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โชว์์กำำ�ไร 6 เดืือนแรกำ ทะย�น 418% 
ประกำ�ศปรับเป้�ร�ยได้ืใหม่่ 

แตะ 18,000 ล้้�นบ�ท

AGE

บมจ.เอเชีีย กรีีน เอนเนอจี ("AGE") โชีว์์ฟอร์ีม
เด่่น ตามนัด่ อว์ด่ผลงาน 6 เดื่อนของปีี 2565 
ทำำานวิ์ไฮไมห่ยุด่ กว์าด่รีายได้่รีว์ม แตะ 8,267.8 
ล้านบาทำ เพิ่ิ�มข้�น 42.4%(YoY) ขณะทีำ�กำาไรีสุุทำธิิ 
628.5 ล้านบาทำ เพิิ่�มข้�น 418%  (YoY) สุะท้ำอน
คว์ามแข็งแกร่ีงด้่านการีบริีหารีจัด่การีตน้ทุำนทีำ�
ดี่ คว์บค่่คว์ามต้องการีใช้ีถ่่านหิน – โลจิสุติกส์ุ
โตต่อเนื�อง ด้่านผ้่บริีหารี "พิ่นม คว์รีสุถ่าพิ่รี" 
สัุ�งปีรัีบเป้ีารีายได้่ ปีี 2565 ใหม่เป็ีนรีอบ 2 
มั�นใจปีีนี�รีายได้่ทำะยานแตะ 18,000 ล้านบาทำ
          
นายพนม	ควริสถาพริ	ปริะธานกริริมการิ
บริิหาริ	 บริิษััท	 เอิเชีีย	 กรีิน	 เอินเนอิจี	
จำากัด	 (มหาชีน)	 ("AGE") (Mr. PANOM 
KUANSATAPORNCHAIRMAN EXECUTIVE 
COMMITTEE  MANAGING DIRECTOR 
ASIA GREEN ENERGY PUBLIC COMPANY 
LIMITED ) ผ้่จัด่จำาหน่ายถ่่านหินบิท่ำมินัสุ 
(ถ่่านหินสุะอาด่) และผ้่ให้บริีการีด่า้นโลจสิุติสุก์
แบบครีบว์งจรี ขนสุ่งทำางนำ�า-ทำางบก-ท่ำาเรืีอ-
คลังสิุนค้า เปิีด่เผยถ้่งผลปีรีะกอบการีงว์ด่ 
6 เดื่อนแรีกปีี 2565 สิุ�นสุุด่วั์นทีำ� 30 มิถุ่นายน  
2565 ว่์า บริีษััทำฯ มีรีายได้่จากการีขายและ
บริีการี 8,267.8 ล้านบาทำ เพิิ่�มข้�น 42.4 % 
(YoY) โด่ยแบง่เป็ีนรีายได่จ้ากการีขายถ่่านหินทีำ� 
7,976.4 ล้านบาทำ เพิิ่�มข้�น 42.5 % (YoY) และ
รีายได้่จากธุิรีกิจให้บริีการีโลจิสุติกส์ุ ทีำ� 291.3 
ล้านบาทำ เพิ่ิ�มข้�น 38.8 % (YoY) สุ่งผลให้อัตรีา
กำาไรีสุุทำธิิ ในงว์ด่ 6 เด่ือน แตะรีะด่ับ 628.5 
ล้านบาทำ เพิ่ิ�มข้�นจากงว์ด่เด่ียว์กันของปีีก่อน 
417.9 % ทีำ�มีกำาไรีสุุทำธิิ 121.3 ล้านบาทำ (YoY) 
โด่ยมีปีริีมาณยอด่ขายถ่่านหินรีว์ม ณ งว์ด่ 6 
เดื่อนแรีกทีำ� 1.92 ล้านตัน

สุ่ว์นงว์ด่ไตรีมาสุ 2/2565 บริีษััทำฯ มีรีายได้่
จากการีขายและบรีิการี 4,553.7 ล้านบาทำ 
เพิิ่�มข้�น 53.8 % (YoY) โด่ยแบ่งเป็ีนรีายได้่จาก
การีขายถ่่านหินทีำ� 4,398.9 ล้านบาทำ เพิิ่�มข้�น 
54.1 % (YoY) และรีายได้่จากธุิรีกิจให้บริีการี
โลจิสุติกส์ุทีำ� 154.9 ล้านบาทำ เพิิ่�มข้�น 44.8% 
(YoY) สุ่งผลให้กำาไรีสุุทำธิิ แตะรีะด่ับทีำ� 313.9 
ล้านบาทำ เพิ่ิ�มข้�นจากงว์ด่เด่ียว์กันของปีีก่อน 
83,298.2% ทีำ�มีกำาไรีสุุทำธิิ 0.4 ล้านบาทำ

ถ้่งแมว่้์าดั่ชีนรีีาคาถ่่านหินโลกยงัคงมกีารีปีรีบั
ตัว์ค่อนข้างผันผว์นแต่ AGE มีการีติด่ตาม
และปีรีะเมินสุถ่านการีณ์อย่างใกล้ชิีด่ สุ่งผลให้
กลุ่มบริีษััทำฯ สุามารีถ่รัีกษัาสุ่ว์นต่างรีะหว่์าง
รีาคาขายและรีาคาต้นทุำนของถ่่านหินได้่อย่าง
มปีีรีะสิุทำธิิภาพิ่ ปีรีะกอบกับธุิรีกิจให้บริีการีโลจิ
สุติกส์ุ  มีการีเติบโตเพิิ่�มข้�นต่อเนื�อง จากกลุ่ม
ล่กค้าทีำ�ใช้ีบริีการีขนสุ่งเกี�ยว์กับสิุนค้าปีรีะเภทำ
ป่ีนซีีเมนต์ ทำรีาย แก้ว์ และกากอุตสุาหกรีรีม 
กลับมาด่ำาเนินธุิรีกิจได้่อย่างต่อเนื�อง

ปีรีะธิานกรีรีมการีบรีิหารี บมจ.เอเชีีย กรีีน 
เอนเนอจี "AGE" กล่าว์เพิิ่�มเติมว่์า ภายใต้
การีขับเคลื�อนกลยุทำธ์ิทัำ�งในสุ่ว์นของธุิรีกิจ
การีจำาหน่ายถ่่านหิน ซ้ี�งเป็ีนธุิรีกิจหลัก (Core 
Business)  คว์บค่่กับการีให้บริีการีด้่านโล
จิสุติกส์ุอย่างครีบว์งจรี ตอกยำ�าให้เห็นถ้่ง
ศัักยภาพิ่คว์ามแข็งแกร่ีงทีำ� AGE สุะท้ำอนออก
มาให้เห็นถ้่งการีเติบโตของผลการีด่ำาเนินงาน
ในงว์ด่ 6 เด่ือนแรีกของปีี 2565 และมีแนว์
โน้มทีำ�จะขยายตัว์เพิิ่�มข้�นต่อเนื�องในช่ีว์งคร้ี�งปีี
หลัง จากคว์ามต้องการีใช้ีถ่่านหินทีำ�คาด่ว่์าจะ
ปีรัีบตัว์สุ่งข้�น จากการีฟ้�นตัว์ของเศัรีษัฐกิจทัำ�ง

ใน และต่างปีรีะเทำศั โด่ยเตรีียมทำยอยสุ่งมอบ
ถ่่านหินในช่ีว์งคร้ี�งปีีหลังกว่์า 4 แสุนตัน ขณะ
ทีำ�แผนการีขยายธุิรีกิจด้่านโลจิสุติกส์ุ (ทำางบก 
ทำางนำ�า บริีการีท่ำาเรืีอ และบริีการีให้เช่ีาคลัง
สิุนค้า) ทีำ�จะด่ำาเนินการีในปีี 2565 ได้่แก่ ลงทุำน
รีถ่บรีรีทุำกเพิิ่�ม 20 คัน ม่ลค่า 80 ล้านบาทำ 
ลงทุำนโกดั่งเก็บสิุนค้าม่ลค่า 40 ล้านบาทำ และ
ลงทุำนในรีะบบบริีหารีจัด่การี IT ม่ลค่า10 ล้าน
บาทำ เพืิ่�อรีองรัีบการีให้บริีการีด้่านโลจิสุติกส์ุ 
ในรีะยะยาว์ และเสุริีมสุร้ีางการีเติบโตอย่าง
แข็งแกร่ีงของผลการีด่ำาเนนิงานรีว์มของกลุ่ม
บริีษััทำฯ และจากปีรีะเด่็นดั่งกล่าว์ สุ่งผลให้
บริีษััทำฯ พิิ่จารีณาปีรัีบเป้ีาหมายรีายได้่ปีี 2565 
ใหม่ ทีำ�รีะดั่บ  18,000 ล้านบาทำ จากเป้ีาหมาย
เดิ่มทีำ�ว์างไว้์ 16,000 ล้านบาทำ และมีปีริีมาณ
ยอด่ขายถ่่านหินรีว์มอย่่ทีำ� 4.5 ล้านตัน

" ในปีี 2656 ถื่อเป็ีนปีีทีำ�โด่ด่เด่่นของ AGE 
แมว่้์ารีาคาถ่่านหินจะมคีว์ามผันผว์น และอย่ใ่น
รีะดั่บทีำ�สุ่ง แต่บริีษััทำฯ สุามารีถ่บริีหารีจัด่การี
ต้นทุำนรีาคาถ่่านหิน และค่าขนสุ่งได้่อย่างมี
ปีรีะสิุทำธิิภาพิ่ ปีรีะกอบกับ ภาพิ่รีว์มเศัรีษัฐกิจ
ทีำ�เริี�มมีการีฟ้�นตัว์ ภายหลังสุถ่านการีณ์โควิ์ด่ 
จ้งทำำาให้คาด่ว่์าภาคอุตสุาหกรีรีมจะมีคว์าม
ต้องการีใช้ีถ่่านหินเพิิ่�มข้�นอย่างต่อเนื�อง อีก
ทัำ�ง AGE ยังมีธุิรีกิจให้บริีการีขนสุ่งทำางนำ�า-ทำาง
บก-ท่ำาเรืีอ-คลังสิุนค้า ซ้ี�งมีการีขยายตัว์อย่าง
โด่ด่เด่่น และยังมีแผนขยายการีเติบโตไปียัง
ธุิรีกิจเทำรีด่ดิ่�งด้่านการีจำาหน่าย และการีสุ่ง
ออกสุนิค้าเกษัตรี ซ้ี�งจะเริี�มมรีีายได่ใ้นปีี 2565 
ทำำาให้บริีษััทำฯ ปีรีะกาศัปีรัีบเป้ีารีายได้่ใหม่เพิิ่�ม
ข้�นเป็ีน 18,000 ล้านบาทำ"
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โชว์์กำำ�ไรสุุทธิิ โตกำว่์� 32% มั่�นใจคร่�งปีหลั้ง
ร�ยได้ืรว์ม่โตต�ม่เป้� 2.9 หมื่�นล้บ.

