อณุุภา ศิิริิรวง

ครึ่่�งปีีหลัังดีีกว่่าครึ่่�งปีีแรก
สวัสดีครับ นักลงทุนทุกคน วัน เวลา ผ่านไปอย่างรวดเร็ว เดือนนี้ เดือน 5 เดือนหน้า
ก็เดือนมิถน
ุ ายน เดือน6 ครึง่ ปีแรกแล้ว ตลาดภาพรวมๆครึง่ ปีแรก จิตใจของคนเล่น
้ ตามลำ�ดับ
หุน
้ อาจไม่แจ่มใจ แต่ก็หวังว่า ครึง่ ปีหลังปีนี้ ทุกอย่าง ก็น่าจะดีขึน
้ ดอกเบีย
ด้วยตัวแปรลบใหญ่ อย่าง เฟดขึน
้ สงครามยูเครน ....ตลาดหุน
้ ทั่วโลก ก็ตอบ
รับข่าวไปแล้ว
้ หลายประเทศ ก็เริม
เหลียวมองไปข้างหน้า บรรยากาศในประเทศ ก็น่าจะดีขึน
่ คลา
ยล็อตดาวน์ เปิดต้อนรับนักท่องเทีย
่ ว...หากประเทศจีน เปิดให้ชาวจีน สามารถท่อง
เทีย
่ วได้อก
ี ครัง้ อุตสหากรรมการท่องเทีย
่ ว คงคึกคัก ซึง่ ประเด็นนี้ น่าติดตาม
เดือนนี้ ต้นเดือน กลางเดือน ชาวหุน
้ อาจ ท้อแท้ แต่จากนี้ คงมีความหวังอีกครัง้ เมื่อ
เลือกเส้นทางเป็นนักลงทุน ก็ต้องอดทน ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆที่
้ และเกิดขึน
้ อย่างไม่คาดฝัน
เกิดขึน
ขอให้เรื่องร้าย ผ่านไป เรื่องดีเข้ามา เฮงๆรวยๆปังๆทุกคนครับ

ประสิิทธิ์์� กรโชคอนัันต์์
บรรณาธิิการบริิหาร

สิิริิวััฒนา กลางประพัั นธ์์

มีเป้าหมาย ย่อมดีกว่าไร้เป้า แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ รายเดือน ฉบับเดือนพฤษภาคม 2565
ขอนำ�เสนอ 4 บจ. 4 เป้าหมาย มีเนื้อหาน่าสนใจดังนี้

BBIK

ประกาศปิดดีลเพิ่ม หลังเข้าซื้อหุ้น
"IT-CAT" ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาและ
ออกแบบซอฟต์แวร์เพื่องานบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล (HR Solution) ตอกย้ำ�
การเป็นที่ปรึกษาชั้นนำ�ด้านดิจิทัลทรานส์
ฟอร์เมชันครบวงจร

GUNKUL

ฤกษ์ดีตัดช่อดอกกัญชง ล็อตแรกที่ อ.ห้วยบง
จ.นครราชสีมา ต้นเดือนพฤษภาคมนี้ พร้อมส่ง
เข้าโรงสกัดทำ�ผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ�ในส่วนของ
บริษัท และส่งมอบให้ลูกค้าต่อไป เตรียมรับราย
ได้ทันทีไตรมาส2/65 มั่นใจคุณภาพดีเยี่ยมไร้สาร
ปนเปื้อน เนื่องจากปลูกในระบบ Hydroponic ที่
ได้มาตรฐาน ฟาก “ดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย”
เดินหน้าลุยธุรกิจกัญชงกัญชาครบวงจรตามแผน
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม หนุนการเติบโตและสร้างผล
ตอบแทนที่ดีให้ผู้ถือหุ้น

SCGP

มุ่งสู่เป้าหมายรายได้ในปีนี้
140,000 ล้านบาท พร้อมกับขยายฐาน
ลูกค้า B2C และยึดโมเดล ESG โดยเข้า
ร่วม Science Based Targets initiative
(SBTi) ความร่วมมือระดับนานาชาติใน
การตั้งเป้าหมายการลดก๊าเรือนกระจก
บนพื้นฐานที่มีการวัดผลทางวิทยาศาสตร์
ซึ่งได้รับการยอมรับระดับสากล เพื่อยก
ระดับสู่ Net Zeroใน ปี 2593

โกลเบล็ก กรุ๊ป
เดินเกมรุกต่อจิ๊กซอว์ทางธุรกิจ จ่อทรานส์ฟอร์ม
องค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) เพื่อ
ยกระดับการแข่งขันให้กับธุรกิจและการต่อย
อดในการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ ให้สามารถตอบ
โจทย์การรองรับการทำ�ธุรกิจทางการเงินและ
การลงทุนบนโลกดิจิทัลให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้า
ทุกฟังก์ชันให้ครบทุกมิติ ผ่าน 3 บริษัทในเครือ
พร้อมศึกษาการลงทุนใหม่ๆ ด้าน Fractional
shares- Digital Asset
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AP ไตรมาสแรกปีีนี้้� รายได้้รวมพุ่่�ง 21.5%
กำำ�ไรโต 23.3%-Q2 เดิินหน้้าตามแผนเปิิ ดตััวโครงการใหม่่
11 โครงการ รวม 16,240 ลบ.
นายวิิทการ จัันทวิิมล รองกรรมการผู้้�อำ�ำ นวยการ สายงานกลยุุทธ์์องค์์กรและการสร้้างสรรค์์
บมจ. เอพีี (ไทยแลนด์์) AP กล่่าวว่่า ไตรมาส 1 ที่่�ผ่่านมาบริิษััทฯ สามารถสร้้างรายได้้รวมจาก
สิินค้้าแนวราบ กลุ่่�มคอนโดมิิเนีียม (100%JV) และธุุรกิิจอื่่�นๆ ได้้สููงถึึง 13,084 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
21.5% หากเทีียบกัับช่่วงเวลาเดีียวกัันของปีีก่่อนหน้้าที่่�มีีรายได้้รวมเท่่ากัับ 10,773 ล้้านบาท
ด้้านกำำ�ไรสุุทธิิ 1,730 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจากงวดเดีียวกัันของปีีก่่อนหน้้าที่่�มีีกำำ�ไรสุุทธิิรวมเท่่ากัับ
1,403 ล้้านบาท เท่่ากัับ 23.3% ด้้านสััดส่่วนหนี้้�สิินสุุทธิิต่่อทุุนต่ำำ��เพีียง 0.49 เท่่า
ทั้งนี้ แนวโน้มความต้องการที่อยู่อาศัย
ทั้งสินค้าแนวราบและแนวสูงในปีนี้พบ
การเติบโตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งราย
ได้ที่เกิดขึ้นในไตรมาส 1 สะท้อนให้เห็น
ได้อย่างชัดเจนถึงดีมานด์ ที่เกิดขึ้นจริง
ในตลาดวันนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาด
คอนโดมิเนียมก็เริ่มส่งสัญญาณบวก
ให้เห็น โดยเฉพาะคอนโดมิเนียมพร้อม
อยู่
ภาพลูกค้าคอนโด ในวันนี้คือ ลูกค้าที่
ซื้อเพื่ออยู่จริง อย่าง 4 คอนโดพร้อม
อยู่ ได้แก่ 1) LIFE อโศก-ไฮป์ 2) LIFE
ลาดพร้าว แวลลีย์ 3) LIFE อโศกพระราม 9 และ 4) Aspire เอราวัณ
ไพร์ม ถือเป็นคีย์ส�ำคัญในการสร้าง
รายได้ และยังคงมีการขาย เพื่อโอน
เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในครึ่งปีหลัง
บริษัทฯ เตรียมรับรู้รายได้จากการโอน
กรรมสิทธิ์ 2 คอนโดใหม่ LIFE สาทร
เซียร์ร่า และ RHYTHM เอกมัย เอ
สเตท มูลค่ารวม 9,600 ล้านบาท
ส�ำหรับภาพรวมอสังหาริมทรัพย์

ไตรมาส 2 เชื่อว่าจะมีทิศทางการ
เติบโตที่ดีขึ้น ด้วยปัจจัยบวกทั้งใน
เรื่องของ ความกังวลของลูกค้าต่อ
สถานการณ์โรคระบาดที่ลดลง ความ
สามารถในการรับมือที่ดีขึ้น ตลอดจน
การประกาศเปิดประเทศที่มีผลต่อการ
ขับเคลื่อนในหลายภาคอุตสาหกรรม
ซึ่งเอพีเรายังคงเดินหน้าตามแผนที่
สุดแห่งปี กับการเปิดตัวโครงการใหม่
ที่มากที่สุด แบบบ้านใหม่ที่เยอะที่สุด
และการขยายไปเซกเมนต์ใหม่ๆ แบบ
ไม่สิ้นสุด ซึ่งจะได้เห็นโครงการที่เป็น
ไฮไลต์ส�ำคัญๆ ในช่วงครึ่งปีหลังอย่าง
แน่นอนครับ นายวิทการ กล่าวเสริม
โดยไตรมาส 2 เอพีเตรียมเปิดตัว
โครงการใหม่ทั้งสิ้น 11 โครงการ
มูลค่า 16,240 ล้านบาท เป็นบ้าน
เดี่ยว 1 โครงการ มูลค่า 3,400 ล้าน
บาท ทาวน์โฮม 8 โครงการ มูลค่า
7,240 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 2
โครงการ มูลค่า 5,600 ล้านบาท ซึ่ง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 บริษัทฯ

สามารถสร้างยอดขายรวมได้ทั้งสิ้น
มูลค่า 16,150 ล้านบาท แบ่งเป็นยอด
ขายจากสินค้าแนวราบมูลค่า 13,522
ล้านบาท และคอนโดมิเนียมมูลค่า
2,628 ล้านบาท และมีสินค้ารอรับรู้
รายได้ (Backlog) 31,939 ล้านบาท
ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้รวม
(รวม 100% JV) ได้ตามเป้าหมาย
47,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ เอพี ไทยแลนด์ พร้อมเป็น
ตัวเลือกที่ดีที่สุด ด้วยแบรนด์
อสังหาริมทรัพย์ในเครือ ทั้งบ้านเดี่ยว
คอนโดมิเนียม และทาวน์โฮม ที่มาก
ถึง 16 แบรนด์ กับแผนปูพรมทั่วไทย
กว่า 175 โครงการ มูลค่าพร้อมขาย
กว่า 136,000 ล้านบาท พร้อมทีม
SMART พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์
ในเครือเอพี ตลอดจนนวัตกรรมดีไซน์
ต่างๆ ที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมุ่งส่งมอบ
ชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้ให้กับทุกคน
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RBF โชว์์กำำ�ไร Q1/65 พุ่่�งทะยาน 117%
คาดธุุรกิิจกััญชงหนุุนรายได้้ Q2 โตต่่อเนื่่�อง
RBF ปลื้้�มผลประกอบการไตรมาสแรกปีี 65 กำำ�ไรพุ่่�งกว่่า 117%
รายได้้ 984.23 ล้้านบาท ยอดขายใน-ต่่างประเทศเพิ่่�ม หลัังโควิิด-19 เริ่่�มคลี่่�คลาย
คาดธุุรกิิจกััญชงหนุุนรายได้้ Q2 โตต่่อเนื่่�อง
ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ ประธาน
กรรมการบริหาร บริษัท อาร์ แอนด์
บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน)
หรือ RBF
เปิดเผยว่า ผลการด�ำเนินงานไตรมาส
ที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีก�ำไรสุทธิ
อยู่ที่ 165.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89.58
ล้านบาท หรือ 117.65% เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่ง
มียอดขายเพิ่มขึ้นจากการปรับแผน
ธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
และภาวะเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบัน
ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย
และให้บริการอยู่ที่ 984.23 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 139.28 ล้านบาท หรือ
16.48% แบ่งเป็นยอดขายทั้งใน
ประเทศ เพิ่มขึ้น 67.74 ล้านบาท
หรือ 9.39% และต่างประเทศ เพิ่ม
ขึ้น 71.54 ล้านบาท หรือ 57.96%
โดยเฉพาะในประเทศอินโดนีเซียและ
เวียดนามมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดี

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยจากกลุ่มลูกค้า
อุตสาหกรรมที่มียอดขายเพิ่มขึ้น
หลังจากภาครัฐผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโค
วิด-19 รวมถึงแรงส่งจากมาตรการ
กระตุ้นการใช้จ่ายต่างๆ เอื้อให้เกิด
การฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ท�ำให้เกิดการบริโภคภายในประเทศ
เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้กลุ่มผลิตภัณฑ์
แป้งและซอสมีรายได้เพิ่มขึ้น 88.77
ล้านบาท คิดเป็นเติบโต 27.31% รวม
ถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุแต่งกลิ่นรส
และสีผสมอาหารมียอดขายปรับตัว
เพิ่มขึ้น 26.43 ล้านบาท หรือ 8.33%
เนื่องจากยอดขายของบริษัทฯ ที่เป็น
ผู้ผลิตและจ�ำหน่ายวัตถุที่ใช้กลิ่นรส
และสีเป็นส่วนผสมในอาหาร เติบโต
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
“ผลการด�ำเนินงานในไตรมาส 1 ปีนี้
บริษัทฯ ได้ปรับแผนการด�ำเนินงาน
ให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยเฉพาะการ
คลี่คลายของการแพร่ระบาดไวรัส
โควิด-19 ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดี
ขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ มียอดขายใน
ไตรมาสที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้ง
ยอดขายในประเทศและต่างประเทศ
รวมถึงการเติบโตของลูกค้าในกลุ่ม

อุตสาหกรรมที่กลับมามียอดขาย
มากขึ้น โดยเฉพาะการฟื้นตัวใน
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ซึ่งส่งผลบวก
ให้ยอดขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์วัตถุ
แต่งกลิ่นรสและสีผสมอาหารปรับ
ตัวเพิ่มตาม และคาดว่าในไตรมาส
นี้ บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาการ
เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง” ดร.สมชาย
กล่าว
ดร.สมชาย กล่าวอีกว่า ในไตรมาส 2
นี้ บริษัทฯ คาดว่าจะทยอยรับรู้ราย
ได้จากธุรกิจกัญชงเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ผลผลิตโรงสกัดสารกัญชงของบริ
ษัทฯ เริ่มมีการส่งมอบให้กับลูกค้า
ไปบ้างแล้วบางส่วน ทั้งธุรกิจอาหาร
เครื่องดื่ม เครื่องส�ำอาง และบริษัทฯ
ได้เซ็นสัญญารับค�ำสั่งซื้อกับลูกค้า
รายใหญ่แล้วหลายราย ประกอบกับ
บริษัทฯ เตรียมยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตโรงสกัดสารกัญชง เพื่อรองรับค�ำ
สัง
่ ซือ
้ จากกลุม
่ ลูกค้าเวชภัณฑ์และการ
แพทย์เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการช่วยเสริม
รายได้อีกช่องทางหนึ่ง และส่งผลให้
บริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯ
ประเมินว่ารายได้ในไตรมาสนี้ยังคง
เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากยอด
ขายในประเทศและต่างประเทศ
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ATP30 โชว์์งบ Q1/65 ทำำ�นิิวไฮแรก
กวาดรายได้้ 153.16 ล้้านบาท
กำำ�ไร 13.20 ล้้านบาท / ทั้้�งปีีโต 25%
ATP30 โชว์์ผลประกอบการไตรมาส 1/65 ทำำ�นิิวไฮ รายได้้ 153.16 ล้้านบาท

โต 38.66% กำำ�ไรสุุทธิิ 13.20 ล้้านบาท โต 34.56% คาดแนวโน้้มไตรมาส 2/65 ดีีต่่อ
เนื่่�อง ไม่่หวั่่�นน้ำำ��มัันแพง ลููกค้้าส่่วนใหญ่่ค่่าบริิการแปรผััน พััฒนาเทคโนโลยีี RPA
เพิ่่�มความสามารถการทำำ�กำ�ำ ไร ตั้้�งเป้้าปีี 65 เติิบโต 25% รายได้้ 600 ล้้านบาท
นายปิยะ เตชากูล กรรมการผู้
จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ “ATP30”

ปีก่อนที่มีก�ำไรสุทธิ 9.81 ล้าน
บาท และเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 3.85
ล้านบาท หรือ 41.18% เมื่อเทียบ
กับไตรมาส 4/64 ที่มีก�ำไรสุทธิ
9.35 ล้านบาท

ผู้ด�ำเนินธุรกิจให้บริการรถ
รับส่งพนักงานจากแหล่งที่พัก
อาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือสถานประกอบ
การโดยเฉพาะรอบเขตนิคม
อุตสาหกรรมในภาคตะวันออก
(Eastern Seaboard) เปิด
เผยว่า ผลประกอบการไตรมาส
1/65 ท�ำนิวไฮแรกตามเป้า
หมายที่วางไว้ โดยมีรายได้รวม
153.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.70
ล้านบาท หรือ 38.66% จากช่วง
เดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม
110.46 ล้านบาท

ทั้งนี้ผลประกอบการของบริษัท
ปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากสามารถ
รักษาฐานลูกค้าได้เกือบ 100%
และให้บริการลูกค้ารายใหม่เพิ่ม
ขึ้น จ�ำนวนรถ 49 คัน นอกจาก
นี้ได้ปรับปรุงการบริหารจัดการ
ต้นทุนด้านต่างๆ รวมถึงควบคุม
ค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งผลให้บริษัทมีก�ำไรขั้นต้น
33.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันปีก่อนที่มีก�ำไรขั้นต้น
27.02 ล้านบาท

ส่วนก�ำไรสุทธิอยู่ที่ 13.20 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 3.39 ล้านบาท
หรือ 34.56% จากช่วงเดียวกัน

ส�ำหรับทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ
ไตรมาส 2/65 แนวโน้มเติบโต
ดีต่อเนื่อง แม้จะมีปัจจัยเสี่ยง

จากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคา
น�้ำมัน แต่บริษัทมีการบริหาร
ความเสี่ยงในกรณีดังกล่าวอยู่
แล้ว เนื่องจากสัญญากับลูกค้า
ส่วนใหญ่เป็นค่าบริการแปรผัน
กับราคาน�้ำมัน ท�ำให้สามารถลด
ผลกระทบจากราคาน�้ำมันที่สูง
ขึ้นได้บางส่วน
นอกจากนี้ยังได้พัฒนา
เทคโนโลยี Robotic Process
Automation (RPA) หุ่นยนต์ที่
ช่วยควบคุมติดตามการเดินรถ
ตรวจเช็คและซ่อมบ�ำรุง เพื่อ
ควบคุมต้นทุนให้อยู่ในระดับที่
เหมาะสม และคาดว่าจะส่งผล
ให้อัตราการท�ำก�ำไรอยู่ในระดับ
ที่ดีขึ้น โดยบริษัทตั้งเป้าหมายปี
2565 เติบโต 25% หรือมีราย
ได้รวมที่ 600 ล้านบาท รักษา
อัตราก�ำไรขั้นต้นที่ระดับ 25%
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SFT โชว์์กำำ�ไรสุุทธิิไตรมาสแรกทำำ�ได้้ 16.69 ล้้านบาท
แม้้มีปั
ี จ
ั จััยลบจากต้้นทุุนการผลิิต
SFT หนึ่่�งในผู้้�นำำ�การให้้บริิการ Labeling Solutions แบบครบวงจร ด้้วยผลิิตภััณฑ์์ฉลาก
ฟิิล์์มหดรััดรููปในภููมิิภาคอาเซีียน เผยผลงานไตรมาส 1/2565 ทำำ�รายได้้รวม 201.62 ล้้าน
บาท มีีกำ�ำ ไรสุุทธิิ 16.69 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 8.89% และ 28.58% ตามลำำ�ดัับ เมื่่�อเทีียบกัับ
ไตรมาส 4/2564 แม้้เจอปััจจััยลบจากต้้นทุุนการผลิิตปรัับตััวสููงขึ้้�น เดิินหน้้าขยายฐานลููกค้้า
รัับจัังหวะเศรษฐกิิจฟื้้�นตััว มั่่�นใจปีีนี้้�เติิบโตตามแผน
นายซุง ชง ทอย ผู้ก่อตั้งและประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (
ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ SFT
หนึ่งในผู้น�ำการให้บริการ Labeling
Solutions แบบครบวงจร ด้วย
ผลิตภัณฑ์ฉลากฟิล์มหดรัดรูปใน
ภูมิภาคอาเซียน เปิดเผยถึงภาพ
รวมการด�ำเนินธุรกิจในช่วงไตรมาส
1/2565 (มกราคม-มีนาคม)
ว่าแม้ต้องเผชิญกับความท้าทายใน
การบริหารจัดการจากปัจจัยต้นทุนการ
ผลิตเพิ่มสูงขึ้น ทั้งในส่วนของราคา
วัตถุดิบและพลังงานที่เร่งปรับตัวขึ้น
มาอย่างรวดเร็ว จากสถานการณ์ความ
ขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และ
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สาย
พันธุ์โอมิครอน ที่ส่งผลต่อความเชื่อ
มั่นและก�ำลังซื้อของผู้บริโภค อย่างไร
ก็ตาม บริษัทฯ ยังคงผลักดันการ
เติบโตของผลการด�ำเนินงานไตรมาส
1 ปี 2565 ได้เพิ่มขึ้น โดยมีรายได้
รวม 201.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.89%
และมีก�ำไรสุทธิ 16.69 ล้านบาท เพิ่ม
ขึ้น 28.58% เมื่อเทียบกับไตรมาส
4/2564
ทั้งนี้ ปัจจัยความส�ำเร็จมาจากการ
บริหารจัดการด้านต้นทุนการผลิตให้

มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งการบริหาร
อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อจัดซื้อเพื่อลด
ผลกระทบจากราคาวัตถุดิบ ลดการ
สูญเสียจากไลน์การผลิตให้อยู่ใน
เกณฑ์ต�่ำ ควบคู่กับการบริหารก�ำลัง
การผลิตเพื่อให้เกิด Economy of
Scale เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบ
จากราคาต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วให้กับลูกค้าซึ่งถือเป็น
Strategic Partner ที่ส�ำคัญของบริ
ษัทฯ จึงส่งผลให้ก�ำไรสุทธิในไตรมาส
นี้ปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อน
“ภาพรวมในไตรมาสแรกเป็นเรื่องที่
มีความท้าทายการบริหารจัดการด้าน
ต้นทุนเพื่อลดผลกระทบ ซึ่งเราท�ำได้
ดีในระดับหนึ่ง สะท้อนจากผลการ
ด�ำเนินงานที่ดข
ี น
ึ้ เมื่อเทียบกับไตรมาส
ก่อน และเชื่อมั่นว่าด้วยประสบการณ์
ในการท�ำธุรกิจและการวางแผนงาน
ที่มีความยืดหยุ่น ท�ำให้เราสามารถ
เรียนรู้ ปรับตัวและพัฒนาการท�ำงาน
เพื่อให้เกิดการเติบโตของบริษัทตาม
เป้าหมายที่วางไว้” นายซุง ชง ทอย
กล่าว
ส่วนแนวโน้มการด�ำเนินงานในช่วงที่
เหลือของปีนี้ SFT จะมุ่งบริหารจัดการ
ด้านการผลิตให้มีประสิทธิภาพรองรับ
ค�ำสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

ในช่วงฤดูการขายสินค้าในช่วงหน้า
ร้อน และช่วงที่เหลือของปีนี้เพื่อตอบ
สนองความต้องการฉลากฟิล์มหด
รัดรูปของลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหาร
เครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภคที่
เพิ่มขึ้น หลังเห็นสัญญาณการบริโภค
ภายในประเทศฟื้นตัวดีขึ้นตามล�ำดับ
จากนโยบายการเปิดประเทศต้อนรับ
นักท่องเที่ยว รวมถึงมีแผนงานการ
ขยายตลาดผ่านการออกงานแสดง
สินค้า ได้แก่ INTERMACH and MTA
Asia 2022 หรืองานแสดงเทคโนโลยี
เครื่องจักรอุตสาหกรรมและโซลูชั่น
การผลิตที่ทันสมัย
ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18-21 พฤษภาคม
และงาน THAIFEX-ANUGA ASIA
2022 หรืองานแสดงสินค้าอาหาร
เครื่องดื่มและเทคโนโลยีอาหารระดับ
นานาชาติ ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่
24-29 พฤษภาคม เป็นต้น เพื่อน�ำ
เสนอสินค้าใหม่อย่างผลิตภัณฑ์บรรจุ
ภัณฑ์อ่อน นวัตกรรมการพิมพ์ พร้อม
ขยายฐานลูกค้า เร่งเพิ่มยอดค�ำสั่งซื้อ
ให้มีมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยต�่ำ ควบคู่กับ
การบริหารจัดการด้านต้นทุนการผลิต
อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้ภาพรวม
ทั้งปีเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
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SAAM โชว์์งบรวม Q1/65 กำำ�ไรพุ่่�ง 509.72%
ตามรายได้้รวม เป็็นผลมาจากกํําไรจากการ
ขายเงิินลงทุุนในบริิษัท
ั ย่่อยทางอ้้อม
นายพดด้วง คงคามีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)
SAAM เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ไตรมาสแรกปีนี้ รายได้รวมจากการดํา
เนินงานของกลุ่มบริษัทฯ ประกอบด้วย (1) รายได้จากการบริการและเช่า ซึ่งรวมถึงการ จัดหาสถานที่
ตั้งและให้บริการที่เกี่ยวข้องภายในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่กลุ่มบริษัทให้บริการแก่กลุ่ม
ลูกค้าซึ่งมีฐานะเป็นผู้ดําเนินกิจการโรงไฟฟ้าจํานวน 17 โครงการ และ (2) รายได้จากการขาย มาจาก
การขายไฟฟ้า จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่บริษัทย่อยเป็นเจ้าของโครงการ
ในไตรมาส 1 ปีี 2565 กลุ่่�มบริิษััทฯ มีี
รายได้้รวมเท่่ากัับ 72.77 ล้้านบาท เพิ่่�ม
ขึ้้�น 52.83 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็น ร้้อยละ
265.00 เมื่่�อเทีียบกัับงวดเดีียวกัันของ
ปีีก่่อน (ไตรมาส 1 ปีี 2564: 19.94 ล้้าน
บาท) เป็็นผลมาจากการรัับรู้้�กํําไร จาก
การส่่งมอบโครงการ SAAM Oita 01
Biomass Power และ โครงการ SAAM
Oita 02 Biomass Power รวมถึึงการ
จํําหน่่ายเงิินลงทุุนในบริิษััทย่่อยทางอ้้อม
กล่่าวคืือ Biomass Power Three GK
และ Biomass Power Four GK ให้้แก่่นััก
ลงทุุนบริิษััท Trading Company สััญชาติิ
ญี่่�ปุ่่�น ในขณะที่่�รายได้้จากการขายและราย
ได้้อื่่�นลดลงเล็็กน้้อย โดยรายได้้อื่่�น ส่่วน
ใหญ่่ประกอบด้้วยรายได้้ดอกเบี้้�ยรัับและ
รายได้้ค่่าที่่�ปรึึกษา ซึ่่�งไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับกา
รดํําเนิินงาน
ในไตรมาส 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีราย
ได้จากการบริการและเช่า ซึ่งเป็นรายได้ที่มี
การคิดค่าตอบแทนคงที่ ตลอดอายุสัญญา
จากการให้บริการแก่ลูกค้าโครงการโรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย
ภายใต้สัญญา ระยะยาว และรายได้จาก
การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียนตามความต้องการของลูกค้า
เท่ากับ 16.54 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
22.73 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้น 2.81 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.46 เมื่อเทียบ
กับงวด เดียวกันของปีก่อน (ไตรมาส 1 ปี
2564: 13.73 ล้านบาท) โดยแบ่งออกเป็น
รายได้จากการบริการ จํานวน 13.25 ล้าน

บาท และรายได้ค่าเช่า จํานวน 3.29 ล้าน
บาท (ไตรมาส 1 ปี 2564: 10.44 ล้านบาท
และ 3.29 ล้านบาท ตามลําดับ) สาเหตุ
หลักทีเ่ พิม
่ ขึน
้ มาจากการรับรูร
้ ายได้จากการ
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่น
จํานวน 2.88 ล้านบาท จาก การส่งมอบ
งานตามขั้นความสําเร็จที่ 1 ภายใต้สัญญา
ให้บริการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
ชีวมวลในประเทศ ญี่ปุ่นที่กลุ่มบริษัทฯ ได้
เข้าลงนามกับลูกค้าเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม
2564
กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายไฟฟ้า
ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในประเทศไทย ซึ่งมีกําลัง การผลิตติดตั้ง
จํานวน 2.0 เมกะวัตต์ ที่ดําเนินการภายใต้
SAAM-SP1 โดยในไตรมาส 1 ปี 2565 มี
รายได้จากการขาย ไฟฟ้าเท่ากับ 4.68 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 6.44 ของรายได้รวม
ลดลง 0.24 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 4.88 เมื่อ เทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อน (ไตรมาส 1 ปี 2564: 4.92 ล้านบาท
) เนื่องจากมีปริมาณฝน ส่งผลให้ค่าแสงใน
ไตรมาส น้อยกว่าปี 2564 เล็กน้อย
ในไตรมาส 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ ได้ส่ง
มอบโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่
ประเทศญี่ปุ่น จํานวน 2 โครงการ ได้แก่
โครงการ SAAM Oita 01 Biomass
Power และ SAAM Oita 02 Biomass
Power ให้กับลูกค้า พร้อม ทั้งจําหน่ายเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งเป็นผู้ถือใบอนุญาต
ในโครงการดังกล่าว โดยมูลค่าของสัญญา

