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เครืือโรืงแรืมอินเตอร์ืคอน ลงนามข้้อตกลง
พััฒนาคิมป์์ตัน หััวหิัน รีืสอร์ืท 

รืองรัืบท่องเที�ยวโต หัลังมาตรืการืเปิ์ดป์รืะเทศ

AWC	จับม้ือิ

บริิษััท แอสเสท เวิิริด์์ คอร์ิป จำำ�กััด์ (มห�ชน) 
หรืิอ AWC ผู้้�พััฒน�อสังห�ริิมทรัิพัย์์ของ
ไทย์ท่�ม่�งเน�นตอบสนองไลฟ์์สไตล์แบบคริบ
วิงจำริ ริ�วิมลงน�มกัับ เคริอือินเตอร์ิคอนติ
เนนตัล โฮเต็ลส์ กัร่ิ�ป หรืิอ IHG เตร่ิย์มแผู้น
พััฒน�ครัิ�งใหม�ในกั�ริเสริิมสริ��งควิ�ม
หล�กัหล�ย์ของพัอร์ิตโฟ์ลิโอโริงแริมและ
สถ�นท่�ท�องเท่�ย์วิแนวิไลฟ์์สไตล์ ตอกัย์ำ��
ควิ�มเชื�อมั�นต�ออ่ตส�หกัริริมกั�ริท�อง
เท่�ย์วิไทย์ ล��ส่ด์พััฒน� คิมป์ตัน หัวิหิน 
ร่ิสอร์ิท เพืั�อสริ��งปริะสบกั�ริณ์์ควิ�ม
ปริะทับใจำท่�โด์ด์เด์�นไม�เหมือนใคริให�กัับนักั
ท�องเท่�ย์วิ โด์ย์วิ�งแผู้นเปิด์ให�บริิกั�ริในปี 
2567

กั�ริลงน�มสัญญ�น่�ช�วิย์เสริิมสริ��งควิ�ม
แข็งแกัริ�งกั�ริเป็นพัันธมิตริอันย์�วิน�น
ริะหวิ��ง AWC และ IHG หน่�งในผู้้�นำ�ริะดั์บ
โลกัด์��นธ่ริกิัจำโริงแริม โด์ย์ควิ�มริ�วิมมือ
ในครัิ�งน่�เพืั�อเตร่ิย์มริองริบักั�ริเตบิโตของ
กั�ริท�องเท่�ย์วิโด์ย์เฉพั�ะกัล่�มคริอบครัิวิ
และธ่ริกิัจำ หลังม�ตริกั�ริเปิด์ปริะเทศ ซ่ึ่�งจำะ
เป็นกั�ริสริ��งควิ�มแข็งแกัริ�งและย์กัริะดั์บ
กั�ริท�องเท่�ย์วิของปริะเทศไทย์

นางิวัลลภา	ไตริโสรัิส	ปริะธานเจ้าหน้าที�
บริิหาริและกริริมืการิผู้้้จัดการิใหญ่่	
บริิษััท	 แอิสเสท	 เวิริด์	 คอิร์ิป	 จำากัด	
(มืหาชน)	หร้ิอิ	AWC เปิด์เผู้ย์วิ�� "AWC 
เชื�อมั�นวิ��อ่ตส�หกัริริมกั�ริท�องเท่�ย์วิของ

ไทย์ยั์งคงม่ควิ�มแข็งแกัริ�งและจำะเติบโต
ได์�ด่์ต�อเนื�องในริะย์ะย์�วิ ดั์งนั�นเริ�จ่ำงเดิ์น
หน��เสริิมศักัย์ภ�พักั�ริท�องเท่�ย์วิของ
ปริะเทศไทย์ เพืั�อให�เป็นหน่�งในจ่ำด์หม�ย์
ปล�ย์ท�งกั�ริท�องเท่�ย์วิริะดั์บโลกั โด์ย์กั�ริ
ส�นต�อควิ�มริ�วิมมือกัับกัล่�ม IHG ครัิ�งน่� 
จำะเพิั�มควิ�มหล�กัหล�ย์ให�กัับพัอร์ิตโฟ์ลิ
โอด์��นธ่ริกิัจำโริงแริมและกั�ริบริิกั�ริของ
เริ� พัริ�อมด์�วิย์ค่ณ์ภ�พัและม�ตริฐ�นกั�ริ
บริิกั�ริริะดั์บโลกั เพืั�อตอบสนองไลฟ์์สไตล์
ล้กัค��ในร้ิปแบบใหม�ท่�พิัเศษัพัริ�อมตอบรัิบ
กั�ริเปิด์ปริะเทศอ่กัครัิ�ง"

"คิมป์ตัน เป็นแบรินด์์ท่�ม่ควิ�มน��สนใจำ 
ทั�งในแง�ของกั�ริออกัแบบท่�ม่สไตล์เป็น
เอกัลักัษัณ์์ ริวิมถ่งห�องอ�ห�ริและบ�ร์ิ
ท่�ม่ชื�อเส่ย์งริะด์ับโลกั ดั์งนั�นจ่ำงม่ควิ�ม
เหม�ะสมกัับเมืองท�องเท่�ย์วิอย์��งหัวิหิน
เป็นอย์��งม�กั อ่กัทั�งเป็นโอกั�สด่์ในกั�ริ
ช�วิย์ย์กัริะดั์บควิ�มเป็นจ่ำด์หม�ย์ปล�ย์ท�ง
ย์อด์นิย์มด์��นไลฟ์์สไตล์ให�กัับหัวิหินม�กั
ข่�นอ่กัด์�วิย์ เริ�เชื�อมั�นวิ��กั�ริผู้ส�นพัลัง
กัับพัันธมิตริริะดั์บโลกัอย์��งกัล่�มโริงแริม
และร่ิสอร์ิทเครืิออินเตอร์ิคอนติเนนตัล 
(IHG) จำะทำ�ให�เริ�เดิ์นหน��ริ�วิมกัันย์กัริะดั์บ
ม�ตริฐ�นของอ่ตส�หกัริริมกั�ริท�องเท่�ย์วิ
ของปริะเทศไทย์ให�เติบโตได์�อย์��งต�อเนื�อง 
เพืั�อมอบปริะสบกั�ริณ์์ใหม�ท่�น��ปริะทับใจำ
และมเ่อกัลักัษัณ์์ให�นักัท�องเท่�ย์วิทั�งจำ�กัใน
และต��งปริะเทศ" น�งวัิลลภ� กัล��วิเสริิม

คิมป์ตัน หัวิหิน ร่ิสอร์ิท เป็นโริงแริมคิมป์
ตันแห�งท่�ส่�ในปริะเทศไทย์ ซ่ึ่�งมห่�องพัักักัวิ�� 
124 ห�อง และเตร่ิย์มเปิด์ให�บริิกั�ริโริงแริม
ในปี 2567 โด์ย์แบรินด์์คิมป์ตัน เป็นหน่�งใน
พัอร์ิตโฟ์ลิโอ Luxury & Lifestyle ของ 
IHG ท่�ได์�รัิบควิ�มนิย์มและเติบโตอย์��ง
ริวิด์เร็ิวิภ�ย์หลังจำ�กักั�ริเปิด์ตัวิครัิ�งแริกั
ในกัร่ิงเทพัฯ เมื�อปี 2563 ท่�ผู้��นม� ด์�วิย์
ม�ตริฐ�นกั�ริบริิกั�ริท่�ด่์ กั�ริออกัแบบท่�
โด์ด์เด์�น และห�องอ�ห�ริท่�ม่ชื�อเส่ย์ง

คิมป์ตัน หัวิหิน ร่ิสอร์ิท เป็นกั�ริปรัิบ
โฉมใหม�อย์��งเต็มร้ิปแบบ ของโริงแริม
อิมพ่ัเร่ิย์ล หัวิหิน ท่�ปิด์ให�บริิกั�ริเมื�อเดื์อน
พัฤษัภ�คม 2562 ท่�ผู้��นม� โด์ย์โริงแริม
ตั�งอย้์�บริิเวิณ์ริิมช�ย์ห�ด์ท่�สวิย์ง�ม ซ่ึ่�ง
แขกัผู้้�เข��พัักัส�ม�ริถเลือกัใช�บริิกั�ริห�อง
อ�ห�ริและบ�ร์ิทั�งส่�แห�งของท�งโริงแริม
ได์�อย์��งเต็มอิ�ม อ่กัทั�งยั์งม่สริะวิ��ย์นำ�� 
ฟิ์ตเนส สป� และพืั�นท่�สำ�หรัิบจัำด์กั�ริ
ปริะช่มหรืิอกิัจำกัริริมต��งๆ แนวิไลฟ์์สไตล์ 
เหม�ะสำ�หรัิบกั�ริพัักัผู้�อนแบบคริอบครัิวิ
และยั์งส�ม�ริถนำ�สัตว์ิเล่�ย์งม�เข��พัักัได์� 
อ่กัทั�งกั�รินำ�เสนออ�ห�ริและเครืิ�องดื์�มท่�
ผู้สมผู้ส�นวัิฒนธริริมท�องถิ�นอย์��งลงตัวิ 
ซ่ึ่�งจำะช�วิย์สริ��งปริะสบกั�ริณ์์อันน��ปริะทับ
ใจำให�แกั�นักัท�องเท่�ย์วิช�วิไทย์และช�วิต��ง
ช�ติได์�เป็นอย์��งด่์
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เครืือโรืงแรืมอินเตอร์ืคอน ลงนามข้้อตกลง
พััฒนาคิมป์์ตัน หััวหิัน รีืสอร์ืท 

รืองรัืบท่องเที�ยวโต หัลังมาตรืการืเปิ์ดป์รืะเทศ

AWC	จับม้ือิ

กั�ริลงน�มสัญญ�ข�อตกัลงในครัิ�งน่� เป็นส�วินหน่�งของกั�ริริ�วิม
มือท�งกัลย่์ทธ์ม่ม�อย์��งย์�วิน�นริะหวิ��ง IHG และ AWC จำ�กั
ควิ�มตั�งใจำในกั�ริริ�วิมมือกัันพััฒน�พัอร์ิตโฟ์ลิโอของโริงแริมใน
ปริะเทศไทย์ด์�วิย์เป้�หม�ย์สริ��งห�องพัักักัวิ�� 1,200 ห�อง ซ่ึ่�งริวิม
ห�องพัักัจำำ�นวิน 302 ห�องของอินเตอร์ิคอนติเนนตัล เช่ย์งใหม� แม�
ปิง  ท่�เตร่ิย์มเปิด์ให�บริิกั�ริในปีน่� เป็นส�วินสำ�คัญของควิ�มริ�วิม
มือในครัิ�งน่�อ่กัด์�วิย์ โด์ย์กั�ริปริะกั�ศกั�ริลงน�มในครัิ�งน่� เกิัด์ข่�น
ต�อเนื�องจำ�กักั�ริปริะกั�ศลงน�มสัญญ�ส�มฉบับเมื�อปีท่�ผู้��นม� 
ซ่ึ่�งปริะกัอบด์�วิย์ โริงแริมสองแห�งใจำกัล�งกัร่ิงเทพัฯ ย์��นไชน��
ท�วิน์ ได์�แกั�โริงแริมอินเตอริ์คอนติเนนตัล และ เด์อะ ว่ินแย์ทท์ 
คอลเล็คชั�น ไชน��ท�วิน์ ริวิมถ่ง เด์อะ ว่ินแย์ทท์ อควิอท่ค พััทย์� 
โริงแริมแห�งใหม�ท่�ตั�งอย้์�ในพััทย์� ซ่ึ่�งเป็นส�วินหน่�งของแบรินด์์ 
เด์อะ ว่ินแย์ทท์ คอลเล็คชั�นภ�ย์ใต� IHG

คุณเซเรินา	ลิมื	ริอิงิปริะธานฝ่่ายพััฒนาธุริกิจ	ภ้มิืภาคเอิเชีย
ตะวันอิอิกเฉีียงิใต้และเกาหลี	ไอิเอิชจี กัล��วิวิ�� "เริ�ร้ิ�ส่กัยิ์นด่์
เป็นอย์��งยิ์�ง ท่�ได์�ริ�วิมมือกัับท�ง AWC ในกั�รินำ�เอ�วิิสัย์ทัศน์
ท่�เริ�ม่ริ�วิมกััน สำ�หรัิบ คิมป์ตัน หัวิหิน ร่ิสอร์ิท ม�ทำ�ให�เกิัด์ข่�น
จำริิง โด์ย์กั�ริลงน�มสัญญ�ในครัิ�งน่� เป็นกั�ริลงน�มสำ�หริบัคิมป์
ตันแห�งท่�ส่�ในปริะเทศไทย์ ต�อเนื�องจำ�กัคิมป์ตัน ม�ลัย์ กัร่ิงเทพัฯ 
คิมป์ตัน ค่ต�เล สมย่์ และ คิมป์ตัน เข�ใหญ� ซ่ึ่�งจำะช�วิย์สริ��งควิ�ม
แข็งแกัริ�งให�กัับจ่ำด์ยื์นของแบรินด์์ในปริะเทศไทย์และทั�วิโลกั ริวิม
ไปถ่งสริ��งจ่ำด์ยื์นในกั�ริเป็นโริงแริมท�งเลือกัย์อด์นิย์ม สำ�หรัิบ
นักัเดิ์นท�งท่�มองห�ปริะสบกั�ริณ์์กั�ริเข��พัักัท่�ไม�ซึ่ำ��ใคริ"

"ปัจำจ่ำบันมโ่ริงแริมในเครืิอ IHG ท่�เปิด์ให�บริิกั�ริแล�วิในปริะเทศไทย์
กัวิ�� 30 แห�ง และยั์งมอ่่กักัวิ�� 30 แห�งท่�อย้์�ริะหวิ��งกั�ริพััฒน� ซ่ึ่�ง
เริ�ม่ควิ�มภ�คภ้มิใจำเป็นอย์��งยิ์�ง ท่�จำะได์�ส�นต�อกั�ริทำ�ง�นริ�วิม
กัับ AWC ในกั�ริสริ��งกั�ริเติบโตอย์��งยั์�งยื์นไปพัริ�อมๆ กัันในอ่กั

หล�ย์ปีต�อไปข��งหน�� อ่กัทั�งเริ�ยั์งมองเห็นโอกั�สอ่กัม�กัม�ย์ใน
ปริะเทศไทย์ จำ�กักั�ริกัลับม�ของกั�ริท�องเท่�ย์วิอ่กัด์�วิย์ โด์ย์จำ�กั
สถิติล��ส่ด์ของ IHG แสด์งให�เห็นวิ�� หัวิหิน เป็นหน่�งใน 10 จ่ำด์
หม�ย์ปล�ย์ท�งย์อด์นิย์มในปริะเทศไทย์ ท่�ได์�รัิบกั�ริค�นห�ม�กั
ท่�ส่ด์จำ�กันักัท�องเท่�ย์วิช�วิต��งช�ติ โด์ย์เริ�ค�ด์หวัิงวิ�� คิมป์ตัน 
หัวิหิน ร่ิสอร์ิท จำะปริะสบควิ�มสำ�เร็ิจำได์�อย์��งริวิด์เร็ิวิ และมค่วิ�ม
ยิ์นด่์เป็นอย์��งยิ์�งท่�จำะได์�ต�อนรัิบแขกัผู้้�เข��พัักั ทั�งจำ�กัในปริะเทศ 
และต��งปริะเทศ ในปี 2567" ค่ณ์เซึ่เริน�� กัล��วิเสริิม

AWC เชื�อมั�นวิ��กั�ริเด์ินหน��ส�นต�อควิ�มริ�วิมมือท่�ม่ม�อย์��ง
ย์�วิน�นกัับ IHG เพืั�อริ�วิมกัันสริ��งสริริค์อน�คตท่�ด์่กัวิ��และ
ย์ั�งยื์นริ�วิมกััน ผู้��นกั�ริลงน�มสัญญ�กั�ริพััฒน�โริงแริมลักัซึ่้ริ่
ริะด์ับโลกัอย์��งคิมป์ตัน หัวิหิน ริ่สอริ์ทในคริั�งน่� เพัื�อตอบโจำทย์์
ไลฟ์์สไตล์ของนักัท�องเท่�ย์วิ พัริ�อมริองริับกั�ริเติบโตของธ่ริกัิจำ
กั�ริท�องเท่�ย์วิภ�ย์ใต�พัันธกัิจำสริ��งสริริค์อน�คตท่�ด์่กัวิ��ให�กัับ
อ่ตส�หกัริริมกั�ริท�องเท่�ย์วิไทย์ต�อไป
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ซืื้�อห้้ันเพิั�มท้น IP สัดส่วน 20%  มูลค่า 1,043 ลบ. 
หัวังต่อยอดการืวิจััยและพััฒนาผลิตภััณฑ์์

