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บจ. อุุบลแสงอุาทิิตย์์ รุุกธุุรุกิจโซลาร์ุเซลล์ลอุย์น้ำำ�า 
ต้�งเป้้าลดต้น้ำทุิน้ำค่่าไฟฟ้า 

พรุ้อุมเดิน้ำหน้้ำาส่่การุใช้้พล้งงาน้ำสะอุาด 100%

UBE	Group	
ปิดดีลซ้�อิกิจการิ

บมจ. อุุบล ไบโอุ เอุทานอุล (UBE) โดย บจ. 
อุุบลไบโอุเกษตร (UBA) ซ่ึ่�งเป็็นบริษัทใน
เครือุ ผู้้�ป็ระกอุบธุุรกิจเกษตรอิุนทรีย์ และ
ด้แลบริหารจัดการที�ดินขอุงกลุ�มบริษัท ทุ�ม
งบ 82.41 ล�านบาท เข�าซืึ่�อุกิจการ บจ. อุุบล
แสงอุาทิตย์ บริษัทผู้้�ผู้ลิตและจำาหน�ายไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอุาทิตย์ กำาลังการผู้ลิต 
2.83 เมกะวััตต์ ตามแผู้นยุทธุศาสตร์การ
สร�างควัามแข็งแกร�งทางพลังงาน ด�วัยการ
ผู้ลิตไฟฟ้าพลังงานสะอุาดจากแสงอุาทิตย์ 
หมุนเวีัยนใช้�ภายในกลุ�มบริษัท ตอุบโจทย์
การก�าวัส้�อุงค์กรที�ใช้�พลังงานสะอุาดเพื�อุ
ช้�วัยลดภาวัะโลกร�อุน และลดต�นทุนไฟฟ้าได�
กวั�า 9 ล�านบาทต�อุปี็

นางิสาวสุรีิยส	โควสุรัิตน์	กริริมการิ
ผู้้�จัดการิใหญ่่	บมจ.	อุิบล	ไบโอิ	
เอิทานอิล	หร้ิอิ	UBE	ผู้้�ผู้ลิตและแป็รร้ป็
มันสำาป็ะหลังแบบครบวังจรรายใหญ่�ขอุง
ป็ระเทศไทย เปิ็ดเผู้ยวั�า UBA ซ่ึ่�งเป็็นบรษัิทใน
เครือุ ได�เข�าซืึ่�อุกิจการ บจ.อุุบลแสงอุาทิตย์ 
ผู้้�ผู้ลิตและจำาหน�ายไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อุาทิตย์ จากบริษัท เบย์วัา อุาร์.อีุ. โซึ่ล�า
ร์ พีทีอีุ แอุลทีดี ซ่ึ่�งเป็็นบริษัทจดทะเบียน
ในป็ระเทศสิงคโป็ร์ โดยมีม้ลค�าการซืึ่�อุขาย 
จำานวัน 82.41 ล�านบาท

“ควัามสำาเร็จในการเข�าซืึ่�อุกิจการ บจ.อุุบล
แสงอุาทิตย์ นับเป็็นการต�อุจิ�กซึ่อุว์ัอีุกชิ้�น
ที�สำาคัญ่ในด�านการสร�างควัามมั�นคงทาง
พลังงานแบบหมุนเวีัยนครบวังจรเพิ�มเติม

จากหลายโครงการที�กลุ�มบริษัท UBE ได�
ดำาเนินการมาก�อุนหน�านี�  ซ่ึ่�งเป็็นการนำา
ขอุงเสียจากกระบวันการผู้ลิตมาสร�าง
เป็็นพลังงานหมุนเวีัยน โดยครั�งนี�เป็็นการ
สร�างสรรค์พลังงานสะอุาดจากแสงอุาทิตย์ 
ใช้�พื�นที�ภายในให�เกิดป็ระโยช้น์ส้งสุดคือุ 
สามารถช้�วัยลดต�นทุนค�าไฟฟ้าที�ใช้�ใน
กระบวันการผู้ลิตได�ป็ระมาณ 9 ล�านบาท
ต�อุปี็ การเข�าซืึ่�อุกิจการดังกล�าวั จะเสริม
ศักยภาพให�กลุ�มบริษัท UBE สามารถผู้ลิต
พลังงานไฟฟ้าได�มากกวั�า 10 เมกะวััตต์
ต�อุชั้�วัโมง จากพลังงานทดแทน ให�เป็็นไป็
ตามเป้็าหมายจะใช้�พลังงานสะอุาด 100%” 
นางสาวัสุรียส กล�าวั

กลุ�มบริษัท UBE มีเป้็าหมายที�จะสร�าง
พลังงานหมุนเวีัยนเพื�อุใช้�เอุงภายในกลุ�ม
บริษัททั�งหมดครบ 100% เพื�อุลดค�าใช้�จ�าย
ด�านพลังงานและลดการพ่�งพิงพลังงาน
จากภายนอุก รวัมถ่งเป็็นการสร�างควัาม
มั�นคงขอุงระบบไฟฟ้าควับค้�ไป็กับการด้แล
สิ�งแวัดล�อุมอุย�างยั�งยืน สอุดคล�อุงกับการ

ดำาเนนิงานตามกรอุบธุุรกจิแบบ ESG ที�คำานง่
ถ่งสิ�งแวัดล�อุม (Environmental) สังคม 
(Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) 
ในการมุ�งเน�นการใช้�ทรัพยากรอุย�างมคุีณค�า 
มปี็ระสิทธิุภาพ และรักษาสภาพแวัดล�อุมทาง
ธุรรมช้าติที�ได�รับผู้ลกระทบจากการดำาเนิน
ธุุรกิจขอุงกลุ�มบริษัท

นอุกจากนี� กลุ�มบริษัท UBE ยังป็ระกอุบ
ธุุรกิจผู้ลิตก๊าซึ่ชี้วัภาพและไฟฟ้า โดยใช้�
วััตถุดิบซ่ึ่�งเป็็นผู้ลพลอุยได�จากกระบวันการ
ผู้ลิตเอุทานอุลและแป้็งมันสำาป็ะหลัง ถือุเป็็น
อีุกหน่�งแนวัทางในการดำาเนนิธุุรกิจที�จะช้�วัย
ลดอัุตราการใช้�พลังงานและส�งเสริมการใช้�
พลังงานหมุนเวีัยน โดยปั็จจุบัน มีโรงผู้ลิต
ก๊าซึ่ชี้วัภาพ 3 โรง ได�แก� โรงผู้ลิตก๊าซึ่ชี้วัภาพ
ระบบ MUR (Methane Upflow Reactor) 
ดำาเนินการโดย UBE โรงผู้ลิตก๊าซึ่ชี้วัภาพ
ระบบ UASB (Upflow Anaerobic Sludge 
Blanket) ผู้ลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 1.9 เมกะ
วััตต์ และโรงผู้ลิตก๊าซึ่ชี้วัภาพระบบ CLBR 
(Covered Lagoon Bio-Reactor) ผู้ลิต
กระแสไฟฟ้าขนาด 5.6 เมกะวััตต์ ดำาเนิน
การโดย บจ. อุุบลซัึ่นฟลาวัเวัอุร์ (UBS) ซ่ึ่�ง
สามารถลดค�าใช้�จ�ายในกระบวันการผู้ลิต 
และเพิ�มรายได�ให�กับกลุ�มบริษัทอีุกทางหน่�ง 
ตลอุดจนช้�วัยยกระดับควัามมั�นคงในระบบ
ไฟฟ้าขอุงป็ระเทศ และเป็็นการดำาเนินธุุรกิจ
ที�เป็็นมิตรต�อุสิ�งแวัดล�อุม
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ไฟเขีีย์วล่กเอุส.เจ. เฮลธ์ุแค่ร์ุ 
ทุ่ิม 10.50 ลบ. ซ้�อุหุ้น้ำ 51%.

ใน้ำ ไอุลดา เฮลธ์ุ แค่ร์ุ 

SENAJ

บริิษััท	เสนา	เจ	พร็ิอิพเพอิร์ิตี�	จํากัด	(มหาชน)	SENAJ เปิ็ดเผู้ยวั�า ตามที�ป็ระชุ้มคณะ
กรรมการบริหารขอุงบริษัท เสนา เจ พร็อุพเพอุร์ตี� จำากัด (มหาช้น) ครั�งที� 18/2565 เมื�อุวัันที� 1 กรกฎาคม 
2565 ได�พิจารณารายละเอีุยดและเงื�อุนไขในการลงทุน และมีมติอุนมุติัให� บริษัท เอุส.เจ. เฮลธ์ุแคร์ จำากัด (“เอุส.
เจ. เฮลธุ์แคร์”) ซ่ึ่�งเป็็นบริษัทย�อุยขอุงบริษัทฯ เข�าลงทุนในบริษัท ไอุลดา เฮลธุ์ แคร์ จำากัด (“ไอุลดา เฮลธุ์ 
แคร์”) ใน สัดส�วันร�อุยละ 51 ขอุงจำานวันหุ�นที�อุอุกและช้ำาระแล�วัขอุง ไอุลดา เฮลธ์ุ แคร์ ม้ลค�าเงินลงทุนรวัม 
10,500,000 บาท

โดยม ีวััตถุป็ระสงคเ์พื�อุให�บริการที�พักอุาศัย บ�านพักอุาศัยสำาหรับผู้้�ส้งอุายุ และผู้้�ป่็วัยระยะพักฟ้�นสถานพยาบาล
หรือุโรงพยาบาล

อุน่�ง โดยผู้ลสำาเร็จขอุงการเข�าทำาธุุรกรรมดังกล�าวั จะทำาให� ไอุลดา เฮลธ์ุ แคร์ มีสภาพเป็็นบริษัทย�อุยทางอุ�อุม
ขอุงบริษัทฯ

"เอุส.เจ. เฮลธ์ุแคร์ ได�เข�าซืึ่�อุหุ�นสามัญ่ขอุง ไอุลดา เฮลธ์ุ แคร์ ในอัุตราส�วัน ร�อุยละ 51 ขอุงจำานวันหุ�นทั�งหมด
จากผู้้�ถือุ หุ�นเดิม และ ไอุลดา เฮลธ์ุ แคร์ ได�ดำาเนินการจดทะเบียนเป็ลี�ยนแป็ลงแก�ไขต�อุหน�วัยงานราช้การแล�วั
เสร็จเมื�อุวัันที� 1 กรกฎาคม 2565" SENAJ ระบุ
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ซ้�อุ Filatura Tollegno 1900 S.r.
ดำาเนิ้ำน้ำธุุรุกิจย้์อุม เส้น้ำด้าย์ใน้ำป้รุะเทิศอิุตาลี 

และดำาเนิ้ำน้ำธุุรุกิจป่้�น้ำและย้์อุมด้าย์ใน้ำป้รุะเทิศโป้แลน้ำด์

IVL	เทงิบ	
1.47	พันลบ.

