
หมายที่่�ตั้้�งไว้้
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CWT

โชว์์กำำ�ไร Q1/65 พุ่่�ง 43.20%
ปัักหมุุดปีี 65 พร้้อมลุุยโลกดิิจิิทััล
มุ่่�งสร้้าง Bitcoin Green Mining

CWT โชว์์ผลการดำำ�เนิินงานไตรมาส 1/65
กำำ�ไรทะยานแตะ 79.47 ล้้านบาท พุ่่�ง 43.20%
หลัังได้้รัับปััจจััยหนุุนจาก3ธุุรกิิจหลััก และ
มีีการบริิหารจััดการอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ฟากผู้้�บริิหาร “วีีระพล ไชยธีีรััตต์์” ย้ำำ��แผน
ปีี 65 เดิินหน้้าเข้้าสู่่�โลกดิิจิิทััลเต็็มกำำ�ลััง ไม่่
หวั่่�นสถานการณ์์ราคาเหรีียญผัันผวน เล็็ง
เห็็นโอกาสการลงทุุน เหตุุดีีมานด์์ลดทำำ�ให้้
ราคาเครื่่�องขุุดลดลงเช่่นกััน เชื่่�อมั่่�นการต่่อย
อดธุุรกิิจพลัังงาน จะสามารถสร้้าง New S
Curve และสร้้างผลตอบแทนในระยะยาวต่่อ
ไป

นายวีีระพล ไชยธีีรััตต์์ กรรมการ
ผู้้�จัั ด การ  บริิ ษัั ท  ชัั ย วัั ฒ นา แทน
เนอรี่่� กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) (CWT)

เปิิ ด เผยว่่ า ผลการดำำ� เนิินงานในไตรมาส
1/2565 (สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีีนาคม 2565)
บริิษััทและบริิษััทย่่อยมีีรายได้้จากการขาย
และให้้บริิการจำำ�นวน 481.67 ล้้านบาท ลดลง
1.83% เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับงวดเดีียวกัันของ
ปีีก่่อนที่่�มีีรายได้้การขายและบริิการรวม
จำำ�นวน 490.66 ล้้านบาท และมีีผลกำำ�ไรตาม
การแบ่่งปัันกำำ�ไรส่่วนที่่�เป็็นของบริิษััทใหญ่่
จำำ�นวน 79.47 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 23.98 ล้้าน
บาท หรืือคิิดเป็็นเพิ่่�มขึ้้�น 43.20% เทีียบช่่วง
เดีียวกัันของปีีก่่อนที่่�มีีผลกำำ�ไร 55.49 ล้้าน
บาท
"ในไตรมาส 1 กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีรายได้้จากการ
ขายและให้้บริิการจำำ�นวน 481.67 ล้้านบาท

โดยเป็็นรายได้้จากการขายหนัังผืืนสำำ�หรัับ
เบาะรถยนต์์ตามจำำ�นวนผลิิตรถตามรุ่่�นที่่�
ได้้รัับ รายได้้จากการขายไฟฟ้้าเป็็นไปตาม
จำำ�นวนเมกะวััตต์์ที่่�บริิษััทได้้รัับรวม 14 เมกะ
วััตต์์ สำำ�หรัับรายได้้จากการขายเรืือและรถ
โดยสารขนาดเล็็กเพิ่่ม
� ขึ้้�นเล็็กน้้อย และบริิษััท
มีีรายได้้อื่่�นจำำ�นวน 9.06 ล้้านบาท นอกจาก
นี้้�บริิษััทมีีกำำ�ไรจากอััตราแลกเปลี่่�ยนสำำ�หรัับ
ไตรมาสนี้้�จำำ�นวน 1.53 ล้้านบาท และได้้รัับ
ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรจากการลงทุุนในบริิษััทร่่วม
จำำ�นวน 1.97 ล้้านบาท"
ขณะเดีี ย วกัั น กลุ่่�มบริิษัั ท ฯ มีี ต้้ น ทุุนจาก
การขายและให้้บริิการลดลง ซึ่่�งเกิิดจากการ
ปรัับปรุุงกระบวนการผลิิต และการบริิหาร
จััดการงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ประกอบกัับ
ผลประกอบการดีีขึ้้�น ส่่งผลทำำ�ให้้มีีผลกำำ�ไร
เพิ่่�มขึ้้�นถึึง 43.20%
สำำ�หรัับแผนการดำำ�เนิินงานในปีี 2565 บริิษััทฯ
พร้้อมเดิินหน้้าเข้้าสู่่�โลกดิิจิิทััล โดยล่่าสุุดว่่า ที่่�
ประชุุมคณะกรรมการบริิษััทฯ ได้้มีม
ี ติิอนุุมััติิ
กรอบวงเงิินให้้บริิษััทฯ เข้้าลงทุุนซื้้�อเครื่่�อง
ขุุด Cryptocurrency จากคู่่�ค้้าที่่� มีีความ
เชี่่�ยวชาญทางด้้านการสร้้างเครื่่�องขุุดและ
งานซ่่อมบำำ�รุุงรัักษาได้้แบบครบวงจร มููลค่า่
การลงทุุนไม่่เกิิน 150 ล้้านบาท โดยใช้้แหล่่ง
เงิินทุุนจากการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ และ
พร้้อมวางแผนจััดซื้้�อเครื่่�องขุุดฯ ชุุดแรกเพื่อ
่�
ทำำ� "Bitcoin Green Mining" จำำ�นวน 100
เครื่่�อง คาดแล้้วเสร็็จภายในไตรมาส 2 นี้้�

