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กำำ�ไรคร่�งปีีกำว่่� 851 ลบ. 
เค�ะปัีนผลระหว่่�งกำ�ล 0.07 บ�ท 
ย้ำำ��ร�ย้ำได้้ปีีน้� ต�มเป้ี� 2.8 หม่�นลบ. 

NER	ผลงิานสดใส

บมจ. นอร์์ทอีส รั์บเบอร์์ หรื์อ NER เผยมติิคณะ
กร์ร์มการ์บริ์ษััทฯ อนมุติัิจ่ายเงิินปัันผลร์ะหว่่างิ
กาลจากงิว่ด 6 เดือนปีั 2565 ในอัติร์า 0.07 
บาท/หุ�น  ด�านงิบ 6 เดอืนปีั 2565 บร์ษัิัทมกีำาไร์
สุทธิิ 851.09 ล�านบาท เพิิ่�มข้ึ้�น 5.68%  หลังิ
ร์าคายางิมีทิศทางิที�ดี และบริ์หาร์จัดการ์ติ�นทุน
ขึ้ายได�ดี สำาหรั์บปีั 2565  บริ์ษััทยังิคงิเดินหน�า
มุ่งิเน�นและพัิ่ฒนา การ์เติิบโติสินค�าติ�นนำ�าและ
สินค�าปัลายนำ�าอย่างิต่ิอเนื�องิ โดยคาดร์ายได�จะ
อย่่ที� 2.8 หมื�นล�านบาทติามเป้ัาที�ว่างิไว่�

นายชููวิทย์	จึงิธนสมบูริณ์์	ปริะธาน
เจ้าหน้าที�บริิหาริ	 บริิษััท	 นอิร์ิทอีิส	
รัิบเบอิร์ิ	จำากัด	(มหาชูน)	หร้ิอิ	NER 
ผ่�ดำาเนินธุิร์กิจผลิติและจำาหน่ายยางิแผ่นร์ม
ควั่น ยางิแท่งิ และยางิผสม เปิัดเผยว่่า มติิ
คณะกร์ร์มการ์บริ์ษััทฯ เมื�อวั่นที� 8 สิงิหาคม 
2565 อนมุติัิการ์จา่ยเงิินปัันผลร์ะหว่่างิกาลผล
งิว่ดดำาเนินงิานวั่นที� 1 มกร์าคม 2565 ถ้ึงิวั่นที� 
30 มิถุึนายน 2565 โดยจ่ายปัันผลเป็ันเงิินสด 
อัติร์าการ์จ่ายปัันผลเป็ันเงิินสด 0.07 บาทต่ิอ
หุ�น กำาหนดจ่ายปัันผลวั่นที� 7 กันยายน 2565 
ร์ว่มเป็ันเงิิน 129.34 ล�านบาท สำาหรั์บวั่นที�ไม่
ได�รั์บสิทธิิปัันผล(XD) 23 สิงิหาคม 2565 วั่น
กำาหนดร์ายชืื่�อผ่�มีสิทธิิได�รั์บปัันผล (Record 
date) 24 สิงิหาคม 2565

สำาหรั์บผลการ์ดำาเนินงิานงิว่ด 6 เดือน สิ�น
สุดวั่นที� 30 มิถุึนายน 2565 บริ์ษััทมีกำาไร์
สุทธิิที� 851.09 ล�านบาท เมื�อเทียบกับงิว่ด 6 
เดือนขึ้องิปีั 2564 บร์ิษััทมีกำาไร์สุทธิิเพิิ่�มข้ึ้�น 

45.75 ล�านบาท หร์อืเพิิ่�มข้ึ้�น 5.68% เนื�องิจาก
สถึานการ์ณ์ร์าคายางิในไติร์มาส 2/2565 มี
ทิศทางิที�ดี บริ์ษััทสามาร์ถึจัดการ์ติ�นทุนขึ้ายได�
ดี ร์ว่มถ้ึงิบริ์หาร์จัดการ์ติ�นทุนจัดจำาหน่ายและ
มีป้ัองิกันคว่ามเสี�ยงิจากอัติร์าแลกเปัลี�ยนที�ดี
ข้ึ้�น ส่งิผลให�อัติร์ากำาไร์สุทธิิเพิิ่�มส่งิข้ึ้�น

ด�านร์ายได�จากการ์ขึ้ายร์ว่ม สำาหร์ับงิว่ด 6 
เดือนแร์กขึ้องิปีั 2565 บริ์ษััทมีร์ายได�ร์ว่มอย่่
ที� 10,864.82 ล�านบาท ลดลงิ 387.82 ล�าน
บาทหร์ือคิดเป็ัน 3.45% เมื�อเทียบกับงิว่ด
เดียว่กันขึ้องิปีัก่อน เกี�ยว่เนื�องิกับสถึานการ์ณ์
การ์ร์ะบาดขึ้องิเชืื่�อ COVID-19 ในปัร์ะเทศ
จีน และค่าใชื่�จ่ายค่าร์ะว่างิเรื์อที�ส่งิข้ึ้�น ทางิบ
ริ์ษััทฯจ้งิปัรั์บสัดส่ว่นยอดขึ้ายให�เหมาะสม
กับสถึานการ์ณ์ปััจจุบันโดยเพิิ่�มสัดส่ว่นยอด
ขึ้ายในปัร์ะเทศมากข้ึ้�น เพืิ่�อรั์กษัาร์ะดับคว่าม
สามาร์ถึในการ์ทำากำาไร์ไว่�

สำาหรั์บภาพิ่ร์ว่มธุิร์กิจขึ้องิปีันี� บริ์ษััทตัิ�งิเป้ัา
ร์ายได�ที� 2.8 หมื�นล�านบาท จากกำาลังิการ์ผลิติ
ที� 4.6  แสนตัิน เติิบโติจากปีัก่อนที�มรี์ายได� 2.4 
หมื�นล�านบาท ซ้ึ่�งิได�รั์บผลดีจากร์าคายางิพิ่าร์า
ที�ปัรั์บข้ึ้�น เฉลี�ยที� 60-65 บาท/กิโลกรั์ม 
นอกจากนี� ในไติร์มาสที� 4 ขึ้องิปีันี�จะเพิิ่�มกำาลังิ
ผลิติอีก 5 หมื�นตัิน เป็ัน 5.1 แสนตัิน/ปีั จากเดิม
ที� 4.6 แสนตัิน คาดจะเริ์�มรั์บร่์�ร์ายได�ไติร์มาส 4 
ปีั 2565 ขึ้ณะที�ล่าสุดบริ์ษััทมีเซ็ึ่นสัญญาเพิิ่�ม
ล่กค�าใหม่จากปัร์ะเทศอินเดีย 4 ร์าย โดยว่างิ
เป้ัาล่กค�าปัร์ะเทศอินเดีย 10-15 % ในปีั 2566 
หรื์อปัร์ะมาณ 7 หมื�นตัิน/ปีั ล่กค�าปัร์ะเทศจีน

อย่่ที� 60% โดยเปั็นล่กค�าจีนที�มีโร์งิงิานอย่่ใน
ปัร์ะเทศ และต่ิางิปัร์ะเทศ ส่ว่นที�เหลือจะเป็ัน
ล่กค�าปัร์ะเทศญี�ปุั�น และสิงิค์โปัร์เป็ันติ�น

สำาหรั์บแนว่โน�มร์าคายางิ ยังิคงิได�รั์บปััจจัยการ์
สนับสนุนจากร์าคาติลาดล่ว่งิหน�าต่ิางิปัร์ะเทศ
และร์าคานำ�ามันดิบที�ปัรั์บตัิว่ส่งิข้ึ้�น โดยบร์ิษััท
คาดว่่า ร์ายได�จากยางิพิ่าร์าจะเติิบโติข้ึ้�นต่ิอ
เนื�องิ จากการ์เพิิ่�มกำาลังิผลิติร์ถึยนต์ิ EV ใน
ปัร์ะเทศจีน ซ้ึ่�งิเป็ันอุติสาหกร์ร์มที�ใชื่�ยางิพิ่าร์า
มากที�สุดปัร์ะมาณ 50% ขึ้องิปัริ์มาณยางิ จะมี
การ์ขึ้ยายติวั่อยา่งิก�าว่กร์ะโดด  ร์ว่มทั�งิการ์ส่งิ
เสริ์มการ์ใชื่�พิ่ลังิงิานใหม่ในร์ถึบร์ร์ทุกจะเพิิ่�มข้ึ้�น

ด�านธุิร์กิจแผ่นป่ัร์องินอนปัศุสัติว์่ ขึ้ณะนี�
เครื์�องิจักร์ที�สั�งิมาจากไติ�หวั่นได�เขึ้�ามาถ้ึงิ
บริ์ษััทเรี์ยบร์�อยแล�ว่ และคาดว่่าจะติิดตัิ�งิแล�ว่
เสร็์จพิ่ร์�อมจะสามาร์ถึร์ับร่์�ร์ายได�ไติร์มาส 3 
ปีั 2565 สำาหรั์บนโยบายการ์จำาหน่ายสินค�า
ในปัร์ะเทศและต่ิางิปัร์ะเทศเป็ัน 10 : 90 ซ้ึ่�งิ
ในสัดส่ว่นล่กค�าต่ิางิปัร์ะเทศแบ่งิเป็ัน อินโด
นีเชีื่ย ญี�ปุั�น และออสเติร์เลีย โดยมองิว่่า
คว่ามติ�องิการ์แผ่นป่ัร์องินอนปัศุสัติว์่ใน
อุติสาหกร์ร์มยังิดีติ่อเนื�องิ ที�ผ่านมาบริ์ษััทได�
เริ์�มทยอยขึ้ายแผ่นป่ัร์องินอนวั่ว่ตัิ�งิแต่ิเดือน 
ก.พิ่.65 แล�ว่โดยเป็ันการ์จ�างิบริ์ษััทภายนอก 
(OEM) ผลิติไปัก่อน เพืิ่�อทดลองิติลาดใน
ปัร์ะเทศ  โดยขึ้ายในปัริ์มาณไม่มาก และจะเริ์�ม
ผลิติสินค�าสำาหรั์บส่งิต่ิางิปัร์ะเทศในไติร์มาส 4 
ปีั 65
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โชว์่ผลง�นนิว่ไฮ Q2/65 
ร�ย้ำได้้ทะลักำ 1,339 ล้�นบ�ท 

บอร์ด้ใจด้้สัั่�งจ่�ย้ำปัีนผลระหว่่�งกำ�ล 0.18 บ./ห้้น 

SNNP

บมจ.ศรี์นานาพิ่ร์ มาร์์เก็ติติิ�งิ (SNNP) โชื่ว์่
ผลการ์ดำาเนินงิาน Q2/65 ทำายอดขึ้ายนิว่ไฮ
ติามนัด กว่าดร์ายได�ร์ว่มกว่่า 1,339 ล�านบาท
ผลจากยอดขึ้ายเติิบโติต่ิอเนื�องิ กร์ะแสติอบ
รั์บผลิติภัณฑ์์ใหม่ดีเยี�ยม กำาไร์สุทธิิแติะ 116 
ล�านบาท เพิิ่�มข้ึ้�น 57% จากงิว่ดเดียว่กันปีั
ก่อน  บอร์์ดไฟเขึ้ยีว่จ่ายปัันผลร์ะหว่่างิกาลเปัน็
เงิินสด อัติร์า 0.18 บาทต่ิอหุ�น พิ่ร์�อมกำาหนด
ร์ายชืื่�อผ่�ได�ร์ับสิทธิิว่ันที� 22 สิงิหาคม 2565 
นี� ฟากผ่�บริ์หาร์ "ว่ิโร์จน์ ว่ชิื่ร์เดชื่กุล" มั�นใจ
ผลงิานปีันี�ร์ายได�ทะยานแติะ 5,000 ล�านบาท 
สร์�างิสถิึติิส่งิสุดใหม่ต่ิอเนื�องิ หลังิป่ัพิ่ร์มบุก
ติลาดต่ิางิปัร์ะเทศ 

นายวิโริจน์	วชิูริเดชูกุล	ริอิงิกริริมการิ
ผู้จัดการิอิาวโุส	สายงิานธรุิกิจในปริะเทศ		
บริิษััท	 ศรีินานาพริ	มาร์ิเก็ตติ�งิ	 จำากัด	
(มหาชูน)	หร้ิอิ	SNNP ผ่�นำาผลิติภัณฑ์์เครื์�องิ
ดื�ม และขึ้นมขึ้บเคี�ยว่ขึ้องิปัร์ะเทศไทย เปิัดเผย
ว่่า ภาพิ่ร์ว่มผลการ์ดำาเนินงิานสำาหร์ับงิว่ด
ไติร์มาส 2/2565 มีกำาไร์สุทธิิอย่่ที� 116 ล�าน
บาท เพิิ่�มข้ึ้�น 42 ล�านบาท หรื์อ 57% จากงิว่ด
เดียว่กันปีัก่อนที�มกีำาไร์สุทธิิเท่ากับ 74 ล�านบาท 
ส่ว่นร์ายได�ร์ว่มอย่่ที� 1,339 ล�านบาท เพิิ่�มข้ึ้�น 
266 ล�านบาท หรื์อ 25% เทียบงิว่ดเดียว่กัน
ขึ้องิปีัก่อนมรี์ายได�ร์ว่มเท่ากับ 1,073 ล�านบาท 

ในขึ้ณะที�งิว่ด 6 เดือนขึ้องิปีั 2565 บริ์ษััทฯมี
กำาไร์สุทธิิจากธุิร์กิจหลัก ซ้ึ่�งิไม่ร์ว่มกำาไร์พิิ่เศษั 
อย่่ที� 235 ล�านบาท เพิิ่�มข้ึ้�น 90 ล�านบาท หรื์อ 

62% เทียบงิว่ดเดียว่กันขึ้องิปีัก่อนโดยมีกำาไร์
สุทธิิดังิกล่าว่อย่่ที� 145 ล�านบาท ส่ว่นร์ายได�
จากธุิร์กิจหลักร์ว่มอย่่ที� 2,457 ล�านบาท เพิิ่�ม
ข้ึ้�น 371 ล�านบาท หร์อื 18% เทยีบงิว่ดเดยีว่กัน
ขึ้องิปีัก่อนมรี์ายได�ร์ว่มเท่ากับ 2,086 ล�านบาท 

ปััจจัยที�สนับสนุนให�กำาไร์สุทธิิปัรั์บตัิว่เพิิ่�ม
ข้ึ้�นต่ิอเนื�องิ เป็ันผลจากการ์ที�ยอดขึ้ายใน
ปัร์ะเทศ ยังิสามาร์ถึขึ้ยายติัว่ได�ดี และเติิบโติ
ได�มากกว่่าภาพิ่ร์ว่มขึ้องิอุติสาหกร์ร์ม ขึ้ณะ
ที�บริ์ษััทฯทยอยออกสินค�าใหม่ๆออกว่างิ
จำาหน่าย ซ้ึ่�งิมีกร์ะแสติอบร์ับเป็ันอย่างิดี ร์ว่ม
ทั�งิไติร์มาส2ขึ้องิทุกปีั ยังิเป็ันชื่่ว่งิไฮซีึ่ซัึ่นใน
การ์จำาหน่ายสินค�าขึ้องิบร์ิษััทฯ ปัร์ะกอบกับ
ยอดขึ้ายจากปัร์ะเทศเวี่ยดนามมีการ์เติิบโติได�
ต่ิอเนื�องิ และปััญหาเรื์�องิการ์ขึ้นส่งิก็กลับเขึ้�า
มาส่่ภาว่ะปักติิ โดยบร์ิษััทฯยังิมีคว่ามมุ่งิมั�นที�
จะเดินหน�าพัิ่ฒนาผลิติภัณฑ์์ใหม่ ออกส่่ติลาด 
ร์องิรั์บคว่ามติ�องิการ์ขึ้องิผ่�บริ์โภคทั�งิในและ
ต่ิางิปัร์ะเทศ  

