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AWC จัับมืือ
เครืือโรงแรมอิินเตอร์์คอน ลงนามข้้อตกลง
พััฒนาคิิมป์์ตััน หััวหิิน รีีสอร์์ท
รองรัับท่่องเที่่�ยวโต หลัังมาตรการเปิิดประเทศ

บริิษัท
ั แอสเสท เวิิรด์์ คอร์์ป จำำ�กััด (มหาชน)
หรืือ AWC ผู้้�พััฒนาอสัังหาริิมทรััพย์์ของ
ไทยที่่มุ่
� ง
่� เน้้นตอบสนองไลฟ์์สไตล์์แบบครบ
วงจร ร่่วมลงนามกัับ เครืืออิินเตอร์์คอนติิ
เนนตััล โฮเต็็ลส์์ กรุ๊๊�ป หรืือ IHG เตรีียมแผน
พััฒนาครั้้�งใหม่่ในการเสริิมสร้้างความ
หลากหลายของพอร์์ตโฟลิิโอโรงแรมและ
สถานที่่�ท่่องเที่่�ยวแนวไลฟ์์สไตล์์ ตอกย้ำำ��
ความเชื่่�อมั่่�นต่่ออุุตสาหกรรมการท่่อง
เที่่�ยวไทย ล่่าสุุดพััฒนา คิิมป์์ตััน หััวหิิน
รีีสอร์์ ท เพื่่� อ สร้้างประสบการณ์์ ค วาม
ประทัับใจที่่�โดดเด่่นไม่่เหมืือนใครให้้กัับนััก
ท่่องเที่่�ยว โดยวางแผนเปิิดให้้บริิการในปีี
2567
การลงนามสััญญานี้้�ช่่วยเสริิมสร้้างความ
แข็็งแกร่่งการเป็็นพัันธมิิตรอัันยาวนาน
ระหว่่าง AWC และ IHG หนึ่่�งในผู้้นำ
� ำ�ระดัับ
โลกด้้านธุุรกิิจโรงแรม โดยความร่่วมมืือ
ในครั้้�งนี้้�เพื่่�อเตรีียมรองรัับการเติิบโตของ
การท่่องเที่่�ยวโดยเฉพาะกลุ่่�มครอบครััว
และธุุรกิิจ หลัังมาตรการเปิิดประเทศ ซึ่่ง
� จะ
เป็็นการสร้้างความแข็็งแกร่่งและยกระดัับ
การท่่องเที่่�ยวของประเทศไทย

นางวััลลภา ไตรโสรััส ประธานเจ้้าหน้้าที่่�
บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
บริิ ษัั ท แอสเสท เวิิ รด์์ คอร์์ ป  จำำ�กัั ด
(มหาชน) หรืือ AWC เปิิดเผยว่่า "AWC
เชื่่�อมั่่�นว่่าอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่ยว
� ของ

ไทยยัังคงมีีความแข็็งแกร่่งและจะเติิบโต
ได้้ดีีต่่อเนื่่�องในระยะยาว ดัังนั้้�นเราจึึงเดิิน
หน้้าเสริิมศัักยภาพการท่่องเที่่ยว
� ของ
ประเทศไทย เพื่่� อให้้เป็็ น หนึ่่� งในจุุดหมาย
ปลายทางการท่่องเที่่ยวร
�
ะดัับโลก โดยการ
สานต่่อความร่่วมมืือกัับกลุ่่�ม IHG ครั้้�งนี้้�
จะเพิ่่�มความหลากหลายให้้กัับพอร์์ตโฟลิิ
โอด้้านธุุรกิิจโรงแรมและการบริิการของ
เรา พร้้อมด้้วยคุุณภาพและมาตรฐานการ
บริิการระดัับโลก เพื่่�อตอบสนองไลฟ์์สไตล์์
ลููกค้้าในรููปแบบใหม่่ที่่พิ
� เิ ศษพร้้อมตอบรัับ
การเปิิดประเทศอีีกครั้้�ง"
"คิิ ม ป์์ ตัั น เป็็ น แบรนด์์ ที่่� มีี ความน่่าสนใจ
ทั้้�งในแง่่ของการออกแบบที่่�มีีสไตล์์เป็็น
เอกลัั กษ ณ์์ รวมถึึงห้้องอาหารและบาร์์
ที่่� มีีชื่่� อ เสีียงระดัั บ โลก ดัั ง นั้้� น จึึงมีีความ
เหมาะสมกัับเมืืองท่่องเที่่�ยวอย่่างหััวหิิน
เป็็นอย่่างมาก อีีกทั้้�งเป็็นโอกาสดีีในการ
ช่่วยยกระดัับความเป็็นจุุดหมายปลายทาง
ยอดนิิยมด้้านไลฟ์์สไตล์์ให้้กัับหััวหิินมาก
ขึ้้�นอีีกด้้วย เราเชื่่�อมั่่�นว่่าการผสานพลััง
กัับพัันธมิิตรระดัับโลกอย่่างกลุ่่�มโรงแรม
และรีีสอร์์ทเครืืออิินเตอร์์คอนติิเนนตััล
(IHG) จะทำำ�ให้้เราเดิินหน้้าร่่วมกัันยกระดัับ
มาตรฐานของอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่ยว
�
ของประเทศไทยให้้เติิบโตได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อมอบประสบการณ์์ใหม่่ที่่�น่่าประทัับใจ
และมีีเอกลัักษณ์์ให้้นัักท่่องเที่่ยวทั้้
�
�งจากใน
และต่่างประเทศ" นางวััลลภา กล่่าวเสริิม

คิิมป์์ตััน หััวหิิน รีีสอร์์ท เป็็นโรงแรมคิิมป์์
ตัันแห่่งที่่สี่
� ใ่� นประเทศไทย ซึ่่ง
� มีีห้้องพัักกว่่า
124 ห้้อง และเตรีียมเปิิดให้้บริิการโรงแรม
ในปีี 2567 โดยแบรนด์์คิม
ิ ป์์ตัน
ั เป็็นหนึ่่ง
� ใน
พอร์์ตโฟลิิโอ Luxury & Lifestyle ของ
IHG ที่่� ไ ด้้รัั บ ความนิิ ย มและเติิ บ โตอย่่าง
รวดเร็็วภายหลัังจากการเปิิดตัว
ั ครั้้�งแรก
ในกรุุงเทพฯ เมื่่�อปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา ด้้วย
มาตรฐานการบริิการที่่�ดีี การออกแบบที่่�
โดดเด่่น และห้้องอาหารที่่�มีีชื่่�อเสีียง
คิิ ม ป์์ ตัั น หัั วหิิ น รีีสอร์์ ท เป็็ น การปรัั บ
โฉมใหม่่อย่่างเต็็ ม รููปแบบ ของโรงแรม
อิิมพีีเรีียล หััวหิิน ที่่ปิ
� ิดให้้บริิการเมื่่�อเดืือน
พฤษภาคม 2562 ที่่�ผ่่านมา โดยโรงแรม
ตั้้�งอยู่่�บริิเวณริิมชายหาดที่่�สวยงาม ซึ่่�ง
แขกผู้้�เข้้าพัักสามารถเลืือกใช้้บริิการห้้อง
อาหารและบาร์์ทั้้�งสี่่�แห่่งของทางโรงแรม
ได้้อย่่างเต็็ ม อิ่่� ม อีีกทั้้� ง ยัั ง มีีสระว่่ายน้ำำ��
ฟิิ ต เนส สปา และพื้้� น ที่่� สำำ� หรัั บ จัั ดการ
ประชุุมหรืือกิิจกรรมต่่างๆ แนวไลฟ์์สไตล์์
เหมาะสำำ�หรัับการพัักผ่่อนแบบครอบครััว
และยัังสามารถนำำ�สััตว์์เลี้้�ยงมาเข้้าพัักได้้
อีีกทั้้�งการนำำ�เสนออาหารและเครื่่�องดื่่�มที่่�
ผสมผสานวััฒนธรรมท้้องถิ่่�นอย่่างลงตััว
ซึ่่ง
� จะช่่วยสร้้างประสบการณ์์อัน
ั น่่าประทัับ
ใจให้้แก่่นัักท่่องเที่่ยว
� ชาวไทยและชาวต่่าง
ชาติิได้้เป็็นอย่่างดีี
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AWC จัับมืือ
เครืือโรงแรมอิินเตอร์์คอน ลงนามข้้อตกลง
พััฒนาคิิมป์์ตััน หััวหิิน รีีสอร์์ท
รองรัับท่่องเที่่�ยวโต หลัังมาตรการเปิิดประเทศ

การลงนามสััญญาข้้อตกลงในครั้้�งนี้้� เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการร่่วม
มืือทางกลยุุทธ์์มีีมาอย่่างยาวนานระหว่่าง IHG และ AWC จาก
ความตั้้�งใจในการร่่วมมืือกัันพััฒนาพอร์์ตโฟลิิโอของโรงแรมใน
ประเทศไทยด้้วยเป้้าหมายสร้้างห้้องพัักกว่่า 1,200 ห้้อง ซึ่่�งรวม
ห้้องพัักจำำ�นวน 302 ห้้องของอิินเตอร์์คอนติิเนนตััล เชีียงใหม่่ แม่่
ปิิง ที่่�เตรีียมเปิิดให้้บริิการในปีีนี้้� เป็็นส่่วนสำำ�คััญของความร่่วม
มืือในครั้้�งนี้้�อีีกด้้วย โดยการประกาศการลงนามในครั้้�งนี้้� เกิิดขึ้้�น
ต่่อเนื่่�องจากการประกาศลงนามสััญญาสามฉบัับเมื่่�อปีีที่่�ผ่่านมา
ซึ่่�งประกอบด้้วย โรงแรมสองแห่่งใจกลางกรุุงเทพฯ ย่่านไชน่่า
ทาวน์์ ได้้แก่่โรงแรมอิินเตอร์์คอนติิเนนตััล และ เดอะ วีีนแยทท์์
คอลเล็็คชั่่�น ไชน่่าทาวน์์ รวมถึึง เดอะ วีีนแยทท์์ อควอทีีค พััทยา
โรงแรมแห่่งใหม่่ที่่�ตั้้�งอยู่่�ในพััทยา ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของแบรนด์์
เดอะ วีีนแยทท์์ คอลเล็็คชั่่�นภายใต้้ IHG

หลายปีีต่่อไปข้้างหน้้า อีีกทั้้�งเรายัังมองเห็็นโอกาสอีีกมากมายใน
ประเทศไทย จากการกลัับมาของการท่่องเที่่�ยวอีีกด้้วย โดยจาก
สถิิติิล่่าสุุดของ IHG แสดงให้้เห็็นว่่า หััวหิิน เป็็นหนึ่่�งใน 10 จุุด
หมายปลายทางยอดนิิยมในประเทศไทย ที่่�ได้้รัับการค้้นหามาก
ที่่�สุุดจากนัักท่่องเที่่ยว
� ชาวต่่างชาติิ โดยเราคาดหวัังว่่า คิิมป์์ตััน
หััวหิน
ิ รีีสอร์์ท จะประสบความสำำ�เร็็จได้้อย่่างรวดเร็็ว และมีีความ
ยิินดีีเป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะได้้ต้้อนรัับแขกผู้้�เข้้าพััก ทั้้�งจากในประเทศ
และต่่างประเทศ ในปีี 2567" คุุณเซเรน่่า กล่่าวเสริิม

คุุณเซเรนา ลิิม รองประธานฝ่่ายพััฒนาธุุรกิจ
ิ  ภููมิิภาคเอเชีีย
�
น
ิ ดีี
ตะวัันออกเฉีียงใต้้และเกาหลีี ไอเอชจีี กล่่าวว่่า "เรารู้้สึึกยิ

เป็็นอย่่างยิ่่�ง ที่่�ได้้ร่่วมมืือกัับทาง AWC ในการนำำ�เอาวิิสััยทััศน์์
ที่่�เรามีีร่่วมกััน สำำ�หรัับ คิิมป์์ตััน หััวหิิน รีีสอร์์ท มาทำำ�ให้้เกิิดขึ้้�น
จริิง โดยการลงนามสััญญาในครั้้�งนี้้� เป็็นการลงนามสำำ�หรัับคิิมป์์
ตัันแห่่งที่่�สี่่�ในประเทศไทย ต่่อเนื่่�องจากคิิมป์์ตััน มาลััย กรุุงเทพฯ
คิิมป์์ตัน
ั คีีตาเล สมุุย และ คิิมป์์ตัน
ั เขาใหญ่่ ซึ่่ง
� จะช่่วยสร้้างความ
แข็็งแกร่่งให้้กัับจุุดยืืนของแบรนด์์ในประเทศไทยและทั่่�วโลก รวม
ไปถึึงสร้้างจุุดยืืนในการเป็็นโรงแรมทางเลืือกยอดนิิยม สำำ�หรัับ
นัักเดิินทางที่่�มองหาประสบการณ์์การเข้้าพัักที่่�ไม่่ซ้ำำ��ใคร"
"ปััจจุุบัน
ั มีีโรงแรมในเครืือ IHG ที่่เ� ปิิดให้้บริิการแล้้วในประเทศไทย
กว่่า 30 แห่่ง และยัังมีีอีีกกว่่า 30 แห่่งที่่อ
� ยู่่�ระหว่่างการพััฒนา ซึ่่ง
�
เรามีีความภาคภููมิิใจเป็็นอย่่างยิ่่�ง ที่่�จะได้้สานต่่อการทำำ�งานร่่วม
กัับ AWC ในการสร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนไปพร้้อมๆ กัันในอีีก

AWC เชื่อมั่นว่าการเดินหน้าสานต่อความร่วมมือที่มีมาอย่าง
ยาวนานกับ IHG เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่าและ
ยั่งยืนร่วมกัน ผ่านการลงนามสัญญาการพัฒนาโรงแรมลักซูรี
ระดับโลกอย่างคิมป์ตัน หัวหิน รีสอร์ทในครั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์
ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยว พร้อมรองรับการเติบโตของธุรกิจ
การท่องเที่ยวภายใต้พันธกิจสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่าให้กับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยต่อไป
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PTT ส่่ง อิินโนบิิก แอลแอล โฮลดิ้้�ง
ซื้้�อหุ้้�นเพิ่่�มทุุน IP สััดส่่วน 20% มููลค่่า 1,043 ลบ.
หวัังต่่อยอดการวิิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
เพื่่�อสุุขภาพแบบครบวงจร

นายอรรถพล ฤกษ์์พิบูู
ิ ลย์์ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จัด
ั การใหญ่่  บริิษัท
ั ปตท. จํํากััด (มหาชน)  
PTT ขอเรีียนให้้ทราบว่่า คณะกรรมการบริิษััท ปตท. ในการประชุุมครั้้�งที่่� 5/2565และคณะกรรมการบริิษััท Interpharma