"จากสถานการณ์์ราคาเหรีียญในปััจจุุบัันที่่�มีี
การปรัับตััวลดลงอย่่างมากนั้้�น ทางบริิษััทฯ
เล็็งเห็็นว่่าเป็็นโอกาสในการลงทุุนเนื่่�องจาก
ในสถานการณ์์เช่่นนี้้� Demand ลดลง ทำำ�ให้้
เครื่่�องขุุดจะลดราคาลงตามด้้วย อีีกทั้้�งเรา
สามารถเลืือกจัังหวะในการเข้้าลงทุุนเหมืือง
ขุุด Bitcoin ได้้ในจัังหวะที่่�เหมาะสม ทั้้�งนี้้�
CWT เอง ใช้้ ก ลยุุทธ์์ เปลี่่� ย นกำำ�ลัั ง ไฟฟ้้ า
เหลืือใช้้ที่่เ� ก็็บไม่่ได้้ ให้้เป็็นสิินทรััพย์ดิิจิิ
์ ตอลที่่�
เป็็นสกุุลเงิินที่่�เก็็บรัก
ั ษาได้้และมีีค่า่ ในอนาคต
ด้้วยต้้นทุุนค่่าไฟฟ้้าที่่� CWT มีีถููกกว่่าราคา
จากการไฟฟ้้าหลายสิิบเปอร์์เซนต์์"
นอกจาก แผนการลงทุุน Bitcoin Green
Mining แล้้ ว บริิษัั ท ฯ ยัั ง เล็็ ง เห็็ น โอกาส
จากการเสนอขายบริิการไฟฟ้้าจาก
พลัังงานจากธรรมชาติิและไฟฟ้้าพลัังงาน
หมุุนเวีี ย นขนาดไม่่ น้้ อ ยกว่่ า 200 kWh
จากกลุ่่�ม cwtGM สำำ� หรัั บผู้้�ที่่� ส นใจสร้้ า ง
เหมืื อ งขุุด Cryptocurrency พร้้ อ มงาน
บริิการแบบครบวงจร นำำ�โดยทีีมผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ดููแล Operation & Maintenance จาก
DreamerX ซึ่่�งเราเชื่่�อมั่่�นว่่าจะเป็็นการต่่อย
อดธุุรกิิจด้้านพลัังงานที่่�มีค
ี วามแข็็งแกร่่งอยู่่�
แล้้ว และสามารถสร้้าง New S Curve ให้้
กัับธุุรกิิจ และสร้้างผลตอบแทนในระยะยาว
ที่่�ดีีให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นต่่อไป
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TU ประกาศลงทุุน
10 ล้้านเหรีียญแคนาดา
ในบริิษััท มาร่่า รีีนิิวเอเบิิลส์์ คอร์์ปอเรชั่่�น
บริิษััทชั้้�นนำำ�ด้้านการผลิิตส่่วนประกอบอาหาร
จากสาหร่่ายไมโครแอลจีี

บริิ ษัั ท ไทยยูู เ นี่่� ย น กรุ๊๊� ป  จำำ�กัั ด
(มหาชน) TU ประกาศลงทุุน 10 ล้้าน

เหรีียญแคนาดา ในบริิษััท มาร่่า รีีนิิวเอเบิิลส์์
คอร์์ ป อเรชั่่� น ซึ่่� ง เป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ในรอบการ
ระดมทุุนจำำ�นวน 39.5 ล้้านเหรีียญแคนาดา
ที่่�มาร่่า จััดขึ้้�น โดยไทยยููเนี่่�ยนและบริิษััทชั้้�น
นำำ�อื่่น
� ๆ ได้้ร่ว
่ มลงทุุนเพื่อ
่� เร่่งการขยายธุุรกิิจ
ให้้กัับมาร่่า ผู้้�ผลิิตส่่วนประกอบอาหารจาก
สาหร่่ายไมโครแอลจีีด้้วยนวััตกรรมที่่�โดด
เด่่นเฉพาะตััว จากการลงทุุนครั้้�งนี้้� ไทยยูู
เนี่่�ยนจะมีีสิิทธิิส่่งตััวแทนบริิษััทหนึ่่�งท่่านเข้้า
เป็็นกรรมการบริิษััท มาร่่า
บริิษััท มาร่่า รีีนิิวเอเบิิลส์์ คอร์์ปอเรชั่่�น มีี
สำำ�นัั ก งานใหญ่่ ตั้้� ง อยู่่�ที่่� รัั ฐ โนวา สโกเทีี ย
ประเทศแคนาดา และเป็็นหนึ่่�งในบริิษััทผู้้�ผลิิต
ผลิิตภััณฑ์์ชีีวภาพจากสาหร่่ายที่่�มีีการเพาะ
เลี้้�ยงขึ้้�นอย่่างยั่่�งยืืน นัับตั้้�งแต่่ก่่อตั้้�งบริิษััท
ขึ้้�นในปีี 2555 มาร่่า ประสบความสำำ�เร็็จใน
การพััฒนาการเพาะเลี้้�ยงสาหร่่ายไมโคร
แอลจีี ที่่�ได้้ถููกนำำ�มาผ่่านกระบวนการสกััดที่่�
สะอาดและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่ง
� แวดล้้อม จนกลาย
เป็็นน้ำำ��มัันสาหร่่ายคุุณภาพสููง
น้ำำ��มัันที่่�สกััดจากพืืชนี้้� ไม่่มีีการตกแต่่งทาง
พัันธุุกรรม และเป็็นทางเลืือกสำำ�หรัับผู้้�ที่่�รัับ
ประทานมัังสวิิรััติิที่่�ต้้องการกรดไขมัันดีีเอ
ชเอ โอเมก้้า 3 โดยผลิิตภััณฑ์์ของมาร่่า ได้้รับ
ั
การรัับรองจากหน่่วยงานและองค์์กรกำำ�กัับ
ดููแลต่่างๆ ที่่�น่า่ เชื่่�อถืือ นอกจากนี้้�ผลิิตภััณฑ์์
ดัังกล่่าวยัังถููกนำำ�ไปใช้้โดยผู้้�ผลิิตสารอาหาร