มุ่่งก้ำ�ว์สุ่่ท็อป 3 ผู้่้นำ�อสัุงห�ฯ

SPALI	คร่ิ�งิปีแริก	65

SPALI โชีว์์ผลปีรีะกอบการีคร้ี�งปีีแรีก 65 
รีายได้่ - กำาไรีพุ่ิ่ง โกยรีายได้่รีว์มสุ่งถ้่ง 
14,092 ล้านบาทำ เพิิ่�มข้�น 28% และกำาไรีสุุทำธิิ 
3,253 ล้านบาทำ โตกว่์า 32% กว์าด่ยอด่ขาย
ทำะลุ 18,216 ล้านบาทำ เพิิ่�มข้�น 40% ลุยเปิีด่
โครีงการีใหม่อีก 21 โครีงการี ม่ลค่ารีว์ม 
19,290 ล้านบาทำ ขยายโปีรีดั่กส์ุใหม่กลุ่ม
แนว์รีาบ และบุกทำำาเลใหม่ตา่งจังหวั์ด่มากข้�น 
พิ่ร้ีอมปีรีะเมินคร้ี�งปีีหลังมั�นใจรีายได้่รีว์มโต
ตามเป้ีา 29,000 ล้านบาทำ ด้่ว์ยยอด่ขายทีำ�
รีอรัีบร้่ีรีายได้่ ในมอือีกกว่์า 27,962ล้านบาทำ 
รีองรัีบคว์ามแข็งแกร่ีงในทุำกสุถ่านการีณ์

นายไตริเตชีะ	ตั�งิมติธริริม	กริริมการิ
ผู้้� จัดการิ	 บริิษััท	 ศุุภาลััย	 จำากัด	
(มหาชีน) กล่าว์ว่์า ภาพิ่รีว์มการีด่ำาเนิน
งานในช่ีว์งคร้ี�งปีีแรีก 2565 ของบริีษััทำฯ 
สุามารีถ่ทำำาผลงานได้่ดี่กว่์าทีำ�คาด่การีณ์ไว้์
ทัำ�งยอด่ขาย รีายได้่ และยอด่โอนกรีรีมสิุทำธิิ� 
โด่ยเฉพิ่าะในกลุ่มสิุนค้าสุร้ีางเสุร็ีจพิ่ร้ีอม
เข้าอย่่โครีงการีแนว์รีาบและคอนโด่มิเนียม

ทีำ�กรีะจายไปีในหลายทำำาเลมีการีเติบโตดี่มาก 
เนื�องจากล่กค้าได้่เห็นสิุนค้าจริีง ในรีาคาทีำ�จับ
ต้องได้่ ถื่อว่์าสุ่งผลดี่ต่อยอด่โอนกรีรีมสิุทำธิิ�
ของบรีิษััทำฯ รีว์มทัำ�งบริีษััทำฯ ยังมีสิุนค้า
สุร้ีางเสุรี็จพิ่ร้ีอมเข้าอย่่ในมืออีก 23,200 
ล้านบาทำ แบ่งเป็ีนโครีงการีคอนโด่มิเนียม
กว่์า 15,800 ล้านบาทำ และโครีงการีแนว์
รีาบ 7,400 ล้านบาทำ ซ้ี�งคาด่ว่์าจะเข้ามารี
องรัีบการีเติบโตของยอด่ขายในคร้ี�งปีีหลัง 
สัุญญาณบว์กจากการีฟ้�นตัว์ของยอด่ผ้่เข้า
ชีมโครีงการีอย่างต่อเนื�อง รีว์มทัำ�งแผนการี
เปิีด่ตัว์โครีงการีใหม่ในกลุ่มสิุนค้าแนว์รีาบ
และคอนโด่มเินียมเป็ีนไปีตามแผนทีำ�ตั�งไว้์ โด่ย
มกีารีเปิีด่ตัว์แบรีนด์่ใหม่ พิ่ร้ีอมแบบบ้านใหม่ 
ฟังก์ชัีนใหม่ กับโครีงการีแนว์รีาบอย่างศุัภ
าลัย ทัำสุคาน ีด่อนแก้ว์ - แม่ริีม โครีงการี สุุด่
หร่ีสุไตลอิ์ตาลี ท่ำามกลางขนุเขา หน้�งในทำำาเล
ทีำ�ดี่ทีำ�สุุด่ของอำาเภอแม่ริีม จังหวั์ด่เชีียงใหม่ 
และโครีงการีคอนโด่มิเนียมแบรีนด์่ลอฟท์ำ
ตอบโจทำย์คนรุ่ีนใหม่ทีำ�ชืี�นชีอบสุไตล์ลอฟท์ำ 
2 โครีงการี คือ ศุัภาลัย ลอฟท์ำ สุถ่านี
ภาษีัเจริีญ และ ศุัภาลัย ลอฟท์ำ รัีชีด่าฯ - 
ว์งศ์ัสุว่์าง ซ้ี�งได้่รัีบคว์ามสุนใจเป็ีนอย่างมาก
จากล่กค้า สุ่งผลให้บริีษััทำฯ ทำำาผลงานได้่เกิน
กว่์าเป้ีาหมายทีำ�ตั�งไว้์

โด่ยในช่ีว์งคร้ี�งปีีแรีก 2565 มีการีเปีิด่ตัว์
โครีงการีใหม่แล้ว์ ทัำ�งหมด่ 13 โครีงการี ใน
พืิ่�นทีำ�กรุีงเทำพิ่ฯ ปีริีมณฑล และต่างจังหวั์ด่ 
ซ้ี�งเป็ีนโครีงการีแนว์รีาบ 11 โครีงการี และ

โครีงการีคอนโด่มิเนียม 2 โครีงการี ม่ลค่า
รีว์มปีรีะมาณ 20,710 ล้านบาทำ ทำำาให้ผลการี
ด่ำาเนินงานในช่ีว์ง 6 เดื่อนแรีก บริีษััทำฯ ยัง
คงรัีกษัาการีเติบโตทีำ�ยอด่เยี�ยมในทุำกกลุ่มทีำ�
อย่่อาศััย ยอด่ขายรีว์ม อย่่ทีำ� 18,216 ล้าน
บาทำ เพิิ่�มข้�น 40% จากช่ีว์งเดี่ยว์กันของ
ปีี 2564 อย่่ทีำ� 13,005 ล้านบาทำ และเพิิ่�ม
ข้�น 6% อย่่ทีำ� 9,364 ล้านบาทำ เมื�อเทีำยบกับ
ไตรีมาสุ 1/2565 อย่่ทีำ� 8,852 ล้านบาทำ โด่ย
มาจากการีตอบรัีบทีำ�ดี่ของล่กค้าในทุำกทำำาเล
โครีงการีทีำ�มสิีุนค้าสุร้ีางเสุร็ีจพิ่ร้ีอมอย่่ รีว์ม
ถ้่งโครีงการีทีำ�เปิีด่ตัว์ใหม ่ซ้ี�งแบ่งเป็ีนสุดั่สุ่ว์น
ยอด่ขายคอนโด่มิเนียมทีำ�เปิีด่ใหม่และสุร้ีาง
เสุรีจ็พิ่ร้ีอมอย่่ 5,730 ล้านบาทำ คิด่เปีน็ 96% 
และยอด่ขายสุนิค้าแนว์รีาบในกลุ่มสิุนค้าบ้าน
เดี่�ยว์ บ้านแฝด่ และทำาว์น์โฮม 12,486 ล้าน
บาทำ คิด่เป็ีน 24% และคิด่เป็ีน 65% จากเป้ีา
หมายยอด่ขายทีำ�ตั�งไว้์ 28,000 ล้านบาทำ ซ้ี�ง
คาด่ว่์าบริีษััทำฯ มีโอกาสุทีำ�ทำำายอด่ขาย ในปีี 
2565 ได้่สุ่งกว่์าเป้ีาหมายทีำ�ตั�งไว้์
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โชว์์กำำ�ไรสุุทธิิ โตกำว่์� 32% มั่�นใจคร่�งปีหลั้ง
ร�ยได้ืรว์ม่โตต�ม่เป้� 2.9 หมื่�นล้บ.

มุ่่งก้ำ�ว์สุ่่ท็อป 3 ผู้่้นำ�อสัุงห�ฯ

SPALI	คร่ิ�งิปีแริก	65

อีกทัำ�งบริีษััทำฯ ยังกว์าด่รีายได้่ - กำาไรีพุ่ิ่งต่อเนื�อง หลังจากทำำาสุถิ่ติรีายได้่และกำาไรีสุ่งสุุด่ไปีแล้ว์ในปีี 2564 โด่ยมี รีายได้่รีว์ม 14,092 ล้าน
บาทำ เพิิ่�มข้�น 28% โด่ยแบ่งเป็ีนรีายได้่จากการีโอนกรีรีมสิุทำธิิ�อสัุงหาริีมทำรัีพิ่ย์ทัำ�งในกรุีงเทำพิ่ฯ ปีริีมณฑล และต่างจังหวั์ด่ 13,508 ล้านบาทำ 
เพิิ่�มข้�น 27% จากปีี 2564 แบ่งเป็ีนรีายได้่จากการีโอนกรีรีมสิุทำธิิ�บ้านและทำาว์น์โฮม 55% และคอนโด่มิเนียม 45% และด้่านกำาไรีสุุทำธิิ 3,253 
ล้านบาทำ เพิิ่�มข้�น 32% จากช่ีว์งเว์ลาเดี่ยว์กันของปีี 2564 สุ่งผลให้อัตรีาหนี�สิุนทีำ�มีภารีะด่อกเบี�ยสุุทำธิิต่อสุ่ว์นของผ้่ถื่อหุ้นอย่่ทีำ�รีะดั่บ 59% 
และมีการีบริีหารีจัด่การีกรีะแสุเงินสุด่ โด่ยมียอด่ขายทีำ�รีอรัีบร้่ีรีายได้่ (Backlog) ปีรีะมาณ 27,962 ล้านบาทำ ณ 30 มิถุ่นายน 2565 โด่ย
คาด่ว่์าจะสุามารีถ่ทำยอยโอนให้ล่กค้าและรัีบร้่ีเป็ีนรีายได้่ใน ปีี 2565 จำานว์น 13,695 ล้านบาทำ โด่ยคร้ี�งปีีแรีกมีโครีงการีคอนโด่มิเนียมทีำ�
สุร้ีางเสุร็ีจสุ่งมอบโครีงการีให้ล่กค้ารีว์มทัำ�งสิุ�น 6 โครีงการี รีว์มม่ลค่า 15,820 ล้านบาทำ ซ้ี�งได้่รัีบการีตอบรัีบทีำ�ดี่จากล่กค้า

ทัำ�งนี� ทีำ�ปีรีะชีมุคณะกรีรีมการีบรีษัิัทำ มมีติอนุมติัการีจ่ายเงินปัีนผลรีะหว่์างกาลสุำาหรัีบผลปีรีะกอบการีงว์ด่คร้ี�งปีีแรีกให้แก่ผ้่ถื่อหุ้น ในอัตรีา
หุ้นละ 0.70 บาทำ โด่ยกำาหนด่วั์นทีำ�ไม่ได้่รัีบสิุทำธิิปัีนผล (XD) 23 สุ.ค. 65 และจ่ายปัีนผล วั์นทีำ� 7 ก.ย. 65

อย่างไรีก็ดี่ บริีษััทำฯ มั�นใจคร้ี�งปีีหลัง 2565 ภาพิ่รีว์มตลาด่อสุงัหาฯ ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื�อง คว์ามต้องการีสิุนค้ารีะดั่บกลางและบนยังไปี
ได้่ดี่ในสิุนค้าแนว์รีาบเปีน็ทีำ�นา่จับตามอง คอนโด่มเินยีมต้องเจาะล้กเปีน็รีายเซีกเมนต์ เตรีียมเดิ่นหนา้พัิ่ฒนาโครีงการีใหมอ่ย่างต่อเนื�อง รีว์ม 
21 โครีงการี ม่ลค่ารีว์ม 19,290 ล้านบาทำ สุะท้ำอนจากยอด่ขายสิุนค้าแนว์รีาบทีำ�แข็งแกร่ีงในช่ีว์งคร้ี�งปีีแรีก จ้งมีแผนโฟกัสุเปิีด่ตัว์โครีงการี
แนว์รีาบ 20 โครีงการี และคอนโด่มิเนียม 1 โครีงการี โด่ยมีการีออกแบบผลิตภัณฑ์และเปิีด่ตัว์แบรีนด์่ใหม่ การีพัิ่ฒนาคุณภาพิ่สิุนค้าและ
บริีการีให้ดี่ข้�นอย่างต่อเนื�อง พิ่ร้ีอมลุยเปิีด่ตลาด่อสุงัหาฯ ในจังหวั์ด่ใหม่ๆ  ในทำำาเลศัักยภาพิ่ เพืิ่�อรีองรัีบคว์ามต้องการีของผ้่บริีโภค สุำาหรีบั
โครีงการีแนว์รีาบเปิีด่เพิิ่�ม 2 จังหวั์ด่ คือ ฉะเชิีงเทำรีา นครีสุว์รีรีค์ และคอนโด่มิเนียมแบรีนด์่ใหม่อีกด้่ว์ย

ถ้่งแม้ปีี 2565 จะเปี็นปีีทีำ�ท้ำาทำายของภาคธิุรีกิจอสัุงหาริีมทำรัีพิ่ย์ บริีษััทำฯ มั�นใจสุามารีถ่รีับมือกับคว์ามผันผว์นของสุถ่านการีณ์ได้่ และ
สุามารีถ่ปีรัีบแผนกลยุทำธ์ิทีำ�รีว์ด่เร็ีว์ ด้่ว์ยสุถ่านะทำางการีเงินแข็งแกร่ีง พิ่ร้ีอมสุ่งมอบผลิตภัณฑ์ทีำ�มีคุณภาพิ่ ตอบโจทำย์คว์ามต้องการีของ
ล่กค้า รีว์มทัำ�งขับเคลื�อนการีด่ำาเนินธุิรีกิจทีำ�เป็ีนมิตรีต่อสิุ�งแว์ด่ล้อมและการีจัด่การีพิ่ลังงานอย่างยั�งยืนต่อไปี
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ตั�งบริษััทร่ว์ม่ทุนกัำบพู่เรม่ 
ลุ้ยธุิรกิำจผู้ลิ้ตชิ�นสุ่ว์นย�นยนต์