ทั�งินี� ที�ปัร์ะชืุ่มคณะกร์ร์มการ์บร์ิษััทฯ ครั์�งิที� 
5/2565 ได�มีมติิอนุมัติิจ่ายเงิินปัันผลร์ะหว่่างิ
กาลให�กับผ่�ถืึอหุ�นเป็ันเงิินสด ในอัติร์าหุ�น
ละ 0.18 บาท ร์ว่มเป็ันเงิินปัันผลทั�งิสิ�น 173 
ล�านบาท และกำาหนดร์ายชืื่�อผ่�ถืึอหุ�นที�มีสิทธิิ
ได�รั์บเงิินปัันผล (Record Date)ในวั่นที� 22 
สิงิหาคม 2565 และกำาหนดจ่ายเงิินปัันผลวั่น
ที� 6 กันยายน 2565
 

"ผลดำาเนินการ์ที�เติิบโติอยา่งิแข็ึ้งิแกร่์งิ เป็ันผล
มาจากคว่ามมุ่งิมั�นพัิ่ฒนาผลิติภัณฑ์์เครื์�องิ
ดื�ม และขึ้นมขึ้บเคี�ยว่ ทั�งิในด�านคุณภาพิ่และ
การ์บริ์การ์ ติลอดจนการ์สร์�างิแบร์นด์ให�เป็ัน
ที�หน้�งิในใจขึ้องิผ่�บริ์โภคทุกเพิ่ศทุกวั่ย ส่งิผล
ให�ผลิติภัณฑ์์ภายใติ�แบร์นด์สินค�าหลักอย่างิเจ
เล่ และเบนโติะ สามาร์ถึขึ้ยายติัว่ได�อย่างิต่ิอ
เนื�องิ  ซ้ึ่�งิจากผลงิานในช่ื่ว่งิ 6 เดือน ยังิเติิบโติ
ได�ดี ทำาให�มั�นใจว่่าภาพิ่ร์ว่มทั�งิปีั2565 แนว่โน�ม
ร์ายได�ในปีันี�จะพุ่ิ่งิแติะที�ร์ะดับ 5,000 ล�านบาท 
สร์�างิสถิึติิส่งิสุดใหม่ติามแผนงิานที�ว่างิไว่� 

ร์องิกร์ร์มการ์ผ่�จัดการ์อาวุ่โส สายงิานธุิร์กิจใน
ปัร์ะเทศ กล่าว่อีกว่่า แนว่โน�มการ์ดำาเนินธุิร์กิจ
ในช่ื่ว่งิคร้์�งิปีัหลังิ บริ์ษััทฯยังิมีแผนออกผลิติ
ภัณฑ์์ใหม่ๆ ติามแผนที�ว่างิไว่� เช่ื่น ผลิติภัณฑ์์
ภายใติ�แบร์นด์สินค�าหลักอย่างิเจเล่ และเบน
โติะ ส่ว่นกลยุทธ์ิทางิด�านการ์ติลาดจะมีการ์
ปัรั์บโฉมสินค�า "เจเล่" ร์ว่มถ้ึงิการ์เปิัดตัิว่หนังิ
โฆษัณาชุื่ดใหม่ๆ เพืิ่�อสื�อสาร์ทางิการ์ติลาดกับ
กลุ่มผ่�บริ์โภค เพืิ่�อเป็ันการ์สร์�างิกร์ะแสให�กับ
กลุ่มผ่�บริ์โภคครั์�งิใหญใ่นช่ื่ว่งิไติร์มาส 3/2565 
ร์ว่มถ้ึงิติลาดติา่งิปัร์ะเทศที�บริ์ษััทฯจะเร์ง่ิขึ้ยาย
ช่ื่องิทางิ และลงิทุนสร์�างิฐานธุิร์กิจไว่�ล่ว่งิหน�า 
ไมว่่่าจะปัร์ะเทศเวี่ยดนาม กัมพ่ิ่ชื่า หรื์อ ปัร์ะเทศ
ส่งิออกอื�นๆ ซ้ึ่�งิมแีนว่โน�มจะเติิบโติได�ดีข้ึ้�นในทุก
ไติร์มาส 
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โชว์่ H1/65 กำำ�ไรส้ั่ทธิิโต 31% 
โกำย้ำย้ำอด้ข�ย้ำ 7 เด่้อน 29,960 ลบ. 

จ�กำเป้ี�ทั�งปีี 50,000 ลบ.

AP

เอพีิ่ ไทยแลนด์ แข็ึ้งิแกร่์งิต่ิอเนื�องิ โชื่ว์่ร์ายได�
คร้์�งิปีัแร์กร์ว่มส่งิถ้ึงิกว่่า 25,270 ล�าน กำาไร์ทะลุ 
3,300 ล�าน เร่์งิป่ัพิ่ร์ม 160 โคร์งิการ์ทั�ว่ไทย เพืิ่�อ
ชีื่วิ่ติดีๆ ที�เลือกเองิได� ยืนหน้�งิยอดขึ้าย 7 เดือน 
29,960 ล�านบาท เกินคร้์�งิทางิขึ้องิเป้ัายอดขึ้าย
ที� 50,000 ล�านบาท

นายวิทการิ	จันทวิมล	ริอิงิกริริมการิ
ผู้อิำานวยการิ	 สายงิานกลยุทธ์อิงิค์์กริและ
การิสร้ิางิสริริค์์	บมจ.	เอิพี	ไทยแลนด์ กล่าว่ว่่า 
บริ์ษััทฯ ยังิคงิสร์�างิการ์เติิบโติได�อย่างิแข็ึ้งิแกร่์งิ 
สะท�อนได�จากอัติร์าการ์เติิบโติทางิตัิว่เลขึ้ที�เพิิ่�ม
ข้ึ้�นอย่างิต่ิอเนื�องิ ไม่ว่่าจะเป็ันตัิว่เลขึ้ร์ายได�ร์ว่ม 
กำาไร์ ยอดขึ้าย ติลอดจนจำานว่นการ์เปิัดตัิว่
โคร์งิการ์ใหม่ที�ปัรั์บเพิิ่�มข้ึ้�นอย่างิมนียัสำาคัญ โดย
ในคร้์�งิปีัแร์กที�ผ่านมาบริ์ษััทฯ สามาร์ถึสร์�างิร์าย
ได�ร์ว่มจากสินค�าแนว่ร์าบ กลุ่มคอนโดมิเนียม 
(100% JV) และธุิร์กิจอื�นๆ ส่งิสุดถ้ึงิ 25,276 ล�าน
บาท เพิิ่�มข้ึ้�นกว่่า 23% หากเทียบกับคร้์�งิปีัแร์ก
ขึ้องิปีั 2564 ที�ทำาได� 20,506 ล�านบาท

ด�านกำาไร์สุทธิิมากถ้ึงิ 3,304 ล�านบาท เพิิ่�มข้ึ้�น 
31% จากงิว่ดเดียว่กันขึ้องิปีัก่อนหน�าที�มีกำาไร์
สุทธิิร์ว่มเท่ากับ 2,518 ล�านบาท ขึ้ณะที�สัดส่ว่น
หนี�สินสุทธิิต่ิอทุนอย่่ในร์ะดับที�แข็ึ้งิแกร่์งิเท่ากับ 
0.51 เท่า พิ่ร์�อมม่ฟออนไปัต่ิอแบบไม่สะดุดด�ว่ย
ว่งิเงิินสด (Availably Credit Line ) พิ่ร์�อมใชื่�
กว่่า 13,607 ล�านบาท ซ้ึ่�งิทั�งิหมดคือคว่ามสำาเร็์จ
จากการ์เติรี์ยมองิค์กร์ให�พิ่ร์�อมตัิ�งิรั์บกับทุก
สถึานการ์ณ์ที�เกิดข้ึ้�น

ม่ฟออนไปัต่ิอเพืิ่�อถ้ึงิเป้ัาร์ายได�ทั�งิปีั 
47,000 ล�านบาท

ทั�งินี� กลุ่มสินค�าแนว่ร์าบทั�งิบ�านเดี�ยว่ และทาว่น์
โฮมยังิคงิเป็ันคีย์ไดร์์ฟสำาคัญในการ์สร์�างิร์ายได�
ให�กับบริ์ษััทฯ คว่บค่่กับการ์กลับมาขึ้องิติลาด
คอนโดมิเนียมที�มีการ์รั์บร่์�ร์ายได�อย่างิต่ิอเนื�องิ 
ซ้ึ่�งิในไติร์มาส 3 นี�บริ์ษััทฯ เติรี์ยมรั์บร่์�ร์ายได�
เพิิ่�มจากการ์โอนกร์ร์มสิทธิิ� 2 คอนโดมิเนียม
ใหม่ที�ก่อสร์�างิเสร็์จ ได�แก่ RHYTHM เอกมัย เอ
สเติท และ LIFE สาทร์ เซีึ่ยร์์ร์า ซ้ึ่�งิ ณ วั่นที� 31 
กร์กฎาคม บร์ษัิัทฯ มยีอดขึ้ายร์อโอน (Backlog) 
มากถ้ึงิ 33,637 ล�านบาท จ้งิมั�นใจว่่าจะสามาร์ถึ
สร์�างิร์ายได�ร์ว่มได�ติามเป้ัาหมายที�ว่างิไว่�อย่างิ
แน่นอน

เกินคร้์�งิทางิขึ้องิเป้ัายอดขึ้ายที� 50,000 ล�านบาท

ถ้ึงิแม�จะติ�องิดำาเนนิธุิร์กิจท่ามกลางิคว่ามผันผว่น 
ไมว่่่าจะเปัน็ภาว่ะเงิินเฟอ้ การ์ปัร์บัตัิว่ข้ึ้�นขึ้องิร์าคา
นำ�ามัน ติลอดจนการ์ปัรั์บตัิว่ข้ึ้�นขึ้องิติ�นทุนด�าน
ต่ิางิๆ แต่ิบริ์ษััทฯ ยังิคงิสร์�างินิว่เร์คคอร์์ดด�าน
ตัิว่เลขึ้อย่างิต่ิอเนื�องิ โดย ณ สิ�นเดือนกร์กฎาคม 
บริ์ษััทฯ มยีอดขึ้ายมากถึง้ิ 29,960 ล�านบาท หร์อื
คิดเป็ัน 60% ขึ้องิเป้ัายอดขึ้ายที�ตัิ�งิไว่�ที� 50,000 
ล�านบาท โดยยอดขึ้ายที�ทำาได�นั�นเติิบโติข้ึ้�นกว่่า 
45% หากเทียบกับคร้์�งิปีัก่อนหน�า โดยมีสินค�า
ซ่ึ่เปัอร์์สติาร์์อย่างิบ�านเดี�ยว่และทาว่น์โฮมที�ขัึ้บ
เคลื�อนการ์เติิบโติแบบก�าว่กร์ะโดด ขึ้ณะที�ยอด
ขึ้ายกลุ่มธุิร์กิจคอนโดมิเนียมก็ปัรั์บตัิว่ดีข้ึ้�น ถืึอ
เป็ันภาพิ่สะท�อนถ้ึงิดีมานด์ติลาดคอนโดที�เริ์�มฟ้�น
คืนกลับ อีกทั�งิ ยังิเป็ันการ์ส่งิสัญญาณที�ดีให�กับ
ติลาดคอนโดในภาพิ่ร์ว่มอีกด�ว่ย

ป่ัพิ่ร์มชีื่วิ่ติดีๆที�เลือกเองิได�กับ 160 โคร์งิการ์
ทั�ว่ไทย

ทั� งิ นี�  บ ริ์ ษัั ท ฯ  ยั งิ ค งิ เ ดิ น ห น� า ติ า ม แ ผ น 
BREAKTHROUGH ทุกขึ้�อจำากัด โดย ณ ในคร้์�งิปีั
หลังิบริ์ษััทฯ จะมโีคร์งิการ์พิ่ร์�อมขึ้ายเพืิ่�อส่งิมอบ
ชีื่วิ่ติดีๆ ที�เลือกเองิได�กร์ะจายทั�ว่กรุ์งิเทพิ่ฯ และใน
ต่ิางิจังิหวั่ดร์ว่มกันมากถ้ึงิ 160 โคร์งิการ์ ม่ลค่า
พิ่ร์�อมขึ้ายกว่่า 122,350 ล�านบาท โดยทิศทางิ
ในการ์พัิ่ฒนาโคร์งิการ์ในต่ิางิจังิหว่ัด เร์ายังิคงิ
ใชื่�สินค�าแนว่ร์าบ ทั�งิบ�านเดี�ยว่และทาว่น์โฮมภาย
ใติ�แบร์นด์อภิทาว่น์ ซ้ึ่�งิ 2 ปีัที�ผ่านมา อภิทาว่น์ได�
เปิัดโคร์งิการ์ไปัแล�ว่ใน 5 จังิหวั่ด ได�แก่ ขึ้อนแก่น 
ร์ะยองิ นคร์ศรี์ธิร์ร์มร์าชื่ เชีื่ยงิร์าย และอยุธิยา 
และในคร้์�งิปีัหลังินี�จะเปิัดเพิิ่�มอีก 3 จังิหวั่ด ได�แก่ 
อภิทาว่น์ อุดร์ธิานี, อภิทาว่น์ ฉะเชิื่งิเทร์า และอภิ
ทาว่น์ อุบลร์าชื่ธิานี ร์ว่มถ้ึงิโคร์งิการ์ใหม่ในพืิ่�นที�
กรุ์งิเทพิ่ฯ อีกจำานว่นมาก ปัร์ะกอบด�ว่ยทาว่น์โฮม 
16 โคร์งิการ์ ม่ลค่า 16,440 ล�านบาท บ�านเดี�ยว่
จำานว่น 18 โคร์งิการ์ มล่ค่า 24,030 ล�านบาท และ
คอนโดมิเนียม 3 โคร์งิการ์ ม่ลค่า 10,400 ล�าน
บาท

บริ์ษััทฯ ยังิคงิดำาเนนิธุิร์กิจภายใติ�พัิ่นธิกิจใหญ่คือ 
การ์ส่งิมอบชีื่ว่ิติดีๆ ที�เลือกเองิได� ด�ว่ยแผนการ์
ดำาเนินงิานที�รั์ดกุม คว่บค่่ไปักับคว่ามพิ่ร์�อมที�จะ
ปัรั์บตัิว่อย่างิร์ว่ดเร็์ว่ ด�ว่ยการ์บริ์หาร์จัดการ์แบบ
กร์ะจายอำานาจ คว่บค่่การ์บริ์หาร์จัดการ์กร์ะแส
เงิินสดอย่างิเคร่์งิครั์ด

