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อยา่งไรก็ตาม เมื่อ ดอกเบีย้(จะ) ขึน้ ก็ยอ่มยากจะหลกีเลีย่งได้.....สงัเวยีนหุน้ ก็ต้องนึกถึง หุน้แบงก์  หุน้ประกัน...

ดอกเบ้ี้�ยข้ึ้�น
ตัวเลขเงินเฟ้อหลายประเทศ ติดปีกบนิ ธนาคารกลาง จำาเป็นต้องหาทางสกัดเงินเฟ้อ  แนวทางปฎิบติั คือ การขึน้
อัตราดอกเบีย้ สว่นจะกดดัน มผีลต่อเศรษฐกิจจนทำาใหเ้กิดความถดถอยหรอืไม่ ก็เป็นสิง่ทีต้่องคอยติดตาม ท่ามกลาง 
สถานการณ์จากโควิด-19 เริม่คลีค่ลาย  สงครามยูเครนยงัดำาเนินต่อไป   น้ำามันในตลาดโลกยงัอยูใ่นระดับสงู   
ค่าครองชพี ทะยานอยา่งต่อเน่ือง จากปัจจัยดังกล่าว คงกดดันต่อตลาดสนิทรพัยเ์สีย่ง ต่อตลาดหุน้ท่ัวโลก.....

ขอใหนั้กลงทนุ ฝ่าดอกเบีย้ขึน้......โชคดทีกุคนครบั

ประสทิธิ ์กรโชคอนันต์

บรรณาธิการบรหิาร

สำาหรบัประเทศไทย เศรษฐกิจไทย ถือว่า
  เครื่องยนต์ทีเ่ป็นพลังขับเคล่ือนทีส่ำาคัญ
อยา่ง  ภาคการท่องเทีย่ว  การบรกิาร เริม่
กลับมาจุดติดอกีครัง้  เศรษฐกิจไทย น่า
จะมกีารเติบโตมากกว่า ปี 2564...

โดย Economic Intelligence Center 
เป็น หน่วยงานหน่ึงของ ธนาคารไทย
พาณิชย ์จำากัด (มหาชน)  ได้ปรบั
ประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ไทยปี 2565 ขึน้เป็น 2.9% (เดิม 2.7%) 
ตามการฟื้ นตัวของการท่องเทีย่วและ
ภาคบรกิาร ผา่นการเปิดประเทศรบันัก
ท่องเทีย่วของไทยและการผอ่นคลาย
มาตรการผา่นแดนในหลายประเทศ
ท่ัวโลก  โดย EIC ประเมินว่าจะมนัีก

ท่องเทีย่วต่างชาติเดินทางเข้าไทย
รวม 7.4 ล้านคนในปีนี ้(เดิม 5.7 ล้าน
คน) อกีท้ัง กิจกรรมในภาคบรกิารใน
ประเทศยงัมแีนวโน้มฟื้ นตัวดขีึน้จาก
การกลับออกมาใช้ชวิีตนอกบา้นมาก
ขึน้ ตามอัตราการฉดีวัคซนีทีส่งูและการ
ผอ่นคลายมาตรการควบคมุโรคของ
ภาครฐั นอกจากนีภ้าคเกษตรจะมสีว่น
ช่วยสำาคัญในการผลักดันการเติบโต
ของเศรษฐกิจในปีนี ้โดยผลผลิตภาค
การเกษตรมแีนวโน้มขยายตัวได้ด ีอกี
ท้ัง ราคาสนิค้าเกษตรมแีนวโน้มขยาย
ตัวตามทิศทางราคาอาหารโลกทีเ่พิ่มสงู
ขึน้จากปัจจัยด้านอุปทานทีถ่กูกระทบ
จากสงครามในยูเครนและมาตรการคว่ำา
บาตรรสัเซยีจากชาติตะวันตก 

อยา่งไรก็ตาม การใช้จ่ายในประเทศที่

ได้รบัแรงสนับสนุนจากการฟื้ นตัวของ
ภาคท่องเทีย่วและบรกิารซึง่เป็นแหล่ง
จ้างงานสำาคัญ รายได้ภาคเกษตรทีเ่พิ่ม
ขึน้ รวมถึงอุปสงค์คงค้าง (pent-up 
demand) จากกลุ่มผูม้กีำาลังซื้อ จะยงัมี
แรงกดดันจากเงินเฟ้อทีจ่ะเรง่ตัวสงูสดุ
ในรอบ 24 ปี (EIC คาดอัตราเงินเฟ้อ
เฉลีย่ท้ังปีที ่5.9%) ขณะทีก่ารสง่ออกมี
แนวโน้มขยายตัวชะลอลงในระยะต่อไป
ตามการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

ด้านนโยบายการเงิน EIC คาดว่า กนง. 
จะปรบัขึน้อัตราดอกเบีย้นโยบายมาอยู่
ที ่0.75% ในไตรมาสที ่3 ปี 2565 จาก
เงินเฟ้อทีเ่รง่ตัวสงูและเศรษฐกิจทีม่แีนว
โน้มฟื้ นตัวดขีึน้หลังเปิดประเทศ 





การเติบโตของบริษัทจดทะเบียนเป็นสิ่งสำาคัญและจำาเป็นของนักลงทุน แมกกาซีนหุ้นอินไซด์ 
รายเดือน ฉบับเดือนมิถุนายน 2565 ขอนำาเสนอ 3 บจ. ถึงการเติบโต น่าติดตาม...

UBE
เติบโตสวนกระแสเศรษฐกิจโลก
ชะลอตัว เดินหน้าปรับแผนธุรกิจ
-จัดงบลงทุน 550 ล้านบาท ลุย
ทำาตลาดต่อเนื่อง ดันเป้ารายได้โต
 15-20% ในปีนี้ พร้อมประกาศ
ตัวเลขรายได้ Q1 ปี 65 โตแตะ
 1,538 ล้านบาท กำาไรพุ่งกว่า
 200% 

แจ้งงบไตรมาส 1 ปี65  กำาไรสุทธิอยู่ที่
 468.89 ลบ. เพิ่มขึ้น 27.97%  ด้านราย
ได้จากการขายรวมอยู่ที่ 5,592.61  ลบ. 
เพิ่มขึ้น 12.68%  จากคำาสั่งซื้อของลูกค้า
ต่างประเทศเพิ่มขึ้นและการบริหารต้นทุน
วัตถุดิบของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สำาหรับเป้าหมายการเติบโตในอีก 9 เดือน
เตรียมงบลงทุน 540 ลบ. เพื่อขยายกำาลัง
การผลิตยางพารา แผ่นปูรองปศุสัตว์ งบ
วิจัยและพัฒนาสินค้าปลายน้ำา พร้อมแผน

ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย

NERIVL
รายงานผลการดำาเนินงานในไตรมาส

แรกของปี แข็งแกร่งต่อเนื่องบนพื้นฐาน
การดำาเนินงานในปี 2564 ที่สูงสุดเป็น
ประวัติการณ์ จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ผลักดัน

อุปสงค์เพิ่มขึ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริ
ษัทฯ ที่มีการบูรณาการการดำาเนินงาน

ทั่วโลก

























สำาหรับเงินลงทุนในส่วนของ Modulusจะ
อยู่ภายในวงเงินไม่เกิน210 ล้านบาท โดย
มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อดำาเนินธุรกิจ
ผลิตและจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
สำาเร็จรูปพร้อมดื่มโดย Modulusได้เข้าล
งนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นร่วมกับบุญร
อดฯ แล้วเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565และ
คาดว่าจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษทัร่วมทุนแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 
ปี 2565

 
ทั้งนี้  OR โดย Modulus และ บุญรอดฯ
 จะร่วมลงทุนโดยแต่บริษัทจะถือหุ้นร้อย
ละ 50 ในบริษัทใหม่ ในวงเงินในวงเงิน
ลงทุนจัดตั้งบริษัทรวมกว่า 400 ล้านบาท
 เพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
และช่องทางการจำาหน่าย เติมเต็มความ
ต้องการของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม 
ตลอดจนเป็นการสร้างโอกาสในการเติบโต
ทางธุรกิจของทั้ง OR และบุญรอดฯ โดย
ใช้กลยุทธ์การสร้างรูปแบบของธุรกิจใหม่
 เพื่อสร้างแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์ที่ตอบ
สนองผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ๆ
นางสาวจิราพร เปิดเผยว่า การเพิ่มความ
แข็งแกร่งของธุรกิจค้าปลีกอาหารและ
เครื่องดื่มของ OR ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์
ของ OR ตามพันธกิจในการสร้างทาง
เลือกสำาหรับการดำาเนินชีวิตแบบครบ
วงจรเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบ
 (All Lifestyle) โดย OR มีแผนในการ

ขยายธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน ตั้งแต่ต้นนำ้าไป
จนถึงปลายนำ้า รวมทั้งการเพิ่มความหลาก
หลายของสินค้าและช่องทางการจำาหน่าย
สินค้า 

การร่วมทุนกับ บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง
 จำากัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม
เครื่องดื่ม จะช่วยเพิ่มความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งช่องทางการ
จำาหน่าย ให้ตอบโจทย์ความต้องการ
เครื่องดื่มของผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วน
และครอบคลุมยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรที่ OR 
มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ผลิตวัตถุดิบและ
สินค้า ศูนย์กระจายสินค้า หรือคลังสินค้า
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

ความร่วมมือในครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับ
แนวทางในการดำาเนินธุรกิจของ OR ที่มุ่ง
เติบโตในแบบ Outside-In โดยแสวงหา
โอกาสการลงทุนในตลาดใหม่ ๆ ร่วมกับ
พันธมิตร ในการวิจัยและพัฒนาสินค้า
และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์กลุ่ม
ลูกค้าที่มีความต้องการบริโภคที่มีความ
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น และสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของ OR ในการ "เติมเต็ม
โอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน" หรือ
 "Empowering All Toward Inclusive 
Growth"

 นายภูริต ภิรมย์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำากัด
  เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทบุญรอดฯ ดำาเนิน
ธุรกิจยาวนานกว่า 89 ปี เรามีความ
รู้ ความเข้าใจในพฤติกรรมและความ
ต้องการของผู้บริโภค ซึ่งตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมาได้พัฒนาผลิตภัณฑ์หลากหลาย
ครอบคลุมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และ
นอนแอลกฮอล์ ไม่ว่าจะเป็น เบียร์ นำ้าดื่ม
 โซดา นำ้าแร่ ฯลฯ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคและเทรนด์ตลาดที่
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำาให้แบรนด์และ
ผลิตภัณฑ์ในเครือบริษัทฯ สามารถครอง
ใจกลุ่มเป้าหมายและก้าวเป็นผู้นำาในตลาด
อย่างแข็งแกร่ง

นอกจากนี้ ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทที่ไม่
หยุดนิ่งในการพัฒนาสินค้าและบริการ
ใหม่ๆ ในกลุ่มเครื่องดื่มเข้าสู่ตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง โดยล่าสุด บริษัทฯได้ร่วมลงนาม
ในสัญญาจัดตั้งบริษัทร่วมทุน กับ บริษัท
 มอดูลัส เวนเจอร์ หรือ Modulus ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยที่ OR ถือหุ้น 100% ซึ่งมี
ความแข็งแกร่งในการเป็นผู้ดำาเนินธุรกิจ
ร้านกาแฟ "คาเฟ่ อเมซอน" ครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ ส่วนบุญรอดฯ
 มีความชำานาญในอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม
ครบวงจร  ทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
แข็งแกร่ง รวมทั้งมีศักยภาพการกระจาย
สินค้าครอบคลุมทุกช่องทาง

นางสาวจิิราพร ขาวสวัสดิิ์� รักษาการแทน ประธานเจ้ิาหน้าท่�บริหารและกรรมการผู้้้จัิดิ์การใหญ่่ 
บริษัท ปตท. นำ�ามันและการค้้าปล่ก จิำากัดิ์ (มหาชน) OR เปิดิ์เผู้ยว่าในการประชุมค้ณะกรรมการจัิดิ์การ
 OR (ORMC) ค้รั้งท่� 12 /2565วันท่� 29 ม่นาค้ม 2565ได้ิ์ม่มติอนุมัติให้บริษัท มอด้ิ์ลัสเวนเจิอร์จิำากัดิ์
 (Modulus) ซ่ึ่�งเป็ นบริษัทย่อยท่� OR ถืือหุ้นร้อยละ 100 จัิดิ์ตั�งบริษัทร่วมทุน (Joint Venture)ร่วม

กับบริษัท บุญ่รอดิ์เทรดิ์ดิิ์�ง จิำากัดิ์ (บุญ่รอดิ์ฯ) ซ่ึ่�ง Modulus ถืือหุ้นในสัดิ์ส่วนร้อยละ 50และบุญ่รอดิ์ฯ 
ถืือหุ้นในสัดิ์ส่วนร้อยละ 50 ของทุนจิดิ์ทะเบ่ยน

OR ต้ั้�งบริิษ้ัทร่ิวมทุนก้ับบุญริอดฯ 
ลุุยธุุริกัิจผลุิตั้แลุะจ้ดจำ�หน่�ยผลุิตั้ภั้ณฑ์์เคริ่�องด่�มสำำ�เริ็จริูป

พริ้อมด่�ม

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE



ดิ์ร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ประธานเจ้ิา
หน้าท่�บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จิำากัดิ์
 (มหาชน) หรือ IP

 ดำาเนินธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น
 และจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
และนวัตกรรมความงามสำาหรับคน และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำาหรับสัตว์เลี้ยงและ
ปศุสัตว์ เปิดเผยถึงการผนึกความร่วมมือ
กับบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำากัด ผ่านการ
ลงทุนจาก บริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง
 จำากัด พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะยาว (Long 
Term Strategic Partner) ว่า นับเป็นอีก
ความร่วมมือครั้งสำาคัญในการต่อจิ๊กซอว์
ธุรกิจสุขภาพแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นนำ้าไป
จนถึงปลายนำ้า ภายใต้ 7 โครงการความร่วม
มือ (Partnership Projects) ประกอบด้วย
 การร่วมลงทุนโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์ยาตาจากยุโรป เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพของโรงงานอินเตอร์ ฟาร์มา
 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้สามารถผลิต
ยาตาที่มีมาตรฐานสากล พร้อมส่งออกไป
จำาหน่ายได้ทั่วโลก โดยเฉพาะตลาดยุโรป
 และอเมริกา

การใช้โรงงานอินเตอร์ฟาร์มา เพื่อเป็นทาง
เลือกการวิจัยและพัฒนา และการผลิต
เวชภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผ่านการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทเวชภัณฑ์
ระดับโลก, การใช้ โรงงาน อินเตอร์ฟาร์มา
 และโรงงานโมเดิร์น ฟาร์มา เป็นฐานการ
ผลิตเวชภัณฑ์ และอาหารเสริมสุขภาพของ
บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำากัด, การร่วมมือ

ในการขยายเครือข่าย LAB PHARMACY 
รวมไปถึงการร่วมกันพัฒนาและขยายตลาด
เครื่องดื่มสมุนไพร

การขยายช่องทางการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
สุขภาพ ไปต่างประเทศผ่านเครือข่ายของ
 บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำากัด และบมจ
.อินเตอร์ ฟาร์มา ตลอดจนการร่วมกัน
ขยายช่องทางเข้าถึงผู้บริโภคผ่านรูปแบบ
 Digital Platform ทั้ง Telepharmacy และ
 Telmedicine ซึ่งความร่วมมือกันครั้งนี้ นับ
เป็นพันธมิตรที่เติมเต็มซึ่งกันและกัน เพื่อขับ
เคลื่อนนวัตกรรมทางการแพทย์ของประเทศ 
และภาพรวมการเติบโตของบริษัทอย่างมีนัย
สำาคัญ ปักธงรายได้รวมเติบโตแตะ 5,000 
ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี (2565-
2570)

“อินโนบิกจะร่วมมือกันตั้งแต่ต้นนำ้าถึงปลาย
นำ้า ทั้งผลิตภัณฑ์นวัตกรรม หรือไบโอเมดิคัล
โปรดักต์ เทคโนโลยีใหม่ๆ ยาสามัญทั่วไป, 
โภชนเภสัชและอาหารเสริม รวมไปถึงอาหาร
และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ซึ่งการมีพันธมิตร
ธุรกิจอย่างอินโนบิก น่าจะช่วยให้รายได้
เติบโตมากกว่าและเร็วกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้” 
ดร.ฤณวรรธน์ กล่าว

ด้าน ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) และ ประธาน
กรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำากัด
 กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการ

ผนวกรวมศักยภาพการแข่งขันและความ
เชื่อมโยงทางกลยุทธ์ ทั้งความเชี่ยวชาญ
 ทักษะการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของบุคคลากร การแสวงหากระบวนการ
ผลิตและระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย
 สามารถผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มี
ประสิทธิภาพสำาหรับผู้บริโภค ตลอดจนร่วม
มือกันขยายช่องทางการทำาตลาดและการ
ขายให้แข็งแกร่ง

โดยการร่วมลงทุนในครั้งนี้ จะต่อยอดการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพแบบ
ครบวงจร ตั้งแต่เวชกัณฑ์ที่ใช้กับนวัตกรรม
ทางยา โภชนเภสัชและอาหารเสริม ยา
สมุนไพรของไทย อาหารและเครื่องดื่มเพื่อ
สุขภาพ เพื่อพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ที่จำาหน่าย
เชิงพานิชย์ได้สำาเร็จ พร้อมขยายตลาดให้
ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนับ
เป็นการเพิ่มมูลค่าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ที่จะช่วยผลักดันภาพรวมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจของไทย

"อินโนบิก มุ่งส่งเสริมคุ้ณภาพช่วิตผู้่านการ
ขับเค้ลื�อนธุรกิจิดิ์้านวิทยาศาสตร์ช่วภาพ
 ดิ์้วยนวัตกรรมและเทค้โนโลย่ จิ่งหวังเป็น
อย่างยิ�งว่าร่วมเข้าลงทุนในอินเตอร์ ฟาร์ม
า ค้รั�งน่� จิะสามารถืวิจิัย พัฒนา พร้อมส่ง
มอบผู้ลิตภัณฑ์คุ้ณภาพมาตรฐานสากล
 เพื�อยกระดิ์ับคุ้ณภาพช่วิตผู้้้บริโภค้ไดิ์้ตาม
เจิตนารมย์ท่�ตั�งไว้ โดิ์ย อินเตอร์ ฟาร์มา ถืือ
เป็นหน่�งในบริษัทชั�นนำา ท่�อินโนบิกไดิ์้เข้าไป
ร่วมลงทุน" ดิ์ร.บุรณิน กล่าว

บมจิ.อินเตอร์ ฟาร์มา ผู้น่ก อินโนบิก (เอเซ่ึ่ย) พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะยาว เปิดิ์เผู้ย 7 กลยุทธ์ รุก
ธุรกิจิสุขภาพค้รบวงจิร ตั�งแต่ต้นนำ�าถ่ืงปลายนำ�า พร้อมยกระดัิ์บมาตรฐานผู้ลิตภัณฑ์เท่ยบชั�นสากล

ลุยตลาดิ์ส่งออกทั�วโลก ปักธงรายได้ิ์รวมแตะ 5,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 5 ปี ผู้้้บริหารอินโน
บิก (เอเซ่ึ่ย) ระบุ ค้วามร่วมมือค้รั�งน่� นับเป็นอ่กขั�นการต่อยอดิ์งานวิจัิยและพัฒนาผู้ลิตภัณฑ์สุขภาพ

จิากหิ�งส่้ห้าง เดิิ์นหน้าขยายตลาดิ์ค้รอบค้ลุมทั�งในและต่างประเทศ หนุนภาพรวมเศรษฐกิจิไทย

IP ผนึกั “อินโนบิกั (เอเซีีย)” เปิด 7 กัลุยุทธ์ุ

รุุกธุุรุกิจสุุขึ้ภาพครุบี้วงจรุ ปัักธุง 5 ปีั 
รุายได้แตะ 5 พันลบี้.

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE



บมจิ.กรังด์ิ์ปร่ซ์ึ่ อินเตอร์เนชั�นแนล หรือ GPI เดิิ์นหน้าขยายธุรกิจิใหม่ให้บริการรับตกแต่งรถื
 เร่งสร้างรายได้ิ์ต่อเนื�อง วางเป้าหมายปีน่�ยอดิ์ขายจิากการตกแต่งรถืแข่งไม่ตำ�ากว่า 20 คั้น
 พร้อมขยายธุรกิจิไปส่้การนำารถืค้ลาสสิกรุ่นยอดิ์นิยม มาปรับแต่งระบบเป็นรถื EV Car ขับ

เค้ลื�อนด้ิ์วยพลังงานไฟฟ้า เพื�อต่อยอดิ์การเติบโตไปส่้ตลาดิ์ท่�ม่ศักยภาพส้ง

GPI เร่ิงป๊�มริ�ยได้ธุุริกิัจใหม่ให้บริิกั�ริร้ิบตั้กัแต่ั้งริถ

รุุกนำำ�รุถคล�สสิกปรัุบแต่่งเป็นำ EV Car 

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE

นายพ่ระพงศ์ เอ่�ยมลำาเนา ประธาน
เจ้ิาหน้าท่�ปฏิิบัติการบริษัท กรังด์ิ์ปร่ซ์ึ่
 อินเตอร์เนชั�นแนล จิำากัดิ์ (มหาชน) 
หรือ GPI

 ผู้นำาสร้างสรรค์การจัดกิจกรรมให้
บริการข่าวสาร ข้อมูล สาระ เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ และความบันเทิงที่น่า
ประทับใจตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของ
ผู้ใช้ยานยนต์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่ง
มั่นสร้างการเติบโตในธุรกิจใหม่ๆ ให้
บริการรับตกแต่งรถยนต์สำาหรับการ
แข่งขัน

โดยวางเป้าหมายปี 2565 จะมียอด
ขายรถปรับแต่งประมาณ 20 คัน
 คิดเป็นรายได้กว่า 10 ล้านบาท
 ซึ่งจะมาจากรถรุ่น HONDA CITY 
HATCHBACK ที่นำามาปรับแต่งใหม่ทั้ง
คันเพื่อใช้สำาหรับการแข่งขัน และอีก
ส่วนจะเป็นรถแข่งรุ่นใหม่ที่อยู่ระหว่าง
การพัฒนารถต้นแบบ คาดว่าจะเปิดตัว
ในเดือนพฤษจิกายนนี้ สำาหรับเป็นรถที่
ใช้ในการแข่งขันรายการใหม่ในปีหน้า 

           
 ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังคงมองหา
โอกาสต่อยอดไปสู่ธุรกิจตกแต่งรถประ
เภทอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ล่าสุดอยู่ระหว่างการศึกษา
เข้าสู่ตลาดรถคลาสสิก โดยจะนำารถ
คลาสสิกที่ได้รับความนิยมและมีกลุ่ม
คนที่มีความชื่นชอบเป็นวงกว้าง เช่น
 Mercedes Benz มาปรับแต่งระบบ
ให้เป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
ไฟฟ้า

(EV Car) ซึ่งจะเป็นการพัฒนาปรับ
แต่งรถยนต์ทั้งคัน อาทิ ระบบขับ
เคลื่อน การตกแต่งภายใน การดีไซน์
 ฯลฯ รวมถึงเพิ่มเติมฟังก์ชั่นต่างๆ ให้
มีความทันสมัยยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นธุรกิจที่มี
อัตรากำาไรอยู่ในระดับที่ดีและจะเพิ่ม
ความสามารถทำากำาไรโดยรวมของบริ
ษัทฯ ให้ดียิ่งขึ้น 