รวมทั้งสิ้น 218.84 ล้านเยน หรือเทียบเท่า
61.64 ล้านบาท ดังนั้น กลุ่มบริษัทฯ จึงรับ
รูก
้ าํ ไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวเป็นจาํ
นวน 51.33 ล้านบาท
ในไตรมาส 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มี
รายได้อื่นเท่ากับ 0.22 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 0.30 ของรายได้รวม ลดลง 0.13
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 36.34 เมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน (ไตรมาส
1 ปี 2564: 0.34 ล้านบาท) ซึ่งส่วนใหญ่
ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ และรายได้ค่าที่
ปรึกษา โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดลง
ของอัตราดอกเบี้ยเงิน ฝาก ซึ่งไม่เกี่ยวข้อง
กับการดําเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ
ต้นทุนขายและบริการของกลุ่มบริษัทฯ
ประกอบด้วยต้นทุนขายจากธุรกิจลงทุน
ในกิจการโรงไฟฟ้าพลังงาน หมุนเวียน และ
ต้นทุนบริการและเช่า ประกอบด้วยต้นทุน
จากธุรกิจจัดหาสถานที่ตั้งและให้บริการ
ที่เกี่ยวเนื่องภายใน โครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียน รวมถึงธุรกิจพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน
เพื่อจําหน่าย และธุรกิจ ให้บริการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนตาม
ความต้องการของลูกค้า ในไตรมาส 1 ปี
2565 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนขายและบริการ
รวมเท่ากับ 5.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.92
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.47 เมื่อ
เทียบกับงวด เดียวกันของปีก่อน (ไตรมาส
1 ปี 2564: 4.71 ล้านบาท)
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SAAM โชว์์งบรวม Q1/65 กำำ�ไรพุ่่�ง 509.72%
ตามรายได้้รวม เป็็นผลมาจากกํําไรจากการ
ขายเงิินลงทุุนในบริิษัท
ั ย่่อยทางอ้้อม
ต้นทุนบริการและเช่า ซึ่งส่วนใหญ่
ประกอบไปด้วย (1) ต้นทุนในการดูแลให้
บริการที่เกี่ยวเนื่องภายในโครงการ โรง
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย
ให้แก่ลูกค้า และต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้า พลังงาน
หมุนเวียนในต่างประเทศ (2) ค่าเช่าที่ดิน
สําหรับการให้บริการจัดหาสถานที่ตั้งของ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์
ภายใต้ SAAM SAAM-1 SAAM-2 และ
SAAM-3 และ (3) ค่าเสื่อมราคาของ
สิ่งปลูกสร้างบนพื้นที่โครงการ โรงไฟฟ้า
และเครื่องมือที่เกี่ยวข้อง ในไตรมาส 1
ปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนบริการ
และเช่าเท่ากับ 4.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
0.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
30.71 (ไตรมาส 1 ปี 2564: 3.14 ล้าน
บาท) เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการส่งมอบ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลที่
ประเทศญี่ปุ่น จํานวน 1 ล้านบาท
ต้นทุนขาย ประกอบไปด้วยค่าใช้จ่าย
หลักที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและจําหน่าย
ไฟฟ้าของโครงการโรงไฟฟ้า พลังงาน
แสงอาทิตย์ภายใต้ SAAM-SP1 ซึ่งได้แก่
(1) ค่าเสื่อมราคาโรงไฟฟ้า (2) ค่าดําเนิน
การและบํารุงรักษา โรงไฟฟ้า และ (3)
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ําประปา
ค่าเบี้ยประกันภัย และค่ากองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า เป็นต้น ในไตรมาส 1 ปี 2565 กลุ่ม
บริษัทฯ มีต้นทุนขายเท่ากับ 1.53 ล้าน
บาท ลดลง 0.05 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 2.99 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปีก่อน (ไตรมาส 1 ปี 2564: 1.57
ล้านบาท)
ทั้งนี้ ในไตรมาส 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ
มีกําไรขั้นต้นเท่ากับ 15.60 ล้านบาท

หรือคิดเป็นอัตรากําไรขั้นต้น เท่ากับร้อย
ละ 73.48 ของรายได้จากการดําเนินงาน
เพิ่มขึ้น 1.66 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 11.91 เมื่อเทียบกับงวด เดียวกันของ
ปีก่อน (ไตรมาส 1 ปี 2564: 13.94 ล้าน
บาท) โดยกําไรจากการขายเงินลงทุนใน
บริษัทย่อยทางอ้อมไม่เป็น ส่วนหนึ่งใน
การคํานวณกําไรขั้นต้นค่าใช้จ่ายในการ
ขายและบริหาร
ในไตรมาส 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มี
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการเท่ากับ
0.04 ล้านบาท ลดลง 0.01 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 25.45 เมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อน (ไตรมาส 1 ปี
2564: 0.06 ล้านบาท) ซึ่งประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายสําหรับค่านายหน้าในการติดต่อ
จัดหาที่ดิน ประสานงานโครงการสําหรับ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์
ในประเทศไทยที่กลุ่มบริษัทฯ ให้บริการ
แก่ลูกค้า
ในไตรมาส 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีค่า
ใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 8.77 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 4.68 ล้านบาท หรือ คิด
เป็นร้อยละ 114.61 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน (ไตรมาส 1 ปี 2564:
4.09 ล้านบาท) โดยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารหลักประกอบด้วย เงินเดือน ผล
ประโยชน์ของพนักงานและผู้บริหาร ค่า
เช่าสํานักงาน ค่าเดินทาง และค่าบริการ
วิชาชีพ เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายในการ
บริหารเพิ่มขึ้นในไตรมาส 1 ปี 2565 มี
สาเหตุหลักมาจากการจ่ายโบนัสพิเศษให้
แก่ บุคลากรในเดือนมีนาคม 2565 สืบ
เนื่องจากการส่งมอบโครงการให้แก่นัก
ลงทุน จํานวน 0.96 ล้านบาท การตัด
จําหน่ายโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสง
อาทิตย์และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลที่

ประเทศญี่ปุ่น จํานวน 1.12 ล้านบาท และ
ค่าบริการทางวิชาชีพเพิ่มขึ้น 0.67 ล้าน
บาท
ในไตรมาส 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มี
ผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน เท่ากับ
1.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.45 ของ
รายได้รวม ทั้งนี้ ในไตรมาส 1 ปี 2564
กลุ่มบริษัทฯ มีผลกําไรจากอัตราแลก
เปลี่ยนจํานวน 0.94 ล้านบาท เป็นผล
จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลก
เปลี่ยน เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์
เงินมัดจําค่าอุปกรณ์ในสกุลเงิน ดอลลาร์
สหรัฐ และการเข้าทํารายการต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการโรง
ไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของบริษัท ย่อย
ในประเทศฮ่องกงในสกุลเงินเยน
ในไตรมาส 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มี
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจํานวน 0.65 ล้าน
บาท ลดลง 0.20 ล้านบาท หรือ ร้อยละ
23.17 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อน (ไตรมาส 1 ปี 2564: 0.85 ล้านบาท
) เนื่องจากมีการทยอยชําระคืน เงินกู้ยืม
ธนาคาร
ในไตรมาส 1 ปี 2565 กลุ่มบริษัทฯ มีกํา
ไรสุทธิเท่ากับ 55.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
46.49 ล้านบาท หรือร้อยละ 509.72
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน (
ไตรมาส 1 ปี 2564: 9.12 ล้านบาท) ซึ่งมี
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้น ของกําไร
จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยทาง
อ้อม จํานวน 51.33 ล้านบาท ในขณะ
เดียวกัน ค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้น
จํานวน 4.68 ล้านบาท
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SNNP โชว์์กำำ�ไร Q1/65 กำำ�ไรสุุทธิิ 105 ลบ.
� เฉีียด 90% หลัังคลายล็็อกดาวน์์
เพิ่่� มขึ้้น
บมจ.ศรีีนานาพร มาร์์เก็็ตติ้้�ง (SNNP) ประกาศงบไตรมาส 1/65 สุุดแซ่่บ! กวาดรายได้้กว่่า 1,133 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
10.9% กำำ�ไรสุุทธิิพุ่่�งแตะ 105 ล้้านบาท เทีียบกำำ�ไรจากธุุรกิิจหลััก ซึ่่�งไม่่รวมกำำ�ไรพิิเศษกัับปีีก่่อนโตเฉีียด 90% หลัังค
ลายล็็อกดาวน์์ ส่่งสิินค้้าใหม่่สุดฮิ
ุ ิต "ขนม-น้ำำ��ผลไม้้ผสมกััญชา" บุุกตลาด เอาใจกลุ่่�มผู้้�บริิโภค มีีกระแสตอบรัับเป็็นอย่่าง
ดีีหนุุนยอดขายโต และควบคุุมต้้นทุุนได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ฟากผู้้�บริิหาร "วิิโรจน์์ วชิิรเดชกุุล" ระบุุแนวโน้้มยอดขาย
เติิบโตต่่อเนื่่�อง ลุ้้�นผลงานไตรมาสหน้้านิิวไฮ พร้้อมเดิินหน้้าพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ออกสู่่�ตลาดผู้้�บริิโภค

นายวิิโรจน์์ วชิิรเดชกุุล รอง
กรรมการผู้้�จััดการอาวุุโส สายงาน
ธุุรกิิจในประเทศ บริิษััท ศรีีนานา
พร มาร์์เก็็ตติ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน)
(SNNP)
เปิดเผยว่า ผลการด�ำเนินงานของบ
ริษัทฯในไตรมาส 1/65 มีรายได้รวม
1,133 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 111 ล้านบาท
หรือ 10.9% เทียบงวดเดียวกันของ
ปีก่อนที่ปรับปรุงแล้วมีรายได้รวม
1,022 ล้านบาท โดยมีก�ำไรสุทธิ 105
ล้านบาท และมีก�ำไรสุทธิจากธุรกิจ
หลัก 113 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53 ล้าน
บาท หรือ 89.3% เทียบงวดเดียวกัน
ของปีก่อนมีก�ำไรสุทธิจากธุรกิจหลัก
ซึ่งไม่รวมก�ำไรพิเศษ 60 ล้านบาท
โดยได้รับปัจจัยหนุนจากยอดขาย
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง หลังบริษัทฯ
ส่งสินค้าใหม่บุกตลาด และควบคุม
ต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
"รายได้และก�ำไรในไตรมาส 1/65
เติบโต โดยได้รับปัจจัยหนุนจากยอด
ขายในประเทศที่โตต่อเนื่องติดต่อกัน
จากช่วงปลายปีไตรมาส4 โดยฟื้นตัว
มากๆ ในช่องทางของโมเดิร์นเทรด

และสินค้าใหม่ที่ออกมา ได้แก่ เจเล่
ชิววี่ น�้ำกัญชาสกัดเมจิกฟาร์ม ขนม
รูปน่องไก่โลตัส ผสมใบกัญชา และ
ขนมรูปน่องไก่โลตัส ผสมเมล็ดกัญ
ชง รวมถึงโลตัสหนังไก่ถอด ช่วย
ให้ยอดขายในประเทศเติบโต ท�ำให้
ตลาดขนมคบเคี้ยวมีความคึกคัก
ได้การตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่ม
ผู้บริโภค แม้จะเผชิญสถานการณ์
ราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วง
ครึ่งปีหลังของปี 64 แต่อัตราก�ำไร
ขั้นต้นในQ1/65 ก็ปรับตัวดีขึ้นที่
27.4% จากปีก่อนหน้า 26.3% จาก
การควบคุมประสิทธิภาพในการผลิต
ที่ดี และการเน้นในการออกสินค้า
ใหม่ที่ให้คุณค่าแก่ผู้บริโภคที่สูง
ขึ้น และมีอัตราก�ำไรที่ดีขึ้นเช่นกัน
ส่วนตลาดต่างประเทศก็ฟื้นตัวดีทุก
ประเทศ โดยยอดขายในต่างประเทศ
เติบโต 26.6% เมื่อเทียบกับช่วง
เวลาเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้ใน
ภาพรวมของยอดขายของบริษัทฯ
เติบโต 10.9% เมื่อเทียบกับยอดขาย
ที่ปรับปรุงแล้วในปีก่อนหน้า "นาย
วิโรจน์ กล่าว
ส�ำหรับแผนการด�ำเนินงานในปี 2565
บริษัทฯตั้งเป้าหมายรายได้แตะที่
ระดับ 5,000 ล้านบาท และลุ้นผล

งานเติบโตต่อเนื่อง ซึ่งโดยปกติในช่วง
ไตรมาสที่ 2 และช่วงปลายปีเป็นช่วง
ไฮซีซันในการขายสินค้าของบริษัทฯ
ซึ่งน่าจะเติบโตได้ดีท�ำให้มั่นว่าแนว
โน้มผลการด�ำเนินงานในไตรมาส2
ของปีนี้มีโอกาสที่ผลด�ำเนินงานจะ
ท�ำสถิติสูงสุดใหม่ โดยเฉพาะช่องทาง
โมเดิร์นเทรด ที่ซบเซามานานในช่วง
COVID-19 ประกอบกับบริษัทฯมี
แผนปรับโฉมสินค้าแบรนด์หลักขอ
งบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างกระแส
ให้กับกลุ่มผู้บริโภคครั้งใหญ่ในช่วง
ไตรมาส 3 ที่จะถึงนี้ รวมถึงตลาดต่าง
ประเทศที่บริษัทฯขยายช่องทาง และ
ลงทุนสร้างฐานธุรกิจไว้ล่วงหน้า ไม่
ว่าจะเวียดนาม กัมพูชา หรือ ประเทศ
ส่งออกอื่นๆ ก็น่าจะเติบโตได้ดีขึ้น
เรื่อยๆทุกไตรมาส ทั้งนี้บริษัทฯเตรียม
จัดตั้งโรงงานแห่งใหม่ในอินโดนีเซีย
เพื่อผลิตสินค้าเพื่อขายในประเทศ
อินโดนีเซีย คาดว่าจะเริ่มด�ำเนินการ
เชิงพาณิชย์ได้อย่างเร็วภายในปลาย
ปีนี้ หรือไม่เกินช่วงครึ่งปีแรกของปี
2566 ผลักดันรายได้และก�ำไรเติบโต
อย่างต่อเนื่อง
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TU รายงานไตรมาสแรกรายได้้สููงสุุดเป็็นประวััติิการณ์์
� และ
� ูงขึ้้น
จากความต้้องการสิินค้้าทั่่�วโลกที่่สู
� ำ�ผลงานได้้ดีี
ธุุรกิิจหลัักที่่ทำ
บริิษััท ไทยยููเนี่่�ยน กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) TU รายงานผลประกอบการประจำำ�ไตรมาสแรก
ของปีี โดยมีียอดขายสููงเป็็นประวััติิการณ์์ถึึง 36,272 ล้้านบาท เพิ่�ม
่ ขึ้้�น 16.5 เปอร์์เซ็็นต์์
เมื่่�อเทีียบกัับปีีก่่อนหน้้า จากปััจจััยต่่างๆ ได้้แก่่ อััตราแลกเปลี่่�ยนเงิินตราต่่างประเทศ ความ
ต้้องการสิินค้้าทั่่�วโลกที่่สู
� ูงขึ้้�นเนื่่�องจากหลายประเทศได้้กลัับสู่่�สภาวะปกติิ และผ่่อนคลาย
มาตรการป้้องการการแพร่่ระบาดต่่างๆ
ด้วยการบริหารจัดการต้นทุน ประกอบกับ
ผู้บริโภคเชื่อมั่นและต้องการผลิตภัณฑ์ที่
ดีต่อสุขภาพของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
ในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกาเหนือ
ส่งผลให้ก�ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 15.4
เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 6,355 ล้านบาท อย่างไร
ก็ดี ด้วยแรงกดดันจากสถานการณ์
เงินเฟ้อและอุปสรรคในห่วงโซ่อุปทาน
และการขนส่งทั่วโลก ท�ำให้ก�ำไรสุทธิของ
ไทยยูเนี่ยนในไตรมาสแรกของปีลดลง
3.2 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 1,746 ล้านบาท
นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ำกัด
กล่าวว่า “แม้ว่าเราจะต้องเผชิญกับความ
ท้าทายทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ไทยยู
เนี่ยนยังสามารถท�ำผลงานได้ดี รวมถึง
ยอดขายจากหน่วยธุรกิจหลักทั้ง 3 ส่วน
โดยไทยยูเนี่ยนยังคงให้ความส�ำคัญกับ
สุขภาพ ความเป็นอยู่ และความปลอดภัย
ของพนักงาน ท่ามกลางสถานการณ์การ
แพร่ระบาด เรามีมาตรการการป้องกัน
การแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
ท�ำให้บริษัทสามารถจัดการฐานการผลิต
ทั่วโลกของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถผลิตสินค้าคุณภาพให้กับผู้บริโภค
ได้อย่างต่อเนื่อง”
ความต้องการสินค้าทั่วโลกส่งผลดีต่อยอด
ขายของบริษัท ซึ่งธุรกิจหลักทั้ง 3 ส่วน
ของบริษัทมียอดขายที่เพิ่มขึ้น โดยธุรกิจ
อาหารทะเลแปรรูปบรรจุกระป๋องมียอด
ขายเพิ่มขึ้น 14.3 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 15,527
ล้านบาทในไตรมาสแรก มีปัจจัยบวกจาก
ปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น อัตราแลก

เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ส่งผลบวกต่อ
ธุรกิจ และราคาขายของสินค้าที่ปรับตัว
เพิ่มขึ้น
ธุรกิจอาหารทะเลแช่แข็งและแช่เย็นมียอด
ขายเพิ่มขึ้น 14.2 เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 13,790
ล้านบาท สืบเนื่องจากความต้องการที่ปรับ
ตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในทวีปเอเชีย ที่มีความต้องการสินค้า
ประเภทกุ้งสูงขึ้น อีกทั้งธุรกิจร้านอาหาร
และโรงแรมในสหรัฐอเมริกาและยุโรป
เริ่มทยอยฟื้นตัว และเช่นเดียวกัน อัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ส่งผล
บวกต่อยอดขาย นอกจากนี้บริษัทยังได้
น�ำระบบเครื่องจักรอัตโนมัติเข้ามาใช้ใน
โรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
และบริหารจัดการต้นทุนต่อหน่วย
ธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงและสินค้าเพิ่มมูลค่า
ยังคงมีส่วนส�ำคัญในการเติบโตทางธุรกิจ
ของไทยยูเนี่ยนอย่างต่อเนื่องในไตรมาส
แรกของปี ด้วยยอดขายที่พุ่งสูงขึ้น 27.2
เปอร์เซ็นต์ อยู่ที่ 6,955 ล้านบาท จากการ
ที่ผู้คนใช้เวลาอยู่กับสัตว์เลี้ยงมากขึ้นและ
บริษัทมีการออกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่างๆ
นอกจากนี้ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ยังมียอดขายที่
สูงขึ้นด้วย
ในไตรมาสแรกของปีนี้ ไทยยูเนี่ยนยังได้
ขยายธุรกิจไปยังตลาดอื่นๆ และมีการ
ตั้งบริษัทร่วมทุน ร่วมกับ บริษัท อาร์
แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จ�ำกัด (มหาชน
) และ บริษัท Srinivasa Cystine Private
Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครืออะแวนติ

กรุ๊ป โดยใช้ชื่อ บริษัท อาร์บีเอฟ-ทียู
ฟู้ด อินกรีเดียนท์ ไพรเวท จ�ำกัด เพื่อ
ด�ำเนินธุรกิจจัดจ�ำหน่ายส่วนผสมในอาหาร
คุณภาพสูงในประเทศอินเดีย
ในไตรมาสแรกเช่นเดียวกัน ไทยยูเนี่ยนยัง
เดินหน้าเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุน
แห่งใหม่นี้กับ บริษัทแปซิฟิค ห้องเย็น ซึ่ง
เป็นบริษัทในเครือของบริษัท เจดับเบิ้ล
ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จ�ำกัด (มหาชน) ใน
นาม บริษัท แปซิฟิค ทียูเอ็ม โคลด์ สโต
เรจ จ�ำกัด บริษัทร่วมทุนใหม่นี้จะด�ำเนิน
การก่อสร้างคลังสินค้าห้องเย็นในจังหวัด
สมุทรสาคร เพื่อรองรับการจัดเก็บวัตถุดิบ
และสินค้าที่มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น
“ท่ามกลางวิกฤตนั้นมีโอกาส และในขณะ
เดียวกันในวิกฤตก็มีความท้าทายอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงผลกระทบจากโอไมครอน
รวมถึงสถานการณ์ห่วงโซ่อุปทานและ
การขนส่งทั่วโลก และแรงกดดันจาก
อัตราเงินเฟ้อ อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงยึด
กลยุทธ์หลักในเรื่องความหลากหลายของ
ธุรกิจ โดยได้ลงทุนและขยายธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องในธุรกิจที่มีอัตราการท�ำก�ำไรสูง
ซึ่งเราจะสามารถใช้นวัตกรรมสร้างมูลค่า
และใช้วัตถุดิบในโรงงานได้อย่างคุ้มค่า
และให้ความส�ำคัญกับสุขภาพและความ
เป็นอยู่ที่ดี ผ่านผลิตภัณฑ์และธุรกิจต่างๆ
ของเรา เพื่อให้ธุรกิจหลักเติบโตและ
ท�ำก�ำไร รวมถึงขยายตัวไปยังธุรกิจที่น่า
สนใจเพื่อสร้างสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีให้
กับผู้คนและได้ดูแลสิ่งแวดล้อมและท้อง
ทะเลไปพร้อมกัน” นายธีรพงศ์กล่าว
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SMT ผลงานมาตามนััด Q1/65 โกยกำำ�ไรเฉีียด 57 ลบ.
บอร์์ดไฟเขีียวลงทุุนธุุรกิิจ
เหมืืองขุุดบิิตคอยน์์ต่่อยอดธุุรกิิจ
SMT ยิ้้�มรัับกำำ�ไรไตรมาส 1/65 เป็็นไปตามเป้้าหมายอยู่่�ที่่� 56.92 ล้้านบาท ส่่วนราย
ได้้อยู่่�ที่่� 590.87 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 8.9% เทีียบกัับงวดเดีียวกัันของปีีก่่อน ได้้อานิิสงส์์
คืือดีีมานด์์ที่่�แข็็งแกร่่งของธุุรกิิจ PCBA ที่่�เติิบโตถึึง 128.6% และ IC โต 4.8% ล่่าสุุด
บอร์์ดไฟเขีียวลงทุุนธุุรกิิจเหมืืองขุุดบิิตคอยน์์ มููลค่่าการลงทุุนไม่่เกิิน 150 ล้้านบาท
ต่่อยอดธุุรกิิจ เสริิมแกร่่งรายได้้
นายวิิรััตน์์ ผููกไทย ประธานเจ้้า
หน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท สตาร์์ส ไมโคร
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ (ประเทศไทย) จำำ�กัด
ั
(มหาชน) หรืือ SMT
เปิดเผยถึงผลการด�ำเนินงานของบ
ริษัทฯ ในงวดไตรมาส 1 ปี 2565 มี
ก�ำไรสุทธิ 56.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
9.86% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปีก่อน ที่มีก�ำไรสุทธิ 51.81 ล้าน
บาท มีรายได้จากการขายสินค้าและ
บริการ 590.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน 8.19% ทั้งนี้
บริษัทสามารถมีรายได้และก�ำไร
เติบโตขึ้นท่ามกลางการชะลอตัวของ
ภาวะเศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ซึ่งได้อานิสงส์มาจาก
อุปสงค์ที่แข็งแกร่งของธุรกิจ PCBA
ที่เติบโตถึง 128.6% และ IC โต 4.8%
เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
“ผลประกอบการออกมาเป็นไปตาม
เป้าหมาย สะท้อนแผนธุรกิจและ
กลยุทธ์การหาลูกค้าที่แข็งแกร่งขอ
งบริษัทฯ เป็นก�ำไรจากการด�ำเนิน
งานล้วนๆ โดย Q1 มีก�ำไรขั้นต้น
จ�ำนวน 122.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
20.91% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

เป็นผลจากการเติบโตของยอดขาย
ผลิตภัณฑ์ที่มีมาร์จิ้นสูง และการ
บริหารจัดการต้นทุนได้ดี ปัจจุบัน
บริษัทฯ มีออเดอร์แน่นแล้ว 75%
จากลูกค้ามีความต้องการใช้ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทแผงวงจร
PCBA และ Fiber Optics เติบโต
ต่อเนื่อง ปัญหาวัตถุดิบขาดแคลน
คลี่คลายดีขึ้น และลูกค้าใหม่ที่
SMT ขยายตลาดไปยังอเมริกาและ
ยุโรปเพิ่มเติม อีกทั้งยังมีลูกค้าใหม่
เสริมพอร์ตเพิ่มเติมอีก ในขณะที่
สถานการณ์ขาดแคลนชิปในปัจจุบัน
คลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ
สามารถส่งมอบงานลูกค้าได้ตาม
แผน เชื่อว่าสนับสนุนยอดขายปีนี้ให้
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 3,300
ล้านบาท” นายวิรัตน์ กล่าว
ล่าสุด คณะกรรมการบรษัทฯ มีมติ
อนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในธุรกิจ
เหมืองบิตคอยน์ ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่
มูลค่าการลงทุนไม่เกิน 150 ล้านบาท
โดยจะจัดซื้อเครื่องขุดบิตคอยน์ใน
ระยะแรกจ�ำนวน 200 เครื่อง วงเงิน
ประมาณ 40 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ
ได้จัดเตรียมสถานที่ ระบบไฟฟ้า
ระบบอินเตอร์เน็ต และระบบอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แหล่งเงินทุนจาก
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อเพิ่ม
โอกาสสร้างรายได้ใหม่ให้แก่บริษัท
คาดว่าจะติดตั้งเครื่องจักรและระบบ
ต่างๆ โดยทยอยแบ่งการลงทุนเป็น
หลายระยะ
“คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณา
อย่างรอบคอบและระมัดระวัง ซึ่ง
พิจารณาข้อได้เปรียบของบริษัทฯ ที่
เป็นผู้ผลิตและมีความสามารถในการ
บ�ำรุงรักษาเครื่องขุดบิตคอยน์ได้เอง
และได้พิจารณาถึงความเสี่ยงและ
มาตรการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยว
กับความผันผวนของราคา อัตรา
แลกเปลี่ยน และต้นทุนที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงมาตรการป้องกันการเข้าถึง
ระบบปฎิบัติการส�ำหรับการขุดบิต
คอยน์ บริษัทฯมีความพร้อมของ
ระบบงานและบุคลากร โดย SMT
เป็นผู้ผลิตเครื่องขุดบิตคอยน์ จึงมีผู้
เชี่ยวชาญจ�ำนวนมาก ทั้งนี้ บริษัทฯ
เล็งเห็นข้อดีของการลงทุนเพื่อ
ขยายฐานลูกค้าและเพิ่มรายได้และ
เป็นการต่อยอดหน่วยธุรกิจส�ำหรับ
การขุดบิตคอยน์เพิ่มขึ้น” นายวิรัตน์
กล่าว
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BM มั่่�นใจผลงาน Q1/65 เติิบโตต่่อเนื่่�อง
หลัังออเดอร์์ทะลัักยาว เตรีียมเปิิดตััว
“ตุ๊๊�กตุ๊๊�กไฟฟ้้า-โรงงานเขตฟรีีโซน” เสริิมแกร่่ง
นายธีีรวััต อมรธาตรีี กรรมการผู้้�จัด
ั การ บริิษััท บางกอกชีีทเม็็ททััล จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ BM ผู้้�
ผลิิตและจำำ�หน่่ายสิินค้้าแปรรููปผลิิตภััณฑ์์ เปิิดเผยว่่าภาพรวมแนวโน้้มผลการดำำ�เนิินงานไตรมาส
1/2565 ยัังเติิบโตได้้ดีีจากปริิมาณความต้้องการในการของคำำ�สั่่�งซื้้�อ (ออเดอร์์) จากลููกค้้าทั้้�งใน
ประเทศและต่่างประเทศ รวมถึึงลููกค้้า B2B ที่่�มีีออเดอร์์เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง บริิษััทฯสามารถ
รัักษาฐานลููกค้้าเดิิมและขยายฐานลููกค้้าใหม่่เพิ่่�มมากขึ้้�นในช่่วงที่่�ผ่่านมา พร้้อมเตรีียมวางแผน
เพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิตรองรัับออเดอร์์ที่่�จะเพิ่่�มขึ้้�นในอนาคตต่่อไป
ส�ำหรับแผนด�ำเนินธุรกิจใน
ครึ่งปีหลัง 2565 บริษัทฯ
ยังคงเดินหน้าในการสนอง
นโยบายเพื่อส่งเสริมการใช้
ยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV ของ
รัฐบาล เตรียมเปิดตัวรถ
ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่จะพร้อมจด
ทะเบียน โดยจะเริ่มจากการ
จดทะเบียนให้ทางเนสเล่ที่ได้
ร่วมพัฒนาด้วยกันก่อน เพื่อ
ตอบโจทย์การลดภาวะโลก
ร้อนและความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงการเพิ่ม
การจ�ำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ตู้
โลหะ และแบตเตอร์รี่กักเก็บ
พลังงาน ส�ำหรับเก็บสะสม
พลังงานที่ได้จากแผงโซล่า
เซลล์ที่ติดตั้งในภาคครัวเรือน
เพื่อน�ำพลังงานมาใช้
ส่วนการก่อสร้างโรงงาน
ผลิตเพื่อการส่งออกสินค้าใน
เขตพื้นที่ปลอดอากร (Free

Zone) เฟสแรกใช้งบลงทุน
150-200 ล้านบาท บน
เนื้อที่ 25 ไร่ ในต�ำบลบางปลา
กด อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์
จังหวัดสมุทรปราการ ปัจจุบัน
โครงการมีความก้าวหน้าไป
แล้วกว่าร้อยละ 60 คาดว่า
จะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์
เดือนสิงหาคมนี้ และสามารถ
เดินเครื่องผลิตสินค้าเพื่อส่ง
ออกในปลายไตรมาส 3 หรือ
ต้นไตรมาส 4
โดยปี 2565 บริษัทตั้งเป้าราย
ได้โต 15-20 % หรือมีรายได้
ประมาณ 1,300 – 1,400 ล้าน
บาท เมื่อเทียบกับปี 2564 ที่มี
รายได้รวม 1,146.66 ล้านบาท
จากการผลิตและจ�ำหน่าย
สินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก
ในทุกกลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มงาน
รางและท่อร้อยสายไฟฟ้า 2.
กลุ่มงานผลิตตู้โลหะ 3.กลุ่ม