Public Company Limited (“IP”) (เป็็ นบริิษััทจดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์ไทย MAIสััญลัักษณ์์ IP) ในการประชุุมเมื่่�อวัันที่่�
19 พฤษภาคม 2565 มีีมติิอนุุมััติิให้้บริิษััท อิินโนบิิก แอลแอล โฮลดิ้้�ง จํํากััด ซึ่่�งถืือหุ้้�นทั้้�งหมดโดย บริิษััท อิินโนบิิก (เอเซีีย) จํํา
กััด ("อิินโนบิิก") (บริิษัท
ั ย่่อยของ ปตท.) ซื้้�อหุ้้�นสามััญเพิ่่�มทุุนของ IP ที่่เ� สนอขายให้้แก่่บุุคคลในวงจํํากััด (Private Placement)
คิิดเป็็ นร้้อยละ 20ของทุุนจดทะเบีียนและชํําระแล้้ว ซึ่่�งการลงทุุนนี้้�มีีมููลค่่ารวมประมาณ1,043ล้้านบาท ทั้้�งนี้้�คาดว่่าจะมีีการลง
นามสััญญาการลงทุุนภายในเดืือนมิิถุุนายน 2565และจะดํําเนิินการซื้้�อขายแล้้วเสร็็จในไตรมาสที่่� 3 ปีี 2565โดยขึ้้�นอยู่่�กับ
ั การ
พิิจารณาของสํํานัักงานคณะกรรมการกํํากัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ และการประชุุมวิิสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นของ IP
ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยต่อยอดการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบครบวงจรตั้งแต่เวชภัณฑ์ที่ใช้นวัตกรรม
ทางยา (Innovative Medicine) เวชภัณฑ์สําหรับสุขภาพดวงตา (Eye Healthcare) จนถึง โภชนเภสัชและอาหารเสริ ม
(Nutraceuticals & Supplement) ยาสมุนไพรของไทย (Thai HerbalMedicines) อาหารและเครื่ องดืม
่ เพือ
่ สุขภาพ(Health
Food and Drink) และเป็นการขยายตลาดให้ครอบคลุมทัวประเทศ ไทย
ทัง
้ นี้ รายการดังกล่าวไมใ่ ช่รายการทเี่ กี่ยวโยงกัน และขนาดของรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์
การได้มาและจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพยข
์ องบริษท
ั จดทะเบียน แต่เป็นการได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษท
ั อืน
่ และไม่เป็นผลใหบ
้ ริษท
ั อืน
่
นั้นมีสภาพเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. อย่างไรก็ตาม เป็ นการรายงานเพื่อความสอดคล้องกันกับบริษัทจดทะเบียนอื่น

12

www.HoonInside.com

23 May 2022

OR เข้้าลงทุุน
ในธุุรกิิจผู้้�ให้้บริิการห่่วงโซ่่อุุปทาน
ด้้านอาหาร "Freshket"
มููลค่่าไม่่เกิิน 14.5 ล้้านเหรีียญสหรััฐฯ

นางสาวจิิราพร ขาวสวััสดิ์์� รัักษาการแทน ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่   บริิษััท
ปตท. น้ำำ�มั
� ันและการค้้าปลีีก จำำ�กััด (มหาชน) OR เปิิดเผยว่่า ในการประชุุมคณะกรรมการจััดการ OR (ORMC) นััด

พิิเศษ คร้ัั�งที่่�1/2565 วัันที่่� 28เมษายน 2565 มีีมติิอนุุมััติิให้้ บริิษััท มอดููลััสเวนเจอร์์ จำำ�กััด (“Modulus”) บริิษััทย่่อยที่่� OR
ถืือหุ้้�นร้้อยละ 100 เข้้าลงทุุนโดยการซื้้�อหุ้้�นบุุริิมสิิทธิิออกใหม่่ของ บริิษััท โพลาร์์ แบร์์ มิิชชั่่�น จำำ�กััด(“Freshket”) ในวงเงิินไม่่
เกิิน 14.5 ล้้านเหรีียญสหรััฐฯ

โดย Freshket เป็็นผู้้�ให้้บริิการธุุรกิิจห่่วงโซ่่อุุปทานด้้านอาหาร (Food Supply Chain Service) ซึ่่�งดำำ�เนิินการจััดหา นำำ�เข้้า
และจััดจำำ�หน่่ายวััตถุุดิิบคุุณภาพดีีสำำ�หรัับลููกค้้าร้้านอาหาร โรงแรม และผู้้�บริิโภค โดยนำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ในการบริิหารจััดการ
ระบบห่่วงโซ่่อุุปทานด้้านอาหารให้้มีีประสิิทธิิภาพและมีีความโปร่่งใส การลงทุุนครั้้�งนี้้�มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อ เสริิมสร้้างศัักยภาพ
ความแข็็งแกร่่งของธุุรกิิจค้้าปลีีกของ OR และบริิษััทในเครืือ และตอบสนองความต้้องการที่่�เปลี่่�ยนไปของผู้้�บริิโภค รวมทั้้�ง
สร้้างโอกาสในการเติิบโตร่่วมกััน แบบ inclusive growth ทั้้�งในและต่่างประเทศ ทั้้�งนี้้� Modulus ได้้ลงนามในสััญญาจองซื้้�อ
หุ้้�น และสััญญาระหว่่างผู้้ถื
� ือหุ้้�น ในวัันที่่� 19 พฤษภาคม2565
รายการดัังกล่่าวไม่่ใช่่รายการที่่�เกี่่�ยวโยงกััน และขนาดของรายการไม่่เข้้าข่่ายที่่�จะต้้องรายงานสารสนเทศตามหลัักเกณฑ์์การ
ได้้มาและจำำ�หน่่ายไปซึ่่ง
� สิินทรััพย์์ของบริิษัท
ั จดทะเบีียนแต่่เป็็นการรายงานเพื่่�อความโปร่่งใส เพื่่�อให้้นัักลงทุุนได้้รัับข้้อมููลสำำ�คััญ
อย่่างเท่่าเทีียมกััน
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JCK

จัับมืือ SCG Cleanergy
ให้้บริิการด้้านพลัังงานไฟฟ้้าในนิิคม TFD

JCK ผนึึก SCG Cleanergy ลงนามบัันทึึก
ข้้อตกลง เพื่่�อศึึกษารููปแบบธุุรกิิจการให้้
บริิการเทคโนโลยี่่ด้้า
� น Solar Renewable
Energy เล็็งสร้้างรายได้้ให้้ JCK จากการ
ผลิิตและจำำ�หน่่ายกระแสไฟให้้แก่่ผู้้ป
� ระกอบ
การในนิิคม TFD คาดยอดขายที่่ดิ
� น
ิ ในนิิคม
TFD ตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้

ทั้้�งนี้้� การร่่วมมืือกัันกัับ SCG ในครั้้�งนี้้�
จะเป็็นประโยชน์์กัับ JCK เป็็นอย่่างมาก
เพราะแต่่เดิิมในนิิคม TFD ผู้้�ประกอบการ
จะใช้้ไฟฟ้้าจากการไฟฟ้้าส่่วนภููมิิภาค
โดย JCK ไม่่ได้้มีีรายได้้จากการใช้้ไฟฟ้้า
ของผู้้� ป ระกอบการเลย แต่่เมื่่� อ เรามา
ผลิิตกระแสไฟขึ้้�นมาและจำำ�หน่่ายให้้แก่่ผู้้�
ประกอบการในนิิคมก็็จะเป็็นการสร้้างราย
ได้้ให้้แก่่ JCK อีีกทางหนึ่่�ง อีีกทั้้�งไฟฟ้้าที่่�
ได้้มาจาก Solar เป็็นพลัังงานบริิสุุทธิ์์�ก็็จะ
เป็็นการช่่วยลดมลภาวะในภาพรวมให้้แก่่
นิิคม TFD อีีกด้้วยและสอดคล้้องกัับนิิคม
TFD ซึ่่�งเป็็นนิิคมที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับการ
ดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม

นายอภิิชัย
ั เตชะอุุบล ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการบริิหาร บริิษัท
ั เจ
ซีีเคอิินเตอร์์เนชั่่�นแนล จำำ�กัด
ั (มหาชน)
"JCK" เปิิดเผยว่่า JCK ได้้ลงนามในบัันทึึก

ข้้อตกลงความร่่วมมืื อ กัั บ บริิ ษัั ท เอส
ซีีจีี คลีีนเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด เพื่่�อศึึกษารููปแบบ
ธุุรกิิจการให้้บริิการเทคโนโลยี่่ด้้า
� น Solar
Renewable Energy แก่่ผู้้�ประกอบการ
ในพื้้�นที่่�นิิคมอุุตสาหกรรมทีีเอฟดีี โดยจะ
ใช้้เทคโนโลยี่่�ของ SCG ซึ่่�งเป็็น Smart
Energy ในรููปแบบต่่างๆ เช่่น Solar Roof,
Solar Farm หรืือ Solar Floating โดยใช้้
พื้้�นที่่�หลัังคาและพื้้�นที่่�ในนิิคม TFD ดำำ�เนิิน
การติิดตั้้�ง

นายอภิิชััย กล่่าวว่่า ในปีี 2565 ตนคาด
ว่่ายอดขายที่่� ดิิ น ในนิิ ค ม TFD จะเป็็ น ไป
ตามเป้้ า หมายที่่� วา งไว้้ เพราะจากการที่่�
รััฐบาลได้้ผ่่อนคลายมาตรการควบคุุม
การเดิิ น ทางเข้้าออกประเทศ ทำำ� ให้้มีีนัั ก
ลงทุุนเข้้ามาดููพื้้�นที่่�ในนิิคมมากขึ้้�นคาด

ว่่าจะสามารถขายที่่ดิ
� ินได้้ไตรมาสละไม่่
ต่ำำ�� กว่่า 50 ไร่่ โดยไตรมาสแรกได้้โอน
ขายที่่�ดิินไปแล้้วประมาณ 30 ไร่่ ส่่งผล
ให้้ JCK มีีผลกำำ�ไรประมาณ 35 ล้้านบาท
ซึ่่� ง ถืื อ ว่่าเป็็ น สัั ญ ญานที่่� ดีีสำำ� หรัั บ JCK
ว่่าจะกลัับมามีีผลประกอบการที่่�โดดเด่่น
อีีกครั้้� ง หนึ่่� ง นอกจากนี้้� บ ริิ ษัั ท ยัั ง มีีนโย
บายที่่จ
� ะขยายการทำำ�ธุุรกิิจไปในธุุรกิิจ
กัั ญ ชงและกัั ญ ชา โดยจะร่่วมมืื อ กัั บ ผู้้� มีี
ความรู้้�และประสบการณ์์ในธุุรกิิจกััญชง
และกััญชาจากประเทศสหรััฐอเมริิกาและ
เนเธอร์์แลนด์์มาตั้้�งบริิษัท
ั ร่่วมทุุนกัับ JCK
เพื่่�อทำำ�การผลิิตและจำำ�หน่่าย ซึ่่�งจะดำำ�เนิิน
การตั้้� ง แต่่ต้้นน้ำำ�� จนถึึงปลายน้ำำ�� โดยจะ
ทำำ�การปลููกด้้วยวิิธีีการอัันทัันสมััยไปจน
กระทั่่�งสกััดและแปรรููปไปเป็็นผลิิตภััณฑ์์
ต่่างๆเพื่่� อ จำำ� หน่่ายให้้แก่่ผู้้� บ ริิ โ ภค ซึ่่� ง ได้้
ตั้้�งเป้้าหมายไว้้ว่่าจะเริ่่�มดำำ�เนิินการให้้แล้้ว
เสร็็จภายในปีี 2565 นี้้�
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ก.ต.ท. เห็็นชอบหลัักเกณฑ์์การไม่่อนุุญาต
ให้้บริิษััทที่่�มีีลัักษณะเป็็น "investment company"
เสนอขายหลัักทรััพย์์ต่อ
่ ประชาชน
คณะกรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน (ก.ต.ท.)

รวมทั้้�งเพื่่�อคุ้้�มครองประโยชน์์ของผู้้ถื
� ือ

บริิษััทอื่่�นเพื่่�อให้้เกิิด synergy ต่่อธุุรกิิจ

มีีมติิปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์การอนุุญาต

หุ้้�นและผู้้�ลงทุุน โดยสรุุปดัังนี้้�

หลัักของบริิษััท เป็็นต้้น

ให้้บริิ ษัั ท ที่่� อ อกหลัั ก ทรัั พ ย์์ หรืื อ บริิ ษัั ท

(1) กำำ� หนดให้้บริิ ษัั ท ที่่� เ สนอขายหลัั ก

(3) กำำ�หนดให้้ บจ. ที่่มีีการ
�
ลงทุุนประเภท

จดทะเบีียนที่่�ประกอบธุุรกิิจในลัักษณะ

ทรััพย์์ที่่�ออกใหม่่ต่่อประชาชนต้้องไม่่มีี

passive investment เกิินกว่่าร้้อยละ

บริิหารจััดการเงิินลงทุุน (investment

ลัักษณะเป็็น investment company

40 ของสิินทรััพย์์รวม มีีหน้้าที่่�ต้้องเปิิด

company) เสนอขายหลัักทรััพย์์ที่่�ออก

ยกเว้้นบริิษััทที่่�ประกอบธุุรกิิจสถาบััน

เผยข้้อมููลเกี่่ยว
� กัับการลงทุุนดัังกล่่าวใน

ใหม่่ทุุกประเภทต่่อผู้้ล
� งทุุนหรืือประชาชน

การเงิิน ได้้แก่่ ธนาคารพาณิิชย์์ ธุุรกิิจ

หมายเหตุุประกอบงบการเงิิน เพื่่�อใช้้ใน

เพื่่�อเป็็นการคุ้้�มครองประโยชน์์ของผู้้�ถืือ

เงิิ น ทุุน ธุุรกิิ จเครดิิ ตฟองซิิ เอร์์ ธุุรกิิ จ

การติิดตามการลงทุุนของ บจ.

หุ้้�นและผู้้�ลงทุุน

หลัักทรััพย์์ ธุุรกิิจประกัันชีีวิิต และธุุรกิิจ

เสนอขายหลัั ก ทรัั พ ย์์ โดยไม่่อนุุญาต

ประกัันวิินาศภััย เนื่่�องจากอยู่่�ภายใต้้การ

(4) บริิษัท
ั ที่่อ
� อกหลัักทรััพย์์และ บจ. ที่่ไ� ม่่

นางสาวรื่่�นวดีี สุุวรรณมงคล เลขาธิิการ

กำำ�กัับดููแลของหน่่วยงานที่่มีี
� หน้้าที่่กำ
� ำ�กัับ

ปฏิิบััติิตามหลัักเกณฑ์์ข้้างต้้นจะไม่่ได้้รัับ

สำำ � นัั ก งานคณะกรรมการกำำ � กัั บ

ดููแลการประกอบธุุรกิิจดัังกล่่าว

อนุุญาตให้้สามารถเสนอขายหลัักทรััพย์์

หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์

ทุุกประเภทที่่�อยู่่�ภายใต้้พระราชบััญญััติิ

(ก.ล.ต.) เปิิ ด เผยว่่า ที่่� ป ระชุุมคณะ

( 2 ) บ ริิ ษัั ท ที่่� ถืื อ ว่่ามีีลัั กษณ ะ เ ป็็ น

หลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ละตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ พ.ศ.