 นอกจากนี้ อาจพิจารณาจับมือ
กับพันธมิตรในกลุ่มธุรกิจชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ที่จดทะเบียนอยู่ใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อ
ร่วมลงทุนนำารถคลาสสิกมาปรับแต่ง
เป็น EV Car โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การพัฒนารถต้นแบบ คาดว่าจะได้
เห็นความชัดเจนภายในปีนี้ และจะเริ่ม
ทำาการตลาดทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศภายใน
ปีหน้า  

"GPI ยังค้งเดิ์ินหน้าสร้างการเติบโต
ตามกลยุทธ์หลัก Growth from the 
core เน้นต่อยอดิ์ค้วามเช่�ยวชาญ่จิาก
ธุรกิจิหลักดิ์้านการจิัดิ์เอ็กซึ่ิบิชั�นยาน
ยนต์และกิจิกรรมส่งเสริมการตลาดิ์
ให้แก่ค้่ายผู้้้ผู้ลิตรถืต่างๆ ไปส้่ธุรกิจิท่�
เก่�ยวเนื�อง เพื�อสร้างการเติบโตของ
รายไดิ์้อย่างต่อเนื�อง ไม่ว่าจิะเป็นเป้า
หมายท่�จิะเจิาะตลาดิ์รถืค้ลาสสิกและ
รถืไฟฟ้า เพราะมองว่าเป็นกลุ่มท่�น่า
จิะขยายตัวไดิ์้อ่กมากในอนาค้ต รวม
ถื่งในอนาค้ตม่แผู้นท่�ขยายไปส้่ธุรกิจิ
จิำาหน่ายอุปกรณ์เสริมสำาหรับตกแต่ง
รถื เพื�อเสริมค้วามแข็งแกร่งทาง
ธุรกิจิรอบดิ์้าน" นายพ่ระพงศ์ กล่าว 



บริษัท อ่สเทิร์นโพล่เมอร์ กรุ�ป จิำากัดิ์ (มหาชน) EPG เปิดิ์เผู้ยว่า ท่�ประชุมค้ณะกรรมการบริษัท อ่สเทิร์นโพ
ล่เมอร์ กรุ�ป จิำากัดิ์ (มหาชน) ค้รั�งท่� 4/2565 ซ่ึ่�งประชุมเมื�อวันท่� 7 มิถุืนายน 2565 ได้ิ์ม่มติเก่�ยวกับการ

อนุมัติให้ Aeroklas Australia Pty. Ltd. ออสเตรเล่ย ซ่ึ่�งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าซืึ่�อกิจิการ 4 Way 
Suspension Products Pty. Ltd ในประเทศออสเตรเล่ย โดิ์ยการซืึ่�อหุ้นทั�ง 100% จิากจิากเจ้ิาของเดิิ์ม คื้อ
 Mr. John Agostino และ Mrs. Dianne Agostino ซ่ึ่�งไม่เป็นบุค้ค้ลท่�เก่�ยวโยงกับบริษัท ราค้าจิำานวนไม่
เกิน 75 ล้านดิ์อลลาร์ออสเตรเล่ย โดิ์ยแบ่งการชำาระเงินออกเป็น สามส่วน ดัิ์งน่� ส่วนแรก 50 ล้านดิ์อลลาร์
ออสเตรเล่ย ชำาระภายใน 10 วันทำาการ หลังจิากการโอนกรรมสิทธิ�ของหุ้น ของบริษัท ส่วนสอง ชำาระตาม
ม้ลค่้าส่วนเกินจิากท่�ค้าดิ์หมายจิากการปรับปรุงราค้าตามม้ลค่้า net working capital และเงินสดิ์ค้งเหลือ
สุทธิ ในบริษัท ณ วันโอนกรรมสิทธิ โดิ์ยจิะชำาระภายใน 10 วันทำาการ หลังจิากการโอนกรรมสิทธิ� ซ่ึ่�งบริษัท

ค้าดิ์ว่าว่าจิะม่จิำานวนไม่เกิน 8 ล้านดิ์อลลาร์ออสเตรเล่ย ส่วนท่�สามไม่เกิน 17 ล้าน ดิ์อลลาร์ออสเตรเล่ย ชำาระ
หลังจิาก 1 ปีจิากวันโอนกรรมสิทธิ ต่อเมื�อ ผู้ล กำาไรก่อนดิ์อกเบ่�ยและภาษ่ (EBIT) ของ 4 Way Suspension 
Products Pty. Ltd เป็นไปตาม เงื�อนไขท่�กำาหนดิ์ในสัญ่ญ่าซืึ่�อขายกิจิการ ราค้าซืึ่�อขายดัิ์งกล่าวเป็นไปตาม

เงื�อนไขการต่อรอง แต่ไม่เกินกว่าม้ลค่้ายุติธรรมท่�ค้ำานวณตามวิธ่ กระแสเงินสดิ์คิ้ดิ์ลดิ์ แล้ว

EPG ส่ำงลูุกัในไส้ำ ซ่ี�อ 4 Way Suspension Products Pty. Ltd

 ในำปรุะเทศออสเต่รุเลีย หวัังเกิด synergy 

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE

4 Way Suspension Products 
Pty. Ltd ผลิตและจําหน่ายชิ้น
ส่วนอุปกรณ์ยานยนต์ ในกลุ่มของ
 suspension products เช่น โช้ค
อัพ และชุดตกแต่งสําหรับรถกระบะ
 Aeroklas Australia Pty. Ltd จะ
เข้าซื้อกิจการโดยการซื้อหุ้นของ
บริษัท มีทุนจดทะเบียน8 ดอลลาร์
ออสเตรเลีย (มูลค่ารวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น 13.92 ล้านดอลลาร์
ออสเตรเลีย ณ 30 มิถุนายน 2564 
ตามงบการเงินที่ ผ่านการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว)

การโอนกรรมสิทธิ์จะดําเนินการเมื่อ
เงื่อนไขบังคับก่อนตามที่สัญญาจะ
ซื้อจะขายกําหนดได้ ดําเนินการเสร็จ
สมบูรณ์แล้ว ซึ่งคาดว่าจะเป็นวันที่ 

30 มิถุนายน 2565

ผู้ลประโยชน์ท่�ค้าดิ์ว่าจิะ เกิดิ์ข่�น

1. เพิ�มค้วามหลากหลายของกลุ่ม
สินค้้า

2. ไดิ์้ Brand ท่�ม่ชื�อเส่ยงในดิ์้าน
คุ้ณภาพ ในกลุ่ม suspension 
products

3. เพิ�มโอกาสในการต่อรองกับค้้่ค้้า
ดิ์้วยขนาดิ์ (economy of scale)

4. เพิ�มโอกาสในการขยายตลาดิ์ใน
ต่างประเทศ

5. เพิ�มช่องทางการจิัดิ์จิำาหน่าย
สินค้้าในประเทศออสเตรเล่ย

6. เพิ�มค้วามรวดิ์เร็วในการพัฒนา
สินค้้าออกส้่ตลาดิ์ดิ์้วยเทค้โนโลย่ 
ประสบการณ์ และค้วามชำานาญ่ส้ง

7. เกิดิ์ synergy ในการลดิ์ต้นทุน
 และเพิ�มรายไดิ์้กับบริษัทใน
 ออสเตรเล่ย

แหล่งที่มาของเงินทุนกระแสเงินสด
ของบริษัท แอร์โรคลาส จํากัด และ
บริษัทในกลุ่ม และการกู้ยืมเงินจาก
สถาบันการเงิน



นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน กรรมการ
ผู้้้จิัดิ์การ ของกลุ่ม บริษัท ถืิรไทย 
จิำากัดิ์ (มหาชน) 

เปิดเผยว่า ในไตรมาสที่ 1 / 65 ที่
ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มี
รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้า
 380.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 42.91 หรือ 12.72 % เนื่องจาก
มีการส่งมอบหม้อแปลงเพิ่มขึ้น และ
บริษัทฯ มีรายได้จากการบริการ
 40.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
13.36 ล้านบาท หรือคิดเป็น 48.77%

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีรายได้ตาม
สัญญาก่อสร้าง จากการดำาเนินงาน
ของบริษัทย่อย 15.04 ล้านบาท
 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7.10 ล้านบาท
 หรือ 89.51% และมีกำาไรขั้นต้นจาก
การบริการร้อยละ 51.86 % เพิ่ม
ขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่ง
มีอัตรากำาไรขั้นต้นเท่ากับ 47.63 
เนื่องจากการควบคุมต้นทุนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

นายสัมพันธ์ กล่าวต่ออีกว่า ทั้งนี้แนว
โน้มของบริษัทฯ ในไตรมาส 2/65 

คาดว่าจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดย
ภาพรวมทั้งปีคาดว่าผลประกอบการ
จะเป็นบวก หรือมีเป้าหมายรายได้
เติบโต 10% หรือประมาณ 2,279 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนอยู่ที่
 2,048 ล้านบาท และบริษัทฯ คาด
ว่าจะมีกำาไรขั้นต้นปีนี้อยู่ที่ระดับ 18-
20%

ในปี 65 นี้ บริษัทฯ มีรายได้โดย
แบ่งเป็น กลุ่มธุรกิจหม้อแปลงไฟ
ฟ้า จำานวน 1,965 ล้านบาท โดย
แบ่งเป็นงานในประเทศ และงาน
ภาครัฐ จำานวน 1,515 ล้านบาท
 และส่งออกอีก 300 ล้านบาท และ
มีงานบริการอีกจำานวน 150 ล้าน
บาท ส่วนที่เหลือจะมาจากราย
ได้ธุรกิจที่ไม่ใช่หม้อแปลง (Non-
Transformer) จำานวน 314 ล้านบาท
 ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ จะรับรู้รายได้จาก
ธุรกิจแบตเตอรี่และรายได้อื่นๆ อีก
ประมาณ 100 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565 บริษัทฯ มี
งานในมือ (Backlog) อยู่ที่ 718 ล้าน
บาท โดยกำาหนดรับรู้รายได้ภายในปี
นี้ทั้งหมด อีกทั้งบริษัทฯ อยู่ระหว่าง
การติดตามงานประมูลเพิ่มเติม

 คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 12,659 
ล้านบาท แบ่งเป็น งานหม้อแปลง
 11,600 ล้านบาท จากโครงการการ
ไฟฟ้านครหลวง มูลค่า 3,700 ล้าน
บาท โครงการจากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค มูลค่า 3,000 ล้านบาท และ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 มูลค่า 900 ล้านบาท และโครงการ
อื่น ๆ ในประเทศอีก 1,900 ล้านบาท
 รวมถึงส่งออก 2,100 ล้านบาท ส่วน
ที่เหลือจะเป็นงานที่ไม่ใช่หม้อแปลง
 จำานวน 1,059 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ
 คาดหวังจะคว้างานประมาณ 20-
25%

“ในภาวะท่�ต้นทุนวัตถืุดิ์ิบท่�ม่การ
ปรับตัวส้งข่�นนั�น ทางบริษัทฯ ไดิ์้ม่
การเจิรจิาเพื�อตร่งราค้าวัตถืุดิ์ิบท่�
เก่�ยวข้องกับหม้อแปลงไฟฟ้า เช่น
 ทองแดิ์ง เหล็ก และสินแร่ต่าง ๆ
 รวมถื่งแบตเตอร่�ลิเธ่ยม ท่�บริษัทฯ
 กำาลังทำาตลาดิ์ ม่การปรับตัวส้งข่�น
ค้่อนข้างมาก ซึ่่�งไดิ์้ม่การเจิรจิาทั�ง
ฝั่งซึ่ัพพลายเออร์ และล้กค้้าของบ
ริษัทฯ ดิ์้วย เพื�อค้วบคุ้มราค้าสินค้้า
ให้ม่ผู้ลกระทบตามภาวะตลาดิ์น้อย
ท่�สุดิ์” นายสัมพันธ์ กล่าว

TRT เตร่ยมลุ้นงานใหม่อ่กกว่า 1,000 ล้าน หวังดัิ์นรายได้ิ์ปี 65 โต 10% ล่าสุดิ์ตุนแบ็กล็อกในมือแล้วก
ว่า 718 ล้านบาท หลังไตรมาสท่� 1/2565 ม่รายได้ิ์แล้ว 445.28 ล้านบาท “สัมพันธ์ วงษ์ปาน” ผู้้้บริหาร
เผู้ยกำาลังเร่งเจิรจิาบริหารจัิดิ์การต้นทุนวัตถุืดิิ์บท่�ปรับตัวส้งข่�น เพื�อตร่งราค้าวัตถุืดิิ์บไว้ เช่น ทองแดิ์ง 

เหล็ก สินแร่ต่าง ๆ รวมถ่ืงแบตเตอร่�ลิเธ่ยม ท่�ปรับตัวส้งข่�นค่้อนข้างมาก เพื�อค้วบคุ้มราค้าสินค้้าให้ม่ผู้ลก
ระทบต่อภาวะตลาดิ์น้อยท่�สุดิ์

TRT เตั้รีิยมลุุ้นง�นใหม่อีกักัว่� 1 พ้นลุบ.

หวัังดันำรุ�ยได้ปนีีำ� โต่ 10%

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE



บมจิ.ฟังก์ชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล (FTI) กางแผู้นขับเค้ลื�อนธุรกิจิค้ร่�งปีหลัง ลุยขยาย
สาขาผู่้านร้าน Aquatek และ Water Store ตามแผู้น เน้นสินค้้าพร่เม่�ยม มั�นใจิเพิ�มข่ดิ์
ค้วามสามารถืด้ิ์านบริการแบบเต็มส้บ ฟาก “ดิ์ร.วิกร ภ้วพัชร์” ระบุภาพรวมธุรกิจิค้ร่�งปี
หลังโดิ์ดิ์เด่ิ์น ได้ิ์แรงหนุนการฟ้�นตัวของเศรษฐกิจิ และกำาลังซืึ่�อในประเทศสดิ์ใส มั�นใจิ

หนุนรายได้ิ์ปีน่�เติบโตตามเป้าไม่ตำ�ากว่า 25-30%

FTI กั�งแผนธุุริกิัจครึิ�งปีหลุ้งลุุยขย�ยสำ�ข�ผ่�นร้ิ�น 

Aquatek-Water Store เต็่มพิิกัด เน้ำนำสินำค้�พิรีุเมี�ยม 
หนุำนำรุ�ยได้ปนีีำ�โต่ 25-30%

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE

ดิ์ร.วิกร ภ้วพัชร์ ประธานเจ้ิาหน้าท่�
บริหาร บริษัท ฟังก์ชั�น อินเตอร์
เนชั�นแนล จิำากัดิ์ (มหาชน) หรือ FTI

 ประกอบธุรกิจนำาเข้า ประกอบผลิตและ
จำาหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบบำาบัด
นำ้า (Water Treatment) ครบวงจร เปิด
เผยว่า แนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วง
ครึ่งปีหลังนี้เชื่อว่ามีโอกาสขยายตัวอย่าง
มีนัยสำาคัญ เนื่องจากได้รับปัจจัย
สนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
และกำาลังซื้อในประเทศ จากการทยอย
คลายล็อกดาวน์ประเทศหลังโควิด
คลี่คลาย ทำาให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และการใช้จ่ายเริ่มกับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่ง
กลุ่มเชิงพาณิชย์ ที่เริ่มเห็นการกลับมา
เติบโตโดดเด่น ได้แก่กลุ่มร้านค้า ร้าน
อาหาร โรงแรมและท่องเที่ยว

นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งเน้นการขยายฐาน
ลูกค้ากลุ่มครัวเรือนมากขึ้นจากแผนการ
เพิ่มสินค้า Premium ผ่านการขยาย
ตัวแทนจำาหน่ายร้าน Aquatex ของ
บริษัท ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มครัวเรือนเป็น
ตลาดที่มีกำาลังซื้อสูงและเป็นกลุ่มที่มีมาร์
จิ้นสูง จากเดิมบริษัทฯจำาหน่ายสินค้า
แบบค้าส่งไปยังร้านค้าทั่วไป ( B2B) รวม
ถึงมีแผนขยายตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มปั๊ม
นำ้าและวาล์ว ทำาให้มั่นใจว่ารายได้ในปีนี้

ของบริษัทฯ จะเติบโตตามเป้าไม่ตำ่ากว่า
 25-30 %

สำาหรับความคืบหน้าในการขยาย
ตัวแทนจำาหน่ายทั้งขยายสาขาผ่านร้าน
 Aquatek และ Water Store ขณะนี้ได้
เดินหน้าขยายสาขาตามที่วางไว้ ล่าสุด
ได้เปิดร้าน Aquatek สาขา 2 คือ สาขา
คลองหลวง ปทุมธานี ซึ่งในช่วง 3 ปี
 (2565-2567) บริษัทฯ ตั้งเป้า ขยาย
ร้าน Aquatek จำานวน 50 สาขา ,ขยาย
ร้าน Water Store จำานวน 5 สาขา
 จากปัจจุบันมีตัวแทนจำาหน่ายที่เป็น
ร้าน Water Store จำานวน 19 สาขา
 ตั้งอยู่ประเทศไทย 16 สาขา และใน
ต่างประเทศ 3 สาขาในประเทศ ลาว
 พม่า และกัมพูชา ขณะที่ร้าน Aquatek 
ปัจจุบันมีจำานวน 2 สาขา

สำาหรับภาวะอุตสาหกรรมของตลาด
เครื่องกรองนำ้าประเมินว่าตลาดระบบ
บำาบัดนำ้าและเครื่องกรองนำ้ายังมี
ศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องใน
ระยะยาว โดยได้รับการสนับสนุนจาก
การเติบโตตามกำาลังซื้อและเศรษฐกิจ
ที่ฟื้นตัว ตามการทยอยคลายล็อก
ดาวน์ประเทศ ขณะที่ภาคครัวเรือนที่
ยังไม่มีเครื่องกรองนำ้าและไม่มีปั๊มนำ้ายัง
มีสัดส่วนที่ตำ่า เติบโตตามกระแสใส่ใจ

สุขภาพของผู้บริโภค ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผล
บวกต่อธุรกิจที่บริษัทฯ ดำาเนินการอยู่ ส่ง
ผลให้ผลการดำาเนินงานเติบโตได้อย่าง
แข็งแกร่งในอนาคต

“บริษัทถืือเป็นผู้้้นำาตลาดิ์กลุ่มธุรกิจิ
ขายส่ง B2B โดิ์ยตลาดิ์น่�ม่ค้้่แข่งน้อย
รายและไม่ม่ค้้่แข่งโดิ์ยตรงท่�ม่ขนาดิ์ใกล้
เค้่ยงหรือทำาแบบค้รบวงจิรเหมือนบริ
ษัทฯ อ่กทั�งบริษัทฯ ยังม่ผู้ลิตภัณฑ์ท่�
หลากหลายรองรับค้วามต้องการของผู้้้
บริโภค้ทุกกล่ม ค้รอบค้ลุมทั�วประเทศ
 และแผู้นการขยายธุรกิจิท่�ชัดิ์เจิน ซึ่่�ง
จิะเห็นภาพท่�ชัดิ์เจินไดิ์้ตั�งแต่ค้ร่�งปี
หลังน่� จิ่งทำาให้เชื�อว่าภาพรวมธุรกิจิขอ
งบริษัทฯ ต่อจิากน่�จิะยังค้งสดิ์ใสต่อ
เนื�องจิากไตรมาสแรก จิ่งเชื�อว่าในช่วง
ท่�เหลือของปีน่� บริษัทฯ จิะยังค้งทำาผู้ล
งานให้ขยายตัวและเป็นไปตามเป้าท่�ตั�ง
ไว้เช่นกัน” ดิ์ร.วิกรกล่าวในท่�สุดิ์

อน่�งผู้ลการดิ์ำาเนินงานไตรมาส 1/2565 
สิ�นสุดิ์วันท่� 31 ม่นาค้ม 2565 ของบ
ริษัทฯ ม่กำาไรสุทธิเท่ากับ 13.73 ล้าน
บาท ซึ่่�งบริษัทม่กำาไรเพิ�มข่�น 4.21 ล้าน
บาท หรือ 44. 27% เมื�อเท่ยบกับงวดิ์
เดิ์่ยวกันของปีก่อน โดิ์ยในไตรมาส
 1/2564 บริษัทม่กำาไรสุทธิเท่ากับ 9.52 
ล้านบาท



นายมนตร่ ลาวัลย์ชัยกุล ประธานเจ้ิาหน้าท่�บริหาร บริษัท ปตท.สำารวจิและผู้ลิต
ปิโตรเล่ยม จิำากัดิ์ (มหาชน) หรือ ปตท.สผู้. ขอแจ้ิงว่าโค้รงการแอลจ่ิเร่ย ฮาสสิ 
เบอร์ ราเค้ซึ่ ร่วมกับ SONATRACH SPA ได้ิ์ประสบค้วามสำาเร็จิในการพัฒนา
โค้รงการและเริ�มดิ์ำาเนินการผู้ลิตนำ�ามันดิิ์บแล้ว โดิ์ยม่เป้าหมายการผู้ลิตท่�อัตรา

 13,000 บาร์เรลต่อวันซ่ึ่�งการผู้ลิตจิากโค้รงการดัิ์งกล่าว จิะช่วยเพิ�มปริมาณการ
ผู้ลิตรวมและเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาวของ ปตท.สผู้. ต่อไป

โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ต้ังอยู่บนบกทางตะวันออกของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ครอบคลุมพ้ืนท่ี 1,916 ตารางกิโลเมตร โดยมีกลุ่ม

ผู้ร่วมทุนประกอบด้วย ปตท.สผู้. และ SONATRACH (บริษัทนำ้ามันแห่งชาติของ
ประเทศแอลจีเรีย) โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 49 และ 51 ตามลำาดับ

PTTEP เร่ิ่�มผล่ิตน้ำำ��มัน้ำใน้ำโคริ่งก�ริ่แอลิจีีเรีิ่ย ฮ�สส่ เบอร์ิ่ ริ่�เคซ

วั�งเป�้ผลิต่ที�อัต่รุ� 13,000 บ�ร์ุเรุลต่่อวัันำ
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บมจ.ไทยฟู้้�ดส์์ กรุ๊๊�ป (TFG) ฟัู้นธง! แนวโน้มผลงานปี 65 ฟู้้�นตััวแรุ๊ง
 จากส์ถานการุ๊ณ์์ส์งครุ๊ามรุ๊ะหว่างรัุ๊ส์เซีีย-ย้เครุ๊น ส่์งผลกรุ๊ะทบทำาให้

ทั�วโลกขาดแคลนอาหารุ๊ ทำาให้ยอดส่์งออกไก่และรุ๊าคาพุ่๊่งกรุ๊ะฉู้ด จาก
ดีมานด์ที�ส้์งข้�นหน๊นรุ๊ายได้โตั 10-15% ตัามแผน

นายเพชร นันทวิสัย ประธานเจิ้า
หน้าท่�ปฏิิบัติการ บริษัท ไทยฟ้้ดิ์ส์ 
กรุ�ป จิำากัดิ์ (มหาชน) (TFG)

เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์สงคราม
ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผลกระทบ
ต่ออุปทานไก่ทั่วโลก โดยเฉพาะยุโรป 
(ไม่รวมอังกฤษ) ที่มีการนำาเข้าไก่จาก
ยูเครนสัดส่วนกว่า 20% ของปริมาณ
นำาเข้า ส่งผลให้ยอดส่งออกไก่ไปต่าง
ประเทศในปีนี้ คาดว่าจะเติบโตอย่าง
มีนัยสำาคัญ 