สำำ�หรัับเด็็กทารก อาหารเสริิม อาหารและ
เครื่่�องดื่่�มชั้้�นนำำ�ทั่่�วโลก
ไทยยููเนี่่�ยนมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาส่่วน
ประกอบอาหารอย่่างยั่่�งยืืนเช่่นเดีียวกัับ
มาร่่า ในปีี 2561 ไทยยููเนี่่�ยนได้้เข้้าสู่่�ธุุรกิิจ
ส่่ ว นประกอบอาหาร เพื่่� อ เปลี่่� ย นวัั ต ถุุดิิบ
ปลาที่่�เหลืือจากกระบวนการผลิิต เป็็นส่่วน
ประกอบอาหารที่่�ใช้้ในผลิิตภััณฑ์์อาหารของ
คน โดยผลิิตน้ำำ��มัันปลาทููน่่าคุุณภาพเยี่่�ยม
จากวััตถุุดิิบหััวปลาทููน่่าที่่�ยัังไม่่ผ่่านความ
ร้้ อ น ผ่่ า นกระบวนการสกัั ด ด้้ ว ยอุุณหภูู มิิ
ต่ำำ�� ที่่� จ ะช่่ ว ยรัั ก ษาคุุณค่่ า ของน้ำำ��มัั น ตาม
ธรรมชาติิเอาไว้้ได้้ น้ำำ��มัันปลาทููน่่าจากไทยยูู
เนี่่�ยนมีีกรดไขมัันดีีเอชเอโอเมก้้า 3 สููงที่่�สุุด
เมื่่�อเทีียบกัับน้ำำ��มัันปลาที่่�ผลิิตจากปลาชนิิด
อื่่�นๆ
ไทยยููเนี่่�ยนและมาร่่าจะร่่วมกัันสร้้าง
ผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อเพิ่่�มทางเลืือกให้้กัับตลาด
กรดไขมัันโอเมก้้า 3 ทั้้�งที่่�ผลิิตจากปลาทููน่่า
และสาหร่่ า ย การลงทุุนในครั้้� ง นี้้� จ ะสร้้ า ง
โอกาสทางธุุรกิิจให้้กับทั้้
ั ง
� สองบริิษััท และเร่่ง
การเติิบโตผ่่านความร่่วมมืือในการทำำ�ตลาด
วิิจัั ย และพัั ฒ นา และการผลิิต เช่่ น มาร่่ า
กำำ�ลัังดููความเป็็นไปได้้ในการกลั่่�นน้ำำ��มัันจาก
สาหร่่ายที่่�โรงกลั่่�นของไทยยููเนี่่�ยนในเมืืองรอ
สต็็อค ทางตอนเหนืือของประเทศเยอรมััน
นอกจากนี้้� ไทยยููเนี่่�ยนยัังได้้ร่ว
่ มงานกัับมาร่่า
ในการวิิจััยและพััฒนาที่่�ศูน
ู ย์์วิิจัย
ั และพััฒนา
น้ำำ��มัันโอเมก้้า 3 ของไทยยููเนี่่�ยนที่่�จัังหวััด
สมุุทรสาคร โดยได้้ทดลองใช้้น้ำำ��มัันสาหร่่าย

ของมาร่่า ทั้้�งนี้้�เพื่อ
่� ตอบโจทย์์ความต้้องการ
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�อุุดมไปด้้วยโอเมก้้า 3 ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
เรื่่�อยๆ
นายธีีรพงศ์์ จัันศิิริิ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บริิษัั ท ไทยยูู เ นี่่� ย น กรุ๊๊� ป จำำ�กัั ด (มหาชน)
กล่่าวว่่า “ในฐานะผู้้�นำำ�อุุตสาหกรรมอาหาร
ทั้้�งในด้้านนวััตกรรมและความยั่่�งยืืน ไทยยูู
เนี่่�ยนมุ่่�งมั่่�นพััฒนาธุุรกิิจส่่วนประกอบอาหาร
ที่่�จะเพิ่่ม
� มููลค่า่ ให้้กัับวัต
ั ถุุดิิบของเราให้้กลาย
เป็็นผลิิตภััณฑ์์ส่ว
่ นประกอบอาหารที่่�มีคุุ
ี ณค่่า
ทางโภชนาการ เช่่น น้ำำ��มัันปลาทููน่่าที่่�มีีดีีเอ
ชเอในปริิมาณที่่�สููง การร่่วมมืือเชิิงกลยุุทธ์์
กัับมาร่่า ในครั้้�งนี้้�จะช่่วยสร้้างโอกาสในการ
พัั ฒ นาผลิิตภัั ณ ฑ์์ ต่่ า งๆ ของเราให้้ ห ลาก
หลายยิ่่�งขึ้้�น รวมถึึงขยายตลาดไปทั่่�วโลก
เพื่่�อผลิิตส่่วนประกอบอาหาร กรดไขมัันโอ
เมก้้า 3 ที่่�มีคุุ
ี ณค่่าทางโภชนาการและถููกผลิิต
อย่่างยั่่�งยืืนให้้กัับผู้้�บริิโภคทั่่�วโลก”
นายอาร์์ทูโู ร อาเนีีย ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บริิษััท มาร่่า กล่่าวว่่า “มาร่่า ยิินดีีและตื่่�นเต้้น
ที่่�จะได้้ร่่วมงานกัับไทยยููเนี่่�ยน ทั้้�งมาร่่าและ
ไทยยููเนี่่�ยนดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับท้้อง
ทะเล ให้้ความสำำ�คััญกัับโภชนาการตามหลััก
วิิทยาศาสตร์์ และมีี วิิสัั ย ทัั ศ น์์ ใ นการสร้้ า ง
ระบบอาหารที่่�ยั่่�งยืืนขึ้้�น ไทยยููเนี่่�ยน ในฐานะ
ผู้้�นำำ�ธุุรกิิจอาหารสำำ�หรัับคนและสััตว์์เลี้้�ยง
ระดัับโลกที่่�พร้้อมร่่วมมืือกัับทุุกภาคส่่วน
นั้้�น สอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์ของมาร่่าในการ
สร้้างสรรค์์สิ่ง
่� ที่่�ดีี ผ่่านผลิิตภััณฑ์์และทีีมงาน
ที่่�พร้้อมเดิินหน้้าสู่่�เป้้าหมายของเรา”
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NCL ไตรมาส 1/65
โชว์์กำำ�ไรท็็อปฟอร์์ม 30.97 ลบ.
ผลงานทั้้�งปีี 65 มั่่�นใจทำำ� New High
โตไม่่ต่ำำ��กว่่า 50-60%

