


ชนิิภรณ์์ มาสุุข

อณุ์ภา ศิิริรวง

ตลาดสิ�นทรั�พย์�เสิ��ย์งขย์�บ
สวสัดี ผูอ้า่นแมกกาซนีหุน้อนิไซด์รายเดือน เดือนสิงหาคม 2565  
ทกุคนครบั ในทีสุ่ดดอกเบีย้โลกและดอกเบีย้ในประเทศไทย กข็าสู่วงจรขาขึน้ 
ส่วนแต่ละประเทศ จะขึน้แบบไหน ขึน้อยู่กบั สภาพเศรษฐกจิและการบรหิาร 
จดัการในประเทศนัน้ๆ

ดอกเบ�ย้์ขย์�บขึน้ตามคาด เพื�อสิก�ดเง�นเฟ้อ ตลาดสิ�นทรั�พย์�เสิ��ย์ง เขา้สู่ิโหมดขย์�บ  
ปรั�บต�วขึน้ หล�งจากถกูขาย์ออกมา แบบเลน่เอา น�กลงทนุได้รั�บความเสิ�ย์หาย์

การัปรั�บขึน้ของตลาดสิ�นทรั�พย์�เสิ��ย์ง ไมว่า่เป็นตลาดหุน้ลว้นเป็นไปอย์่างม�สิต�  
ม�จ�งหวะขึน้และจ�งหวะปรั�บฐานบนต�วแปรัเขา้มากรัะทบจ�ตใจน�กลงทนุ  
ทำาใหก้รัะบวนทา่การัลงทนุ เนน้จ�งหวะรัะย์ะสิ�้น ส่ิงผลใหต้ลาดหุน้ม�เพดานขึน้  
อย์่างจำาก�ด ตามสิ�ญญาณทางเทคน�ค

รอบนี ้อาจมลีุน้ใกล้ๆ  1,700 จุด กเ็ป็นไปได้ ขอเพียงกระแสทนุนอก ไหลเขา้สู่ตลาดหุน้

ขอใหผู้อ่้าน น�กลงทนุ ขนะในเกมหุน้ครั�บ
ประสิทธิ ์กรโชคอนนัต์ 
บรรณาธกิารบรหิาร





แมกกาซีนหุน้อินไซด์ รายเดือน ฉบับเดือนสิงหาคม 2565 นำาเสนอ 
บจ. แตกไลน์  ต่อยอดธุรกิจ มีความน่าใจและจับตามอง....

OR
เขา้ลงทนุใน Traveloka หนึง่ในผูน้ำาแพลตฟอรม์
ออนไลนด์้านการจองบรกิารทอ่งเทีย่วและไลฟ์

สไตลใ์นเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ผา่นบรษัิท
 PTTOR International Holdings (Singapore) 
Pte. Ltd. ("SGHoldCo") นบัเป็นอกีกา้วสำาคญั
ในการเขา้สู่ธุรกจิการทอ่งเทีย่วเพ่ือตอบโจทย์ทกุ

ไลฟ์สไตลอ์ย่างครบวงจร

ประกาศโครงการเดินหนา้เชงิกลยุทธม์ลูคา่ 1 แสน
ลา้นบาท มุง่ขยายโอกาสการเขา้ถงึบรกิารธนาคาร
 ใหก้บัคนไทย และคนทีม่ธุีรกจิเลก็ๆ เป็นของตัวเอง
 ทีย่ังไมเ่คยเขา้ถงึบรกิารธนาคาร หรอือาจจะเขา้ถงึ
บรกิารของธนาคารแลว้แต่ยังไมเ่ต็มประสิทธภิาพ
 โดยโครงการนีป้ระกอบไปด้วยการเรง่ลงทนุใน
เทคโนโลยีต่างๆ การซือ้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบั

เทคโนโลยี การผนกึกำาลงัพารท์เนอรเ์ชงิพาณชิย์

KBANKTSTE
สุดเซอรไ์พรส์แตกไลนธุ์รกจิจาก

ทา่เรอื-คลงัสินคา้รุกสู่ธุรกจิอาหาร 
หวงัต่อยอดบรษัิทในเครอืใหเ้ติบโต

อย่างยั่งยืน

























ดร. สมบููรณ์์ เอ้ื้�อื้อัื้ชฌาสัย ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�
บูริหาร บูริษััที่ กัันกุัลเอ็ื้นจิ้เน่ยริ�ง จ้ำากััด (มหาชน) 
หร้อื้ GUNKUL

เปิดเผยถึงผลประกอบการงวด 6 เดือน (สิ้นสุด วันที่ 30 
มิถุนายน 2565) ของบริษัทฯและบริษัทย่อยว่า มีก�าไร
สุทธิ 1,282 ล้านบาท เทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
เท่ากับ 1,132 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 150 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
 13.25 % ส่วนรายได้รวมเท่ากับ 4,676 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
 5.36% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้รวมเท่ากับ
 4,438 ล้านบาท  

ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีความมั่นใจในศักยภาพของรายได้
และก�าไรสุทธิในครึ่งปีหลัง ว่าจะเติบโตต่อเนื่องจากครึ่ง
ปีแรก จากธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน, ธุรกิจงาน
รับเหมาก่อสร้างและวางระบบทางด้านวิศวกรรม (EPC) 
และธุรกิจกัญชง-กัญชาที่ยังเป็นตัวขับเคลื่อน และยังคง
ตั้งเป้าหมายเพิ่มก�าลังการผลิตไปแตะระดับ 1,000 เมกะ
วัตต์ภายในปี 2566 และยังมีแผนลงทุนในธุรกิจพลังงาน
ทดแทนอย่างต่อเนื่อง 

ขณ์ะที่่�ธุรกัิจ้ EPC ในปีน่�บูริษััที่ฯ ม่แผนเตร่ยมเข้าร่วม
ประมูลโครงกัารใหม่ๆ ที่่�จ้ะเปิดให้ประมูลกัว่า 
50,000 ล้านบูาที่ ประธานเจ้้าหน้าที่่�บูริหาร กัล่าวต่อื้ว่า

 ปี 2565 ถ้อื้เป็นปีที่่�บูริษััที่ฯ ได้ม่กัารดำาเนินกัารขยาย
ศักัยภาพธุรกัิจ้พลังงานอื้ย่างเข้มข้น เพ้�อื้ให้สอื้ดคล้อื้ง
กัับูเป้าหมายขอื้งประเที่ศที่่�ต้อื้งกัารจ้ะเข้าสู่เศรษัฐกัิจ้
คาร์บูอื้นตำ�า (Low-Carbon Economy) ซึ�งต้อื้งอื้าศัย
ความร่วมม้อื้จ้ากัผู้ม่ส่วนเกั่�ยวข้อื้งที่ั�งภาครัฐ-ภาค
เอื้กัชน หร้อื้ภาคประชาชน 

โดยอุตสาหกรรมพลังงานมีหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนที่
ส�าคัญในการผลักดันอัตราส่วนพลังงานสะอาดในโครง
ข่ายไฟฟ้า บริษัทฯ เข้าร่วมมือกับบมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง
 (PRUKSA) เดินหน้าเพิ่มโอกาสธุรกิจน�าบริการพลังงาน
สะอาดเข้าเป็นแกนการพัฒนาการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

ซึ�งม่ศักัยภาพติดตั�งโซลาร์รูฟโครงกัารบู้านอื้ยู่อื้าศัย
ขอื้งเคร้อื้พฤกัษัาฯ เพิ�มอื้่กั 12,500 หลังคาเร้อื้น มูลค่า
โครงกัาร 1,500 ล้านบูาที่ ซึ�งบูริษััที่ฯ ม่ความตั�งใจ้ที่่�จ้ะ
สร้างความยั�งย้นให้กัับูกัารอื้ยู่อื้าศัยอื้ย่างชาญฉลาดบูน
มิติขอื้งพลังงานสะอื้าด ผ่านความร่วมม้อื้กัับูพาร์ตเนอื้ร์
ที่่�ม่ความแข็งแกัร่งอื้ย่าง PRUKSA ในฐานะบูริษััที่ผู้
พัฒนาอื้สังหาริมที่รัพย์ชั�นนำาขอื้งประเที่ศ ผนวกักัับู
ความเช่�ยวชาญที่างด้านธุรกัิจ้ระบูบูไฟฟ้าและพลังงาน
ที่ดแที่นขอื้งกัันกัุลฯ รวมถึงเจ้ตนารมณ์์ในกัารต่อื้ยอื้ด
พันธกัิจ้ขอื้งที่ั�ง 2 บูริษััที่ให้ม่ความชัดเจ้นยิ�งขึ�น 

บมจ.กัันกุัลเอ็็นจิเนียริิ่�ง (GUNKUL) ปริ่ะกัาศผลงานคร่ิ่�งแริ่กัปี 65 ไม่ธริ่ริ่มดา กัำาไริ่โตแตะ
 1,282 ล้านบาท ส่่วนริ่ายได้ริ่วมเท่ากัับ 4,676 ล้านบาท พร้ิ่อ็มปริ่ะกัาศความร่ิ่วมมือ็ทาง

ธุริ่กิัจกัับบมจ.พฤกัษา โฮลดิ�ง (PRUKSA) ตั�งบริิ่ษัทร่ิ่วมทุน “บริิ่ษัท ปัน นิวเอ็นเนอ็จี จำากััด
” เดินหน้าส่ร้ิ่าง Energy x Living Solution เพิ�มโอ็กัาส่ธุริ่กิัจนำาบริิ่กัาริ่พลังงานส่ะอ็าดเข้้า
เป็นแกันกัาริ่พัฒนากัาริ่อ็ย่่อ็าศัยอ็ย่างยั�งยืน โดยถืือ็หุ้นสั่ดส่่วน 50:50 ซ่ึ่�งมีศักัยภาพติดตั�ง

โซึ่ลาร์ิ่ร่ิ่ฟโคริ่งกัาริ่บ้านอ็ย่่อ็าศัยข้อ็งเครืิ่อ็พฤกัษาฯ เพิ�มอี็กั 12,500 หลังคาเรืิ่อ็น 

GUNKUL กำำ�ไรคร่�งปีีทะลัักำ 1,282 ลับ.
เปิีดสตอร่�เด็ดจัับมืือ PRUKSA
ตั้้�งบริิษั้ทริ่วมทุน ‘ปััน นิวเอนเนอจีี’ 

เดิินเคริ่�องลุุยพลุ้งงานสะอาดิ  

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE



นายวิโรจ้น์ วชิรเดชกุัล รอื้งกัรรมกัารผู้จั้ดกัารอื้าวุโส  
สายงานธุรกิัจ้ในประเที่ศ  บูริษััที่ ศร่นานาพร มาร์เก็ัตติ�ง
 จ้ำากััด (มหาชน) หร้อื้ SNNP ผู้นำาผลิตภัณ์ฑ์์เคร้�อื้งด้�ม และ
ขนมขบูเค่�ยวขอื้งประเที่ศไที่ย เปิดเผยว่า ภาพรวมผลกัาร
ดำาเนินงานสำาหรับูงวดไตรมาส 2/2565 ม่กัำาไรสุที่ธิอื้ยู่ท่ี่� 116 
ล้านบูาที่ เพิ�มขึ�น 42 ล้านบูาที่ หร้อื้ 57% จ้ากังวดเด่ยวกััน
ปีก่ัอื้นท่ี่�ม่กัำาไรสุที่ธิเท่ี่ากัับู 74 ล้านบูาที่ ส่วนรายได้รวมอื้ยู่ท่ี่�
 1,339 ล้านบูาที่ เพิ�มขึ�น 266 ล้านบูาที่ หร้อื้ 25% เท่ี่ยบูงวด
เด่ยวกัันขอื้งปีก่ัอื้นม่รายได้รวมเท่ี่ากัับู 1,073 ล้านบูาที่  

ในขณ์ะท่ี่�งวด 6 เด้อื้นขอื้งปี 2565 บูริษััที่ฯม่กัำาไรสุที่ธิจ้ากั
ธุรกิัจ้หลักั ซึ�งไม่รวมกัำาไรพิเศษั อื้ยู่ท่ี่� 235 ล้านบูาที่ เพิ�มขึ�น
 90 ล้านบูาที่ หร้อื้ 62% เท่ี่ยบูงวดเด่ยวกัันขอื้งปีก่ัอื้นโดยม่
กัำาไรสุที่ธิดังกัล่าวอื้ยู่ท่ี่� 145 ล้านบูาที่ ส่วนรายได้จ้ากัธุรกิัจ้
หลักัรวมอื้ยู่ท่ี่� 2,457 ล้านบูาที่ เพิ�มขึ�น 371 ล้านบูาที่ หร้อื้ 
18% เท่ี่ยบูงวดเด่ยวกัันขอื้งปีก่ัอื้นม่รายได้รวมเท่ี่ากัับู 2,086 
ล้านบูาที่  

 ปัจจัยท่ีสนับสนุนให้ก�าไรสุทธิปรับตัวเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง เป็นผล
จากการท่ียอดขายในประเทศ ยังสามารถขยายตัว 
ได้ดี และเติบโตได้มากกว่าภาพรวมของอุตสาหกรรม ขณะท่ี
บริษัทฯทยอยออกสินค้าใหม่ๆออกวางจ�าหน่าย ซ่ึึ่งมีกระแส
ตอบรับเป็นอย่างดี รวมท้ังไตรมาส2ของทุกปี ยังเป็นช่วงไฮ
ซีึ่ซัึ่นในการจ�าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ ประกอบกับยอดขาย
จากประเทศเวียดนามมีการเติบโตได้ต่อเน่ือง และปัญหาเร่ือง
การขนส่งก็กลับเข้ามาสู่ภาวะปกติ โดยบริษัทฯยังมีความมุ่ง
ม่ันท่ีจะเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์์ใหม่ ออกสู่ตลาด รองรับ
ความต้องการของผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ  

ท้ังน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 5/2565 ได้มีมติ
อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ใน
อัตราหุ้นละ 0.18 บาท  รวมเป็นเงินปันผลท้ังส้ิน 173 ล้าน
บาท  และก�าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล
 (Record Date)ในวันท่ี 22 สิงหาคม 2565 และก�าหนดจ่าย
เงินปันผลวันท่ี 6 กันยายน 2565  
 
"ผลดำาเนินกัารท่ี่�เติบูโตอื้ย่างแข็งแกัร่ง เป็นผลมาจ้ากัความ
มุ่งมั�นพัฒนาผลิตภัณ์ฑ์์เคร้�อื้งด้�ม และขนมขบูเค่�ยว ทัี่�ง
ในด้านคุณ์ภาพและกัารบูริกัาร ตลอื้ดจ้นกัารสร้างแบูรนด์
ให้เป็นท่ี่�หนึ�งในใจ้ขอื้งผู้บูริโภคทุี่กัเพศทุี่กัวัย ส่งผลให้
ผลิตภัณ์ฑ์์ภายใต้แบูรนด์สินค้าหลักัอื้ย่างเจ้เล่ และเบูนโตะ
 สามารถขยายตัวได้อื้ย่างต่อื้เน้�อื้ง  ซึ�งจ้ากัผลงานในช่วง 6 
เด้อื้น ยังเติบูโตได้ด่ ที่ำาให้มั�นใจ้ว่าภาพรวมทัี่�งปี 2565 แนว
โน้มรายได้ในปีน่�จ้ะพุ่งแตะท่ี่�ระดับู 5,000 ล้านบูาที่ สร้าง
สถิติสูงสุดใหม่ตามแผนงานท่ี่�วางไว้  

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานธุรกิจในประเทศ กล่าว
อีกว่า แนวโน้มการด�าเนินธุรกิจในช่วงคร่ึงปีหลัง บริษัทฯยัง
มีแผนออกผลิตภัณฑ์์ใหม่ๆ ตามแผนท่ีวางไว้ เช่น ผลิตภัณฑ์์
ภายใต้แบรนด์สินค้าหลักอย่างเจเล่ และเบนโตะ ส่วนกลยุทธ์
ทางด้านการตลาดจะมีการปรับโฉมสินค้า "เจเล่" รวมถึงการ
เปิดตัวหนังโฆษณาชุดใหม่ๆ เพ่ือส่ือสารทางการตลาดกับ
กลุ่มผู้บริโภค  เพ่ือเป็นการสร้างกระแสให้กับกลุ่มผู้บริโภค
คร้ังใหญ่ในช่วงไตรมาส 3/2565 รวมถึงตลาดต่างประเทศท่ี
บริษัทฯจะเร่งขยายช่องทาง และลงทุนสร้างฐานธุรกิจไว้ล่วง
หน้า ไม่ว่าจะประเทศเวียดนาม กัมพูชา หรือ ประเทศส่งออ
กอ่ืนๆ ซ่ึึ่งมีแนวโน้มจะเติบโตได้ดีข้ึนในทุกไตรมาส

บูมจ้.ศร่นานาพร มาร์เก็ัตติ�ง (SNNP) โชว์ผลกัารดำาเนินงาน Q2/65  ที่ำายอื้ดขายนิวไฮตามนัด  
กัวาดรายได้รวมกัว่า 1,339 ล้านบูาที่ผลจ้ากัยอื้ดขายเติบูโตต่อื้เน้�อื้ง กัระแสตอื้บูรับูผลิตภัณ์ฑ์์ใหม่ด่
เย่�ยม   กัำาไรสุที่ธิแตะ 116 ล้านบูาที่ เพิ�มขึ�น 57% จ้ากังวดเด่ยวกัันปีก่ัอื้น  บูอื้ร์ดไฟเข่ยวจ่้ายปันผล
ระหว่างกัาลเป็นเงินสด อัื้ตรา 0.18 บูาที่ต่อื้หุ้น พร้อื้มกัำาหนดรายช้�อื้ผู้ได้รับูสิที่ธิวันท่ี่� 22 สิงหาคม
 2565 น่� ฟากัผู้บูริหาร "วิโรจ้น์ วชิรเดชกุัล" มั�นใจ้ผลงานปีน่�รายได้ที่ะยานแตะ 5,000 ล้านบูาที่ 

สร้างสถิติสูงสุดใหม่ต่อื้เน้�อื้ง หลังปูพรมบุูกัตลาดต่างประเที่ศ  

SNNP สุดยอด! โชว์์ผลัง�นนิว์ไฮ Q2/65
รายได้้ทะลััก 1,339 ล้ัานบาท บอร์ด้ใจดี้สัั่�งจ่ายปัันผลั

ระหว่่างกาลั 0.18 บ./ห้้น มัั่�นใจรายได้้ปันีี�โตเข้้าเป้ัาแตะ 5,000 ลับ. 
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CKPower ฝ่่าวิกัฤติก๊ัาซแพง Q2/65 กัำาไรเพิ�ม 157 ล้านบูาที่ YoY 
คาด Q3 แนวโน้มผลกัารดำาเนินงานด่กัว่าปีก่ัอื้น เร่งลุยลงทุี่นพลังงาน

หมุนเว่ยน เพ้�อื้ให้เกิัดกัารพัฒนาท่ี่�ยั�งย้น 

CKP ฝ่่�วิ์กำฤติก๊ำ�ซแพง Q2/65

กำำ�ไรเพ่ิ่�ม 157 ล้้�นบ�ท YoY 
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นายธนวัฒน์ ตร่วิศวเวที่ย์ กัรรมกัารผู้จั้ดกัาร บูริษััที่ ซ่เค พาวเวอื้ร์
 จ้ำากััด (มหาชน) หร้อื้ CKPower (ช้�อื้ย่อื้หลักัที่รัพย์: CKP) หน่ึง
ในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนท่ีใหญ่ท่ีสุดในภูมิภาค เปิด
เผยว่าผลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทในเครือในไตรมาสท่ี
 2/2565 เติบโตต่อเน่ืองจากไตรมาสแรกของปีน้ี สร้างผลก�าไรเป็น
ท่ีน่าพอใจ โดยในไตรมาส 2 มีรายได้รวม 2,659 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน
 364 ล้านบาท หรือเติบโตข้ึน 16% เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2564 ท่ีมีรายได้รวม 2,295 ล้านบาท ขณะท่ีก�าไรสุทธิส่วนท่ีเป็น
ของผู้ถือหุ้นของบริษัท อยู่ท่ี 864 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 22% หรือ 157 
ล้านบาท เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนท่ีมีก�าไรสุทธิ 707 
ล้านบาท   

ปัจ้จ้ัยบูวกัมาจ้ากักัารรับูรู้ส่วนแบู่งกัำาไรจ้ากัเงินลงทีุ่นในบูริษััที่ร่วม
ที่่�เพิ�มขึ�น 248 ล้านบูาที่ จ้ากัผลกัารดำาเนินงานที่่�ด่ขึ�นขอื้งบูริษััที่ ไซ
ยะบูุร่ พาวเวอื้ร์ จ้ำากััด (XPCL) ซึ�งบูริหารโรงไฟฟ้าพลังนำ�า ไซยะบูุร่
 ในสปป.ลาว โดย XPCL ม่กัำาไรเพิ�มขึ�น 33% จ้ากัช่วงเด่ยวกัันขอื้ง
ปีกั่อื้น  
  
สำาหรับูผลกัารดำาเนินงานในช่วงครึ�งปีแรกัขอื้งปีน่� เติบูโตต่อื้เน้�อื้ง
เช่นเด่ยวกัันกัับูไตรมาสที่่� 2 โดยม่รายได้รวม 5,202 ล้านบูาที่ เพิ�ม
ขึ�น 806 ล้านบูาที่ หร้อื้เพิ�มขึ�น 18% เม้�อื้เที่่ยบูกัับูช่วงเด่ยวกัันขอื้ง
ปี 2564 ที่่�ม่รายได้รวม 4,396 ล้านบูาที่ ส่วนกัำาไรสุที่ธิส่วนที่่�เป็น
ขอื้งผู้ถ้อื้หุ้นขอื้งบูริษััที่ อื้ยู่ที่่� 903 ล้านบูาที่ เพิ�มขึ�น 10% หร้อื้ 81 
ล้านบูาที่ เม้�อื้เที่่ยบูกัับูช่วงเด่ยวกัันขอื้งปีกั่อื้นที่่�ม่กัำาไรสุที่ธิ 822 
ล้านบูาที่ โดยม่ปัจ้จ้ัยบูวกัมาจ้ากักัารรับูรู้ส่วนแบู่งกัำาไรจ้ากัเงิน
ลงทีุ่นในบูริษััที่ร่วมที่่�เพิ�มขึ�น 278 ล้านบูาที่ ซึ�งมาจ้ากั XPCL ที่่�ม่
ผลกัารดำาเนินงานที่่�ด่ขึ�นเม้�อื้เที่่ยบูกัับูช่วงเด่ยวกัันขอื้งปีกั่อื้น 

นายธนวัฒน์กล่าวว่า ภาพรวมผลการด�าเนินงานในไตรมาส 2 และ
ครึ่งปีแรกของปี 2565 เป็นที่น่าพอใจและเติบโตเป็นไปตามที่บริษัท
ประเมินไว้ก่อนหน้านี้ ส่วนในไตรมาส 3/2565 บริษัทคาดว่าผล
การด�าเนินงานจะมีแนวโน้มดีกว่าปีก่อน โดยจากการประเมินแนว
โน้มของสถานการณ์น�้าของ XPCL ในช่วงที่เหลือของปีนี้คาดว่า
จะยังอยู่ในเกณฑ์์ที่ดีต่อเนื่อง และขณะเดียวกัน รายได้จากลูกค้า

อุตสาหกรรมของ BIC มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับต้นทุน
เชื้อเพลิงมากขึ้นจากการปรับเพิ่มค่า Ft ของภาครัฐตั้งแต่เดือน
พฤษภาคมอีกด้วย 
"CKPower ยังคงเดินหน้าเต็มที่่�ในกัารพัฒนาและลงทีุ่นโครงกัาร
พลังงานหมุนเว่ยนและกัิจ้กัรรมต่าง ๆ เพ้�อื้ให้เกัิดกัารพัฒนาที่่�
ยั�งย้นต่อื้อื้งค์กัรและสังคม (Sustainability) บูริหารจ้ัดกัารธุรกัิจ้
โดยยึดหลักั ESG ที่่�ให้ความสำาคัญต่อื้สิ�งแวดล้อื้ม (Environment) 
ควบูคู่กัับูกัารพัฒนาสังคม (Social) ยึดหลักัธรรมาภิบูาล 
(Governance) โดยล่าสุด XPCL ซึ�งเป็นบูริษััที่ร่วมขอื้ง CKPower 
กั็ประสบูความสำาเร็จ้อื้ย่างมากั ในกัารอื้อื้กัหุ้นกัู้เพ้�อื้อื้นุรักัษั์สิ�ง
แวดล้อื้ม (Green Bond) ครั�งที่่� 1/2565 ให้แกั่นักัลงทีุ่นสถาบูัน
และผู้ลงทีุ่นรายใหญ่ในประเที่ศไที่ย ซึ�งได้รับูกัารตอื้บูรับูเป็น
อื้ย่างด่ โดยม่ยอื้ดขายรวม 8,395 ล้านบูาที่ แบู่งเป็นยอื้ดเสนอื้
ขาย 5,000 ล้านบูาที่ และยอื้ดเสนอื้ขายเพิ�มเติมเน้�อื้งจ้ากัความ
ต้อื้งกัารขอื้งนักัลงทีุ่นมากักัว่าที่่�เสนอื้ขายอื้่กั 3,395 ล้านบูาที่ ซึ�ง
ถ้อื้เป็นเคร้�อื้งย้นยันถึงมาตรฐานด้านสิ�งแวดล้อื้มขอื้ง XPCL ได้
เป็นอื้ย่างด่" นายธนวัฒน์ กัล่าว 

นายธนวัฒน์ ย�้าว่า CKPower ยังคงลงทุนต่อเนื่องเพื่อให้ CKPower 
เป็นหนึ่งในผู้น�าในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและมีก�าลังการผลิต
เติบโตเป็นสองเท่าในปี 2567 โดยในปัจจุบันนี้ บริษัทยังคงเดินหน้า
พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าอย่างต่อเนื่อง รวมถึงอยู่ระหว่าง
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุน โดยเฉพาะการเพิ่มก�าลังการ
ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์เป็น 330 เมกะวัตต์ และพลังงานลม 700 
เมกะวัตต์ ในภูมิภาคอาเซึ่ียน อาทิเช่น ในประเทศไทย และเวียดนาม   

บูริษััที่ ซ่เค พาวเวอื้ร์ จ้ำากััด (มหาชน) หร้อื้ "CKP" เป็นบูริษััที่
จ้ดที่ะเบู่ยนในตลาดหลักัที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย และอื้ยู่ในดัชน่
 SET100 ตลอื้ดจ้นได้รับูกัารจ้ัดอื้ันดับูให้อื้ยู่ในรายช้�อื้หุ้นยั�งย้น
 (THSI) ขอื้งตลาดหลักัที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย รวมถึงอื้ยู่ในดัชน่
 SETCLMV ซึ�งเป็นดัชน่ที่่�รวบูรวมบูริษััที่จ้ดที่ะเบู่ยนขอื้งไที่ย ที่่�ม่
กัารที่ำาธุรกัิจ้ในกัลุ่มประเที่ศ CLMV และได้รับูกัารจ้ัดอื้ันดับูเครดิต
อื้งค์กัรที่่�อื้ันดับู "A" แนวโน้ม "คงที่่�" จ้ากับูริษััที่ ที่ริสเรที่ติ�ง จ้ำากััด 



บูมจ้. นอื้ร์ที่อ่ื้ส รับูเบูอื้ร์ หร้อื้ NER เผยมติคณ์ะกัรรมกัารบูริษััที่ฯ อื้นุมัติจ่้ายเงินปันผลระหว่างกัาลจ้ากังวด 6 เด้อื้น
ปี 2565 ในอัื้ตรา 0.07 บูาที่/หุ้น  ด้านงบู 6 เด้อื้นปี 2565 บูริษััที่ม่กัำาไรสุที่ธิ 851.09 ล้านบูาที่ เพิ�มขึ�น 5.68%  หลัง

ราคายางม่ทิี่ศที่างท่ี่�ด่ และบูริหารจั้ดกัารต้นทุี่นขายได้ด่ สำาหรับูปี 2565  บูริษััที่ยังคงเดินหน้ามุ่งเน้นและพัฒนา 
กัารเติบูโตสินค้าต้นนำ�าและสินค้าปลายนำ�าอื้ย่างต่อื้เน้�อื้ง โดยคาดรายได้จ้ะอื้ยู่ท่ี่� 2.8 หม้�นล้านบูาที่ตามเป้าท่ี่�วางไว้ 

NER ผลัง�นสดใส กำำ�ไรคร่�งปีีกำว่์� 851 ล้ั�น
อนุุมััติิจ่่ายปันัุผลระหว่่างกาล 0.07 บาท 

ยำ�ารายได้้ปัน้ีุ� ติามัเปัา้ 2.8 หม่ั�นุลบ.
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นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์
 จ�ากัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ด�าเนิน
ธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายยางแผ่นรม
ควัน ยางแท่ง และยางผสม เปิดเผย
ว่า มติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวัน
ที่ 8 สิงหาคม 2565 อนุมัติการจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลผลงวดด�าเนิน
งานวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่
 30 มิถุนายน 2565 โดยจ่ายปันผล
เป็นเงินสด อัตราการจ่ายปันผลเป็น
เงินสด 0.07 บาทต่อหุ้น ก�าหนดจ่าย
ปันผลวันที่ 7 กันยายน 2565 รวมเป็น
เงิน 129.34 ล้านบาท ส�าหรับวันที่ไม่ได้
รับสิทธิปันผล(XD) 23 สิงหาคม 2565 
วันก�าหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล 
(Record date) 24 สิงหาคม 2565 

ส�าหรับผลการด�าเนินงานงวด 6 เดือน 
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมี
ก�าไรสุทธิที่ 851.09 ล้านบาท เมื่อเทียบ
กับงวด 6 เดือนของปี 2564 บริษัทมี
ก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น 45.75 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้น 5.68% เนื่องจากสถานการณ์
ราคายางในไตรมาส 2/2565 มีทิศทาง
ที่ดี บริษัทสามารถจัดการต้นทุนขาย
ได้ดี รวมถึงบริหารจัดการต้นทุนจัด
จ�าหน่ายและมีป้องกันความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีขึ้น ส่งผลให้อัตรา
ก�าไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้น

  

ด้านรายได้จากการขายรวม ส�าหรับ
งวด 6 เดือนแรกของปี 2565 บริษัทมี
รายได้รวมอยู่ที่ 10,864.82 ล้านบาท
 ลดลง 387.82 ล้านบาทหรือคิดเป็น
 3.45% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของ
ปีก่อน เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์การ
ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
จีน และค่าใช้จ่ายค่าระวางเรือที่สูงขึ้น
 ทางบริษัทฯจึงปรับสัดส่วนยอดขายให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันโดย
เพิ่มสัดส่วนยอดขายในประเทศมากขึ้น
 เพื่อรักษาระดับความสามารถในการท�า
ก�าไรไว้ 

ส�าหรับภาพรวมธุรกิจของปีนี้ บริษัท
ตั้งเป้ารายได้ที่ 2.8 หมื่นล้านบาท จาก
ก�าลังการผลิตที่ 4.6  แสนตัน เติบโต
จากปีก่อนที่มีรายได้ 2.4 หมื่นล้าน
บาท ซึ่งได้รับผลดีจากราคายางพาราที่
ปรับขึ้น เฉลี่ยที่ 60-65 บาท/กิโลกรัม
 นอกจากนี้ ในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้จะ
เพิ่มก�าลังผลิตอีก 5 หมื่นตัน เป็น 5.1 
แสนตัน/ปี จากเดิมที่ 4.6 แสนตัน คาด
จะเริ่มรับรู้รายได้ไตรมาส 4 ปี 2565 
ขณะที่ล่าสุดบริษัทมีเซ็นสัญญาเพิ่ม
ลูกค้าใหม่จากประเทศอินเดีย 4 ราย 
โดยวางเป้าลูกค้าประเทศอินเดีย 10-15 
% ในปี 2566 หรือประมาณ 7 หมื่นตัน
/ปี ลูกค้าประเทศจีนอยู่ที่ 60% โดยเป็น
ลูกค้าจีนที่มีโรงงานอยู่ในประเทศ และ
ต่างประเทศ ส่วนที่เหลือจะเป็นลูกค้า

ประเทศญี่ปุ่น และสิงค์โปรเป็นต้น 

ส�าหรับแนวโน้มราคายาง ยังคงได้รับ
ปัจจัยการสนับสนุนจากราคาตลาดล่วง
หน้าต่างประเทศและราคาน�้ามันดิบที่
ปรับตัวสูงขึ้น โดยบริษัทคาดว่า ราย
ได้จากยางพาราจะเติบโตขึ้นต่อเนื่อง
 จากการเพิ่มก�าลังผลิตรถยนต์ EV ใน
ประเทศจีน ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้
ยางพารามากที่สุดประมาณ 50% ของ
ปริมาณยาง จะมีการขยายตัวอย่าง
ก้าวกระโดด  รวมทั้งการส่งเสริมการใช้
พลังงานใหม่ในรถบรรทุกจะเพิ่มขึ้น 

ด้านธุรกิจแผ่นปูรองนอนปศุสัตว์ ขณะ
นี้เครื่องจักรที่สั่งมาจากไต้หวันได้เข้า
มาถึงบริษัทเรียบร้อยแล้ว และคาดว่า
จะติดตั้งแล้วเสร็จพร้อมจะสามารถ
รับรู้รายได้ไตรมาส 3 ปี 2565 ส�าหรับ
นโยบายการจ�าหน่ายสินค้าในประเทศ
และต่างประเทศเป็น 10 : 90 ซึ่งใน
สัดส่วนลูกค้าต่างประเทศแบ่งเป็น
 อินโดนีเชีย ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย
 โดยมองว่าความต้องการแผ่นปูรอง
นอนปศุสัตว์ในอุตสาหกรรมยังดีต่อ
เนื่อง ที่ผ่านมาบริษัทได้เริ่มทยอยขาย
แผ่นปูรองนอนวัวตั้งแต่เดือน ก.พ.65 
แล้วโดยเป็นการจ้างบริษัทภายนอก
 (OEM) ผลิตไปก่อน เพื่อทดลองตลาด
ในประเทศ  โดยขายในปริมาณไม่มาก
 และจะเริ่มผลิตสินค้าส�าหรับส่งต่าง
ประเทศในไตรมาส 4 ปี 65 



นายกัรมเชษัฐ์ วิพันธ์พงษ์ั ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�
บูริหาร บูริษััที่ แอื้สเซที่ไวส์ จ้ำากััด (มหาชน) 
(ASW) บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผู้น�าด้าน
ไลฟ์สไตล์ภายใต้แนวคิด “ความสุขท่ีออกแบบ
มาเพ่ือคุณ” หรือ “We Build Happiness” เปิด
เผยว่า จากแผนกลยุทธ์ภาพรวมของบริษัทเพ่ือ
ต่อยอดความสุขของการอยู่อาศัย และสร้าง
ความแข็งแกร่งให้แก่แบรนด์โครงการต่างๆ 
รวมถึงศักยภาพของบริษัทในการมองตลาดและ
พัฒนาโครงการท่ีจับเซ็ึ่กเมนต์ลูกค้าได้อย่างถูก
ต้อง ส่งผลให้บริษัทมีผลการด�าเนินงานไตรมาส
 2/2565 เติบโตท้ังรายได้และก�าไร โดยมีรายได้
รวมท่ี 1,617 ล้านบาท เติบโตเพ่ิมข้ึน 45% YoY 
และ 27% QoQ และมีก�าไรสุทธิ 273 ล้านบาท
 เติบโต 6% YoY และ 21% QoQ นอกจากน้ียัง
สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้อัตราก�าไรข้ันต้น (GP) อยู่ท่ี 44% 

ขณะท่ีภาพรวมผลการด�าเนินงาน 6 เดือนแรก
ของปีน้ีมีรายได้รวมท่ี 2,887 ล้านบาท ก�าไร
สุทธิ 498 ล้านบาท และในด้านยอดขาย (พรี
เซึ่ล) กวาดยอดไปกว่า 8,000 ล้านบาท หรือ
 80% ของเป้าหมายยอดขายในปีน้ีท่ี 10,000 
ล้านบาท จึงม่ันใจว่าบริษัทจะสามารถท�ายอดพรี
เซึ่ลท้ังปีได้สูงกว่าเป้าหมายท่ีวางไว้ 
 
ปัจจัยความส�าเร็จมาจากการขยายธุรกิจเชิง
รุก ด้วยการพัฒนาโครงการให้ครอบคลุมทุก
เซ็ึ่กเมนต์ และตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ รวม
ถึงจุดเด่นด้าน Facility ท่ีบริษัทให้ความใส่ใจ
 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ผู้อยู่อาศัย และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับโครงการ ตลอดจนการ
ท�าแคมเปญการตลาดเพ่ือกระตุ้นการตัดสินใจ
 ส่งผลให้โครงการส่วนใหญ่ได้รับการตอบรับ
ท่ีดี โดยเฉพาะโครงการแคมปัสคอนโดฯ ใกล้
สถานศึกษา ภายใต้แบรนด์ “KAVE” (เคฟ) ท่ี
ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าท่ีซ้ืึ่อเพ่ือการอยู่อาศัยและ
กลุ่มท่ีซ้ืึ่อเพ่ือลงทุนปล่อยเช่า เน่ืองจากให้อัตรา

ผลตอบแทนการลงทุนเฉล่ีย 8-10% ต่อปี เช่น
 โครงการเคฟทาวน์ โคโลนี ม.กรุงเทพ (Kave 
Town Colony) ท่ีมียอดขาย (พรีเซึ่ล) 80% 
หลังจากเปิดตัวโครงการไปเม่ือช่วงปลายเดือน
มิถุนายนท่ีผ่านมา ด้วยจุดเด่นด้านการออกแบบ
โครงการและส่ิงอ�านวยความสะดวกท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่ม Young 
Generation 

นายกัรมเชษัฐ์ กัล่าวว่า แนวโน้มธุรกิัจ้
อื้สังหาริมที่รัพย์ครึ�งปีหลัง คาดว่าความ
ต้อื้งกัารซ้�อื้ท่ี่�อื้ยู่อื้าศัยจ้ะฟ้�นตัวอื้ย่างต่อื้เน้�อื้ง
 ขณ์ะท่ี่�แนวโน้มราคาเช้�อื้เพลิงซึ�งเป็นต้นทุี่น
หลักัในกัารผลิตวัสดุก่ัอื้สร้างเริ�มที่รงตัวและ
ปรับูลดลง เช่นเด่ยวกัับูราคาเหล็กัท่ี่�ปรับูตัวลด
ลงตั�งแต่ไตรมาสท่ี่� 2 ซึ�งม่ผลต่อื้กัารปรับูตัว
ลงขอื้งวัสดุก่ัอื้สร้างหลายๆ ตัวท่ี่�ใช้เหล็กัเป็น
ส่วนประกัอื้บู โดยล่าสุดท่ี่�ประชุมกัลุ่มประเที่ศ
ผู้ส่งอื้อื้กันำ�ามันได้ม่มติเพิ�มกัำาลังกัารผลิตซึ�งจ้ะ
ส่งผลด่ต่อื้สถานกัารณ์์ราคานำ�ามันในตลาดโลกั
 ประกัอื้บูกัับูภาครัฐม่มาตรกัารกัระตุ้นอื้สังหาฯ
 จ้นถึงสิ�นปี 2565 สำาหรับูกัารซ้�อื้ขายอื้สังหาฯ
 ราคาไม่เกิัน 3 ล้านบูาที่ จ้ะได้รับูกัารลดหย่อื้น
ค่าธรรมเน่ยมกัารโอื้นและค่า 
จ้ดจ้ำานอื้ง 

ส�าหรับแผนการด�าเนินงานในคร่ึงปีหลัง บริษัทมี
แผนพัฒนาโครงการอย่างต่อเน่ืองให้ตอบโจทย์
ทุกความต้องการของกลุ่มลูกค้า เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย รวมท้ังสร้างโอกาส
ในการเติบโตทางธุรกิจในมิติต่างๆ โดยเตรียม
แผนเปิดโครงการใหม่อีก 3 โครงการในช่วงท่ี
เหลือของปีน้ี ท้ังโครงการแนวสูงและแนวราบ
 มูลค่าโครงการรวม 6,200 ล้านบาท ได้แก่ 1)
โครงการคอนโด Kave Seed Kaset (เคฟ ซ้ีึ่ด
 เกษตร) จ�านวน 600 ยูนิต ราคาเร่ิมต้น 1.89 
ล้านบาท มูลค่าโครงการ 1,350 ล้านบาท 2) 
โครงการแนบราบ Esta Rangsit Khlong 2 (

เอสต้า รังสิต คลอง 2) จ�านวน 153 ยูนิต ราคา
เร่ิมต้นท่ี 4-6 ล้านบาท มูลค่าโครงการ 680 
ล้านบาท และ 3) โครงการแนวราบ The Honor 
Yothin Pattana (ดิ ออเนอร์ โยธินพัฒนา
) จ�านวน 128 ยูนิต ราคาเร่ิมต้น 29 ล้านบาท 
มูลค่าโครงการ 4,170 ล้านบาท  

ปัจ้จุ้บัูนบูริษััที่ ม่ Backlog หร้อื้ยอื้ดขายท่ี่�รอื้
รับูรู้รายได้ในปีน่�รวมมูลค่า 4,282 ล้านบูาที่ 
โดยหลักัๆ มาจ้ากั 3 โครงกัารได้แก่ั 1)โครงกัาร
คอื้นโด โมดิซ คอื้ลเลคชั�น บูางโพ (Modiz 
Collection Bangpho) มูลค่าโครงกัาร 1,230 
ล้านบูาที่ 2) โครงกัาร เคฟ ศาลายา (Kave 
Salaya) มูลค่าโครงกัาร 1,200 ล้านบูาที่ และ
 3) โครงกัารเคฟ เอื้วา (Kave Ava) มูลค่า
โครงกัาร 2,380 ล้านบูาที่ จึ้งมั�นใจ้ว่าทัี่�งปี
บูริษััที่จ้ะบูรรลุเป้าหมายรายได้รวมท่ี่� 6,000 
ล้านบูาที่ได้ตามเป้า 

ทัี่�งน่� ASW ดำาเนินธุรกิัจ้อื้สังหาริมที่รัพย์ มุ่ง
พัฒนาโครงกัารท่ี่�อื้ยู่อื้าศัยแนวสูงและแนว
ราบูบูนที่ำาเลศักัยภาพ ภายใต้แนวคิด “ความ
สุขท่ี่�อื้อื้กัแบูบูมาเพ้�อื้คุณ์” หร้อื้ “We Build 
Happiness” ปัจ้จุ้บัูนได้พัฒนาโครงกัาร
คอื้นโดมิเน่ยมและโครงกัารบู้านจั้ดสรรมา
แล้วกัว่า 44 โครงกัาร ภายใต้แบูรนด์ในเคร้อื้ท่ี่�
อื้อื้กัแบูบูมาเพ้�อื้สร้างความสุขให้เหมาะกัับูทุี่กั
ไลฟ์สไตล์ ได้แก่ั แบูรนด์ เคฟ (KAVE), แบูรนด์
 แอื้ที่โมซ (ATMOZ), แบูรนด์ โมดิซ (MODIZ), 
แบูรนด์ เอื้สต้า (ESTA) และ แบูรนด์ ดิ อื้อื้
เนอื้ร์ (THE HONOR) รวมมูลค่าโครงกัารกัว่า
 46,700 ล้านบูาที่ แบู่งเป็นโครงกัารท่ี่�ก่ัอื้สร้าง
แล้วเสร็จ้และโครงกัารพร้อื้มอื้ยู่ 32 โครงกัาร
 และโครงกัารท่ี่�กัำาลังเปิดขายและอื้ยู่ระหว่าง
กัารพัฒนา 12 โครงกัาร โดยปัจ้จุ้บัูนม่ยอื้ดขาย
รอื้รับูรู้รายได้ (Backlog) มูลค่ารวมกัว่า 
9,218 ล้านบูาที่ โดยจ้ะที่ยอื้ยรับูรู้รายได้อื้ย่าง
ต่อื้เน้�อื้ง 

ASW โชว์ผลงานไตรมาส 2/65 ที่ำาผลประกัอื้บูกัารสร้างสถิติใหม่กัวาดรายได้รวมกัว่า 1,617 ล้านบูาที่
 พร้อื้มกัำาไรสุที่ธิ 273 ล้านบูาที่ เติบูโต YoY และ QoQ ตอื้กัยำ�าศักัยภาพกัารมอื้งตลาดและจั้บูเซ็กัเมนต์
ลูกัค้าได้ถูกัต้อื้ง เผยแคมปัสคอื้นโดฯ แบูรนด์ “KAVE” (เคฟ) กัระแสตอื้บูรับูด่ มั�นใจ้รายได้รวมทัี่�งปี

เป็นไปตามเป้าหมายท่ี่�วางไว้ 6,000 ล้านบูาที่ และพร่เซลที่ะลุ 10,000 ล้านบูาที่  
ครึ�งหลังเตร่ยมเปิดตัว 3 โครงกัารใหม่

ASW โชว์์ผลัง�นไตรมื�สสองโต 45%
ทุบสถ่ิต่ิกำว�ดร�ยได้กำว่� 1,617 ล้บ. 

