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อณ์ุภา ศิิริรวง

ความเชื่่�อม่�น
บรรยากาศการลงทนุในตลาดหุน้เริม่กลบัมาคกึคกัอกีครัง้  ดัชนตีลาดหุน้ไทย ฝ่าแนวต้าน...ฝ่าด่าน เรยีกวา่ มลีุน้ ได้ถงึ  
1,700 จุด หรอืใกล ้1,700 จุด กเ็ป็นไปได้สูง  ด้วยแรงซือ้ของนกัลงทนุต่างชาติ ยังคงเขา้มาต่อเนือ่งอกีครัง้  นบัวา่ เป็น
สัญญาณทีด่ีทีผ่า่นมา  ราคาหุน้ ต่างซมึซบั ตัวแปรเชงิลบ ทัง้เรือ่งของดอกเบีย้ขาขึน้ ตัวเลขเงนิเฟ้อทีป่รบัตัวสูงขึน้ ลา่สุด 
ตัวเลขเงนิเฟ้อกน็า่จะผา่นจุดสูงสุดไปแลว้  นกัลงทนุ  หวนสู่การลงทนุในตลาดสินทรพัย์เสี่ยงอกีครัง้ (ตลาดหุน้)

สภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (ส.อ.ท.) กไ็ด้เปิดเผยผลการสำารวจดัชนคีวามเชือ่มัน่ภาคอุตสาหกรรมในเดือนสิงหาคม 2565 
อยู่ทีร่ะดับ 90.5 ปรบัตัวเพ่ิมขึน้จาก 89.0 ในเดือนกรกฎาคม โดยปรบัตัวเพ่ิมขึน้ ต่อเนือ่งเป็นเดือนที ่3 โดยมปัีจจยัสนบัสนนุ
จากปัจจยัในประเทศเป็นสำาคญั ได้แก ่กจิกรรมทางเศรษฐกจิต่างๆ ทีก่ลบัเขา้สู่ภาวะปกติ หลงัจากสถานการณโ์ควดิ-19 ปรบั
ตัวดีขึน้และภาครฐัผอ่นคลายมาตรการควบคมุโควดิ-19 อย่างต่อเนือ่ง ส่งผลใหก้ารบรโิภคในประเทศมทีศิทางทีด่ีขึน้ สะทอ้น
จากความต้องสินคา้ภาคอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวต่อเนือ่ง ขณะทีบ่รรยากาศการทอ่งเทีย่วมสีัญญาณทีด่ีขึน้หลงัการยกเลกิ 
Thailand Pass รวมถงึมาตรการส่งเสรมิการทอ่งเทีย่วผา่นโครงการเราเทีย่วด้วยกนัชว่ยสนบัสนนุการใชจ้า่ยในประเทศ  

สำาหรบัดัชนฯีคาดการณ ์3 เดือนขา้งหนา้ อยู่ทีร่ะดับ 99.5 ปรบัตัวเพ่ิมขึน้จาก 98.7 ในเดือนกรกฎาคม เนือ่งจากผูป้ระกอบการ
มองวา่ เศรษฐกจิไทยมแีนวโนม้ขยายตัวแบบชา้ๆ โดยมปัีจจยัสนบัสนนุจากการฟ้ืนตัวของภาคการทอ่งเทีย่วและการขยายตัว
ของอุปสงคใ์นประเทศ รวมทัง้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกจิของภาครฐั แต่อย่างไรกต็ามผูป้ระกอบการมคีวามกงัวลเกีย่วกบัการ
ปรบัขึน้อตัราจา้งขัน้ต่ำา ในวนัที ่1 ตุลาคม 2565 รวมถงึการปรบัขึน้คา่ไฟฟ้ารอบใหมใ่นชว่งเดือนกนัยายน - ธนัวาคม 2565 จะ
ส่งผลใหต้้นทนุประกอบการสูงขึน้ นอกจากนีย้ังมคีวามเสี่ยงด้านเศรษฐกจิโลกทีช่ะลอตัว รวมถงึความเสี่ยงด้านภูมริฐัศาสตร์
ต่างๆ อาจส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของไทย  

 

	 เมือ่ความเชือ่มั่น	เกดิขึน้....สิ่งทีย่าก	กง่็าย		โอกาสการลงทนุในตลาดหุ้นเกดิขึน้อกีครั้ง		ขอให้นกัลงทนุทกุท่าน	โชคดคีรับ

 
 
1.	 เร่งออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปร่บขึน้คา่ไฟฟ้า	และการปร่บข่น้คา่จา้ง	ขึน้ต่ำา	อาท	ิการใหส่้วนลดคา่ไฟฟ้า
แกใ่ผูป้ระกอบการ	SMEs,สนบ่สนนุงบประมาณเพ่�อส่งเสริมการจา้งงาน	เพ่�อชื่ว่ยลดต้นทนุใหก้บ่ผูป้ระกอบการ		

2.	 อำานวยความสะดวกในการนำาเขา้แรงงานต่างด้าวจากประเทศเพ่�อนบา้น	เพ่�อแกปั้ญหาแรงงานขาดแคลน	รวมท่ง้
สนบ่สนนุใหผู้ป้ระกอบการนำาเคร่�องจก่รมาใชื่ใ้นการผลติมากขึน้		

3.	 ภาคร่ฐควรเตรียมมาตรการร่บมอ่เพ่�อป้องกน่ผลกระทบกรณเีกดิอุทกภ่ยในพ้่นที�เศรษฐกจิ	รวมท่ง้ควรมแีผนบริหาร
จด่การน้ำาอย่างเป็นระบบเพ่�อแกไ้ขปัญหาอุทกภ่ยและน้ำาแลง้		

ขอ้เสนอแนะต่อภาคร่ฐ		

ประสิทธิ ์กรโชคอนนัต์ บรรณาธกิารบรหิาร





 แมกกาซีนหุน้อินไซด์รายเดือน ฉบับเดือนกันยายน 2565 
ขอนำาเสนอ ข่าวดี ของ 4 บริษัทจดทะเบียน มีความน่าสนใจดังนี้