Digital Marketing Services ซึ่่�งถืือ
เป็็นผู้้�ให้้บริิการพััฒนาระบบเทคโนโลยีี
สารสนเทศครบวงจร ด้้วยประสบการณ์์
ด้้าน IT solution และ digital content
มากว่่า 10 ปีี และมีีผลการดำำ�เนิินงานที่่�
เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องโดยมีีรายได้้สููงถึึง
390 ล้้านบาทต่่อปีี และมีีอััตรากำำ�ไรขั้้�น
ต้้นกว่่า 43% ในปีี 2562 โดยบริิษััทฯ
เล็็งเห็็นว่่าเป็็นกลุ่่�มธุุรกิิจที่่�มีีศัักยภาพ
นายพงษ์์เทพ วิิชััยกุุล  กรรมการ ในการเติิบโตสููง ตลอดจนสามารถสร้้าง
ผู้้�จัั ด ก า ร  บ ริิ ษัั ท เ อ็็ น ซีี แ อล  แหล่่งที่่�มาของรายได้้ให้้แก่่กลุ่่�มบริิษััทฯ
อิิ น เตอร์์ เ นชั่่� น แนล  โลจิิ ส ติิ ก ส์์ ได้้อย่่างมั่่�นคงและต่่อเนื่่�องในระยะยาว
จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ  NCL ผู้้�ให้้ ทำำ�ให้้เชื่่�อมั่่�นว่่าจะเข้้ามาช่่วยหนุุนให้้เครืือ
บริิการจััดการระบบโลจิิสติิกส์์ ครบวงจร ธุุรกิิจของ NCL เติิบโตอย่่างมีีศัักยภาพ
(Logistics Solution Provider) เปิิดเผย มากยิ่่�งขึ้้�น
ว่่าผลการดำำ�เนิินงานของบริิษััทไตรมาส
1/2565 สิ้้�นสุุดวัันที่่� 31 มีี.ค.2565 มีี ส่่วนแนวโน้้มผลประกอบการในไตรมาส
รายได้้อยู่่�ที่่� 589.40 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น ที่่� 2/2565 บริิษััทฯ คาดว่่าจะมีีทิิศทาง
250.54 ล้้านบาท หรืือ 73.94% จากงวด ที่่� ดีี ขึ้้� น หลัั ง ธุุรกิิจการขนส่่ ง ระหว่่ า ง
เดีียวกัันปีีก่่อนทำำ�ได้้ 338.86 ล้้านบาท ประเทศเติิบโตโดดเด่่ น เพราะได้้ รัั บ
และมีี กำำ� ไรสุุทธิิอยู่่�ที่่� 20.02 ล้้ า นบาท ปััจจััยบวกจากสถานการณ์์การแพร่่
เพิ่่�มขึ้้�น 10.95 ล้้านบาท หรืือ 54.72% ระบาดของโควิิด-19 ที่่�เริ่่�มคลี่่�คลายและ
จากงวดเดีี ย วกัั น ปีี ก่่ อ น เนื่่� อ งจากบริิ มีี ก ารผ่่ อ นคลายในหลายๆ มาตรการ
ษััทฯ และบริิษััทย่่อย มีีรายได้้จากการให้้ ส่่ ง ผลให้้ เ ศรษฐกิิจในหลายๆ ประเทศ
ดีี ขึ้้� น ประกอบกัั บ การบัั ง คัั บ ใช้้ ค วาม
บริิการขนส่่งเพิ่่�มขึ้้�น
ตกลงหุ้้�นส่่วนทางเศรษฐกิิจระดัับ
ประกอบกัับบริิษััทฯ เริ่่�มรัับรู้้�กำำ�ไรจาก ภููมิิภาค (Regional Comprehensive
� เมื่่�อวัันที่่�
การลงทุุนใน บริิษััท ชีีส ดิิจิิตอล เน็็ตเวิิร์์ค Economic Partnership) ที่่�เริ่่ม
จำำ�กััด (CDN) ผู้้�ดำำ�เนิินธุุรกิิจเกี่่�ยวกัับ 1 มกราคม 2565 ที่่�ผ่่านมา ทำำ�ให้้การนำำ�
NCL เผยไตรมาส 1/65 โชว์์กำำ�ไรสุุทธิิ
ท็็ อ ปฟอร์์ ม 30.97 ล้้ า นบาท เพิ่่� ม ขึ้้� น
54.72% จากงวดเดีียวกัันปีีก่่อนทำำ�ได้้
20.02 ล้้ า นบาท หลัั ง “ชีี ส ดิิจิิตอล
เน็็ตเวิิร์์ค” ช่่วยหนุุน-สถานการณ์์โควิิด19 เริ่่ม
� คลี่่�คลาย พร้้อมมั่่�นใจผลงานทั้้�งปีี
65 ทำำ� New High โตไม่่ต่ำำ��กว่่า 50-60%
จากปีี 64 ทำำ�ได้้ 1,923.89 ล้้านบาท