เต่ิบโติ YoY แล้ะ QoQ 

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE



นายแพที่ย์สุรินที่ร์ ประสิที่ธิ�หิรัญ กัรรมกัารผู้จั้ดกัาร บูริษััที่ โรงพยาบูาลราชธาน่ จ้ำากััด (มหาชน) RJH เปิดเผยว่า รายได้
จ้ากักิัจ้กัารโรงพยาบูาลรวมทัี่�งหมดขอื้งไตรมาส 2 ปี 2565 ค้อื้ 1,054.37 ล้านบูาที่ โดยม่ส่วนแบู่งดังต่อื้ไปน่� รายได้จ้ากั

 คนไข้ทัี่�วไปอื้ยู่ท่ี่� 843.8 ล้านบูาที่ และรายได้จ้ากัประกัันสังคมท่ี่� 210.6 ล้านบูาที่ รายได้รวมเพิ�มขึ�นถึง 89% เม้�อื้เท่ี่ยบูกัับู
ไตร มาสเด่ยวกัันขอื้งปีท่ี่�แล้ว โดยส่วนท่ี่�เพิ�มขึ�นนั�นส่วนใหญ่มากัจ้ากัคนไข้ทัี่�วไปซึ�งม่รายได้โตสูงถึง 130% เม้�อื้เท่ี่ยบูกัับู

ไตรมาส เด่ยวกัันขอื้งปีก่ัอื้น ในขณ์ะท่ี่�รายได้ประกัันสังคมเพิ�มขึ�น 10% เม้�อื้เท่ี่ยบูกัับูไตรมาสเด่ยวกัันขอื้งปีก่ัอื้น 

RJH แจังไตรมื�ส 2/65 ร�ยได้รว์มืโต 89%
เหตุิรายได้้คนุไข้้ทั�ว่ไปั พุุ่่ง-รายได้้

ปัระกันุสัังคมัเพิุ่�มัข้้�นุ 10% 

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE

รายได้คนไข้ที่ั�วไปที่่�ไม่เกั่�ยวข้อื้งกัับูกัารรักัษัาโรคโควิด-19 นั�น รายได้ผู้ป่วยนอื้กั
อื้ยู่ที่่� 130.2 ล้านบูาที่ ซึ�งเพิ�มขึ�น 8.8% เม้�อื้ เที่่ยบูกัับูไตรมาสเด่ยวกัันขอื้งปีที่่�แล้ว
 ส่วนรายได้ผู้ป่วยในอื้ยู่ที่่� 111.2 ล้านบูาที่ ซึ�งลดลง 13.66% เม้�อื้เที่่ยบูกัับูไตรมาส
 เด่ยวกัันขอื้งปีที่่�แล้ว จ้ำานวนผู้ป่วยนอื้กันั�นเพิ�มขึ�น 11.24% เม้�อื้เที่่ยบูกัับูไตรมาส
เด่ยวกัันขอื้งปีที่่�แล้ว และเพิ�มขึ�น 7.06% เม้�อื้เที่่ยบูกัับูไตรมาสที่่�แล้ว ในขณ์ะที่่�ราย
ได้ต่อื้หัวลดลงเล็กัน้อื้ยที่่� 2.19% เม้�อื้เที่่ยบูกัับูปีที่่�แล้ว ลงมาอื้ยู่ที่่�กัว่า 1,700 บูาที่
ต่อื้ครั�ง อื้ย่างไรกั็ตามจ้ำานวนคนไข้ผู้ป่วยนอื้กัที่่�เพิ�มมากัขึ�นช่วยลดผลกัระที่บูจ้ากั
รายได้ต่อื้หัวที่่�ลดลง 

ส่วนผู้ป่วยในซึ่ึ่งเป็นคนไข้ทั่วไป นั้นมีจ�านวนลดลง 16% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว
 ซึ่ึ่งอาจอธิบายได้จากการที่ทางบริษัทได้ปรับเปลี่ยนบางวอร์ดไปรองรับ ผู้ป่วยโรค
โควิด-19 แทน และตามปรกติแล้ว ไตรมาสที่ 2 จะพบคนไข้นอนโรงพยาบาลน้อย
ลง ในส่วนของรายได้ต่อการแอด มิทนั้นเพิ่มขึ้น 12.99% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว 
โดยเพิ่มจาก 43,000 บาท ของไตรมาสที่แล้วเป็น 48,000 บาทในไตรมาส 
 
ในส่วนของผลประกอบการที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 นั้นได้รับผลกระทบจากนโยบาย
ภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น อัตราการ เบิกจ่ายที่น้อยลงในการตรวจหาเชื้อทั้ง
แบบ RT-PCR และแบบ ATK และแนวทางให้การรักษาเมื่อพบเชื้อที่ต่างจากเดิม
 เช่น วิธีการรักษาแบบ Home Isolation หรือโรงพยาบาลสนาม รายได้จากการ
ตรวจหาเชื้อโควิด-19 มีจ�านวนลดลงเนื่องจากอัตรา การเบิกจ่ายที่ค่อยๆลดลง จาก
แต่เดิมการท�า RT-PCR 1 ครั้งจะเบิกได้ 900 บาท เหลือเป็นการท่า ATK 1 ครั้งเบิก
ได้ 200 บาท แทน 

อย่างไรก็ตาม แม้รายได้จากการตรวจหาเชื้อจะลดลง แต่ทางโรงพยาบาลมีผู้ป่วย
ในโครงการ Home Isolation เป็น จ�านวนมากกว่า 30,000 รายในไตรมาสนี้ จึงมี
รายได้จากการเบิกจ่ายการรักษาเข้ามาทดแทน โดยสรุปรายได้จากการด�าเนินการ
 ที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 นั้นยังอยู่ที่ประมาณ 590 ล้านบาท ลดลงจาก 685 
ล้านบาทจากไตรมาสที่แล้ว นอกจากนี้ บริษัท ยังคงให้บริการฉีดวัคซึ่ีนทางเลือกโม
เดอน่าต่อในไตรมาสนี้ด้วยโดยมีรายได้ 11 ล้านบาท 

สำาหรับูรายได้ส่วนประกัันสังคมนั�น ที่างบูริษััที่ม่จ้ำานวนผู้ประกัันตนที่่�เพิ�มมากัขึ�น
เป็น 209,807 คนเม้�อื้เที่่ยบูกัับู 207,300 คน จ้ากัไตรมาสที่่�แล้ว ซึ�งนับูเป็นกัาร
เพิ�มถึง 6% เม้�อื้เที่่ยบูจ้ากัไตรมาสเด่ยวกัันขอื้งปีกั่อื้น หร้อื้เพิ�มขึ�น 1% เม้�อื้เที่่ยบู
กัับูไตรมาสที่่� แล้ว ดังนั�นจ้ึงที่ำาให้ที่างบูริษััที่ม่รายได้เหมาจ้่ายอื้ยู่ที่่� 86 ล้านบูาที่
 ซึ�งเพิ�มขึ�น 1.21% เม้�อื้เที่่ยบูกัับูไตรมาสที่่�แล้ว และเพิ�มขึ�น 5.51% เม้�อื้เที่่ยบูกัับู
ไตรมาสเด่ยวกัันขอื้งปีกั่อื้น นอื้กัจ้ากัน่�รายได้กัลุ่มประกัันสังคมจ้ากักัารรักัษัาโรค
ยากั (Adjusted RW) เพิ�ม สูงถึง 22% เน้�อื้งจ้ากัคนไข้กัลับูมาผ่าตัด หลังจ้ากั
ความกัังวลเกั่�ยวกัับูความรุนแรงขอื้งโควิดลดลง รายได้ประกัันสังคมรับู รวมอื้ยู่ที่่� 
210.6 ล้านบูาที่ เพิ�มขึ�น 0.74% เม้�อื้เที่่ยบูกัับูไตรมาสที่่�แล้ว หร้อื้เพิ�มขึ�นถึง 9.93% 
เม้�อื้เที่่ยบูกัับูไตรมาสเด่ยวกัันขอื้ง ปีที่่�แล้ว  

รายได้อื้้�น  
กลุ่มบริษัทได้รับเงินปันผลจากการลงทุนในหุ้น RAM BDMS และหุ้นโรงพยาบาลอื่น
ที่ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ รวม 6.3 ล้านบาท ซึ่ึ่งเป็นส่วนรายได้ที่เพิ่มขึ้น 

ในขณะที่ไตรมาสที่ 2 ของปีที่แล้วนั้นไม่มี  

ต้นทีุ่นในกัารประกัอื้บูกัิจ้กัารโรงพยาบูาล 
ต้นทุนในการประกอบกิจการโรงพยาบาลนั้นเพิ่มขึ้นจาก 347.93 ล้านบาทเมื่อ
ไตรมาสที่แล้วเป็น 487.22 ล้านบาทในไตรมาสนี้ โดยเพิ่มขึ้น 40.03% ซึ่ึ่งเป็นการ
เพิ่มขึ้นจากการด�าเนินงานในส่วนของ Home Isolation ที่ทางบริษัทรับรักษา
คนไข้มากกว่า 30,000 ราย ตัวอย่างของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตามการด�าเนินงาน เช่น
 อุปกรณ์ทางการแพทย์ อาหารที่ส่งให้แก่ผู้ป่วย และค่าขนส่ง ที่เพิ่มขึ้นตามจ�านว
นคนไข้ ในไตรมาสที่แล้วนั้น ผู้ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ส่วนใหญ่รับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลสนาม แต่ เนื่องจากนโยบายภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไปในไตรมาสนี้ การ
รักษาแบบ Home Isolation ได้กลายมาเป็นวิธีการดูแลหลัก ดังนั้น ต้นทุนต่างๆจึง
เพิ่มมากขึ้นตามจ�านวนคนไข้ที่มาเข้ารับบริการ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ต้นทุนการด�า
เนินงานจะเพิ่มขึ้น อัตราก�าไร ขั้นต้นของไตรมาสที่ 2 ปี 2565 นี้ยังคงอยู่ที่ระดับ
เดียวกันกับไตรมาสที่แล้วที่ 54% โดยก�าไรขั้นต้นของไตรมาสนี้รวมอยู่ที่ 567.2 
ล้านบาท 

ค่าใช้จ้่ายในกัารบูริหาร 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารนั้นคงอยู่ระดับเดียวกันกับไตรมาสที่แล้ว ซึ่ึ่งแสดงให้เห็นถึง
การจัดการทรัพยากรที่ดีและมีการวางแผน ทรัพยากรบุคคลที่ดี โดยค่าใช้จ่ายใน
การบริหารของไตรมาสนี้นั้นอยู่ที่ 48.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น 5% จากรายได้  

กัำาไรกั่อื้นดอื้กัเบู่�ย ภาษั่ และค่าเส้�อื้มราคา 
ก�าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา ("EBITDA” ไม่รวมรายได้อื่น) เพิ่มขึ้น
 185.30% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ ปีก่อน จาก 198.4 ล้านบาท เป็น 
566 ล้านบาท ส่วน EBITDA margin ก็ปรับตัวดีขึ้นจาก 35.5% เป็น 53.7% ของ
รายได้  

ต้นทีุ่นที่างกัารเงิน 
ต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเป็น 5 ล้านบาทในไตรมาสนี้ซึ่ึ่งเพิ่มขึ้น
ประมาณ 10% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว หรือเพิ่มขึ้นจากระดับเพียง 0.4 ล้านบาท
ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากระยะเวลาเครดิตของรายได้ที่เกี่ยวกับ โควิด
 19 ที่มีระยะเวลายาวนาน ส่งผลให้บริษัทต้องกู้ยืมเพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในการบริหารโรง
พยาบาล อย่างไรก็ตาม บริษัทมี ความสามารถในการชาระดอกเบี้ย เพราะค่าใช้จ่าย
นี้เพียง 0.9% ของ EBITDA 

กัำาไรสุที่ธิ 
ก�าไรสุทธิในไตรมาสนี้อยู่ที่ 424 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจาก 474.9 ล้านบาทจาก
ไตรมาสที่แล้ว แต่เพิ่มขึ้นถึง 138.4 ล้าน บาทเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่
แล้ว อัตราก�าไรสุทธิยังคงอยู่ในระดับสูงคือ 40% ของรายได้รวม ซึ่ึ่งแสดงให้เห็น
 ความสามารถในการหารายได้และการควบคุมต้นทุนถึงแม้จะนโยบายจากภาครัฐ
บางนโยบายจะเปลี่ยนแปลงไป 



กัรุิ่งเทพปริ่ะกัันชีีวิต เผยผลปริ่ะกัอ็บกัาริ่ไตริ่มาส่ 2 ปี 2565 บริิ่ษัทมีเบี�ยปริ่ะกัันภัยรัิ่บปีแริ่กัจำานวน 1,260 
ล้านบาท ลดลงร้ิ่อ็ยละ 35 จากัช่ีวงเดียวกัันข้อ็งปีก่ัอ็น เนื�อ็งจากัในไตริ่มาส่เดียวกัันข้อ็งปีที�ผ่านมาบริิ่ษัท
มีกัาริ่อ็อ็กัผลิตภัณฑ์์ใหม่ในช่ีอ็งทางธนาคาริ่และกิัจกัริ่ริ่มส่่งเส่ริิ่มกัาริ่ข้ายในช่ีอ็งทางตัวแทนฯ ซ่ึ่�งได้รัิ่บผล

ตอ็บรัิ่บที�ดี กัาริ่ลดลงข้อ็งเบี�ยปริ่ะกัันภัยรัิ่บปีแริ่กัและกัาริ่เพิ�มข่้�นข้อ็งเบี�ยปริ่ะกัันภัยรัิ่บปีต่อ็ในไตริ่มาส่ที� 2 นี� 
ทำาให้บริิ่ษัทมีเบี�ยปริ่ะกัันภัยรัิ่บริ่วมจำานวน 7,482 ล้านบาท ลดลงร้ิ่อ็ยละ 7 จากัช่ีวงเดียวกัันข้อ็งปีก่ัอ็น 

นายโชน โสภณ์พนิช กัรรมกัารผู้จั้ดกัารใหญ่และประธาน
เจ้้าหน้าท่ี่�บูริหาร เปิดเผยว่า บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันท่ี
 30 มิถุนายน 2565 จ�านวน 343,960 ล้านบาท ลดลงจาก
ส้ินปี 2564 ท่ีร้อยละ 0.1 จากการลดลงของมูลค่าตลาดของ
สินทรัพย์ลงทุน โดยสินทรัพย์ลงทุนมีสัดส่วนสูงท่ีสุดคือร้อย
ละ 95   ในไตรมาสน้ีบริษัทมีก�าไรสุทธิ 1,189 ล้านบาท ทาง
ด้านความม่ันคงของฐานะทางการเงิน บริษัทมีระดับความ
เพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio – CAR 
ณ ส้ินไตรมาส 2 ปี 2565 ท่ีระดับร้อยละ 364 เพ่ิมข้ึนจาก
ไตรมาสก่อนหน้า จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลท่ี
เพ่ิมข้ึน 

กัรุงเที่พประกัันช่วิต ยังคงดำาเนินกัารตามที่ิศที่างกัาร
ดำาเนินธุรกัิจ้ที่่�กัำาหนดไว้ใน 3 ปี ค้อื้ ปี 2565-2567 ในกัาร
เสริมสร้างความสามารถที่างกัารแข่งขันขอื้งบูริษััที่เพ้�อื้
กัารดำาเนินธุรกัิจ้อื้ย่างยั�งย้นผ่าน 5 มิติหลักั ได้แกั่ มิติด้าน
สุขภาพ ที่่�เน้นกัารให้บูริกัารด้านสุขภาพที่่�เป็นเลิศ  มิติด้าน
ความมั�งคั�ง ที่่�เน้นตอื้บูความต้อื้งกัารขอื้งประชาชนทีุ่กักัลุ่ม
โดยเฉพาะแบูบูประกัันประเภที่สะสมที่รัพย์และประกัันควบู
กัารลงทีุ่น มิติด้านดิจ้ิที่ัลที่่�รอื้งรับูกัารกั้าวสู่สังคมดิจ้ิที่ัล
ในอื้นาคต ด้านช่อื้งที่างกัารขาย ที่่�ให้ความสำาคัญในกัาร
พัฒนาคุณ์ภาพขอื้งช่อื้งที่างและเน้นกัารขยายช่อื้งที่างเพ้�อื้
ให้ครอื้บูคลุมโอื้กัาสที่างกัารตลาด และมิติด้านความรับูผิด
ต่อื้สังคมสิ�งแวดล้อื้ม 

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 นี้ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต
 ท�าการตลาดในช่องทางจ�าหน่ายแต่ละช่องทาง โดยใน
ช่องทางธนาคาร บริษัทท�าการตลาดผ่านแบบประกันสะสม
ทรัพย์ เกนเฟิสต์ ซึ่ิมเพิล (Gain 1st Simple)  ในส่วนของ
ช่องตวัแทนไดท้�าการยกระดับการท�างานของตัวแทนประกัน

ชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ด้วยการลงนามจัดตั้งส�านักงาน
ตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาทางการเงินปี 2565 เพิ่ม
อีก 6 แห่ง สนับสนุนเส้นทางการเติบโตอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนในอาชีพตัวแทนพร้อมมุ่งเน้นเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
วิธีการท�างาน เน้นย�้ากลยุทธ์ "เราสร้างคน" สู่ตัวแทนและที่
ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ และบริษัทยังให้ความส�าคัญใน
การสร้างและพัฒนา 

 ตัวแที่นประกัันช่วิตและที่่�ปรึกัษัาที่างกัารเงิน ผ่านโครงกัาร
รับูรอื้งรายได้ผู้บูริหารตัวแที่นม้อื้อื้าช่พ (Smart Leader) 
เพ้�อื้ยกัระดับูกัารพัฒนาคุณ์ภาพที่่มงานขายอื้ย่างมั�นคง
และยั�งย้น 

ทั้งนี้ กรุงเทพประกันชีวิต ยังคงเดินพัฒนาช่องทางการขาย
ผ่านพันธมิตรต่าง ๆ  ซึ่ึ่งในไตรมาสที่ 2 นี้ บริษัทได้ร่วมกับ
บริษัท เจมาร์ท อินชัวรันซึ่์ โบรกเกอร์ จ�ากัด บริษัทในเครือ
 บริษัท เจ มาร์ท จ�ากัด (มหาชน) ด้วย 2 กลุ่มผลิตภัณฑ์์
ประกันชีวิตที่เข้าถึงง่าย เบี้ยประกันเริ่มต้นแบบเบา ๆ เพื่อ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ 

นอื้กัจ้ากัน่� กัรุงเที่พประกัันช่วิต ยังได้เสริมบูริกัารด้าน
สุขภาพเพ้�อื้ครอื้บูคลุมความต้อื้งกัารในกัารดูแลสุขภาพขอื้ง
ผู้ที่ำาประกัันสุขภาพ ผ่านบูริกัารเสริมด้านสุขภาพภายใต้
โครงกัาร BLA Every Care ขอื้งกัรุงเที่พประกัันช่วิต และ
บูริษััที่ได้มุ่งส่งเสริมกัารกั้าวสู่สังคมไร้เงินสดและลดกัาร
ใช้ที่รัพยากัรผ่านโครงกัาร "ร่วมลดได้ลุ้น 70 ปี กัรุงเที่พ
ประกัันช่วิต" สำาหรับูลูกัค้าที่่�ที่ำาธุรกัรรมผ่านระบูบูอื้อื้นไลน์
ตามเง้�อื้นไขที่่�กัำาหนด โดยแคมเปญ ร่วมลดได้ลุ้น จ้ะดำาเนิน
กัารไปจ้นถึงวันที่่� 15 สิงหาคม 2565     

BLA รายงานผลประกอบการ ไตรมาส 2/65
พุ่ร้อมัเดิ้นุหนุ้าส่่ัคว่ามัยั�งย่นุด้้ว่ย

กลยุทธ์์ 5 มิัติิหลัก 
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นางเพชรรัตน์ ฉายานนท์ี่ ผู้อื้ำานวยกัารสายงานบัูญช่กัารเงิน บูริษััที่ ลานนาร่ซอื้ร์สเซส จ้ำากััด (มหาชน) LANNA  
เปิดเผยว่า ไตรมาสท่ี่� 2/2565 บูริษััที่ฯ และบูริษััที่ย่อื้ยม่กัำาไรสุที่ธิ รวมทัี่�งสิ�น 1,196.20 ล้านบูาที่เพิ�มขึ�นจ้ากั

งวดเด่ยวกัันขอื้งปีก่ัอื้น 873.60 ล้านบูาที่และม่กัำาไรสุที่ธิหุ้นละ 2.28 บูาที่เพิ�มขึ�นจ้ากังวดเด่ยวกัันขอื้ง 
ปีก่ัอื้นหุ้นละ 1.67 บูาที่คิดเป็นร้อื้ยละ 270.79 เน้�อื้งจ้ากั

(1.1) ม่กัำาไรสุที่ธิจ้ากัธุรกัิจ้ถ่านหินและเช้�อื้เพลิงช่วมวลอื้ัด
แที่่งซึ�งคำานวณ์ตามสัดส่วนกัารถ้อื้หุ้นขอื้งบูริษััที่ฯ ในไตรมาส
 ที่่� 2/2565 รวมที่ั�งสิ�น 1,163.27 ล้านบูาที่เพิ�มขึ�นจ้ากังวด
เด่ยวกัันขอื้งปีกั่อื้น 820.44 ล้านบูาที่คิดเป็นร้อื้ยละ 239.31 
เน้�อื้งจ้ากัปริมาณ์และราคาขายถ่านหินโดยเฉล่�ยเพิ�มขึ�นจ้ากัปี
กั่อื้นร้อื้ยละ 27.88 และ 96.85 ตามลำาดับู 

(1.2) ม่ขาดทีุ่นสุที่ธิจ้ากัธุรกัิจ้เอื้ที่านอื้ลซึ�งคำานวณ์ตาม
สัดส่วนกัารถ้อื้หุ้นขอื้งบูริษััที่ฯ ในไตรมาสที่่� 2/2565 ที่ั�งสิ�น
 26.23ล้านบูาที่ ลดลงจ้ากังวดเด่ยวกัันขอื้งปีกั่อื้น 4.37 ล้าน
บูาที่คิดเป็นร้อื้ยละ 20.02 โดยปริมาณ์กัารขายเอื้ที่านอื้ลลด
ลงร้อื้ยละ 52.85เน้�อื้งจ้ากัม่ปัญหากัารขาดแคลนวัตถุดิบูที่ำา
ให้บูริษััที่ย่อื้ยจ้ำาเป็นต้อื้งหยุดกัารผลิตเอื้ที่านอื้ลในสายกัาร
ผลิตที่่� 1 ชั�วคราวและ 

(1.3) ม่ส่วนแบู่งกัำาไรจ้ากับูริษััที่ร่วม 59.16 ล้านบูาที่เพิ�ม
ขึ�นจ้ากังวดเด่ยวกัันขอื้งปี กั่อื้น 57.53 ล้านบูาที่คิดเป็ นร้อื้
ยละ 3,529.45 เน้�อื้งจ้ากัม่ส่วนแบู่งกัำาไรจ้ากั PT. PESONA 
KHATULISTIWA NUSANTARA (“PKN”) จ้ำานวน 56.72 ล้าน
บูาที่ซึ�งเป็นบูริษััที่ร่วมที่่�บูริษััที่ฯ เข้าไปลงทีุ่นในสัดส่วนร้อื้ยละ
 10 ขอื้งจ้ำานวนหุ้นสามัญที่่�เร่ยกัชำาระแล้วขอื้ง PKN เม้�อื้วันที่่� 
31 สิงหาคม2564 ที่่�ผ่านมา 

ขณะที่ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิในงวด 6 เดือนแรก
ของปี 2565 รวมทั้งสิ้น 1,811.34 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงวด
เดียวกันของปีก่อน 1,246.10 ล้านบาทและมีก�าไรสุทธิหุ้นละ
 3.45 บาทเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนหุ้นละ 2.37 บาท
คิดเป็นร้อยละ 220.46เนื่องจาก 
 
(2.1) มีก�าไรสุทธิจากธุรกิจถ่านหินและเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่ง
ซึ่ึ่งค�านวณตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในงวด 6 เดือน
แรกของปี 2565 ทั้งสิ้น 1,749.15 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากงวด

เดียวกันของปีก่อน 1,194.20 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 215.19 
เนื่องจากปริมาณและราคาขายถ่านหินโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี
ก่อนร้อยละ 18.82 และ 86.36 ตามล�าดับ  

(2.2) ขาดทุนสุทธิจากธุรกิจเอทานอลซึ่ึ่งค�านวณตามสัดส่วน
การถือหุ้นของบริษัทฯ ในงวด 6 เดือนแรกของปี 2565ทั้งสิ้น 
23.65 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 30.83 ล้าน
บาทคิดเป็นร้อยละ 429.39 โดยปริมาณขายเอทานอลลดลง
ร้อยละ23.85 เนื่องจากมีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบท�าให้
บริษัทย่อยจ�าเป็นต้องหยุดการผลิตเอทานอลในสายการผลิตที่
 1 ชั่วคราวและ 

(2.3) มีส่วนแบ่งก�าไรจากบริษัทร่วม 85.84 ล้านบาทเพิ่ม
ขึ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 82.73 ล้านบาทคิดเป็ นร้อ
ยละ 2,660.13 เนื่องจากมีส่วนแบ่งก�าไรจาก PT. PESONA 
KHATULISTIWA NUSANTARA (“PKN”) จ�านวน 81.49 ล้าน
บาทซึ่ึ่งเป็นบริษัทร่วมที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนในสัดส่วนร้อยละ
 10 ของจ�านวนหุ้นสามัญที่เรียกช�าระแล้วของ PKN เมื่อวันที่ 
31 สิงหาคม2564 ที่ผ่านมา 

"บูริษััที่ฯ และบูริษััที่ย่อื้ยม่กัำาไรสุที่ธิในไตรมาสที่่� 2/2565 
และงวด 6 เด้อื้นแรกัขอื้งปี 2565 ที่ั�งสิ�น 1,196.20ล้านบูาที่
และ 1,811.34 ล้านบูาที่คิดเป็นกัำาไรสุที่ธิหุ้นละ 2.28 บูาที่
และ 3.45 บูาที่เพิ�มขึ�นจ้ากังวดเด่ยวกัันขอื้งปีกั่อื้น 873.60 
ล้านบูาที่และ 1,246.10 ล้านบูาที่ ซึ�งเพิ�มขึ�นหุ้นละ 1.67 บูาที่
และ 2.37 บูาที่คิดเป็นร้อื้ยละ 270.79และ 220.46 ตามลำาดับู
นับูว่าเป็นกัำาไรสุที่ธิสูงสุดตั�งแต่ กั่อื้ตั�งบูริษััที่ฯ เม้�อื้ ปี 2528 
โดยม่อื้ัตรากัำาไรสุที่ธิ(NET PROFIT MARGIN) ร้อื้ยละ 23.47 
อื้ัตรากัำาไรในรูปเงินสด (EBITDA MARGIN) ร้อื้ยละ 40.81 
และอื้ัตราผลตอื้บูแที่นต่อื้ส่วนขอื้งผู้ถ้อื้หุ้น (RETURN ON 
EQUITY) ร้อื้ยละ 28.28" 

LANNA เผย Q2/65 - งว์ด 6 เดือนแรกำปีี 65
กำาไรสุัทธิ์ส่ังสุัด้ตัิ�งแต่ิ ก่อตัิ�งบริษััทฯ เม่ั�อ ปั ี2528  

หลังปัริมัาณและราคาข้ายถ่่านุหินุพุุ่่ง 
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นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�บูริหารและกัรรมกัารผู้จั้ดกัารใหญ่กัลุ่มบูริษััที่
บูางจ้ากั  บูริษััที่ บูางจ้ากั คอื้ร์ปอื้เรชั�น จ้ำากััด (มหาชน)  BCP   เปิดเผยว่าผลกัารดำาเนิน
งานสำาหรับูงวด 3 เด้อื้น สิ�นสุดวันท่ี่� 30 มิถุนายน 2565 บูริษััที่ฯ และบูริษััที่ย่อื้ย ม่ราย

ได้จ้ากักัารขายและกัารให้บูริกัาร 83,796 ล้านบูาที่ (+21% QoQ) ม่ EBITDA 12,572 ล้าน
บูาที่ (-8% QoQ) โดย EBITDA ท่ี่�ปรับูลดลงเน้�อื้งจ้ากัไตรมาสก่ัอื้น BCPG รับูรู้กัำาไรจ้ากั

กัารจ้ำาหน่ายหุ้นทัี่�งหมดใน SEGHPL 2,031 ล้านบูาที่ 

BCP เผย Q2/65 กำว์�ดกำำ�ไรสุทธิิ  5,276 ล้ั�นบ�ท

โติ 21% QoQ รับแรงหนุุนุกลุ่มัธุ์รกิจ่
โรงกลั�นุและค้านุำ�ามัันุ 
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ท้ังน้ีหากไม่รวมรายการดังกล่าวพบว่า
  EBITDA ปรับเพ่ิมข้ึน 889 ล้านบาท
 (+8% QoQ) โดยหลักมาจากกลุ่มธุรกิจ
โรงกล่ันและการค้าน�้ามัน ได้รับปัจจัย
บวกจาก Operating GRM ปรับเพ่ิมข้ึน
อย่างมีนัยส�าคัญ ท้ังน้ีปัจจัยดังกล่าว
ช่วยบรรเทาผลการด�าเนินงานของกลุ่ม
ธุรกิจทรัพยากรธรรมชาติฯ ท่ีได้รับผลก
ระทบจากราคาขายก๊ซึ่ธรรมชาติ (Gas 
Price)ไปจ�าหน่ายในประเทศอังกฤษปรับ
ลดลงอย่างมาก รวมท้ังการอ่อนค่าของ
สกุลเงินโครนนอร์เวย์ (NOK) เทียบกับ
เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ไตรมาสน้ี
มี ก�าไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ 5,276 
ล้านบาท (+21%  QoQ) คิดเป็นก�าไรต่อ
หุ้น 3.79 บาท  



TSE เผยกำำ�ไรคร่�งแรกำปีี 65 ท่� 510 ล้ั�นบ�ท

โติ 32% พุ่ร้อมัตุินุโรงไฟฟา้ใหม่ัเข้้าพุ่อร์ติ
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TSE เผยผลประกัอื้บูกัารครึ�งปีแรกั ท่ี่� 510 ล้านบูาที่ โต 32% กัวาดกัำาไรรับูที่รัพย์จ้ากั
กัารจ้ำาหน่ายเงินลงทุี่นในบูริษััที่ย่อื้ยท่ี่�ประเที่ศญ่�ปุ่นเม้�อื้ต้นปีท่ี่�ผ่านมา ส่งผลให้กัำาไร

ต่อื้หุ้น (EPS) เพิ�มขึ�นเป็น 0.24 บูาที่ อ่ื้กัทัี่�งยังได้ตุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอื้าทิี่ตย์ใหม่
เข้าพอื้ร์ตอ่ื้กั 8 เมกัะวัตต์ พร้อื้มบัูนทึี่กัรายได้ในไตรมาส 3 ปีน่�

บริษัท ไทย โซึ่ล่าร์ เอ็นเนอร์ย่ี จ�ากัด (มหาชน) หรือ
 TSE รายงานผลการด�าเนินงานส�าหรับงวด 6 เดือน
แรกของปี 2565 มีก�าไรสุทธิ 509.61 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 32 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนซ่ึึ่งมีก�าไรสุทธิ
 384.68 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการจ�าหน่าย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีด�าเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar PV Farm) ต้ังอยู่ในประเทศญ่ีปุ่น
 โครงการ ฮานามิซึึ่กิ (Hanamizuki) ขนาดก�าลังการ
ผลิตติดต้ังและตามสัญญาซ้ืึ่อขายไฟฟ้า 18.1 เมกะวัตต์ 
และ 13.5 เมกะวัตต์ ตามล�าดับ ให้แก่นักลงทุนสถาบัน
ในประเทศญ่ีปุ่นในเดือนมีนาคมท่ีผ่านมา  

ดร. แคที่ล่น มาล่นนที่์ ประธานเจ้้าหน้าที่่�บูริหาร
 บูริษััที่ ไที่ย โซล่าร์ เอื้็นเนอื้ร์ย่� จ้ำากััด (มหาชน) หร้อื้
 TSE เปิดเผยว่า ผลการด�าเนินงานครึ่งแรกของปี 
2565 ส�าหรับงวด 6 เดือน บริษัทฯ มีรายได้รวม (รวม
ส่วนแบ่งก�าไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า) 1,014.05 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ซึ่ึ่งมีรายได้รวม 1,155.78 ล้านบาท รายได้ที่ลดลงเป็น
ผลจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยฯ อย่างไร
ก็ดี ในครึ่งแรกของปี 2565 นี้ บริษัทฯ สามารถรับรู้
รายได้แบบเต็มปีจากโครงการโซึ่ลาร์ฟาร์มลอยน�้า “
สยาม ธารา โฟลทติ้ง” ขนาดก�าลังผลิตติดตั้งและเสนอ
ขาย 8 เมกะวัตต์ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่ึ่งด�าเนินการจ่าย

ไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564  

นอื้กัจ้ากัน่� บูริษััที่ฯ สามารถบูริหารจ้ัดกัารต้นทีุ่น
ที่างกัารเงินสำาหรับูงวด 6 เด้อื้น ในไตรมาส 2/2565 
ให้ลดลงเหล้อื้ 152.04 ล้านบูาที่ ลดลงร้อื้ยละ 10 
จ้ากังวดเด่ยวกัันขอื้งปีกั่อื้นที่่�ม่จ้ำานวน 168.04 ล้าน
บูาที่ ซึ�งเป็นผลจ้ากักัารลดลงขอื้งต้นทีุ่นที่างกัารเงิน
จ้ากักัารจ้ำาหน่ายเงินลงทีุ่นในบูริษััที่ย่อื้ยฯ ในประเที่ศ
ญ่�ปุ่นดังกัล่าว ซึ�งส่งผลให้บูริษััที่ฯ สามารถลดอื้ัตรา
หน่�สินต่อื้ทีุ่น (D/E Ratio) ลดลงจ้ากั 2.10 เที่่า เหล้อื้
 1.99 เที่่า และส่งผลให้กัำาไรต่อื้หุ้น (EPS) เพิ�มขึ�นเป็น
 0.24 บูาที่ 

สำาหรับูแผนกัารลงทีุ่นในครึ�งปีหลังน่� บูริษััที่ฯ เจ้รจ้า
เพ้�อื้ซ้�อื้กัิจ้กัารโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอื้าที่ิตย์ประเภที่
 Solar Tracking ขนาดกัำาลังกัารผลิตติดตั�งและ
ซ้�อื้ขายไฟฟ้า 8 เมกัะวัตต์ ในประเที่ศไที่ย สำาเร็จ้
เร่ยบูร้อื้ยแล้ว พร้อื้มรับูรู้รายได้ที่ันที่่ในไตรมาส
 3/2565 หนุนรายได้เติบูโตอื้ย่างต่อื้เน้�อื้ง อื้่กัที่ั�ง ยัง
ได้เตร่ยมความพร้อื้มเพ้�อื้ศึกัษัาความเป็นไปได้ในกัาร
เข้าร่วมประมูลในโครงกัารโรงไฟฟ้าขยะชุมชนในประ
เที่ศเร็วๆ น่�  



TK ปีรับเป้ี�พอร์ตสินเชื�อปีี 65
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TK ผ้่ให้บริิ่กัาริ่เช่ีาซืึ่�อ็ริ่ถืจักัริ่ยานยนต์ริ่ายใหญ่่ในปริ่ะเทศไทย ริ่ายงานผลปริ่ะกัอ็บกัาริ่คร่ิ่�งแริ่กัข้อ็งปี 2565 กัำาไริ่
สุ่ทธิ 252.7 ล้านบาท เพิ�มข่้�น 17.0% จากั 215.9 ล้านบาท เมื�อ็เทียบกัับช่ีวงเดียวกัันข้อ็งปีที�ผ่านมา ริ่ายได้ริ่วม

 985.5 ล้านบาท ลดลง 5.1% มีพอ็ร์ิ่ตล่กัหนี�ริ่วม 4,405.7 ล้านบาท เพิ�มข่้�น 11.6% จากั 3,949.4 ล้านบาท เมื�อ็เทียบ
กัับสิ่�นปี 2564 คาดปี 2565 เศริ่ษฐกิัจในปริ่ะเทศข้ยายตัว 2.7 - 3.5% ซ่ึ่�งเติบโตกัว่าปีที�ผ่านมา กัาริ่อ็นุมัติเช่ีาซืึ่�อ็ริ่ถื
จักัริ่ยานยนต์ในปริ่ะเทศเพิ�มข่้�น 3 ไตริ่มาส่ติดต่อ็กััน และอี็กัหลายปัจจัยบวกั เศริ่ษฐกิัจไทยและส่่งอ็อ็กัข้ยายตัวได้ดี 

ท่อ็งเที�ยวเริิ่�มฟ้�น สิ่นค้าเกัษตริ่ริ่าคาส่่ง คือ็ 4 ปัจจัยส่ำาคัญ่ส่่งผลดีต่อ็คุณภาพล่กัหนี� 

แต่ TK ยังคงนโยบูายระมัดระวังในกัารปล่อื้ยสินเช้�อื้เพ้�อื้คุม
คุณ์ภาพลูกัหน่� และเติบูโตแบูบูยั�งย้น ประกัาศปรับูเป้าสอื้ดรับู
เศรษัฐกัิจ้ พอื้ร์ตสินเช้�อื้โต 20% ในปี 2565 เน้�อื้งจ้ากัหน่�ครัวเร้อื้น
และเงินเฟ้อื้สูงเป็นประวัติกัารณ์์ อื้่กัที่ั�งรายได้ประชาชนเพิ�มขึ�น
น้อื้ย และดอื้กัเบู่�ยที่่�อื้ยู่ในช่วงปรับูตัวสูงขึ�น พร้อื้มกัำาเงินสดกัว่า
สอื้งพันล้านบูาที่ สำาหรับูขยายพอื้ร์ตยาวกัว่า 12-18 เด้อื้นจ้ากัน่�ได้
โดยไม่ม่ต้นทีุ่นจ้ากักัารกัู้เงินในช่วงดอื้กัเบู่�ยขาขึ�น  

นางสาวปฐมา พรประภา กัรรมกัารผู้จ้ัดกัาร บูริษััที่ ฐิติกัร จ้ำากััด
 (มหาชน) หร้อื้ TK เปิดเผยว่า ที่่�ประชุมคณ์ะกัรรมกัารบูริษััที่ฯ
 ได้ม่มติอื้นุมัติงบูกัารเงินสำาหรับูรอื้บูบูัญช่สิ�นสุด 30 มิถุนายน
 2565 บูริษััที่ฯ ม่รายได้ครึ�งแรกัขอื้งปี 2565 รวม 985.5 ล้านบูาที่
 ลดลง 5.1% จ้ากั 1,038.3 ล้านบูาที่ กัำาไรสุที่ธิรวม 252.7 ล้านบูาที่
 เพิ�มขึ�น 17.0% จ้ากั 215.9 ล้านบูาที่ เม้�อื้เปร่ยบูเที่่ยบูกัับูปีกั่อื้น
ช่วงเวลาเด่ยวกััน ม่ลูกัหน่�เช่าซ้�อื้และลูกัหน่�เงินให้กัู้ย้มสุที่ธิรวม 
4,405.7 ล้านบูาที่ เพิ�มขึ�น 11.6% จ้ากั 3,949.4 ล้านบูาที่ เม้�อื้เที่่ยบู
กัับูสิ�นปี2564 โดยในไตรมาส 2/2565 ม่กัำาไรสุที่ธิ 117.5 ล้าน
บูาที่ ลดลง 0.7% จ้ากั 118.4 ล้านบูาที่ รายได้รวม 492.2 ล้านบูาที่
 ลดลง 1.5% จ้ากั 499.5 ล้านบูาที่ เม้�อื้เที่่ยบูกัับูช่วงเด่ยวกัันกัับูปี
กั่อื้น  

เศรษฐกิจในประเทศภาพรวมปี 2565 นี้ มีทั้งปัจจัยบวกที่จะช่วย
ส่งเสริมให้เศรษฐกิจปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น พร้อมมีคาดการณ์
ว่าจะขยายตัวได้ 2.7 - 3.5% นับเป็นอัตราเติบโตที่สูงกว่าปีที่ผ่าน
มา ในขณะที่ยังคงมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต้านการเติบโตดังกล่าว
 โดยเฉพาะ 4 ปัจจัยหลักที่ส่งผลกับคุณภาพลูกหนี้เช่าซึ่ื้อ คือ หนี้
ครัวเรือนที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ เงินเฟ้อท�าให้รายจ่ายสูงขึ้น
มากโดยเฉพาะคนรายได้น้อยที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นกับค่าอาหารและ
ค่าเดินทางจากค่าน�้ามันที่ราคาแพงขึ้น รายได้ที่เพิ่มขึ้นน้อยกว่า
รายจ่าย และดอกเบี้ยที่ก�าลังจะปรับตัวขึ้นส่งผลโดยตรงกับเงินกู้ที่
ไม่ใช่ดอกเบี้ยคงที่ จากการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดเช่าซึ่ื้อดังกล่าว 
บริษัทฯ ปรับเป้าขยายพอร์ตเป็นเติบโต 20% ภายในสิ้นปี 2565 นี้ 