“เอพีิ่ ไทยแลนด์ - ชีื่วิ่ติดีๆ ที�เลือกเองิได�”
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โชว์่ร�ย้ำได้้ ไตรม�สั่ 2 โต 29% 
ทะล้ 234 ล้�นบ�ท 

พร้อมกำำ�ไรส้ั่ทธิิเติบโต 68%

PACO

"PACO" หร์อื บมจ. เพิ่ร์สซึ่เิด�นท์ ออโติโมบิล อินดัส
ทรี์ส์ เผยผลปัร์ะกอบการ์ไติร์มาส 2/2565 มีร์ายได�
ร์ว่ม 234.2 ล�านบาท และกำาไร์สุทธิิ  28.7 ล�านบาท 
เติิบโติจากไติร์มาส 1 ถึง้ิ 68%  ลุยขึ้ยายธิรุ์กิจ OEM 
& REM คาดติลาดร์ถึยนต์ิ EV บ่ม รั์บอานิสงิค์ต่ิอ 
มั�นใจติลาดร์ถึยนต์ิโลกยังิคงิฟ้�นตัิว่ดี หนุนร์ายได�
เติิบโติ

นายสมชูาย	เลิศข่จริกิตติ	ปริะธานเจ้าหน้าที�
บริิหาริ	บริิษััท	เพริสซิเด้นท์	อิอิโตโมบิล	
อิินดัสทรีิส์	จำากัด	(มหาชูน)	("PACO") กล่าว่
ว่่า บริ์ษััทฯ มคีว่ามยินดีที�จะร์ายงิานผลปัร์ะกอบการ์
ไติร์มาส 2/2565 ซึ่้�งิบริ์ษััทฯ มีร์ายได�ร์ว่ม 234.2 
ล�านบาท เพิิ่�มข้ึ้�น 29 % จากร์ายได�ร์ว่ม 181 ล�านบาท
ในไติร์มาส 1 ที�ผ่านมา และมกีำาไร์สทุธิิ 28.7 ล�าน เพิิ่�ม
ข้ึ้�น 68% จากกำาไร์สุทธิิ 16.9 ล�านบาท ในไติร์มาส
ก่อน ซ้ึ่�งิร์ายได�ร์ว่มและกำาไร์สุทธิิขึ้องิ PACO เติิบโติ
ดีข้ึ้�นติามอุติสาหกร์ร์มยานยนต์ิขึ้องิไทยที�กลับมา
ขึ้ยายตัิว่อีกครั์�งิ ติามอุติสาหกร์ร์มยานยนต์ิขึ้องิไทย
และทั�ว่โลกที�กลับมาขึ้ยายตัิว่ ติามสภาว่ะเศร์ษัฐกิจ
ไทยและเศร์ษัฐกิจโลกที�คาดว่่าจะฟ้�นตัิว่และกลับส่่
การ์เติิบโติอีกครั์�งิ

PACO มอัีติร์ากำาไร์สุทธิิ (Net Margin) ที�ดีข้ึ้�นอย่างิ
ต่ิอเนื�องิ ในไติร์มาส 2 ปีันี� เร์ามีอัติร์ากำาไร์สุทธิิที� 
12.3% ส่งิกว่่าอัติร์ากำาไร์สุทธิิเฉลี�ยขึ้องิผ่�ผลิติชิื่�น
ส่ว่นร์ถึยนต์ิ OEM ที�ปัร์ะมาณ 5-10% เนื�องิจาก 
PACO เน�นติลาดอะไหล่ทดแทน (Aftermarket 
Parts) จ้งิสามาร์ถึกำาหนดร์าคาขึ้ายสินค�าได�เองิ 
และมีการ์แขึ้่งิขัึ้นด�านร์าคาที�น�อยกว่่า ขึ้ณะเดียว่
กันบริ์ษััทฯได�ปัรั์บร์าคาสินค�าสินค�าข้ึ้�นในไติร์มาสที�
ผ่านมา  ในขึ้ณะในไติร์มาส 2 ร์าคาอล่มิเนยีมได�ปัรั์บ
ตัิว่ลดลงิติามลำาดับ ทำาให�กำาไร์สุทธิิ จ้งิปัรั์บตัิว่ดีข้ึ้�น
อย่างิมนียัยะ  สำาหร์บังิบการ์เงิิน 6 เดอืนแร์กปั ี2565 
PACO มีร์ายได�ร์ว่ม 415 ล�านบาท เพิิ่�มข้ึ้�น 12.3 % 
จากร์ายได�ร์ว่ม 369.6 ล�านบาท เมื�อเทียบกับช่ื่ว่งิ 6 
เดือนแร์กปีั 2564 โดยมีกำาไร์ขัึ้�นติ�น 

67.7 ล�านบาท และมีกำาไร์สุทธิิ 45.6 ล�านบาท จาก
กำาไร์สุทธิิ 60 ล�านบาทในช่ื่ว่งิเดียว่กันขึ้องิปีัก่อน 
เนื�องิจากผลกร์ะทบจากติ�นทุนส่งิข้ึ้�น และอัติร์าแลก
เปัลี�ยนในไติร์มาสแร์ก
            
นายสมชื่ายกล่าว่เสริ์มว่่า "สำาหรั์บคร้์�งิปีัหลังิ 
PACO มุ่งิมั�นที�จะขึ้ยายทั�งิติลาดส่งิออก และติลาด
ในปัร์ะเทศ ซ้ึ่�งิคาดว่่าธุิร์กิจจะขึ้ยายตัิว่ได�เติิบโติ
จากคร้์�งิปีัแร์ก โดยบริ์ษััทฯ เติรี์ยมขึ้ยายติลาดส่งิ
ออก ซ้ึ่�งิปีันี�คาดว่่าจะเติิบโติได�ดี เนื�องิจากธุิร์กิจ 
REM หรื์อ อะไหล่ทดแทน จะได�ปัร์ะโยชื่น์จากสภาว่ะ
เศร์ษัฐกิจถึดถึอย ทำาให�ล่กค�าชื่ะลอการ์ซืึ่�อร์ถึใหม่ 
อีกทั�งิ ปััญหาเรื์�องิการ์ขึ้าดแคลนต่ิ�คอนเทนเนอร์์ 
ได�คลี�คลายลงิอย่างิมาก ทำาให�บริ์ษััทฯ สามาร์ถึส่งิ
ออกเพิิ่�มข้ึ้�นได� นอกจากนี�  PACO คาดว่่าจะได�
ปัร์ะโยชื่นจ์ากค่าเงิินบาทที�มแีนว่โน�มอ่อนตัิว่ลงิอย่างิ
ต่ิอเนื�องิ ในคร้์�งิปีัหลังิอีกด�ว่ย โดยบร์ิษััทฯ มุ่งิเน�น 
ติลาดติะวั่นออกกลางิ สหร์ัฐอเมริ์กา และอาเซีึ่ยน 
ส่ว่นในปัร์ะเทศ        

PACO จะขึ้ยายเครื์อข่ึ้ายร์�านอะไหล่แอร์์ร์ถึยนต์ิคร์บ
ว่งิจร์ ภายใติ�แบร์นด์ PACO Auto Hub (พิ่าโก� ออ
โติ� ฮับ) เพืิ่�อสร์�างิแบร์นด์ PACO ให�เป็ันที�ร่์�จักในกลุ่ม
ผ่�ใชื่�ร์ถึยนต์ิในปัร์ะเทศ เพืิ่�อเพิิ่�มยอดขึ้ายในปัร์ะเทศ
และเสริ์มคว่ามแข็ึ้งิแกร่์งิด�านช่ื่องิทางิการ์จำาหน่าย
สินค�า และสร์�างิคว่ามเชืื่�อมั�นในผลิติภัณฑ์์ แบร์นด์
ขึ้องิคนไทย โดยเร์าตัิ�งิเป้ัาหมายที� จะมีร์�าน PACO 
Auto Hub จำานว่น 300 สาขึ้าภายในปีันี� จากปััจจุบนั
ได�เปิัดไปัแล�ว่กว่่า 170 สาขึ้า ทั�ว่ปัร์ะเทศ โดยภายใน
ร์�านจะจำาหน่ายผลิติภัณฑ์์ คอยล์ร์�อนและคอยล์เย็น
แบร์นด์ PACO เป็ันหลัก และมีสินค�าอื�นๆ อาทิเช่ื่น 
ท่อนำ�ายาแอร์์ นำ�ายาแอร์์ เพืิ่�อเป็ันการ์ให�บริ์การ์ล่กค�า
แบบคร์บว่งิจร์ในที�เดียว่ (One-Stop Solution)

PACO เชื่ื�อมั�นว่่า บริ์ษััทฯจะได�ร์ับปัร์ะโยชื่น์จาก
นโยบายการ์ส่งิเสริ์มอุติสาหกร์ร์มผลิติยานยนต์ิ
ไฟฟ้า (EV) ขึ้องิรั์ฐบาล ที�ติ�องิการ์ให�ปัร์ะเทศไทย

เป็ัน 1 ในศ่นย์กลางิการ์ผลิติร์ถึยนต์ิไฟฟ้า (EV Hub) 
ขึ้องิเอเชีื่ย เนื�องิจาก PACO เป็ันผ่�รั์บจ�างิผลิติชิื่�น
ส่ว่นแอร์์ร์ถึยนต์ิ (OEM Manufacturer) ที�มีคว่าม
พิ่ร์�อมด�านเทคโนโลยี และมปีัร์ะสบการ์ณใ์นการ์ผลิติ
ชิื่�นส่ว่นยานยนต์ิไฟฟ้า คือ  Battery cooler และ 
ชิื่�นส่ว่นแอร์์ร์ถึยนต์ิสำาหร์บัร์ถึไฟฟา้ (EV) แบบ BEV 
(Battery EV) และ PHEV (Plug-in Hybrid) ในร่์ปั
แบบอะไหล่ทดแทน (REM) เพืิ่�อจำาหน่ายในปัร์ะเทศ
และส่งิออกไปัต่ิางิปัร์ะเทศ"   

PACO ปัร์ะสบคว่ามสำาเร็์จในการ์เขึ้�าส่่ธุิร์กิจ OEM 
หรื์อ รั์บจ�างิผลิติชิื่�นส่ว่นแอร์์ร์ถึยนต์ิให�ผ่�ผลิติ
ร์ถึยนต์ิ โดยได�เซ็ึ่นต์ิสัญญากับล่กค�าใหญ่ร์ายแร์ก
คือ ผ่�ผลิติร์ถึยนต์ิร์ายใหญที่�มุง่ิเน�นร์ถึยนต์ิไฟฟ้า EV 
และ Plug-in Hybrid (PHEV)  ซ้ึ่�งิเป็ันเทร์นด์ใหม่ขึ้องิ
โลกที�กำาลังิได�รั์บคว่ามนิยมมากข้ึ้�นๆอย่างิต่ิอเนื�องิ 
ซ้ึ่�งิ PACO ได�รั์บออเดอร์์ม่ลค่าถ้ึงิ 1,200 ล�านบาท 
ทำาให�มีร์ายได�ที�มั�นคงิร์องิรั์บกว่่า 5 ปีั สำาหรั์บธุิร์กิจ 
OEM และ ร์องิรั์บร์ายได� 10 ปีัสำาหรั์บธุิร์กิจรั์บจ�างิ
ผลิติอะไหล่ (OES) ยิ�กว่่านั�น บริ์ษััทฯ ได�รั์บการ์
ติิดต่ิอจากผ่�ผลิติหลายแห่งิ เพืิ่�อนำาเสนองิานรั์บจ�างิ
ผลิติชิื่�นส่ว่นแอร์์ร์ถึยนต์ิและชิื่�นส่ว่นอื�นๆ อย่างิต่ิอ
เนื�องิ ทำาให�บริ์ษััทฯมองิเห็นศักยภาพิ่การ์เติิบโติขึ้องิ
ธุิร์กิจ OEM ที�ชัื่ดเจน  มีโอกาสเติิบโติส่งิ เนื�องิจาก
อุติสาหกร์ร์มกลับมาขึ้ยายตัิว่อีกครั์�งิจากการ์ฟ้�นตัิว่
ขึ้องิเศร์ษัฐกิจโลก ร์ว่มถ้ึงินโยบายรั์ฐบาลสนับสนุน
ให�ค่ายร์ถึยนต์ิปัร์ะกอบร์ถึยนต์ิไฟฟ้าภายในปัร์ะเทศ 
ด�ว่ยการ์ให�สิทธิิปัร์ะโยชื่น์ทางิภาษัีจำานว่นมาก อีก
ทั�งิการ์ทยอยเปิัดตัิว่ร์ถึยนต์ิไฟฟ้ารุ่์นใหม่ๆ จำานว่น
มากขึ้องิค่ายร์ถึยนต์ิเขึ้�าส่่ติลาด และPACO มีไลน์
การ์ผลติิ อุปักร์ณเ์ครื์�องิจักร์มาติร์ฐานสากล พิ่ร์�อม
ผลิติสินค�าให�ล่กค�าได�ทันทีโดยไม่ติ�องิลงิทุนเพิิ่�ม อีก
ทั�งิมีค่่แข่ึ้งิน�อยร์ายในธุิร์กิจ จ้งิเชืื่�อมั�นว่่า PACO มี
โอกาสรั์บงิานรั์บจ�างิผลิติ OEM ได�อีกจำานว่นมาก"  
นายสมชื่ายกล่าว่ปิัดท�าย
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แจงกำำ�ไรไตรม�สั่ 2/65 โต 118% 
เน้นค้มต้นท้นผลิตไฟฟ้� 

รับร�ค�เช่�อเพลิงพ่้ง

GPSC

GPSC  โชื่ว์่กำาไร์สุทธิิไติร์มาส 2/65 โติเพิิ่�มข้ึ้�น 
118% จากไติร์มาส 1 ชีื่�ปััจจัยบว่กผลการ์ดำาเนิน
งิานขึ้องิโร์งิไฟฟ้าไซึ่ยะบุรี์ที�เพิิ่�มข้ึ้�น ปัร์ะกอบ
กับการ์เร่์งิเพิิ่�มปัร์ะสิทธิิภาพิ่แผนการ์ผลิติ การ์
บริ์หาร์จัดการ์ติ�นทุนทุกหน่ว่ย เพืิ่�อรั์บมือกับส
ถึาณการ์ณ์ร์าคาเชืื่�อเพิ่ลิงิที�พุ่ิ่งิส่งิ