PTG
ฟอรม์สวย! ไตรมาส 2/2565 โชวก์ำาไรสุทธ ิ

กวา่ 600 ลา้น เพ่ิมขึน้ 271% เผยยอดขายน้ำามนัทำา
สถติิสูงสุดเป็นประวตัิการณก์ารณ ์กวา่ 1,367 ลา้น

ลติร ส่วนธุรกจิ Non-Oil รายได้พุ่ง 2,174 ลา้นบาท 
เพ่ิมขึน้ 71.1% เลง็ทุม่งบทัง้ปี 3 - 4 พันลา้นบาท
 เดินหนา้ขยายธุรกจิเพ่ิม หนนุผลดำาเนนิงานปีนีโ้ต

ทะลเุป้า

ไฟเขยีวลยุ ธุรกจิโรงพยาบาลให้
บรกิารรงัสีรกัษา (Radiotherapy) 

สําหรับ บาํบดัรักษาโรคมะเร็ง 

RJH
ไทยยูเนีย่น ทบุยอดขายสถติิสูงสุดในไตรมาส 2 
โชวผ์ลงานธุรกจิหลกัแขง็แกรง่ หนนุด้วยความ
ต้องการจากผูบ้รโิภคทัว่โลก พร้อมประกาศจา่ย

เงนิปันผลระหวา่งกาลที ่0.40 บาท/หุน้

TUDOD
ประกาศปิดดีลลกูคา้ใหมร่ายใหม ่เป็นหนึง่ในบรษัิทจด
ทะเบยีนในตลท.รายใหญ ่ดีเดย์ส่งมอบแลว้ชว่งกลาง
ไตรมาส 2/2565 ระบพุรอ้มลยุผลติ เพ่ือทยอยส่ง
มอบต่อเนือ่งในครึง่ปีหลงั มัน่ใจลกูคา้รายนีจ้ะเป็นก
ลุม่ลกูคา้ของ DOD ติด Top 5 ของบรษัิทฯ ทีม่ยีอด
คำาสั่งซือ้สูงสุด พรอ้มเดินหนา้ลยุขยายตลาดไปยัง
ต่างประเทศ ลา่สุด เจรจาลกูคา้จากจนี แลว้ ส่งซกิ
จอ่ปิดดีลภายในไตรมาส 3/65นี ้ ด้าน “สยาม เฮอ

เบลิ เทค” โรงสกดัสารกญัชง เริม่เหน็สัญญาณบวก 
ลุน้อย. ประกาศการเพ่ิมปรมิาณของสาร CDB ใน

ผลติภัณฑ์กลุม่อาหารเสริมในเดือนก.ย.นี ้หนนุความ
ต้องการใชช้ดัเจนขึน้ 































นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านการเงิน GULF เปิดเผยว่า GUNKUL เป็นบริษัท
ที่มีประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนใน
ประเทศไทย เช่น โครงการพลังงานลม โครงการพลังงาน
แสงอาทิตย์ รวมถึงโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา 
(Solar Rooftop) โดยมีทีมงานพัฒนาธุรกิจและทีมงาน
ก่อสร้างที่มีประสบการณ์ สามารถรองรับงานโครงการขนาด
ใหญ่ ดังนั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรให้ GUNKUL 
เข้ามาเป็นผู้รับงานออกแบบติดตั้ง และบริหารงานก่อสร้าง 
(EPC) นอกจากนี้ จากการที่ทั้งสองบริษัทต่างก็ด�าเนินธุรกิจ
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย จึงสามารถร่วม
กันบริหารจัดการต้นทุนการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุดกับโครงการของ AIS

ในส่วนของความร่วมมือภายใต้บริษัทกัลฟ์ กันกุล 
คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด (GGC) นั้น ทั้งสองบริษัทอยู่ระหว่าง
ศึกษาโครงการธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอีกหลายโครงการ
ร่วมกัน อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมทั้งในและต่าง
ประเทศ โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการพลังงาน
หมุนเวียนรูปแบบอื่น ๆ โดยคาดว่าจะมีความคืบหน้าในปลาย
ปีนี้

ด้านนางสาวนฤชล ด�ารงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
การ สายงานกลยุทธ์การลงทุนและธุรกิจนวัตกรรมพลังงาน 
(COO) บริษัทกันกุล เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (มหาชน) หรือ 
GUNKUL กล่าวว่า “GUNKUL มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
ที่ได้รับความไว้วางใจจาก GULF ในฐานะผู้บริหารงาน
ก่อสร้าง (EPC) ส�าหรับโครงการวางแผนติดตั้งระบบโซลาร์
บนสถานีฐานเครือข่าย AIS ทั่วประเทศกว่า 100 เมกะวัตต์ 
ซึ่ง GUNKUL มีความเชื่อมั่นที่จะน�าประสบการณ์และความ

เชี่ยวชาญในการติดตั้งโครงการโซลาร์มายาวนานกว่า 10 
ปี และติดตั้งมาแล้วในหลากหลายรูปแบบมาบริหารจัดการ
โครงการนี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการทั้งในเรื่องของงบประมาณและเวลา โดย 
GUNKUL ยังมีความพร้อมที่จะเป็นพันธมิตรในธุรกิจโซลาร์
ของ GULF ทั้งในส่วนของ EPC หรือความร่วมมืออื่น ๆ ที่
จะก่อให้เกิดประโยชน์และมูลค่าเพิ่มกับทั้งสองบริษัท”

ส่วนความคืบหน้าของ GGC นั้น นอกจากแผนการขยาย
ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ แล้ว 
ทั้ง GUNKUL และ GULF ยังร่วมกันมองหาโอกาสในการ
ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วยรับมือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ควบคู่กับการแสวงหาโครงการไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย 1,000 เมกะวัตต์ ภายในระยะเวลา 5 ปีตามที่ได้ตั้ง
ไว้