บมจ.อิินโดริามา	เวนเจอิร์ิส	IVL	เปิ็ดเผู้ยวั�า เมื�อุวัันที� 1 กรกฎาคม 
2565 บริษัท อิุนโดรามา เวันเจอุร์ส จำากัด (มหาช้น) (“ไอุวีัแอุล” 
หรือุ “บริษัท”) โดยบริษัท Indorama Netherlands B.V. ซ่ึ่�งเป็็น
บริษัทย�อุย ได�เสร็จสิ�นการเข�าซืึ่�อุหุ�นในอุัตราร�อุยละ 100 ขอุง
ทุนจดทะเบียนขอุงบริษัท Filatura Tollegno 1900 S.r. ซ่ึ่�งเป็็น
บริษัทสัญ่ช้าติอิุตาลีที�ตั�งอุย้�ที�เมือุง Tollegno (ป็ระเทศอิุตาลี) 
ซ่ึ่�งดำาเนินธุุรกิจย�อุม เส�นด�ายในป็ระเทศอิุตาลี และดำาเนินธุุรกิจ
ปั็�นและย�อุมด�ายในป็ระเทศโป็แลนด์ โดยมกีำาลังการผู้ลิตรวัมอุย้�ที� 
3,500 ตันต�อุปี็ นั�น จากบริษัท Tollegno 1900 S.p.A. (หน่�งใน
กลุ�มผู้้�ผู้ลิตสิ�งทอุชั้�นนำาขอุงทวีัป็ยุโรป็ซ่ึ่�งได�ก�อุตั�งแบรนด์สัญ่ช้าติ
อิุตาลีและ ธุุรกิจเส�นด�ายขนสัตว์ัที�มีม้ลค�าเพิ�ม) (“ธุุรกรรม”)

การเข�าซึ่ื�อุกิจการในครั�งนี�เป็็นกลยุทธุ์ที�เหมาะสมสำาหรับ
แพลตฟอุร์มธุุรกิจแบบบ้รณาการที�เป็็นลักษณะเฉพาะขอุง ไอุวัี
แอุล และจะเป็็นส�วันสำาคญั่ที�ช้�วัยสนบัสนนุการเตบิโตอุย�างยั�งยนื
ขอุงธุุรกิจเส�นด�ายขนสัตวั์ (กลุ�มธุุรกิจไฟเบอุร์) นอุกจากนี� ยัง
ช้�วัยเสริมควัามแข็งแกร�งให�กับธุุรกิจผู้ลิตภัณฑ์เส�นด�ายขนสัตวั์

ขอุงไอุวีัแอุลในทวีัป็ยุโรป็ อุีกทั�งยังช้�วัยขยาย ผู้ลิตภัณฑ์เส�น
ด�ายขนสัตวั์ขอุงไอุวัีแอุลไป็ส้�ระดับโลกจากบริษัทย�อุยที�ตั�งอุย้�ใน
ป็ระเทศสหรัฐอุเมริกาและทวัีป็เอุเช้ีย

นอุกจากนี� การเข�าซืึ่�อุกิจการครั�งนี�จะช้�วัยเพิ�มผู้ลิตภัณฑ์ที�มี
ควัามยั�งยืนให�กับไอุวีัแอุลและมีผู้ลป็ระโยช้น์เพิ�มจาก ผู้นวักกัน
กับสินทรัพย์ที�มีอุย้�เดิมขอุงไอุวีัแอุล ทั�งนี� ด�วัยควัามมุ�งมั�นต�อุ
ควัามยั�งยืนในด�านสิ�งแวัดล�อุมขอุงไอุวัีแอุล โดยธุุรกรรม นี�จะมี
ส�วันช้�วัยสนับสนุนควัามมุ�งมั�นด�านควัามยั�งยืนขอุงไอุวัีแอุลด�วั
ยการนำาระบบตรวัจสอุบย�อุนกลับ (Traceability project) เต็ม
รป้็แบบขอุงไฟเบอุร์ที�ใช้�สำาหรบัการผู้ลติเส�นด�ายและผู้�ามาป็รับใช้�

อุน่�ง มล้ค�ารวัมขอุงค�าตอุบแทนสำาหรบัธุรุกรรมนี� อุย้�ที�ป็ระมาณ 
39.5 ล�านย้โร (หรือุเทียบเท�าโดยป็ระมาณอุย้�ที� 1,471,110,350 
บาท) (ซึ่่�งจะเป็็นม้ลค�าโดยป็ระมาณข่�นอุย้�กับเงินทุนหมุนเวีัยน
ป็กติและการป็รับหนี�สินสุทธิุตามสัญ่ญ่าการ ซึ่ื�อุขาย) โดยเงิน
ลงทุนขอุงธุุรกรรมนี�จะมาจากกระแสเงินสดภายในขอุงบริษัท
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โตเข่�าเป้า	30% 
ม้�น้ำใจปี้นี้ำ�พอุร์ุตสิน้ำเช้้�อุทิะลุ 1.2 แสน้ำลบ. 

คุ่ม NPL อุย่่์หม้ด

MTC	ส่งิซิก
ผู้ลงิาน	Q2/65

บมจ. เมือุงไทย แคป็ปิ็ตอุล (MTC) ป็ระเมิน
ธุุรกิจ Q2/65 สัญ่ญ่าณดี ผู้ลงานโตเข�าเป้็า 
ดันยอุดป็ล�อุยสนิเชื้�อุใหม�เติบโต 30% อุานสิงส์
นโยบายเปิ็ดป็ระเทศ เปิ็ดเทอุม และราคาสินค�า
เกษตรป็รับตัวัส้งข่�น หนุนควัามต�อุงการสิน
เชื้�อุทะลัก ฟาก "ช้้ช้าติ เพ็ช้รอุำาไพ" ระบุ ภาพ
รวัมธุุรกิจคร่�งปี็หลังแนวัโน�มดีต�อุเนื�อุง มั�นใจ
ปี็นี�พอุร์ตสินเชื้�อุแตะ 1.2 แสนล�านบาท เผู้ยคุม 
NPL อุย้�หมัดไม�เกิน 2% พร�อุมลุยขยายสาขา 
ล�าสุดมีจำานวัน 6,475 สาขา จากเป้็าหมาย
เปิ็ดสาขาปี็นี� 6,500 สาขา ระบุยืนเป้็าปี็ 2569 
พอุร์ตสินเชื้�อุโตทะลุ 2 แสนล�านบาท ขณะที�โบ
รกฯ แนะนำาซืึ่�อุหุ�น MTC ให�ราคาพื�นฐานส้งสุด 
71 บาทต�อุหุ�น

นายช้ชาติ	เพ็ชริอํิาไพ	ปริะธานกริริมการิ
บริิหาริ	บริิษััท	เม้อิงิไทย	แคปปิตอิล	จํากัด	
(มหาชน)	หร้ิอิ	MTC	ผู้้�นำาสินเชื้�อุจำานำาทะเบียน
รถจักรยานยนต์และนาโนไฟแนนซ์ึ่ขอุงเมือุง
ไทย เปิ็ดเผู้ยวั�าการที�ป็ระเทศไทยมีนโยบายเปิ็ด
ป็ระเทศอุย�างเต็มร้ป็แบบ ส�งผู้ลให�กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจกลับมาค่กคักอีุกครั�ง ขณะที�การเปิ็ด
ภาคเรียนตามป็กติ และดีมานด์สินเชื้�อุเกษตร
ป็รับเพิ�มตามราคาพืช้ผู้ลการเกษตรที�ป็รับส้ง
ข่�น ส�งผู้ลให�ควัามต�อุงการสินเชื้�อุเติบโตได�เป็็น
อุย�างดี สะท�อุนได�จากสัญ่ญ่าณขอุงการดำาเนิน
ธุุรกิจในไตรมาส 2/2565 โดยบริษัทฯมียอุด
ป็ล�อุยสินเชื้�อุใหม�เติบโตระดับ 30%
"ภาพรวัมขอุงธุุรกิจคร่�งปี็แรกมีสัญ่ญ่าณ
การฟ้�นตัวัที�ชั้ดเจนมากข่�น โดยเฉพาะใน

ไตรมาส 2/2565 บริษัทฯมีการเติบโตสินเชื้�อุ
ได�ดี เนื�อุงจากมีปั็จจัยสนับสนุนทั�งนโยบาย
เปิ็ดป็ระเทศ เป็ิดเทอุมและราคาสินค�าเกษตร
ที�ป็รับตัวัเพิ�มข่�น สนับสนุนให�ควัามต�อุงการ
สินเชื้�อุเติบโตอุย�างต�อุเนื�อุงและเป็็นไป็ตามที�
คาดการณ์ไวั� ขณะเดียวักันบริษัทฯได�เดินหน�า
ขยายสาขาต�อุเนื�อุง ล�าสุดมีจำานวันสาขาเพิ�ม
ข่�นมาอุย้�ที� 6,475 จากเป้็าหมายการเปิ็ดสาขาปี็ 
2565 อุย้�ที� 6,500 สาขา ซ่ึ่�งมีโอุกาสจะขยาย
สาขาได�มากกวั�าที�ป็ระเมินไวั�" นายช้้ช้าติกล�าวั