นายประพล พรประภา กรรมการและรองผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร
 จ�ากัด (มหาชน) หรือ TK กล่าวเสริมว่า เศรษฐกิจในประเทศยังมี
ปัจจัยบวกที่จะส่งผลดีกับการขยายพอร์ตสินเชื่อในปี 2565 นี้ ทั้ง
จาก GDP ที่กลับมาเติบโตเพิ่มขึ้น ไตรมาสที่ 1/2565 เติบโต 2.2% 
การส่งออกขยายตัวได้ดีและคาดว่าจะมีการขยายตัว 8% เพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมา เฉพาะครึ่งแรกของปี 2565 มูลค่าการส่งออกเติบโต
 23.1% หรือ 4.9 ล้านล้านบาท การท่องเที่ยวในประเทศเริ่มฟื้น โดย
การท่องเที่ยงแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าปี 2565 จะมีรายได้จาก
การท่องเที่ยวสูงถึง 1.2 ล้านล้านบาท นอกจากนี้ สินค้าเกษตร ปีนี้

ผลผลิตมีราคาดี และตลาดรถจักรยานยนต์เติบโตต่อเนื่อง ทั้งมีการ
อนุมัติเช่าซึ่ื้อรถจักรยานยนต์ในประเทศเพิ่มขึ้น 3 ไตรมาสติดต่อกัน 
จึงมั่นใจได้ว่าพอร์ตเช่าชื้อ TK จะยังคงเติบโตตามเป้า  

ตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย มียอดจ�าหน่ายรถ
จักรยานยนต์ ไตรมาส 2 ปี 2565 จ�านวน 460,977คัน เพิ่มขึ้น
 5.3% จาก 437,826 คัน จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ยอด
จ�าหน่ายรถจักรยานยนต์ ครึ่งปีแรก ปี 2565 จ�านวน 910,716 คัน
 เพิ่มขึ้น 4.2% จาก 874,041 คัน จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่าน
มา หลังจากที่มียอดจ�าหน่ายลดลง 3 ปีต่อเนื่อง และเริ่มมียอด
จ�าหน่ายเพิ่มขึ้นในปีก่อน ส่วนยอดจ�าหน่ายรถยนต์ ไตรมาส 2 ปี
 2565 จ�านวน 196,114 คัน เพิ่มขึ้น 9.5.% จาก 179,054 คัน จาก
ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ยอดจ�าหน่ายรถยนต์ครึ่งปีแรก ปี 2565 
จ�านวน 427,303. คัน เพิ่มขึ้น 14.5% จาก 373,191 คัน จากช่วง
เดียวกันของปีที่ผ่านมา หลังจากที่มียอดจ�าหน่ายลดลง 3 ปีต่อเนื่อง 
 “กัารขยายพอื้ร์ตเช่าซ้�อื้ให้เติบูโตเป็นเป้าหมายขอื้งเรา แต่กัลยุที่ธ์
ในกัารขยายพอื้ร์ตดังกัล่าวจ้ะต้อื้งม่ความยั�งย้น ดังนั�นกัารติดตาม
สถานกัารณ์์ต่าง ๆ โดยเฉพาะปัจ้จ้ัยภายนอื้กัที่่�เราไม่สามารถ
ควบูคุมได้ และปรับูเปล่�ยนกัลยุที่ธ์ที่างธุรกัิจ้ให้สอื้ดรับูจ้ึงเป็นเร้�อื้ง
ที่่� TK ให้ความสำาคัญ กัารขยายพอื้ร์ตตามแผนขอื้งเราจ้ะมาจ้ากั
ธุรกัิจ้เช่าซ้�อื้รถจ้ักัรยานยนต์ที่ั�งในประเที่ศและจ้ากัต่างประเที่ศซึ�ง
เป็นรายได้หลักั นอื้กัจ้ากัน่� จ้ะมาจ้ากัธุรกัิจ้สินเช้�อื้รายย่อื้ยเพ้�อื้กัาร
ประกัอื้บูอื้าช่พภายใต้กัารกัำากัับู หร้อื้ นาโนไฟแนนซ์ ซึ�งปัจ้จุ้บูัน
ให้บูริกัารกัับูลูกัค้าปัจ้จุ้บูันขอื้ง TK เป็นหลักั และเรากัำาลังเตร่ยม
ความพร้อื้มในกัารให้บูริกัารสินเช้�อื้ใหม่ที่่� บูริษััที่ ที่่เค เงินที่ันใจ้
 จ้ำากััด บูริษััที่ย่อื้ย ที่่�ได้รับูใบูอื้นุญาตเพิ�มเติมให้ประกัอื้บูธุรกัิจ้สิน
เช้�อื้ส่วนบูุคคลภายใต้กัารกัำากัับู ค้อื้ สินเช้�อื้จ้ำานำาที่ะเบู่ยนรถ และ
สินเช้�อื้ส่วนบูุคคล เป็นต้น โดยเราวางแผนที่่�จ้ะเริ�มให้บูริกัารสินเช้�อื้
จ้ำานำาที่ะเบู่ยนรถเร็ว ๆ น่�” นายประพลกัล่าว 

อนึ่ง ณ ไตรมาส 2 ปี 2565 TK มีส�ารองลูกหนี้จ�านวน 322.2 ล้าน
บาท โดยมีลูกหนี้ค้างช�าระเกิน 3 เดือน ที่ 5.8% และมี Coverage 
Ratio ที่ 118.0% ซึ่ึ่งเปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2564 ที่มีส�ารองลูก
หนี้ จ�านวน 371.6 ล้านบาท ลูกหนี้ค้างช�าระเกิน 3 เดือน ที่ 7.1% 
และมี Coverage Ratio ที่ 120.5.% ณ ไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทฯ
 มีสินทรัพย์รวม 6,967.6 ล้านบาท ลดลง 0.2% จาก 6,979.0 ล้าน
บาท และมีหนี้สินรวม 1,288.5 ล้านบาท ลดลง 2.5% จาก 1,322.0 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับ สิ้นปี 2564 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ผ่านมา
 ทั้งนี้ D/E ณ ไตรมาส 2/2565 อยู่ที่ 0.23 เท่า เท่ากับสิ้นปี 2564 
โดยมีเงินสด 2,105.0 ล้านบาท ส�าหรับใช้ขยายพอร์ตเช่าซึ่ื้อและ
สินเชื่อโดยไม่มีต้นทุนทางการเงิน ให้เติบโต 20% ตามแผนได้อย่าง
น้อย 12-18 เดือน 



MACO โชว์์งบไตรมื�สแรกำปีี 65/66
โกยรายได้้ 574 ล้านุบาท ทำากำาไรสุัทธิ์ 34 ล้านุบาท 
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ว่า ปัจจุบันนับเป็นช่วงเวลาท่ีเศรษฐกิจโลกก�าลัง
เร่ิมฟ้ืนตัวไปในทิศทางบวก ผลจากการผ่อนคลาย
มาตราการและข้อจ�ากัดในการใช้ชีวิตประจ�าวันให้
กับประชาชน รวมท้ังนโยบายการเปิดประเทศอีก
คร้ัง ซ่ึึ่งช่วยให้ธุรกิจต่างๆ ฟ้ืนตัวได้อย่างต่อเน่ือง
 ภายหลังจากท่ีต้องเผชิญกับความยากล�าบากมา
อย่างยาวนาน ด้วยเหตุน้ีท�าให้ MACO สามารถ
พลิกมีผลก�าไรในไตรมาสน้ี 

ซึ่ึ่งถือเป็นการเริ่มต้นปีที่ดีมากของบริษัทฯ หลัง
จากการปรับโครงสร้างธุรกิจช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
 ส�าหรับทิศทางการด�าเนินธุรกิจจากนี้ เรามุ่ง
เน้นการสานต่อความส�าเร็จอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
กลับมาสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจที่มีอยู่
 ร่วมกับการส�ารวจหาโอกาสใหม่ ๆ ที่อาจเกิด
ขึ้นได้ในอนาคต  ด้านธุรกิจสื่อโฆษณา บริษัทฯ
 มีแผนขยายเครือข่ายสื่อ Street Furniture 
ให้ครอบคลุมสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสสายสีทอง
และสถานีเซึ่นต์หลุยส์  รวมถึงมีแผนที่จะติดตั้ง
สื่อโฆษณาเพิ่มเติมในย่านเศรษฐกิจชั้นน�าของ
ประเทศเวียดนามร่วมด้วย ส่วนด้านธุรกิจงาน
ระบบครบวงจร (System Integration) เรามี
พัฒนาการเติบโตที่ดีมากจากงานติดตั้งและบ�ารุง

รักษาใหม่ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน ยิ่งไปกว่า
นั้นบริษัทฯ คาดว่าจะมีความคืบหน้าในเชิงบวก
ส�าหรับธุรกิจใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านดิจิทัลจาก
การร่วมทุนระหว่าง MACO และ บริษัท อิ๊กด
ราซึ่ิล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) (“YGG”) โดยคาด
การณ์การจัดตั้งบริษัทร่วมกันแล้วเสร็จภายใน
ไตรมาส 2 ปี 2565/66  ซึ่ึ่งบริษัทฯ จะเริ่มรับ
รู้ผลการด�าเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2565/66 
เป็นต้นไป ในอนาคตข้างหน้า บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะ
หาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับธุรกิจที่มีอยู่ได้ โดยจะประกาศให้กลุ่ม
นักลงทุนทราบเมื่อมีความคืบหน้าต่อไป 

สุดที่้ายน่�ขณ์ะที่่�เศรษัฐกัิจ้ไที่ยค่อื้ยๆ เริ�มฟ้�นตัว
 บูริษััที่ฯ มั�นใจ้ว่าเราได้ผ่านพ้นช่วงขาลงเป็น
ที่่�เร่ยบูร้อื้ยแล้ว ซึ�งปัจ้จุ้บูันด้วยความพร้อื้ม
ขอื้งเงินสดในม้อื้และความเป็นไปได้ที่่�จ้ะได้รับู
เงินทีุ่นจ้ากัใบูสำาคัญแสดงสิที่ธิหมายเลข 4 
(MACO-W4) ที่ำาให้ MACO ม่ความพร้อื้มอื้ย่าง
มากัที่่�จ้ะสานต่อื้กัลยุที่ธ์ขอื้งบูริษััที่ และสร้างผล
กัารดำาเนินงานได้อื้ย่างแข็งแกัร่งต่อื้ไป รักัษัา
กัารประธานเจ้้าหน้าที่่�บูริหาร  กัล่าวเพิ�มเติม 

บูริษััที่ มาสเตอื้ร์ แอื้ด จ้ำากััด (มหาชน) หร้อื้ MACO รายงานงบูไตรมาสแรกัขอื้งปี 2565/66 เริ�มต้นปี
ด้วยกัารประกัาศความความสำาเร็จ้ในกัารดำาเนินธุรกิัจ้ท่ี่ามกัลางสภาวะกัดดันที่างเศรษัฐกิัจ้ กัวาดรายได้
รวมเพิ�มขึ�น17.9% เม้�อื้เท่ี่ยบูปีต่อื้ปี คิดเป็นมูลค่า 574 ล้านบูาที่ โดยรายได้หลักัส่วนใหญ่มาจ้ากังานติด
ตั�งและบูำารุงรักัษัาขอื้งธุรกิัจ้งานระบูบูครบูวงจ้ร (System Integration) ท่ี่�เพิ�มขึ�นถึง 20.0% YoY หร้อื้
คิดเป็นมูลค่า 489 ล้านบูาที่ รวมถึงม่รายได้จ้ากัส้�อื้โฆษัณ์าท่ี่�เพิ�มขึ�น 7.1% YoY หร้อื้คิดเป็นมูลค่า 85 

ล้านบูาที่ จึ้งส่งผลที่ำาให้บูริษััที่ฯ สามารถกัลับูมาม่กัำาไรสุที่ธิได้เป็นผลสำาเร็จ้ท่ี่� 34 ล้านบูาที่ 



TFG กำำ�ไรคร่�งแรกำปีี 65 เติบโต 112.21%
กำาไรรายไติรมัาสัทำา New High/บอร์ด้ฯใจ่ด้้เคาะ

จ่่ายเงินุปันัุผลระหว่่างกาล 0.10 บาท/หุ้นุ

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE

นายเพชร นันที่วิสัย ประธานเจ้้าหน้าที่่�ปฏิบูัติกัาร
 บูริษััที่ ไที่ยฟู้ดส์ กัรุ๊ป จ้ำากััด (มหาชน) หร้อื้ TFG 
เปิดเผยว่า ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯในงวด 6 
เดือนแรกของปี 2565 มีรายได้รวม 22,936.59 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.76% เทียบกับงวดเดียวกัน
ของปีก่อน มีก�าไรสุทธิ 1,857.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 
112.21% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน  

ขณะที่งวดไตรมาส 2 ของปี 2565 มีรายได้รวม
 12,476.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.68% เทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน มีก�าไรสุทธิ 1,238.49 ล้านบาท
 เพิ่มขึ้น 188.30% เทียบงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่ึ่ง
เป็นก�าไรรายไตรมาสที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 

ส�าหรับรายได้จากธุรกิจไก่ในไตรมาส 2 ของปี 2565 
มีจ�านวน 5,792.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42.54% เทียบ
งวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 4,063.49 ล้านบาท
 ซึ่ึ่งราคาไก่เฉลี่ยในไตรมาส 2 ของปี 2565 เท่ากับ
 59.12บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 47.76% เทียบงวด
เดียวกันของปีก่อน ส่วนรายได้จากธุรกิจสุกรใน
ไตรมาส 2 ของปี 2565 มีจ�านวน 3,017.15 ล้าน
บาท ซึ่ึ่งราคาสุกรเฉลี่ยในไตรมาส 2 ของปี 2565 
เท่ากับ 100.00 บาทต่อกิโลกรัม เพิ่มขึ้น 33.24% 
เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่รายได้จาก
ธุรกิจอาหารสัตว์ในไตรมาส 2 ปี 2565 มีจ�านวน
 1,955.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.01% จากงวด
เดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 1,761.72 ล้านบาท 

"ปัจ้จ้ัยที่่�สนับูสนุนให้กัำาไรปรับูตัวสูงขึ�นเน้�อื้งจ้ากัได้
รับูปัจ้จ้ัยสนับูสนุนจ้ากัราคาเน้�อื้สัตว์ที่ั�งไกั่ และสุกัร
ย้นในระดับูสูงต่อื้เน้�อื้ง ขณ์ะที่่�ปริมาณ์กัารส่งอื้อื้กั
ปรับูตัวเพิ�มขึ�น จ้ากัความต้อื้งกัารบูริโภคมากัขึ�น 
โดยฐานกัารส่งอื้อื้กัไกั่ไปต่างประเที่ศที่่�สำาคัญอื้ยู่ใน

ยุโรป ญ่�ปุ่น จ้่น และมาเลเซ่ย แนวโน้มกัารส่งอื้อื้กั
ไกั่ น่าจ้ะเติบูโตได้ต่อื้เน้�อื้งตลอื้ดที่ั�งปีน่� รวมถึงกัาร
ที่่�ค่าเงินบูาที่อื้่อื้นค่าในช่วงครึ�งแรกัขอื้งปี 2564 
ที่ำาให้ได้รับูผลด่อื้่กัด้วย และธุรกัิจ้ร้านค้าปล่กักั็ม่
แนวโน้มที่่�ด่ ประกัอื้บูกัับูแนวโน้มวัตถุดิบูและค่า
ขนส่งม่ที่ิศที่างลดลง" 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่
 5/2565 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
 รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 565.40 บาท และก�าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record 
Date)ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 และก�าหนดจ่าย
เงินปันผลวันที่ 9 กันยายน 2565 

เขากล่าวอีกว่า ภาพรวมการด�าเนินธุรกิจในปี 2565 
กลุ่มบริษัทฯวางเป้าหมายเติบโตประมาณ 15-
20% เทียบปีที่ผ่านมา จากสถานการณ์โควิด-19 ที่
คลี่คลาย อีกทั้งยังได้รับปัจจัยหนุนจากราคาขาย
สุกร และไก่อยู่ในระดับสูงทั้งในประเทศ และต่าง
ประเทศ ตามดีมานด์ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ตั้งงบลงทุนไว้
ที่ประมาณ 3.5 พันล้านบาท เพื่อลงทุนในธุรกิจสุกร
ทั้งในประเทศไทยและเวียดนาม รวมทั้งขยายร้านค้า
ปลีก 

นอกจากนี้ มีแผนขยายฐานรายย่อยผ่านการขยาย
สาขา ร้านไทยฟู้ดส์ เฟรช มาร์เก็ต เพื่อช่วยกระจาย
ผลิตภัณฑ์์ของ TFG ให้กับลูกค้ารายย่อยโดยตรง
 สามารถส่งต่อสินค้าคุณภาพในราคาเหมาะสม โดย
บริษัทตั้งเป้าขยายสาขาในปี 2565 ให้มีจ�านวนสาขา
 เป็น 200 - 220 สาขา โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 
2565 บริษัทมีจ�านวนสาขา 132 สาขา 

บูมจ้.ไที่ยฟู้ดส์ กัรุ๊ป(TFG) โชว์ผลงานสุดสวย กัำาไรสุที่ธิงวดครึ�งแรกัปี 65 แตะ 1,857.01 ล้านบูาที่ เพิ�มขึ�น
 112.21% จ้ากังวดเด่ยวกัันปีก่ัอื้น เป็นผลจ้ากัราคาจ้ำาหน่ายไก่ัและสุกัรในประเที่ศเพิ�มขึ�น และราคาส่งอื้อื้กั
ขอื้งไก่ัดิบู ไก่ัแช่แข็ง และไก่ัปรุงสุกั ต่างประเที่ศที่รงตัวในระดับูสูง รวมถึงปริมาณ์กัารส่งอื้อื้กัไก่ัท่ี่�เพิ�มขึ�น
 ขณ์ะเด่ยวกัันบูอื้ร์ดใจ้ด่อื้นุมัติจ่้ายเงินปันผลระหว่างกัาลในอัื้ตรา 0.10 บู./หุ้น พร้อื้มกัำาหนดรายช้�อื้ผู้ได้รับู
สิที่ธิวันท่ี่� 29 สิงหาคม 2565 ฟากัผู้บูริหาร "เพชร นันที่วิสัย" มั�นใจ้ปี 65 ผลงานโตเข้าเป้าท่ี่�ระดับู 15-20% 



กำ.ลั.ต. นับหน่�งไฟลิั�ง POLY เดินหน้�ข�ย ไอพ่โอ 120 ล้ั�นหุ้น

คาด้เทรด้ SET ปัน้ีุ� 

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE

นางสาวสุวิมล ศร่โสภาจิ้ต ผู้ช่วยกัรรมกัารผู้จั้ดกัาร บูริษััที่หลักัที่รัพย์  
เคจ่้ไอื้ (ประเที่ศไที่ย) จ้ำากััด (มหาชน) ในฐานะท่ี่�ปรึกัษัาที่างกัารเงิน เปิด
เผยว่า หลังจ้ากั POLY ได้ย่ืนแบบค�าขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และ
แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟล่ิง) ต่อส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต.) 
โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) จ�านวน
 120,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ 1 บาท/หุ้น หรือคิดเป็น 26.7% ของจ�า
นวนหุ้นท่ีออกและเรียกช�าระแล้วท้ังหมดของ POLY ภายหลังการเสนอ
ขายหุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี ล่าสุด ส�านักงาน ก.ล.ต. ได้นับหน่ึงแบบไฟล่ิงเป็น
ท่ีเรียบร้อยแล้ว และคาดว่าจะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หมวดธุรกิจ ยานยนต์ (AUTO) ภายในปี 2565 

โดย POLY ม่ความพร้อื้มสำาหรับูกัารเตร่ยมเข้าจ้ดที่ะเบู่ยนใน
ตลาดหลักัที่รัพย์ (SET) เพ้�อื้ให้บูริษััที่ก้ัาวสู่ความเป็นเลิศ ในฐานะหนึ�ง
ในผู้นำาธุรกิัจ้ชิ�นส่วนในอุื้ตสาหกัรรม ท่ี่�ม่กัารดำาเนินธุรกิัจ้ในรูปแบูบู
ครบูวงจ้ร (One-Stop Services) เพ้�อื้ตอื้บูโจ้ที่ย์ลูกัค้าครอื้บูคลุมทุี่กั
อุื้ตสาหกัรรมท่ี่�กัำาลังเติบูโตและม่อุื้ปสงค์ต่อื้สินค้าในอุื้ตสาหกัรรมนั�น
สูง ด้วยท่ี่มผู้บูริหารท่ี่�มากัด้วยประสบูกัารณ์์กัว่า 20 ปี ม่กัารมุ่งเน้น
พัฒนาคุณ์ภาพผลิตภัณ์ฑ์์ กัารคิดค้นผลิตภัณ์ฑ์์ใหม่ ๆ ได้ผ่านกัารรับูรอื้ง
มาตรฐานด้านคุณ์ภาพและกัารจั้ดกัารในหลายด้านในระดับูสากัล กัาร
เข้ามาระดมทุี่นในครั�งน่� จึ้งเป็นกัารเพิ�มศักัยภาพในกัารผลิต และข่ด
ความสามารถในกัารแข่งขันท่ี่�ยั�งย้นในระยะยาว 

ส�าหรับวัตถุประสงค์การระดมทุนในคร้ังน้ี POLY เตรียมน�าไปใช้ส�าหรับ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการ และใช้ส�าหรับลงทุนใน
โครงการขยายโรงงานและลงทุนเคร่ืองจักรเพ่ิมเติม รวมท้ัง ใช้จ่ายคืนหน้ี
สินเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพ่ือเตรียมพร้อมส�าหรับการเติบโต ด้วย
ต้นทุนทางการเงินท่ีมีประสิทธิภาพ      

ด้านนางกัาญจ้นา เหลารัตนา ประธานเจ้้าหน้าท่ี่�บูริหาร บูริษััที่ โพล่
เน็ต จ้ำากััด (มหาชน) หร้อื้ POLY เปิดเผยว่า กัารระดมทุี่นเพ้�อื้เข้าจ้ด
ที่ะเบู่ยนในตลาดหลักัที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย (SET) ครั�งน่� นับูเป็นก้ัาว
สำาคัญในกัารขยายธุรกิัจ้ขอื้งบูริษััที่ให้ม่ความแข็งแกัร่ง และเปิดโอื้กัาส
ให้ประชาชนและนักัลงทุี่นได้ร่วมเป็นส่วนหนึ�งในกัารต่อื้ยอื้ดความสำาเร็จ้
ขอื้งเราในฐานะผู้ผลิตชั�นนำาในผลิตภัณ์ฑ์์ท่ี่�เก่ั�ยวกัับู ยาง พลาสติกั ซิลิ
โคน และแม่พิมพ์สำาหรับูภาคอุื้ตสาหกัรรมต่างๆ ชั�นนำาขอื้งประเที่ศไที่ย 

ตลอดจน ขยายการเติบโตรองรับกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท ประกอบด้วย
 อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ (Automotive) ซ่ึึ่งนับว่าในประเทศไทย
มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของโลก และในปี 2564 เร่ิมเห็นแนวโน้ม
การปรับตัวท่ีดีข้ึน มียอดผลิตรถยนต์ในประเทศเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง รวมถึง

 เทรนด์ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นโอกาสของบริษัทในอนาคต เน่ืองจากความ
ต้องการด้านช้ินส่วนมีความจ�าเป็นต่อท้ังรถยนต์เคร่ืองสันดาปและรถยนต์
ไฟฟ้า 

นอกจากน้ี POLY ยังขยายไปยังลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมการเคร่ืองมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical) ในกลุ่มวัสดุส้ินเปลืองทางการ
แพทย์ท่ีต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการผลิต ซ่ึึ่งต้องมีทักษะความช�านาญ
และเทคโนโลยีการผลิตสูง  ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วย และเพ่ิม
ประสิทธิภาพและความแม่นย�าในการรักษา อีกท้ัง ประเทศไทยมีมูลค่าส่ง
ออกและน�าเข้าเคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์สูงสุดในอาเซีึ่ยน สอด
รับกับสัดส่วนรายได้จากลูกค้ากลุ่มน้ีของบริษัทฯ มีการเติบโตเพ่ิมข้ึนอย่าง
มีนัยส�าคัญ 

รวมท้ัง อุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Products) อาทิ
 ตลาดภาชนะและบรรจุภัณฑ์์อาหารท่ีใช้ในครัวเรือน เพ่ือตอบรับกระแส
รักสุขภาพและรักษ์โลก นอกจากน้ี ยังเตรียมพร้อมขยายฐานลูกค้าไปยัง
อุตสาหกรรมใหม่ๆ ท่ีเป็นโอกาส 

 

ขณ์ะท่ี่� ภาพรวมผลกัารดำาเนินงานในไตรมาส 1/2565 POLY ม่รายได้
รวม 271.0 ล้านบูาที่ เพิ�มขึ�น 47.7% จ้ากังวดเด่ยวกัันขอื้งปีก่ัอื้นอื้ยู่
ท่ี่� 183.5 ล้านบูาที่ กัำาไรสุที่ธิ 48.3 ล้านบูาที่ เพิ�มขึ�น 62.1% จ้ากังวด
เด่ยวกัันขอื้งปีก่ัอื้นอื้ยู่ท่ี่� 29.8 ล้านบูาที่ และม่อัื้ตรากัำาไรสุที่ธิเพิ�มขึ�นเป็น
 17.8% จ้ากั 15.4% ในปี 2564 แม้ม่ปัจ้จั้ยกัดดันอัื้ตรากัำาไรขั�นต้น ได้แก่ั
 กัารปรับูขึ�นราคาขอื้งวัตถุดิบูปิโตรเคม่จ้ากัภาวะสงครามรัสเซ่ย-ยูเครน
 แต่ยังคงความสามารถในกัารที่ำากัำาไร ขณ์ะท่ี่�อัื้ตราผลตอื้บูแที่นขอื้งผู้ถ้อื้
หุ้น (ROE) เพิ�มขึ�นอื้ย่างม่นัยสำาคัญจ้ากั 3.0% ในปี 2562 สู่ 28.2% ใน
งวดไตรมาส 1/2565 โดยหลักัเกิัดจ้ากัอัื้ตรากัำาไรสุที่ธิท่ี่�เพิ�มขึ�นจ้ากักัาร
ขยายฐานรายได้จ้ากัทัี่�งลูกัค้าเก่ัาและลูกัค้าใหม่ โดยม่สัดส่วนรายได้จ้ากั
กัารขายมาจ้ากักัลุ่มชิ�นส่วนยานยนต์ 56.3% กัลุ่มสินค้าอุื้ปโภคบูริโภค 
31.9% และกัลุ่มอุื้ปกัรณ์์ที่างกัารแพที่ย์ 11.8% 

ภาพรวมผลกัารดำาเนินงานในช่วง 3 ปีท่ี่�ผ่านมา (ปี 2562 - 2564) 
บูริษััที่ฯ ม่รายได้รวม  581.7 ล้านบูาที่ 523.2 ล้านบูาที่ และ 787.1 ล้าน
บูาที่ ตามลำาดับู เน้�อื้งจ้ากักัารขยายธุ�รกิัจ้เข้าสู่กัลุ่มอุื้ปกัรณ์์กัารแพที่ย์
และกัลุ่มสินค้าอุื้ปโภคบูริโภค ซึ�งเป็นกัลุ่มท่ี่�ม่แนวโน้มกัารเติบูโตสูง และ
ปรับูกัลยุที่ธ์ในด้านกัำาลังกัารผลิตใหม่ ส่งผลให้ กัำาไรสุที่ธิอื้ยู่ท่ี่� 13.1 ล้าน
บูาที่ 21.8 ล้านบูาที่ และ 120.9 ล้านบูาที่ ตามลำาดับู เน้�อื้งจ้ากัยอื้ดขาย
ท่ี่�เพิ�มขึ�นในทุี่กักัลุ่มผลิตภัณ์ฑ์์และอัื้ตรากัำาไรขั�นต้นท่ี่�ปรับูตัวด่ขึ�น รวมทัี่�ง
 กัารใช้กัำาลังกัารผลิตโดยเฉล่�ยเพิ�มขึ�นจ้ากัปีก่ัอื้น ม่อัื้ตราส่วนกัำาไรขั�นต้น
อื้ยู่ท่ี่� 17.7% 19.2% และ 28.3% อัื้ตรากัำาไรสุที่ธิ 2.3% 4.2% และ 15.4% 
ตามลำาดับู 

กั.ล.ต.นับูหนึ�งไฟลิ�ง "บูมจ้.โพล่เน็ต หร้อื้ POLY" เตร่ยมเสนอื้ขายไอื้พ่โอื้ 120 ล้านหุ้น  
เสริมศักัยภาพกัารขยายธุรกิัจ้ชิ�นส่วนในอุื้ตสาหกัรรมท่ี่�มุ่งเน้นด้านนวัตกัรรม อื้าทิี่ ยานยนต์

 เคร้�อื้งม้อื้และอุื้ปกัรณ์์ที่างกัารแพที่ย์ และสินค้าอุื้ปโภคบูริโภค ชูความสามารถในกัารที่ำากัำาไร
โดดเด่น โตม่นัยสำาคัญ พร้อื้มเดินหน้าเข้าจ้ดที่ะเบู่ยนในตลาด SET ปีน่� 



นายผยง ศร่วณิ์ช ประธานสมาคมธนาคารไที่ย เป็นประธานกัารประชุมคณ์ะกัรรมกัารร่วมภาค
เอื้กัชน 3 สถาบัูน (กักัร.) ประจ้ำาเด้อื้นสิงหาคม 2565 โดยม่ นายเกัร่ยงไกัร เธ่ยรนุกุัล ประธาน

สภาอุื้ตสาหกัรรมแห่งประเที่ศไที่ย และนายสนั�น อัื้งอุื้บูลกุัล ประธานกัรรมกัารสภาหอื้กัารค้าแห่ง
ประเที่ศไที่ย เป็นประธานร่วมในกัารประชุม ณ์ ห้อื้งราชมณ์เฑ่์ยร แกัรนด์ บูอื้ลรูม ชั�น M โรงแรม

มณ์เฑ่์ยร สุรวงศ์ กัรุงเที่พ โดยม่กัารแถลงข่าวในประเด็นต่อื้ไปน่�

เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวชัดเจนข้ึน
 เห็นได้จากตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาส 2 โดย
เศรษฐกิจของสหรัฐฯหดตัวต่อเน่ืองจากไตรมาส
แรก และจีนขยายตัวต�่ากว่าประมาณการค่อน
ข้างมาก ขณะท่ีกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
 (IMF) ได้ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกลง
สู่ 3.2% ในเดือน ก.ค. จาก 3.6% ในเดือน เม.ย
. จากผลกระทบสงครามรัสเซีึ่ย-ยูเครนท่ียืดเย้ือ
 ภาวะเงินเฟ้อท่ีอยู่ในระดับสูงจนกระทบครัว
เรือนและภาคธุรกิจ การปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ีย
อย่างรวดเร็วของธนาคารกลาง และผลข้างเคียง
ต่อห่วงโซ่ึ่อุปทานจากมาตรการ Zero COVID ท่ี
เข้มงวดของจีน เศรษฐกิจโลกท่ีมีแนวโน้มชะลอ
ลงจะส่งผลต่อการส่งออกของไทยในช่วงท่ีเหลือ
ของปี ซ่ึึ่งตัวเลขการส่งออกเดือน มิ.ย. ช้ีให้เห็น
ว่า การส่งออกไปประเทศเศรษฐกิจหลักเร่ิมแผ่ว
ลงบ้างแล้ว 

 เศรษัฐกัิจ้ในประเที่ศม่แนวโน้มได้รับูแรงกัดดัน
จ้ากัเงินเฟ้อื้ที่่�เพิ�มขึ�น โดยอื้ัตราเงินเฟ้อื้เฉล่�ยใน
ช่วงครึ�งปีแรกัอื้ยู่ที่่� 5.6% ซึ�งสูงกัว่าภาวะปกัติที่่�
 1-3% มากั และคาดว่าจ้ะเร่งตัวขึ�นในช่วงครึ�ง
ปีหลัง เน้�อื้งจ้ากัราคานำ�ามันในตลาดโลกัยังอื้ยู่
ในระดับูสูง รวมที่ั�งกัารปรับูขึ�นราคาสินค้าที่่�เริ�ม
กัระจ้ายตัวเป็นวงกัว้างมากัขึ�น นอื้กัจ้ากันั�นหากั
ม่กัารปรับูขึ�นค่าไฟในงวด กั.ย.-ธ.ค. กั็จ้ะเป็น

แรงกัดดันเงินเฟ้อื้ให้เร่งตัวขึ�นได้อื้่กั ซึ�งเงินเฟ้อื้
ที่่�สูงขึ�นจ้ะกัระที่บูอื้ำานาจ้ซ้�อื้ภาคครัวเร้อื้นและ
ต้นทีุ่นขอื้งภาคธุรกัิจ้ 

 การท่องเที่ยว และมาตรการภาครัฐเป็นแรงส่ง
เศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปี การฟื้นตัวของ
ภาคการท่องเที่ยวชัดเจนขึ้น โดยนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องหลังยกเลิก
มาตรการ Thailand Pass คาดว่ามีโอกาส
แตะระดับ 7-8 ล้านคน ประกอบกับยังมีแรง
หนุนก�าลังซึ่ื้อจากมาตรการภาครัฐ โดยเฉพาะ
มาตรการคนละครึ่งระยะที่ 5 ที่คาดว่าจะกระตุ้น
การใช้จ่ายได้ประมาณ 3.8 หมื่นล้านบาท หรือ
ราว 0.2% ของ GDP ซึ่ึ่งจะช่วยหนุนการเติบโต
ของเศรษฐกิจที่ยังเปราะบางท่ามกลางปัจจัย
เสี่ยงจากภายนอกประเทศและภาวะเงินเฟ้อที่
กระทบอ�านาจซึ่ื้อ 

 ที่่�ประชุม กักัร. ประเมินเศรษัฐกัิจ้ไที่ยยังโต
ได้ที่่ามกัลางเศรษัฐกัิจ้โลกัที่่�ม่แนวโน้มชะลอื้ตัว
 โดยที่่�ประชุม กักัร. คงประมาณ์กัารเศรษัฐกัิจ้
ไที่ยปี 2565 ซึ�งจ้ะขยายตัวได้ในกัรอื้บู 2.75% 
ถึง 3.5% ขณ์ะที่่�มูลค่ากัารส่งอื้อื้กัคาดว่ายัง
ขยายตัวได้ในกัรอื้บู 6.0% ถึง 8.0% และอื้ัตรา
เงินเฟ้อื้ที่ั�วไปอื้ยู่ในกัรอื้บู 5.5% ถึง 7.0% 

กำกำร. คงปีระมื�ณกำ�รศกำ.ไทย ปีีน่� 
ข้ยายตัิว่ได้้ในุกรอบ 2.75%-3.5% / อัติราเงินุเฟอ้

ทั�ว่ไปัอย่่ในุกรอบ 5.5%-7.0%

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE



ปริ่ะเด็นส่ำาคัญ่ที�หารืิ่อ็ในกัาริ่ปริ่ะชุีมกักัริ่. 

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

Soft Power โดยมีเป้าหมายส่ร้ิ่าง GDP 3 หมื�นล้านบาท 
ซึ่ี่งมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม ในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ของ
ปีนี้ เช่น การเปิดใช้วีซึ่่าระยะยาว 10 ปี (LTR) และการส่งเสริม
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เอื้อต่อการเข้ามาลงทุนของต่างชาติ 
หากสามารถผลักดันให้ส�าเร็จ จะเป็นผลดีกับประเทศเป็นอย่างมาก
 ซึ่ึ่งช่วยสร้าง GDP ได้ถึง 1.7 ล้านล้านล้านบาท และการลงทุนที่จะ
เพิ่มขึ้นกว่า 2 ล้านล้านบาท 

ก่อให้เกิดการจ้างงาน 6.25 แสนต�าแหน่ง และลดการปล่อยก๊าซึ่
คาร์บอนไดออกไซึ่ด์ได้ 13% ภายในปี 2030สอดคล้องกับที่ประชุ
มกกร. ที่มองว่ามาตรการดังกล่าวเป็นเรื่องจ�าเป็นในการช่วยขับ
เคลื่อนประเทศในอนาคตเช่นเดียวกัน จึงเห็นด้วยและพร้อมให้การ
สนับสนุนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไทย เพื่อมุ่งเน้น
การสร้างมูลค่าเพิ่มและใช้จุดแข็งของประเทศไทยในเรื่องของ
พลังงานสะอาดในการดึงดูดต่างชาติให้เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม
แห่งอนาคตมากขึ้น ดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่มีก�าลังซึ่ื้อ
คุณภาพให้เข้ามาใช้จ่ายในประเทศ 

2. นอกจากนี้ จากการที่ กกร. ได้มีการหารือร่วมกับทูตญี่ปุ่นประจ�า
ประเทศไทยและนักธุรกิจญี่ปุ่น ในหลายมิติที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
การลงทุนและการอ�านวยความสะดวกทางธุรกิจ โดยเฉพาะการ
อ�านวยความสะดวกในการขอ Business Visa ส�าหรับนักธุรกิจที่จะ
เข้ามาติดต่อธุรกิจระยะสั้นในไทย เช่น การเข้ามาเจรจาธุรกิจ การ
เข้ามาท�านิติกรรมสัญญาทางธุรกิจ เป็นต้น

ซึ่ึ่ง กกร. เห็นด้วยกับแนวทางการปรับปรุงการขอ Business 
Visa เช่น การน�าระบบ E-Visa มาใช้ในการยื่นเอกสาร Business 
Visa ส�าหรับนักธุรกิจที่จะเข้ามาติดต่อธุรกิจระยะสั้นในไทย การ
ปรับลดเอกสารในการพิจารณา และลดระยะเวลาในการพิจารณา
 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนต่างชาติ สอดคล้องกับ
การที่ไทยมีการยกเลิก Thailand Pass ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม
 2565 เป็นต้นมา ซึ่ึ่งถือเป็นการผ่อนคลายมาตรการเดินทาง
เข้าประเทศไทยครั้งใหญ่ กระตุ้นการท่องเที่ยว และเป็นการเปิด
ประเทศอย่างสมบูรณ์

3. ด้านแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของประเทศภายหลัง
ธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย และค่า
ธรรมเนียม FIDF ที่ประชุมกกร.เห็นว่า มีความสอดคล้องกับปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ รวมถึงแนวทางของนโยบายการคลังและความ
จ�าเป็นในการรักษาสมดุลด้านนโยบายในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยก�าลัง
เพิ่มขึ้นทั่วโลก 

4. สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ธนาคารกลางเมีย
นมา (Central Bank of Myanmar: CBM) ได้ออกค�าสั่งให้บริษัท
และผู้กู้ยืมเงินรายย่อยระงับการจ่ายหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยแก่
เจ้าหนี้ต่างประเทศ รวมทั้งครอบคลุมการท�าธุรกรรมในสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อรักษาปริมาณทุนส�ารองเงินตราต่างประเทศ
ที่ลดลงต่อเนื่องนั้น กกร. พบว่า การค้าระหว่างไทย  เมียนมา ใน
ช่วง 5 เดือนแรกปี 2565 ขยายตัวต่อเนื่อง มูลค่าการค้าอยู่ที่
 118,900.61 ล้านบาท โดยคิดเป็นการค้าชายแดนร้อยละ 91.64 
ของมูลค่าการค้ารวม เป็นอันดับ 2 ของการค้าชายแดนไทย และ
หากพิจารณาถึงผลกระทบจากค�าสั่งดังกล่าว จะสามารถแบ่งกลุ่ม
ธุรกิจเป็น 2
 ส่วน ดังนี้

1. ด้านการค้าระหว่างไทย  เมียนมา (Trading Business) แบ่งเป็น
 2 กลุ่ม ได้แก่ 

 กลุ่มธุรกิจการค้าชายแดน (Border Trade) ยังไม่ได้รับผลกระทบ 

 การค้าระหว่างประเทศ (International Trade) ได้รับผลกระทบ 
เนื่องจากมีการค้าขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ 

2. ด้านอุตสาหกรรมที่เข้าไปลงทุนในเมียนมา (Investment) แบ่ง
เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

 กลุ่มการลงทุนทางตรง (FDI) หากเป็นการกู้เงินจากสถาบันการ
เงินในไทยเป็นเงินบาท จะไม่ได้รับผลกระทบ 

 กลุ่มการลงทุนภายใน หมายถึง บริษัทที่ลงทุนในเมียนมาอยู่แล้ว 
และได้น�าผลก�าไรที่เกิดขึ้นมาลงทุนขยายธุรกิจต่อ กลุ่มนี้จะไม่ได้รับ
ผลกระทบใด 

5. ตามที่มีการประชุม ABAC ครั้งที่ 3 ประเทศเวียดนาม ซึ่ึ่ง
ประเทศไทยเป็นประธานการจัดงาน ABAC 2022 นั้น กกร.
จะมีก�าหนดการแถลงข่าวการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวในวันที่
 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรม มณเฑ์ียร สุรวงศ์ 
กรุงเทพฯ เพื่อน�าเสนอสรุปผลการประชุมต่อไป 

1. ด้านการขับเคล่ือนประเทศ ในท่ีประชุมกกร.วันน้ีได้รับเกียรติจาก
หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี และผู้แทน
การค้าไทย มาให้ข้อมูลทิศทางการขับเคล่ือนการฟ้ืนตัวประเทศ
 เพ่ือให้เติบโตได้อย่างย่ังยืน คือ Better and Green Thailand 
2030 ท่ีประกอบ ด้วย 5 มาตรการหลัก  ขับเคล่ือนอุตสาหกรรม 
EV โดยมีเป้าหมายสร้าง GDP 2.1 แสนล้านบาท  

Smart Electronics โดยมีเป้าหมายสร้าง GDP 5 แสนล้านบาท  
ดึงดูดชาวต่างชาติ ท่ีมีศักยภาพสูงด้วยให้วีซ่ึ่าระยะยาว 10 ปี (LTR) 
โดยมีเป้าหมายสร้าง GDP 1 ล้านล้านบาท
 อุตสาหกรรม Digital (Data Center and Cloud Service) โดยมี
เป้าหมายสร้าง GDP 1 แสนล้านบาท

กำกำร. คงปีระมื�ณกำ�รศกำ.ไทย ปีีน่� 
ข้ยายตัิว่ได้้ในุกรอบ 2.75%-3.5% / อัติราเงินุเฟอ้

ทั�ว่ไปัอย่่ในุกรอบ 5.5%-7.0%



นายปิิติิ ดิิษยทััติ เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิิน (กนงิ.) แถลงิผลการปิระชุุม
 กนงิ. ในวัันท่ั� 10 สิิงิหาคม 2565 โดิยคณะกรรมการฯ ม่มติิ 6 ต่ิอ 1 เส่ิยงิ ให้ข้�นอัติรา

ดิอกเบ่�ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่ิอปีิ จากร้อยละ 0.50 เป็ินร้อยละ 0.75 ต่ิอปีิ โดิยให้ม่ผล
ทัันท่ั ทัั�งิน่� 1 เส่ิยงิเห็นควัรให้ข้�นอัติราดิอกเบ่�ยนโยบายร้อยละ 0.50 ต่ิอปีิ 