งานตู้สวิตช์บอร์ด 4.กลุ่มงาน
เชื่อมประกอบ 5.กลุ่มงานกลุ่ม
เครื่องมือและเครื่องจักรกล 6
.กลุ่มงานผลิตชิ้นส่วนให้กับคู
โบต้า และ 7.กลุ่มธุรกิจอื่น ที่
เป็นธุรกิจการค้าระหว่างหน่วย
งานธุรกิจกับหน่วยธุรกิจ
(B2B)
“ปี 2565 เป็นปีที่คาดการณ์
ว่าสถานการณ์โควิด-19
จะคลี่คลายมากขึ้น และ
สภาวะตลาดเริ่มฟื้นกลับเข้า
สู่สถานการณ์ปกติ BM จึง
ก�ำหนดกลยุทธ์สร้างการ
เติบโตไว้อย่างชัดเจน รวมถึง
การวางยุทธศาสตร์และแผน
ขยายการลงทุนในครึ่งปีหลัง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการ
เติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน
หนุนการเติบโตให้เป็นไปตาม
แผน” นายธีรวัต กล่าว
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GPSC เผยผลประกอบการ Q1/65 รายได้้โต 64%
มั่่�นใจพร้้อมผลิิตไฟฟ้้า-สาธารณููปโภค
รองรัับเปิิดประเทศ
GPSC แจ้้งผลประกอบการไตรมาส 1/65 รายได้้เพิ่่�ม 64% กำำ�ไรลดลงจากปััจจััยหลัักต้้นทุุนเชื้้�อ
เพลิิงพุ่่�ง ทั้้�งก๊๊าซธรรมชาติิและถ่่านหิิน ขณะที่่�ปััจจััยหนุุนจากโรงไฟฟ้้า IPP ที่่�ทำำ�รายได้้และ
มาร์์จิ้้�นเพิ่่�ม เตรีียมรัับรู้้�รายได้้เพิ่่�มหลััง กกพ. ปรัับค่่า Ft ใหม่่มีีผลรอบเดืือนพฤษภาคมนี้้� พร้้อม
เดิินหน้้าบริิหารจััดการเพื่่�อลดต้้นทุุนต่่อเนื่่�องขณะที่่�โรงไฟฟ้้าทุุกแห่่งพร้้อมเดิินเครื่่�องตามปกติิ
รองรัับการขยายตััวใช้้ไฟฟ้้าจากการเปิิดประเทศ
นายวรวััฒน์์ พิิทยศิิริิ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
และกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท โกลบอล
เพาเวอร์์ ซิินเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ
GPSC แกนนำำ�นวััตกรรมธุุรกิิจไฟฟ้้ากลุ่่�ม
ปตท. เปิิดเผยถึึงผลประกอบการไตรมาส
1/2565 บริิษััทฯ มีีรายได้้ทั้้�งสิ้้�น 27,261 ล้้าน
บาท เพิ่่�มขึ้้�น 64% เมื่่�อเทีียบกัับช่่วงเดีียวกััน
ของปีีก่่อน (YoY) โดยมีีกำำ�ไรสุุทธิิ 313 ล้้านบาท
ปรัับตััวลดลง 84% และเมื่่�อเทีียบกัับไตรมาส
4/2564 (QoQ ) ปรัับตััวลดลง 855 ล้้านบาท
หรืือ ลดลง 73%
ทั้้�งนี้้� ปััจจััยหลัักมาจากผลการดำำ�เนิินงานในส่่วน
ของกลุ่่�มโรงไฟฟ้้าขนาดเล็็ก (SPP) ลดลงจาก
ราคาก๊๊าซธรรมชาติิและถ่่านหิินที่่�ปรัับตััวสููงขึ้้�น
อย่่างมากจากสถานการณ์์ความขััดแยงระหว่่าง
รััสเซีีย-ยููเครน ทำำ�ให้้มาร์์จิ้้�นจากการขายไฟฟ้้า
ให้้กัับลููกค้้าอุุตสาหกรรมลดลง แม้้ปริิมาณการ
จำำ�หน่่ายไฟฟ้้าให้้แก่่ลููกค้้าอุุตสาหกรรมคงที่่�
ขณะที่่�ปริิมาณการจำำ�หน่่ายไอน้ำำ��ให้้กัับลููกค้้า
อุุตสาหกรรมเพิ่่�มขึ้้�น ส่่วนปริิมาณการจำำ�หน่่าย
ไฟฟ้้าให้้การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตแห่่งประเทศไทย (
กฟผ.) ลดลงเล็็กน้้อย
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ ได้้รัับปััจจััยบวกจากผล
การดำำ�เนิินงานที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของโรงไฟฟ้้าผู้้�ผลิิต
อิิสระ (IPP) ที่่�สามารถทำำ�รายได้้และมาร์์จิินเพิ่่�ม
ขึ้้�น จากการรัับรู้้�รายได้้ของค่่าพลัังงานไฟฟ้้า
(EP) ตามปริิมาณการจำำ�หน่่ายไฟฟ้้าเข้้าสู่่�ระบบ
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ตามแผนการเรีียกรัับไฟฟ้้าของ กฟผ
. และการจััดการการผลิิตโดยใช้้เชื้้�อเพลิิงน้ำำ��มััน
ดีีเซลแทนก๊๊าซธรรมชาติิ ขณะเดีียวกัันเมื่่�อวััน
ที่่� 18 มีีนาคม 2565 ที่่�ผ่่านมา บริิษััทฯ ยัังได้้
บัันทึึกรัับรู้้�กำำ�ไรสุุทธิิหลัังหัักภาษีีและค่่าใช้้จ่่าย
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง จำำ�นวน 592 ล้้านบาท จากการ
ขายหุ้้�นทั้้�งหมด ของบริิษััท อิิจิิโนเซกิิ โซล่่า พา
วเวอร์์1 จีีเค (ISP1) ให้้กัับบริิษััท CES Iwate
Taiyoko Hatsudensho GK แล้้วเสร็็จ

นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้รัับผลตอบแทนที่่�ดีีขึ้้�น
จากการทำำ�แผน Synergy ควบรวมกิิจการ หลััง
หัักภาษีีรัับรู้้�มููลค่่า จำำ�นวน 483 ล้้านบาท เป็็น
ผลจากการบริิหารจััดการการผลิิตร่่วมกััน เพื่่�อ
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการบริิหารต้้นทุุนตั้้�งแต่่ใน
ด้้านการใช้้โครงข่่ายไฟฟ้้า-ไอน้ำำ�� การบริิหาร
ส่่วนการพาณิิชย์์ด้้านต้้นทุุนการผลิิต การขยาย
ฐานลููกค้้า การบริิหารจััดการต้้นทุุนการผลิิต
และการบริิหารจััดการหุ้้�นกู้้� เป็็นต้้น
อย่่างไรก็็ตาม จากสถานการณ์์ราคาเชื้้�อเพลิิง
ที่่�ปรัับตััวสููงขึ้้�นในระดัับสููง จากความไม่่สงบ
ระหว่่างรััสเซีีย–ยููเครน ส่่งผลต่่อราคาพลัังงาน
ในตลาดโลก ที่่�สะท้้อนต่่อต้้นทุุนการผลิิตไฟฟ้้า
และไอน้ำำ��ทั้้�งระบบ ซึ่่�งคณะกรรมการกำำ�กัับ
กิิจการพลัังงาน (กกพ.) ได้้มีีการประกาศขึ้้�น
ค่่าไฟฟ้้าตามสููตรการปรัับอััตราค่่าไฟฟ้้าโดย
อััตโนมััติิ (ค่่า Ft) 2 ครั้้�ง จาก -15.32 สตางค์์ต่่อ
หน่่วย เป็็น 24.77 สตางค์์ต่่อหน่่วย ก็็ตาม ทั้้�งนี้้�
บริิษััทฯ ได้้บริิหารจััดการและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
กระบวนการผลิิตหรืือ Optimization เพื่่�อ
ให้้การเดิินเครื่่�องมีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งบริิษััทฯ ยััง
คงเดิินหน้้าในการสร้้างความมั่่�นคงในระบบการ
ผลิิตไฟฟ้้าเพื่่�อส่่งมอบและไอน้ำำ��ให้้กัับลููกค้้าทุุก
กลุ่่�มให้้ได้้ตามสััญญาอย่่างต่่อเนื่่�อง
นายวรวััฒน์์กล่่าวว่่า หลัังจากนี้้�การเดิินเครื่่�อง
ผลิิตไฟฟ้้าและไอน้ำำ��ของโรงไฟฟ้้าต่่างๆ จะกลัับ
เข้้ามาสู่่�ระบบการผลิิตอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้
สอดรัับกัับความต้้องการใช้้ไฟฟ้้าของประเทศ
และภาคการผลิิต ที่่�มีีแนวโน้้มปรัับตััวสููงขึ้้�น
จากมาตรการกระตุ้้�นเศรษฐกิิจของภาครััฐ
ในการเปิิดประเทศตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 พ.ค. 2565 ที่่�
ผ่่านมา โดยยกเลิิก Test & Go ปรัับ Thailand
pass ในการเดิินทางเข้้าประเทศ ซึ่่�งขณะนี้้�
ความพร้้อมของโรงไฟฟ้้าโกลว์์ พลัังงาน ระยะ
ที่่� 5 ได้้กลัับมาเดิินเครื่่�องตามปกติิตั้้�งแต่่วัันที่่� 9
มีีนาคม 2565 โดยอยู่่�ระหว่่างดำำ�เนิินการด้้าน
ประกัันภััยที่่�ยัังคงเหลืือ ซึ่่�งคาดว่่าจะสามารถรัับ
รู้้�ทั้้�งหมดได้้ในปีี 2565 ส่่วนโรงไฟฟ้้าเก็็คโค่่วััน

ได้้กลัับมาเดิินเครื่่�องตามปกติิแล้้วเช่่นกััน ซึ่่�งจะ
ทำำ�ให้้ขีีดความสามารถการผลิิตไฟฟ้้าโดยรวมขอ
งบริิษััทฯ เพิ่่�มขึ้้�น
ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ยัังคงเดิินหน้้าในการสร้้างความ
แข็็งแกร่่งทางธุุรกิิจทั้้�งในและต่่างประเทศ โดย
ความร่่วมมืือในกลุ่่�ม ปตท. และนอกกลุ่่�ม ปตท
. โดยเมื่่�อเร็็วๆนี้้� บริิษััท โกลบอล รีีนิิวเอเบิิล ซิิ
นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด (GRSC) ที่่� GPSC ถืือหุ้้�น 100%
ได้้มีีการชำำ�ระค่่าหุ้้�นของ Avaada Energy
Private Limited (AEPL) รวมเป็็นจำำ�นวนเงิิน
1,875 ล้้านรููปีีอิินเดีีย หรืือเทีียบเท่่า 841 ล้้าน
บาท ทำำ�ให้้สััดส่่วนการถืือหุ้้�นของบริิษััทฯ เพิ่่�ม
ขึ้้�นจาก 41.62 %เป็็น 42.93 % ของทุุนทั้้�งหมด
ของ AEPL เป็็นที่่�เรีียบร้้อย
นอกจากนี้้� เมื่่�อเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2565 คณะ
กรรมการบริิษััทฯ มีีมติิโอนสิินทรััพย์์ที่่�เกี่่�ยว
กัับธุุรกิิจแบตเตอรี่่� ให้้แก่่ บริิษััท นููออโว พลััส
จำำ�กัด
ั (NUOVO PLUS) ซึ่่�งเป็็นการร่่วม
ทุุนที่่� GPSC ถืือหุ้้�น 49% และบริิษััท อรุุณ
พลััส จำำ�กัด
ั (ARUN PLUS) ถืือหุ้้�น 51% โดย
GPSC จะเข้้าไปดำำ�เนิินการการพััฒนา การ
ขาย และการลงทุุนในธุุรกิิจผลิิตแบตเตอรี่่�
ในอนาคต ผ่่าน NUOVO PLUS ประกอบ
ด้้วย โรงงานผลิิตหน่่วยกัักเก็็บพลัังงาน
กำำ�ลัังการผลิิตเริ่่�มต้้น 30 MWh ต่่อปีี ที่่�นิค
ิ ม
อุุตสาหกรรมมาบตาพุุด จ.ระยอง และ หุ้้�น
สามััญร้้อยละ 100 ในบริิษััท GPSC-SG
Holding Company ประเทศสิิงคโปร์์ ซึ่่�ง
ถืือหุ้้�น 11.1% ในบริิษััท Anhui Axxiva New
Energy Technology Co., Ltd. สาธารณรััฐ
ประชาชนจีีน ซึ่่�งประกอบธุุรกิิจโรงงานผลิิต
แบตเตอรี่่�กำำ�ลัังการผลิิต 1 GWh ต่่อปีี รวมถึึง
สััญญาและข้้อตกลงต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อ
รองรัับการเติิบโตของธุุรกิิจแบตเตอรี่่� EV ตาม
นโยบายภาครััฐและกระแสโลกสู่่�พลัังงาน
สะอาด
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WGE ส่่งซิิกปีีนี้้�โตก้้าวกระโดด
โชว์์โค้้งแรกกำำ�ไรพุ่่�ง 187.66%
บมจ.เวล เกรด เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง (WGE) โชว์์ไตรมาส 1/2565 กำำ�ไรสุุทธิิแตะ 15.19 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น
187.66% จากงวดเดีียวกัันปีีก่่อน ขณะที่่�รายได้้รวมอยู่่�ที่่� 515.84 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 257.99% ผล
จากทยอยรัับรู้้�รายได้้จากงานในมืือ (Backlog) ตุุนไว้้แล้้วกว่่า 2,534 ล้้านบาท ฟากบิ๊๊�กบอส
"เกรีียงศัักดิ์์� บััวนุ่่�ม" ระบุุเดิินหน้้าประมููลงานใหม่่เต็็มพิิกััด ทั้้�งภาครััฐและเอกชน มููลค่่าไม่่ต่ำำ��กว่่า
8,000 ล้้านบาท มั่่�นใจหนุุนผลงานปีีนี้้�โตก้้าวกระโดด
นายเกรีียงศัักดิ์์� บััวนุ่่�ม ประธาน
กรรมการบริิหาร บริิษััท เวล เกรด
เอ็็นจิิเนีียริ่่�ง จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ
WGE เปิิดเผยว่่า ภาพรวมผลการ
ดำำ�เนิินงานในงวดไตรมาส1/2565
บริิษััทฯมีีกำ�ำ ไรสุุทธิิอยู่่�ที่่� 15.19 ล้้าน
บาท เพิ่่�มขึ้้�น 187.66% จากงวด
เดีียวกัันปีีก่่อนที่่�ผลขาดทุุนสุุทธิิ
เท่่ากัับ 17.32 ล้้านบาท ขณะที่่�มีี
รายได้้รวมอยู่่�ที่่� 515.84 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�น 257.99 % จากงวดเดีียวกััน
ปีีก่่อนมีีรายได้้รวมเท่่ากัับ 144.09
ล้้านบาท
ปัจจัยที่สนับสนุนให้ผลการด�ำเนิน
งานปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ
ทยอยรับรู้รายได้จากงานในมือ
(backlog) ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 2,534
ล้านบาท โดยโครงการที่รับรู้ราย
ได้ในช่วงไตรมาส1/2565 ได้แก่
โครงการชาโตว์ อินทาวน์ แอท
เสนาสเตชั่น (ชาโตว์ อินทาวน์
รัชโยธิน พัฒนาโดยกลุ่มบริษัท
เจ้าพระยามหานคร จ�ำกัด (มหาชน
) ซึ่งมีมูลค่าโครงการ 292.50 ล้าน

บาท โดยมีผู้ว่าจ้างเป็น บริษัท
พระยาพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้
จ�ำกัด ลักษณะงานประเภทก่อสร้าง
อาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 2 อาคาร
ประกอบด้วย งานโครงสร้าง
สถาปัตยกรรม งานระบบประกอบ
อาคาร งานภูมิสถาปัตยกรรมและ
งานตกแต่งภายใน และมีระยะเวลา
การก่อสร้าง 12 เดือน
ขณะเดียวกันประสิทธิภาพในการ
ควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย ยังคงท�ำได้
ดี ส่งผลให้ความสามารถในการท�ำ
ก�ำไรเพิ่มขึ้น โดยอัตราก�ำไรขั้นต้น
อยู่ที่ระดับ 8.70 %
"ภาพรวมผลประกอบการไตรมาส1
/2565 ถือว่าเป็นไปตามที่คาด
การณ์ไว้ บริษัทฯทยอยรับรู้ราย
ได้จากโครงการในมือที่มีอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง แม้ว่าจะต้องเผชิญกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โควิด-19 รวมทั้ง บริษัทฯ ยัง
คงเดินหน้าประมูลงาน เพื่อที่จะ

เพิ่มมูลค่างานในมือให้สูงขึ้น และ
สามารถสร้างการรับรู้รายได้ใน
ระยะยาว ขณะเดียวกันต้องด�ำเนิน
กลยุทธ์โดยการควบคุมต้นทุนค่า
ใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
เพื่อรักษาความสามารถท�ำก�ำไรไว้
ในระดับที่ดี "
ประธานกรรมการบริหารกล่าวอีก
ว่า ส�ำหรับแผนการด�ำเนินธุรกิจ
ในปี 2565 ยังมีแนวโน้มที่ดีต่อ
เนื่อง โดยมีงานโครงการใหม่ๆออก
มาให้ประมูลจ�ำนวนมาก ซึ่งท�ำให้
บริษัทฯมีโอกาสจะประมูลงานได้
มากขึ้น สนับสนุนให้งานในมือมี
มูลค่าเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบัน
บริษัทฯได้เตรียมความพร้อมใน
การยื่นประมูลงานทั้งภาครัฐ และ
เอกชนมูลค่าไม่ต�่ำกว่า 8,000 ล้าน
บาท โดยบริษัทฯตั้งเป้าหมายในปีนี้
จะเพิ่มยอดงานในมือรอรับรู้รายได้
อีกประมาณ 2,000 ล้านบาท และ
จะเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญในการผลักดัน
การเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด
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CRC มั่่�นใจปีี 65 ผลงานโต ทะลุุเป้้า 15% หลัังโควิิด-19 เข้้าสู่่�ช่่วงขาลง
� งบลงทุุนกว่่า 1.8-2 หมื่่น
� ลบ.เปิิดศููนย์์การค้้า
ระบุุปีนี้้
ี ทุ่่�ม
โรบิินสัันฯ 3 แห่่ง พร้้อมเปิิดตััวธุุรกิิจรููปแบบใหม่่
นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
CRC กล่าวว่า “จากสถานการณ์ปัจจุบันที่โควิด-19 เข้าสู่ช่วงขาลง ท�ำให้ประชาชนเริ่มคลายกังวล และกล้า
ที่จะกลับมาใช้ชีวิตแบบปกติมากยิ่งขึ้น ประกอบกับการที่ภาครัฐออกนโยบายการเปิดประเทศอย่างเต็มรูป
แบบ ด้วยการยกเลิกระบบ Test & Go และเตรียมประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจ�ำถิ่น (Endemic) ในวัน
ที่ 1 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ ถือเป็นสัญญาณบวกที่เรียกคืนความเชื่อมั่น และท�ำให้เศรษฐกิจไทยกลับมาคึกคัก
โดย เซ็นทรัล รีเทล จะมีส่วนร่วมในการผลักดันเศรษฐกิจไทยให้พลิกฟื้นและกลับมาแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม”
ในส่่วนของเซ็็นทรััล รีีเทล ธุุรกิิจ
ของเรามีีการเติิบโตแบบ V-shape
ตั้้�งแต่่ไตรมาส 4 ของปีีก่่อน และยััง
คงโตต่่อเนื่่�องจนถึึงไตรมาส 1 ของปีี
นี้้�อย่่างก้้าวกระโดด
ซึ่งยังมีโมเมนตั้มที่ดีมาจนถึง
ไตรมาสที่ 2 ท�ำให้เรามั่นใจว่า ภาพ
รวมการเติบโตของธุรกิจเซ็นทรัล
รีเทล ในปี 2565 จะทะลุเป้า 15%
ตามที่ได้วางไว้ ด้วยงบลงทุนกว่า
18,000 – 20,000 ล้านบาท โดย
ในปีนี้มีแผนที่จะเปิดศูนย์การค้า
โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ทั้งหมด 3 แห่ง
รวมถึงเพิ่มร้านค้า และเปิดตัวธุรกิจ
รูปแบบใหม่ๆ ทุกไตรมาส
ซึ่งจะก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มอีก
หลายพันต�ำแหน่ง และด้วยแรง
หนุนจากการเปิดประเทศจะยิ่งเป็น
ผลดีต่อการเติบโตของเซ็นทรัล
รีเทล มากขึ้นไปอีก โดยเห็นได้
จากในช่วงวันหยุดยาวหลายช่วง
ที่ผ่านมา ยอดขายและทราฟฟิก
ของเซ็นทรัล รีเทล ทุกกลุ่มธุรกิจ
เพิ่มขึ้นอย่างมากในทุกช่องทาง ทั้ง

ออฟไลน์ ออนไลน์ และออมนิแช
แนล สิ่งนี้เป็นบทพิสูจน์ความส�ำเร็จ
ของแพลตฟอร์มออมนิแชแนลของ
เซ็นทรัล รีเทล ที่สามารถตอบโจทย์
และตอบรับลูกค้าได้ทุกช่องทางใน
เวลาเดียวกัน โดยเราได้มีการปรับ
ฐานลูกค้าให้เปลี่ยนจากช้อปปิ้ง
Single Channel มาเป็นลูกค้า
Omnichannel ท�ำให้ปัจจุบันเรามี
ฐานลูกค้าที่เป็น Omni Customer
หลายล้านคน
โดยสร้างความพึงพอใจและประสบ
การณ์ช้อปปิ้งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า
จากนี้ เซ็นทรัล รีเทล จะยังคง
มุ่งมั่นเดินหน้ากลยุทธ์หลัก CRC
Retailligence อย่างเต็มที่ ซึ่ง
ประกอบด้วย
1. Reinvent Next-Gen Omni
Retail – ยกระดับแพลตฟอร์ม
ออมนิแชแนลโดยใช้เทคโนโลยีและ
ดิจิทัลใหม่ ๆ ในทุกกลุ่มธุรกิจ
2. Accelerate Core Leadership

– เร่งการขับเคลื่อนและสร้างการ
เติบโตในกลุ่มธุรกิจหลัก ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
3. Build New Growth Pillars
– เดินหน้าสร้างธุรกิจใหม่ๆ ที่เป็น
ไปตามเทรนด์ของโลกและความ
ต้องการของผู้บริโภค
4. Drive Partnership,
Acquisition and Spin Off
–ขยายธุรกิจภายใต้แนวคิด
Inclusive Growth สร้างความ
ส�ำเร็จร่วมกันกับพาร์ทเนอร์เพื่อ
การเติบโตอย่างยั่งยืน
ทั้งหมดนี้เพื่อยกระดับเซ็นทรัล
รีเทล สู่การเป็นค้าปลีกแห่งอนาคต
และก้าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งด้าน
Omni-Centric Retailer ของเอเชีย
ที่สามารถตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์
และมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่า
ให้ผู้บริโภค ผ่าน Next-Gen Omni
Retail ได้อย่างครบวงจร” นาย
ญนน์ กล่าวปิดท้าย
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DOHOME เผยงบรวม Q1/65 กำำ�ไรร่่วง 15.4%
� จากการเปิิดสาขาใหม่่
เหตุุแบกค่่าใช้้จ่่ายที่่เ� กิิดขึ้้น
แม้้รายได้้จากการขายและค่่าบริิการโต
บริิษััท ดููโฮม จำำ�กััด (มหาชน) DOHOME เปิิดเผยว่่า ผลประกอบการสํําหรัับไตรมาส 1 ปีี 2565
กลุ่่�มบริิษััทฯ มีีรายได้้รวมในไตรมาส 1 ปีี 2565 เท่่ากัับ 8,359.90 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 36.3
จากไตรมาส 1 ปีี 2564 และ มีีกํําไรสุุทธิิ เท่่ากัับ 459.53 ล้้านบาท หรืือคิิดเป็็นอััตรากํําไรสุุทธิิร้้อยละ
5.5 ลดลงร้้อยละ 15.4 เมื่่�อเทีียบกัับกํําไร ของไตรมาส 1 ปีี 2564 ซึ่่�งเท่่ากัับ 543.15 ล้้านบาท หรืือ
คิิดเป็็นอััตรากํําไรสุุทธิิร้้อยละ 8.9 โดยมีีสาเหตุุหลัักมาจากปััจจััย ดัังต่่อไปนี้้�
1. รายได้รวม เท่ากับ 8,359.90
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,227.87
ล้านบาท หรือ ร้อยละ 36.3
จากไตรมาส 1 ปี 2564 โดยมี
รายละเอียดดังนี้
" รายได้จากการขายและค่า
บริการเท่ากับ 8,317.85 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 2,207.90 ล้าน
บาท หรือ ร้อยละ36.1 จาก
ไตรมาส 1 ปี 2564 โดยมี
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้น
ของรายได้จากสาขาเดิมร้อย
ละ 25.1 และ การเพิ่มขึ้นของ
รายได้จากสาขาใหม่ รายได้อื่น
เท่ากับ 42.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
19.97 ล้านบาท หรือ ร้อยละ
90.4 จากไตรมาส 1 ปี 2564
โดย มีสาเหตุหลักมาจากการ
การเพิ่มขึ้นของเงินสนับสนุน
จากเจ้าของสินค้าผู้จัดจําหน่าย
และการเพิ่มขึ้นของ รายได้ค่า
เช่าพื้นที่

2. กําไรขั้นต้น เท่ากับ 1,464.95
ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตรา
กําไรขั้นต้นร้อยละ 17.6 ลดลง
เมื่อเทียบกับอัตรากําไรขั้นต้น
ของไตรมาส 1 ปี 2564 ที่ร้อย
ละ 21.7 โดยมีสาเหตุหลักมา
จากการเปลี่ยนแปลงส่วนผสม
ของกลุ่มสินค้าและการลดลง
ของอัตรากําไรขั้นต้นของกลุ่ม
ก่อสร้าง

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร เท่ากับ 874.33 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 268.43 ล้านบาท
หรือร้อยละ 44.3 จากไตรมาส
1 ปี 2564 โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้
จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเปิดสาขา
ใหม่ เช่น ค่าใช้จ่าย พนักงาน
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ค่า
สาธารณูปโภค เป็นต้น และ
การเพิ่มขึ้นของค่าคอมมิชชั่น

และค่าจัดส่งสินค้า ให้กับลูกค้า
ซึ่งสอดคล้องกับรายได้ที่เพิ่ม
มากขึ้น รวมถึงการเพิ่มขึ้นของ
ค่าใช้จ่ายพนักงานฝ่ายบริหาร
ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการรับ
พนักงานในส่วนของสํานักงาน
ใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของ
กลุ่มบริษัทฯ
4. ต้นทุนทางการเงิน เท่ากับ
67.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
3.87 ล้านบาท หรือร้อยละ
6.1 จากไตรมาส 1 ปี 2564 ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงสอดคล้องกับยอด
ภาระเงินกู้ที่เพิ่มขึ้น
5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากับ
459.53 ล้านบาท ลดลง 83.62
ล้านบาท หรือร้อยละ 15.4 จาก
ไตรมาส 1 ปี 2564 ซึ่งสอด
คล้องกับกําไรก่อนภาษีเงินได้
ของกลุ่มบริษัทฯ ที่ลดลง
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SPVI แจงงบรวม Q1/65 กำำ�ไรลด 18.11%
เหตุุค่่าใช้้จ่่ายในการขายและค่่าใช้้จ่่ายในการบริิหาร
�
จากการเปิิดสาขาใหม่่เพิ่่� มขึ้้น
บริิษััท เอส พีี วีี ไอ จำำ�กััด (มหาชน) SPVI เปิิดเผยว่่า รายได้้จากการขายและบริิการ
ณ สิ้้�นไตรมาส 1/2565 บริิษััทฯ มีีสาขาที่่�เปิิดให้้บริิการจํํานวน 69 สาขา (31 ธัันวาคม
2564: 66 สาขา) ประกอบด้้วยiStudio 4 สาขา ,iCenter 7 สาขา ,iBeat 5 สาขา
,Astore 5 สาขา ,UStore 20 สาขา ,Mobi 4 สาขา ,AIS Shop by Partner 23 สาขา
และ iSolution 1 สาขา
รายได้จากการขายและการบ
ริการสําหรับไตรมาส 1/2565
มีจํานวน 1,243.69 ล้านบาท
ลดลงจากงวดเดียวกันของปี
ก่อนจํานวน 133.98 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 9.72 เนื่องจาก
สินค้าประเภท iPad ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหา Supply
ที่ขาดแคลน ทําให้ยอดขายใน
กลุ่มสินค้า iPad ลดลง แม้จะ
ยังมีความต้องการสินค้าจากผู้
บริโภคอยู่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม
ตั้งแต่ปลายไตรมาส 1/2565
สถานกการณ์เริ่มดีขึ้น และ
เริ่มมีสินค้าทยอยเข้ามา
กําไรขั้นต้น สําหรับไตรมาส
1/2565 มีจํานวน 131.99 ล้าน
บาท ลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปีก่อนจํานวน 2.82 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 2.09
โดยอัตรากําไรขั้นต้นสําห
รับไตรมาส 1/2565 เท่ากับ
ร้อยละ 10.61 เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสเดียวกันปี 2564
เท่ากับร้อยละ 9.79 สาเหตุ
ที่อัตรากําไรขั้นต้น เพิ่มขึ้น
เนื่องจากการบริหารจัดการ
ต้นทุนขายที่มีประสิทธิภาพ
และเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้า
กลุ่ม Non-Apple ที่มีอัตรากํา
ไรขั้นต้นค่อนข้างสูง
ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารสําหรับไตรมาส
1/2565 มีจํานวน 108.18
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปีก่อนจํานวน
8.50 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
8.53 โดยอัตราส่วนของค่า
ใช้จ่ายในการขายและบริหาร
เมื่อเทียบกับรายได้รวมเท่ากับ
ร้อยละ 8.61 เมื่อเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันปี 2564
เท่ากับร้อยละ 7.18 สาเหตุ
ที่อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหารเพิ่มขึ้น
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายเพื่อส่ง

เสริมการขายและจัดจําหน่าย
เพิ่มขึ้น รวม ถึงค่าเช่าและ
ค่าบริหารจัดการพื้นที่เพิ่มขึ้น
จากการเปิดสาขา
กําไรสุทธิสําหรับไตรมาส
1/2565 มีจํานวน 27.70 ล้าน
บาท ลดลงจากงวดเดียวกัน
ของปีก่อนจํานวน 6.13 ล้าน
บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ
18.11
โดยอัตรากําไรสุทธิสําหรับ
ไตรมาส 1/2565 เท่ากับร้อย
ละ 2.20 เมื่อเทียบกับไตรมาส
เดียวกันปี 2564 เท่ากับร้อย
ละ 2.44 สาเหตุที่อัตรากําไร
สุทธิลดลง เนื่องจากบริษัทฯ
มีค่าใช้จ่ายในการขายและค่า
ใช้จ่ายในการบริหารจากการ
เปิดสาขาใหม่เพิ่มขึ้น
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PSL แจงงบรวมQ1/65 กำำ�ไรทะยานฟ้้า
ตามรายได้้จากการเดิินเรืือสุุทธิิ โตเกืือบ 2 เท่่าจาก Q1/64