AH

นายเย็บ	ซ้	ชีวน	ปริะธานกริริมการิแลัะปริะธานเจ�าหน�าที�บริิหาริบริิษััท	อิาปิโก	ไฮเทค	จำากัด	(มหาชีน)	AH	เปิีด่เผยว่์า 
ขอแจ้งการีจัด่ตั�งบริีษััทำร่ีว์มทุำนกับ Purem International GmbH(“พ่ิ่เรีม”) ซ้ี�งเป็ีนหน้�งในผ้่นำาด้่านการีพัิ่ฒนา การีผลิต และ ผ้่จำาหน่าย
รีะบบยานยนต์รีะดั่บโลก ทีำ�มคีว์ามสุามารีถ่ในการีพัิ่ฒนาผลิตภัณฑ์และกรีะบว์นการีผลิตรีว์มถ้่งมโีรีงงานการีผลิตทัำ�ว์โลก พ่ิ่เรีมด่ำาเนินธุิรีกิจ
หลักในการีผลิตรีะบบคว์บคุมการีปีล่อยไอเสุียและสุ่ว์นปีรีะกอบทีำ�เกี�ยว์ข้อง สุำาหรีับรีถ่ยนต์นั�งสุ่ว์นบุคคล และ รีถ่ยนต์เพืิ่�อการีพิ่าณิชีย์
ทัำ�งเครืี�องยนต์เบนซิีนและดี่เซีลรีว์มถ้่งรีะบบคว์บคุมสุภาพิ่อากาศัของรีถ่ยนต์ให้กับผ้่ผลิตรีถ่ยนต์ทัำ�ว์โลก ตามมติทีำ�ปีรีะชุีมคณะกรีรีมการี
บริีษััทำครัี�งทีำ� 114/2565 ซ้ี�งได้่จัด่ปีรีะชุีมในวั์นจันทำร์ีทีำ�28 กุมภาพัิ่นธ์ิ2565เว์ลา 11:30 น. ได้่มีมติอนุมัติการีจัด่ตั�งบริีษััทำร่ีว์มทุำน โด่ยมีรีาย
ละเอียด่ดั่งนี�

 ชืี�อบริีษััทำร่ีว์มทุำน : บริีษััทำ พ่ิ่เรีม อาปิีโก จำากัด่
 ปีรีะเภทำธุิรีกิจ : ธุิรีกิจผลิตชิี�นสุ่ว์นยานยนต์
 ทุำนจด่ทำะเบียน / ทุำนชีำารีะแล้ว์ ไม่เกิน 220,000,000 บาทำ(แบ่งออกเป็ีนหุ้นสุามัญไม่เกินจำานว์น 22,000,000 หุ้น 
ม่ลค่าทีำ�ตรีาไว้์หุ้นละ 10 บาทำ)

โครีงสุร้ีางการีถื่อหุ้น :
 1) Purem International GmbH (ร้ีอยละ 51)
 2) บริีษััทำ อาปิีโก ไฮเทำค จำากัด่ (มหาชีน) (ร้ีอยละ 49)

 ม่ลค่าเงินลงทุำน : ไม่เกิน 107,800,000 บาทำ (สัุด่สุ่ว์นเงินลงทุำนของบริีษััทำฯ)
 วั์ตถุ่ปีรีะสุงคใ์นการีลงทำนุ:เพืิ่�อเพิิ่�มศัักยภาพิ่และการีเตบิโตในธุิรีกิจผลิตชิี�นสุ่ว์นยานยนต์สุำาหรีบัผ้่ผลิตรีถ่ยนต์รีะด่บัโลกในปีรีะเทำศัไทำย
 สุถ่านทีำ�ตั�ง : ปีรีะเทำศัไทำย
 แหล่งทีำ�มาของเงินทุำน : เงินทุำนหมุนเวี์ยนของบริีษััทำฯ

11 www.HoonInside.com  11 August 2022



คร่�งปีแรกำปีน้� กำำ�ไรบ�นฉ่ำำ�� ต�ม่ร�ยได้ื
จ�กำกำ�รข�ยเพิู�ม่ข่�น จ�กำปริม่�ณกำ�รข�ยท้�เพิู�ม่ข่�น

แล้ะกำ�รอ่อนค่�ของเงินบ�ท

MBAX	แจงิ	Q2/65

นายพสุิทธิ�	เลิัศุวิไลั	ริอิงิกริริมการิผู้้�จัดการิ	บริิษััท	มัลัติแบกซ์	จำากัด	(มหาชีน)	MBAX 
เปิีด่เผยว่์า บริีษััทำฯมีรีายได้่จากการีขายเพิิ่�มข้�น จากปีริีมาณการีขายทีำ�เพิิ่�มข้�น และการีอ่อนค่าของเงินบาทำ 
ถ้่งแม้ว่์าต้นทุำนการีผลิต และต้นทุำนขายจะเพิิ่�มข้�นก็ตาม แต่รีายได้่จากการีขายเพิิ่�มข้�นในอัตรีาร้ีอยละทีำ�สุ่ง
กว่์าต้นทุำนขาย จ้งสุ่งผลให้บริีษััทำมีกำาไรีขั�นต้นจำานว์น ๑๑๐.๖๒ ล้านบาทำ กำาไรีเพิิ่�มข้�น ๗๔.๕๕ ล้านบาทำ 
หรืีอเพิิ่�มข้�นร้ีอยละ ๒๐๖.๖๘ เมื�อรีว์มกับค่าใช้ีจ่ายขายและบริีหารีทีำ�ลด่ลง, กำาไรีจาก อัตรีาแลกเปีลี�ยนเพิิ่�ม
ข้�น แต่ในขณะทีำ� ต้นทุำนทำางการีเงิน, ค่าใช้ีจ่ายภาษีัเงินได้่เพิิ่�มข้�น และรีายได้่อื�นจะลด่ลงก็ตาม เมื�อรีว์มกันสุ่ง
ผลให้ บริีษััทำมีกำาไรีสุุทำธิิสุำาหรัีบงว์ด่ ๖ เดื่อน สิุ�นสุุด่วั์นทีำ� ๓๐ มิถุ่นายน ๒๕๖๕ รีว์มจำานว์น ๖๐.๐๙ ล้าน
บาทำ กำาไรีเพิิ่�มข้�น ๗๐.๖๗ ล้านบาทำ หรืีอเพิิ่�มข้�นร้ีอยละ ๖๖๗.๔๖ เมื�อเปีรีียบเทีำยบกับงว์ด่เดี่ยว์กันของปีี
ก่อนทีำ�มีผลขาด่ทุำนสุุทำธิิจำานว์น ๑๐.๕๔ ล้านบาทำ

ทัำ�งนี� หากพิิ่จารีณา เป็ีนรีายไตรีมาสุจะเห็นว่์าผลปีรีะกอบการีในไตรีมาสุ ๒ ปีี ๒๕๖๕ บริีษััทำฯ สุามารีถ่ทำำากำา
ไรีสุุทำธิิรีว์ม ๔๒.๗๓ ล้านบาทำ อันเป็ีนการีเพิิ่�มข้�น อย่างมีนัยสุำาคัญ เมื�อเทีำยบกับช่ีว์งไตรีมาสุ ๑ ปีี ๒๕๐๕ 
ซ้ี�งปัีจจัยสุำาคัญมาจากการีเพิิ่�มข้�นของปีริีมาณการีขายและรีาคาขาย ดั่งทีำ�ได้่อธิิบาย ไว้์แล้ว์ข้างต้น
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ผู้ล้ง�นปีน้�โตเข้�เป้� 30%  
เล็้งH2/65 สุดืใสุต่อเนื�อง 

หลั้งเข้�ไฮซ้ีซัี�นธุิรกิำจ

III	มั�นใจ

นายทิพย์	ดาลัาลั	ปริะธานเจ�าหน�าที�บริิหาริ	บริิษััท	ทริิพเพิลั	ไอิ	โลัจิสติกส์	จำากัด	(มหาชีน)	
III	 เปิีด่เผยว่์า  เชืี�อมั�นว่์าผลปีรีะกอบการีปีีนี� จะเติบโต30% จากปีีก่อนทีำ�มีกำาไรีสุุทำธิิ 377.34  ล้านบาทำ 
และมีรีายได้่ 3,012.94  ล้านบาทำ โด่ยเติบโตได้่ตามเป้ีาหมายทีำ�ตั�งไว้์  เนื�องจากช่ีว์งคร้ี�งปีีหลังถื่อเป็ีนไฮ
ซีีซัี�นธุิรีกิจปีริีมาณขนสุ่งสิุนค้าจะเพิิ่�มข้�น ขณะทีำ�หลังมีการีเปิีด่ปีรีะเทำศั เชืี�อว่์าจะสุนับสุนุนภาคการีขนสุ่ง
รีะหว่์างปีรีะเทำศัและการีขนสุ่งทำางอากาศั ให้กลับมาค้กคักมากข้�น  

นอกจากนี�ในคร้ี�งปีีหลัง บริีษััทำฯ ยังเดิ่นหนา้ขยายฐานล่กค้าทีำ�มคีว์ามสุนใจใช้ีบริีการีคลังสิุนค้าเร่ีงด่่ว์น 
(Express Cargo) ทีำ�ท่ำาอากาศัยานด่อนเมือง โด่ยเริี�มให้บริีการีแล้ว์ในปีลายไตรีมาสุ 2/2565 และจะ
เริี�มรัีบร้่ีรีายได้่ในไตรีมาสุ 3/2585
 
สุ่ว์นสุถ่านการีณก์ารีซีอ้มรีบของจยีบริีเว์ณคาบสุมทุำรีใต้หวั์น มองว์า่ยังไมสุ่่งผลกรีะทำบตอ่บริีษััทำฯ  แต่
อย่างไรีก้ตามต้องติด่ตามคว์ามคืบหน้าขอสุถ่านการีณ์ดั่งกล่าว์ต่อไปี
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เปิดืพืู�นท้�ข�ยข้�ว์แกำง 25 บ�ท 
ช่ว์ยล้ดืค่�ใช้จ่�ยประช�ชน

แล้ะผู้่้ประกำอบกำ�ร

กลุ่ัม	PTG	ใจปำ�า!

"แอตลาสุ เอน็เนอยี" ร่ีว์มกับ สุมาคมภัตตาคารี
ไทำย เปิีด่ตัว์โครีงการี "ข้าว์แกง กำาลังใจ อิ�ม
หน้�ง 25 บาทำ" ให้ปีรีะชีาชีนซืี�ออาหารีรีาคาถ่่ก
และช่ีว์ยลด่ค่าครีองชีีพิ่ พิ่ร้ีอมช่ีว์ยผ้่ปีรีะกอบ
การีลด่ต้นทุำน "ค่าเช่ีา-ก๊าซีหุงต้ม-นำ�ามนัปีาล์ม" 
เริี�มแล้ว์วั์นนี�! นำาร่ีอง ณ สุถ่านีบริีการีนำ�ามัน 
PT สุาขาพิุ่ทำธิบ่ชีา ก่อนขยายพืิ่�นทีำ�โครีงการี
ในสุถ่านีบริีการีนำ�ามัน PT และแก๊สุ LPG เปี้า
หมายรีว์ม 100 แห่งในเขตกรุีงเทำพิ่มหานครี
และปีริีมณฑล

บริีษััทำ แอตลาสุ เอ็นเนอยี จำากัด่ และ บริีษััทำ โอ
ลิมปัีสุ ออยล์ จำากัด่ โด่ยนายสุุวั์ชีชัีย  พิิ่ทัำกษ์ั
ว์งศัาภรีณ์ กรีรีมการีผ้่จัด่การี และ สุมาคม
ภัตตาคารีไทำย โด่ยนางฐนิว์รีรีณ กุลมงคล 
นายกสุมาคมภัตตาคารีไทำย ร่ีว์มกิจกรีรีมเปิีด่ 
"ร้ีานข้าว์แกงกำาลังใจ อิ�มละ 25 บาทำ" ณ สุถ่านี
บริีการีนำ�ามัน PT และแก๊สุ LPG เพืิ่�อเป็ีนการี
ช่ีว์ยเหลือผ้่ปีรีะกอบการีและบรีรีเทำาคว์าม
เดื่อด่ร้ีอนของปีรีะชีาชีนทีำ�ได้่รัีบผลกรีะทำบจาก
วิ์กฤตรีาคาสิุนค้าหลากหลายปีรีะเภทำทีำ�ปีรัีบตัว์
สุ่งข้�น

นายสวัุชีชัีย	พิทักษ์ัวงิศุาภริณ์์	กริริมการิ
ผู้้�จัดการิ	 บริิษััท	 แอิตลัาส	 เอ็ินเนอิยี	
จำากัด	 ผู้้�ดำาเนินธุริกิจจำาหน่ายก๊าซหุงิ
ต�มพีที	 บริิษััทในกลุ่ัม	 พีทีจี	 เอ็ินเนอิยี	
จำากัด	 (มหาชีน)	 หร้ิอิ	 PTG	  เปิีด่เผยว์่า 
สุถ่านีบริีการีนำ�ามัน PT และแก๊สุ LPG ร่ีว์มกับ 
สุมาคมภัตตาคารีไทำย เปิีด่ตัว์โครีงการี "ร้ีาน
ข้าว์แกงกำาลังใจ อิ�มละ 25 บาทำ" เพืิ่�อช่ีว์ยเหลือ