เศรษัฐกิัจ้ไที่ยม่แนวโน้มฟ้�นตัวชัดเจ้นขึ�น โดยคาดว่า
จ้ะกัลับูเข้าสู่ระดับูก่ัอื้นกัารระบูาดขอื้ง COVID-19 ได้
ภายในสิ�นปีน่�และจ้ะขยายตัวต่อื้เน้�อื้งในระยะต่อื้ไป 
ขณ์ะท่ี่�อัื้ตราเงินเฟ้อื้ทัี่�วไปยังม่แนวโน้มอื้ยู่ในระดับูสูงอ่ื้กั
ระยะหนึ�ง คณ์ะกัรรมกัารฯ ประเมินว่านโยบูายกัารเงิน
ท่ี่�ผ่อื้นคลายมากัเป็นพิเศษัเพ้�อื้รอื้งรับูวิกัฤต COVID-19 
ในช่วงท่ี่�ผ่านมาจึ้งม่ความจ้ำาเป็นลดลง โดยกัรรมกัาร
ส่วนใหญ่เห็นควรให้ปรับูขึ�นอัื้ตราดอื้กัเบู่�ยนโยบูายร้อื้ย
ละ 0.25 ต่อื้ปีในกัารประชุมครั�งน่� ส่วนกัรรมกัาร 1 ท่ี่าน
เห็นควรให้ปรับูขึ�นอัื้ตราดอื้กัเบู่�ยนโยบูายร้อื้ยละ 0.50 
ต่อื้ปี เพ้�อื้ช่วยลดความเส่�ยงท่ี่�อื้าจ้ต้อื้งเร่งปรับูขึ�นอัื้ตรา
ดอื้กัเบู่�ยในอื้นาคต โดยประเมินว่าจ้ะไม่กัระที่บูกัารฟ้�น
ตัวขอื้งเศรษัฐกิัจ้อื้ย่างม่นัยสำาคัญ 

เศรษัฐกัิจ้ไที่ยม่แนวโน้มฟ้�นตัวต่อื้เน้�อื้งและม่แรง
ส่งชัดเจ้นจ้ากัจ้ำานวนนักัที่่อื้งเที่่�ยวต่างชาติที่่�เพิ�มขึ�น
มากักัว่าคาด ตามกัารผ่อื้นคลายนโยบูายกัารเดินที่าง
ระหว่างประเที่ศและความกัังวลในกัารเดินที่างที่่อื้ง
เที่่�ยวที่่�ลดลง นอื้กัจ้ากัน่� กัารบูริโภคภาคเอื้กัชนม่แนว
โน้มฟ้�นตัวต่อื้เน้�อื้ง จ้ากัตลาดแรงงานและรายได้ครัว
เร้อื้นที่่�ปรับูด่ขึ�น ที่ั�งน่� แม้เศรษัฐกัิจ้โลกัม่ความเส่�ยงที่่�จ้ะ
ชะลอื้ตัว แต่ผลกัระที่บูต่อื้แรงส่งสำาคัญขอื้งเศรษัฐกัิจ้
ไที่ยคาดว่าจ้ะม่จ้ำากััด อื้ย่างไรกั็ด่ ยังต้อื้งติดตามความ
เส่�ยงต่อื้กัารฟ้�นตัวขอื้งเศรษัฐกัิจ้ไที่ยในระยะต่อื้ไปจ้ากั
ต้นทีุ่นและค่าครอื้งช่พที่่�สูงขึ�น 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2565 มีแนวโน้มอยู่ในระดับสูง
ใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้เดิม โดยคาดว่าจะอยู่ในระดับ
สูงอีกระยะหนึ่ง ก่อนที่จะทยอยปรับลดลงเข้าสู่กรอบ
เป้าหมายในปี 2566 ตามแรงกดดันเงินเฟ้อด้านอุปทาน
ที่ทยอยคลี่คลาย ขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดการณ์ในระยะ
ปานกลางไม่ได้ปรับสูงขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี 
อัตราเงนิเฟ้อในระยะต่อไปยงัมคีวามเสีย่งด้านสงูจากการ
ส่งผ่านต้นทุนไปยังเงินเฟ้อพื้นฐานที่อาจมากและเร็วกว่า
คาด คณะกรรมการฯ จะติดตามพัฒนาการเงินเฟ้อและ
การส่งผ่านต้นทุน รวมถึงเงินเฟ้อคาดการณ์อย่างใกล้ชิด 

ระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ ธนาคารพาณิชย์มี
ระดับเงินกองทุนและเงินส�ารองที่เข้มแข็ง รวมทั้งสภาพ
คล่องในระบบการเงินอยู่ในระดับสูง แต่การกระจาย
สภาพคล่องยังแตกต่างกันบ้างในแต่ละภาคเศรษฐกิจ
 ความสามารถในการช�าระหนี้ของภาคธุรกิจและภาคครัว
เรือนปรับดีขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แต่บางกลุ่ม
ยังเปราะบางโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs ในสาขา
ธุรกิจที่ฟื้นตัวช้าและครัวเรือนรายได้น้อยที่มีความอ่อน
ไหวต่อค่าครองชีพ คณะกรรมการฯ เห็นว่าควรด�าเนิน
มาตรการปรับโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเห็น
ความส�าคัญของการมีมาตรการเฉพาะจุดและแนวทาง
แก้ปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนส�าหรับกลุ่มเปราะบาง 

ภาวะการเงินโดยรวมยังผ่อนคลายแต่มีความผันผวนสูง
 โดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเทียบดอลลาร์ สรอ. ปรับ
อ่อนค่าลงตามการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เป็น
หลัก จากความกังวลต่อสินทรัพย์เสี่ยงภายใต้แนวโน้ม
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและทิศทางนโยบายการ
เงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ คณะกรรมการฯ เห็นควร
ให้ติดตามพัฒนาการและความผันผวนในตลาดการเงิน
และตลาดอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด 

ภายใต้กัรอื้บูกัารดำาเนินนโยบูายกัารเงินที่่�ม่เป้าหมาย
เพ้�อื้รักัษัาเสถ่ยรภาพราคา ควบูคู่กัับูดูแลเศรษัฐกัิจ้
ให้เติบูโตอื้ย่างยั�งย้นและเต็มศักัยภาพ และรักัษัา
เสถ่ยรภาพระบูบูกัารเงิน คณ์ะกัรรมกัารฯ ประเมิน
ว่ากัารที่่�เศรษัฐกัิจ้ไที่ยม่แนวโน้มขยายตัวได้ต่อื้เน้�อื้ง
 ที่ำาให้นโยบูายกัารเงินที่่�ผ่อื้นคลายมากัเป็นพิเศษัม่
ความจ้ำาเป็นลดลง และเห็นว่ากัารปรับูขึ�นอื้ัตราดอื้กัเบู่�ย
นโยบูายกัลับูเข้าสู่ระดับูที่่�เหมาะสมกัับูกัารขยายตัวขอื้ง
เศรษัฐกัิจ้อื้ย่างม่เสถ่ยรภาพในระยะยาว ควรดำาเนิน
กัารอื้ย่างค่อื้ยเป็นค่อื้ยไป โดยให้สอื้ดคล้อื้งกัับูบูริบูที่
เศรษัฐกัิจ้และเงินเฟ้อื้ในระยะข้างหน้า 

บอร์ด กำนง. ม่ืมืติ 6 ต่อ 1 เส่ยง
ให้ข้้�นุอัติราด้อกเบ้�ยนุโยบาย 0.25% ต่ิอปั ี

เป็ันุ 0.75% ต่ิอปั ีม้ัผลทันุท้ 
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EIC คาด กนง. จะปรัับข้ึ้�นดอกเบ้�ยนโยบายอย่างต่่อเน่�อง แต่่การัปรัับข้ึ้�นจะยังเป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทำำาให้้ ณ ส้ิ้�นปี 2022 
จะอย่่ท้ำ�รัะดับ 1.25% โดย กนง. ม้ีแนวโน้มีท้ำ�จะปรัับข้ึ้�นอัต่รัาดอกเบ้�ยนโยบายครัั�งละ 0.25% ในทุำกการัปรัะชุุมีท้ำ�เห้ล่อขึ้องปีน้�ใน
เด่อนกันยายน และพฤศจ้กายน 2022 เน่�องจากอัต่รัาเง้นเฟ้้อไทำยม้ีแนวโน้มีผ่่านจุดส่ิ้งสุิ้ดไปแล้ว แต่่ในรัะยะต่่อไปเง้นเฟ้้อจะไม่ี
ปรัับลดลงเร็ัวนัก โดยตั่วเลขึ้เง้นเฟ้้อทัำ�วไปในเด่อนกรักฎาคมี 2022 อย่่ท้ำ� 7.61% ปรัับลดลงจากเด่อนก่อนท้ำ� 7.66% และต่ำ�ากว่า
คาดการัณ์ขึ้องต่ลาดท้ำ� 8% อย่างไรัก็ต่ามี ในรัะยะต่่อไปคาดว่าเง้นเฟ้้อจะไม่ีปรัับลดลงเร็ัวนัก เพรัาะถ้ึงแม้ีรัาคานำ�ามัีนโลกจะเร้ั�มี
ลดลงแล้ว แต่่รัาคานำ�ามัีนในปรัะเทำศอาจไม่ีลดลงเร็ัวนักโดยเฉพาะรัาคาขึ้ายปล้กด้เซล เน่�องจากกองทุำนนำ�ามัีนยังขึ้าดดุลอย่่มีาก
 ทำำาให้้อาจต้่องม้ีการัจัดเก็บส่ิ้วนแบ่งเพ่�อชุดเชุยการัขึ้าดทุำน อ้กทัำ�ง ค่าไฟ้ฟ้้าในชุ่วง 4 เด่อนห้ลังขึ้องปีจะปรัับเพ้�มีข้ึ้�น ปรัะกอบ

กับม้ีการัปรัับข้ึ้�นค่าแรังขัึ้�นต่ำ�าในปรัะเทำศ และแรังกดดันจากฝ่ั่�งอุปสิ้งค์ (Demand-pull inflation) 
ท้ำ�จะม้ีมีากข้ึ้�นในชุ่วงปลายปี จ้งทำำาให้้แนวโน้มีเง้นเฟ้้อไทำยแม้ีจะชุะลอลง แต่่ยังอย่่ในรัะดับส่ิ้ง 

เศรษัฐกิัจ้ไที่ยม่แนวโน้มฟ้�นตัวได้ด่กัว่าคาด
เล็กัน้อื้ย โดยล่าสุด EIC ได้ปรับูประมาณ์
กัารจ้ำานวนนักัท่ี่อื้งเท่ี่�ยวต่างชาติท่ี่�จ้ะเข้ามา
ไที่ยในปีน่�ขึ�น จ้ากั 7.4 ล้านคน เป็น 10 ล้าน
คน ขณ์ะท่ี่�กัารฟ้�นตัวขอื้งอุื้ปสงค์ในประเที่ศ
ก็ัม่แนวโน้มด่ขึ�นตามกัารเปิดเม้อื้งและกัาร
เปิดประเที่ศ รวมถึงภาคกัารเกัษัตรยังได้รับู
อื้านิสงส์จ้ากัทัี่�งปัจ้จั้ยที่างด้านปริมาณ์จ้ากั
นำ�าฝ่นและนำ�าในเข้�อื้นท่ี่�ด่ และด้านราคาจ้ากั
ความต้อื้งกัารในตลาดโลกัท่ี่�อื้ยู่ในระดับูสูง (
ยกัเว้นข้าว) อ่ื้กัทัี่�ง ยังม่แรงส่งจ้ากัอุื้ปสงค์คง
ค้าง (pent-up demand) ที่ำาให้กัารบูริโภค
ภาคเอื้กัชนจ้ะด่ขึ�น นอื้กัจ้ากัน่� ดัชน่ผู้จั้ดกัาร
ฝ่่ายจั้ดซ้�อื้ (purchasing managers index 
: PMI) เด้อื้นล่าสุดก็ัสะท้ี่อื้นถึงกัารฟ้�นตัวที่าง
เศรษัฐกิัจ้ท่ี่�ด่ขึ�น โดย PMI manufacturing 
เด้อื้นกัรกัฎาคมปรับูสูงขึ�นมาสู่ระดับู 52.4 ซึ�ง
เป็นระดับูท่ี่�สูงเก้ัอื้บูท่ี่�สุดนับูตั�งแต่ม่กัารสำารวจ้  

ธปท. จะใช้มาตรการทางการเงินอื่น ๆ ในการ
เข้ามาดูแลครัวเรือนและธุรกิจกลุ่มเปราะบาง
ที่อาจได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่สูง
ขึ้น โดยต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้นจะท�าให้ครัว
เรือนกลุ่มรายได้น้อยมีความเสี่ยงผิดนัดช�าระ
หนี้สูงขึ้น ขณะที่กลุ่มรายได้ปานกลางอาจฟื้น
ตัวไม่ทันเงินเฟ้อ นอกจากนี้ ยังมีธุรกิจหลาย
ภาคส่วนที่การฟื้นตัวยังคงเปราะบาง เช่น การ
บิน รถยนต์ และอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์
 ทั้งนี้ EIC มองว่า ธปท. จะเลือกใช้มาตรการ
ทางการเงินอื่น ๆ เพื่อเข้ามาดูแลกลุ่มเปราะ
บางเหล่านี้ เช่น การคงการลดอัตราการผ่อน
ช�าระหนี้บัตรเครดิตขั้นต�่าที่ 5% การคงการ
ขยายระยะเวลาช�าระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล
ดิจิทัล ไปจนถึงปี 2023 และการปรับปรุง
โปรแกรมการจ่ายหนี้ของคลินิกแก้หนี้เพื่อเพิ่ม
ทางเลือกการผ่อนช�าระมากขึ้น อย่างไรก็ดี EIC 
ประเมินว่า แม้การปรับขึ้นดอกเบี้ยจะเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง แต่อัตราการปรับขึ้นจะเป็นอย่าง
ค่อยเป็นค่อื้ยไปครั�งละ 0.25% เน้�อื้งจ้ากัแรง

กัดดันด้านอืุ้ปสงค์ขอื้งไที่ยยังไม่แข็งแกัร่งเที่่า
ในประเที่ศอื้้�นที่่�เศรษัฐกัิจ้ม่กัารฟ้�นตัวอื้ย่าง
ชัดเจ้น ซึ�งส่งผลให้ประเที่ศเหล่านั�นสามารถ
ปรับูขึ�นอื้ัตราดอื้กัเบู่�ยนโยบูายได้เร็วกัว่าไที่ย
 สะที่้อื้นจ้ากัอื้ัตราเงินเฟ้อื้พ้�นฐานที่่�ยังไม่เร่ง
สูงมากัเหม้อื้นประเที่ศอื้้�นในภูมิภาค และกัาร
ขยายตัวที่างเศรษัฐกัิจ้ที่่�ยังตำ�าเม้�อื้เที่่ยบูกัับูค่า
เฉล่�ยในอื้ด่ต (รูปที่่� 1) นอื้กัจ้ากัน่� เศรษัฐกัิจ้
โลกักั็ม่ความเส่�ยงด้านตำ�าเพิ�มขึ�น (Headwind) 
จ้ากัโอื้กัาสในกัารเกัิดภาวะเศรษัฐกัิจ้ถดถอื้ย
 (Recession) ที่่�มากัขึ�นในเศรษัฐกัิจ้หลักั
 เช่น สหรัฐฯ ยุโรป และอื้ังกัฤษั ซึ�งจ้ะกัดดัน
อืุ้ปสงค์โลกั และอื้าจ้ม่ผลกัระที่บูต่อื้กัารส่ง
อื้อื้กัขอื้งไที่ย นอื้กัจ้ากัน่� ยังม่ความเส่�ยงด้าน
ภูมิรัฐศาสตร์โลกั (Geopolitics) ที่่�สูงขึ�นที่ำาให้
กัารดำาเนินนโยบูายกัารเงินจ้ำาเป็นต้อื้งคำานึงถึง
ความเส่�ยงต่อื้กัารฟ้�นตัวขอื้งเศรษัฐกัิจ้ที่่�เพิ�ม
มากัขึ�น และจ้ำาเป็นต้อื้งดำาเนินอื้ย่างค่อื้ยเป็น
ค่อื้ยไป   

อื้่กัประเด็นที่่�จ้ะที่ำาให้ กันง. ไม่จ้ำาเป็นต้อื้งเร่ง
ปรับูขึ�นดอื้กัเบู่�ยเร็ว ค้อื้กัารที่่�เงินบูาที่กัลับูมา
แข็งค่าในช่วงที่่�ผ่านมา โดยได้แข็งค่าสู่ระดับู
 35.5 บูาที่ต่อื้ดอื้ลลาร์สหรัฐ โดยภายหลังกัาร
ประชุมคณ์ะกัรรมกัารนโยบูายกัารเงินขอื้ง
สหรัฐฯ (FOMC) ในวันที่่� 27 กัรกัฎาคม 2022 
นักัลงทีุ่นคาดว่าธนาคารกัลางสหรัฐฯ ม่แนว
โน้มปรับูขึ�นอื้ัตราดอื้กัเบู่�ยนโยบูายในอื้ัตราที่่�
ช้าลง ส่งผลให้สินที่รัพย์ที่ั�วโลกัปรับูสูงขึ�น (รูป
ที่่� 2) ขณ์ะที่่�ค่าเงินดอื้ลลาร์สหรัฐอื้่อื้นค่าลง 
จ้ึงที่ำาให้เงินบูาที่รวมถึงค่าเงินสกัุลอื้้�นปรับูแข็ง
ค่าขึ�น โดย EIC คาดว่า ค่าเงินบูาที่ในระยะต่อื้
ไปม่แนวโน้มแข็งค่าขึ�นอื้่กัเล็กัน้อื้ย จ้ากัปัจ้จ้ัย
ดังน่� 

ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีแนวโน้มปรับขึ้น
ดอกเบี้ยนโยบายในอัตราที่น้อยลงในช่วงที่
เหล้อื้ขอื้งปี ซึ�งจ้ะช่วยลดแรงกัดดันด้านแข็ง

ค่าขอื้งเงินดอื้ลลาร์สหรัฐ (รูปที่่� 3) ขณ์ะที่่�
ธนาคารแห่งประเที่ศไที่ยจ้ะปรับูขึ�นอื้ัตรา
ดอื้กัเบู่�ยนโยบูายอื้่กัต่อื้เน้�อื้ง ที่ำาให้แรงกัดดัน
ด้านอื้่อื้นค่าขอื้งเงินบูาที่ปรับูลดลงด้วย 

มุมมองต่อการลงทุน (Sentiment) ของนัก
ลงทุนเริ่มปรับดีขึ้น หลังภาวะการเงินโลกมีแนว
โน้มตึงตัวน้อยลง ส่งผลให้นักลงทุนกลับมาเปิด
รับความเสี่ยง (Risk-on) ท�าให้เงินทุนเคลื่อน
ย้ายมีแนวโน้มไหลเข้าตลาดการเงินไทยมากขึ้น 

แนวโน้มกัารฟ้�นตัวขอื้งเศรษัฐกัิจ้ไที่ยและ
ดุลบูัญช่เดินสะพัด ที่่�คาดว่าจ้ะปรับูด่ขึ�นต่อื้
เน้�อื้งจ้ากักัารฟ้�นตวัขอื้งอื้ปุสงค์ในประเที่ศตาม
กัารเปิดเม้อื้ง รวมถึงราคานำ�ามันและค่าขนส่ง
ที่่�ปรับูลดลง และกัารฟ้�นตัวขอื้งภาคกัารที่่อื้ง
เที่่�ยว ซึ�งจ้ะช่วยให้ดุลบูัญช่เดินสะพัดกัลับูมา
เป็นบูวกัและช่วยกัระตุ้นเงินทีุ่นไหลเข้าขอื้งนักั
ลงทีุ่นต่างชาติด้วยเงินบูาที่ที่่�ม่แนวโน้มปรับู
แข็งค่าขึ�นต่อื้เน้�อื้ง ส่งผลให้ความจ้ำาเป็นในกัาร
เร่งขึ�นอื้ัตราดอื้กัเบู่�ยนโยบูายเพ้�อื้ดูแลค่าเงิน
บูาที่ปรับูลดลง โดยกัารขึ�นดอื้กัเบู่�ยนโยบูาย
อื้ย่างค่อื้ยเป็นค่อื้ยไปจ้ะม่วัตถุประสงค์เพ้�อื้
ควบูคุมเงินเฟ้อื้คาดกัารณ์์ขอื้งภาคครัว
เร้อื้นและธุรกัิจ้ ซึ�งจ้ะช่วยลดความเส่�ยงขอื้ง
กัารเกัิดภาวะเงินเฟ้อื้ฝ่ังลึกั (Wage-price 
sprital) ที่่�จ้ะที่ำาให้อื้ัตราเงินเฟ้อื้เร่งตัวสูงจ้น
ยากัต่อื้กัารควบูคุม อื้่กัที่ั�ง กัารขึ�นดอื้กัเบู่�ยจ้ะ
ช่วยชะลอื้กัารเร่งตัวขอื้งราคาในฝ่ั่งอืุ้ปสงค์ 
(Demand-pull inflation) ที่่�คาดว่าจ้ะปรับูสูง
ขึ�นในช่วงปลายปี 

สามารถ อื้่านบูที่วิเคราะห์ฉบูับูอื้อื้นไลน์ได้ที่่�
...  https://www.scbeic.com/th/detail/
product/policy_rate-100822 

EIC ค�ด กำนง. จัะข่�นดอกำเบ่�ยอย่�งค่อยเป็ีนค่อยไปีในกำ�รปีระชุมื

ทั�ง 2 ครั�งในุช่่ว่งท้�เหล่อข้องปั ี
ทำาให้ด้อกเบ้�ย ณ สิั�นุปั ี2022 จ่ะอย่่ท้�ระดั้บ 1.25% 
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กลุ่มีงานโกลบอลมีาร์ัเก็ต่ส์ิ้ ธนาคารักรุังศร้ัอยุธยา จำากัด (มีห้าชุน) เผ่ยถ้ึงผ่ลการัปรัะชุุมีคณะ
กรัรัมีการันโยบายการัเง้น (กนง.) เม่ี�อบ่ายวันน้� โดยธนาคารัแห่้งปรัะเทำศไทำย (ธปทำ.) ม้ีมีต้่ให้้ข้ึ้�น
อัต่รัาดอกเบ้�ยนโยบายเป็น 0.75% ซ้�งเป็นการัข้ึ้�นอัต่รัาดอกเบ้�ยครัั�งแรัก นับตั่�งแต่่เด่อนธันวาคมี 

2561 เป็นไปดังท้ำ�ต่ลาดคาดการัณ์ โดยคณะกรัรัมีการั 6 รัาย ลงคะแนนสิ้นับสิ้นุนให้้ม้ีการัข้ึ้�นอัต่รัา
ดอกเบ้�ยนโยบาย 0.25% ในขึ้ณะท้ำ� 1 รัายลงคะแนนสิ้นับสิ้นุนให้้ข้ึ้�น 0.50% 

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ประเมินว่า 
เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มจะกลับเข้าสู่ระดับก่อนการระบาด
ของ COVID-19 ได้ภายในส้ินปีน้ี นโยบายการเงินท่ีผ่อน
คลายมากเป็นพิเศษเพ่ือรองรับวิกฤต COVID-19 ในช่วง
ท่ีผ่านมาจึงมีความจ�าเป็นลดลง เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม
ฟ้ืนตัวต่อเน่ืองและมีแรงส่งชัดเจนจากจ�านวนนักท่อง
เท่ียวต่างชาติท่ีเพ่ิมข้ึน การบริโภคภาคเอกชน ตลาด
แรงงานและรายได้ครัวเรือนท่ีปรับดีข้ึน อย่างไรก็ตาม 

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเติบโตของเศรษฐกิจยังคงอยู่จากค่า
ครองชีพที่สูงขึ้น อัตราเงินเฟ้อในระยะต่อไปยังมีความ
เสี่ยงด้านสูงจากการส่งผ่านต้นทุนไปยังเงินเฟ้อพื้นฐานที่
อาจมากและเร็วกว่าคาด โดยกนง. คาดว่าเงินเฟ้อจะขึ้น
ถึงจุดสูงสุดในไตรมาสนี้ค่าเงินบาทอ่อนค่ามาที่ 35.53 
บาท/ดอลลาร์ หลังการประกาศของ กนง. ค่าเงินบาทนั้น
ผันผวนอย่างมากในช่วงนี้ และมีการอ่อนค่ากว่า 6.6% 
ในปีนี้ท่ามกลางราคาน�้ามันที่พุ่งสูงขึ้นและการคุมเข้ม
นโยบายอย่างแข็งกร้าวของเฟด โดย กนง. มีความเห็นว่า

ค่าเงินบาทนั้นมีการเคลื่อนไหวสอดคล้องกับการแข็งค่า
ของค่าเงินดอลลาร์ ที่เป็นผลมาจากความวิตกกังวลต่อ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและนโยบายของเฟด กนง
. ย�้าว่าจะยังคงติดตามพัฒนาการและความผันผวนของ
ตลาดการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด 

  คณะกรรมการกนง. มีก�าหนดการประชุมรอบถัดไป
ในวันที่ 28 กันยายน 2565 ถ้อยแถลงของ กนง. ครั้ง
นี้แสดงให้เห็นว่าจะขึ้นดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป
 คณะกรรมการรายหนึ่งลงคะแนนให้ปรับอัตราดอกเบี้ย
นโยบายขึ้นอีก 0.50% เพื่อลดความเสี่ยงในการที่อาจ
ต้องปรับขึ้นอย่างรุนแรงในระยะข้างหน้า เรามีความเห็น
ว่า ถ้อยแถลงของ กนง. นั้นสอดคล้องกับการสื่อสารที่
ผ่านมาในช่วงนี้ของ ธปท. กรุงศรีคาดว่าในการประชุม
เดือนหน้า จะมีการปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอีก 0.25% 
และยังไม่ตัดโอกาสที่จะได้เห็นการปรับขึ้นอีกครั้งในการ
ประชุมเดือนพฤศจิกายน 

กำรุงศร่ เผย กำนง. ม่ืมืติข่�นอัตร�ดอกำเบ่�ยนโยบ�ยเป็ีน 0.75%

พุ่ร้อมัคาด้ปัระชุ่มัเด่้อนุหนุ้าปัรับ
ด้อกเบ้�ยนุโยบายข้้�นุอ้ก 0.25% 
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นายเกร้ัยงไกรั เธ้ยรันุกุล ปรัะธานสิ้ภาอุต่สิ้าห้กรัรัมีแห่้งปรัะเทำศไทำย (สิ้.อ.ทำ.) เปิดเผ่ยผ่ลการัสิ้ำารัวจดัชุน้ความีเชุ่�อมัี�น
ภาคอุต่สิ้าห้กรัรัมีในเด่อนกรักฎาคมี 2565 อย่่ท้ำ�รัะดับ 89.0 ปรัับเพ้�มีข้ึ้�นจากรัะดับ 86.3 ในเด่อนม้ีถุึนายน โดยปรัับตั่ว

เพ้�มีข้ึ้�นเป็นเด่อนท้ำ� 2 ต้่ดต่่อกัน ทัำ�งน้�องค์ปรัะกอบท้ำ�ปรัับตั่วเพ้�มีข้ึ้�น ได้แก่ คำาสัิ้�งซ่�อโดยรัวมี ยอดขึ้ายโดยรัวมี ปร้ัมีาณการั
ผ่ล้ต่ และผ่ลปรัะกอบการั โดยม้ีป่จจัยบวกจากภาคการัผ่ล้ต่ท้ำ�ขึ้ยายตั่วจากความีต้่องการัส้ิ้นค้าอุต่สิ้าห้กรัรัมีเพ้�มีข้ึ้�นทัำ�งใน
กลุ่มีส้ิ้นค้าคงทำนและส้ิ้นค้าอุปโภคบร้ัโภค จากต่ลาดในปรัะเทำศและต่ลาดส่ิ้งออกท้ำ�ขึ้ยายตั่วต่่อเน่�อง โดยเฉพาะปรัะเทำศค่่
ค้าสิ้ำาคัญ อาท้ำ สิ้ห้รััฐฯ จ้น ญ้�ปุ�น และอ้นเด้ย เป็นต้่น ขึ้ณะท้ำ�การัผ่่อนคลายล็อกดาวน์เม่ีองสิ้ำาคัญขึ้องจ้นส่ิ้งผ่ลด้ต่่อภาค
การัส่ิ้งออกขึ้องไทำย ทัำ�งน้�การัเปิดปรัะเทำศและการัยกเล้ก Thailand Pass ตั่�งแต่่วันท้ำ� 1 กรักฎาคมี 2565 ส่ิ้งผ่ลให้้ม้ีนัก

ท่ำองเท้ำ�ยวต่่างชุาต้่เด้นทำางเข้ึ้าปรัะเทำศเพ้�มีข้ึ้�นและชุ่วยกรัะตุ้่นการัใชุ้จ่ายในปรัะเทำศ  ขึ้ณะท้ำ�การัอ่อนค่าขึ้องเง้นบาทำส่ิ้งผ่ล
ด้ต่่อภาคการัท่ำองเท้ำ�ยวและการัส่ิ้งออก นอกจากน้�รัายได้ในภาคเกษต่รัท้ำ�เพ้�มีข้ึ้�น ส่ิ้งผ่ลด้ต่่อกำาลังซ่�อในส่ิ้วนภ่ม้ีภาค  

อย่างไรก็ตามความเช่ือม่ันด้านต้นทุนประกอบการลดลง
เน่ืองจากปัญหาราคาวัตถุดิบ ราคาพลังงาน รวมถึงค่า
ขนส่ง ท่ียังทรงตัวในระดับสูง แม้ราคาน�้ามันตลาดโลกใน
เดือนกรกฎาคมจะทยอยปรับตัวลดลงก็ตาม ขณะท่ีปัญหา
เงินเฟ้อ ยังกดดันก�าลังซ้ืึ่อของประชาชน นอกจากน้ีความ
เช่ือม่ันของอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับภาคก่อสร้างชะลอ
ตัวลงเน่ืองจากเป็นช่วงฤดูฝน  

จากการส�ารวจผู้ประกอบการ 1,238 ราย ครอบคลุม 45 
กลุ่มอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ในเดือนกรกฎาคม 2565 พบว่า ปัจจัยที่ผู้ประกอบการมี
ความกังวลเพิ่มขึ้นได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจโลก ร้อยละ 72.2 
สถานการณ์การเมือง ร้อยละ 40.3 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
ร้อยละ 35.5 ตามล�าดับ ปัจจัยที่มีความกังวล ลดลง ได้แก่
 ราคาน�้ามัน ร้อยละ 80.7 เศรษฐกิจในประเทศ ร้อยละ
 51.8 สถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ร้อยละ 50.1 และ
อัตราแลกเปลี่ยน (มุมมองผู้ส่งออก) โดยอัตราแลกเปลี่ยน
อ้างอิงค่าเงินบาทเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ร้อยละ 32.0 
ตามล�าดับ   

ส�าหรับดัชนีฯคาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า อยู่ที่ระดับ 98.7 
ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 97.5 ในเดือนมิถุนายน โดยมีปัจจัย
สนับสนุนจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและต่าง
ประเทศรวมถึงการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว อย่างไร
ก็ตามผู้ประกอบการมีความกังวลการกลับมาระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ รวมทั้งแนวโน้มการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่ึ่งจะกระทบต้นทุนด้านการเงิน 
ตลอดจนสถานการณ์สงครามรัสเซึ่ีย - ยูเครน ที่ยังมีความ
ไม่แน่นอนส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและราคาวัตถุดิบ
รวมถึงเศรษฐกิจโลก  

ข้อื้เสนอื้แนะต่อื้ภาครัฐ   
1.   ขอื้ให้ภาครัฐช่วยดูแลผลกัระที่บูด้าน Supply Chain 
Shortage จ้ากักัรณ์่ข้อื้พิพาที่บูริเวณ์ช่อื้งแคบูไต้หวัน  

2. ขอื้ให้ภาครัฐพิจ้ารณ์าปรับูขึ�นค่าจ้้างขั�นตำ�า รวมที่ั�งค่า
ไฟฟ้าอื้ย่างรอื้บูคอื้บู เพ้�อื้ไม่ให้กัระที่บูต่อื้ต้นทีุ่นกัารผลิต
สินค้าและข่ดความสามารถในกัารแข่งขันขอื้งผู้ประกัอื้บู
กัารไที่ย  

3.  เร่งรัดกัารพัฒนาโครงสร้างพ้�นฐาน และส่งเสริมกัาร
ลงทีุ่นขอื้งภาคเอื้กัชนในพ้�นที่่�เขตเศรษัฐกัิจ้พิเศษั  10 
จ้ังหวัด และเช้�อื้มโยงพ้�นที่่�ระเบู่ยงเศรษัฐกัิจ้พิเศษั 4 ภาค  

4. เร่งอื้อื้กัมาตรกัารช่วยเหล้อื้ผู้ประกัอื้บูกัารไที่ยที่่�ได้รับู
ผลกัระที่บูจ้ากักัรณ์่รัฐบูาล เม่ยนมาอื้อื้กัประกัาศ ระงับู
กัารชำาระหน่�ต่างประเที่ศ เช่น ชะลอื้กัารชำาระหน่�หร้อื้ให้
ชำาระเฉพาะดอื้กัเบู่�ยยกัเว้นเงินต้น กัารให้สินเช้�อื้ดอื้กัเบู่�ย
ตำ�าช่วยเหล้อื้นักัลงทีุ่นไที่ยและกัารให้สถาบูันที่างกัารเงิน
ไที่ยในเม่ยนมาเข้ามาช่วยเหล้อื้ในกัารรับูชำาระหน่�เป็นเงิน
จ้๊าด  

ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมฯ ได้ท�าการรวบรวมข้อมูลผลการ
ส�ารวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม และข้อมูลตัว
ชี้วัดทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากหน่วยงานต่างๆ
 ย้อนหลัง 3 ปี จัดท�าเป็น Dashboard เผยแพร่ในเว็บไซึ่ต์
ศูนย์ข้อมูลภาคเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม Industry Data 
Space (iDS) ของ สภาอุตสาหกรรมฯ เพื่ออ�านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปให้สามารถเข้า
ถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการด�าเนินธุรกิจ โดยสามารถ
เข้าไปใช้บริการข้อมูลดังกล่าวได้ที่ www.fti.or.th/ids   

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมุ่ง "เสริมสร้างความ
เข็มแข็งให้อืุ้ตสาหกัรรมไที่ย เพ้�อื้ประเที่ศไที่ยที่่�เข้มแข็ง
กัว่าเดิม (Strengthen Thai Industries for Stronger 
Thailand) "  

ส.อ.ท. เผย ดัชน่ฯเชื�อมัื�น ปีรับตัว์เพิ�มืข่�น
ต่อเนื�อง ส่งออกำขย�ยตัว์

ใช้่จ่่ายในุปัระเทศค้กคัก แต่ิยังคงระวั่งต้ินุทุนุ
การผลิติจ่ากราคาพุ่ลังงานุท้�คงอย่่ระดั้บส่ัง 

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE



ธนาคาริ่ทิส่โก้ัเปิดริ่ายชืี�อ็กัอ็งทุนเด็ด คาดกัำาไริ่โตแข็้งแกัร่ิ่งไม่หวั�นเศริ่ษฐกิัจถืดถือ็ย
 แถืมริ่าคายังน่าส่นใจลงทุน แบ่งเป็น 4 ธีมกัอ็งทุนน่าช้ีอ็นซืึ่�อ็ ได้แก่ั 1. ธีมกัอ็งทุนหุ้น
นวัตกัริ่ริ่มกัาริ่แพทย์ 2. ธีมกัอ็งทุนหุ้นเทคโนโลยีแห่งอ็นาคต 3. ธีมกัอ็งทุนหุ้นเติบโต

ส่่ง 4. ธีมกัอ็งทุนหุ้นดาวเด่นข้อ็งเอ็เชีีย 

นางวรสิน่ เศรษัฐบุูตร ผู้อื้ำานวยกัารอื้าวุโสฝ่่ายพัฒนา
ผลิตภัณ์ฑ์์กัอื้งทุี่น และส้�อื้สารกัารตลาด สายธุรกิัจ้ธนบูด่
 ธนาคารทิี่สโก้ั เปิดเผยว่า หลังจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ เข้าสู่
ภาวะถดถอยทางเทคนิค ขณะท่ีราคาหุ้นหลายกลุ่มได้ปรับ
ตัวลงมารับข่าวจนราคาน่าสนใจ จึงเป็นโอกาสท่ีดีท่ีนักลงทุน
จะเร่ิมกลับมามองหาหุ้นท่ีก�าไรมีศักยภาพในการเติบโต
ท่ามกลางวิกฤต สามารถลงทุนเพ่ือรับผลตอบแทนท่ีดีใน
ระยะยาว โดยก่อนหน้าน้ีธนาคารทิสโก้แนะน�าให้นักลงทุน
ใน 2 ธีมการลงทุนหลักคือ 1.ธีมกองทุนหุ้นนวัตกรรมการ
แพทย์ซ่ึึ่งเป็นหน่ึงในธุรกิจเฮลธ์แคร์ และ2. ธีมกองทุนหุ้น
เทคโนโลยีแห่งอนาคต เน่ืองจาก อัตราการเติบโตของก�าไร
ในระยะยาว (CAGR) ของกลุ่มเฮลธ์แคร์และกลุ่มเทคโนโลยี
 ในช่วง 30 ปีท่ีผ่านมาเติบโตในระดับ 10.2% และ 10% ตาม
ล�าดับ สูงกว่าตลาดหุ้นรวม (S&P500) ท่ี 6.9% ต่อปี และ
ก�าไรของหุ้นท้ังสองกลุ่มยังเติบโตได้อย่างต่อเน่ืองแม้เกิด
ภาวะเศรษฐกิจถดถอย (ท่ีมา: บลูมเบิร์ก 26 ก.ค. 65)  

และในปัจ้จุ้บูันธนาคารที่ิสโกั้มอื้งว่าม่อื้่กั 2 ธ่มกัารลงทีุ่นที่่�
น่าสนใจ้สำาหรับูลงทีุ่นในช่วงน่�ค้อื้ 3. ธ่มกัอื้งทีุ่นหุ้นเติบูโต
สูง และ 4. ธ่มกัอื้งทีุ่นหุ้นดาวเด่นขอื้งเอื้เช่ย โดยหุ้นกัลุ่ม
เติบูโตสูงที่่�ม่โอื้กัาสขึ�นมาเป็นผู้นำาในอืุ้ตสาหกัรรมต่างๆ
 ในช่วง 5 - 10 ปีข้างหน้า กัลับูมาน่าสนใจ้อื้่กัครั�ง เพราะ
ราคาได้ปรับูลดมาจ้นน่าเข้าลงทีุ่น ขณ์ะที่่�แรงกัดดันใน
ด้านต้นทีุ่นที่างกัารเงินขอื้งกัลุ่มหุ้นเติบูโตกัำาลังหมดไป
 เน้�อื้งจ้ากัอื้ัตราดอื้กัเบู่�ยพันธบูัตรรัฐบูาลระยะยาวอื้ายุ 10 
ปีขอื้งสหรัฐฯ ได้ผ่านจุ้ดสูงสุดไปแล้ว อื้่กัที่ั�งคาดว่าอื้ัตรา
เงินเฟ้อื้น่าจ้ะเริ�มชะลอื้ตัวลงในที่ิศที่างเด่ยวกัับูราคาสินค้า
โภคภัณ์ฑ์์ที่่�เริ�มปรับูตัวลดลงตามตัวเลขเศรษัฐกัิจ้ด้วย 

ส�าหรับธีมกองทุนหุ้นดาวเด่นของเอเชีย ธนาคารทิสโก้มอง
ว่าหุ้นจีน เวียดนาม และอินโดนีเซึ่ีย เป็นตลาดดาวเด่นน่า
ลงทุน เนื่องจาก ทั้ง 3 ประเทศมีโอกาสน้อยที่เศรษฐกิจ
จะเข้าสู่ภาวะถดถอย เพราะผลิตภัณฑ์์มวลรวมในประเทศ
 (GDP) ยังอยู่ในระดับเติบโต โดยกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 65) คาดว่าปี 2565 

เศรษัฐกัิจ้เว่ยดนามจ้ะเติบูโต 6% เศรษัฐกัิจ้อื้ินโดน่เซ่ยจ้ะ
เติบูโต 5.3% และเศรษัฐกัิจ้จ้่นจ้ะเติบูโต 3.3% 

ขณ์ะที่่�มูลค่าหุ้นยังไม่แพงเม้�อื้เที่่ยบูกัับูโอื้กัาสกัารเติบูโต
ขอื้งกัำาไรและม่ระดับูราคาหุ้นเที่่ยบูกัับูคาดกัารณ์์กัำาไรใน
อื้นาคต (Fwd P/E) ที่่�ตำ�ากัว่าค่าเฉล่�ย 5 ปีทีุ่กัตลาด โดย
ข้อื้มูลจ้ากับูลูมเบูิร์กั (ข้อื้มูล ณ์ วันที่่� 4 ส.ค.65) ระบูุว่า
 ตลาดหุ้นจ้่น (CSI 300) ม่ระดับู Fwd P/E อื้ยู่ที่่� 13.18 
เที่่า ขณ์ะที่่�ค่าเฉล่�ย Fwd P/E 5 ปีอื้ยู่ที่่� 13.6 เที่่า ตลาด
หุ้นเว่ยดนาม (VN-Index) ม่ระดับู Fwd P/E อื้ยู่ที่่� 12 เที่่า
 ขณ์ะที่่�ค่าเฉล่�ย Fwd P/E 5 ปีอื้ยู่ที่่� 15.9 เที่่า และตลาดหุ้น
อื้ินโดน่เซ่ย (JCI) ม่ระดับู Fwd P/E อื้ยู่ที่่� 16.67 เที่่า ขณ์ะ
ที่่�ค่าเฉล่�ย Fwd P/E 5 ปีอื้ยู่ที่่� 17.06 เที่่า 

 โดยสรุป ธนาคารทิสโก้มองว่า หากตลาดหุ้นย่อตัวในช่วง
นี้ เป็นจังหวะเหมาะส�าหรับการเลือกลงทุนในธุรกิจที่ก�าไรมี
โอกาสเติบโตสูง แม้ในช่วงเศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอย และ
ราคาหุ้นอยู่ในระดับที่น่าสนใจ ซึ่ึ่งธนาคารทิสโก้มองว่ามี 4 
ธีมที่น่าลงทุน และมีกองทุนรวมเด่นที่น่าสนใจ ดังนี้ 

1. ธ่มกัอื้งทีุ่นหุ้นนวัตกัรรมกัารแพที่ย์ ม่กัอื้งทีุ่นแนะนำา 3 
กัอื้งทีุ่น ได้แกั่ KFHHCARE-A, TBIOTECH และ TGHDIGI 

2. ธ่มกัอื้งทีุ่นหุ้นเที่คโนโลย่แห่งอื้นาคต ธุรกัิจ้ที่่�โลกัขาด
ไม่ได้ ม่กัอื้งทีุ่นแนะนำา 5 กัอื้งทีุ่น ได้แกั่ SCBSEMI(A), 
KFHTECH-A, KFCYBER-A, TCYBER, TCLOUD 

3. ธ่มกัอื้งทีุ่นหุ้นเติบูโตสูง ม่กัอื้งทีุ่นแนะนำา 2 กัอื้งทีุ่น 
ได้แกั่ K-CHANGE-A(A) และONE-UGG-RA 

4. ธ่มกัอื้งทีุ่นหุ้นดาวเด่นขอื้งเอื้เช่ย ม่กัอื้งทีุ่นแนะนำา 5 
กัอื้งทีุ่น ได้แกั่ TCHSTRATEGY, ES-INDONESIA, KT-
Ashares-A, TCHTECH-A และ PRINCIPAL VNEQ-A 