เพืั�อส้ข้ภัาพัแบบครืบวงจัรื

PTT	ส่งิ	อิินโนบิก	แอิลแอิล	โฮลดิ�งิ

นายอิริริถพัล	ฤกษ์ัพิับ้ลย์	ปริะธานเจ้าหน้าที�บริิหาริและกริริมืการิผู้้้จัดการิใหญ่่		บริิษััท	ปตท.	จำากัด	(มืหาชน)		
PTT	ขอเร่ิย์นให�ทริ�บวิ�� คณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััท ปตท. ในกั�ริปริะช่มครัิ�งท่� 5/2565และคณ์ะกัริริมกั�ริบริิษััท Interpharma 
Public Company Limited (“IP”) (เป็ นบริิษััทจำด์ทะเบ่ย์นในตล�ด์หลักัทรัิพัย์์ไทย์ MAIสัญลักัษัณ์์ IP) ในกั�ริปริะช่มเมื�อวัินท่� 
19 พัฤษัภ�คม 2565 ม่มติอน่มัติให�บริิษััท อินโนบิกั แอลแอล โฮลดิ์�ง จำำ�กััด์ ซ่ึ่�งถือห่�นทั�งหมด์โด์ย์ บริิษััท อินโนบิกั (เอเซ่ึ่ย์) จำำ�
กััด์ ("อินโนบิกั") (บริิษััทย์�อย์ของ ปตท.) ซืึ่�อห่�นส�มญัเพิั�มท่นของ IP ท่�เสนอข�ย์ให�แกั�บ่คคลในวิงจำำ�กััด์ (Private Placement) 
คิด์เป็ นริ�อย์ละ 20ของท่นจำด์ทะเบ่ย์นและชำ�ริะแล�วิ ซ่ึ่�งกั�ริลงท่นน่�ม่ม้ลค��ริวิมปริะม�ณ์1,043ล��นบ�ท ทั�งน่�ค�ด์วิ��จำะม่กั�ริลง
น�มสัญญ�กั�ริลงท่นภ�ย์ในเด์อืนมถ่ิน�ย์น 2565และจำะด์ำ�เนนิกั�ริซืึ่�อข�ย์แล�วิเสริจ็ำในไตริม�สท่� 3 ปี 2565โด์ย์ข่�นอย้์�กัับกั�ริ
พิัจำ�ริณ์�ของสำ�นักัง�นคณ์ะกัริริมกั�ริกัำ�กัับหลักัทรัิพัย์์และตล�ด์หลักัทรัิพัย์์ และกั�ริปริะช่มวิิส�มัญผู้้�ถือห่�นของ IP

ควิ�มริ�วิมมือในคริั�งน่�จำะช�วิย์ต�อย์อด์กั�ริวิิจำัย์และพััฒน�ผู้ลิตภัณ์ฑ์เพัื�อส่ขภ�พัแบบคริบวิงจำริตั�งแต�เวิชภัณ์ฑ์ท่�ใช�นวิัตกัริริม
ท�งย์� (Innovative Medicine) เวิชภัณ์ฑ์สำ�หริับส่ขภ�พัด์วิงต� (Eye Healthcare) จำนถ่ง โภชนเภสัชและอ�ห�ริเสริิ ม 
(Nutraceuticals & Supplement) ย์�สมน่ไพัริของไทย์ (Thai HerbalMedicines) อ�ห�ริและเครืิ� องดื์�มเพัื�อสข่ภ�พั(Health 
Food and Drink) และเป็นกั�ริขย์�ย์ตล�ด์ให�คริอบคล่มทัวิปริะเทศ ไทย์

ทั�งน่� ริ�ย์กั�ริดั์งกัล��วิไม�ใช�ริ�ย์กั�ริท่�เกั่�ย์วิโย์งกันั และขน�ด์ของริ�ย์กั�ริไม�เข��ข��ย์ท่�จำะต�องริ�ย์ง�นส�ริสนเทศต�มหลกััเกัณ์ฑ์
กั�ริได์�ม�และจำำ�หน��ย์ไปซึ่่�งสนิทริพััย์์ของบริษิัทัจำด์ทะเบย่์น แต�เป็นกั�ริได์�ม�ซึ่่�งเงนิลงท่นในบริษิัทัอื�น และไม�เป็นผู้ลให�บริิษััทอื�น
นั�นม่สภ�พัเป็นบริิษััทย์�อย์ของ ปตท. อย์��งไริกั็ต�ม เป็ นกั�ริริ�ย์ง�นเพัื�อควิ�มสอด์คล�องกัันกัับบริิษััทจำด์ทะเบ่ย์นอื�น
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ในธุ้รืกิจัผู้ให้ับริืการืห่ัวงโซ่ื้อ้ป์ทาน
ด้านอาหัารื "Freshket" 

มูลค่าไม่เกิน 14.5 ล้านเหัรีืยญสหัรัืฐฯ

OR	เข้่าลงิทุน

นางิสาวจิริาพัริ	ข่าวสวัสดิ�	 รัิกษัาการิแทน	ปริะธานเจ้าหน้าที�บริิหาริและกริริมืการิผู้้้จัดการิใหญ่่	 	บริิษััท	
ปตท.	นำ�ามัืนและการิค้าปลีก	จำากัด	(มืหาชน)	OR เปิด์เผู้ย์วิ��  ในกั�ริปริะช่มคณ์ะกัริริมกั�ริจัำด์กั�ริ OR (ORMC) นัด์
พิัเศษั คริ�งัท่�1/2565 วัินท่� 28เมษั�ย์น 2565 ม่มติอน่มัติให� บริิษััท มอด้์ลัสเวินเจำอร์ิ จำำ�กััด์ (“Modulus”) บริิษััทย์�อย์ท่� OR 
ถือห่�นริ�อย์ละ 100 เข��ลงท่นโด์ย์กั�ริซืึ่�อห่�นบ่ริิมสิทธิออกัใหม�ของ บริิษััท โพัล�ร์ิ แบร์ิ มิชชั�น จำำ�กััด์(“Freshket”) ในวิงเงินไม�
เกิัน 14.5 ล��นเหร่ิย์ญสหรัิฐฯ

 โด์ย์ Freshket เป็นผู้้�ให�บริิกั�ริธ่ริกิัจำห�วิงโซึ่�อ่ปท�นด์��นอ�ห�ริ (Food Supply Chain Service) ซ่ึ่�งด์ำ�เนินกั�ริจัำด์ห� นำ�เข�� 
และจัำด์จำำ�หน��ย์วัิตถ่ดิ์บค่ณ์ภ�พัด่์สำ�หรัิบล้กัค��ริ��นอ�ห�ริ โริงแริม และผู้้�บริิโภค โด์ย์นำ�เทคโนโลย่์ม�ใช�ในกั�ริบริิห�ริจัำด์กั�ริ
ริะบบห�วิงโซึ่�อ่ปท�นด์��นอ�ห�ริให�มป่ริะสิทธิภ�พัและมค่วิ�มโปริ�งใส กั�ริลงท่นครัิ�งน่�ม่วัิตถ่ปริะสงค์เพืั�อ เสริิมสริ��งศักัย์ภ�พั 
ควิ�มแข็งแกัริ�งของธ่ริกิัจำค��ปล่กัของ OR และบริิษััทในเครืิอ และตอบสนองควิ�มต�องกั�ริท่�เปล่�ย์นไปของผู้้�บริิโภค ริวิมทั�ง
สริ��งโอกั�สในกั�ริเติบโตริ�วิมกััน แบบ inclusive growth ทั�งในและต��งปริะเทศ ทั�งน่�  Modulus ได์�ลงน�มในสัญญ�จำองซืึ่�อ
ห่�น และสัญญ�ริะหวิ��งผู้้�ถือห่�น ในวัินท่� 19 พัฤษัภ�คม2565

ริ�ย์กั�ริดั์งกัล��วิไม�ใช�ริ�ย์กั�ริท่�เก่ั�ย์วิโย์งกััน และขน�ด์ของริ�ย์กั�ริไม�เข��ข��ย์ท่�จำะต�องริ�ย์ง�นส�ริสนเทศต�มหลักัเกัณ์ฑ์กั�ริ
ได์�ม�และจำำ�หน��ย์ไปซ่ึ่�งสินทรัิพัย์์ของบริิษััทจำด์ทะเบ่ย์นแต�เป็นกั�ริริ�ย์ง�นเพืั�อควิ�มโปริ�งใส เพืั�อให�นกััลงท่นได์�รัิบข�อมล้สำ�คัญ
อย์��งเท��เท่ย์มกััน 
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จัับมือ SCG	Cleanergy	
ให้ับริืการืด้านพัลังงานไฟฟ้าในนิคม TFD

JCK

JCK ผู้นก่ั SCG Cleanergy ลงน�มบนัท่กั
ข�อตกัลง เพืั�อศ่กัษั�ร้ิปแบบธ่ริกิัจำกั�ริให�
บริิกั�ริเทคโนโลย์่�ด์��น Solar Renewable 
Energy เล็งสริ��งริ�ย์ได์�ให� JCK จำ�กักั�ริ
ผู้ลิตและจำำ�หน��ย์กัริะแสไฟ์ให�แกั�ผู้้�ปริะกัอบ
กั�ริในนคิม TFD ค�ด์ย์อด์ข�ย์ท่�ดิ์นในนคิม 
TFD ต�มเป้�หม�ย์ท่�วิ�งไวิ�

นายอิภิชัย	เตชะอิบุล	ปริะธานกริริมืการิ
และปริะธานกริริมืการิบริิหาริ	บริิษััท	เจ
ซีเคอิินเตอิริเ์นชั�นแนล	จำากัด	(มืหาชน)	
"JCK"	เปิด์เผู้ย์วิ�� JCK ได์�ลงน�มในบันท่กั
ข�อตกัลงควิ�มริ�วิมมือกัับ บริิษััท เอส
ซ่ึ่จ่ำ คล่นเนอร์ิย่์� จำำ�กััด์ เพืั�อศ่กัษั�ร้ิปแบบ
ธ่ริกิัจำกั�ริให�บริิกั�ริเทคโนโลย่์�ด์��น Solar 
Renewable Energy แกั�ผู้้�ปริะกัอบกั�ริ
ในพืั�นท่�นิคมอ่ตส�หกัริริมท่เอฟ์ด่์ โด์ย์จำะ
ใช�เทคโนโลย่์�ของ SCG ซ่ึ่�งเป็น Smart 
Energy ในร้ิปแบบต��งๆ เช�น Solar Roof, 
Solar Farm  หริอื Solar Floating โด์ย์ใช�
พืั�นท่�หลังค�และพืั�นท่�ในนิคม TFD ด์ำ�เนิน
กั�ริติด์ตั�ง

ทั�งน่� กั�ริริ�วิมมือกัันกัับ SCG ในครัิ�งน่�
จำะเป็นปริะโย์ชน์กัับ JCK เป็นอย์��งม�กั 
เพัริ�ะแต�เดิ์มในนิคม TFD ผู้้�ปริะกัอบกั�ริ
จำะใช�ไฟ์ฟ้์�จำ�กักั�ริไฟ์ฟ้์�ส�วินภ้มิภ�ค
โด์ย์ JCK ไม�ได์�ม่ริ�ย์ได์�จำ�กักั�ริใช�ไฟ์ฟ้์�
ของผู้้�ปริะกัอบกั�ริเลย์ แต�เมื�อเริ�ม�
ผู้ลิตกัริะแสไฟ์ข่�นม�และจำำ�หน��ย์ให�แกั�ผู้้�
ปริะกัอบกั�ริในนคิมก็ัจำะเปน็กั�ริสริ��งริ�ย์
ได์�ให�แกั� JCK อ่กัท�งหน่�ง อ่กัทั�งไฟ์ฟ้์�ท่�
ได์�ม�จำ�กั Solar เป็นพัลังง�นบริิส่ทธิ�ก็ัจำะ
เป็นกั�ริช�วิย์ลด์มลภ�วิะในภ�พัริวิมให�แกั�
นิคม TFD อ่กัด์�วิย์และสอด์คล�องกัับนิคม 
TFD ซ่ึ่�งเป็นนิคมท่�ให�ควิ�มสำ�คัญกัับกั�ริ
ด้์แลรัิกัษั�สิ�งแวิด์ล�อม

น�ย์อภิชัย์ กัล��วิวิ�� ในปี 2565 ตนค�ด์
วิ��ย์อด์ข�ย์ท่�ดิ์นในนิคม TFD จำะเป็นไป
ต�มเป้�หม�ย์ท่�วิ�งไวิ� เพัริ�ะจำ�กักั�ริท่�
รัิฐบ�ลได์�ผู้�อนคล�ย์ม�ตริกั�ริควิบค่ม
กั�ริเดิ์นท�งเข��ออกัปริะเทศ ทำ�ให�ม่นักั
ลงท่นเข��ม�ด้์พืั�นท่�ในนิคมม�กัข่�นค�ด์

วิ��จำะส�ม�ริถข�ย์ท่�ดิ์นได์�ไตริม�สละไม�
ตำ��กัวิ�� 50 ไริ� โด์ย์ไตริม�สแริกัได์�โอน
ข�ย์ท่�ดิ์นไปแล�วิปริะม�ณ์ 30 ไริ� ส�งผู้ล
ให� JCK ม่ผู้ลกัำ�ไริปริะม�ณ์ 35 ล��นบ�ท 
ซ่ึ่�งถือวิ��เป็นสัญญ�นท่�ด่์สำ�หรัิบ JCK 
วิ��จำะกัลับม�ม่ผู้ลปริะกัอบกั�ริท่�โด์ด์เด์�น
อ่กัครัิ�งหน่�ง นอกัจำ�กัน่�บริิษััทยั์งม่นโย์
บ�ย์ท่�จำะขย์�ย์กั�ริทำ�ธ่ริกิัจำไปในธ่ริกิัจำ
กััญชงและกััญช� โด์ย์จำะริ�วิมมือกัับผู้้�ม่
ควิ�มร้ิ�และปริะสบกั�ริณ์์ในธ่ริกิัจำกััญชง
และกััญช�จำ�กัปริะเทศสหรัิฐอเมริิกั�และ
เนเธอร์ิแลนด์์ม�ตั�งบริิษััทริ�วิมท่นกัับ JCK 
เพืั�อทำ�กั�ริผู้ลิตและจำำ�หน��ย์ ซ่ึ่�งจำะด์ำ�เนิน
กั�ริตั�งแต�ต�นนำ��จำนถ่งปล�ย์นำ�� โด์ย์จำะ
ทำ�กั�ริปล้กัด์�วิย์วิิธ่กั�ริอันทันสมัย์ไปจำน
กัริะทั�งสกััด์และแปริร้ิปไปเป็นผู้ลิตภัณ์ฑ์
ต��งๆเพืั�อจำำ�หน��ย์ให�แกั�ผู้้�บริิโภค ซ่ึ่�งได์�
ตั�งเป้�หม�ย์ไวิ�วิ��จำะเริิ�มด์ำ�เนินกั�ริให�แล�วิ
เสร็ิจำภ�ย์ในปี 2565 น่�
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คณ์ะกัริริมกั�ริกัำ�กัับตล�ด์ท่น (กั.ต.ท.) 
มม่ติปรัิบปร่ิงหลักัเกัณ์ฑ์กั�ริอน่ญ�ต
เสนอข�ย์หลักัทรัิพัย์์ โด์ย์ไม�อน่ญ�ต
ให�บริิษััทท่�ออกัหลักัทรัิพัย์์ หรืิอบริิษััท
จำด์ทะเบ่ย์นท่�ปริะกัอบธ่ริกิัจำในลักัษัณ์ะ
บริิห�ริจัำด์กั�ริเงินลงท่น (investment 
company) เสนอข�ย์หลักัทรัิพัย์์ท่�ออกั
ใหม�ท่กัปริะเภทต�อผู้้�ลงท่นหรืิอปริะช�ชน 
เพืั�อเป็นกั�ริค่�มคริองปริะโย์ชน์ของผู้้�ถือ
ห่�นและผู้้�ลงท่น