บริิษััท พรีีเชีียส ชิิพปิ้้�ง จำำ�กััด (มหาชน) PSL เปิิดเผยว่่า ผลการดํําเนิินงานซึ่่�งสอบทาน
แล้้วโดยบริิษััท สํํานัักงาน อีีวาย จํํากััด ได้้แสดงสถานะการเงิินของบริิษััท พรีีเชีียส ชิิพ
ปิ้้�ง จํํากััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย รายได้้ต่่อวัันต่่อลํําเรืือสํําหรัับไตรมาสแรกอยู่่�ที่่�
21,995 เหรีียญสหรััฐ ซึ่่�งเป็็นตััวเลขเกืือบสอง เท่่าเมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่�แล้้ว
ในไตรมาสนี้ค่าใช้จ่ายในการเดิน
เรือต่อวันต่อลําเรือเฉลี่ยอยู่ที่
4,914 เหรียญสหรัฐ ซึ่งต�่ำกว่า
ประมาณการที่บริษัทฯ ตั้งไว้สําห
รับปีนี้ที่ 4,960 เหรียญสหรัฐต่อ
วันต่อลําเรือ และต�่ำกว่าตัวเลข
ในช่วงไตรมาสเดียวกันในปีที่แล้ว
ที่ 4,933 เหรียญสหรัฐต่อวันต่อ
ลําเรือ รายได้ก่อนหักดอกเบี้ย
ภาษี ค่าเสื่อม (EBITDA) สําหรับ
ไตรมาสแรกปี 2565 อยู่ที่ 49.21
ล้าน เหรียญสหรัฐ
สําหรับไตรมาสแรกปี 2565
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 39.03
ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมากกว่า
ถึงสามเท่าของกําไรสุทธิ จํา
นวน 12.32 ล้านเหรียญสหรัฐใน
ไตรมาสแรกของปี 2564 โดยกําไร
สุทธิต่อหุ้นหน่วยเป็นเงินสกุลไทย
บาทอยู่ที่ 0.83 บาทต่อหุ้น สําห
รับไตรมาสแรกปี 2565 ไตรมาสนี้
เป็นไตรมาสที่หกที่บริษัทฯ มีกําไร
ติดต่อกัน
สําหรับไตรมาสแรกสิ้นสุดวันที่
31 มีนาคม 2565 บริษัทฯ มีกํา
ไรสุทธิรวม 1,293.92 ล้านบาท

เมื่อเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิรวม
375.13 ล้านบาท สําหรับไตรมาส
แรกของปี 2564 เหตุผลหลักของ
การเปลี่ยนแปลงมีดังต่อไปนี้
1.รายได้จากการเดินเรือสุทธิ (ราย
ได้จากการเดินเรือสุทธิจากราย
จ่ายท่าเรือและน�้ำมันเชื้อเพลิง
) สําหรับไตรมาสแรกปี 2565 สูง
เกือบ 2 เท่าจากไตรมาสแรกปี
2564 โดยสาเหตุเนื่องมาจาก
รายได้เฉลี่ยต่อวันต่อลําเรือเพิ่ม
ขึ้นจาก 12,157 เหรียญสหรัฐใน
ไตรมาสแรกปี 2564 เป็น 21,995
เหรียญสหรัฐในไตรมาสแรกปี
2565 กองเรือของบริษัทฯ มีจํา
นวน 36 ลํา ณ วันที่ 31 มีนาคม
2565
2.ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือของ
ไตรมาสแรกปี 2565 เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 13 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส
แรกปี 2564 สาเหตุหลัก มาจาก
ค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลงเมื่อเทียบ
กับค่าเงินเหรียญสหรัฐ อย่างไร
ก็ตาม เมื่อพิจารณาค่าใช้จ่ายโดย
เหรียญสหรัฐ พบว่าค่าใช้จ่ายใน
การเดินเรือเฉลี่ยต่อวันต่อลําเรือ

(OPEX) (รวมค่าเสื่อม ค่าใช้จ่าย
ตัดบัญชีสําหรับค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซมและสํารวจเรือ) ลด
ลงจาก 4,933 เหรียญสหรัฐใน
ไตรมาสแรกปี 2564 เป็น 4,914
เหรียญสหรัฐในไตรมาสแรก ปี
2565 สาเหตุมาจากการลดลงของ
ค่าใช้จา่ ยในการซ่อมแซมและสํารว
จเรือขั้นต้นและการซ่อมแซมและ
สํารวจเรือพิเศษ
3.ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (รวม
ค่าตอบแทนผู้บริหาร) สําหรับ
ไตรมาสแรกปี 2565 เพิ่มขึ้นจํา
นวน 52.14 ล้านบาท เมื่อ เปรียบ
เทียบกับไตรมาสแรกปี 2564 โดย
สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้
จ่ายค่าตอบแทนผันแปร
4.ค่าใช้จ่ายทางการเงินสําหรับ
ไตรมาสแรกปี 2565 ลดลงจํา
นวน 35.61 ล้านบาท เมื่อเปรียบ
เทียบกับไตรมาสแรกปี 2564 โดย
สาเหตุหลักเนื่องมาจากการลดลง
ของหนี้โดยรวม
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FTI เคาะ IPO หุ้้�นละ 2.50 บาท
ฤกษ์์ดีีเข้้าเทรด 19 พ.ค. 65
บมจ. ฟัังก์์ชั่่�น อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล (FTI) เคาะขายไอพีีโอหุ้้�นละ 2.50 บาท เตรีียมเปิิดให้้จองซื้้�อวัันที่่� 11-13 พ.ค.นี้้�
ฤกษ์์ดีีเข้้าเทรดในตลาดหลัักทรััพย์์ (SET) วัันที่่� 19 พ.ค.นี้้� บล.ฟิิลลิิป (ประเทศไทย) ที่่�ปรึึกษาทางการเงิิน และ
แกนนำำ�อัันเดอร์์ไรท์์ฯ ระบุุเป็็นราคาที่่�เหมาะสมกัับปััจจััยพื้้�นฐาน มั่่�นใจกระแสตอบรัับคึึกคัักหลัังโรดโชว์์พบ
นัักลงทุุนสนใจเพีียบ ชููจุุดเด่่นเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านผลิิตภััณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับน้ำำ��ครบวงจรทั้้�งในประเทศ และในภููมิิภาค
อาเซีียน ภายใต้้ตราสิินค้้า 23 แบรนด์์ ชี้้�ฐานะการเงิินแกร่่ง แนวโน้้มอนาคตเติิบโตต่่อเนื่่�อง บิ๊๊�กบอส
“ดร.วิิกร ภููวพััชร์์” ระบุุหลัังจากระดมทุุนพร้้อมลุุยธุุรกิิจเต็็มพิิกััด และอยากให้้ทุุกคนมีีส่่วนร่่วมถืือหุ้้�น FTI
เพื่่�อก้้าวไปสู่่�อนาคตสดใส ตั้้�งเป้้ารายได้้ปีี 65 เติิบโตไม่่ต่ำำ��กว่่า 25-30%
นายวิชา โตมานะ กรรมการผู้จัดการ
สายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ.ฟัง
ก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (FTI) ประกอบ
ธุรกิจน�ำเข้า ประกอบผลิตและจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบบ�ำบัดน�้ำ
(Water Treatment) ครบวงจร เปิดเผย
ว่า บริษัทฯ ได้ก�ำหนดราคาเสนอขาย
หุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไป (IPO)
จ�ำนวน 130 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 2.50
บาทต่อหุ้น คิดเป็นค่าพีอีเรโชว์ 30.92
เท่า ซึ่งเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับ
ปัจจัยพื้นฐาน โดยมีก�ำหนดเปิดให้จอง
ซื้อระหว่างวันที่ 11-13 พฤษภาคมนี้
และคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(SET) กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
/ ของใช้ในครัวเรือนและส�ำนักงาน
(Home) ในวันพฤหัสที่ 19 พฤษภาคมนี้
โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า “FTI” เข้า
เทรดในหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค
พร้อมกันนี้ยังมีผู้ร่วมจัดจ�ำหน่ายและรับ
ประกันการจ�ำหน่ายอีก 4 แห่ง ด้วยกัน
ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย
เวลท์ จ�ำกัด ,บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จ�ำกัด (มหาชน) , บริษัทหลัก
ทรัพย์ กรุงศรี จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จ�ำกัด (
มหาชน)

"การก�ำหนดราคาไอพีโอที่ระดับ 2.50
บาท ถือเป็นระดับที่เหมาะสมกับปัจจัย
พื้นฐานที่แข็งแกร่ง และมีความน่าสน
ในอย่างมาก เนื่องจาก FTI มีจุดเด่น
ในฐานะที่เป็นผู้น�ำด้านผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับน�้ำอย่างครบวงจรทั้งใน
ประเทศและในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้
ตราสินค้าของบริษัทฯ ทั้งหมดจ�ำนวน
23 แบรนด์ ขณะที่ผู้บริหารและทีม
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ
มานานกว่า 25 ปี ส่วนฐานะทางการ
เงินมีความแข็งแกร่ง และอนาคตมี
โอกาสเติบโตตามแนวโน้มการใช้น�้ำ
ประปาและจ�ำนวนผู้ใช้น�้ำประปาใน
ประเทศ ส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานลูกค้า
ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าการโรดโชว์ที่
ผ่านมานักลงทุนให้การตอบรับอย่าง
ดีเยี่ยม ท�ำให้มั่นใจว่าหุ้น FTI จะได้รับ
ความสนใจจากนักลงทุนและสร้างผล
ตอบแทนที่น่าพอใจให้กับนักลงทุนเช่น
กัน" นายวิชากล่าว
ดร.วิกร ภูวพัชร์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บมจ.ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
(FTI) ระบุว่าบริษัทฯอยากให้ผู้ลงทุนมี
ส่วนร่วมในการถือหุ้น FTI และเติบโต
ไปพร้อมกัน ซึ่งบริษัทฯจะน�ำเงินที่ได้
จากการระดมทุนครั้งนีไ้ ปใช้ในการขยาย
ตัวแทนจ�ำหน่าย ภายในปี 2565-2567
ได้แก่ การขยายร้าน Aquatek จ�ำนวน
50 สาขา ,ขยายร้าน Water Store

จ�ำนวน 5 สาขา ,เพื่อใช้ในการตกแต่ง
อาคารจัดแสดงสินค้าและจัดจ�ำหน่าย
สินค้าใหม่ และใช้ในการปรับปรุงอาคาร
คลังสินค้า ในปี 2565-2566 ได้แก่
ปรับปรุงขยายพื้นที่คลังสินค้าและ
ลงทุนในระบบการจัดการคลังสินค้า
และติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ รวมถึงใช้ใน
การขยายก�ำลังการผลิตประกอบ ส่วน
ที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อ
เพิ่มศักยภาพของบริษัทฯ ให้มีความ
แข็งแกร่งและมีอัตราการเติบโตที่ดีใน
อนาคต โดยตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโตไม่
ต�่ำกว่า 25-30%
"การระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ
จะช่วยให้บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่
แข็งแกร่งขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนมาก
ขึ้น และเป็นการเพิ่มศักยภาพธุรกิจให้
สามารถรองรับการเติบโตในอนาคต
พร้อมๆ กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวม
ถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ
ให้กับลูกค้าจากการปรับปรุงพื้นที่
คลังสินค้าและส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อยกระดับศักยภาพในการด�ำเนิน
ธุรกิจให้ก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้น�ำ
ด้านผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับน�้ำอย่าง
ครบวงจร ตลอดจนสามารถสร้างผล
ตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในระดับที่ดีได้
ต่อเนื่อง" ดร.วิกร กล่าว
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กกร. คงประมาณการเศรษฐกิิจไทยปีี 65 ขยายตััว 2.5- 4.0%
ส่่งออกโต 3.0- 5.0%,อััตราเงิินเฟ้้อ 3.5- 5.5%
นายเกรีียงไกร เธีียรนุุกุุล ประธานสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย เป็็นประธานการประชุุมคณะ
กรรมการร่่วมภาคเอกชน 3 สถาบััน (กกร.) ประจำำ�เดืือนพฤษภาคม 2565 โดยมีีนายสนั่่�น อัังอุุบลกุุล
ประธานกรรมการสภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย และมีีนายกอบศัักดิ์์� ดวงดีี เลขาธิิการสมาคมธนาคาร
ไทย เป็็นประธานร่่วมในการประชุุม ณ โรงแรมคอนราด กรุุงเทพ โดยมีีการแถลงข่่าวในประเด็็นต่่อไปนี้้�
สถานการณ์์เศรษฐกิิจโลกมีีความอ่่อนไหวจากปััจจััย
เสี่่�ยงรอบด้้าน เป็็นความท้้าทายต่่อการส่่งออกในช่่วง
ที่่�เหลืือของปีี เศรษฐกิิจโลกมีีแนวโน้้มชะลอตััวลงจาก
สงครามรััสเซีียและยููเครนที่่�ยัังยืืดเยื้้�อ ราคาสิินค้้า
โภคภััณฑ์์และเงิินเฟ้้อในระดัับสููง และการใช้้นโยบาย
การเงิินที่่�เข้้มงวดขึ้้�น โดยล่่าสุุด Fed ปรัับขึ้้�นดอกเบี้้�ย
0.50% ซึ่่�งนัับเป็็นการปรัับขึ้้�นมากสุุดในคราวเดีียวใน
รอบ 22 ปีี และจะปรัับขึ้้�นต่่อเนื่่�องไปถึึง 2.50%-2.75%
ณ สิ้้�นปีี นอกจากนี้้� จีีนยัังใช้้มาตรการ Zero Covid
Policy ทำำ�ให้้กิิจกรรมทางเศรษฐกิิจหดตััว และกดดััน
ให้้ปััญหาซััพพลายเชนยิ่่�งตึึงตััวขึ้้�น ปััจจััยเหล่่านี้้�ทำำ�ให้้
IMF ปรัับลดคาดการณ์์เศรษฐกิิจในปีี 2022 ลดลงมาก
จาก 4.4% เหลืือ 3.6% ซึ่่�งจะส่่งผลต่่อความต้้องการ
สิินค้้าส่่งออกของไทยได้้ อย่่างไรก็็ตาม ปััจจััยด้้านราคา
สิินค้้าที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นจะเป็็นปััจจััยสนัับสนุุนให้้มููลค่่าการส่่ง
ออกยัังขยายตััวได้้ในกรอบประมาณการเดิิมหากราคา
ขายปลีีกน้ำำ��มัันดีีเซลและค่่าแรงขั้้�นต่ำำ��ปรัับเพิ่่�มขึ้้�นมาก
จะยิ่่�งเพิ่่�มแรงกดดัันต่่อภาวะเงิินเฟ้้อและการฟื้้�นตััว
ของเศรษฐกิิจ อััตราเงิินเฟ้้อไทยที่่�พุ่่�งสููงขึ้้�นเริ่่�มบั่่�นทอน
ความเชื่่�อมั่่�นผู้้�บริิโภคและนัักลงทุุน และมีีแนวโน้้มส่่ง
ต่่อลบต่่อการฟื้้�นตััวของอุุปสงค์์ในประเทศ นอกจากนี้้�
ผู้้�ประกอบการในธุุรกิิจที่่�ยัังเปราะบาง อาทิิ โรงแรม ค้้า
ปลีีก สะท้้อนว่่าการเพิ่่�มขึ้้�นของต้้นทุุนมีีผลกระทบมาก
และส่่วนใหญ่่อาจจำำ�เป็็นต้้องปรัับราคาสิินค้้า การปรัับ
ขึ้้�นราคาน้ำำ��มัันดีีเซลและค่่าแรงขั้้�นต่ำำ��ในระยะข้้างหน้้า
ซึ่่�งจะส่่งผลให้้อััตราเงิินเฟ้้อขึ้้�นไปสู่่�ระดัับ 5% จึึงต้้องทำำ�
ด้้วยความระมััดระวัังและอยู่่�ในระดัับที่่�เหมาะสม
การท่องเที่ยวมีทิศทางฟื้นตัวดีขึ้น การเปิดประเทศเมื่อ
1 พ.ค. ท�ำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีจ�ำนวนที่เพิ่มขึ้น
ชัดเจน คาดว่าจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้มีแนว
โน้มอยู่ที่ประมาณ 6 ล้านคน เพิ่มขึ้นกว่าประมาณการ
เดิม ส�ำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางในประเทศ
มีแนวโน้มฟื้นตัวดีมาอยู่ที่ 70-80% ของจ�ำนวนนัก
ท่องเที่ยวในปี 2562 เนื่องจากนักท่องเที่ยวในไทย
ปรับตัวอยู่กับโควิด-19 บ้างแล้ว อีกทั้งได้อานิสงส์จาก
มาตรการภาครัฐ คาดว่าจ�ำนวนนักท่องเที่ยวไทยมีแนว
โน้มอยู่ที่ 119 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นกว่าประมาณการ
เดิมเช่นกัน
เศรษฐกิจไทยเผชิญความเสี่ยงรอบด้าน โดยเฉพาะ
ด้านเงินเฟ้อและต้นทุนที่พุ่งสูงขึ้น แม้แนวโน้มการท่อง
เที่ยวจะดีขึ้นกว่าประมาณการเดิม ความเสี่ยงในระดับ
สูงท�ำให้ที่ประชุม กกร. คงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี
2565 จะขยายตัวได้ในกรอบ 2.5% ถึง 4.0% ในกรอบ

เดิม หากการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำอยู่ในระดับที่เหมาะ
สม และคงประมาณการการส่งออกในปี 2565 ว่าจะ
ยังขยายตัวในกรอบ 3.0% ถึง 5.0% และอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปในปี 2565 ว่าจะขยายตัวในกรอบ 3.5% ถึง 5.5%
จากภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงมีความเสี่ยงจาก
สถานการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเงินเฟ้อ และ
สถานการณ์ความขัดแย้งจากยูเครน-รัสเซีย กกร.จึงขอ
เสนอให้ภาครัฐเข้ามาดูแลเรื่องเศรษฐกิจอย่างจริงจัง
เพื่อช่วยประคับประคองภาคธุรกิจ รักษาความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยเฉพาะ SMEs และประชาชน ในช่วง
ไตรมาส 2 -3 ก่อนที่เศรษฐกิจฟื้นตัวได้เต็มที่มากขึ้นใน
ช่วงปลายปี จากทั้งภาระค่าครองชีพ ต้นทุนการผลิต/
การขนส่ง และราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น โดยแบ่งมาตรการ
ออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
1. มาตรการดูแลต้นทุนการผลิตและสภาพคล่อง
1.1 ตรึงราคาน�้ำมันดีเซลไม่เกิน 35 บาท/ลิตร เป็น
เวลา 3 เดือน
1.2 ขยายเวลาการลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต
น�้ำมันดีเซล ดีเซลลง 3 บาทต่อลิตร เป็นระยะเวลา 3
เดือน
1.3 ลดต้นทุนวัตถุดิบน�ำเข้า เช่น ลดภาษีน�ำเข้า
สินค้าวัตถุดิบ ,เพิ่มโควต้าน�ำเข้า

1.4 เสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ เช่น เร่ง
คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม มาตรการเงินกู้ ดอกเบี้ยต�่ำ

2. การกระตุ้นเศรษฐกิจ
2.1 กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น
2.1.1 โครงการคนละครึ่งเฟส 5

กัน

2.1.2 ขยายจ�ำนวนสิทธิ์โครงการเราเที่ยวด้วย

2.1.3 ผ่อนคลายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเต็มรูป

แบบ รวมถึงธุรกิจสถานบันเทิง
2.1.4 การลดภาระให้กับผู้ประกอบการ เช่น
ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้างไม่ควรคิดเบี้ย ปรับเงินเพิ่ม
ส�ำหรับคนที่ช�ำระภาษีล่าช้า

2.2 การเปิดประเทศโดยสมบูรณ์ การส่งเสริม
และอ�ำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว

การพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต�่ำ ภาครัฐควรค�ำนึงถึง
ภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ความสามารถของภาค
ธุรกิจ ประสิทธิภาพแรงงาน ในแต่ละจังหวัดนั้นๆ ซึ่ง
ประเทศไทย
อยู่ในช่วงฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด โดยการปรับอัตรา
ค่าแรงที่สูงเกินขีดความสามารถของผู้ประกอบการจะ
เป็นการซ�้ำเติมผู้ประกอบการด้านต้นทุนการผลิตให้
เพิ่มพุ่งสูงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าได้ กกร.
จึงขอเสนอให้ใช้กลไกของคณะกรรมการค่าจ้าง โดยมี
คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำจังหวัด
(คณะกรรมการไตรภาคี) ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธาน ท�ำหน้าที่พิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต�่ำตามความ
เหมาะสมของเศรษฐกิจในพื้นที่แต่ละจังหวัด รวมทั้ง
น�ำกลไกการปรับขึ้นค่าแรงในลักษณะตามทักษะการ
ท�ำงาน Pay by Skill และมาตรฐานฝีมือแรงงานมา
ประกอบการพิจารณาในการปรับขึ้นค่าแรงงาน กกร
. ตระหนักถึงความส�ำคัญของการบังคับใช้พระราช
บัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ
แต่จากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่เศรษฐกิจโดยรวมได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด 19 ท�ำให้ทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องทุ่มเททรัพยากรเพื่อฟื้นฟู
ธุรกิจ และปรับตัวให้อยู่รอด อีกทั้งปัจจุบ้นกฎหมาย
ล�ำดับรอง ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ และควรมีเวลาให้
ทุกภาคส่วนพิจารณาท�ำความเช้าใจพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ นี้ด้วย กกร.จึงเสนอให้ภาค
ธุรกิจมีระยะเวลาให้ผู้ประกอบการปรับตัวตามกฎหมาย
ลูก และชะลอบทลงโทษออกไปอีก 3 ปี

การเงิิน
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ทิิสโก้้ แนะฉวยจัังหวะหุ้้�นร่่วงทั่่�วโลก
� กลุ่่�มเทคโนโลยีีแห่่งอนาคต - นวััตกรรมการแพทย์์
ซื้้อ
ธนาคารทิิสโก้้ ชี้้�หุ้้�นทั่่�วโลกมีีโอกาสร่่วงต่่อ จากแรงกดดัันธนาคารกลางสหรััฐฯ
ขึ้้�นดอกเบี้้�ยต่่อเนื่่�อง แนะนัักลงทุุนอย่่าเพิ่่�งถอดใจ ชี้้�เป็็นโอกาสทองซื้้�อหุ้้�นเมกะเทรนด์์
กลุ่่�มเทคโนโลยีีแห่่งอนาคต และนวััตกรรมการแพทย์์ คาดโตเด่่น 15 - 27% ต่่อปีี
ในช่่วง 5 ปีีข้้างหน้้า ฝ่่าวิิกฤตเศรษฐกิิจชะลอ ดอกเบี้้�ยขาขึ้้�น
นายณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์ ผู้อ�ำนวย
การอาวุโสที่ปรึกษาการลงทุนทิสโก้เวลธ์
ธนาคารทิสโก้ จ�ำกัด (มหาชน)
เปิดเผยว่า การลงทุนในปัจจุบันอาจเรียก
ได้ว่าอยู่ในช่วง ‘ฝุ่นตลบ’ เพราะตั้งแต่ต้น
ปีถึงปัจจุบันตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลง
ตามความกังวลเรื่องเศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะ
ชะลอตัว และมีโอกาสเข้าสู่ภาวะถดถอยได้
ในปีหน้า ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตร
รัฐบาลระยะยาวของสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องกดดันหุ้นกลุ่มเติบโต (Growth
Stock) ด้านธนาคารกลางส�ำคัญทั่วโลกก็เริ่ม
ใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดทั้งการปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและลดขนาดงบดุล
(QT) เพื่อบรรเทาปัญหาเงินเฟ้อ โดยเฉพาะ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่ล่าสุดปรับขึ้น
ดอกเบี้ย 0.50% สู่ระดับ 0.75 - 1.00% ซึ่ง
นับเป็นการปรับขึ้นในอัตรามากสุดนับตั้งแต่ปี
2543 เพราะมีแรงกดดันจากปัญหาเงินเฟ้อ
ของสหรัฐฯ ที่พุ่งสูงสุดในรอบ 40 ปีมาอยู่ใน
ระดับ 8.5%
นอกจากนี้ ทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed
ยังเป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีโอกาสที่
ท�ำให้หุ้นทั่วโลกจะปรับตัวลงต่อ โดยข้อมูล
จากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์การ
ลงทุนทิสโก้ (TISCO ESU) คาดว่า ณ สิ้นปี
2565 อัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Fed จะอยู่
ที่ 2.75% และกลางปี 2566 อัตราดอกเบี้ย
นโยบายจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ในระดับ 3.3% ซึ่ง
การขึ้นดอกเบี้ยเร็วและแรงเช่นนี้ ตามสถิติ
พบว่า ตลาดหุ้นมักตอบรับในเชิงลบอย่างเช่น
ในปี 2511 ปี 2516 ปี 2523 และ ปี 2527 ที่
Fed ขึ้นดอกเบี้ยมากกว่า 2% ในช่วง 6 เดือน
ท�ำให้ดัชนี S&P 500 เคลื่อนไหวในแดนลบ
ตลอดช่วงการขึ้นดอกเบี้ย
นายณัฐกฤติกล่าวว่า ในช่วงที่ตลาดหุ้นทั่วโลก
ปรับตัวลง ธนาคารทิสโก้มองว่า นักลงทุนไม่
ควรถอดใจหรือชะลอการลงทุน เพราะนี่เป็น

‘โอกาสส�ำคัญ’ ที่นักลงทุนจะเข้าทยอยสะสม
หุ้นที่มีโอกาสเติบโตแต่ราคาปรับตัวลงมา
อย่างกลุ่มธุรกิจเมกะเทรนด์ ซึ่งผลประกอบ
การมักจะไม่ผันผวนไปตามภาวะเศรษฐกิจ
และยังมีโอกาสการเติบโตอย่างก้าวกระโดด
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น กลุ่มเทคโนโลยี
แห่งอนาคต ธุรกิจนวัตกรรมการแพทย์
เป็นต้น
โดยกลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคตเป็นกลุ่มที่
ก�ำลังเติบโตไปกับการด�ำเนินชีวิตของคนที่
พึ่งพาเทคโนโลยีที่สร้างความสะดวกสบาย
และภาคธุรกิจที่ต้องการเพิ่มศักยภาพการท�ำ
ธุรกิจ ซึ่งถ้ามองผ่านวิกฤตต่างๆ ในช่วง 10
ปีที่ผ่านมา (2555 - 2565) จะเห็นได้ว่าหุ้น
กลุ่มเทคโนโลยีสามารถให้อัตราผลตอบแทน
เฉลี่ยทบต้นสูงถึง 18.56% ต่อปี (วัดจากดัชนี
MSCI World Information Technology
Index) และด้วยผลตอบแทนในระดับนี้จะ
ท�ำให้เงินลงทุนมีโอกาสเติบโตเป็น 2 เท่า ใน 4
– 5 ปีข้างหน้า โดยธุรกิจกลุ่มเทคโนโลยีแห่ง
อนาคตที่แนะน�ำ ได้แก่ Metaverse , Cloud
Computing และ Cyber Security โดยคาด
ว่าทั้งสามธุรกิจมีโอกาสเติบโตเฉลี่ยสูงถึงราว
26% , 15.7% และ 13.7% ต่อปีในช่วง 5 ปีข้าง
หน้า (ที่มา: PWC , Research and Markets)
ส�ำหรับความกังวลเรื่องอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ที่ปรับตัวเพิ่ม
ขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกดดันหุ้นกลุ่มเติบโต
(Growth Stock) โดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม
เทคโนโลยีนั้น ปัจจุบันอัตราผลตอบแทน
พันธบัตรอายุ 10 ของสหรัฐฯ ได้ปรับตัวขึ้นมา
รับความกังวลเรื่องขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะ
ยาวของ Fed ไปอยู่ที่ 3.2% ซึ่งถือว่าอยู่ใน
ระดับใกล้ถึงจุดสูงสุดที่นักลงทุนคาดว่าการ
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed จะไปสูงสุดอยู่ที่
3.25% ท�ำให้แรงกดดันหุ้นกลุ่มเติบโตอาจไม่
ได้มีมากไปกว่านี้
ด้านกลุ่มธุรกิจนวัตกรรมการแพทย์ก็เป็น

อีกกลุ่มหนึ่งที่ก�ำลังเติบโตไปกับการเข้าสู่
สังคมสูงวัย (Aging Society) ของโลก ท�ำให้
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเติบโตตาม
ไปด้วย และยังมีอ�ำนาจต่อรองสูงในการ
ก�ำหนดราคาของค่ารักษาด้วย เหตุนี้เองจึง
ท�ำให้ธุรกิจธุรกิจด้าน Health Care ในช่วง
10 ปีที่ผ่านมา (2555 - 2565) ให้อัตราผล
ตอบแทนเฉลี่ยทบต้นที่สูงถึง 13.85% ต่อ
ปี โดยธุรกิจ Health Care ที่ก�ำลังเติบโต
ไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าก็คือกลุ่ม
นวัตกรรมการแพทย์ ได้แก่ ไบโอเทคโนโลยี
(Biotechnology) และ ดิจิทัลเฮลธ์แคร์
(Digital Healthcare) ระบุว่าทั้งสองธุรกิจมี
โอกาสเติบโต 12.2% และ 27.7% ต่อปีในช่วง
5 ปีข้างหน้า (ที่มา : statista , Grand View
Research)
“ข้อมูลจาก StartUp Health Insight พบว่า
ในปี 2564 แม้เศรษฐกิจจะอยู่ในช่วงซบเซา
แต่กลับพบว่าเป็นปีทองของเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ โดยมีการทุ่มงบประมาณไป
เพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางแพทย์
ด้วยเม็ดเงินสูงถึง 4.4 หมื่นล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นกว่า 20 เท่าหากเทียบกับ
เมื่อ 10 ปีที่แล้ว อีกทั้ง ในแง่ของการใช้จ่าย
เพื่อเข้าถึงบริการด้านเฮลธ์แคร์ พบว่า ศูนย์
บริการเมดิแคร์และเมดิเคด (Centers for
Medicare & Medicaid Services) ของ
สหรัฐฯ คาดการณ์ว่าสัดส่วนการใช้จ่ายทาง
ด้านเฮลธ์แคร์ของสหรัฐฯ จะยังคงอยู่ใน
ระดับสูงที่ประมาณ 19.6% ของ GDP ไป
จนถึงปี 2573 และคาดว่าในปี 2571 การใช้
จ่ายทางด้านเฮลธ์แคร์จะมีมูลค่าสูงถึง 6.7
ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าแม้
สถานการณ์รอบด้านจะเลวร้ายเพียงใดก็ไม่
ได้ท�ำให้ความส�ำคัญของกลุ่มเฮลธ์แคร์ลดลง
และคาดว่าในอนาคตกลุ่มเฮลธ์แคร์จะยัง
คงมีแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งอีกด้วย”
นายณัฐกฤติกล่าว