อนึ่งหลังจากที่ GULF และ GUNKUL ได้ลงนามสัญญาความ
ร่วมมือในการลงทุนและพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียน 
(Joint Venture Agreement) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 
ที่ผ่านมา โดยตั้งเป้าที่จะร่วมกันพัฒนาธุรกิจพลังงาน
หมุนเวียนให้ได้ 1,000 MW ใน 5 ปี ต่อมาในเดือนกรกฎาคม 
2565 GULF และ GUNKUL ได้ร่วมกันจัดตั้ง กัลฟ์ กันกุล 
คอร์เปอเรชั่น จ�ากัด (“GGC”) ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วน 50:50 
โดย GGC เป็นผู้ถือหุ้นในโครงการพลังงานลม 3 โครงการ 
รวมทั้งสิ้น 170 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปิด
ด�าเนินการแล้ว ปัจจุบัน ทั้งสองบริษัทอยู่ระหว่างศึกษา
โครงการธุรกิจพลังงานหมุนเวียนอีกหลายโครงการร่วมกัน 
อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมทั้งในและต่างประเทศ 
โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ และโครงการพลังงาน
หมุนเวียนรูปแบบอื่น ๆ

GULF ลงนามความร่วมมือกับ “แอดวานซ์ ไวร์เลส เนทเวิร์ค” ในเครือบมจ. แอดวานซ์ อิน
โฟร์ เซอร์วิส หรือ AIS เพื่อติดตั้งระบบโซลาร์เสาสัญญาณเครือข่าย AIS ทั่วประเทศ กว่า 
100 เมกะวัตต์ โดยได้มอบหมายให้ บมจ.กันกุล เอ็นจิเนียริ่ง หรือ GUNKUL ในฐานะผู้มี

ประสบการณ์ในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนมากว่า 10 ปี เป็นผู้ออกแบบติดตั้งโครงการ พร้อม
ตอกย�้านับต่อจากนี้ GULF และ GUNKUL จะเดินหน้าร่วมกันลงทุนและพัฒนาโครงการ

พลังงานหมุนเวียนให้ได้ 1,000 เมกะวัตต์ตามแผนภายใน 5 ปี

GUNKUL ประเดิิมรับงาน EPC

โซลาร์์เสาสัญญาณ AIS 100 เมกะวััตต์ จาก GULF

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE



นายสุรินทร์ ประสิทธิ์หิรัญ กรรมการผู้จัดการบริษัท  
โรงพยาบาลราชธานี จ�ากัด (มหาชน) หรือ RJH เปิดเผยว่า 
บริษัทคาดรายได้จากกิจการโรงพยาบาลปี 2565 เติบโตไม่
ต�่ากว่า 10% จากปี 2564 ที่มีรายได้จากกิจการโรงพยาบาล
อยู่ที่ 3,117 ล้านบาท เนื่องจาก จ�านวนลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้น 
ประกอบกับการเพิ่มสิทธิรักษาของข้าราชการ ซึ่งในขณะ
นี้อยู่ในขั้นตอนระหว่างการเซ็นสัญญากับกรมบัญชีกลาง 
ท�าให้เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเห็นความชัดเจนภายในช่วงครึ่งปี
หลังของปี 2565

ส�าหรับในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 บริษัทคาดว่าผลการ
ด�าเนินงานจะใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปี2562 ซึ่งเป็น
ช่วงก่อนเกิดการระบาดของไวรัส Covid-19 เนื่องจากใน
ขณะนี้เด็กนักเรียนได้เริ่มมีการกลับไปเรียนที่โรงเรียนแล้ว 
และในปัจจุบันได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ท�าให้เด็กเริ่มมีอาการเจ็บ
ป่วยเพิ่มมากขึ้น และในช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม บริษัท
จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการฉีีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และรับรู้
รายได้จากการฉีีดวัคซีน Moderna เมื่อสิ้นเดือน ก.ค. 2565 
ประมาณ 29 ล้านบาท

ขณะที่งบลงทุนในปี 2565 บริษัทวางแผนที่จะลงทุนซื้อ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆในโรง
พยาบาล เพื่อให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งบริษัทยัง
ได้ซื้อที่ดินเปล่าใน ต�าบลบ่อวิน อ�าเภอศรีราชา จ.ชลบุรี ใน
เนื้อที่ไม่เกิน 13.5 ไร่ ในราคาไม่เกินไร่ละ 15 ล้านบาท มูลค่า
ลงทุนประมาณ 200 ล้านบาทโดยมีวัตถุประสงค์การลงทุน
ซื้อที่ดินดังกล่าว เพื่อเตรียมการขยายธุรกิจโรงพยาบาล ซึ่ง
มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้ใช้สิทธิเงินสดหรือประกันชีวิต และสิทธิ
ประกันสังคมในบริเวณ EEC โดยในปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วน
รายได้จากลูกค้าเงินสดอยู่ที่ระดับ 55% และมีสัดส่วนรายได้
จากลูกค้าประกันสังคมอยู่ที่ระดับ 45% และบริษัทยังมีการ
มองหาท�าเลใหม่ๆ เพื่อสร้างโรงพยาบาล และสนับสนุนผล
การด�าเนินงานให้การเติบโตอย่างแข็งแกร่ง

นอกจากนี้ยังประเมินภาพรวม 3-5 ปี โดยคาดว่าธุรกิจโรง
พยาบาลจะยังคงมีการเติบโตของรายได้ไม่ต�่ากว่าปีละ 10% 
และเมื่อสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 จะเริ่มทยอย
กลับเข้าสู่ภาวะปกติ บริษัทเริ่มใช้นวัตกรรมต่างๆ เข้าใช้ใน
การรักษาและบริการดูแลผู้ป่วย เพื่อช่วยให้บริษัทสามารถ
สร้างการบริการให้มีคุณภาพเพิ่มสูงขึ้น