กรรมการกำำ�กัับตลาดทุุน ครั้้�งที่่� 4/2565

investment company คืื อ มีีการ

2535 ต่่อผู้้�ลงทุุนหรืือประชาชนทั่่�วไป

เมื่่� อ วัั น ที่่� 17 พฤษภาคม 2565 มีีมติิ

ลงทุุนในลัักษณะที่่�ไม่่มีีส่่วนร่่วมในการ

เห็็นชอบหลัักการในการปรัับปรุุงหลััก

บริิหาร (passive investment) เช่่น

ทั้้�งนี้้� ก.ล.ต. จะเปิิดรัับฟัังความคิิดเห็็น

เกณฑ์์การอนุุญาตเสนอขายหลัักทรััพย์์

การลงทุุนในหลัั ก ทรัั พ ย์์ สัั ญ ญาซื้้� อ

จากผู้้�ที่่�เกี่่ยวข้้
�
อง ผู้้�สนใจ และประชาชน

ที่่�ออกใหม่่ต่่อประชาชน เพื่่�อป้้องปราม

ขายล่่วงหน้้า (ไม่่รวมการลงทุุนเพื่่� อ

เกี่่ยว
� กัับการปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์การ

ไม่่ให้้บริิษััทที่่�ออกหลัักทรััพย์์และบริิษััท

ป้้องกัันความเสี่่�ยงหรืือ hedging) และ

อนุุญาตและแนวทางการกำำ�กัับดููแลใน

จดทะเบีียน (บจ.) ประกอบธุุรกิิ จ ใน

สิินทรััพย์์ดิิจิิทััล เป็็นต้้น รวมกัันเกิินกว่่า

เรื่่�องดัังกล่่าวต่่อไป

ลัักษณะการบริิหารจััดการเงิินลงทุุน

ร้้อยละ 40 ของสิินทรััพย์์รวมตามงบ

(investment company) อัันเป็็นการ

การเงิินรวม ทั้้�งนี้้� ไม่่นัับรวมการลงทุุน

หลีีกเลี่่ย
� งหรืือไม่่ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายและ

เพื่่�อบริิหารสภาพคล่่อง เช่่น พัันธบััตร

หลัักเกณฑ์์ว่่าด้้วยการประกอบธุุรกิิจการ

รััฐบาล กองทุุนรวมตลาดเงิิน กองทุุน

จััดการกองทุุนรวม การจััดการกองทุุน

รวมตราสารหนี้้� เงิินลงทุุนในบริิษััทร่่วม

ส่่วนบุุคคล ผู้้� จัั ดการ เงิิ น ทุุนสัั ญ ญา

ที่่�ไม่่เป็็น investment company เงิิน

ซื้้� อ ขายล่่วงหน้้า และผู้้� จัั ดการ เงิิ น ทุุน

ลงทุุนในบริิษััทในเครืือที่่�อยู่่�ภายใต้้กลุ่่�ม

สิินทรััพย์์ดิจิ
ิ ทั
ิ ล
ั (regulatory arbitrage)

บริิ ษัั ท ใหญ่่เดีียวกัั น และเงิิ น ลงทุุนใน
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EIC มองเงิินเฟ้้อมีีแนวโน้้ม
ยัังอยู่่�ในระดัับที่่�สููงต่่อเนื่่�องในปีี 2022
EIC ธนาคารไทยพาณิิชย์์ วิิเคราะห์์ อััตรา
เงิินเฟ้้อทั่่�วโลกเร่่งตััวขึ้้น
� สู่่�ระดัับสููงสุุดในรอบ
หลายทศวรรษ EIC มองว่่าเงิินเฟ้้อมีีแนวโน้้ม
ยัังอยู่่�ในระดัับที่่สูู
� งต่่อเนื่่�องในปีีนี้้� แต่่อาจชะลอ
ลงเล็็กน้้อยในช่่วงครึ่่ง
� หลัังของปีี และปรัับลด
ลงเข้้าใกล้้ระดัับเป้้าหมายของธนาคารกลาง
ส่่วนใหญ่่ได้้ในปีี 2023
---KEY SUMMARY--อััตราเงิินเฟ้้อทั่่�วโลกเร่่งตััวขึ้้�นสู่่�ระดัับสููงสุุด
ในรอบหลายทศวรรษ
นำำ�โดยสหรััฐฯ สหราชอาณาจัักร และสหภาพ
ยุุโรปที่่�อััตราเงิินเฟ้้อเร่่งตััวสููงสุุดในรอบ
กว่่า 40 ปีี และ 30 ปีีตามลำำ�ดัับ นอกจากนี้้�
อััตราเงิินเฟ้้อในกลุ่่�มเศรษฐกิิจกำำ�ลัังพััฒนา
(Emerging Markets: EMs) โดยเฉพาะในลา
ติินอเมริิกาก็็ปรัับสููงขึ้้�นเร็็วเช่่นกััน การเพิ่่�ม
ขึ้้�นของเงิินเฟ้้อทั่่�วโลกที่่�ร้้อนแรงเป็็นผลมา
จาก 3 ปััจจััยหลััก ได้้แก่่ 1) การฟื้้�นตััวของ
เศรษฐกิิจโลกในช่่วงที่่ผ่่า
� นมาทำำ�ให้้อุุปสงค์์ต่่อ
สิินค้้าและพลัังงานเพิ่่�มขึ้้�น 2) ปััญหาอุุปทาน
คอขวด (supply-chain disruption) รวม
ถึึงนโยบายควบคุุมโควิิ ด ของจีีน ส่่งผลให้้
อุุปทานขาดแคลนและขยายตััวได้้ไม่่ทัันต่่อ
อุุปสงค์์ และ 3) สงครามระหว่่างรััสเซีียและ
ยููเครน ตอกย้ำำ��ให้้สถานการณ์์ความไม่่สมดุุล
ระหว่่างอุุปสงค์์และอุุปทานรุุนแรงขึ้้�น กดดััน
ราคาสิินค้้าโภคภััณฑ์์เพิ่่�มเติิม
เงิินเฟ้้อในกลุ่่�มประเทศพััฒนาแล้้วปรัับสููง
ขึ้้�นจากทั้้�งปััจจััยอุุปสงค์์และอุุปทาน ขณะที่่�
เงิินเฟ้้อในกลุ่่�มประเทศกำำ�ลัังพััฒนาปรัับสููง
ขึ้้�นจากปััจจััยอุุปทานเป็็นหลััก
เงิินเฟ้้อในกลุ่่�มเศรษฐกิิจพััฒนาแล้้ว
(Advanced Economies) ปรัับสููงขึ้้�นจาก

ทั้้�งปััจจัยด้้า
ั
นอุุปทานที่่�เผชิิญปััญหาคอขวด
รวมถึึงอุุปสงค์์ที่่�ฟื้้�นตััวเร็็วจากการผ่่อน
คลายมาตรการควบคุุมแพร่่ระบาดที่่รุุด
� หน้้า
มากกว่่า ขณะที่่�การเพิ่่�มขึ้้�นของเงิินเฟ้้อใน
กลุ่่� ม เศรษฐกิิ จกำำ� ลัั ง พัั ฒ นา (Emerging
Markets: EMs) เป็็ น ผลจากด้้านอุุปทาน
หรืื อ ต้้นทุุนเป็็ น หลัั ก ขณะที่่� อุุ ปสงค์์ ภ ายใน
ประเทศยัั ง ไม่่ฟื้้� น ตัั วดีี นอกจากนี้้� ภายใน
กลุ่่�มเศรษฐกิิจกำำ�ลัังพััฒนายัังมีีการเร่่งตััว
ของเงิิ น เฟ้้ อ ที่่� แ ตกต่่างกัั น โดยเงิิ น เฟ้้ อ ใน
เศรษฐกิิจกำำ�ลัังพััฒนาในฝั่่�งเอเชีียเร่่งตััวช้้า
กว่่ากลุ่่�มเศรษฐกิิจลาติินอเมริิกา เนื่่�องจาก
เงิินเฟ้้อพื้้�นฐาน (Core Inflation) ปรัับเพิ่่�ม
ขึ้้� น น้้อยกว่่า ราคาอาหารไม่่ผัั น ผวนมาก
สััดส่่วนราคาพลัังงานในตะกร้้าเงิินเฟ้้อมีีน้้อย
กว่่า และค่่าเงิินมีีเสถีียรภาพมากกว่่า
เงิินเฟ้้อมีีแนวโน้้มอยู่่�ในระดัับที่่สูู
� งต่่อเนื่่�องใน
ปีีนี้้� แต่่จะทยอยปรัับลดลงเข้้าใกล้้ระดัับเป้้า
หมายของธนาคารกลางได้้ในปีี 2023
EIC มองว่่า เงิินเฟ้้อมีีแนวโน้้มยัังอยู่่�ในระดัับ
ที่่�สููงต่่อเนื่่�องในปีีนี้้� แต่่อาจชะลอลงเล็็กน้้อย
ในช่่วงครึ่่�งหลัังของปีี และปรัับลดลงเข้้าใกล้้
ระดัับเป้้าหมายของธนาคารกลางส่่วนใหญ่่ได้้
ในปีี 2023 จากสถานการณ์์สงครามรััสเซีียยููเครนและปััญหาอุุปทานคอขวดที่่�คาดว่่าจะ
ทยอยคลี่่�คลายลง การเพิ่่�มขึ้้�นของค่่าจ้้างที่่�
จะชะลอลงจากอุุปทานแรงงานที่่�จะเพิ่่�มขึ้้�น
เป็็นลำำ�ดัับ ปััจจัย
ั ฐานต่ำำ��ที่่จ
� ะทยอยหมดไป และ
ผลของการดำำ�เนิินนโยบายของภาครััฐและ
ธนาคารกลางที่่�จะตึึงตััวขึ้้�นทำำ�ให้้อุุปสงค์์ใน
ระบบเศรษฐกิิจชะลอลง
ธนาคารกลางทั่่�วโลกมีีแนวโน้้มดำำ�เนิิน
นโยบายการเงิินตึึงตััวเร็็วเพื่่�อควบคุุม
เงิินเฟ้้อ

ธนาคารกลางของสหรััฐฯ (Fed) มีีแนวโน้้ม
ปรัับขึ้้�นดอกเบี้้�ยทั้้�งหมด 7 ครั้้�งในปีีนี้้� และ
อาจปรัั บ ขึ้้� น ดอกเบี้้� ยทั้้� ง หมด อีีก 3 ครั้้� ง
ในปีี ห น้้า นอกจากนี้้� Fed จะเริ่่� ม ลดขนาด
งบดุุลเพื่่�อดููดซัับสภาพคล่่องออกจากระบบ
(Quantitative Tightening: QT) ในเดืือน
มิิถุุนายนนี้้� ส่่วนธนาคารกลางอัังกฤษ (BOE)
มีีแนวโน้้มปรัับขึ้้�นดอกเบี้้�ยจนถึึง 1.75% ใน
ปีีนี้้� และได้้เริ่่�มลดขนาดงบดุุลผ่่านการปล่่อย
ให้้พัันธบััตรที่่�ถืือครองหมดอายุุลงแล้้ว เช่่น
เดีียวกัั น กัั บ ธนาคารกลางยุุโรป (ECB) ที่่�
มีีแนวโน้้มสิ้้�นสุุดโครงการเข้้าซื้้�อสิินทรััพย์์
(APP) ในช่่วงสิ้้�นไตรมาส 2 และอาจปรัับขึ้้�น
ดอกเบี้้�ยครั้้�งแรกในเดืือนกรกฎาคมนี้้�
เงิินเฟ้้อที่่�เพิ่่�มขึ้้�นกดดัันการฟื้้�นตััวของ
เศรษฐกิิจโลกผ่่านการบริิโภคและการลงทุุน
ที่่�จะชะลอลง รวมถึึงการค้้าโลกและรายได้้
แท้้จริิงที่่�ลดลงซึ่่�งส่่งผลให้้ตลาดแรงงาน
ตึึงตััวขึ้้�น
อััตราเงิินเฟ้้อที่่สูู
� งขึ้้�นส่่งผลต่่อระบบ
เศรษฐกิิจผ่่าน 6 ช่่องทาง คืือ (1) กดดัันการ
ฟื้้�นตััวของการบริิโภคจากราคาสิินค้้าที่่�เพิ่่�ม
ขึ้้�นส่่งผลให้้อำำ�นาจซื้้�อสิินค้้าของผู้้บ
� ริิโภคปรัับ
ลดลง (2) การลงทุุนปรัับชะลอลงจากต้้นทุุน
ที่่�ปรัับเพิ่่�มขึ้้�นและความสามารถในการทำำ�
กำำ�ไรที่่�น้้อยลง (3) นโยบายการเงิินที่่�ตึึงตััว
ขึ้้�นจะเป็็นความเสี่่ย
� งต่่อภาระหนี้้�ที่อ
่� ยู่่�ในระดัับ
สููงในหลายประเทศ (4) ประเทศที่่นำ
� ำ�เข้้าสุุทธิิ
มีีแนวโน้้มเผชิิญการขาดดุุลเพิ่่�มมากขึ้้�นและ
อาจนำำ�ไปสู่่�การอ่่อนค่่าของสกุุลเงิินในบาง
ภููมิิภาคได้้ และ (5) รายได้้ที่่�แท้้จริิงที่่�ลดลง
จากภาวะเงิินเฟ้้อทำำ�ให้้แรงจููงใจของแรงงาน
ในการกลัับเข้้าสู่่�ตลาดแรงงานมีีลดลง ตลาด
แรงงานจึึงตึึงตััวขึ้้�น
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EIC มองเงิินเฟ้้อมีีแนวโน้้ม
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เงิินเฟ้้อโลกที่่�เร่่งตััวขึ้้�นจะส่่งผลต่่อเงิินเฟ้้อ
ไทยค่่อนข้้างจำำ�กััด
เนื่่�องจากสิินค้้านำำ�เข้้าของไทยจำำ�นวนมากถููก
นำำ�ไปใช้้ผลิิตเพื่่�อการส่่งออก ไม่่ได้้ใช้้ในการ
บริิโภคขั้้�นปลายหรืือผลิิตเพื่่�อการอุุปโภค
บริิโภคภายในประเทศมากนััก จึึงทำำ�ให้้เงิินเฟ้้อ
ไทยมีีความอ่่อนไหวต่่อราคาสิินค้้านำำ�เข้้าต่ำำ��
นอกจากนี้้� ถึึงแม้้ประเทศไทยเป็็นประเทศนำำ�
เข้้าน้ำำ�� มัั น สุุทธิิ แต่่เงิิ น เฟ้้ อไทยอาจไม่่ได้้รัั บ
ผลกระทบจากราคาพลัังงานในตลาดโลกที่่�
สููงขึ้้�นอย่่างเต็็มที่่� เนื่่�องจากมีีมาตรการช่่วย
เหลืือหลายอย่่างจากภาครััฐ โดยเฉพาะการ
ตรึึงราคาพลัังงาน สำำ�หรัับในระยะถััดไป อััตรา
เงิินเฟ้้อโลกจะส่่งผ่่านเข้้ามาในประเทศไทยได้้
มากขึ้้�นจากราคาพลัังงานที่่จ
� ะยัังคงยืืนอยู่่�ใน
ระดัับสููงและการทยอยลดการอุุดหนุุนราคา
จากรัั ฐ แต่่การส่่งผ่่านต้้นทุุนที่่� สูู งขึ้้� น ของ
ผู้้�ประกอบการมายัังผู้้�บริิโภคจะมีีอยู่่�อย่่าง
จำำ�กััด เนื่่�องจากอุุปสงค์์ในประเทศยัังไม่่ฟื้้�น
ตััวอย่่างเต็็มที่่� อีีกทั้้�ง ปััญหาอุุปทานคอขวดที่่�
จะคลี่่ค
� ลายลงชััดเจนในปีีหน้้าจะทำำ�ให้้อุุปทาน
สิินค้้ามีีเพิ่่�มขึ้้�น ส่่งผลให้้แรงกดดัันเงิินเฟ้้อจะ
ทยอยลดลงได้้
เกิิดอะไรขึ้้�นกัับเงิินเฟ้้อที่่อ
� ยู่่�ในระดัับสููงในรอบ
หลายทศวรรษ อััตราเงิินเฟ้้อโลกปรัับเพิ่่�ม
ขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วในช่่วงครึ่่ง
� หลัังของปีี 2021
และปรัับเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราเร่่งต่่อเนื่่�องสู่่�ระดัับ
สููงสุุดในรอบหลายทศวรรษ หลายประเทศทั่่�ว
โลกเผชิิญปััญหาเงิินเฟ้้อปรัับเพิ่่�มสููงขึ้้�นอย่่าง
รวดเร็็วในช่่วงที่่�ผ่่านมา (รููปที่่� 1 ซ้้าย) นำำ�โดย
สหรัั ฐ ฯ ที่่� อัั ต ราเงิิ น เฟ้้ อ ปรัั บ เพิ่่� ม สููงขึ้้� น ต่่อ
เนื่่�องมาอยู่่�ที่่� 8.5% ในเดืือนมีีนาคม 2022 ซึ่่ง
�
อยู่่�ในระดัับสููงสุุดในรอบกว่่า 40 ปีี เช่่นเดีียว
กัับกัับสหราชอาณาจัักร ที่่อั
� ต
ั ราเงิินเฟ้้อปรัับ
เพิ่่�มสููงขึ้้�นมาอยู่่�ที่ร
่� ะดัับสููงสุุดในรอบ 30 ปีีที่่�
7% ในเดืือนมีีนาคม 2022 และสหภาพยุุโรป