และบรีรีเทำาคว์ามเดื่อด่ร้ีอนของปีรีะชีาชีนทีำ�ได้่
รัีบผลกรีะทำบจากค่าครีองชีีพิ่ต่างๆ ทีำ�เริี�มปีรัีบ
ตัว์สุ่งข้�น โด่ยสุถ่านีบริีการีนำ�ามัน PT และแก๊สุ 
LPG ให้การีสุนับสุนุนพืิ่�นทีำ�จัด่ตั�งร้ีานข้าว์แกง
กำาลังใจ ในพืิ่�นทีำ�สุถ่านีบริีการีนำ�ามัน PT และ
แก๊สุ LPG เขตกรุีงเทำพิ่และปีริีมณฑล รีะยะ
แรีกจำานว์น 59 สุถ่านี พิ่ร้ีอมนำา "ก๊าซีหุงต้ม
พีิ่ทีำ" และ "นำ�ามนัปีาล์มมสุีุข" ในรีาคาพิิ่เศัษัร่ีว์ม
สุนับสุนุนแก่ผ้่ปีรีะกอบการีให้สุามารีถ่ปีรุีงสุุก
ข้าว์แกงกำาลังใจด้่ว์ยต้นทุำนทีำ�สุามารีถ่ให้บริีการี
ปีรีะชีาชีนได้่ในรีาคา อิ�มละ 25 บาทำ นำาร่ีอง ณ 
สุถ่านบีริีการีนำ�ามนั PT  สุาขาพิ่ทุำธิบ่ชีา เปีน็แห่ง
แรีก ตั�งแต่วั์นทีำ� 10 สิุงหาคม 2565 เป็ีนต้นไปี
 
"บริีษััทำ แอตลาสุ เอ็นเนอยี จำากัด่ ด่ำาเนนิธุิรีกิจ
จำาหน่ายก๊าซีหุงต้มบรีรีจุถั่ง ภายใต้ตรีาสิุน
ค้า "ก๊าซีหุงต้มพีิ่ทีำ" และบรีิษััทำ โอลิปัีสุ ออ
ยล์ จำากัด่ ด่ำาเนินธุิรีกิจสุถ่านีบริีการีนำ�ามัน PT  
จำาหน่ายปีลีกนำ�ามันและแก๊สุ LPG มีคว์ามยินดี่
อย่างยิ�งทีำ�ได้่เป็ีนสุ่ว์นหน้�งในโครีงการีข้าว์แกง
กำาลังใจ ร่ีว์มกับสุมาคมภัตตาคารีไทำย เพืิ่�อเป็ีน
สุ่ว์นหน้�งในการีให้คว์ามช่ีว์ยเหลือปีรีะชีาชีน
ทีำ�ได้่รัีบผลกรีะทำบจากวิ์กฤตการีแพิ่ร่ีรีะบาด่
ของไว์รัีสุ COVID-19 ทีำ�ผ่านมา และสุภาว์ะ
เศัรีษัฐกิจทีำ�ฝ้ด่เคืองในปัีจจุบัน ให้ปีรีะชีาชีน
ทีำ�ได้่รัีบผลกรีะทำบมีทำางเลือกในการีลด่ค่าใช้ี
จ่ายในชีีวิ์ตปีรีะจำาวั์น ด้่ว์ยการีบริีโภคข้าว์แกง
กำาลังใจ เพีิ่ยงอิ�มละ 25 บาทำ ซ้ี�งเป็ีนอาหารีทีำ�มี
คุณภาพิ่ทีำ�ร้ีานค้าทีำ�ร่ีว์มโครีงการีเปิีด่ให้บริีการี
ในพืิ่�นทีำ�สุถ่านีบริีการีนำ�ามัน PT ทีำ�ร่ีว์มกิจกรีรีม 
ทีำ�มร่ีีปีแบบเป็ีนร้ีานค้าจำาหนา่ยข้าว์แกงกำาลังใจ, 

ร้ีานในศ่ันย์อาหารี, Kiosk และร่ีปีแบบร้ีานข้าว์
แกงกำาลังใจบน Food Truck รีว์มไปีถ้่งการี
จำาหน่ายในบ่ธิขนาด่เล็ก ด้่านหน้าร้ีานสุะด่ว์ก
ซืี�อ Max Mart ซ้ี�งตั�งเป้ีาหมายให้ครีอบคลุม
พืิ่�นทีำ�ในกรุีงเทำพิ่มหานครีและปีรีิมณฑล" นาย
สุุวั์ชีชัียกล่าว์

สุำาหรัีบการีช่ีว์ยเหลือผ้่ปีรีะกอบการีทีำ�เข้าร่ีว์ม
โครีงการี "ข้าว์แกงกำาลังใจ อิ�มหน้�ง 25 บาทำ"  
ผ้่ปีรีะกอบการีทีำ�ร่ีว์มโครีงการีจะได้่รัีบการี
ปีรีะสุานการีจัด่ซืี�อวั์ตถุ่ดิ่บต่างๆ ให้กับร้ีาน
ข้าว์แกงโด่ยสุมาคมภัตตาคารีไทำย ให้ร้ีานค้า
ได้่รัีบต้นทุำนตำ�าและวั์ตถุ่ดิ่บทีำ�มีคุณภาพิ่ จะช่ีว์ย
ให้ร้ีานค้าสุามารีถ่คว์บคุมต้นทุำนได้่ พิ่ร้ีอมทัำ�ง
ยังได้่รัีบการีสุนับสุนุน "ก๊าซีหุงต้มพีิ่ทีำ" และ 
"นำ�ามันปีาล์มมีสุุข" ในรีาคาพิิ่เศัษั นำามาใช้ีเป็ีน
วั์ตถุ่ดิ่บทีำ�นำามาปีรีะกอบอาหารี เปี็นข้าว์แกง
รีาคาปีรีะหยัด่ คาด่หว์ังให้เป็ีนอีกหน้�ง "กำาลัง
ใจ" เพืิ่�อให้พีิ่�น้องปีรีะชีาชีนในทุำกสุาขาอาชีีพิ่
ทีำ�เผชิีญกับผลกรีะทำบต่างๆร่ีว์มกัน สุามารีถ่มี
อาหารีอร่ีอย คุณภาพิ่ดี่อิ�มท้ำองได้่ในรีาคาถ่่ก
ทุำกวั์น

อย่างไรีก็ตาม ทีำ�ผ่านมา แอตลาสุ เอ็นเนอยี ได้่
ร่ีว์มเป็ีนสุ่ว์นหน้�งในการีช่ีว์ยเหลือปีรีะชีาชีนใน
ช่ีว์งวิ์กฤตการีณ์ต่าง ๆ  มาอย่างต่อเนื�อง ไม่ว่์า
จะเป็ีนโครีงการี "PT Auto Transform ติด่แก๊สุ 
LPG แสุน Save และ "PT TAXI TRANSFORM 
เปีลี�ยนเพืิ่�ออนาคต" ซ้ี�งได้่ผลตอบรัีบทีำ�ดี่มาก 
และจะยังด่ำาเนินโครีงการีให้การีช่ีว์ยเหลือ
ปีรีะชีาชีนต่อเนื�องต่อไปี
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SCB CIO ชีี�ช่ีองกลยุทำธ์ิลงทุำนในช่ีว์งตลาด่
เสีุ�ยงต่อภาว์ะเศัรีษัฐกิจถ่ด่ถ่อย   เลือกลงทุำน
อย่างไรีให้สุามารีถ่สุร้ีางผลตอบแทำนได้่ทัำ�ง
ตลาด่ขาข้�นและลง แนะ 

 1) การีสุร้ีางกรีะแสุเงินสุด่  โด่ยลงทุำนผ่าน
พัิ่นธิบัตรีรัีฐบาลรีะยะยาว์ และ  หุ้นก้่เอกชีน 
Investment grade  

2) กรีะจายคว์ามเสีุ�ยงไปีสุ่่โปีรีดั่กส์ุใหม่ๆ  ทีำ�ไม่
ต้องเกี�ยว์ข้องกับตลาด่ 

3 ) ลงทุำนหุ้นก้่อนพัุิ่นธ์ิทีำ�สุามารีถ่สุร้ีางกรีะแสุ
เงินสุด่ 

4) การีลงทุำนรีะยะยาว์ ผ่าน สิุนทำรัีพิ่ย์ปีรีะเภทำ  
Thematic Themes และ 5) การีนำาสิุนทำรัีพิ่ย์
มาสุร้ีางผลตอบแทำนผ่าน Wealth Lending 
Products ด้่าน SCBS คาด่การีณ์เป้ีาหมาย
ดั่ชีนี SET ปีีนี�อย่่ทีำ� 1,650 จุด่ แนะจับตาหุ้น 
BBL BJC  CPF  CBG  และ MTC มีโอกาสุ
สุร้ีางผลตอบแทำนทีำ�ดี่ รัีบอนิสุงค์จากการี
เปิีด่ปีรีะเทำศั สุ่ว์นธินาคารีจ่เลียสุแบร์ี  แนะนำา 
Private Equity  สุามารีถ่มีไว้์ในพิ่อร์ีตได้่สุ่ง
ถ้่ง 20%  เป็ีนโปีรีดั่กส์ุทีำ�รีองรัีบคว์ามผันผว์น
ของตลาด่ได้่ มโีอกาสุสุร้ีางผลตอบแทำนทีำ�ดี่ใน
รีะยะยาว์ 

นายศุริชียั		สุเนต์ตา		ผู้้�ช่ีวยผู้้�จัดการิใหญ่่		
ผู้้�บริิหาริสายงิาน		Investment	Office	
and		Product		แลัะ	ผู้้�ช่ีวยผู้้�จัดการิใหญ่่	
ผู้้�บริิหาริฝ่่าย	SCB	Chief	Investment	
Office	(SCB	CIO	)ธนาคาริไทยพาณิ์ชีย์ 
เปิีด่เผยในงานสัุมมนา Defining News 
Opportunities : Investment Outlook 

2022 ทีำ�จัด่ให้สุำาหรัีบล่กค้า SCB PRIVATE 
BANKING  ว่์า อัตรีาเงินเฟ้อสุหรัีฐเริี�มมี
ปัีจจัยบางอย่างทีำ�สุ่งสัุญญาณว่์าเงินเฟ้อ
อาจจะชีะลอตัว์ลงในการีปีรีะกาศัตัว์เลขของ
เดื่อนกรีกฎาคมนี� เนื�องจากรีาคาพิ่ลังงาน  
และอาหารี  มีการีปีรัีบตัว์ลด่ลง รีาคาบ้าน
ลด่ลงจากอัตรีาด่อกเบี�ยเงินก้่ทีำ�เพิิ่�มสุ่งถ้่ง 2  
เท่ำา จากเดิ่มก้่  30 ปีี  อย่่ทีำ�ปีรีะมาณ 3%ต่อ
ปีี  ขณะทีำ�ปัีจจุบันเฉลี�ยอย่่ทีำ� 6%ต่อปีี ซ้ี�ง
รีาคาค่าเช่ีาบ้านมีแนว์โน้มปีรัีบตัว์ลด่ลงไปี
ในทิำศัทำางเดี่ยว์กันกับรีาคาบ้าน  ด้่านค่าแรีง
งานต่อชัี�ว์โมง เริี�มมกีารีปีรีบัตัว์ลด่ลงเชีน่กัน  
นอกจากนี�  ค่าเงินด่อลล่าร์ีแข็งค่าข้�นทำำาให้
รีาคาสุินค้านำาเข้าของสุหรีัฐถ่่กลง ปีรีะกอบ
กับปัีจจุบันทีำ�รีะยะเว์ลาในการีขนสุ่งสิุนค้าลด่
ลงทำำาใหต้้นทุำนตำ�าลง จ้งสุะทำอ้นว่์าสิุนค้าต่างๆ
จะมกีารีข้�นรีาคาทีำ�ลด่ลง ซ้ี�งอาจจะสุ่งผลทำำาให้
เงินเฟ้อปีรัีบตัว์ลด่ลง สุ่ว์นการีปีรัีบข้�นอัตรีา
ด่อกเบี�ยของธินาคารีกลางสุหรัีฐ (เฟด่ ) 
คาด่ว่์าการีปีรีะชุีมในเดื่อนกันยายนอาจจะข้�น
อัตรีาด่อกเบี�ยอีก 0.50% และในปีีนี�ปีรัีบข้�น
อีก 2 ครัี�งๆละ 0.25% สุ่ว์นปีีหน้า อาจจะหยุด่
ข้�นเพิ่รีาะภาพิ่รีว์มเศัรีษัฐกิจเริี�มสุ่งสัุญญาณ
ของเศัรีษัฐกิจชีะลอตัว์ลง