โดยปีนี้คาดว่ายอดส่งออกไก่ไปต่าง
ประเทศจะเพิ่มขึ้น ประมาณ 20% 
ทั้งในส่วนของไก่ดิบ ไก่แช่แข็ง และ
ไก่ปรุงสุก โดยยอดขายส่วนใหญ่จะ
เติบโตจากการส่งออกไก่ไปยุโรปเป็น
หลัก และคาดว่ารายรับจากการส่ง
ออกไก่ไปต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ
 20-30% ของรายได้จากการขาย 
โดยฐานการส่งออกไก่ไปต่างประเทศ
ที่สำาคัญอยู่ในยุโรป ญี่ปุ่น จีน และ
มาเลเซีย

นอกจากนี้ ยังได้รับปัจจัยบวกจาก
กรณีที่มาเลเซียระงับการส่งออกไก่
 3.6 ล้านตัว/เดือน มีผล 1 มิ.ย.นี้
 เพื่อแก้ปัญหาราคาไก่ในประเทศ
แพง จากต้นทุนวัตถุดิบสูงขึ้น หลังมี
สงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำาให้มีโอกาส
ที่สิงคโปร์ที่เป็นลูกค้ารายใหญ่จะ
หันมานำาเข้าไก่จากไทยมากขึ้น เพื่อ
ทดแทนที่นำาเข้าจากมาเลเซีย

"แนวโน้มผู้ลการดิ์ำาเนินงานในปีน่�
ค้าดิ์ว่าจิะเติบโตอย่างม่นัยสำาค้ัญ่
 จิากการฟ้�นตัวของยอดิ์ขายและ
ราค้าขาย โดิ์ยเฉพาะไก่ส่งออกและ
ไก่ปรุงสุก ในต่างประเทศ เนื�องจิาก
ภาวะการขาดิ์แค้ลนอาหารท่�เกิดิ์ข่�น
ทั�วโลก จิากสถืานการณ์สงค้ราม
รัสเซึ่่ย-ย้เค้รน อ่กทั�งสถืานการณ์โค้
วิดิ์-19 เริ�มค้ล่�ค้ลาย ทำาให้กิจิกรรม
ทางเศรษฐกิจิเริ�มฟ้�นตัว"

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ TFG 
กล่าวอีกว่า กลุ่มบริษัทฯวางเป้า
หมายรวมในปี 2565 จะเติบโต

ประมาณ 10-15% เทียบปีที่ผ่านมา 
จากสถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลาย 

อีกทั้งยังได้รับปัจจัยหนุนจากราคา
ขายหมู และไก่ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ทั้ง
ในประเทศ และต่างประเทศ ตาม
ดีมานด์ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ตั้งงบลงทุน
ไว้ที่ประมาณ 3.5 พันล้านบาท เพื่อ
ลงทุนในธุรกิจสุกรทั้งในประเทศไทย
และเวียดนาม

นอกจากนี้ ยังมีแผนขยายฐานราย
ย่อยผ่านการขยายสาขา ร้านไทย 
ฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต เพื่อช่วยกระจาย
ผลิตภัณฑ์ของ TFG ให้กับลูกค้าราย
ย่อยโดยตรง สามารถส่งต่อสินค้า
คุณภาพในราคาเหมาะสม โดยบริษัท
ตั้งเป้าขยายสาขาในปี 2565 ให้มี
จำานวนสาขา ณ สิ้นปี 2565 เป็น
 200 สาขา และมีลูกค้าเข้ามาใช้
บริการประมาณ 40,000 คน/วัน

TFG ม้�นใจผลุง�นปี 65 ฟ้ื้�นต้ั้วแริงผลุพวงจ�กัโลุกัข�ดแคลุนอ�ห�ริ

หนุำนำยอดส่งออก-รุ�ค�ข�ยไก่พุ่ิงกรุะฉููด

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE



นายคาลิด มอยน้ดดิน ฮาชิิม กรุ๊รุ๊มการุ๊ผ้้จัดการุ๊บริุ๊ษััท พุ่รีุ๊เชีิยส์ ชิิพุ่ป้�ง จำากัด 
(มหาชิน) PSL เป้ดเผยว่า “บริุ๊ษััทฯ”ขอรุ๊ายงานให้ตัลาดหลักทรัุ๊พุ่ย์ฯ ทรุ๊าบ

ถ้งการุ๊ทำารุ๊ายการุ๊ซ้ี�อเรุ้๊อม้อส์องจำานวน 2 ลำากล่าวค้อ M.V. NORDIC 
SEOUL และ M.V. NORDIC BUSAN (“เรุ้๊อ”) โดยบริุ๊ษััทย่อยของบริุ๊ษััทฯ 

ซ้ี�งรุ๊ายละเอียดต่ัางๆ มีดังต่ัอไปนี�

PSL ทุ่มเงิน 1.73 พ้นลุบ.
ซ้ื้�อเรุ้อม้อสอง 2 ลำ� หนุำนำมีกองเรุ้อ 38 ลำ�
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1. ชื�อบริษัทย่อยของบริษัทฯ
ก. บริษัท พรีเชียส สโตนส์ชิปป้ิงจำากัด สำาหรับ M.V. 
NORDIC SEOUL
ข. บริษัท พรีเชียส จัสมินส์ จำากัด สำาหรับ M.V. NORDIC 
BUSAN

2. วันท่�ทำารายการ: เมื�อวันท่� 30 พฤษภาค้ม 2565 บริษัท
ย่อยแต่ละบริษัท (ในฐานะผู้้้ซึ่ื�อ)ไดิ์้ลงนามในหนังสือบันท่ก
ข้อตกลงซึ่ื�อขายเรือกับผู้้้ขายสำาหรับเรือแต่ละลำา

3. รายละเอ่ยดิ์ของเรือ:
เรือ M.V. NORDIC SEOUL
ประเภทของเรือ เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกอง

ขนาดระวางบรรทุก(เดทเวทตัน) 35,882โดยประมาณ

ประเทศที่สร้าง จีน ปี ที่สร้าง 2560
ธง ไลบีเรีย (จะจดทะเบียนเป็นธงไทยเมื่อได้รับมอบ)

กำาหนดการรับมอบเรือ ระหว่างวันที่ 7 –30 มิถุนายน 2565

เรือ M.V. NORDIC BUSAN
ประเภทของเรือ เรือบรรทุกสินค้าแห้งเทกองขนาดระวาง
บรรทุก(เดทเวทตัน) 35,882 โดยประมาณ

ประเทศที่สร้าง จีน ปี ที่สร้าง 2561

ธง ไลบีเรีย (จะจดทะเบียนเป็ นธงไทยเมื่อได้รับมอบ)

กำาหนดการรับมอบเรือ ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน –3 
สิงหาคม 2565

4. วัตถืุประสงค้์: ตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการช่วง
ชิงโอกาสในช่วงสภาวะตลาดิ์ท่�แข็งแกร่งในปัจิจิุบันและ
เพื�อให้ม่กองเรือท่�ม่การเผู้าไหมนำ�ามันเชื�อเพลิงอย่างม่
ประสิทธิภาพเพิ�มข่�น หลังจิากการซึ่ื�อและรับมอบเรือ
จิำานวน 2 ลำาดิ์ังกล่าวกองเรือของบริษัทฯ จิะม่เรือจิำานวน 
38ลำา ซึ่่�งม่ขนาดิ์ระวางบรรทุกรวม 1,657,569 เดิ์ทเวทตัน
 โดิ์ยประมาณ

5. ผู้้้ขาย: ผู้้้ขายเรือเป็นบริษัท ซึ่่�งจิัดิ์ตั�งข่�นในประเทศ
เยอรมน่โดิ์ยผู้้้ขายไม่ม่ค้วามสัมพันธ์ใดิ์ ๆ กับบริษัทฯ

6. ราค้าซึ่ื�อเรือ: ราค้าซึ่ื�อเรือ M.V. NORDIC SEOUL เป็น
เงิน 25ล้านเหร่ยญ่สหรัฐ หรือประมาณ 852 ล้านบาท
 และราค้าซึ่ื�อเรือ M.V. NORDIC BUSAN เป็นเงิน 26ล้าน
เหร่ยญ่สหรัฐ หรือประมาณ 886.08ล้านบาท ซึ่่�งเป็นราค้า
ตลาดิ์

7. แหล่งเงินทุน: จิากเงินสดิ์ท่�ม่อย้่และ/หรือ จิากวงเงินสิน
เชื�อท่�บริษัทฯ ม่อย้่ปัจิจิุบัน



KBANK ซ่ี�อหุ้นธุน�ค�ริแมสำเปี�ยน อินโดนีเซีีย

มูลค่� 7.55 พัินำลบ. ค�ดแล้วัเสร็ุจสิ�นำป ี65
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นายธ่รวัต อมรธาตร่ กรรมการผู้้้จัิดิ์การ บริษัท บางกอกช่ทเม็ททัล จิำากัดิ์ 
(มหาชน) หรือ BM ผู้้้ผู้ลิตและจิำาหน่ายสินค้้าแปรร้ปผู้ลิตภัณฑ์ เปิดิ์เผู้ยว่าภาพ

รวมแนวโน้มผู้ลการดิ์ำาเนินงานไตรมาส 1/2565 ยังเติบโตได้ิ์ด่ิ์จิากปริมาณค้วาม
ต้องการในการของค้ำาสั�งซืึ่�อ (ออเดิ์อร์) จิากล้กค้้าทั�งในประเทศและต่างประเทศ
 รวมถ่ืงล้กค้้า B2B ท่�ม่ออเดิ์อร์เพิ�มข่�นอย่างต่อเนื�อง บริษัทฯสามารถืรักษาฐาน

ล้กค้้าเดิิ์มและขยายฐานล้กค้้าใหม่เพิ�มมากข่�นในช่วงท่�ผู่้านมา พร้อมเตร่ยม
วางแผู้นเพิ�มกำาลังการผู้ลิตรองรับออเดิ์อร์ท่�จิะเพิ�มข่�นในอนาค้ตต่อไป

นายพิพิธ เอนกนิธิ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) KBANK เปิด
เผยว่า ในวันท่ี 30 พฤษภาคม 2565 บริษัท กสิกรวิช่ัน ไฟแนนเชียล จํากัด (KASIKORN 

Vision Financial Company Pte. Ltd) ("KVF') 

ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีธนาคาร ถือครองหุ้นท้ังหมด ได้เข้าทําสัญญาซ้ือขายหุ้นแบบมีเง่ือนไข
 (Conditional Sale and Purchase Agreement ("CSPA") เพ่ือเข้าเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ในธนาคารแมสเป้�ยน (PT Bank Maspion Indonesia Tbk) โดย KVF จะดําเนินการเช้าทํา
รายการภายใต้เงินลงทุน ไม่เกิน 220 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่าประมาณ 7,556 

ล้านบาท

หลังจากธุรกรรมน้ี ธนาคารและ KVF จะเข้าถือหุ้นรวมกันเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่ารัอยละ
 67.50 ท้ังน้ี การซ้ือขายหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จไส้หลังได้รับการอนุมัติจากหน่วยงาน

ทางการท่ีเก่ียวข้อง โดยคาดว่าธุรกรรมจะแล้วเสร็จภายในส้ินป้ 2565



ในไตรมาส 1/2565 เศรษฐกิจไทยขยายตัวที่ 2.2% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันในปี 2564 ซึ่ง
เป็นการฟื้นตัวต่อเนื่องจากไตรมาสสุดท้าย ทั้งในส่วนของการบริโภค การลงทุนภาคเอกชน 

และการส่งออกสินค้า แต่ในระยะต่อไป แรงส่งของการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยจะลดลง หลัง
เศรษฐกิจโลกชะลอตัวชัดเจน อันเป็นผลจากสงครามในยุโรปและผลกระทบจากเงินเฟ้อที่เร่ง

ตัว ขณะที่การเบิกจ่ายงบประมาณเริ่มมีข้อจ�ากัด 

สำาหรับเศรษฐกิจภาคต่างประเทศปี 2565 ของไทย
 ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ ttb analytics 
ได้ปรับลดอัตราการเติบโตของปริมาณการส่งออก
สินค้า เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกฟ้ืนตัวช้าลงจาก
สงครามรัสเซีย-ยูเครน โดยในเดือนเมษายน 2565 
ไอเอ็มเอฟได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของ
เศรษฐกิจโลกปี 2565 ลงเหลือเพียง 3.6% จากท่ี
เคยประเมินไว้ท่ี 4.4% นอกจากน้ี ปัญหาการชะงัก
งันในห่วงโซ่อุปทานและการขาดแคลนวัตถุดิบ โดย
เฉพาะชิปเซมิคอนดักเตอร์ท่ีมีมาอย่างต่อเน่ือง โดย
เฉพาะหลังจากท่ีจีนมีมาตรการล็อกดาวน์เมืองท่ีเป็น
ฐานการผลิตสำาคัญหลายแห่งในช่วงท่ีผ่านมา ได้ส่ง
ผลต่อกระบวนการผลิตและการส่งออกสินค้าบาง
ส่วนของไทย สำาหรับแนวโน้มเงินบาทท่ีอ่อนค่าลงจะ
ช่วยรักษาศักยภาพการแข่งขันด้านราคาของสินค้า
ไทยในตลาดโลกได้เพียงบางส่วน 
 

นอกจากนี้ การท่องเที่ยวไทยยังฟื้นตัวสอดคล้องกับ
ที่เคยประเมินไว้ จึงคงจำานวนนักท่องเที่ยวปี 2565 
อยู่ที่ 4.5 ล้านคน นำาโดยนักท่องเที่ยวจากยุโรป
 อาเซียน และเอเชียตะวันออก (ไม่รวมจีน) ที่ยัง
เดินทางเข้าไทยเพิ่มขึ้นตามคาด หลังไทยผ่อนคลาย
มาตรการที่ทำาให้การเดินทางเข้าออกประเทศสะดวก
มากขึ้น ทั้งนี้ จำานวนนักท่องเที่ยวจีนยังคงทรงตัวใน
ระดับตำ่า แต่คาดว่าจะเดินทางกลับมาเที่ยวไทยมาก
ขึ้นในไตรมาส 4/2565 หากความขัดแย้งระหว่าง
ประเทศไม่รุนแรงขึ้นในฝั่งจีนและเอเชียตะวันออกใน
ช่วงครึ่งปีหลังนี้ 
 

ส่วนแรงพยุงเศรษฐกิจภายในประเทศจากการเบิก
จ่ายงบประมาณของภาครัฐมีข้อจำากัดมากขึ้น โดย
เฉพาะการเบิกจ่ายในส่วน พรก. กู้เงินฉุกเฉินเพิ่ม
เติม 5 แสนล้านบาทที่อนุมัติเมื่อกลางปี 2564 ซึ่ง
เหลือวงเงินจำากัดที่จะสามารถเบิกจ่ายได้อีกเพียง 
7.4 หมื่นล้านบาท สำาหรับนำามาพยุงเศรษฐกิจในช่วง
ที่เหลือของปี 2565 นี้ อีกทั้งการเบิกจ่ายงบลงทุน
ในส่วนรัฐวิสาหกิจในช่วงที่ผ่านมาทำาได้ล่าช้าและตำ่า
กว่าเมื่อเทียบกับปีก่อน 

 
ด้วยแรงส่งของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่เริ่มแผ่ว
ลง ส่งผลให้ตลาดแรงงานยังฟื้นตัวอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป อีกทั้งความท้าทายจากภาระหนี้ครัวเรือนที่
สูงและค่าครองชีพทั้งที่เร่งตัวเร็วขึ้น โดยเฉพาะหลัง
การลอยตัวของราคานำ้ามันดีเซลและก๊าซแอลพีจี
 พร้อมขึ้นค่าไฟฟ้านับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 
เป็นต้นมา ส่งผลให้กำาลังซื้อครัวเรือนและความเชื่อ
มั่นผู้บริโภคโดยรวมลดลง โดยเฉพาะกลุ่มรายได้
น้อย 

 
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยลบเหล่านี้จะถูกชดเชยด้วย
ปัจจัยบวกจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค
อย่างต่อเนื่อง หลังการระบาดในประเทศคลี่คลาย
 และมีความคืบหน้าของวัคซีนเข็มกระตุ้น ซึ่งจะช่วย
ให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกลุ่มที่ยังมีกำาลังซื้อ
 จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตและจับจ่ายใช้สอยได้ใกล้
เคียงภาวะปกติมากขึ้น พร้อมกันนี้ ยังมีมาตรการ
กระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศผ่านการท่องเที่ยว
 อาทิ การขยายเวลาใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันเฟส
 4 และทัวร์เที่ยวไทยไปจนถึงเดือนกันยายน 2565 
และการเพิ่มสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 อีก 1 ล้าน
สิทธิ์ ซึ่งปัจจัยบวกเหล่านี้จะช่วยพยุงให้การบริโภค
ภาคเอกชนยังฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง แม้แรงส่งอาจ
แผ่วลงบ้างในช่วงที่เหลือของปี 2565 
 

ทั้งนี้ การลงทุนภาคเอกชนยังมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไปเช่นกัน โดยเฉพาะการลงทุนหมวด
เครื่องจักรและรถยนต์เชิงพาณิชย์ในประเทศ
 สอดคล้องกับทิศทางการฟื้นตัวของภาคการผลิต
และภาคการค้า แต่การลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์
 และก่อสร้างยังได้รับผลกระทบจากราคาต้นทุน
วัสดุก่อสร้างที่แพงขึ้นตามราคาเหล็กและนำ้ามันเชื้อ
เพลิง ตามมาด้วยผลกระทบจากภาวะขาดแคลน
แรงงานก่อสร้างที่ต่อเนื่องมาจากปี 2564 หากภาค
รัฐประกาศให้การโรคโควิด-19 เป็นโรคประจำาถิ่นใน
ครึ่งหลังของปี 2565 ก็จะเอื้อให้กิจกรรมก่อสร้าง

ฟื้นตัวเร็วขึ้น 

ดังนั้น ttb analytics จึงประเมินว่า เศรษฐกิจไทย
ในปี 2565 จะขยายตัวที่ 2.8% ลดลงจาก 3.0% ใน
การประเมินครั้งก่อนเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา 
ทำาให้เศรษฐกิจไทยต้องใช้เวลานานขึ้นจนถึงช่วงครึ่ง
หลังของปี 2567 จึงจะสามารถกลับสู่ระดับศักยภาพ
ที่แท้จริงได้ ทั้งนี้ ยังมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจไทย
อาจขยายตัวตำ่ากว่าที่ประเมินนี้ได้จากสาเหตุดังนี้
 1) วิกฤตการณ์ด้านราคาพลังงาน การขาดแคลน
อาหารและสินค้าโภคภัณฑ์ ที่อาจส่งผลต่อภาค
ครัวเรือน การผลิตและการส่งออกสินค้ามีความ
รุนแรงกว่าที่คาด 2) เศรษฐกิจจีนอาจชะลอตัวนาน
กว่าที่คาดการณ์จากมาตรการ Zero-Tolerance 
COVID-19 Policy และ 3) เศรษฐกิจโลกเสี่ยงเข้า
สู่ภาวะถดถอยหากไม่สามารถรองรับแรงกดดันจาก
อัตราดอกเบี้ยที่ตึงตัวขึ้นเร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยที่ยังต้อง
ติดตามพัฒนาการต่อไป 
 

เมื่อพิจารณากลยุทธ์การปรับตัว ภาครัฐควรเน้นให้
เกิดการหมุนเวียนเม็ดเงินจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ภายในประเทศ และหาโอกาสส่งออกสินค้าเกษตร
ไทยในช่วงวิกฤตอาหารโลก โดยเน้นกระตุ้นกิจกรรม
การท่องเที่ยวในประเทศให้เชื่อมโยงสู่เมืองรองมาก
ขึ้น ซึ่งจะช่วยกระจายเม็ดเงินจากผู้ที่มีกำาลังซื้อไปสู่
เศรษฐกิจชุมชนได้มากขึ้น และส่งเสริมให้ภาคธุรกิจ
เร่งลงทุนเพื่อปรับตัวเข้าสู่ BCG Economy อีกทั้ง 
เนื่องจากช่วงนี้เกิดวิกฤตอาหารโลก จากการที่หลาย
ประเทศได้ประกาศห้ามส่งออกสินค้าเกษตรบาง
รายการเพื่อควบคุมเงินเฟ้อ จึงถือเป็นโอกาสดีที่ภาค
รัฐควรเน้นความสำาคัญของการบริหารจัดการต้นทุน
ของเกษตรกรให้ดีขึ้น เร่งส่งเสริมผู้ประกอบการหา
ช่องทางกระจายสินค้าเกษตรและเน้นสร้างมูลค่า
เพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของไทย ในช่วง
วิกฤตอาหารและช่วงที่ราคาสินค้าเกษตรในตลาด
โลกอยู่ในระดับสูง 

ttb analytics ปริะเมินเศริษัฐกิัจไทยปี 65 โตั้ 2.8%

จ�กเศรุษฐกิจโลกชะลอตั่วัและก�รุ
ใช้จ่�ยงบปรุะม�ณเริุ�มมีข้อจำ�กัด 

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE



มููลค่่าส่่งออกเดืือนเมูษายนแผ่่วลง จากผ่ลกระทบท่�ชััดืช้ั�นจากการชัะงักงันของห่่วงโซ่่การผ่ลิต มููลค่่า
ส่่งออกในเดืือนเมูษายนอยู่ท่� 23.5 พัันล้านดือลลาร์ ขยายตัว 9.9%_YoY_ชัะลอลงจากเดืือนก่อนท่�
มู่มููลค่่าสู่งสุ่ดืเป็็นป็ระวัติการณ์์ท่� 28.9 พัันล้านดือลลาร์ และห่ากหั่กทองค่ำามููลค่่าส่่งออกเดืือนน่�จะ
เติบโต 8.9% ชัะลอลงต่อเนื�องจาก 9.5% เดืือนมู่นาค่มู ส่ำาห่รับกลุ่มูสิ่นค้่าส่่งออกท่�ขยายตัว ได้ืแก่ i) 
สิ่นค้่าท่�ได้ือานิส่งส์่จากราค่าพัลังงานและโภค่ภัณ์ฑ์์ท่�ป็รับสู่งข้�น เช่ัน นำ�ามัูนส่ำาเร็จรูป็ เค่มู่ภัณ์ฑ์์ เม็ูดื
พัลาส่ติก ii) สิ่นค้่าเกษตรและอาห่าร เนื�องจากตลาดืมู่ค่วามูต้องการ ส่ต๊อกสิ่นค้่าเพิั�มูข้�น อาทิ ข้าว

 ผ่ลิตภัณ์ฑ์์มัูนส่ำาป็ะห่ลัง นำ�าตาลทราย และ iii) สิ่นค้่าท่�ขยายตัวตามูการฟ้ื้�นตัวของเศรษฐกิจและสิ่นค้่า
ทางการแพัทย์ อาทิ แผ่งวงจรไฟื้ฟ้ื้า เตาอบไมูโค่รเวฟื้ และเค่รื�องมืูอแพัทย์ ด้ืานตลาดืส่่งออกพับว่า

ตลาดืห่ลักโดืยเฉพัาะส่ห่รัฐฯ อาเซ่่ยน-5 และ CLMV ขยายตัวต่อเนื�อง ขณ์ะท่�ตลาดืส่ห่ภาพัยุโรป็ จ่น 
และญ่ี่�ปุ็�น กลับมูาห่ดืตัว รวมูถ้ึงตลาดืรัส่เซ่่ยท่�ยังค่งห่ดืตัวรุนแรง 