สำาหรับแนวัโน�มในคร่�งปี็หลังยังป็ระเมินวั�ามี
ทิศทางที�ดีต�อุเนื�อุง และมั�นใจวั�าปี็นี�พอุร์ตสิน
เชื้�อุน�าจะป็รับตัวัข่�นไป็แตะระดับ 1.2 แสนล�าน
บาทตามเป้็าหมายที�วัางไวั� ขณะที�ตั�งเป้็ารักษา
ระดับ NPL ไวั�ไม�เกิน 2% แม�วั�าสถานการณ์
เศรษฐกิจจะช้ะลอุตัวั แต�การที�มีบริษัทฯมี
จำานวันสาขาที�เพิ�มข่�น รอุงรับจำานวันล้กค�าได�
มากข่�น และครอุบคลุมทุกพื�นที� ซ่ึ่�งปั็จจุบันกลุ�ม
ล้กค�าเป้็าหมายกลุ�มเกษตรกรมีศักยภาพมาก
ข่�น เพราะราคาพืช้ผู้ลทางการเกษตรป็รับตัวั
ส้งข่�นทำาให�มีรายได�เพิ�มสามารถนำามาช้ำาระหนี�
ได�มากข่�น ขณะเดียวักันปี็นี�กลุ�มเกษตรกรน�า
จะสามารถทำาการเกษตรได�ตลอุดทั�งปี็ ดังนั�น
จ่งไม�มีควัามกังวัลในเรื�อุงขอุงระดับ NPL

นอุกจากนี�บริษัทฯยังคงเป้็าหมายในระยะยาวั 
โดยภายในปี็ 2569 บริษัทฯยังคงเชื้�อุมั�นวั�า
พอุร์ตสินเชื้�อุจะเติบโตทะลุ 2 แสนล�านบาทได�
ตามเป้็าหมายที�วัางไวั�

บล.ดีบีเอุสวิัคเคอุร์ส (ป็ระเทศไทย) ระบุวั�า 
ฝ่่ายวิัจัยได�แนะนำาซืึ่�อุหุ�น MTC โดยมีราคา
พื�นฐาน 71 บาท อิุงกับ P/BV ปี็ นี�ที� 5.0 เท�า 
เนื�อุงจากแผู้นการเติบโตขอุงสินเชื้�อุจะเป็็นไป็
ตามเป้็าหมายที�ระดับ 2 แสนล�านบาทใน 3 ปี็
ข�างหน�า (โตเฉลี�ยปี็ละ 30%) ปั็จจัยหนุน คือุ 
การขยายสาขาและอุอุกผู้ลิตภัณฑ์ใหม� สำาหรับ
สิ�นไตรมาส 1/2565 พอุร์ตสินเชื้�อุอุย้�ที� 98.6 
พันล�านบาท คาดทะลุ 1 แสนล�านบาทในสิ�น
ไตรมาส2/2565

ทั�งนี� บริษัทตั�งเป้็าเปิ็ดสาขาอุย�างน�อุย 700 
แห�งต�อุปี็ โดยในไตรมาส 1/ 2565 เปิ็ดสาขา 
362 แห�ง รวัมเป็็นทั�งหมด 6,161 แห�ง ในสิ�น
มีนาคม 2565 ส�วัน NPL ratio ขยับข่�นเป็็น 
1.7% ในสิ�นไตรมาส 1/ 2565 โดย NPL ที�เพิ�ม 
หลักๆ มาจากสินเชื้�อุเช้�าซืึ่�อุ (H/P) ซ่ึ่�งบริษัท
เพิ�งเริ�มป็ล�อุยได�ไม�นาน (ปั็จจุบันมีสินเชื้�อุ H/P 
ราวั 5% ขอุงทั�งหมด) และผู้้�บริหารคาดวั�า NPL 
ratio ขอุง H/P จะดีข่�น คร่�งหลังขอุงปี็ 2565

ขณะที�คาดกำาไรสุทธิุเพิ�มข่�นต�อุเนื�อุงในไตรมาส 
2-4/2565 โดยไตรมาส 2 เป็็นช้�วัง High 
season ขอุงธุุรกิจเพราะเป็็นช้�วังเทศกาล
สงกรานต์ เปิ็ดเทอุม และเริ�มเพาะป็ล้ก คาด
วั�าการเพิ�มข่�นขอุงรายได�จะมากกวั�าค�าใช้�จ�าย
และการตั�งสำารอุง ECL ที�ส้งข่�น
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หนุ้ำน้ำสน้ำามบิน้ำสมุย์คึ่กค้่ก
เดิน้ำหน้้ำาต้�งกอุงทิรุ้สต์ BAREIT 

ม่ลค่่าลงทุิน้ำไม่เกิน้ำ 14,300 ล้าน้ำบาทิ

BA	ข่านรัิบ
ท่อิงิเที�ยวไทยฟ้ื้�นตัว

BA ขานรับการท�อุงเที�ยวัเริ�มฟ้�นตัวั หลังภาค
รัฐป็ระกาศเปิ็ดป็ระเทศรับนักท�อุงเที�ยวัต�าง
ช้าติเดินทางเข�าไทยอุย�างเต็มร้ป็แบบ หนุน
ธุุรกิจสนามบินสมุยค่กคัก พร�อุมโช้ว์ัศักยภาพ
สำาหรับการลงทนุสนามบินสมยุและจุดแข็งเส�น
ทางเชื้�อุมต�อุการค�าการท�อุงเที�ยวั รุกตั�งกอุง
ทรัสต์ BAREIT ม้ลค�าลงทุนไม�เกิน 14,300 
ล�านบาท

นายพุฒิิพงิศ์์	ปริาสาททอิงิโอิสถ	กริริมการิ
ผู้้�อํิานวยการิใหญ่่	 บมจ.	 การิบินกรุิงิเทพ	
หร้ิอิ	BA เปิ็ดเผู้ยวั�า ภาพรวัมการท�อุงเที�ยวั
ขอุงป็ระเทศไทยเริ�มฟ้�นตัวัและกลับมาค่กคัก
ข่�น หลังจากภาครัฐได�ป็ระกาศเป็ิดป็ระเทศ
รับนักท�อุงเที�ยวัเดินทางเข�าป็ระเทศไทยอุย�าง
เต็มร้ป็แบบ ทำาให�มีนักท�อุงเที�ยวัต�างช้าติเดิน
ทางเข�ามาท�อุงเที�ยวัในไทยมากข่�น โดยเฉพาะ
เกาะสมุยที�เป็็นหน่�งในจุดหมายป็ลายทางยอุด
นิยมขอุงนักท�อุงเที�ยวัช้าวัไทยและต�างช้าติ 
เนื�อุงจากมีภ้มิทัศน์ที�สวัยงาม สถานที�ท�อุง
เที�ยวัหลากหลายและการเดินทางที�สะดวัก
ด�วัยเที�ยวับินตรงที�เชื้�อุมเกาะสมุยทั�งเส�นทาง
ระหวั�างป็ระเทศ และ ภายในป็ระเทศ อุาทิ 
สิงคโป็ร์ เชี้ยงใหม� ภ้เก็ต และล�าสุดเส�นทาง
เชื้�อุมไป็หาดใหญ่� เกาะสมุยได�รับควัามนยิมเป็็น
อัุนดับ 7 ขอุงโลก และอัุนดับ 1 ขอุงอุาเซีึ่ยน ใน
ฐานะเกาะท�อุงเที�ยวัยอุดเยี�ยมในปี็ 2564 จาก
การจัดอัุนดับขอุงนิตยสารแทรเวัล แอุนด์ เล
เช้อุร์ (Travel and Leisure) นติยสารด�านการ
ท�อุงเที�ยวัทั�วัโลกชื้�อุดัง ซ่ึ่�งสนามบินสมุย นับ
เป็็นสนามบินเอุกช้นแห�งแรกขอุงป็ระเทศไทย 
ที�สร�างและบรหิารงานโดยสายการบนิบางกอุก

แอุร์เวัย์ส ซ่ึ่�งมีบทบาทสำาคัญ่ในการเชื้�อุมต�อุ
การเดินทางขอุงนักท�อุงเที�ยวัจากทั�วัทุกมุม
โลก ถือุเป็็นเกตเวัย์หรือุป็ระต้ส้�ป็ระเทศไทย

“สนามบินสมยุ ได�รับการอุอุกแบบและก�อุสร�าง
โดยคำาน่งถ่งสภาพสิ�งแวัดล�อุมขอุงเกาะสมุย
เป็็นหลัก เน�นการอุอุกแบบให�กลมกลืนกับ
ธุรรมช้าติแวัดล�อุม สร�างด�วัยวััสดุที� เป็็น
ไม�ต�นมะพร�าวั อุอุกแบบเป็็นอุาคารเป็ิดโล�ง
สไตล์รีสอุร์ต (Resort Style Airport) เพื�อุ
ให�บรรยากาศเป็็นธุรรมช้าติในร้ป็แบบขอุง
เกาะสมุยมากที�สุด ซ่ึ่�งนักท�อุงเที�ยวัจะร้�ส่กถ่ง
บรรยากาศแห�งการพักผู้�อุนได�ตั�งแต�เปิ็ดป็ระต้
ลงจากเครื�อุงบินในทันที” นายพุฒิิพงศ์ กล�าวั

กรรมการผู้้�อุำานวัยการใหญ่� บางกอุกแอุร์เวัย์ส 
กล�าวัวั�า จากนโยบายผู้�อุนคลายการควับคุม
การแพร�ระบาดโควิัด-19 และการเปิ็ดป็ระเทศ
เพื�อุต�อุนรับนักท�อุงเที�ยวั รวัมถ่งในช้�วังเดือุน
กรกฎาคม – สิงหาคมขอุงทุกปี็ ถือุเป็็นฤด้กาล
ท�อุงเที�ยวั (High Season) ขอุงเกาะสมุย และมี
คลื�นลมสงบ นำ�าทะเลใส ทำาให�มนีกัท�อุงเที�ยวัเดิน
ทางเพิ�มมากข่�น ส�งผู้ลให�อัุตราการบรรทุกผู้้�
โดยสารเฉลี�ยต�อุเที�ยวับิน (Load Factor) เพิ�ม
ส้งข่�น จำานวันห�อุงพักโรงแรมต�างๆ และร�าน
อุาหาร รวัมถ่งธุุรกิจเกี�ยวัเนื�อุงกับการท�อุง
เที�ยวัขอุงเกาะสมุยค่กคักมากยิ�งข่�น