น�งส�วิรืิ�นวิด่์ ส่วิริริณ์มงคล เลข�ธกิั�ริ 
สำ�นักัง�นคณ์ะกัริริมกั�ริกัำ�กัับ
หลักัทรัิพัย์์และตล�ด์หลักัทรัิพัย์์ 
(กั.ล.ต.) เปิด์เผู้ย์วิ�� ท่�ปริะช่มคณ์ะ
กัริริมกั�ริกัำ�กัับตล�ด์ท่น ครัิ�งท่� 4/2565 
เมื�อวัินท่� 17 พัฤษัภ�คม 2565 ม่มติ
เห็นชอบหลักักั�ริในกั�ริปรัิบปร่ิงหลักั
เกัณ์ฑ์กั�ริอน่ญ�ตเสนอข�ย์หลักัทรัิพัย์์
ท่�ออกัใหม�ต�อปริะช�ชน เพืั�อป้องปริ�ม
ไม�ให�บริิษััทท่�ออกัหลักัทรัิพัย์์และบริิษััท
จำด์ทะเบ่ย์น (บจำ.) ปริะกัอบธ่ริกัิจำใน
ลักัษัณ์ะกั�ริบริิห�ริจัำด์กั�ริเงินลงท่น 
(investment company) อันเป็นกั�ริ
หล่กัเล่�ย์งหรืิอไม�ปฏิิบัติต�มกัฎหม�ย์และ
หลักัเกัณ์ฑว์ิ��ด์�วิย์กั�ริปริะกัอบธ่ริกัจิำกั�ริ
จัำด์กั�ริกัองท่นริวิม กั�ริจัำด์กั�ริกัองท่น
ส�วินบ่คคล ผู้้� จัำด์กั�ริเงินท่นสัญญ�
ซืึ่�อข�ย์ล�วิงหน�� และผู้้�จัำด์กั�ริเงินท่น
สินทรัิพัย์์ดิ์จิำทัล (regulatory arbitrage) 

ริวิมทั�งเพืั�อค่�มคริองปริะโย์ชน์ของผู้้�ถือ
ห่�นและผู้้�ลงท่น โด์ย์สร่ิปดั์งน่�

(1) กัำ�หนด์ให�บริิษััทท่�เสนอข�ย์หลักั
ทรัิพัย์์ท่�ออกัใหม�ต�อปริะช�ชนต�องไม�ม่
ลักัษัณ์ะเป็น investment company 
ย์กัเวิ�นบริิษััทท่�ปริะกัอบธ่ริกิัจำสถ�บัน
กั�ริเงิน ได์�แกั� ธน�ค�ริพั�ณิ์ชย์์ ธ่ริกิัจำ
เงินท่น ธ่ริกิัจำเคริด์ิตฟ์องซึ่ิเอร์ิ ธ่ริกิัจำ
หลักัทรัิพัย์์ ธ่ริกิัจำปริะกัันช่วิิต และธ่ริกิัจำ
ปริะกัันวิิน�ศภยั์ เนื�องจำ�กัอย้์�ภ�ย์ใต�กั�ริ
กัำ�กัับด้์แลของหน�วิย์ง�นท่�มห่น��ท่�กัำ�กัับ
ด้์แลกั�ริปริะกัอบธ่ริกิัจำดั์งกัล��วิ

( 2 )  บ ริิ ษัั ท ท่� ถื อ วิ� � ม่ ลั กั ษั ณ์ ะ เ ป็ น 
investment company คือ ม่กั�ริ
ลงท่นในลักัษัณ์ะท่�ไม�ม่ส�วินริ�วิมในกั�ริ
บริิห�ริ (passive investment) เช�น 
กั�ริลงท่นในหลักัทริัพัย์์ สัญญ�ซืึ่�อ
ข�ย์ล�วิงหน�� (ไม�ริวิมกั�ริลงท่นเพืั�อ
ป้องกัันควิ�มเส่�ย์งหรืิอ hedging) และ
สินทรัิพัย์์ดิ์จิำทัล เป็นต�น ริวิมกัันเกิันกัวิ��
ริ�อย์ละ 40 ของสินทรัิพัย์์ริวิมต�มงบ
กั�ริเงินริวิม ทั�งน่� ไม�นับริวิมกั�ริลงท่น
เพืั�อบริิห�ริสภ�พัคล�อง เช�น พัันธบัตริ
รัิฐบ�ล กัองท่นริวิมตล�ด์เงิน กัองท่น
ริวิมตริ�ส�ริหน่� เงินลงท่นในบริิษััทริ�วิม
ท่�ไม�เป็น investment company เงิน
ลงท่นในบริิษััทในเครืิอท่�อย้์�ภ�ย์ใต�กัล่�ม
บริิษััทใหญ�เด่์ย์วิกััน และเงินลงท่นใน

บริิษััทอื�นเพืั�อให�เกิัด์ synergy ต�อธ่ริกิัจำ
หลักัของบริิษััท เป็นต�น

(3) กัำ�หนด์ให� บจำ. ท่�ม่กั�ริลงท่นปริะเภท 
passive investment เกัินกัวิ��ริ�อย์ละ 
40 ของสินทริัพัย์์ริวิม ม่หน��ท่�ต�องเปิด์
เผู้ย์ข�อม้ลเก่ั�ย์วิกัับกั�ริลงท่นดั์งกัล��วิใน
หม�ย์เหต่ปริะกัอบงบกั�ริเงิน เพืั�อใช�ใน
กั�ริติด์ต�มกั�ริลงท่นของ บจำ.

(4) บริิษััทท่�ออกัหลักัทรัิพัย์์และ บจำ. ท่�ไม�
ปฏิิบัติต�มหลักัเกัณ์ฑ์ข��งต�นจำะไม�ได์�รัิบ
อนญ่�ตให�ส�ม�ริถเสนอข�ย์หลักัทรัิพัย์์
ท่กัปริะเภทท่�อย้์�ภ�ย์ใต�พัริะริ�ชบัญญัติ
หลักัทรัิพัย์์และตล�ด์หลักัทรัิพัย์์ พั.ศ. 
2535 ต�อผู้้�ลงท่นหรืิอปริะช�ชนทั�วิไป

ทั�งน่� กั.ล.ต. จำะเปิด์รัิบฟั์งควิ�มคิด์เห็น
จำ�กัผู้้�ท่�เก่ั�ย์วิข�อง ผู้้�สนใจำ และปริะช�ชน
เก่ั�ย์วิกัับกั�ริปรัิบปร่ิงหลักัเกัณ์ฑ์กั�ริ
อน่ญ�ตและแนวิท�งกั�ริกัำ�กัับด้์แลใน
เรืิ�องดั์งกัล��วิต�อไป

ก.ต.ท.	เห็นชอิบหลักเกณฑ์์การิไม่ือินุญ่าต
ให้บริิษััทที�มีืลักษัณะเป็น	"investment	company"	

เสนอิข่ายหลักทรัิพัย์ต่อิปริะชาชน
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EIC ธน�ค�ริไทย์พั�ณิ์ชย์์ วิิเคริ�ะห์ อัตริ�
เงินเฟ้์อทั�วิโลกัเริ�งตัวิข่�นส้�ริะด์บัส้งส่ด์ในริอบ
หล�ย์ทศวิริริษั EIC มองวิ��เงนิเฟ้์อมแ่นวิโน�ม
ยั์งอย้์�ในริะดั์บท่�ส้งต�อเนื�องในปีน่� แต�อ�จำชะลอ
ลงเลก็ัน�อย์ในช�วิงคริ่�งหลังของป ีและปริบัลด์
ลงเข��ใกัล�ริะดั์บเป้�หม�ย์ของธน�ค�ริกัล�ง
ส�วินใหญ�ได์�ในปี 2023

---KEY	SUMMARY---

อัตริ�เงินเฟ้์อทั�วิโลกัเริ�งตัวิข่�นส้�ริะดั์บส้งส่ด์
ในริอบหล�ย์ทศวิริริษั

นำ�โด์ย์สหริฐัฯ สหริ�ชอ�ณ์�จำกััริ และสหภ�พั
ย่์โริปท่�อัตริ�เงินเฟ้์อเริ�งตัวิส้งส่ด์ในริอบ
กัวิ�� 40 ปี และ 30 ปีต�มลำ�ดั์บ นอกัจำ�กัน่� 
อัตริ�เงินเฟ้์อในกัล่�มเศริษัฐกิัจำกัำ�ลังพััฒน� 
(Emerging Markets: EMs) โด์ย์เฉพั�ะในล�
ตินอเมริิกั�ก็ัปรัิบส้งข่�นเร็ิวิเช�นกััน กั�ริเพิั�ม
ข่�นของเงินเฟ้์อทั�วิโลกัท่�ริ�อนแริงเป็นผู้ลม�
จำ�กั 3 ปัจำจัำย์หลักั ได์�แกั� 1) กั�ริฟ้์�นตัวิของ
เศริษัฐกัจิำโลกัในช�วิงท่�ผู้��นม�ทำ�ให�อ่ปสงคต์�อ
สินค��และพัลังง�นเพิั�มข่�น 2) ปัญห�อ่ปท�น
คอขวิด์ (supply-chain disruption) ริวิม
ถ่งนโย์บ�ย์ควิบค่มโควิิด์ของจ่ำน ส�งผู้ลให�
อ่ปท�นข�ด์แคลนและขย์�ย์ตัวิได์�ไม�ทันต�อ
อ่ปสงค์ และ 3) สงคริ�มริะหวิ��งรัิสเซ่ึ่ย์และ
ย้์เคริน ตอกัย์ำ��ให�สถ�นกั�ริณ์์ควิ�มไม�สมด่์ล
ริะหวิ��งอ่ปสงค์และอ่ปท�นร่ินแริงข่�น กัด์ดั์น
ริ�ค�สินค��โภคภัณ์ฑ์เพิั�มเติม

เงินเฟ้์อในกัล่�มปริะเทศพััฒน�แล�วิปรัิบส้ง
ข่�นจำ�กัทั�งปัจำจัำย์อ่ปสงค์และอ่ปท�น ขณ์ะท่�
เงินเฟ้์อในกัล่�มปริะเทศกัำ�ลังพััฒน�ปรัิบส้ง
ข่�นจำ�กัปัจำจัำย์อ่ปท�นเป็นหลักั

เงินเฟ้์อในกัล่�มเศริษัฐกิัจำพััฒน�แล�วิ 
(Advanced Economies) ปริับส้งข่�นจำ�กั

ทั�งปัจำจัำย์ด์��นอ่ปท�นท่�เผู้ชิญปัญห�คอขวิด์ 
ริวิมถ่งอ่ปสงค์ท่�ฟ้์�นตัวิเร็ิวิจำ�กักั�ริผู้�อน
คล�ย์ม�ตริกั�ริควิบค่มแพัริ�ริะบ�ด์ท่�ร่ิด์หน��
ม�กักัวิ�� ขณ์ะท่�กั�ริเพิั�มข่�นของเงินเฟ้์อใน
กัล่�มเศริษัฐกัิจำกัำ�ลังพััฒน� (Emerging 
Markets: EMs) เป็นผู้ลจำ�กัด์��นอ่ปท�น
หรืิอต�นท่นเป็นหลักั ขณ์ะท่�อ่ปสงค์ภ�ย์ใน
ปริะเทศยั์งไม�ฟ้์�นตัวิด่์ นอกัจำ�กัน่� ภ�ย์ใน
กัล่�มเศริษัฐกิัจำกัำ�ลังพััฒน�ยั์งม่กั�ริเริ�งตัวิ
ของเงินเฟ้์อท่�แตกัต��งกััน โด์ย์เงินเฟ้์อใน
เศริษัฐกิัจำกัำ�ลังพััฒน�ในฝัั่�งเอเช่ย์เริ�งตัวิช��
กัวิ��กัล่�มเศริษัฐกิัจำล�ตินอเมริิกั� เนื�องจำ�กั
เงินเฟ้์อพืั�นฐ�น (Core Inflation) ปรัิบเพิั�ม
ข่�นน�อย์กัวิ�� ริ�ค�อ�ห�ริไม�ผู้ันผู้วินม�กั 
สัด์ส�วินริ�ค�พัลังง�นในตะกัริ��เงินเฟ้์อมน่�อย์
กัวิ�� และค��เงินม่เสถ่ย์ริภ�พัม�กักัวิ�� 
เงินเฟ้์อม่แนวิโน�มอย้์�ในริะดั์บท่�ส้งต�อเนื�องใน
ปีน่� แต�จำะทย์อย์ปรัิบลด์ลงเข��ใกัล�ริะดั์บเป้�
หม�ย์ของธน�ค�ริกัล�งได์�ในปี 2023

EIC มองวิ�� เงินเฟ้์อมแ่นวิโน�มยั์งอย้์�ในริะดั์บ
ท่�ส้งต�อเนื�องในปีน่� แต�อ�จำชะลอลงเล็กัน�อย์
ในช�วิงคร่ิ�งหลังของปี และปรัิบลด์ลงเข��ใกัล�
ริะด์บัเป้�หม�ย์ของธน�ค�ริกัล�งส�วินใหญ�ได์�
ในปี 2023 จำ�กัสถ�นกั�ริณ์์สงคริ�มรัิสเซ่ึ่ย์-
ย้์เครินและปัญห�อ่ปท�นคอขวิด์ท่�ค�ด์วิ��จำะ
ทย์อย์คล่�คล�ย์ลง กั�ริเพิั�มข่�นของค��จำ��งท่�
จำะชะลอลงจำ�กัอ่ปท�นแริงง�นท่�จำะเพิั�มข่�น
เป็นลำ�ดั์บ ปัจำจัำย์ฐ�นตำ��ท่�จำะทย์อย์หมด์ไป และ
ผู้ลของกั�ริด์ำ�เนินนโย์บ�ย์ของภ�ครัิฐและ
ธน�ค�ริกัล�งท่�จำะต่งตัวิข่�นทำ�ให�อ่ปสงค์ใน
ริะบบเศริษัฐกิัจำชะลอลง

ธน�ค�ริกัล�งทั�วิโลกัม่แนวิโน�มด์ำ�เนิน
นโย์บ�ย์กั�ริเงินต่งตัวิเร็ิวิเพืั�อควิบค่ม
เงินเฟ้์อ

ธน�ค�ริกัล�งของสหรัิฐฯ (Fed) ม่แนวิโน�ม
ปรัิบข่�นด์อกัเบ่�ย์ทั�งหมด์ 7 ครัิ�งในปีน่� และ
อ�จำปรัิบข่�นด์อกัเบ่�ย์ทั�งหมด์ อ่กั 3 ครัิ�ง
ในปีหน�� นอกัจำ�กัน่� Fed จำะเริิ�มลด์ขน�ด์
งบด่์ลเพืั�อด้์ด์ซัึ่บสภ�พัคล�องออกัจำ�กัริะบบ 
(Quantitative Tightening: QT) ในเดื์อน
มถ่ิน�ย์นน่� ส�วินธน�ค�ริกัล�งอังกัฤษั (BOE) 
ม่แนวิโน�มปรัิบข่�นด์อกัเบ่�ย์จำนถ่ง 1.75% ใน
ปีน่� และได์�เริิ�มลด์ขน�ด์งบด่์ลผู้��นกั�ริปล�อย์
ให�พัันธบัตริท่�ถือคริองหมด์อ�ย่์ลงแล�วิ เช�น
เด่์ย์วิกัันกัับธน�ค�ริกัล�งย่์โริป (ECB) ท่�
ม่แนวิโน�มสิ�นส่ด์โคริงกั�ริเข��ซืึ่�อสินทรัิพัย์์ 
(APP) ในช�วิงสิ�นไตริม�ส 2 และอ�จำปรัิบข่�น
ด์อกัเบ่�ย์ครัิ�งแริกัในเดื์อนกัริกัฎ�คมน่�
 
เงินเฟ้์อท่�เพิั�มข่�นกัด์ดั์นกั�ริฟ้์�นตัวิของ
เศริษัฐกิัจำโลกัผู้��นกั�ริบริิโภคและกั�ริลงท่น
ท่�จำะชะลอลง ริวิมถ่งกั�ริค��โลกัและริ�ย์ได์�
แท�จำริิงท่�ลด์ลงซ่ึ่�งส�งผู้ลให�ตล�ด์แริงง�น
ต่งตัวิข่�น

อัตริ�เงินเฟ้์อท่�ส้งข่�นส�งผู้ลต�อริะบบ
เศริษัฐกิัจำผู้��น 6 ช�องท�ง คือ (1) กัด์ดั์นกั�ริ
ฟ้์�นตัวิของกั�ริบริิโภคจำ�กัริ�ค�สินค��ท่�เพิั�ม
ข่�นส�งผู้ลให�อำ�น�จำซืึ่�อสินค��ของผู้้�บริิโภคปรัิบ
ลด์ลง (2) กั�ริลงท่นปรัิบชะลอลงจำ�กัต�นท่น
ท่�ปรัิบเพิั�มข่�นและควิ�มส�ม�ริถในกั�ริทำ�
กัำ�ไริท่�น�อย์ลง (3) นโย์บ�ย์กั�ริเงินท่�ต่งตัวิ
ข่�นจำะเป็นควิ�มเส่�ย์งต�อภ�ริะหน่�ท่�อย้์�ในริะดั์บ
ส้งในหล�ย์ปริะเทศ (4) ปริะเทศท่�นำ�เข��ส่ทธิ
ม่แนวิโน�มเผู้ชิญกั�ริข�ด์ด่์ลเพิั�มม�กัข่�นและ
อ�จำนำ�ไปส้�กั�ริอ�อนค��ของสก่ัลเงินในบ�ง
ภ้มิภ�คได์� และ (5) ริ�ย์ได์�ท่�แท�จำริิงท่�ลด์ลง
จำ�กัภ�วิะเงินเฟ้์อทำ�ให�แริงจ้ำงใจำของแริงง�น
ในกั�ริกัลับเข��ส้�ตล�ด์แริงง�นมล่ด์ลง ตล�ด์
แริงง�นจ่ำงต่งตัวิข่�น