แม้การส่งออกจะได้ปัจจัยบวกจากการ
ทยอยเปิดประเทศในภูมิภาคอาเซียน
 แต่การส่งออกไปตลาดสำาคัญทั้งจีน
และสหภาพยุโรปในเดือนเมษายนกลับ
มาหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบปีกว่า ผลก
ระทบจากเศรษฐกิจจีนที่ชะลอลงจาก
มาตรการปิดเมืองสำาคัญที่มีการระบาด
ของโควิด-19 และสถานการณ์ความ
ขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน รวมถึง
มาตรการควำ่าบาตรต่อรัสเซียที่ส่งผลต่อ
การชะงักงันของห่วงโซ่การผลิต วิจัยกรุง
ศรีประเมินแนวโน้มการส่งออกในช่วง
ที่เหลือของปียังคงได้รับแรงกดดันจาก
เศรษฐกิจและการค้าโลกที่ชะลอลง 

โดยองค์การการค้าโลก (WTO) ล่าสุดได้
ปรับลดคาดการณ์ปริมาณการค้าโลกในปี
 2565 ขยายตัวเหลือ 3.0% จากเดิมคาด
ไว้ 4.7% เนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยว
กับสถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซีย-
ยูเครน ประกอบกับมีสัญญาณการชะลอ
ตัวของการส่งออกในหลายประเทศเอเชยี
ซึ่งเป็นผู้ส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่
สำาคัญ อาทิ ไต้หวัน เกาหลี รวมถึงดัชนี
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) 
ของประเทศแกนหลักเติบโตชะลอลงต่อ
เนื่องในเดือนพฤษภาคม จึงอาจส่งผล

ให้การส่งออกของไทยในระยะถัดไปมี
แนวโน้มชะลอลงจากที่เติบโตได้ 13.7% 
ในช่วง 4 เดือนแรกของปี แต่อย่างไร
ก็ตาม คาดว่ามูลค่าส่งออกทั้งปี 2565 
จะยังเติบโตได้ประมาณ 6% 

 
ทางการเตรียมพิจารณามาตรการ
บรรเทาผลกระทบจากวิกฤตราคา
พลังงานเพิ่มเติมในช่วงที่ตลาดแรงงาน
ยังเปราะบาง นายสุพัฒน์พงษ์ รอง
นายกรัฐมนตรีเผยว่าในช่วงเดือน
มิถุนายนเตรียมหารือร่วมธนาคารแห่ง
ประเทศไทย (ธปท.) สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
และกระทรวงการคลัง เพื่อประเมินถึง
ผลกระทบของสถานการณ์การสงคราม
รัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ ซึ่งจะนำามาทบท
วนมาตรการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤต
ราคาพลังงาน หรืออาจจะมีการเพิ่มความ
ช่วยเหลือเพื่อลดความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชน หลังรัฐบาลได้ออกมาตรการ
ระยะสั้นไปก่อนหน้า 

 

แนวโน้มความผันผวนของราคาพลังงาน
ในระดับสูง สร้างแรงกดดันต่ออัตรา
เงินเฟ้อและภาวะค่าครองชีพเพิ่มสูง
ขึ้น ขณะที่สถานการณ์การจ้างงานใน
ไตรมาส 1/2565 มีการปรับดีขึ้นทั้งใน
ภาคเกษตร และนอกภาคเกษตร ทั้ง
สาขาการผลิต การค้าส่งและค้าปลีก
 และโลจิสติกส์ ส่วนการจ้างงานในสาขา
ก่อสร้าง โรงแรม และร้านอาหารยังหด
ตัวเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม 

แม้สถานการณ์การระบาดคลี่คลายลง
 กิจกรรมทางเศรษฐกิจทยอยกลับมา
ดำาเนินการ โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับภาคท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าจะช่วยหนุน
ให้เกิดการจ้างงานตามมาแต่ยังต้องใช้
เวลากว่าจะกลับมาเท่ากับระดับก่อนเกิด
การระบาด เนื่องจากจำานวนผู้เสมือนว่าง
งานหรือผู้ที่ทำางานน้อยกว่า 4 ชั่วโมงต่อ
วัน ยังมีจำานวนสูง 3.8 ล้านคน เนื่องจาก
หลายธุรกิจใช้วิธีลดจำานวนชั่วโมงการ
ทำางานลงเพื่อประคองธุรกิจ จึงอาจ
กระทบต่อรายได้และการใช้จ่ายของ
กลุ่มที่ยังได้รับผลกระทบอยู่ สะท้อน
มาตรการความช่วยเหลือจึงอาจยังมี
ความจำาเป็น 

วิจ้ยกัรุิงศรีิ ชีี้�กั�ริส่ำงออกัมีส้ำญญ�ณชี้ะลุอลุง
ขณะที�ต่ล�ดแรุงง�นำยังอ่อนำแอและอ�จต้่องพ่ิ�งพิ�ม�ต่รุ

ก�รุช่วัยเหล้อในำช่วังที�เผชิญกับภ�วัะค่�ครุองชีพิสูง 
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“ทรีนีต้ี” เปิดกลยุทธ์์ลงทุนเดือนมิถุุนายน รอต้ังรับหุ้นรอบใหม่ท่ีดัชนี 

1600-1620 จุด แนะเลือกหุ้นกลุ่ม Defensive และหุ้นท่ีมีคุณสมบัติคล้ายพัันธ์บัตร 
เหตุสามารถุ Hedging ต่อความเส่ียงเศรษฐกิจชะลอตัวซ่ึงมีมากข้ึนได้ดี 

นายณัฐชาต เมฆมาสิน ผู้้้ช่วยกรรมการ
ผู้้้จิัดิ์การ ฝ่ายวิเค้ราะห์หลักทรัพย์ บริษัท
หลักทรัพย์ ทร่น่ต่� จิำากัดิ์

 เปิดเผยว่า ประเมินเดือนมิถุนายน SET 
Index แกว่งตัว Sideways อิงทางลง โดย
มีกรอบแนวรับสำาคัญที่บริเวณ 1600-
1620 จุด และยังคงมองเช่นเดิมว่าระดับ
ดัชนีที่อยู่สูงเกินกว่า 1650 จุดขึ้นไปถือ
เป็นโซนที่เปราะบางในแง่ของ Valuation 
โดยเฉพาะในส่วนของมาตรวัด Earning 
yield gap (EYG) ที่ยังคงอยู่ตำ่ากว่าค่า
เฉลี่ยพอสมควร 

ในเชิงกลยุทธ์ แนะ Wait & See หลัง
ขายทำากำาไรหุ้นไปแล้ว และรอการตั้งรับ
ใหม่ตามบริเวณแนวรับที่ให้ไว้ หรืออาจรอ
ให้ Bond yield สหรัฐฯ 10 ปีลงมาแถว
บริเวณ 2.5% เสียก่อน เนื่องจากจะทำาให้ 
EYG ของตลาดหุ้นไทยดูดีขึ้น 

 นายณัฐชาต กล่าวว่า สินทรัพย์หนึ่งที่น่า
สนใจในเดือนนี้คือพันธบัตร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพันธบัตรระยะยาวที่มักจะเป็น
สินทรัพย์ที่สามารถ Hedging ต่อความ
เสี่ยงเศรษฐกิจชะลอตัวได้เป็นอย่างดี
 ซึ่งเราประเมินว่าจะมี Probability มาก

ขึ้นหากราคาพลังงานและราคาอาหาร
ในตลาดโลกยังคงอยู่สูงเช่นนี้ต่อไป ที่
สำาคัญเราเริ่มเห็นว่าตัวเลขเงินเฟ้อที่
ประกาศออกมาสูงในแต่ละประเทศ เริ่มไม่
ได้ยึดเหนี่ยวคาดการณ์เงินเฟ้อในอนาคต
ให้ปรับตัวสูงขึ้นแล้ว จึงมอง Upside ของ
 Bond yield ในช่วงถัดไปค่อนข้างจำากัด
แล้ว นอกจากนั้น Earning yield gap 
ของตลาดหุ้นหลายๆประเทศตอนนี้ก็ยัง
อยู่ค่อนข้างตำ่า บ่งชี้ถึงความน่าสนใจของ 
Bond เมื่อเทียบกับหุ้นได้เป็นอย่างดี 

ส่วนในรายของตัวหุ้นนั้น หากต้องเลือก
ลงทุน เรายังคงแนะถือครองหุ้นกลุ่ม
 Defensive ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม
 Healthcare (BDMS, BCH, CHG, IMH), 
Consumer Staples (CPALL, MAKRO, 
BJC), Utilities (EGCO, RATCH, 
EASTW, WHAUP, BPP, CKP) โดย
เริ่มชื่นชอบกลุ่ม Utilities มากขึ้น จาก
การมีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับพันธบัตร
 (Bond-like) ค่อนข้างมาก ซึ่งเราคาด
ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่ Outperform ใน
ช่วงถัดไป นอกจากนั้น หุ้นอีกกลุ่มที่น่า
จะได้อานิสงส์หาก Bond yield ในช่วง
ถัดไปทยอยปรับลง ก็คือกลุ่ม Property 

Fund / REIT/ Infrastructure fund ซึ่ง
มองว่าค่อนข้างมีความมั่นคงในสภาวะที่
เศรษฐกิจมีความเสี่ยงสูงขึ้นด้วยเช่นกัน
 ด้วยเหตุนี้ แนะนำาจัดสรรนำ้าหนักในพอร์ต
โฟลิโอไปยังสินทรัพย์เหล่านี้มากขึ้นได้ 

สำาหรับปัจจัยที่ทุกคนเฝ้าติดตามในเดือนนี้
คงหนีไม่พ้นการประชุมของธนาคารกลาง
สำาคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Fed, ECB, BoE, 
BoJ รวมถึงธปท. ซึ่งจากการประเมิน
ของเรา เชื่อว่าจะไม่มีผลกระทบต่อราคา
สินทรัพย์มากนัก 

เนื่องจากก่อนหน้านี้ นักลงทุนได้ Price 
in แนวนโยบายการเงินที่เข้มงวดไปอย่าง
มากแล้ว โดยเฉพาะ Fed ที่นักลงทุนมีการ
 Price in ประเด็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งละ
 50bps ไปยัง 3 ครั้งการประชุมข้างหน้า
แล้ว รวมไปถึงประเด็นการลดขนาดงบดุล
ด้วยเช่นกัน ส่วนทางฝั่งกนง.ที่จะมีการ
ประชุมกันในวันที่ 8 มิ.ย.นั้น คาดว่าจะยัง
คงแสดงจุดยืนถึงการคงนโยบายดอกเบี้ย
ตำ่าต่อไป แต่แนะติดตามประมาณการ
เศรษฐกิจรอบใหม่ ว่าจะมีการปรับลดลง
อีกครั้งหรือไม่ โดยเฉพาะภาคอุปสงค์ใน
ประเทศและดุลบัญชีเดินสะพัด หลังราคา
นำ้ามันยังคงยืนอยู่ในระดับสูง 

 กูัรูิทรีินีตีั้� ทำ�น�ยหุ้นไทย เด่อนมิ.ย. SET Index 
แกัว่งต้ั้ว Sideways

อิงท�งลง โดยมีกรุอบแนำวัรัุบสำ�คัญที�บริุเวัณ
 1600-1620 จุด 
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นายสน่ัน อังอุบลกุล ประธ์านกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
เป็นประธ์านการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถุาบัน (กกร.) ประจ�าเดือนมิถุุนายน 2565 

โดยมี นายทวี ปิยะพััฒนา รองประธ์านอาวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
และนายกอบศักดิ� ดวงดี เลขาธิ์การสมาคมธ์นาคารไทย เป็นประธ์านร่วมในการประชุม 

ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพั โดยมีการแถุลงข่าวในประเด็นต่อไปน้ี 

• ภาคการส่งออกไทยเร่ิมได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอลง เศรษฐกิจโลก
เผชิญ headwind จากสงครามรัสเซียและยูเครนท่ียังยืดเย้ือ ความกังวลเก่ียวกับ
อาหารขาดแคลน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์และอัตราเงินเฟ้อในระดับสูง การขาดแคลน
สินค้าสำาคัญใน supply chain ภาคอุตสาหกรรม การปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียของหลาย
ธนาคารกลาง และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนท่ีจีดีพีอาจจะขยายตัวเพียง 4.5% 
ซ่ึงตำ่ากว่าเป้าหมายของรัฐบาลท่ี 5.5% ปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ีทำาให้เศรษฐกิจโลกมีแนว
โน้มชะลอตัวลงและอาจจะกระทบต่อการส่งออกของไทยในช่วงท่ีเหลือของปี โดยมี
สัญญาณเตือนจากตัวเลขการส่งออกของไทยไปยังประเทศจีนและญ่ีปุ่นในเดือนเม.ย
. 2565 ท่ีหดตัวเม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า แต่สำาหรับภาพรวมการส่ง
ออกเดือน เม.ย.ท่ีผ่านมาตัวเลขการส่งออกยังเติบโตได้อยู่ในระดับ 9.9% ด้านการ
ขนส่งและ โลจิสติกส์ระหว่างประเทศ Supply ยังสามารถไปได้ แต่ยังประสบภาวะ
ราคาค่าขนส่งท่ีเพ่ิมสูงข้ึนจากราคาพลังงานท่ียังมีแนวโน้มสูงข้ึน 
 

• การท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวจะเป็นแรงขับเคลื่อนหลักที่สนับสนุนเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือ
ของปี แม้อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นจะฉุดรั้งกำาลังซื้อและการฟื้นตัวของอุปสงค์ใน
ประเทศ แต่เศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีจะได้รับแรงส่งจากการท่องเที่ยวที่ฟื้น
ตัวดีขึ้น การเปิดประเทศเมื่อ 1 พ.ค. ทำาให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีจำานวนที่เพิ่ม
ขึ้นชัดเจน ซึ่งคาดว่าเป้าหมายนักท่องเที่ยวปีนี้ที่ตั้งไว้ 6-8 ล้านคน น่าจะเป็นไปได้
 นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางในประเทศมีสัญญาณที่ดี โดยขณะนี้ฟื้น
ตัวได้แล้วถึงระดับ 80% ของจำานวนนักท่องเที่ยวในปี 2562 ดีกว่าคาดการณ์ที่ระดับ
 70% และในระยะข้างหน้ายังได้อานิสงส์จากการขยายสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
เพิ่มเติม 
 

• วิกฤติอาหารโลกรุนแรงขึ้นจนหลายประเทศระงับการส่งออกอาหาร ขณะที่ ไทย
อาจได้รับประโยชน์จากการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารเพิ่มเติม สงครามยูเครน
และรัสเซียที่ยืดเยื้อทำาให้ผลผลิตทางการเกษตรของโลกในภาพรวมลดลง ส่งผลให้
ดัชนีราคาอาหารโลกในเดือน เม.ย. 2565 ปรับเพิ่มขึ้นถึง 29.8%YoY ทำาให้หลาย
ประเทศเริ่มเผชิญกับการขาดแคลนอาหาร และทำาให้กว่า 20 ประเทศใช้มาตรการ
ห้ามส่งออกอาหาร โดยเฉพาะในกลุ่มข้าวสาลี นำ้าตาล และนำ้ามันพืช สำาหรับ
ประเทศไทยคาดว่าโอกาสที่จะเกิดปัญหาขาดแคลนอาหารมีน้อย เนื่องจากความ
ต้องการบริโภคอาหารยังน้อยกว่าผลผลิตที่ผลิตได้ในประเทศ อีกทั้งในปี 2565 มี
ปริมาณสินค้าคงคลังสำาหรับสินค้าอาหารสำาคัญเทียบกับความต้องการในประเทศใน
ระดับสูงกว่าหรือใกล้เคียงกับในอดีต ดังนั้น การที่หลายประเทศตัดสินใจระงับการ
ส่งออก จะเป็นโอกาสของการส่งออกสินค้าของไทย อย่างไรก็ตาม ต้องมีการติดตาม
และบริหารจัดการสต็อกสินค้าเกษตรและอาหารที่ดี รวมทั้งบริหารจัดการไม่ให้เกิด
การขาดแคลนปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี และอาหารสัตว์ 
 

• ที่ประชุม กกร. คงประมาณการเศรษฐกิจไทยในกรอบเดิม แม้เศรษฐกิจไทยยัง
เผชิญความเสี่ยงรอบด้าน จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอลง รวมทั้ง

 ต้นทุนและเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นแต่การท่องเที่ยวและการส่งออกที่ยังขยายตัวจะ
เป็นแรงส่งเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปี ทำาให้ที่ประชุม กกร. คงประมาณการ
เศรษฐกิจไทยปี 2565 จะขยายตัวได้ในกรอบ 2.5% ถึง 4.0% ในกรอบเดิม และคง
ประมาณการการส่งออกในปี 2565 ว่าจะยังขยายตัวในกรอบ 3.0% ถึง 5.0% และ
อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2565 ว่าจะขยายตัวในกรอบ 3.5% ถึง 5.5% 
 
นอกจากนี้ กกร. ยังได้มีการหารือในประเด็นอื่น เพิ่มเติม ดังนี้ 

 • สมาคมธนาคารไทย กรมสรรพากร และ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำากัด (NDID) 
ร่วมด้วยสถาบันการเงิน 11 แห่ง ยกระดับการยืนยันตัวตน และเชื่อมข้อมูลการให้
บริการภาษี วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 กรมสรรพากร และ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัล
ไอดี จำากัด (NDID) ร่วม 

ด้วยสถาบันการเงิน 11 แห่ง ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การเข้าถึงระบบ
การพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อสนับสนุนข้อมูลสำาหรับการให้บริการ
ธุรกรรมภาษี โดยเชื่อมต่อกับระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของ NDID 
เมื่อระบบนิติบุคคลสำาเร็จ ก็พร้อมต่อยอดนำาไปขอข้อมูล ภงด. เพื่อประกอบการขอ
สินเชื่อ หรือขยายผลไปยัง Use Case อื่นๆ เช่น Smart Financial Infrastructure 
การใช้บริการภาครัฐแบบ Pure Digital ทั้งหมดต้องช่วยกันผลักดันให้เป็นวาระแห่ง
ชาติ 
 

• ประเด็น พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA ที่มีผลบังคับใช้
ในวันนี้ (1 มิ.ย. 65) จะเป็นเรื่องที่ดีและสร้างมาตรฐานให้กับการทำาธุรกิจ แม้ว่าเรื่อง
 PDPA ได้มีการประกาศออกมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่หลายฝ่ายยังคงกังวลใน
แนวปฏิบัติของกฎหมายที่ยังไม่ชัดเจน และมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกลงโทษ ตามบท
ลงโทษที่รุนแรงตามกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันกฎหมายลำาดับรองกว่า 20 ฉบับยังอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กกร. จึงได้เสนอ
ให้ภาครัฐ พิจารณาทบทวนการไม่ใช้บทลงโทษจนกว่าจะออกกฎหมายลำาดับรอง
ที่จำาเป็นครบถ้วน เพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนในการปรับปรุงระบบที่ซำ้าซ้อนหรือไม่ถูก
ต้อง นอกจากนี้ ภาครัฐควรเน้นการประชาสัมพันธ์ สร้างให้ความรู้ความเข้าใจให้ภาค
เอกชนและประชาชนในการศึกษาเตรียมตัวในระยะเวลาที่เพียงพอเหมาะสม ซึ่งจะ
ช่วยทำาให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปตามเจตนารมย์และเป็นประโยชน์ในภาพรวม
ของประเทศ 

• นอกจากนี้ กกร. ยังได้หารือเรื่องแผนการเดินหน้าเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
เศรษฐกิจไทย และก็เห็นว่าจำาเป็นต้องมีการศึกษา เรื่อง Competitiveness Index ที่
 IMD ศึกษามาวิเคราะห์รายละเอียด พร้อมกับทั้งทำาเรื่อง BCG Bio-Circular-Green 
ที่สอดคล้องกับ Sustainable Development Goal เพื่อให้เกิดแผนและรูปแบบที่
ชัดเจนสำาหรับภาคเอกชนในการขยายผลไปสู่การดำาเนินธุรกิจ 

กักัริ.คงปริะม�ณกั�ริศกั.ไทยปีนี�ขย�ยต้ั้วได้ในกัริอบ 2.5% ถึง 4.0%

ในำกรุอบเดิม,ส่งออกขย�ยตั่วัในำกรุอบ 
3.0% ถ่ง 5.0%,เงินำเฟ้อ้3.5% ถ่ง 5.5% 
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บีโอไอ ประกาศความส�าเร็จการจัดงานซับคอน ไทยแลนด์ 2022 ท่ีมีผ้้เข้าร่วมงานกว่า
 30,000 คน ท้ังชาวไทยและต่างประเทศ และมีการจับค่้ธุ์รกิจท่ีจะก่อให้เกิดม้ลค่า

ซ้ือขายในอนาคตกว่า 7,000 ล้านบาท กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึุงการฟ้ืนตัวของนัก
ลงทุนท่ีเร่ิมกลับมาเดินหน้าท�ากิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกคร้ัง หลังจากชะลอตัวไปใน

ช่วงการแพัร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

รวมท้ังในช่วงไตรมาสแรกของป้ 2565 มีการย่ืนคําขอ
รับส่งเสริมการลงทุนรวม 378 โครงการ รวมมูลค่า
 110,733 ล้านบาท โดยเป็นการย่ืนขอรับส่งเสริมการ
ลงทุนโดยตรงจากประเทศ (FDI) มูลค่า 77,290 ล้าน
บาท เพ่ิมข้ึนร้อยละ 29 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกัน
ของป้ก่อน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย
ท่ียังคงเป็นท่ีสนใจของนักลงทุน ซ่ึงการลงทุนจะเป็น
ส่วนสําคัญในการผลักดันการฟ้�นตัวของเศรษฐกิจ
ประเทศไทยในระยะต่อไป 

สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บี
โอไอ ที่มีภารกิจในการส่งเสริมการลงทุนของประเทศ
 และมุ่งกระตุ้นให้เกิดการลงทุนอย่างรวดเร็ว โดย
เฉพาะการลงทุนของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ใน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่จะเชื่อมโยงและสนับสนุน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็กให้มีการฟ้�น
ตัวตามไปด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อการสร้างกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ การเพิ่มอัตราการจ้างงานและการฟ้�นตัว
ของเศรษฐกิจในประเทศตามมา 

บีโอไอ จึงได้ประกาศมาตรการกระตุ้นการลงทุน
 ป้ 2565 ซึ่งนอกจากสิทธิประโยชน์ตามกลุ่ม
อุตสาหกรรมต่าง ๆ แล้ว ยังมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
จากมาตรการกระตุ้นการลงทุน ป้ 2565 ที่กําหนดว่า

หากผู้ขอรับส่งเสริมการลงทุนมีการลงทุนจริงวงเงิน
มากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ภายใน 12 เดือน จะ
ได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 
เป็นเวลา 5 ป้ เพิ่มเติมจากสิทธิประโยชน์ที่ได้รับตาม
เกณฑ์ปกติ 

สําหรับโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน
 ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 และมีมูลค่าเงินลงทุน
น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท หรือหากภายหลัง พบว่า
 มีการลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท สามารถขอรับ
สิทธิประโยชน์ตามมาตรการนี้ได้ ทั้งนี้ การลงทุนจริง
จะไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน โดยผู้สนใจ
สามารถยื่นคําขอรับการส่งเสริมการลงทุนได้ตั้งแต่วัน
นี้ถึงวันทําการสุดท้ายของป้ 2565 นี้ 
 
มาตรการกระตุ้นการลงทุน ป้ 2565 ของบีโอไอนี้ จะ
ช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการลงทุนเพื่อสนับสนุนการฟ้�นตัว
ของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะการเพิ่มอัตราการจ้าง
งาน ซึ่งจะทําให้เศรษฐกิจไทยฟ้�นตัวได้เร็ว รวมถึงใน
ระยะยาวการลงทุนจากต่างประเทศจะช่วยพัฒนาและ
ยกระดับเศรษฐกิจไทยให้ก้าวสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่
ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลกในอนาคต 