นายวริวัฒน์	 พิทยศิริิ	 ปริะธานเจ้าหน้าที�
บริิหาริและกริริมการิผู้จัดการิใหญ่่	 บริิษััท	
โกลบอิล	เพาเวอิร์ิ	ซินเนอิร์ิยี�	จำากัด	(มหาชูน)	
หร้ิอิ	 GPSC	 แกนนำานวั่ติกร์ร์มธุิร์กิจไฟฟ้า
กลุ่ม ปัติท. เปิัดเผยว่่า ผลปัร์ะกอบการ์ไติร์มาส 
2/2565 บริ์ษััทฯ มีร์ายได�ร์ว่มทั�งิสิ�น 27,719 
ล�านบาท เพิิ่�มข้ึ้�น 2% เมื�อเทียบไติร์มาสแร์กขึ้องิ
ปีั 2565 (QoQ) ทำาให�บริ์ษััทฯ มีกำาไร์สุทธิิ 684 
ล�านบาท เพิิ่�มข้ึ้�น 118% ซ้ึ่�งิเป็ันผลมาจากการ์รั์บ
ร่์�ส่ว่นแบ่งิกำาไร์ที�เพิิ่�มข้ึ้�นขึ้องิโร์งิไฟฟ้าพิ่ลังินำ�าไซึ่
ยะบุร์ี และผลการ์ดำาเนินงิานขึ้องิกลุ่มโร์งิไฟฟ้า
ขึ้นาดเล็ก (SPP) ที�เพิิ่�มข้ึ้�น จากอัติร์าค่าไฟฟ้า
อัติโนมติัิ (Ft) ที�ปัรั์บเพิ่ิ�มข้ึ้�น จาก 1.39 สติางิค์ต่ิอ
หน่ว่ย เป็ัน 24.77 สติางิค์ต่ิอหน่ว่ย ในร์อบเดือน
พิ่ฤษัภาคม - สิงิหาคม 2565 ร์ว่มถ้ึงิปัริ์มาณ
การ์ขึ้ายไฟฟ้าและไอนำ�าที�เพิิ่�มข้ึ้�นเช่ื่นกัน และการ์
รั์บร่์�กำาไร์จากการ์ขึ้ายสินทรั์พิ่ย์ที�เกี�ยว่ขึ้�องิกับ
แบติเติอรี์�ให�แก่ บริ์ษััท นอ่อโว่ พิ่ลัส จำากัด

นอกจากนี� ยังิมีการ์เดินเครื์�องิขึ้องิโร์งิไฟฟ้าโก
ลว์่พิ่ลังิงิานร์ะยะที� 5 ที�สามาร์ถึกลับมาเดินเครื์�องิ
ผลิติไฟฟ้าและไอนำ�าได�ติามปักติิ ส่งิผลให�บริ์ษััทฯ 
สามาร์ถึบริ์หาร์จัดการ์กำาลังิผลิติไฟฟา้ได�อย่างิมี
ปัร์ะสิทธิิภาพิ่เพืิ่�อป้ัอนให�กับล่กค�าอุติสาหกร์ร์ม 
จ้งิส่งิผลให�กำาไร์ขัึ้�นติ�นปัรั์บตัิว่ส่งิข้ึ้�นในไติร์มาส 
2 ขึ้ณะเดียว่กัน กำาไร์ขัึ้�นติ�นขึ้องิผ่�ผลิติไฟฟ้า
อิสร์ะ (IPP) มกีาร์ปัร์บัตัิว่ส่งิข้ึ้�น ซึ่้�งิเปัน็ผลมาจาก

ค่าคว่ามพิ่ร์�อมจ่าย (AP) สาเหตุิมาจากไติร์มาส 
2/2565 โร์งิไฟฟา้เก็คโค่วั่นมกีาร์หยุดซ่ึ่อมบำารุ์งิ
นอกแผนลดลงิ
 

สำาหร์ับผลปัร์ะกอบการ์ไติร์มาส 2/2565 เมื�อ
เทียบกับช่ื่ว่งิเดียว่กันขึ้องิปีัก่อน (YoY) มี
กำาไร์สุทธิิลดลงิ 70% ปััจจัยจากร์าคาก๊าซึ่
ธิร์ร์มชื่าติิและถ่ึานหินปัรั์บตัิว่เพิิ่�มส่งิข้ึ้�นอย่างิมาก 
ทำาให�กำาไร์ขัึ้�นติ�นจากการ์ขึ้ายไฟฟ้าให�กับล่กค�า
อุติสาหกร์ร์มลดลงิ  และมีปัริ์มาณการ์ขึ้ายไฟฟ้า
และไอนำ�าลดลงิเล็กน�อย อย่างิไร์ก็ติาม ผลการ์
ดำาเนนิงิานในส่ว่นขึ้องิโร์งิไฟฟ้าผ่�ผลิติอิสร์ะ (IPP) 
เพิิ่�มข้ึ้�น จากปัริ์มาณการ์ขึ้ายไฟฟ้าให�กับการ์
ไฟฟ้าฝ่�ายผลิติแห่งิปัร์ะเทศไทย (กฟผ.) เพิ่ิ�มข้ึ้�น 
ติามแผนการ์เรี์ยกรั์บไฟฟ้าขึ้องิ กฟผ. ทำาให�มรี์าย
ได�จากค่าพิ่ลังิงิานไฟฟ้า (EP) เพิิ่�มข้ึ้�น ปัร์ะกอบ
กับในช่ื่ว่งิที�ผ่านมา บริ์ษััทฯ ได�มีการ์ผลิติโดยใชื่�
เชืื่�อเพิ่ลิงินำ�ามันดีเซึ่ลแทนก๊าซึ่ธิร์ร์มชื่าติิ ส่งิผล
ให�กำาไร์ขัึ้�นติ�นจากการ์ขึ้ายไฟฟ้าเพิิ่�มข้ึ้�น ร์ว่มทั�งิ
ยังิรั์บร่์�ส่ว่นแบ่งิกำาไร์จากโร์งิไฟฟ้าพิ่ลังินำ�าไซึ่ยะ
บุรี์เพิิ่�มข้ึ้�นจากปัริ์มาณนำ�าที�เพิิ่�มข้ึ้�นมากเมื�อเทียบ
กับช่ื่ว่งิเดียว่กันขึ้องิปีัก่อน

นอกจากนี� คว่ามคืบหน�าขึ้องิการ์ Synergy ส่งิ
ผลให�บริ์ษััทฯ รั์บร่์�มล่ค่าจากการ์คว่บร์ว่บกิจการ์
สุทธิิหลังิภาษีัม่ลค่า 561 ล�านบาทในไติร์มาส 2 
ปีั 2565  ซ้ึ่�งิเป็ันผลจากการ์ดำาเนินงิานด�านการ์
บริ์หาร์จัดการ์การ์ผลิติและการ์ใชื่�โคร์งิข่ึ้ายไอ
นำ�าร่์ว่มกันที�มีปัร์ะสิทธิิภาพิ่เพิ่ิ�มข้ึ้�น ร์ว่มถ้ึงิการ์
บริ์หาร์การ์พิ่าณิชื่ย์ด�านติ�นทุนการ์ผลิติ การ์
ขึ้ยายฐานล่กค�า การ์บริ์หาร์จัดการ์เรื์�องิหุ�นก่� ซ้ึ่�งิ
เป็ันไปัติามแผนงิานที�ว่างิไว่�

"จากร์าคาคา่เชืื่�อเพิ่ลิงิที�ปัรั์บตัิว่ส่งิข้ึ้�นในไติร์มาส 
2 ซ้ึ่�งิเป็ันผลมาจากสถึานการ์ณ์คว่ามขัึ้ดแย�งิ
ร์ะหว่่างิร์ัสเซีึ่ย-ย่เคร์น ส่งิผลให�ร์าคาพิ่ลังิงิาน
ปัรั์บตัิว่ส่งิข้ึ้�นในคร้์�งิแร์กขึ้องิปีั บริ์ษััทฯ ได�
ติิดติามสถึานการ์ณ์อย่างิใกล�ชิื่ดเพืิ่�อการ์บริ์หาร์
จัดการ์ ร์ว่มถ้ึงิการ์ว่างิแผนและให�คว่ามสำาคัญใน
การ์เพิิ่�มปัร์ะสิทธิิภาพิ่ในกร์ะบว่นการ์ผลิติ หรื์อ 
Optimization และยังิคงิมุ่งิเน�นการ์ดำาเนินการ์
ด�าน Synergy เพืิ่�อบริ์หาร์จัดการ์การ์ผลิติ ผ่าน
โคร์งิข่ึ้ายไฟฟ้าและไอนำ�าร่์ว่มกัน ร์ว่มทั�งิว่างิแผน
การ์เดินเครื์�องิผลิติไฟฟ้า จากโร์งิไฟฟา้ที�มตีิ�นทุน
ติำ�าเป็ันอันดับแร์ก หรื์อ Merit Order เพืิ่�อลด
ติ�นทุนการ์ผลิติให�ได�มากที�สุด" นายว่ร์วั่ฒนก์ล่าว่

อย่างิไร์ก็ติาม แม�สถึานการ์ณ์การ์แพิ่ร์่ร์ะบาด
ขึ้องิโควิ่ด 19 จะเริ์�มคลี�คลาย บริ์ษััทฯ ยังิคงิ
ติิดติามเฝ้่าร์ะวั่งิอย่างิใกล�ชิื่ด และให�คว่ามสำาคัญ
ในมาติร์การ์คว่บคมุและป้ัองิกันการ์ติิดเชืื่�ออย่างิ
เขึ้�มขึ้�น เพืิ่�อให�การ์ผลิติไฟฟ้าและไอนำ�า ร์ว่มถ้ึงิ
ร์ะบบสาธิาร์ณ่ปัโภคมีเสถีึยร์ภาพิ่ เพืิ่�อการ์ส่งิ
มอบล่กค�าให�เป็ันไปัติามสัญญาอย่างิต่ิอเนื�องิ 

ทั�งินี�  ภาพิ่ร์ว่มเศร์ษัฐกิจไทย ธินาคาร์แห่งิ
ปัร์ะเทศไทยปัรั์บเพิิ่�มคาดการ์ณ์เศร์ษัฐกิจไทย
ปีั 2565 จากร์�อยละ 3.2 ในเดือนมีนาคม 2565 
เป็ันร์�อยละ 3.3 โดยมีปััจจัยสำาคัญที�ส่งิผลต่ิอการ์
ฟ้�นตัิว่ทางิเศร์ษัฐกิจในปีั 2565 มาจากการ์ฟ้�น
ตัิว่ขึ้องิอุปัสงิค์ภายในปัร์ะเทศ และแนว่โน�มการ์
ฟ้�นตัิว่ขึ้องิภาคการ์ท่องิเที�ยว่จากการ์ผ่อนคลาย
มาติร์การ์เพืิ่�อเปิัดรั์บนักท่องิเที�ยว่ต่ิางิชื่าติิ แต่ิยังิ
ติ�องิติิดติามปััจจัยต่ิางิๆ โดยเฉพิ่าะภาว่ะเงิินเฟ้อ
ที�อาจเพิิ่�มส่งิข้ึ้�นจากร์ะดับร์าคาพิ่ลังิงิาน ร์าคา
สินค�า และค่าจ�างิขัึ้�นติำ�า ซ้ึ่�งิร์ว่มถ้ึงิการ์ปัรั์บข้ึ้�นค่า 
Ft งิว่ดเดือนกันยายน-เดือนธัินว่าคม 2565
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บมจ.ซัึ่คเซึ่สมอร์์ บีอิ�งิค์ "SCM" โชื่ว์่ฟอร์์ม ผล
งิานไติร์มาส 2/65 กว่าดร์ายได� 287.7 ล�าน
บาท โติ 7% QoQ และ 15% YoY กำาไร์ 56.5 
ล�านบาท เพิิ่�มข้ึ้�น 55% QoQ และ 7% YoY ติาม
ลำาดับ หนนุคร้์�งิปีัแร์กยอดขึ้ายพุ่ิ่งิ 556.9 ล�าน
บาท เพิิ่�มข้ึ้�น 5.2% ขึ้ณะที�กำาไร์สุทธิิแติะ 92.8 
ล�านบาท โติ 4.8% เมื�อเทียบกับช่ื่ว่งิเดียว่กัน
ขึ้องิปีัก่อนหน�า เหตุิกลุ่มสินค�าเพืิ่�อการ์เกษัติร์
ได�รั์บการ์ติอบรั์บที�ดี พิ่ร์�อมปัร์ะกาศจ่ายปัันผล
ร์ะหว่่างิกาล 0.15 บาท ข้ึ้�น XD วั่นที� 22 ส.ค.นี� 
ขึ้ณะที�ในช่ื่ว่งิคร้์�งิปีัหลังิเดินหน�าออกสนิค�าใหม่
ต่ิอเนื�องิ หวั่งิเพิิ่�มคว่ามหลากหลาย-กร์ะจาย
คว่ามเสี�ยงิ มั�นใจปีันี�ยอดขึ้ายโติติามเป้ัา 20% 
ด�าน "ธุิร์กิจลิสซิึ่�งิ" เติรี์ยมปัล่อยสินเชืื่�อจริ์งิ
เดือน ก.ย. พิ่ร์�อมตัิ�งิเป้ัาหมายสิ�นปีั 65 จะมี
พิ่อร์์ติสินเชืื่�อเช่ื่าซืึ่�อร์ถึยนต์ิ ปัร์ะมาณ 50 ล�าน
บาท

นายแพทย์สิทธวีร์ิ	เกียริติชูวนันต์	ปริะธาน
กริริมการิบริิหาริ	 บริิษััท	 ซัค์เซสมอิร์ิ	
บีอิิ�งิค์์	 จำากัด	 (มหาชูน)	 หร้ิอิ	 ("SCM") 
ผ่�นำาในการ์ดำาเนินธุิร์กิจผลิติและจำาหน่าย
สินค�าในกลุ่มผลิติภัณฑ์์อุปัโภคและบริ์โภค ทั�งิ
ภายในปัร์ะเทศและติา่งิปัร์ะเทศ ร่์ปัแบบลักษัณะ
ธุิร์กิจเครื์อข่ึ้ายแบบขึ้ายติร์งิ (Multi-level 
Marketing หร์อื "MLM") เปัดิเผยว่่า ที�ปัร์ะชื่มุ
คณะกร์ร์มการ์บริ์ษััทฯ เมื�อวั่นที� 8  สิงิหาคม 
2565 มีมติิจ่ายเงิินปัันผลงิว่ดผลร์ะหว่่างิกาล 
(งิว่ดการ์ดำาเนินงิาน 1 มกร์าคม ถึ้งิวั่นที� 30 
มิถุึนายน 2565 ) เป็ันเงิินสดในอัติร์าหุ�นละ 
0.15 บาทต่ิอหุ�น ร์ว่มม่ลค่า 90 ล�านบาท โดย

กำาหนดวั่นที�ไม่ได�รั์บสิทธิิปัันผล (XD) ในวั่นที� 
22 สิงิหาคม 2565 และกำาหนดจ่ายเงิินปัันผล
ในวั่นที� 5 กันยายน 2565

สำาหรั์บผลการ์ดำาเนินงิานในช่ื่ว่งิไติร์มาส 2 
/2565 บร์ิษััทฯ มีร์ายได�ร์ว่มจากการ์ขึ้าย
สินค�าและการ์บริ์การ์ที� 287.7 ล�านบาท เพิิ่�ม
ข้ึ้�น 15% จากช่ื่ว่งิเดียว่กันขึ้องิปีัก่อน (YoY) 
และเพิิ่�มข้ึ้�น 7% จากไติร์มาสก่อน (QoQ) และ
มีกำาไร์สุทธิิ  56.5  ล�านบาท เพิิ่�มข้ึ้�น 7% จาก
ช่ื่ว่งิเดียว่กันขึ้องิปีัก่อน (YoY) และเพิิ่�มข้ึ้�น 
55% จากไติร์มาสก่อน (QoQ) ส่งิผลให�ผล
การ์ดำาเนินงิานงิว่ด 6 เดือนแร์กขึ้องิปีั 2565 
บริ์ษััทฯ มีร์ายได�ร์ว่มจากการ์ขึ้ายสินค�าและ
การ์บริ์การ์ที� 556.9 ล�านบาท เพิิ่�มข้ึ้�น 5.2 % 
จากช่ื่ว่งิเดียว่กันขึ้องิปีัก่อน (YoY) ที�มีร์ายได�
จากการ์ขึ้ายสินค�าและการ์บริ์การ์ 529.6 ล�าน
บาท และมีกำาไร์สุทธิิที� 92.8 ล�านบาท เพิิ่�มข้ึ้�น 
4.8 % จากช่ื่ว่งิเดียว่กันขึ้องิปีัก่อน (YoY) ที�มี
กำาไร์สุทธิิ 88.6 ล�านบาท
        