พร้อมกันนี้บริษัทมีผลการด�าเนินงานในไตรมาส 2/65 มี
ก�าไรสุทธิอยู่ที่ 423.95 ล้านบาท เติบโต 206% จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน มีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 138.39ล้านบาท และ
มีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลอยู่ที่ 1,054.37 ล้านบาท 
เติบโต 89% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีรายได้จาก
กิจการโรงพยาบาลอยู่ที่ 558.86 ล้านบาท

ขณะที่่�ผลการดำำาเนิินิงานิในิช่่วงคร่�งปีีแรกของปีี 2565 
บริษััที่ มี่กำาไรสุุที่ธิิอยู่่่ที่่� 898.90 ล้านิบาที่ เติิบโติ 
266.42% จากช่่วงเดำ่ยู่วกันิของปีีก่อนิ มี่กำาไรสุุที่ธิิอยู่่่
ที่่� 245.30 ล้านิบาที่ และมี่รายู่ไดำ้อยู่่่ที่่� 2,229 ล้านิบาที่ 
เติิบโติ 109% จากช่่วงเดำ่ยู่วกันิของปีีก่อนิ มี่รายู่ไดำ้อยู่่่ที่่� 
1,064.30 ล้านิบาที่

พร้อมีกันินิ่�ที่่�ปีระชุ่มีของคณะกรรมีการบริษััที่เมี่�อวันิที่่� 8 
สุ.ค.ที่่�ผ่านิมีา มี่มีติิอนิุมีัติิจ่ายู่เงินิปีันิผลระหว่างกาล จาก
งวดำการดำำาเนิินิงานิวันิที่่� 1 มี.ค. - 30 มีิ.ยู่. 2565 ในิอัติรา
หุ้นิละ 2 บาที่ และบริษััที่มี่กำาหนิดำจ่ายู่ปีันิผลในิวันิที่่� 7 ก.ยู่. 
2565

นอกจากนี้ประชุมของคณะกรรมการบริษัทยังมีมติอนุมัติให้
จัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อด�าเนินโครงการโรงพยาบาลให้บริการ
รังสีรักษา (Radiotherapy) ส�าหรับบ�าบัดรักษาโรคมะเร็ง 
มูลค่าการลงทุนของโครงการรวม 210 ล้านบาท โดยบริษัท
ย่อยดังกล่าวจะมีทุนจดทะเบียนประมาณ 140 ล้านบาท ซึ่ง
บริษัทจะถือหุ้นในสัดส่วน 60%

RJH แย้มเป้ารายได้ปี 65 โตกว่า 10% พร้อมโชว์งบไตรมาส 2/65 
ฟันก�าไร 423.95 ล้านบาท พุ่ง 206% และใจดีแจกปันผลระหว่าง

กาลหุ้นละ 2 บาท เตรียมจ่ายปันผลในวันที่ 7 ก.ย. นี้

RJH ปักธงเป้ารายไดิ้ปี 65
พุ่่�งกว่�า 10% อว่ดกำาไรไตรมาส 2/65 โตทะลุ่ 200%
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บริษััที่ บล่บิค กรุ�ปี จำากัดำ (มีหาช่นิ) หร่อ BBIK ปีักธิงเติิบโติปีีละไมี่ติำ�ากว่า 70% ดำ้วยู่แผนิยูุ่ที่ธิศาสุติร์ 3 ปีีที่่�เนิ้นิเดำินิเกมีเร็วขยู่ายู่ธิุรกิจ
ผ่านิ บล่บิค พอร์ติโฟลิโอ ซึ่่�งปีระกอบดำ้วยู่กลุ่มีบริการดำ้านิดำิจิที่ัลที่รานิสุ์ฟอร์เมีช่ันิและดำิจิที่ัลแพลติฟอร์มี

(Digital Transformation Consulting Services & Digital Platform Portfolio) ที่่�มีุ่งเนิ้นิการเติิบโติแบบ Organic Growth ดำ้วยู่การ
เพิ�มีข่ดำความีสุามีารถในิการสุร้างรายู่ไดำ้จากกลุ่มีบริการหลักที่่�มี่อยู่่่ ควบค่่กับการสุร้างการเติิบโติแบบ Inorganic Growth ผ่านิการควบ
รวมีกิจการ (Mergers and Acquisitions: M&A) กิจการร่วมีค้า (Join Venture: JV) และการจัดำติั�งบริษััที่ยู่่อยู่ เพ่�อเจาะติลาดำใหมี่ให้
สุามีารถนิำาเสุนิอบริการและผลิติภััณฑ์์ที่่�เก่�ยู่วข้องกับเที่คโนิโลยู่่ที่ั�งในิและติ่างปีระเที่ศ  พร้อมีติอกยู่ำ�าเจตินิารมีณ์การเปี็นิพันิธิมีิติรดำ้านิ

ดำิจิที่ัลที่รานิสุฟอร์เมีช่ันิครบวงจรให้กับองค์กรธิุรกิจอยู่่างแที่้จริง หร่อ Truly End-to-End Digital Transformation Partner

BBIK เปิดิกลยุทธ์ 3 ปี เร่งปั�นพอร์ตโฟลิโอ
ขยายบริการสู่่่ตลาดิโลก

ปัักธงเติบโตปัีลุะไม�ตำ�ากว่�า 70%
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นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ�ป จ�ากัด 
(มหาชน) เปิดเผยว่า การปรับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจครั้งใหญ่นี้ นอกจากจะ
ท�าให้บริการของบริษัทฯ ครอบคลุมทุกแง่มุมของการท�าดิจิทัลทรานส์ฟอร์
เมชันแล้ว ยังสามารถตอบโจทย์ลูกค้าองค์กรตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงใหญ่ ดัง
นั้นนับจากนี้ทิศทางการเติบโตของบริษัทฯ จะมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม
มากขึ้นโดยเฉีพาะในมิติของการสร้างรายได้และการเติบโตให้เป็นไปตามเป้า
หมายที่วางไว้ ซึ่งภายใต้กลยุทธ์การเติบโตนี้ จะประกอบไปด้วย 4 แผนงาน
หลัก ดังนี้  