บีโอไอเร่ิงม�ตั้ริกั�ริกัริะตุ้ั้นกั�ริลุงทุน ปี 2565

รัุบสัญญ�ณก�รุลงทุนำฟ้้� นำตั่วั 
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ธนาค้ารทิสโก้แนะล้กค้้า 'ขาย' หุ้นยุโรปยกพอร์ต หลังเศรษฐกิจิจ่ิอเข้าภาวะถืดิ์ถือย ปมร้อน
สงค้รามยืดิ์เยื�อ บริหารพลังงานส่อวุ่น พร้อมยกเลิก QE เร่งข่�นดิ์อกเบ่�ย ช่�ทางรอดิ์โยกเงินหน่
 'ซืึ่�อ' หุ้นเมกะเทรนด์ิ์จ่ิน 4 กลุ่ม รับปัจิจัิยบวกมาตรการรัฐฯ หนุนรายได้ิ์โต ขณะท่�เศรษฐกิจิ

จ่ินยังโตเด่ิ์น รัฐเดิิ์นหน้าผู้ลักเศรษฐกิจิแตะ 5.5% ในปีน่�

นายณัฐกฤติ เหล่าทว่ทรัพย์ ผู้้้อำานวยการอาวุโส
ท่�ปร่กษาการลงทุนทิสโก้เวลธ์ ธนาค้ารทิสโก้
 จิำากัดิ์ (มหาชน) 

 เปิดเผยว่า หลังจากที่ธนาคารทิสโก้แนะนำาหุ้น
เมกะเทรนด์กลุ่มเทคโนโลยีแห่งอนาคต และ
นวัตกรรมการแพทย์ ที่คาดว่ามีโอกาสเติบโต 15 
- 27% ต่อปี ในช่วง 5 ปีข้างหน้า* ช่วยฝ่าวิกฤต
เศรษฐกิจชะลอและดอกเบี้ยขาขึ้น แต่ยังพบว่า
มีนักลงทุนหลายท่านต้องการการลงทุนในราย
ประเทศ และส่วนใหญ่ยังคงมี 'หุ้นยุโรป' อยู่ใน
พอร์ตการลงทุน ขณะที่ธนาคารทิสโก้แนะนำาให้ '
ขาย' หุ้นยุโรปมาระยะหนึ่งแล้ว เพราะประเมินว่า
ยุโรปมีโอกาสที่เศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยเร็วกว่าภูมิภาคอื่น  
 
โดยปัจจัยที่ทำาให้ธนาคารทิสโก้คาดการณ์ว่า
เศรษฐกิจยุโรปจะเข้าสู่ภาวะถดถอยมากกว่า
ภูมิภาคอื่น มาจาก 3 ปัจจัย คือ 1. ปัญหาการ
ควำ่าบาตรด้านพลังงานโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติ
จากรัสเซีย ทำาให้ภาคการผลิตหยุดชะงัก โดย
เฉพาะอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานมาก ทำาให้เกิด
ปัญหาสินค้าขาดแคลน (Supply Shortage) 
ซึ่งกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจในระยะยาว 2. 
ตัวเลขการใช้จ่ายภาคครัวเรือนที่หดตัวท่ามกลาง
ราคาสินค้าที่พุ่งขึ้นต่อเนื่อง ตามอัตราเงินเฟ้อ
เดือนพฤษภาคมที่เพิ่มขึ้น 8.1% เมื่อเทียบกับช่วง
เดียวกันของปีก่อน (YoY) ระดับดังกล่าวถือเป็น
ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์  

 และ 3. การดำาเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวด
ของธนาคารกลางยุโรป (ECB) โดยในวันที่ 9 
มิถุนายนนี้คาดการณ์ว่า ECB จะออกประมาณ
การเศรษฐกิจและเงินเฟ้อใหม่ และอาจประกาศ
ยุติการทำา QE เปิดทางไปสู่การขึ้นดอกเบี้ย โดย
คาดว่า ECB จะปรับขึ้นครั้งละ 0.25% ในการ
ประชุมเดือนกรกฎาคม กันยายน และธันวาคม
 ทำาให้สิ้นปีอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นไปอยู่ที่ 0.25% 
จากปัจจุบันอยู่ที่ -0.50%  

ทั้งนี้ หากนักลงทุนต้องการโฟกัสการลงทุนไป

ยังรายประเทศ ธนาคารทิสโก้มองว่า ตลาดหุ้น
จีน คือดาวเด่นของการลงทุนในช่วงนี้ เนื่องจาก
มองว่าราคาน่าจะลงมาใกล้จุดตำ่าสุด เพราะรับ
รู้ประเด็นลบจากปัจจัยกดดันทั้งจากปัจจัยลบ
ทั้งภายในและภายนอกประเทศไปหมดแล้ว อีก
ทั้งเริ่มเห็นสัญญาณการผ่อนคลายนโยบายจาก
ทางการจีนมากขึ้น เช่น การคลาย Lockdown 
เมืองเซี่ยงไฮ้ที่ปลดล็อกอย่างเต็มรูปแบบ และ
การผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการกระ
ตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศและผลักดันการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อทำาให้เศรษฐกิจจีนโตใน
ระดับ 5.5% ในปี 2565   

นอกจากนี้ ธนาคารทิสโก้จึงมองว่า ในช่วงนี้เป็น
จังหวะที่ดีสำาหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้น 'เมกะ
เทรนด์ของจีน' ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่โดด
เด่นในระยะยาว หลังจากราคาหุ้นกลุ่มนี้ย้อน
หลัง 1 ปี ปรับตัวลงมาราว 40% และยังคงเป็นก
ลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากทางภาค
รัฐจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 ฉบับที่ 14  ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2564 - 2568 
โดยมี 4 ธีมเมกะเทรนด์ของหุ้นจีนที่น่าสนใจใน
การลงทุนระยะยาว ดังนี้  

กลุ่มอุปโภคบริโภค (Consumption) เป็นกลุ่มที่
ได้รับประโยชน์โดยตรงจากพลังการบริโภคของ
ประชากรจีนที่มีจำานวนกว่า 1,400 ล้านคน ซึ่งได้
รับปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐที่ตั้งเป้า
จะยกระดับการบริโภคในประเทศให้ขยายตัวขึ้น
 และลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ โดยคาด
การณ์ว่ารายได้ภาคครวัเรอืนของคนจนีจะเพิม่ขึน้
อีกสองเท่าตัวภายในปี 2573 จากระดับปัจจุบัน
ที่ 6,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นไปเป็น 12,000 
ดอลลาร์สหรัฐฯ ทำาให้กำาลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจะช่วย
หนุนให้รายได้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค
สินค้าในจีนสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง  
 
กลุ่มเทคโนโลยี (Technology) เป็นอีกกลุ่มธุรกิจ
ที่สำาคัญของจีนที่รัฐบาลต้องการพัฒนาสินค้า
  โดยปัจจัยที่ทำาให้การพัฒนาด้านเทคโนโลยีของ
จีนเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งมาจากอัตรา

การเข้าถึงและใช้งานอินเทอร์เน็ตของประชากร
จีนเพื่อกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำาวันที่เพิ่มสูง
ขึ้นมาเป็นกว่า 1,000 ล้านคน หรือ คิดเป็น 67% 
ของจำานวนประชากรทั้งหมด และในอนาคต
รัฐบาลจีนยังคงวางเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ใน
การก้าวขึ้นเป็นผู้นำาด้านเทคโนโลยี 5.0 ทั้ง 5G, 
AI, Internet of Things, Semiconductors และ
 Smart Cities ซึ่งส่งผลให้หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีของ
จีนยังมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาว  
 
กลุ่มเฮลธ์แคร์ (Healthcare) ที่ได้ประโยชน์
จากลักษณะโครงสร้างประชากรของประเทศที่
กำาลังมีสัดส่วนของผู้สูงอายุที่มากขึ้นอย่างต่อ
เนื่อง และคาดว่าจีนกำาลังจะเข้าสู่การเป็นสังคม
ผู้สูงอายุ (Ageing Society) ภายในปี 2568 ซึ่ง
รัฐบาลจีนยังได้มีแผนการส่งเสริมการพัฒนา
อุตสาหกรรม Healthcare ผ่าน 'Healthy 
China 2030 Plan' ด้วยการพัฒนาคุณภาพยา
ร่วมกับต่างชาติ เพิ่มความคล่องตัวในการอนุมัติ
ยาตัวใหม่ เพิ่มงบประมาณในด้านการวิจัยและ
พัฒนา (R&D) ในอุตสาหกรรม Healthcare โดย
ในช่วง 3 ปีข้างหน้าคาดว่าจะเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยถึง
 17.7% ต่อปี สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลกที่คาดว่า
จะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเพียงแค่ราว 4.5% ต่อปี  
 
กลุ่มพลังงานสะอาด (Clean Technology) 
รัฐบาลจีนจึงได้ตั้งเป้าว่า จีนจะต้องเป็นประเทศ
ที่ 'ปลอดคาร์บอน' ให้ได้ภายในปี 2603 ส่งผลให้
อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในการเพิ่มกำาลัง
การผลิต รวมถึงอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ สถานี
ชาร์จและรถยนต์ไฟฟ้า  โดยปัจจุบันจีนถือเป็น
ตลาดรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและสามารถทำา
ยอดขายรถยนต์ EVs ได้สูงถึง 1.24 ล้านคันในปี
 2564 ที่ผ่านมา โดยคาดการณ์ว่า ยอดขาย
รถยนต์ไฟฟ้าในจีนจะยังสามารถเติบโตขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องสู่ระดับ 12 ล้านคันได้ภายในปี 2573 
หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยทบต้นที่สูงถึง 
25% ต่อปี สะท้อนให้เห็นว่า อุตสาหกรรมรถยนต์
ไฟฟ้าของจีนยังเติบโตได้อีกไกล  

ธุ.ทิสำโก้ั แนะข�ยหุ้นยุโริป ซ่ี�อจีน หนีเศริษัฐกิัจถดถอย

รัุบทรัุพิย์เมกะเทรุนำด์แดนำมังกรุรุ�ยได้พุ่ิง 
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นอกจากน้ี หากสถานการณ์ความขัดแย้ง
ระหว่างรัสเซีย – ยูเครน ทวีความรุนแรงมาก
ข้ึน และเพ่ิมความเข้มข้นของมาตรการควำ่า
บาตรต่อรัสเซียจากยุโรปและสหรัฐ อาจส่ง
ผลกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อให้ปรับตัวสูงข้ึนอีก
 จนทำาให้เศรษฐกิจโลกมีความเส่ียงท่ีจะเข้าสู่
ภาวะถดถอย หรือ Recession ได้ 
 
จากการสำารวจผู้บริหาร ส.อ.ท. (CEO Survey) 
จำานวน 200 ท่าน ครอบคลุมผู้บริหารจาก 45 
กลุ่มอุตสาหกรรม และ 76 สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด มีสรุปผลการสำารวจ FTI Poll ครั้งที่ 17 
จำานวน 6 คำาถาม ดังนี้ 

1. ปัจิจิัยใดิ์เร่งให้เงินเฟ้อเพิ�มส้งข่�นอย่างมาก 

อันดับที่ 1 : ราคานำ้ามันดิบและสินค้าโภคภัณฑ์
ในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้น 86.50% 

อันดับที่ 2 : ภาวะสงครามจากความขัดแย้ง
ระหว่างรัสเซีย-ยูเครน 77.00% 

อันดับที่ 3 : ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น จากปัญหา 
Supply chain disruption 69.50% 

อันดับที่ 4 : ความต้องการสินค้าและบริการที่มี
มากเกินไปหลังการเปิดประเทศ 13.50% 

2. ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อ ผู้ลกระทบในเรื�อง
ใดิ์ส่งผู้ลต่อเศรษฐกิจิและประชาชนในวง
กว้าง 

อันดับที่ 1 : การแบกรับภาระต้นทุนการผลิต
ที่สูงขึ้น จนส่งผลต่อภาวะราคาสินค้าแพง
 88.50% 

อันดับที่ 2 : ภาระหนี้สินภาคครัวเรือน และการ

ขาดสภาพคล่องของผู้ประกอบการ 64.00% 

อันดับที่ 3 : กำาลังซื้อภาคครัวเรือนที่ลดลง
 57.00% 

อันดับที่ 4 : ผู้ประกอบการมีความระมัดระวัง
ในการลงทุน และจำากัดการจ้างงาน 30.50% 

3. ค้าดิ์การณ์เงินเฟ้อตลอดิ์ทั�งปี 2565 จิะอย้่
ในระดิ์ับใดิ์ 

อันดับที่ 1 : อัตราเงินเฟ้อ 4 – 5 % 50.00% 

อันดับที่ 2 : อัตราเงินเฟ้อ 6 – 8 % 43.00% 

อันดับที่ 3 : อัตราเงินเฟ้อ 1 – 3 % 7.00% 

4. ภาค้อุตสาหกรรมจิะปรับตัวอย่างไร 
ท่ามกลางเงินเฟ้อท่�ปรับต้วส้งข่�นต่อเนื�อง 

อันดับที่ 1 : ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลด
ต้นทุน และบำารุงรักษาเครื่องจักร 74.50% 

ให้มีประสิทธิภาพ 

อันดับที่ 2 : นำาเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลมา
ช่วยในการดำาเนินธุรกิจ 62.00% 

อันดับที่ 3 : เน้นการใช้วัตถุดิบภายในประเทศ 
เพื่อทดแทนการนำาเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
 54.00% 

อันดับที่ 4 : หาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆ ที่มี

ศักยภาพ เพื่อเป็นทางเลือก 50.50% 
 
5. ภาค้รัฐค้วรม่มาตรการอย่างไร ในการเร่ง
ดิ์ำาเนินการแก้ปัญ่หาภาวะเงินเฟ้อท่�อย้่ใน
ระดิ์ับส้ง 

อันดับที่ 1 : มาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม 
โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย 59.50% 

และผู้ประกอบการ SMEs 

อันดับที่ 2 : ลดภาษีนำาเข้าวัตถุดิบที่จำาเป็นต่อ
ภาคการผลิต 58.50% 

อันดับที่ 3 : ตรึงราคานำ้ามันดีเซลให้อยู่ที่
 32 บาทต่อลิตร ต่อเนื่องไปอีก 3 - 6 เดือน
 58.00% 

อันดับที่ 4 : ควบคุมและดูแลราคาสินค้าไม่ให้มี
การฉวยโอกาสปรับราคาเกินจริง 53.00% 

สำาหรับธุรกิจ Start up ให้มาลงทุนในไทยมาก
ขึ้น 

 

6. ปี 2565 จิะม่โอกาสท่�เศรษฐกิจิโลกเข้าส้่
ภาวะถืดิ์ถือย (Recession) หรือไม่ 
  

อันดับที่ 1 : เศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงเกิด
ภาวะถดถอย 76.00% 

อันดับที่ 2 : เศรษฐกิจโลกยังมีเสถียรภาพและ
สามารถขยายตัวได้ 24.00% 

สำ.อ.ท.ค�ดตั้ลุอดท้�ง ปี 65

อัต่รุ�เงินำเฟ้อ้ของไทย จะอยู่ที�รุะดับ 4 – 5% 
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นายมนตรี มหาพัฤกษ์พังศ์ รองประธ์านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยผลการส�ารวจ FTI Poll 
คร้ังท่ี 17 ในเดือนพัฤษภาคม 2565 ภายใต้หัวข้อ “เงินเฟ้อกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร” พับว่า ผ้้บริหาร ส.อ.ท

. มองว่า ราคาน�้ามันดิบและสินค้าโภคภัณฑ์์ในตลาดโลกท่ีปรับตัวส้งข้ึนจากผลกระทบของวิกฤตความขัดแย้ง
ระหว่างรัสเซีย – ย้เครน และปัญหา Supply chain disruption เป็นปัจจัยหลักท่ีเร่งให้ภาวะเงินเฟ้อปรับตัวเพ่ิัม

ส้งข้ึน จนส่งผลให้ผ้้ประกอบการต้องแบกรับภาระต้นทุนการผลิตท่ีส้งข้ึนท้ังจากราคาวัตถุุดิบและพัลังงาน รวมท้ัง
 ยังกดดันก�าลังซ้ือภาคครัวเรือนให้ลดลงอีกด้วย โดยผ้้บริหาร ส.อ.ท. คาดว่าตลอดท้ังปี 2565 อัตราเงินเฟ้อของ

ไทยจะอย่้ท่ีระดับ 4 – 5% ดังน้ัน จึงเสนอขอให้ภาครัฐเร่งพิัจารณาออกมาตรการช่วยเหลือเฉพัาะกลุ่ม โดยเฉพัาะผ้้
มีรายได้น้อยและผ้้ประกอบการ SMEs รวมท้ัง ปรับลดภาษีน�าเข้าวัตถุุดิบท่ีจ�าเป็นต่อภาคการผลิต เช่น วัตถุุอาหาร
สัตว์ ปุ�ย เป็นต้น และตรึงราคาน�้ามันดีเซลให้อย่้ท่ี 32 บาทต่อลิตร ต่อเน่ืองไปอีก 3 - 6 เดือน เพ่ืัอบรรเทาผลกระ

ทบของผ้้ประกอบการและประชาชน 



บลจ.บีแคป ประเมินตลาดหุ้นคร่ึงหลังของปี 2565 ยังผันผวนปัจจัยเส่ียงยังส้ง กดดันการเติบโต
ของเศรษฐกิจและผลประกอบการ รวมท้ังเฟด (Fed) ยังปรับข้ึนดอกเบ้ียเพ่ืัอคุมเงินเฟ้อ พัร้อมกับ
ปรับลดวงเงินคิวอี แนะนักลงทุนกระจายความเส่ียงในสินทรัพัย์หลากหลาย โดยช้ตลาดหุ้นจีนและ
ไทย มีความน่าสนใจเหตุปัจจัยพ้ืันฐานแข็งแกร่ง มีความเส่ียงด้านการเมืองระหว่างประเทศน้อย 

ดิ์ร.ธนาวุฒิ พรโรจินางก้ร รอง
กรรมการผู้้้จิัดิ์การ หัวหน้าสายงาน
บริหารการลงทุน บลจิ.บางกอก
แค้ปปิตอล (BCAP) 

กล่าวว่า แม้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ จะปรับขึ้น
ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ทีมผู้จัดการ
กองทุนมองว่าเป็นเพียงการรีบาวน์
หรือปรับขึ้นช่วงสั้นๆ เท่านั้น เนื่องจาก
 ทีมผู้จัดการกองทุน BCAP ประเมินว่า
ในปี 2022 ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) 
จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายรวม
 2.50-2.75% หากเป็นการขับรถถือว่า
คนขับกำาลังกดแป้นเบรคอย่างหนัก ซึ่ง
จะเป็นผลให้การเติบโตของเศรษฐกิจ
 และผลประกอบการของบริษัทจด
ทะเบียนปรับลดลงในระยะต่อไป 

ทีมผู้จัดการกองทุนมองว่าการเร่งขึ้น
อัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วของ Fed 
เพื่อเข้าควบคุมเงินเฟ้อ สืบเนื่องจาก
มุมมองที่ผิดพลาดในช่วงปีที่ผ่านมา
 ที่ประเมินว่าเงินเฟ้อเป็นเพียงปัจจัย
ชั่วคราว จนละเลยที่จะควบคุมเงินเฟ้อ
ตั้งแต่ช่วงปี 2021 แม้ว่าปัจจุบันอัตรา
เงินเฟ้อสหรัฐ ฯ จะผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว
ในเดือน มี.ค. และจะค่อย ๆ ปรับลดลง
ในช่วงที่เหลือของปี 

แต่ฝ่ายวิจัยเชื่อว่า Fed คงจะยืนยัน
ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เก็บกระสุนหรือเพื่อสร้างความยืดหยุ่น
ในการดำาเนินนโยบายหากเศรษฐกิจ
ชะลอตัวลงอย่างรุนแรงในอนาคต อีก

ประเด็นที่ BCAP จับตาอย่างใกล้ชิด
คือการถอนสภาพคล่องออกจากระบบ
 หรือการทำา Quantitative Tightening 
(QT) 

ดร.ธนาวุฒิกล่าวว่า การทำา QT ของ
สหรัฐฯ จะเริ่มต้นในเดือน มิ.ย. นี้ใน
จำานวน 9.5 แสนล้านเหรียญฯ ต่อเดือน 
ทีมผู้จัดการกองทุนประเมินว่าหาก Fed 
ลดปริมาณเงินดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
จนถึงปลายปี 2024 จะส่งผลต่องบดุล
ต่อ GDP ของธนาคารกลางสหรัฐฯ
 ให้ลดลงจาก 37% ในปัจจุบันเหลือ
เพียง 20% ซึ่งผลกระทบดังกล่าวมี 2 
เรื่องหลัก ๆ คือ 1) การชะลอตัวของ
เศรษฐกิจในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า และ
 2) แรงสนับสนุนในการออมเงิน/การ
ลงทุนในตลาดการเงินที่จะลดลง 

โดยฝ่ายวิจัยมองว่าช่วงต่อไปตลาด
หุ้นจะมีความผันผวนมากขึ้น ในขณะ
ที่ผลตอบแทนเฉลี่ยของหุ้นจะลดลง
เทียบกับช่วงที่ Fed อัดฉีดสภาพคล่อง
หลังวิกฤตการเงินในปี 2008 ซึ่งการ
ลงทุนอาจจะใช้ความระมัดระวังที่เพิ่ม
มากขึ้น โดยในช่วงครึ่งหลังของปีฝ่าย
วิจัยแนะนำาให้เน้นการลงทุนหุ้นในกลุ่ม
ประเทศที่มีมูลค่าพื้นฐานถูก ปัจจัยพื้น
ฐานแข็งแกร่ง มีอัตราการเติบโตดี และ
/หรือ มีความเสี่ยงต่อการเมืองระหว่าง
ประเทศจำากัด คือประเทศจีนและไทย 

“หลังม่แรงเทขายกดิ์ดิ์ันราค้าหุ้นจิ่น
อย่างหนักในช่วงท่�ผู้่านมาเนื�องจิาก
มาตรการ Lock Down ในเมืองสำาค้ัญ่
 ๆ เช่น ปักปิ่งและเซึ่่�ยงไฮ้ ทำาให้หุ้น
จิ่นม่ราค้าพื�นฐาน (Valuation) ท่�ถื้ก
เท่ยบกับทั�งอดิ์่ตและประเทศอื�น แต่
ล่าสุดิ์ม่สัญ่ญ่าณการเปิดิ์เมืองพร้อม
การกระตุ้นเศรษฐกิจิจิากรัฐบาล ทำาให้
เราประเมินว่าเศรษฐกิจิจิ่นกำาลังจิะ
ผู้่านจิุดิ์ตำ�าสุดิ์ในไตรมาส 2 น่� ขณะท่�
หุ้นไทยอาจิจิะม่ Valuation ท่�ค้่อนไป
ทางแพงเล็กน้อยเนื�องจิากแรงซึ่ื�อของ
นักลงทุนต่างชาติตั�งแต่ช่วงต้นปี ” 
ดิ์ร.ธนาวุฒิกล่าว 

ดร.ธนาวุฒิกล่าวว่า ในแง่นโยบายการ
เงิน ประเทศไทยยังมีแนวโน้มผ่อน
คลายเมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาแล้ว
อย่าง สหรัฐฯ และ ยุโรป อีกทั้งมีแรง
ส่งจากปัจจัยนอกประเทศ เช่น การ
ส่งออกและนักท่องเที่ยวที่จะกลับมา
จากการเปิดประเทศจะเป็นตัวกระตุ้น
เศรษฐกิจในช่วงครึ่งหลังของปี 