ธิน�ค�รทิสโก้ำ เปิีดโพยกำองทุนเด็ด

มุ่ังสัร้างกำาไร ไม่ัหวั่�นุเศรษัฐกิจ่สัหรัฐฯ ถ่ด้ถ่อย 

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE



บลัจั.กำรุงไทย แนะค่่ห่เศรษฐกิำจั อินเด่ย เว่์ยดน�มื
ข้ยายตัิว่แรงเป็ันุอันุดั้บต้ินุๆ ข้องโลก 

ติอบโจ่ทย์ลงทุนุระยะยาว่ 

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

KTAM มีองโอกาสิ้ถ้ึงจังห้วะเก็บหุ้้นอ้นเด้ย เว้ยดนามี ค่่ห่้เศรัษฐก้จให้ม่ี  
“แรัง-ชัุด-ยาว” ศักยภาพเต้่บโต่แรังอันดับต้่นๆ ขึ้องโลก ป่จจัยขัึ้บเคล่�อนการั

เต้่บโต่ชัุดเจน ท่ำามีกลางความีเปล้�ยนแปลงท้ำ�ผั่นผ่วน เห้มีาะสิ้มีและต่อบโจทำย์การั
ลงทุำนรัะยะยาว โดยแนะนำา 2 กองทุำน ได้แก่ KT-INDIA-A และ KT-VIETNAM-A 

นางชวินดา หาญรัตนกูัล กัรรมกัารผู้
จั้ดกัาร บูริษััที่หลักัที่รัพย์จั้ดกัารกัอื้งทุี่น
 กัรุงไที่ย จ้ำากััด (มหาชน) เปิดเผยว่า แม้
เศรษฐกิจโลกจะยังอยู่ในภาวะท่ีผันผวน
ไม่แน่นอน จากกสถานการณ์การเมือง
โลกท่ียังตึงเครียด แต่สัญญาณเงินเฟ้อ
ท่ีเร่ิมชะลอตัวลงบ้าง ช่วยผ่อนคลายแรง
กดดันต่อธนาคารกลางแต่ละประเทศ จึง
เร่ิมเห็นสัญญาณการฟ้ืนตัวจากเศรษฐกิจ
ในบางประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ
ท่ีมีศักยภาพ มีโอกาสเติบโตสูง มองว่า
เศรษฐกิจของอินเดีย และเวียดนาม นับว่า
เป็นท่ีน่าสนใจลงทุนมากในช่วงน้ี 

“สัญญาณ์เงินเฟ้อื้ที่่�เริ�มชะลอื้ตัวลง ช่วย
คลายแรงกัดดันแกั่ธนาคารกัลางขอื้ง
อื้ินเด่ย จ้ะเป็นแรงสนับูสนุนให้ราคา
สินที่รัพย์ขอื้งประเที่ศอื้ินเด่ยด่ขึ�น ขณ์ะ
ที่่�อื้ินเด่ยม่ปัจ้จ้ัยขับูเคล้�อื้นระยะยาวที่่�
โดดเด่น จ้ากักัารบูริโภคในประเที่ศที่่�
ได้รับูประโยชน์จ้ากัจ้ำานวนประชากัรที่่�
อื้ยู่ในระดับูสูงถึง 1.38 พันล้านคน และ
สัดส่วนประชากัรวัยแรงงานที่่�สูงถึง 65% 
ประกัอื้บูกัับูรัฐบูาลได้ให้ความสำาคัญกัับู
กัารพัฒนาโครงสร้างพ้�นฐาน โครงสร้าง
พ้�นฐานด้านดิจ้ิที่ัลอื้ย่างต่อื้เน้�อื้ง รวมถึง
กัารแปรรูปหน่วยงานต่าง ๆ ขอื้งภาครัฐ
 ที่่�จ้ะเป็นแรงหนุนสำาคัญให้เงินทีุ่นไหล
เข้าอื้ินเด่ยอื้ย่างต่อื้เน้�อื้ง ส่วนความน่า
สนใจ้ขอื้งตลาดเว่ยดนามนั�น ปัจ้จุ้บูันอื้ยู่
ในระดับูราคาที่่�น่าลงทีุ่น ด้วยศักัยภาพ
กัารเติบูโตระดับูแนวหน้าขอื้งโลกั อื้ัตรา
เงินเฟ้อื้ที่่�ตำ�ายิ�งเพิ�มความได้เปร่ยบูและ
ความน่าสนใจ้ในกัารลงทีุ่นมากัขึ�น ประกัับู
กัับูกัารที่่�ตลาดหุ้นเว่ยดนามปรับูตัวลงมา
ลึกัมากัจ้ากัความกัังวลระยะสั�นที่่�รัฐบูาล
เอื้าจ้ริงเอื้าจ้ังในกัารปราบูปรามนักัลงทีุ่น
และนักัธุรกัิจ้หลายรายที่่�กัระที่ำาความ

ผิด จ้ึงเป็นโอื้กัาสในกัารลงทีุ่นรอื้บูใหม่
” นางชวินดา กัล่าว สำาหรับูกัารลงทีุ่น
ใน 2 ประเที่ศน่� ที่าง KTAM ได้แนะนำา
กัอื้งทีุ่นที่่�น่าสนใจ้ ได้แกั่ กัอื้งทีุ่นเปิด
เคแที่ม อื้ินเด่ย อื้ิควิต่� ฟันด์ (ชนิดสะสม
มูลค่า) (KT-INDIA-A) เน้นลงทีุ่นในหน่วย
ลงทีุ่นขอื้งกัอื้งทีุ่น Invesco India Equity 
Fund – Class A (กัอื้งทีุ่นหลักั) เพ่ยง
กัอื้งเด่ยวโดยเฉล่�ยในรอื้บูปีบูัญช่ไม่น้อื้ย
กัว่าร้อื้ยละ 80 ขอื้งมูลค่าที่รัพย์สินสุที่ธิ
 ขอื้งกัอื้งทีุ่นรวม เพ้�อื้เป้าหมายกัารเติบูโต
ขอื้งเงินทีุ่นในระยะยาว โดยกัอื้งทีุ่นหลักั
เน้นลงทีุ่นในหุ้นหร้อื้ตราสารที่่�คล้ายคลึง
กัันขอื้งบูริษััที่ อื้ินเด่ย ซึ�งกัอื้งทีุ่นหลักัจ้ะ
ลงทีุ่นในหุ้นและหลักัที่รัพย์ที่่�เกั่�ยวข้อื้ง
กัับูหุ้นที่่�อื้อื้กัโดยบูริษััที่ อื้ินเด่ยอื้ย่างน้อื้ย 
70% ขอื้งมูลค่าสินที่รัพย์รวมขอื้งกัอื้งทีุ่น 

และกองทุนเปิดเคแทม เวียดนาม อิควิ
ตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-VIETNAM-A) 
เป็นการลงทุนแบบเชิงรุก เพื่อมุ่งสร้าง
ผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาด เน้นลงทุน
ในหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการเติบโต
ทางเศรษฐกิจในประเทศเวียดนาม ผ่าน
การลงทุนในตราสารทุน หน่วย CIS 
กองทุน ETF ซึ่ึ่งจดทะเบียนซึ่ื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ประเทศเวียดนามและ
ต่างประเทศ เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ของกองทุน โดยกองทุนมีกระบวนการ
ลงทุนแบบผสานรูปแบบการลงทุนทั้ง
 Top-down และ Bottom-up Approach 
ด้วยการคัดเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มี
ความมั่นคง นอกจากนี้ ยังได้เปิดให้นัก
ลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อสิทธิประโยชน์
ทางภาษี ได้เลือกลงทุนเพิ่มเติมกับ กอง
ทุนเปิดเคแทม เวียดนาม อิควิตี้ (ชนิดเพื่อ
การออม) (KT-VIETNAM-SSF) อีกด้วย 

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและ
ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันท�าการได้ที่
 บลจ.กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด
 9 หรือธนาคารกรุงไทยและผู้สนับสนุน
การขายหรือรับซึ่ื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี
) หรือศึกษารายละเอียดได้ที่ www.ktam.
co.th สนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชั่น
 KTAM Smart Trade ได้ที่ https://bit.ly/
KTSTSignIn 

ปัจ้จ้ัยความเส่�ยงขอื้งกัอื้งทีุ่นที่่�สำาคัญ
 : ความเส่�ยงที่างตลาด ความเส่�ยงจ้ากั
กัารดำาเนินงานขอื้งผู้อื้อื้กัตราสาร ความ
เส่�ยงจ้ากัความสามารถในกัารชำาระ
หน่�ขอื้งผู้อื้อื้กัตราสาร ความเส่�ยงขอื้ง
ประเที่ศที่่�ลงทีุ่น และความเส่�ยงจ้ากักัาร
เปล่�ยนแปลงขอื้งอื้ัตราแลกัเปล่�ยน ที่ั�งน่�
 กัอื้งทีุ่นม่นโยบูายป้อื้งกัันความเส่�ยงตาม
ดุลยพินิจ้ขอื้งผู้จ้ัดกัารกัอื้งทีุ่น ในกัรณ์่ที่่�
กัอื้งทีุ่นไม่ได้ม่นโยบูายป้อื้งกัันความเส่�ยง
อื้ัตราแลกัเปล่�ยนที่ั�งจ้ำานวน ผู้ลงทีุ่นอื้าจ้
จ้ะขาดทีุ่นหร้อื้ได้รับูกัำาไรจ้ากัอื้ัตราแลกั
เปล่�ยน/ หร้อื้ได้รับูเงินค้นตำ�ากัว่าเงินลงทีุ่น
เริ�มแรกัได้ 

คำาเต้อื้น ผู้ลงทีุ่นต้อื้งที่ำาความเข้าใจ้
ลักัษัณ์ะสินค้า เง้�อื้นไขผลตอื้บูแที่น ข้อื้มูล
เกั่�ยวกัับูสิที่ธิประโยชน์ที่างภาษั่ ที่่�ระบูุไว้
ในคู่ม้อื้กัารลงทีุ่นในกัอื้งทีุ่นเพ้�อื้กัารอื้อื้ม
 และความเส่�ยง กั่อื้นตัดสินใจ้ลงทีุ่น / 
ที่ั�งน่� หากัลงทีุ่นไม่เป็นไปตามเง้�อื้นไขที่่�
กัรมสรรพากัรกัำาหนด อื้าจ้จ้ะต้อื้งค้นสิที่ธิ
ประโยชน์ที่างภาษั่และเส่ยเงินเพิ�ม / รวม
ถึงควรขอื้คำาแนะนำาเพิ�มเติมจ้ากัผู้แนะนำา
กัารลงทีุ่นกั่อื้นตัดสินใจ้ลงทีุ่น 



ธนาคารัซ้ต้่�แบงก์ อัปเดต่ข้ึ้อม่ีลเศรัษฐก้จโลกคร้ั�งปีห้ลัง 2565 ม้ีแนวโน้มีเผ่ชุ้ญป่จจัยสิ้ภาพคล่องทัำ�วโลก ด้านสิ้องมีห้าอำานาจเศรัษฐก้จอย่างสิ้ห้รััฐอเมีร้ักา พบ
การัชุะลอตั่วขึ้องการัเต้่บโต่เศรัษฐก้จภายในปรัะเทำศจากป่จจัยเส้ิ้�ยงห้ลายด้าน ในขึ้ณะท้ำ�จ้นกลับทำยอยให้้เห็้นถ้ึงการัฟ้้�นตั่วขึ้องรัะบบเศรัษฐก้จ แม้ียังได้รัับแรัง

กดดันจากนโยบาย โคว้ดเป็นศ่นย์ ด้านจ้ด้พ้ไทำยนักว้เครัาะห์้ซ้ต้่�คาดอย่่ท้ำ� 3.5% อันเป็นผ่ลจากภาคการัท่ำองเท้ำ�ยวท้ำ�เร้ั�มีกลับมีา พร้ัอมียังคงคาดการัณ์เด้มีว่า  
กนง. เต่ร้ัยมีข้ึ้�นอัต่รัาดอกเบ้�ยนโยบาย 0.25% สิ้ามีครัั�งภายในปีน้�และปีห้น้า เพ่�อพยุงรัะบบเศรัษฐก้จไทำยโดยรัวมีท้ำ�เร้ั�มีทำยอยฟ้้�นตั่ว จากข้ึ้อม่ีลส่ิ้งผ่ลให้้ภาพรัวมี
ขึ้องต่ลาดการัลงทุำนยังคงม้ีความีท้ำาทำายอย่างต่่อเน่�องด้วยเชุ่นกัน นอกจากน้�นักว้เครัาะห์้ซ้ต้่�ยังม้ีมุีมีมีองบวกต่่อต่รัาสิ้ารัห้น้�คุณภาพส่ิ้งท้ำ�ได้ผ่ลปรัะโยชุน์จาก

สิ้ถึานการัณ์ท้ำ�เก้ดข้ึ้�น พร้ัอมีแนะการัลงทุำนคร้ั�งปีห้ลัง 2565 ได้แก่ ลดการัการัถ่ึอเง้นสิ้ดด้วยการัลงทุำนในกลุ่มีต่รัาสิ้ารัห้น้�ท้ำ�คาดการัณ์ว่าจะให้้ผ่ลต่อบแทำนท้ำ�ด้ ต่่อ
ด้วยการัลงทุำนในผ้่่นำาอุต่สิ้าห้กรัรัมีรัะยะยาว เพ่�อแสิ้วงห้าผ่ลต่อบแทำนในกลุ่มีอุต่สิ้าห้กรัรัมีท้ำ�ม้ีรัายได้ด้อย่างสิ้มีำ�าเสิ้มีอ เชุ่น กลุ่มีพลังงานสิ้ะอาด กลุ่มีรัถึยนต์่ไฟ้ฟ้้า
 เทำคโนโลย้ด้จ้ทัำลไลเซชัุน ฟิ้นเทำค กลุ่มีการัด่แลสุิ้ขึ้ภาพและเภสัิ้ชุกรัรัมี ฯลฯ ปิดท้ำายด้วยการัลงทุำนทำางเล่อกนอกเห้น่อจากส้ิ้นทำรััพย์ห้ลักเพ่�อกรัะจายความีเส้ิ้�ยง

และรัักษาผ่ลปรัะโยชุน์พอร์ัต่ลงทุำนในรัะยะยาว ควบค่่ไปกับการัจับต่าปรัะเด็นสิ้ำาคัญขึ้องสิ้ถึานการัณ์โลกอย่างใกล้ชุ้ด 

มร.เคน เพ็ง นักยุทธศาสตร์การลงทุนประจ�าภูมิภาค
เอเชียแปซิึ่กฟิก ธนาคารซิึ่ต้ีแบงก์ กล่าวว่า ส�าหรับ
ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในช่วงคร่ึงปีหลัง 2565 นัก
วิเคราะห์ซิึ่ต้ีคาดการณ์ว่าท่ัวโลกยังต้องเผชิญกับ
สภาวะสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ อันเป็นผลจาก
สถานการณ์เงินเฟ้อท่ียังสูงในหลายประเทศ ปัญหา
ห่วงโซ่ึ่อุปสงค์และอุปทานท่ีไม่สมดุล นโยบายและ
มาตรการด้านการเงินและธนาคารของแต่ละประเทศ
ท่ีเข้มงวดข้ึน ปัญหาราคาพลังงานจากเหตุการณ์
รัสเซีึ่ย-ยูเครน เป็นต้น ในขณะท่ีประเทศมหาอ�านาจ
เศรษฐกิจ น�าโดยสหรัฐฯ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการ
เติบโตของเศรษฐกิจท่ีอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยหลังพบ
อุปสรรคจากท้ังปัญหาเงินเฟ้อยังคงพุ่งข้ึนต่อเน่ือง
 อัตราการว่างงานและการปรับข้ึนค่าจ้าง ดัชนีความ
เช่ือม่ันผู้บริโภคลดลงโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอุปโภค
บริโภค ยกเว้นก๊าซึ่ธรรมชาติ รวมถึงอสังหาริมทรัพย์
 และภาคบริการ ตลอดจนการท่ีธนาคารกลางสหรัฐ
 (Fed) เดินหน้าอัตราดอกเบ้ียนโยบายเชิงรุกเพ่ือ
ควบคุมเงินเฟ้อ ท�าให้นักวิเคราะห์ซิึ่ต้ีมองว่ากว่า
สถานการณ์เงินเฟ้อของสหรัฐฯ จะกลับไปยังจุดเดิม
ก่อนเกิดสถานการณ์รัสเซีึ่ย-ยูเครน อาจใช้ระยะเวลา
ถึง 10 ปี ในขณะท่ีประเทศจีน แสดงให้เห็นถึงแนว
โน้มการทยอยฟ้ืนตัวของระบบเศรษฐกิจ แม้ยังได้รับ
แรงกดดันจากนโยบายควบคุมโควิดเป็นศูนย์ (Zero 
COVID Policy) โดยพบว่าดัชนี PMI ภาคบริการมีการ
ดีดตัวเพ่ิมข้ึน รวมถึงการท่ีรัฐบาลจีนได้เตรียมออก
นโยบายต่าง ๆ เพ่ือกระตุ้นการฟ้ืนตัวของตลาดทุน
 โดยเฉพาะกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึึ่งเป็นแรงผลักดัน
ส�าคัญต่อการเติบโตของระบบเศรษฐกิจประเทศ 

จากข้อมูลข้างต้นท�าให้ภาพรวมตลาดการลงทุนยัง
คงเผชิญความท้าทายต่อเนื่อง จากความผันผวน
ของตลาดหุ้นและพันธบัตรรัฐบาล แต่นักวิเคราะห์
ซึ่ิตี้มีมุมมองบวกต่อตราสารหนี้คุณภาพสูงที่ได้ผล
ประโยชน์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น อัตราผล
ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่เพิ่มขึ้น ถือเป็น
ครั้งแรกในรอบหลายปีที่อัตราผลตอบแทนคงที่ได้
เพิ่มขึ้นถึงระดับที่พันธบัตรสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับ
พอร์ตการลงทุนโดยรวม นอกเหนือจากการถือครอง
เงินสดเพียงอย่างเดียว อย่างไรก็ดียังคงมีปัจจัยเสี่ยง
ที่อาจกดดันตลาดเพิ่มเติมได้ เช่น ความตึงเครียด
ทางภูมิรัฐศาสตร์ทั่วโลกที่ทวีความรุนแรงขึ้น ดังนั้น
นักลงทุนควรจับตาประเด็นส�าคัญของสถานการณ์
โลกอย่างใกล้ชิด เพื่อกระจายความเสี่ยงและรักษา
ผลประโยชน์พอร์ตลงทุนในระยะยาว พร้อมกันนี้
ได้แนะน�ากลยุทธ์การลงทุนในช่วงครึ่งปีหลัง 2565 
ได้แก่ 

? Bonds are Back! – ยังแนะน�าให้ลดการถือ
เงินสดด้วยการลงทุนในกลุ่มตราสารหนี้ระยะยาวที่
คาดการณ์ว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดี เช่น ตั๋วเงินคลัง
 (Treasury bill) พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี 

(10-year US Treasuries) เป็นต้น 

? Long term leaders – การลงทุนในผู้น�า
อุตสาหกรรมระยะยาว เพื่อแสวงหาผลตอบแทน
ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ มีรายได้สม�่าเสมอ
และมีโอกาสเติบโตสูงในระยะยาว โดยเฉพาะหุ้น
กลุ่มที่จ่ายปันผลและมีการเติบโตของการจ่ายปันผล
อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มพลังงานสะอาด
 กลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลไลเซึ่ชัน ฟิน
เทค กลุ่มการดูแลสุขภาพและเภสัชกรรม ตลอดจน
กลุ่มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซึ่เบอร์ 

? Alternative Investments in Uncertain Times 
– การลงทุนทางเลือกนอกเหนือจากสินทรัพย์หลัก
ในช่วงตลาดผันผวนเพื่อป้องกันความเสี่ยงในระยะ
ยาว เช่น กองทุนบริหารความเสี่ยง หรือในสินทรัพย์
ตราสารทุนนอกตลาด หรือหุ้นนอกตลาด (Private 
Equity) เป็นต้น 

นางสาวนลิน ฉัตรโชติธรรม นักเศรษฐศาสตร์
 ธนาคารซึ่ิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า ส�าหรับภาพ
รวมของเศรษฐกิจไทย ซึ่ิตี้คาดหวังถึงการมาถึงของ
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง 2565 และ
ในปี 2566 จากปัจจัยจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทาง
เข้าไทยที่แสดงให้เห็นถึงแข็งแกร่งกว่าที่คาด อันเป็น
ผลจากการที่ภาครัฐยกเลิกข้อจ�ากัดการเดินทาง รวม
ถึงการที่ประเทศเพื่อนบ้านกลับมาเปิดพรมแดนอีก
ครั้ง ในขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดซึ่ิตี้มองว่ามีแนวโน้ม
ที่จะยังคงขาดดุลในปี 2565 สืบเนื่องจากราคาสินค้า
โภคภัณฑ์์ที่สูงและการใช้จ่ายในภาคค่าขนส่งที่เพิ่ม
ขึ้น แต่ในปี 2566 มองว่าการเกินดุลจะเริ่มทยอยสูง
ขึ้นจากรายได้การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวที่กลับ
มา โดยซึ่ิตี้ได้ปรับคาดการณ์การเติบโตของจีดีพีไทย
ในปี 2565 ลดลงเล็กน้อยที่ 3.5% (จากเดิม 3.6%) 
และปี 2566 อยู่ที่ 4.5% (จากเดิม 4.8%) เนื่องด้วย
สถานการณ์การใช้จ่ายภาครัฐ และการเติบโตของ
เศรษฐกิจทั่วโลกที่ชะลอตัว รวมถึงซึ่ิตี้ยังคงความคาด
การณ์ว่า กนง. จะเตรียมขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
 0.25% สามครั้ง โดยครั้งแรกคือในช่วงครึ่งปีหลัง
 2565 และอีกสองครั้งภายในช่วงครึ่งปีแรก 2566 
ตามที่ได้คาดการณ์ไว้ที่ก่อนหน้านี้เช่นเดิม 

ด้าน นางสาวเจน โอเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ ฝ่ายบุคคลธนกิจ ธนาคารซึ่ิตี้แบงก์ ประเทศไทย
กล่าวว่า ในช่วงครึ่งปีหลัง 2565 ซึ่ิตี้แบงก์ได้เตรียม
น�าเสนอกองทุนใหม่ ๆ ให้ลูกค้าซึ่ิตี้โกลด์ รวมถึงซึ่ิตี้
ไพรออริตี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่ึ่งน�าไปสู่การเติบโตด้าน
การลงทุน ล่าสุดกับการจับมือ เวลลิงตัน เมเนจเม
นท์ (Wellington Management) บริษัทชั้นน�าด้าน

บริหารกองทุนในสหรัฐฯ น�าเสนอ 2 กองทุนเปิดใหม่
ล่าสุด ได้แก่ เวลลิงตัน โกลบอล เฮลท์ แคร์ ฟันด์
 (Wellington Global Health Care Equity Fund) 
ที่มีนโยบายการลงทุนในบริษัทในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั่วโลก และ เวลลิงตัน
 เอเชีย เทคโนโลยี ฟันด์ (Wellington Asia 
Technology Fund) ที่มีนโยบายการลงทุนในบริษัท
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่ึ่ง
ปัจจุบันทั้งสองกองทุนเป็นกระแสการลงทุนที่น่า
จับตามอง 

นอกจากนี้ซึ่ิตี้แบงก์ยังน�าเสนอบริการการลงทุนได้
ทั่วโลกกว่า 200 กองทุน จากพันธมิตรที่หลากหลาย
กับ 5 บลจ. ในประเทศและ 13 บลจ.ต่างประเทศ
 ซึ่ึ่งมีความหลากหลายของกองทุนทั้งประเภทของ
สินทรัพย์ และภูมิภาคของการลงทุน ควบคู่ไปกับ
การอ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้า อาทิ บริการผู้ดูแล
บัญชีที่พร้อมให้บริการค�าแนะน�าและอ�านวยความ
สะดวกในการท�าธุรกรรมต่าง ๆ การลงทุนให้กับ
ลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งให้ลูกค้าสามารถ
บริหารความมั่งคั่งสะดวกในทุกโอกาสผ่านซึ่ิตี้ โมบา
ยล์ แอปพลิเคชัน โดยลูกค้าสามารถท�าการซึ่ื้อ-ขาย
กองทุนได้ด้วยตัวเอง การตรวจสอบความเคลื่อนไหว
ของพอร์ทการลงทุน การโอนเงินผ่านทางพร้อมเพย์
ไปยังต่างธนาคาร หรือโอนเงินไปยังบัญชีต่างประเทศ
ได้ง่าย ๆ รวมถึงสามารถเปิดบัญชีสกุลเงินต่าง
ประเทศได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง ฯลฯ เป็นต้น 

ทั้งนี้ลูกค้าซึ่ิตี้โกลด์สามารถรับข้อเสนอพิเศษรับซึ่ื้อ
และขายกองทุนผ่านซึ่ิตี้ โมบายล์ แอปพลิเคชัน รับ
เครดิตเงินคืนค่าธรรมเนียมการซึ่ื้อ 5%* หรือสูงสุด
 150,000 บาท* เมื่อมียอดซึ่ื้อกองทุนรวมที่ร่วม
รายการขั้นต�่ารวม 100,000 บาท พร้อมรับเครดิต
เงินเคืนเพิ่มสูงสุดอีก 150,000 บาท* เมื่อลงทุนด้วย
เงินลงทุนใหม่ในกองทุนที่ร่วมรายการ ส�าหรับลูกค้า
ใหม่รับเครดิตเงินคืนสูงสด 15,800 บาท* เมื่อเปิด
บัญชีใหม่และมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซึ่ิตี้ และ
รับดอกเบี้ยเงินฝากประจ�าสูงสุด 2% ต่อปี 3 เดือน
 ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน
 2565 โดยผู้สนใจสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซึ่ิตี้
โกลด์ กรุณาติดต่อธนาคารซึ่ิตี้แบงก์ ประเทศไทย
 โทร. 0-2081-0999 หรือ www.citibank.co.th/th/
citigold  

ทั้งนี้ ธนาคารซึ่ิตี้แบงก์ ประเทศไทย ได้จัดงาน
 "Citigold Mid-Year Outlook 2022" แถลงข้อมูล
ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนโลกครึ่งปีหลัง 2565 
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ธนาคาร
ซึ่ิตี้แบงก์ ประเทศไทย หรือ www.citibank.co.th 

ซิต่�แบงก์ำ อัปีเดตเศรษฐกิำจัโลักำคร่�งปีีหลััง 65
เผชิ่ญคว่ามัเส้ั�ยงสัภาพุ่คล่องทั�ว่โลก 

/ คาด้จ้่ด้้พุ้่ไทย 3.5% 
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กัรุงศร่ เอ็ื้กัซ์คลูซ่ฟ  ประสบูความสำาเร็จ้อื้ย่างงดงามกัับูงานสัมมนาครั�งใหญ่ประจ้ำาปี กัับู KRUNGSRI 
EXCLUSIVE Mid-Year Outlook 2022  ในหัวข้อื้ Is it a good time to buy risky assets? ถึงเวลา

หร้อื้ยังท่ี่�จ้ะลงทุี่นในสินที่รัพย์ท่ี่�ม่ความเส่�ยง ท่ี่�ได้เหล่ากูัรูแถวหน้าจ้ากับูริษััที่จั้ดกัารกัอื้งทุี่นชั�นนำาระดับูโลกั
อื้ย่าง UBS Asset Management (Singapore), Baillie Gifford และ PIMCO มาร่วมวิเคราะห์และเผย
กัลยุที่ธ์ในกัารลงทุี่นช่วงครึ�งปีหลังขอื้งปี 2565   พร้อื้มแนะนำากัอื้งทุี่นคุณ์ภาพท่ี่�กัรุงศร่คัดสรรมาเพ้�อื้นักั

ลงทุี่นได้วางแผนกัารลงทุี่นอื้ย่างเหมาะสมในช่วงครึ�งปีต่อื้จ้ากัน่� 

วิน พรหมแพที่ย์ ผู้ช่วยกัรรมกัารผู้จั้ดกัารใหญ่
 ผู้บูริหารสายงานลูกัค้าไฮเน็ตเวิร์ธ ธนาคารกัรุง
ศร่อื้ยุธยา จ้ำากััด (มหาชน) กล่าวว่า "ครึ�งหลังขอื้ง
ปี 2022 ถ้อื้เป็นอ่ื้กัหนึ�งความท้ี่าที่ายท่ี่�นักัลงทุี่น
ต้อื้งเตร่ยมตัวให้พร้อื้มทัี่�งในเร้�อื้งสถานกัารณ์์เงินเฟ้อื้
 ดอื้กัเบู่�ยขาขึ�น และกัารเตร่ยมรับูม้อื้กัับูภาวะ
เศรษัฐกิัจ้ถดถอื้ยท่ี่�น่าจ้ะเกิัดขึ�นในระยะต่อื้ไป ซึ�งใน
งานสัมมนาครั�งน่�นับูเป็นโอื้กัาสด่ท่ี่�นักัลงทุี่นได้รับู
ที่ราบูถึงภาพรวมเศรษัฐกิัจ้ท่ี่�กัำาลังจ้ะเกิัดขึ�น ทัี่�งยัง
ได้ฟังกัลยุที่ธ์จ้ากัผู้เช่�ยวชาญชั�นนำาระดับูโลกั เพ้�อื้มา
ปรับูใช้กัับูกัารบูริหารพอื้ร์ตกัารลงทุี่นได้อื้ย่างเหมาะ
สม โดยงานครั�งน่�จั้ดขึ�นเพ้�อื้เน้นยำ�าถึงบูที่บูาที่ขอื้ง
กัรุงศร่ในฐานะท่ี่�ปรึกัษัาที่างด้านกัารเงินท่ี่�เช้�อื้ถ้อื้ได้
ให้กัับูลูกัค้าและนักัลงทุี่นท่ี่�มอื้บูความไว้วางใจ้กัับูเรา
เสมอื้มา" 

ภาพรวมเศรษัฐกัิจ้ คล้�นความที่้าที่ายยังคงพัดมา
อื้ย่างต่อื้เน้�อื้ง 

เมื่อโลกยุคหลังการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่เคย
คาดการณ์ว่าภาคเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวขึ้นเรื่อย ๆ  
แต่เมื่อสถานการณ์พลิกด้วยพลวัตของไวรัสโควิดสาย
พันธุ์ใหม่กับการรับมือของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศจีนแหล่งซึ่ัปพลายใหญ่ของโลกกับนโยบาย
ซึ่ีโร่โควิด พ่วงเหตุการณ์เหนือความคาดหมายอย่าง
ปัญหาความขัดแย้งของรัสเซึ่ียและยูเครนที่ส่งผลกระ
ทบต่อตลาดพลังงานทั่วโลก เสริมด้วยอัตราเงินเฟ้อที่
ยังเดินหน้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล้วนส่งผลกระทบต่อ
บรรยากาศตลาดลงทุนและภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลก  

เม้�อื้พญามังกัรกัำาลังจ้ะกัลับูมา  

Vivien Ng, Equity Specialist, Global Emerging 
Markets and Asia Pacific Equities Executive 
Director, UBS Asset Management (Singapore) 
Ltd  ให้มุมมองถึงโอกาสการลงทุนในหุ้นจีนช่วงครึ่ง
ปีหลังว่า หุ้นจีนก�าลังจะกลับมา  อันเกิดจากปัจจัย
สนับสนุนหลักอย่างการผ่อนคลายมาตรการโควิด
-19 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีน และ
นโยบายการเงินที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปรับ
ตัวได้ดีของภาคการผลิต ซึ่ึ่งล้วนเป็นปัจจัยบวกที่เสริม
ให้เศรษฐกิจจีนฟื้นตัวได้ดีในช่วงครึ่งปีหลัง อีกทั้ง
รฐับาลจนีมคีวามมุง่มัน่ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิของ
ปี 2565 ให้บรรลุตามเป้าที่ตั้งไว้ (+5.5%) ดังนั้นครึ่งปี
หลังจึงจ�าเป็นต้องเร่งการเติบโต โดยโอกาสการลงทุน
ในหุ้นจีนยังคงอยู่ที่กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคและกลุ่ม
สินค้าฟุ่มเฟือย เช่น เหล้าขาว ผลิตภัณฑ์์จากนม ยีสต์
ท�าขนมปัง ยาจีนแผนโบราณ ฯลฯ ที่ได้รับความนิยม

จากผู้บริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น ขณะที่หุ้นในกลุ่ม
สถาบันการเงิน ประกัน และกลุ่มธุรกิจด้านสุขภาพ
ยังคงเป็นหุ้นกลุ่มหลัก ส่วนหุ้นในกลุ่มบริการสื่อสาร
 เป็นส่วนที่เพิ่มมาหลังจากที่รัฐบาลจีนมีมาตรการ
ผ่อนคลายเรื่องธุรกิจในประเทศมากขึ้นหลังจากที่เคย
ควบคุมอย่างเข้มงวด  

หุ้น Growth กัับูมุมมอื้งสวนกัระแสตลาดเงินโลกั 

ท่ามกลางความผันผวนที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะ
นโยบายดอกเบี้ยขาขึ้นของ FED และธนาคาร
กลางต่างๆ เพื่อรับมือกับอัตราเงินเฟ้อที่สูงเป็น
ประวัติการณ์  Stewart Hogg, Client Service 
Director, Baillie Gifford  ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บริหารจัดการกองทุนชั้นน�าระดับโลก ยังเห็นโอกาส
การลงทุนในหุ้นเติบโต (Growth Stock) ที่สามารถ
สร้างผลตอบแทนได้ในระยะยาว (5 ปีขึ้นไป) โดย
เคล็ดลับคือนักลงทุนต้องอดทนถือหุ้นให้นานพอ และ
ควรเน้นธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตในระยะยาว หรือเป็น
กิจการที่สามารถสร้างแรงขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนา
ได้อย่างมหาศาล อาทิ ธุรกิจการแพทย์ยุคใหม่ เช่น
 Moderna BioNTech ธุรกิจพลังงานสะอาดหรือที่
เกี่ยวข้องกับการลดการปล่อยก๊าซึ่เรือนกระจก เช่น
 Tesla และธุรกิจในโลกเสมือน อย่าง Meta และ
 Roblox เป็นต้น โดยจากข้อมูลเชิงสถิติพบว่าการ
ลงทุนหุ้นที่มีศักยภาพในระยะนานกว่า 5 ปี มีโอกาส
กว่า 97% ที่จะสามารถชนะ Benchmark และได้ผล
ตอบแทนที่สูง ดังนั้นควรเลือกพิจารณากิจการที่มีพื้น
ฐานที่ดี ซึ่ึ่งเป็นกลยุทธ์ส�าคัญที่ช่วยให้ได้ผลตอบแทน
ที่ดีในระยะยาว 

กัลยุที่ธ์ลงทีุ่นตราสารหน่� ที่่�ให้ผลตอื้บูแที่นที่่�ด่ในช่วง
เศรษัฐกัิจ้ผันผวน 

อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงส่งผลให้ธนาคารกลางต่างต้อง
ปรับตัวรับมือ ไม่ว่าจะเป็นนโยบายปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ย หรือการแก้ปัญหาภาวะเงินเฟ้อเป็นหลัก
 แทนการเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจ ดังนั้นเป็นไปได้ที่ในอีก
 12-18 เดือนจากนี้ จะเห็นภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอ
ตัวเหลือ 1% จาก 3% ส�าหรับการลงทุนในตราสาร
หนี้ในสถานการณ์เช่นนี้ Gordon Harding, Vice 
President, Fixed Income Strategist, PIMCO 
Asset Management บริษัทจัดการกองทุนตราสาร
หนี้ ระดับโลกที่เชี่ยวชาญการบริหารกองทุนตราสาร
หนี้ที่ได้ระดับ Morning Star 5 ดาวมาอย่างต่อเนื่อง
 แนะว่า นอกจากมองหาตราสารที่มี yield ที่ดีและ
ให้ผลตอบแทนอย่างสม�่าเสมอแล้ว สิ่งส�าคัญอีกสอง
ประการ คือ เรื่องของความยืดหยุ่น (Flexibility) รู้จัก

ผ่อนสั้นผ่อนยาวตามสถานการณ์ และปรับพอร์ตให้
เหมาะสมอยู่เสมอ เช่น ลดระยะเวลาถือให้สั้นลงจะได้
ขายออกได้เร็วขึ้นเพื่อน�าเงินไปลงทุนในกองใหม่ที่ให้
 Yield ที่ดีกว่า และอีกประการคือ การกระจายความ
เสี่ยง (Diversifying) ด้วยการเลือกลงทุนในสินทรัพย์
ที่หลากหลายและกระจายการลงทุนในหลายภูมิภาค
 เช่น การปรับลด Agency Mortgage และเพิ่มใน
ส่วนของหุ้นกู้ประเภท High Yield และ Non Agency 
Mortgage ท�าให้มีโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี อีกทั้ง
ยังเพิ่มสภาพคล่องของพอร์ต เพื่อมองหาสินทรัพย์
คุณภาพดี เมื่อเวลาที่เหมาะสมมาถึงก็จะสามารถช้อน
ซึ่ื้อสินทรัพย์ไว้ได้ทัน 

เตร่ยมจ้ัดพอื้ร์ตอื้ย่างไร เม้�อื้ฟ้าเริ�มเปิดในครึ�งปีหลัง 

นอกจากนี้ วิน พรหมแพทย์ ยังให้มุมมองส�าหรับช่วง
ครึ่งหลังของปีว่าสถานการณ์ในภาพรวมจะดีขึ้น โดย
หากมองจาก Base Case ว่าเงินเฟ้อได้ไต่ระดับมา
ถึงจุดสูงสุดแล้ว และ FED จะไม่ขึ้นดอกเบี้ยแรงกว่า
ที่คาดการณ์ไว้ ขณะที่ต้องยอมรับว่าภาวะเศรษฐกิจ
ถดถอยอาจเกิดขึ้นและท�าให้ตลาดชะลอตัว อย่างไร
ก็ตามหวังว่าอุปสงค์จะกลับมาหลังจากช่วงเวลา
ซึ่บเซึ่าจาก COVID-19 โดยมีเงื่อนไขว่าปัจจัยลบทุก
อย่างน่าจะดีขึ้น  

กัรุงศร่แนะนำากัอื้งทีุ่นโดยพิจ้ารณ์าจ้ากัที่่�ได้รับูความ
นิยมและม่กัารบูริหารที่่�ยอื้ดเย่�ยม ดังน่� 

KFACHINA-A โดย UBS ที่่�คาดกัารณ์์ว่าตลาดจ้่นจ้ะ
ฟ้�นกัลับูมา แนะนำาให้ดูจ้ังหวะที่่�เหมาะสมและที่ยอื้ย
สะสม 

KFGG-A กัอื้งหุ้นเติบูโต โดย Baillie Gifford ที่่�
เน้นกัลยุที่ธ์มอื้งภาพรวมขอื้งกัารเปล่�ยนแปลง
อืุ้ตสาหกัรรมในระยะยาว และคาดว่าหุ้นเติบูโตจ้ะเริ�ม
ฟ้�นและไปต่อื้ได้ในเร็วๆ น่� กัรุงศร่แนะนำานักัลงทีุ่น
ต้อื้งวางแผนและแบู่งสัดส่วนอื้ย่างเหมาะสม 

KF-CSINCOM และ KF-SINCOME โดย PIMCO 
กัรุงศร่มอื้งว่าม่โอื้กัาสที่่�ด่ ด้วยเพราะ Yield จ้ะสูง
กัว่าช่วงต้นปีประมาณ์สอื้งเที่่า และม่โอื้กัาสขึ�นได้
ประมาณ์ 7% ในปีหน้า โดยข้อื้มูลจ้ากั PIMCO เสนอื้
ว่ากัารลงทีุ่นกัอื้งตราสารหน่�กัับู PIMCO ม่โอื้กัาสได้
ผลตอื้บูแที่นเลข 2 หลักั ซึ�งในสถานกัารณ์์แบูบูน่�ถ้อื้
เป็นจ้ังหวะที่่�ด่ที่่�จ้ะช้อื้นซ้�อื้ 

กำรุงศร่ ช่�ลังทุนคร่�งปีีหลัังยังม่ืโอกำ�สโตแม้ืเจัอหลั�ยปัีจัจััยท้�ท�ยท�งเศรษฐกิำจั

แนุะกลยุทธ์์เก็บหุ้นุจ้่นุ หุ้นุเติิบโติ และติราสัารหนุ้� 
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“บูริษััที่หลักัที่รัพย์ ไที่ยพาณิ์ชย์ จู้เล่ยส แบูร์ จ้ำากััด” (ไที่ยพาณิ์ชย์ จู้เล่ยส แบูร์) บูริษััที่ร่วมทุี่นระหว่าง “ธนาคารไที่ย
พาณิ์ชย์” ธนาคารพาณิ์ชย์ไที่ยแห่งแรกัขอื้งประเที่ศ และ “จู้เล่ยส แบูร์” (Julius Baer) ผู้นำาธุรกิัจ้บูริหารความมั�งคั�งชั�น
นำาระดับูโลกัจ้ากัประเที่ศสวิตเซอื้ร์แลนด์ เผย “มุมมอื้งเศรษัฐกิัจ้โลกัครึ�งปีหลังปี 2565” (Market Outlook Mid-Year 

2022) ท่ี่�จั้ดที่ำาโดย “จู้เล่ยส แบูร์” นำาเสนอื้ปัจ้จั้ยสำาคัญท่ี่�ม่ผลต่อื้กัารลงทุี่นในช่วงครึ�งปีหลัง ท่ี่ามกัลางสถานกัารณ์์
เศรษัฐกิัจ้โลกัท่ี่�ม่ความไม่แน่นอื้น อัื้ตราเงินเฟ้อื้ปัจ้จุ้บัูนอื้ยู่ใกัล้ระดับูสูงสุดในรอื้บู 40 ปี มอื้งราคาพลังงานท่ี่�สูงขึ�นจ้ากั

ปัญหารัสเซ่ย-ยูเครนเป็นผลจ้ากัสงครามมากักัว่าวิกัฤตอุื้ปที่าน 

ส่วนดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจถดถอยที่จัดท�าโดยจูเลียส แบร์ ยังคง
ตรึงอยู่ที่ระดับ 20% แนะนักลงทุนจัดพอร์ตการลงทุนให้มีความ
หลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยง โดยบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยี
ที่สามารถท�าก�าไรและมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งยังคงน่าสนใจ
 รวมถึงยังคงมุมมองเชิงบวกในกลุ่มเฮลธ์แคร์ หุ้นสวิส หุ้นปันผล
ในเอเชีย และธีมการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ด้านสินทรัพย์ที่จับ
ต้องได้ (Real Asset) เช่น อสังหาริมทรัพย์ และสินค้าโภคภัณฑ์์
ยังสามารถเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนที่ยังมีโอกาสให้ผล
ตอบแทนความเสี่ยงที่น่าสนใจในสภาพแวดล้อมที่มีภาวะเงินเฟ้อ 