สุำาหรัีบปัีจจัยทีำ�ต้องจับตา ได้่แก่ รีาคานำ�ามัน 
แม้ว่์าในรีะยะสัุ�นจะปีรีับตัว์ลด่ลง แต่กำาลัง
การีผลิตของกลุ่มปีรีะเทำศัโอเปีค มีสุำารีอง
การีผลิตทีำ�ลด่ลง  แม้รีาคาปีรัีบตัว์สุ่งข้�น  ก็
ไมสุ่ามารีถ่เพิ่ิ�มกำาลังการีผลติได้่มากนกั รีว์ม
ถ้่งการีลงทุำนในด้่านการีขุด่เจาะนำ�ามันใหม่ๆ 
เม็ด่เงินทีำ�ลงทุำนลด่ลงอย่างต่อเนื�อง เพิ่รีาะ
ในอนาคตการีใช้ีพิ่ลังงาน Fossil  Fuel  ลด่
คว์ามสุำาคัญลงไปีเรืี�อยๆ จ้งเปีน็ข้อจำากัด่ทีำ�จะ
ทำำาให้รีาคาพิ่ลังงานอาจจะลด่ลงไมไ่ด้่มากนกั   

รีว์มถ้่งซัีพิ่พิ่ลายทีำ�ขาด่แคลนในปีีนี�  ปีรีะเทำศั
ในกลุ่มโอเปีคผลิตได้่น้อยกว่์าโคว์ตาทีำ�ได้่รัีบ 
ทำำาให้มีปัีญหาเรืี�องกำาลังการีผลิตอย่่  จ้งเป็ีน
ปัีจจัยทีำ�น่ากังว์ล  รีาคานำ�ามันทีำ�ปีรัีบตัว์ลด่ลง 
อาจเป็ีนไปีได้่ว่์าเพีิ่ยงรีะยะเว์ลาสัุ�นไม่ใช่ีการี
ลด่ลงแบบถ่าว์รี

สุ่ว์นปีรีะเทำศัในแถ่บยุโรีปี มองว่์า  อัตรีา
เงินเฟ้อยังไม่ได้่ผ่านจุด่สุ่งสุุด่   เนื�องจากต้อง
นำาเขา้ก๊าซีธิรีรีมชีาติจากรัีสุเซีียเป็ีนหลัก และ
อย่่ในภาว์ะทีำ�วิ์กฤติพิ่ลังงานพิ่อสุมคว์รี แมจ้ะ
แก้ปัีญหาด้่ว์ยการีนำาเข้าก๊าซีธิรีรีมชีาติจาก
สุหรัีฐฯแล้ว์ก็ตาม แต่ต้นทุำนการีขนสุ่งค่อน
ข้างสุ่งเมื�อเทีำยบกับการีนำาเข้าจากรัีสุเซีีย 
ซ้ี�งGDPของปีรีะเทำศัแถ่บยุโรีปีมีโอกาสุเข้าสุ่่
เศัรีษัฐกิจถ่ด่ถ่อยก่อนปีรีะเทำศัอื�นๆ  

สุำาหรัีบปีรีะเทำศัไทำย อัตรีาเงินเฟ้อยังไม่ได้่
อย่่ในจุด่สุ่งสุุด่ อาจจะมีโอกาสุสุ่งกว่์า 7% 
เนื�องจากรีาคาสิุนค้าต่างๆ กำาลังขอปีรัีบ
ข้�นรีาคา ซ้ี�งจะสุ่งผลต่อรีาคาดั่ชีนีผ้่บริีโภค 
(CPI ) ภาคปีรีะชีาชีนยังอย่่ในจุด่ทีำ�เปีรีาะบาง 
ค่าแรีงทีำ�หักด้่ว์ยเงินเฟ้อ คือค่าครีองชีีพิ่
เท่ำากับติด่ลบ ดั่งนั�น คาด่ว่์าคณะกรีรีมการี
นโยบายการีเงิน (กนง.) จะไม่ข้�นด่อกเบี�ย
แรีง เพิ่รีาะหนี�ครัีว์เรืีอนจะสุ่งข้�น ยิ�งซีำ�าเติม
ปีรีะชีาชีนมากข้�นไปีอีก ปีรีะกอบกับค่าเงิน
บาทำทีำ�อ่อนค่า ไม่ได้่ก่อให้เกิด่เงินทุำนไหลออก
จำานว์นมาก จ้งไม่จำาเปี็นต้องข้�นด่อกเบี�ย
แรีงๆเหมือนสุหรัีฐอเมริีกา แต่คาด่ว์่ากนง.
มีโอกาสุปีรัีบข้�นอัตรีาด่อกเบี�ยในการีปีรีะชุีม
เดื่อนสิุงหาคมนี� ปีรีะมาณ 0.25%  โด่ยในปีีนี�
จะปีรัีบข้�นปีรีะมาณ 3 ครัี�ง  สุ่ว์นปีีหน้าอาจจะ
ปีรัีบเพิิ่�มข้�นอีก 2 ครัี�ง
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นายศัรีชัีย กล่าว์ต่อไปีว่์า ในช่ีว์งทีำ�ภาว์ะการี
ลงทุำนทีำ�มคีว์ามผันผว์นจะมีการีลงทุำนอย่างไรี
ให้สุามารีถ่สุร้ีางผลตอบแทำนได้่ทัำ�งตลาด่ขา
ข้�นและขาลง  โด่ยแบ่งออกเป็ีน 5 กลยุทำธ์ิ
การีลงทุำนดั่งนี� 

1) การีสุร้ีางกรีะแสุเงินสุด่ในพิ่อร์ีตลงทุำน  โด่ย
การีลงทุำนผ่านพัิ่นธิบัตรีรัีฐบาลรีะยะยาว์ และ  
หุ้นก้่เอกชีน ปีรีะเภทำ Investment grade  
เนื�องจากมีโอกาสุเกิด่ภาว์ะเศัรีษัฐกิจถ่ด่ถ่อย 
หรืีอชีะลอตวั์ ด่อกเบี�ยจะปีรัีบข้�นได้่อีกไมม่าก
นัก  รีว์มทัำ�งการีลงทุำนในกองทุำนรีีทำ เพืิ่�อรัีบ
ผลตอบแทำนจากเงินปัีนผล เนื�องจาก ธุิรีกิจ
โรีงแรีมเริี�มกลับมาค้กคัก นกัท่ำองเทีำ�ยว์เข้ามา
มากข้�น รีาคาห้องพัิ่กเริี�มกลับไปีในรีาคาปีกติ
ก่อนช่ีว์งเกิด่โควิ์ด่

2) กรีะจายคว์ามเสีุ�ยงไปีสุ่่โปีรีด่ักส์ุใหม่ๆ ทีำ�
ไม่ต้องเกี�ยว์ข้องกับตลาด่ เช่ีนการีลงทุำน
ใน Private assets เชี่น private equity 
private debt private real estate.  
เป็ีนการีลงทุำนในบริีษััทำทีำ�ไม่ได้่จด่ทำะเบียนใน
ตลาด่หลักทำรัีพิ่ย์. โด่ยจะเปี็นการีลงทุำนรีะยะ
ยาว์ และ มีคว์ามผันผว์นน้อยกว่์าการีลงทุำน 
หุ้นในตลาด่ และช่ีว์ยลด่คว์ามผันผว์นของ
พิ่อร์ีตการีลงทุำนได้่

3 ) หุ้นก้่อนุพัิ่นธ์ิทีำ�สุามารีถ่สุร้ีางกรีะแสุ
เงินสุด่ เช่ีน การีนำาตรีาสุารีหนี�มารีว์มกับ
อนุพัิ่นธ์ิ เพืิ่�อสุร้ีางตรีาสุารีอนุพัิ่นธ์ิ ข้อดี่
คือ สุามารีถ่ออกแบบเพืิ่�อสุร้ีางกรีะแสุเงินใน
รีะดั่บสุ่งได้่ คุ้มครีองเงินต้นได้่ เช่ีน Sharkfin 
หรืีอ  Inverse floater เป็ีนต้น สุ่ว์นปีรีะเภทำ
ไม่คุ้มครีองเงินต้น  ได้่แก่  KIKO  nock- in  
knock- out  ทีำ�ให้ผลตอบแทำนค่อนข้างสุ่งใน
ร่ีปีของกรีะแสุเงินสุด่

 4) การีลงทุำนรีะยะยาว์ ผ่าน สิุนทำรัีพิ่ย์ปีรีะเภทำ  
Thematic Themes เป็ีนการีลงทุำนทีำ�มอง
ข้ามรีะยะสัุ�นทีำ�มีคว์ามผันผว์นเป็ีนการีมอง
หาโอกาสุในกากรีลงทุำนในธุิรีกิจทีำ�มีแนว์โน้ม
ในการีเติบโตดี่ในอนาคต เช่ีน  Healthcare  
E-Commerce และ  Green Energy   ปีรีะเภทำ 
EV Car   เป็ีนต้น

5) การีนำาสิุนทำรัีพิ่ย์มาสุร้ีางผลตอบแทำน
ผ่าน Wealth Lending Products  ปีรีะเภทำ  
Property backed loan หรีือ Lombard 
loan โด่ยการีนำาหลักทำรัีพิ่ย์ปีรีะเภทำ หุ้นก้่  
หรืีออสัุงหาริีมทำรัีพิ่ย์ ทีำ�เป็ีนทีำ�ดิ่นว่์างเปีล่า มา
เป็ีนหลักปีรีะกันเงินก้่ด่อกเบี�ยในอัตรีาพิิ่เศัษั
เพืิ่�อนำาเงนิมาลงทุำนในสิุนทำรัีพิ่ย์ทีำ�หลากหลาย
เป็ีนอีกหน้�งช่ีองทำางในการีเพิิ่�มโอกาสุสุร้ีาง
ผลตอบแทำนทีำ�ดี่สุ้่กับเงินเฟ้อ ภายใต้การี
ด่่แลของทีำมทีำ�ปีร้ีกษัาการีลงทุำนของธินาคารี  
เพืิ่�อคัด่สุรีรีผลิตภัณฑ์ทีำ�ตอบโจทำย์นักลงทุำน
บนคว์ามเสีุ�ยงทีำ�ยอมรัีบได้่  โด่ยผลตอบแทำน
สุำาหรัีบคว์ามเสีุ�ยงรีะดั่บกลางอย่่ทีำ�ปีรีะมาณ 
7 - 8 % ต่อปีี 

นายสุกิจ	อิุดมศุิริิกุลั	กริริมการิ
ผู้้ �จ ัดการิ	สายงิานวิจัย	บริิษััท
หลัักทรัิพย์	ไทยพาณิ์ชีย์	จำากัด เปิีด่เผย
ว่์า โลกกำาลังกังว์ลเรืี�องเศัรีษัฐกิจถ่ด่ถ่อย ซ้ี�ง
ปีรีะเทำศัไทำย ยังไม่ได้่อย่่ในภาว์ะคว์ามเสีุ�ยง
ทีำ�เศัรีษัฐกิจจะถ่ด่ถ่อย  แต่เศัรีษัฐกิจไม่ได้่ดี่
กว่์าปีรีะเทำศัอื�นมากนักจากตัว์เลขGDPเชืี�อ
ว่์าไทำยยังอย่่ในกลุ่มทีำ�เป็ีนบว์กได้่ค่อนข้างดี่ 
โด่ยมองGDP อย่่ทีำ�ปีรีะมาณ 2-3 % ในปีีนี�  
ล่าสุุด่ กองทุำนการีเงินรีะหว่์างปีรีะเทำศั (IMF) 
วิ์เครีาะห์ GDP ไทำยอย่่ทีำ� 2.8% และสุถ่าบันใน
ปีรีะเทำศัสุ่ว์นใหญ่ปีรีะมาณการีไว้์ทีำ� 3% ข้�น
ไปี ดั่งนั�น จ้งเห็นว่์า ไทำยยังไม่ได้่อย่่ในจุด่ทีำ�มี
คว์ามเสีุ�ยง ซ้ี�งภาพิ่เศัรีษัฐกิจ กับตลาด่หุ้นมี

คว์ามต่างกันนกัลงทุำนสุ่ว์นใหญ่มกัจะมองว์า่ 
ในภาว์ะทีำ�เศัรีษัฐกิจไม่ดี่ ก็จะไม่ลงทุำน  จริีงๆ
แล้ว์ในช่ีว์งทีำ�เศัรีษัฐกิจไม่ดี่ คว์รีเปี็นจังหว์ะ
ทีำ�ต้องลงทุำนเพิ่รีาะว่์าตลาด่หุ้น เป็ีนตลาด่ทีำ�
ชีี�นำาเศัรีษัฐกิจ โด่ย SCBS  ได่้ปีรีะเมินดั่ชีนี
ตลาด่หลักทำรัีพิ่ย์สิุ�นปีีอย่่ทีำ�ปีรีะมาณ 1,650 
จุด่ โด่ยคาด่ว่์า ในไตรีมาสุทีำ� 3 นี�  ตลาด่หุ้น
ไทำยและหุ้นโลก มีโอกาสุเป็ีนจุด่ตำ�าสุุด่    