1. ขยายธุรกิจบริการหลักให้ครบวงจรเป็น Truly End-to-End Services 
มากขึ้น เพื่อตอบโจทย์ทุกมิติความต้องการในการท�าดิจิทัลทรานส์ฟอร์
เมชันของลูกค้า ซึ่งบริษัทฯจะมุ่งเน้นให้ความส�าคัญเรื่องคุณภาพการให้
บริการควบคู่กับการขยายธุรกิจรูปแบบใหม่โดยเฉพาะในกลุ่มบริการหรือ
เทรนด์เทคโนโลยีส�าคัญหลังจากเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ระบบดิจิทัล (Post 
Digital Transformation) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
สร้างการเติบโตเชิงรายได้ให้กับบริษัทฯ อีกด้วย โดยล่าสุดได้มีการขยาย
บริการที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบและความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber 
Security and Solution Implementation Services) เนื่องจากองค์กร
ธุรกิจเริ่มเห็นความส�าคัญในเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์ที่
ไม่น้อยไปกว่าการท�าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ฉะนั้นจึงจัดตั้ง บริษัท บลูบิค 
ไททันส์ จ�ากัด ขึ้นเพื่อด�าเนินธุรกิจดังกล่าว 

2. ลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เป็นเทรนด์แห่งโลก
อนาคต เป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจ ผ่านการให้บริการที่เกี่ยวกับดิจิทัล
แพลตฟอร์มและไอทีโซลูชันที่สามารถรองรับความต้องการและเทรนด์
ธุรกิจใหม่ เพื่อปูทางสู่การสร้างรายได้แบบประจ�า (Recurring Income) 
และขยายฐานลูกค้าที่ครอบคลุมทั้งกลุ่มลูกค้าขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ 
โดยบริษัทฯ เห็นโอกาสในการเติบโตจากธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เข้ามาส
นับสนุนกการท�าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันและเทรนด์การท�าธุรกิจรูปแบบ
ใหม่ ท�าให้บริษัทฯ ได้มีการอนุมัติจัดตั้ง บริษัท บลูบิค เน็กซัส จ�ากัด เพื่อ
รุกธุรกิจด้านพัฒนาระบบแพลตฟอร์มดิจิทัลและบล็อกเชนโซลูชัน (Digital 
Platform and Blockchain Solutions) \

3. ขยายธุรกิจต่างประเทศ ตอกย�้ามาตรฐานการให้บริการระดับสากล เป็น
อีกหนึ่งกลยุทธ์ส�าคัญของบริษัทฯ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในตลาดต่าง
ประเทศมีขนาดใหญ่และมีความต้องการในการท�าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เม
ชันอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับแผนการรุกตลาดต่างประเทศนี้ 
บริษัทฯ จะใช้จุดแข็งด้านศักยภาพของบุคลากรไอทีผนวกกับข้อได้เปรียบ
ด้านต้นทุนการให้บริการที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ซึ่งล่าสุดมีการ
ขยายธุรกิจบริการด้านพัฒนาระบบดิจิทัลและให้ค�าปรึกษาด้านเทคโนโลยี 
(Digital Excellence and Delivery) ไปยังตลาดยุโรป ผ่านการจัดตั้ง 
บริษัท บลูบิค (สหราชอาณาจักร) จ�ากัด ที่ประเทศสหราชอาณาจักร และ

ก�าลังอยู่ระหว่างการศึกษาจัดตั้งบริษัทย่อยในต่างประเทศเพิ่มเติม

4. สร้างการเติบโตผ่านการควบรวมกิจการ (M&A) และกิจการร่วมค้า 
(JV) มากยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะโฟกัสการลงทุนร่วมกับพันธมิตรที่มีความ
แข็งแกร่งและเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่สามารถต่อยอดด้านบริการและธุรกิจ 
(Synergy)  ซึ่งแผนการเติบโตนี้ยังเป็นกลไกส�าคัญที่สนับสนุนแผนงานอื่น
ที่ได้กล่าวมาข้างต้นและเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจกับพันธมิตรในอนาคต
เพื่อสร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดดร่วมกัน ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนจัด
ตั้ง บริษัท ออร์บิท ดิจิทัล จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บลูบิค และ 
บริษัท ปตท. น�า้มันและการค้าปลีก จ�ากัด (มหาชน) หรือ โออาร์ เมื่อปีที่
ผ่านมา 

"จากแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจทั้ง 4 ด้าน ผนวกกับจุดแข็งของบริษัทฯ ที่
ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจทั้งในด้านธุรกิจและเทคโนโลยีขั้นสูง 
(Deep Tech) ที่ครอบคลุมตั้งแต่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Technology 
Implementation) การพัฒนาซอฟต์แวร์และดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
(Software & Digital Platform Development) รวมถึงข้อได้เปรียบจาก
การด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศที่ได้รับการยอมรับและมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญ
ด้านไอทีชาวต่างชาติจ�านวนมาก ดังนั้นเราจึงเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ จะสามารถ
เดินตามแผนเพื่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืนได้อย่างแน่นอน" 
นายพชร กล่าว