นางสาวลลิตภัที่ร ธรณ์วิกัรัย ประธานเจ้้าหน้าที่่�บูริหาร บูริษััที่
หลักัที่รัพย์ ไที่ยพาณ์ิชย์ จู้เล่ยส แบูร์ จ้ำากััด กัล่าวว่า “จ้ากั
มุมมอื้งเศรษัฐกัิจ้โลกัครึ�งปี 2565 ที่่�จ้ัดที่ำาขึ�นโดยจู้เล่ยส แบูร์
 พบูว่าเศรษัฐกัิจ้โลกักัำาลังเผชิญกัับูสภาวะเงินเฟ้อื้ที่่�ใกัล้ระดับู
สูงสุดเป็นประวัติกัารณ์์ในรอื้บูกัว่า 40ปี เป็นประเด็นกัดดันภาพ
กัารลงทีุ่นมากัที่่�สุดในปีน่� ดังนั�น กัารลงทีุ่นในช่วงที่่�เงินเฟ้อื้สูง
เรายังมอื้งว่าสินที่รัพย์ที่่�จ้ับูต้อื้งได้ (Real Asset) อื้ย่างสินค้า
โภคภัณ์ฑ์์ (Commodity) และอื้สังหาริมที่รัพย์ ยังคงให้ผล
ตอื้บูแที่นที่่�ด่ในช่วงเงินเฟ้อื้สูง ในขณ์ะเด่ยวกััน ราคาพลังงาน
ที่่�พุ่งสูงขึ�นจ้ากัปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical) ระหว่าง
รัสเซ่ยและยูเครน ที่ำาให้สหรัฐฯ ม่แนวโน้มที่่�จ้ะกัลายมาเป็น
ผู้ส่งอื้อื้กันำ�ามันในอื้นาคต และช่วยให้ตลาดนำ�ามันโลกัม่ข้อื้ต่อื้
รอื้งจ้ากักัารขาดแคลนอืุ้ปที่านจ้ากัรัสเซ่ย เรามอื้งว่านำ�ามันไม่
ได้กัำาลังจ้ะหมดลงจ้ากัโลกัน่� แต่เป็นวิกัฤตด้านราคาที่่�เป็นผล
มาจ้ากัภาวะสงครามมากักัว่าวิกัฤตอืุ้ปที่าน และเม้�อื้ทีุ่กัอื้ย่าง
คล่�คลายราคานำ�ามันที่่�พุ่งสูงขึ�นกั็จ้ะค่อื้ยๆ ปรับูตัวลดลง”  

อีกประเด็นที่เป็นที่จับตามองคือภาวะถดถอย (Recession) ซึ่ึ่ง
ดัชนีชี้วัดของจูเลียส แบร์ ในปัจจุบันยังคงความน่าจะเป็นอยู่
ที่ระดับ 20% จากอดีตที่ต้องแตะระดับเหนือกว่า 60% จึงจะ
เกิดภาวะถดถอย ด้านเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตัวเลขการจ้างงานยัง
คงแข็งแกร่ง หลังจากที่เศรษฐกิจหยุดชะงักไปกว่า 2 ปี จาก
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้คนเริ่มกลับมาเดินทางท่องเที่ยว
อีกครั้ง ด้วยปัจจัยเหล่านี้ประกอบกับระดับเงินสดในภาคครัว
เรือนของสหรัฐฯ มีระดับที่สูงขึ้น บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคง
แข็งแกร่ง ด้านความเคลื่อนไหวของดัชนี S&P 500 ในสหรัฐฯ
 เข้าสู่ภาวะตลาดหมี (Bear-Market) ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน
ที่ผ่านมาโดยปรับตัวลดลง 20% จากจุดสูงสุด กลุ่มเทคโนโลยีได้
รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน และ
คาดการณ์ว่ามีแนวโน้มกระทบกับตลาดในวงกว้าง จูเลียส แบร์
 มองว่าบริษัทที่ท�าก�าไร มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง และมีสภาพ
คล่องสูงยังคงมีความน่าสนใจในการลงทุนมากกว่าบริษัทด้าน
เทคโนโลยีที่เพิ่งก่อตั้ง 

“จ้ากัปัจ้จ้ัยดังกัล่าวข้างต้น เราเช้�อื้ว่ายังคงม่โอื้กัาสด้านกัาร
ลงทีุ่นจ้ากัสถานกัารณ์์ที่่�ม่ความไม่แน่นอื้นในปัจ้จุ้บูัน โดยเฉพาะ
กัลุ่มเฮลที่์แคร์ หุ้นสวิส หุ้นเอื้เช่ยที่่�ม่ปันผล เช่นเด่ยวกัันกัับูธ่ม
กัารเปล่�ยนผ่านด้านพลังงานยังม่ความน่าสนใจ้ในกัารลงทีุ่นเพ้�อื้
จ้ัดพอื้ร์ตกัารลงทีุ่นที่่�ม่ความหลากัหลาย โดย บูริษััที่หลักัที่รัพย์
 ไที่ยพาณ์ิชย์ จู้เล่ยส แบูร์ ม่ที่่ม Expert Advisory ผู้เช่�ยวชาญ
ด้านกัารลงทีุ่นที่่�ม่ความรู้ และประสบูกัารณ์์ ความสามารถด้าน
กัารบูริหารความมั�งคั�งมาตรฐานเด่ยวกัับูจู้เล่ยส แบูร์ พร้อื้ม
ให้คำาแนะนำา และเป็นที่่�ปรึกัษัาให้กัับูลูกัค้าคนสำาคัญเพ้�อื้ช่วย
ให้ลูกัค้าสามารถบูริหารพอื้ร์ตได้อื้ย่างย้ดหยุ่น และสร้างความ
ยั�งย้นได้ในระยะยาว” นางสาวลลิตภัที่ร กัล่าว 

บลั.ไทยพ�ณิชย์ จ่ัเล่ัยส แบร์ 
มืองตลั�ดโลักำคร่�งปีีหลัังยังม่ืโอกำ�สจั�กำคว์�มืผันผว์นท�งเศรษฐกิำจั

คาด้เงินุเฟอ้เริ�มัช่ะลอ เศรษัฐกิจ่สัหรัฐฯ 
ยังคงแข็้งแกร่ง 
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สำานักังานคณ์ะกัรรมกัารกัำากัับูหลักัที่รัพย์และตลาดหลักัที่รัพย์ (กั.ล.ต.) เปิด
รับูฟังความคิดเห็นกัารปรับูปรุงประกัาศท่ี่�เก่ั�ยวข้อื้งกัับูกัารอื้อื้กัและเสนอื้ขาย
หลักัที่รัพย์ขอื้งวิสาหกิัจ้ขนาดกัลางและขนาดย่อื้ม (SME) เพ้�อื้ให้สอื้ดคล้อื้ง

กัับูนิยามผู้ลงทุี่นกัลาง และเอ้ื้�อื้ต่อื้กัารระดมทุี่นขอื้งภาคเอื้กัชนมากัขึ�น 

ตามท่ี่� กั.ล.ต. ได้อื้อื้กัหลักัเกัณ์ฑ์์เพ้�อื้ปรับูปรุง
กัารกัำาหนดบูที่นิยามผู้ลงทุี่นสถาบัูน ผู้ลงทุี่น
รายใหญ่พิเศษั และผู้ลงทุี่นรายใหญ่ หร้อื้เร่ยกั
ว่า นิยามผู้ลงทุี่นกัลาง* สำาหรับูกัารลงทุี่นใน
ผลิตภัณ์ฑ์์ที่างกัารเงินภายใต้กัารกัำากัับูดูแลขอื้ง
 กั.ล.ต. เพ้�อื้ให้ผู้ลงทุี่น ท่ี่�ม่ความรู้ความเข้าใจ้
ในลักัษัณ์ะและความเส่�ยงขอื้งผลิตภัณ์ฑ์์อื้ย่าง
เพ่ยงพอื้และม่ความสามารถในกัารรับูความเส่�ยง
ได้ ม่โอื้กัาสเข้าถึงผลิตภัณ์ฑ์์ได้หลากัหลายมากั
ขึ�น ในขณ์ะท่ี่�กิัจ้กัารท่ี่�ต้อื้งกัารเงินทุี่นม่โอื้กัาส
เข้าถึงช่อื้งที่างระดมทุี่นท่ี่�เปิดกัว้างมากัขึ�น ซึ�งจ้ะ
ม่ผลบัูงคับูใช้ตั�งแต่วันท่ี่� 1 ตุลาคม 2565 นั�น 

ก.ล.ต. จึงได้ปรับปรุงถ้อยค�าในประกาศที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ของ SME ให้สอดคล้องกับนิยามผู้ลงทุนตาม
ประกาศดังกล่าว รวมทั้งการปรับปรุงเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์์ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนในวงแคบ
ส�าหรับ SME หรือ PP-SME** เพื่อให้เอื้อต่อ
การระดมทุนของภาคเอกชนมากขึ้น โดยเปิดให้
บริษัทจ�ากัดที่มีขนาดเกินกว่า SME ตามกฎหมาย

ว่าด้วยการส่งเสริม SME (เช่น บริษัทที่มีรายได้
เกินกว่า 300 ล้านบาท ส�าหรับธุรกิจภาคการค้า
และการบริการ) สามารถระดมทุนโดยการเสนอ
ขายหุ้นหรือหุ้นกู้แปลงสภาพต่อบุคคลในวงจ�ากัด
ได้ตามหลักเกณฑ์์ PP-SME ในกรอบวงเงินระดม
ทุนที่ขยายเพิ่มขึ้น และยังคงอยู่ภายใต้หลักการ
ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนที่เหมาะสม เช่น กิจการ
ต้องขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกหุ้นเพื่อรองรับ
การใช้สิทธิแปลงสภาพอย่างเพียงพอก่อนการ
เสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ เป็นต้น 

ที่ั�งน่� กั.ล.ต. ได้เผยแพร่เอื้กัสารรับูฟังความคิด
เห็นซึ�งม่รายละเอื้่ยดกัารปรับูปรุงหลักัเกัณ์ฑ์์
ในเร้�อื้งดังกัล่าวบูนเว็บูไซต์ กั.ล.ต. https://
www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.
aspx?SECID=824 ผู้ที่่�เกั่�ยวข้อื้งและผู้สนใจ้
สามารถศึกัษัาและแสดงความคิดเห็นได้ผ่าน
ช่อื้งที่างเว็บูไซต์ กั.ล.ต. หร้อื้ที่าง e-mail : 
corporat@sec.or.th จ้นถึงวันที่่� 6 กัันยายน
 2565 

กำ.ลั.ต. เปิีดรับฟังคว์�มืคิดเห็นกำ�รปีรับปีรุงหลัักำเกำณฑ์์

เก้�ยว่กับการออกและเสันุอข้ายหลักทรัพุ่ย์ข้อง SME 
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FETCO เผย “ดัชน่ความเช้�อื้มั�นนักัลงทุี่นอื้ยู่ในเกัณ์ฑ์์ที่รงตัวนักัลงทุี่นคาดหวัง
ภาคท่ี่อื้งเท่ี่�ยวฟ้�นตัวและนโยบูายที่างกัารเงินขอื้ง FED เป็นปัจ้จั้ยหนุนขณ์ะท่ี่�
กัังวลเร้�อื้งความขัดแย้งระหว่างประเที่ศ และนโยบูายขึ�นดอื้กัเบู่�ยขอื้ง FED 

นายกัอื้บูศักัดิ� ภูตระกูัล ประธานกัรรมกัารสภาธุรกิัจ้
ตลาดทุี่นไที่ย เปิดเผยดัชน่ความเช้�อื้มั�นนักัลงทุี่น
 (FETCO Investor Confidence Index) ผลส�ารวจใน
เดือนกรกฎาคม 2565 พบว่า “ดัชนีความเช่ือม่ันนักลงทุน
 (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือน
ข้างหน้าอยู่ท่ีระดับ 103.92 ปรับตัวเพ่ิมข้ึน 60.9% จาก
เดือนก่อนหน้ากลับมาอยู่ในเกณฑ์์ “ทรงตัว” โดยนักลงทุน
มองว่าการฟ้ืนต้วของภาคท่องเท่ียวจะเป็นปัจจัยหนุนความ
เช่ือม่ันมากท่ีสุด รองลงมาคือนโยบายการเงินของธนาคาร
กลางสหรัฐฯ (FED) และการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจในประเทศ
 ส�าหรับปัจจัยท่ีฉุดความเช่ือม่ันนักลงทุนมากท่ีสุด ได้แก่
 สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ รองลงมาคือ 
นโยบายการข้ึนอัตราดอกเบ้ียของ FED เพ่ือควบคุมเงินเฟ้อ 
และภาวะเงินเฟ้อจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์์ในตลาดโลก 

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence 
Index) ส�ารวจในเดือนกรกฎาคม 2565 ได้ผลส�ารวจโดย
สรุป ดังนี้ 

? ดัชน่ความเช้�อื้มั�นรวมทีุ่กักัลุ่มนักัลงทีุ่นในอื้่กั 3 เด้อื้นข้าง
หน้า (ตุลาคม 2565) อื้ยู่ในเกัณ์ฑ์์ “ที่รงตัว” (ช่วงค่าดัชน่
 80-119) เพิ�มขึ�น 60.9% จ้ากัเด้อื้นกั่อื้นหน้า มาอื้ยู่ที่่�ระดับู
 103.92 

? กัลุ่มบูัญช่บูริษััที่หลักัที่รัพย์ปรับูอื้ยู่ในระดับู “ร้อื้นแรง
” กัลุ่มนักัลงทีุ่นบูุคคล และกัลุ่มนักัลงทีุ่นต่างประเที่ศอื้ยู่
ในระดับู “ที่รงตัว” ในขณ์ะที่่�ความเช้�อื้มั�นกัลุ่มนักัลงทีุ่น
สถาบูันในประเที่ศอื้ยู่ในระดับู “ซบูเซา” 

? หมวดธุรกัิจ้ที่่�น่าสนใจ้มากัที่่�สุด ค้อื้ หมวดธนาคาร
 (BANK) 

? หมวดธุรกัิจ้ที่่�ไม่น่าสนใจ้มากัที่่�สุด ค้อื้ หมวดแฟชั�น
 (FASHION) 

? ปัจ้จ้ัยหนุนที่่�ม่อื้ิที่ธิพลต่อื้ตลาดหุ้นไที่ยมากัที่่�สุด ค้อื้ กัาร
ฟ้�นต้วขอื้งภาคที่่อื้งเที่่�ยว 

? ปัจ้จ้ัยฉุดที่่�ม่อื้ิที่ธิพลต่อื้ตลาดหุ้นไที่ยมากัที่่�สุด ค้อื้ 
สถานกัารณ์์ความขัดแย้งระหว่างประเที่ศ 

“ผลสำารวจ้ ณ์ เด้อื้นกัรกัฎาคม 2565 รายกัลุ่มนักัลงทีุ่น
 พบูว่าความเช้�อื้มั�นนักัลงทีุ่นกัลุ่มนักัลงทีุ่นบูุคคลปรับูเพิ�ม 
54.8% อื้ยู่ที่่�ระดับู 107.69 กัลุ่มบูัญช่บูริษััที่หลักัที่รัพย์ปรับู
เพิ�ม 125.0% อื้ยู่ที่่�ระดับู 125.00 กัลุ่มนักัลงทีุ่นสถาบูันใน
ประเที่ศปรับูลด 12.6% อื้ยู่ที่่�ระดับู 76.47 และความเช้�อื้
มั�นกัลุ่มนักัลงทีุ่นต่างชาติปรับูเพิ�ม 75.0% มาอื้ยู่ที่่�ระดับู
 100.00 

ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2565 SET Index เคลื่อนไหวใน
กรอบแคบอยู่ระหว่าง 1,533.37—1,576.41 จากความกังวล
ต่อการเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก (Recession) 
โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่อัตราเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ
 40 ปี ความกังวลต่อสถานการณ์พลังงานในยุโรปจากการ
ที่บริษัทพลังงานในรัสเซึ่ียประกาศลดปริมาณส่งก๊าซึ่ไปยัง
ยุโรป รวมถึงสถานการณ์ Covid-19 ในประเทศที่มีจ�านวนผู้
ติดเชื้อกลับมาสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ตลาดคลายกังวลต่อการ
คาดการณ์การปรับอัตราดอกเบี้ยของ FED ซึ่ึ่งมีการปรับขึ้น
อัตราดอกเบี้ยตามคาดที่ 0.75% ส่งผลให้ในเดือนกรกฎาคม
 SET index ปิดที่ 1,576.41 จุด ณ ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
เพียง 0.5% จากเดือนก่อนหน้า ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ
กลับมาซึ่ื้อสุทธิในเดือนกรกฎาคม 4,662.35 ล้านบาทหลัง
จากขายสุทธิเมื่อเดือนก่อน 

ปัจ้จ้ัยต่างประเที่ศที่่�ต้อื้งติดตามได้แกั่ สถานกัารณ์์ย้ด
เย้�อื้ขอื้งสงครามรัสเซ่ยยูเครน และ ความตึงเคร่ยด
ระหว่างความสัมพันธ์สหรัฐ-จ้่น-ไต้หวัน ความสามารถ
ในกัารควบูคุมเงินเฟ้อื้ขอื้ง FED และ ECB กัารรับูม้อื้กัับู
สถานกัารณ์์ขาดแคลนพลังงานในยุโรป ผลประกัอื้บูกัารจ้ด
ที่ะเบูย่นในตลาดหลกััที่รพัย์ซึ�งอื้าจ้ได้รบัูผลกัระที่บูจ้ากัแนว
โน้มเศรษัฐกัิจ้ที่่�ชะลอื้ตัวลง และปัญหาค่าเงินในประเที่ศ
เพ้�อื้นบู้าน อื้าที่ิ เม่ยนมา ลาว ในส่วนขอื้งปัจ้จ้ัยในประเที่ศ
ที่่�น่าติดตาม ได้แกั่ แนวโน้มกัารฟ้�นตัวขอื้งภาคที่่อื้งเที่่�ยว
ที่่�ชัดเจ้นขึ�นหลังรัฐบูาลผ่อื้นปรนมาตรกัารเปิดรับูนักัที่่อื้ง
เที่่�ยวต่างชาติ ซึ�งจ้ะส่งผลต่อื้กัารฟ้�นตัวขอื้งเศรษัฐกัิจ้ใน
ประเที่ศ กัารเฝ่้าระวังกัารระบูาด Covid-19 ในประเที่ศ”

FETCO เผย “ดัชน่คว์�มืเชื�อมัื�นนักำลังทุน อ่กำ 3 เดือน
ข้�งหน้�อย่่ท่�ระดับ 103.92

ปัรับตัิว่เพิุ่�มัข้้�นุ 60.9% จ่ากเด่้อนุก่อนุหนุ้า
กลับมัาอย่่ในุเกณฑ์์ “ทรงตัิว่” 
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ตลาดหลักัที่รัพย์ฯ ร่วมกัับู Bloomberg ผู้ให้บูริกัารข้อื้มูลด้านกัารเงินชั�นนำา จั้ดตั�งศูนย์เร่ยนรู้เชิงปฏิบัูติ
กัารที่างกัารเงิน "SET Fin Lab" ท่ี่�ห้อื้งสมุดมารวย ให้เป็นห้อื้งปฏิบัูติกัารด้านกัารเงิน รอื้งรับูกัารเร่ยนกัาร
สอื้นและกัารที่ำาวิจั้ยท่ี่�ทัี่นสมัย โดยม่พันธมิตรขอื้งตลาดหลักัที่รัพย์ฯ ทัี่�งมหาวิที่ยาลัยเคร้อื้ข่ายและกัลุ่มนักั

วิจั้ยตลาดทุี่นร่วมใช้ "SET Fin Lab" ในกัารพัฒนาบุูคลากัร สร้างอื้งค์ความรู้ เสริมรากัฐานท่ี่�เข้มแข็ง  
เพ้�อื้ประโยชน์ต่อื้ตลาดทุี่นไที่ยโดยรวม 

นายภากัร ปีตธวัชชัย กัรรมกัารและผู้จั้ดกัาร
 ตลาดหลักัที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย กัล่าวว่า ตลาด
หลักัที่รัพย์ฯ มุ่งพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์
ต่อทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ "To Make the 
Capital Market 'Work' for Everyone" ซ่ึึ่งภารกิจ
ส�าคัญส่วนหน่ึง คือการบ่มเพาะพัฒนาบุคลากรท่ี
มีคุณภาพให้แก่ตลาดทุนไทย ท้ังนิสิตนักศึกษา ผู้
ประกอบวิชาชีพด้านหลักทรัพย์ และนักวิจัยด้าน
ตลาดทุน โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้มีความ
รู้ความเช่ียวชาญในการใช้เคร่ืองมือการเงินระดับ
สากล 

"ปัจ้จุ้บัูนอุื้ตสาหกัรรมกัารเงินและกัารลงทุี่นม่ความ
เปล่�ยนแปลงมากัมายจ้ากัพัฒนากัารด้านเที่คโนโลย่
 เกิัดนวัตกัรรมกัารเงินและตราสารกัารเงินใหม่ ๆ
 เพิ�มขึ�นต่อื้เน้�อื้ง บุูคลากัรในตลาดทุี่นรวมทัี่�งผู้ท่ี่�
ต้อื้งกัารก้ัาวเข้ามาเป็นบุูคลากัรม้อื้อื้าช่พ จึ้งต้อื้ง
พัฒนาและเพิ�มทัี่กัษัะสมำ�าเสมอื้ ห้อื้งปฏิบัูติกัาร
ด้านกัารเงินท่ี่�ห้อื้งสมุดมารวย "SET Fin Lab" จ้ะ
สนับูสนุนให้เกิัดกัารเร่ยนรู้ เตร่ยมความพร้อื้มด้วย
กัารฝึ่กัปฏิบัูติจ้ริงจ้ากัเคร้�อื้งม้อื้กัารเงินท่ี่�ม้อื้อื้าช่พ
ในตลาดทุี่นระดับูสากัลใช้งานอื้ยู่ โดยช่วงแรกั
ตลาดหลักัที่รัพย์ฯ ร่วมม้อื้กัับูมหาวิที่ยาลัยนำาร่อื้ง
 8 แห่งนำานักัศึกัษัาในสายกัารเงินเข้ามาที่ดลอื้ง
ใช้งาน ในส่วนขอื้งนักัวิจั้ยสามารถเข้าถึงข้อื้มูล
ด้านกัารเงินและกัารลงทุี่นท่ี่�ทัี่นสมัยซึ�งจ้ะเป็นฐาน
ข้อื้มูลผลิตผลงานวิจั้ยท่ี่�ม่คุณ์ภาพ เพิ�มศักัยภาพ
งานวิจั้ยตลาดทุี่นให้สมบููรณ์์ทัี่�งด้านที่ฤษัฎ่และ
ปฏิบัูติ ทัี่�งน่� ตลาดหลักัที่รัพย์ฯ จ้ะประเมินและ
พัฒนาบูริกัารต่อื้เน้�อื้งเพ้�อื้ให้ "SET Fin Lab" ตอื้บู

โจ้ที่ย์กัารพัฒนาบุูคลากัรตลาดทุี่นได้อื้ย่างเต็มท่ี่�" 
นายภากัรกัล่าว 
Steven Yankelson, Head of Financial Products 
Enterprise Sales for ASEAN, Bloomberg 
Singapore กล่าวว่า ถือเป็นเร่ืองท่ีน่ายินดีท่ีตลาด
หลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นความส�าคัญของการส่งเสริม
ความรู้ให้กับนิสิตนักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพ
 และนักวิจัยด้านตลาดทุน ได้เรียนรู้ผ่านเคร่ืองมือ
ทางการเงินระดับสากล โดยจัดต้ัง "SET Fin Lab" 
ข้ึน เพ่ือพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นมืออาชีพ ด้วยการ
สร้างประสบการณ์และสนับสนุนให้มีโอกาสลงมือ
ปฏิิบัติจากเคร่ืองมือจริง ด้วยโปรแกรมทางการ
เงิน Bloomberg for Education ท่ีให้โอกาสผู้เรียน
เข้าถึงข้อมูลเดียวกับท่ีมืออาชีพใช้ในการท�างาน
 นอกจากน้ี โปรแกรมยังให้ข่าวสารราคาและการส่ง
ข้อความผ่านเครือข่ายความปลอดภัยท่ีน่าเช่ือถือ
 รวมท้ังอัปเดตความรู้ผ่านการอบรม Professional 
Training by Bloomberg ในรูปแบบ Training และ
 Workshop และติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจ การ
เงินการลงทุน แนวโน้มอุตสาหกรรมท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ 

ศูนย์เร่ยนรู้เชิงปฏิบัูติกัารที่างกัารเงิน "SET Fin 
Lab" เปิดให้บูริกัารวันจั้นที่ร์-เสาร์ ตั�งแต่ 10 
สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป ท่ี่�ห้อื้งสมุดมารวย
 อื้าคารตลาดหลักัที่รัพย์แห่งประเที่ศไที่ย ถนน
รัชดาภิเษักั ดูรายละเอ่ื้ยดเพิ�มเติมและสำารอื้งเวลา
เพ้�อื้เข้าใช้งานได้ท่ี่� www.maruey.com   
หร้อื้โที่ร 0 2009 9777 

ตลัท. จัับมืือ Bloomberg จััดตั�งศ่นย์เร่ยนร้่
เชิงปีฏิิบัติกำ�รท�งกำ�รเงิน

"SET Fin Lab" สัร้างทรัพุ่ยากรบุคคล
คุณภาพุ่เพุ่่�อติลาด้ทุนุไทย 
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ท่ี่มวิจั้ย บูมจ้.หลักัที่รัพย์ เมย์แบูงก์ั (ประเที่ศไที่ย) ช่�จ้ากักัารท่ี่�กัระที่รวงแรงงานเตร่ยมพิจ้ารณ์า
ปรับูขึ�นค่าแรงขั�นตำ�าจ้ากัผลกัระที่บูขอื้งภาวะเงินเฟ้อื้ โดยจ้ะนำาเสนอื้ให้คณ์ะรัฐมนตร่พิจ้ารณ์า
ในช่วงเด้อื้น กั.ย. และคาดว่าจ้ะผ่านมติและบัูงคับูใช้ให้ได้ในช่วงประมาณ์เด้อื้นตุลาคม เพ้�อื้

บูรรเที่าผลกัระที่บูจ้ากัค่าครอื้งช่พให้แก่ัประชาชน ซึ�งจ้ะเป็นกัารปรับูขึ�นค่าแรงขึ�นตำ�าครั�งแรกัใน
รอื้บูเก้ัอื้บู 3 ปี ส่งผลที่ำาให้ค่าแรงเฉล่�ยทัี่�งประเที่ศอื้ยู่ในช่วงประมาณ์ 330 – 350 บูาที่ ต่อื้วัน 

จ้ากัฐานเดิม โดยพิจ้ารณ์าตามสภาพเศรษัฐกิัจ้และเงินเฟ้อื้ขอื้งแต่ละจั้งหวัด 

ผลจากการปรับข้ึนค่าแรงข้ันต�่า น่าจะส่งผลก
ระทบต่อต้นทุนของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมท่ีพ่ึงพาแรงงานไม่มีฝีมือ (Unskilled 
Labor) ซ่ึึ่งเป็นกลุ่มแรงงานท่ีจะถูกปรับข้ึนค่าแรง
 คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 42.4% (อ้างอิงจากผล
ส�ารวจของส�านักงานสถิติแห่งชาติ) ส่วนใหญ่
กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม เกษตรกรรม
 ก่อสร้าง และ ภาคบริการ อย่างไรก็ตามประเมิน
ผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจไทยในภาพรวม และ
 ก�าไรบริษัทจดทะเบียน แบบเป็นกลาง (Neutral) 
เน่ืองจาก 1) การปรับข้ึนค่าแรงข้ึนต�่า 

จะส่งผลเชิงลบต่อเพียงแค่บางอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจ 2) ในเชิงเปรียบเทียบ การปรับข้ึนค่าแรง
ข้ันต�่าคร้ังน้ีมีอัตราการปรับข้ึนต�่ากว่าคร้ังปี 2556 
(ข้ึนค่าแรงข้ันต�่าเป็น 300 บาท/วัน ท่ัวประเทศ) 
อย่างมีนัยส�าคัญ 3) ภาคธุรกิจปรับตัวรองรับกับ
ภาวะต้นทุนท่ีปรับตัวสูงข้ึน อันเน่ืองมาจากราคา
พลังงาน และสินค้าโภคภัณฑ์์ มาแล้วระยะหน่ึง
  (อาทิเช่น ปรับข้ึนราคาขาย  ใช้นโยบายลดค่าใช้
จ่ายท่ีไม่จ�าเป็น)  4) อานิสงค์บวกจากก�าลังซ้ืึ่อท่ี
เพ่ิมสูงข้ึน เป็นปัจจัยบวกต่อการบริโภคของไทย 
และหนุนให้ภาครัฐเก็บ Vat ได้มากข้ึน 

โดยผลกัระที่บูท่ี่�เกิัดขึ�นแต่ละกัลุ่มอุื้ตสาหกัรรม

 จ้ากักัรณ่์ท่ี่�ม่กัารปรับูค่าแรงขึ�นตำ�าขึ�น 10% จ้ะ
ส่งผล ดังน่� กัลุ่มก่ัอื้สร้าง โดนผลกัระที่บูเชิง
ลบูมากัท่ี่�สุด แนวโน้มกัำาไรในปี 2566 จ้ะโดน
กัระที่บูประมาณ์ 3-8% แต่ในขณ์ะเด่ยวกัันความ
สามารถในกัารปรับูขึ�นราคาขายน่าจ้ะที่ำาได้ตำ�า 
(ประเมินท่ี่�ระดับูประมาณ์ 1 จ้ากั 10 คะแนน) 

กลุ่มท่องเท่ียว โดนผลกระทบต่อก�าไรมากท่ีสุด
ประมาณ 6-55% ในขณะท่ีความสามารถในการ
ปรับข้ึนราคาขาย ถือว่าอยู่ในระดับกลาง 
(ประมาณ 4 จาก 10 คะแนน) 

ส่วนกลุ่มอ่ืนๆ ผลกระทบค่อนข้างจ�ากัด เช่น กลุ่ม
การแพทย์ ท่ีแม้ต้นทุนแรงงานท่ีสูงข้ึนจะกระทบ
ก�าไรประมาณ 2-14% แต่ความสามารถในการ
ปรับเพ่ิมราคาขายและบริการน่าจะสามารถท�าได้ 
จากประเภทของสินค้าท่ีถือเป็นสินค้าจ�าเป็น  
(ระดับคะแนนประมาณ 8 จาก 10) เช่นเดียวกับ
กลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ีส่วนใหญ่พ่ึงพาแรงงานท่ี
ได้รับค่าแรงข้ึนต�่า หรือแรงงานไร้ฝีมือ ในสัดส่วน
ท่ีไม่มาก นอกจากน้ีบางกลุ่มอุตสาหกรรม น�าโดย 
ค้าปลีก และการเงิน น่าจะได้ sentiment เชิงบวก
 จากก�าลังซ้ืึ่อท่ีเพ่ิมข้ึน และแนวโน้มความเส่ียง
ด้านเครดิตท่ีต�่าลงของกลุ่มลูกค้าฐานราก 

บลั.เมืย์แบงก์ำ (ปีระเทศไทย) ช่�ผลักำระทบจั�กำกำ�ร
ปีรับข่�นค่�แรงขั�นตำ��

ส่ังผลต่ิอต้ินุทุนุภาคธุ์รกิจ่ แต่ิจ่ะช่่ว่ยเพิุ่�มักำาลังซ่ื้�อ 
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เอื้เซ่ย พลัส รุกัหน้าเปิดบูริกัารลงทุี่นตลาดหุ้นจ่้น A-Share ผ่านระบูบูอื้อื้นไลน์ 
Global Invest ครอื้บูคลุมกัารลงทุี่นในบูริษััที่จ้ดที่ะเบู่ยนประเที่ศจ่้นกัว่า 700 ตัว  

ทัี่�งในตลาดหุ้นเซ่�ยงไฮ้ และตลาดหุ้นเซินเจิ้�น เพิ�มโอื้กัาสเข้าถึงกัารลงทุี่นได้แล้ววันน่�

รุกหน้าเปิดบริการลงทุนตลาดหุ้นจีน A-Share ผ่าน
ระบบออนไลน์ Global Invest แล้ววันน้ี ครอบคลุม
การลงทุนในบริษัทจดทะเบียนประเทศจีนแผ่นดินใหญ่
กว่า 700 ตัว ท้ังในตลาดหุ้นเซ่ีึ่ยงไฮ้และตลาดหุ้น
เซิึ่นเจ้ิน เพ่ิมโอกาสเข้าถึงการลงทุนให้กับนักลงทุนได้
ง่ายๆ สะดวกสบายเพียงปลายน้ิว ท�าให้ปัจจุบันระบบ
ออนไลน์ Global Invest ของ เอเซีึ่ย พลัส มีบริการ
ลงทุนออนไลน์ในหุ้นต่างประเทศช้ันน�าครอบคลุมหุ้น
หลายหม่ืนตัว ท้ังในสหรัฐฯ ยุโรป 10 ประเทศ ฮ่องกง
 และจีน 

คุณรัชต์ โสดสถิตย์ กรรมการบริหาร บล.เอเซึ่ีย พลัส
 กล่าวว่า แม้ในช่วงนี้จะมีกระแสกดดันราคาหุ้นจีนอยู่
บ้างจากประเด็นความตึงเครียดไต้หวัน-จีน-สหรัฐฯ
? แต่อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์หลายส�านัก มองว่า
ประเด็นนี้เป็นเพียงปัจจัยกดดันระยะสั้นเท่านั้น และ
ส่วนใหญ่ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นจีนอยู่ ซึ่ึ่งในช่วง
ระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมาตลาดหุ้นจีนนั้นสามารถ
สร้างผลตอบแทนได้เหนือตลาดหุ้นทั่วโลก โดยดัชนี
 MSCI World ที่ปรับลงราว -0.4% ในขณะที่ดัชนี CSI 
300 สามรถปรับขึ้นมาราว 6.1% เลยทีเดียว โดยได้รับ
แรงหนุนจากนักลงทุนที่มีมุมมองเชิงบวกมากขึ้น 

 ในช่วงปีที่ผ่านมา ตลาดหุ้นจีนเผชิญกับมรสุมรอบด้าน
 ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากภายในประเทศ เช่น นโยบาย
 Zero-COVID ที่กระทบห่วงโซึ่่อุปทานเป็นวงกว้างและ
วิกฤตอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ยังได้รับแรงกดดัน
จากภายนอกประเทศด้วย อาทิ ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์
ระหว่างรัสเซึ่ีย-ยูเครน และประเด็นการถูกถอดถอน
จากตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ส่งผลให้ตลาดหุ้นจีน
ซึ่บเซึ่าในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ตลาด
หุ้นจีนเริ่มส่งสัญญาณที่คลี่คลายขึ้น รัฐบาลมีการลด
ความเข้มงวดในการควบคุมโรค COVID-19 และเริ่ม
ส่งสัญญาณลดแรงกดดันในการควบคุมอุตสาหกรรม
ต่างๆ เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจให้สามารถเติบโตบรรลุเป้า
หมายปีนี้ที่ 5.5%  

โดยได้ออกมาตรการเร่งกระตุ้นการบริโภคภายใน
ประเทศ เช่น การลดภาษีและการแจกคูปอง ซึ่ึ่ง
นอกจากจะช่วยกระตุ้นการฟื้นฟูของเศรษฐกิจแล้ว
 อีกแง่หนึ่งเป็นการส่งเสริมนโยบายเจริญรุ่งเรืองร่วม
กัน (Common Prosperity) ของรัฐบาลจีนที่ต้องการ
ขยายการบริโภคภายในประเทศมากขึ้นด้วย ทั้งนี้ ภาค
การบริโภคเริ่มส่งสัญญาณที่ฟื้นตัวอย่างเป็นนัยยะหลัง
เมืองใหญ่อย่างเซึ่ินเจิ้นและเซึ่ี่ยงไฮ้คลายล็อกดาวน์? 
สะท้อนผ่านตัวเลขยอดค้าปลีกเดือนมิ.ย. ที่มีการขยาย
ตัวเหนือคาดที่ 3.1% YoY และเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ
จากเดือนก่อนหน้าที่หดตัว -6.7% YoY 

นอกจากการบริโภคทั่วไปแล้ว รัฐบาลจีนยังด�าเนินตาม
แผนการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม
ในระยะยาวด้วย โดยมุ่งผลักดันอุตสาหกรรมที่มีการ
เติบโตระยะยาวเพื่อรักษาเสถียรภาพและความยั่งยืน
ภายในประเทศ โดยอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดเป็น
หนึ่งในอุตสาหกรรมที่รัฐบาลจีนมุ่งพัฒนา โดยมีการ
ตั้งเป้าชัดเจนในการลดการปล่อยคาร์บอนให้เหลือ
 0 ภายในปี 2060 จึงได้มีการเร่งผลักดันให้ประชากร
ชาวจีนหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าผ่านการลดภาษีอุดหนุน
รถยนต์ไฟฟ้า อีกทั้งยังได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานสะอาดเช่น
กัน 

และหนึ่งทางเลือกในการลงทุนทั้งเทรนด์การบริโภค
ของประชากรจีนและเทรนด์พลังงานสะอาด ซึ่ึ่งคาด
ว่าจะได้รับอานิสงส์จากการที่ภาครัฐให้การสนับสนุน
ก็คือการลงทุนผ่านบริษัทจดทะเบียนในประเทศจีน
แผ่นดินใหญ่หรือ A-Share เนื่องจากสัดส่วนหุ้นจีน
 A-Share ในดัชนีหลักอย่าง CSI 300 ที่ประกอบธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมบริโภคและพลังงานสะอาดนั้นอยู่ที่
 15% และ 6% ตามล�าดับ และอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจคือ
 6 ใน 10 อันดับบริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในดัชนี CSI 300 
นั้นเป็นบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมบริโภคและพลังงาน
สะอาด ไม่ว่าจะเป็น Kweichow Moutai  Longi Green 
Energy และ BYD เป็นต้น 

บลั.เอเซ่ย พลััส รุกำหน้�เปิีดบริกำ�รลังทุน
ตลั�ดหุ้นจ่ัน A-Share

ผ่านุระบบออนุไลน์ุ Global Invest
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MK Restaurant (M TB) 
พลิกัมีกัำาไริ่โตแกัร่ิ่ง 
*กัำาไริ่ 2Q65 โตเกิันคาดจากัยอ็ดข้ายทานในร้ิ่านพุ่ง คงแนะนำา “ซืึ่�อ็” 

M รายงานกัำาไรหลักั 2Q65 แข็งแกัร่งเกิันคาดท่ี่�
 439 ล้านบูาที่ เพิ�มขึ�น 62% QoQ และสูงกัว่าคาด
กัารณ์์ขอื้ง Bloomberg 22% ฟ้ื้�นตัวจากขาดทุน 99 
ล้านบาทในไตรมาส 2/64 การเติบโตของก�าไรท่ี
แข็งแกร่งได้รับแรงหนุนจากการเติบโตของยอดขาย
ท่ีแข็งแกร่ง (15% QoQ/60% YoY เป็น 4 พันล้าน
บาท) เน่ืองจากลูกค้ามาทานอาหารท่ีร้านมากข้ึนหลัง
สถานการณ์โควิดคล่ีคลาย บริษัทไม่ได้เปิดเผยการ
เติบโตของยอดขายสาขาเดิม (SSSG) แต่ก่อนหน้าน้ี
ต้ังเป้าไว้ท่ี 55% เรายังเลือก M เป็น Top Pick ของ
เราในกลุ่มร้านอาหารไทยและเช่ือว่าผลประกอบการ
 2Q65 ท่ีดีจะเป็นปัจจัยบวกต่อราคาหุ้น ก�าไรคร่ึงปี
แรกคิดเป็น 54% ของประมาณการของเราในปี 65 
คงแนะน�า “ซ้ือ” โดยมี upside 30% จากราคาเป้า
หมาย 65 บาท  

*EBITDA margin ดีข่้�นจากั operating leverage 

แม้จะข้ึนราคาเมนู แต่อัตราก�าไรข้ันต้นยังคงลดลง
 0.3 ppt QoQ เน่ืองจากเงินเฟ้ื้อท�าต้นทุนเพ่ิม แต่
ก็ปรับตัวดีข้ึน 2.1ppt YoY ท่ีส�าคัญคือสัดส่วนค่า
ใช้จ่าย SG&A ต่อยอดขายรวมลดลงแรง 4.7 ppt 
QoQ และ 17.8 ppt YoY เหลือ 52.7% จากการ
เติบโตของยอดขายท่ีแข็งแกร่งจากฐานต้นทุนคงท่ี
เป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงเป็นปัจจัยหลักท่ีท�าให้ EBITDA 
Margin เพ่ิมข้ึน 2ppt QoQ และ 10.9ppt YoY เป็น
 52.7%  

*ต้นทุนอ็าหาริ่พุ่งอ็าจกัดดันผลกัำาไริ่ 

ในฐานะผู้ด�าเนินการร้านอาหาร M ต้องเผชิญกับ
ต้นทุนอาหารท่ีสูงข้ึน เพ่ือลดความเส่ียงน้ี M ได้ข้ึน
ราคาเมนูสองคร้ังในปีน้ี และจะข้ึนราคาต่อไปหาก
ต้นทุนอาหารยังคงสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ี
บริษัทยังล็อกราคาอาหารบางรายการไว้ด้วย (ยกเว้น
เน้ือหมู) อย่างไรก็ตาม อาจมีต้นทุนเพ่ิมข้ึนท่ีอาจ
กดดันผลก�าไรของบริษัท เราประเมินว่าต้นทุนอาหาร
ท่ีเพ่ิมข้ึนทุกๆ 1% อาจส่งผลกระทบต่อก�าไรสุทธิ
 0.8%  

*ความเสี่�ยงส่ำาคัญ่คือ็แริ่งกัดดันด้านต้นทุนอ็าหาริ่ 

เราใช้วิธ่ DCF (WACC 8.6% และเติบูโต 2.9%) 
ประเมินราคาเป้าหมายขอื้งเราท่ี่� 65 บูาที่ เรามอื้งว่า
 M เป็นผู้รับูผลประโยชน์หลักัจ้ากักัารเปิดประเที่ศ
ด้วยเคร้อื้ข่ายร้านอื้าหารทัี่�วประเที่ศ หุ้น M ซ้�อื้ขายท่ี่�
 P/E ปี 66 ท่ี่� 23.2 เท่ี่า ซึ�งถูกัท่ี่�สุดในกัลุ่มร้านอื้าหาร
ไที่ย อัื้ตราผลตอื้บูแที่นจ้ากัเงินปันผลท่ี่�คาดกัารณ์์ไว้
ท่ี่� 3.6% ต่อื้ EPS ปี 66 ก็ัอื้ยู่ในเกัณ์ฑ์์ด่เช่นกััน ความ
เส่�ยงท่ี่�สำาคัญค้อื้แรงกัดดันด้านต้นทุี่นอื้าหารท่ี่�เพิ�ม
ขึ�นซึ�งอื้าจ้ส่งผลกัระที่บูต่อื้ผลกัำาไร 

Yuwanee Prommaporn 
Yuwanee.P@maybank.com 
(66) 2658 5000 ext 1393  

บล.เมย์แบงก์ :  M
คงแนะนำา “ซ่ื้�อ” ริาคาเป้ัาหมาย 65 บาท
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บล.เมย์แบงก์ : DCC
คงแนะนำา ซ่ื้�อ เป้ัาหมายปีัหน้า 3.20 บาท