นอุกจากนี� การจัดกิจกรรมส�งเสริมทางการ
ตลาดจากภาครัฐ และพันธุมิตรภาคเอุกช้น 
อุาทิ การจัดโป็รโมชั้นราคาตั�วัเครื�อุงบิน และ
ที�พัก นบัเป็็นการกระตุ�นให�เกิดการเดินทางท�อุง

เที�ยวัที�ดี บริษัทฯ ได�เพิ�มจำานวันเที�ยวับิน รวัม
ถ่งเปิ็ดเส�นทางบินตรงจากสนามบินสมุยไป็ยัง
จังหวััดต�างๆ มากข่�น เพื�อุเตรียมพร�อุมรอุงรับ
นกัท�อุงเที�ยวัที�จะเข�ามาอีุกเป็็นจำานวันมาก

ล�าสุดบริษัทฯได�เดินหน�าจัดตั�งกอุงทรัสต์เพื�อุ
การลงทุนในสิทธิุการเช้�าอุสังหาริมทรัพย์
สนามบินการบินกรุงเทพ (BA Airport 
Leasehold Real Estate Investment Trust: 
BAREIT) เพื�อุเข�าลงทุนในอุสังหาริมทรัพย์
โครงการสนามบินสมุยขอุงการบินกรุงเทพ 
ปั็จจุบันได�ยื�นแบบแสดงรายการข�อุม้ลการ
เสนอุขายหน�วัยทรัสต์ (ไฟลิ�ง) ต�อุสำานักงาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (สำานักงาน ก.ล.ต.) เพื�อุ
พิจารณาอุนุมัติ โดยมีบริษัท กรุงเทพ รี
ทแมเนจเมนท์ จำากัด ซ่ึ่�งเป็็นบริษัทย�อุยเป็็นผู้้�
จัดการกอุงทรัสต์

ทั�งนี� BA จะให�เช้�าทรัพย์สินสนามบินสมุยแก�
กอุงทรัสต์ BAREIT โดยกอุงทรัสต์ BAREIT 
จะเข�าลงทุนในสิทธิุการเช้�าอุสังหาริมทรัพย์ที�
ใช้�ในการดำาเนินกิจการสนามบินสมุย คือุ ทาง
วิั�ง ลานจอุด และ สิ�งป็ล้กสร�างบางส�วันที�ใช้�ใน
การดำาเนนิกิจการสนามบินสมยุ เป็็นระยะเวัลา
ป็ระมาณ 25 ปี็ รวัมมล้ค�าทั�งสิ�นไม�เกิน 14,300 
ล�านบาท โดยจะมาจากการระดมทุนโดยการ
เสนอุขายหน�วัยทรัสต์จำานวันไม�เกิน 10,330 
ล�านบาท และเงินก้�ยืมระยะยาวัไม�เกิน 5,060 
ล�านบาท
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บริุษ้ัทิเทิค่โน้ำโลยี์ย้์กษ์ัใหญ่่ 
ลุย์ธุุรุกิจ Data Center เต็มต้ว 

หล้ง รุ้ฐไฟเขีีย์วย์กเว้น้ำภาษีัม่ลค่่าเพิ�ม 7% 
ใน้ำกิจการุเกี�ย์วก้บ Data Center

PLANET	เตรีิยมจับม้อิ

PLANET เตรยีมจับมอืุบรษัิทเทคโนโลยยัีกษ์ใหญ่�
หลายรายลุยธุุรกิจ Data Center เต็มตัวั บิ�
กบอุส "ป็ระพัฒิน ์รัฐเลิศกานต์" ชี้� ธุุรกิจบริษัทฯ
รับอุานิสงส์ รัฐไฟเขียวัยกเวั�นภาษีม้ลค�าเพิ�ม 7% 
ในกิจการเกี�ยวักับ Data Center และกิจการที�
เกี�ยวัเนื�อุงเต็มๆ โดยเฉพาะธุุรกิจด�านดิจิทัลขอุ
งบริษัทฯ ที�ให�บริการ Cloud Computing รวัม
ถ่งบริการอุุป็กรณ์ พร�อุมอุอุกแบบ ติดตั�ง วัาง
ระบบ ทดสอุบ และทีมมอุนิเตอุร์การทำางานขอุง 
Data Center

นายปริะพัฒิน์	 รัิฐเลิศ์กานต์	 ปริะธาน
เจ�าหน�าที�บริิหาริ	 บริิษััท	 แพลนเน็ต	
คอิมมิวนิเคชั�น	เอิเชีย	จํากัด	(มหาชน)	
หร้ิอิ	 PLANET ผู้้�ให�บริการเทคโนโลยีดิจิทัล
แบบครบวังจร เปิ็ดเผู้ยวั�า บริษัทฯถือุวั�าได�
ป็ระโยช้น์จากมติคณะรัฐมนตรีเมื�อุวัันที� 28 
มิ.ย.2565 ที�มติอุนุมัติหลักการร�างพระราช้
กฤษฎีกาวั�าด�วัยการยกเวั�นภาษีม้ลค�าเพิ�ม 
สำาหรับการให�บริการData Hosting Service 
จากเดิมที�ต�อุงเสียภาษีอัุตรา 7% เนื�อุงจาก ใน
ปั็จจุบันบริษัทฯ มีการลงทุนในกิจการเกี�ยวักับ 
Data Center และกจิการที�เกี�ยวัเนื�อุงครอุบคลมุ 
เกี�ยวัข�อุงในการจัดเก็บ ป็ระมวัลผู้ล และเชื้�อุม
ต�อุข�อุม้ลทางอิุเล็กทรอุนิกส์ผู้�านทางเครือุข�าย
อิุนเทอุร์เน็ต หรือุการให�บริการสำารอุงข�อุมล้เพื�อุ
ป้็อุงกันเหตุขัดข�อุงอัุนทำาให�ข�อุมล้เกิดควัามเสีย
หาย รวัมถ่ง การให�บริการเชื้�อุมต�อุเครือุข�าย
กับผู้้�ให�บริการอิุนเทอุร์เน็ตหรือุผู้้�ให�บริการคลา
วัด์ และการให�บริการบรหิารจัดการระบบและการ
รักษาควัามป็ลอุดภัยทางสารสนเทศ

อุาทิ ธุุรกิจด�านดิจิทัลขอุงบริษัทฯ ซ่ึ่�งป็ระกอุบ
ไป็ด�วัย สินค�า เทคโนโลยี และโซึ่ล้ชั้�นต�างๆ เช้�น 
Cloud Computing ที�ให�บริการ Cloud ในทุก
ร้ป็แบบ IaaS PaaS และ SaaS , IoT Platform 

ให�บริการแพลตฟอุร์มสำาหรับป็ระมวัลผู้ลและ
แสดงผู้ลข�อุม้ลจากอุุป็กรณ์ IoT, Video/Data 
Analytics & AI ให�บริการระบบ AI เพื�อุใช้�
ในการวิัเคราะห์ ป็ระมวัลผู้ลภาพและข�อุม้ล , 
Containerized Data Center ให�บริการอุุป็กรณ์ 
พร�อุมอุอุกแบบ ติดตั�ง วัางระบบ ทดสอุบ และทีม
มอุนิเตอุร์การทำางานขอุง Data Center ตลอุด 
24 ช้ม. , Telemedicine ให�บริการอุุป็กรณ์
และวัางระบบการตรวัจรักษาและให�คำาป็ร่กษา
ทางการแพทย์ทางไกล และ Smart Pole for 
Digital City ผู้ลิต ติดตั�ง รวัมไป็ถ่งการวัางระบบ
แพลตฟอุร์มข�อุมล้เมือุง (City Data Platform) 
เป็็นต�น

"ปั็จจุบันบริษัทฯได�มกีารลงทุนในกิจการเกี�ยวักับ 
Data Center อุย้�แล�วั และเร็วัๆนี�จะมีควัามร�วัม
มือุกับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่�ระดับโลกหลาย
รายเพื�อุดำาเนินธุุรกิจดังกล�าวัอุย�างเต็มตัวั ซ่ึ่�ง
จากมติ ครม.ในข�างต�น ถือุเป็็นเรื�อุงที�ดีที�ภาครัฐ
ให�ควัามสำาคัญ่ในเรื�อุงนี� เพราะนอุกจากจะช้�วัยให�
มีการลงทุนในระดับ Hyperscale ในป็ระเทศไทย
มากข่�นแล�วั ยังเชื้�อุวั�าจะสามารถผู้ลักดันให�ไทย
เป็็นศ้นย์กลางด�านดิจิทัลขอุงภ้มภิาค (Regional 
Digital Hub) ได�อุย�างแน�นอุน" นายป็ระพัฒิน์
กล�าวั

นายป็ระพัฒิน์ กล�าวัต�อุวั�า ธุุรกิจด�านดิจิทัล
แล�วั บริษัทฯยังมีธุุรกิจเกี�ยวักับระบบสื�อุสาร
โทรคมนาคม ป็ระกอุบด�วัย Integrated Network 
Infrastructure รวับรวัมและพัฒินาระบบ
เครือุข�ายโครงสร�างพื�นฐาน อุาทิ Satellite, 
Fiber Optic, 5G และ Wireless , Unified 
Communications Solution รวับรวัมและ
พัฒินาการสื�อุสารหลายร้ป็แบบและหลายช้�อุง
ทางไวั�ในระบบที�ป็ลอุดภัยเพียงระบบเดียวั อุาทิ 
การป็ระชุ้มทางไกล, Call Center , Digital 

Broadcasting Solutions ระบบถ�ายทอุด
สัญ่ญ่าณภาพดิจิตอุล รวัมไป็ถ่งการอุอุกแบบ
ห�อุง Studio , Specialty Vehicle ป็ระกอุบและ
พัฒินารถสื�อุสาร หรือุ รถป็ฏิิบตักิารพิเศษเพื�อุใช้�
ในภารกจิต�างๆ อุาท ิSatellite Mobile Vehicle, 
Wireless Mobile Vehicle และ Outside 
Broadcasting Vehicle