EIC	มือิงิเงิินเฟ้้อิมีืแนวโน้มื
ยังิอิย่้ในริะดับที�ส้งิต่อิเน้�อิงิในปี	2022
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เงิินเฟ้้อิโลกที�เร่ิงิตัวข้่�นจะส่งิผู้ลต่อิเงิินเฟ้้อิ
ไทยค่อินข้่างิจำากัด

เนื�องจำ�กัสินค��นำ�เข��ของไทย์จำำ�นวินม�กัถ้กั
นำ�ไปใช�ผู้ลิตเพืั�อกั�ริส�งออกั ไม�ได์�ใช�ในกั�ริ
บริิโภคขั�นปล�ย์หรืิอผู้ลิตเพืั�อกั�ริอ่ปโภค
บริิโภคภ�ย์ในปริะเทศม�กันกัั จ่ำงทำ�ให�เงินเฟ้์อ
ไทย์ม่ควิ�มอ�อนไหวิต�อริ�ค�สินค��นำ�เข��ตำ�� 
นอกัจำ�กัน่� ถ่งแม�ปริะเทศไทย์เป็นปริะเทศนำ�
เข��นำ��มันส่ทธิ แต�เงินเฟ้์อไทย์อ�จำไม�ได์�รัิบ
ผู้ลกัริะทบจำ�กัริ�ค�พัลังง�นในตล�ด์โลกัท่�
ส้งข่�นอย์��งเต็มท่� เนื�องจำ�กัม่ม�ตริกั�ริช�วิย์
เหลือหล�ย์อย์��งจำ�กัภ�ครัิฐ โด์ย์เฉพั�ะกั�ริ
ตร่ิงริ�ค�พัลังง�น สำ�หรัิบในริะย์ะถัด์ไป อัตริ�
เงินเฟ้์อโลกัจำะส�งผู้��นเข��ม�ในปริะเทศไทย์ได์�
ม�กัข่�นจำ�กัริ�ค�พัลังง�นท่�จำะยั์งคงยื์นอย้์�ใน
ริะดั์บส้งและกั�ริทย์อย์ลด์กั�ริอ่ด์หนน่ริ�ค�
จำ�กัรัิฐ แต�กั�ริส�งผู้��นต�นท่นท่�ส้งข่�นของ
ผู้้�ปริะกัอบกั�ริม�ยั์งผู้้�บริิโภคจำะม่อย้์�อย์��ง
จำำ�กััด์ เนื�องจำ�กัอ่ปสงค์ในปริะเทศยั์งไม�ฟ้์�น
ตัวิอย์��งเตม็ท่� อ่กัทั�ง ปัญห�อ่ปท�นคอขวิด์ท่�
จำะคล่�คล�ย์ลงชดั์เจำนในปีหน��จำะทำ�ให�อ่ปท�น
สินค��มเ่พิั�มข่�น ส�งผู้ลให�แริงกัด์ดั์นเงินเฟ้์อจำะ
ทย์อย์ลด์ลงได์�

เกิัด์อะไริข่�นกัับเงินเฟ้์อท่�อย้์�ในริะดั์บส้งในริอบ
หล�ย์ทศวิริริษั อัตริ�เงินเฟ้์อโลกัปรัิบเพิั�ม
ข่�นอย์��งริวิด์เริว็ิในช�วิงคร่ิ�งหลังของปี 2021 
และปรัิบเพิั�มข่�นในอัตริ�เริ�งต�อเนื�องส้�ริะดั์บ
ส้งส่ด์ในริอบหล�ย์ทศวิริริษั หล�ย์ปริะเทศทั�วิ
โลกัเผู้ชิญปัญห�เงินเฟ้์อปรัิบเพิั�มส้งข่�นอย์��ง
ริวิด์เร็ิวิในช�วิงท่�ผู้��นม� (ร้ิปท่� 1 ซึ่��ย์) นำ�โด์ย์
สหรัิฐฯ ท่�อัตริ�เงินเฟ้์อปรัิบเพิั�มส้งข่�นต�อ
เนื�องม�อย้์�ท่� 8.5% ในเดื์อนมน่�คม 2022 ซ่ึ่�ง
อย้์�ในริะดั์บส้งส่ด์ในริอบกัวิ�� 40 ปี เช�นเด่์ย์วิ
กัับกัับสหริ�ชอ�ณ์�จัำกัริ ท่�อัตริ�เงินเฟ้์อปรัิบ
เพิั�มส้งข่�นม�อย้์�ท่�ริะดั์บส้งส่ด์ในริอบ 30 ปีท่� 
7% ในเดื์อนม่น�คม 2022 และสหภ�พัย่์โริป 

ท่�อัตริ�เงินเฟ้์อปรัิบเพิั�มส้งข่�นม�อย้์�ท่� 6.2% 
ในเดื์อนก่ัมภ�พัันธ์ 2022 ส้งส่ด์ในริอบ 30 
ปี เช�นกััน นอกัจำ�กัน่� กัล่�มเศริษัฐกิัจำกัำ�ลัง
พััฒน� (Emerging Markets: EMs) เริิ�ม
เผู้ชิญปัญห�เงินเฟ้์อท่�ร่ินแริงข่�นเช�นกััน โด์ย์
เฉพั�ะล�ตินอเมริิกั�ท่�เผู้ชิญปัญห�เงินเฟ้์อ
ส้งส่ด์ในริอบ 15 ปี อย์��งไริก็ัต�ม ในหล�ย์
ปริะเทศเงินเฟ้์อเพิั�มข่�นในอัตริ�ท่�น�อย์กัวิ�� 
(ร้ิปท่� 1 ขวิ�) เช�น เงินเฟ้์อในจ่ำนท่�ไม�ปรัิบส้ง
ข่�นม�กันักัเนื�องจำ�กัอ่ปสงค์ภ�ย์ในปริะเทศ
ขย์�ย์ตัวิชะลอลง อ่กัทั�ง ริ�ค�อ�ห�ริบ�ง
กัล่�มปรัิบลด์ลง โด์ย์เฉพั�ะริ�ค�เนื�อหม้จำ�กั
อ่ปท�นท่�ฟ้์�นตัวิหลังจำ�กักั�ริริะบ�ด์ของโริค
อหิวิ�ต์หม้ในปี 2020 ริวิมถ่งภ�คกั�ริผู้ลิต
ฟ้์�นตัวิเร็ิวิกัวิ��กั�ริบริิโภคทำ�ให�ปัญห�กั�ริ
ข�ด์แคลนอ่ปท�นในปริะเทศน�อย์กัวิ��ท่�อื�น 
ด์��นญ่�ป่�นไม�เผู้ชิญปัญห�เงินเฟ้์อเช�นกััน 
เนื�องจำ�กัโคริงสริ��งเงินเฟ้์ออย้์�ในริะดั์บตำ��
จำ�กัอ่ปสงค์สินค��ท่�ยั์งตำ�� ค��แริงเติบโตช�� 
และจำำ�นวินปริะช�กัริท่�หด์ตัวิต�อเนื�อง ส�วิน
เศริษัฐกิัจำภ้มิภ�คอ�เซ่ึ่ย์นท่�ในปีท่�ผู้��นม�ยั์ง
ไม�เผู้ชิญปัญห�เงินเฟ้์อร่ินแริงนักั เริิ�มเห็น
สัญญ�ณ์เงินเฟ้์อท่�ปรัิบส้งข่�นบ��งแล�วิในช�วิง
ต�นปี 2022

กั�ริเพิั�มข่�นของเงินเฟ้์อท่�ริ�อนแริงเป็นผู้ลม�
จำ�กั 3 ปัจำจัำย์หลักั  ได์�แกั� 1) กั�ริฟ้์�นตัวิของ
เศริษัฐกัจิำโลกัในช�วิงท่�ผู้��นม�ทำ�ให�อ่ปสงคต์�อ
สินค��และพัลังง�นเพิั�มข่�น 2) ปัญห�อ่ปท�น
คอขวิด์ (supply-chain disruption) ริวิม
ถ่งนโย์บ�ย์ควิบค่มโควิิด์ของจ่ำน ส�งผู้ลให�
อ่ปท�นข�ด์แคลนและขย์�ย์ตัวิได์�ไม�ทันต�อ
อ่ปสงค์ และ 3) สงคริ�มริะหวิ��งรัิสเซ่ึ่ย์และ
ย้์เคริน ตอกัย์ำ��ให�สถ�นกั�ริณ์์ควิ�มไม�สมด่์ล
ริะหวิ��งอ่ปสงค์และอ่ปท�นร่ินแริงข่�น กัด์ดั์น
ริ�ค�สินค��โภคภัณ์ฑ์เพิั�มเติม

(1) กั�ริฟ้์�นตัวิของเศริษัฐกิัจำโลกัในช�วิงท่�ผู้��น
ม�ทำ�ให�อ่ปสงค์ต�อสินค��และพัลังง�นเพิั�มข่�น 
หลังจำ�กัท่�สถ�นกั�ริณ์์กั�ริแพัริ�ริะบ�ด์ของ 
COVID-19 เริิ�มปรัิบด่์ข่�นในหล�ย์ปริะเทศ 
ปริะกัอบกัับคริวัิเรืิอนมเ่งินออมเพิั�มข่�นในช�วิง
ท่�ม่กั�ริปิด์เมือง (precautionary saving) 
จำ�กักิัจำกัริริมกั�ริใช�จำ��ย์ท่�ถ้กัจำำ�กััด์และเงิน
สนับสน่นครัิวิเรืิอนจำ�กัภ�คริัฐ ทำ�ให�หลัง
จำ�กัท่�ภ�ครัิฐได์�ผู้�อนคล�ย์ม�ตริกั�ริปิด์เมือง
ลง จ่ำงมค่วิ�มต�องกั�ริจำบัจำ��ย์ใช�สอย์ (Pent-
up demand) เพิั�มข่�นม�กั โด์ย์เงินออมท่�
สะสมม�นั�นส�งผู้ลให�ผู้้�บริิโภคม่กัำ�ลังซืึ่�อม�กั
พัอท่�จำะทำ�ให�กั�ริฟ้์�นตัวิของอ่ปสงค์สินค��
เติบโตอย์��งแข็งแกัริ�ง นอกัจำ�กัน่� กั�ริฟ้์�นตัวิ
ของเศริษัฐกิัจำโลกัยั์งทำ�ให�ควิ�มต�องกั�ริใช�
พัลังง�นปรัิบเพิั�มข่�น ขณ์ะท่�อ่ปท�นพัลังง�น
มไ่ม�เพ่ัย์งพัอและขย์�ย์ตวัิได์�ช��จำ�กักั�ริลงท่น
ในภ�คพัลังง�นฟ์อสซิึ่ลท่�ชะลอลง จ่ำงทำ�ให�
ริ�ค�พัลังง�นปรัิบส้งข่�นต�อเนื�อง กัด์ดั์น
อัตริ�เงินเฟ้์อทั�วิโลกั 

นอกัจำ�กัน่� กั�ริฟ้์�นตัวิท�งเศริษัฐกิัจำและกั�ริ
เปิด์เมืองยั์งทำ�ให�มค่วิ�มต�องกั�ริแริงง�น
เพิั�มข่�นโด์ย์เฉพั�ะในภ�คบริิกั�ริ แต�แริงง�นท่�
ยั์งไม�กัลับเข��ส้�ตล�ด์แริงง�นเต็มท่� เนื�องจำ�กั
แริงง�นส�วินหน่�งได์�ออกัจำ�กัตล�ด์แริงง�น
เพืั�อด้์แลเด็์กัหรืิอผู้้�ส้งอ�ย่์ในช�วิงท่�ม่กั�ริ
แพัริ�ริะบ�ด์ และแริงง�นอ่กัส�วินหน่�งก็ัหันม�
ปริะกัอบอ�ช่พัอิสริะ (self-employment) 
ม�กัข่�น ด์�วิย์เหต่น่� ตล�ด์แริงง�นของบ�ง
ปริะเทศจ่ำงปรัิบต่งตัวิข่�นในช�วิงท่�ผู้��นม� ส�ง
ผู้ลให�ค��จำ��งปรัิบส้งข่�น โด์ย์สหริัฐฯ เผู้ชิญ
ปัญห�กั�ริข�ด์แคลนแริงง�นท่�ร่ินแริง สะท�อน
จำ�กัจำำ�นวินตำ�แหน�งง�นทั�งหมด์ท่�ต�องกั�ริ
จำ��งมม่�กักัวิ��จำำ�นวินแริงง�นในริะบบทั�งหมด์
ม�กัส�งผู้ลให�เกิัด์กั�ริข�ด์แคลนแริงง�น
ร่ินแริงและค��จำ��งแริงง�นของสหรัิฐฯ ปรัิบ
เพิั�มส้งข่�นม�กั

EIC	มือิงิเงิินเฟ้้อิมีืแนวโน้มื
ยังิอิย่้ในริะดับที�ส้งิต่อิเน้�อิงิในปี	2022
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นอกัจำ�กัน่� สหริ�ชอ�ณ์�จัำกัริก็ัเผู้ชิญปัญห�
ข�ด์แคลนแริงง�นเช�นกััน โด์ย์นอกัเหนอืจำ�กั
ปัจำจัำย์ท่�เก่ั�ย์วิข�องกัับ COVID-19 แล�วิ ยั์ง
ได์�รัิบแริงกัด์ดั์นจำ�กันโย์บ�ย์ Brexit ท่�ทำ�ให�
อ่ปท�นแริงง�นลด์ลงกั�อนกั�ริแพัริ�ริะบ�ด์
อย้์�แล�วิ ส�งผู้ลให�ค��แริงปรัิบเพิั�มส้งข่�นต�อ
เนื�อง (ร้ิปท่� 3 ขวิ�มือ) อย์��งไริก็ัด่์ สหภ�พั
ย่์โริปไม�เผู้ชิญปัญห�ข�ด์แคลนแริงง�น
ร่ินแริงนักั เนื�องจำ�กัในช�วิงกั�ริแพัริ�ริะบ�ด์
ของ COVID-19 รัิฐบ�ลของย่์โริปม่�งเน�นกั�ริ
จำ��ย์เงินให�บริิษััทเพืั�อรัิกัษั�ริะดั์บกั�ริจำ��งง�น
แทนท่�กั�ริใช�นโย์บ�ย์ลด์พันักัง�น จ่ำงทำ�ให�
อัตริ�วิ��งง�นไม�เปล่�ย์นแปลงม�กันักั และค��
จำ��งเพิั�มข่�นไม�ม�กั

ทั�งน่�ควิ�มเป็นไปได์�ท่�ค��จำ��งท่�เพิั�มข่�นจำะนำ�ไป
ส้�เหต่กั�ริณ์์ Wage-Price Spiral[1] ม่อย้์� 
แต�ไม�ม�กันักั เนื�องจำ�กัค�ด์กั�ริณ์์เงินเฟ้์อใน
ริะย์ะป�นกัล�งยั์งอย้์�ใกัล�ริะดั์บกั�อนกั�ริแพัริ�
ริะบ�ด์ (Pre-pandemic)

อ่กัทั�ง ค�ด์วิ��อ่ปท�นแริงง�นท่�จำะเพิั�มข่�น
จำะทำ�ให�ค��แริงทย์อย์ปรัิบลด์ลงในริะย์ะต�อ
ไป โด์ย์ในช�วิงปี 1970 เงินเฟ้์อของสหริัฐฯ 
เพิั�มส้งข่�นม�กัจำ�กัทิศท�งพัลังง�นโลกั 
ขณ์ะท่�ท�งธน�ค�ริกัล�งสหรัิฐฯ (Fed) ร่ิริอ
ในกั�ริปรัิบข่�นด์อกัเบ่�ย์เนื�องจำ�กัมองวิ��
เงินเฟ้์อม�จำ�กัปัจำจัำย์ด์��นอ่ปท�น (cost-
push inflation) ส�งผู้ลให�ค�ด์กั�ริณ์์เงินเฟ้์อ 
(inflation expectation) ปริับเพิั�มข่�นเกิัน
กัวิ��กัริอบเป้�หม�ย์ของธน�ค�ริกัล�งม�กั 
นำ�ไปส้�กั�ริเร่ิย์กัริ�องของสหภ�พัแริงง�นให�
น�ย์จำ��งปรัิบข่�นค��แริง และนำ�ไปส้� Wage-
Price Spiral ส�งผู้ลให�ธน�ค�ริกัล�งต�อง
ด์ำ�เนินนโย์บ�ย์ท่�ต่งตัวิร่ินแริง และนำ�ไปส้�
กั�ริชะลอตัวิของเศริษัฐกิัจำ อย์��งไริก็ัด่์ EIC 