Dynasty Ceramic (DCC) 
ผลปริ่ะกัอ็บกัาริ่ปริ่ะคอ็งตัวได้ดี  
Company Update 

*กัำาไริ่ 2Q65 ลดลงไม่มากั ดีกัว่าคาด หุ้นปันผลดี 
คงแนะนำาซึ่ื�อ็  

ก�าไร2Q65ประคองตัวดี433ล้านบาท ลดลงไม่มาก
 5%YoY ดีกว่าคาด 15% แม้ถูกกระทบจากปัจจัยใน
ด้านลบ  ครึ่งปีหลังจะประคองตัว ต้นทุนพลังงาน
ผ่านจุดสูงสุด  ลดลง  แต่แนวโน้มอนาคตมีศักยภาพ
จะกลับมาเติบโตจากการขายสินค้าพรีเมี่ยมมากขึ้น
 ปรับปรุงสาขาเป็นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
 ปีนี้ตั้งงบลงทุนเพิ่ม ท�าให้ลด Payout ปันผลลงจาก
 100% เป็นเกิน 70%  เงินปันผลตอบแทนยังดี 5.4%  
คงแนะน�า ซื้อ เป้าหมายปีหน้า 3.20 บาท  บนฐานค่า
เฉลี่ย 10 ปีของ Dividend Yield = 5.5%   

*กัำาไริ่ 2Q65 ปริ่ะคอ็งตัวดี ลดลงเล็กัน้อ็ย5% ดีกัว่า
คาด 15% 

DCC ประกาศผลประกอบการ 2Q65 มีก�าไรที่
ประคองตัวได้ดีท่ามกลางปัจจัยกดดันในด้านลบ
 433 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย 5%YoY  ใน
ขณะที่ดีกว่าเราคาด 15%  โดยอัตราก�าไรขั้นต้นยัง
ประคองตัวได้ดี 43.7% ใกล้ช่วงเดียวกันปีก่อน แรง
หนุนจากการปรับราคาขึ้น และ ขายสินค้าไฮมาร์
จิ้นมากขึ้น เช่นกระเบื้องพอร์ซเลน 60x60 แม้ว่า
ต้นทุนก๊าซซึ่งคิดเป็น 30% ของต้นทุนจะปรับเพิ่มขึ้น
 54.5%  ในขณะที่ยอดขายจะลดลง 2%YoY เหลือ 
2,126 ล้านบาท ผลของปริมาณขายที่ลดลง 16%YoY 
แต่ราคาขายปรับขึ้น 16%YoY    

*ลดเป้าหมายยอ็ดข้ายเป็นทริ่งตัว  แริ่งกัดดันต้นทุน
พลังงานดีข้่�น  

ผู้บริหารปรับเป้าหมายยอดขายในปีนี้ลงเป็นทรงตัว
 จากเดิมจะเติบโต 5%  โดยผลประกอบการครึ่งปี
หลังปกติเป็นช่วงโลว์ซีซั่นจะลดลงจากครึ่งปีแรก
 เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน  แต่คาดจะทรงตัวจากช่วง
เดียวกันของปีก่อน  ส�าหรับต้นทุนพลังงานซึ่งคิดเป็น
 43% ของต้นทุนผันแปร ผู้บริหารประเมินครึ่งปีหลัง
จะดีขึ้นตามราคาพลังงานในตลาดโลกที่ลดลง  ยอด
ขายและก�าไรครึ่งปีแรกคิดเป็น 53% และ 59% ของ
ประมาณการทั้งปี เราคงประมาณการแบบอนุรักษ์
นิยม เราคาดยอดขาย 8,501 ล้านบาท เติบโตเล็ก
น้อย 1% และ มีก�าไรสุทธิ 1,630 ล้านบาท ลดลง 4%  

*เพิ�มงบลงทุนเป็น 794 ล้านบาท  ลดอ็ัตริ่า Payout 
ลงเหลือ็เกัิน 70%  

ปี 2565 ผู้บริหารเพิ่มงบลงทุนเป็น 794 ล้านบาท
 จากเดิม 484 ล้านบาท  เพื่อขยาย และปรับปรุง
สาขา  ปรับปรุงประสิทธิภาพ  ติดตั้งหลังคา Solar 
cell ช่วยลดค่าไฟื้รวม 3 MW  ผู้บริหารได้ปรับลด
อัตรา Payout ปันผล ลงเป็นมากกว่า 70% จากเดิม
จะปันผลเกือบ 100% เพื่อใช้ในการลงทุน  DCC ได้
จ่ายปันผลก�าไร 2Q65 เท่ากับ 0.035 บาท คิดเป็น
 74% ของก�าไร  ปีนี้เราลดคาดการณ์ปันผลลงเหลือ
 0.15 บาทต่อหุ้น จากเดิม 0.18 บาท คิดเป็นอัตรา
เงินปันผลตอบแทน 5.4%   

Surachai Pramualcharoenkit 
surachai.p@maybank.com 
(66) 2658 6300 ext 1470 



มุุมุวิิเคราะห์์หุ์�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บล.โนมูระ พััฒนสิน : SNNP
 แนะนำา BUY ริาคาเป้ัาหมาย 21 บาท

SNNP (BUY, TP21) เริ่ามีมุมมอ็งเป็นบวกัต่อ็กัาริ่ปริ่ะชุีมนักัวิเคริ่าะห์
 เนื�อ็งจากั Outlook ทั�งยอ็ดข้าย ผลจากักัาริ่เติบโตข้อ็งยอ็ดข้ายใน

ปริ่ะเทศ ทำาให้ Market Share ข้อ็งผลิตภัณฑ์์ Jele, Bento 

เพ่ิมข้ึนอีก เป็น 76% และ 73% (จาก 68% และ 72% ตามล�าดับ) ท�าให้
ยังครองแชมป์ Market Share อันดับ 1 เอาไว้ได้อย่างต่อเน่ือง และGPM

 ดูดีต่อเน่ืองตลอดปีจากเวียดนามน่าจะสูงกว่าไทย เน่ืองจาก 1) เป็น
โรงงานใหม่ มี Efficiency สูงกว่า 2) Labor Cost ถูกกว่าไทย และ 3) ใน
เวียดนามส่วนใหญ่เป็น การขายผ่าน Traditional Trade กว่า 80% ซ่ึงค่า

ใช้จ่ายน้อยกว่าช่องทาง Modern Tradeท้ังน้ีเรามีการ Roll Over 

ราคาเป้าหมายไปใช้เป็น TP23F ท่ี 21.00 บาทอิง DCF (WACC 14.7%, 
Terminal Growth 2.0%) โดย ณ ราคาเป้าหมายน้ีคิดเป็น PEG เพียง 1.1 

เท่า 

ซ่ึ่�งตำ�ากัว่ากัลุ่มที� 1.8 เท่าอ็ย่่พอ็ควริ่ ตัวหุ้นมีความน่าส่นใจด้านแนวโน้ม
ผลปริ่ะกัอ็บกัาริ่ โดยคาดปีนี�โตส่่งถ่ืง +40% y-y โดยคาดกัำาไริ่โต y-y, 

q-q ทุกัไตริ่มาส่ 



มุุมุวิิเคราะห์์หุ์�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บล.โนมูระ พััฒนสิน : SPALI
แนะนำา BUY ริาคาเป้ัาหมาย 26.25 บาท  

SPALI (BUY, TP26.25) เริ่ามีมุมมอ็ง positive ต่อ็กัำาไริ่สุ่ทธิ 2Q22 ที�
 2.07 พันลบ. (+20% y-y, +76% q-q) เพริ่าะมากักัว่าที�เริ่าและตลาด
คาด จากั other incomes มากักัว่าคาด ริ่วมถ่ืงปริ่ะกัาศจ่าย interim 

dividend ที� 0.70 บาท/หุ้น (XD = 23 ส่ค.) คิดเป็น dividend yield ส่่ง
ถ่ืง 3.5%

โดยรวม core operation ยังดีท้ังการโอน และคง % GPM ท่ี 39.4% และ
 % NP margin ท่ี 25.3% สูงสุดในกลุ่มฯ ส�าหรับก�าไรสุทธิ 1H22 อยู่ท่ี
 3.25 พันลบ. (+32% y-y) คิดเป็น 49% ของก�าไรสุทธิ 2022F ท่ี 6.68 

พันลบ. (-6% y-y) 

ซ่ึงเป็นก�าไรท่ีปรับเพ่ิมข้ึนจากเดิม ท้ังน้ีเราคาดมีโอกาส upside และใกล้
เคียงฐานก�าไร new high ปีก่อนได้ (ท่ี 7.0 พันลบ.) โดย momentum 

ก�าไรใน 2H22F ดีกว่า 1H22 ตาม backlog รอโอนใน 2H22F ส่่งถ่ืง 13.7 
พันลบ. หรืิ่อ็ secured ริ่ายได้แล้ว 94% เริ่าปรัิ่บ TP22F ข่้�นมาที� 26.25 

บาท (Tentative TP23F = 26.25 บาท) 

คง BUY จากัคุณภาพข้อ็งกัำาไริ่สุ่ทธิ 2022-23F ยังดี บนความเส่ี�ยงที�
ตำ�ากัว่าบริ่ิษัทอ็ื�นในกัลุ่มฯ จุดแข้็งยังมาจากักัาริ่ข้ยายตลาด low-rise 

ต่างจังหวัดได้ต่อ็เนื�อ็ง และมีชี่อ็งว่างข้ยายไปตลาดบนมากัข้่�น ในข้ณะที� 
condo มีจุดแข้็งเริ่ื�อ็งกัาริ่ริ่ะบาย stock ทำาได้ต่อ็เนื�อ็ง 



มุุมุวิิเคราะห์์หุ์�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บล.โกลเบล็ก : ADVANC
แนะนำ� “ซื�อ”  Bloomberg Consensus 250.00 บ�ท 

ริ่ายงานงบ 2Q65 ต่ำากัว่าตลาดคาด

• ADVANC ผลประกอบการใน 2Q65 อยู่ท่ี 45,273 ล้านบาทเพ่ิมข้ึน 5.9%YoY และ
คงท่ีเม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน มีก�าไรสุทธิใน 2Q65 อยู่ท่ี 6,305 ล้านบาท ลดลง
 -10%YoYค่อนข้างคงท่ีเม่ือเทียบกับไตรมาสก่อน และต่ ากว่าท่ีตลาดคาดราว 3% 
โดยมีสาเหตุหลักจากค่าใช้จ่ายทางการตลาดท่ีสูงข้ึน จากการเร่งท�าแคมเปญเพ่ือเพ่ิม
ยอดสมัครใช้งาน 5G  

• ADVANC ได้ปรับคาดการณ์รายได้จากการให้บริการหลักลงเป็นเติบโตในอัตราเลข
ตัวเดียวระดับต�่า จากเดิมเติบโตในอัตราเลขตัวเดียวระดับกลาง จากความผันผวน
ทางเศรษฐกิจด้านก�าไร EBITDA คาดว่าจะคงท่ีถึงลดลงเล็กน้อย จากเดิมเติบโต
ในอัตราตัวเลขเดียวระดับต�่า และงบประมาณการลงทุน(ไม่รวมคล่ืนความถ่ี) อยู่ท่ี
ประมาณ 30,000 ล้านบาทจากเดิมท่ี 30,000-35,000 ล้านบาท โดยระบุว่าแนว
โน้มเศรษฐกิจไทยในคร่ึงปีหลังจะยังคงเปราะบาง แม้จะมีสัญญาณการฟ้ื้�นตัวในคร่ึง
ปีแรก และจะชะลออย่างต่อเน่ืองจากภาวะเงินเฟ้ื้อและการปรับข้ึนของราคาพลังงาน
ท่ัวโลก  

•  ความเห็น เรามีมุมมองเป็นลบเล็กน้อยส�าหรับผลประกอการของ ADVANC 
อย่างไรก็ตามอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลยังอยู่ในระดับน่าจูงใจ4%-5% 
ต่อปี และมีกระแสเงินสดในระดับสูงโดยบริษัทประกาศจ่ายปันผลระหว่าง
กาล 3.45บาท/หุ้น (XD 19/8/65) ท้ังน้ีราคายังมีUpside จากราคาเหมาะสม 
BloombergConsensus ท่ี 250 บาท แนะน�า “ซ้ือ” 



มุุมุวิิเคราะห์์หุ์�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บล.โกลเบล็ก : TIPH
(Bloomberg Consensus 72 บาท)

2Q65 พลิกัข้าดทุนส่่งผลกัำาไริ่ 1H65 ลดลง 74% 

• แจ้งผลปริ่ะกัอ็บกัาริ่งวด 2Q65 พลิกัข้าดทุน 316 ล้านบาทจากักัำาไริ่ 612 ล้าน
บาทในงวด 2Q64 งวด 1H65 มีกัำาไริ่สุ่ทธิ 315 ล้านบาท -74%YoY 

แม้มีเบี�ยปริ่ะกัันภัยริ่วม 1H65 เพิ�มข่้�น 8.6% เป็น 1.44 หมื�นล้านบาทแต่ได้รัิ่บ
ผลกัริ่ะทบจากักัาริ่จ่ายค่าสิ่นไหมกัริ่มธริ่ริ่ม์ภัยโควิดที�เพิ�มข่้�น 103%YoY และ
รายได้และก�าไรจากการลงทุนลดลง 40%YoY ท้ังน้ี กรมธรรม์ประกันภัยโควิด
ท้ังหมดของบริษัทได้ส้ินสุดความคุ้มครองแล้วในเดือนก.ค. 65
 
 • ความเห็น ผลกัาริ่ดำาเนินงานที�พลิกัข้าดทุนส่่งผลลบเชิีงจิตวิทยาต่อ็ริ่าคาหุ้น
เนื�อ็งจากัคาดว่า consensusจะปรัิ่บปริ่ะมาณกัาริ่และริ่าคาเหมาะส่มลดลงเพื�อ็ส่ะ
ท้อ็นผลปริ่ะกัอ็บกัาริ่ข้าดทุน 

ท้ังน้ี ก่อนส่งงบ 2Q65 Bloomberg Consensus คาดก�าไรปี 65 เฉล่ีย 2,231 
ล้านบาท +22%YoY อย่างไรก็ดี กรมธรรม์ประกันภัยโควิดท่ีส้ินสุดแล้วจึงไม่มี
ความเส่ียงในการจ่ายสินไหมเพ่ิมเติม ประกอบการศักยภาพในการเติบโตของราย
ได้ในอนาคตในการมุ่งสู่ Digital Insure ท่ีวางแผน Spin-Off และการท่ีหุ้นอยู่ใน
การค�านวณดัชนี SET50 หากราคาหุ้นปรับลดลงเป็นโอกาสในการสะสม 



มุุมุวิิเคราะห์์หุ์�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ฟิิลลิป(ประเทศไทย) : CPN
แนะนำาทยอยซ่ื้�อ ริาคาพ่�นฐาน 69 บาท

CPN : กัำาไริ่ปกัติตำ�าคาดเล็กัน้อ็ย 

โมเมนตัมการด�าเนินงานดีข้ึนต่อเน่ือง m-m จากการผ่อนคลายมาตรการหนุน
คนกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติมากข้ึน และการเปิดประเทศรับนักท่องเท่ียว ท�าให้
คาดคร่ึง หลังฟ้ื้�นตัวมากข้ึน h-h และ y-y ทางฝ่ายยังคงประมาณการและ
ราคาพ้ืนฐานเดิม อิง DCF 

กัำาไริ่สุ่ทธิ 2065 +117.1% y-y, +18.3% q-q: กัำาไริ่สุ่ทธิ 2,753 ลu. +117.1% 
y-y,+18.3% q-9 แต่หากัไม่ริ่วมผลกัริ่ะทบ TFRS 16 และกัำาไริ่พิเศษหลัง
ภาษี 275 ลบ. จากักัาริ่ข้ายหุ้นให้กัับ บ.ริ่่วมทุน 10% กัำาไริ่ปกัติอ็ย่่ที� 2,313 
ลบ. ตำ�ากัว่าทางฝ่ายคาด 8% จากัธุริ่กัิจให้เชี่า และบริ่ิกัาริ่ฟ้�นตัวน้อ็ยกัว่าคาด 

อย่างไรก็ตาม เห็นการฟ้ื้�นตัวท่ีดีข้ึนในทุกๆธุรกิจโดยเฉพาะโรงแรม (+332% 
y-y, +60% q-q), อสังหาฯ (+43% y-y, +53% q-9), ศูนย์อาหาร (+117% 
y-y,+31% (-q) และธุรกิจค่าเช่าและบริการ (+52% y-y, +7% q-q) จาก 
Traffic คนเดินห้างมากข้ึน คิดเป็น 85% ของช่วงก่อนโควิด และให้ส่วนลดค่า
เช่าลดลงท่ี 15% จากไตรมาสก่อนหน้า 16% ส่งผลให้ภาพรวมมาร์จ้ินดีข้ึนตาม
 บวกกับคุม SG&A/Sales ได้ดีลดลง y-y และ q-q ท่ี 16.6% และรับรู้ส่วน
แบ่งก�าไร บ.ร่วมเข้ามามากข้ึน +153.4% y-y, +12.0% q-q.

หทัยชีนกั ม่ลวงศ์,
นักัวิเคริ่าะห์กัาริ่ลงทุน

ด้านหลักัทรัิ่พย์ #64324 



มุุมุวิิเคราะห์์หุ์�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ฟิิลลิป(ประเทศไทย) : ONEE
แนะนำาซ่ื้�อ ริาคาพ่�นฐาน 12.50 บาท 

ONEE : 2Q65 กัำาไริ่ใกัล้เคียงคาด 

สยาม ติยานนท์ี่
นักัวิเคราะห์กัารลงทุี่นด้านหลักัที่รัพย์ 
#17970 Ref.No. : CO2565_0926  

ก�าไรออกมาใกล้เคียงคาด จึงยังคงก�าไรที่ 899 ลบ. ไว้แม้ครึ่งปีหลัง ยังมีความกังวล
จากภาวะเงินเฟ้อที่จะ ส่งผลลบต่อการใช้งบโฆษณาแต่ก็คาดมีงานอีเว้นท์มาก ขึ้นจาก
ปีก่อนไม่มีจากการผ่อนคลายมาตรการของรัฐ มาช่วยชดเชยบางส่วนยังค�าแนะน�า “
ซึ่ื้อ”  

2Q65 กัำาไริ่สุ่ทธิ 179 ลบ. -28.5% y-y ใกัล้เคียงคาดที� 176 ลบ. : ริ่ายได้ริ่วม
 +6.9% y-y เป็น 1,490 ลบ. ดีกัว่าคาดเล็กัน้อ็ย จากัริ่ายได้ข้ายที� โต 142.1% ริ่าย
ได้ค่าบริ่ิกัาริ่ +3.4% แม้ริ่ายได้ โฆษณาจากัชี่อ็ง 31 ลดลง เพริ่าะปี กั่อ็นมีละคริ่เริ่ื�อ็ง
วันทอ็งและได้ริ่ับผลกัริ่ะทบจากัเงินเฟ้อ็ทำาให้ โฆษณาในอ็ุตส่าหกัริ่ริ่มชีะลอ็ตัว แต่
ริ่ายได้ริ่ับจ้างผลิต โฆษณาทางวิทยุ และริ่ายได้ธุริ่กัิจอ็ื�นที� โต จากัอ็ีเว้นท์และบริ่ิหาริ่
ศิลปินที�ดีข้่�นมาชี่วยชีดเชีย และค่าลิข้ส่ิทธิ์ +6.5% จากักัาริ่ข้ายไป ต่างปริ่ะเทศและ 
OTT แพลตฟอ็ริ่์ม ต้นทุน +30.4% 

จากต้นทุนรายการที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนใน ธุรกิจอื่นที่เพิ่มขึ้นตามรายได้ เช่นการรับจ้าง
ผลิต อีเว้นท์ ต้นทุนสินค้า และค่าจ้างศิลปิน และ SG&A +8.7% จากค่าใช้จ่ายประชา
สัมพันธ์แอปฯ oneD รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านเอเจนซึ่ี่และ การตลาด รายได้ อื่นเพิ่มขึ้น
มาก 144.1% จากก�าไรอัตราแลกเปลี่ยนที่ขายลิขสิทธิ์ไปต่างประเทศ เป็นรูปดอลลาร์
 ต้นทุนการเงินลดลง 93% จากการช�าระคืนหนี้หมดแล้ว จะเหลือเฉพาะดอกเบี้ย ตาม
มาตรฐานบัญชีIFRS16 และได้ประกาศจ่ายปันผลระหว่างการที่ 0.12 บาท XD 23 ส.ค. 



มุุมุวิิเคราะห์์หุ์�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ฟิิลลิป(ประเทศไทย) : PTTGC
แนะนำาซ่ื้�อ ริาคาพ่�นฐาน 58 บาท

PTTGC : คาดกัลุ่มปิโตริ่ฯฟ้�นตัว 

ทางฝ่ายคาดก�าไร 2Q65 จะเป็นช่วงต�่าสุดของปีจาก รายการพิเศษในมูลค่าที่สูง ขณะที่ช่วงที่เหลือ
แม้กลุ่ม โรงกลั่นอาจจะชะลอลงตามสเปรดที่ลดลงแต่จะท�าให้ ขาดทุนป้องกันความเสี่ยงลดลง ขณะ
ที่กลุ่มปิโตรฯ คาดการด�าเนินงานจะกลับมาฟื้้�นตัวหลังการกลับมาผลิต จากอีเทนเพิ่มขึ้น รวมถึงจีน
คลายล็อกดาวน์มากขึ้น 

2Q65 กัำาไริ่ดีกัว่าคาดริ่าว 10% : 2Q65 ริ่ายได้อ็ย่่ที� 197,602 ลบ. +12% q-q ตามริ่าคาผลิตภัณฑ์์
ปิโตริ่เลียมที� ปรัิ่บตัวเพิ�มข่้�นตามริ่าคานำ�ามัน แต่หากักัำาไริ่สุ่ทธิอ็ย่่ที� 1,388 ลบ. -67% q-q จากัริ่ายกัาริ่
พิเศษสุ่ทธิ-12,315 ลบ. (กัำาไริ่ส่ต็อ็กั 3,085, hedging loss 12,734, ข้าดทุนอั็ตริ่าแลกัเปลี�ยน 2,666) 

โดยไตรมาสนี้ ได้ผลบวกจาก 1)กลุ่ม โรงกลั่นดีตามอุปสงค์ฟื้้�นตัวส่งผลให้ GRM สูงถึง 21.09$/bbl จาก
 7.06$/bbl ใน 1Q65 2) Aromatics P2F อยู่ที่ 117 $/t จาก 48 $/t ใน 1Q65 จากอุปทาน PX และ BZ ที่
ตึงตัวจากการที่ผู้ผลิตน�าไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตน�้ามัน แก๊สโซลีนแทนจากสเปรดที่ดี แต่ในส่วน Olefins 
แม้ราคา PE จะดีขึ้นจาก 1Q65 แต่ถูกกดดันจากการล๊อคดาวน์ ใน จีน และบ. มีการปิดซ่อมโรง OLE3 ทeให้
ต้องใช้แนฟื้ทามากขึ้นส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น 

รวมถึง Performance Material ได้รับผลจากสเปรด Phenol และ BPA ที่ลดลงจากอุปสงค์ที่ลดลงจากการ
ล็อกดาวน์ ในจีน และต้นทุน BZ ที่เพิ่มขึ้น ส่วน PO ได้รับผลจากอุปทานเพิ่มขึ้นท�าให้สเปรดลดลง ขณะที่ 
Allnex การด�าเนินงานทรงตัว และในส่วน JV ก�าไรเพิ่มขึ้นจากสัดส่วนการถือ VNT เพิ่มขึ้น และจากขาดทุน
การป้องกันความเสี่ยงท�าให้อัตราภาษีจ่ายลดลง   

* คาดปิโตริ่ฯผ่านจุดตำ�าสุ่ดแล้ว : 3Q65 คาดกัาริ่ดำาเนินงานกัลุ่มปิโตริ่ฯ ฟ้�นตัวโดยเฉพาะ Olefins จากั
กัาริ่กัลับมา ดำาเนินงานตามปกัติ โริ่ง OLE3 ทำาให้คาด u-rate จะอ็ย่่ที�ริ่าว 90% และต้นทุนกัาริ่ผลิตลด
ลงจากักัลับมาใชี้อ็ีเทนมากัข้่�น ส่่วนกัลุ่มโริ่งกัลั�นคาดกัาริ่ดำาเนินงานอ็่อ็นลงตาม GRM ที�ลดลงและอ็าจมี 
hedging gain จากัส่เปริ่ดที�ลดลง 

นาร่ อื้ภิเศวตกัานต์
นักัวิเคราะห์กัารลงทุี่นด้านหลักัที่รัพย์ 

#17971 Ref.No. : CO2565_0925



มุุมุวิิเคราะห์์หุ์�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ฟิิลลิป(ประเทศไทย) : IVL
แนะนำาซ่ื้�อ ริาคาพ่�นฐาน 60 บาท 

IVL : งบดีกัว่าคาดจากักัาริ่ดำาเนินงานดี 

ก�าไรออกมาดีกว่าคาดและมากกว่าประมาณการเดิมท่ี ประเมินไว้ แม้คร่ึง
ปีหลังอาจชะลอไปบ้าง แต่คาดระดับ ก�าไรยังอยู่ในระดับท่ีดีหลัก ๆ จาก
อุปสงค์กลุ่ม CPET ท่ี ยังดีต่อเน่ือง และ IODs ยังดีเช่นกัน 

คาด 2Q65 ออกมาดีกว่าคาด : 2Q65 ก�าไรปกติอยู่ท่ี 13,232 ลบ. ดีข้ึน y-y และ q-q 
จากการ ด�าเนินงานท่ีดีข้ึนในกลุ่ม IODs ท้ังในส่วน Intermediate จาก MTBE ท่ีดีตาม
ราคาน�้ามันเบนซิึ่น เพ่ิมข้ึน ส่วน Downstream ดีจากสินค้ากลุ่มครัวเรือนและการรวม 
Oxiteno เข้ามา 

แม้ ได้รับผล จากสเปรด MEG ที่อ่อนลงแต่ส่วนบวกมากกว่าท�าให้ EBITDA เพิ่มเป็น
 259 ล้านเหรียญ ส่วน กลุ่ม CPET ยังได้ผลบวกจากอุปสงค์ที่ดีและปรับราคาขาย PET 
และ PTA ใหม่ แต่กลุ่ม Specialty ได้รับผลจากสเปรด PIA และราคา MX เพิ่มขึ้นท�าให้ 
EBITDA ลดเหลือ 431 ล้านเหรียญ 

ส่วน กลุ่ม Fibers ยังได้รับผลจากอุปสงค์ ในจีนยังไม่ฟ้ืนในกลุ่ม lifestyle, ส่วน Mobility 
ยังได้รับผล จากการขาดแคลนชิพ และ Hygiene ได้รับผลจากการปรับราคาขายไม่ทัน
ต้นทุนวัตถุดิบเพ่ิมท�าให้ EBITDA เหลือ 55 ล้านเหรียญ และมีรายการพิเศษ 7,046 ลบ.  
(หลัก ๆ คือก�าไรจากสต็อก 6,657 และเงินประกัน 2,151 ลบ.) 

นาร่ อื้ภิเศวตกัานต์
นักัวิเคราะห์กัารลงทุี่นด้านหลักัที่รัพย์ 

#17971 Ref.No. : CO2565_0929 



มุุมุวิิเคราะห์์หุ์�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ฟิิลลิป(ประเทศไทย) : CPALL
แนะนำาซ่ื้�อ มีแนวโน้มปัร้ิบ ปัริะมาณการิแลุะริาคาพ่�นฐานลุง  

กัาริ่ดำาเนินงาน 2Q65 ตำ�าคาดเล็กัน้อ็ย ทว่าคร่ิ่�งหลัง กัังวลต้นทุน
อ็าจปรัิ่บข่้�นตามเงินเฟ้อ็ที�ส่่งข่้�นทำาให้มาร์ิ่จิ�น ชีะลอ็กัว่าคาดก่ัอ็น
หน้า ทางฝ่ายมีแนวโน้มปรัิ่บ ปริ่ะมาณกัาริ่และริ่าคาพื�นฐานลง 
หากัริ่าคาหุ้นปัจจุบัน TP’65: U.R. ยังแนะนำา “ซืึ่�อ็” 

กัำาไรสุที่ธิ 2Q65 +37.2% y-y, แต่ -13.0% q-q: CPALL รายงานกัำาไรสุที่ธิ 2Q65 ท่ี่�
 3,004 ลบู. +37.2% y-y, -13.0% q-q ตำ�ากัว่าที่างฝ่่ายและตลาดคาด จ้ากั GPM ลด
ลงกัว่าคาดท่ี่� 21.0% -22.8 bps y-y, -50.5 bps q-q จ้ากัทัี่�งฝ่ั่ง Makro ท่ี่�ชะลอื้ลง 
และธุรกิัจ้ CVS 

จัดโปรชุด อ่ิมคุ้ม บวกกับสัดส่วนยอดขายสินค้าเหล้า-บุหร่ีเพ่ิมข้ึน ซ่ึึ่งมีมาร์จ้ินต�่า และ
ต้นทุนค่าขนส่งท่ีปรับข้ึน แต่ อย่างไรก็ตามยอดขาย +57.6% y-y, +7.1% q-q ใกล้
เคียงคาดจากรวมธุรกิจโลตัสเข้ามา , Makro ฟ้ืนตัวดีข้ึนตามการเปิดเมือง/ประเทศ
มากข้ึน 

และธุรกิัจ้ CVS จ้ากัเด็กัเปิดเที่อื้มและคน กัลับูมาที่ างานอื้อื้ฟฟิศมากัขึ�น ส่งผลให้
 Traffic คนเข้าร้านเพิ�มขึ�น โดย SSSG +14.2% y-y บูวกั คุม SG&A/Sales ได้ด่
ลดลง y-y และ q-q ท่ี่� 19.6% ชดเชยดอื้กัเบู่�ยจ่้ายท่ี่�เพิ�มขึ�น +12.7% y-y, +4.0% q-q 

หทัี่ยชนกั มูลวงศ์
นักัวิเคราะห์กัารลงทุี่นด้านหลักัที่รัพย์ 
#64324 Ref.No. : CO2565_0923 



มุุมุวิิเคราะห์์หุ์�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ดีีบีเอส วิิคเคอร์ส : BJC
แนะนำาซ่ื้�อ ริาคาพ่�นฐาน 41.25 บาท

BJC คำาแนะนำา: ซืึ่�อ็ ริ่าคาปิด 33.25 บาท 
ริ่าคาพื�นฐาน 41.25 บาท  
BigC ช่ีวยดันกัำาไริ่ 2Q65 

• ก�าไรสุทธิ 2Q22ออกมาแข็งแกร่งเป็น 1.2 พันล้านบาท, เพ่ิม 46% y-o-y แต่
ลดลง3.5% q-o-q  

• เพราะ BigC ช่วยดันก�าไร 2Q65 ถือว่ามีการฟ้ืนตัวดี ส�าหรับอัตราการเติบโตจาก
สาขาเดิม (SSSG) เป็นบวก 5.2% ในงวด 2Q22  

• คาดว่าผลการด�าเนินงานในช่วง 3Q22Fจะยังคงแข็งแกร่งต่อเน่ือง น่ันคือธุรกิจ MSC 
หรือ BigC ก็จะยังมี SSSG ท่ี เป็นบวก อีกท้ังการให้ส่วนลดร้านเช่าก็ต�่าลง แถมปีท่ี
แล้วฐานก็ต�่าเป็นพิเศษ จากการปิดเมืองอย่างเข้มงวด 

 • คงค�าแนะน�า: ซ้ืึ่อ ท่ีราคาพ้ืนฐาน 41.25 บาท 

นักัวิเคราะห์ : ล่นา แพรรักัขกิัจ้
leenap@th.dbs.com : Tel. 02 857 7826  



มุุมุวิิเคราะห์์หุ์�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ดีีบีเอส วิิคเคอร์ส : CPN
แนะนำาซ่ื้�อ ริาคาพ่�นฐาน 71 บาท

CPN คำาแนะนำา: ซืึ่�อ็ ริ่าคาปิด 65.75 บาท 
ริ่าคาพื�นฐาน 71.00 บาท 
ฟ้�นตัวข่้�นในทุกัธุริ่กิัจ

• ก�าไร 2Q22 ออกมาดีตามคาด เติบโตก้าวกระโดดถึง 117% y-o-y  

• นับได้ว่าสามารถฟ้ืนตัวข้ึนในทุกธุรกิจ โดยไตรมาสน้ีมีการบันทึกก�าไรจากการ
ขายหุ้นบางส่วนของบริษัทในกลุ่ม จ�านวน 345 ล้าบาทเข้ามาด้วย  

• แนวโน้มธุรกิจยังเป็นบวก คาดว่าก�าไรปีน้ีและปี หน้าจะเติบโตก้าวกระโดด
 สาเหตุหลักมาจากการให้ส่วนลด ผู้ประกอบการร้านเช่าท่ีน้อยลงมาตามล�าดับ 
จากสถานการณ์ธุรกิจท่ีฟ้ืนตัวดี  

• คงค�าแนะน�า: ซ้ืึ่อ ก�าหนดราคาพ้ืนฐานไว้ท่ี 71 บาท ซ่ึึ่งประเมินด้วยวิธี DCF 

นักัวิเคราะห์ : จั้นที่ร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุัล
chanpens@th.dbs.com : Tel. 02 857 7824  



มุุมุวิิเคราะห์์หุ์�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ดีีบีเอส วิิคเคอร์ส : DRT
แนะนำาถ่ือ ริาคาพ่�นฐาน 8 บาท

DRT คำาแนะนำา ถืือ็ ริ่าคาปิด 7.65 บาท 
ริ่าคาพื�นฐาน 8.00 บาท  
กัำาไริ่สุ่ทธิ 2Q22 เติบโตได้ท่ามกัลางความท้าทาย

• ก�าไรสุทธิ 2Q22 เพ่ิม +4%YoY เป็น 186 ล้านบาท ดีกว่ากลุ่มวัสดุก่อสร้างท่ีส่วนใหญ่ก�าไรลดลง YoY  

• ปัจจัยหนุน คือ ยอดขายเติบโตและค่าใช้จ่ายบริหารลดลง  

 • แนะน�าถือรับปันผลสูง ให้ราคาพ้ืนฐาน 8 บาท คาด DY ปี 22F-23F ไว้ท่ี5.8%/6.0% ต่อปี ก�าไรสุทธิ
 2Q22 เท่ากับ 186 ล้านบาท เติบโต +4%YoY เป็นผลจาก 1) ยอดขายเพ่ิม +5%YoY เป็น 1.37 พัน
ล้าน บาท ซ่ึึ่งดีกว่าภาพรวมของกลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มท่ีเติบโตดี คือ ยอดขายลูกค้าโครงการท่ีเพ่ิม
ข้ึนเกือบ 20%YoY ขณะท่ี ยอดขายลูกค้าเอเจนท์และโมเดอร์นเทรดก็โตได้เป็นเลขหลักเดียว ส่วน
ยอดส่งออกชะลอตัวลงจากประเทศคู่ค้ามีค่าเงิน ผันผวนมากและเศรษฐกิจซึ่บเซึ่า โครงสร้างลูกค้าใน
 2Q22 ประกอบด้วย เอเจนท์55%, โมเดอร์นเทรด 16%, โครงการ 14% และส่งออก 15% (ตลาด หลัก
คือ กัมพูชา ลาว ส่วนส่งออกไปเมียนมาอยู่ท่ี 1.0-1.5% ของรายได้รวม) อัตราก�าไรข้ันต้น (GPM) งวด 
2Q22 แข็งแกร่งท่ี29% ขยับข้ึนจาก 1Q22 ท่ี 28.5% 

จากการที่บริษัทปรับขึ้นราคาขาย เฉลี่ย 3-4% สะท้อนต้นทุนวัตถุดิบและพลังงานที่สูงขึ้น และเพิ่มยอด
ขายสินค้าที่มีมาร์จิ้นสูงอย่างไรก็ตาม GPM ยังลดลง จาก 31.1% ใน 2Q21 แนวโน้ม 3Q22F มีความ
ท้าทายมากขึ้น จากก�าลังซึ่ื้อซึ่บเซึ่า ท�าให้การปรับขึ้นราคาขายท�าได้อย่างจ�ากัด, เป็นช่วง Low season 
ของการก่อสร้าง (ฤดูฝน) และต้นทุนวัตถุดิบและพลังงานสูงขึ้น รวมถึงผลกระทบจากเงินบาทอ่อนค่า
 (บริษัท น�าเข้าใยหินจากคาซึ่ัคสถานและบราซึ่ิล โดยใยหินคิดเป็น 11% ของต้นทุนรวม) ท�าให้ก�าไรสุทธิ
อาจจะอ่อนลงทั้ง YoY และ QoQ การขยายก�าลังการผลิตกระเบื้องหลังค�าคอนกรีตเป็นบวกในระยะ
ยาว โดยบอร์ดอนุมัติขยาย 1 แสนตัน/ปี (จาก ปัจจุบัน 3.4 แสนตัน/ปี) ที่สระบุรีเงินลงทุน 477 ล้าน
บาท มาจากกระแสเงินสดภายในและกู้ยืม คาดเริ่มผลิตได้ใน 2Q24F โดยเฉพาะส่วนกระเบื้องหลังคา
จะท�ารายได้เข้ามาเพิ่ม 7% แต่ถ้ารวมกับผลิตภัณฑ์์อื่นที่ใช้ประกอบกัน เช่น ไม้ เชิงชาย โครงหลังคา
 ฯลฯ ก็จะท�ารายได้เพิ่ม 10-15% แนะน�าถือรับปันผลสูง ให้ราคาพื้นฐาน 8 บาท อิงกับ P/E ปีนี้ที่ 12.5 
เท่า (Mean 5 ปี) คาดการณ์Dividend Yield ปี 22F-23F ไว้ที่ 5.8% และ 6.0% ต่อปี (จ่ายปีละ 2 ครั้ง) นักัวิเคราะห์ : จั้นที่ร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุัล

นักัวิเคราะห์&กัลยุที่ธ์ : อื้าภาภรณ์์ แสวงพรรค
arparporns@th.dbs.com : Tel. 02 857 7829



มุุมุวิิเคราะห์์หุ์�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ดีีบีเอส วิิคเคอร์ส : FPT
แนะนำาถ่ือ ริาคาพ่�นฐาน 15.90 บาท

FPT คำาแนะนำา: ถืือ็ ริ่าคาปิด 15.10 บาท
ริ่าคาพื�นฐาน 15.90 บาท (เดิม 14.50 บาท)
ธุริ่กิัจกัำาลังฟ้�นตัวดี  

• ก�าไร 3QFY22 โตก้าวกระโดด 47% y-o-y ท่ามกลางธุรกิจก�าลังฟ้ืนตัวดี
กอปรกับมีก�าไรจากการขายสินทรัพย์เข้า FTREIT 

 • ล่าสุดได้มีการเข้าซ้ืึ่อ 2 บริษัทท่ีอินโดนีเซีึ่ย ซ่ึึ่งท�าธุรกิจเก่ียวกับสินทรัพย์
ให้เช่า (industrial properties)  

• คาดว่าก�าไรปีน้ีดูแข็งแกร่ง ส่วนหน่ึงมาจากฐานเปรียบเทียบท่ีต�่าด้วย 

 • คงค�าแนะน�า: ถือ ด้วยราคาพ้ืนฐานใหม่ท่ีปรับข้ึนให้เป็น 15.90 บาท ราคา
ปิดมีส่วนเพ่ิมได้อีก 5% ถือว่าไม่ได้มากนัก 

นักัวิเคราะห์ : จั้นที่ร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุัลนักัวิเคราะห์ : จั้นที่ร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุัล
chanpens@th.dbs.com : Tel. 02 857 7824  



มุุมุวิิเคราะห์์หุ์�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ดีีบีเอส วิิคเคอร์ส : IVL
แนะนำาถ่ือ ริาคาพ่�นฐาน 70 บาท

IVL คำาแนะนำาซืึ่�อ็ ริ่าคาปิด 44 บาท  
ริ่าคาพื�นฐาน 70 บาท 
กัำาไริ่สุ่ทธิ 2Q22 ทำา All-time high  

• ก�าไรสุทธิ 2Q22 เท่ากับ 20.3 พันล้านบาท เติบโตแกร่ง +143%YoY และ +44%QoQ 
และดีกว่าท่ีตลาดคาด ไว้ 83% หนุนโดยก�าไรของธุรกิจ PET และ IOD ท่ีดีข้ึน และท�างบ
รวมกับบริษัทท่ีซ้ืึ่อกิจการเข้ามา รวมถึงมีก�าไร สต็อก 6.6 พันล้านบาทด้วย   

• Core EBITDA ใน 2Q22 เท่ากับ 198 US$/ตัน เพิ่มขึ้นถึง +50%YoY และ +16%QoQ 
จากปริมาณผลิตและ ขายเพิ่มขึ้น (+6%YoY, +1%QoQ)และสเปรดสูงขึ้น  

• แนวโน้มก�าไร 2H22F คาดว่าก�าไรจะอ่อนลง HoH แต่ยังอยู่ในเกณฑ์์สูง ทั้งนี้ 2H เป็น
ช่วง Low season ของ PET, จีนล็อกดาวน์ และมาร์จิ้นกลับสู่ภาวะปกติ แต่คาดว่าจะลด
ลงไม่มากเพราะมีการท�างบรวมกับ Oxiteno เข้ามา ช่วยเสริม  

• ปรับเพ่ิมคาดการณ์ก�าไรสุทธิปี 22F/23F ข้ึน 55%/16% สะท้อน Core EBITDA 
margin/ตัน ท่ีดีกว่าคาดการณ์เดิม 

 • คงค�า แนะน�าซึ่ื้อ ให้ราคาพื้นฐาน 70 บาท อิงกับ P/BV ปีนี้ที่ 2.15 เท่า (Mean+1SD) 
นักัวิเคราะห์ : จั้นที่ร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุัล

นักัวิเคราะห์ : ดุลเดช บิูค
duladethb@th.dbs.com : Tel. 02 857 7833 



มุุมุวิิเคราะห์์หุ์�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ดีีบีเอส วิิคเคอร์ส : KCE 
แนะนำาถ่ือ ริาคาพ่�นฐาน 54 บาท 

KCE คำาแนะนำา: ถืือ็ ริ่าคาปิด 57.50 บาท 
ริ่าคาพื�นฐาน 54.00 บาท (ปรัิ่บลดจากั 56.00 บาท)
อั็ตริ่ากัำาไริ่ ได้รัิ่บผลลบจากัวัตถุืดิบข่้�น  

• ก�าไรสุทธิ 2Q22ออกมาต�่ากว่าท่ีเราและตลาดคาด ราคาหุ้นตอบรับในทางลบมาก 

• ก�าไรสุทธิ 2Q22 ลดลง 7% y-o-y เป็น 372 ล้านบาท นับว่าอัตราก�าไร ได้รับผลลบ 
และถูกกดดันจากวัตถุดิบท่ีมี ราคาปรับข้ึนไป   

• เพ่ือสะท้อนสถานการณ์ในปัจจุบัน คือ อัตราก�าไรในช่วง 1H22 ท่ีต�่ากว่าคาด จึงได้
ปรับลดประมาณการปีน้ีและปี หน้าในอัตรา 8-9%   

• คงค�าแนะน�าเพียง ถือ ราคาพ้ืนฐานใหม่ปรับลงเป็น 54.00 บาท อิงตาม 26x PE ซ่ึึ่ง
คิดเป็น -0.25SD ของค่าเฉล่ีย PE ในอดีตท่ีซ้ืึ่อขายกันมา 

นักัวิเคราะห์ : จั้นที่ร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุัล
นักัวิเคราะห์ : จั้นที่ร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุัล

chanpens@th.dbs.com : Tel. 02 857 7824  



มุุมุวิิเคราะห์์หุ์�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ดีีบีเอส วิิคเคอร์ส : OSP
แนะนำาถ่ือ ริาคาพ่�นฐาน 34 บาท

OSP คำาแนะนำา: ถืือ็ ริ่าคาปิด 31.75 บาท  
ริ่าคาพื�นฐาน 34.00 บาท  
กัำาไริ่ 2Q65 ถ่ืกับั�นทอ็นจากัมาร์ิ่จินลด

• ก�าไร 2Q22ออกมาไม่สดใสนักเป็น 604 ล้านบาท, ลดลง 26.4% y-o-y และต�่าลง 
19.5% q-o-q, ถือว่าสอดคล้อง กับท่ีคาดไว้  

• ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.45 บาท คิดเป็น dividend yield ท่ี 1.4%  

• แต่ส่ิงท่ีดีคือ งวด 3Q22F คาดว่าจะกลับมาฟ้ืนตัวได้ เพราะฐานก�าไรปีท่ีแล้วต�่าเป็น
พิเศษ จากการปิดเมืองอย่าง เข้มงวด   

• คงค�าแนะน�า: ถือ ด้วยราคาพ้ืนฐาน 34.00 บาท ให้ส่วนเพ่ิมได้ ไม่ถึงกับมาก 

นักัวิเคราะห์ : จั้นที่ร์เพ็ญ ศิริธนารัตนกุัล

นักัวิเคราะห์ : ล่นา แพรรักัขกิัจ้
leenap@th.dbs.com : Tel. 02 857 7826  



มุุมุวิิเคราะห์์หุ์�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ดีีบีเอส วิิคเคอร์ส : PTTGC 
แนะนำาซ่ื้�อ ริาคาพ่�นฐาน 62 บาท 

PTTGC คำาแนะนำาซืึ่�อ็ 
ริ่าคาปิด 46.75 บาท ริ่าคาพื�นฐาน 62 บาท  
ริ่าคาหุ้นส่ะท้อ็นปัจจัยลบไปพอ็ควริ่แล้ว  

• ก�าไรสุทธิ 2Q22 ถูกกดดันจากขาดทุน ท�าประกันความเส่ียงและข�าดทุน FX ท�าให้มีก�าไรสุทธิ
บรรทัดสุดท้าย เพียง 1.38 พันล้านบาท ลดลงถึง -94%YoY, -67%QoQ แย่กว่าท่ีเราและตลาดคาด
ไว้ 73%/39% ธุรกิจโรงกล่ันดีข้ึน โดยค่าการกล่ัน GRM เพ่ิม +939%YoY และ +178%QoQ เป็น 21.1 
US$/bbl และก�าไรอะโรเมติกส์ดีข้ึนกว่าเท่าตัว QoQ แต่ผลประกอบการธุรกิจโอเลฟินส์แย่ลง มีขาดทุน
ประกันความเส่ียง 12.7 พันล้านบาท และขาดทุน FX 4.4 พันล้านบาท  

• แนวโน้มผลประกอบการ 3Q22F ในส่วนของโรงกล่ันคาดว่าก�าไรจะอ่อนลงตามค่าการกล่ันท่ีลดลง
 QoQ (ค่าการ กล่ันน�้ามัน JET และดีเซึ่ลลดลงมาแล้ว 25%-26% QTD) ด้านสเปรดอะโรเมติกส์ก็อ่อน
ตัวลงกว่า 20-30% QoQ เพราะจีนล็อกดาวน์ และธุรกิจยานยนต์ผลิตได้น้อยลงจากปัญหาขาดแคลน
ชิป ส่วนสเปรดโอเลฟินส์ก็อ่อนลง 15- 19% QoQ เช่นกัน อย่างไรก็ดี คาดว่าขาดทุนประกันความเส่ียง
จะน้อยลงมาก QoQ  

• Valuation จูงใจ...คงค�าแนะน�าซึ่ื้อให้ราคาพื้นฐาน 62 บาท อิงกับ P/BV ปีนี้ที่ 0.88 เท่า (Mean 5 ปี
) ทั้งนี้คาดว่าผล ประกอบการผ่านจุดต�่าสุดแล้ว และก�าไรใน 2H22F จะดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 2Q22 ขณะที่ 
Valuation ถูก ณ ราคา ปัจจุบันมี P/BV ต�่าเพียง 0.7 เท่า 

นักัวิเคราะห์ : ดุลเดช บิูค
duladethb@th.dbs.com : Tel. 02 857 7833 



มุุมุวิิเคราะห์์หุ์�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ดีีบีเอส วิิคเคอร์ส : SC
แนะนำาซ่ื้�อ ริาคาพ่�นฐาน 4.20 บาท 

SC คำาแนะนำา : ซืึ่�อ็ ริ่าคาปิด 3.54 บาท 
ริ่าคาพื�นฐาน 4.20 บาท  
กัำาไริ่ 2Q65 ดีตามคาด,ปันผลริ่ะหว่างกัาลครัิ่�งแริ่กั 

• ก�าไร 2Q65 ฟ้ืนตัวสดใสตามคาดเป็น 581 ล้านบาท (+12% y-o-y,+50% q-o-q) เพราะโอนได้มาก 5.0 พันลบ. 