เข้้าส่่งออกไปยัังประเทศสมาชิิกอาเซีียน
14 ประเทศคล่่ อ งตัั ว มากขึ้้� น บริิษัั ท ฯ
จึึงคาดว่่ารายได้้ในปีีนี้้�มีีโอกาสทำำ� New
High เติิบโตไม่่ต่ำำ��กว่่า 50-60% จากปีี
2564 ที่่�ทำำ�ได้้ 1,923.89 ล้้านบาท
“ผลประกอบการในไตรมาส 1 ถืื อ ว่่ า
ออกมาตามที่่�บริิษััทฯ คาดการณ์์ไว้้ ด้้วย
ปััจจัย
ั บวกหลายๆ อย่่างทั้้�งสถานการณ์์
โควิิด-19 ที่่� เ ริ่่� ม ดีี ขึ้้� น ค่่ า ระวางเรืื อ ยัั ง
ทรงตัั ว สูู ง เมื่่� อ เทีี ย บกัั บ อดีี ต บวกกัั บ
สถานการณ์์ขาดแคลนตู้้�คอนเทนเนอร์์
ที่่�ถึึงแม้้จะคลี่่�คลายลงไปแต่่ก็็ไม่่กลัับสู่่�
จุุดปรกติิ ทำำ�ให้้ แอล จีี คอนเทนเนอร์์
ไลน์์ บริิษััทย่่อย มีีลููกค้้าทยอยเข้้ามาใช้้
บริิการมากขึ้้�นและ LG ก็็มีีแผนเพิ่่�มเส้้น
ทางการขนส่่งและเพิ่่�มตู้้�คอนเทนเนอร์์
เพื่่�อรองรัับความต้้องการที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ด้้วย” นายพงษ์์เทพ กล่่าวในที่่�สุุด
อนึ่่� ง บริิษัั ท ฯ ยัั ง คงมุ่่�งมั่่� น ที่่� จ ะพัั ฒ นา
ความเชี่่�ยวชาญในการเป็็นผู้้�ให้้บริิการ
ด้้ า น โ ลจิิ ส ติิ ก ส์์ แ บบ ค ร บ ว ง จ ร ไ ด้้
มาตรฐานสากล โดยจะเป็็ น ทางเลืื อ ก
แรกและทางเลืือกที่่�ดีีที่่�สุุดให้้แก่่ลููกค้้า
และคู่่�ค้้ า ของบริิษัั ท เพื่่� อ เป้้ า หมายใน
การดำำ�เนิินธุุรกิิจ คืือการเป็็นมืืออาชีีพ
ในการช่่วยลดต้้นทุุนด้้านโลจิิสติิกส์์เพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพและสร้้างความพึึงพอใจให้้
แก่่ลููกค้้าให้้มากที่่�สุุด
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SCB CIO ชูู 3 กลยุุทธ์์ลงทุุนช่่วงตลาดกัังวล
ภาวะเศรษฐกิิจถดถอย แนะถืือเงิินสดในพอร์์ตรอจัังหวะ
สะสมหุ้้�นสหรััฐ พร้้อมกลุ่่�มเปิิดเมืืองประเทศในอาเซีียน
SCB CIO ชี้้�ช่่อง 3 กลยุุทธ์์หลัักปรัับพอร์์ตการ
ลงทุุนในภาวะเศรษฐกิิจโลกถดถอย 1 ) ถืือเงิินสด
ในพอร์์ต 5-10% 2) รอจัังหวะสะสมหุ้้�นสหรััฐ เมื่่�อมีี
ความชััดเจนมากขึ้้�นจากเฟด และ 3) สะสมหุ้้�นกลุ่่�ม
Reopening in ASEAN เพื่่�อรองรัับการเปิิดเมืือง
ของแต่่ละประเทศ เช่่น หุ้้�นไทยและหุ้้�นเวีียดนาม
ส่่วนค่่าเงิินบาทไทย คาดว่่าจะอยู่่�ในกรอบ 33 -34
บาท ในช่่วงครึ่่�งหลัังปีี 2022 หลัังการกลัับมาของ
นัักท่่องเที่่�ยวต่่างประเทศ และ US Dollar Index
น่่าจะชะลอตััวลง เมื่่�อมีีความชััดเจนจาก Dot plot
ของเฟดในช่่วงเดืือนมิิ.ย. นี้้�
เศรษฐกิิจสหรััฐฯ ยัังเติิบโตได้้ แต่่ยููโรโซนน่่าห่่วง
จากดอกเบี้้�ยขาขึ้้�นแต่่เศรษฐกิิจอาจยัังไม่่พร้้อม
และจีีนอาจชะลอมากกว่่าคาด ดร. กำำ�พล อดิิเรก
สมบััติิ ผู้้�อำำ�นวยการอาวุุโส และหััวหน้้าทีีม SCB
Chief Investment Office (SCB CIO) ธนาคาร
ไทยพาณิิชย์์ เปิิดเผยว่่า ตลาดการเงิินโลกกำำ�ลัง
ั ได้้
รัับผลกระทบจากการขึ้้�นอััตราดอกเบี้้�ยเร็็วและแรง
ของธนาคารกลางสหรััฐ (เฟด ) และ ล่่าสุุดตลาด
การเงิินโลกเริ่่�มกัังวลเกี่่�ยวกัับภาวะเศรษฐกิิจโลก
ถดถอยหลัังตััวเลขเศรษฐกิิจส่่งสััญญาณชะลอ
ตััว และหดตััวในบางประเทศ โดยความกัังวลเริ่่�ม
สููงขึ้้�นหลัังเศรษฐกิิจสหรััฐฯ ไตรมาส 1/2022 เมื่่�อ
เทีียบกัับไตรมาสก่่อนหน้้าออกมาติิดลบ (-1.4%
QoQ saar) โดยสาเหตุุหลัั ก มาจากการเร่่ ง ตัั ว
ของการนำำ�เข้้า ในขณะที่่�การบริิโภคและการลงทุุน
ภาคเอกชนยัังเติิบโตได้้ดีี (2.7%) โดย SCB CIO
ประเมิินว่่าโอกาสที่่�จะเกิิดการถดถอยทางเทคนิิค
(technical recession) ในสหรััฐฯ ในไตรมาสที่่�
2/2022 ยัังมีีค่่อนข้้างน้้อย แต่่จีีนมีีความเสี่่�ยงที่่�
เศรษฐกิิจไตรมาส 2/2022 จะชะลอมากกว่่าคาด
หลัังการปิิดเมืืองเข้้มข้้น และมีีแนวโน้้มยืืดเยื้้�อ ใน
ขณะที่่�ยููโรโซนมีีความเสี่่�ยงที่่�ต้้องขึ้้�นดอกเบี้้�ยใน
ขณะที่่�ภาวะเศรษฐกิิจยัังไม่่พร้้อม
อย่่ า งไรก็็ ต าม ตลาดกำำ�ลัั ง กัั ง วลความเสี่่� ย ง
เศรษฐกิิจชะลอตัั ว แรงหรืื อ เข้้ า ขั้้� น ถดถอย โดย
ประเมิินว่่าเฟดจะให้้ความชััดเจนมากขึ้้�นในการ
ประชุุมเดืือน มิิ.ย. นี้้� หากพิิจารณาความเคลื่่�อนไหว
ในตลาดพัันธบััตรและค่่าเงิิน SCB CIO มองว่่า