ค�ด์วิ��เหต่กั�ริณ์์เงินเฟ้์อในปีน่�จำะไม�นำ�ไป
ส้� Wage-Price Spiral จำ�กัปัจำจัำย์หลักั 3 
ปริะกั�ริ ได์�แกั�

1) ค�ด์กั�ริณ์์เงินเฟ้์อในริะย์ะป�นกัล�งยั์ง
อย้์�ใกัล�ริะดั์บกั�อนโควิิด์ ขณ์ะท่�ธน�ค�ริกัล�ง
ในเศริษัฐกิัจำต��ง ๆ แสด์งท��ท่ท่�ชัด์เจำนข่�น
เพืั�อตร่ิงค�ด์กั�ริณ์์เงินเฟ้์อ (anchored 
inflation expectation)และสื�อส�ริต�อ
ส�ธ�ริณ์ะอย์��งสมำ��เสมอ ทำ�ให�ตล�ด์ย์ัง
มองวิ��กั�ริเพิั�มของริะดั์บริ�ค�เป็นเพ่ัย์ง
ชั�วิคริ�วิและค�ด์วิ��จำะยั์งไม�ปรัิบค��จำ��งข่�น
ม�กันักั 2) อ่ปท�นแริงง�นจำะทย์อย์เพิั�มข่�น 
จำ�กัเงินสนับสน่นภ�ครัิฐท่�หมด์อ�ย่์ ควิ�ม
กัังวิลต�อกั�ริติด์เชื�อท่�ลด์ลง และกั�ริผู้�อน
คล�ย์ม�ตริกั�ริควิบค่มของรัิฐบ�ลท่�จำะเอื�อ
ให�แริงง�นกัลับม�ทำ�ง�นได์�ม�กัข่�น ส�งผู้ล
ให�ค��จำ��งม่แนวิโน�มชะลอตัวิลง ริวิมถ่ง 3) 
สหภ�พัแริงง�นปัจำจ่ำบันไม�ม่ควิ�มเข�มแข็ง
เหมือนในสมัย์ 1970 จ่ำงม่อำ�น�จำต�อริอง
ค��แริงน�อย์กัวิ��

(2)   ปัญห�อ่ปท�นคอขวิด์ (supply-chain 
disruption) และนโย์บ�ย์ควิบค่มโควิิด์ของ
จ่ำน ทำ�ให�อ่ปท�นม่ไม�เพ่ัย์งพัอต�ออ่ปสงค์ท่�
เพิั�มข่�นม�กั โด์ย์ถ่งแม�วิ��ปัญห�อ่ปท�นคอ
ขวิด์จำะส�งสัญญ�ณ์คล่�คล�ย์ลงในช�วิงปล�ย์
ปี 2021 แต�กั�ริฟ้์�นตัวิของอ่ปท�นกัลับม�
ชะลอลงในช�วิงไตริม�สแริกัของปีน่� ซ่ึ่�งเป็น
ผู้ลจำ�กัทั�งกั�ริแพัริ�ริะบ�ด์ของโควิิด์-19 ส�ย์
พัันธ์่ Omicron สะท�อนจำ�กัด์ัชน่ผู้้�จัำด์กั�ริ
ฝั่��ย์จัำด์ซืึ่�อภ�คกั�ริผู้ลิตได์�แกั� กั�ริฟ์้�นตัวิ
ของย์อด์สินค��คงคลังและย์อด์กั�ริผู้ลิต
สินค��ใหม�ท่�ปรัิบชะลอตัวิลง ริวิมถ่งกั�ริฟ้์�น
ตัวิของริะย์ะเวิล�ขนส�งท่�ปรัิบล��ช��ลง (ร้ิป
ท่� 5) นอกัจำ�กัน่� กั�ริด์ำ�เนินนโย์บ�ย์ควิบค่ม

โควิิด์ของรัิฐบ�ลจ่ำน (Zero Covid) ต�อเนื�อง 
ได์�นำ�ไปส้�กั�ริปิด์โริงง�นและท��เรืิอขนส�งใน
บ�งพืั�นท่� เพิั�มควิ�มเส่�ย์งต�อกั�ริยื์ด์เยื์�อของ
ปัญห�อ่ปท�นคอขวิด์ ริวิมถ่งกัด์ดั์นต�นท่น
กั�ริขนส�งให�ยั์งทริงตัวิอย้์�ในริะดั์บส้งต�อ
เนื�อง (ร้ิปท่� 6) ด์�วิย์ควิ�มไม�สมด่์ลริะหวิ��ง
อ่ปสงค์และอ่ปท�นท่�ยื์ด์เยื์�อวิ��ท่�ค�ด์กั�ริณ์์ไวิ� 
(prolonged demand-supply imbalance) 
อัตริ�เงินเฟ้์อโลกัจ่ำงเริ�งตัวิข่�น 

(3)   สงคริ�มริะหวิ��งรัิสเซ่ึ่ย์และย้์เคริน ทำ�ให�
สถ�นกั�ริณ์์ควิ�มไม�สมด่์ลริะหวิ��งอ่ปสงค์
และอ่ปท�นร่ินแริงข่�น ส�งผู้ลต�อริ�ค�สินค��
โภคภัณ์ฑ์ท่�ปรัิบส้งข่�นอย์��งริวิด์เร็ิวิจำ�กัท่�
กั�อนหน��น่�ก็ัมแ่นวิโน�มปรัิบส้งข่�นต�มอ่ปสงค์
ท่�เพิั�มข่�นอย้์�แล�วิ จ่ำงเป็นแริงกัด์ดั์นอัตริ�
เงินเฟ้์อเพิั�มเติม

อ่ปท�นพัลังง�นจำ�กัรัิสเซ่ึ่ย์ท่�ลด์ลงส�งผู้ลให�
ริ�ค�พัลังง�นปรัิบเพิั�มข่�นต�อเนื�อง รัิสเซ่ึ่ย์
เป็นผู้้�ส�งออกัพัลังง�นท่�สำ�คัญของโลกั โด์ย์
เป็นผู้้�ส�งออกักั��ซึ่ธริริมช�ติริ�วิ 17% ของ
อ่ปท�นในตล�ด์โลกั และส�งออกันำ��มันริ�วิ 
10% ของอ่ปท�นตล�ด์โลกั นอกัจำ�กัน่� 
รัิสเซ่ึ่ย์ยั์งเป็นผู้้�ส�งออกัพัลังง�นริ�ย์สำ�คัญ
ให�แกั�สหภ�พัย่์โริป โด์ย์ปริะม�ณ์ 40% ของ
กั�รินำ�เข��กั��ซึ่ธริริมช�ติของสหภ�พัย่์โริป
ม�จำ�กัริัสเซ่ึ่ย์ ทำ�ให�สหภ�พัย่์โริปม่แนวิโน�ม
ได์�รัิบผู้ลกัริะทบม�กักัวิ��ภ้มิภ�คอื�น ซ่ึ่�งนับ
ตั�งแต�ต�นปีริ�ค�กั��ซึ่ธริริมช�ติ (Dutch 
TTF) ซ่ึ่�งเป็นริ�ค�อ��งอิงกั��ซึ่ธริริมช�ติของ
ย่์โริป และริ�ค�นำ��มันดิ์บ Brent ของสหภ�พั
ย่์โริป (European Brent oil) ปริบัเพิั�มข่�นถ่ง 
22.8% และ 47.7% ต�มลำ�ดั์บ (ณ์ วัินท่� 18 
พัฤษัภ�คม 2022)
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ริ�ค�อ�ห�ริและสินค��เกัษัตริปรัิบเพิั�ม
ข่�นจำ�กัอ่ปท�นจำ�กัรัิสเซ่ึ่ย์และย้์เครินท่�
ลด์ลง ริวิมถ่งปัญห�ภัย์ธริริมช�ติในทว่ิป
อเมริิกั�ท่�ร่ินแริงในปีท่�ผู้��นม� ม�ตริกั�ริ
ควิำ��บ�ตริท�งเศริษัฐกิัจำต�อรัิสเซ่ึ่ย์และกั�ริ
ห��มกั�ริส�งออกัผู้ลิตภัณ์ฑ์ภ�คกั�ริเกัษัตริ
บ�งปริะเภทของริสัเซ่ึ่ย์เพืั�อเป็นกั�ริตอบโต� 
ริวิมถ่งกั�ริห��มส�งออกัอ�ห�ริและสินค��
เกัษัตริในหล�ย์ปริะเทศเพืั�อแกั�ปัญห�
สินค��ข�ด์แคลนและปกัป้องอ่ปท�นภ�ย์ใน
ปริะเทศของตน ส�งผู้ลให�อ่ปท�นสินค��
เกัษัตริข�ด์แคลน อ่กัทั�ง พืั�นท่�กั�ริทำ�
สงคริ�มบ�งแห�งยั์งเป็นแหล�งเพั�ะปล้กัพัชื
ผู้ลเกัษัตริท่�สำ�คัญ โด์ย์รัิสเซ่ึ่ย์และย้์เคริน
ถือเป็นปริะเทศผู้้�ส�งออกัสินค��เกัษัตริท่�
สำ�คัญของโลกั โด์ย์ม่สัด์ส�วินกั�ริส�งออกั
ข��วิส�ล่ ข��วิบ�ร์ิเลย์์ และข��วิโพัด์ ริวิมกััน
ปริะม�ณ์ 29% 35% และ 19% ของปริิม�ณ์
กั�ริค��โลกั ต�มลำ�ดั์บ และส�งออกันำ��มัน
ด์อกัท�นตะวัินริวิมกัันส้งถ่ง 78% (ร้ิปท่� 
8) นอกัจำ�กัน่� รัิสเซ่ึ่ย์ยั์งเป็นแหล�งส�งออกั
ป่�ย์ซ่ึ่�งเป็นต�นท่นสำ�คัญของภ�คกั�ริเกัษัตริ 
โด์ย์ม่สัด์ส�วินกั�ริส�งออกัป่�ย์ย้์เร่ิย์และป่�ย์
โพัแทสเซ่ึ่ย์มท่� 17% และ 16% ของปริิม�ณ์
กั�ริค��โลกัต�มลำ�ดั์บ ส�งผู้ลให�ริ�ค�สินค��
ภ�คกั�ริเกัษัตริมแ่นวิโน�มปรัิบเพิั�มส้งข่�น
ต�อเนื�อง (ร้ิปท่� 7 กัล�ง) โด์ย์ริ�ค�พืัชผู้ล
ท�งกั�ริเกัษัตริท่�ปรัิบเพิั�มข่�นจำะทำ�ให�ริ�ค�
อ�ห�ริบ�งกัล่�มปรัิบส้งข่�น เช�น ริ�ค�ข��วิ
ส�ล่ท่�เพิั�มข่�นส�งผู้ลให�ริ�ค�ขนมปัง ขนมอบ 
และผู้ลติภัณ์ฑ์เส�นมแ่นวิโน�มส้งข่�น ริ�ค�ถั�วิ
เหลืองและนำ��มันป�ล์มท่�เพิั�มข่�นทำ�ให�ริ�ค�
นำ��มันพืัชเพิั�มข่�น ริ�ค�ข��วิโพัด์ ข��วิส�ล่ท่�
เพิั�มข่�นทำ�ให�ริ�ค�อ�ห�ริสัตว์ิเพิั�มข่�น ริ�ค�
ข��วิบ�ร์ิเลย์์ท่�เพิั�มข่�นทำ�ให�ต�นท่นกั�ริผู้ลิต
เบ่ย์ร์ิเพิั�มข่�น เป็นต�น

ริาคาโลหะอิตุสาหกริริมืสำาคัญ่ปรัิบเพิั�มืข้่�น	
ซ้�งิจะส่งิผู้ลต่อิต้นทุนการิผู้ลิตและอุิปทาน
คอิข่วด

ในภ�คเซึ่มิคอนดั์กัเตอริ์ ย์�นย์นต์ และ
อ่ปกัริณ์์อิเล็กัทริอนิกัส์ โด์ย์รัิสเซ่ึ่ย์ส�ง
ออกัโลหะแพัลเลเด่์ย์ม 43% ของโลกั 
ซ่ึ่��งเป็นวัิตถ่ดิ์บสำ�คัญสำ�หรัิบอ่ปกัริณ์์
อิเล็กัทริอนิกัส์ รัิสเซ่ึ่ย์ผู้ลิตนกิัเกิัลปริะม�ณ์ 
10% ของโลกั ซ่ึ่�งเป็นวัิตถ่ดิ์บสำ�คัญใน
กั�ริผู้ลิตแบตเตอร่ิ�สำ�หรัิบใช�ในริถย์นต์
ไฟ์ฟ้์� ขณ์ะท่�ย้์เครินเป็นแหล�งผู้ลิตกั��ซึ่
น่ออนบริิส่ทธิ�ริ�วิ 70% ของกัำ�ลังกั�ริ
ผู้ลิตทั�วิโลกัซ่ึ่�งใช�ในกัริะบวินกั�ริผู้ลิตเซึ่มิ
คอนดั์กัเตอร์ิ ดั์งนั�น สงคริ�มท่�ยื์ด์เยื์�อจำะ
ซึ่ำ��เติมปัญห�อ่ปท�นคอขวิด์ท่�ต่งตัวิและ
ทำ�ให�ริ�ค�สินค��โภคภัณ์ฑ์กัล่�มโลหะปรัิบ
ส้งข่�น (ร้ิปท่� 7 ขวิ�มือ) ส�งผู้ลต�อต�นท่นใน
อ่ตส�หกัริริมเซึ่มิคอนดั์กัเตอร์ิ อ่ปกัริณ์์
อิเล็กัทริอนกิัส์ และภ�คย์�นย์นต์ให�เพิั�มส้ง
ข่�นม�กั
 
เงิินเฟ้้อิที�เร่ิงิตัวข้่�นมีืความืแตกต่างิกันใน
แต่ละภ้มิืภาคหร้ิอิไม่ื	อิย่างิไริ	?

กั�ริเพิั�มข่�นของเงินเฟ้์อในแต�ละภ้มิภ�ค
ม่ควิ�มแตกัต��งกััน โด์ย์เงินเฟ้์อในกัล่�ม
เศริษัฐกัิจำพััฒน�แล�วิ  (Advanced 
Economies: AEs) ปรัิบส้งข่�นจำ�กัทั�ง
อ่ปสงค์ท่�ฟ้์�นตัวิเร็ิวิกัวิ��จำ�กักั�ริเปิด์เมือง
ท่� เ ร็ิวิกัวิ��ภ้มิภ�คอื�น ๆและม�ตริกั�ริ
สนับสน่นจำ�กัภ�ครัิฐท่�ม่ขน�ด์ใหญ�กัวิ��
ภ้มิภ�คอื�น ๆ ริวิมถ่งปัจำจัำย์ด์��นอ่ปท�น
ท่�เผู้ชิญปัญห�คอขวิด์ส�งผู้ลให�ริะย์ะเวิล�
ขนส�งสินค��และริะดั์บริ�ค�สินค��ปรัิบเพิั�ม
ส้งข่�นต�อเนื�อง จ่ำงทำ�ให�อัตริ�เงินเฟ้์อปรัิบ

เพิั�มข่�นเร็ิวิโด์ย์พับวิ��ทั�งเงินเฟ้์อพืั�นฐ�น
และเงินเฟ้์อทั�วิไปต��งปรัิบเพิั�มข่�น ขณ์ะท่�
กั�ริเพิั�มข่�นของเงินเฟ้์อในกัล่�มเศริษัฐกิัจำ
กัำ�ลังพััฒน� (Emerging Markets: EMs) 
เป็นผู้ลจำ�กัปัญห�ด์��นอ่ปท�นคอขวิด์เป็น
หลักั แต�อ่ปสงค์ภ�ย์ในปริะเทศยั์งอย้์�ใน
ภ�วิะอ�อนแอ สะท�อนจำ�กัเงินเฟ้์อพืั�นฐ�น 
(core CPI) ท่�ปรัิบเพิั�มข่�นเพ่ัย์งเล็กัน�อย์ 
เมื�อเท่ย์บกัับเงินเฟ้์อทั�วิไปท่�เพิั�มข่�นในอัตริ�
ท่�ส้งกัวิ��ต�มกั�ริเริ�งตัวิของริ�ค�พัลงัง�น
และอ�ห�ริสด์  