ที่่�อััตราเงิินเฟ้้อปรัับเพิ่่�มสููงขึ้้�นมาอยู่่�ที่่� 6.2%
ในเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2022 สููงสุุดในรอบ 30
ปีี เช่่นกััน นอกจากนี้้� กลุ่่�มเศรษฐกิิจกำำ�ลััง
พััฒนา (Emerging Markets: EMs) เริ่่�ม
เผชิิญปััญหาเงิินเฟ้้อที่่�รุุนแรงขึ้้�นเช่่นกััน โดย
เฉพาะลาติินอเมริิกาที่่�เผชิิญปััญหาเงิินเฟ้้อ
สููงสุุดในรอบ 15 ปีี อย่่างไรก็็ตาม ในหลาย
ประเทศเงิินเฟ้้อเพิ่่�มขึ้้�นในอััตราที่่น้้
� อยกว่่า
(รููปที่่� 1 ขวา) เช่่น เงิินเฟ้้อในจีีนที่่�ไม่่ปรัับสููง
ขึ้้�นมากนัักเนื่่�องจากอุุปสงค์์ภายในประเทศ
ขยายตััวชะลอลง อีีกทั้้�ง ราคาอาหารบาง
กลุ่่�มปรัับลดลง โดยเฉพาะราคาเนื้้�อหมููจาก
อุุปทานที่่�ฟื้้�นตััวหลัังจากการระบาดของโรค
อหิิวาต์์หมููในปีี 2020 รวมถึึงภาคการผลิิต
ฟื้้�นตััวเร็็วกว่่าการบริิโภคทำำ�ให้้ปััญหาการ
ขาดแคลนอุุปทานในประเทศน้้อยกว่่าที่่อื่่
� �น
ด้้านญี่่�ปุ่่�นไม่่เผชิิญปััญหาเงิินเฟ้้อเช่่นกััน
เนื่่�องจากโครงสร้้างเงิินเฟ้้ออยู่่�ในระดัับต่ำำ��
จากอุุปสงค์์สิินค้้าที่่�ยัังต่ำำ�� ค่่าแรงเติิบโตช้้า
และจำำ�นวนประชากรที่่�หดตััวต่่อเนื่่�อง ส่่วน
เศรษฐกิิจภููมิิภาคอาเซีียนที่่�ในปีีที่่�ผ่่านมายััง
ไม่่เผชิิญปััญหาเงิินเฟ้้อรุุนแรงนััก เริ่่�มเห็็น
สััญญาณเงิินเฟ้้อที่่ป
� รัับสููงขึ้้�นบ้้างแล้้วในช่่วง
ต้้นปีี 2022
การเพิ่่�มขึ้้�นของเงิินเฟ้้อที่่ร้้
� อนแรงเป็็นผลมา
จาก 3 ปััจจััยหลััก ได้้แก่่ 1) การฟื้้�นตััวของ
เศรษฐกิิจโลกในช่่วงที่่ผ่่า
� นมาทำำ�ให้้อุุปสงค์์ต่่อ
สิินค้้าและพลัังงานเพิ่่�มขึ้้�น 2) ปััญหาอุุปทาน
คอขวด (supply-chain disruption) รวม
ถึึงนโยบายควบคุุมโควิิ ด ของจีีน ส่่งผลให้้
อุุปทานขาดแคลนและขยายตััวได้้ไม่่ทัันต่่อ
อุุปสงค์์ และ 3) สงครามระหว่่างรััสเซีียและ
ยููเครน ตอกย้ำำ��ให้้สถานการณ์์ความไม่่สมดุุล
ระหว่่างอุุปสงค์์และอุุปทานรุุนแรงขึ้้�น กดดััน
ราคาสิินค้้าโภคภััณฑ์์เพิ่่�มเติิม

(1) การฟื้้น
� ตััวของเศรษฐกิิจโลกในช่่วงที่่ผ่่า
� น
มาทำำ�ให้้อุุปสงค์์ต่่อสิินค้้าและพลัังงานเพิ่่�มขึ้้�น
หลัังจากที่่�สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
COVID-19 เริ่่� ม ปรัั บ ดีีขึ้้� น ในหลายประเทศ
ประกอบกัับครััวเรืือนมีีเงิินออมเพิ่่�มขึ้้�นในช่่วง
ที่่�มีีการปิิดเมืือง (precautionary saving)
จากกิิจกรรมการใช้้จ่่ายที่่ถููก
� จำำ�กััดและเงิิน
สนัั บ สนุุนครัั ว เรืื อ นจากภาครัั ฐ ทำำ� ให้้หลัั ง
จากที่่ภ
� าครััฐได้้ผ่่อนคลายมาตรการปิิดเมืือง
ลง จึึงมีีความต้้องการจัับจ่่ายใช้้สอย (Pentup demand) เพิ่่�มขึ้้�นมาก โดยเงิินออมที่่�
สะสมมานั้้�นส่่งผลให้้ผู้้�บริิโภคมีีกำำ�ลัังซื้้�อมาก
พอที่่จ
� ะทำำ�ให้้การฟื้้�นตััวของอุุปสงค์์สิินค้้า
เติิบโตอย่่างแข็็งแกร่่ง นอกจากนี้้� การฟื้้น
� ตััว
ของเศรษฐกิิจโลกยัังทำำ�ให้้ความต้้องการใช้้
พลัังงานปรัับเพิ่่�มขึ้้�น ขณะที่่อุุ
� ปทานพลัังงาน
มีีไม่่เพีียงพอและขยายตััวได้้ช้้าจากการลงทุุน
ในภาคพลัังงานฟอสซิิลที่่�ชะลอลง จึึงทำำ�ให้้
ราคาพลัั ง งานปรัั บ สููงขึ้้� น ต่่อเนื่่� อ ง กดดัั น
อััตราเงิินเฟ้้อทั่่�วโลก
นอกจากนี้้� การฟื้้�นตััวทางเศรษฐกิิจและการ
เปิิดเมืืองยัังทำำ�ให้้มีีความต้้องการแรงงาน
เพิ่่�มขึ้้�นโดยเฉพาะในภาคบริิการ แต่่แรงงานที่่�
ยัังไม่่กลัับเข้้าสู่่�ตลาดแรงงานเต็็มที่่� เนื่่�องจาก
แรงงานส่่วนหนึ่่�งได้้ออกจากตลาดแรงงาน
เพื่่�อดููแลเด็็กหรืือผู้้�สููงอายุุในช่่วงที่่มีีการ
�
แพร่่ระบาด และแรงงานอีีกส่่วนหนึ่่�งก็็หัันมา
ประกอบอาชีีพอิิสระ (self-employment)
มากขึ้้�น ด้้วยเหตุุนี้้� ตลาดแรงงานของบาง
ประเทศจึึงปรัับตึึงตััวขึ้้�นในช่่วงที่่�ผ่่านมา ส่่ง
ผลให้้ค่่าจ้้างปรัับสููงขึ้้�น โดยสหรััฐฯ เผชิิญ
ปััญหาการขาดแคลนแรงงานที่่รุุ
� นแรง สะท้้อน
จากจำำ�นวนตำำ�แหน่่งงานทั้้�งหมดที่่�ต้้องการ
จ้้างมีีมากกว่่าจำำ�นวนแรงงานในระบบทั้้�งหมด
มากส่่งผลให้้เกิิดการขาดแคลนแรงงาน
รุุนแรงและค่่าจ้้างแรงงานของสหรััฐฯ ปรัับ
เพิ่่�มสููงขึ้้�นมาก
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EIC มองเงิินเฟ้้อมีีแนวโน้้ม
ยัังอยู่่�ในระดัับที่่�สููงต่่อเนื่่�องในปีี 2022
นอกจากนี้้� สหราชอาณาจัักรก็็เผชิิญปััญหา
ขาดแคลนแรงงานเช่่นกััน โดยนอกเหนืือจาก
ปััจจััยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ COVID-19 แล้้ว ยััง
ได้้รัับแรงกดดัันจากนโยบาย Brexit ที่่�ทำำ�ให้้
อุุปทานแรงงานลดลงก่่อนการแพร่่ระบาด
อยู่่� แ ล้้ว ส่่งผลให้้ค่่าแรงปรัั บ เพิ่่� ม สููงขึ้้� น ต่่อ
เนื่่�อง (รููปที่่� 3 ขวามืือ) อย่่างไรก็็ดีี สหภาพ
ยุุโรปไม่่เผชิิญปััญหาขาดแคลนแรงงาน
รุุนแรงนััก เนื่่�องจากในช่่วงการแพร่่ระบาด
ของ COVID-19 รััฐบาลของยุุโรปมุ่่ง
� เน้้นการ
จ่่ายเงิินให้้บริิษััทเพื่่�อรัักษาระดัับการจ้้างงาน
แทนที่่�การใช้้นโยบายลดพนัักงาน จึึงทำำ�ให้้
อััตราว่่างงานไม่่เปลี่่�ยนแปลงมากนััก และค่่า
จ้้างเพิ่่�มขึ้้�นไม่่มาก
ทั้้�งนี้้�ความเป็็นไปได้้ที่่�ค่่าจ้้างที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจะนำำ�ไป
สู่่�เหตุุการณ์์ Wage-Price Spiral[1] มีีอยู่่�
แต่่ไม่่มากนััก เนื่่�องจากคาดการณ์์เงิินเฟ้้อใน
ระยะปานกลางยัังอยู่่�ใกล้้ระดัับก่่อนการแพร่่
ระบาด (Pre-pandemic)
อีีกทั้้� ง คาดว่่าอุุปทานแรงงานที่่� จ ะเพิ่่� ม ขึ้้� น
จะทำำ�ให้้ค่่าแรงทยอยปรัับลดลงในระยะต่่อ
ไป โดยในช่่วงปีี 1970 เงิินเฟ้้อของสหรััฐฯ
เพิ่่�มสููงขึ้้�นมากจากทิิศทางพลัังงานโลก
ขณะที่่�ทางธนาคารกลางสหรััฐฯ (Fed) รีีรอ
ในการปรัับขึ้้�นดอกเบี้้�ยเนื่่�องจากมองว่่า
เงิิ น เฟ้้ อ มาจากปัั จจัั ยด้้า นอุุปทาน (costpush inflation) ส่่งผลให้้คาดการณ์์เงิินเฟ้้อ
(inflation expectation) ปรัับเพิ่่�มขึ้้�นเกิิน
กว่่ากรอบเป้้าหมายของธนาคารกลางมาก
นำำ�ไปสู่่�การเรีียกร้้องของสหภาพแรงงานให้้
นายจ้้างปรัับขึ้้�นค่่าแรง และนำำ�ไปสู่่� WagePrice Spiral ส่่งผลให้้ธนาคารกลางต้้อง
ดำำ� เนิิ น นโยบายที่่� ตึึ งตัั วรุุ นแรง และนำำ� ไปสู่่�
การชะลอตััวของเศรษฐกิิจ อย่่างไรก็็ดีี EIC