อีกทั้งผลกระทบโดยตรงจากสงคราม
รัสเซีย-ยูเครน มีค่อนข้างตำ่า จาก
นโยบายเป็นกลางของไทย นักลงทุน
ต่างชาติจึงมองเราเป็นหลุมหลบภัยและ
จะมี Fund flow ต่อเนื่องในช่วงที่เหลือ
ของปี ดังนั้นการลงทุนในประเทศจีน
และไทยน่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีใน
ช่วงครึ่งหลังของปีนี้ 

บลุจ.บีแคป ชีี้�หลุ�กัป๊จจ้ยกัดด้นตั้ลุ�ดหุ้นครึิ�งหลุ้งปี 65 
ย้งผ้นผวน

แนำะกรุะจ�ยเสี�ยงลงทุนำ-ชู “ หุ้นำจีนำ-ไทย ” น่ำ�สนำใจพ้ิ�นำฐ�นำแกรุ่ง 
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ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปิดิ์เผู้ยข้อม้ลในหนังสือช่�ชวนของกองทุน
รวม เพื�อให้ผู้้้ลงทุนไดิ์้รับข้อม้ลท่�เป็นปัจิจิุบัน ค้รบถื้วน และเพ่ยงพอต่อ

การตัดิ์สินใจิลงทุน โดิ์ยม่ร้ปแบบท่�เข้าใจิง่าย และบริษัทหลักทรัพย์จิัดิ์การ
กองทุน (บลจิ.) ไม่ม่ภาระเกินสมค้วร 

สำานักงานค้ณะกรรมการกำากับ
หลักทรัพย์และตลาดิ์หลักทรัพย์
 (ก.ล.ต.) ออกประกาศยกระดิ์ับ
การเปิดิ์เผู้ยข้อม้ลในหนังสือช่�
ชวนของกองทุนรวมซึ่่�งประกอบ
ดิ์้วย หนังสือช่�ชวนส่วนข้อม้ล
กองทุนรวม (หนังสือช่�ชวนฉบับ
เต็ม) และหนังสือช่�ชวนส่วน
สรุปข้อม้ลสำาค้ัญ่ (factsheet) 
ภายใต้โค้รงการ Simplified 
Disclosure ระยะท่� 2 และเป็น
หน่�งในโค้รงการ Regulatory 
Guillotine* 

โดยปรับให้มีการจัดทำาข้อมูลใน
 factsheet เป็นรายเดือน เพื่อให้
ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
 ลดจำานวนหน้าจากเดิม 8 หน้า
 เป็น 3 หน้า และเพิ่มข้อมูลตาม

ลักษณะประเภทกองทุน เช่น
 กองทุนตราสารทุนให้เปิดเผย
ข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวข้องกับ
ผลตอบแทนของกองทุน ได้แก่
 Sharpe Ratio, Alpha, Beta 
กองทุนตราสารหนี้ให้เปิดเผย
การจัดสรรการลงทุนในผู้ออก
ตราสาร 5 อันดับแรก และ
 Yield to Maturity เป็นต้น รวม
ถึงปรับปรุงการเปิดเผยผลการ
ดำาเนินงานของกองทุนให้เข้าใจ
ง่ายขึ้นในลักษณะกราฟแท่ง
เปรียบเทียบกับดัชนีชี้วัดและค่า
เฉลี่ยในกลุ่มเดียวกันย้อนหลัง
 5 ปีปฏิทิน และยกเลิกการเปิด
เผยข้อมูลเชิงอธิบายและแถบมิติ
ความเสี่ยง 

 นอกจากนี้ ปรับปรุงการเปิดเผย

ข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม
 โดยเพิ่มหัวข้อบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องของกองทุนรวม
 และยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการของ
บริษัทจัดการ รวมถึงปรับปรุง
เนื้อหาในส่วนที่อ่านเข้าใจยาก
ให้เป็นรูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายขึ้น 
โดยผู้ประกอบธุรกิจเห็นชอบร่วม
กับแนวทางตามที่ ก.ล.ต. เสนอ
 เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่
เพียงพอและเป็นประโยชน์ในการ
ตัดสินใจลงทุนมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ ประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
ข้างต้นจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วัน
ที่ 1 มิถุนายน 2565 

  

กั.ลุ.ตั้. ปร้ิบปรุิงหลุ้กัเกัณฑ์์เพ่�อยกัริะด้บ

ก�รุเปิดเผยข้อมูลในำหนัำงส้อชี�ชวันำของกองทุนำรุวัม 
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สำานักงานค้ณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดิ์หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดิ์รับ
ฟังค้วามคิ้ดิ์เห็นเก่�ยวกับการปรับปรุงแนวทางการกำากับด้ิ์แล "โทเค้นดิิ์จิิทัลเพื�อ
การใช้ประโยชน์ท่�ม่ลักษณะพร้อมใช้" (utility token พร้อมใช้) ทั�งในตลาดิ์แรก
และตลาดิ์รอง เพื�อให้สอดิ์ค้ล้องกับลักษณะ ค้วามเส่�ยง พัฒนาการและการใช้

งานท่�เปล่�ยนแปลงไป และม่กลไกคุ้้มค้รองผู้้้ลงทุนท่�เหมาะสม 

ตามท่�ค้ณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุม
ค้รั�งท่� 3/2565 เมื�อวันท่� 3 ม่นาค้ม 2565 
ได้ิ์ม่มติเห็นชอบหลักการปรับปรุงแนวทาง
การกำากับด้ิ์แล "utility token พร้อมใช้
" ทั�งในตลาดิ์แรกและตลาดิ์รอง เพื�อเพิ�ม
ประสิทธิภาพในการกำากับด้ิ์แลให้สอดิ์ค้ล้อง
กับลักษณะ ค้วามเส่�ยง พัฒนาการและการ
ใช้งาน และม่กลไกกำากับด้ิ์แลการซืึ่�อขายท่�
ชัดิ์เจินและม่ประสิทธิภาพยิ�งข่�น รวมทั�งเพื�อ
ให้ม่กลไกการคุ้้มค้รองผู้้้ซืึ่�อขาย/ผู้้้ลงทุนให้เห
มาะสมากข่�น เนื�องจิากตลาดิ์สินทรัพย์ดิิ์จิิทัล
และการใช้งานสินทรัพย์ดิิ์จิิทัลม่พัฒนาการ
และเปล่�ยนแปลงไปอย่างมากหลังจิากพระ
ราชกำาหนดิ์การประกอบธุรกิจิสินทรัพย์ดิิ์จิิทัล
 พ.ศ. 2561 (พ.ร.ก. สินทรัพย์ดิิ์จิิทัลฯ) ม่ผู้ล
ใช้บังคั้บ และม่ภาค้เอกชนหลายรายให้ค้วาม
สนใจิเสนอขาย "utility token พร้อมใช้" เพื�อ
ใช้ประโยชน์จิากเทค้โนโลย่ในการอำานวยค้วาม
สะดิ์วกให้กับผู้้้บริโภค้ รวมทั�งม่การใช้เพื�อการ
ลงทุนและเก็งกำาไรนั�น 

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับหลัก
การปรับปรุงแนวทางการกำากับดูแลดังกล่าว
 โดยได้นำาข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการหารือร่วม
กับผู้แทนผู้ประกอบการธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ 

ดิจิทัลไทย สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในรูปแบบ focus group เมื่อช่วง
เดือนมีนาคม 2565 มาประกอบการจัดทำาหลัก
การปรับปรุงแนวทางการกำากับดูแล "utility 
token พร้อมใช้" ซึ่งมีสาระสำาคัญ เช่น  

(1) ผู้ออกเสนอขาย (issuer) ที่ประสงค์จะนำา
 "utility token พร้อมใช้" เข้าจดทะเบียนซื้อ
ขายบนศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (ศูนย์ซื้อ
ขายฯ) ต้องได้รับอนุญาตให้ออกเสนอขายจาก
 ก.ล.ต. และต้องเสนอขายผ่านผู้ให้บริการระบบ
เสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) โดยการ
ขออนุญาตเสนอขายมี 2 ช่องทาง ได้แก่ แบบ
 Fast Track สำาหรับ "utility token พร้อมใช้
" ที่มีลักษณะตามที่กำาหนด (Plain Vanilla) 
จะใช้เวลาพิจารณาภายใน 15 วันทำาการ และ
แบบ Normal Track สำาหรับ "utility token 

พร้อมใช้"" อื่น ๆ ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของแบบ Fast 
Track 

ทั�งน่� "utility token พร้อมใช้" จิะต้องไม่เข้า
ข่ายเป็นการนำาสินทรัพย์ดิ์ิจิิทัลมาใช้เพื�อเป็น
สื�อกลางการชำาระราค้าค้่าสินค้้าและบริการ 
(means of payment)  

(2) สำาหรับ "utility token พร้อมใช้" ที่ issuer 
ไม่ประสงค์นำาเข้าจดทะเบียนซื้อขายบนศูนย์
ซื้อขายฯ แต่ไม่เข้าเงื่อนไขได้รับยกเว้นการขอ
อนุญาตเสนอขาย จะต้องมาขออนุญาตเสนอ
ขายจาก ก.ล.ต. และต้องเสนอขายผ่าน ICO 
Portal ด้วย 

 (3) การกำาหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลโครงการ
 "utility token พร้อมใช้" ในตลาดแรก และ
เปิดเผยข้อมูลต่อเนื่อง (ongoing disclosure) 
เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อขายจะมีข้อมูลที่เพียงพอ
เหมาะสมสำาหรับประกอบการตัดสินใจซื้อขาย
 โดยให้ issuer เปิดเผยข้อมูลก่อนการเสนอ
ขายและภายหลังการเสนอขายตามแนวทาง
การเปิดเผยข้อมูล เช่น สิทธิของผู้ถือ แผน
ธุรกิจของโครงการ ผลตอบแทน วิธีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงโครงการ สัญญาอัจฉริยะ เป็นต้น
 รวมถึงเปิดเผยข้อมูลกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
โครงการหรือสิทธิของผู้ถืออย่างมีนัยสำาคัญ
 และข้อมูลที่อาจกระทบต่อราคา นอกจากนี้ ใน
กรณีที่โครงการเปิดให้มีการนำาโทเคนดิจิทัลไป
วางหรือฝาก (staking) ได้ issuer ต้องเปิดเผย
แหล่งที่มาของผลตอบแทนที่ผู้ถือจะได้รับอย่าง
ชัดเจน  

(4) การกำาหนดเกี่ยวกับการจัดสรรและเงื่อนไข
การถือ "utility token พร้อมใช้" ของบุคคลที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง (affiliated person) เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงด้านการกระทำาอันไม่เป็นธรรม
 โดยมิให้ issuer ถือ "utility token พร้อมใช้
" หรือจัดสรรให้แก่ affiliated person เกิน
กว่าอัตราส่วนที่กำาหนด และมิให้ issuer และ
 affiliated person ขายหรือกระจาย "utility 
token พร้อมใช้" แก่บุคคลอื่นภายในระยะเวลา
ที่กำาหนด  

(5) การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับศูนย์ซื้อ
ขายฯ ได้แก่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกสินทรัพย์
ดิจิทัล (listing rule) หลักเกณฑ์การซื้อขาย
 (trading rule) และแนวปฏิบัติในการกำากับ
ดูแลการติดตามและตรวจสอบสภาพการซื้อ
ขาย (market surveillance) ให้มีความเหมาะ
สมตามสภาพความเสี่ยง เพื่อให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจซื้อขาย
 รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
และการกระทำาอันไม่เป็นธรรม 

(6) สำาหรับ "utility token พร้อมใช้" ที่มีการ
ออกเสนอขายก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ
 แต่ยังไม่ได้นำาไปจดทะเบียนซื้อขายบนศูนย์
ซื้อขายฯ และโทเคนดิจิทัลที่มีการซื้อขายใน
ศูนย์ซื้อขายฯ ก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ
จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับศูนย์ซื้อ
ขายฯ ที่กำาหนดไว้ด้วย  

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความ
คิดเห็นเกี่ยวกับหลักการปรับปรุงแนวทาง
การกำากับดูแลดังกล่าว ไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต
. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_
Detail.aspx?SECID=810 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้
สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์
 หรือทาง e-mail: thanapatk@sec.or.th, 
thapanee@sec.or.th, ekarit@sec.or.th หรือ
 sarochac@sec.or.th จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน
 2565 

หมายเหตุ: 
ในปัจจุบันผู้ออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อการระดมทุน ซึ่งประกอบ
ด้วย โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment 
token) และโทเคนดิจิทัลเพื่อการใช้ประโยชน์ที่
มีลักษณะไม่พร้อมใช้ (utility token ไม่พร้อม
ใช้) ต้องได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. มีการเปิด
เผยข้อมูลตามที่กำาหนด และต้องเสนอขายผ่าน
ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO 
Portal) ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. 

กั.ลุ.ตั้. เปิดเฮีียริิ�งปร้ิบปรุิงแนวท�งกัำ�ก้ับดูแลุ "utility token พร้ิอมใช้ี้"

ให้สอดคล้องก�รุใช้ง�นำ และเพิิ�มกลไกคุ้มครุองผู้ลงทุนำ 

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE
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ECL 
ตะวันออกพาณิชย์ล่สซิึ่�ง 
เสือตะวันออกพบ “สิงห์” รถืบรรทุก 

Fundamental View: เรายังค้งค้ำาแนะนำา ซืึ่�อ ราค้า
เป้าหมาย 4.20 บาท (อิง PER ท่� 20 เท่า) 

เรายังคงมีมุมมองเชิงบวก
ต่อแนวโน้มผลประกอบการ
ช่วงท่ีเหลือของป้ 2022 ท่ี
คาดเติบโต QoQ ทุกไตรมาส
 ตามสินเช่ือขยายตัว โดยใน 
2Q22 คาดแนวโน้มกําไรกลับ
มาเติบโต YoY และ QoQ 
หนุนโดย Interest Spread 

ขยายตัว YoY และ QoQ รวม
ท้ังการต้ังสํารองลดลง YoY (
ทรงตัว QoQ) ส่วนใน 3Q22 
จะมีการเร่ิมต้นธุรกิจ Car 
for Cash ท่ี Yields สูงกว่า
ค่าเฉล่ียปัจจุบัน นอกจากน้ี 
บริษัทยังได้เปรียบด้านต้นทุน
การเงินท่ีเพ่ิงได้รับวงเงิน

กู้ดอกเบ้ียต่ําจากพันธมิตร
ญ่ีปุ�น ท้ังน้ี ประมาณกําไรเรา
ยังไม่ได้รวมผลของการทํา
ธุรกิจร่วมกับกลุ่มบุญรอด จะ
เข้ามาต่อยอดธุรกิจนายหน้า
ประกันภัย ขยายฐานลูกค้า
เข้าไปในกลุ่มอุตสาหกรรมโล
จิสติกส์

บลิ.บัวหลิวง : ECL
คงคำ�แนะนำ� ซ้ื้�อ ร�ค�เป้้�หม�ย 4.20 บ�ท 
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บลิ.บัวหลิวง : BTS
คงคำ�แนะนำ� "ซ้ื้�อ" ร�ค�เป้้�หม�ย 13.60 บ�ท 

ประเด็ิ์นหลัก: 

แนวโน้มการฟ้�นตัวของจํานวน
ผู้โดยสารรถไฟฟ้าในช่วงเดือน
ท่ีผ่านมาเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและ

สีเหลืองน่าจะเร่ิมดําเนินการเต็ม
รูปแบบได้ในป้ 2023 BTS ได้
เข้าซ้ือซองประมูลรถไฟฟ้าสาย
สีส้มเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ท้ังน้ี

อาจต้องมีการหาพาร์ทเนอร์ท่ี
มีประสบการณ์ด้านงานอุโมงค์
เพ่ิมเติม BTS อยู่ระหว่างการ
ฟ้องร้องให้ กทม. ชําระหน้ีสิน 

BTS 
บ่ท่เอส กรุ�ป โฮลดิิ์�งส์ 
ประเด็ิ์นสำาคั้ญ่จิากการประชุมนักวิเค้ราะห์ 

 ราคาหุ้น BTS ถูกกดดันจาก
หลายปัจจัยในระยะสั้น ทั้งความ
กังวลเกี่ยวกับการต่อสัมปทาน
 และเกณฑ์การประมูลใหม่ของ
โครงการรถไฟฟ้าสายสี ทั้งนี้
เราเชื่อว่าราคาหุ้นในปัจจุบันได้

สะท้อนความกังวลต่างๆไปมาก
แล้ว เมื่อจํานวนผู้โดยสารและ
ผลประกอบการของ BTS กลับ
มาฟ้�นตัว ราคาหุ้นน่าจะฟ้�นตัว
ตามได้ ประกอบกับแนวโน้มการ
เติบโตในระยะยาวยังคงน่าสนใจ

 เราจึงยังคงคําแนะนํา "ซื้อ" ต่อ 
BTS ด้วยราคาเป้าหมาย 
13.60 บาท 

 

ค้ำาแนะนำาพื�นฐาน :
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 บลิ.ฟิิลิล่ิป (ปริ่ะเทศไทย) : STA

แนะนำ�ซ้ื้�อเก็็งก็ำ�ไร ร�ค�พ้ื้�นฐ�น 26.50 บ�ท 

ยางด่ิ์แต่โดิ์นกดิ์ดัิ์นจิากถุืงมือ 

Key Point : 
ทางฝ่ายยังมองบวกต่อการ
ดิ์ำาเนินงานกลุ่มยางธรรมชาติ
ว่ายังเติบโตไดิ์้จิากอุปสงค้์ท่�ยัง
ดิ์่ต่อเนื�องทั�งจิาก COVID-19 
ค้ล่�ค้ลายและการไดิ์้มาจิากค้ำา
สั�งซึ่ื�อของล้กค้้านอกจิ่นจิาก
ค้้่แข่งอย่างอินโดิ์ฯ ท่�ประสบ
ปัญ่หาโรค้ใบร่วง แต่การดิ์ำาเนิน
งานถื้กกดิ์ดิ์ันจิากธุรกิจิถืุงมือ
ทำาให้ภาพรวมการดิ์ำาเนินงาน
อ่อนลง แต่แนวโน้มอุตฯ ท่�ยังดิ์่
ทำาให้ค้งแนะนำา “ซึ่ื�อเก็งกำาไร” 
ราค้าพื�นฐาน 26.50 บาท 

แนวโน้มราคายางที่ดีหนุนการ
ดาเนินงานกลุ่มยางแต่ถูกลด
ทอนจากถุงมือยางที่หดตัวแรง 

ทางฝ�ายคาดอุปสงค์กลุ่มยาง
ล้อที่ไม่ใช่มาจากจีนจะกลับมา

เติบโตมากขึ้นจากการหันมา
ซื้อยางจากไทยแทน เนื่องจาก
ปกติลูกค้าเหล่านี้จะซื้อจาก
อินโดนีเซีย แต่อุปทานยางอิน
โดฯ ที่หายไปจากโรคใบร่วงส่ง
ผลให้ราคาขายยางอินโดนีเซีย
แพงกว่า SICOM 15 เซนต์/
กิโลกรัม ทําให้ผู้ประกอบการ
ยางในไทยหลายรายได้อานิสงส์
จากปัจจัยดังกล่าว 

ซึ่งการประชุมล่าสุดผู้บริหาร
แจ้งว่าบ. รับคําสั่งซื้อไปถึง
 3Q65 สะท้อนการฟ้�นตัว
ของการดําเนินงานกลุ่มยาง
ธรรมชาติ แต่คาดจะได้รับ
ผลกระทบจากการถดถอยของ
การดําเนินงานกลุ่มถุงมือยาง
ที่ราคาขายเฉลี่ยปรับลดลง
จากความต้องการใช้น้อยลง
 ประกอบกับผู้ประกอบการราย

ใหญ่ทั้งในไทยและต่างประเทศ
มีการขยายกาํลังการผลิตในช่วง
ก่อนหน้าค่อนข้างมาก 

อย่างไรก็ตาม จิากแนวโน้ม
ธุรกิจิยางท่�ดิ์่ข่�นทำาให้ทางฝ่าย
ปรับประมาณการข่�นจิากเดิ์ิม
เล็กน้อย ค้าดิ์หมายยอดิ์ขาย
 126,194 ล้านบาท +7% y-y 
จิากยอดิ์ขายยางเพิ�มข่�นภาย
ใต้ปริมาณขาย 1.55 ล้านตัน
 +19% ราค้าขาย +11% ขณะท่�
ธุรกิจิถืุงมือยางค้าดิ์ยอดิ์ขาย
 –39% y-y ภายใต้ปริมาณขาย
 34,956 ล้านชิ�น ราค้าขาย
เฉล่�ย 0.82 บาท/ชิ�น และปรับ
 margin เป็น 14% จิากราค้า
ขายเฉล่�ยถืุงมือยางลดิ์ลง และ
ปรับกำาไรสุทธิเป็น 4,497 ล้าน
บาท ลดิ์ลง 72% y-y 

อุตสาหกรรมยางยังเป็นบวกทั�งจิากอุปสงค์้ท่�เติบโตและปัจิจัิยอื�นหนุน 

IRSG คาดการณ์อุปสงค์ยาง
ธรรมชาติ +3% y-y ที่ 14.29 
ล้านตัน แม้อุปทาน +3.5% ที่
 14.27 ล้านตันแต่ยังมีอุปทาน
ส่วนขาดราว 0.02 ล้านตัน โดย
แนวโน้มอุตสาหกรรมยางยังได้
ผลบวกจาก 

1) การฟ้�นตัวของเศรษฐกิจโลก

ส่งผลให้ปริมาณการใช้ยางเพิ่ม
ขึ้น 

2) ผู้ผลิตยางอันดับ 2 ของโลก
อย่างอินโดนีเซียอุปทานลดลง
จากโรคใบร่วง 

3) ราคาอ้างอิงตลาดอินโดนีเซีย

 เทียบ SICOM แพงกว่า 15 
เซนต์/กิโลกรัมส่งผลให้คาสั่งซื้อ
จากลูกค้าอินโดฯ หันมาสั่งซื้อ
จากไทย 4) มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจของจีนด้วยการลด
หย่อยภาษีในการซื้อรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคล 

นารี อภิเศวตกานต์ 
นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ # 17971
โทร : 02-6351700 # 48429 
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บลิ. ดีีบีเอส ว่คเคอร์ิ่ส : UTP
แนะนำ�ถ้ือ ร�ค�พ้ื้�นฐ�น 18.50 บ�ท

UTP ค้ำาแนะนำา ถืือ 
ราค้าปิดิ์ 16.70 บาท ราค้าพื�นฐาน 18.50 บาท 
ยอดิ์ขายโตด่ิ์...แต่ต้นทุนก็กดิ์ดัิ์น 

นักวิเค้ราะห์ : ศศิกานต์ อุดิ์มเวศย์ : sasikarnu@th.dbs.com : Tel. 02 857 7833 

• ผู้บริหารปรับเพิ่มรายได้ป้นี้ขึ้น
เป็น 5.7 พันล้านบาท (เดิม 5.2-
5.5 พันล้านบาท) ทั้งนี้อุปสงค์ใน
ประเทศแข็งแกร่ง ทั้งจากภาคค้า
ปลีกและธุรกิจเกษตร, ยอดขาย
ออนไลน์เติบโตต่อ และใช้บรรุ
ภัณฑ์กระดาษแทนพลาสติกมาก
ขึ้นเพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อม 