นอกัจำ�กัน่� เงินเฟ้์อในกัล่�มเศริษัฐกิัจำกัำ�ลัง
พััฒน�ก็ัม่ควิ�มแตกัต��งกัันเช�นกััน โด์ย์
เศริษัฐกิัจำในล�ตินอเมริิกั�เผู้ชิญปัญห�
เงินเฟ้์อท่�ร่ินแริงกัวิ��ภ้มิภ�คอื�น ๆ  เงินเฟ้์อ
ในกัล่�มล�ตนิอเมริิกั� (LATAM) โด์ย์เฉพั�ะ
ในบริ�ซิึ่ล เม็กัซิึ่โกั ชิล่ โคลอมเบ่ย์ เปร้ิ 
ปรัิบเพิั�มส้งข่�นเร็ิวิในปี 2021 และส้งกัวิ��
กัล่�มเศริษัฐกิัจำกัำ�ลังพััฒน�อื�น ๆ โด์ย์
เป็นผู้ลจำ�กักั�ริเพิั�มข่�นของริ�ค�อ�ห�ริ
และพัลังง�นเป็นหลักั อ่กัทั�ง กั�ริอ�อนค��
ของเงินในภ้มิภ�คก็ัส�งผู้ลให�ริ�ค�สินค��
นำ�เข��ปริับเพิั�มส้งข่�น กัริะทบต�อเงินเฟ้์อ
ในปริะเทศ ขณ์ะท่�เงินเฟ้์อในภ้มิภ�คเอเช่ย์
ไม�ร่ินแริงเท�� เนื�องจำ�กัอ่ปสงค์ในปริะเทศ
ยั์งอย้์�ในภ�วิะอ�อนแอ สัด์ส�วินพัลังง�น
ในตะกัริ��เงินเฟ้์อน�อย์กัวิ��กัล่�มล�ตินอเม
ริิกั� ริ�ค�อ�ห�ริไม�ผู้นัผู้วินม�กัจำ�กัสภ�พั
ภ้มิอ�กั�ศ อ่กัทั�ง ตะกัริ��เงินเฟ้์อม่สัด์ส�วิน
สินค��นำ�เข�� (import content) ท่�ริ�ค�
ปรัิบส้งข่�นม�กัในช�วิงท่�ผู้��นม�ไม�ม�กันักั
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แม�ภ้มิภ�คเอเช่ย์ไม�เผู้ชิญปัญห�เงินเฟ้์อ
ร่ินแริงในปีท่�ผู้��นม� แต�ค�ด์วิ��ในปีน่�จำะ
เห็นสัญญ�ณ์กั�ริเพิั�มข่�นของเงินเฟ้์อท่�
ส้งเช�นกััน ซ่ึ่�งเป็นผู้ลจำ�กักั�ริฟ้์�นตัวิของ
เศริษัฐกิัจำท่�จำะด่์ข่�นในปีน่� (late openers) 
ต�มจำำ�นวินผู้้�ติด์เชื�อท่�ค�ด์วิ��จำะทย์อย์ลด์
ลงจำ�กัอัตริ�กั�ริฉ่ด์วัิคซ่ึ่นท่�ส้งข่�น ทำ�ให�
ม�ตริกั�ริควิบค่มผู้�อนคล�ย์ลงและเริิ�มเห็น
กั�ริปริะกั�ศเปิด์ปริะเทศในหล�ย์พืั�นท่�แล�วิ 
นอกัจำ�กัน่� แริงกัด์ดั์นด์��นริ�ค�พัลังง�นท่�
เพิั�มข่�นจำ�กัควิ�มเส่�ย์งด์��นภ้มิรัิฐศ�สตร์ิ
ท่�เพิั�มข่�น กั�ริด์ำ�เนินนโย์บ�ย์ท่�ต่งตัวิข่�น
ของธน�ค�ริกัล�งสหรัิฐฯ (Fed) และ
ธน�ค�ริกัล�งย่์โริป (ECB) อ�จำกัริะทบต�อ
ภ�วิะกั�ริเงินในภ้มิภ�คเอเช่ย์ทำ�ให�ค��เงิน
ในภ้มิภ�คอ�จำอ�อนค��ลง และริ�ค�สินค��
นำ�เข��ปรัิบเพิั�มส้งข่�นได์� อย์��งไริก็ัด่์ EIC 
ค�ด์วิ��เงินเฟ้์อในฝัั่�งเอเช่ย์จำะไม�เริ�งตัวิส้ง
ม�กัเช�นเด่์ย์วิกัับท่�เกิัด์ข่�นในกัล่�มเศริษัฐกิัจำ
พััฒน�แล�วิในช�วิงท่�ผู้��นม� เนื�องจำ�กั
ปัญห�อ่ปท�นคอขวิด์จำะทย์อย์คล่�คล�ย์
ลง ทำ�ให�ริ�ค�สินค��บ�งกัล่�มและอัตริ�ค��
ริะวิ�งลด์ลง

แนวโน้มืเงิินเฟ้้อิในริะยะต่อิไปจะเป็น
อิย่างิไริ	 และจะมีืปัจจัยอิะไริบ้างิที�จะส่งิผู้ล
ให้เงิินเฟ้้อิทยอิยคลี�คลาย	?

เงินเฟ้์อมแ่นวิโน�มยั์งอย้์�ในริะดั์บท่�ส้งต�อ
เนื�องในปีน่� แต�อ�จำชะลอลงเลก็ัน�อย์ในช�วิง
คร่ิ�งหลังของปีน่� และจำะส�ม�ริถปริบัลด์ลง
เข��ใกัล�ริะดั์บเป้�หม�ย์ของธน�ค�ริกัล�ง
ได์�ในปี 2023 จำ�กัปัจำจัำย์ต��ง ๆ ดั์งต�อไปน่�

ริ�ค�สินค��โภคภัณ์ฑ์ค�ด์วิ��ม่แนวิโน�ม
ชะลอตัวิลงภ�ย์ใต�สมมติฐ�นท่�ควิ�ม
ต่งเคร่ิย์ด์สงคริ�มรัิสเซ่ึ่ย์-ย้์เครินเริิ�ม
ทย์อย์คล่�คล�ย์ลงจำ�กัช�วิงต�นปี และปัจำจัำย์
ฐ�นตำ��ทย์อย์หมด์ไป โด์ย์ในกัริณ่์ฐ�น 
EIC ค�ด์วิ��สงคริ�มริัสเซ่ึ่ย์-ย้์เครินจำะ
ไม�ทว่ิควิ�มร่ินแริงข่�นจำนนำ�ไปส้�วิิกัฤต
พัลังง�นท่�ร่ินแริง (เช�น รัิสเซ่ึ่ย์ริะงับกั�ริ
ส�งออกัพัลังง�นไปย่์โริปท่กัช�องท�ง) แต�
จำะทย์อย์คล่�คล�ย์ลงได์�ในช�วิงคร่ิ�งหลังของ
ปีน่� เนื�องจำ�กัควิ�มส้ญเส่ย์ท่�จำะเกิัด์กัับผู้้�
ท่�เก่ั�ย์วิข�องม่อย้์�ส้ง ไม�วิ��จำะเป็นเศริษัฐกิัจำ
รัิสเซ่ึ่ย์ท่�อย้์�ในภ�วิะอ�อนแอม�กัแล�วิ ปัญห�
เงินเฟ้์อท่�ปรัิบเพิั�มส้งข่�นในหล�ย์ปริะเทศ 
และเศริษัฐกิัจำย่์โริปท่�ชะลอลงม�กั ในด์��น
ของสหรัิฐฯ ม่โอกั�สท่�จำะส�งกัำ�ลังทห�ริ
เข��ริ�วิมสงคริ�มน�อย์ เพัริ�ะอ�จำกั�อให�เกิัด์
สงคริ�มเป็นวิงกัวิ��งม�กัข่�น และริวิมถ่ง
ปัจำจัำย์ท�งด์��นกั�ริเมืองท่�อ�จำทำ�ให�คะแนน
นยิ์มของรัิฐบ�ลสหรัิฐฯ ปัจำจ่ำบันลด์ลงกั�อน
กั�ริเลือกัตั�งกัล�งเทอม (US Midterm 
Election)

ปัญห�อ่ปท�นคอขวิด์ทย์อย์คล่�คล�ย์
ชัด์เจำนข่�น จำ�กักั�ริแพัริ�ริะบ�ด์ของโควิิด์-
19 ท่�ลด์ลง ม�ตริกั�ริควิบค่มของรัิฐบ�ล
ม่แนวิโน�มผู้�อนคล�ย์ลง โด์ย์อัตริ�กั�ริฉ่ด์
วัิคซ่ึ่นท่�เพิั�มส้งข่�นทำ�ให�รัิฐบ�ลจำะส�ม�ริถ
ทย์อย์ย์กัเลิกัม�ตริกั�ริควิบค่มด์��นต��ง 
ๆ ท่�เป็นอ่ปสริริคต�อภ�คกั�ริผู้ลิตและกั�ริ
ขนส�งลง ส�งผู้ลให�ปัญห�อ่ปท�นคอขวิด์
ทย์อย์คล่�คล�ย์และสินค��คงคลังปรัิบเพิั�ม
ข่�นแม�ล��ช��กัวิ��ท่�ค�ด์ไวิ�จำ�กัภ�วิะสงคริ�ม 
โด์ย์ค�ด์วิ��อ่ปท�นคอขวิด์จำะคล่�คล�ย์

ชัด์เจำนข่�นในปี 2023 หลังจำ�กัท่�อ่ปท�น
สินค��ใหม�จำะทย์อย์เข��ม�ส้�ตล�ด์ม�กัข่�น 
ต�มกัำ�ลังกั�ริผู้ลิตท่�ถ้กัปรัิบเพิั�มข่�นม�

ค��แริงมแ่นวิโน�มชะลอลงจำ�กัอ่ปท�น
แริงง�นท่�จำะทย์อย์เพิั�มข่�น โด์ย์ค�ด์วิ��
แริงง�นจำะทย์อย์กัลับเข��ส้�ตล�ด์ม�กัข่�น
จำ�กัควิ�มกัังวิลต�อกั�ริตดิ์เชื�อท่�ลด์ลง เงิน
สนบัสนน่และเงินออมท่�ทย์อย์หมด์ลง ริวิม
ถ่งม�ตริกั�ริควิบค่มของรัิฐท่�จำะผู้�อนคล�ย์
ลง ซ่ึ่�งจำะเอื�อให�แริงง�นกัลับม�ทำ�ง�นได์�
ม�กัข่�น 

ริ�ค�สินค��คงทนปรัิบลด์ลงจำ�กัอ่ปสงค์ใน
ริะบบเศริษัฐกิัจำท่�กัลับเข��ส้�ริะดั์บปกัติ กั�ริ
ด์ำ�เนินนโย์บ�ย์ของภ�ครัิฐท่�จำะต่งตัวิข่�น 
โด์ย์เฉพั�ะในเศริษัฐกิัจำสำ�คัญของโลกั เช�น 
สหรัิฐฯ ท่�เงินสนับสน่นของภ�ครัิฐม่ขน�ด์
ลด์ลงอย์��งม่นัย์สำ�คัญตั�งแต�ปีน่�เป็นต�นไป 
อ่กัทั�ง ผู้้�บริิโภคม่แนวิโน�มหันไปใช�จำ��ย์ใน
ภ�คบริิกั�ริม�กัข่�นจำะส�งผู้ลให�อ่ปสงค์ต�อ
สินค��คงทนปรัิบชะลอลงในริะย์ะต�อไป

ปัจำจัำย์ฐ�นตำ��ทย์อย์หมด์ไปตั�งแต�ช�วิงคร่ิ�ง
หลังของปี 2022 โด์ย์เงินเฟ้์อในปีท่�ผู้��นม�
เพิั�มข่�นร่ินแริงส�วินหน่�งเป็นผู้ลจำ�กัปัจำจัำย์
ฐ�นตำ��ในปีกั�อนหน��ท่�เศริษัฐกิัจำและอ่ปสงค์
อย้์�ในภ�วิะอ�อนแอจำ�กักั�ริแพัริ�ริะบ�ด์ของ
โควิิด์-19 ส�งผู้ลให�อตัริ�เงนิเฟ้์ออย้์�ในริะด์บั
ตำ��กัวิ��ปกัติ อย์��งไริก็ัด่์ ปัจำจัำย์ฐ�นตำ��ท่�จำะ
ทย์อย์หมด์ไปตั�งแต�ไตริม�สท่� 2 ปีน่� จำะทำ�ให�
แริงหนน่ (technical factor) ลด์ลง และ
เงินเฟ้์อมแ่นวิโน�มชะลอลง

EIC	มือิงิเงิินเฟ้้อิมีืแนวโน้มื
ยังิอิย่้ในริะดับที�ส้งิต่อิเน้�อิงิในปี	2022

20 www.HoonInside.com  23 May 2022



ธนาคาริกลางิทั�วโลกจะรัิบม้ือิอิย่างิไริกับ
เงิินเฟ้้อิที�เพิั�มืส้งิข้่�น

ธน�ค�ริกัล�งสหริัฐฯ (Federal Reserve: 
Fed) ม่แนวิโน�มปรัิบข่�นอัตริ�ด์อกัเบ่�ย์
นโย์บ�ย์ทั�งหมด์ 7 ครัิ�งในปีน่� โด์ย์ล��ส่ด์ Fed 
ได์�ปรัิบข่�นอัตริ�ด์อกัเบ่�ย์นโย์บ�ย์ 50 bps ใน
กั�ริปริะช่ม FOMC เดื์อนพัฤษัภ�คม 2022 
เพืั�อสกััด์เงินเฟ้์อท่�เริ�งตัวิส้งส่ด์ในริอบกัวิ�� 
40 ปี และจำ�กั Median Dot Plot ในเดื์อน
ม่น�คมแสด์งถ่งกั�ริปรัิบข่�นอัตริ�ด์อกัเบ่�ย์
นโย์บ�ย์ทั�งหมด์ 7 ครัิ�งในปี 2022 และอ่กั 
3 ครัิ�งในปี 2023 ทั�งน่�ปริะธ�น Fed น�ย์ 
Jerome Powell กัล��วิวิ�� Fed อ�จำปริับ
ข่�นอัตริ�ด์อกัเบ่�ย์เร็ิวิกัวิ��ท่�แสด์งใน Dot 
Plot ได์� ห�กัเงินเฟ้์อยั์งเพิั�มข่�นเร็ิวิต�อเนื�อง 
ซ่ึ่�ง EIC ค�ด์วิ�� Fed ม่แนวิโน�มปรัิบข่�นอัตริ�
ด์อกัเบ่�ย์ในท่กัริอบกั�ริปริะช่มท่�เหลือของปีน่� 
(ริวิม 7 ครัิ�ง) และม่โอกั�สส้งท่� Fed จำะปรัิบ
ข่�นด์อกัเบ่�ย์อ่กั 50 bps ในกั�ริปริะช่ม 2 ครัิ�ง
ถัด์ไปในเดื์อนมิถ่น�ย์นและกัริกัฎ�คม ส�งผู้ล
ให�อัตริ�ด์อกัเบ่�ย์นโย์บ�ย์ของสหรัิฐฯ ณ์ สิ�น
ปี 2022 มแ่นวิโน�มอย้์�ท่�ริะดั์บ 2.5-2.75% ซ่ึ่�ง
ส้งกัวิ�� Median neutral rate ของ Fed ท่�
ค�ด์วิ��อย้์�ท่� 2.375% โด์ย์ EIC ค�ด์วิ�� อัตริ�
ด์อกัเบ่�ย์นโย์บ�ย์ท่�จ่ำด์ส้งส่ด์ (Terminal 
rate) ของสหรัิฐฯ ในวัิฎจัำกัริริอบน่�มแ่นวิโน�ม
อย้์�ท่� 3.0-3.25% ในช�วิงไตริม�ส 2 ของปี 
2023 นอกัจำ�กัน่� Fed จำะเริิ�มลด์ขน�ด์งบด่์ล 
(Quantitative Tightening: QT) ในเดื์อน
มิถ่น�ย์นน่� โด์ย์ Fed จำะลด์ขน�ด์งบด่์ลลง 
4.75 หมื�นล��นด์อลล�ร์ิสหรัิฐ ในช�วิง 3 เดื์อน
แริกั และจำะเพิั�มปริิม�ณ์กั�ริลด์ขน�ด์งบด่์ล
ส้�ริะดั์บ 9.5 หมื�นล��นด์อลล�ร์ิสหรัิฐ ซ่ึ่�งเป็น
ควิ�มเร็ิวิและปริิม�ณ์ท่�ม�กักัวิ��วัิฎจัำกัริกั�ริ
ข่�นด์อกัเบ่�ย์ริอบกั�อน เนื�องจำ�กัปัจำจ่ำบัน Fed 
ถือคริองสินทรัิพัย์์ม�กักัวิ��ในอด่์ตม�กั และ
เงินเฟ้์อก็ัอย้์�ส้งกัวิ��ในอด่์ตม�กัเช�นกััน

โด์ย์ Fed อ�จำลด์ขน�ด์งบด่์ลลงริ�วิ 15% 
ของ GDP จำ�กัปริะม�ณ์ 9 ล��นล��นด์อลล�ร์ิ
สหรัิฐในปัจำจ่ำบัน ส้� 6.1-6.6 ล��นล��นด์อลล�ร์ิ
สหรัิฐ ภ�ย์ในริะย์ะเวิล� 2-2.5 ปี