การเงิิน

MAGAZINE HOONINSIDE

วิิจััยกรุุงศรีี คาดเงิินเฟ้้อยัังมีีทิิศทางเพิ่่�มขึ้้�นตาม
การปรัับขึ้้นข
� องราคาพลัังงาน
� าคท่่องเที่่ย
� วมีีสััญญาณฟื้้�นตััวดีีขึ้น
ขณะที่่ภ
้�
วิิจััยกรุุงศรีี รายงานว่่า แม้้อััตราเงิินเฟ้้อเดืือนเมษายนชะลอลง แต่่มีีแนวโน้้มทะยานขึ้้�นในเดืือนถััดไป อััตราเงิินเฟ้้อทั่่�วไป
เดืือนเมษายนอยู่่�ที่่� 4.65% YoY ชะลอลงจากเดืือนก่่อนที่่�อยู่่�ในระดัับสููงสุุดในรอบ 13 ปีีที่่� 5.73% ส่่วนหนึ่่�งเป็็นผลจาก
ฐานที่่�สููงในปีีก่่อน และราคาสิินค้้าบางหมวดปรัับลดลง อาทิิ ข้้าว ผลิิตภััณฑ์์จากแป้้ง เครื่่�องนุ่่�งห่่มและรองเท้้า อย่่างไร
ก็็ตาม ราคาสิินค้้าในหมวดพลัังงานที่่�อยู่่�ในระดัับสููงยัังเป็็นสาเหตุุสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้เงิินเฟ้้อปรัับเพิ่่�ม ได้้แก่่ ราคาขายปลีีก
น้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิง (+29.74%) ราคาก๊๊าซหุุงต้้มที่่�มีีการทยอยปรัับขึ้้�นหลัังสิ้้�นสุุดการตรึึงราคา นอกจากนี้้� ยัังมีีราคาสิินค้้าใน
หมวดอาหาร โดยเฉพาะเนื้้�อสุุกร ไก่่สด ไข่่ไก่่ น้ำำ��มัันพืืช อาหารบริิโภคในบ้้าน-นอกบ้้าน ตามต้้นทุุนการผลิิตและต้้นทุุน
วััตถุุดิิบที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ด้้านอััตราเงิินเฟ้้อพื้้�นฐาน (หัักราคาหมวดอาหารสดและพลัังงาน) ทรงตััวเท่่ากัับเดืือนก่่อนซึ่่�งอยู่่�ใน
ระดัับสููงสุุดในรอบเกืือบ 10 ปีี ที่่� 2.0% สำำ�หรัับในช่่วง 4 เดืือนแรกของปีีนี้้� อััตราเงิินเฟ้้อทั่่�วไปและอััตราเงิินเฟ้้อพื้้�นฐาน
เฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 4.71% และ 1.58% ตามลำำ�ดัับ
อััตราเงิินเฟ้้อในเดืือนพฤษภาคมมีีแนว
โน้้มจะกลัับมาเร่่งขึ้้�นตามการปรัับขึ้้�น
ของราคาสิินค้้าในหมวดพลัังงาน โดย
เฉพาะราคาน้ำำ��มัันเชื้้�อเพลิิงหลัังจากมีี
การยกเลิิกตรึึงราคาดีีเซลไว้้ที่่� 30 บาท
ต่่อลิิตร และให้้เริ่่�มทยอยปรัับราคาขึ้้�น
แบบขั้้�นบัันไดตั้้�งแต่่ 32 บาทต่่อลิิตร
จนอาจถึึงกรอบเพดานใหม่่ที่่� 35 บาท
ต่่อลิิตร จึึงอาจกระทบต่่อต้้นทุุนการ
ขนส่่งและการผลิิตสิินค้้า รวมถึึงยัังมีี
การปรัับขึ้้�นราคาก๊๊าซหุุงต้้ม และการ
ปรัับขึ้้�นค่่าไฟฟ้้าผัันแปร (Ft) รอบเดืือน
พฤษภาคม-สิิงหาคม รวมถึึงราคา
สิินค้้าอุุปโภคบริิโภคที่่�ยัังมีีแนวโน้้มปรัับ
สููงขึ้้�นตามต้้นทุุนการผลิิตและวััตถุุดิิบ
นอกจากนี้้� ผลกระทบจากสถานการณ์์
ความขััดแย้้งรััสเซีีย-ยููเครนที่่�ยืืดเยื้้�อ
มาตรการคว่ำำ��บาตรรััสเซีีย ส่่งผลให้้
ราคาน้ำำ��มัันและสิินค้้าโภคภััณฑ์์ในตลาด
โลกยัังอยู่่�ในระดัับสููง
ยังคงเป็นปัจจัยกดดันอัตราเงินเฟ้อ
ในระยะต่อไป ท�ำให้มีความเสี่ยงเพิ่ม
ขึ้นที่อัตราเงินเฟ้อในปีนี้อาจสูงกว่าที่
คาดการณ์ไว้ที่ 4.8% อย่างไรก็ตาม แม้
อัตราเงินเฟ้อสูงเกินกรอบเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง (1-3%) วิจัยกรุงศรี
คงคาดการณ์ว่ากนง.จะตรึงดอกเบี้ย

นโยบายไว้ระดับเดิมที่ 0.50% ตลอด
จนถึงสิ้นปี จากการให้น�้ำหนักกับการ
สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็น
ส�ำคัญ
ภาวะต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นสร้าง
ความกังวลต่อภาคธุรกิจ ขณะที่ภาค
บริการทยอยปรับดีขึ้นจากการฟื้นตัว
ของภาคท่องเที่ยว ดัชนีความเชื่อมั่น
ทางธุรกิจเดือนเมษายนอยู่ที่ 48.2 ลด
ลงจาก 50.7 ในเดือนมีนาคม โดย
องค์ประกอบด้านต้นทุนเป็นส่วน
ส�ำคัญที่ท�ำให้ความเชื่อมั่นปรับลดลง
โดยเฉพาะในภาคการผลิตและธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากราคาวัตถุดิบ
และพลังงานที่ผันผวนสูงจากความขัด
แย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่ยืดเยื้อ
ผลักดันให้ราคาสินค้าส่วนหนึ่งปรับ
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ มาตรการพยุงก�ำลัง
ซื้อในประเทศที่สิ้นสุดลงส่งผลให้ความ
เชื่อมั่นด้านค�ำสั่งซื้อ การผลิต และผล
ประกอบการปรับลดลง
ผลกระทบจากสถานการณ์ความขัด
แย้งรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ มาตรการ
คว�่ำบาตรรัสเซียที่แรงขึ้น และ
มาตรการเข้มงวดเพื่อควบคุมการ

ระบาดในจีน ล้วนเป็นปัจจัยที่กดดัน
ภาวะชะงักงันของห่วงโซ่การผลิตทั่ว
โลกรุนแรงขึ้น และอาจส่งผลกระทบ
ต่อการผลิตภาคอุตสาหกรรมของไทย
มากขึ้นในระยะต่อไป โดยในเดือน
มีนาคมที่ผ่านมาการผลิตในบางภาค
อุตสาหกรรมเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัว
ที่ชะลอลงเนื่องจากประสบกับปัญหา
การขาดแคลนชิ้นส่วนในการผลิต อาทิ
หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า หมวดชิ้นส่วนและ
แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์
ขณะเดียวกันกลุ่มอสังหาฯ เผชิญกับ
ภาวะต้นทุนราคาวัสดุก่อสร้างที่ปรับ
สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาคบริการมีแนว
โน้มทยอยปรับดีขึ้นตามการฟื้นตัวของ
ภาคท่องเที่ยว โดยเฉพาะหลังจาก
มีการยกเลิกมาตรการ Test_&_Go
จ�ำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทย
เฉลี่ยวันละ 1.9 หมื่นคน (ช่วงวันที่ 1-5
พฤษภาคม) เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน
ซึ่งสูงสุดที่ระดับ 1.2-1.3 หมื่นคน
นอกจากนี้ ล่าสุดทางการเตรียมขยาย
โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เพื่อ
กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง
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ก.ล.ต. ปรัับเกณฑ์์การวางทรััพย์ชำ
์ ำ�ระบััญชีีของกลุ่่�มกองทุุนอสัังหาฯ

และกองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้� นฐาน
ก.ล.ต. ปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์เกี่่�ยวกัับการวางทรััพย์์เพื่่�อชำำ�ระบััญชีีของกลุ่่�ม
กองทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์ และกองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐาน เพื่่�อให้้การ
ชำำ�ระบััญชีีและจดทะเบีียนเลิิกกองทุุนรวมมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) ได้้ปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์
เกี่่�ยวกัับการวางทรััพย์์เพื่่�อชำำ�ระบััญชีีของกอง
ทุุนรวมอสัังหาริิมทรััพย์์ (กอง 1) กองทุุนรวม
อสัังหาริิมทรััพย์์เพื่่�อแก้้ไขปััญหาในระบบสถาบััน
การเงิิน (กอง 2) กองทุุนรวมเพื่่�อแก้้ไขปััญหา
ในระบบสถาบัันการเงิิน (กอง 3)* กองทุุนรวม
อสัังหาริิมทรััพย์์และสิิทธิิเรีียกร้้อง (กอง 4) และ
กองทุุนรวมโครงสร้้างพื้้�นฐาน (กอง Infra) โดย
กำำ�หนดให้้มีีข้้อความว่่า
"การระบุภูมิล�ำเนาในประเทศไทยเพื่อการวาง
ทรัพย์ส�ำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายที่ไม่มี
ภูมิล�ำเนาในประเทศไทย (ถ้ามี)" ไว้ในโครงการ
จัดการกองทุนรวม เพื่อให้ผู้ช�ำระบัญชีของกองทุน
รวมสามารถวางทรัพย์ของผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มี
ภูมิล�ำเนาในประเทศไทยได้ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2565
ทั้งนี้ การปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะท�ำให้การ
ช�ำระบัญชีและจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมท�ำได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบริษัทจัดการ
สามารถระบุภูมิล�ำเนาในประเทศไทย เพื่อการวาง
ทรัพย์ส�ำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไม่มีภูมิล�ำเนาใน
ประเทศไทยได้ จากเดิมที่ก�ำหนดให้ผู้ช�ำระบัญชี
วางทรัพย์ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุน ณ ส�ำนักงาน
วางทรัพย์ ซึ่งผู้ช�ำระบัญชีไม่สามารถช�ำระบัญชี
และจดทะเบียนเลิกกองทุนรวมได้ในกรณีที่มีผู้ถือ
หน่วยลงทุนที่ไม่มีภูมิล�ำเนาในประเทศไทย และยัง
สอดคล้องกับกองทุนรวมทั่วไปที่ได้แก้ไขและออก
ประกาศไปเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ที่ก�ำหนด
ให้หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุนฯ มีรายการ
ดังกล่าว**
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คลััง คาดกอง REIT buy-back
จะมีีการลงทุุนในทรััพย์์สิินประมาณ 30,000 ล้้านบาท
นายพรชััย ฐีีระเวช ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักงานเศรษฐกิิจการคลััง ในฐานะโฆษกกระทรวง
การคลััง เปิิดเผยว่่า เมื่่�อวัันที่่� 10 พฤษภาคม 2565 คณะรััฐมนตรีีได้้มีีมติิเห็็นชอบ
มาตรการทางภาษีีและค่่าธรรมเนีียมสำำ�หรัับ ทรััสต์์เพื่่�อการลงทุุนในอสัังหาริิมทรััพย์์ที่่�
มีีข้้อกำำ�หนดในการซื้้�อทรััพย์์สิินคืืน (มาตรการฯ REIT buy-back) เพื่่�อเป็็นการเสริิม
สภาพคล่่องให้้แก่่ผู้้�ประกอบการและลดภาระให้้แก่่ภาคธุุรกิิจที่่�ได้้รัับผลกระทบจาก
การแพร่่ระบาดของ COVID–19 โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�
1) มาตรการด้้านภาษีี โดยกำำ�หนดให้้ยกเว้้นภาษีีเงิินได้้
นิิติิบุุคคล ภาษีีมููลค่่าเพิ่่�ม ภาษีีธุุรกิิจเฉพาะ และอากร
แสตมป์์ ให้้แก่่

2.1) เจ้าของเดิมโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ทรัสตีของกอง
REIT buy-back ภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศกระทรวง
มหาดไทยใช้บังคับ

1.1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลส�ำหรับการขาย
ทรัพย์สินให้แก่ทรัสตีของกองทรัสต์ที่มีข้อก�ำหนดขายคืน
(REIT buy-back) ซึ่งลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่บริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลผู้ขายทรัพย์สินมีภาระผูกพันใน
การซื้อทรัพย์สินดังกล่าวคืน ซึ่งได้กระท�ำภายใน 2 ปีนับแต่
วันที่พระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคับ

2.2) ทรัสตีของกอง REIT buy-back โอนอสังหาริมทรัพย์
ให้แก่เจ้าของเดิมภายใน 5 ปี นับแต่วันที่เจ้าของเดิมโอน
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่ทรัสตีของกอง REIT buy-back

1.2) ทรัสตีของกอง REIT buy-back ส�ำหรับการขาย
ทรัพย์สินคืนให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้
กระท�ำตามข้อ 1.1) ซึ่งได้กระท�ำภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ซื้อ
ทรัพย์สินจากเจ้าของเดิม
ทั้งนี้ เฉพาะการขายทรัพย์สินคืนที่เป็นไปตามที่คณะ
กรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนดและต้องเป็น
ไปตามและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรม
สรรพากรประกาศก�ำหนด โดยในกรณีที่ไม่เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์และเงื่อนไข ให้สิทธิที่ได้รับยกเว้นภาษีสิ้นสุดลง และ
ต้องเสียภาษีอากรย้อนหลัง พร้อมเงินเพิ่มและเบี้ยปรับ
(ถ้ามี)

2) มาตรการด้านค่าธรรมเนียม โดยลดค่าจดทะเบียนการ
โอนอสังหาริมทรัพย์จากเดิมร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01
ส�ำหรับกรณีดังนี้

ทั้งนี้ การด�ำเนินการตามมาตรการข้างต้นจะมีการด�ำเนิน
การโดย (1) การตราพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... จ�ำนวน 1 ฉบับ และ (2) การออกประกาศกระทรวง
มหาดไทยตามประมวลกฎหมายที่ดินและตามกฎหมายว่า
ด้วยอาคารชุด รวม 2 ฉบับ
นอกจากนี้ โฆษกกระทรวงการคลังได้กล่าวว่า มาตรการฯ
REIT buy-back จะช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่ได้
รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 หรือได้
รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวอันเป็นเหตุให้
เกิดการขาดสภาพคล่องในการประกอบธุรกิจ สามารถเข้า
ถึงแหล่งเงินทุนเพื่อน�ำไปเสริมสภาพคล่องในการประกอบ
ธุรกิจ
โดยใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่เป็นเครื่องมือในการระดมทุนผ่าน
การขายทรัพย์สินให้แก่กอง REIT buy-back และยัง
รักษาความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินดังกล่าวไว้ได้ ทั้งนี้
คาดการณ์ว่า กอง REIT buy-back จะมีการลงทุนใน
ทรัพย์สินประมาณ 30,000 ล้านบาท
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ก.ล.ต. มีีมติิปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์
การโฆษณาของผู้้�ประกอบธุุรกิิจสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล
นางสาวรื่่�นวดีี สุุวรรณมงคล เลขาธิิการ สำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.) เปิิดเผยการประชุุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้้�ง
ที่่� 5/2565 เมื่่�อวัันที่่� 5 พฤษภาคม 2565 เกี่่�ยวกัับการปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์การ
โฆษณาของผู้้�ประกอบธุุรกิิจสิินทรััพย์์ดิจิ
ิ ทั
ิ ัล
ตามที่่� ก.ล.ต. ได้้เปิิดรัับฟัังความ
คิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับการแก้้ไขหลััก
เกณฑ์์การโฆษณาของผู้้�ประกอบ
ธุุรกิิจสิินทรััพย์์ดิิจิิทััล (ผู้้�ประกอบ
ธุุรกิิจ) ไปเมื่่�อช่่วงเดืือนกุุมภาพัันธ์์
– มีีนาคม 2565 และได้้นำ�ำ ความ
คิิดเห็็นและข้้อเสนอแนะจากผู้้�
เกี่่�ยวข้้องและผู้้�สนใจมาพิิจารณา
ประกอบการปรัับปรุุงหลัักเกณฑ์์
แล้้วนั้้�น คณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้้
มีีมติิเห็็นชอบการปรัับปรุุงหลััก
เกณฑ์์ดัังกล่่าว โดย
(1) ปรับลดระยะเวลาการพิจารณา
เห็นชอบโฆษณาของผู้ประกอบ
ธุรกิจ ก่อนเผยแพร่โฆษณาสู่
สาธารณะ จากเดิม 15 วัน เป็น 10
วัน เพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลา
ในการวางแผนและจัดท�ำโฆษณา
ส�ำหรับผู้ประกอบธุรกิจ ที่ต้องตอบ
สนองต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของตลาดได้อย่างรวดเร็ว และไม่
เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ
(2) ขยายระยะเวลาบทเฉพาะกาล
ให้ผู้ประกอบธุรกิจปรับปรุงแก้ไข
โฆษณาที่มีอยู่เดิมให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ใหม่ จากเดิม 15 วัน

เป็น 30 วันนับจากวันที่ประกาศมี
ผลใช้บังคับ เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจ
มีระยะเวลาที่เหมาะสมในการเตรี
ยมการและปรับปรุงเนื้อหาโฆษณา
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
และไม่เป็นภาระต่อผู้ประกอบธุรกิจ
มากเกินไป
นอกจากนี้ คณะกรรมการ ก.ล.ต. มี
มติให้เพิ่มเรื่องให้ผู้ประกอบธุรกิจ
แจ้ง ก.ล.ต. เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใน
การจัดท�ำโฆษณา เพื่อประโยชน์ใน
การก�ำกับดูแลของ ก.ล.ต. รวมทั้ง
เน้นย�้ำเรื่องการห้ามโฆษณาคริปโท
เคอร์เรนซีในพื้นที่สาธารณะ โดยให้
โฆษณาเฉพาะในช่องทางทางการ
ของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อป้องกันไม่
ให้เกิดการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนมีการ
ซื้อขายในลักษณะเร่งการตัดสินใจ
(impulsive buying)
ส�ำหรับหลักเกณฑ์การโฆษณาอื่น
เป็นไปตามหลักการเดิม เช่น (1)
ต้องไม่เป็นเท็จ ไม่เกินความจริง ไม่
บิดเบือน ไม่ปิดบัง หรือท�ำให้ส�ำคัญ
ผิดในสาระส�ำคัญ (2) ต้องระบุค�ำ
เตือนเรื่องความเสี่ยงตามที่ ก.ล.ต
. ก�ำหนดอย่างชัดเจนและสังเกตได้

ง่าย (3) ห้ามโฆษณาเกี่ยวกับ
คริปโทเคอร์เรนซีในพื้นที่สาธารณะ
ขณะที่การโฆษณาเกี่ยวกับการ
ให้บริการยังคงสามารถท�ำได้ใน
พื้นที่สาธารณะและช่องทางอื่น ๆ
(4) ต้องควบคุมดูแลการโฆษณา
ของบริษัท บริษัทในกลุ่มที่อยู่นอก
เหนือการก�ำกับดูแลของ ก.ล.ต
. และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
กิจการ รวมถึงผู้ท�ำโฆษณาและผู้ที่
มีผลต่อการตัดสินใจต่อผู้ใช้บริการ
ในสังคมออนไลน์ (influencer)
ให้เป็นตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด
และ (5) ยกเลิกการจัดให้มีผู้
แนะน�ำรายชื่อลูกค้าให้แก่ผู้ประ
กอบธุรกิจคริปโทเคอร์เรนซี ทั้งนี้
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้
ความคุ้มครองผู้ซื้อขายและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการก�ำกับดูแล ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของหน่วย
งานก�ำกับดูแลในต่างประเทศ
ทั้งนี้ ก.ล.ต. จะจัดท�ำร่างประกาศ
ตามหลักการข้างต้นและด�ำเนิน
การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง ก่อนน�ำออกใช้บังคับโดย
เร็วต่อไป
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FETCO ค้้านเก็็บภาษีีธุุรกิิจเฉพาะจากการขายหลัักทรััพย์์
โดยจะจััดเก็็บภาษีีธุุรกิิจเฉพาะ 0.1%
ของมููลค่่าขายตั้้�งแต่่บาทแรก
นายไพบููลย์์ นลิินทรางกููร ประธานกรรมการสภาธุุรกิิจตลาดทุุนไทย เปิิดเผยว่่า
ตามที่่�ภาครััฐมีีแนวคิิดในการเรีียกเก็็บภาษีีการขายหุ้้�นในตลาดหลัักทรััพย์์
โดยจะจััดเก็็บภาษีีธุุรกิิจเฉพาะ 0.1% ของมููลค่่าขายตั้้�งแต่่บาทแรก นั้้�น
สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO)
ในฐานะผู้แทนองค์กรในตลาด
ทุน ขอเสนอความคิดเห็นและข้อ
เสนอต่อแนวทางการจัดเก็บภาษีที่
เหมาะสมส�ำหรับตลาดทุน ดังนี้
1. FETCO ไม่เห็นด้วยที่จะมีการ
เก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขาย
หลักทรัพย์ เนื่องจากจะส่งผลกระ
ทบอย่างรุนแรงต่อสภาพคล่องของ
ตลาด เป็นภาระและส่งผลกระทบ
ต่อการซื้อขาย รวมถึงด้อยค่าหลัก
ทรัพย์ที่ผู้ถือหุ้นถือครองอยู่ โดย
เฉพาะส าหรับนักลงทุนรายย่อย
กว่า 2 ล้านคนที่ลงทุนทางตรงใน
ตลาดหลักทรัพย์ และอีก 17 ล้าน
คนทีล
่ งทุนทางอ้อมผ่านกองทุนรวม
และกองทุนสวัสดิการต่างๆ รวมถึง
นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนต่าง
ประเทศ ทั้งนี้ จากการศึกษาในต่าง
ประเทศ1/ พบว่าการจัดเก็บภาษีดัง
กล่าวจะส่งผลให้ประชาชนต้องออม
เพิ่มขึ้นอีก 2-3 ปี เพื่อให้มีเงิน
เพียงพอในยามเกษียณ
2. ภาระภาษีที่เพิ่มขึ้นจะเป็นต้นทุน
ที่เพิ่มขึ้นส�ำหรับ Market Markers
(MM) ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตลาดทุนใหม่ ๆ โดยเฉพาะ
Derivative Warrant และ Single
Stock Futures ซึ่งอ้างอิงหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์ อันจะส่งผลต่อ

การพัฒนานวัตกรรมและขีดความ
สามารถในการแข่งขันของตลาดทุน
ไทยในเวทีโลก
3. ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศที่
พัฒนาแล้ว หากจัดเก็บภาษี จะ
นิยมให้การยกเว้นแก่กลุ่ม MM
เช่น ฮ่องกง อังกฤษ ฝรั่งเศส
อิตาลี สเปน และกลุ่มกองทุน
รวม/กองทุนบ านาญ/กองทุน
สวัสดิการ เช่น อิตาลี สวิตเซอร์
แลนด์ เบลเยี่ยม ไอซ์แลนด์ เพื่อ
ลดผลกระทบต่อการออมการ
ลงทุนของประชาชนในวงกว้าง
และต่อการพัฒนาเชิงนวัตกรรม
ของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ
ทั้งนี้ ในกรณีของไทย นักลงทุน
ทั้ง 2 กลุ่มท าธุรกรรมขายรวมกัน
12-17% ของมูลค่าขายทั้งหมดใน
ตลาด (สถาบันในประเทศ 7% และ
MM 5-10%) ดังนั้น การให้ยกเว้น
ภาษีต่อไปถือว่าคุ้มค่า หากเปรียบ
เทียบเม็ดเงินภาษีดังกล่าวกับผล
ประโยชน์ในวงกว้างต่อประชาชน
และการพัฒนาศักยภาพของ
ตลาดหลักทรัพย์ไทยในระยะยาว
4. อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ 0.1% ถูก
ก�ำหนดขึ้นตั้งแต่ปี 2534 เมื่ออัตรา
commission อยู่ที่ระดับ 0.5%
อย่างไรก็ดี จากสภาวะการแข่งขัน
ทั้งในและต่างประเทศที่มีมากขึ้น

อัตรา commission จึงลดลงเหลือ
เพียง 0.08% ในปัจจุบัน ดังนั้น
มูลค่าภาษีที่จัดเก็บตามอัตราภาษี
ที่ 0.1% และเมื่อรวมภาษีท้องถิ่น
อีก 0.01% เป็น 0.11% จะสูงถึง 0.7
เท่าของมูลค่าค่าธรรมเนียมการ
ซื้อขายที่จัดเก็บในปัจจุบัน จึงจะ
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อขายอย่าง
มีนัยส�ำคัญ โดยเฉพาะในภาวะที่
ตลาดทุนทั่วโลกมีความผันผวนสูง
จากสถานการณ์โควิดและสงคราม
ระหว่างรัสเซียและยูเครน รวมทั้ง
การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ส่งผลให้
ดัชนีหุ้นทั่วโลก อัตราแลกเปลี่ยน
และเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่าง
ประเทศ มีความผันผวนมาก การ
จัดเก็บภาษีดังกล่าวจะเป็นการตอก
ย้ าความผันผวนดังกล่าว
5. ต้นทุนการระดมทุน (cost of
capital) ที่สูงขึ้นเมื่อสภาพคล่อง
ในตลาดลดลง จะท�ำให้บริษัทจด
ทะเบียนชะลอหรือลดการลงทุน
ขยายธุรกิจ มีก�ำไรลดลง ท้าย
ที่สุด productivity และ GDP
ของประเทศ รวมตลอดถึงภาษี
นิติบุคคลที่บริษัทจ่ายได้ จะลดลง
ตามไปด้วย ทั้งนี้ ผลเสียจะกระทบ
แรงกับกลุ่มบริษัทขนาดกลางและ
เล็กที่มีทางเลือกของแหล่งเงินทุนที่
จ�ำกัดมากอยู่แล้วในปัจจุบัน
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FETCO เผยผลสำำ�รวจในเดืือน เม.ย. 65
� มั่่�นนัักลงทุุนอีีก 3 เดืือนข้้างหน้้าอยู่่�ที่่�
“ดััชนีีความเชื่่อ
ระดัับ 95.42 ปรัับตััวลดลง 19.1% จากเดืือนก่่อนหน้้า
นายไพบููลย์์ นลิินทรางกููร ประธานกรรมการสภาธุุรกิิจตลาดทุุนไทย เปิิดเผยดััชนีีความเชื่่�อมั่่�นนัักลงทุุน (FETCO
Investor Confidence Index) ผลสำำ�รวจในเดืือนเมษายน 2565 พบว่่า “ดััชนีีความเชื่่�อมั่่�นนัักลงทุุน (FETCO Investor
Confidence Index: ICI) ในอีีก 3 เดืือนข้้างหน้้าอยู่่�ที่่�ระดัับ 95.42 ปรัับตััวลดลง 19.1% จากเดืือนก่่อนหน้้า และยัังคงอยู่่�
ในเกณฑ์์ “ทรงตััว” ต่่อเนื่่�องเป็็นเดืือนที่่�สี่่� โดยนัักลงทุุนมองว่่าการฟื้้�นต้้วของภาคท่่องเที่่�ยวจะเป็็นปััจจััยหนุุนความเชื่่�อ
มั่่�นมากที่่�สุุด รองลงมาคืือการไหลเข้้าของเงิินทุุน และการฟื้้�นตััวของเศรษฐกิิจในประเทศ สำำ�หรัับปััจจััยที่่�ฉุุดความเชื่่�อมั่่�น
นัักลงทุุนมากที่่�สุุด ได้้แก่่ ความกัังวลต่่อสถานการณ์์ขััดแย้้งระหว่่างรััสเซีีย—ยููเครน รองลงมาคืือนโยบายการขึ้้�นอััตรา
ดอกเบี้้�ยของ FED และการเก็็บภาษีีจากการขายหุ้้�น (Financial Transaction Tax)
ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO
Investor Confidence Index)
ส�ำรวจในเดือนเมษายน 2565 ได้ผล
ส�ำรวจโดยสรุป ดังนี้
 ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่ม
นักลงทุนในอีก 3 เดือนข้างหน้า (
กรกฎาคม 2565) อยู่ในเกณฑ์
“ทรงตัว” (ช่วงค่าดัชนี 80-119)
ลดลง 19.1% จากเดือนก่อนหน้า มา
อยู่ที่ระดับ 95.42
 ความเชื่อมั่นนักลงทุนปรับตัว
ลดลง โดยกลุ่มนักลงทุนบุคคล
กลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศ
และกลุ่มนักลงทุนต่างประเทศอยู่ใน
ระดับ “ทรงตัว” ในขณะที่ความเชื่อ
มั่นกลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ อยู่
ในระดับ “ซบเซา”
 หมวดธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด
หมวดท่องเที่ยวและสันทนาการ
(TOURISM)
 หมวดธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด
คือ หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
(PETRO)
 ปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาด
หุ้นไทยมากที่สุด คือ การฟื้นต้วของ
ภาคท่องเที่ยว

 ปัจจัยฉุดที่มีอิทธิพลต่อตลาด
หุ้นไทยมากที่สุด คือ ความกังวล
ต่อสถานการณ์ขัดแย้งใน รัสเซีย—
ยูเครน
“ผลส�ำรวจ ณ เดือนเมษายน 2565
รายกลุ่มนักลงทุน พบว่าความเชื่อ
มั่นนักลงทุนทุกกลุ่มปรับลดลง โดย
กลุ่มนักลงทุนบุคคลปรับลด 13.1%
อยู่ที่ระดับ 98.36 กลุ่มบัญชีบริษัท
หลักทรัพย์ปรับลด 25.0% อยู่ที่
ระดับ 75.00 กลุ่มนักลงทุนสถาบัน
ในประเทศปรับลด 15.0% อยู่ที่
ระดับ 85.00 และความเชื่อมั่นกลุ่ม
นักลงทุนต่างชาติปรับลด 25.0%
มาอยู่ที่ระดับ 100.00
ในเดือนเมษายน 2565 SET
Index ปรับตัวในทิศทางที่ลดลง
ตลอดทั้งเดือน จากความกังวล
ต่อภาวะเงินเฟ้อที่คาดการณ์ว่าจะ
อยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นผลมาจาก
สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่าง
รัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ และการ
ปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี
นี้ที่ลงมาอยู่ที่ 3.5% จากเดิม 4%
อย่างไรก็ตาม ตลาดทุนไทยยังได้รับ
ข่าวดีจากการที่รัฐบาลประกาศผ่อน
คลายการเดินทางเข้าประเทศ และ
เงินทุนไหลเข้าจากนักลงทุนต่างชาติ
อย่างต่อเนื่องซึ่งซื้อสุทธิในเดือน
เมษายน 9,779.91 ล้านบาท และซื้อ
สุทธิสะสมตั้งแต่ต้นปี 118,120.26
ล้านบาท ส่งผลให้ SET index ปิดที่