สำาหรั์บสาเหตุิที�ยอดขึ้ายในปัร์ะเทศเพิ่ิ�มข้ึ้�น เป็ัน
ผลมาจากกลุ่มสินค�าเพืิ่�อการ์เกษัติร์ เนื�องิจาก
กลุ่มล่กค�าที�ใชื่�ผลิติภัณฑ์์เพืิ่�อการ์เกษัติร์ขึ้อ
งิบริ์ษััทฯ ให�การ์ยอมรั์บและบอกต่ิอในตัิว่
ผลิติภัณฑ์์มากข้ึ้�น ปัร์ะกอบกับภาว่ะร์าคาปุั�ย
ที�ปัรั์บตัิว่ส่งิข้ึ้�น ทำาให�สินค�าเพืิ่�อการ์เกษัติร์ขึ้อ
งิบริ์ษััทฯ สามาร์ถึเขึ้�าทำาติลาดและได�รั์บคว่าม
สนใจจากล่กค�ามากข้ึ้�น นอกจากนี� บริ์ษััทฯ 
สามาร์ถึจัดกิจกร์ร์มทางิการ์ติลาดในร่์ปัแบบ
ออนไลน์ ที�มีปัร์ะสิทธิิภาพิ่ และสามาร์ถึกร์ะตุิ�น

การ์บริ์โภคขึ้องิล่กค�าที�สนใจในสินค�าขึ้องิบริ์
ษััทฯ ได�เป็ันอย่างิดี จ้งิส่งิผลให�ร์ายได�จากการ์
ขึ้ายเพิิ่�มข้ึ้�น  

" ภาพิ่ร์ว่มผลดำาเนินงิานในช่ื่ว่งิไติร์มาส  
2/2565 และ คร้์�งิปีัแร์ก ปัรั์บตัิว่ในทิศทางิที�
ดีข้ึ้�นอย่างิเห็นได�ชัื่ด โดย ผลิติภัณฑ์์ที�ติิด Top 
10 ขึ้ายดีที�สุด ได�แก่ 1. S Vera Plus เป็ัน
ผลิติภัณฑ์์เสริ์มอาหาร์ เครื์�องิดื�มนำ�าว่่านหางิ
จร์ะเขึ้� ผสมสาร์สกัดจากโกจิเบอร์์รี์�, 2. S.O.D 
More เป็ันผลิติภัณฑ์์เสริ์มอาหาร์ติ�านอนุม่ล
อิสร์ะที�เหนือกว่่าสาร์ติ�านอนุม่ลอิสร์ะทั�ว่ไปั, 3. 
Phytovy เป็ันผลิติภัณฑ์์เสริ์มอาหาร์ ล�างิสาร์
พิิ่ษัในลำาไส�, 4. Transform Plus เปัน็ผลิติภัณฑ์์
เสริ์มอาหาร์พืิ่ชื่ กร์ะตุิ�นการ์เจริ์ญเติิบโติ เร่์งิติ�น 
เร่์งิร์าก, 5. Brazillian Arabica Coffee เป็ัน
ผลิติภัณฑ์์กาแฟ บร์าซิึ่ลเลี�ยน อาร์าบิก�า ผสม
คอลลาเจนและใยอาหาร์, 6. ยาสีฟัน Benfite, 
7. Nutriga เสริ์มสร์�างิภ่มิคุ�มกัน ต่ิอติ�าน
คว่ามเสื�อมขึ้องิเซึ่ลล์, 8. Mores Collagen 
ผลิติภัณฑ์์อาหาร์เสร์ิม สาร์สกัดคอลลาเจน
จากปัลาทะล 10,000 มลิลิกรั์ม, 9. Click Plus 
อาหาร์สำาหรั์บสุภาพิ่สติรี์ ช่ื่ว่ยปัรั์บสมดุลขึ้องิ
ฮอร์์โมนเพิ่ศในร่์างิกายให�ทำางิานปักติิ, 10. S 
Vera Gel เป็ันเจลว่่านหางิจร์ะเขึ้� รั์กษัาสิว่ลด
เลือนริ์�ว่ร์อย ซ้ึ่�งิกลุ่มผลิติภัณฑ์์เหล่านี� เป็ัน
ผลิติภัณฑ์์ที�สร์�างิยอดขึ้ายให�กับ SCM ในช่ื่ว่งิ
คร้์�งิปีัแร์กที�ผ่านมา และคาดว่่าจะได�ร์ับการ์
ติอบรั์บอย่างิต่ิอเนื�องิในช่ื่ว่งิคร้์�งิปีัหลังิ"
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ด้านนายนพกฤษัฏิิ์�	นิธิเลิศวิจิตริ	ปริะธานเจ้าหน้าที�บริิหาริ	"SCM" ปัร์ะกาศเดินหน�าติอกยำ�าธุิร์กิจในช่ื่ว่งิคร้์�งิปีัหลังิ โดยบริ์ษััทฯ 
มองิว่่า ติลาดอุติสาหกร์ร์มสินค�าอุปัโภคบริ์โภคในร่์ปัแบบเครื์อข่ึ้ายนี� จะเกิดคว่ามท�าทายมากข้ึ้�น จากการ์มีผ่�เล่นเพิิ่�มส่งิผลให�ติลาดค้กคักติาม
ไปัด�ว่ย ดังินั�น SCM จ้งิมุ่งิมั�นในการ์มองิหาแผนขึ้ยายการ์ต่ิอยอดผ่านธุิร์กิจเดิม คว่บค่่การ์เดินเกมรุ์กบุกเจาะติลาดและขึ้ยายฐานล่กค�าในต่ิางิ
ปัร์ะเทศมากข้ึ้�น เนื�องิจาก บริ์ษััทฯ เชืื่�อว่่าในช่ื่ว่งิคร้์�งิปีัหลังิขึ้องิปีั2565 ภาพิ่ร์ว่มการ์ลงิทุนทางิเศร์ษัฐกิจและกำาลังิซืึ่�อมีการ์ฟ้�นตัิว่จากโมเมนตัิม 
(Momentum) ที�ดีอย่างิต่ิอเนื�องิ ปัร์ะกอบกับ เร็์ว่ๆ นี� บริ์ษััทฯ เติรี์ยมออกผลิติภัณฑ์์ใหม่ (New Product) และผลิติภัณฑ์์ทดแทน (Product 
Replacement) อย่างิต่ิอเนื�องิ อาทิ ผลิติภัณฑ์์ที�เป็ันสาร์กำาจัดวั่ชื่พืิ่ชื่และเพิิ่�มฮอร์์โมนพืิ่ชื่ ภายใติ�แบร์นด์ "Growing More", ครี์มบำารุ์งิผิว่หน�า 
Brightening ภายใติ�แบร์นด์ "S Mone", ผลิติภัณฑ์์เสริ์มอาหาร์เพืิ่�อการ์นอนหลับ ภายใติ�แบร์นด์ "Nutrinal" เป็ันติ�น  

"คร์้�งิปีัหลงัิบร์ษิัทัฯ มองิว่่า ปััจจยัดังิกล่าว่จะทำาให�ติลาดในอตุิสาหกร์ร์มนี�เติิบโติอย่างิต่ิอเนื�องิ และเป็ันที�ติ�องิการ์ขึ้องิกลุม่คนที�มองิหาอสิร์ะในการ์
ทำางิาน และมีร์ายได�อย่างิมั�นคงิ ซึ่้�งิด�ว่ย SCM เร์ามี Product ที�กร์ะจายไปัหลายกลุ่ม จ้งิเปั็นการ์ลดคว่ามเสี�ยงิได�ดี เชื่่น ปัุ�ย และการ์ขึ้ยายกลุ่ม
ล่กค�าไปัที�กลุ่มเพิ่ื�อสุขึ้ภาพิ่ (Wellness) ที�เน�นการ์ชื่ะลอว่ัย (Anti-Aging) มากขึ้้�น นอกจากนี� บร์ิษััทฯเติร์ียมเจาะติลาดไปัยังิ ปัร์ะเทศฟิลลิปัปัินส์ 
ซึ่้�งิติอนนี�อย่่ร์ะหว่่างิเติรี์ยมสาขึ้าและ Product โคร์งิสร์�างิร์าคา ร์ว่มถ้ึงิกลยทุธ์ิที�ผน้กกำาลงัิเหล่านกัธุิร์กจิผ่�นำาซัึ่คเซึ่สมอร์์ สร์�างิแร์งิขัึ้บเคลื�อน The 
power of one เปั็นการ์นำาร์ะบบมาพิ่ัฒนาคนติ่อคนเพิ่ื�อให�เกิดคุณภาพิ่ส่งิสุด  "

อย่างิไร์ก็ติาม จากแผนกลยุทธิ์ดังิกล่าว่ ส่งิผลให�บร์ิษััทฯ ยังิคงิติอกยำ�าอัติร์าเติิบโติขึ้องิร์ายได� ในปัี 2565 ว่่าจะเติิบโติได�ติามเปั้าหมายที� 20% 
ภายใติ�กลยุทธิ์หลักๆ ปัร์ะกอบด�ว่ย 1.ขึ้ยายเพิ่ิ�มฐานสมาชื่ิก ซึ่้�งิ ณ ว่ันที� 30 มิถึุนายน 2565 บร์ิษััทฯ มีจำานว่นสมาชื่ิกร์ว่ม 180,000 ร์าย  2.เจาะ
ขึ้ยายติลาดเกษัติร์กร์และติลาด Silver Age, 3.ขึ้ยายดีลเลอร์์ติ่างิปัร์ะเทศ และ 4.พิ่ัฒนายกร์ะดับคว่ามแขึ้็งิแกร์่งิขึ้องิทีมขึ้ยายเคร์ือขึ้่าย

ส่ว่นคว่ามคืบหน�า "ธิุร์กิจลิสซึ่ิ�งิ" ภายใติ�ชื่ื�อ "บร์ิษััท จัดให� ลิสซึ่ิ�งิ จำากัด" นั�น  ปัร์ะธิานเจ�าหน�าที�บร์ิหาร์ "SCM" กล่าว่ว่่า จะสามาร์ถึเร์ิ�มดำาเนินการ์
ในเชื่ิงิพิ่าณิชื่ย์ภายในเดือนสิงิหาคมนี� โดยในเฟส 1 จะสามาร์ถึปัล่อยสินเชื่ื�อได�จร์ิงิ ในชื่่ว่งิเดือนกันยายน พิ่ร์�อมติั�งิเปั้าหมายเบื�องิติ�นว่่าภายในสิ�น
ปัี 2565 จะมีพิ่อร์์ติ (Port) สินเชื่ื�อเชื่่าซึ่ื�อร์ถึยนติ์ ปัร์ะมาณ 50 ล�านบาท ซึ่้�งิการ์ลงิทุนใน "ธิุร์กิจลิสซึ่ิ�งิ"คร์ั�งินี� ถึือเปั็นการ์แติกไลน์ธิุร์กิจใหม่ขึ้องิ 
SCM โดยมองิว่่าธิุร์กิจดังิกล่าว่จะสามาร์ถึร์องิร์ับคว่ามติ�องิการ์ขึ้องิกลุ่มสมาชื่ิก MLM ที�มีอย่่กว่่าแสนร์ายในขึ้ณะนี�ได�เปั็นอย่างิดี
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นางินันท์มนัส เ ปีั�ยมทิพิ่ย์มนัส 
ปัร์ะธิานเจ�าหน�าที�บริ์หาร์การ์ลงิทุน 
บริ์ษััทหลักทรั์พิ่ย์จัดการ์กองิทุน 
ไทยพิ่าณชิื่ย์ จำากัด เปิัดเผยว่่า บร์ษัิัทฯ 
เห็นโอกาสเติิบโติจากการ์ลงิทุนในปัร์ะเทศ
ญี�ปุั�น ที�ติลาดมีการ์ปัรั์บตัิว่ตัิว่ลงิมาใน
ช่ื่ว่งิก่อนหน�า และช่ื่ว่งินี�หลายๆ บริ์ษััท
จดทะเบียนก็ได�ปัร์ะกาศงิบออกมาที�ดีกว่่า
ที�ติลาดคาดไว่� จ้งิมองิว่่าติลาดญี�ปุั�นมี
โอกาสที�จะฟ้�นตัิว่ได�อีกในร์ะยะถัึดไปั ร์ว่ม
ทั�งิการ์ดำาเนนินโยบายการ์เงิินที�ผ่อนคลาย 
จ้งิได�เปิัดเสนอขึ้ายกองิทุน RMF ใหม่ คือ 
SCBRMJAPAN กองิทุนเปิัดไทยพิ่าณิชื่ย์ 
หุ�นญี�ปุั�น แอคทีฟ เพืิ่�อการ์เลี�ยงิชีื่พิ่ โดย
เสนอขึ้ายครั์�งิแร์กวั่นที� 9 – 16 สิงิหาคม 
2565 พิ่ร์�อมโปัร์โมชัื่�นพิิ่เศษั รั์บ Fund 
Back ส่งิสุดถ้ึงิ 1,000 บาท เป็ันหน่ว่ย
ลงิทุนกองิทุนเปิัดไทยพิ่าณิชื่ย์ติร์าสาร์หนี�
ร์ะยะสั�น (SCBSFF) เพิ่ียงิลงิทุนในช่ื่ว่งิ
เสนอขึ้ายครั์�งิแร์ก เท่านั�น

นอกเหนือจากปััจจัยด�านร์าคาที�ย่อตัิว่
ลงิมา ตัิว่บริ์ษััทญี�ปุั�นเองิก็ได�ปัรั์บเปัลี�ยน
ร่์ปัแบบธุิร์กิจให�เขึ้�ากับเทร์นด์การ์ลงิทุน
สมัยใหม่ เช่ื่น  Factory Automation, 
5G & IOT, eCommerce, FinTech และ 
Health Tech เป็ันติ�น เพืิ่�อเพิิ่�มโอกาส และ
สร์�างิศักยภาพิ่ในการ์เติิบโติให�ส่งิข้ึ้�น ค่าเงิิน
เยนที�อ่อนค่าส่งิผลบว่กให�ภาคการ์ส่งิออก 
ปัร์ะกอบกับมาติร์การ์กร์ะตุิ�นเศร์ษัฐกิจและ
นโยบายการ์เงิินแบบผ่อนคลายจ้งิคาดว่่า
จะช่ื่ว่ยขัึ้บเคลื�อนการ์ฟ้�นตัิว่ขึ้องิเศร์ษัฐกิจ
ได�ดี ทำาให�หุ�นญี�ปุั�นมีแนว่โน�มที�นา่สนใจ และ
เป็ันตัิว่เลือกที�ดีสำาหรั์บนักลงิทุนทั�ว่โลกที�
ติ�องิการ์กร์ะจายสัดส่ว่นมายังิภ่มิภาคนี�

กองิทุน SCBRMJAPAN เน�นลงิทุนใน
กองิทุนหลัก Goldman Sachs Japan 
Equity Partners Portfolio ซ้ึ่�งิมีร่์ปัแบบ
การ์บริ์หาร์เชิื่งิรุ์ก (Active Fund) ด�ว่ย
ทีมงิาน Native Japanese ที�เชีื่�ยว่ชื่าญ
คร์อบคลุมทุก Sector ขึ้องิติลาดญี�ปุั�น 
โดยมีแนว่ทางิการ์ลงิทุนในบริ์ษััทที�อย่่ใน
ช่ื่ว่งิ Regrowth Stage และหลีกเลี�ยงิ
ธุิร์กิจกลุ่ม Start-up ที�มักมีคว่ามผันผว่น
ส่งิ และสามาร์ถึปัรั์บเปัลี�ยนกลยุทธ์ิได�ติาม
สภาว่ะขึ้องิติลาด นอกจากนี� กองิทุนยังิ
เน�นพิ่อร์์ติการ์ลงิทุนที�มีคว่ามเชืื่�อมั�นส่งิ 
(high-conviction) ปัร์ะมาณ 25 - 40 ตัิว่ 
จากการ์วิ่เคร์าะห์หลักทรั์พิ่ย์ร์ายตัิว่เชิื่งิล้ก 
(Bottom up) โดยให�นำ�าหนักในหุ�นร์ายตัิว่
ส่งิสุดไม่เกิน 10% และเลือกหุ�นคุณภาพิ่ดี
ที�ขึ้นาด Market Capitalization ตัิ�งิแต่ิ 
5 พัิ่นล�านเหรี์ยญสหร์ัฐฯ เช่ื่น Sony, 

Olympus, Tokyo Marine, Hoya และ 
Ajinomoto เป็ันติ�น เพืิ่�อให�สอดคล�องิกับ
เป้ัาหมายในการ์สร์�างิผลติอบแทนที�ดีใน
ร์ะยะยาว่

"เศร์ษัฐกิจญี�ปุั�นมแีนว่โน�มฟ้�นตัิว่ดีข้ึ้�น โดย
ได�แร์งิหนุนจากมาติร์การ์ต่ิางิๆ ขึ้องิภาค
รั์ฐ ที�ช่ื่ว่ยลดผลกร์ะทบเงิินเฟ้อ และกร์ะตุิ�น
การ์บริ์โภคภายในปัร์ะเทศ ร์ว่มถ้ึงิธินาคาร์
กลางิ (BOJ) ยังิคงิยืนยันใชื่�นโยบายการ์
เงิินแบบผ่อนคลาย เพืิ่�อกร์ะตุิ�นการ์ขึ้ยาย
ตัิว่ขึ้องิเศร์ษัฐกิจญี�ปุั�น ส่งิผลให�ค่าเงิิน
เยนอ่อนค่าต่ิอเนื�องิ เป็ันผลบว่กต่ิอการ์
ส่งิออก และการ์ท่องิเที�ยว่ขึ้องิปัร์ะเทศ
ญี�ปุั�น อีกทั�งิ รั์ฐบาลยังิมีแผนการ์ลงิทุน
ผ่านโคร์งิการ์ต่ิางิๆ เช่ื่น Green Energy, 
Digitalization, Semiconductor ซ้ึ่�งิจะ
ช่ื่ว่ยสนับสนุนการ์เติิบโติขึ้องิเศร์ษัฐกิจ 
โดยหากเร์าพิิ่จาร์ณาขึ้�อม่ลในอดีติพิ่บว่่า
ติลาดหุ�นญี�ปุั�นสามาร์ถึสร์�างิผลติอบแทน
ได�ดีในร์ะยะยาว่ ถึง้ิแม�ว่่าจะมคีว่ามผันผว่น
ค่อนขึ้�างิส่งิในร์ะยะสั�น 1-3 ปีัก็ติาม" นางิ
นันท์มนัส กล่าว่

ผ่�ที�สนใจสามาร์ถึลงิทุนเริ์�มติ�นเพีิ่ยงิ 1,000 
บาท ผ่านผ่�สนับสนุนการ์ขึ้ายทุกร์าย หรื์อ
ลงิทุนด�ว่ยตินเองิผ่านแอปัพิ่ลิเคชัื่น SCB 
Easy และ SCBAM Fund Click สำาหรั์บ
ผ่�ถืึอบัติร์เคร์ดิติ SCB สามาร์ถึชื่ำาร์ะม่ลค่า
ลงิทุนผ่านบัติร์ได�ที�ธินาคาร์ไทยพิ่าณิชื่ย์ทุก
สาขึ้า และแอปัพิ่ลิเคชัื่น SCB Easy

บลจ.ไทยพาณิ์ชูย์	มอิงิตลาดญี่�ปุ�นยังิ	Laggard	

มีโอิกาสฟ้ื้�นตัวอีิกมาก	ส่งิกอิงิทุน	RMF	ใหม่	

"SCBRMJAPAN"	สร้ิางิค์วามมั�งิคั์�งิวัยเกษีัยณ์
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บล. โกลเบล็ก (GBS) ปัร์ะเมินหุ�นไทย
สัปัดาห์นี�ยังิแกว่่งิตัิว่ Sideway จับติา
ปัร์ะชุื่ม กนงิ. กลางิสัปัดาห์ มลุี�นข้ึ้�นดอกเบี�ย 
0.25% ในร์อบ 2 ปีัจากร์ะดับเดิม 0.5%  
และสถึานการ์ณ์เฟดปัรั์บข้ึ้�นดอกเบี�ยหลังิ
ตัิว่เลขึ้จ�างิงิานสหรั์ฐออกมาแข็ึ้งิแกร่์งิ จ้งิ
ให�กร์อบการ์เคลื�อนไหว่ขึ้องิดัชื่นี 1,570-
1,620 จุด แนะกลยุทธ์ิลงิทุนหุ�นแบงิก์ใหญ่ 
KBANK-BBL–KTB-SCB-TISCO 

นางิสาววิลาสิน ี	บ ุญ่มาสูงิทริงิ	
ผู ้อิ ำานวยการิฝ่�ายวิจ ัย	บริิษั ัท
หลักทริัพย์	 โกลเบล็ก	 จำากัด	 หริ้อิ	
GBS	 ปัร์ะเมินทิศทางิติลาดหุ �นไทยใน
สัปัดาห์นี� ว่่า ยงัิแกว่่งิติวั่ผันผว่นในลกัษัณะ 
Sideway โดยนักลงิทุนจับติาการ์ปัร์ะชืุ่ม
คณะกร์ร์มการ์นโยบายการ์เงิิน (กนงิ.) 
กลางิสปััดาห์นี� ปัร์ะเมนิทศิทางิดอกเบี�ย และ
เศร์ษัฐกิจในปัร์ะเทศ หลังิจากการ์ร์ายงิาน
ติัว่เลขึ้การ์จ�างิงิานขึ้องิสหร์ัฐที�ออกมา
แข็ึ้งิแกร์่งิ โดยเฉพิ่าะติัว่เลขึ้การ์จ�างิงิาน
นอกภาคเกษัติร์พุ่ิ่งิขึ้้�น 528,000 ติำาแหน่งิ
ในเดือนก.ค. พิุ่่งิขึ้้�นมากกว่่า 2 เท่าจากที�
นกัว่เิคร์าะห์คาดการ์ณ์ไว่�ที�ร์ะดบั 258,000 
ติำาแหน่งิ และอัติร์าการ์ว่่างิงิานลดลงิส่่
ร์ะดับ 3.5% ติำ�ากว่่าที�นักว่ิเคร์าะห์คาด

การ์ณ์ไว่�ที�ร์ะดับ 3.6% ทำาให�นักลงิทุนว่ิติก
ว่่า เฟด อาจจะเร์่งิปัร์ับขึ้้�นอัติร์าดอกเบี�ย 
โดยติ�องิจับติาติัว่เลขึ้เงิินเฟ้อสหร์ัฐที�จะ
ปัร์ะกาศในสัปัดาห์นี� คาดดัชื่นีเคลื�อนไหว่
ในกร์อบ 1,570-1,620 จุด

ทั�งินี�ยังิคงิติ�องิจับติาสถึานการ์ณ์คว่าม
ต้ิงิเครี์ยดร์ะหว่่างิจีนและไติ�หวั่นหลังิจาก
จีนยังิซึ่�อมร์บร์อบเกาะไติ�หวั่น  ขึ้ณะที�เรื์อ
บร์ร์ทุกเครื์�องิบินย่เอสเอส โร์นัลด์ เร์แกน 
(USS Ronald Reagan) และกองิเร์อืคุ�มกัน
ขึ้องิสหรั์ฐยังิคงิปัร์ะจำาการ์อย่่ในทะเลจีนใติ�
นานกว่่าที�ว่างิแผนไว่�ในติอนแร์ก

พิ่ร์�อมทั�งิสถึานการ์ณ์ในปัร์ะเทศ ซ้ึ่�งิทางิ 
ส.อ.ท.เฝ้่าติิดติามสถึานการ์ณ์ขึ้าดแคลน
ชิื่ปัส่งิผลกร์ะทบต่ิออุติสาหกร์ร์มยานยนต์ิ  
หลังิจีนงิดส่งิออกทร์ายดิบป้ัอนไติ�หวั่น 
ดันร์าคาชิื่ปัพุ่ิ่งิติ�นทุนเพิิ่�ม ขึ้ณะที� ธินาคาร์
แห่งิปัร์ะเทศไทย (ธิปัท.) มกีาร์ร์ายงิานดัชื่นี
คว่ามเชืื่�อมั�นทางิธุิร์กิจ เดือนกร์กฎาคม 
2565 ดัชื่นีคว่ามเชื่ื�อมั�นปัรั์บลดลงิมาอย่่
ที� 49.4 จาก 50.5 ในเดือนก่อน ดังินั�น
คาดว่่าการ์ปัร์ะชุื่มคณะกร์ร์มการ์นโยบาย
การ์เงิิน (กนงิ.) กลางิสัปัดาห์นี�น่าจะมีมติิ
ปัรั์บข้ึ้�นอัติร์าดอกเบี�ยนโยบายร์าว่ 0.25% 
ปัรั์บข้ึ้�นครั์�งิแร์กในร์อบ 2 ปีั จากร์ะดับเดิม 
0.5% ที�ปัร์ะกาศไว่�ตัิ�งิแต่ิการ์ปัร์ะชุื่ม กนงิ.
เมื�อเดือนพิ่.ค. 2563 และการ์ปัร์ะกาศผล
การ์ดำาเนินงิานขึ้องิบริ์ษััทจดทะเบียนงิว่ด
ไติร์มาส 2/2565 และ 6 เดือนแร์กขึ้องิปีั 
2565 ซ้ึ่�งิวั่นที� 15 สิงิหาคมเป็ันวั่นสุดท�าย
ในการ์แจ�งิงิบ

ดังินั�น แนะนำากลยุทธ์ิสำาหรั์บการ์ลงิทุน
ในหุ�นกลุ่มธินาคาร์ที�คาดว่่าได�ปัร์ะโยชื่น์
จากธิปัท.เลิกเพิ่ดานจ่ายปัันผลและทิศทางิ
ดอกเบี�ยขึ้าข้ึ้�น พิ่ร์�อมจับติาการ์ปัร์ะชุื่ม 
กนงิ. ในวั่นที� 10 สิงิหาคมนี�  ขึ้ณะที�สำานัก
วิ่จัยหลายแห่งิล�ว่นคาดการ์ณ์ว่่าจะเห็นการ์
ปัรั์บข้ึ้�นอัติร์าดอกเบี�ย 0.25% จ้งิแนะนำา
สะสมหุ�นแบงิก์ขึ้นาดใหญ่ได� แก่ KBANK 
BBL KTB SCB และ TISCO  

ส่ว่นทิศทางิการ์ลงิทุนในทองิคำา นายณัฐ
วุ่ฒิ ว่งิศ์เยาว่รั์กษ์ั ผ่�อำานว่ยการ์ฝ่�ายวิ่จัย 
บล. โกลเบล็ก กล่าว่ว่่า ยังิคงิติ�องิจับติา
การ์ปัร์ะกาศตัิว่เลขึ้เงิินเฟ้อเดือนกร์กฎาคม
ขึ้องิสหรั์ฐ เนื�องิจากร์าคานำ�าดิบปัรั์บตัิว่
ลดลงิติำ�ากว่่า 90 เหรี์ยญต่ิอบาร์์เร์ล อาจ
ปัรั์บเงิินเฟ้อเริ์�มอ่อนตัิว่ลงิ ซ้ึ่�งิจะเป็ันแร์งิ
หนุนต่ิอติลาด ขึ้ณะที�มุมมองิจากปัร์ะธิาน
เฟด สาขึ้าชื่คิาโกชีื่�เศร์ษัฐกจิสหรั์ฐสามาร์ถึ
ร์อดพิ่�นจากภาว่ะเศร์ษัฐกจิที�ถึดถึอยได�และ
ผ่านจุดติำ�าสุดไปัแล�ว่ เนื�องิจากตัิว่เลขึ้ภาค
แร์งิงิานและผลปัร์ะกอบการ์ไติร์มาส 2 ขึ้องิ
บริ์ษััทในสหรั์ฐส่ว่นใหญ่ออกมาแข็ึ้งิแกร่์งิ 
ทำาให�มีแร์งิซืึ่�อกลับติลาดจ้งิรี์บาว่ด์ข้ึ้�น

ดังินั�นฝ่�ายวิ่จัยปัร์ะเมินว่่าร์าคาทองิคำามี
แนว่โน�ม Sideway Up เนื�องิจากติอบรั์บ
ข่ึ้าว่การ์ปัร์บัข้ึ้�นดอกเบี�ยไปัแล�ว่ ขึ้ณะที�แร์งิ
หนุนจากคว่ามต้ิงิเครี์ยดร์ะหว่่างิจีนและ
สหร์ัฐยังิคงิอย่่ อาจทำาให�ร์าคาทองิคำาซืึ่�อ
ขึ้ายในกร์อบ 1,750-1,830 $/oz หากไม่
หลุดแนว่รั์บทยอยเขึ้�าซืึ่�อสะสม

บล.โกลเบล็ก	จับตาปริะชุูมกนงิ.
ค์าดเค์าะขึ่�นดอิกเบี�ย	0.25%
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บมจ.สแกน อินเติอร์์ หรื์อ SCN ตัิ�งิ 3 บล. เสนอขึ้ายหุ�นก่� อายุ 2 
ปีั 7 เดือน ช่ื่ผลติอบแทนส่งิ 5.5% เสนอขึ้ายนักลงิทุนสถึาบัน-นัก
ลงิทุนร์ายใหญ่ ดีเดย์เปิัดจองิ 8-10 สิงิหาคมนี� พิ่ร์�อมเดินหน�านำา
เงิินขึ้ยายธุิร์กิจพิ่ลังิงิาน-เป็ันทุนหมุนเวี่ยน หนุนการ์เติิบโติใน
ร์ะยะยาว่