สุำาหรัีบกลยุทำธ์ิการีลงทุำน ในชี่ว์งเว์ลานี� นับ
เป็ีนจังหว์ะทีำ�ดี่ ทีำ�มีของดี่รีาคาถ่่ก เป็ีนโอกาสุ
ทีำ�มีให้เลือกลงทำุนมากทีำ�สุุด่  โด่ยคว์รีมองหา
หุ้นทีำ�เริี�มฟ้�นตัว์ และเริี�มมีกำาไรี  โด่ย SCBS 
ขอแนะนำา 5 บริีษััทำทีำ�น่าสุนใจลงทุำน ได้่แก่ 
หุ้น BBL BJC  CPF  CBG  และ MTC  
เนื�องจาก หุ้น BJC หรืีอ  BigC ด่ำาเนิน
ธุิรีกิจค้าปีลีกได้่รัีบปีรีะโยชีน์จากการีเปิีด่
ปีรีะเทำศั  หุ้น CPFกลุ่มธิุรีกิจอาหารี ซ้ี�งได้่
รัีบปีรีะโยชีน์จากต้นทุำนวั์ตถุ่ดิ่บทีำ�ลด่ลง  หุ้น  
CBG  ขายเครืี�องดื่�มบำารุีงกำาลัง เป็ีนช่ีว์งการี
ฟ้�นตัว์ของธิรุีกิจ ทีำ�ได้่รัีบอนสิุงค์จากการีเปีดิ่
เมือง  ต้นทุำนวั์ตถุ่ดิ่บแพิ่คเกจจิ�งเริี�มถ่่กลง 
อย่างไรีก็ตาม รีาคาหุ้นอาจจะมคีว์ามผันผว์น 
เพิ่รีาะการีสุ่งออกไปีกลุ่มปีรีะเทำศัCLMVมี
ปีรีะมาณ30%ของรีายได้่ ซ้ี�งอาจจะได้่รัีบผลก
รีะทำบจากค่าเงินด่อลล่าร์ี ทีำ�ปีรีะเทำศัดั่งกล่าว์
หลีกเลี�ยงในการีแลกเปีลี�ยนเป็ีนเงินด่อลล่า
ร์ี เนื�องจาด่อลล่าร์ีขาด่ แต่มองว่์าการีลงทุำน
หุ้น CBG เป็ีนจังหว์ะทีำ�นา่จับตา และปีีหน้าคาด่
ว่์าภาพิ่รีว์มธุิรีกิจเครืี�องดื่�มยังเป็ีนขาข้�นอย่่ 
สุ่ว์นหุ้น MTC ในช่ีว์งทีำ�ผ่านมา รีาคาหุ้นปีรัีบ
ตัว์ลด่ลงตำ�าสุุด่ เนื�องจากได้่รีบัผลกรีะทำบจาก
อัตรีาด่อกเบี�ยขาข้�นและ มีคว์ามกังว์ลเรืี�อง
หนี�เสีุย  แต่ถ้่าเศัรีษัฐกิจเริี�มกลับมาฟ้�นตัว์ 
ด่อกเบี�ยเริี�มคงทีำ� น่าจะสุ่งผลดี่รีาคาหุ้นของ 
MTC
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แนว์โนม้ตลาด่หุ้นไทำยถ้่งแมจ้ะปีรัีบตัว์ลด่ลง แต่ไมม่ากเท่ำากับตลาด่หุ้น
ของสุหรัีฐ หรืีอตลาด่หุ้นในเอเชีีย  ตลาด่หุ้นไทำยยังถื่อว่์า Outperform  
กว่์าตลาด่อื�นๆ  เนื�องจากมีหุ้นในกลุ่มธุิรีกิจพิ่ลังงาน  ธินาคารี และ 
ธุิรีกิจทีำ�เกี�ยว์ข้องกับการีเปีดิ่ปีรีะเทำศัอย่ม่ากพิ่อสุมคว์รี ซ้ี�งหุ้นในกลุ่ม
เหล่านี� เป็ีนบว์กกับตลาด่หุ้น เนื�องจากมผีลปีรีะกอบการีและปีจัจัยพืิ่�น
ฐานดี่ ซ้ี�งต่างจากภาคเศัรีษัฐกิจ ทีำ�ให้คว์ามสุำาคัญกับภาคการีบริีโภค  
และ การีสุ่งออก  ซ้ี�งไม่ได้่มีสัุด่สุ่ว์นทีำ�ใหญ่ในตลาด่หุ้น   การีลงทุำนใน
ตลาด่หุ้นจะวิ์เครีาะหจ์ากธุิรีกิจ  แต่เศัรีษัฐกจิจะวิ์เครีาะหจ์ากภาพิ่รีว์ม
ของปีรีะเทำศั  จ้งเป็ีนเหตุผลทีำ�ตลาด่หุ้นไทำยลด่ลงไม่มากเมื�อเทีำยบกับ
ตลาด่หุ้นอื�นๆ

สุ่ว์นผลตอบแทำนของกลุ่มอุตสุาหกรีรีม  ทีำ�ปีรัีบตัว์เพิิ่�มข้�นเป็ีนบว์ก
ในปีีนี�  ได้่แก่ กลุ่มการีแพิ่ทำย์   ท่ำองเทีำ�ยว์  และขนสุ่ง  สุ่ว์นทีำ�เหลือ
ขาด่ทุำนแต่ไม่ได้่ล้กมาก ถ้่าด่่ค่าเฉลี�ยของไทำยสุ่ว์นใหญ่ขาด่ทุำนไม่
ถ้่ง10%แต่จะมีทีำ�เกิน 10% อย่่เพีิ่ยงไม่กี�กลุ่ม นั�นหมายคว์ามว่์า ตลาด่
หุ้นไทำยลด่ลงน้อยกว่์าตลาด่หุ้นอื�นๆ ทีำ�ขาด่ทุำนมากว่์า 20% อย่างไรี
ตาม อยากให้โฟกัสุทีำ�  sector ทีำ�มีผลต่อเงินเฟ้อ  เช่ีนกลุ่มพิ่ลังงาน  
อาหารี    ธินาคารี และปีรีะกัน ซ้ี�งหุ้นกลุ่มเหล่านี�จะให้ผลตอบแทำนทีำ�ดี่ 
หากด่อกเบี�ยเป็ีนขาข้�น

มรี.โด่นลัด์่  ไรีซี ์ Head of Funds Specialist  Asia   ธินาคารีจ่เลียสุ 
แบร์ี    กล่าว์ว่์า ตลาด่การีเงินโลกมคีว์ามผันผว์นค่อนข้างมาก สุ่งผล
ให้อัตรีาผลตอบแทำนของพัิ่นบัตรี และ การีลงทุำนในตลาด่หุ้นเป็ีนลบ
ทัำ�งค่่ ซ้ี�งสุ่ว์นหน้�งได้่รัีบผลกรีะทำบจากสุงครีามรัีสุเซีีย  ย่เครีน  คว์าม

ผันผว์นจากคว์ามไมแ่นน่อนของเงินเฟ้อ นำาไปีสุ่่การีข้�นอตัรีาด่อกเบี�ย 
ทีำ�ทำำาให้สิุนทำรัีพิ่ย์ปีรีะเภทำ  Traditional Asset มีคว์ามผันผว์นสุ่ง  ดั่ง
นั�น  เรีาจ้งมโีปีรีดั่กส์ุทีำ�สุามารีถ่รีองรัีบคว์ามผันผว์นของตลาด่ได้่ คือ  
การีลงทุำนใน Private  Equity  ทีำ�ในปัีจจุบันมีคว์ามนิยมลงทุำนเพิิ่�ม
ข้�นอย่างต่อเนื�อง   ทัำ�งนักลงทุำนสุถ่าบัน  เช่ีน ฟันด์่ต่างๆ หน่ว์ยงานทีำ� 
Conservative ทำางด้่านการีลงทุำน และธุิรีกิจ Wealth ทีำ�บริีหารีเงิน
ให้กับกลุ่มล่กค้าทีำ�มคีว์ามมั�งคั�งรีะดั่บสุ่ง ก็เลือกทีำ�จะลงทุำนในสิุนทำรัีพิ่ย์
ปีรีะเภทำ Private  Equity ซ้ี�งสุามารีถ่ลงทุำนได้่ตั�งแต่  5-10%  และ
สุามารีถ่เพิิ่�มสัุด่สุ่ว์นการีลงทุำนได้่ถ้่ง 20% ในพิ่อร์ีตโฟลิโอ 

ทัำ�งนี� ในพิ่อร์ีตการีลงทุำนคว์รีจะมี Private Equity เพืิ่�อเป็ีนการี
กรีะจายพิ่อรี์ตการีลงทำุน นอกเหนือจากการีลงทำุนใน Traditional 
Asset และทำำาให้สุามารีถ่เข้าถ้่งบริีษััทำทีำ�มีปัีจจัยพืิ่�นฐานดี่ แต่อย่่นอก
ตลาด่ ซ้ี�งปัีจจุบันในสุหรัีฐ บริีษััทำจด่ทำะเบยีนเข้าตลาด่หลักทำรัีพิ่ย์ลด่ลง 
เนื�องจากมีเรืี�องกฎรีะเบียบต่างๆเข้ามาคว์บคุมมากข้�น ในขณะทีำ�บริีษััทำ
ทีำ�เป็ีนPrivate Company มจีำานว์นเพิิ่�มมากข้�น จ้งทำำาให้ได้่เข้าไปีลงทุำน
ในบริีษััทำต่างๆเหล่านี� และ อย่่ในช่ีว์งของการีเติบโตในอัตรีาทีำ�สุ่ง จ้งมี
โอกาสุได้่รัีบผลตอบแทำนทีำ�ดี่

" จากปีรีะสุบการีณ์ 20 ปีีในการีลงทุำนผ่าน Private Equity อย่าง
มืออาชีีพิ่ โด่ยใช้ีคว์ามเชีี�ยว์ชีาญ และชีำานาญ ในการีเข้าไปีช่ีว์ยต่อย
อด่ธุิรีกิจ ทัำ�งเทำคนิคทำางด้่านการีเงิน และการีบริีหารี เพืิ่�อทำำาให้บริีษััทำ
สุามารีถ่เตบิโตได้่ จากการีรีะด่มทุำนของ Private Equity ทีำ�จะสุามารีถ่
เติบโตได้่อย่างรีว์ด่เร็ีว์ และยั�งยืน " มรี.โด่นัลด์่ ไรีซ์ี กล่าว์

สุ่ว์นปัีจจัยเสีุ�ยงของการีลงทุำนใน Private Equity ได้่แก่ 
 1) คว์ามผันผว์นของตลาด่แม้จะน้อยกว่์าการีลงทุำนใน 
Traditional Asset 
 2 ) กฎรีะเบียบการีลงทุำนมคีว์ามแตกต่างจาก Traditional Asset 
 3) คว์ามไม่แนน่อนของผลตอบแทำน เนื�องจากในช่ีว์งแรีกอาจจะ
ต้องรีะด่มเงนิเข้าไปีกอ่น แต่หลังจากบรีษัิัทำเริี�มทำำากำาไรีได่ก็้มโีอกาสุได่้
รัีบผลตอบแทำนทีำ�ดี่ 
 4 ) ข้อม่ลการีลงทุำนไม่ได้่มีการีเปิีด่เผยเป็ีนรีะยะ จะไม่สุมำ�าเสุมอ
เท่ำากับการีลงทุำนในหุ้นทัำ�ว์ไปี และ 
 5 ) เป็ีนการีลงทุำนรีะยะยาว์ทีำ�มีสุภาพิ่คล่องตำ�า

SCB	CIO	แนะ	5	กลัยุทธ์ลังิทุนสริ�างิผู้ลัตอิบแทน
ได�ทั�งิตลัาดข่าข่่�นแลัะข่าลังิ
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คณะกรีรีมการีฯ มีมติ 6 ต่อ 1 เสุียง ให้ข้�น
อัตรีาด่อกเบี�ยนโยบายรี้อยละ 0.25 ต่อปีี 
จากรี้อยละ 0.50 เปี็นรี้อยละ 0.75 ต่อปีี โด่ย
ให้มีผลทำันทำี ทำั�งนี� 1 เสุียงเห็นคว์รีให้ข้�นอัตรีา
ด่อกเบี�ยนโยบายรี้อยละ 0.50 ต่อปีี  