1,667.44 จุด ณ สิ้นเดือนเมษายน
2565 ปรับตัวลดลง 1.6% จากเดือน
ก่อนหน้า
ปัจจัยต่างประเทศที่ต้องติดตาม
ได้แก่ ผลกระทบจากสถานการณ์ยืด
เยื้อระหว่างรัสเซีย—ยูเครน ที่ก่อให้
เกิดวิกฤติพลังงานและอาหาร และ
ซ�้ำเติมปัญหาเงินเฟ้อสูงในปัจจุบัน
ซึ่งท�ำให้ความกังวลต่อการเกิดภาวะ
Stagflation สูงขึ้น และส่งผลกระ
ทบต่อนโยบายการเงินของธนาคาร
กลางแต่ละประเทศที่มีแนวโน้มใช้
นโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้น อาทิ
FED มีส่งสัญญาณจะเร่งปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และมีแนว
โน้มจะเริ่มนโยบาบ Quantitative
Tightening ในเดือนพฤษภาคม
นี้ ซึ่งเร็วกว่าที่คาดไว้ รวมถึงต้อง
ติดตามสถานการณ์ lockdown ใน
ประเทศจีนจากการที่ Covid-19
กลับมาระบาดในเซี่ยงไฮ้และปักกิ่ง
อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยบวกที่น่า
ติดตามจากแนวโน้มการเปิดประเทศ
ในแถบเอเชียซึ่งจะสนับสนุนการ
ฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว โดย
เฉพาะในประเทศไทยที่มีความคาด
หวังต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
และการท่องเที่ยวในประเทศหลัง
รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการเดินทาง
เข้าประเทศ”
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บล.เมย์์แบงก์์ คััดกรองหุ้้�น Mid-Small Caps
กำำ�ไรดีีสตอรี่่เ� ด่่นและเน้้นมีี ESG
ชูู AAV, DCC, SISB
บล.เมย์์แบงก์์ ออกบทวิิเคราะห์์ เปิิดเผยว่่า ปััจจััยกดดัันต่่างๆ เข้้ามากระทบการลงทุุนระยะสั้้�น ทั้้�ง
ประเด็็นเงิินเฟ้้อสููง, ความเสี่่�ยงจากนโยบายของ FED, ความขััดแย้้งระหว่่างรััสเซีีย ยููเครน เป็็นต้้น
ซึ่่�งล้้วนนำำ�ไปสู่่�แรงกดดัันต่่อการขยายตััวทางเศรษฐกิิจท่ัั�วโลก เป็็นปััจจััยที่่�จา กััด Upside ในระยะสั้้�น
ของตลาด จึึงอาจส่่งผลให้้ในช่่วงนี้้�หุ้้�น Big Caps อาจ Underperform หุ้้�น Mid-Small caps ดัังนั้้�น
เราจึึงคััดกรองหุ้้�น Mid-Small Caps ที่่�กำำ�ไรมีีแนวโน้้มเติิบโตดีีสตอรี่่�เดน่่และเน้้นมีีESG ซึ่่�งช่่วยให้้
ธุุรกิิจเติิบโตได้้อย่่างย่ัั�งยืืน ทั้้�งหมดจึึงเป็็นที่่�มาของบทวิิเคราะห์์เชิิงกลยุุทธ์์ “Mid-Small All Stars”
ฉบัับนี้้�โดยเลืือก AAV, DCC, SISB เป็็นหุ้้�นเด่่นที่่�น่่าทยอยสะสม
ESG ช่่วยก้้าวผ่่านภาวะการลงทุุนที่่�ผัันผวน :
ท่่ามกลางภาวะความไม่่แน่่นอนของเศรษฐกิิจ
โลก การคััดสรรการลงทุุนจึึงจำำ�เป็็นต้้องเฟ้้น
หาธุุรกิิจที่่�มีีความยั่่�งยืืน (Sustainability) ใน
ระยะยาว กล่่าวคืือเป็็นธุุรกิิจที่่�สอดคล้้องกัับ
Megatrend โลก ให้้ความสำำ�คััญกัับด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล และ มีี
ศัักยภาพในการแข่่งขัันเหนืือคู่่�แข่่ง จึึงจะเป็็น
ทาเลืือกที่่�ดีีสามารถจำำ�กััดความเสี่่�ยง ผ่่านพ้้น
ภาวะตลาดที่่�ผัันผวน อีีกทั้้�งยัังเป็็นโอกาสใน
จัังหวะที่่�ราคาหุ้้�นปรัับตััวลงจากปััจจััยเสี่่�ยงใน
ระบบ
Mid-Small caps ก�ำไรดีสตอรี่เด่น เน้น ESG
: ด้วยภาวะตลาดในปัจจุบันที่ยังมีปัจจัยจ�ำกัด
Upside จึงอาจต้องใช้กลยุทธ์การลงทุนในการ
คัดสรรหุ้นที่ดี เพื่อจะสามารถหาผลตอบแทน
ชนะตลาดได้ โดยเราให้ความส�ำคัญในหลายแง่
มุม ได้แก่ 1) ศักยภาพในการท�ำก�ำไร ทั้งด้าน
ก�ำไรสุทธิ การบริหารต้นทุน การปรับราคาขาย
อัตราการท�ำก าไรขั้นต้น เป็นต้น 2) สตอรี่ใน
การหนุนการเติบโตในช่วงถัดไป ซึ่งบ่งชี้ถึง
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการก าหนดกลยุทธ์
ขององค์กร 3) การให้ความส�ำคัญกับ ESG

(Environment, Social, Governance) ที่จะ
หนุนให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ด้วยเงื่อนไขทั้งหมดเราจึงได้คัดกรองหุ้นMid
-Small caps ที่น่าสนใจมาน�ำเสนอในบท
วิเคราะห์ฉบับนี้ทั้งสิ้น 10 ตัวได้แก่AAV, AU,
BE8, DCC, MAJOR, RS, SISB, TWPC, VNG,
YGG สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน
ตารางหน้า 2-4
3 หุ้นเด่นที่น่าทยอยสะสม ได้แก่

1) AAV (TP@3.6) ขานรับการท่องเที่ยวไทย
ฟื้นตัว การผ่อนปรนมาตรการเข้าประเทศ โดย
ตั้งเป้าผู้โดยสารปีนี้เพิ่มขึ้น 4.2 เท่าจากปีก่อน
2) DCC (TP@3.5) คาดก�ำไร 1Q65 และปี 65
ท าจุดสูงสุดใหม่ จากยอดขายผสานอัตราก�ำไร
ขั้นต้นปรับขึ้น รวมถึงคาดจ่ายปันผลสูงถึง 6%
ต่อปี
3) SISB (TP@17) คาดก�ำไรปี 65 ท�ำจุดสูงสุด
ใหม่ ตามจ�ำนวนนักเรียนที่มากขึ้น และการเตรี
ยมขยาย รร.ใหม่ 2 แห่งในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น
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บล.เอเซีีย พลััส : IRPC
แนะนำำ�ซื้้�อ ราคาเป้้าหมาย 4.00 บาท
1Q65 กำำ�ไรลด QoQ ตามคาด แต่่ 2Q65 จะฟื้้�นตััว

  กำำ�ไรสุุทธิิ 1Q65 ลดลง 31.6%qoq มาอยู่่�ที่่� 1.5 พัันล้้านบาท ตามคาด ถููกกดดัันจากผลการดำำ�เนิินงานปกติิที่่�เผชิิญกัับผลขาดทุุน 1.1 พัันล้้านบาท จาก spread ปิิโตรเคมีี
และน้ำำ��มัันหล่่อลื่่�นที่่�ลดลง ถึึงแม้้จะมีีกำำ�ไรจากสต๊๊อกน้ำำ��มัันระดัับสููงมาช่่วยหนุุนก็็ตาม ทั้้�งนี้้�คาดผลการดำำ�เนิินงานปกติิ 2Q65 จะพลิิกกลัับมามีีกำำ�ไรได้้ดีีขึ้้�น QoQ จาก spread
โรงกลั่่�น เป็็นหลััก
   ประเมิินมููลค่่าพื้้�นฐานสิ้้�นปีี 2565 ที่่� 4.0 บาทต่่อหุ้้�น แม้้ราคาหุ้้�นจะผ่่านการปรัับฐานแล้้วระดัับหนึ่่�ง แต่่งบ 1Q65 ไม่่สดใส ราคาหุ้้�นอาจจะมีีการปรัับฐานอีีกระลอก จึึง
แนะนำำ�ให้้รอหาจัังหวะเข้้าลงทุุนรอบใหม่่รัับงบ 2Q65 ที่่�คาดจะฟื้้�นตััว โดยมีีค่่าการกลั่่�นที่่�อยู่่�ในระดัับสููงเป็็นตััวขัับเคลื่่�อน

กำำ�ไรสุุทธิิ 1Q65 ลดลง 31.6%qoq ตามคาด กดดัันธุุรกิิจปิิโตรเคมีี และน้ำำ�มั
� ันหล่่อลื่่�น

   IRPC รายงานกำำ�ไรสุุทธิิงวด 1Q65 อยู่่�ที่่� 1.5 พัันล้้านบาท ลดลง 31.6%qoq ตามคาด ถููกกดดัันจากผลการดำำ�เนิินงานปกติิในงวด 1Q65 ที่่�เผชิิญกัับผลขาดทุุนปกติิที่่�
1.1 พัันล้้านบาท จากงวดก่่อนหน้้าที่่�เป็็นกำำ�ไรปกติิที่่� 498 ล้้านบาท โดยเป็็นผลมาจากธุุรกิิจของ IRPC ที่่�ผลการดำำ�เนิินงานลดลงจากงวดก่่อนหน้้า โดย Market GIM (Gross
Integrated Margin) ในงวด 1Q65 ปรัับตััวลดลงมาอยู่่�ที่่� 7.1 จาก 10.9 เหรีียญฯต่่อบาร์์เรล ในงวดก่่อนหน้้าตาม spread ธุุรกิิจปิิโตรเคมีีที่่�ปรัับตััวลดลงมาอยู่่�เพีียง 1.7 จาก
3.8 เหรีียญฯต่่อบาร์์เรล ในงวดก่่อนหน้้า (แบ่่งเป็็น spread aromatics&styrenics ที่่� 1.0 จาก 1.8 เหรีียญฯต่่อบาร์์เรล และ spread olefins ที่่� 0.7 จาก 2.0 เหรีียญฯต่่อ
บาร์์เรล) จาก spread ผลิิตภััณฑ์์ ส่่วนใหญ่่ที่่�ลดลงจากงวดก่่อนหน้้า เพราะราคาปรัับตััวขึ้้�นไม่่ทัันกัับต้้นทุุนวััตถุุดิิบที่่�ขึ้้�นอย่่างรวดเร็็วตามราคาน้ำำ��มัันดิิบในตลาดโลก
  ส่่วน spread ปิิโตรเลีียม (Refinery+Lube) พบว่่าปรัับตััวลดลงมาอยู่่�ที่่� 4.4 จาก 6.2 เหรีียญฯต่่อบาร์์เรล ในงวดก่่อนหน้้า (แบ่่งเป็็น spread refinery ที่่� 4.2 จาก 5.1
เหรีียญฯต่่อบาร์์เรล และ spread lube ที่่� 0.2 จาก 1.1 เหรีียญฯต่่อบาร์์เรล) ถึึงแม้้spread ของน้ำำ��มัันสำำ�เร็็จรููปโดยเฉพาะดีีเซลจะปรัับตััวขึ้้�นเฉลี่่�ยราว 4 เหรีียญฯต่่อบาร์์เรล
จากงวดก่่อนหน้้า แต่่ถููกหัักล้้างกัับ crude premium ที่่�ปรัับตััวขึ้้�นราว 3 เหรีียญฯต่่อบาร์์เรล มาอยู่่�ราว 6 เหรีียญฯต่่อบาร์์เรล และ fuel loss (7%) ที่่�ปรัับตััวขึ้้�นราว 1 เห
รีียญฯต่่อบาร์์เรล ตามราคาน้ำำ��มัันดิิบที่่�ปรัับตััวขึ้้�นถึึง 20 เหรีียญฯต่่อบาร์์เรลในงวดนี้้� เมื่่�อเทีียบกัับงวดก่่อนหน้้า อีีกทั้้�งในงวด 1Q65 คาดจะได้้รัับแรงกดดัันจาก spread
น้ำำ��มัันหล่่อลื่่�น ตามราคาน้ำำ��มัันหล่่อลื่่�นที่่�ปรัับตััวลดลงจาก supply ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น และ demand ที่่�ยัังไม่่ค่่อยดีีส่่วน spread ธุุรกิิจโรงไฟฟ้้า และยููทิิลิตี้้�
ิ คาดจะทรงตััวใกล้้เคีียงกัับ
งวดก่่อนหน้้าที่่�0.96 จาก 0.92 เหรีียญฯต่่อบาร์์เรล ส่่วน crude run นั้้�น ในงวด 1Q65 พบว่่าปรัับตััวลดลงมาอยู่่�ที่่� 1.94 จาก 1.98 แสนบาร์์เรลต่่อวััน ในงวดก่่อนหน้้า
   แต่่ทั้้�งนี้้�ในส่่วนของกำำ�ไรสุุทธิิ 1Q65 ที่่�ปรัับตััวลดลงเพีียง 31.6%qoq นั้้�นเพราะได้้รัับผลบวกจากรายการพิิเศษที่่�สุุทธิิแล้้วในงวดนี้้�บัันทึึกเป็็นกำำ�ไรเพิ่่�มขึ้้�นมาอยู่่�ราว 2.6
จาก 1.7 พัันล้้านบาท ซึ่่�งหลัักๆเป็็นผลมาจากการบัันทึึกกำำ�ไรจากสต๊๊อกน้ำำ��มัันรวม LCM และขาดทุุน realized oil hedging ที่่�5.8 พัันล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�นจาก 267 ล้้านบาท ใน
งวดก่่อนหน้้า ถึึงแม้้จะมีีการบัันทึึกขาดทุุน unrealized oil hedging เพิ่่�มขึ้้�นมาอยู่่�ที่่� 2.7 พัันล้้านบาท จาก 1.5 พัันล้้านบาท ในงวดก่่อนหน้้าก็็ตาม
ทิิศทางกำำ�ไรปีี 2565 ลดลง 52.7%yoy กดดัันจากปิิโตรเคมีีและน้ำำ��มัันหล่่อลื่่�น
   เบื้้�องต้้นฝ่่ายวิิจััยยัังคงประมาณการกำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานปกติิปีี 2565 ที่่� 2.6 พัันล้้านบาท ปรัับตััวลดลง 52.7%yoy โดยกำำ�ไรที่่�ลดลงจากปีี 2564 นั้้�นถููกกดดัันจาก
ธุุรกิิจปิิโตรเคมีี และน้ำำ��มัันหล่่อลื่่�นที่่�คาดจะปรัับตััวลดลงจากปีีก่่อนหน้้า เนื่่�องจาก spread ในช่่วง 1H64 ดีีมากถืือเป็็นช่่วงผิิดปกติิ เนื่่�องจากเป็็นการกลัับมาหลัังจากหลาย
ประเทศปิิดประเทศไปจากสถานการณ์์โควิิด จึึงทำำ�ให้้ความต้้องการเก็็บสะสมสต๊๊อกค่่อนข้้างสููง ขณะที่่� supply ก็็ยัังเดิินครื่่�องเพิ่่�มขึ้้�นได้้ไม่่ทััน แต่่หลัังจากนั้้�นเมื่่�อมีีการปรัับ
ตััว สถานการณ์์ต่่างๆ เริ่่�มกลัับเข้้าสู่่� demand และ supply ที่่�แท้้จริิง สะท้้อนได้้จาก spread ในช่่วง 2H64 ที่่�ค่่อยๆปรัับตััวลดลง อีีกทั้้�งในปีี 2565 คาดจะได้้รัับแรงกดดััน
spread ปิิโตรเคมีีจาก supply ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งโรงงานเก่่าที่่�เดิินเครื่่�องเต็็มที่่� และโรงใหม่่ที่่�ทยอยผลิิตเชิิงพาณิิชย์์ เช่่นเดีียวกัับธุุรกิิจน้ำำ��มัันหล่่อลื่่�นที่่� supply คาดจะเพิ่่�มขึ้้�นจาก
โรงกลั่่�นกลัับมาเดิินเครื่่�องผลิิตเต็็มที่่�มากขึ้้�น
  มีีเพีียงธุุรกิิจโรงกลั่่�นที่่�คาดในปีี 2565 จะเห็็นการฟื้้�นตััวจากปีี 2564 ซึ่่�งอยู่่�ในระดัับต่ำำ��มาก จากผลกระทบของการปิิดประเทศทำำ�ให้้ความต้้องการใช้้น้ำำ��มัันในการเดิิน
ทางลดลงมีีนััยฯแต่่ในปีี 2565 คาดจะเริ่่�มได้้รัับผลบวกจากกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจ และการเดิินทางที่่�ปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�น หนุุนค่่าการกลั่่�นน่่าจะกลัับมาอยู่่�ในระดัับ 4-4.5 จาก
3 เหรีียญฯต่่อบาร์์เรล (ยัังไม่่รวมผลกระทบจากสถานการณ์์รััสเซีีย-ยููเครน หากยืืดเยื้้�อกิินระยะเวลาไปในช่่วง 2H65 ก็็อาจจะมีีการทบทวนสมมติิฐานให้้เหมาะสมอีีก
ครั้้�ง) นอกจากนี้้�คาดอััตราการเดิินเครื่่�องของโรงกลั่่�นในปีี 2565 จะใกล้้เคีียงปีี 2564 ที่่�ราว 1.90 แสนบาร์์เรลต่่อวััน เพราะตามแผนหยุุดเดิินเครื่่�องเพื่่�อซ่่อมบำำ�รุุง major
turnaround ราว 1 เดืือน ในงวด 4Q65 ขณะที่่�โรงงานปิิโตรเคมีีจะมีี shutdown ประจำำ�ปีี เป็็นปกติิเช่่นเดิิม
ค่่าการกลั่่�น 2Q65 ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น QoQ จะขัับเคลื่่�อนผลการดำำ�เนิินงานปกติิพลิิกเป็็นกำำ�ไรได้้
  สำำ�หรัับทิิศทางผลการดำำ�เนิินงานปกติิช่่วงสั้้�นงวด 2Q65 คาดน่่าจะพลิิกกลัับมาเป็็นกำำ�ไรได้้จากงวด 1Q65 ที่่�คาดจะเผชิิญกัับขาดทุุนปกติิตามแนวโน้้มค่่าการกลั่่�นที่่�คาด
จะปรัับตััวเพิ่่�มขึ้้�น เพราะค่่าเฉลี่่�ย spread ผลิิตภััณฑ์์น้ำำ��มัันสำำ�เร็็จรููปโดยเฉพาะกลุ่่�มดีีเซลในเดืือน เม.ย. พบว่่าอยู่่�ในระดัับ 25-30 เหรีียญฯต่่อบาร์์เรล สููงกว่่าค่า่ เฉลี่่�ยในงวด
1Q65 ที่่�ราว 19 เหรีียญฯต่่อบาร์์เรล โดยยัังรัับผลบวกจากความกัังวลว่่าอุุปทานน้ำำ��มัันจะตึึงตััวมากขึ้้�น หลัังจากสหภาพยุุโรปเตรีียมคว่ำำ��บาตรการนำำ�เข้้าน้ำำ��มัันจากรััสเซีีย อีีก
ทั้้�งราคาผลิิตภััณฑ์์ปิิโตรเคมีีน่่าจะมีีการปรัับตััวตามต้้นทุุนวััตถุุดิิบที่่�ขึ้้�นเร็็วในช่่วง 1Q65 ทำำ�ให้้downside ของ spread ที่่�โดยรวมจำำ�กััดมากขึ้้�น ขณะที่่� spread น้ำำ��มัันหล่่อลื่่�น
น่่าจะทรงตััวต่ำำ��ใกล้้เคีียงกัับงวดก่่อนหน้้า
   อย่่างไรก็็ตามในส่่วนของทิิศทางกำำ�ไรสุุทธิิ 2Q65 ยัังคงขึ้้�นอยู่่�กัับทิิศทางราคาน้ำำ��มัันดิิบในช่่วงเดืือน มิิ.ย. หากยัังยืืนได้้ในระดัับสููงเช่่นปััจจุุบััน คาดจะยัังคงมีีการบัันทึึก
กำำ�ไรจากสต๊๊อกน้ำำ��มัันอยู่่� แต่่ก็็ควบคู่่�กัับการบัันทึึกขาดทุุน oil hedging หากราคาน้ำำ��มัันเพิ่่�มขึ้้�นจากงวด 1Q65
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บล.เอเซีีย พลััส : SPALI
แนะนำำ�ซื้้�อ ราคาเป้้าหมาย 26.90 บาท
ทิิศทางกำำ�ไรจะเป็็นขาขึ้้�นใน 2Q-4Q65
กำำ�ไร 1Q65 ตามคาด 1.17 พัันล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 59% yoy จากการส่่งมอบต่่อเนื่่�องของแนวราบ และคอนโดฯ ใหม่่ 3 โครงการ หนุุนให้้
ยอดโอนฯ เติิบโต 49% yoy เท่่ากัับ 5.37 พัันล้้านบาท และ Gross Margin ขายฯ เพิ่่�มเป็็น 39.3% จาก 38% งวดปีีก่่อน จากโอนฯ คอน
โดฯ ที่่�มีีมาร์์จิ้้�นสููงขึ้้�น
ทิิศทางกำำ�ไรจะเป็็นขาขึ้้�นต่่อเนื่่�องใน 2Q-4Q65 หนุุนจากมีี Backlog แนวราบรอโอนฯ อีีก 7.7 พัันล้้านบาท, เปิิดแนวราบใหม่่เพิ่่�ม 26
โครงการ และส่่งมอบ 4 คอนโดฯ ใหม่่ช่่วง 2Q-3Q65 คงประมาณการกำำ�ไรปีีนี้้� 6.4 พัันล้้านบาท ภายใต้้ยอดโอนฯ 2.95 หมื่่�นล้้านบาท
รองรัับด้้วย Backlog สััดส่่วน 72% แนะนำำ�ซื้้�อ FV 26.90 บาท และคาด Div Yield 5.4% ต่่อปีี

กำำ�ไร 1Q65 ตามคาด โดดเด่่น YoY
  
งวด 1Q65 กำำ�ไรตามคาด 1.17 พัันล้้านบาท เติิบโต 59% yoy เกิิดจากการรัับรู้้�รายได้้ขายอสัังหาฯ เพิ่่�มขึ้้�น 49% yoy อยู่่�ที่่� 5.37 พัันล้้าน
บาท (สััดส่่วนแนวราบ 56% และคอนโดฯ 44%) ซึ่่�งในส่่วนนี้้�มีีการส่่งมอบ 3 คอนโดฯ ใหม่่ คืือ Supalai City Resort Sukhumvit 107,
Supalai Veranda Sukhumvit 117 และ Supalai Loft Wongwian Yai ที่่�มีีมาร์์จิ้้�นสููงกว่่าเฉลี่่�ย 40% ทำำ�ให้้ Gross Margin ขายฯ อยู่่�
ที่่� 39.3% เพิ่่�มจาก 38% งวดปีีก่่อน และ SGA/Sales ลดลงเป็็น 13.2% เทีียบกัับ 16.2% ตามฐานรายได้้ที่่�สููงขึ้้�นโดยทั้้�งหมดชดเชยได้้
กัับส่่วนแบ่่งกำำ�ไรบริิษััทร่่วมจากโครงการอสัังหาฯ ในออสเตรเลีียลดลง 63% จากงวดปีีก่่อนที่่� 157 ล้้านบาท เท่่ากัับ 58 ล้้านบาท ด้้าน
โครงสร้้างการเงิินยัังแข็็งแรง มีี Net Gearing ระดัับต่ำำ��ที่่� 0.42 เท่่า ใกล้้เคีียงสิ้้�นปีี 2564

คงประมาณการ Backlog ปีีนี้้�รองรัับเป้้าโอนฯ 72%
  
สิ้้�น 1Q65 มีี Backlog รวม 2.81 หมื่่�นล้้านบาท กำำ�หนดรัับรู้้�รายได้้ช่่วง 9M65 รวม 1.59 หมื่่�นล้้านบาท (แนวราบ 7.7 พัันล้้านบาท และ
คอนโดฯ 8.2 พัันล้้านบาท) รองรัับ 72% ของเป้้าโอนฯ ปีีนี้้�ที่่�ประเมิินไว้้ 2.95 หมื่่�นล้้านบาท ที่่�เหลืือมาจากการเปิิดขายโอนฯ แนวราบใหม่่
26 โครงการ และสต๊๊อกคอนโดฯ พร้้อมอยู่่�ที่่�มีีมููลค่่าเหลืือขาย 1.74 หมื่่�นล้้านบาท ภายใต้้ Norm profit margin 21.5% ประเมิินกำำ�ไร
ปกติิปีีนี้้� 6.4 พัันล้้านบาท

ซื้้�อ....กำำ�ไรรายไตรมาสมีีทิิศทางเป็็นขาขึ้้�น
คง FV ปีี 2565 ที่่� 26.90 บาท (อิิง PER 9 เท่่า) แนะนำำ�ซื้้�อ จากทิิศทางกำำ�ไรมีีลัักษณะเป็็นขาขึ้้�นต่่อเนื่่�องใน 2Q-4Q65 หนุุนจากการเปิิด
โครงการแนวราบใหม่่, การส่่งมอบห้้อง Penthouse ราว 10 ยููนิิต มููลค่่า 600 ล้้านบาทในโครงการสุุขุุมวิิท 39 ซึ่่�งมีีมาร์์จิ้้�นสููงเกิิน 40%
และขายตั้้�งแต่่ 1Q65 คาดเริ่่�มโอนฯ 2Q65 รวมถึึงอีีก 4 คอนโดฯ ใหม่่ มููลค่่า 1.16 พัันล้้านบาท (มีียอดจองเฉลี่่�ย 62%) ที่่�จะทยอยสร้้าง
เสร็็จและโอนงวด 2Q65 และ 3Q65 อย่่างละ 2 โครงการ โดย Hi-light อยู่่�ที่่�โครงการ Supalai Veranda รามคำำ�แหง มููลค่่าสููง 6.05
พัันล้้านบาท (ยอดจอง 87%) จะเริ่่�มส่่งมอบส่่วนใหญ่่ตั้้�งแต่่ ก.ค. 2565 ทำำ�ให้้น้ำำ��หนัักกำำ�ไร 2H65 จะเด่่นกว่่า 1H65
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บล.เอเซีีย พลััส : AP
แนะนำำ�ซื้้�อ ราคาเป้้าหมาย 12.00 บาท
กำำ�ไร 1Q65 สุุดแข็็งแกร่่ง
กำำ�ไรปกติิ 1Q65 ใกล้้เคีียงคาด 1.73 พัันล้้านบาท ทำำ�จุุดสููงสุุดใหม่่รายไตมาส (+ 33% yoy และ 74% qoq) จากยอดโอนฯ 1.06 หมื่่�นล้้านบาท (+20% yoy
และ 46.5% qoq) หนุุนจากกลุ่่�มแนวราบ และโอนฯ คอนโดฯ ใหม่่ รวมถึึงโอนฯ JV ต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้รัับรู้้�ส่่วนแบ่่งกำำ�ไรบริิษััทร่่วม 247 ล้้านบาท
ทิิศทางกำำ�ไร 2Q-4Q65 จะยัังเติิบโต YoY จาก Backlog แนวราบรอโอนฯ ที่่�สููงถึึง 1.5 หมื่่�นล้้านบาท, การเปิิดโครงการแนวราบใหม่่มากขึ้้�นช่่วง 2Q-4Q65
และการส่่งมอบ 2 คอนโดฯ JV ใหม่่ใน 3Q65 โดยเป้้าโอนฯ ปีีนี้้�มีี Backlog รองรัับ 79% และประเมิินกำำ�ไรปีี 2565 ทำำ�จุุดสููงสุุดใหม่่ที่่� 4.72 พัันล้้านบาท
(+6.3% yoy) แนะนำำ�ซื้้�อ FV อยู่่�ที่่� 12.00 และเลืือกเป็็นหนึ่่�งในหุ้้�นเด่่นของกลุ่่�มฯ ที่่�มีีความปลอดภััยด้้วย Backlog สููง, พอร์์ตสิินค้้ากระจายตััวและเด่่นแนว
ราบ, การเงิินแข็็งแรง, และปัันผลเฉลี่่�ย 5% ต่่อปีี

กำำ�ไร 1Q65 ใกล้้เคีียงคาด ทำำ� New High และ เติิบโตอย่่างแข็็งแกร่่ง
งวด 1Q65 กำำ�ไรปกติิใกล้้เคีียงคาด 1.73 พัันล้้านบาท โดยถืือเป็็นจุุดสููงสุุดใหม่่รายไตรมาส และเติิบโตแข็็งแกร่่งสุุดในกลุ่่�มฯ ระดัับ 33% yoy และ 74%
qoq ขัับเคลื่่�อนจากรายได้้ขายอสัังหาฯ ทำำ� New Record High อยู่่�ที่่� 1.06 หมื่่�นล้้านบาท (+20% yoy และ 46.5% qoq) มาจากยอดโอนฯ แนวราบสููงถึึง
9.76 พัันล้้านบาท ส่่วนคอนโดฯ มีียอดโอนฯ 853 ล้้านบาท ซึ่่�งราว 630 ล้้านบาท เกิิดจากการเริ่่�มโอนฯ กรรมสิิทธิ์์�โครงการใหม่่ Aspire Erawan Prime
มููลค่่า 3.2 พัันล้้านบาท (ขาย 40%) ขณะที่่� Gross Margin ขายฯ ขยัับขึ้้�นเป็็น 32.3% จาก 31.5% งวดปีีก่่อน และ 32.1% งวดก่่อน จากมาร์์จิ้้�นแนวราบดีี
ขึ้้�น ด้้านส่่วนแบ่่งกำำ�ไรบริิษััทร่่วม 247 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 41% yoy แต่่ลดลง 11% จากงวดก่่อน สำำ�หรัับโครงสร้้างการเงิินมีีความแข็็งแรง ด้้วย Net Gearing
ระดัับต่ำำ�� 0.49 เท่่า ลดลงจาก 0.60 เท่่า ณ สิ้้�นปีี 2564