ดริ.ฤทธ	ีกจิพพิธิ	ปริะธานเจ้าหน้าที�บริหิาริ	บริษัิัท	สแกน	
อิินเตอิริ์	จำากัด	(มหาชูน)	หริ้อิ	SCN เปัิดเผยว่่า บร์ิษััทได�มี
การ์แต่ิงิติั�งิบร์ษัิัทหลกัทร์พัิ่ย์ (บล.) ยโ่อบ ีเคย์เฮยีน (ปัร์ะเทศไทย) 
จำากัด (มหาชื่น), บร์ิษััทหลักทร์ัพิ่ย์ เคพิ่ีเอ็ม จำากัด และบร์ิษััทหลัก
ทรั์พิ่ย์ เคทีบีเอสที จำากดั (มหาชื่น) ซึ่้�งิบริ์ษัทัหลกัทรั์พิ่ย์ทั�งิ 3 แห่งิ
จะทำาหน�าที�เป็ันผ่�จัดจำาหน่ายหุ�นก่�ขึ้องิบริ์ษัทั สแกน อินเติอร์์ จำากดั 
(มหาชื่น) ครั์�งิที� 1 ให�กบันกัลงิทนุสถึาบนัและนกัลงิทุนร์ายใหญ่ หลงัิ 
สำานกังิานคณะกร์ร์มการ์กำากบัหลกัทรั์พิ่ย์และติลาดหลกัทรั์พิ่ย์ได�
อนุมัติิและเสนอขึ้ายหุ�นก่�ขึ้องิบร์ิษััทเร์ียบร์�อยแล�ว่

ขึ้ณะที�หุ�นก่�ขึ้องิ SCN ที�เสนอขึ้ายคร์ั�งินี� มมีล่ค่าที�ติร์าไว่�ต่ิอหน่ว่ย 
1,000 บาท และมีร์าคาเสนอขึ้ายต่ิอหน่ว่ย 1,000 บาท โดยอาย ุ2 

ปัี 7 เดือน นับจากว่ันออกหุ�นก่� ร์ว่มทั�งิคร์บกำาหนดไถึ่ถึอนปัี พิ่.ศ. 
2568 ซึ่้�งิผ่�ออกหุ�นก่�มีสิทธิิไถึ่ถึอนหุ�นก่�ก่อนคร์บกำาหนดไถึ่ถึอน 
ร์ว่มว่งิเงิินเสนอขึ้ายหุ�นก่�คร์ั�งินี�ไม่เกิน 300 ล�านบาท

โดยบร์ษัิัทจะมกีาร์จ่ายผลติอบแทนในร่์ปัแบบดอกเบี�ยคงิที�ร์�อยละ 
5.50 ต่ิอปีั ติลอดอายุหุ�นก่� ร์ว่มทั�งิมกีาร์กำาหนดการ์ชื่ำาร์ะดอกเบี�ย
ขึ้องิหุ�นก่� SCN ให�ติร์งิกับวั่นที� 11 กุมภาพัิ่นธิ์, 11 พิ่ฤษัภาคม, 
11สิงิหาคม 11 พิ่ฤศจิกายน ขึ้องิทุกปีัจนถ้ึงิวั่นคร์บกำาหนดไถ่ึถึอน 
(กำาหนดชื่ำาร์ะดอกเบี�ยครั์�งิแร์ก คือ วั่นที� 11 พิ่ฤศจิกายน 2565 และ
จะทำาการ์ชื่ำาร์ะดอกเบี�ยหุ�นก่�งิว่ดสุดท�ายในวั่นคร์บกำาหนดไถ่ึถึอน
หุ�นก่�)

ทั�งินี�  วั่นคร์บกำาหนดชื่ำาร์ะดอกเบี�ยครั์�งิ แร์ก คือ วั่นที� 11 
พิ่ฤศจิกายน 2565 และจะทำาการ์ชื่ำาร์ะดอกเบี�ยหุ�นก่�งิว่ดสุดท�าย
ในวั่นคร์บ กำาหนดไถ่ึถึอนหุ�นก่�

อย่างิไร์ก็ดี ร์ะยะเว่ลาเสนอขึ้ายหุ�นขึ้องิบริ์ษััท สแกน อินเติอร์์ 
จำากัด (มหาชื่น) ครั์�งิที� 1 ในร์ะหว่่างิวั่นที� 8-10 สิงิหาคม 2565 ซ้ึ่�งิ
หากนักลงิทุนสถึาบันและนักลงิทุนร์ายใหญ่ที�สนใจสามาร์ถึติิดต่ิอ
จองิซืึ่�อหุ�นก่�ขึ้องิ SCN ได�ผ่านทางิผ่�จัดจำาหน่ายทั�งิ 3 บริ์ษััทหลัก
ทรั์พิ่ย์ได�ในช่ื่ว่งิเว่ลาดังิกล่าว่

สำาหรั์บเงิินที�ได�จากการ์ขึ้ายหุ�นก่�ครั์�งินี� บริ์ษััทจะนำาไปัใชื่�เพืิ่�อเป็ัน
แหล่งิเงิินทสำาหรั์บการ์ลงิทุนพิ่ัฒนากิจการ์ขึ้องิ บริ์ษััท สแกน 
อินเติอร์์ จำากัด (มหาชื่น) ในธุิร์กิจซืึ่�อขึ้ายไฟฟ้าจากพิ่ลังิงิานแสงิ
อาทิติย์ภาคเอกชื่น และธุิร์กิจต่ิางิๆ เช่ื่น ธุิร์กิจซ่ึ่อมบำารุ์งิรั์กษัา
ร์ถึยนต์ิโดยสาร์ปัรั์บอากาศ 489 คัน, ธุิร์กิจซ่ึ่อมบำารุ์งิสถึานี
บริ์การ์ก๊าซึ่, ธุิร์กิจขึ้นส่งิ NGV, และธุิร์กิจซ่ึ่อมบำารุ์งิอุปักร์ณ์เกี�ยว่
เนื�องิกับก๊าซึ่ธิร์ร์มชื่าติิ (Maintenance) เป็ันติ�น ปัร์ะกอบกับใชื่�
เป็ันเงิินทุนหมุนเวี่ยน และสนับสนุนผลการ์ดำาเนินงิานขึ้องิบริ์ษััท
และบริ์ษััทในกลุ่มให�เติิบโติในอนาคติ ติลอดจนชื่ำาร์ะคืนเงิินก่�ขึ้องิ
บริ์ษััทเพิิ่�มเติิม

SCN	เดินหน้าข่ายหุ้นกู้	300	ลบ.		
ชููยิวด์	5.5%	-	นำาเงิินต่อิยอิดธุริกิจ

19 www.HoonInside.com  10 August 2022



ธินาคาร์ซิึ่ตีิ�แบงิก์ อัปัเดติขึ้�อม่ลเศร์ษัฐกิจ
โลกคร้์�งิปีัหลังิ 2565 มแีนว่โน�มเผชิื่ญปััจจัย
สภาพิ่คล่องิทั�ว่โลก ด�านสองิมหาอำานาจ
เศร์ษัฐกิจอย่างิสหรั์ฐอเมริ์กา พิ่บการ์
ชื่ะลอตัิว่ขึ้องิการ์เติิบโติเศร์ษัฐกิจภายใน
ปัร์ะเทศจากปััจจัยเสี�ยงิหลายด�าน ในขึ้ณะ
ที�จีนกลับทยอยให�เห็นถ้ึงิการ์ฟ้�นตัิว่ขึ้องิ
ร์ะบบเศร์ษัฐกิจ แม�ยังิได�รั์บแร์งิกดดันจาก
นโยบาย โควิ่ดเป็ันศ่นย์ ด�านจีดีพีิ่ไทยนัก
วิ่เคร์าะห์ซิึ่ตีิ�คาดอย่่ที� 3.5% อันเป็ันผลจาก
ภาคการ์ท่องิเที�ยว่ที�เริ์�มกลับมา พิ่ร์�อมยังิ
คงิคาดการ์ณเ์ดิมว่่า กนงิ. เติร์ยีมข้ึ้�นอัติร์า
ดอกเบี�ยนโยบาย 0.25% สามครั์�งิภายใน
ปีันี�และปีัหน�า เพืิ่�อพิ่ยุงิร์ะบบเศร์ษัฐกิจไทย
โดยร์ว่มที�เริ์�มทยอยฟ้�นตัิว่ จากขึ้�อม่ลส่งิ
ผลให�ภาพิ่ร์ว่มขึ้องิติลาดการ์ลงิทุนยังิคงิ
มีคว่ามท�าทายอย่างิต่ิอเนื�องิด�ว่ยเช่ื่นกัน 
นอกจากนี�นกัวิ่เคร์าะห์ซิึ่ตีิ�ยังิมมีมุมองิบว่ก
ต่ิอติร์าสาร์หนี�คุณภาพิ่ส่งิที�ได�ผลปัร์ะโยชื่น์
จากสถึานการ์ณ์ที�เกิดข้ึ้�น พิ่ร์�อมแนะการ์
ลงิทุนคร้์�งิปีัหลังิ 2565 ได�แก่ ลดการ์การ์
ถืึอเงิินสดด�ว่ยการ์ลงิทุนในกลุ่มติร์าสาร์
หนี�ที�คาดการ์ณ์ว่่าจะให�ผลติอบแทนที�ดี 
ต่ิอด�ว่ยการ์ลงิทุนในผ่�นำาอุติสาหกร์ร์ม
ร์ะยะยาว่ เพืิ่�อแสว่งิหาผลติอบแทนในกลุ่ม
อุติสาหกร์ร์มที�มีร์ายได�ดีอย่างิสมำ�าเสมอ 
เช่ื่น กลุ่มพิ่ลังิงิานสะอาด กลุ่มร์ถึยนต์ิ
ไฟฟ้า เทคโนโลยีดิจิทัลไลเซึ่ชื่ัน ฟินเทค 
กลุ่มการ์ด่แลสุขึ้ภาพิ่และเภสัชื่กร์ร์ม ฯลฯ 
ปิัดท�ายด�ว่ยการ์ลงิทุนทางิเลือกนอกเหนือ
จากสินทรั์พิ่ย์หลักเพืิ่�อกร์ะจายคว่ามเสี�ยงิ
และรั์กษัาผลปัร์ะโยชื่น์พิ่อร์์ติลงิทุนในร์ะยะ
ยาว่ คว่บค่่ไปักับการ์จับติาปัร์ะเด็นสำาคัญ
ขึ้องิสถึานการ์ณ์โลกอย่างิใกล�ชิื่ด

มริ.เค์น	เพ็งิ	นักยุทธศาสตร์ิการิลงิทุน
ปริะจำาภููมิภูาค์เอิเชีูยแปซิกฟิื้ก	ธนาค์าริ
ซิตี�แบงิก์ กล่าว่ว่่า สำาหร์ับภาพิ่ร์ว่ม
เศร์ษัฐกิจโลกในช่ื่ว่งิคร้์�งิปีัหลังิ 2565 นัก
วิ่เคร์าะห์ซิึ่ตีิ�คาดการ์ณ์ว่่าทั�ว่โลกยังิติ�องิ
เผชิื่ญกับสภาว่ะสภาพิ่คล่องิทางิเศร์ษัฐกิจ 
อันเป็ันผลจากสถึานการ์ณ์เงิินเฟ้อที�ยังิส่งิ
ในหลายปัร์ะเทศ ปััญหาห่ว่งิโซ่ึ่อุปัสงิค์และ
อุปัทานที�ไม่สมดุล นโยบายและมาติร์การ์
ด�านการ์เงิินและธินาคาร์ขึ้องิแต่ิละปัร์ะเทศ
ที�เขึ้�มงิว่ดข้ึ้�น ปััญหาร์าคาพิ่ลังิงิานจาก
เหติุการ์ณ์รั์สเซีึ่ย-ย่เคร์น เป็ันติ�น ในขึ้ณะ
ที�ปัร์ะเทศมหาอำานาจเศร์ษัฐกิจ นำาโดย
สหรั์ฐฯ แสดงิให�เห็นถ้ึงิแนว่โน�มการ์เติิบโติ
ขึ้องิเศร์ษัฐกิจที�อาจเขึ้�าส่่ภาว่ะถึดถึอย
หลังิพิ่บอุปัสร์ร์คจากทั�งิปััญหาเงิินเฟ้อ
ยังิคงิพุ่ิ่งิข้ึ้�นต่ิอเนื�องิ อัติร์าการ์ว่่างิงิาน
และการ์ปัรั์บข้ึ้�นค่าจ�างิ ดัชื่นีคว่ามเชืื่�อมั�น
ผ่�บริ์โภคลดลงิโดยเฉพิ่าะในกลุ่มสินค�า
อุปัโภคบริ์โภค ยกเว่�นก๊าซึ่ธิร์ร์มชื่าติิ ร์ว่ม
ถ้ึงิอสังิหาริ์มทรั์พิ่ย์ และภาคบริ์การ์ ติลอด
จนการ์ที�ธินาคาร์กลางิสหรั์ฐ (Fed) เดิน
หน�าอัติร์าดอกเบี�ยนโยบายเชิื่งิรุ์กเพืิ่�อ
คว่บคุมเงิินเฟ้อ ทำาให�นักวิ่เคร์าะห์ซิึ่ตีิ�มองิ
ว่่ากว่่าสถึานการ์ณ์เงิินเฟ้อขึ้องิสหรั์ฐฯ 
จะกลับไปัยังิจุดเดิมก่อนเกิดสถึานการ์ณ์
รั์สเซีึ่ย-ย่เคร์น อาจใชื่�ร์ะยะเว่ลาถึง้ิ 10 ปีั ใน
ขึ้ณะที�ปัร์ะเทศจีน แสดงิให�เห็นถ้ึงิแนว่โน�ม
การ์ทยอยฟ้�นตัิว่ขึ้องิร์ะบบเศร์ษัฐกิจ แม�
ยังิได�รั์บแร์งิกดดันจากนโยบายคว่บคุมโค
วิ่ดเป็ันศ่นย์ (Zero COVID Policy) โดยพิ่บ
ว่่าดัชื่นี PMI ภาคบริ์การ์มีการ์ดีดตัิว่เพิิ่�ม
ข้ึ้�น ร์ว่มถ้ึงิการ์ที�รั์ฐบาลจีนได�เติร์ียมออก
นโยบายต่ิางิ ๆ เพืิ่�อกร์ะตุิ�นการ์ฟ้�นตัิว่ขึ้องิ

ติลาดทุน โดยเฉพิ่าะกลุ่มอสังิหาริ์มทรั์พิ่ย์ 
ซ้ึ่�งิเป็ันแร์งิผลักดันสำาคัญต่ิอการ์เติิบโติ
ขึ้องิร์ะบบเศร์ษัฐกิจปัร์ะเทศ