เศัรีษัฐกิจไทำยมแีนว์โนม้ฟ้�นตัว์ชัีด่เจนข้�น โด่ย
คาด่ว่์าจะกลับเข้าสุ่่รีะดั่บก่อนการีรีะบาด่ของ 
COVID-19 ได้่ภายในสิุ�นปีีนี�และจะขยายตัว์
ต่อเนื�องในรีะยะต่อไปี ขณะทีำ�อัตรีาเงินเฟ้อ
ทัำ�ว์ไปียังมแีนว์โนม้อย่่ในรีะดั่บสุ่งอีกรีะยะหน้�ง 
คณะกรีรีมการีฯ ปีรีะเมินว่์านโยบายการีเงิน
ทีำ�ผ่อนคลายมากเป็ีนพิิ่เศัษัเพืิ่�อรีองรัีบวิ์กฤต 
COVID-19 ในช่ีว์งทีำ�ผ่านมาจ้งมคีว์ามจำาเป็ีน
ลด่ลง โด่ยกรีรีมการีสุ่ว์นใหญ่เห็นคว์รีให้ปีรัีบ
ข้�นอัตรีาด่อกเบี�ยนโยบายร้ีอยละ 0.25 ต่อ
ปีีในการีปีรีะชุีมครัี�งนี� สุ่ว์นกรีรีมการี 1 ท่ำาน
เห็นคว์รีให้ปีรัีบข้�นอัตรีาด่อกเบี�ยนโยบาย
ร้ีอยละ 0.50 ต่อปีี เพืิ่�อช่ีว์ยลด่คว์ามเสีุ�ยงทีำ�
อาจต้องเร่ีงปีรัีบข้�นอัตรีาด่อกเบี�ยในอนาคต 
โด่ยปีรีะเมินว่์าจะไม่กรีะทำบการีฟ้�นตัว์ของ
เศัรีษัฐกิจอย่างมีนัยสุำาคัญ

เศัรีษัฐกิจไทำยมีแนว์โน้มฟ้�นตัว์ต่อเนื�องและ
มีแรีงสุ่งชัีด่เจนจากจำานว์นนักท่ำองเทีำ�ยว์ต่าง
ชีาติทีำ�เพิิ่�มข้�นมากกว่์าคาด่ ตามการีผ่อน
คลายนโยบายการีเดิ่นทำางรีะหว่์างปีรีะเทำศั
และคว์ามกังว์ลในการีเดิ่นทำางท่ำองเทีำ�ยว์ทีำ�
ลด่ลง นอกจากนี� การีบริีโภคภาคเอกชีนมี
แนว์โน้มฟ้�นตัว์ต่อเนื�อง จากตลาด่แรีงงาน
และรีายได้่ครัีว์เรืีอนทีำ�ปีรัีบดี่ข้�น ทัำ�งนี� แม้
เศัรีษัฐกิจโลกมีคว์ามเสีุ�ยงทีำ�จะชีะลอตัว์ แต่
ผลกรีะทำบตอ่แรีงสุง่สุำาคัญของเศัรีษัฐกจิไทำย
คาด่ว่์าจะมีจำากัด่ อย่างไรีก็ดี่ ยังต้องติด่ตาม
คว์ามเสีุ�ยงต่อการีฟ้�นตัว์ของเศัรีษัฐกิจไทำย
ในรีะยะต่อไปีจากต้นทุำนและค่าครีองชีีพิ่ทีำ�สุ่ง
ข้�น

อัตรีาเงินเฟ้อทัำ�ว์ไปีในปีี 2565 มีแนว์โน้มอย่่
ในรีะดั่บสุ่งใกล้เคียงกับทีำ�ปีรีะเมินไว้์เดิ่ม โด่ย
คาด่ว่์าจะอย่่ในรีะดั่บสุ่งอีกรีะยะหน้�ง ก่อนทีำ�
จะทำยอยปีรัีบลด่ลงเข้าสุ่่กรีอบเป้ีาหมายในปีี 
2566 ตามแรีงกด่ดั่นเงินเฟ้อด้่านอุปีทำาน
ทีำ�ทำยอยคลี�คลาย ขณะทีำ�อัตรีาเงินเฟ้อคาด่
การีณ์ในรีะยะปีานกลางไม่ได้่ปีรัีบสุ่งข้�นมาก
ในช่ีว์งทีำ�ผ่านมา อย่างไรีก็ดี่ อัตรีาเงินเฟ้อใน
รีะยะต่อไปียังมคีว์ามเสีุ�ยงด้่านสุ่งจากการีสุ่ง
ผ่านต้นทุำนไปียังเงินเฟ้อพืิ่�นฐานทีำ�อาจมาก
และเร็ีว์กว่์าคาด่ คณะกรีรีมการีฯ จะติด่ตาม
พัิ่ฒนาการีเงินเฟ้อและการีสุ่งผ่านต้นทุำน 
รีว์มถ้่งเงินเฟ้อคาด่การีณ์อย่างใกล้ชิีด่  

รีะบบการีเงินโด่ยรีว์มมีเสุถี่ยรีภาพิ่ ธินาคารี
พิ่าณิชีย์มีรีะดั่บเงินกองทุำนและเงินสุำารีองทีำ�
เข้มแข็ง รีว์มทัำ�งสุภาพิ่คล่องในรีะบบการีเงิน
อย่่ในรีะดั่บสุ่ง แต่การีกรีะจายสุภาพิ่คล่องยัง
แตกต่างกันบ้างในแต่ละภาคเศัรีษัฐกิจ คว์าม
สุามารีถ่ในการีชีำารีะหนี�ของภาคธุิรีกิจและ

ภาคครัีว์เรืีอนปีรัีบดี่ข้�นตามการีฟ้�นตัว์ของ
เศัรีษัฐกิจ แต่บางกลุ่มยังเปีรีาะบางโด่ยเฉพิ่าะ
ผ้่ปีรีะกอบการี SMEs ในสุาขาธุิรีกิจทีำ�ฟ้�นตัว์
ช้ีาและครัีว์เรืีอนรีายได้่น้อยทีำ�มีคว์ามอ่อน
ไหว์ต่อค่าครีองชีีพิ่ คณะกรีรีมการีฯ เห็นว่์า
คว์รีด่ำาเนนิมาตรีการีปีรัีบโครีงสุร้ีางหนี�อย่าง
ต่อเนื�อง รีว์มทัำ�งเห็นคว์ามสุำาคัญของการีมี
มาตรีการีเฉพิ่าะจดุ่และแนว์ทำางแกปั้ีญหาหนี�
อย่างยั�งยืนสุำาหรัีบกลุ่มเปีรีาะบาง   

ภาว์ะการีเงินโด่ยรีว์มยังผ่อนคลายแต่มคีว์าม
ผันผว์นสุ่ง โด่ยอัตรีาแลกเปีลี�ยนเงินบาทำ
เทีำยบด่อลลาร์ี สุรีอ. ปีรัีบอ่อนค่าลงตามการี
แข็งค่าของสุกุลเงินด่อลลาร์ี สุรีอ. เป็ีนหลัก 
จากคว์ามกังว์ลต่อสิุนทำรัีพิ่ย์เสีุ�ยงภายใต้
แนว์โน้มการีชีะลอตัว์ของเศัรีษัฐกิจโลกและ
ทิำศัทำางนโยบายการีเงินของธินาคารีกลาง
สุหรัีฐฯ คณะกรีรีมการีฯ เห็นคว์รีให้ติด่ตาม
พัิ่ฒนาการีและคว์ามผันผว์นในตลาด่การีเงิน
และตลาด่อัตรีาแลกเปีลี�ยนอย่างใกล้ชิีด่ 

ภายใต้กรีอบการีด่ำาเนินนโยบายการีเงินทีำ�มี
เป้ีาหมายเพืิ่�อรัีกษัาเสุถ่ียรีภาพิ่รีาคา คว์บค่่
กับด่่แลเศัรีษัฐกิจให้เติบโตอย่างยั�งยืนและ
เต็มศัักยภาพิ่ และรีักษัาเสุถ่ียรีภาพิ่รีะบบ
การีเงิน คณะกรีรีมการีฯ ปีรีะเมินว่์าการีทีำ�
เศัรีษัฐกิจไทำยมีแนว์โน้มขยายตัว์ได้่ต่อเนื�อง 
ทำำาให้นโยบายการีเงินทีำ�ผ่อนคลายมากเป็ีน
พิิ่เศัษัมคีว์ามจำาเป็ีนลด่ลง และเห็นว่์าการีปีรัีบ
ข้�นอัตรีาด่อกเบี�ยนโยบายกลับเข้าสุ่่รีะดั่บทีำ�
เหมาะสุมกับการีขยายตวั์ของเศัรีษัฐกจิอย่าง
มีเสุถี่ยรีภาพิ่ในรีะยะยาว์ คว์รีด่ำาเนินการี
อย่างค่อยเป็ีนค่อยไปี โด่ยให้สุอด่คล้องกับ
บริีบทำเศัรีษัฐกิจและเงินเฟ้อในรีะยะข้างหน้า

บอิร์ิดกนงิ.	มีมติ	6	ต่อิ	1	เสียงิ	
ให�ข่่�นอัิตริาดอิกเบี�ยนโยบาย	0.25%	ต่อิปี	

เป็น	0.75%	ต่อิปี	มีผู้ลัทันที	
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BBLAM เสุนอขาย IPO กองทำนุรีว์มบัว์หลว์งตรีาสุารีหนี�ชีนดิ่รีะบุ
วั์นครีบกำาหนด่ 5/22 ห้ามขายผ้่ลงทุำนรีายย่อย' หรืีอ BFTERM 
5/22(AI) เน้นลงทุำนในเงินฝาก ตรีาสุารีหนี�ภาครัีฐ และภาคเอกชีน 
ทัำ�งในปีรีะเทำศัและต่างปีรีะเทำศั IPO 10 – 16 สิุงหาคม 2565

รีายงานข่าว์จาก บริีษััทำหลักทำรัีพิ่ย์จัด่การีกองทุำนรีว์ม บัว์หลว์ง 
จำากัด่ หรืีอ BBLAM เปิีด่เผยว่์า BBLAM เสุนอขายหน่ว์ยลงทุำน
ครัี�งแรีก (IPO) กองทุำนรีว์มบัว์หลว์งตรีาสุารีหนี�ชีนิด่รีะบุวั์นครีบ
กำาหนด่ 5/22 ห้ามขายผ้่ลงทำนุรีายยอ่ย' หรีอื BFTERM 5/22(AI) 
อายุปีรีะมาณ 6 เดื่อน ปีรีะมาณการีผลตอบแทำน 0.65% ต่อปีี 
ขนาด่โครีงการี 10,000 ล้านบาทำ โด่ยเสุนอขายในรีาคา 10 บาทำ
ต่อหนว่์ย และผ้่ลงทำนุจะต้องจองซืี�อครัี�งแรีกขั�นตำ�า 500,000 บาทำ

สุำาหรัีบ BFTERM 5/22(AI)  จะนำาเงินไปีลงทุำนในตรีาสุารีหนี�ทัำ�ง
ในปีรีะเทำศัและต่างปีรีะเทำศั โด่ยเป็ีนการีลงทุำนในตรีาสุารีหนี�ต่าง
ปีรีะเทำศั เฉลี�ยไม่เกินร้ีอยละ 79 ของมล่ค่าทำรัีพิ่ย์สิุนสุุทำธิิของกอง
ทุำน ซ้ี�งจะป้ีองกันคว์ามเสีุ�ยงจากอัตรีาแลกเปีลี�ยนของเงินต้นและ
ด่อกเบี�ยทีำ�คาด่ว่์าจะได้่รัีบทัำ�งหมด่ (Fully Hedge)            

ตรีาสุารีหนี�ต่างปีรีะเทำศัทีำ�กองทุำนนี�เข้าไปีลงทุำนได้่ ปีรีะกอบด้่ว์ย 
ตรีาสุารีหนี�ภาครัีฐ หรืีอรัีฐวิ์สุาหกิจ สุถ่าบันการีเงิน รีว์มถ้่ง
ตรีาสุารีหนี�ภาคเอกชีน และตรีาสุารีหนี�อื�นๆ ทีำ�เสุนอขายในต่าง
ปีรีะเทำศั โด่ยต้องรัีบการีจัด่อันดั่บคว์ามน่าเชืี�อถื่อ ณ วั์นทีำ�ลงทุำน 
อย่่ในรีะดั่บทีำ�ลงทุำนได้่ หรืีอ Investment  Grade ทัำ�งยังสุามารีถ่
ลงทุำนในเงินฝากต่างปีรีะเทำศัได้่ นอกจากนี�อาจพิิ่จารีณาลงทุำนใน
หลักทำรัีพิ่ย์หรืีอทำรัีพิ่ย์สิุนอื�นหรืีอการีหาด่อกผลโด่ยวิ์ธีิอื�นตามทีำ�
สุำานักงานคณะกรีรีมการีกำากับหลักทำรัีพิ่ย์และตลาด่หลักทำรัีพิ่ย์ 
(ก.ล.ต.)  กำาหนด่หรืีอเห็นชีอบให้กองทุำนลงทุำนได้่ ทัำ�งในและต่าง
ปีรีะเทำศั