นอุกจากนี� ยังให�บริการอิุนเทอุร์เน็ตไฟเบอุร์
ควัามเร็วัส้งแบบรายเดือุน รวัมถ่งให�บริการ
ด�านระบบสาธุารณ้ป็โภคและพลังงานทางเลือุก 
ป็ระกอุบด�วัย Water Management ให�บริการ
วัางระบบติดตั�งอุุป็กรณ์ควับคุม บำาบัดและการ
บริหารจัดการนำ�าแบบครบวังจรรวัมไป็ถ่งการ
ซืึ่�อุ ขายนำ�าดิบ และนำ�าสะอุาดที�สามารถดื�มได�, 
Renewable Energy ให�บริการวัางระบบติดตั�ง
และบริหารจัดการพลังงานหมุนเวีัยนแบบครบ
วังจร อุาท ิพลังงานจากเซึ่ลลแ์สงอุาทติย์ (Solar 
Cell) การจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า (Storage) และ 
เครื�อุงกำาเนิดไฟฟ้า (Generator) และ Waste 
Management ให�บริการระบบติดตั�งและบริหาร
จัดการขยะแบบครบวังจร อุาทิ การแป็รสภาพนำา
กลับมาใช้�ใหม� (Recycle)

รวัมทั�ง ให�บริการด�านการรักษาควัามป็ลอุดภัย
บนไซึ่เบอุร์แบบครบวังจร อุาทิ บริการตรวัจ
เช็้คระบบควัามป็ลอุดภัยด�านไซึ่เบอุร์ (Security 
Assessment) บริการให�คำาป็ร่กษาและอุอุกแบบ
โซึ่ล้ชั้�นให�เหมาะสมตรงตามควัามต�อุงการขอุง
อุงค์กร (Security Improvement ) บริการ
บริหารจัดการระบบด�านไซึ่เบอุร์แบบ 24 ช้ม.
(Security Operation Center)และ ให�คำาป็ร่กษา
ด�านมาตรฐาน Cyber Security, Data Security 
และ Privacy รวัมถ่งกฎหมายพระราช้บัญ่ญั่ติ
คุ�มครอุงข�อุม้ลส�วันบุคคล (PDPA) (PDPA 
Compliance Services) เป็็นต�น
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บลจ.กรุงไทย เปิ็ดตัวักอุงทุน 
KT-VIETNAM-A และ KT-VIETNAM-
SSF รับเทรนด์การฟ้�นตัวัคร่�งปี็หลัง นัก
วิัเคราะห์มอุงตลาดทุนเวีัยดนามซืึ่�อุขาย
อุย้�ในระดับราคาที�น�าสนใจ คาดมีแนวั
โน�มการฟ้�นตัวัส้ง จากปั็จจัยเรื�อุงราคา
และเศรษฐกิจที�ได�รับผู้ลบวักจากการ
เปิ็ดป็ระเทศขอุงจีน ขณะที�ผู้ลกระทบ
จากสงครามรัสเซีึ่ยมีค�อุนข�างตำ�า พร�อุม
เปิ็ดเสนอุขายครั�งแรก (IPO) 4 - 12 
กรกฎาคม 2565 นี�

นางิชวินดา	หาญ่รัิตนก้ล	กริริมการิ
ผู้้�จัดการิ	 บริิษััทหลักทรัิพย์จัดการิ
กอิงิทุน	 กรุิงิไทย	 จํากัด	 (มหาชน)	
เปิ็ดเผู้ยวั�า ภายใต�สถานการณ์การลงทุน
ทั�วัโลกที�มีควัามผัู้นผู้วัน นักลงทุนควัร
พิจารณาการลงทุนด�วัยควัามรอุบคอุบ
และควัรมอุงหาโอุกาสการลงทนุในตลาด
ที�มคีวัามผัู้นผู้วันตำ�า มแีนวัโน�มการเติบโต
ที�ดี และมสิีนทรัพย์ที�ราคาไม�ส้งเมื�อุเทยีบ
กับตลาดอืุ�นๆ ในภ้มิภาคเดียวักัน ซ่ึ่�ง
ภายใต�ภาวัะควัามผัู้นผู้วันเช้�นนี� ตลาด
หุ�นเวีัยดนามนบัวั�าเป็็นตลาดที�ตอุบโจทย์
การลงทุนได�เป็็นอุย�างดี เนื�อุงจากเป็็น
ตลาดที�มแีนวัโน�มการเตบิโตต�อุเนื�อุงจาก
เศรษฐกิจที�กำาลังเริ�มฟ้�นตัวั ป็ระกอุบกับ
มีระดับราคาที�น�าสนใจ

“ตลาดหุ�นเวีัยดนามเป็็นหน่�งในตลาด
อุาเซีึ่ยนที�มีแนวัโน�มเติบโตอุย�างต�อุ
เนื�อุงจากหลายปั็จจัย ซ่ึ่�งหลักๆ มาจาก
การที�เวัียดนามมีป็ระช้ากรป็ระมาณ 98 

ล�านคน และส�วันใหญ่�อุย้�ในวััยแรงงาน 
(ที�มา: populationpyramid.net) จ่ง
ทำาให�ได�เป็รียบจากโครงสร�างป็ระช้ากร 
ป็ระกอุบกับการที�ตลาดหุ�นเวีัยดนามได�
ป็รับฐานจากควัามกังวัลในระยะสั�นขอุง
นักลงทุน จากที�หน�วัยงานภาครัฐได�
เข�าตรวัจสอุบและจับกุมธุุรกรรมที�ผิู้ด
กฎหมายเพื�อุยกระดับมาตรการกำากับ
ด้แลให�เข�มแข็งและโป็ร�งใสข่�น เหตุการณ์
นี�จ่งทำาให�เกิดแรงเทขายอุอุกมาอุย�าง
รุนแรง แต�เมื�อุพิจารณาโดยพื�นฐานจะ
พบวั�าในปั็จจุบันอุย้�ในระดับราคาที�น�า
ลงทุนซ่ึ่�งจะส�งผู้ลดีในระยะยาวั รวัมถ่ง
ผู้ลกระทบจากสงครามรัสเซีึ่ยก็มีค�อุน
ข�างจำากัดเพราะเวีัยดนามมีสัดส�วันการ
ค�ากับรัสเซีึ่ยค�อุนข�างตำ�า นอุกจากนี� หาก
จีนเปิ็ดป็ระเทศเต็มที�อีุกครั�ง ก็จะทำาให�
เวีัยดนามมีโอุกาสได�รับป็ระโยช้น์ส้งจาก
หลากหลายอุุตสาหกรรม” นางช้วัินดา 
กล�าวั

ทั�งนี� เพื�อุเป็็นทางเลือุกในการสร�างผู้ล
ตอุบแทนแก�นักลงทุน จ่งได�เปิ็ดเสนอุ
ขายกอุงทุนที�ลงทุนในตลาดหุ�นเวีัยดนาม 
โดยเสนอุขายครั�งแรกระหวั�างวัันที� 4-12 
กรกฎาคม 2565 ได�แก� กอุงทุนเปิ็ด
เคแทมเวีัยดนาม อิุควิัตี� (ช้นิดสะสม
ทรัพย์) (KT-VIETNAM-A) และกอุงทุน
เปิ็ดเคแทม เวีัยดนาม อิุควิัตี� (ช้นิดเพื�อุ
การอุอุม) (KT-VIETNAM-SSF) สำาหรับ
ผู้้�ที�ต�อุงการลงทุนเพื�อุสิทธิุป็ระโยช้น์ทาง
ภาษี โดยทั�งสอุงกอุงทุนเป็็นการลงทุน
แบบเชิ้งรุก เพื�อุสร�างผู้ลตอุบแทนที�

เหนือุกวั�าตลาด เน�นลงทุนในหุ�นที�ได�รับ
ป็ระโยช้น์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในป็ระเทศเวีัยดนาม ผู้�านการลงทุนใน
ตราสารทุน หน�วัย CIS กอุงทุน ETF ซ่ึ่�ง
จดทะเบียนซืึ่�อุขายในตลาดหลักทรัพย์
ป็ระเทศเวัียดนามและต�างป็ระเทศ เฉลี�ย
ในรอุบปี็บัญ่ชี้ไม�น�อุยกวั�าร�อุยละ 80 
ขอุงม้ลค�าทรัพย์สินสุทธิุขอุงกอุงทุน 
โดยกอุงทุนมีกระบวันการลงทุนแบบ
ผู้สานร้ป็แบบการลงทุนทั�ง Top-down 
และ Bottom-up Approach ด�วัยการ
คัดเลือุกหุ�นที�มีปั็จจัยพื�นฐานดี มีควัาม
มั�นคง มุ�งหวัังการเติบโตจากม้ลค�าขอุง
เงินลงทุนในระยะยาวั ทั�งยังมกีารป็ระเมิน
ม้ลค�าหุ�นตามปั็จจัยพื�นฐาน โดยใช้�วิัธีุ
การป็ระเมินในร้ป็แบบต�างๆ

บลจ.กรุิงิไทย	เปิดตัว-ข่ายกอิงิทุน	
KT-VIETNAM-A	และ	KT-VIETNAM-SSF	

วันนี�-12ก.ค.65
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“เจนเนอุราลี� ไทยแลนด์” เผู้ยโควัิด-19 เป็ลี�ยนพฤติกรรม
ผู้้�บริโภคหันมาใส�ใจสุขภาพเพิ�มข่�น เตรียมเดินหน�าลุยตลาด
ป็ระกันสุขภาพคร่�งปี็หลัง ผู้น่กกำาลัง “ธุนาคารเกียรตินาคิ
นภัทร” อุอุกผู้ลิตภัณฑ์ใหม� ป็ระกันสุขภาพ “KKPGEN 
PREFERRED HEALTH” โช้ว์ัจุดเด�นทางเลือุกที�คุ�มค�า เพื�อุหลัก
ป็ระกันสุขภาพที�ครอุบคลุม ด�วัยแผู้นควัามคุ�มครอุงที�หลาก
หลายให�เลือุก เจาะตลาดสุขภาพในกลุ�มวััยทำางาน สร�างฐาน
ควัามมั�นคงด�านสุขภาพให�กับชี้วิัต