จากขึ้�อม่ลขึ้�างิติ�นทำาให�ภาพิ่ร์ว่มติลาด
การ์ลงิทุนยังิคงิเผชิื่ญคว่ามท�าทายต่ิอ
เนื�องิ จากคว่ามผันผว่นขึ้องิติลาดหุ�นและ
พัิ่นธิบัติร์ร์ัฐบาล แติ่นักวิ่เคร์าะห์ซิึ่ตีิ�มีมุม
มองิบว่กต่ิอติร์าสาร์หนี�คุณภาพิ่ส่งิที�ได�
ผลปัร์ะโยชื่น์จากสถึานการ์ณ์ที�เกิดข้ึ้�น 
เช่ื่น อัติร์าผลติอบแทนพัิ่นธิบัติร์รั์ฐบาล
สหรั์ฐที�เพิิ่�มข้ึ้�น ถืึอเป็ันครั์�งิแร์กในร์อบ
หลายปีัที�อัติร์าผลติอบแทนคงิที�ได�เพิิ่�มข้ึ้�น
ถ้ึงิร์ะดับที�พัิ่นธิบัติร์สามาร์ถึเพิิ่�มม่ลค่าให�
กับพิ่อร์์ติการ์ลงิทุนโดยร์ว่ม นอกเหนือ
จากการ์ถืึอคร์องิเงิินสดเพีิ่ยงิอย่างิเดียว่ 
อย่างิไร์ก็ดียังิคงิมีปััจจัยเสี�ยงิที�อาจกดดัน
ติลาดเพิิ่�มเติิมได� เช่ื่น คว่ามต้ิงิเครี์ยดทางิ
ภ่มิรั์ฐศาสติร์์ทั�ว่โลกที�ทวี่คว่ามรุ์นแร์งิข้ึ้�น 
ดังินั�นนักลงิทุนคว่ร์จับติาปัร์ะเด็นสำาคัญ
ขึ้องิสถึานการ์ณ์โลกอย่างิใกล�ชิื่ด เพืิ่�อ
กร์ะจายคว่ามเสี�ยงิและรั์กษัาผลปัร์ะโยชื่น์
พิ่อร์์ติลงิทุนในร์ะยะยาว่ พิ่ร์�อมกันนี�ได�
แนะนำากลยุทธ์ิการ์ลงิทุนในช่ื่ว่งิคร้์�งิปีัหลังิ 
2565 ได�แก่ 

· Bonds are Back! – ยังิแนะนำาให�
ลดการ์ถืึอเงิินสดด�ว่ยการ์ลงิทุนในกลุ่ม
ติร์าสาร์หนี�ร์ะยะยาว่ที�คาดการ์ณ์ว่่าจะให�
ผลติอบแทนที�ดี เช่ื่น ตัิ�ว่เงิินคลังิ (Treasury 
bill) พัิ่นธิบัติร์รั์ฐบาลสหร์ฐัอายุ 10 ปีั (10-
year US Treasuries) เป็ันติ�น
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·    Long term leaders – การ์ลงิทุนใน
ผ่�นำาอุติสาหกร์ร์มร์ะยะยาว่ เพืิ่�อแสว่งิหาผล
ติอบแทนในกลุ่มอุติสาหกร์ร์มที�มีคุณภาพิ่ 
มีร์ายได�สมำ�าเสมอและมีโอกาสเติิบโติส่งิใน
ร์ะยะยาว่ โดยเฉพิ่าะหุ�นกลุ่มที�จ่ายปัันผล
และมีการ์เติิบโติขึ้องิการ์จ่ายปัันผลอย่างิ
ต่ิอเนื�องิ ไม่ว่่าจะเป็ัน กลุ่มพิ่ลังิงิานสะอาด 
กลุ่มร์ถึยนต์ิไฟฟ้า กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัล
ไลเซึ่ชื่ัน ฟินเทค กลุ่มการ์ด่แลสุขึ้ภาพิ่
และเภสัชื่กร์ร์ม ติลอดจนกลุ่มเทคโนโลยี
ที�เกี�ยว่ขึ้�องิกับการ์รั์กษัาคว่ามมั�นคงิ
ปัลอดภัยทางิไซึ่เบอร์์

· Alternative Investments in Uncertain 
Times – การ์ลงิทุนทางิเลือกนอกเหนือ
จากสินทรั์พิ่ย์หลักในช่ื่ว่งิติลาดผันผว่น
เพืิ่�อป้ัองิกันคว่ามเสี�ยงิในร์ะยะยาว่ เช่ื่น 
กองิทุนบริ์หาร์คว่ามเสี�ยงิ หรื์อในสินทรั์พิ่ย์
ติร์าสาร์ทุนนอกติลาด หรื์อหุ�นนอกติลาด 
(Private Equity) เป็ันติ�น

นางิสาวนลิน	ฉััตริโชูติธริริม	
นักเศริษัฐศาสตร์ิ	ธนาค์าริ
ซิตี�แบงิก์	 ปริะเทศไทย กล่าว่ว่่า 
สำาหรั์บภาพิ่ร์ว่มขึ้องิเศร์ษัฐกิจไทย ซิึ่ตีิ�
คาดหวั่งิถ้ึงิการ์มาถ้ึงิขึ้องินักท่องิเที�ยว่ที�

เพิิ่�มข้ึ้�นในช่ื่ว่งิคร้์�งิปีัหลังิ 2565 และในปีั 
2566 จากปััจจัยจำานว่นนักท่องิเที�ยว่ที�
เดินทางิเขึ้�าไทยที�แสดงิให�เห็นถ้ึงิแข็ึ้งิแกร่์งิ
กว่่าที�คาด อันเป็ันผลจากการ์ที�ภาครั์ฐ
ยกเลิกขึ้�อจำากัดการ์เดินทางิ ร์ว่มถ้ึงิการ์ที�
ปัร์ะเทศเพืิ่�อนบ�านกลับมาเปิัดพิ่ร์มแดนอีก
ครั์�งิ ในขึ้ณะที�ดุลบัญชีื่เดินสะพัิ่ดซิึ่ตีิ�มองิ
ว่่ามีแนว่โน�มที�จะยังิคงิขึ้าดดุลในปีั 2565 
สืบเนื�องิจากร์าคาสินค�าโภคภัณฑ์์ที�ส่งิและ
การ์ใชื่�จา่ยในภาคคา่ขึ้นส่งิที�เพิิ่�มข้ึ้�น แต่ิในปีั 
2566 มองิว่่าการ์เกินดุลจะเริ์�มทยอยส่งิ
ข้ึ้�นจากร์ายได�การ์ฟ้�นตัิว่ขึ้องิภาคการ์ทอ่งิ
เที�ยว่ที�กลับมา โดยซิึ่ตีิ�ได�ปัรั์บคาดการ์ณ์
การ์เติิบโติขึ้องิจีดีพีิ่ไทยในปีั 2565 ลดลงิ
เล็กน�อยที� 3.5% (จากเดิม 3.6%) และปีั 
2566 อย่่ที� 4.5% (จากเดิม 4.8%) เนื�องิ
ด�ว่ยสถึานการ์ณ์การ์ใชื่�จ่ายภาครั์ฐ และ
การ์เติิบโติขึ้องิเศร์ษัฐกิจทั�ว่โลกที�ชื่ะลอตัิว่ 
ร์ว่มถ้ึงิซิึ่ตีิ�ยังิคงิคว่ามคาดการ์ณ์ว่่า กนงิ. 
จะเติร์ยีมข้ึ้�นอัติร์าดอกเบี�ยนโยบาย 0.25% 
สามครั์�งิ โดยครั์�งิแร์กคือในช่ื่ว่งิคร้์�งิปีัหลังิ 
2565 และอีกสองิครั์�งิภายในช่ื่ว่งิคร้์�งิปีั
แร์ก 2566 ติามที�ได�คาดการ์ณ์ไว่�ที�ก่อน
หน�านี�เช่ื่นเดิม

ด�าน นางิสาว่เจน โอเจร์ญิ ผ่�ช่ื่ว่ยกร์ร์มการ์
ผ่�จัดการ์ใหญ่ ฝ่�ายบุคคลธินกิจ ธินาคาร์
ซิึ่ตีิ�แบงิก์ ปัร์ะเทศไทยกล่าว่ว่่า ในช่ื่ว่งิคร้์�งิ
ปีัหลังิ 2565 ซิึ่ตีิ�แบงิก์ได�เติรี์ยมนำาเสนอ
กองิทุนใหม่ ๆ ให�ล่กค�าซิึ่ตีิ�โกลด์ ร์ว่มถ้ึงิ
ซิึ่ตีิ�ไพิ่ร์ออริ์ตีิ�อย่างิต่ิอเนื�องิ ซ้ึ่�งินำาไปัส่่การ์
เติิบโติด�านการ์ลงิทุน ล่าสุดกับการ์จับ
มือ เว่ลลิงิตัิน เมเนจเมนท์ (Wellington 
Management) บริ์ษััทชัื่�นนำาด�านบริ์หาร์

กองิทุนในสหรั์ฐฯ นำาเสนอ 2 กองิทุนเปิัด
ใหม่ล่าสุด ได�แก่ เว่ลลิงิตัิน โกลบอล เฮลท์ 
แคร์์ ฟันด์ (Wellington Global Health 
Care Equity Fund) ที�มีนโยบายการ์
ลงิทุนในบริ์ษััทในอุติสาหกร์ร์มที�เกี�ยว่ขึ้�องิ
กับการ์ด่แลสุขึ้ภาพิ่ทั�ว่โลก และ เว่ลลิงิตัิน 
เอเชีื่ย เทคโนโลยี ฟันด์ (Wellington Asia 
Technology Fund) ที�มนีโยบายการ์ลงิทนุ
ในบริ์ษััทที�เกี�ยว่ขึ้�องิกับเทคโนโลยีต่ิางิ ๆ  ใน
ภ่มิภาคเอเชีื่ย ซ้ึ่�งิปััจจุบันทั�งิสองิกองิทุน
เป็ันกร์ะแสการ์ลงิทุนที�น่าจับติามองิ

นอกจากนี�ซิึ่ตีิ�แบงิก์ยังินำาเสนอบริ์การ์การ์
ลงิทุนได�ทั�ว่โลกกว่่า 200 กองิทุน จาก
พัิ่นธิมิติร์ที�หลากหลายกับ 5 บลจ. ใน
ปัร์ะเทศและ 13 บลจ.ติ่างิปัร์ะเทศ ซึ่้�งิมี
คว่ามหลากหลายขึ้องิกองิทุนทั�งิปัร์ะเภท
ขึ้องิสินทรั์พิ่ย์ และภ่มิภาคขึ้องิการ์ลงิทุน 
คว่บค่่ไปักับการ์อำานว่ยคว่ามสะดว่กแก่
ล่กค�า อาทิ บริ์การ์ผ่�ด่แลบัญชีื่ที�พิ่ร์�อมให�
บริ์การ์คำาแนะนำาและอำานว่ยคว่ามสะดว่ก
ในการ์ทำาธุิร์กร์ร์มต่ิางิ ๆ การ์ลงิทุนให�กับ
ล่กค�าผ่านทางิโทร์ศัพิ่ท์ พิ่ร์�อมทั�งิให�ล่กค�า
สามาร์ถึบริ์หาร์คว่ามมั�งิคั�งิสะดว่กในทุก
โอกาสผ่านซิึ่ตีิ� โมบายล์ แอปัพิ่ลิเคชัื่น โดย
ล่กค�าสามาร์ถึทำาการ์ซืึ่�อ-ขึ้ายกองิทุนได�
ด�ว่ยตัิว่เองิ การ์ติร์ว่จสอบคว่ามเคลื�อนไหว่
ขึ้องิพิ่อร์์ทการ์ลงิทุน การ์โอนเงิินผ่านทางิ
พิ่ร์�อมเพิ่ย์ไปัยังิต่ิางิธินาคาร์ หรื์อโอนเงิิน
ไปัยังิบัญชีื่ต่ิางิปัร์ะเทศได�ง่ิาย ๆ ร์ว่มถ้ึงิ
สามาร์ถึเปิัดบัญชีื่สกุลเงิินต่ิางิปัร์ะเทศได�
ทันทีติลอด 24 ชัื่�ว่โมงิ ฯลฯ เป็ันติ�น
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ทั�งินี�ล่กค�าซิึ่ตีิ�โกลด์สามาร์ถึรั์บขึ้�อเสนอพิิ่เศษัรั์บซืึ่�อและขึ้ายกองิทุนผ่านซิึ่ตีิ� โมบายล์ แอปัพิ่ลิเคชัื่น รั์บเคร์ดิติเงิินคืนค่า
ธิร์ร์มเนียมการ์ซืึ่�อ 5%* หรื์อส่งิสุด 150,000 บาท* เมื�อมียอดซืึ่�อกองิทุนร์ว่มที�ร่์ว่มร์ายการ์ขัึ้�นติำ�าร์ว่ม 100,000 บาท 
พิ่ร์�อมรั์บเคร์ดิติเงิินเคืนเพิิ่�มส่งิสุดอีก 150,000 บาท* เมื�อลงิทุนด�ว่ยเงิินลงิทุนใหม่ในกองิทุนที�ร่์ว่มร์ายการ์ สำาหรั์บล่กค�า
ใหม่รั์บเคร์ดิติเงิินคืนส่งิสด 15,800 บาท* เมื�อเปิัดบัญชีื่ใหม่และมีการ์ใชื่�จ่ายผ่านบัติร์เคร์ดิติซิึ่ตีิ� และรั์บดอกเบี�ยเงิินฝ่าก
ปัร์ะจำาส่งิสุด 2%  ต่ิอปีั 3 เดือน ตัิ�งิแต่ิ 1 กร์กฎาคม 2565 ถ้ึงิวั่นที� 30 กันยายน 2565  โดยผ่�สนใจสนใจขึ้�อม่ลเพิิ่�มเติิม
เกี�ยว่กับซิึ่ตีิ�โกลด์ กรุ์ณาติิดต่ิอธินาคาร์ซิึ่ตีิ�แบงิก์ ปัร์ะเทศไทย โทร์. 0-2081-0999 หรื์อ www.citibank.co.th/th/citigold

ทั�งินี� ธินาคาร์ซิึ่ตีิ�แบงิก์ ปัร์ะเทศไทย ได�จัดงิาน "Citigold Mid-Year Outlook 2022" แถึลงิขึ้�อม่ลทิศทางิเศร์ษัฐกิจและ
การ์ลงิทุนโลกคร้์�งิปีัหลังิ 2565 เมื�อเร็์ว่ ๆ นี� สอบถึามขึ้�อม่ลเพิิ่�มเติิมติิดต่ิอ ธินาคาร์ซิึ่ตีิ�แบงิก์ ปัร์ะเทศไทย หรื์อ 
www.citibank.co.th  

ซิตี�แบงิก์	อัิปเดตเศริษัฐกิจโลกค์รึิ�งิปีหลังิ	65	

เผชิูญ่ค์วามเสี�ยงิสภูาพค์ล่อิงิทั�วโลก	/ค์าดจีดีพีไทย	3.5%
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อิินไซด์	Business
บีจีซี	ส่งิค์วามห่วงิใยให้เยาวชูนใน

สถานสงิเค์ริาะห์เยาวชูนมูลนิธิมหาริาชู	
ภูายใต้โค์ริงิการิ	Helping	Hands	For	Thai

LEO	เข้่าทำาเนียบ	
หุ้น	ESG100	ปี	65

กรุิงิศรีิ	ต่อิยอิดกลยุทธ์	One	Retail	
จับม้อิกรุิงิศรีิ	ค์อินซูมเมอิร์ิ	

รุิกข่ยายฐานบัญ่ชีูเงิินฝ่ากดิจิทัล

PTG	ป้�นแบรินด์	"Coffee	World"	
สู่ร้ิาน	Specialty	Coffee	เต็มรูิปแบบ
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สรุิปมูลค์่าการิซ้�อิข่ายสรุิปมูลค์่าการิซ้�อิข่าย
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สรุิปมูลค์่าการิซ้�อิข่ายสรุิปมูลค์่าการิซ้�อิข่าย
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