คาดว่่าเหตุุการณ์์เงิินเฟ้้อในปีีนี้้�จะไม่่นำำ�ไป
สู่่� Wage-Price Spiral จากปััจจััยหลััก 3
ประการ ได้้แก่่
1) คาดการณ์์ เงิิ น เฟ้้ อในระยะปานกลางยัั ง
อยู่่�ใกล้้ระดัับก่่อนโควิิด ขณะที่่�ธนาคารกลาง
ในเศรษฐกิิ จต่่าง ๆ แสดงท่่าทีีที่่� ชััดเจนขึ้้�น
เพื่่� อ ตรึึงคาดการณ์์ เ งิิ น เฟ้้ อ (anchored
inflation expectation)และสื่่� อ สารต่่อ
สาธารณะอย่่างสม่ำำ�� เสมอ ทำำ� ให้้ตลาดยัั ง
มองว่่าการเพิ่่�มของระดัับราคาเป็็นเพีียง
ชั่่�วคราวและคาดว่่าจะยัังไม่่ปรัับค่่าจ้้างขึ้้�น
มากนััก 2) อุุปทานแรงงานจะทยอยเพิ่่�มขึ้้�น
จากเงิินสนัับสนุุนภาครััฐที่่�หมดอายุุ ความ
กัั ง วลต่่อการติิ ด เชื้้� อ ที่่� ล ดลง และการผ่่อน
คลายมาตรการควบคุุมของรััฐบาลที่่จ
� ะเอื้้�อ
ให้้แรงงานกลัั บ มาทำำ� งานได้้มากขึ้้� น ส่่งผล
ให้้ค่่าจ้้างมีีแนวโน้้มชะลอตััวลง รวมถึึง 3)
สหภาพแรงงานปััจจุุบัันไม่่มีีความเข้้มแข็็ง
เหมืื อ นในสมัั ย 1970 จึึงมีีอำำ� นาจต่่อรอง
ค่่าแรงน้้อยกว่่า
(2) ปััญหาอุุปทานคอขวด (supply-chain
disruption) และนโยบายควบคุุมโควิิดของ
จีีน ทำำ�ให้้อุุปทานมีีไม่่เพีียงพอต่่ออุุปสงค์์ที่่�
เพิ่่�มขึ้้�นมาก โดยถึึงแม้้ว่่าปััญหาอุุปทานคอ
ขวดจะส่่งสััญญาณคลี่่ค
� ลายลงในช่่วงปลาย
ปีี 2021 แต่่การฟื้้�นตััวของอุุปทานกลัับมา
ชะลอลงในช่่วงไตรมาสแรกของปีีนี้้� ซึ่่�งเป็็น
ผลจากทั้้�งการแพร่่ระบาดของโควิิด-19 สาย
พัันธุ์์� Omicron สะท้้อนจากดััชนีีผู้้�จััดการ
ฝ่่ายจัั ดซื้้� อ ภาคการผลิิ ต ได้้แก่่ การฟื้้� น ตัั ว
ของยอดสิินค้้าคงคลัังและยอดการผลิิต
สิินค้้าใหม่่ที่่�ปรัับชะลอตััวลง รวมถึึงการฟื้้�น
ตััวของระยะเวลาขนส่่งที่่�ปรัับล่่าช้้าลง (รููป
ที่่� 5) นอกจากนี้้� การดำำ�เนิินนโยบายควบคุุม

โควิิดของรััฐบาลจีีน (Zero Covid) ต่่อเนื่่�อง
ได้้นำำ�ไปสู่่�การปิิดโรงงานและท่่าเรืือขนส่่งใน
บางพื้้�นที่่� เพิ่่�มความเสี่่�ยงต่่อการยืืดเยื้้�อของ
ปััญหาอุุปทานคอขวด รวมถึึงกดดัันต้้นทุุน
การขนส่่งให้้ยัังทรงตััวอยู่่�ในระดัับสููงต่่อ
เนื่่�อง (รููปที่่� 6) ด้้วยความไม่่สมดุุลระหว่่าง
อุุปสงค์์และอุุปทานที่่ยื
� ด
ื เยื้้�อว่่าที่่ค
� าดการณ์์ไว้้
(prolonged demand-supply imbalance)
อััตราเงิินเฟ้้อโลกจึึงเร่่งตััวขึ้้�น
(3) สงครามระหว่่างรััสเซีียและยููเครน ทำำ�ให้้
สถานการณ์์ความไม่่สมดุุลระหว่่างอุุปสงค์์
และอุุปทานรุุนแรงขึ้้�น ส่่งผลต่่อราคาสิินค้้า
โภคภััณฑ์ที่
์ ่�ปรัับสููงขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วจากที่่�
ก่่อนหน้้านี้้�ก็มีี
็ แนวโน้้มปรัับสููงขึ้้�นตามอุุปสงค์์
ที่่� เ พิ่่� ม ขึ้้� น อยู่่� แ ล้้ว จึึงเป็็ น แรงกดดัั น อัั ต รา
เงิินเฟ้้อเพิ่่�มเติิม
อุุปทานพลัังงานจากรััสเซีียที่่�ลดลงส่่งผลให้้
ราคาพลัังงานปรัับเพิ่่�มขึ้้�นต่่อเนื่่�อง รััสเซีีย
เป็็นผู้้�ส่่งออกพลัังงานที่่�สำำ�คััญของโลก โดย
เป็็นผู้้�ส่่งออกก๊๊าซธรรมชาติิราว 17% ของ
อุุปทานในตลาดโลก และส่่งออกน้ำำ��มัันราว
10% ของอุุปทานตลาดโลก นอกจากนี้้�
รััสเซีียยัังเป็็นผู้้ส่่
� งออกพลัังงานรายสำำ�คััญ
ให้้แก่่สหภาพยุุโรป โดยประมาณ 40% ของ
การนำำ�เข้้าก๊๊าซธรรมชาติิของสหภาพยุุโรป
มาจากรััสเซีีย ทำำ�ให้้สหภาพยุุโรปมีีแนวโน้้ม
ได้้รัับผลกระทบมากกว่่าภููมิิภาคอื่่�น ซึ่่�งนัับ
ตั้้� ง แต่่ต้้นปีี รา คาก๊๊าซธรรมชาติิ (Dutch
TTF) ซึ่่�งเป็็นราคาอ้้างอิิงก๊๊าซธรรมชาติิของ
ยุุโรป และราคาน้ำำ��มัันดิิบ Brent ของสหภาพ
ยุุโรป (European Brent oil) ปรัับเพิ่่�มขึ้้�นถึึง
22.8% และ 47.7% ตามลำำ�ดัับ (ณ วัันที่่� 18
พฤษภาคม 2022)
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ราคาอาหารและสิินค้้าเกษตรปรัับเพิ่่�ม
ขึ้้�นจากอุุปทานจากรััสเซีียและยููเครนที่่�
ลดลง รวมถึึงปััญหาภััยธรรมชาติิในทวีีป
อเมริิกาที่่�รุุนแรงในปีีที่่�ผ่่านมา มาตรการ
คว่ำำ��บาตรทางเศรษฐกิิจต่่อรััสเซีียและการ
ห้้ามการส่่งออกผลิิตภััณฑ์ภ
์ าคการเกษตร
บางประเภทของรััสเซีียเพื่่�อเป็็นการตอบโต้้
รวมถึึงการห้้ามส่่งออกอาหารและสิินค้้า
เกษตรในหลายประเทศเพื่่�อแก้้ปััญหา
สิินค้้าขาดแคลนและปกป้้องอุุปทานภายใน
ประเทศของตน ส่่งผลให้้อุุปทานสิิ น ค้้า
เกษตรขาดแคลน อีีกทั้้� ง พื้้� น ที่่� การทำำ�
สงครามบางแห่่งยัังเป็็นแหล่่งเพาะปลููกพืืช
ผลเกษตรที่่�สำำ�คััญ โดยรััสเซีียและยููเครน
ถืือเป็็นประเทศผู้้ส่่
� งออกสิินค้้าเกษตรที่่�
สำำ�คััญของโลก โดยมีีสััดส่่วนการส่่งออก
ข้้าวสาลีี ข้้าวบาร์์เลย์์ และข้้าวโพด รวมกััน
ประมาณ 29% 35% และ 19% ของปริิมาณ
การค้้าโลก ตามลำำ�ดัับ และส่่งออกน้ำำ��มััน
ดอกทานตะวัันรวมกัันสููงถึึง 78% (รููปที่่�
8) นอกจากนี้้� รััสเซีียยัังเป็็นแหล่่งส่่งออก
ปุ๋๋�ยซึ่่ง
� เป็็นต้้นทุุนสำำ�คััญของภาคการเกษตร
โดยมีีสััดส่่วนการส่่งออกปุ๋๋�ยยููเรีียและปุ๋๋�ย
โพแทสเซีียมที่่� 17% และ 16% ของปริิมาณ
การค้้าโลกตามลำำ�ดัับ ส่่งผลให้้ราคาสิินค้้า
ภาคการเกษตรมีีแนวโน้้มปรัับเพิ่่�มสููงขึ้้�น
ต่่อเนื่่�อง (รููปที่่� 7 กลาง) โดยราคาพืืชผล
ทางการเกษตรที่่�ปรัับเพิ่่�มขึ้้�นจะทำำ�ให้้ราคา
อาหารบางกลุ่่�มปรัับสููงขึ้้�น เช่่น ราคาข้้าว
สาลีีที่่เ� พิ่่�มขึ้้�นส่่งผลให้้ราคาขนมปััง ขนมอบ
และผลิิตภััณฑ์เ์ ส้้นมีีแนวโน้้มสููงขึ้้�น ราคาถั่่�ว
เหลืืองและน้ำำ��มัันปาล์์มที่่�เพิ่่�มขึ้้�นทำำ�ให้้ราคา
น้ำำ��มัันพืืชเพิ่่�มขึ้้�น ราคาข้้าวโพด ข้้าวสาลีีที่่�
เพิ่่�มขึ้้�นทำำ�ให้้ราคาอาหารสััตว์์เพิ่่�มขึ้้�น ราคา
ข้้าวบาร์์เลย์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นทำำ�ให้้ต้้นทุุนการผลิิต
เบีียร์์เพิ่่�มขึ้้�น เป็็นต้้น

ราคาโลหะอุุตสาหกรรมสำำ�คัญ
ั ปรัับเพิ่่�มขึ้น
้�
ซึ่่�งจะส่่งผลต่่อต้้นทุุนการผลิิตและอุุปทาน
คอขวด
ในภาคเซมิิ ค อนดัั ก เตอร์์ ยานยนต์์ และ
อุุปกรณ์์ อิิ เ ล็็ ก ทรอนิิ กส์์ โดยรัั ส เซีียส่่ง
ออกโลหะแพลเลเดีียม 43% ของโลก
ซึ่่่�งเป็็นวััตถุุดิิบสำำ�คััญสำำ�หรัับอุุปกรณ์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ รััสเซีียผลิิตนิิกเกิิลประมาณ
10% ของโลก ซึ่่� ง เป็็ น วัั ต ถุุดิิ บ สำำ� คัั ญ ใน
การผลิิตแบตเตอรี่่�สำำ�หรัับใช้้ในรถยนต์์
ไฟฟ้้ า ขณะที่่� ยูู เครนเป็็ น แหล่่งผลิิ ต ก๊๊าซ
นีีออนบริิ สุุ ทธิ์์� ราว 70% ของกำำ� ลัั ง การ
ผลิิตทั่่�วโลกซึ่่�งใช้้ในกระบวนการผลิิตเซมิิ
คอนดัักเตอร์์ ดัังนั้้�น สงครามที่่�ยืืดเยื้้�อจะ
ซ้ำำ��เติิมปััญหาอุุปทานคอขวดที่่�ตึึงตััวและ
ทำำ�ให้้ราคาสิินค้้าโภคภััณฑ์กลุ่
์ ่�มโลหะปรัับ
สููงขึ้้�น (รููปที่่� 7 ขวามืือ) ส่่งผลต่่อต้้นทุุนใน
อุุตสาหกรรมเซมิิคอนดัักเตอร์์ อุุปกรณ์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ และภาคยานยนต์์ให้้เพิ่่�มสููง
ขึ้้�นมาก
เงิินเฟ้้อที่่�เร่่งตััวขึ้้�นมีีความแตกต่่างกัันใน
แต่่ละภููมิิภาคหรืือไม่่ อย่่างไร ?
การเพิ่่�มขึ้้�นของเงิินเฟ้้อในแต่่ละภููมิิภาค
มีีความแตกต่่างกัั น โดยเงิิ น เฟ้้ อ ในกลุ่่� ม
เ ศ รษ ฐ กิิ จ พัั ฒ น า แ ล้้ว ( A d v a n c e d
Economies: AEs) ปรัั บ สููงขึ้้� น จากทั้้� ง
อุุปสงค์์ที่่�ฟื้้�นตััวเร็็วกว่่าจากการเปิิดเมืือง
ที่่� เ ร็็ วกว่่าภููมิิ ภ าคอื่่� น ๆและมาตรการ
สนัับสนุุนจากภาครััฐที่่มีี
� ขนาดใหญ่่กว่่า
ภููมิิภาคอื่่� น ๆ รวมถึึงปัั จจััยด้้านอุุปทาน
ที่่�เผชิิญปััญหาคอขวดส่่งผลให้้ระยะเวลา
ขนส่่งสิินค้้าและระดัับราคาสิินค้้าปรัับเพิ่่�ม
สููงขึ้้�นต่่อเนื่่�อง จึึงทำำ�ให้้อััตราเงิินเฟ้้อปรัับ