นายบัณฑิิต	 เจียมอินุก้ลกิจ	ปริะธานเจ�าหน�าที�บริิหาริ	
กลุ่มบริิษััท	 เจนเนอิริาลี�	 ไทยแลนด์	กล�าวัวั�า “จากการ
ศ่กษาควัามต�อุงการขอุงกลุ�มล้กค�าร�วัมกับธุนาคารเกียรตินาคิ
นภัทร ในช้�วังปี็ 2564-2565 หลังจากสถานการณ์การแพร�
ระบาดขอุงโควิัด-19 เริ�มดีข่�น พบวั�า พฤติกรรมขอุงผู้้�บริโภค
เป็ลี�ยนแป็ลงไป็จากเดิมค�อุนข�างมากโดยหันมาวัางแผู้นชี้วิัต
อุย�างรอุบด�านมากข่�น อุอุกจากกรอุบเดิม ๆ มาส้�วิัถีชี้วิัตแบบ
ใหม� โดยเฉพาะอุย�างยิ�งการให�ควัามสำาคัญ่กับการด้แลสุขภาพ
รวัมถ่งมคีวัามสนใจทำาป็ระกนัสุขภาพเพิ�มมากข่�น เจนเนอุราลี� 
ไทยแลนด์ จ่งได�ร�วัมมือุกับ ธุนาคารเกียรตินาคินภัทร พัฒินา
ผู้ลิตภัณฑ์ป็ระกันสุขภาพ KKPGEN PREFERRED HEALTH 
ซ่ึ่�งถ้กอุอุกแบบใหม� เพื�อุตอุบโจทย์ให�กับล้กค�า โดยสามารถ
เลือุกแผู้นได�หลากหลายตามผู้ลป็ระโยช้น์ที�ต�อุงการ”

ป็ระกันสุขภาพ KKPGEN PREFERRED HEALTH มีจุดเด�น
ที�มอุบผู้ลป็ระโยช้น์รวัมรายปี็ส้งสุดหลักล�าน (ข่�นอุย้�กับแผู้นที�
เลือุก) ซ่ึ่�งคุ�มครอุงค�ารักษาแบบผู้้�ป่็วัยใน ค�าแพทย์ ค�ายา ค�า
ผู้�าตัด โดยค�าห�อุงส้งสุด 5,000 บาท/ วััน และค�าห�อุง ICU ส้งสุด 
10,000 บาท/ วััน รวัมไป็ถ่งค�าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน และ
เวัช้ศาสตร์ฟ้�นฟ้หลังการพักรักษาตัวัเป็็นผู้้�ป่็วัยในต�อุปี็ ส้งสุด 
5,000 บาท พร�อุมควัามคุ�มครอุงผู้้�ป่็วัยนอุก (OPD) แบบ
เลือุกได� โดยล้กค�าสามารถเลือุกเพิ�มแผู้นควัามคุ�มครอุง OPD 
1,000/ 1,500/ 2,000 บาท ต�อุวััน ตามควัามต�อุงการ และมี
ควัามคุ�มครอุงอุุบัติเหตุ 50,000 บาท กรณีเสียชี้วิัต ส้ญ่เสีย
อุวััยวัะ สายตา ทุพพลภาพถาวัรสิ�นเชิ้ง นอุกจากนี�ล้กค�ายังได�
รับควัามสะดวักสบายด�วัยบริการอุอุนไลน์จากแอุป็พลิเคชั้น 
Generali 365 สำาหรับแสดงสิทธิุ�เข�ารักษาโดยไม�ต�อุงพกบัตร
ป็ระกัน บริการค�นหาโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในเครือุ
ข�ายที�มีมากกวั�า 500 แห�งทั�วัป็ระเทศ ตรวัจสอุบผู้ลป็ระโยช้น์
คงเหลือุขอุงกรมธุรรม์ และสิทธิุป็ระโยช้น์อืุ�น ๆ” นายบัณฑิต 
กล�าวัเพิ�ม

ด�าน	 นายฟิื้ลิป	 เชียงิ	 ชอิงิ	 แทน	กริริมการิผู้้�จัดการิ
ใหญ่่	ธนาคาริเกียริตินาคินภััทริ	จํากัด	(มหาชน) กล�าวั
วั�า ปั็จจุบันเห็นได�ชั้ดวั�าล้กค�า ให�ควัามสนใจกับควัามคุ�มครอุง
ด�านสุขภาพมากข่�น เพราะหลายท�านมอุงวั�าการป็กป้็อุงควัาม
มั�งคั�ง (Wealth Protection) ด�วัยหลักป็ระกันทางสุขภาพมี
ควัามสำาคัญ่ไม�แพ�การสร�างควัามมั�งคั�ง (Wealth Creation) 
เพื�อุลดควัามเสี�ยงที�ต�อุงส้ญ่เสียรายได�ไป็กับค�ารักษาพยาบาล
ที�มีแนวัโน�มส้งข่�นทุกปี็ อีุกทั�งสถานการณ์ โควิัด-19 ยังทำาให�
ตระหนักวั�าสังคมอุาจต�อุงเผู้ชิ้ญ่กับโรคร�ายใหม� ๆ ที�จะส�ง
ผู้ลกระทบต�อุช้ีวิัต และอุาช้ีพได�ทุกเมื�อุ แผู้นป็ระกันสุขภาพ 
KKPGEN PREFERRED HEALTH แบบใหม�นี� มีข�อุดีคือุควัาม
คุ�มครอุงที�ครอุบคลุมค�ารักษาพยาบาลพื�นฐานที�จำาเป็็น ทั�งยัง 
อุอุกแบบมาให�ล้กค�ามทีางเลอืุกหลากหลายตามควัามต�อุงการ 
ไม�วั�าจะเพื�อุแบ�งเบาภาระค�าใช้�จ�าย หรือุเติมเต็มควัามคุ�มครอุง
ด�านสุขภาพที�มีอุย้�แล�วัให�ครอุบคลุมมากยิ�งข่�น ดังนั�น ล้กค�า
แทบทุกกลุ�ม ไม�วั�าจะเป็็นเจ�าขอุงกิจการ พนักงานบริษัท หรือุ
อุาชี้พอิุสระก็สามารถใช้� KKPGEN PREFERRED 
HEALTH ป็กป้็อุงควัามมั�งคั�ง สร�างหลักป็ระกัน
ทางสุขภาพได� 

ธนาคาริเกียริตินาคินภััทริ	
ผู้นึกกําลังิ	“เจนเนอิริาลี�	ไทยแลนด์”		
ลุยตลาดปริะกันสุข่ภัาพครึิ�งิปีหลังิ
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นายสมบัติ	นริาวุฒิิชัย	เลข่าธิการิสมาคมนักวิเคริาะห์
การิลงิทุน	แถลงผู้ลการสำารวัจควัามเห็นขอุงนกัวิัเคราะห์และผู้้�
จัดการกอุงทนุต�อุมมุมอุงในด�านการลงทนุและคาดการณทิ์ศทาง
ดัช้นีราคาหุ�นไทย (SET Index) โดยครั�งนี�มีผู้้�ตอุบแบบสำารวัจ
ทั�งหมด 24 บริษัท แบ�งเป็็นบริษัทหลักทรัพย์จำานวัน 20 บริษัท 
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกอุงทุนจำานวัน 3 บริษัท และบริษัทโก
ลด์ฟิวัเจอุร์ส 1 บริษัท ซ่ึ่�งได�ป็รับสมมติฐานหลักเป็็นปั็จจุบันแล�วั 
ผู้ลสำารวัจโดยสรุป็ ดังนี�

สมมติฐาน GDP ปี็ 65 นั�นผู้้�ตอุบทุกรายมอุงวั�าเป็็นบวัก ผู้้�ตอุบที�
ให�ตัวัเลขตำ�าสุดคือุ 2.00% ส�วันค�าเฉลี�ยอุย้�ที� 3.18% เพิ�มข่�นจาก
การสำารวัจครั�งก�อุน (เม.ย.65) ซ่ึ่�งเคยใช้�สมมติฐานที� 3.09%

ทางด�านสมมติฐานราคานำ�ามนั มคี�าเฉลี�ยขอุงผู้้�ตอุบแบบสอุบถาม
ที� 102.36 เหรียญ่สหรัฐต�อุบาร์เรล โดยแยกตามกลุ�ม มผ้ีู้�ตอุบดังนี�
•   90 – 99.99 เหรียญ่สหรัฐ มีผู้้�ตอุบร�อุยละ 20.83
• 100 – 109.99 เหรียญ่สหรัฐ มีผู้้�ตอุบร�อุยละ 58.33
• 110 – 119.99 เหรียญ่สหรัฐ มีผู้้�ตอุบร�อุยละ 16.67
• 120 – 129.99 เหรียญ่สหรัฐ มีผู้้�ตอุบร�อุยละ 4.17

ผู้ลสำารวัจควัามเห็นขอุงนักวิัเคราะห์และผู้้�จัดการกอุงทุนร�อุย
ละ 58.33 มอุงวั�าดัช้นีราคาหุ�นไทยในช้�วังไตรมาสที� 3 มอุงไป็ใน
ทิศทางลบ ในขณะที�ผู้้�ตอุบแบบสอุบถามร�อุยละ 37.50 มีแนวัโน�ม 
Sideways หรือุไม�เป็ลี�ยนแป็ลงไป็มากจากสิ�นไตรมาส 2 ปี็ 2565 
และร�อุยละ 4.17 มอุงวั�าตลาดจะเป็ลี�ยนแป็ลงในทิศทางบวัก

ทั�งนี�นกัวิัเคราะห์ และผู้้�จัดการกอุงทุนคาดวั�าดัช้นรีาคาหุ�นไทย ณ 
สิ�นไตรมาสที� 3 จะเฉลี�ยอุย้�ที� 1,569 จุด 

เมื�อุให�มอุงยาวัไป็จนถ่งสิ�นปี็ 2565 ปั็จจัยที�มผีู้ลบวักต�อุดัช้นรีาคา
หุ�นไทยในปี็ 2565 ได�แก� เศรษฐกิจภายในป็ระเทศ ผู้้�ตอุบแบบ
สำารวัจ 75.00% เทคะแนนให�อุย�างชั้ดเจนวั�าเป็็นผู้ลบวัก รอุงลง