• GPM ป้ 22F ถูกกดดันจากต้นทุน 
เศษกระดาษ ต้นทุนถ่านหนิ และค่า
ขนส่ง สูง คาด GPM ป้นี้ไว้ที่ 22%
ลดลงจากป้ 21 ที่ 23.7% 

 • ราคาเศษกระดาษใน 2Q22 
(QTD) เพิ่มเป็น 8.9 บาท/กก. 
จาก 7.8 บาท /กก.ใน 1Q22 ส่วน
ราคาเศษกระดาษในต่างประเทศ
ทรงตัวสูงที่ 272 US$/ตันใน
 2Q22 (QTD) เทียกับ 275 US$/
ตันใน 1Q22 เพราะอุปทานจ ากัด (
คอนเทนเนอร์ตึงตัว) บริษัทใช้เศษ
กระดาษในประเทศ 60% และนํา
เข้า 40% จาก EU, US และ ญี่ปุ�น 

• โครงสร้างต้นทุน ประกอบด้วย
 เศษกระดาษ 60%, ถ่านหิน 17% 
และอื่นๆ 23% 

• คาดกําไรสุทธิ 2Q22F โต YoY 
เป็น 260-280 ล้านบาท จาก
ปริมาณขายและราคาขายเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น ส่วน GPMคาดไว้ที่ 22% 
ลด YoY และ QoQ 

• แนะนําถือ ให้ราคาพื้นฐาน
 18.50 บาท อิง P/E ป้นี้ 11.5 เท่า
 (Mean+1SD) ปรับเพิ่มคาดการณ์
กําไรสุทธิป้ 22Fขึ้น +9% สะท้อน
ยอดขายที่ดีกว่าคาดการณ์เดิม
 ทําให้กําไรสุทธิป้ 22F-23F เติบโต 
+13% และ +2% ตามลําดับ 



มุุมุวิิเคราะห์์หุ์�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บลิ.ดีีบีเอส ว่คเคอร์ิ่ส : TU
แนะนำ�ซ้ื้�อ ร�ค�พ้ื้�นฐ�น 20.40 บ�ท 

TU ค้ำาแนะนำา : ซึ่ื�อ 
ราค้าปิดิ์ 17.30 บาท ราค้าพื�นฐาน 20.40 บาท (เดิ์ิม 24.20 บาท) 
ค้าดิ์หุ้นรับข่าวลบไปพอค้วรแล้ว 

นักวิเค้ราะห์ : ล่นา แพรรักขกิจิ : leenap@th.dbs.com : 
Tel. 02 857 7826 

• ล่าสุดได้มีการปรับประมาณการ
กําไรป้ 65F ลง ในอัตรา -15% เพ่ือ
สะท้อนสมมุติฐานท่ีconservative
 มากข้ึน 

• ราคาทูน่าได้ปรับตัวลดลง ทั้ง
ในเดือน เม.ย. และ พ.ค,65 แต่
กระนั้นก็ตาม คาดว่าในช่วงครึ่ง
หลังป้นี้(2H22F) ก็จะยังยืนใน
ระดับที่สูงอยู่ได้ 

 • สําหรับภาพรวมของผลการ
ดําเนินงานในอนาคต เราคาดว่าผล
กําไรใน 2Q65F จะอ่อนลง และจะ
กลับมาฟ้�นตัวดีในในช่วงครึ่งหลังป้
นี้ (2H65F) 
 

• คงคําแนะนํา ซื้อ แต่ปรับราคา
พื้นฐานใหม่ลงเป็น 20.40 บาท ซึ่ง
ประเมินด้วย P/E ป้ 65F ที่ระดับ
 14.6 เท่า และเป็นค่าเฉลี่ย 5 ป้
ย้อนหลัง ถือว่าราคาหุ้นที่ปรับตัว

ลงมานั้นอ่อนกว่ากลุ่มอาหาร คือ
 YTD -11% แต่กลุ่มอาหาร +1%
ราคาหุ้นปัจจุบันมี P/E ที่เพียง 12 
เท่า ต ่ากว่าเฉลี่ย 5 ป้ คาดว่าได้
สะท้อนกําไรป้นี้ที่คาดว่าจะปรับลง 
-17% y-o-yไปพอควรแล้ว

 อีกทั้งจะมีการนําบ.ลูกคือ i-Tail 
เข้าจดทะเบียน SET ใน 2H65 
ด้วย รวมทั้งคาดว่ากําไรจะกลับมา
ฟ้�นตัวได้ 10% y-o-y ในป้ 66F 



มุุมุวิิเคราะห์์หุ์�น
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บลิ.ดีีบีเอส ว่คเคอร์ิ่ส : AOT
แนะนำ�ซ้ื้�อ ร�ค�พ้ื้�นฐ�น 71 บ�ท 

AOT ค้ำาแนะนำา ซึ่ื�อ 
ราค้าปิดิ์ 69.50 บาท ราค้าพื�นฐาน 71 บาท 
ธุรกิจิสนามบินกำาลังฟ้�นตัว 

นักวิเค้ราะห์&กลยุทธ์: อาภาภรณ์ แสวงพรรค้ 
: arparporns@th.dbs.com : Tel. 02 857 7829 

• AOT รายงานจํานวนเท่ียวบิน
เดือนพ.ค.22 โดยรวมเพ่ิมข้ึน
 +105%YoY ส่วนจํานวนผู้โดยสาร
โตก้าวกระโดด+923%YoY โดย
เพ่ิมมากทุกสนามบิน 

 

• หากเทียบจํานวนเที่ยวบินและ
จํานวนผู้โดยสารเดือนพ.ค.22 กับ
ช่วงก่อนโควิด (พ.ค.19) จะยัง

ลดลง -50% และ -57% ตาม
ลําดับ โดยจํานวนเที่ยวบินและผู้
โดยสารในประเทศลด -26%/-27% 
และอินเตอร์ฯ -69%/-78% (ใน
ประเทศฟ้�นตัวก่อน) 

 

• คาดจํานวนเที่ยวบินบินและ
จํานวนผู้โดยสารจะฟ้�นตัวต่อเนื่อง
ใน 2H22 และป้2023 บ่งชี้ว่า

อุตสาหกรรมได้ผ่านจุดตํ่าสุดแล้ว 
ประเมินผลประกอบการ FY22F
 (สิ้นสุดก.ย.22) ขาดทุนน้อยลง
จากที่ -16.3 พันล้านบาทใน FY21 
และพลิกเป็นกําไรได้ใน FY23F 

 

• คงคําแนะนําซื้อ AOT ให้ราคาพื้น
ฐาน 71 บาท 
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บลิ.โกลิเบล็ิก : HARN
คงคำ�แนะนำ� “ซ้ื้�อ” ร�ค�เหม�ะสม 2.66 บ�ท 

COMPANY REPORT 
mai / Services 
HARN ENGINEERING SOLUTIONS PLC. (HARN)

ประเดิ์็นสำาค้ัญ่ในการลงทุน 

• รายงานกําไรสุทธิงวด 1Q65 ที่ 16.1 ลบ
. หดตัว 28.7%YoY และ 26.8%QoQ: 
บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ
 290.0 ล้านบาท เติบโต 9.3%YoY และ9.1
%QoQ จากการทยอยส่งมอบงาน ซึ่งเป็น
ยอดคําสั่งซื้อค้างส่งจากป้ 64 ประกอบกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด
-19 มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ตามบริษัทมีอัตรากําไรขั้นต้น
 26.6% ปรับตัวลงจากระดับ 29.0% ใน
 4Q64 และ ที่ระดับ 32.0% ใน 1Q64 
สาเหตุหลักจากเงินบาทอ่อนค่า และราคา
สินค้าที่ปรับตัวขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อ ทําให้
บริษัทในฐานะผู้นําเข้าสินค้ามาจําหน่าย
 มีอัตรากําไรขั้นต้นลดลง ส่งผลให้บริษัท
มีกําไรสุทธิงวด 1Q65 เท่ากับ 16.1 ลบ
. คิดเป็นอัตรากําไรสุทธิที่ 5.4% ลดลงจาก
 8.4% ใน 1Q64 และ 8.1% ใน 4Q64 ด้าน
ฐานะการเงินยังคงแข็งแกร่ง อัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ปรับขึ้น
เล็กน้อยที่ระดับ 0.31 เท่า อยู่ในระดับตํ่า
เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ระดับ 0.69 
เท่า และมีสภาพคล่องรองรับการลงทุนเพิ่ม
โดยไม่จําเป็นต้องพึ่งพาเงินกู้ 
 
• คงประมาณการกําไรสุทธิป้ 65 ที่ 85 ลบ
. เติบโต 17%YoY: เราคาดการณ์รายได้
 และกําไรสุทธิป้ 65 ที่ 1,180 ลบ. และ 85 
ลบ. เติบโต 15% และ 17% จากป้ 64 โดย
กําไรใน 1Q65 คิดเป็น 19% ของประมาณ
การกําไรป้ 65 

ซึ่งเราคาดว่าในช่วงที่เหลือของป้ จะเห็น
การปรับตัวขึ้นของอัตรากําไรขั้นต้น จาก
การปรับขึ้นราคาขายสินค้าและบริการ เพื่อ
ชดเชยต้นทุนของสินค้าและบริการที่เพิ่ม
ขึ้น และณ สิ้นเดือน มี.ค. 65 มี backlog 
404 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 

เทียบกับงวดเดือน ธ.ค. 64 ที่ 397 ล้าน
บาท) ซึ่งจะทยอยรับรู้ในช่วงที่เหลือของ
ป้ 65 ทั้งนี้ปัจจัยสนับสนุนมาจากการฟ้�น
ตัวของเศรษฐกิจ การเปิดประเทศ และ
มาตรการผ่อนคลายการควบคุมการแพร่
ระบาด ทําให้งานก่อสร้างในประเทศกลับ
มาคึกคัก คาดบริษัทจะมียอดขายทุกกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์เติบโต ได้แก่ (ดังแสดงในภาพ
โครงสร้างรายได้ไตรมาส 1/2565) 

o ผลิตภัณฑ์งานขายและติดตั้งอุปกรณ์
ดับเพลิงทั้งในอาคารสํานักงาน อาคารพัก
อาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม (สัดส่วน 
46% ของรายได้รวม) 

o ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ (สัดส่วน 4%
ของรายได้รวม) VRF ที่เป็นที่นิยม จุดเด่น
คือประหยัดพลังงาน 

o ระบบทําความเย็น (สัดส่วน 19%ของราย
ได้รวม) HARN เป็นผู้ผลิตชุดทําความเย็น
ให้กับบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จํากัด
 (มหาชน) (FORTH) สําหรับติดตั้งในตู้ชง
กาแฟอัตโนมัติ “เต่าบิน” 

o ธุรกิจผลิตภัณฑ์การพิมพ์ดิจิทัล (สัดส่วน
 28%ของรายได้รวม) ซึ่งใช้เทคโนโลยีการ
พิมพ์เลเบิล สติ๊กเกอร์ 

o ผลิตภัณฑ์ระบบไอโอที(IoT) (สัดส่วน
 0.57%ของรายได้รวม) ใช้สําหรับติดตั้ง
ตามอาคารเพื่อติดตามการทํางานของ
ระบบพื้นฐานของงานอาคารจากส่วน
กลาง เช่นติดตามการใช้พลังงานในอาคาร
 การแจ้งเตือนความผิดปกติ เสียหายของ
ระบบผ่านหน้าจอแสดงผล (Monitoring 
Dashboard) 

• คงคําแนะนํา “ซื้อ” ราคาเหมาะสมเท่ากับ
 2.66 บาทสําหรับป้ 65 : ฝ�ายวิจัยยังคงมี

มุมมองบวกต่อปัจจัยพื้นฐานในระยะยาว
จากผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย และ
เป็นสินค้าที่จําเป็นในอาคารและโรงงาน ซึ่ง
อิงประมาณกําไรต่อหุ้นป้ 65 ที่ 0.145 บาท
 และ Prospective P/E ที่ระดับ 18.34 เท่า
 (อิง PER ย้อนหลัง 5 ป้ของบริษัทที่ระดับ
 +0.25SD) เนื่องจากเราคาดว่าในช่วงที่
เหลือของป้ จะเห็นการปรับตัวขึ้นของอัตรา
กําไรขั้นต้น จากการปรับขึ้นราคาขายสินค้า
และบริการ เพื่อชดเชยต้นทุนของสินค้า
และบริการที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ราคาเหมาะสมมี
อัพไซต์จากราคาปัจจุบันราว 16.5% ขณะ
ที่คาดการณ์อัตราผลตอบแทนเงินปันผล
 (Dividend Yield) ในอนาคตราว 4.5% ต่อ
ป้ เราจึงคงคําแนะนํา “ซื้อ” 

ปัจิจิัยเส่�ยง : 

1. การฟ้�นตัวของเศรษฐกิจมีความล่าช้า
ทําให้กําลังซื้อลดลง 

2. การสูญเสียการเป็นตัวแทนจําหน่าย
สินค้า 

3. การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทําให้
ภาคธุรกิจชะลอการลงทุน 

4. อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนส่งผล
ต่อต้นทุนสินค้านําเข้า 

Analyst : Wilasinee 
Boonmasungsong 
02 672 5937 
Wilasinee@globlex.co.th 
Analyst Assistant : Panachai 
Kritthanachai 
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บลิ.โกลิเบล็ิก : CSC
ป้รับคำ�แนะนำ�เป็้น “ซ้ื้�อ” 

ป้รับเพ่ื้�มร�ค�เหม�ะสมส่� 51.50 บ�ท 

COMPANY UPDATE 
SET / Industrials / Packaging 
CROWN SEAL PLC. (CSC) 

Analyst: Salakbun Wongakaradeth 
02 687 7287 
Salakbun@globlex.co.th 

ประเด็ิ์นสำาคั้ญ่ในการลงทุน 

• กำาไรงวด 1Q65 เท่ากับ 80 ลบ. 
+23%YoY +171%QoQ บริษัทรายงานราย
ได้งวด 1Q65 เท่ากับ 922 ลบ. +29%YoY 
+20%QoQ โดยรายได้ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า
ที่คาดว่าจะโตอยู่ในกรอบราว 7-10%YoY 
ฟื้นตัวชัดเจนจากสถานการณ์โควิด-19 ที่
คลี่คลาย ทำาให้ลูกค้าเพิ่มคำาสั่งซื้อมากขึ้น
 โดยยอดผลิตในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มใน
ช่วง 1Q65 โต 15.1%YoY และ 1.1%QoQ 
(Figure 1) อย่างไรก็ดี %GPM อ่อนลงมาที่
 11.2% จาก 1Q64 อยู่ที่ระดับ 17.0% แต่ฟื้น
จาก 4Q64 ซึ่งอยู่ที่ระดับ 8.4% เนื่องจาก
ความผันผวนของต้นทุนวัตถุดิบหลัก 

โดยเฉพาะราคาอะลูมิเนียมที่ยังเร่งขึ้น
 58%YoY 16%QoQ ขณะที่ ราคาวัตถุดิบ
หลักโดยเฉลี่ย (อะลูมิเนียม เหล็ก และ
พลาสติก) ปรับขึ้นเพียง 18%YoY -6%QoQ 
จากราคาเหล็กที่ปรับลง 6%YoY 35%QoQ 
(Figure 3) อย่างไรก็ดี %SG&A ปรับลดลง
มาที่ 7.5%(1Q64 = 11.2%, 4Q64 = 9.6%) 
เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น ส่ง
ผลให้งวด 1Q65 มีกำาไรสุทธิเท่ากับ 80 ลบ
. +23%YoY +171%QoQ คิดเป็น 39% ของ
ประมาณกำาไรปี 65 เดิมที่ 205 ลบ. 
 

• ปรับประมาณการกำาไรปี 65 เพิ่มขึ้น 9% 
สู่ 223 ลบ. +15%YoY เราปรับประมาณ
การรายได้ปี 65 เพิ่มขึ้น 6% สู่ 3,267 ลบ
. +13%YoY โดยเราคาดว่ารายได้จะเริ่ม
ปรับตัวดีขึ้นตามอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่
ฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลาย
ลง นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.65 ภาค
รัฐประกาศเปิดประเทศเต็มรูปแบบ ซึ่ง
จะทำาให้สถานบันเทิง อาทิ ผับ บาร์ และ
คาราโอเกะ กลับมาเปิดได้ตามปกติ ทำาให้
แนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มนำ้าอัดลมและ
แอลกอฮอล์จะเร่งสูงขึ้น

 โดยแนวโน้มรายได้ทั้งปี 65 ของบริษัทใน
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มถูกปรับประมาณการ
เพิ่มขึ้นอีก 2% เป็นเติบโตราว 13.4%YoY 
(Figure 2) ขณะที่ เราคงสมมติฐาน
 %GPM ที่ระดับ 12.5% แม้ Bloomberg 
Concensus ปรับคาดการณ์ราคาวัตถุดิบ
ในปี 65 เพิ่มขึ้นอีก 7.1% (Figure 3) 
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันบริษัทเจรจาปรับเพิ่ม
ราคาขายกับลูกค้าแล้ว เพื่อชดเชยต้นทุนที่
สูงขึ้น ส่วนสมมติฐาน %SG&A เราปรับลงสู่
 8.7% จากเดิมคาดที่ระดับ 9.2% เนื่องจาก
การควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้น ส่งผลให้เรา
ปรับคาดการณ์กำาไรสุทธิปี 65 เพิ่มขึ้น 9% 
สู่ 223 ลบ. +15%YoY 

• ปรับคำาแนะนำาเป็น “ซื้อ” และปรับเพิ่ม
ราคาเหมาะสมสู่ 51.50 บาท เราปรับเพิ่ม
ราคาเหมาะสม CSC สู่ 51.00 เดิม 37.00 
บาท โดยเราปรับเพิ่ม Prospect.PE มาที่
ระดับ 12.3x (1.5SD + 3Yr.-Avg PE) เดิม
อิง 9.4x ประกอบกับปรับเพิ่มคาดการณ์
กำาไรสุทธิต่อหุ้นปี 65 สู่ 4.3 บาทต่อหุ้น
 จากเดิมที่ 4.0 บาทต่อหุ้น เนื่องจากแนว
โน้มการบรโิภคเครือ่งดืม่ทีค่าดจะฟ้ืนตวัจาก
การเปิดประเทศและสถานการณ์โควิด-19 
ที่คลี่คลายลง โดยอัพไซต์ของราคาเหมาะ
สมรวมกับอัตราปันผลปี 65 ที่ราว 5.8% 
คิดเป็นอัตราผลตอบแทนรวมราว 12.5% 
เราจึงปรับคำาแนะนำาเป็น “ซื้อ” จากเดิม
 “Wait&See” 

ค้วามเส่�ยง 

1) สถานการณ์ COVID-19 ที่ยืดเยื้อ 

2) ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ 

3) สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยืดเยื้อ
และรุนแรงขึ้น 

4) ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุบัติเหตุ และ
อัคคีภัย 
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บลิ.เมย์แบงก์ : ADVANC
แนะนำ� ถ้ือ ร�ค�เป้้�หม�ย 230 บ�ท

Advanced Info Service (ADVANC TB) 
แนวโน้มกำาไรปี 2565 ชะลอตัว 

ค้าดิ์กำาไรปี 65 ลดิ์ลง และทำาตลาดิ์ผิู้ดิ์หวัง 

เราคาดกำาไรสุทธิหลักปี 65 จะลดลง
 6% YoY จากรายได้บริการธุรกิจมือถือ
ที่อ่อนแอ (-1.3% YoY) และค่าใช้จ่ายที่
เพิ่มขึ้น ประมาณการของเราตำ่ากว่าตลาด

คาดการณ์ ทั้งนี้ เรามองว่ามีดาวน์ไซด์
 11% ต่อประมาณการของตลาด เนื่องจาก
สถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน
และการแข่งขนัในธรุกจิมอืถอืทีร่นุแรงทำาให้

แนวโน้มการเติบโตของรายได้ลดน้อยลง 
เราเริ่มต้นคำาแนะนำา ถือ และ TP (DCF) อยู่
ที่ 230 บาท 

เราคาดการณ์กำาไรสุทธิหลักในปี 65 จะ
ลดลง 6% YoY เป็น 2.54 หมื่นล้านบาท
 บนสมมุติฐานการเติบโตของรายได้เพียง
 1.0% YoY และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น (เช่น
 ค่าใช้จ่ายด้านเครือข่ายและค่าใช้จ่ายด้าน
 D&A) เราคาดการณ์ว่ารายรับจากธุรกิจ

โทรศัพท์มือถือในปี 65 (87.5% ของราย
ได้จากบริการหลักในปี 65) จะลดลง 1.3% 
YoY เนื่องจากกำาลังซื้อของผู้บริโภคที่
อ่อนแอและสงครามราคาในตลาดเติมเงิน
มือถือรอบใหม่ที่เริ่มในกลางเดือนเมษายน
 เราคาดการณ์ว่ารายรับจากมือถือจะลดลง

ต่อเนื่อง QoQ ใน 2Q65 ก่อนที่จะทรงตัวใน 
3Q65 เนื่องจากคาดว่าจำานวนนักท่องเที่ยว
จะฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง 

ประมาณการกำาไรสุทธิหลัก 2.54 หม่ืนล้าน
บาทในปี 65 ของเราตำ่ากว่าประมาณการ
ของ Bloomberg 11% ซ่ึงน่าจะยึดตามเป้า
การเติบโตของรายได้ของบริษัทท่ีอัตรา4
-6% YoYสำาหรับปี 65 ซ่ึงสูงกว่าท่ีเราคาด
การณ์ไว้ท่ีรายได้จะเติบโต 1.0% YoY เรา

มองว่าเป้าหมายของ ADVANC น่าจะเป็น
ไปได้ยาก หลังจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน
ปะทุข้ึนในปลายเดือนกุมภาพันธ์ อีกท้ังการ
คาดการณ์การเติบโตของ GDP ของไทย
ในปีน้ีได้ถูกปรับลงและอัตราเงินเฟ้อเร่งตัว
ข้ึนในช่วง4เดือนแรกของปี 65 นอกจากน้ี

 เรายังคาดว่า ADVANC จะมีรายจ่ายเพ่ิม
ข้ึนใน 1) ค่าใช้จ่ายด้านเครือข่าย (+4.0% 
YoY จากค่าไฟฟ้า) และ 2) ค่าใช้จ่าย D&A 
(+1.1% YoY เน่ืองจากการขยายเครือข่าย) 

ราคาเป้าหมายของเราท่ี 230 บาท (7.5% 
WACC, 2.0% LTG) ประกอบด้วย 1) การซ้ือ
คล่ืนความถ่ี 700MHz จาก NT และ 2) การ
ให้เช่าเครือข่ายแก่ NT เราคาดว่าข้อตกลง
การเช่าเครือข่ายจะมีมูลค่าประมาณ 1.5 

หม่ืนล้านบาท ซ่ึงน่าจะเป็นจิตวิทยาเชิงบวก
หลังประกาศดีลน้ี เราแนะนำา ถือ เพ่ือรับผล
ตอบแทนรวมท่ีอาจเกิดข้ึน 8.0% (TP มีอัพ
ไซด์ 4.5% และคาดปันผลปี 65 ท่ี 3.5%) 
อัพไซด์สำาคัญ คือ การแข่งขันในธุรกิจมือ

ถือคล่ีคลายลง ส่วนดาวน์ไซด์ คือ 1) ภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย; และ 2) นักท่องเท่ียวฟ้ืน
ตัวช้าเกินคาดในคร่ึงปีหลัง 