ตลาดการเงิินโลกยัังคงมีีความผัันผวน จนกว่่าจะ
มีีความชััดเจนจากเฟด โดยดััชนีีภาวะการเงิินของ
สหรััฐฯ (US Financial condition index) เริ่่�ม
ตึึงตััวใกล้้ระดัับปลายปีี 2018 ที่่�มีีการขึ้้�นดอกเบี้้�ย
สู่่�ระดัับสููงสุุด 2.5% ในรอบการขึ้้�นดอกเบี้้�ยที่่�แล้้ว
เราเชื่่�อว่่าเฟด จะเริ่่�มพิิจารณาประเด็็นนี้้�มากขึ้้�น
และส่่งสััญญาณชััดเจนในการประชุุม 14-15 มิิ.ย.นี้้�
โดย SCB CIO ยัังคงมุุมมองคาดว่่าเฟด จะขึ้้�น
อััตราดอกเบี้้�ยครั้้�งละ 50 bps ในการประชุุมในวััน
ที่่� 14-15 มิิ.ย และ 26-27 ก.ค. นี้้� หลัังจากนั้้�นจะ
ขึ้้�นดอกเบี้้�ยครั้้�งละ 25 bps ในอีีก 3 การประชุุม
ที่่�เหลืือ ทำำ�ให้้ Upper bound Fed fund target
rate อยู่่�ที่่� 2.75% ณ สิ้้�นปีี 2022 แม้้ความกัังวล
ต่่อเศรษฐกิิจถดถอยจะสููงขึ้้�น แต่่ผลประกอบการ
ล่่าสุุดในกลุ่่�มประเทศ DM (สหรััฐฯ ยููโรป และญี่่�ปุ่่น
� )
และเวีี ย ดนาม ยัั ง เติิบโตได้้ แ ละมากกว่่ า ที่่� ต ลาด
คาดการณ์์ไว้้ โดยผลประกอบการของบริิษััทจด
ทะเบีียนในไตรมาส 1/2022 ล่่าสุุดยัังเห็็นการเติิบโต
ต่่อเนื่่�องและทำำ�ได้้ดีีกว่่าคาด
ปััจจััยเสี่่�ยงหลััก คืือ ราคาน้ำำ��มัันในตลาดโลก และ
การปิิดเมืืองในจีีนที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อ supply
chain โดย SCB CIO ประเมิินว่่า หากราคาน้ำำ��มััน
ในตลาดโลกไม่่เร่่งตััวไปมากกว่่าในกรอบ 100-110
USD/barrel ในช่่วงครึ่่�งหลัังของปีี อััตราเงิินเฟ้้อ
ของสหรััฐฯ จะเริ่่ม
� ชะลอลงตามที่่�ตลาดคาดการณ์์
ไว้้ ทำำ� ให้้ ค วามจำำ� เป็็ น ของเฟดที่่� จ ะขึ้้� น ดอกเบี้้� ย
มากกว่่าที่่�ส่่งสััญญาณในการประชุุมเดืือน มิิ.ย.นี้้�
จะมีีค่่อนข้้างน้้อย อย่่างไรก็็ตาม การปิิดเมืืองเข้้ม
ข้้นในเมืืองเศรษฐกิิจหลัักของจีีนเป็็นความเสี่่�ยงต่่อ
อััตราเงิินเฟ้้อโลกที่่�ต้้องระมััดระวัังในช่่วงที่่�เหลืือ
ของปีี
ดร. กำำ�พล กล่่ า วต่่ อ ไปว่่ า การปรัั บพ อร์์ ต การ
ลงทุุนในช่่วงเวลานี้้� ที่่�ตลาดคิิดว่่าเศรษฐกิิจกำำ�ลััง
ถดถอย โดย SCB CIO แนะนำำ� 3 กลยุุทธ์์หลััก
ดัังนี้้� 1) Cash amidst uncertainty ในช่่วงที่่�รอ
ความชััดเจนจากเฟด เรายัังคงแนะนำำ�ให้้มีีเงิินสด
ใน portfolio สััดส่่วนประมาณ 5%-10% 2) Cost
pass through to maintain profit margin ใน
กลุ่่�มตลาดหุ้้�นประเทศพััฒนาแล้้ว ( Developed