 • ยอดขาย 2Q65 ท�า สถิติสูงสุดใหม่ท่ี6.7 พันล้านบาท เพราะโครงการใหม่ขายดีและเร่ิมขายคอนโดด้วย 

 • ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นคร้ังแรกท่ี0.08 บาท คิดเป็นยิลด์ 2.3% XD 24 ส.ค.65 และจ่าย 7 ก.ย.65  

 ซ้ืึ่อ มีอัตราการเติบโตก�าไรท่ีดีคาดปี65F,66F ท�าสถิติใหม่,ปันผล
สูง เป็นผู้น�าบ้านแนวราบ ราคาสูง ก�าไร 2Q65 ฟ้ืนตัวสดใส
 เป็น 581 ล้านบาท (+12% y-o-y,+50% q-o-q) ถือว่าดีข้ึน
มากเทียบกับ 1Q65 ท่ีเป็นก�าไร สุทธิเพียง 388 ล้านบาท (-7% 
y-o-y,-33% q-o-q) เพราะ 2Q65 โอนกรรมสิทธ์ิมาเป็นรายได้
มากถึง 5.0 พันล้านบาท (+ 9% y-o-y,+38% q-o-q) แบ่งเป็น
แนวราบ 89% และคอนโด 11% ด้านอัตราก�าไรข้ันต้นทรงตัวสูง
จาก q-o-q ท่ี31% แต่ สูงกว่า y-o-y ท่ี29% เพราะตามแผนธุรกิจ
ปีน้ีจะไม่ท�าโปรโมชันลดราคาคอนโด ต่างจากปี64อย่างไรก็ตาม
ค่าใช้จ่าย ขาย-บริหารไตรมาสน้ีสูงเป็น -951 ล้านบาท (+23% 
y-o-y,+25% q-o-q) ผลพวงจากการท�ากิจกรรมการตลาดมาก
ข้ึน เพ่ือรองรับการเปิดขายโครงการใหม่จ�านวนมากใน 2Q65 
ยอดขาย 2Q65 ท�า สถิติสูงสุดใหม่ (High Record) ท่ี6.7 พันล้าน
บาท ซ่ึึ่งสถิติเดิมคือ 2Q63 ท่ี6.2 พันล้านบาท และ คิดเป็นการ
เพ่ิมข้ึน 19% y-o-y และ27% q-o-q แบ่งเป็นบ้านแนวราบเพ่ิมข้ึน
 8% q-o-q และคอนโดเพ่ิมถึง 194% q-o-q รวมยอดขาย 1H65 
เป็น 12 พันล้านบาท ส�าหรับยอดขายท่ีเกิดข้ึนจริงคือ ต้ังแต่ต้นปี
ถึงปัจจุบัน (YTD ถึงราว 20 มิ.ย.65) ท�าได้11.5 พันล้านบาทแล้ว
 ถือว่าการเปิดขายโครงการใหม่จ�านวนมากท่ีสุดใน 2Q65 เพ่ิม
โอกาสในการขายได้ดีตาม แผนเป็น 10 โครงการ ท่ีมูลค่า 17.2 พัน
ล้านบาท แบ่งเป็นแนวราบ 9โครงการ และคอนโด 1 โครงการ
 ซ่ึึ่งใช้ช่ือว่า “เรฟ เฟอเรนซ์ึ่สาทร วงเวียนใหญ่” ท่ีมูลค่า 4.0 พัน
ล้านบาท ท�าเลใกล้BTS วงเวียนใหญ่ขณะท่ี1Q65เปิดขายแนวราบ
ไป เพียง 2โครงการ ท่ีมูลค่าขาย 1.5 พันล้านบาท รายละเอียด
การเปิดขายในช่วง 2Q65 บริษัทเผยว่า ณ ปลาย มิ.ย.65 จาก
การเปิดพรีเซึ่ลส์ 8 โครงการใหม่ ท�ายอดขาย ได้2,700 ล้านบาท
 สนับสนุนให้ปัจจุบันบริษัทมียอดขายรวมประมาณ 11,500 ล้าน
บาท แบ่งเป็นยอดขายแนวราบ 9,620 ล้านบาท ซ่ึึ่งมาจากบ้าน
ราคามากกว่า 10 ล้านบาท และบ้านราคาน้อยกว่า 10 ล้านบาท
 ในสัดส่วน 68 : 32 และ มี ยอดขายแนวสูง 1,880 ล้านบาท เรา
เห็นว่าส�าหรับคอนโดใหม่ โครงการเรฟเฟอเรนซ์ึ่ขายได้ราว 20% 

หรือ800 ล้านบาท เป็นตัวเพ่ิมยอดขายคอนโดใน 2Q65 ได้ดีและ
มีการเติบโตสูงเป็นพิเศษตามข้างต้น เพราะ 1Q65 ยังไม่มีการเปิด
ขาย คอนโด อีกท้ังใน 2Q65 ได้มีการจัดท�า Event พิเศษเปิดขาย
คอนโด ท่ีศูนย์การค้าเซ็ึ่นทรัล ได้ยอดขายมาท่ีราว 380 ล้าน บาท
 แนวโน้ม 2H65F จะยังสดใสต่อเน่ือง คาดว่าจะมีโมเมนตัมการ
ขายได้มาก เพราะมีแผนจะเปิดขายโครงการใหม่อีก 15 โครงการ
ใหม่ มูลค่ารวม 22,500 ล้านบาทซ่ึึ่งจะมีคอนโดมิเนียมระดับ 
Luxury บนถนนสุขุมวิท ท�าเลรถไฟฟ้า BTS สถานีทองหล่อ มูลค่า
 2,500 ล้านบาทด้วย โดยปัจจุบันบริษัท มีโครงการเพ่ือขายรวม
 55 โครงการ มูลค่า 43,000 ล้านบาท ส�าหรับยอดขาย 1H65 
ท่ี12 พันล้านบาท คิดเป็น 55% จากเป้าการขายตลอดปีน้ีท่ี22 พัน
ล้านบาทแล้ว ทางด้านรายได้ จากการโอนคาดว่า 1H65อยู่ท่ี8.6 
พันล้านบาท คิดเป็น 39% จากเป้าการรายได้ตลอดปีน้ีของบริษัท
ท่ี 22 พันล้านบาท ท้ังน้ีในงวด 4Q65F คาดว่าจะมีการโอนคอนโด
ใหม่ท่ีสร้างเสร็จ 3โครงการราว 4 พันล้านบาทเข้ามา จึงท�าให้ราย
ได้จะไป เกิดข้ึนมากใน 4Q65F น่ันเอง คงค�าแนะน�า ซ้ืึ่อ ปัจจุบัน
ซ้ืึ่อขายท่ี P/E ปี65F ท่ี5.8 เท่า เทียบกับค่าเฉล่ียกลุ่มท่ี6.3เท่า
 ด้านอัตราการเติบโตก�าไรหลัก ปีน้ีและปี66F เป็น +16%/+5% 
เทียบ y-o-y และเป็นสถิติสูงสุดใหม่ 

 ส่วนยิลด์ปันผลสูงคาดปีน้ีไว้ท่ี 6.3% จุดเด่น เป็น ผู้น�าตลาด
บ้านแพง มีส่วนครองตลาดสูงสุดในบ้านแนวราบท่ีราคามากกว่า
 20 ล้านบาท เป็นสัดส่วน 17% ด้านราคา พ้ืนฐานประเมินด้วย
 P/E ปี65F ท่ี 7.5 เท่าได้เป็น 4.20 บาท อย่างไรก็ตาม อาจจะมี
จุดด้อยในระยะส้ัน คือ คาดว่า อัตราส่วนหน้ีสินสุทธิต่อทุน (Net 
Gearing Ratio) จะสูงสุดส�าหรับรอบปี65F ใน 2Q65 ท่ี 1.12 เท่า
 ซ่ึึ่งมีการใช้เงินกู้มาก ตามการลงทุนในโครงการใหม่ๆสูง และเป็น
ช่วงท่ีจ่ายปันผลปี64 ออกไปด้วย เทียบกับ 1Q65 ท่ีระดับ 1.0 เท่า
 แต่เม่ือ มาถึง 4Q65F ก�าไรท่ีสูงก็จะช่วยเพ่ิมส่วนของผู้ถือหุ้นให้
ได้มากข้ึน ก็จะยังผลให้อัตราส่วนน้ีผ่อนคลายลงได้  

• คงค�าแนะน�า

นักัวิเคราะห์ : ดุลเดช บิูค
duladethb@th.dbs.com : Tel. 02 857 7833 

นักัวิเคราะห์ : สมบัูติ เอื้กัวรรณ์พัฒนา
sombata@th.dbs.com : Tel. 02 857 7835 



มุุมุวิิเคราะห์์หุ์�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ดีีบีเอส วิิคเคอร์ส : TASCO 
แนะนำาแลุะริาคาพ่�นฐาน – Under Review  

TASCO คำาแนะนำา Under Review  
ริ่าคาปิด 16.70 บาท  ริ่าคาพื�นฐาน – Under Review  
กัำาไริ่ 2Q22 ดีกัว่าที�ตลาดคาด 25%

นักัวิเคราะห์ : ดุลเดช บิูค
duladethb@th.dbs.com : Tel. 02 857 7833 

• ก�าไรสุทธิ 2Q22 เติบโต +172%QoQ เป็น 587 ล้านบาท ดีกว่าท่ีตลาดคาดไว้25% แต่ก�าไร
สุทธิยังหดตัว - 32%YoY หากไม่รวมรายการพิเศษต่างๆ พบว่า Norm profitจะอยู่ท่ี 681 
ล้านบาท ลดลง -50%YoY และ -9%QoQ   

• รายได้ใน 2Q22 ทรงตัว YoY แต่ +12%QoQ โดยในด้านปริมาณขายหดตัว แต่ราคาขาย
เฉล่ียสูงข้ึน  

• GPM ลดลงเป็ น 13.7% ใน 2Q22 จาก 23.9% ใน 2Q21 และ 13.9% ใน 1Q22 เพราะต้นทุน
สูงข้ึนตามราคา น�้ามัน  

 • ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีรายได้ดีข้ึน แต่มาร์จ้ินลดลง ซ่ึึ่งเป็นไปตามต้นทุนวัตถุดิบและ
พลังงานท่ีสูงข้ึน ส่วน รายได้อ่ืนๆ ดีข้ึนมา +66%YoY และ +60%QoQ มาจากการขายเงิน
ลงทุน   

• ค�า แนะน�าและราคาพ้ืนฐาน – Under Review  

นักัวิเคราะห์ : ศศิกัานต์ อุื้ดมเวศย์
sasikarnu@th.dbs.com, 02 857 7838 



มุุมุวิิเคราะห์์หุ์�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ดีีบีเอส วิิคเคอร์ส : TEAMG
แนะนำาขาย ริาคาพ่�นฐาน 4.16 บาท

TEAMG แนะนำาข้าย ริ่าคาปิด 6.10 บาท 
 ริ่าคาพื�นฐาน 4.16 บาท 
 กัำาไริ่ 2Q22 ลดลงแริ่ง ยังตำ�ากัว่าที�คาด  

นักัวิเคราะห์ : ดุลเดช บิูค
duladethb@th.dbs.com : Tel. 02 857 7833 

• ก�าไร 2Q22 อยู่ท่ี 5.7 ล้านบาทต�่า กว่าท่ีคาดไว้ท่ี 8.7 ล้านบาท ลดลง -69.5%YoY และลง 
-69.1%QoQ รายได้ลดลงเป็นสาเหตุหลักของผลประกอบการท่ีลดลงแรง   

• รายได้ 2Q22 อยู่ท่ี 346.4 ล้านบาทต�่า กว่าท่ีเราคาดไว้ท่ี 381.7 ล้านบาท ลดลง -8.4%YoY 
และลดลง - 16.2%QoQ ต�่า กว่าปีก่อน แม้ว่าปีก่อนจะมีเร่ืองล๊อคดาวน์แต่รายได้ในไตรมาสน้ี
ต�่ากว่า รายได้โครงการ ภาครัฐ+งานใหญ่ไม่สามารถรับรู้ได้  

• อัตราก�าไรข้ันต้นใน 2Q22 ดีกว่าคาดเล็กน้อยอยู่ท่ี 24.7% จากท่ีคาดไว้ท่ี 22.2%  

• แม้ว่าราคาจะลงมาแรงจาก 10 บาทเหลือ 6.10 บาท
 ต้ังแต่เราแนะน�า “ขาย” แต่ท่ีราคาน้ีก็ยังไม่มีส่วนเพ่ิม
 จากราคาพ้ืนฐานท่ี4.16 บาท ท่ีใช้ก�าไรปี2022 และ
ใช้PE 20 เท่าคงค�าแนะน�า “ขาย” ธีมลงทุน: เข้าสู่
ธุรกิจสาธารณูปโภค บริษัทเป็นผู้น�าทางด้านวิศวกร
ท่ีปรึกษา โดยด�าเนินธุรกิจท่ีปรึกษาด้านวิศวกรรม
และส่ิงแวดล้อม แบบครบวงจรต้ังแต่ การศึกษา
 ออกแบบ จัดท�ารายงาน บริหารโครงการและควบคุม
งานก่อสร้าง รวมถึงการจัดท�ารายงานประเมินผลก
ระทบ ด้านส่ิงแวดล้อม โดยบริษัทมีความช�านาญและ
มีช่ือเสียงในเร่ืองน�้า ท�าให้งานท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองน�้า
รวมถึงการสร้างเข่ือน ในต่างประเทศท่ีบริษัทมีความ
เช่ียวชาญสูง ท�าให้บริษัทมีโอกาสได้งานในส่วนของ
งานท่ีเก่ียวข้องกับน�้ามากกว่าบริษัทอ่ืน แต่ก�าไรใน
ระยะส้ันลดลงแรง ไม่แพ้ร�าค�าหุ้นท่ีลง ราคาหุ้นก่อน
หน้าน้ีปรับตัวข้ึนจากความคาดหวังเร่ืองความร่วม
มือ กับผู้ถือหุ้นใหม่ท่ีจะหนุนผลประกอบการในระยะ

กลาง-ยาว ท�าให้ราคาปรับตัวข้ึนต่อเน่ือง แต่อย่างไร
ก็ตาม ในระยะส้ัน แนวโน้มก�าไรไม่สามารถเติบโตได้
ทันราคาหุ้นท่ีปรับตัวข้ึนเร็ว ก�าไรในระยะส้ันลดลง
เร็ว ผลประกอบการต้ังแต่ไตรมาส 1 เป็นต้นมาก�าไร
ใน 1Q22 ลดลง -14.1%YoY และลดลง -51.9%QoQ 
และก�าไรในไตรมาส 2 ลดลงอีก -69.5%YoY และ ลง
 -69.1%QoQ จากการท่ีไม่สามารถรับรู้รายได้โครงการ
ใหญ่และโครงการภาครัฐท่ียังไม่มีความคืบหน้า ก�าไร
ในคร่ึงปี แรกจะเป็นเพียง 17% ของก�าไรท่ีเราประเมิน
ไว้ท้ังปีแต่ปกติบริษัทมีแนวโน้มผลประกอบการฟ้ืนตัว
ในไตรมาสสุดท้ายของ ปีติดตามการรับรู้รายได้งาน
ใหญ่ท่ีอาจจะเข้ามาทันในไตรมาสสุดท้ายของปี การ
ประเมินมูลค่าหุ้น ประเมินราคาพ้ืน ฐานท่ี4.16 บาท 
ใช้P/E 20 เท่าของก�าไรปี 2022 โดยก�าไรท่ีออกมาใน 
ระยะส้ันยังไม่สามารถตามราคาหุ้นท่ีก่อนหน้าน้ีปรับตัว
ข้ึนแรงได้ทัน ยังคงค�าแนะน�า “ขาย” 

นักัวิเคราะห์ : พงศ์ภัที่ร สิริพิพัฒน์
pongpats@th.dbs.com : Tel. 02 857 7825 



มุุมุวิิเคราะห์์หุ์�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ดีีบีเอส วิิคเคอร์ส : TIDLOR
แนะนำาซ่ื้�อ ริาคาพ่�นฐาน 41 บาท

TIDLOR คำาแนะนำา ซึ่ื�อ็ ริ่าคาปิด 29.75 บาท 
ริ่าคาพื�นฐาน 41 บาท กัำาไริ่ 2Q22 ทำา Record high  

นักัวิเคราะห์ : ดุลเดช บิูค
duladethb@th.dbs.com : Tel. 02 857 7833 

• ก�าไรสุทธิ 2Q22 เท่ากับ 981 ล้านบาท เพิ่มขึ้น +26%YoY และ +4%QoQ เป็นไปตามที่เรา
คาดไว้ หนุนโดยการ เติบโตของสินเชื่อ, NIM เพิ่มขึ้น และรายได้ Fee ขยายตัว ด้านก�าไรก่อน
ส�ารอง (PPOP) งวด 2Q22 โตแกร่ง +37%YoY, +15%QoQ  

• สินเชื่อขยายตัว +28.8%YoY, +7.6%QoQ และ +15%YTD เป็น 70.7 พันล้านบาทในสิ้นมิ.ย
.22 ส่วนหนึ่งมาจาก ความส�าเร็จในการท�าสินเชื่อบัตรติดล้อ ปัจจุบันมีผู้ถือบัตรราว 4 แสน
ราย รวมถึงการขยายสาขาต่อเนื่อง  

• NPL ratio สิ้น 2Q22 ขยับขึ้น เป็น 1.39% จาก 1.25% ในสิ้น 1Q22 การตั้งส�ารอง ECL สูง
ขึ้นใน 2Q22 สอดคล้อง กับภาวะเศรษฐกิจ ด้าน Coverage ratio สูงที่ 270% ในสิ้น 2Q22  

• คงค�าแนะน�าซ้ืึ่อ ให้ราคาพ้ืนฐาน 41 บาท อิงกับ P/BV ปีน้ีท่ี 3.8 เท่า (Mean 5 ปี) 

นักัวิเคราะห์ : ธนิน่ สถิรเร้อื้งชัย
 thaninees@th.dbs.com : Tel. 02 857 7837 



มุุมุวิิเคราะห์์หุ์�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บล.ดีีบีเอส วิิคเคอร์ส : WHA
แนะนำาซ่ื้�อ ร�ค�พื�นฐ�น 4.15 บ�ท 

WHA คำาแนะนำา : ซืึ่�อ็ ริ่าคาปิด 3.12 บาท 
ริ่าคาพื�นฐาน 4.15 บาท  กัำาไริ่หลักั 2Q65 เติบโตส่ดใส่ 
• ก�าไรสุทธิ 2Q65 เป็น 290 ล้านบาท สูงกว่าคาด 178 ล้านบาท เพราะการโอนนิคมฯ และขาดทุน FX ดีกว่า ท่ีคาดไว้ 

• ก�าไรหลัก 2Q65 339 ล้านบาท (+20% y-o-y,+34% q-o-q) ผลพวงจากการโอนนิคมฯท่ีมากและธุรกิจไฟฟ้าฟ้ืนตัว 

• ข่าวดีคือ มีโอกาสจะขายนิคมฯได้เพ่ิมอีก 600-700 ไร่ ใน 3Q65 น้ีด้านธุรกิจโลจิสติกส์, น�้า และไฟฟ้าฟ้ืน ตัวดีข้ึน   

• ซ้ืึ่อคาดว่านิคมฯท้ังไทยและเวียดนามได้ประโยชน์จากการย้ายฐานลงทุน และราคาพ้ืนฐานประเมินด้วย วิธีSOP ก�าไรหลัก
 2Q65 อยู่ในเกณฑ์์ดีเป็น 339 ล้านบาท (+20% y-o-y,+34% q-o-q) สาเหตุท่ีก�าไรเติบโตดีy-o-y คือ การ โอนนิคมฯได้มาก
ข้ึน ยังผลให้รายได้จากการขายนิคมฯสูงข้ึน 46% เป็น 783 ล้านบาท แม้ว่าก�าไรตามส่วนได้เสียจากการ ด�าเนินงานของบริษัท
ร่วมคือโรงไฟฟ้าลดลง 12% เป็น 239 ล้านบาท ซ่ึึ่งปีน้ีเผชิญกับต้นทุนก๊าซึ่สูงข้ึนมาก ขณะท่ีรายได้ ค่า FT ยังชดเชยได้น้อย 

ส�าหรับสาเหตุหลักท่ีก�าไรเพ่ิมข้ึนก้าวกระโดด
 q-o-q คือ ก�าไรตามส่วนได้เสียจากการ
ด�าเนินงาน ของบริษัทร่วมคือโรงไฟฟ้าฟ้ืน
ตัวดีข้ึนคือ ในงวด 2Q65แบ่งเป็น 2 ส่วน
คือ1) โรงไฟฟ้า IPP Gheco-One ไม่ได้มี
การปิด โรงไฟฟ้า ขณะท่ี 1Q65 มีหยุดไป
 และต้นทุนถ่านหินลดลง ซ่ึึ่งในงวด 1Q65 
สูงผิดปกติมีเหตุการณ์อินโดนีเซีึ่ยห้าม
 ส่งออกถ่านหิน และ2) โรงไฟฟ้าในส่วน
 SPP ท่ีให้บริการลูกค้าอุตสาหกรรม ในงวด
 2Q65ได้รับค่าชดเชย FT จากต้นทุน ก๊าซึ่
ท่ีสูงข้ึนมากกว่า 1Q65 ก�าไรสุทธิ2Q65 ดู
น่าพอใจ เป็น 290 ล้านบาท (+11% y-o-y, 
-56% q-o-q) แต่มีผลมาจากรายการก�าไร/
(ขาดทุน) อัตราแลกเปล่ียน ส่วนใหญ่มาจาก
หน้ีต่างประเทศของโรงไฟฟ้าซ่ึึ่งเป็นบริษัท
ร่วมของบริษัท รวมท้ังรายการก�าไรจากการ
 ขายสินทรัพย์ท้ังน้ีในงวด 2Q65 มีรายการ
ขาดทุนอัตราแลกเปล่ียนถึง 228 ล้านบาท
 จากการท่ีบาทแข็งค่ามากเทียบกับ ดอลลาร์
 อีกท้ังรายได้อ่ืนๆก็สูงผิดปกติจากการขาย
เงินลงทุน-ก�าไรตีมูลค่าเงินลงทุนระยะยาว
 แต่ส�าหรับฐาน y-o-y หรือ 2Q64 มีขาดทุน
อัตราแลกเปล่ียน 87 ล้านบาท ส่วน q-o-q 
มีก�าไรพิเศษจากการขายหุ้น Data Center 
ออกไปสูงถึง 385 ล้านบาท และก�าไรอัตรา
แลกเปล่ียน 18 ล้านบาท รายการพิเศษเหล่า
น้ีท�าให้ก�าไรสุทธิมีความผันผวนสูง ดังน้ัน
เม่ือ พิจารณาก�าไรหลักตามข้างต้น โดยไม่
นับก�าไรพิเศษ ก็จะท�าให้การพิจารณาสม

เหตุสมผลมากข้ึน รายละเอียดของรายได้
และอัตราก�า ไรข้ันต้น ใน 2Q65 รายได้ค่า
เช่าและบริการทรงตัวเป็น 284 ล้านบาท
 รายได้จาก นิคมฯเป็น เป็น 783 ล้านบาท
 เพ่ิมข้ึน 46% y-o-y ส่วนรายได้การขาย
สาธารณูปโภค ส่วนใหญ่เป็นน�้าอุตสาหกรรม
เป็น 663 ล้านบาท เพ่ิม 11% y-o-y ด้าน
อัตราก�าไรข้ันต้นของธุรกิจเช่าและบริการ
ปรับลง เพราะมีภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
 เพ่ิมข้ึน ส�าหรับอัตราก�าไรข้ันต้นนิคมฯเพ่ิม 
เน่ืองจากมีการโอนนิคมฯจากไทยท้ังหมด ซ่ึึ่ง
ปกติจะมีอัตราก�าไรสูงกว่าท่ี เวียดนาม ส่วน
อัตราก�าไรข้ันต้นธุรกิจการสาธารณูปโภค
ต�่าลงเล็กน้อย เพราะมีค่าไฟฟ้าและค่าบ�ารุง
รักษาสูงข้ึน  

ความคืบหน้าธุรกิจ ยังเป็นไปตามเป้าหมาย
 ในรอบครึ่งแรกปีนี้บริษัทขายนิคมฯได้แล้ว
 40-45% หรือประมาณ 500- 563 ไร่จาก
เป้าหมายปีนี้ที่1,250 ไร่ (+40% y-o-y) โดย
ส่วนใหญ่จะเป็นยอดขายจากไทย ส�าหรับ
นิคมฯเวียดนามเป็น การลงนาม LOI จะมี
การเจรจาต่อไปที่ราวๆ 200 ไร่ โดย ณ สิ้น 
2Q65 บริษัทมียอดขายรอโอน (Backlog) ที่
ประมาณ 500 ไร่ซึ่ึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ต่อไป
ในอนาคต อีกทั้งก�าลังเจรจาขายผืนใหญ่ถึง 
600-700 ไร่ หากส�าเร็จก็คาดว่าจะเป็น แรง
กระตุ้นราคาหุ้นได้ด้านการปล่อยเช่าพื้นที่โล

จิสติกส์ในงวด 2Q65 ท�าได้เพิ่มอีก 55,000 
ตรม. อุตสาหกรรมของผู้เช่า เป็นประเภท
 E-Commerce, Express Service รวมยอด
พื้นที่ปล่อยเช่าในรอบ 1H65 เป็น 111,136 
ตรม.หรือเป็นสัดส่วน ที่60% จากเป้าปีนี้
ที่185,000 ตรม. ด้านการปล่อยเช่าระยะสั้น
ท�าได้ดีมากเป็น 96,071 ตรม. ใกล้เคียงเป้า
ปีนี้ที่ 1 แสน ตารางเมตรแล้ว ส�าหรับด้าน
ธุรกิจน�้าเพื่ออุตสาหกรรมของ WHAUP ก็
เป็นไปตามแผนทั้งที่ไทยและเวียดนาม คง
ค�าแนะน�า ซึ่ื้อ ข้อดีคือ คาดว่า WHA จะเป็น
อีกหนึ่งหลักทรัพย์ที่ได้ประโยชน์จากศบค.
เปิดให้ต่างชาติเข้าไทยได้ง่าย ขึ้น ครั้งใหญ่
ตั้งแต่1 ก.ค.65 นี้เพราะจะช่วยเสริมธุรกิจ
ให้ฟื้นตัวดีส่วนการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน
 REIT ทั้ง WHART และ WHAIR ที่มูลค่า
 4.0 และ1.4 พันล้านบาท ตามล�าดับ ก็มี
ความคืบหน้าไปตามล�าดับ มีการขอมติผู้ถือ
หน่วยเพิ่มทุน และยื่นไฟลิ่งต่อไป คาดว่า
ก�าไรหลัก 1H65F จะเป็นสัดส่วนเพียง 17% 
จากประมาณการทั้งปี65F เพราะการโอน
นิคมฯ จะไปมากใน 3Q65F และก�าไรขาย
สินทรัพย์จะบันทึกใน 4Q65F ส�าหรับอัตรา
การเติบโตของก�าไรหลักปี65F และ 66F 
คาดว่าเป็น +18%/+4% ตามล�าดับ และคาด
การณ์อัตราผลตอบแทนปันผลปี65F อยู่
ในเกณฑ์์น่าพอใจเป็น 4.2% ประเมินราคา
พื้นฐานไว้ที่ 4.15 บาท ด้วยวิธีSOP (Sum 
of Parts) ราคาปิดมีส่วนเพิ่มได้อีกถึง 33% 
เทียบกับราคาพื้นฐาน  

นักัวิเคราะห์&กัลยุที่ธ์ : สมบัูติ เอื้กัวรรณ์พัฒนา
sombata@th.dbs.com : Tel. 02 857 7835 



สัังคมอิินไซด์์คอลััมน์์สัังคมอิน์ไซด์์

พัักหายใจ 
ส่วัส่ดีค่ะกัลับมาพบกัับแมกักัาซีึ่นหุ้นอิ็นไซึ่ด์ปริ่ะจำาเดือ็น ส่.ค. 65 แมกักัาซีึ่นอ็อ็นไลน์ที�ร้่ิ่ล่กัร้่ิ่จริิ่ง

คลุกัวงในหุ้นส่ไตล์กัล้วยๆ  โดยคอ็ลัมน์สั่งคมอิ็นไซึ่ด์ฉบับนี�  ยังมีข่้าวส่าริ่ในแวดวงกัาริ่ลงทุน
 บริิ่ษัทจดทะเบียน มาอั็พเดทกัันเช่ีนเคยค่ะปลายเดือ็น กั.ค. ต่อ็เนื�อ็งมา ส่.ค.  ตลาดเงิน ตลาดทุน  
มีห้วงเวลาให้พักัหายใจบ้าง  หลังตัวเลข้เงินเฟ้อ็ส่หรัิ่ฐ กั.ค. ข้ยายตัว 8.5% YoY ตำ�ากัว่าคาด ทำาให้

นักัลงทุนคาดหวังว่าเฟดจะเปลี�ยนท่าทีต่อ็นโยบายกัาริ่เงินแบบผ่อ็นคลายมากัข่้�น 

ส่วนตลาดหุ้นไที่ย ตอื้บูรับูกัารประชุมกันง. ม่มติปรับูขึ�นอัื้ตรา
ดอื้กัเบู่�ยนโยบูาย 0.25% ไปท่ี่�ระดับู 0.75% และส่งสัญญาณ์
ขึ�นดอื้กัเบู่�ยอื้ย่างค่อื้ยเป็นค่อื้ยไปในระยะข้างหน้า ขณ์ะ
เด่ยวกััน ช่วงน่�เป็นเร้�อื้งขอื้งกัารประกัาศงบู Q2/65 ขอื้ง
บูริษััที่จ้ดที่ะเบู่ยน  อื้ย่างไรก็ัด่กัารเที่รด-เก็ังกัำาไร- กัารลงทุี่น
ยังต้อื้งใช้ความระมัดระวัง เพราะระยะที่างข้างหน้าก็ัยังม่
ความผันผวนอื้ยู่ค่ะ  

ขณ์ะท่ี่� SET Index ใน 7 เด้อื้นแรกัปี 2565 ได้แรงหนุน
จ้ากัอุื้ตสาหกัรรมท่ี่�ได้รับูอื้านิสงส์จ้ากักัารกัลับูมาเปิดเม้อื้ง
 โดยกัลุ่มอุื้ตสาหกัรรมท่ี่�ปรับูตัวด่กัว่า SET Index เม้�อื้
เท่ี่ยบูกัับูสิ�นปี 2564 ได้แก่ั กัลุ่มบูริกัาร กัลุ่มที่รัพยากัร 
และกัลุ่มเกัษัตรและอุื้ตสาหกัรรมอื้าหาร 

ด้านภาวะตลาดหลักัที่รัพย์ไที่ย  ณ์ สิ�นเด้อื้นกัรกัฎาคม 2565 
SET Index ปิดท่ี่� 1,576.41 จุ้ด ปรับูเพิ�มขึ�น 0.5% จ้ากัเด้อื้น
ก่ัอื้นหน้า เป็นในทิี่ศที่างเด่ยวกัับูดัชน่ตลาดหลักัที่รัพย์อ้ื้�นใน
ภูมิภาค เม้�อื้เท่ี่ยบูกัับูสิ�นปี 2564 SET Index ปรับูลดลง 4.9% 

ในเดือนกรกฎาคม 2565 มูลค่าการซ้ืึ่อขายเฉล่ียต่อ
วันใน SET และ mai อยู่ท่ี 61,857 ล้านบาท ลดลง 
27.5% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยใน 
 7 เดือนแรกปี 2565 มูลค่าการซ้ืึ่อขายเฉล่ียต่อวัน
อยู่ท่ี 83,958 ล้านบาท โดยผู้ลงทุนต่างประเทศ
กลับมาซ้ืึ่อสุทธิในเดือนกรกฎาคม โดยซ้ืึ่อสุทธิ
 4,662 ล้านบาท ท�าให้ใน 7 เดือนแรกปี 2565 ผู้
ลงทุนต่างชาติซ้ืึ่อสุทธิรวม 113,730 ล้านบาท อีกท้ัง
ผู้ลงทุนต่างประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซ้ืึ่อขายสูงสุด
ต่อเน่ืองเป็นเดือนท่ี 4  ในเดือนกรกฎาคม 2565 มี
บริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ซ้ืึ่อขายใน SET 1 บริษัท

 ได้แก่ บมจ. ไทยประกันชีวิต (TLI) และใน mai 2 
บริษัท ได้แก่ บมจ. เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป (BLESS) 
และ บมจ. ชิค รีพับบลิค (CHIC) Forward P/E 
ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม
 2565 อยู่ท่ีระดับ 16.1 เท่า สูงกว่าค่าเฉล่ียของ
ตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซ่ึึ่งอยู่ท่ีระดับ 12.5 เท่า
 และ Historical P/E อยู่ท่ีระดับ 17.0 เท่า สูงกว่า
ค่าเฉล่ียของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซ่ึึ่งอยู่ท่ีระดับ
 13.0 เท่า อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ ส้ินเดือน
กรกฎาคม 2565 อยู่ท่ีระดับ 2.79% ต�่ากว่าค่าเฉล่ีย
ของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซ่ึึ่งอยู่ท่ี 2.98% 



ริ่อ็งผ้่จัดกัาริ่ หัวหน้าส่ายงานวางแผนกัลยุทธ์
อ็งค์กัริ่ ตลาดหลักัทรัิ่พย์แห่งปริ่ะเทศไทย

นายศริ่พล ตุลยะเส่ถีืยริ่

เปิดเผยว่า ใน 7 เดือนแรกปี 2565 มีเงินลงทุนเคล่ือนย้ายมายัง
ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตาม แนวโน้มค่าเงินดอลล่าร์
สหรัฐท่ีแข็งค่าจากการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับ
ข้ึนดอกเบ้ียนโยบายในอนาคต ท�าให้ค่าเงินในภูมิภาค ASEAN
อ่อนค่าลงอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ดี เงินบาทท่ีอ่อนค่าส่งผลบวก
ต่อภาคการส่งออกและท่องเท่ียวไทย โดย ณ ส้ินเดือนกรกฎาคม
 2565 SET Index ปิดท่ี 1,576.41 จุด ปรับเพ่ิมข้ึน 0.5% จากเดือน
ก่อนหน้า เป็นในทิศทางเดียวกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์อ่ืนในภูมิภาค 

ส่วนภาวะตลาดสัญญาซ้ืึ่อขายล่วงหน้า ในเดือนกรกฎาคม 2565 
ตลาดสัญญาซ้ืึ่อขายล่วงหน้า (TFEX) มีปริมาณการซ้ืึ่อขายเฉล่ียต่อ
วัน 465,349 สัญญา ลดลง 27.2% จากเดือนเดียวกันของปีก่อน
 ท่ีส�าคัญจากการลดลงของ Single Stock Futures และ SET50 
Index Futures และในช่วง 7 ปีเดือนแรกของปี 2565 TFEX 
ปริมาณการซ้ืึ่อขายเฉล่ียต่อวัน 557,397 สัญญา เพ่ิมข้ึน 2.8% 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 

ส่่วนแวดวง บริิ่ษัทจดทะเบียน  เริิ่�มที�บมจ.

บูริษััที่ ปตที่. นำ�ามันและกัารค้าปล่กั จ้ำากััด (มหาชน) 
OR  รายงานผลกัารดำาเนินงานไตรมาส 2/65 ม่รายได้
ขายและบูริกัาร 211,431 ล้านบูาที่ และกัำาไรสุที่ธิ 6,568 
ล้านบูาที่ จ้ากัปริมาณ์กัารขายท่ี่�เติบูโตอื้ย่างต่อื้เน้�อื้ง
ในทุี่กักัล่มธุรกิัจ้ ตามกัารฟ้�นตัวขอื้งเศรษัฐกิัจ้หลังจ้ากั
มาตรกัารควบูคุมสถานกัารณ์์กัารแพร่ระบูาดขอื้งโรค 
COVID-19 เริ�มผ่อื้นคลาย พร้อื้มเดินหน้าในทิี่ศที่างใหม่
ขอื้งกัารดำาเนินธุรกิัจ้ท่ี่�มุ่งสร้างกัารเติบูโตอื้ย่างยั�งย้น 
(Inclusive Growth) ในทุี่กัมิติ 

OR



สัังคมอิินไซด์์

สัังคมอิินไซด์์

รายงานผลประกอบการไตรมาส
 2/65 โดดเด่น รับรู้ก�าไรจากการ
ด�าเนินงาน 3,081 ล้านบาท เติบโต
 120% YoY จากโรงไฟื้ฟ้ื้า GSRC 
หน่วยท่ี 1-3 ท่ีเปิดด�าเนินการ และ
ส่วนแบ่งก�าไรจาก INTUCH 

GULF

"ปิยะศักัด์ิ อุ็กัฤษฎ์์นุก่ัล"  หัวเรืิ่อ็ใหญ่่ TIDLOR  
ยิ�มแก้ัมปริิ่ตัวเลข้ริ่ายได้และกัำาไริ่สุ่ทธิ Q2/65 นิวไฮ
ต่อ็เนื�อ็ง คร่ิ่�งปีหลังเดินหน้าข้ยายส่าข้า พัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล  เผยคร่ิ่�งปีแริ่กัข้อ็งปีนี�เปิดส่าข้า
เพิ�มแล้ว 198 แห่ง ริ่วมเป็น 1,484 แห่ง และมียอ็ด
อ็อ็กับัตริ่ติดล้อ็ส่ะส่มแล้วเกืัอ็บ 400,000 ใบ 

TIDLOR

SONIC
เผยงบรวมไตรมาส 2/65 กัำาไริ่ 93.60 ลบ. 
จากัช่ีวงเดียวกัันปีก่ัอ็นกัำาไริ่ 41.79 ลบ.   
ด้านบอร์ดเคาะต้ังบริษัทย่อย รองรับศึกษา
พลังงานทางเลือกเพ่ือขยายธุรกิจ 

ส่งเซ็ปเป้โฮลด้ิง เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
กับ บ.ย่อย WORK  ต้ังบ.ร่วมทุนลุย
ธุรกิจผลิตภัณฑ์์อาหารและเคร่ืองด่ืมผ่าน
นวัตกรรม  โดยเซ็ปเป้โฮลด้ิงจะถือหุ้นใน
สัดส่วน 60%  ม่มูลค่ากัารลงทุี่นในบูริษััที่
ร่วมทุี่นคิดเป็นจ้ำานวนรวม  50 ล้านบูาที่ 

SAPPE




