มาผู้้�ตอุบ 62.50% คาดวั�าแนวัโน�มสถานการณ์วััคซีึ่นและโควิัด
ในไทย และแนวัโน�มสถานการณ์โควิัด 19 โลก มีผู้้�ตอุบ 58.33% 
ตามลำาดับ

ส�วันปั็จจัยที�จะส�งผู้ลในด�านลบต�อุตลาดทุนไทยในขณะนี�จนถ่ง
สิ�นปี็ 2565  ได�แก� ปั็จจัยด�านเศรษฐกิจต�างป็ระเทศทั�ง อุเมริกา 
ยุโรป็ เอุเชี้ย และทิศทางอัุตราดอุกเบี�ยขอุงสหรัฐอุเมริกา (FED) 
มีผู้้�ตอุบเท�ากันที� 91.67% รอุงลงมาคือุ การลดหรือุยุติมาตรการ
ผู้�อุนคลายเชิ้งป็ริมาณ (QE) ขอุงป็ระเทศสำาคัญ่ทั�วัโลก มีผู้้�ตอุบ 
83.33% ตามมาด�วัยปั็จจัยด�านการเมือุงในต�างป็ระเทศ มีผู้้�ตอุบ 
79.17% ตามลำาดับ 

สมาคมนักวิัเคราะห์ฯ ได�สอุบถามควัามเห็นขอุงนักวิัเคราะห์และ
ผู้้�จัดการกอุงทุนเกี�ยวักับ ข�อุเสนอุแนะวั�าภาครัฐควัรเร�งนโยบาย
เรื�อุงใดที�มีผู้ลบวักต�อุภาวัะเศรษฐกิจ ส�วันใหญ่�เสนอุให�ภาครัฐใช้�
มาตรการกระตุ�นเศรษฐกิจทั�งในระยะสั�นและระยะยาวั จำานวันร�อุย
ละ 50 ขอุงผู้้�ตอุบมีนโยบายการช้�วัยเหลือุป็ระช้าช้น ได�แก� ป็รับ
ข่�นค�าแรงขั�นตำ�า ลดค�าครอุงชี้พ และมีนโยบายที�เพิ�มกำาลังซืึ่�อุแก�
ป็ระช้าช้น เพื�อุกระตุ�นการบริโภค จำานวันร�อุยละ 29.17 ขอุงผู้้�ตอุบ 
เสนอุด�านการช้�วัยเหลือุภาคธุุรกิจ ได�แก� นโยบายกระตุ�นการลงทุน 
ช้�วัยสภาพคล�อุงรักษาการจ�างงาน SMEรวัมถ่งสนับสนุนกลุ�มที�
ได�รับผู้ลกระทบจากราคาพลังงานที�ส้งข่�น  และมีผู้้�ตอุบ ร�อุยละ  
20.83 เสนอุให�เร�งลงทุนในโครงสร�างพื�นฐาน และอุอุกมาตรการ
กระตุ�นเศรษฐกิจเพิ�ม 

ด�านการป็รับอัุตราดอุกเบี�ยนโยบายขอุง กนง. มีนักวิัเคราะห์ถ่ง 
37.50% ที�คาดวั�าจะป็รับข่�น 0.50% ในปี็ 2565 ส�วันที�เหลือุนั�น 
มี 25% ที�มอุงวั�าป็รับข่�น 0.25% และมี 16.67% เท�ากันที�มอุงวั�าจะ
ป็รับข่�น 0.75% และป็รับข่�น 1.00% หรือุมากกวั�า อุย�างไรก็ตาม 
มีนักวิัเคราะห์ที�มอุงสวันวั�าอัุตราดอุกเบี�ยจะป็รับลดลง 0.25% 
เพียง 4.17%
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คาดการณ์กำาไรสุทธิุต�อุหุ�น (EPS) ปี็ 2565 ขอุงตลาดเฉลี�ยที� 
94.47 บาท เพิ�มข่�นกวั�าผู้ลสำารวัจครั�งก�อุน ซ่ึ่�งอุย้�ที�  89.11 บาท
ต�อุหุ�น โดย แยกตามกลุ�มมีผู้้�ตอุบดังนี�
• 80 – 89.99 บาท มีผู้้�ตอุบร�อุยละ 9.09
• 90 – 99.99 บาท มีผู้้�ตอุบร�อุยละ 86.36
• 100 – 109.99 บาท มีผู้้�ตอุบร�อุยละ 4.55

EPS Growth ขอุงปี็ 2565 คาดวั�า EPS Growth เฉลี�ยอุย้�ที�ร�อุย
ละ 8.20 เมื�อุแยกตามช้�วังระดับการเติบโต จะอุย้�ระหวั�างร�อุยละ 
•   1 -  9.99   มีผู้้�ตอุบร�อุยละ 55
• 10 - 19.99  มีผู้้�ตอุบร�อุยละ 45

สำาหรับจุดส้งสุดขอุง SET Index ช้�วังก.ค. - ธุ.ค. 65 เฉลี�ยที�ระดับ 
1,662 จุด ทั�งนี�มีผู้้�ตอุบแบบสอุบถามร�อุยละ 76.19 ที�คาดวั�าดัช้นี
จะทำาจุดส้งสุด 1,601 – 1,700 จุด และมีผู้้�ตอุบแบบสอุบถามร�อุย
ละ 14.29 ที�คาดวั�าจุดส้งสุดจะอุย้�ในช้�วัง 1,701 – 1,800 ตามลำาดับ

เมื�อุมอุงจุดตำ�าสุดขอุงปี็ 2565 นักวิัเคราะห์และผู้้�จัดการกอุงทุน 
คาดการณ์จดุตำ�าสุดขอุงดัช้นรีาคาหุ�นไทย  (SET Index) ช้�วังก.ค. 
- ธุ.ค.65 มีค�าเฉลี�ยจุดตำ�าสุด ที� 1,486 จุด 

ทั�งนี�นักวิัเคราะห์ และผู้้�จัดการกอุงทุนคาดเป้็าหมายดัช้นี ณ วััน
สิ�นปี็ 2565 มีค�าเฉลี�ยอุย้�ที� 1,646 จุด ซ่ึ่�งลดลง 101 จุดจากระดับ
คาดการณ์ไวั�ครั�งก�อุน อุย้�ที� 1,747 จุด

ควัามเห็นขอุงนักวิัเคราะห์และผู้้�จัดการกอุงทุนเกี�ยวักับการจัด
พอุร์ตการลงทุน แนะนำา ให�มีเงินสด / เงินฝ่ากระยะสั�นร�อุยละ 
18.63 ขอุงพอุร์ต และมีกอุงทุนตราสารหนี�ร�อุยละ 14.06

ส�วันการลงทุนในสินทรัพย์ที�มีควัามเสี�ยงส้งนั�น แนะนำาให�แบ�งเงิน
ลงทุนไวั�ในหุ�นไทยหรือุกอุงทุนหุ�นไทย ร�อุยละ 27.39 รอุงลงมา 
ลงทุนในหุ�นต�างป็ระเทศหรือุกอุงทุนหุ�นต�างป็ระเทศ ร�อุยละ 22.92 
ตามมาด�วัย การแบ�งเงินลงทุนไวั�ในทอุงคำา ร�อุยละ 8.63 และกอุง

ทุนอุสังหา/REIT ร�อุยละ 7.31 และสินทรัพย์อืุ�นๆ เช้�น นำ�ามัน ร�อุย
ละ 1.06 

หมวัดธุุรกิจที�แนะนำาเพิ�ม- ลดนำ�าหนักการลงทุนในไตรมาส 3 

สำาหรับในการลงทุนหุ�นไทยนั�น แนะนำาให�เพิ�มนำ�าหนักการลงทุน 
ในหมวัดธุุรกิจ ค�าป็ลีก ธุนาคาร การท�อุงเที�ยวั สื�อุสาร และการ
แพทย์ในขณะที�ให�ลดนำ�าหนักการลงทุนใน หมวัดธุุรกิจปิ็โตรเคมี 
พลังงานและสาธุารณ้ป็โภค รวัมถ่งชิ้�นส�วันอิุเล็กทรอุนิกส์หุ�นเด�น

รายชื้�อุหุ�นที�นกัวิัเคราะห์แนะนำาโดยมีจำานวันสำานกัวิัเคราะห์แนะนำา
ตรงกันตั�งแต� 5 สำานักข่�นไป็ มีดังนี�  (เรียงชื้�อุตามอัุกษรย�อุ)

1. BBL ได�ป็ระโยช้น์จากวััฏิจักรดอุกเบี�ยในป็ระเทศขาข่�น งบดุล
แข็งแกร�ง การป็ระเมินมล้ค�าหุ�นถ้ก ทั�งในแง�ขอุง PER 7x และ PBV 
0.5x รวัมทั�งม ีDiv. Yield ที�ส้งป็ระมาณ  4% ต�อุปี็ โดยโครงสร�าง
เงินฝ่าก 40%  และสินเชื้�อุดอุกเบี�ยลอุยตัวัเป็็นส�วันใหญ่� 

2. BEM แนวัโน�มรถใช้�ทางด�วันและผู้้�โดยสารฟ้�นตัวัได�ต�อุเนื�อุง
ตลอุดช้�วังเวัลาที�เหลือุขอุงปี็นี� นอุกจากการเปิ็ดเทอุม-เปิ็ดเมือุง
แล�วั ยังได�ป็ระโยช้น์การกลับมาเปิ็ดศ้นย์ป็ระชุ้มแห�งช้าติสิริกิติ�ใน 
ก.ย.นี�

3. CPN ปั็จจัยสนับสนุนจากธีุมหุ�น Reopening และส�วันลดค�า
เช้�าลดลง

4. KBANK มอุงวั�ามีมุมมอุงเชิ้งบวักต�อุการร�วัมทุนระหวั�าง
ธุนาคารและ JMT และคาดธุนาคารจะทำากำาไรได�มากข่�นจาก
อัุตราส�วันต�างดอุกเบี�ย (NIM) ที�ส้งข่�นและคุณภาพสินเชื้�อุที�ป็รับ
ดีข่�น พัฒินาการดังกล�าวัจะช้�วัยให�ธุนาคารใช้�เงินทุนขอุงตนได�
อุย�างมีป็ระสิทธิุภาพและมุ�งเน�นการขยายธุุรกิจป็กติขอุงธุนาคาร
ที�สอุดคล�อุงกับการฟ้�นตัวัขอุงเศรษฐกิจมากข่�น
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"ทรีนีตี�" ชี้�เงินเฟ้อุ กำาหนดทิศทางตลาด
หุ�นทั�วัโลกเดือุนก.ค.จับตาเงินเฟ้อุสหรัฐฯ 
13 ก.ค.ส�วันไทยถ�าพุ�งเกิน 7%  กดดัน 
กนง.ข่�นดอุกเบี�ย เหตุดอุกเบี�ยแท�จริง
ระหวั�างไทยสหรัฐฯห�างกันเกินไป็ ฉุดค�า
บาทอุ�อุน แนะรอุเข�าซืึ่�อุแนวัรับแรก ที�
บริเวัณดัช้นี 1500-1530 จุด เน�นกลุ�ม
หุ�น Defensive ทนทานต�อุภาวัะเศรษฐกิจ
ช้ะลอุตัวั BDMS-CPALL-GPSC-RATCH-
WHAUP-ADVANC

นายณัฐชาต	เมฆมาสิน	ผู้้�ช่วยกริริมการิ
ผู้้�จัดการิ	 ฝ่่ายวิเคริาะห์หลักทรัิพย์		
บริิษััทหลักทรัิพย์	 ทรีินีตี�	 จํากัด	  เปิ็ด
เผู้ยถ่งทิศทางการลงทุนเดือุนกรกฏิาคม 
2565 วั�า คาด SET Index ในเดือุนกรกฏิ
าคมซ่ึ่�งอุย้�ในช้�วังแรกขอุงไตรมาสที� 3 จะ
อุย้�ในโหมดแกวั�งตัวัซ่ึ่มๆต�อุไป็ จากรายงาน
ตัวัเลขเงินเฟ้อุที�น�าจะยังอุอุกมาเติบโตส้ง
ในระยะสั�น ส�งผู้ลให�ธุนาคารกลางต�างๆยัง
คงจำาเป็็นต�อุงใช้�ควัาม Aggressive ในการ
ดำาเนินนโยบายการเงินแบบเข�มงวัดต�อุไป็ 
ทั�งนี� เมื�อุมาป็ระกอุบกับควัามกังวัลใจทาง
ด�านเศรษฐกิจโลกที�อุาจเข�าส้�ภาวัะช้ะลอุ
ตัวัมากข่�น โดยเฉพาะทางฝั่�งสหรัฐฯและ

ยุโรป็ ทำาให�เราอุาจเริ�มเห็นการโยกย�ายเมด็
เงินอุอุกจากสินทรัพย์เสี�ยงไป็ส้�สินทรัพย์
ป็ลอุดภัยมากข่�น ซ่ึ่�งหน่�งในนั�นที�เรามอุงวั�า
น�าสนใจสำาหรับการ Overweight ตลอุด
ทั�งไตรมาส 3 ยังคงได�แก�พันธุบัตรระยะ
ยาวั โดยเฉพาะทางฝั่�งขอุงสหรัฐฯที�มอุง
วั�าอัุตราผู้ลตอุบแทนพันธุบัตรปั็จจุบันได�มี
การ Price in ป็ระเด็นการเข�มงวัดนโยบาย
การเงินขอุง Fed ไป็มากแล�วั

ในส�วันขอุงภาพ SET Index นั�น ต�อุง
บอุกวั�าเป็็นดัช้นีที�มีค�าควัามผัู้นผู้วันตำ�า
อุย�างมากในช้�วังหลัง จนทำาให�กรอุบการ
แกวั�งตัวัแคบตามไป็ด�วัย และเป็็นตลาดที�มี
ทิศทางอิุงอุย้�กับนักลงทุนต�างช้าติเป็็นส�วัน
ใหญ่� ซ่ึ่�งทุกวัันนี�เป็็นกลุ�มนักลงทุนที�ครอุง
สัดส�วันการมีส�วันร�วัมในตลาดหุ�นไทยไป็
แล�วัถ่ง 50% ด�วัยควัามสำาคัญ่ขอุง Fund 
flow ที�ค�อุนข�างมากนี� การอุ�านทิศทางขอุง
นกัลงทุนต�างช้าติจ่งเป็็นสิ�งสำาคัญ่ที�สุด ซ่ึ่�ง
หากวิัเคราะห์ไป็กับทิศทางขอุงค�าเงินบาท
ด�วัยแล�วันั�น ป็ระเมินวั�าในเดือุนก.ค.จะยัง
ไม�เห็น Turning point ขอุงทั�ง 2 ตัวัแป็ร
ดังกล�าวัแต�อุย�างใด สอุดรับกับรายงาน
ตัวัเลขดุลบัญ่ชี้เดินสะพัดเดือุนพ.ค.ล�าสุด
ที�อุอุกมาขาดดุลทำาจุดส้งสุดใหม�อีุกครั�ง
ที�ระดับ 3.7 พันล�านเหรียญ่ฯ จนทำาให�
ล�าสุดบาทกลับมาเป็็นสกุลเงินในเอุเชี้ยที�
อุ�อุนค�ามากที�สุดอีุกครั�งนบัตั�งแต�ต�นเดือุน
กรกฎาคมที�ผู้�านมา

สำาหรับปั็จจัยสำาคัญ่ที�สุดที�เรามอุงวั�าจะเป็็น
ตัวักำาหนดทิศทางขอุงตลาดหุ�นทั�วัโลกใน
เดือุนนี�ก็คือุรายงานตัวัเลขเงินเฟ้อุ (CPI) 

ขอุงสหรัฐฯที�จะอุอุกมาในวัันที� 13 ก.ค. ซ่ึ่�ง
จะมีผู้ลกระทบสำาคัญ่ต�อุไป็ยังคาดการณ์
ดอุกเบี�ย Fed ในตลาด และการป็ระชุ้ม 
FOMC ในวัันที� 26-27 ก.ค. ส�วันรายงาน
เงินเฟ้อุขอุงไทยก็น�าสนใจไม�แพ�กัน โดยจะ
อุอุกมาในวัันที� 7 ก.ค. หากอุอุกมาขยายตัวั
ส้งเกินกวั�า 7% จะยิ�งทำาให�ส�วันต�างอัุตรา
ดอุกเบี�ยแท�จริงระหวั�างเรากับสหรัฐฯถ้ก
ทิ�งห�างมากข่�นไป็อีุก ซ่ึ่�งจะกระทบกับค�า
เงินบาทให�อุ�อุนค�าต�อุไป็ได� และน�าจะเป็็น
เหตผุู้ลสำาคัญ่ที�ทำาให�ธุป็ท.จำาเป็็นจะต�อุงข่�น
ดอุกเบี�ย 0.25% ในรอุบถัดไป็อุย�างแน�นอุน

นายณัฐช้าต กล�าวัวั�า ในเช้งิกลยุทธ์ุ เรายงั
คงแนะนำาใช้�การตั�งรับการเข�าซืึ่�อุ โดยยงัคง
มอุงจุดแนวัรับแรกที�บริเวัณดัช้นี 1500-
1530 จุด ส�วันแนวัรับสำาคัญ่ในไตรมาส 
3 มอุงไป็ยังบริเวัณดัช้นี 1460-1500 
จุด ซ่ึ่�งจะทำาให�ภาพ SET Index กลับมามี
ควัามน�าสนใจอุย�างมากในเชิ้ง Valuation 
จากทั�งมาตรวััด PBV, PE, และ EYG ทั�งนี� 
หากต�อุงถือุครอุงหุ�นในช้�วังนี�จริง มอุงวั�า
จำาเป็็นที�จะต�อุงเน�นไป็ยังกลุ�ม Defensive 
ซ่ึ่�งสามารถทนทานต�อุภาวัะเศรษฐกิจ
ช้ะลอุตัวัต�อุไป็ ไม�วั�าจะเป็็น Healthcare 
(BDMS) / Consumer Staples (CPALL) 
/ Utilities (GPSC, RATCH, WHAUP) / 
ICT (ADVANC) ส�วันกลุ�มอืุ�นๆที�น�าสนใจ
สำาหรับการ Selective ได�แก� กลุ�มบริหาร
หนี� (JMT) กลุ�มที�ได�ป็ระโยช้น์จากเงินบาท
อุ�อุนค�า (CPF) กลุ�มเปิ็ดเมือุง/เปิ็ดป็ระเทศ
ที�ยังคง Laggard (OR) และกลุ�มธุนาคาร
ที�ป็ลอุดภัย (BBL)

บล.ทรีินีตี�	คาด	SET	ก.ค.	
แกว่งิตัวซึมๆต่อิไป		ช้หุ�นเด่น		BDMS	-	CPALL

GPSC	-	RATCH	-	WHAUP	-	ADVANC
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อิินไซด์	Business
ปตท.สผู้.	มอิบเงิินสนับสนุน	25	ล�านบาท

ก่อิสริ�างิอิาคาริ	88	ปี	
โริงิพยาบาลธริริมศ์าสตร์ิเฉลิมพริะเกียริติ

กรุิงิศ์รีิ	และเมเจอิร์ิ	ซีนีเพล็กซ์	กรุิ�ป	
ร่ิวมส่งิต่อิความสุข่ให�กับนักเรีิยน

และบุคลากริทางิการิศึ์กษัา
ผู่้านโคริงิการิ	"กรุิงิศ์รีิมอิบความสุข่ให�น�อิงิ"

OR	จับม้อิ	ไปริษัณีย์ไทย	ทดสอิบ
การิใช�	EV	Bike	ข่อิงิ	ไทยฮอินด�า	
ข่นส่งิสินค�าและพัสดุ	พริ�อิมพัฒินา

ความร่ิวมม้อิการิใช�ยานยนต์ไฟื้ฟ้ื้าในอินาคต

APM	ต�อินรัิบ	ผู้้�อํิานวยการิใหญ่่	
ตลาดหลักทรัิพย์ลาว	(LSX)
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