ธน�ค�ริกัล�งอังกัฤษั (BOE) เริิ�มปรัิบข่�น
อัตริ�ด์อกัเบ่�ย์แล�วิ และม่แนวิโน�มปรัิบข่�น
ด์อกัเบ่�ย์จำนถ่ง 1.75% ในปีน่� BOE ปรัิบข่�น
อัตริ�ด์อกัเบ่�ย์เป็นครัิ�งท่� 4 ส้� 1% ในเดื์อน
พัฤษัภ�คม 2022 (ข่�นครัิ�งแริกัในเด์ือน
ธันวิ�คม จำ�กั 0.1% เป็น 0.25%) เนื�องจำ�กั 
BOE ค�ด์วิ��เงินเฟ้์ออ�จำเพิั�มส้งข่�นจำนแตะ
ริะดั์บ 10% ในปีน่�จำ�กัผู้ลของควิ�มต่งเคร่ิย์ด์
ริะหวิ��งรัิสเซ่ึ่ย์ย้์เครินและกั�ริล็อกัด์�วิน์ในจ่ำน 
นอกัจำ�กัน่� BOE ได์�เริิ�มลด์ขน�ด์งบด่์ลผู้��น
กั�ริปล�อย์ให�พัันธบัตริท่�ถือคริองหมด์อ�ย่์
ลง โด์ย์อ�จำเริิ�มทำ�กั�ริข�ย์สินทรัิพัย์์ท่�อย้์�ใน
งบด่์ลในเดื์อนกัันย์�ย์น (ทำ� active sales) 
ทั�งน่�ค�ด์วิ�� BOE ม่แนวิโน�มปรัิบข่�นด์อกัเบ่�ย์
จำนถ่ง 1.75% ในปีน่�  และอัตริ�ด์อกัเบ่�ย์
นโย์บ�ย์ท่�จ่ำด์ส้งส่ด์ (Terminal rate) ของ
อังกัฤษัจำะอย้์�ท่� 2% ในไตริม�ส 2 ปี 2023

ธน�ค�ริกัล�งย่์โริป (ECB) ม่แนวิโน�มสิ�นส่ด์ 
QE ในไตริม�ส 2 และอ�จำปรัิบข่�นด์อกัเบ่�ย์
ครัิ�งแริกัในเดื์อนกัริกัฎ�คม 2022 ECB 
ปริะกั�ศลด์ปริิม�ณ์กั�ริเข��ซืึ่�อสินทรัิพัย์์ 
(Asset purchase programme: APP) ลง
เหลือเฉล่�ย์ 3 หมื�นล��นย้์โริต�อเดื์อนในไตริม�ส 
2 ปีน่� (จำ�กั 4 หมื�นล��นย้์โริในไตริม�ส 1) โด์ย์ 
EIC ค�ด์วิ�� ECB ม่แนวิโน�มสิ�นส่ด์กั�ริเข��
ซืึ่�อสินทรัิพัย์์ในช�วิงสิ�นไตริม�ส 2 และมแ่นวิ
โน�มปรัิบข่�นอตัริ�ด์อกัเบ่�ย์นโย์บ�ย์ (Deposit 
rate) ครัิ�งแริกัในเด์ือนกัริกัฎ�คม 25 bps 
และครัิ�งต�อไปในเดื์อนกัันย์�ย์นและธันวิ�คม 
จำ�กัควิ�มกัังวิลเรืิ�องเงินเฟ้์อ ซ่ึ่�งจำะส�งผู้ลให�
เศริษัฐกิัจำย่์โริป (Euro Area) จำะสิ�นส่ด์ย่์ค
อัตริ�ด์อกัเบ่�ย์ติด์ลบภ�ย์ในปีน่� สำ�หรัิบในปี 

2023 EIC ค�ด์วิ�� ECB ม่แนวิโน�มปรัิบข่�น
อัตริ�ด์อกัเบ่�ย์อ่กั 4 ครัิ�ง ส�งผู้ลให� Terminal 
rate ม่แนวิโน�มอย้์�ท่�ริ�วิ 1.25% อย์��งไริก็ัด่์ 
ห�กัปญัห�กั�ริข�ด์แคลนพัลังง�นของย่์โริป
ร่ินแริงกัวิ��ท่�ค�ด์และมแ่นวิโน�มกัริะทบต�อ
เศริษัฐกิัจำย่์โริป หรืิอทำ�ให�ภ�วิะกั�ริเงินปรัิบ
ต่งตัวิข่�นม�กั ECB อ�จำเลื�อนกั�ริปรัิบข่�น
อัตริ�ด์อกัเบ่�ย์ออกัไปได์� 

กั�ริด์ำ�เนินนโย์บ�ย์ของธน�ค�ริกัล�งใน
กัล่�มเศริษัฐกิัจำล�ตินอเมริิกั�เผู้ชิญกัับควิ�ม
ท��ท�ย์ส้ง เนื�องจำ�กัต�องด์ำ�เนินนโย์บ�ย์
กั�ริเงินท่�ต่งตัวิท��มกัล�งกั�ริฟ้์�นตัวิของ
เศริษัฐกิัจำท่�อ�อนแอ โด์ย์ธน�ค�ริกัล�งจำำ�เป็น
ต�องข่�นอัตริ�ด์อกัเบ่�ย์นโย์บ�ย์เพืั�อควิบค่ม
เงินเฟ้์อท่�ปรัิบส้งข่�นเร็ิวิ และต�องด้์แลอัตริ�
แลกัเปล่�ย์นไม�ให�อ�อนค��เกิันไป ซ่ึ่�งจำะส�งผู้ล
ให�ริะดั์บริ�ค�สินค��นำ�เข��ส้งข่�นจำนเป็นกั�ริ
กัด์ดั์นเงินเฟ้์อในปริะเทศเพิั�มเติม อย์��งไริ
ก็ัด่์ ภ�วิะเศริษัฐกิัจำในภ้มิภ�คน่�ท่�ยั์งอ�อนแอ
ทำ�ให�กั�ริข่�นอัตริ�ด์อกัเบ่�ย์นโย์บ�ย์จำะเป็นกั�ริ
ซึ่ำ��เติมปัญห�อ่ปสงค์ในปริะเทศ ไม�วิ��จำะ
เป็นกั�ริเพิั�มต�นท่นของภ�คธ่ริกิัจำจำ�กัภ�วิะ
กั�ริเงินท่�ต่งตัวิข่�น หรืิอลด์ทอนแนวิโน�ม
กั�ริบริิโภคภ�คครัิวิเรืิอน จ่ำงม่แนวิโน�มส�ง
ผู้ลให�เศริษัฐกิัจำในริะย์ะต�อไปปรัิบชะลอลง
ม�กั เกิัด์เป็นควิ�มเส่�ย์งต�อภ�วิะเศริษัฐกิัจำ
ถด์ถอย์ (recession) ได์� เช�น บริ�ซิึ่ลปรัิบ
อัตริ�ด์อกัเบ่�ย์นโย์บ�ย์เพิั�มข่�นเป็น 11.75% 
จำ�กัริะดั์บ 2% และเป็นกั�ริปรัิบข่�นส้งท่�ส่ด์ใน
ภ้มิภ�ค (9.75 ppt) และเม็กัซิึ่โกัท่�ปรัิบอัตริ�
ด์อกัเบ่�ย์นโย์บ�ย์ข่�นม�อย้์�ท่� 6.5% แต�อ่ปสงค์
ในทั�งสองเศริษัฐกัิจำยั์งอ�อนแอ จ่ำงทำ�ให�ม่
ควิ�มเส่�ย์งท่�จำะเผู้ชิญภ�วิะเศริษัฐกิัจำถด์ถอย์
ม�กักัวิ��เศริษัฐกิัจำในภ้มิภ�คอื�น
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สำ�หรัิบธน�ค�ริกัล�งในกัล่�มเศริษัฐกิัจำ
เอเช่ย์ม่แนวิโน�มด์ำ�เนินนโย์บ�ย์กั�ริเงิน
ท่�แตกัต��งกััน โด์ย์เศริษัฐกิัจำท่�ฟ้์�นตัวิได์�
ด่์กัวิ�� ม่แนวิโน�มด์ำ�เนินนโย์บ�ย์ท�งกั�ริ
เงินต่งตัวิม�กักัวิ�� ตัวิอย์��งเช�น ธน�ค�ริ
กัล�งเกั�หล่ใต� (Bank of Korea) ม่แนวิ
โน�มด์ำ�เนินนโย์บ�ย์กั�ริเงินท่�ต่งตัวิต�อเนื�อง
ในปีน่� หลังจำ�กัท่�ได์�ปรัิบข่�นอัตริ�ด์อกัเบ่�ย์
นโย์บ�ย์ริวิมแล�วิ 100 bps นับตั�งแต�ปี 
2021 ถ่งเดื์อนเมษั�ย์น 2022 โด์ย์ค�ด์วิ��
จำะปรัิบข่�นอัตริ�ด์อกัเบ่�ย์อ่กั 25 bps จำนถ่ง 
1.75% ภ�ย์ในสิ�นปีน่� นอกัจำ�กัน่� ธน�ค�ริ
กัล�งอินเด่์ย์ (Reserve Bank of India) 
ก็ัม่แนวิโน�มปรัิบข่�นด์อกัเบ่�ย์นโย์บ�ย์ในปี
น่�อ่กัเช�นกัันหลังจำ�กัท่�ได์�ปรัิบข่�นด์อกัเบ่�ย์
ไป 50 bps เมื�อต�นเดื์อนพัฤษัภ�คมน่� โด์ย์
ค�ด์วิ��จำะข่�นด์อกัเบ่�ย์อ่กัริ�วิ 145 bps ม�
อย้์�ท่�ริะดั์บ 5.65% ณ์ สิ�นปีน่� อย์��งไริก็ัด่์ 
ธน�ค�ริกัล�งจ่ำน และธน�ค�ริกัล�งญ่�ป่�น
ยั์งม่แนวิโน�มด์ำ�เนินนโย์บ�ย์กั�ริเงินแบบ
ผู้�อนคล�ย์ต�อเนื�อง โด์ย์ธน�ค�ริกัล�งจ่ำนม่
แนวิโน�มปรัิบลด์อัตริ�ด์อกัเบ่�ย์เงินก้ั�ล้กัค��
ชั�นด่์ (Loan Prime Rate: LPR) ริะย์ะเวิล� 
1 ปีท่� และ 5 ปี ลงอ่กั 20 bps และ 10 
bps ในปีน่� เนื�องจำ�กัเศริษัฐกิัจำจ่ำนยั์งได์�รัิบ
ผู้ลกัริะทบจำ�กันโย์บ�ย์ Zero Covid และ
อ่ปสงค์ในปริะเทศท่�ยั์งไม�ฟ้์�นตัวิแข็งแกัริ�ง
นักั ส�วินธน�ค�ริกัล�งญ่�ป่�นม่แนวิโน�มคง
อัตริ�ด์อกัเบ่�ย์นโย์บ�ย์และ Yield Curve 
Control ต�อไป เนื�องจำ�กัปริะเมนิวิ��เงินเฟ้์อ
ท่�ปรัิบเพิั�มข่�นเป็นผู้ลจำ�กักั�ริเริ�งตัวิข่�น
ของริ�ค�พัลังง�น ไม�ใช�เป็นผู้ลม�จำ�กักั�ริ
ฟ้์�นตัวิของอ่ปสงค์ภ�ย์ในปริะเทศ จ่ำงยั์ง
เห็นวิ��กั�ริใช�นโย์บ�ย์กั�ริเงินท่�ต่งตัวิอ�จำ
ไม�ใช�กั�ริแกั�ปัญห�ดั์งกัล��วิ ทั�งน่�ไม�ริวิมถ่ง
เศริษัฐกิัจำกัำ�ลังพััฒน�ในเอเช่ย์ท่�ม่ปัญห�
ด์��นเสถ่ย์ริภ�พัต��งปริะเทศ (external 
stability) ตัวิอย์��งเช�น ศร่ิลังกั� ท่�จำำ�เป็น

ต�องข่�นอัตริ�ด์อกัเบ่�ย์ถ่ง 700 bps เป็น 
14.5% เพืั�อสกััด์ปัญห�ด์��นเงินเฟ้์อท่�เริ�ง
ตัวิส้งจำ�กัค��เงินท่�อ�อนค��ลงอย์��งร่ินแริง

เงินเฟ้์อท่�เพิั�มข่�นจำะส�งผู้ลกัริะทบต�อกั�ริฟ์้�น
ตัวิของเศริษัฐกิัจำอย์��งไริ ?

เงินเฟ้์อท่�เพิั�มข่�นกัด์ดั์นกั�ริฟ้์�นตัวิของ
เศริษัฐกิัจำโลกัผู้��นกั�ริบริิโภคและกั�ริ
ลงท่นท่�จำะลด์ลง กั�ริค��โลกัท่�จำะชะลอลง 
และตล�ด์แริงง�นท่�ต่งตัวิข่�นจำ�กัริ�ย์ได์�
แท�จำริิงท่�ลด์ลง ส�ม�ริถแบ�งได์� 5 ช�องท�ง 
ดั์งน่�

กัด์ดั์นกั�ริฟ้์�นตัวิของกั�ริบริิโภค จำ�กัริ�ค�
สินค��ท่�เพิั�มข่�นท่�ส�งผู้ลให�อำ�น�จำซืึ่�อสินค��
ของผู้้�บริิโภคปรัิบลด์ลง ทั�งน่�ผู้ลของของ
ริ�ค�ท่�เพิั�มข่�นต�ออำ�น�จำซืึ่�อแตกัต��งกัันใน
แต�ละปริะเทศ โด์ย์ปริะเทศท่�จำะได์�รัิบผู้ลกัริะ
ทบจำ�กัเงินเฟ้์อน�อย์กัวิ�� จำะเป็นปริะเทศท่�
ม่สัด์ส�วินเงินออมภ�คครัิวิเรืิอนส้งทำ�ให�
ครัิวิเรืิอนยั์งส�ม�ริถนำ�เงินออมออกัม�ใช�
จำ��ย์เพืั�อบริิโภคได์� หรืิอมสั่ด์ส�วินม�ตริกั�ริ
อ่ด์หน่นจำ�กัภ�ครัิฐท่�ส้ง (เช�น สหรัิฐฯ) ซ่ึ่�ง
เป็นผู้ลให�ควิ�มยื์ด์หย่์�นของอ่ปสงค์ต�อ
กั�ริเปล่�ย์นแปลงของริ�ค�น�อย์กัวิ�� (ทำ�ให�
อ่ปสงค์ไม�ลด์ลงม�กัแม�ริ�ค�ปรัิบส้งข่�น) 
นอกัจำ�กัน่� กั�ริฟ้์�นตัวิท�งเศริษัฐกิัจำใน
ภ�คส�วินอื�น ๆ ก็ัจำะม่ผู้ลต�อกัำ�ลังซืึ่�อของ
ผู้้�บริิโภคเช�นกััน เพัริ�ะจำะชด์เชย์อำ�น�จำซืึ่�อ
ท่�ลด์ลงได์� โด์ย์สหรัิฐฯ ม่แนวิโน�มฟ้์�นตัวิด่์
กัวิ��ย่์โริปท่�ได์�รัิบผู้ลกัริะทบจำ�กัสงคริ�ม
ริะหวิ��งรัิสเซ่ึ่ย์และย้์เครินม�กัท่�ส่ด์ สำ�หรัิบ
กัล่�มปริะเทศล�ตินอเมริิกั� ม่แนวิโน�มได์�
รัิบผู้ลกัริะทบจำ�กัเงินเฟ้์อค�อนข��งม�กั
เช�นกััน เนื�องจำ�กัม่เสถ่ย์ริภ�พัเศริษัฐกิัจำท่�
เปริ�ะบ�ง และม่ม�ตริกั�ริอัด์ฉ่ด์จำ�กัภ�ค
รัิฐท่�น�อย์กัวิ�� นอกัจำ�กัน่� กั�ริชะลอตวัิของ

กั�ริบริิโภคอ�จำนำ�ไปส้�กั�ริใช�จำ��ย์ภ�ครัิฐ
ท่�ปรัิบลด์ลงในริะย์ะต�อไปได์� เนื�องจำ�กัริ�ย์
ได์�ภ�ษ่ัจำ�กักั�ริบริิโภคซ่ึ่�งเป็นริ�ย์ได์�สำ�คัญ
ปรัิบลด์ลง และท��ย์ส่ด์ ริ�ค�พัลังง�นและ
อ�ห�ริท่�เพิั�มส้งข่�นก็ัจำะตอกัย์ำ��ปัญห�ควิ�ม
ไม�เท��เท่ย์มของครัิวิเรืิอนให�ร่ินแริงข่�น โด์ย์
ครัิวิเรืิอนริ�ย์ได์�น�อย์จำะได์�รัิบผู้ลกัริะทบ
ม�กักัวิ�� เนื�องจำ�กัม่สัด์ส�วินกั�ริบริิโภค
สินค��ดั์งกัล��วิในตะกัริ��ส้งกัวิ��ครัิวิเรืิอน
ริ�ย์ได์�ส้ง