Wasu Mattanapotchanart 
wasu.m@maybank.com 
(66) 2658 5000 ext 1392

หลายปัจิจิัยกดิ์ดิ์ันกำาไรลดิ์ลง 6% ในปี 65

ตลาดิ์อาจิต้องลดิ์ค้าดิ์การณ์กำาไรปี 65 ลง

เริ�มต้นค้ำาแนะนำา ถืือ และ TP 230 บาท 
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บลิ.ท่สโก้ : GFPT 
 คงคำ�แนะนำ� “ซ้ื้�อ” ร�ค�เป้้�หม�ยใหม� 20 บ�ท      

แนวโน้มค้วามต้องการบริโภค้ไก่เพิ�มข่�นจิากการเปิดิ์เมืองและทดิ์แทนหม้ท่�ราค้าแพง 
ภาพรวมอุตสาหกรรมไก่ส่งออกปี 2022 กรมปศุสัตว์คาดว่าปริมาณการส่งออกไก่
ไทยจะเพ่ิมข้ึน 1% อยู่ท่ี 9.4 แสนตัน หรือมูลค่า 1.08 แสนล้านบาท อย่างไรก็ตาม 
เราคาดว่า GFPT จะมีอัตราการเติบโตมากกว่าอุตสาหกรรมจากปัจจัยบวกได้แก่ 

ปรับประมาณเพิ�มข่�นจิากปริมาณ
และราค้าไก่ท่�ปรับตัวส้งข่�น  

เราคาดแนวโน้มกำาไร 2Q22F จะดีขึ้น QoQ จากยอดในประเทศ
เพิ่มขึ้นหลังการเปิดเมือง การท่องเที่ยว และการส่งออกคาดอยู่
ที่ 8,000 ตัน จาก 7,700 ตัน QoQ หลังคลายล็อคดาวน์ในหลาย
ประเทศ รวมถึงราคาไก่ทั้งในประเทศและส่งออกปัจจุบันที่เพิ่มขึ้น
 เราปรับประมาณการปี 2022-23F เพิ่มขึ้นจากเดิมปีละ 10% และ
 8% ตามลำาดับ  คาดกำาไรสุทธิปี 2022-23F อยู่ที่ 1,499 ล้านบาท
 (+616%YoY) และ 1,681 ล้านบาท (+12%YoY) คาดปริมาณขาย
ไก่ในประเทศเพิ่มขึ้น 8%YoY อยู่ที่ 66,000ตัน และรายได้จากฟา
รณ์เลี้ยงไก่เพิ่มขึ้น 10% คาดการส่งออกทางอ้อมผ่านเพิ่มขึ้น 30% 
โดย McKey ขยายกำาลังการผลิตเพิ่มขึ้น 30% ใน 4Q21 และคาด
 GFN ยอดขายเพิมขิ้น 25% คาดส่งออกของ GFPT ปี 2022F อยู่
ที่ 30,000 ตัน +30% และปีถัดไปเพิ่มขึ้น 10% จากกำาลังการผลิต
ไก่แปรรูปไลน์ใหม่เต็มปี สำาหรับราคาปัจจุบันทั้งกากถั่วเหลืองและ
ข้าวโพดอาหารสัตว์เทียบกับ 1Q22 เพิ่มขึ้น 11% และ 7% ตามลำาดับ
 เป็นปัจจัยเสี่ยงตั้งแต่ 2Q22  เป็นต้นไป แต่ปริมาณและราคาขายที่
เพิ่มขึ้นช่วยชดเชยให้กระทบอัตราทำากำาไรไม่มากนัก 

เรายังค้งค้ำาแนะนำา “ซืึ่�อ” ราค้าเป้า
หมายใหม่ปี 2023 อย่้ท่� 20 บาท 

เรายังคงคำาแนะนำา “ซ้ือ” คาดผลประกอบการปีน้ีสดใสหลังราคาไก่
เร่ิมปรับเพ่ิมข้ึนจากความต้องการบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึนและการเปิดเมือง
 ประกอบการเคร่ืองจักรไก่แปรรูปไลน์ผลิตใหม่ท่ีจะเร่ิมทำาการผลิต
เต็มปี ราคาเป้าหมายใหม่ปี 2023 อยู่ท่ี 20 บาท จาก 16.20 บาท
  อ้างอิง PER เฉล่ียท่ี 15X โดยราคาหุ้นปัจจุบันมีระดับ PER23F ท่ี
 12.3X, Dividend Yield23F อยู่ท่ี 1.7% ความเส่ียง : ราคาไก่และ
ต้นทุนผันผวน, การส่งออก  

• กำาลังการผลิตไก่แปรรูปท่ีเพ่ิม
ข้ึน ปัจจุบันบริษัทมีไลน์การผลิต
ครบ 5 ไลน์ รองรับการส่งออก
ท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะญ่ีปุ่นและ
ยุโรปท่ีมีความต้องการไก่เพ่ิมข้ึน
หลัง COVID-19 ผ่อนคลาย  

• ราคาไก่ในตลาดปัจจุบันยังอยู่
ในระดับสูง จากความต้องการ
ไก่ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเปิดเมือง
 การท่องเท่ียว และการบริโภค
ไก่ทดแทนราคาหมูท่ีแพงจาก
ปัญหาโรค ASF และแม้ว่า
ราคาไก่สดจะเป็นสินค้าควบคุม
แต่สามารถขออนุญาติจากกรม
การค้าภายในได้หากราคาต้นทุน
วัตถุดิบท่ีสูงข้ึน สำาหรับราคาไก่
ในประเทศปัจจุบันอยู่ท่ี 42-43 
บาท/กก. เพ่ิมข้ึน 5-8% เทียบ
กับ 1Q22 ท่ีเฉล่ีย 40 บาท/กก
 และราคาส่งออกปัจจุบันเพ่ิมข้ึน 
5-10% เทียบกับ 1Q22  

• โอกาสในการส่งออกไก่เพ่ิม
ข้ึน GFPT ได้รับอนุมัติการส่ง
ออกไก่ไปประเทศซาอุฯได้ เป็น
โอกาสในอนาคตในการส่งออก
เน้ือไก่สดหากกำาลังการผลิตท่ี
เพ่ิมข้ึน ปัจจุบันบริษัทยังเน้นส่ง
ออกไก่แปรรูปไปยุโรและญ่ีปุ่น 
สำาหรับประเทศมาเลเซียประกาศ
งดส่งออกไก่บางส่วนต้ังแต่ 1 
มิ.ย. 3.6 ล้านตัว/เดือน ทำาให้
 supply ไก่โลกตึงตัว ส่งผล
ต่อราคาไก่ส่งออกทรงตัวสูงต่อ
เน่ืองได้ และทำาให้ไทยมีโอกาส
ส่งออกไปประเทศมาเลเซียซ่ึง
มี supply ไก่ไม่เพียงพอ รวม
ถึงสิงคโปรค์ซ่ึง 1 ใน 3 ของ
เน้ือไก่ท่ีสิงคโปร์นำาเข้าน้ันมา
จากมาเลเซีย ขณะเดียวกัน
 มาตรการน้ียังอาจจะส่งผลก
ระทบต่อไทย บรูไน ญ่ีปุ่น และ
ฮ่องกงด้วย ปัจจุบัน GFPT 
ส่งออกไปมาเลเซีย 5% และ
สิงคโปร์ 1%  
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บลิ.ท่สโก้ : KTB
แนะนำ� “ซ้ื้�อ” ม่ลค��เหม�ะสม 15.00 บ�ท 

• KTB : หลากหลายประเด็ิ์น 

หุ้นข่�นจิาก 3 ประเด็ิ์น 
หุ้น KTB ข้ึน 4.7% เม่ือวานน้ี จาก 3 ประเด็น : 1) การเปิดตัวแพลตฟอร์มลอตเตอร่ีออนไลน์ 2) การขาย
หุ้นกู้/พันธบัตรผ่านแอปพลิเคช่ัน e-wallet “เป๋าตัง” และ 3) แนวโน้มการผ่อนคลายกฎ NPA  

เป๋าตัง : แม้จิะม่แนวโน้มสดิ์ใสในระยะยาว แต่ผู้ลกระทบทางการเงินในปัจิจุิบันก็ยังน้อย  

กำาไรทางการเงินจากการขายลอตเตอร่ีออนไลน์คาดคิดเป็นเพียง 0.2% ของกำาไรสุทธิท้ังหมดในปัจจุบัน
 หากว่าธุรกิจน้ีมีต้นทุนผันแปรเพ่ิมเติม KTB มีตั�วลอตเตอร่ีประมาณ 5 ล้านใบ สำาหรับการขายผ่านเป๋า
ตัง KTB ไม่ได้รับค่าคอมมิชช่ันจากการขาย แต่จะได้รับค่าคอมมิชช่ัน 1% จากเงินรางวัลจากตั�วท่ีขาย
ผ่านแอป โดยเราประมาณการว่าทุกๆ ยอดขาย 1 ล้านตั�ว จะมีค่ารางวัลประมาณ 50 ล้านบาทโดยเฉล่ีย
 เท่ากับกำาไรประมาณ 2.5 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 15 ล้านบาทต่อไตรมาส (สมมติว่าอุปทานคงท่ีท่ี 5 ล้าน
ใบ) ดังน้ัน KTB จึงต้องเพ่ิมการจัดสรรตั�วเพ่ือสร้างรายได้จากธุรกิจน้ีเพ่ิมข้ึน  

รายได้จากการจัดจำาหน่ายหุ้นกู้/พันธบัตรรัฐบาล ผ่านแอปเป๋าตังยังดูตำ่า เราเห็นอุปสงค์ดีจากการขาย
หมดอย่างรวดเร็ว  แต่ค่าคอมมิชช่ันค่อนข้างตำ่า : KTB ได้รับประมาณ 10bps สำาหรับพันธบัตรท่ีมีอันดับ
เครดิตดี (เช่น หุ้นกู้ CPALL อันดับเครดิต A-) และค่าคอมมิชช่ันท่ีสูงข้ึนเล็กน้อยสำาหรับพันธบัตรด้วย
อันดับเครดิตตำ่ากว่า (เช่น 60bps หุ้นกู้ SIRI) จนถึงตอนน้ี รายได้จากการร่วมลงทุนท้ังหมดอยู่ท่ีเพียง 19 
ล้านบาท สำาหรับหุ้นกู้ 3 ชุด  

'การผู่้อนค้ลาย' การตั�งสำารอง NPA รองรับดิ์าวน์ไซึ่ด์ิ์มากกว่าเพิ�มอัพไซึ่ด์ิ์  

หุ้นยังมีแนวโน้มได้รับแรงหนุนจากแผนผ่อนปรนกฎ NPA ร่างข้อเสนอกฎระเบียบใหม่ดูเข้มงวดข้ึนด้าน
การต้ังสำารอง NPAs ตัวอย่างเช่น ธนาคารจะต้องกันสำารองสำาหรับ NPAs หลังจากถือครองเกิน 9 ปีไม่ว่า
จะมีเงินสำารองมากกว่า 10% ของทุนท้ังหมดหรือไม่ก็ตาม อย่างไรก็ตาม มีการเสนอระยะเวลาผ่อนผันหน้ี 
2 ปี สำาหรับธนาคาร ซ่ึงจะทำาให้ธนาคารไม่ต้องต้ังสำารองไปอีก 2 ปี ส่ิงน้ีจะช่วยหนุนกำาไร KTB ท่ามกลาง
การต้ังสำารอง NPA ท่ีกดดันต่อ P&L ในปีท่ีผ่านมา ท้ังน้ี ธปท. จะไม่อนุญาตให้มีการกลับรายการส่วนเกิน 
P&L ธนาคารจะต้องเก็บไว้เพ่ือการต้ังสำารองในอนาคต 

เน้นการลดิ์ต้นทุนเค้รดิิ์ต 

เรามองผลกระทบทางการเงินในระยะส้ันของ 3 ประเด็นน้ียังคงตำ่า และโฟกัสไปท่ีการลดต้นทุนเครดิต ซ่ึง
อาจสูงเกินคาดได้ดังท่ีตลาดเห็นในผลประกอบการ 1Q22 ถ้า KTB สามารถรักษาต้นทุนเครดิตให้ตำ่า เรา
มองมูลค่าเหมาะสมควรเพ่ิมข้ึน 1-2 บาท แนะนำา “ซ้ือ” โดยมีมูลค่าท่ีเหมาะสม 15.00 บาท ; การประเมิน
มูลค่าปัจจุบันยังไม่แพงนัก แม้ว่าราคาจะเพ่ิมข้ึนในช่วงท่ีผ่านมา  



อัตราเงินปันผู้ลตอบแทน ณ สิ�นเดืิ์อนพฤษภาค้ม 2565 อย่้ท่�ระดัิ์บ 2.69% 
ส้งกว่าค่้าเฉล่�ยของตลาดิ์หลักทรัพย์ในเอเช่ยซ่ึ่�งอย่้ท่� 2.64% 

คอลััมน์์สัังคมอิน์ไซด์์

"หวัั่�น์เงิน์เฟ้อ้"

ใน 5 เดือนแรกปี 2565 ผู้ลงทุนต่างชาติย้ายเงินทุนกลับเข้าสู่ตลาดหุ้นไทย
ค่อนข้างมากเน่ืองจากการฟ้ืนตัวอย่างต่อเน่ืองของภาคการส่งออกตามการ
ฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลกและค่าเงินบาทท่ีมีแนวโน้มอ่อนตัว อีกท้ังจำานวน
นักท่องเท่ียวต่างชาติท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยสำาคัญหลังภาครัฐดำาเนินนโยบาย
เปิดประเทศ อย่างไรก็ดี ณ ส้ินเดือนพฤษภาคม 2565 SET Index ปิดท่ี 
1,663.41 จุด ปรับลดลง 0.2% จากเดือนก่อนหน้า  

ท้ังน้ี SET Index ใน 5 เดือนแรกปี 2565 ได้แรงหนุนจากอุตสาหกรรมท่ีได้
รับอานิสงส์จากการกลับมาเปิดเมือง โดยกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีปรับตัวดีกว่า 
SET Index เม่ือเทียบกับส้ินปี 2564 ได้แก่ กลุ่มบริการ กลุ่มทรัพยากร และ
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร

สวัสด่ิ์ค่้ะกลับมาพบกับแมกกาซ่ึ่นหุ้นอินไซึ่ด์ิ์ประจิำาเดืิ์อน มิ.ย.65  แมกกาซ่ึ่นออนไลน์ท่�ร้้ล่กร้้จิริงค้ลุกวงในหุ้นสไตล์กล้วยๆ   
โดิ์ยค้อลัมน์สังค้มอินไซึ่ด์ิ์ฉบับน่�  ยังม่ข่าวสารในแวดิ์วงการลงทุน บริษัทจิดิ์ทะเบ่ยน มาอัพเดิ์ทกันเช่นเค้ยค่้ะ สำาหรับเดืิ์อนน่�ค้งต้อง
จัิบสัญ่ญ่าณเศรษฐกิจิว่าจิะฟ้�นตัวได้ิ์มากน้อยแค่้ไหน หลังจิากประเทศไทยได้ิ์เปิดิ์ประเทศเต็มร้ปแบบตั�งแต่  1 มิ.ย. 65  ท่�ผู่้านมา

อีกทั�งปัจจัยท่ีท่ัวโลกกำาลังวิตกคือเร่ืองของเงินเฟ้้อท่ีเร่งตัวขึ�นทั�งไทยและท่ัวโลก 

ย่ิงชนวนสงครามยูเครน-รัสเซีย ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงก็ย่ิงทำาให้สถานการณ์์ 
ยิ�งหนักข่�น ไม่ต้องด้ิ์อะไรมากราค้านำ�้ามันท่�พุ่งส้งข่�น เราก็ต้องแบกรับเติมนำ�ามันแพงกันต่อไป

สำาหรับ ณ์ สิ�นเดือนพฤษภาคม 2565 SET Index ปิด
ท่ี 1,663.41 จุด ปรับลดลง 0.2% จากเดือนก่อนหน้า
 อย่างไรก็ดี เม่ือเทียบกับสิ�นปี 2564 SET Index ยังปรับ
เพ่ิมขึ�น 0.3% ซ่ึงสูงกว่าค่าเฉล่ียของภูมิภาค 

ในเดือนพฤษภาคม 2565 มูลค่าการซื้อ
ขายเฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่
 80,095 ล้านบาท ลดลง 26.8% จาก
เดือนเดียวกันของป้ก่อน ใน 5 เดือนแรก
ป้ 2565 มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่
ที่ 90,695 ล้านบาท 

โดย ผู้ลงทุนต่างชาติกลับมามีสัดส่วน
มูลค่าการซื้อขายสูงสุดที่ระดับ 47.49% 
ของมูลค่าการซื้อขายรวม ทั้งนี้ผู้ลงทุน
ต่างชาติซื้อสุทธิต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 6 

โดยในเดือนพฤษภาคม 2565 ผู้ลงทุน
ต่างชาติซื้อสุทธิ 20,937 ล้านบาท ทําให้
ใน 5 เดือนแรกป้ 2565 ผู้ลงทุนต่างชาติ
ซื้อสุทธิรวม 139,058 ล้านบาท 

สําหรับในเดือนพฤษภาคม 2565 มี
บริษัทเข้าจดทะเบียนซื้อขายใหม่ใน
 SET 2 บริษัท ได้แก่ บมจ. โรแยล พลัส
 (PLUS) บมจ. ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล
 (FTI) และใน mai 2 บริษัท ได้แก่ บมจ
. บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล

 (KCC) บมจ. ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์
 (BIS) 

ขณะที่ Forward P/E ของ
ตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ สิ้นเดือน
พฤษภาคม 2565 อยู่ที่ระดับ 17.3 เท่า สูง
กว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชีย
ซึ่งอยู่ที่ระดับ 13.1 เท่า และ Historical 
P/E อยู่ที่ระดับ 18.5 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่ที่
ระดับ 13.9 เท่า 

รองผู้้้จัิดิ์การ หัวหน้าสายงานวางแผู้นกลยุทธ์
องค์้กร ตลาดิ์หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายศรพล ตุลยะเสถ่ืยร



ประกาศเดินหน้าปรับกลยุทธ์เชิงรุกต่อเน่ือง
 พร้อมปรับเป้ารายได้ในป้น้ี เพ่ิมข้ึนเป็น
 16,000 ล้านบาท เพ่ือให้สอดรับการเติบโต
ทางธุรกิจ 

แบ่งเป็นรายได้จากการจําหน่ายถ่านหิน 
12,500 ล้านบาท ธุรกิจิให้บริการโลจิิสติกส์ฯ
 2,500 ล้านบาท และธุรกิจิเทรดิ์ดิ์ิ�ง ส่งออก
สินค้้าทางการเกษตร 1,000 ล้านบาท    

AGE

บมจิ.ฟังก์ชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล (FTI) กางแผน
ขับเคล่ือนธุรกิจคร่ึงป้หลัง ลุยขยายสาขาผ่านร้าน
 Aquatek และ Water Store ตามแผน เน้นสิน
ค้าพรีเม่ียม ม่ันใจเพ่ิมขีดความสามารถด้านบริการ
แบบเต็มสูบ ฟาก “ดิ์ร.วิกร ภ้วพัชร์” ระบุภาพ
รวมธุรกิจคร่ึงป้หลังโดดเด่น ได้แรงหนุนการฟ้�น
ตัวของเศรษฐกิจ และกำาลังซืึ่�อในประเทศสดิ์ใส 
มั�นใจิหนุนรายได้ิ์ปีน่�เติบโตตามเป้าไม่ตำ�ากว่า 
25-30% 

FTI

บุกหนักตลาด Solar Rooftop รายย่อยขนาด
ต่ํากว่า 10 กิโลวัตต์ หลังรัฐไฟเขียวรับซ้ือไฟฟ้า
เหลือใช้จากภาคครัวเรือนหน่วยละ 2.20 บาท
 เผยมีลูกค้ารายย่อยสนใจล้น ช่วงค่าไฟพุ่ง/
น้ํามันแพง เหตุระยะเวลาคืนทุนส้ันเพียง 6-7 ป้
 แถมจัดสินเช่ือสนับสนุนให้ผ่อนได้ สบช่องส่ง
บริษัทร่วมทุน "เชาว์ แอนด์ิ์ ฮาโก้ โซึ่ลาร์" เจาะ
ตลาดไทยวัสดุ - โฮมโปร ส่งโปรโมช่ันเด็ดตรง
ถึงลูกค้า คาดได้รับผลตอบรับล้นเป้า

CHOW



“จิอมทรัพย์ โลจิายะ" บ๊ิกบอส บมจ.ซุปเปอร์  
เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรช่ัน (SUPER) ใส่เกียร์เดิน
หน้าเต็มสูบ... ล่าสุด โครงการซ้ือขายไฟฟ้าแบบ
 Private PPA ท่ีลงนามสัญญาความร่วมมือพลังงาน
ทดแทนจากแสงอาทิตย์แบบติดต้ังบนหลังคา กับ
 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ขนาดกําลังการผลิต
ติดต้ัง 14 MW ได้เร่ิมทยอยก่อสร้างติดต้ังแล้วเจ้าค่ะ
…กําหนดแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน (มิ.ย.- พ.ย.65 ) 
และเร่ิมขายไฟได้ทันทีปลายป้น้ี Wowwwww ยังมีดีล 
Private PPA รออีกเพียบ รวมท้ังโปรเจคโซลาร์ฟาร์ม
-วินด์ฟาร์ม ท้ังในและต่างประเทศ ยาวไป ยาวไป ! 

SUPER

จับตาหุ้นน้องใหม่ บมจ.ไทยอีสเทิร์น กรุ�ป โฮลด้ิงส์ ("บริษัทฯ") หรือ
 TEGH หน่ึงในผู้นําการผลิตและจําหน่ายยางธรรมชาติ การผลิตและ
จําหน่ายน้ํามันปาล์มดิบรายใหญ่ในภาคตะวันออก และยังเป็นหน่ึง
ในผู้ผลิตพลังงานทดแทนประเภทพลังงานชีวภาพแบบครบวงจรท่ี
มีศักยภาพเติบโตต่อเน่ือง เตรียมจะเสนอขายหุ้น IPO จํานวน 324 
ล้านหุ้น และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 (SET) เร็วๆน้ี นอกจากบริษัทฯ จะให้ความสําคัญกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพแล้ว บริษัทฯ ยังมีกระบวนการจัดการ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศแบบบูรณาการ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-
Green Economy) โมเดลสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืนอย่างเป็นรูปธรรม
 สะท้อนการบริหารต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพ...เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจท่ีอยู่
ในเมกะเทรนด์ของโลก งานน้ี นักลงทุนเตรียมรอต้อนรับหุ้นน้องใหม่
คุณภาพคับแก้วกันได้เลย!! 

TEGH

แว่วว่ากําลังซุ่มทํา Carbon Credit ในรูปแบบของ I-REC 
(International Renewable Energy Certificate) และ
ในรูปแบบของ T-VER (Thailand Voluntary Emission 
Reduction Program) ซ่ึงเป็นการขอรับรองเครดิตการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและนํา Carbon Credit มา
ขายเพ่ือให้เกิดรายได้ในป้น้ี ผู้บริหารคนเก่ง “เชิดิ์ศักดิิ์�
 วัฒนวิจิิตรกุล” คาดว่า จะสามารถนําโรงไฟฟ้ารวม 8 แห่ง
 เข้าร่วมโครงการได้ภายในป้ 2565 ลดการปล่อยก�าซเรือน
กระจก... ควบคู่กับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าท้ัง โรง
ไฟฟ้าชีวมวล-พลังงานขยะ ท่ีมีผลตอบแทนท่ีดีให้กับผู้ถือ
หุ้น เพ่ือเป้าหมายสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างย่ังยืน 

TPCH
