ยอด Presale 4M65 คิิดเป็็น 35% ของเป้้าฝ่่ายวิิจััยทั้้�งปีี
แม้้ภาวะตลาดอสัังหาฯ เดืือน เม.ย. 2565 จะเจอวัันหยุุดยาวในเทศกาลสงกรานต์์และไม่่มีีการเปิิดโครงการใหม่่ แต่่กิิจกรรมการขายยัังอยู่่�ในเกณฑ์์ดีีโดย
มีียอดขายรวม 3.19 พัันล้้านบาท (+6.7% yoy) แบ่่งเป็็นแนวราบ 2.72 พัันล้้านบาท และคอนโดฯ 467 ล้้านบาท ส่่งผลให้้ยอด Presale สะสม 4M65 อยู่่�ที่่�
1.61 หมื่่�นล้้านบาท (+47% yoy) ภายใต้้กำำ�หนดการเปิิดโครงการใหม่่ 11 โครงการ มููลค่่า 1.62 หมื่่�นล้้านบาท (เป็็นคอนโดฯ 2 โครงการ มููลค่่า 5.6 พัันล้้าน
บาท) ในเดืือน พ.ค.-มิิ.ย. 2565 น่่าจะทำำ�ให้้ยอด Presale 2Q65 ยืืนระดัับสููงไม่่ต่ำำ��กว่่า 1 หมื่่�นล้้านบาท และมีีโอกาสใกล้้เคีียง
1Q65 ที่่� 1.29 หมื่่�นล้้านบาท ก่่อนเร่่งตััวขึ้้�นใน 2H65 โดยมีีแรงหนุุนจากแผนเปิิดโครงการใหม่่เพิ่่�มอีีก 44 โครงการ รวม 4.63 หมื่่�นล้้านบาท (เป็็นคอนโดฯ
2 โครงการ มููลค่่า 6.2 พัันล้้านบาท) ในการขัับเคลื่่�อนยอด Presale ปีี 2565 สู่่�เป้้าหมายของฝ่่ายวิิจััยที่่� 4.61 หมื่่�นล้้านบาท (เป้้าบริิษััท 5 หมื่่�นล้้านบาท)
โดยยอด 4M65 คิิดเป็็น 35% ของประมาณการฝ่่ายวิิจััยทั้้�งปีี

มีี Backlog รองรัับเป้้าโอนฯ 79% และกำำ�ไรจากนี้้�จะเพิ่่�ม YoY ทุุกไตรมาส
แม้้กำำ�ไร 2Q65 คาดลดลง QoQ และเป็็นจุุดต่ำำ��สุุดของปีี จากปััจจััยเรื่่�องฤดููกาลที่่�มีีวัันหยุุดยาวเดืือน เม.ย. และไม่่มีีการโอนกรรมสิิทธิ์์�คอนโดฯ ใหม่่ รวมถึึง
มีีค่า่ ใช้้จ่่ายเพิ่่�มจากการเปิิดโครงการใหม่่และกิิจกรรมการตลาด แต่่ทิิศทางกำำ�ไรจะยัังมีีแนวโน้้มดีีขึ้้�น YoY ขัับเคลื่่�อนด้้วยการมีี Backlog รอโอนฯ ระดัับ
สููง โดยสิ้้�น เม.ย. รวม 3.2 หมื่่�นล้้านบาท (รวม JV) เป็็น Backlog ของบริิษััทเองที่่�พร้้อมส่่งมอบปีีนี้้� 1.58 หมื่่�นล้้านบาท (รองรัับเป้้าโอนฯ ปีีนี้้� 79%) ส่่วน
นี้้�เป็็นแนวราบมากถึึง 1.52 หมื่่�นล้้านบาท ที่่�จะมาสนัับสนุุนต่่อยอดโอนแนวราบ 2Q65 และต่่อเนื่่�อง 2H65 ตามแผนเปิิดโครงการแนวราบใหม่่อีีกจำำ�นวน
มาก ขณะที่่� Backlog ของ JV รอโอนฯ ปีีนี้้�อีีก 7.04 พัันล้้านบาท ส่่วนใหญ่่เป็็นของคอนโดฯ JV ใหม่่ 2 โครงการ (Life Sathorn Sierra มููลค่่า 6.25 พััน
ล้้านบาท ขาย 53% และ Rhythm Ekkamai Estate มููลค่่า 3.35 พัันล้้านบาท ขาย 30%) ที่่�เตรีียมส่่งมอบ 3Q65 จะเข้้ามาช่่วยเพิ่่�มส่่วนแบ่่งกำำ�ไรสููงขึ้้�น จึึง
ประเมิินทิิศทางกำำ�ไรตั้้�งแต่่ 2Q-4Q65 จะเติิบโต YoY (และเป็็นขาขึ้้�น QoQ รายไตรมาส) เบื้้�องต้้นฝ่่ายวิิจััยคงประมาณการเดิิม คาดกำำ�ไรปกติิปีีนี้้� 4.72 พััน
ล้้านบาท (+6.3% yoy) เป็็นส่่วนแบ่่งกำำ�ไร JV ที่่� 1.02 พัันล้้านบาท

คงแนะนำำ�ซื้้�อ....FV 12.00 บาท
คงกำำ�หนด PER 8 เท่่า และ FV ปีี 2565 อยู่่�ที่่� 12.00 บาท แนะนำำ�ซื้้�อ โดย AP เป็็นหนึ่่�งในตััวเลืือกของกลุ่่�มฯ ที่่�มีีความปลอดภััยด้้วย Backlog ระดัับสููง,
พอร์์ตสิินค้้าหลากหลาย และเด่่นในกลุ่่�มแนวราบ, การเงิินแข็็งแรง พร้้อมคาด Div Yield 5% ต่่อปีี
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บล.เคทีีบีีเอสทีี : ADVANC
แนะนำำ�ถืือ ราคาเป้้าหมาย 220 บาท
1Q22 กำำ�ไรใกล้้เคีียัังตลาดคาดแนวโน้้มฟื้้�นตััวในช่่วงที่่�เหลืือของปีี
เราคงคำำ�แนะนำำ� “ถืือ” และราคาเป้้าหมายที่่� 220.00 บาท อิิงวิิธีี DCF (WACC 8.7%, Terminal growth 2%) ทั้้�งนี้้�บริิษััทประกาศ
กำำ�ไรปกติิ 1Q22 ที่่� 6.4 พัันล้้านบาท (-8% YoY, -6% QoQ) ใกล้้เคีียงกัับที่่�ตลาดประเมิิน โดย YoY ลดลงจากต้้นทุุนบริิการหลัักที่�่
เพิ่่�มขึ้้�น (+2% YoY, ทรงตััว QoQ) จากการลงทุุนโครงข่่ายและคลื่่�นความถี่่�ใหม่่ ส่่วน QoQ กำำ�ไรลดลงจากรายได้้หลัักที่่�อ่่อนตััว โดย
รายได้้หลัักอยู่่�ที่่� 3.3 หมื่่�นล้้านบาท (ทรงตััว YoY, -2% QoQ) กำำ�ลัังซื้้�อและการแข่่งขัันยัังกดดััน ARPU ทั้้�งในส่่วนของธุุรกิิจ Mobile
และFBB
ทั้้�งนี้้�เรายัังคงประมาณการกำำ�ไรปกติิปีี 2022E ที่่� 2.8 หมื่่�นล้้านบาท (+2% YoY) คาด
ช่่วงที่�เ่ หลืือของปีี กำำ�ไรฟื้้�นตััวได้้จากเศรษฐและนัักท่่องเที่่�ยวที่่�เริ่่�มกลัับมา (กำำ�ไร 1Q22 คิิดเป็็น 23% ของประมาณการดัังกล่่าว)
ราคาหุ้้�น underperform SET ราว -2% ในช่่วง 3 เดืือนที่่�ผ่่านมา คาดมาจากการขาดปััจจััยใหม่่และอยู่่�ระหว่่างรอความชััดเจนการ
เกิิด amalgamation ระหว่่าง DTAC กัับ TRUE หลัังจากที่่�ประเด็็นดัังกล่่าวทำำ�ให้้หุ้้�น outperform SET กว่่า +23% ในช่่วง 12 เดืือนที่�่
ผ่่านมา เราประเมิินหุ้้�นจะยัังเคลื่่�อนไหวใกล้้เคีียงกัับ SET ในระยะถััดไปจนกว่่าจะเห็็นความชััดเจนของดีีลดัังกล่่าวซึ่่�งคาดว่่าจะรู้้� ผลใน
2H22E
Event : 1Q22 results review
1Q22 กำำ�ไรลดลงทั้้�ง YoY, QoQ จากปััจจััยทั้้�งต้้นทุุนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นและรายได้้ที่่�ลดลง บริิษััทประกาศ
กำำ�ไรสุุทธิิ 1Q22 ที่่� 6.3 พัันล้้านบาท อย่่างไรก็็ตามหากตััด fx loss กำำ�ไรปกติิยู่่�ที่่� 6.4 พัันล้้านบาท (-8%YoY, -6% QoQ) ใกล้้เคีียงกัับ
ที่่�ตลาดประเมิิน โดย YoY ลดลงจากต้้นทุุนบริิการหลัักที่่�เพิ่่�มขึ้้�น ส่่วนQoQ ลดลงจากรายได้้หลัักที่่�อ่่อนตััว โดยรายได้้จากบริิการหลััก
อยู่่�ที่่� 3.3 หมื่่�นล้้านบาท (ทรงตััว YoY, -2% QoQ) การฟื้้�นตััวของกำำ�ลัังซื้้�อผู้้�บริิโภคยัังช้้าและการแข่่งขัันยัังคงรุุนแรงแต่่ได้้ลููกค้้าใหม่่
มาชดเชย
โดย Mobile business ARPU ลดลงมาที่่� 216 บาท (-7% YoY, -4% QoQ) โดยมีี net add เพิ่่�มราว 5.1แสน subs ในขณะที่่�FBB
business ARPU อยู่่�ที่่� 446 บาท (-3% YoY, ทรงตััว QoQ) โดยมีี net add ราว 0.9 แสน subs ในขณะที่่�ต้้นทุุนบริิการหลัักยััง
เป็็นขาขึ้้�นจากการลงทุุนโครงข่่ายและตััดจำำ�หน่่ายคลื่่�นความถื่่� 700MHz (+2% YoY, ทรงตััว QoQ) ส่่วน SG&A ทรงตััว YoY แต่่ลดลง
-5% จากปััจจััยฤดููกาลค่่าใช้้จ่่ายทางการตลาด
Implication
คงประมาณการกำำ�ไรปีี 2022E ช่่วงที่่�เหลืือของปีี คำำ�ดทยอยฟื้้�นตััวจากกิิจกรรมทาง
เศรษฐกิิจที่�เ่ ริ่่�มกลัับมา เบื้้�องต้้นเรายัังคงประมาณการกำำ�ไรปกติิปีี 2022E ที่่� 2.8 หมื่่�นล้้านบาท
(+2% YoY) โดยกำำ�ไรปกติิ 1Q22 คิิดเป็็น 23% ประเด็็นการแข่่งขัันยัังเป็็นปััจจััยกดดััน แต่่คาดว่่าจะได้้รัับการผ่่อนคล้้ายจากเศรษฐกิิจ
ที่่�ดีีขึ้้�นและการกลัับมาของนััดท่่องเที่่�ยวจะช่่วยให้้ผลประกอบการในช่่วงที่่�เหลืือของปีี ฟื้้�นตััวได้้ ทั้้�งนี้้�บริิษััทยัังคง guidance ปีี 2022E
โดยมีีรายได้้จากบริิการหลัักและEBITDA มีีการเติิบโตในระดัับ mid-single digit และlow-single digit ตามลำำ�ดัับ และCAPEX ที่�่
ระดัับ 3.0-3.5หมื่่�นล้้านบาท สอดคล้้องกัับประมาณการของเรา
Valuation/Catalyst/Risk
ราคาเป้้าหมาย 220.00 บาท อิิงวิิธีี DCF (WACC 8.7%, Terminal growth 2%) ทั้้�งนี้้�ระยะยาวการใช้้งาน Data ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของลููกค้้า
จะเป็็น Key catalyst ให้้กัับหุ้้�น อย่่างไรก็็ตามระยะส้้น investment cycle รอบใหม่่ (5G) และความเสี่่�ยงจากการแข่่งขัันที่่�รุุนแรง
จะเป็็นปััจจััยกดดัันผลประกอบการ
Analyst :Poonpat Chaikumhan, CFA (Reg. no. 038730)
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บล.ฟิิลลิิป : TKS
แนะนำำ� “ซื้้�อ” ราคาพื้้�นฐาน 13.60 บาท

1Q65 กำ�ไรโต 32.8% y-y ทั้งจาก TKS และบริษัทร่วม
1Q65 กำ�ไร 141 ลบ. +32.8% y-y : รายได้-15.4% ที่ 398 ลบ. และต้นทุน -20.5%
จากการขายกลุ่มธุรกิจบัตรพลาสติกไป 3Q64 แต่ได้การโตในงานฉลาก/บรรจุภัณฑ์
ป้องกันปลอมแปลงและเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม ซึ่งมี GPM ที่สูงมาชดเชย GPM รวม
เพิ่มขึ้นเป็น 32.8% จาก 28.4% และ SG&A -23.3% จากการคุมค่าใช้จ่ายและขาย
ธุรกิจบัตรพลาสติกไป ทำ�ให้ธุรกิจสิ่งพิมพ์กำ�ไร +20.5% อีกทั้งรับรู้ส่วนแบ่งกำ�ไรจาก
SYNEX และ PTECH +38.7% ตามกำ�ไรที่ดีขึ้น
2Q65 แนวโน้มกำ�ไรน่าจะอ่อนตัวลง q-q : ธุรกิจสิ่งพิมพ์น่าจะยังดีต่อเนื่อง โดยราย
ได้น่าจะใกล้เคียง q-q และ GPM น่าจะไม่น้อยกว่า 30% แต่บริษัทร่วมกำ�ไรอาจอ่อน
ลงจาก PTECH ที่กำ�ไรดีขึ้นใน 1Q65 มาจากการขายสินทรัพย์ไม่น่าจะมีเข้ามาอีก และ
SYNEX อาจมีผลกระทบด้านต้นทุนจากเงินบาทอ่อนค่า
แนะนำ� “ซื้อ” ราคาพื้นฐาน 13.60 บาท : ยังคงคาดการณ์กำ�ไรปีนี้ที่ 493 ลบ.
ไว้ก่อน คงราคาพื้นฐานที่ 13.60 บาท(P/E 14 เท่า) ราคาหุ้นอ่อนตัวลง มี
upsideมากขึ้น ปรับคำ�แนะนำ�เป็น “ซื้อ” จาก “ทยอยซื้อ”

สยาม ติยานนท์, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #17970
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บล.เคจีีไอ : SUN
แนะนำำ�ซื้้�อ ราคาเป้้าหมาย 8.40 บาท
กำ�ไรสุทธิใน 1Q65 ทรงตัว YoY แต่ลดลง QoQ

   กำ�ไรสุทธิของ SUN ใน 1Q65 อยู่ที่ 30 ล้านบาท (-0.6% YoY, -53.8% QoQ) ต่ำ�กว่าประมาณการของเรา
32% และต่ำ�กว่า consensus 24% โดยสาเหตุสำ�คัญที่ทำ�ให้ผลประกอบการต่ำ�เกินคาดคืออัตรากำ�ไรขั้นต้น
(GPM) ที่ลดลง 210bps YoY และ 480bps QoQ เหลือ 13.1%
ซึ่งต่ำ�กว่าที่คาดไว้ถึง 240bps เนื่องจากราคาบรรจุภัณฑ์กระป๋องสูงขึ้น และวัตถุดิบข้าวโพดหวานมีปริมาณต่ำ�
นอกจากนี้ยังมีการติดเชื้อ COVID-19 บางรายที่โรงงานในช่วงต้นปีด้วย ในขณะเดียวกัน สัดส่วนค่าใช้จ่าย
SG&A ต่อยอดขายยังสูงกว่าที่เราคาดไว้ 90bps โดยอยู่ที่ 9.6% เนื่องจากต้นทุนการบริหารจัดการที่เกิดจาก
การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้กรรมการ และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในโครงการปลูกพืชที่ให้มูลค่าสูง
   ยอดขายเพิ่มขึ้น 7% YoY เป็น 700 ล้านบาท เนื่องจาก i) การส่งออกข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องเพิ่มขึ้น
(+5% YoY) โดยเฉพาะในตลาดญี่ปุ่น และไต้หวัน จากทั้งลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม และ ii) ยอดขายในประเทศ
ของสินค้าพร้อมทาน (+47% YoY) เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มกำ�ลังการผลิต และการออกสินค้าใหม่
กำ�ไรสุทธิจะเร่งตัวขึ้นใน 2Q-3Q65F

  ถึงแม้ว่าผลประกอบการใน 1Q65 จะออกมาต่ำ�เกินคาด แต่เรายังคงมองแนวโน้มของ SUN เป็นบวก
เพราะตามปกติแล้วไตรมาสแรกจะเป็นช่วง low season ของข้าวโพดหวาน ในขณะที่ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคใน
1Q65 ส่วนใหญ่คลี่คลายลงไปแล้ว โดยราคาบรรจุภัณฑ์กระป๋องเริ่มลดลงแล้ว
และไม่มีปัญหาการดำ�เนินงานสะดุดเพราะการระบาดของ COVID-19 อีกใน 2Q65 เราคาดว่ากำ�ไรของ SUN
จะเร่งตัวขึ้นในช่วง 2Q-3Q65F จากปัจจัยฤดูกาล รวมถึงเงินบาทที่อ่อนค่าลง และยอดขายที่แข็งแกร่งของ
สินค้าอาหารพร้อมรับประทาน ทั้งนี้ กำ�ไรสุทธิใน 1Q65 คิดเป็น 11% ของประมาณการกำ�ไรปีนี้ของเราที่ 288
ล้านบาท (+38% YoY)
Valuation & Action

   เรายังคงคำ�แนะนำ�ซื้อ SUN โดยประเมินราคาเป้าหมายปี 2565 ที่ 8.40 บาท โดยราคาหุ้น SUN ใน
ปัจจุบันคิดเป็น PER ที่ต่ำ�เพียง 12.5x (-0.5 S.D.) เท่านั้น ในขณะที่อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคาดจูงใจที่
5.6%
Risks

   อัตราแลกเปลี่ยน, ต้นทุนวัตถุดิบและการขนส่งแพงขึ้น, และสภาพภูมิอากาศ
Tidarat Palodom

66.2658.8888 Ext. 8348
Tidaratp@kgi.co.th
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บล.ดีีบีีเอสวิิคเคอร์์ส : BJC
ค�ำแนะน�ำอยู่ในช่วงการทบทวน
ราคาปิิด 36.00 บาท ราคาพื้้�นฐาน ทบทวน (เดิิม 38.00 บาท) ทำำ�กำำ�ไร 1Q65 ได้้แข็็งแกร่่ง
   - รายงานกำำ�ไรสุุทธิิ 1Q65 1.24 พัันล้้านบาท (+23% y-o-y, -9.9% q-o-q) ถืือว่่าออกมาดีีตามที่่�
ตลาดคาด.
   - แรงสนัับสนุุนมาจากรายได้้ที่่�ทำำ�ได้้สููงคืือ 36.2 พัันล้้านบาท (+11.4% y-o-y, -3% q-o-q),
สััดส่่วนค่่าใช้้จ่่าย SG&A เทีียบกัับยอดขายที่่�ตำำ�ลึึง และมีีกำำ�ไรจากส่่วนแบ่่งการลงทุุนในงวดนี้้� ขณะที่่�y
-o-y เป็็นขาดทุุน
   - รายได้้ที่่�แข็็งแกร่่งมาจากหน่่วยธุุรกิิจ supply chains ทั้้�งหมด แต่่ที่่�เติิบโตเด่่น นาการเติิบโตคืือ
บรรจุุภััณฑ์์
   - ด้้านธุุรกิิจ Modern retail supply chain หรืือ BigC เพิ่่�ม +6.6% y-o-y, -2.5% q-o-q มาจาก
การขยายสาขา และมีีSSSG +2.9%
   - สำำ�หรัับรายได้้อื่่�น ๆ เพิ่่�ม 5% y-o-y และ0.6% q-o-q เป็็น 3.2 พัันล้้านบาท เพราะให้้ส่่วนลดค่่า
เช่่าที่่�น้้อยลง
   - ส่่วนอััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้นลดลงเป็็น 18.6% ใน 1Q65 vs 19.1% ใน 1Q64 และ19.5% in 4Q21 ผล
พวงจากต้้นทุุนที่่�สููงขึ้้�น และProduct Mix
   - สััดส่่วนค่่าใช้้จ่่าย SG&A เทีียบกัับยอดขายลดลงเป็็น 19.9% ใน 1Q65 จาก 20.8% ใน 1Q64
แต่่ทรงตััวเทีียบ 4Q64
   - คำำ�แนะนำำ� : อยู่่�ในช่่วงการทบทวน จากก่่อนหน้้าแนะนำำ� ซื้้�อ ที่่�ราคาพื้้�นฐาน 38.00 บาท โดยจะ
มีีการประชุุมนัักวิิเคราะห์์อีีกครั้้�ง

นัักวิิเคราะห์์ : ลีีนา แพรรัักขกิิจ : leenap@th.dbs.com : Tel. 02 857 7826
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บล.เมย์์แบงก์์ (ประเทศไทย) : AP
แนะนำำ�ซื้้�อ ราคาเป้้าหมาย 12.50 บาท
U/G เป็็น ซื้้�อ เพิ่่�ม TP เป็็น 12.5 บาท จาก 10.8 บาท

เราอััพเกรด AP จาก ถืือ เป็็น ซื้้�อ ราคาหุ้้�นที่่�ปรัับฐาน (-10% ตั้้�งแต่่ ปลายเมษา) ส่่งผลให้้ราคาเป้้าหมายใหม่่
ที่่� 12.5 บาท บนค่่า P/E เฉลี่่�ยระยะยาว 7.5 เท่่ามีีอััพไซด์์ เราเพิ่่�มประมาณการกำำ�ไรปีี 65 ขึ้้�น 11% เป็็น 5.2
พัันล้้านบาท (+15% YoY) สะท้้อนผลประกอบการไตรมาส 1/65 ที่่�แข็็งแกร่่ง แม้้ภาพรวมเศรษฐกิิจมหภาคจะ
ชะลอตััว แต่่ปีีนี้้� AP ยัังคงรั้้�งอัันดัับ 1 ในแง่่ยอดขายล่่วงหน้้าและการเปิิดโครงการใหม่่เป็็นปีีที่่�สามติิดต่่อกััน
นัับตั้้�งแต่่ปีี 63 นอกจากนี้้� เรายัังประเมิินอััตราผลตอบแทนจากเงิินปัันผลตามอััตราการจ่่าย 35% ที่่�ประมาณ
5-6% ต่่อปีี และจาก net gearing เพีียง 0.5 เท่่า AP น่่าจะจ่่ายเงิินปัันผลเพิ่่�มได้้ในอนาคต
กำำ�ไร 1Q65 แข็็งแกร่่ง สููงกว่่าประมาณการของเรา 8%

กำำ�ไร 1Q65 อยู่่�ที่่� 1.73 พัันล้้านบาท (+23% YoY, +74%QoQ) สููงกว่่าประมาณการของเราที่่� 1.6 พัันล้้านบาท
8% รายได้้อยู่่�ที่่� 1.08 หมื่่�นล้้านบาท (+20% YoY) เทีียบกัับประมาณการของเราที่่� 1 หมื่่�นล้้านบาท ซึ่่�งส่่วน
ใหญ่่มาจากยอดขายอสัังหาริิมทรััพย์์แนวราบที่่�เติิบโตดีี อััตรากำำ�ไรขั้้�นต้้น/สุุทธิิอยู่่�ที่่� 33%/16% เป็็นไปตามที่่�
เราคาดไว้้
เพิ่่�มประมาณการกำำ�ไรปีี 65 ขึ้้�น 11%

จากยอดขายอสัังหาแนวราบที่่�เติิบโตเกิินคาดด้้วยยอดขายล่่วงหน้้า/รายได้้ 1.08 หมื่่�น ลบ. (+48% YoY)/
9.8 พััน ลบ. (+20% YoY) ในไตรมาส 1/65 เราจึึงเพิ่่�มประมาณการรายได้้/กำำ�ไรขึ้้�น 11-12% เป็็น 4.08 หมื่่�น
ลบ. / 5.2 พััน ลบ. โดยกำำ�ไร 1Q65 คิิดเป็็น 33% ของประมาณการทั้้�งปีีของเรา เราคาดว่่ากำำ�ไร 2Q65 และ
3Q65 จะอ่่อนตััวกว่่าไตรมาส 1/65 แต่่มีีแนวโน้้มฟื้้�นตััวในไตรมาส 4/65 จากโครงการคอนโดมิิเนีียมหลาย
โครงการแล้้วเสร็็จ
AP คงเป้้าธุุรกิิจ แม้้ภาพรวมดููจะอ่่อนตััวลง

ยอดขายล่่วงหน้้าของ AP ในเดืือนเมษายนอ่่อนตััวลงเป็็น 3.2 พััน ลบ. เทีียบกัับค่่าเฉลี่่�ยรายเดืือนที่่� 4.3 พััน
ลบ.ในไตรมาส 1/65 อย่่างไรก็็ตาม AP คาดว่่ายอดขายพรีีเซลล์์รายเดืือนจะดีีดตััวขึ้้�นในช่่วงเดืือนพฤษภาคม
-มิิถุุนายน เนื่่�องจากการเปิิดโครงการใหม่่มีีมููลค่่า 1.6 หมื่่�น ลบ.ในไตรมาส 2/65 เทีียบกัับ 9.2 พััน ลบ.ใน
ไตรมาส 1/65 แม้้ว่่าแนวโน้้มภาพรวมเศรษฐกิิจจะแย่่ลงและโครงการใหม่่บางโครงการเลื่่�อนจากครึ่่�งปีีแรก
เป็็นครึ่่�งหลััง AP ยัังคงเป้้าเปิิดโครงการใหม่่ที่่� 7.8 หมื่่�น ลบ.และเป้้ายอดขายล่่วงหน้้าที่่� 5.0 หมื่่�น ลบ. ปััจจััย
เสี่่�ยง ได้้แก่่
1) ความยากในการปรัับราคาตามต้้นทุุนที่่�เร่่งตััวขึ้้�น
2) การขาดแคลนแรงงาน/ผู้้�รัับเหมา

3) การเปิิดตััวโครงการล่่าช้้า และ

4) อุุปสงค์์ชะลอตััว ขณะที่่�ราคาวััสดุุก่่อสร้้างทยอยเพิ่่�มขึ้้�นตั้้�งแต่่ปีที่่�
ี แล้้ว ต้้นทุุนอื่่�นๆ เช่่น พลัังงาน ค่่าขนส่่ง
และค่่าแรงก็็มีีโอกาสสููงที่่�จะเพิ่่�มขึ้้�นในอนาคตเช่่นกััน

Vanida Geisler, CPA

Vanida.G@maybank.com

(66) 2658 6300 ext 1394

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น

MAGAZINE HOONINSIDE

บล.คิิงส์์ฟอร์์ด : CRC
แนะนำำ� “ซื้้�อเก็็งกำำ�ไร” คงราคาเป้้าหมาย 43.50 บาท
• 1Q65 รายงานกำำ�ไรสุุทธิิที่่� 1,204 ลบ. (+199.92% YoY, -49.22% QoQ )

CRC รายงานผลประกอบการงวด 3 เดืือน 1Q65 มีีกำ�ำ ไรสุุทธิิอยู่่�ที่่� 1,204 ลบ.(+199.92% YoY,
-49.22% QoQ ) โดยในส่่วนของรายได้้จากการขายและการบริิการอยู่่�ที่่� 52,420 ลบ. (+15.37% YoY,
-3.50% QoQ ) ภาพ QoQ รายได้้ทรงตััวจากฐานที่่�สููงและการใช้้จ่่ายจาก Pent Up Demand ในช่่วง
4Q64 ขณะที่่�ภาพ YoY ฟื้้�นตััวได้้โดดเด่่นจากการ Reopening ทั้้�ง 3 กลุ่่�มธุุรกิิจ FASHION(+17.9%
YoY, -25.8% QoQ ) HARDLINE(+19.4% YoY, -4.4% QoQ ) และ FOOD(+12.0% YoY, +15.4%
QoQ ) และรัับแรงหนุุนจากมาตรการ ช็็อปดีีมีีคืืน ในวัันที่่� 01 ม.ค.65-15ก.พ.65 นอกจากนี้้�ในส่่วน
ของรายได้้ค่่าเช่่าซึ่่�งมีีมาร์์จิ้้�นสููง ก็็ปรัับตััวขึ้้�นมาอยู่่�ที่่� 1,512 ลบ.(+8.9% YoY, +4.2% QoQ ) แม้้จะยััง
คงมีีการให้้ Discount ช่่วยเหลืือแก่่ผู้้�เช่่าบ้้าง อย่่างไรก็็ตาม ในส่่วนของกำำ�ไรสุุทธิิ จะเห็็นได้้ว่่าลดลง
ที่่�ระดัับ -49.22% QoQ ซึ่่�งหดตััวค่่อนข้้างสููงเมื่่�อเทีียบกัับรายได้้ที่่�ทรงตััว คาดว่่าสาเหตุุหลัักๆจะมา
จาก Product Mix ที่่�เปลี่่�ยนไปในไตรมาสที่่�1 โดยเมื่่�อเทีียบกัับ 4Q64 แล้้ว ยอดขาย FASHION จะหด
ตััวตามฤดููกาล ขณะเดีียวกัันนั้้�นเอง ยอดขาย FOOD กลัับเพิ่่�มขึ้้�น ส่่งผลให้้ GPM มีีการปรัับตััวลดลง
QoQ จาก 4Q64 ที่่�26.89% มาอยู่่�ที่่� 25.15% ใน 1Q65

• ภาพ YoY ยัังจะฟื้้�นตััวได้้โดดเด่่นต่่อใน 2Q65 จาก 2Q64 ที่่�ขาดทุุน

สำำ�หรัับแนวโน้้มผลการดำำ�เนิินงานในช่่วง 2Q65 เบื้้�องต้้นเราคาดว่่าจะฟื้้�นตััวได้้ดีีต่่อเนื่่�อง YoY สืืบ
เนื่่�องจากมาตรการควบคุุมโรค Covid-19 ที่่�ส่่งผลให้้ 2Q64 CRC ขาดทุุนสุุทธิิที่่� -471 ลบ. อย่่างไร
ก็็ตามภาพ QoQ อาจจะเห็็นการอ่่อนตััวได้้บ้้าง จากเบื้้�องต้้นที่่�เราคาดว่่ายอดขายในส่่วนของ
HARDLINE และ FASHION อาจชะลอตััวลง อย่่างไรก็็ตาม แรงหนุุนหลัักจะมาจากยอดขาย FOOD
รวมถึึงยอดขายจากร้้านสะดวกซื้้�อ (Family Mart) ที่่�ปรัับตััวได้้ดีีขึ้้�นจาก Traffic คนเดิินทาง นอกจาก
นี้้�เราประเมิินว่่าธุุรกิิจของ CRC ในส่่วนของเวีียดนามจะได้้ประโยชน์์จากเงิินบาทที่่�อ่่อนค่่าเมื่่�อเทีียบกัับ
เงิินดองของเวีียดนาม

• แนะนำำ� “ซื้้�อเก็็งกำำ�ไร” โดยทางฝ่่ายวิิเคราะห์์คงราคาเป้้าหมายที่่� 43.50 บาท