กั�ริลงท่นชะลอลง จำ�กัต�นท่นท่�ปรัิบเพิั�ม
ข่�นและควิ�มส�ม�ริถในกั�ริทำ�กัำ�ไริท่�ปรัิบ
ลด์ลง
โด์ย์ริ�ค�วัิตถ่ดิ์บท่�ปรัิบเพิั�มข่�นส้งเพิั�ม
ต�นท่นต�อผู้้�ปริะกัอบกั�ริ อ่กัทั�ง ริ�ค�ข�ย์
สินค��ท่�เพิั�มข่�นน�อย์กัวิ��จำ�กัข�อจำำ�กััด์ใน
กั�ริส�งผู้��นริ�ค� ส�งผู้ลให�ควิ�มส�ม�ริถ
ในกั�ริทำ�กัำ�ไริของผู้้�ปริะกัอบกั�ริปรัิบ
ลด์ลง (ร้ิปท่� 12) นอกัจำ�กัน่� ภ�วิะกั�ริเงิน
ทั�วิโลกัอ�จำต่งตัวิเร็ิวิ จำ�กักั�ริท่�ธน�ค�ริ
กัล�งด์ำ�เนินนโย์บ�ย์กั�ริเงินท่�ต่งตัวิข่�น
ม�กั กัริะทบกั�ริเติบโตของเศริษัฐกัิจำและ
กั�ริลงท่นจำ�กัต�นท่นกั�ริก้ั�ยื์มท่�เพิั�มข่�น 
อย์��งไริก็ัด่์ ผู้้�ปริะกัอบกั�ริท่�ม่อำ�น�จำต�อ
ริองริ�ค�ส้ง หรืิอผู้้�บริิโภคม่เงินสนับสน่น
จำ�กัริัฐท่�ม�กั อ�จำได์�ริับผู้ลกัริะทบน�อย์
กัวิ�� เช�น สหรัิฐฯ ท่�บริิษััทขน�ด์ใหญ� เช�น 
Amazon ม่อำ�น�จำในกั�ริต�อริองริ�ค�ส้ง 
อ่กัทั�ง รัิฐบ�ลม่สัด์ส�วินเงินสนับสน่นท่�ม่
ขน�ด์ใหญ�ม�กั ส�งผู้ลให�ผู้้�บริิโภคมก่ัำ�ลังซืึ่�อ
เพ่ัย์งพัอริองรัิบต�อกั�ริเพิั�มข่�นของริ�ค� 
ผู้้�ปริะกัอบกั�ริจ่ำงส�ม�ริถปรัิบเพิั�มริ�ค�
ในอัตริ�ท่�ส้งกัวิ��กั�ริเพิั�มข่�นของต�นท่นได์� 
ทำ�ให�ม่ผู้ลกัำ�ไริเพิั�มส้งข่�น
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นโย์บ�ย์กั�ริเงินของกัล่�มปริะเทศเศริษัฐกิัจำ
หลักัท่�ม่แนวิโน�มต่งตัวิข่�นเพืั�อควิบค่มอัตริ�
เงินเฟ้์อ อ�จำเป็นควิ�มเส่�ย์งต�อภ�ริะหน่�ท่�อย้์�
ในริะดั์บส้งในหล�ย์ปริะเทศ ในปี 2021 พับ
วิ�� ภ�คครัิวิเรืิอนภ�คธ่ริกิัจำ และภ�ครัิฐทั�วิ
โลกัม่ริ�ย์จำ��ย์ด์อกัเบ่�ย์ริวิมกัันทั�งสิ�น 10.2 
ล��นล��นด์อลล�ริ์สหรัิฐ หรืิอคิด์เป็น 12% 
ของ GDP โลกั โด์ย์ปริะเทศท่�มภ่�ริะหน่�ส้ง เช�น 
ย่์โริปและญ่�ป่�น อ�จำม่ควิ�มเส่�ย์งท่�เศริษัฐกัิจำ
จำะชะลอตัวิม�กักัวิ��จำ�กักั�ริด์ำ�เนินนโย์บ�ย์
กั�ริเงินท่�ต่งตัวิข่�น โด์ย์จำ�กักั�ริศ่กัษั�ของ 
The Economist พับวิ�� ห�กัอัตริ�ด์อกัเบ่�ย์
ทั�วิโลกัปรัิบข่�น 1% จำะทำ�ให�ภ�ริะด์อกัเบ่�ย์ส้ง
ข่�นเป็น 15% ของ GDP แต�ห�กัอัตริ�ด์อกัเบ่�ย์
ปรัิบข่�น 2% จำะทำ�ให�ภ�ริะด์อกัเบ่�ย์เพิั�มข่�น
ถ่งเกืัอบ 20% ของ GDP ซ่ึ่�งอัตริ�ด์อกัเบ่�ย์
ท่�ส้งข่�นจำะส�งผู้ลให�กั�ริลงท่นในปริะเทศปรัิบ
ลด์ลงจำ�กัต�นท่นก้ั�ยื์มท่�ส้งข่�น และจำะส�งผู้ล
กั�ริบริิโภคของคริัวิเรืิอนเช�นกััน โด์ย์กัล่�ม
ท่�ม่หน่�ส้งจำะต�องแบกัรัิบภ�ริะด์อกัเบ่�ย์ท่�เพิั�ม
ข่�นม�กักัวิ�� ทำ�ให�มร่ิ�ย์ได์�เหลือสำ�หรัิบใช�จำ��ย์
ลด์ลง และจำะกัริะทบต�อ แนวิโน�มกั�ริขย์�ย์ตัวิ
ของเศริษัฐกิัจำในริะย์ะต�อไป

ปริะเทศท่�นำ�เข��ส่ทธิมแ่นวิโน�มเผู้ชิญกั�ริข�ด์
ด่์ลเพิั�มม�กัข่�น และอ�จำนำ�ไปส้�กั�ริอ�อนค��
ของสก่ัลเงินในบ�งภ้มิภ�คได์� โด์ย์ริ�ค�สินค��
โภคภัณ์ฑ์โลกัท่�ปรัิบส้งข่�น จำะทำ�ให�ปริะเทศท่�
นำ�เข��สินค��ส่ทธิอ�จำต�องเผู้ชิญกัับกั�ริข�ด์
ด่์ลท�งกั�ริค��ม�กัข่�น ส�งผู้ลต�อด่์ลบัญช่เดิ์น
สะพััด์ของปริะเทศ ซ่ึ่�งปริะเทศในภ้มภิ�คเอเช่ย์
ท่�ส�วินใหญ�เป็นผู้้�นำ�เข��สินค��โภคภัณ์ฑ์ส่ทธิม่
แนวิโน�มข�ด์ด่์ลบัญช่เดิ์นสะพััด์เพิั�มข่�น โด์ย์
ฮ�องกัง เกั�หล่ และฟิ์ลิปปินส์ ม่แนวิโน�มได์�
รัิบผู้ลกัริะทบม�กัท่�ส่ด์ เนื�องจำ�กัเป็นผู้้�นำ�เข��
ส่ทธิริ�ย์ใหญ� นอกัจำ�กัน่� ปริะเทศผู้้�ส�งออกั
สินค��บ�งกัล่�มอ�จำได์�รัิบผู้ลกัริะทบเช�นกััน 
โด์ย์ผู้้�ส�งออกัท่�ต�องพ่ั�งพั�กั�รินำ�เข��วัิตถ่ดิ์บ
ส้งจำะได์�รัิบผู้ลกัริะทบร่ินแริง เนื�องจำ�กั (1) 

ต�องเผู้ชิญกัับต�นท่นนำ�เข��ท่�ส้งข่�น และ (2) 
กั�ริส�งออกัชะลอตวัิจำ�กัเงนิเฟ้์อทำ�ให�อ่ปสงค์
อ�อนแอ นอกัจำ�กัน่� ด่์ลบัญช่เดิ์นสะพััด์ท่�ปรัิบ
แย์�ลงนั�นอ�จำนำ�ไปส้�กั�ริอ�อนค��ลงของสก่ัล
เงิน ซ่ึ่�งอ�จำส�งผู้ลย์�อนกัลับม� (feedback 
loop) ทำ�ให�ริ�ค�สินค��นำ�เข��ปรัิบส้งข่�นอ่กั

อัตริ�เงินเฟ้์อท่�ส้งข่�นม�กัอ�จำชะลอกั�ริกั
ลับเข��ส้�ตล�ด์แริงง�น จำ�กัริ�ย์ได์�ท่�แท�จำริิง
ท่�ลด์ลง โด์ย์ในภ�วิะท่�อัตริ�เงินเฟ้์อเพิั�มส้ง
กัวิ��ค��แริง จำะทำ�ให�ค��แริงท่�แท�จำริิงปรัิบลด์ลง 
ซ่ึ่�งลด์ทอนแริงจ้ำงใจำในกั�ริกัลับเข��ส้�ตล�ด์
แริงง�น ส�งผู้ลให�ตล�ด์แริงง�นอ�จำย์งัต่งตัวิ
ต�อไป
 
เงิินเฟ้้อิโลกที�เร่ิงิตัวส่งิผู้ลต่อิเงิินเฟ้้อิไทย
มืากน้อิยเพีัยงิใด	?

จำ�กัท่�ได์�กัล��วิม�ข��งต�นถ่งภ�พัริวิมของ
สถ�นกั�ริณ์์เงินเฟ้์อโลกั คำ�ถ�มสำ�คัญท่�
ต�มม�คือเงินเฟ้์อโลกัท่�ปรัิบส้งข่�นม�กัจำะถ้กั
ส�งผู้��นม�ยั์งริะดั์บริ�ค�สินค��ในปริะเทศไทย์
ม�กัน�อย์แค�ไหนและจำะสริ��งควิ�มกัังวิลต�อ
เงินเฟ้์อไทย์ในริะย์ะข��งหน��อย์���งไริ

เงินเฟ้์อไทย์ปรัิบตัวิเริ�งข่�นอย์��งต�อเนื�อง
ในช�วิงท่�ผู้��นม� โด์ย์เงินเฟ้์อทั�วิไปของไทย์
เฉล่�ย์ 4 เดื์อนแริกัของปีเท่ย์บกัับปีกั�อน
หน��ปรัิบเพิั�มข่�น 4.7% โด์ย์ EIC ปริะเมินวิ��
อัตริ�เงินเฟ้์อเฉล่�ย์ทั�งปี 2022 จำะเริ�งตัวิข่�น
ถ่ง 4.9% นับเป็นอัตริ�เงินเฟ้์อท่�ส้งท่�ส่ด์ใน
ริอบ 14 ปี (ร้ิปท่� 15 ซึ่��ย์) สอด์คล�องกัับ
สถ�นกั�ริณ์์เงนิเฟ้์อของหล�ย์ปริะเทศทั�วิโลกั
ท่�ปรัิบตัวิส้งส่ด์ในริอบม�กักัวิ��ทศวิริริษั โด์ย์
มปั่จำจัำย์หลกััจำ�กัริ�ค�พัลงัง�นท่�ได์�รัิบผู้ลกัริะ
ทบจำ�กัภ�วิะสงคริ�มในย้์เครินและม�ตริกั�ริ
ควิำ��บ�ตริท�งเศริษัฐกิัจำจำ�กัช�ติตะวัินตกั 
และจำ�กัริ�ค�อ�ห�ริท่�ต�นท่นวัิตถ่ดิ์บในตล�ด์
โลกัเพิั�มส้งข่�น 

ในริะย์ะถัด์ไป แม�เงินเฟ้์อไทย์จำะยั์งคงปรัิบตัวิ
ส้งข่�นต�อเนื�อง แต�กั�ริปรัิบข่�นริ�ค�สินค��
ผู้้�บริิโภคจำะยั์งม่อย้์�จำำ�กััด์ แม�อัตริ�เงินเฟ้์อ
โลกัจำะส�งผู้��นเข��ม�ในปริะเทศไทย์ได์�ม�กัข่�น
จำ�กัริ�ค�พัลังง�นท่�จำะยั์งคงยื์นอย้์�ในริะดั์บ
ส้งและกั�ริทย์อย์ลด์กั�ริอ่ด์หนน่ริ�ค�จำ�กั
รัิฐ ปริะกัอบกัับริ�ค�สินค��โภคภัณ์ฑ์อื�น ๆ 
ปรัิบตัวิส้งข่�นต�มริ�ค�ตล�ด์โลกั โด์ย์ล��ส่ด์
สินค��หล�ย์ชนิด์ได์�ม่กั�ริทย์อย์ปรัิบข่�นริ�ค� 
เช�น สินค��กัล่�มอ�ห�ริจำ�กัต�นท่นท่�ส้งข่�น 
อย์��งไริก็ัด่์ กั�ริส�งผู้��นต�นท่นท่�ส้งข่�นของผู้้�
ปริะกัอบกั�ริม�ยั์งผู้้�บริิโภคแม�จำะทย์อย์ทำ�ได์�
ม�กัข่�นในริะย์ะถัด์ไปแต�จำะม่อย้์�อย์��งจำำ�กััด์ 
เนื�องจำ�กัอ่ปสงค์ในปริะเทศยั์งไม�ฟ้์�นตัวิอย์��ง
เต็มท่� สะท�อนจำ�กัตล�ด์แริงง�นท่�ยั์งเปริ�ะ
บ�ง อ่กัทั�ง กั�ริส�งผู้��นต�นท่นท่�ส้งข่�นจำะเป็น
ไปอย์��งช�� ๆ  เนื�องจำ�กัยั์งมม่�ตริกั�ริภ�ครัิฐ
คอย์ช�วิย์เหลืออย้์� และในริะย์ะถัด์ไปท่�อ่ปท�น
สินค��จำะมเ่พิั�มข่�นจำ�กัปญัห�อ่ปท�นคอขวิด์ท่�
จำะทย์อย์คล่�คล�ย์ลง ทำ�ให�แริงกัด์ด์นัเงินเฟ้์อ
จำะทย์อย์ลด์ลงอ่กัด์�วิย์

ด์�วิย์เหต่น่� EIC จ่ำงค�ด์วิ�� กันง. จำะยั์งคง
อัตริ�ด์อกัเบ่�ย์นโย์บ�ย์ตลอด์ปีน่� เพัริ�ะคณ์ะ
กัริริมกั�ริน��จำะยั์งให�ควิ�มสำ�คัญกัับภ�วิะ
เศริษัฐกิัจำในปริะเทศ ซ่ึ่�งยั์งคงเปริ�ะบ�ง
และอย้์�ในริะดั์บท่�ตำ��กัวิ��ช�วิงกั�อน โควิิด์-19 
ม�กักัวิ��แริงกัด์ดั์นด์��นเงินเฟ้์อท่�ส้งข่�นจำ�กั
ปัจำจัำย์ด์��นอ่ปท�นเป็นหลักั นอกัจำ�กัน่� ภ�ริะ
หน่�ท่�ส้งข่�นโด์ย์เฉพั�ะหน่�ครัิวิเรืิอนของไทย์ 
ทำ�ให�กั�ริปรัิบข่�นอัตริ�ด์อกัเบ่�ย์ม่แนวิโน�ม
กัริะทบต�อกั�ริบริิโภคและกั�ริลงท่นม�กักัวิ��
ในอด่์ต ดั์งนั�นคณ์ะกัริริมกั�ริจ่ำงจำะริะมัด์ริะวัิง
กั�ริปรัิบข่�นด์อกัเบ่�ย์ในช�วิงท่�กั�ริฟ้์�นตัวิท�ง
เศริษัฐกิัจำยั์งต�องกั�ริแริงสนับสน่นต�อไป

EIC	มือิงิเงิินเฟ้้อิมีืแนวโน้มื
ยังิอิย่้ในริะดับที�ส้งิต่อิเน้�อิงิในปี	2022
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อิินไซด์	Business
"PLUS	เริิ�มืซ้�อิข่าย

ในตลาดหลักทรัิพัย์ฯ	วันแริก"

SO	สยามืริาชธานี	
ลงิพ้ั�นที�มือิบถุงิยังิชีพับริริเทาความืเด้อิดร้ิอิน

แก่ผู้้้ได้รัิบผู้ลกริะทบโควิด-19

"โมืโน	เน็กซ์"	ร่ิวมืโคริงิการิ	
ไปริษัณีย์	reBOX	ภายใต้แนวคิด

"reBOX	to	School"

เคทีซีร่ิวมืม้ือิเว็บไซต์	Booking.com	
ข่ยายธุริกิจร่ิวมืกัน	

เปิดช่อิงิทางิรัิบชำาริะเงิินอิอินไลน์
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