 ในขณะเดียวกัน การเป็น "Truly End-to-End Digital Transformation 
Partner" ถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจส�าคัญในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางธุรกิจขอ
งบลูบิค โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันให้แก่องค์กรธุรกิจไทยและต่างประเทศท่ามกลางความไม่แน่นอนทาง
เศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้บลูบิคจึงไม่หยุดพัฒนาบริการ สรรหาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้ลูกค้า
สามารถพลิกโฉีมทางธุรกิจ สร้างคุณค่าและประสบการณ์ที่ดีตลอดจนสร้าง
รายได้และก�าไรได้อย่างต่อเนื่องในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้ในที่สุด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้คาดการณ์ว่าผลประกอบการปีนี้จะเติบโตอย่างโดด
เด่นไม่ต�่ากว่า 70% ซึ่งขณะนี้ บริษัทฯ มียอดรอรับรู้รายได้จากแบ็คล็อก 
(Backlog) สะสมแล้ว 448 ล้านบาทโดยจะมียอดรับรู้รายได้ของปีนี้ถึง 226 
ล้านบาท ส�าหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2565 บริษัทฯ มี
รายได้รวม 243.19 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วง
เดียวกันของปีก่อนหน้า (YoY) ที่มีรายได้ 126.9 ล้านบาท หรือเติบโต 92% 
และมีก�าไรสุทธิ 30 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 105% โดยมีสัดส่วนการรับรู้รายได้
แบบประจ�า (Recurring Income) ราว 46% ของรายได้รวม ในขณะเดียวกัน
ผลประกอบการรายได้ของปี 2564 อยู่ที่ 303 ล้านบาท 



นิายู่ศิริพงษั์ อุ่นิที่รพันิธิุ์ กรรมีการผ่้จัดำการใหญ่่ บริษััที่ แอ็ดำวานิซึ่์ อินิฟอร์เมีช่ั�นิ เที่คโนิโลยู่่ จำากัดำ 
(มีหาช่นิ) หร่อ AIT เปีิดำเผยู่ว่า จากการที่่�บริษััที่ฯไดำ้ติั�งเปี้าหมีายู่รายู่ไดำ้รวมีปีี 2565 ไว้ราว  

7,400 ล้านบาทนั้น ในช่วงครึ่งปีแรกมีรายได้รวมแล้ว 3,111 ล้านบาท ซึ่่�งที่ำาให้บริษััที่อยู่่่ระหว่าง
การรอดำ่ผลงานิของไติรมีาสุ 3/65 ว่าจะออกมีาดำ่กว่าไติรมีาสุก่อนิหร่อไมี่ ซึ่่�งหากสุามีารถสุ่งมีอบ

งานิไดำ้ติามีแผนิ ก็จะที่ำาให้ภัาพรวมีที่ั�งปีีนิ่�เปี็นิไปีติามีเปี้าหมีายู่ที่่�วางไว้

AIT รอลุ้นผลงาน Q3/65
หวัังดัันรายไดั้ทั้ั�งปี6ี5 โตแตะ 7.4 พัันลบ.ตามเปีา้ - 

ตุน Backlog ในมือกวั่า 7.6 พัันลบ. 
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ขณะที่ปัจจุบัน บริษัทฯมีงานที่รอส่งมอบ 
(Backlog) รวมราว 7,600ลบ. แบ่งเป็นงานภาค
รัฐบาล 60% งานกลุ่มประกันภัย 16% งานจาก
บริษัทโทรคมนาคมเอกชน (TRUE) 15% และ
งานจัดท�าไพรเวทอีก 9% ซึ่งจะทยอยส่งมอบต่อ
เนื่องในช่วงที่เหลือของปีนี้และปีหน้า

นอกจากนี้ บริษัทฯมั่นใจว่าภาพรวมผลงาน
ในช่วงครึ่งปีหลังของปี65 จะมีรายได้เติบโต
มากกว่าครึ่งปีแรก โดยเป็นผลมาจากการ
ติดตามเร่งส่งมอบงานที่ท�าได้ดีขึ้น หลังสภาวะ
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 คลี่คลาย
มากขึ้นจนการท�างานตลอดจนการติดต่อ
ประสานงานนั้นเป็นไปตามปกติ

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงต้องติดตามอย่าง
ใกล้ชิดในเรื่องของ”ชิป”ซึ่งเป็นหนึ่งในส่วน

ประกอบที่ส�าคัญของงาน และก�าลังอยู่ใน
สภาวะขาดแคลนทั่วโลกประกอบกับการขนส่ง
ที่ล่าช้าจากการได้รับผลกระทบของสงคราม
ยูเครนและรัสเซีย ซึ่งหากบริษัทฯมีชิปไม่เพียง
พอต่อความต้องการใช้ ก็จะท�าให้ประกอบงาน
และส่งมอบงานล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้

ทั้งนี้ บริษัทฯยังคงเล็งเข้าประมูลงานใหม่ๆอีก
มากมาย และก�าลังอยู่ระหว่างการรอผลประมูล
งาน มูลค่ารวมกว่า 300 ล้านบาท ที่ได้ยื่น
ประมูลไปแล้วก่อนหน้านี้ แบ่งเป็นงาน ภาครัฐ 
50% งานรัฐวิสาหกิจ 48% และงานจัดท�าแบบ
ไพรเวท 2% และยังรองานประมูลอื่นๆที่จะตาม
มาในอนาคตซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานของภาครัฐที่
มีก�าหนดจัดท�าแล้ว อยู่ระหว่างการด�าเนินการ
เพื่อรอประประกาศให้เข้าประมูล



นิายู่พิพัฒนิ์ วิริยู่ธิรานินิที่์ ผ่้อำานิวยู่
การฝ่่ายู่การเงินิ บริษััที่ เอสุพ่ซึ่่
จ่ จำากัดำ (มีหาช่นิ) SPCG เปิดเผย
ว่า ประเมินรายได้ปี2565 จะท�าไม่
ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ระดับ 4,700 
ล้านบาท เป็นผลจากบริษัทฯ ได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 

ค่อนข้างมาก ส่งผลให้การผลิต
กระแสไฟฟ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ประกอบในครึ่งปีหลัง(H2/65) 
บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายไฟฟ้าเชิง
พาณิชย์ (COD) เพิ่มเติม แต่อย่างไร
ก็ตามบริษัทฯ จะพยายามท�ารายได้
ให้เติบโตได้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย
มากที่สุด โดยในช่วง 4 เดือนสุดท้าย