เพิ่่�มขึ้้�นเร็็วโดยพบว่่าทั้้�งเงิินเฟ้้อพื้้�นฐาน
และเงิินเฟ้้อทั่่�วไปต่่างปรัับเพิ่่�มขึ้้�น ขณะที่่�
การเพิ่่�มขึ้้�นของเงิินเฟ้้อในกลุ่่�มเศรษฐกิิจ
กำำ�ลัังพััฒนา (Emerging Markets: EMs)
เป็็นผลจากปััญหาด้้านอุุปทานคอขวดเป็็น
หลัั ก แต่่อุุปสงค์์ ภ ายในประเทศยัั ง อยู่่� ใ น
ภาวะอ่่อนแอ สะท้้อนจากเงิินเฟ้้อพื้้�นฐาน
(core CPI) ที่่�ปรัับเพิ่่�มขึ้้�นเพีียงเล็็กน้้อย
เมื่่�อเทีียบกัับเงิินเฟ้้อทั่่�วไปที่่เ� พิ่่�มขึ้้�นในอััตรา
ที่่สูู
� งกว่่าตามการเร่่งตััวของราคาพลัังงาน
และอาหารสด
นอกจากนี้้� เงิินเฟ้้อในกลุ่่�มเศรษฐกิิจกำำ�ลััง
พััฒนาก็็มีีความแตกต่่างกัันเช่่นกััน โดย
เศรษฐกิิจในลาติินอเมริิกาเผชิิญปััญหา
เงิินเฟ้้อที่่รุุ
� นแรงกว่่าภููมิิภาคอื่่�น ๆ เงิินเฟ้้อ
ในกลุ่่ม
� ลาติินอเมริิกา (LATAM) โดยเฉพาะ
ในบราซิิ ล เม็็ กซิิโก ชิิ ลีี โคลอมเบีีย เปรูู
ปรัับเพิ่่�มสููงขึ้้�นเร็็วในปีี 2021 และสููงกว่่า
กลุ่่� ม เศรษฐกิิ จกำำ� ลัั ง พัั ฒ นาอื่่� น ๆ โดย
เป็็นผลจากการเพิ่่�มขึ้้�นของราคาอาหาร
และพลัังงานเป็็นหลััก อีีกทั้้�ง การอ่่อนค่่า
ของเงิินในภููมิิภาคก็็ส่่งผลให้้ราคาสิินค้้า
นำำ�เข้้าปรัับเพิ่่�มสููงขึ้้�น กระทบต่่อเงิินเฟ้้อ
ในประเทศ ขณะที่่�เงิินเฟ้้อในภููมิิภาคเอเชีีย
ไม่่รุุนแรงเท่่า เนื่่�องจากอุุปสงค์์ในประเทศ
ยัั ง อยู่่� ใ นภาวะอ่่อนแอ สัั ดส่่ว นพลัั ง งาน
ในตะกร้้าเงิินเฟ้้อน้้อยกว่่ากลุ่่�มลาติินอเม
ริิกา ราคาอาหารไม่่ผัันผวนมากจากสภาพ
ภููมิิอากาศ อีีกทั้้�ง ตะกร้้าเงิินเฟ้้อมีีสััดส่่วน
สิินค้้านำำ�เข้้า (import content) ที่่�ราคา
ปรัับสููงขึ้้�นมากในช่่วงที่่�ผ่่านมาไม่่มากนััก
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แม้้ภููมิิภาคเอเชีียไม่่เผชิิญปััญหาเงิินเฟ้้อ
รุุนแรงในปีี ที่่� ผ่่า นมา แต่่คาดว่่าในปีี นี้้� จ ะ
เห็็นสััญญาณการเพิ่่�มขึ้้�นของเงิินเฟ้้อที่่�
สููงเช่่นกััน ซึ่่�งเป็็นผลจากการฟื้้�นตััวของ
เศรษฐกิิจที่จ
่� ะดีีขึ้้�นในปีีนี้้� (late openers)
ตามจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อที่่�คาดว่่าจะทยอยลด
ลงจากอััตราการฉีีดวััคซีีนที่่�สููงขึ้้�น ทำำ�ให้้
มาตรการควบคุุมผ่่อนคลายลงและเริ่่�มเห็็น
การประกาศเปิิดประเทศในหลายพื้้�นที่่�แล้้ว
นอกจากนี้้� แรงกดดัันด้้านราคาพลัังงานที่่�
เพิ่่�มขึ้้�นจากความเสี่่ย
� งด้้านภููมิิรััฐศาสตร์์
ที่่� เพิ่่� ม ขึ้้� น การดำำ�เนิิ น นโยบายที่่� ตึึ งตัั วขึ้้� น
ของธนาคารกลางสหรัั ฐ ฯ (Fed) และ
ธนาคารกลางยุุโรป (ECB) อาจกระทบต่่อ
ภาวะการเงิินในภููมิิภาคเอเชีียทำำ�ให้้ค่่าเงิิน
ในภููมิิภาคอาจอ่่อนค่่าลง และราคาสิินค้้า
นำำ�เข้้าปรัับเพิ่่�มสููงขึ้้�นได้้ อย่่างไรก็็ดีี EIC
คาดว่่าเงิินเฟ้้อในฝั่�ง
่ เอเชีียจะไม่่เร่่งตััวสููง
มากเช่่นเดีียวกัับที่่เ� กิิดขึ้้น
� ในกลุ่่ม
� เศรษฐกิิจ
พัั ฒ นาแล้้วในช่่วงที่่� ผ่่า นมา เนื่่� อ งจาก
ปััญหาอุุปทานคอขวดจะทยอยคลี่่�คลาย
ลง ทำำ�ให้้ราคาสิินค้้าบางกลุ่่�มและอััตราค่่า
ระวางลดลง
แนวโน้้มเงิินเฟ้้อในระยะต่่อไปจะเป็็น
อย่่างไร  และจะมีีปััจจััยอะไรบ้้างที่่�จะส่่งผล
ให้้เงิินเฟ้้อทยอยคลี่่�คลาย ?
เงิินเฟ้้อมีีแนวโน้้มยัังอยู่่�ในระดัับที่่สูู
� งต่่อ
เนื่่�องในปีีนี้้� แต่่อาจชะลอลงเล็็กน้้อยในช่่วง
ครึ่่ง
� หลัังของปีีนี้้� และจะสามารถปรัับลดลง
เข้้าใกล้้ระดัับเป้้าหมายของธนาคารกลาง
ได้้ในปีี 2023 จากปััจจััยต่่าง ๆ ดัังต่่อไปนี้้�

ราคาสิินค้้าโภคภััณฑ์์คาดว่่ามีีแนวโน้้ม
ชะลอตััวลงภายใต้้สมมติิฐานที่่�ความ
ตึึงเครีียดสงครามรััสเซีีย-ยููเครนเริ่่�ม
ทยอยคลี่่�คลายลงจากช่่วงต้้นปีี และปััจจััย
ฐานต่ำำ�� ทยอยหมดไป โดยในกรณีีฐาน
EIC คาดว่่าสงครามรัั ส เซีีย-ยููเครนจะ
ไม่่ทวีีความรุุนแรงขึ้้�นจนนำำ�ไปสู่่�วิิกฤต
พลัังงานที่่�รุุนแรง (เช่่น รััสเซีียระงัับการ
ส่่งออกพลัังงานไปยุุโรปทุุกช่่องทาง) แต่่
จะทยอยคลี่่ค
� ลายลงได้้ในช่่วงครึ่่ง
� หลัังของ
ปีีนี้้� เนื่่�องจากความสููญเสีียที่่�จะเกิิดกัับผู้้�
ที่่�เกี่่�ยวข้้องมีีอยู่่�สููง ไม่่ว่่าจะเป็็นเศรษฐกิิจ
รััสเซีียที่่อ
� ยู่่�ในภาวะอ่่อนแอมากแล้้ว ปััญหา
เงิินเฟ้้อที่่�ปรัับเพิ่่�มสููงขึ้้�นในหลายประเทศ
และเศรษฐกิิจยุุโรปที่่�ชะลอลงมาก ในด้้าน
ของสหรัั ฐ ฯ มีีโอกาสที่่� จ ะส่่งกำำ� ลัั ง ทหาร
เข้้าร่่วมสงครามน้้อย เพราะอาจก่่อให้้เกิิด
สงครามเป็็นวงกว้้างมากขึ้้�น และรวมถึึง
ปััจจััยทางด้้านการเมืืองที่่�อาจทำำ�ให้้คะแนน
นิิยมของรััฐบาลสหรััฐฯ ปััจจุุบัน
ั ลดลงก่่อน
การเลืื อกตั้้� งกลางเทอม (US Midterm
Election)
ปััญหาอุุปทานคอขวดทยอยคลี่่�คลาย
ชััดเจนขึ้้�น จากการแพร่่ระบาดของโควิิด19 ที่่�ลดลง มาตรการควบคุุมของรััฐบาล
มีีแนวโน้้มผ่่อนคลายลง โดยอััตราการฉีีด
วััคซีีนที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นทำำ�ให้้รััฐบาลจะสามารถ
ทยอยยกเลิิกมาตรการควบคุุมด้้านต่่าง
ๆ ที่่�เป็็นอุุปสรรคต่่อภาคการผลิิตและการ
ขนส่่งลง ส่่งผลให้้ปััญหาอุุปทานคอขวด
ทยอยคลี่่�คลายและสิินค้้าคงคลัังปรัับเพิ่่�ม
ขึ้้�นแม้้ล่่าช้้ากว่่าที่่ค
� าดไว้้จากภาวะสงคราม
โดยคาดว่่าอุุปทานคอขวดจะคลี่่�คลาย

ชััดเจนขึ้้�นในปีี 2023 หลัังจากที่่�อุุปทาน
สิินค้้าใหม่่จะทยอยเข้้ามาสู่่�ตลาดมากขึ้้�น
ตามกำำ�ลัังการผลิิตที่่�ถููกปรัับเพิ่่�มขึ้้�นมา
ค่่าแรงมีีแนวโน้้มชะลอลงจากอุุปทาน
แรงงานที่่� จ ะทยอยเพิ่่� ม ขึ้้� น โดยคาดว่่า
แรงงานจะทยอยกลัับเข้้าสู่่�ตลาดมากขึ้้�น
จากความกัังวลต่่อการติิดเชื้้�อที่่ล
� ดลง เงิิน
สนัับสนุุนและเงิินออมที่่ท
� ยอยหมดลง รวม
ถึึงมาตรการควบคุุมของรััฐที่่จ
� ะผ่่อนคลาย
ลง ซึ่่�งจะเอื้้�อให้้แรงงานกลัับมาทำำ�งานได้้
มากขึ้้�น
ราคาสิินค้้าคงทนปรัับลดลงจากอุุปสงค์์ใน
ระบบเศรษฐกิิจที่่�กลัับเข้้าสู่่�ระดัับปกติิ การ
ดำำ�เนิินนโยบายของภาครััฐที่่�จะตึึงตััวขึ้้�น
โดยเฉพาะในเศรษฐกิิจสำำ�คััญของโลก เช่่น
สหรััฐฯ ที่่�เงิินสนัับสนุุนของภาครััฐมีีขนาด
ลดลงอย่่างมีีนััยสำำ�คััญตั้้�งแต่่ปีีนี้้�เป็็นต้้นไป
อีีกทั้้�ง ผู้้�บริิโภคมีีแนวโน้้มหัันไปใช้้จ่่ายใน
ภาคบริิการมากขึ้้�นจะส่่งผลให้้อุุปสงค์์ต่่อ
สิินค้้าคงทนปรัับชะลอลงในระยะต่่อไป
ปััจจััยฐานต่ำำ��ทยอยหมดไปตั้้�งแต่่ช่่วงครึ่่�ง
หลัังของปีี 2022 โดยเงิินเฟ้้อในปีีที่ผ่่า
่� นมา
เพิ่่�มขึ้้�นรุุนแรงส่่วนหนึ่่�งเป็็นผลจากปััจจััย
ฐานต่ำำ��ในปีีก่่อนหน้้าที่่เ� ศรษฐกิิจและอุุปสงค์์
อยู่่�ในภาวะอ่่อนแอจากการแพร่่ระบาดของ
โควิิด-19 ส่่งผลให้้อััตราเงิินเฟ้้ออยู่่�ในระดัับ
ต่ำำ��กว่่าปกติิ อย่่างไรก็็ดีี ปััจจัย
ั ฐานต่ำำ��ที่่จ
� ะ
ทยอยหมดไปตั้้�งแต่่ไตรมาสที่่� 2 ปีีนี้้� จะทำำ�ให้้
แรงหนุุน (technical factor) ลดลง และ
เงิินเฟ้้อมีีแนวโน้้มชะลอลง
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EIC มองเงิินเฟ้้อมีีแนวโน้้ม
ยัังอยู่่�ในระดัับที่่�สููงต่่อเนื่่�องในปีี 2022
ธนาคารกลางทั่่�วโลกจะรัับมืืออย่่างไรกัับ
เงิินเฟ้้อที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น
ธนาคารกลางสหรััฐฯ (Federal Reserve:
Fed) มีีแนวโน้้มปรัั บ ขึ้้� น อัั ต ราดอกเบี้้� ย
นโยบายทั้้�งหมด 7 ครั้้�งในปีีนี้้� โดยล่่าสุุด Fed
ได้้ปรัับขึ้้�นอััตราดอกเบี้้�ยนโยบาย 50 bps ใน
การประชุุม FOMC เดืือนพฤษภาคม 2022
เพื่่�อสกััดเงิินเฟ้้อที่่�เร่่งตััวสููงสุุดในรอบกว่่า
40 ปีี และจาก Median Dot Plot ในเดืือน
มีีนาคมแสดงถึึงการปรัับขึ้้�นอััตราดอกเบี้้�ย
นโยบายทั้้�งหมด 7 ครั้้�งในปีี 2022 และอีีก
3 ครั้้�งในปีี 2023 ทั้้�งนี้้�ประธาน Fed นาย
Jerome Powell กล่่าวว่่า Fed อาจปรัับ
ขึ้้� น อัั ต ราดอกเบี้้� ย เร็็ วกว่่าที่่� แ สดงใน Dot
Plot ได้้ หากเงิินเฟ้้อยัังเพิ่่�มขึ้้�นเร็็วต่่อเนื่่�อง
ซึ่่�ง EIC คาดว่่า Fed มีีแนวโน้้มปรัับขึ้้�นอััตรา
ดอกเบี้้�ยในทุุกรอบการประชุุมที่่เ� หลืือของปีีนี้้�
(รวม 7 ครั้้�ง) และมีีโอกาสสููงที่่� Fed จะปรัับ
ขึ้้�นดอกเบี้้�ยอีีก 50 bps ในการประชุุม 2 ครั้้�ง
ถััดไปในเดืือนมิิถุุนายนและกรกฎาคม ส่่งผล
ให้้อััตราดอกเบี้้�ยนโยบายของสหรััฐฯ ณ สิ้้�น
ปีี 2022 มีีแนวโน้้มอยู่่�ที่ร
่� ะดัับ 2.5-2.75% ซึ่่ง
�
สููงกว่่า Median neutral rate ของ Fed ที่่�
คาดว่่าอยู่่�ที่่� 2.375% โดย EIC คาดว่่า อััตรา
ดอกเบี้้� ย นโยบายที่่� จุุดสูู งสุุด (Terminal
rate) ของสหรััฐฯ ในวััฎจัักรรอบนี้้�มีีแนวโน้้ม
อยู่่�ที่่� 3.0-3.25% ในช่่วงไตรมาส 2 ของปีี
2023 นอกจากนี้้� Fed จะเริ่่�มลดขนาดงบดุุล
(Quantitative Tightening: QT) ในเดืือน
มิิถุุนายนนี้้� โดย Fed จะลดขนาดงบดุุลลง
4.75 หมื่่�นล้้านดอลลาร์์สหรััฐ ในช่่วง 3 เดืือน
แรก และจะเพิ่่�มปริิมาณการลดขนาดงบดุุล
สู่่�ระดัับ 9.5 หมื่่�นล้้านดอลลาร์์สหรััฐ ซึ่่�งเป็็น
ความเร็็วและปริิมาณที่่�มากกว่่าวััฎจัักรการ
ขึ้้�นดอกเบี้้�ยรอบก่่อน เนื่่�องจากปััจจุุบััน Fed
ถืือครองสิินทรััพย์์มากกว่่าในอดีีตมาก และ
เงิินเฟ้้อก็็อยู่่�สููงกว่่าในอดีีตมากเช่่นกััน