Market ) แม้้จะมีีมุุมมอง Neutral แต่่เราชอบ
ตลาดหุ้้�นสหรััฐฯ โดยเฉพาะกลุ่่�มที่่�มีีอััตรากำำ�ไรสููง
เนื่่�องจากเป็็นกลุ่่�มที่่�สามารถส่่งผ่่านต้้นทุุนวััตถุุดิิบ
และต้้นทุุนทางการเงิินที่่�สููงขึ้้�นได้้ โดยมีีการเติิบโต
ของค่่ า จ้้ า งเป็็ น ตัั ว ช่่ ว ย โดยรอจัั ง หวะสะสมหุ้้�น
สหรััฐฯ เมื่่�อมีีความชััดเจนมากขึ้้�นจากเฟด และ
3) Reopening in ASEAN เราปรัับมุุมมอง หุ้้�น
ไทย เป็็น Positive หลััง valuation กลัับมาน่่า
สนใจอีีกครั้้�ง ในขณะที่่�การเปิิดเมืือง มีีความคืืบ
หน้้าต่่อเนื่่�อง เราเชื่่�อว่่าการเปิิดประเทศของไทย
จะทำำ�ให้้กำำ�ลัง
ั ซื้้�อในประเทศเริ่่ม
� ฟื้้น
� ตััว จนพร้้อมรัับ
ดอกเบี้้�ยขาขี้้�นได้้ในปีี 2023 ซึ่่�ง ธปท. น่่าจะเริ่่�มขึ้้�น
ดอกเบี้้�ยใน 1H2023 และคงมุุมมอง Positive ต่่อ
กลุ่่�มกองทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์
อาเซีียน ( Asian REITs)
สำำ�หรัับมุุมมองด้้านค่่าเงิินบาท SCB CIO ประเมิิน
ว่่า US dollar index อยู่่�ระดัับสููงสุุดในรอบเกืือบ
20 ปีีและดุุลบััญชีีเดิินสะพััดของไทยที่่�ยัังขาดดุุล
ส่่งผลแรงกดดัันทำำ�ให้้เงิินบาทไทยอ่่อนค่่า น่่าจะ
รุุนแรงสุุดในช่่วงไตรมาส 2/2022 แต่่ในระยะข้้าง
หน้้า การเกิินดุุลบััญชีีเดิินสะพััดของไทยน่่าจะเริ่่�ม
ฟื้้�นตััวขึ้้�นตามการคาดการณ์์การกลัับมาของนััก
ท่่องเที่่�ยวต่่างประเทศ รวมกัับ US dollar index
ที่่�น่่าจะเริ่่�มชะลอตััวลงบ้้างหลัังมีีความชััดเจนจาก
dot plot ของเฟดในช่่วงเดืือน มิิ.ย.นี้้� เราคาดว่่า
USDTHB เคลื่่�อนไหวในกรอบ 33.75-34.5 ใน
ไตรมาส 2/2022F และเริ่่� ม แข็็ ง ค่่ า ขึ้้� น ในกรอบ
33-34 ในช่่วงครึ่่�งหลัังของปีี 2022F
นอกจากนี้้� SCB CIO ยัังคงมุุมมอง Positive กัับ
ตลาดหุ้้�นเวีียดนาม ประเมิินความผัันผวนเป็็นปััจจัย
ั
ระยะสั้้�นเนื่่�องจากตลาดหุ้้�นเวีียดนามมีีนัักลงทุุน
รายย่่อยเป็็นผู้้�ลงทุุนหลััก แต่่การฟื้้น
� ตััวของการส่่ง
ออก และการลงทุุนโดยตรงจากต่่างประเทศ จะยััง
เป็็นปััจจััยสนัับสนุุนให้้เศรษฐกิิจในประเทศ และผล
ประกอบการ ยัังเติิบโตต่่อเนื่่�อง และยัังคงมุุมมอง
Neutral ต่่อเศรษฐกิิจและตลาดหุ้้�นจีีนที่่�ยัังคงถููก
กดดัันจากนโยบาย Zero COVID policy
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วิิจััยกรุุงศรีี คงประมาณการ GDP ปีีนี้้�
ขยายตััว 2.8% ท่่ามกลางความเชื่่�อมั่่�น
ที่่�ยัังอ่่อนแอและแรงกดดัันจากหลายปััจจััย
เศรษฐกิิจไตรมาสแรกของปีี 2565
ขยายตััว 2.2% YoY แนวโน้้มทั้้�งปีีวิิจััย
กรุุงศรีียัังคงคาดการณ์์เติิบโตที่่� 2.8%
สภาพัั ฒ น์์ ฯ เผย GDP ในไตรมาส
แรกของปีีนี้้�เติิบโตต่่อเนื่่�องจาก 1.8%
ในไตรมาสสุุดท้้ า ยของปีี ก่่ อ น ปัั จจัั ย
หนุุนสำำ�คััญจากการขยายตััวเร่่งขึ้้�น
ของการบริิโภคภาคเอกชน และการ
ส่่งออกภาคบริิการจากการฟื้้�นตััว
ของภาคท่่ อ งเที่่� ย ว ผนวกกัั บ การ
เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องของการส่่งออก
สิินค้้าและการบริิโภคภาครััฐ อย่่างไร
ก็็ตาม การลงทุุนภาครััฐกลัับมาหดตััว
ด้้านภาคการผลิิต สาขาที่่�พัักแรมและ
บริิการด้้ า นอาหาร และสาขาเกษตร
กลัับมาขยายตััว ส่่วนสาขาการผลิิต
สิินค้้าอุุตสาหกรรม สาขาการขายส่่ง
ขายปลีีก เติิบโตชะลอลง ขณะที่่�สาขา
ก่่อสร้้างหดตััวต่่อเนื่่�อง
แม้้ภาพรวมเศรษฐกิิจมีีสััญญาณเชิิง
บวกจาก GDP ในไตรมาสแรกของปีี ซึ่่�ง
เมื่่�อหัักผลของปััจจััยทางฤดููกาลแล้้ว
ขยายตััว 1.1% QoQ sa ดีีกว่่าที่่�วิิจััย
กรุุงศรีีและผลสำำ�รวจรอยเตอร์์คาดไว้้
ที่่� 0.8% และ 0.9% ตามลำำ�ดับ
ั ผนวกกัับ
แนวโน้้มการเปิิดประเทศที่่�เร็็วกว่่าคาด
แต่่ในช่่วงที่่�เหลืือของปีีเศรษฐกิิจไทย
ยัังต้้องเผชิิญกัับปััจจััยเสี่่�ยงภายนอก
และแรงกดดัันจากภายใน จาก (i) ผลก
ระทบเชิิงลบของสถานการณ์์ความขััด
แย้้งระหว่่างรััสเซีีย-ยููเครนที่่�ยืืดเยื้้�อ