ของปีนี้ คาดว่าจะเป็นช่วงที่ผลิต
ไฟฟ้าได้ดี เนื่องจากเข้าสู่ปลายฝน
และเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งทั้งปีวางเป้า
การผลิตโซลาร์ฟาร์มไว้กว่า 388 
ล้านหน่วย ส่วนธุรกิจโซลาร์รูฟท็อป 
ยังมีลูกค้าสนใจและทยอยติดตั้งต่อ
เนื่อง

ดำ้านิความีค่บหนิ้าการลงทีุ่นิ
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานิแสุง
อาที่ิติยู่์ ขนิาดำกำาลังการผลิติติิดำติั�ง 
500 เมีกะวัติติ์ บนิพ่�นิที่่�เขติพัฒนิา
พิเศษัภัาคติะวันิออก (EEC) ภัายู่ใติ้
งบลงทีุ่นิที่่�บริษััที่ฯ ขออนิุมีัติิจาก
คณะกรรมีการบริษััที่ฯ (บอร์ดำ) ไว้ที่่� 
12,500 ล้านิบาที่ ขณะนิ่�อยู่่่ระหว่าง
การดำำาเนิินิการขอใบอนิุญ่าติติ่างๆ 

โดำยู่คาดำดำำาเนิินิการก่อสุร้างไดำ้ราว
ช่่วงปีลายู่ปีี 65

ทั้งนี้ คาดจะใช้เวลาก่อสร้างได้ราว 
4-6 เดือน หากด�าเนินการแล้วเสร็จ
คาดว่าจะสามารถสนับสนุนรายได้ไม่
ต�่ากว่า 1,400 ล้านบาท

อนึ่ง ไตรมาส2/65 SPCG มีก�าไร
สุทธิ 553.95 ล้านบาท เทียบกับช่วง
เดียวกันปีก่อนมีก�าไรสุทธิ 637.07 
ล้านบาท ขณะที่งวด 6 เดือนแรก
ของปี 65 มีก�าไรสุทธิ 1,166 ล้าน
บาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนมี
ก�าไรสุทธิ 1,337 ล้านบาท 

SPCG หวั่นปีนี้รายได้พลาดเป้าที่ 4.7 พันลบ. เหตุเผชิญสภาพอากาศ
แปรปรวน / คาดโรงไฟฟ้าฯ EEC เริ่มก่อสร้างปลายปี 65

SPCG หวั่ั�นปีน้�รายไดิ้พลาดิเป้าท้� 4.7 พันลบ.

เหต่เผชิิญสภาพุ่อากาศแปัรปัรว่น
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นิายู่ว่ระ ธิิติยู่างกรุวงศ์ ผ่้จัดำการแผนิกนิักลงทีุ่นิสุัมีพันิธิ์ บริษััที่ จ่เอฟพ่ที่่ จำากัดำ (มีหาช่นิ) GFPT 
เปีิดำเผยู่ว่า บริษััที่ฯคาดำว่ารายู่ไดำ้รวมีที่ั�งปีี2565 จะเติิบโติราว 15-20% และมีั�นิใจว่ายู่อดำขายู่ที่ั�งปีี

นิ่� จะเติิบโติ 15% ติามีเปี้าหมีายู่ที่่�วางไว้ ขณะที่่�คาดำว่า กำาไรขั�นิติ้นิ (GP) ที่ั�งปีีนิ่� จะยู่ังคงอยู่่่ในิระดำับ 
14-15% ใกล้เค่ยู่งกับกำาไรขั�นิติ้นิในิช่่วงคร่�งปีีแรก โดำยู่การเติิบโติดำังกล่าว เปี็นิผลมีาจากการดำำาเนิินิ

งานิที่่�ยู่ังคงอยู่่่ในิระดำับใกล้เค่ยู่งกับช่่วงที่่�ผ่านิมีาของปีีนิ่�

 GFPT คาดิ รายไดิ้รวั่มปี 65 โต 15-20%
มอง GP ทั้ั�งปี ีอย่่ในระดัับ 14-15% ใกล้เคีียง H1/65 
มอง ยอดัขายคีร่�งหลัง ปี ี65 ใกล้เคีียงคีร่�งปีแีรก
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ขณะที่ในช่วงครึ่งปีแรก บริษัทฯมียอดขายเติบโตราว 15% ขณะ
ที่การส่งออกไก่ในปัจจุบันก็มีปริมาณสูงอย่างต่อเนื่อง มีก�าลัง
การผลิตไก่แปรรูปเต็ม 100% ซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการของ
ลูกค้าหลักในญี่ปุ�นและยุโรปที่ยังมีปริมาณการสั่งซื้อ (ออร์เดอร์) 
เข้ามาค่อนข้างมากในช่วงไตรมาส 3/65

อยู่่างไรก็ติามี ติลาดำในิปีระเที่ศจ่นิยู่ังไมี่กลับมีาฟ้�นิติัวมีากนิัก 
หลังจากเพิ�งเริ�มีคลายู่ล็อกดำาวนิ์ไปีเมี่�อไมี่นิานิมีานิ่�และยู่ังคง
มีาติรการ Zero Covid ที่ำาให้ภัาพรวมียู่ังมี่ความีไมี่แนิ่นิอนิ และ
เศรษัฐกิจของจ่นิยู่ังคงช่ะลอติัวจากผลกระที่บของโควิดำ-19 
ซึ่่�งคงจะติ้องติิดำติามีสุถานิการณ์ในิช่่วงไติรมีาสุ 4/65 ว่าจะมี่
ที่ิศที่างเปี็นิอยู่่างไร