โดย Fed อาจลดขนาดงบดุุลลงราว 15%
ของ GDP จากประมาณ 9 ล้้านล้้านดอลลาร์์
สหรััฐในปััจจุุบัน
ั สู่่� 6.1-6.6 ล้้านล้้านดอลลาร์์
สหรััฐ ภายในระยะเวลา 2-2.5 ปีี
ธนาคารกลางอัั งกฤษ (BOE) เริ่่� ม ปรัั บขึ้้� น
อัั ต ราดอกเบี้้� ย แล้้ว และมีีแนวโน้้มปรัั บ ขึ้้� น
ดอกเบี้้�ยจนถึึง 1.75% ในปีีนี้้� BOE ปรัับขึ้้�น
อััตราดอกเบี้้�ยเป็็นครั้้�งที่่� 4 สู่่� 1% ในเดืือน
พฤษภาคม 2022 (ขึ้้� น ครั้้� ง แรกในเดืื อ น
ธัันวาคม จาก 0.1% เป็็น 0.25%) เนื่่�องจาก
BOE คาดว่่าเงิินเฟ้้ออาจเพิ่่�มสููงขึ้้�นจนแตะ
ระดัับ 10% ในปีีนี้้จากผ
�
ลของความตึึงเครีียด
ระหว่่างรััสเซีียยููเครนและการล็็อกดาวน์์ในจีีน
นอกจากนี้้� BOE ได้้เริ่่�มลดขนาดงบดุุลผ่่าน
การปล่่อยให้้พัันธบััตรที่่�ถืือครองหมดอายุุ
ลง โดยอาจเริ่่�มทำำ�การขายสิินทรััพย์์ที่่�อยู่่�ใน
งบดุุลในเดืือนกัันยายน (ทำำ� active sales)
ทั้้�งนี้้�คาดว่่า BOE มีีแนวโน้้มปรัับขึ้้�นดอกเบี้้�ย
จนถึึง 1.75% ในปีี นี้้� และอัั ต ราดอกเบี้้� ย
นโยบายที่่�จุุดสููงสุุด (Terminal rate) ของ
อัังกฤษจะอยู่่�ที่่� 2% ในไตรมาส 2 ปีี 2023
ธนาคารกลางยุุโรป (ECB) มีีแนวโน้้มสิ้้�นสุุด
QE ในไตรมาส 2 และอาจปรัับขึ้้�นดอกเบี้้�ย
ครั้้� ง แรกในเดืื อ นกรกฎาคม 2022 ECB
ประกาศลดปริิมาณการเข้้าซื้้�อสิินทรััพย์์
(Asset purchase programme: APP) ลง
เหลืือเฉลี่่ย
� 3 หมื่่�นล้้านยููโรต่่อเดืือนในไตรมาส
2 ปีีนี้้� (จาก 4 หมื่่�นล้้านยููโรในไตรมาส 1) โดย
EIC คาดว่่า ECB มีีแนวโน้้มสิ้้�นสุุดการเข้้า
ซื้้�อสิินทรััพย์์ในช่่วงสิ้้�นไตรมาส 2 และมีีแนว
โน้้มปรัับขึ้้�นอััตราดอกเบี้้�ยนโยบาย (Deposit
rate) ครั้้�งแรกในเดืือนกรกฎาคม 25 bps
และครั้้�งต่่อไปในเดืือนกัันยายนและธัันวาคม
จากความกัังวลเรื่่�องเงิินเฟ้้อ ซึ่่�งจะส่่งผลให้้
เศรษฐกิิจยุุโรป (Euro Area) จะสิ้้�นสุุดยุุค
อััตราดอกเบี้้�ยติิดลบภายในปีีนี้้� สำำ�หรัับในปีี

2023 EIC คาดว่่า ECB มีีแนวโน้้มปรัับขึ้้�น
อััตราดอกเบี้้�ยอีีก 4 ครั้้�ง ส่่งผลให้้ Terminal
rate มีีแนวโน้้มอยู่่�ที่่�ราว 1.25% อย่่างไรก็็ดีี
หากปััญหาการขาดแคลนพลัังงานของยุุโรป
รุุนแรงกว่่าที่่�คาดและมีีแนวโน้้มกระทบต่่อ
เศรษฐกิิจยุุโรป หรืือทำำ�ให้้ภาวะการเงิินปรัับ
ตึึงตััวขึ้้�นมาก ECB อาจเลื่่�อนการปรัับขึ้้�น
อััตราดอกเบี้้�ยออกไปได้้
การดำำ�เนิินนโยบายของธนาคารกลางใน
กลุ่่�มเศรษฐกิิจลาติินอเมริิกาเผชิิญกัับความ
ท้้าทายสููง เนื่่� อ งจากต้้องดำำ� เนิิ น นโยบาย
การเงิินที่่ตึึ
� งตััวท่่ามกลางการฟื้้�นตััวของ
เศรษฐกิิจที่อ่่
่� อนแอ โดยธนาคารกลางจำำ�เป็็น
ต้้องขึ้้�นอััตราดอกเบี้้�ยนโยบายเพื่่�อควบคุุม
เงิินเฟ้้อที่่�ปรัับสููงขึ้้�นเร็็ว และต้้องดููแลอััตรา
แลกเปลี่่�ยนไม่่ให้้อ่่อนค่่าเกิินไป ซึ่่�งจะส่่งผล
ให้้ระดัับราคาสิินค้้านำำ�เข้้าสููงขึ้้�นจนเป็็นการ
กดดัั น เงิิ น เฟ้้ อ ในประเทศเพิ่่� ม เติิ ม อย่่างไร
ก็็ดีี ภาวะเศรษฐกิิจในภููมิิภาคนี้้�ที่่�ยัังอ่่อนแอ
ทำำ�ให้้การขึ้้�นอััตราดอกเบี้้�ยนโยบายจะเป็็นการ
ซ้ำำ�� เติิ ม ปัั ญ หาอุุปสงค์์ ใ นประเทศ ไม่่ว่่าจะ
เป็็นการเพิ่่�มต้้นทุุนของภาคธุุรกิิจจากภาวะ
การเงิิ น ที่่� ตึึ งตัั วขึ้้� น หรืื อ ลดทอนแนวโน้้ม
การบริิโภคภาคครััวเรืือน จึึงมีีแนวโน้้มส่่ง
ผลให้้เศรษฐกิิจในระยะต่่อไปปรัับชะลอลง
มาก เกิิดเป็็นความเสี่่�ยงต่่อภาวะเศรษฐกิิจ
ถดถอย (recession) ได้้ เช่่น บราซิิลปรัับ
อััตราดอกเบี้้�ยนโยบายเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 11.75%
จากระดัับ 2% และเป็็นการปรัับขึ้้�นสููงที่่สุุด
� ใน
ภููมิิภาค (9.75 ppt) และเม็็กซิิโกที่่�ปรัับอััตรา
ดอกเบี้้�ยนโยบายขึ้้�นมาอยู่่�ที่่� 6.5% แต่่อุุปสงค์์
ในทั้้� ง สองเศรษฐกิิ จยัั ง อ่่อนแอ จึึงทำำ� ให้้มีี
ความเสี่่ย
� งที่่�จะเผชิิญภาวะเศรษฐกิิจถดถอย
มากกว่่าเศรษฐกิิจในภููมิิภาคอื่่�น
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EIC มองเงิินเฟ้้อมีีแนวโน้้ม
ยัังอยู่่�ในระดัับที่่�สููงต่่อเนื่่�องในปีี 2022
สำำ�หรัับธนาคารกลางในกลุ่่�มเศรษฐกิิจ
เอเชีียมีีแนวโน้้มดำำ�เนิินนโยบายการเงิิน
ที่่� แ ตกต่่างกัั น โดยเศรษฐกิิ จที่่� ฟื้้� น ตัั ว ได้้
ดีีกว่่า มีีแนวโน้้มดำำ�เนิินนโยบายทางการ
เงิินตึึงตััวมากกว่่า ตััวอย่่างเช่่น ธนาคาร
กลางเกาหลีีใต้้ (Bank of Korea) มีีแนว
โน้้มดำำ�เนิินนโยบายการเงิินที่่ตึึ
� งตััวต่่อเนื่่�อง
ในปีีนี้้� หลัังจากที่่�ได้้ปรัับขึ้้�นอััตราดอกเบี้้�ย
นโยบายรวมแล้้ว 100 bps นัั บ ตั้้� ง แต่่ปีี
2021 ถึึงเดืือนเมษายน 2022 โดยคาดว่่า
จะปรัับขึ้้�นอััตราดอกเบี้้�ยอีีก 25 bps จนถึึง
1.75% ภายในสิ้้�นปีีนี้้� นอกจากนี้้� ธนาคาร
กลางอิินเดีีย (Reserve Bank of India)
ก็็มีีแนวโน้้มปรัับขึ้้�นดอกเบี้้�ยนโยบายในปีี
นี้้�อีีกเช่่นกัันหลัังจากที่่�ได้้ปรัับขึ้้�นดอกเบี้้�ย
ไป 50 bps เมื่่�อต้้นเดืือนพฤษภาคมนี้้� โดย
คาดว่่าจะขึ้้�นดอกเบี้้�ยอีีกราว 145 bps มา
อยู่่�ที่่�ระดัับ 5.65% ณ สิ้้�นปีีนี้้� อย่่างไรก็็ดีี
ธนาคารกลางจีีน และธนาคารกลางญี่่�ปุ่่�น
ยัังมีีแนวโน้้มดำำ�เนิินนโยบายการเงิินแบบ
ผ่่อนคลายต่่อเนื่่�อง โดยธนาคารกลางจีีนมีี
แนวโน้้มปรัับลดอััตราดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�ลููกค้้า
ชั้้�นดีี (Loan Prime Rate: LPR) ระยะเวลา
1 ปีีที่่� และ 5 ปีี ลงอีีก 20 bps และ 10
bps ในปีีนี้้� เนื่่�องจากเศรษฐกิิจจีีนยัังได้้รัับ
ผลกระทบจากนโยบาย Zero Covid และ
อุุปสงค์์ในประเทศที่่ยั
� ังไม่่ฟื้้�นตััวแข็็งแกร่่ง
นััก ส่่วนธนาคารกลางญี่่�ปุ่่�นมีีแนวโน้้มคง
อััตราดอกเบี้้�ยนโยบายและ Yield Curve
Control ต่่อไป เนื่่�องจากประเมิินว่่าเงิินเฟ้้อ
ที่่�ปรัับเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นผลจากการเร่่งตััวขึ้้�น
ของราคาพลัังงาน ไม่่ใช่่เป็็นผลมาจากการ
ฟื้้�นตััวของอุุปสงค์์ภายในประเทศ จึึงยััง
เห็็นว่่าการใช้้นโยบายการเงิินที่่�ตึึงตััวอาจ
ไม่่ใช่่การแก้้ปััญหาดัังกล่่าว ทั้้�งนี้้�ไม่่รวมถึึง
เศรษฐกิิจกำำ�ลัังพััฒนาในเอเชีียที่่มีีปั
� ัญหา
ด้้านเสถีียรภาพต่่างประเทศ (external
stability) ตััวอย่่างเช่่น ศรีีลัังกา ที่่�จำำ�เป็็น

ต้้องขึ้้�นอััตราดอกเบี้้�ยถึึง 700 bps เป็็น
14.5% เพื่่�อสกััดปััญหาด้้านเงิินเฟ้้อที่่�เร่่ง
ตััวสููงจากค่่าเงิินที่่�อ่่อนค่่าลงอย่่างรุุนแรง
เงิินเฟ้้อที่่เ� พิ่่�มขึ้้�นจะส่่งผลกระทบต่่อการฟื้้น
�
ตััวของเศรษฐกิิจอย่่างไร ?
เงิินเฟ้้อที่่�เพิ่่�มขึ้้�นกดดัันการฟื้้�นตััวของ
เศรษฐกิิจโลกผ่่านการบริิโภคและการ
ลงทุุนที่่�จะลดลง การค้้าโลกที่่�จะชะลอลง
และตลาดแรงงานที่่�ตึึงตััวขึ้้�นจากรายได้้
แท้้จริิงที่่�ลดลง สามารถแบ่่งได้้ 5 ช่่องทาง
ดัังนี้้�
กดดัันการฟื้้น
� ตััวของการบริิโภค จากราคา
สิินค้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�นที่่�ส่่งผลให้้อำำ�นาจซื้้�อสิินค้้า
ของผู้้�บริิโภคปรัับลดลง ทั้้�งนี้้�ผลของของ
ราคาที่่เ� พิ่่�มขึ้้�นต่่ออำำ�นาจซื้้�อแตกต่่างกัันใน
แต่่ละประเทศ โดยประเทศที่่จ
� ะได้้รัับผลกระ
ทบจากเงิินเฟ้้อน้้อยกว่่า จะเป็็นประเทศที่่�
มีีสััดส่่วนเงิินออมภาคครััวเรืือนสููงทำำ�ให้้
ครััวเรืือนยัังสามารถนำำ�เงิินออมออกมาใช้้
จ่่ายเพื่่�อบริิโภคได้้ หรืือมีีสััดส่่วนมาตรการ
อุุดหนุุนจากภาครััฐที่่สูู
� ง (เช่่น สหรััฐฯ) ซึ่่�ง
เป็็นผลให้้ความยืืดหยุ่่�นของอุุปสงค์์ต่่อ
การเปลี่่ย
� นแปลงของราคาน้้อยกว่่า (ทำำ�ให้้
อุุปสงค์์ไม่่ลดลงมากแม้้ราคาปรัับสููงขึ้้�น)
นอกจากนี้้� การฟื้้� น ตัั ว ทางเศรษฐกิิ จ ใน
ภาคส่่วนอื่่�น ๆ ก็็จะมีีผลต่่อกำำ�ลัังซื้้�อของ
ผู้้�บริิโภคเช่่นกััน เพราะจะชดเชยอำำ�นาจซื้้�อ
ที่่�ลดลงได้้ โดยสหรััฐฯ มีีแนวโน้้มฟื้้�นตััวดีี
กว่่ายุุโรปที่่�ได้้รัับผลกระทบจากสงคราม
ระหว่่างรััสเซีียและยููเครนมากที่่สุุด
� สำำ�หรัับ
กลุ่่�มประเทศลาติินอเมริิกา มีีแนวโน้้มได้้
รัับผลกระทบจากเงิินเฟ้้อค่่อนข้้างมาก
เช่่นกััน เนื่่�องจากมีีเสถีียรภาพเศรษฐกิิจที่่�
เปราะบาง และมีีมาตรการอััดฉีีดจากภาค
รััฐที่่น้้
� อยกว่่า นอกจากนี้้� การชะลอตััวของ