ทัำ�งนี� BFTERM 5/22(AI) ไมม่ค่ีาธิรีรีมเนยีมการีขายหรืีอรัีบซืี�อคืน
หน่ว์ยลงทุำน ซ้ี�งในการีรัีบซืี�อคืนหน่ว์ยลงทุำนกองทุำนนี� เป็ีนการีรัีบ
ซืี�อคืนโด่ยอัตโนมัติ 1 ครัี�ง ภายในวั์นทำำาการีก่อนวั์นครีบกำาหนด่
อายุโครีงการี โด่ยบริีษััทำจดั่การีจะปีรีะกาศัวั์นทีำ�รีบัซืี�อคืนอัตโนมตัิ
ให้ผ้่ลงทุำนทำรีาบ ภายใน 15 วั์นนบัตั�งแต่วั์นถั่ด่จากวั์นทีำ�จด่ทำะเบียน
กองทุำน ขณะทีำ�การีจ่ายเงินคืนเมื�อครีบอายุกองทุำน  จะจ่าย 1 ครัี�ง    
ภายในวั์นทีำ�เลิกกองทุำนให้ผ้่ถื่อหน่ว์ยลงทุำนทีำ�มีรีายชืี�อในทำะเบียน   
ณ  วั์นเลิกกองทุำน  ตามวิ์ธีิทีำ�ผ้่ถื่อหนว่์ยลงทุำนได้่แจ้งไว้์ในใบคำาขอ
เปิีด่บัญชีี  (โอนเข้าบัญชีี / เช็ีค) โด่ยผ้่ถื่อหน่ว์ยลงทุำนสุามารีถ่แจ้ง
คว์ามปีรีะสุงค์ไว้์ได้่ว่์า  เมื�อกองเทำอมฟันด์่ครีบอายุ ให้สัุบเปีลี�ยน
เข้ากองทุำนเปิีด่บัว์หลว์งธินทำวี์  (B-TNTV) หรืีอกองทุำนเปิีด่บัว์
หลว์งตรีาสุารีหนี�ภาครัีฐ (B-TREASURY) 

 ผ้่ทีำ�สุนใจ  สุามารีถ่สุอบถ่ามข้อม่ลรีายละเอียด่กองทุำน  
BFTERM 5/22(AI) หรืีอติด่ต่อขอรัีบหนังสืุอชีี�ชีว์นได้่ทีำ� BBLAM 
โทำรี. 0 2674 6488 กด่ 8 หรืีอตัว์แทำนขายหน่ว์ยลงทุำน ได้่แก่ 
ธินาคารีกรุีงเทำพิ่ บมจ.หลักทำรัีพิ่ย์ บัว์หลว์ง 
และบมจ.หลักทำรัีพิ่ย์ โนม่รีะ พัิ่ฒนสิุน
 ผ้่ลงทำนุต้องทำำาคว์ามเขา้ใจ ลักษัณะสุนิค้า เงื�อนไขผลตอบแทำน
และคว์ามเสีุ�ยง ก่อนตัด่สิุนใจลงทุำน
 ผลการีด่ำาเนินงานในอดี่ต มิได้่เป็ีนสิุ�งยืนยันถ้่งผลการีด่ำาเนิน
งานในอนาคต
 การีป้ีองกันคว์ามเสีุ�ยงอัตรีาแลกเปีลี�ยนข้�นกับดุ่ลยพิิ่นจิของ
ผ้่จัด่การีกองทุำน

BBLAM	เสนอิข่าย	IPO	

กอิงิทุนริวมบัวหลัวงิตริาสาริหนี�ชีนิดริะบุวันคริบกำาหนด	5/22	

ปริะมาณ์การิผู้ลัตอิบแทน	0.65%	ต่อิปี
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ทีำมวิ์จัย บมจ.หลักทำรัีพิ่ย์ เมย์แบงก์ (ปีรีะเทำศัไทำย) ชีี�จากการีทีำ�
กรีะทำรีว์งแรีงงานเตรีียมพิิ่จารีณาปีรัีบข้�นค่าแรีงขั�นตำ�าจากผลก
รีะทำบของภาว์ะเงินเฟ้อ โด่ยจะนำาเสุนอให้คณะรัีฐมนตรีีพิิ่จารีณา
ในช่ีว์งเดื่อน ก.ย. และคาด่ว่์าจะผ่านมติและบังคับใช้ีให้ได้่ในช่ีว์ง
ปีรีะมาณเดื่อนตุลาคม เพืิ่�อบรีรีเทำาผลกรีะทำบจากค่าครีองชีีพิ่ให้
แก่ปีรีะชีาชีน ซ้ี�งจะเป็ีนการีปีรัีบข้�นค่าแรีงข้�นตำ�าครัี�งแรีกในรีอบ
เกือบ 3 ปีี สุ่งผลทำำาให้ค่าแรีงเฉลี�ยทัำ�งปีรีะเทำศัอย่่ในช่ีว์งปีรีะมาณ 
330 – 350 บาทำ ต่อวั์น จากฐานเดิ่ม โด่ยพิิ่จารีณาตามสุภาพิ่
เศัรีษัฐกิจและเงินเฟ้อของแต่ละจังหวั์ด่
 
ผลจากการีปีรัีบข้�นค่าแรีงขั�นตำ�า น่าจะสุ่งผลกรีะทำบต่อต้นทุำน
ของภาคธุิรีกิจ โด่ยเฉพิ่าะอุตสุาหกรีรีมทีำ�พ้ิ่�งพิ่าแรีงงานไม่มีฝีมือ 
(Unskilled Labor) ซ้ี�งเป็ีนกลุ่มแรีงงานทีำ�จะถ่่กปีรัีบข้�นค่าแรีง คิด่
เป็ีนสัุด่สุ่ว์นปีรีะมาณ 42.4% (อ้างอิงจากผลสุำารีว์จของสุำานกังาน
สุถิ่ติแห่งชีาติ) สุ่ว์นใหญ่กรีะจุกตัว์อย่่ในกลุ่มอุตสุาหกรีรีม 
เกษัตรีกรีรีม ก่อสุร้ีาง และ ภาคบรีกิารี อยา่งไรีกต็ามปีรีะเมนิผลก
รีะทำบต่อภาว์ะเศัรีษัฐกิจไทำยในภาพิ่รีว์ม และ กำาไรีบริีษััทำจด่ทำะเบียน 
แบบเป็ีนกลาง (Neutral) เนื�องจาก 1) การีปีรัีบข้�นค่าแรีงข้�นตำ�า 
จะสุ่งผลเชิีงลบต่อเพีิ่ยงแค่บางอุตสุาหกรีรีมและธุิรีกิจ 2) ในเชิีง
เปีรีียบเทีำยบ การีปีรัีบข้�นค่าแรีงขั�นตำ�าครัี�งนี�มอัีตรีาการีปีรัีบข้�นตำ�า
กว่์าครัี�งปีี 2556 (ข้�นค่าแรีงขั�นตำ�าเป็ีน 300 บาทำ/วั์น ทัำ�ว์ปีรีะเทำศั) 
อย่างมีนัยสุำาคัญ 3) ภาคธุิรีกิจปีรัีบตัว์รีองรัีบกับภาว์ะต้นทำุนทีำ�
ปีรัีบตัว์สุ่งข้�น อันเนื�องมาจากรีาคาพิ่ลังงาน และสิุนค้าโภคภัณฑ์ 
มาแล้ว์รีะยะหน้�ง  (อาทิำเช่ีน ปีรัีบข้�นรีาคาขาย  ใช้ีนโยบายลด่ค่าใช้ี
จ่ายทีำ�ไม่จำาเป็ีน)  4) อานิสุงค์บว์กจากกำาลังซืี�อทีำ�เพิิ่�มสุ่งข้�น เป็ีน

ปัีจจัยบว์กต่อการีบริีโภคของไทำย และหนุนให้ภาครัีฐเก็บ Vat 
ได้่มากข้�น
 
โด่ยผลกรีะทำบทีำ�เกิด่ข้�นแต่ละกลุ่มอุตสุาหกรีรีม จากกรีณีทีำ�มีการี
ปีรัีบค่าแรีงข้�นตำ�าข้�น 10% จะสุ่งผล ดั่งนี�
 
กลุ่มก่อสุร้ีาง โด่นผลกรีะทำบเชีิงลบมากทีำ�สุุด่ แนว์โน้มกำาไรีในปีี 
2566 จะโด่นกรีะทำบปีรีะมาณ 3-8% แต่ในขณะเดี่ยว์กันคว์าม
สุามารีถ่ในการีปีรัีบข้�นรีาคาขายน่าจะทำำาได้่ตำ�า (ปีรีะเมินทีำ�รีะดั่บ
ปีรีะมาณ 1 จาก 10 คะแนน)

กลุ่มท่ำองเทีำ�ยว์ โด่นผลกรีะทำบต่อกำาไรีมากทีำ�สุุด่ปีรีะมาณ 6-55% 
ในขณะทีำ�คว์ามสุามารีถ่ในการีปีรัีบข้�นรีาคาขาย ถื่อว่์าอย่่ในรีะดั่บ
กลาง (ปีรีะมาณ 4 จาก 10 คะแนน)

สุ่ว์นกลุ่มอื�นๆ ผลกรีะทำบค่อนข้างจำากัด่ เช่ีน กลุ่มการีแพิ่ทำย์ ทีำ�แม้
ต้นทุำนแรีงงานทีำ�สุ่งข้�นจะกรีะทำบกำาไรีปีรีะมาณ 2-14% แต่คว์าม
สุามารีถ่ในการีปีรัีบเพิิ่�มรีาคาขายและบริีการีน่าจะสุามารีถ่ทำำาได้่ 
จากปีรีะเภทำของสิุนค้าทีำ�ถื่อเป็ีนสิุนค้าจำาเป็ีน (รีะดั่บคะแนนปีรีะมาณ 
8 จาก 10) เช่ีนเดี่ยว์กับกลุ่มอุตสุาหกรีรีมอื�นๆทีำ�สุ่ว์นใหญ่พ้ิ่�งพิ่า
แรีงงานทีำ�ได้่รัีบค่าแรีงข้�นตำ�า หรืีอแรีงงานไรี้ฝีมือ ในสัุด่สุ่ว์นทีำ�ไม่
มาก นอกจากนี�บางกลุ่มอุตสุาหกรีรีม นำาโด่ย ค้าปีลีก และการี
เงิน น่าจะได้่ sentiment เชิีงบว์ก จากกำาลังซืี�อทีำ�เพิิ่�มข้�น และแนว์
โน้มคว์ามเสีุ�ยงด้่านเครีดิ่ตทีำ�ตำ�าลงของกลุ่มล่กค้าฐานรีาก

เมย์แบงิก์	(ปริะเทศุไทย)	ชีี�ผู้ลักริะทบ
จากการิปรัิบข่่�นค่าแริงิขั่�นตำ�า	ส่งิผู้ลัต่อิต�นทุนภาคธุริกิจ	

แต่จะช่ีวยเพิ�มกำาลัังิซ้�อิ
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อิินไซด์	Business
“ตลัาดหลัักทรัิพย์ฯ	จับม้อิ	Bloomberg	

จัดตั�งิศุ้นย์เรีิยนร้ิ�เชิีงิปฏิิบัติการิทางิการิเงิิน	“SET	Fin	Lab”	

สริ�างิทรัิพยากริบุคคลัคุณ์ภาพเพ้�อิตลัาดทุนไทย”

ปตท.สผู้.	คว�าริางิวัลั
ด�านการิสำาริวจปิโตริเลีัยมยอิดเยี�ยม

ในมาเลัเซีย

หลัักทรัิพย์บัวหลัวงิหนุนนักศุ่กษัาฝึ่กงิาน	
ร่ิวมจัดกิจกริริมเพ้�อิสังิคม

"กาแฟพันธ์ุไทย"	ผุู้ดแคมเปญ่สุดครีิเอิทีฟ	

#แม่พันธ์ุใหม่แม่พันธ์ุไทย	นิยามความหมายใหม่คำาว่า	"แม่"	

เพ้�อิฉลัอิงิเด้อินแม่ในแบบเฉพาะข่อิงิคุณ์
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สรุิปม้ลัค่าการิซ้�อิข่ายสรุิปม้ลัค่าการิซ้�อิข่าย
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สรุิปม้ลัค่าการิซ้�อิข่ายสรุิปม้ลัค่าการิซ้�อิข่าย
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