เราประเมิินว่่า CRC ยัังคงมีีความน่่าสนใจ เป็็นหนึ่่�งในหุ้้�นที่่�ได้้ประโยชน์์มากจากการ Reopening โดย
การฟื้้�นตััวเริ่่�มใน 4Q64 ขณะที่่�แนวโน้้มการฟื้้�นตััวยัังมีีโอกาสที่่�จะต่่อเนื่่�องไปยัังทั้้�งปีี65 โดยเฉพาะใน
ช่่วง 2Q64-3Q64 ที่่�ผลประกอบการในช่่วง 2 ไตรมาสดัังกล่่าวออกมาขาดทุุนสืืบเนื่่�องจากมาตรการ
ควบคุุมโรง Covid-19 ปััจจุุบััน เราวางราคาเป้้าหมายปีี65 อยู่่�ที่่� 43.50 บาท ด้้วยวิิธีี DCF แนะนำำ�ให้้ “
ซื้้�อเก็็งกำำ�ไร” จากราคาปััจจุุบัันที่่� 38.75 บาท มีี Upside เพีียงราว 12 % โดยเรายัังประมาณการกำำ�ไร
สุุทธิิในช่่วงปีี65 และปีี66 จะฟื้้�นตััวได้้อย่่างโดดเด่่นขึ้้�นมาอยู่่� ที่่�ระดัับ 5,237 ลบ.(+8,722%YoY) และ
7,395 ลบ.(+41.19%YoY) ตามลำำ�ดัับ

Apichai Raomanachai

Registration No. 002939

Nattawat Poosunthornsri
Assistant Analyst

มุุมวิิเคราะห์์หุ้้�น

MAGAZINE HOONINSIDE

บล.คิิงส์์ฟอร์์ด : CPALL
แนะนำำ� “ซื้้�อ” ราคาเป้้าหมาย 74.00 บาท
• 1Q65 ฟื้้�นตััวได้้โดดเด่่นโดยเฉพาะหากไม่่นัับรวมกำำ�ไรพิิเศษในช่่วง 4Q64

CPALL รายงานผลประกอบการสำำ�หรัับงวด1Q65มีีกำำ�ไรสุุทธิิอยู่่�ที่่� 3,453 ลบ. (+32.86% YoY, -48.49%
QoQ) ฟื้้�นตััวได้้โดเด่่นโดยหากไม่่นัับรวม 4Q64 ที่่�มีีกำำ�ไรพิิเศษที่่�เกิิดจากควบรวมธุุรกิิจและการขายหุ้้�น
บ.ย่่อย จะเห็็นการขยายตััวของกำำ�ไรราว +20%QoQ รัับแรงหนุุนจากรายได้้จากการขายและบริิการที่่�เติิบโต
มาอยู่่�ที่่� 194,409 ลบ. (+51.13% YoY, +8.47% QoQ) โดย ยอดขาย ร้้านสะดวกซื้้�อ(7-11) (ก่่อนการตััด
รายการ) ขยายตััวมาอยู่่�ที่่� 81,777 ลบ. (+16.08% YoY, +6.69% QoQ) จากมาตรการควบคุุมโรคที่่�ผ่่อน
คลายขึ้้�นของภาครััฐ และปััจจััยจากการระบาดของ Covid-19 ดีีขึ้้�นแม้้จะมีี Omicorn เข้้ามากดดัันแต่่ภาพ
รวม ประชากรมีี Traffic การเดิินทางเพิ่่�มขึ้้�น ด้้านยอดขาย Cash&Carry(Makro) ยัังคงเป็็นภาพที่่�ดีี ขยาย
ตััวได้้ นอกจากนี้้�เมื่่�อนัับรวมยอดของ Lotus (รวมธุุรกิิจค้้าปลีีกและการให้้เช่่าพื้้�นที่่�ศููนย์์การค้้า) เข้้ามาด้้วย
(ตั้้�งแต่่ 25 ต.ค.64) จะพบว่่ามีียอดขายMakro+Lotus(ก่่อนการตััดรายการ)อยู่่�ที่่� 110,778 ลบ. (+98.25%
YoY, +10.55% QoQ)

• คาด 2Q65-3Q65 ยัังจะเห็็นการฟื้้�นตััวYoY จาก Covid-19 คลี่่�คลาย

สำำ�หรัับแนวโน้้มของ ไตรมาสที่่� 2/2565 และ 3/2565 เบื้้�องต้้น เรามองว่่าการดำำ�เนิินงานจะฟื้้�นตััวได้้ดีี
ตามจำำ�นวน Traffic คนเดิินทางประจำำ�วััน/ เดิินทางข้้ามจัังหวััดที่่�ฟื้้�นตััวในภาพ YoY จากการล็็อกดาวน์์เป็็น
ระยะๆในปีีก่่อนโดยเฉพาะ CPALL ที่่�มีีสาขาตามปั๊๊�มอยู่่�ถึึงราว 15% และบริิเวณ กทม. ราว 43% โดยหาก
พิิจารณาถึึงเดืือน เม.ย.65 ที่่�ผ่่านมา Google COVID-19 Community Mobility Reports แสดงผลการ
เคลื่่�อนไหวของประชากรในหมวด retail&recreation ที่่�ราว ติิดลบ single digit จากระดัับการเคลื่่�อนไหว
ก่่อน Covid-19 ขณะที่่�ในภาพของปีีก่่อน เม.ย.65 ดััชนีีปรัับตััวลงไปถึึงระดัับ -25% เทีียบกัับระดัับการ
เคลื่่�อนไหวก่่อน Covid-19 นอกจากนี้้�รายได้้ของ Lotus ยัังมีีขาที่่�เป็็นธุุรกิิจให้้เช่่าพื้้�นที่่�ศููนย์์การค้้า ซึ่่�งเรา
ประเมิินว่่าจะเห็็นการฟื้้�นตััวได้้ดีีปีี65 เช่่นกััน

• แนะนำำ� “ซื้้�อ” ที่่�ราคาเป้้าหมาย 74.00 บาท

คาดว่่าการดำำ�เนิินงานในช่่วง ผ่่านจุุดต่ำำ��สุุดในช่่วง Q3/64 มาแล้้ว และเรายัังคงมีีมุุมมองที่่�เป็็นบวกต่่อ
CPALL ในระยะยาว จากการได้้รัับสิิทธิิแฟรนไชส์์เปิิดร้้าน 7-11 ในกััมพููชาและลาว เช่่นเดีียวกัับการลงทุุนใน
Lotus ปััจจุุบััน เราให้้ราคาเป้้าหมายปีี65 อยู่่�ที่่� 74.00 บาท ด้้วยวิิธีีDCF; TG=3.20% มีี Upside จากราคา
ปิิดที่่� 63.50 บาท อยู่่�ราว 16.54% จึึงแนะนำำ� “ซื้้�อ” โดยเบื้้�องต้้น เราประมาณการกำำ�ไรสุุทธิิของปีี65 และ 66
อยู่่�ที่่� 15,554 ลบ.(+19.78%YoY) และ 20,827 ลบ.(+33.90%YoY) ตามลำำ�ดัับ
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บล.คิิงส์์ฟอร์์ด : BDMS
แนะนำำ� “ซื้้�อเก็็งกำำ�ไร” ประเมิินราคาเป้้าหมาย 27.50 บาท

• กำำ�ไรสุุทธิิงวด4Q65อยู่่�ที่่� 3,443 ลบ. (+157.20%YoY, +30.62%QoQ)สููงกว่่าคาด
BDMS รายงานผลประกอบการงวด 3 เดืือน 1Q65 มีีกำำ�ไรสุุทธิิอยู่่�ที่่� 3,443 ลบ. (+157.20%YoY, +30.62%QoQ
)สููงกว่่าที่่�เราคาด ขณะที่่�รายได้้จากค่่ารัักษาพยาบาลและการจำำ�หน่่ายสิินค้้าอยู่่�ที่่� 22,986 ลบ. (+43.42% YoY,
+6.43% QoQ ) โดยในส่่วนของการดำำ�เนิินงานโดยรวมสามารถฟื้้�นตััวได้้ดีี อััตราการครองเตีียงของผู้้�ป่่วยใน
ช่่วง 1Q65 อยู่่�ที่่�ระดัับ 80% (เพิ่่�มจาก 4Q64 ที่่�ระดัับ 70% และ เพิ่่�มจาก 1Q64 ที่่� 46%) ยัังคงรัับแรงหนุุนจาก
รายได้้ซึ่่�งเกี่่�ยวเนื่่�องกัับโรคระบาด Covid-19 รายได้้เสริิมจากการตรวจเชื้้�อ และการทำำ� Hospitel โดยรายได้้
Covid-19 คิิดเป็็นราว 17% ของรายได้้ค่่ารัักษาพยาบาล เพิ่่�มขึ้้�นจาก 4Q64 ที่่� 15% นอกจากนี้้�ยัังมีีแรงหนุุน
เพิ่่�มจากรายได้้ผู้้�ป่่วยต่่างชาติิที่่�เริ่่�มกลัับมาหลัังเปิิดประเทศ (สััดส่่วนรายได้้ผู้้�ป่่วยต่่างชาติิในไตรมาสนี้้�คิิดเป็็นราว
22%)
• คาดการฟื้้�นตััวป็็นไปได้้ด้้วยดีี และจะกลัับมาเป็็นปกติิในปีีนี้้�
สำำ�หรัับแนวโน้้มผลการดำำ�เนิินงานในช่่วงถััดไปของปีีนี้้� โดยรวมคาดว่่าจะเป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�องจากการกลัับ
มาของรายได้้ผู้้�ป่่วยต่่างชาติิ(สััดส่่วนรายได้้ต่่างชาติิปกติิของ BDMS อยู่่�ที่่� 30% และเป็็น Fly-in ราว 15%)
นอกจากนี้้�ช่่วงครึ่่�งปีีแรกนี้้�ยัังมีีแรงหนุุนเพิ่่�มเติิมจาก Covid-19 สายพัันธ์์ Omicron ซึ่่�งจำำ�นวนผู้้�ติิดเชื้้�อยัังอยู่่�ใน
ระดัับสููง และหาก Covid-19 ออกจาก UCEP เราคาดว่่าประชาชนที่่�ป่่วย Covid-19 จะยัังคงต้้องรัักษากัับร.พ.
แต่่จะเป็็นลัักษณะของการออกเงิินเอง(Cash Patient)
• แนะนำำ� “ซื้้�อเก็็งกำำ�ไร” ปััจจุุบััน ประเมิินราคาเป้้าหมายปีีนี้้� ที่่� 27.50 บาท
เราประเมิินว่่าการฟื้้�นตััวของ BDMS ในปีีนี้้�จะเป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยยัังคงมีีความน่่าสนใจ ในช่่วงครึ่่�งปีีแรก
รัับ Sentiment บวกจากเรื่่�อง Covid-19 สายพัันธ์์ Omicron และ ในช่่วงครึ่่�งปีีหลััง รัับความเป็็นไปได้้ของ
การกลัับมาของผู้้�ป่่วย Fly-in จำำ�นวนมากในปีีนี้้�โดยเฉพาะในไตรมาสที่่�3 (ผู้้�ป่่วยชาวอาหรัับที่่�นัับถืือศาสนา
อิิสลาม เสร็็จสิ้้�นจากการถืือศีีลอด หรืือ รอมฎอน จะเดิินทางมาประเทศไทยเพื่่�อรัับการรัักษาตััว) ขณะที่่�ระยะ
ยาวยัังคงคาดว่่าคาดว่่าจะสามารถเติิบโตได้้จากการร่่วมมืือกัับบ.ประกััน(ทั้้�งไทยและตปท. เช่่น การเซ็็นสััญญา
กัับ Ping An Health;ประกัันสุุขภาพรายใหญ่่ของจีีน) รวมถึึง การขยายธุุรกิิจไปยััง ธุุรกิิจร้้านขายยา ที่่�มีี
การประกาศร่่วมมืือกัับทาง COM7 (BDMS ถืือผ่่านบ.ย่่อย 60%)คาดว่่าจะเห็็นการดำำ�เนิินงานในช่่วงปลายปีี
นี้้�(ยัังไม่่รวมในประมาณการ) ปััจจุุบััน เราปรัับราคาเป้้าหมายปีี65 ขึ้้�นมาอยู่่�ที่่�ระดัับ 27.50 บาท (อิิงวิิธีีDCF
-WACC=6.95%;TG=3.30%) แนะนำำ�ให้้ “ซื้้�อเก็็งกำำ�ไร” จาก Upside ราว 10% โดย เบื้้�องต้้น เราปรัับประมาณ
การกำำ�ไรสุุทธิิของ ปีี65 และ ปีี66 มาอยู่่�ที่่�ระดัับ 9,271 ลบ.( +16.82%YoY) และ 10,088 ลบ.(+8.81%YoY) ตาม
ลำำ�ดัับ
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คอลััมน์์สัังคมอิินไซด์์

"SELL IN MAY"
สวััสดีีค่่ะกลัับมาพบกัับคอลััมน์์สัังคมอิินไซด์์ บนหน้้าปััดแมกกาซีีนหุ้้�นอิินไซด์์ออนไลน์์ฉบัับเดืือนพฤษภาคม 2565

เดืือนนี้้� บรรยากาศการซื้้�อขายยัังไม่่ค่่อยสดใส เรีียกได้้ว่่า เริ่่�มเดืือน พ.ค. หุ้้�นไทยก็็เจอกัับปรากฏการณ์์ "SELL IN MAY" แรงขายฉุุด
ให้้ SET ลงไปต่ำำ��กว่่า 1600 จุุด เลยทีีเดีียว ส่่วนปััจจััยภายนอกธนาคารกลางสหรััฐฯ หรืือเฟดประกาศขึ้้�นดอกเบี้้�ย 0.50% หวัังสกััดกั้้น
�
เงิินเฟ้้อ นอกจากนี้้�ปมความขััดแย้้ง ระหว่่างรััสเซีีย -ยููเครน สงครามลากยาวแบบไร้้วี่่�แววหาบทสรุุป
สำำ�หรัับภาพรวมภาวะตลาดหลัักทรััพย์์เดืือนเมษายน 2565 ตลาดหลัักทรััพย์์ไทยได้้รัับผลกระทบจาก
หลายปััจจััย อาทิิ กองทุุนการเงิินระหว่่างประเทศ (IMF) ลดประมาณการเติิบโตเศรษฐกิิจโลกในปีี 2565
จากที่่�ประกาศในคราวก่่อนหน้้า ผลจากสงครามรััสเซีีย-ยููเครนทำำ�ให้้ราคาสิินค้้าโภคภััณฑ์์ต่่างๆ ปรัับตััว
สููงขึ้้�นมากโดยเฉพาะราคาพลัังงานและอาหารที่่�คาดว่่าจะยัังอยู่่�ในระดัับสููงจนถึึงปีี 2566 นอกจากนี้้� การ
ประกาศ Lockdown อย่่างเข้้มงวดในจีีนตามนโยบาย Zero COVID Policy ทำำ�ให้้ผู้้�ลงทุุนกัังวลเศรษฐกิิจ
จีีนชะลอตััว และเป็็นการซ้ำำ��เติิมปััญหาห่่วงโซ่่อุุปทานโลก ธนาคารกลางในหลายประเทศทั่่�วโลกถููกกดดััน
ให้้ต้้องเลืือกระหว่่างการควบคุุมเงิินเฟ้้อโดยดำำ�เนิินนโยบายการเงิินแบบตึึงตััวมากขึ้้�น กัับการรัักษาการ
เติิบโตของเศรษฐกิิจซึ่่�งกำำ�ลัังฟื้้�นตััวหลัังจากเกิิดการแพร่่ระบาดของ COVID-19 โดยนัักวิิเคราะห์์คาดว่่า
FED จะขึ้้�นดอกเบี้้�ยนโยบายเร็็วกว่่าคาด ทำำ�ให้้ Real Yield ปรัับเพิ่่�มขึ้้�นสวนทางกัับดััชนีีหุ้้�นสหรััฐฯ

นายศรพล ตุุลยะเสถีียร

รองผู้้�จััดการ หััวหน้้าสายงานวางแผนกลยุุทธ์์
องค์์กร ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

ผู้้�ลงทุุนต่่างชาติิย้้ายเงิินทุุนกลัับเข้้าสู่่�ตลาดหุ้้�นในภููมิิภาค ASEAN โดยใน

4 เดืือนแรกปีี 2565 มีีเงิินลงทุุนเคลื่่�อนย้้ายมายัังตลาดหุ้้�นไทยค่่อนข้้างมาก
จากแนวโน้้มเศรษฐกิิจที่่�มีีการเติิบโตสููงกว่่ากลุ่่�มประเทศพััฒนาแล้้ว อีีก
ทั้้�งนัักวิิเคราะห์์ยัังคงอััตรากำำ�ไรต่่อหุ้้�นในอีีก 12 เดืือนข้้างหน้้าอยู่่�ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
10% จากสิ้้�นปีี 2564 อย่่างไรก็็ดีี ณ สิ้้�นเดืือนเมษายน 2565 SET Index
ปิิดที่่� 1,667.44 จุุด ปรัับลดลง 1.6% จากเดืือนก่่อนหน้้า ซึ่่�งเป็็นไปในทิิศทาง
เดีียวกัับตลาดหลัักทรััพย์์อื่่�นๆ ในภููมิิภาค และเมื่่�อเทีียบกัับสิ้้�นปีี 2564 SET
Index ยัังปรัับเพิ่่�มขึ้้�น 0.6% ขณะที่่� SET Index ใน 4 เดืือนแรกปีี 2565
ได้้แรงหนุุนจากอุุตสาหกรรมที่่�ได้้รัับอานิิสงส์์จากการกลัับมาเปิิดเมืือง โดย
กลุ่่�มอุุตสาหกรรมที่่�ปรัับตััวดีีกว่่า SET Index เมื่่�อเทีียบกัับสิ้้�นปีี 2564
ได้้แก่่ กลุ่่�มบริิการ กลุ่่�มเทคโนโลยีี และกลุ่่�มทรััพยากร

ในเดืือนเมษายน 2565 มููลค่่าการซื้้�อ
ขายเฉลี่่�ยต่่อวัันใน SET และ mai อยู่่�
ที่่� 82,322 ล้้านบาท ลดลง 11.8% จาก
เดืือนเดีียวกัันของปีีก่่อน โดยใน 4
เดืือนแรกปีี 2565 มููลค่่าการซื้้�อขาย
เฉลี่่�ยต่่อวัันอยู่่�ที่่� 93,245 ล้้านบาท
โดยผู้้�ลงทุุนรายย่่อยในประเทศกลัับ
มามีีสััดส่่วนมููลค่่าการซื้้�อขายสููงสุุดที่่�
ระดัับ 43.75% ของมููลค่่าการซื้้�อขาย
รวม ตามด้้วยผู้้�ลงทุุนต่่างประเทศ
41.48% ซึ่่�งผู้้�ลงทุุนต่่างชาติิซื้้�อสุุทธิิ

ต่่อเนื่่�องเป็็นเดืือนที่่�ห้้า โดยในเดืือน
เมษายน 2565 ผู้้�ลงทุุนต่่างชาติิซื้้�อ
สุุทธิิ 9,780 ล้้านบาท ทำำ�ให้้ใน 4 เดืือน
แรกปีี 2565 ผู้้�ลงทุุนต่่างชาติิซื้้�อสุุทธิิ
รวม 118,120 ล้้านบาท
ทั้้�งนี้้�ในเดืือนเมษายน 2565 มีีบริิษััท
เข้้าจดทะเบีียนซื้้�อขายใหม่่ใน SET 1
บริิษััท ได้้แก่่ บมจ.เจดีีฟู้้�ด (JDF) และ
ใน mai 1 บริิษััท ได้้แก่่ บมจ.ตาชำำ�นิิ
(CEYE)

Forward P/E ของตลาดหลัักทรััพย์์
ไทย ณ สิ้้�นเดืือนเมษายน 2565 อยู่่�
ที่่�ระดัับ 17.7 เท่่า สููงกว่่าค่่าเฉลี่่�ยของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ในเอเชีียซึ่่�งอยู่่�ที่่�ระดัับ
13.3 เท่่า และ Historical P/E อยู่่�ที่่�
ระดัับ 18.3 เท่่า สููงกว่่าค่่าเฉลี่่�ยของ
ตลาดหลัักทรััพย์์ในเอเชีียซึ่่�งอยู่่�ที่่�ระดัับ
14.3 เท่่า

อััตราเงิินปัันผลตอบแทน ณ สิ้้�นเดืือนเมษายน 2565 อยู่่�ที่่�ระดัับ 2.66%
สููงกว่่าค่่าเฉลี่่�ยของตลาดหลัักทรััพย์์ในเอเชีียซึ่่�งอยู่่�ที่่� 2.51%

GUNKUL
บจ. GUNKUL แจกข่่าวดีี บริิษััทย่่อย “จีี.เค.ไบโอ เอ็็กซ์์แทร
คชั่่�น” ได้้รัับใบอนุุญาตโรงสกััดสาร CBD จาก สำำ�นัักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)เรีียบร้้อยแล้้ว พร้้อมเดิิน
หน้้านำำ�ผลผลิิตไปใช้้ในผลิิตภััณฑ์์อาหาร-เครื่่�องสำำ�อางและ
ยาสมุุนไพร ออกจำำ�หน่่ายสู่่�ตลาดตามแผนที่่�วางไว้้ ฟากผู้้�
บริิหาร “ ดร.สมบููรณ์์ เอื้้�ออััชฌาสััย ” ระบุุ ธุุรกิิจสารสกััด
CBD จะสนัับสนุุนการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับสิินค้้าของบริิษััท
และต่่อยอดธุุรกิิจ ช่่วยสร้้างรายได้้เพิ่่�ม ผลัักดัันอนาคตโต
ก้้าวกระโดด

NER
แจ้้งงบไตรมาส 1 ปีี 2565 กำำ�ไรสุุทธิิอยู่่�ที่่�
468.89 ล้้านบาท เพิ่่�มขึ้้�น 27.97% ด้้านราย
ได้้จากการขายรวมอยู่่�ที่่� 5,592.61 ล้้านบาท
เพิ่่�มขึ้้�น 12.68%
จากคำำ�สั่่�งซื้้�อของลููกค้้าต่า่ งประเทศเพิ่่�มขึ้้�นและ
การบริิหารต้้นทุุนวััตถุุดิิบของบริิษััทได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ สำำ�หรัับเป้้าหมายการเติิบโต
ในอีีก 9 เดืือนเตรีียมงบลงทุุน 540 ล้้านบาท
เพื่่�อขยายกํําลัังการผลิิตยางพารา แผ่่นปููรอง
ปศุุสััตว์์ งบวิิจััยและพััฒนาสิินค้้าปลายน้ำำ��
พร้้อมแผนลดต้้นทุุนและค่่าใช้้จ่่าย

TMILL

โรงงานโม่แป้งสาลีรายใหญ่และมีเทคโนโลยี
การผลิตที่ทันสมัยที่สุดในประเทศ พร้อมใจมติ
อนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากก�ำไรสุทธิ
ประจ�ำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท คิด
เป็นเงิน 51,826,327.93 บาท โดยมีก�ำหนด
จ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม
2565 พร้อมรับทราบรายงานผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปี 2564 ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ
เติบโตแข็งแกร่งที่ 112.68 ล้านบาท สูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ตั้งแต่เปิดด�ำเนินการมา 14 ปี

JDF

นำำ�โดยผู้้�บริิหารหญิิงคนเก่่ง "รััตนา เอี้้�ยประเสริิฐศัักดิ์์�"
ยัังคงเดิินหน้้าสยายปีีกลุุยตลาดเวีียดนามตามคำำ�มั่่�นสััญญา
ที่่�ให้้ไว้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นและนัักลงทุุนก่่อนเข้้าตลาดหลัักทรััพย์์
ส่่วนสาเหตุุที่่�ตั้้�งธง!! เลืือกเวีียดนามมาเป็็นนััมเบอร์์วััน
เพราะ JDF เห็็นการเติิบโตทางเศรษฐกิิจหรืือจีีดีีพีีสููงใน
ระดัับภููมิิภาค โดยเตรีียมเหิินฟ้้าตััวไปดููสถานที่่�จริิงเร็็วๆ นี้้�
ก่่อนจะเข้้าไปจััดตั้้�งออฟฟิิศและแล็็บวิิจััยและพร้้อมส่่งออก
ผลิิตภััณฑ์์จากประเทศไทยได้้ในช่่วงปลายปีีนี้้�ถึึงต้้นปีี 66..ปูู
เสื่่�อรอชมความก้้าวหน้้า JDF กัันได้้เลย

AT THE OPEN By เมย์์แบงก์์ (ประเทศไทย)
ว่่าตอนนี้้�รายการได้้เปลี่่�ยนชื่่�อเป็็น Tiger Talk แล้้ว
นะจ๊๊ะ โฉมใหม่่รายการสุุดเฟรชที่่�น้้าแดง-จรููญพัันธ์์
กัับ อ.เพชร-วิิจิิตรยัังคงแท็็คทีีมกัันมาแชร์์เรื่่�องราว
การลงทุุนแบบแน่่นๆ ข้้อมููลจำำ�เป็็นต่่อการลงทุุนกััน
ไปแบบเน้้นๆ ที่่�คััดสรรมามาแต่่หััวกะทิิ พร้้อมติิดปีีก
ไปลงทุุนภาคเช้้าต่่อกัันได้้เลย รัับชมรายการ Tiger
Talk โฉมใหม่่แบบสดๆได้้ 2 ช่่องทาง ผ่่าน Facebook
: Maybank Securities Thailand และ Youtube
: TIGER TALK ทุุกวััน จ.-ศ. ตั้้�งแต่่เวลา 08.30 และ
13.00 น. จ้้า @@@

จััด DR

ตััวช่่วยลงทุุนต่่างประเทศผ่่านตลาดหุ้้�นไทยให้้แบบรััว ๆ...

"เนส บรรณรงค์์ พิิชญากร" เอ็็มดีีสุุดครีีเอท จากหลัักทรััพย์์
บััวหลวง เปิิดโอกาสให้้ผู้้�ลงทุุนได้้ลงทุุน ETF หุ้้�นเทคโนโลยีีชั้้�นนำำ�
สหรััฐฯ และจีีน ผ่่านตลาดหลัักทรััพย์์ไทยด้้วยสกุุลเงิินบาทเป็็น
ครั้้�งแรก ภายใต้้ชื่่�อ DR "NASDAQ 100" ชื่่�อย่่อ "NDX01" ชููจุุดเด่่น
ลงทุุนในหุ้้�นเทคโนโลยีีชั้้�นนำำ� ระดัับโลก และ DR "STAR 50"
ชื่่�อย่่อ "STAR5001" ที่่�จะพาคุุณไปลงทุุนหุ้้�นนวััตกรรมเติิบโตสููงใน
กระดาน STAR ของจีีน สำำ�หรัับลููกค้้าหลัักทรััพย์์บััวหลวง สามารถ
จองซื้้�อ IPO ได้้ตั้้�งแต่่วัันที่่� 26-27 เม.ย. 65 นี้้� เวลา 8.30-16.00 น
. ผ่่านระบบ E-IPO บนเว็็บไซต์์ www.bualuang.co.th สำำ�หรัับผู้้�
ลงทุุนทั่่�วไปที่่�สนใจจองซื้้�อสามารถเปิิดบััญชีีหุ้้�นออนไลน์์กัับ หลััก
ทรััพย์บั
์ ัวหลวงได้้ที่่�เว็็บไซต์์หลัักทรััพย์์บััวหลวง สอบถามเพิ่่�มเติิม
โทร. 0-2618-1111

ALL

ประกาศปรัับโครงสร้้าง ภายใต้้แนวคิิด “All New Era” ออ
ลล์์ อิินสไปร์์ ยุุคใหม่่ ที่่�ไม่่หยุุดแค่่อสัังหาริิมทรััพย์์อีีกต่่อไป
ตั้้�งเป้้าเทิิร์์นอะราวด์์ โดยการปฏิิรููปธุุรกิิจเตรีียมก้้าวสู่่� “โฮ
ลดิ้้�ง คอมพานีี” รัับกระแส Mega Trend เติิบโตอย่่างก้้าว
กระโดด พลิิกฟื้้�นธุุรกิิจ รัับมืือทุุกสภาวะความเปลี่่�ยนแปลง
ของโลก เดิินหน้้าแตกไลน์์ธุุรกิิจใหม่่ 3 ธุุรกิิจ ได้้แก่่ ธุุรกิิจ
บริิหารสิินทรััพย์์ ธุุรกิิจบริิหารหนี้้�สิิน และ ธุุรกิิจคาร์์บอน
เครดิิต เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายและเติิบโตอย่่างแข็็งแกร่่ง
หวัังสร้้างความเชื่่�อมั่่�นและผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น หวััง
มาร์์เก็็ตแคป 30,000 ล้้านบาท ภายใน 3 ปีีฟ

SC
โชว์์ช่่วงเกืือบ 5 เดืือนแรกของปีีนี้้� บริิษััทได้้ทำำ�
ยอดขายแนวราบรวมแล้้ว 48% ของเป้้าบริิษััทฯ
โดยได้้ปิิดการขายโครงการบ้้านจำำ�นวน 9
โครงการ มููลค่่า 9,416 ล้้านบาท ซึ่่�งคาดว่่าในช่่วง
8 เดืือนที่่�เหลืือของปีี คาดว่่าจะส่่งผลให้้ยอดขาย
และรายได้้รวมปีี 2565 ของบริิษััทฯเป็็นไปตามเป้้า
หมายของแนวราบอยู่่�ที่่� 14,500 ล้้านบาท ซึ่่�งจะมา
จากโครงการเพื่่�อขายทั้้�งหมด 70 โครงการ มููลค่่า
กว่่า 65,000 ล้้านบาท แบ่่งเป็็น 60 โครงการแนว
ราบ และ 10 โครงการแนวสููง

CWT
ส่่งลููก "cwtGM" ลงสนามเหมืืองขุุดบิิตคอยน์์ทุ่่�มงบ
150 ล้้านบาท ลุุยโครงการ Bitcoin Green Mining
จััดซื้้�อ 100 เครื่่�องแรกจาก DreamerX บริิษััท
Tech Startup ระดัับเทพ การัันตีีบริิการหลัังการ
ขายครบวงจร ด้้านผู้้�บริิหาร "ธีีรััตต์์ ไชยธีีรััตต์์" ระบุุ
กำำ�หนดการส่่งมอบและติิดตั้้�งแล้้วเสร็็จภายใน
ไตรมาส 2 นี้้� เชื่่�อมั่่�นการลงทุุนคร้ัั�งนี้้�จะสร้้าง
New S Curve ให้้กัับบริิษััทและสนัับสนุุนการเติิบโต
ของกลุ่่�มบริิษััทฯ ให้้เติิบโตแข็็งแกร่่งต่่อไป