เกิินคาดและยัังมีีความไม่่แน่่นอนอยู่่�
สููง (ii) การชะลอตััวของเศรษฐกิิจจีีน
จากมาตรการควบคุุมการระบาดที่่�เข้้ม
งวดซึ่่�งอาจกระทบต่่อการส่่งออกไทย
และภาวะชะงัักงัันของห่่วงโซ่่การผลิิต
และ (iii) แรงกดดัันจากอััตราเงิินเฟ้้อ
ในประเทศที่่�เร่่งขึ้้�น การลดการอุุดหนุุน
จากภาครัั ฐ (อาทิิ น้ำำ��มัั น ดีี เ ซล และ
ก๊๊าซหุุงต้้ม) และการทยอยลดลงของ
มาตรการพยุุงเศรษฐกิิจ ซึ่่�งอาจส่่งผล
ต่่อกำำ�ลัังซื้้�อในประเทศ วิิจััยกรุุงศรีีจึึง
ยัังคงประมาณการ GDP ปีีนี้้�จะขยาย
ตััวที่่� 2.8% ขณะที่่�ล่า่ สุุดสภาพััฒน์์ฯ ได้้
ปรัับลดคาดการณ์์เศรษฐกิิจปีีนี้้�เหลืือ
เติิบโต 2.5-3.5% จากเดิิมคาด 3.54.5% และปรัับคาดการณ์์อัต
ั ราเงิินเฟ้้อ
เพิ่่� ม ขึ้้� น เป็็ น 4.2-5.2% จากเดิิมคาด
1.5-2.5%
ความเชื่่�อมั่่�นผู้้�บริิโภคร่่วงใกล้้แตะระดัับ
ต่ำำ��สุุดเป็็นประวััติิการณ์์ ทางการเตรีียม
ออกโครงการคนละครึ่่�งเฟส 5 พยุุง
การใช้้จ่่าย ดััชนีีความเชื่่�อมั่่�นผู้้�บริิโภค
เดืือนเมษายนปรัับลดลงต่่อเนื่่�องเป็็น
เดืือนที่่� 4 สู่่�ระดัับต่ำำ��สุุดในรอบ 8 เดืือน
ที่่� 40.7 ถืือเป็็นระดัับที่่ต่ำ
� ำ��รองจากเดืือน
สิิงหาคม 2564 ที่่� ทำำ� สถิิติิต่ำำ��สุุ ดเป็็ น
ประวัั ติิ การณ์์ ที่่� 39.6 และเทีี ย บกัั บ
42.0 ในเดืือนมีีนาคม 2565 สาเหตุุ
สำำ�คััญจากความกัังวลเกี่่�ยวกัับการ
ระบาดของไวรััสสายพัันธุ์์�โอมิิครอนใน
ช่่วงเดืือนเมษายนที่่�ยัังมีีจำำ�นวนผู้้�ติิด

เชื้้�อสููง ปััญหาค่่าครองชีีพที่่ป
� รัับตัว
ั สููง
ขึ้้�นจากการเพิ่่ม
� ขึ้้�นของราคาสิินค้้าและ
น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง
ความเชื่่�อมั่่�นของผู้้�บริิโภคที่่�ยัังไม่่มีี
สััญญาณการฟื้้�นตััวสะท้้อนจากดััชนีี
ความเชื่่�อมั่่�นคาดการณ์์ในระยะ 6 เดืือน
ข้้างหน้้า ร่่วงลงสู่่�ระดัับต่ำำ��สุุดในรอบ
7 เดืือนที่่� 48.0 บ่่งชี้้�ถึึงอุุปสงค์์ภายใน
ประเทศยัังอยู่่�ในภาวะอ่่อนแอท่่ามกลาง
แรงกดดัันทางด้้านราคาสิินค้้าอุุปโภค
บริิโภคที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น โดยเฉพาะราคา
น้ำำ��มัั น เชื้้� อ เพลิิงที่่� อ ยู่่�ในระดัั บสูู ง จาก
ผลกระทบของสถานการณ์์ความขััด
แย้้งระหว่่างรััสเซีียยููเครนที่่�ยืืดเยื้้�อ
มาตรการคว่ำำ�บ
� าตรรััสเซีียที่่�แรงขึ้้�น
อย่่ า งไรก็็ ต าม ยัั ง พอมีี ปัั จจัั ย บวกที่่�
อาจช่่วยสนัับสนุุนการใช้้จ่่ายและฟื้้�น
ความเชื่่�อมั่่�นได้้บ้้างในระยะถััดไป หลััง
สถานการณ์์การระบาดบรรเทาลง
ทางการทยอยปรัับลดระดัับการแจ้้ง
เตืือนภััยโควิิดเพื่่อ
� สนัับสนุุนการดำำ�เนิิน
กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจมากขึ้้�น ผนวก
กัับมาตรการรััฐเพื่�อ
่ พยุุงการใช้้จ่่ายใน
ประเทศ โดยมีีการขยายโครงการเรา
เที่่�ยวด้้วยกัันเฟส 4 เพิ่่�มอีีก1 ล้้านสิิทธิ์์�
ขยัับเป็็นสิ้้�นสุุดเดืือนกัันยายน 2565
(เดิิมพฤษภาคม) รวมถึึงมีีการเตรีียม
ออกโครงการคนละครึ่่�งเฟส 5
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อินไซด์ Business
หลัักทรััพย์์บััวหลวง
สนัับสนุุนการพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์ชุุมชน
ในโครงการไผ่่ขวางสร้้างสุุข

TPOLY ร่่วมกัับ
ปููนซิิเมนต์์ไทย (ท่่าหลวง)
บริิจาคแผ่่นพื้้�นปููทางเท้้าฯ

โรแยล พลััส (PLUS) ลงนามติิดตั้้�ง 
Solar Rooftop เตรีียมกดปุ่่�มติิดตั้้�ง Q2/65

EXIM BANK ส่่งมอบน้ำำ��ดื่่�มสนัับสนุุน
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�บุุคลากรกรุุงเทพมหานคร
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