การบริิโภคอาจนำำ�ไปสู่่�การใช้้จ่่ายภาครััฐ
ที่่�ปรัับลดลงในระยะต่่อไปได้้ เนื่่�องจากราย
ได้้ภาษีีจากการบริิโภคซึ่่ง
� เป็็นรายได้้สำำ�คััญ
ปรัับลดลง และท้้ายสุุด ราคาพลัังงานและ
อาหารที่่เ� พิ่่�มสููงขึ้้�นก็็จะตอกย้ำำ��ปััญหาความ
ไม่่เท่่าเทีียมของครััวเรืือนให้้รุุนแรงขึ้้�น โดย
ครััวเรืือนรายได้้น้้อยจะได้้รัับผลกระทบ
มากกว่่า เนื่่� อ งจากมีีสัั ดส่่ว นการบริิ โ ภค
สิินค้้าดัังกล่่าวในตะกร้้าสููงกว่่าครััวเรืือน
รายได้้สููง
การลงทุุนชะลอลง จากต้้นทุุนที่่�ปรัับเพิ่่�ม
ขึ้้�นและความสามารถในการทำำ�กำำ�ไรที่่�ปรัับ
ลดลง
โดยราคาวััตถุุดิิบที่่�ปรัับเพิ่่�มขึ้้�นสููงเพิ่่�ม
ต้้นทุุนต่่อผู้้�ประกอบการ อีีกทั้้�ง ราคาขาย
สิินค้้าที่่�เพิ่่�มขึ้้�นน้้อยกว่่าจากข้้อจำำ�กััดใน
การส่่งผ่่านราคา ส่่งผลให้้ความสามารถ
ในการทำำ�กำำ�ไรของผู้้�ประกอบการปรัับ
ลดลง (รููปที่่� 12) นอกจากนี้้� ภาวะการเงิิน
ทั่่�วโลกอาจตึึงตััวเร็็ว จากการที่่�ธนาคาร
กลางดำำ�เนิินนโยบายการเงิินที่่ตึึ
� งตััวขึ้้�น
มาก กระทบการเติิบโตของเศรษฐกิิจและ
การลงทุุนจากต้้นทุุนการกู้้�ยืืมที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
อย่่างไรก็็ดีี ผู้้�ป ระกอบการที่่�มีีอำำ�นาจต่่อ
รองราคาสููง หรืือผู้้�บริิโภคมีีเงิินสนัับสนุุน
จากรัั ฐ ที่่� ม าก อาจได้้รัั บ ผลกระทบน้้อย
กว่่า เช่่น สหรััฐฯ ที่่�บริิษััทขนาดใหญ่่ เช่่น
Amazon มีีอำำ�นาจในการต่่อรองราคาสููง
อีีกทั้้� ง รัั ฐบาลมีีสัั ดส่่วนเงิิ น สนัั บสนุุนที่่� มีี
ขนาดใหญ่่มาก ส่่งผลให้้ผู้้บ
� ริิโภคมีีกำำ�ลัังซื้้�อ
เพีียงพอรองรัับต่่อการเพิ่่�มขึ้้�นของราคา
ผู้้�ประกอบการจึึงสามารถปรัับเพิ่่�มราคา
ในอััตราที่่�สููงกว่่าการเพิ่่�มขึ้้�นของต้้นทุุนได้้
ทำำ�ให้้มีีผลกำำ�ไรเพิ่่�มสููงขึ้้�น
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EIC มองเงิินเฟ้้อมีีแนวโน้้ม
ยัังอยู่่�ในระดัับที่่�สููงต่่อเนื่่�องในปีี 2022
นโยบายการเงิินของกลุ่่�มประเทศเศรษฐกิิจ
หลัักที่่�มีีแนวโน้้มตึึงตััวขึ้้�นเพื่่�อควบคุุมอััตรา
เงิินเฟ้้อ อาจเป็็นความเสี่่ย
� งต่่อภาระหนี้้�ที่่�อยู่่�
ในระดัับสููงในหลายประเทศ ในปีี 2021 พบ
ว่่า ภาคครััวเรืือนภาคธุุรกิิจ และภาครััฐทั่่�ว
โลกมีีรายจ่่ายดอกเบี้้�ยรว มกัันทั้้�ง สิ้้�น 10.2
ล้้านล้้านดอลลาร์์ ส หรัั ฐ หรืื อ คิิ ด เป็็ น 12%
ของ GDP โลก โดยประเทศที่่มีี
� ภาระหนี้้�สููง เช่่น
ยุุโรปและญี่่�ปุ่่�น อาจมีีความเสี่่�ยงที่่�เศรษฐกิิจ
จะชะลอตััวมากกว่่าจากการดำำ�เนิินนโยบาย
การเงิินที่่�ตึึงตััวขึ้้�น โดยจากการศึึกษาของ
The Economist พบว่่า หากอััตราดอกเบี้้�ย
ทั่่�วโลกปรัับขึ้้�น 1% จะทำำ�ให้้ภาระดอกเบี้้�ยสููง
ขึ้้�นเป็็น 15% ของ GDP แต่่หากอััตราดอกเบี้้�ย
ปรัั บ ขึ้้� น 2% จะทำำ� ให้้ภาระดอกเบี้้� ย เพิ่่� ม ขึ้้� น
ถึึงเกืือบ 20% ของ GDP ซึ่่�งอััตราดอกเบี้้�ย
ที่่�สููงขึ้้�นจะส่่งผลให้้การลงทุุนในประเทศปรัับ
ลดลงจากต้้นทุุนกู้้�ยืืมที่่�สููงขึ้้�น และจะส่่งผล
การบริิโภคของครััวเรืือนเช่่นกััน โดยกลุ่่�ม
ที่่�มีีหนี้้�สููงจะต้้องแบกรัับภาระดอกเบี้้�ยที่่�เพิ่่�ม
ขึ้้�นมากกว่่า ทำำ�ให้้มีีรายได้้เหลืือสำำ�หรัับใช้้จ่่าย
ลดลง และจะกระทบต่่อ แนวโน้้มการขยายตััว
ของเศรษฐกิิจในระยะต่่อไป
ประเทศที่่นำ
� ำ�เข้้าสุุทธิิมีีแนวโน้้มเผชิิญการขาด
ดุุลเพิ่่�มมากขึ้้�น และอาจนำำ�ไปสู่่�การอ่่อนค่่า
ของสกุุลเงิินในบางภููมิิภาคได้้ โดยราคาสิินค้้า
โภคภััณฑ์์โลกที่่�ปรัับสููงขึ้้�น จะทำำ�ให้้ประเทศที่่�
นำำ�เข้้าสิินค้้าสุุทธิิอาจต้้องเผชิิญกัับการขาด
ดุุลทางการค้้ามากขึ้้�น ส่่งผลต่่อดุุลบััญชีีเดิิน
สะพััดของประเทศ ซึ่่ง� ประเทศในภููมิิภาคเอเชีีย
ที่่ส่่ว
� นใหญ่่เป็็นผู้้นำ
� ำ�เข้้าสิินค้้าโภคภััณฑ์สุุ
์ ทธิิมีี
แนวโน้้มขาดดุุลบััญชีีเดิินสะพััดเพิ่่�มขึ้้�น โดย
ฮ่่องกง เกาหลีี และฟิิลิิปปิินส์์ มีีแนวโน้้มได้้
รัับผลกระทบมากที่่สุุด
�
เนื่่�องจากเป็็นผู้้นำ
� ำ�เข้้า
สุุทธิิรายใหญ่่ นอกจากนี้้� ประเทศผู้้�ส่่งออก
สิินค้้าบางกลุ่่�มอาจได้้รัับผลกระทบเช่่นกััน
โดยผู้้�ส่่งออกที่่�ต้้องพึ่่�งพาการนำำ�เข้้าวััตถุุดิิบ
สููงจะได้้รัับผลกระทบรุุนแรง เนื่่�องจาก (1)

ต้้องเผชิิญกัับต้้นทุุนนำำ�เข้้าที่่�สููงขึ้้�น และ (2)
การส่่งออกชะลอตััวจากเงิินเฟ้้อทำำ�ให้้อุุปสงค์์
อ่่อนแอ นอกจากนี้้� ดุุลบััญชีีเดิินสะพััดที่่�ปรัับ
แย่่ลงนั้้�นอาจนำำ�ไปสู่่�การอ่่อนค่่าลงของสกุุล
เงิิน ซึ่่�งอาจส่่งผลย้้อนกลัับมา (feedback
loop) ทำำ�ให้้ราคาสิินค้้านำำ�เข้้าปรัับสููงขึ้้�นอีีก
อััตราเงิินเฟ้้อที่่สูู
� งขึ้้�นมากอาจชะลอการก
ลัับเข้้าสู่่�ตลาดแรงงาน จากรายได้้ที่่�แท้้จริิง
ที่่�ลดลง โดยในภาวะที่่�อััตราเงิินเฟ้้อเพิ่่�มสููง
กว่่าค่่าแรง จะทำำ�ให้้ค่่าแรงที่่แ
� ท้้จริิงปรัับลดลง
ซึ่่�งลดทอนแรงจููงใจในการกลัับเข้้าสู่่�ตลาด
แรงงาน ส่่งผลให้้ตลาดแรงงานอาจยัังตึึงตััว
ต่่อไป
เงิินเฟ้้อโลกที่่�เร่่งตััวส่่งผลต่่อเงิินเฟ้้อไทย
มากน้้อยเพีียงใด ?
จากที่่�ได้้กล่่าวมาข้้างต้้นถึึงภาพรวมของ
สถานการณ์์ เ งิิ น เฟ้้ อ โลก คำำ� ถามสำำ� คัั ญ ที่่�
ตามมาคืือเงิินเฟ้้อโลกที่่�ปรัับสููงขึ้้�นมากจะถููก
ส่่งผ่่านมายัังระดัับราคาสิินค้้าในประเทศไทย
มากน้้อยแค่่ไหนและจะสร้้างความกัังวลต่่อ
เงิินเฟ้้อไทยในระยะข้้างหน้้าอย่่่�างไร
เงิินเฟ้้อไทยปรัับตััวเร่่งขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
ในช่่วงที่่�ผ่่านมา โดยเงิินเฟ้้อทั่่�วไปของไทย
เฉลี่่� ย 4 เดืื อ นแรกของปีี เ ทีียบกัั บ ปีี ก่่ อน
หน้้าปรัับเพิ่่�มขึ้้�น 4.7% โดย EIC ประเมิินว่่า
อััตราเงิินเฟ้้อเฉลี่่�ยทั้้�งปีี 2022 จะเร่่งตััวขึ้้�น
ถึึง 4.9% นัับเป็็นอััตราเงิินเฟ้้อที่่�สููงที่่�สุุดใน
รอบ 14 ปีี (รููปที่่� 15 ซ้้าย) สอดคล้้องกัับ
สถานการณ์์เงิินเฟ้้อของหลายประเทศทั่่�วโลก
ที่่ป
� รัับตััวสููงสุุดในรอบมากกว่่าทศวรรษ โดย
มีีปััจจัย
ั หลัักจากราคาพลัังงานที่่ไ� ด้้รัับผลกระ
ทบจากภาวะสงครามในยููเครนและมาตรการ
คว่ำำ��บาตรทางเศรษฐกิิจจากชาติิตะวัันตก
และจากราคาอาหารที่่ต้้
� นทุุนวััตถุุดิิบในตลาด
โลกเพิ่่�มสููงขึ้้�น

ในระยะถััดไป แม้้เงิินเฟ้้อไทยจะยัังคงปรัับตััว
สููงขึ้้� น ต่่อเนื่่� อ ง แต่่การปรัั บ ขึ้้� น ราคาสิิ น ค้้า
ผู้้�บริิโภคจะยัังมีีอยู่่�จำำ�กััด แม้้อััตราเงิินเฟ้้อ
โลกจะส่่งผ่่านเข้้ามาในประเทศไทยได้้มากขึ้้�น
จากราคาพลัังงานที่่จ
� ะยัังคงยืืนอยู่่�ในระดัับ
สููงและการทยอยลดการอุุดหนุุนราคาจาก
รััฐ ประกอบกัับราคาสิินค้้าโภคภััณฑ์์อื่่�น ๆ
ปรัับตััวสููงขึ้้�นตามราคาตลาดโลก โดยล่่าสุุด
สิินค้้าหลายชนิิดได้้มีีการทยอยปรัับขึ้้�นราคา
เช่่น สิิ น ค้้ากลุ่่� ม อาหารจากต้้นทุุนที่่� สูู งขึ้้� น
อย่่างไรก็็ดีี การส่่งผ่่านต้้นทุุนที่่�สููงขึ้้�นของผู้้�
ประกอบการมายัังผู้้�บริิโภคแม้้จะทยอยทำำ�ได้้
มากขึ้้�นในระยะถััดไปแต่่จะมีีอยู่่�อย่่างจำำ�กััด
เนื่่�องจากอุุปสงค์์ในประเทศยัังไม่่ฟื้้น
� ตััวอย่่าง
เต็็มที่่� สะท้้อนจากตลาดแรงงานที่่�ยัังเปราะ
บาง อีีกทั้้�ง การส่่งผ่่านต้้นทุุนที่่�สููงขึ้้�นจะเป็็น
ไปอย่่างช้้า ๆ เนื่่�องจากยัังมีีมาตรการภาครััฐ
คอยช่่วยเหลืืออยู่่� และในระยะถััดไปที่่อุุ
� ปทาน
สิินค้้าจะมีีเพิ่่�มขึ้้�นจากปััญหาอุุปทานคอขวดที่่�
จะทยอยคลี่่ค
� ลายลง ทำำ�ให้้แรงกดดัันเงิินเฟ้้อ
จะทยอยลดลงอีีกด้้วย
ด้้วยเหตุุนี้้� EIC จึึงคาดว่่า กนง. จะยัั ง คง
อััตราดอกเบี้้�ยนโยบายตลอดปีีนี้้� เพราะคณะ
กรรมการน่่าจะยัังให้้ความสำำ�คััญกัับภาวะ
เศรษฐกิิ จ ในประเทศ ซึ่่� ง ยัั ง คงเปราะบาง
และอยู่่�ในระดัับที่่�ต่ำำ��กว่่าช่่วงก่่อน โควิิด-19
มากกว่่าแรงกดดัันด้้านเงิินเฟ้้อที่่สูู
� งขึ้้�นจาก
ปััจจััยด้้านอุุปทานเป็็นหลััก นอกจากนี้้� ภาระ
หนี้้�ที่สูู
่� งขึ้้�นโดยเฉพาะหนี้้�ครััวเรืือนของไทย
ทำำ�ให้้การปรัับขึ้้�นอััตราดอกเบี้้�ยมีีแนวโน้้ม
กระทบต่่อการบริิโภคและการลงทุุนมากกว่่า
ในอดีีต ดัังนั้้�นคณะกรรมการจึึงจะระมััดระวััง
การปรัับขึ้้�นดอกเบี้้�ยในช่่วงที่่�การฟื้้�นตััวทาง
เศรษฐกิิจยัังต้้องการแรงสนัับสนุุนต่่อไป
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อินไซด์ Business
"โมโน เน็็กซ์์" ร่่วมโครงการ 
ไปรษณีีย์์ reBOX ภายใต้้แนวคิิด
"reBOX to School"

"PLUS เริ่่�มซื้อข
้� าย
ในตลาดหลัักทรััพย์์ฯ วัันแรก"

เคทีีซีีร่่วมมืือเว็็บไซต์์ Booking.com
ขยายธุุรกิิจร่่วมกััน
เปิิดช่่องทางรัับชำำ�ระเงิินออนไลน์์

SO สยามราชธานีี
ลงพื้้�นที่่�มอบถุุงยัังชีีพบรรเทาความเดืือดร้้อน
แก่่ผู้้�ได้้รัับผลกระทบโควิิด-19
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สรุ ป มูลค่ า การซื้อขาย
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สรุ ป มูลค่ า การซื้อขาย
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