นิอกจากนิ่� คร่�งปีีหลังยู่ังมี่ปีัจจัยู่หนิุนิจากราคาขายู่เนิ่�อไก่ที่่�ปีรับ
ติัวสุ่งข่�นิ หลังจากความีติ้องการบริโภัคไก่เพิ�มีกลับมีาเพิ�มีข่�นิ
มีาก โดำยู่เฉพาะจากการที่่�คนิหันิมีาบริโภัคเนิ่�อไก่ที่ดำแที่นิเนิ่�อหมี่
ที่่�กังวลโรคระบาดำ ASF เปี็นิปีัจจัยู่ที่่�เข้ามีาช่่วยู่ช่ดำเช่ยู่กับราคา
ติ้นิทีุ่นิอาหารสุัติว์ที่่�ปีรับติัวเพิ�มีข่�นิจากผลกระที่บสุถานิการณ์
สุงครามีรัสุเซึ่่ยู่และยู่่เครนิที่่�ยู่ังคงยู่่ดำเยู่่�อ ที่ำาให้ราคาข้าวโพดำและ
ถั�วเหล่องซึ่่�งเปี็นิติ้นิทีุ่นิหลักของอาหารสุัติว์ปีรับติัวเพิ�มีข่�นิ

แนิวโนิ้มีติ้นิทีุ่นิอาหารสุัติว์ของบริษััที่ในิช่่วงไติรมีาสุ 3/65 ยู่ังคง

อยู่่่ในิระดำับสุ่งติ่อเนิ่�อง เนิ่�องจากยู่ังคงมี่สุติ็อกข้าวโพดำและถั�ว
เหล่องที่่�มี่ราคาสุ่งที่่�ติ้องนิำามีาใช่้ติ่อเนิ่�อง แติ่ขณะนิ่�ราคาข้าวโพดำ
และถั�วเหล่องในิติลาดำค่อยู่ๆ ที่ยู่อยู่ปีรับลดำลงมีาแล้ว ซึ่่�งนิ่าจะ
เห็นิผลติ่อติ้นิทีุ่นิของบริษััที่ให้ลดำลงและอัติรากำาไรขั�นิติ้นิปีรับติัว
สุ่งข่�นิในิช่่วงไติรมีาสุ 4/65

“จากปัญหาภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่ออาหาร
สัตว์พ่อสมควร โดยเฉพาะปริมาณ ข้าวโพด ที่ผันผวนตามตลาด
โลก ประกอบกับสงครามรัสเซีย ยูเครน ก็เป็นหนึ่งในปัจจัย
ส�าคัญ ที่ส่งผลท�าให้ต้นทุนอาหารพุ่งสูง จึงคาดว่าภาพรวมราคา
ต้นทุนอาหารทั้งปีนี้ยังคงสูงอยู่ อาจย่อลงมาบ้างเล็กน้อยตาม
ราคาที่ผันผวน แต่ฐานราคาคงไม่ต�่าไปกว่าช่วง 4-5ปีก่อน”  
นายวีระ กล่าว

ที่ั�งนิ่� บริษััที่ฯไดำ้เปีิดำเผยู่ถ่งความีค่บหนิ้าแผนิการสุ่งออกเนิ่�อไก่ไปี
ยู่ังปีระเที่ศซึ่าอุดำิอาระเบ่ยู่ ปีัจจุบันิ บริษััที่ฯไดำ้รับใบอนิุญ่าติให้สุ่ง
ออกไดำ้แล้ว แติ่เนิ่�องจากจำานิวนิไก่ยู่ังมี่ปีริมีาณใกล้เค่ยู่งเดำิมีอยู่่่ 
ขณะเดำ่ยู่วกันิบริษััที่ก็ยู่ังโฟกัสุที่่�การสุ่งออกไก่แปีรร่ปีไปียู่ังญ่่�ปีุ่นิ 
และ ฝ่ั�งยูุ่โรปี ซึ่่�งมี่ผลงานิออกมีาดำ่เนิ่�อง โดำยู่มีาจากกำาลังการ
ผลิติไก่แปีรร่ปีไดำ้กลับมีาเดำินิเคร่�องครบ100%แล้ว แติ่อยู่่างไร
ก็ติามี คาดำว่าปีระเที่ศซึ่าอุดำิอาระเบ่ยู่ก็จะเปี็นิ1ในิติลาดำใหมี่ของ
กลุ่มีบริษััที่ในิอนิาคติ ซึ่่�งหากมี่การสุ่งออกเพิ�มีเติิมีก็จะแจ้งให้
ติลาดำฯที่ราบติ่อไปี



บริษัท ไทยวา จ�ากัด (มหาชน) หรือ TWPC ประเมินแนวโน้มธุรกิจและผลการด�าเนินงานครึ่งปีหลังจะเติบโต
ได้อย่างต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก จากการคาดการณ์ยอดขายทั่วโลกยังคงขยายตัวในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์์ 

หนุนรายได้และก�าไรเติบโตโดดเด่น ปูพรมอนาคตเตรียมเพิ่มยอดขายทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งขยาย
ทั้งผลิตภัณฑ์์ การจัดจ�าหน่าย ส�านักงานขายและการตลาดจาก 15 แห่งเป็น 20 แห่ง รวมถึงเพิ่มขีดความ

สามารถในการปฏิบัติงานในจีน ลาว กัมพูชา และอินโดนีเซีย พร้อมกันนี้ยังมีแผนลงทุนด้านพลังงาน
ทดแทน มูลค่า 300 ล้านบาทโดยมีเป้าหมายในการจัดหาพลังงานหมุนเวียนมากกว่า 50% ภายในปี 2568

นาย โฮ เรน ฮวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท 
ไทยวา จ�ากัด (มหาชน) (TWPC) เปิดเผยว่า แนวโน้ม
ผลการด�าเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังเชื่อว่าจะเติบโตได้
อย่างต่อเนื่องจากช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ที่ยอดขาย
และการท�าตลาดทั่วโลกของไทยวาเพิ่มขึ้นในอัตราที่
สูงขึ้นมาก โดยยอดขายทั่วโลกเพิ่มขึ้น 19% และก�าไร
สุทธิเพิ่มขึ้น 5% จากธุรกิจอาหารซึ่งเป็นธุรกิจหลักใน
ประเทศไทยและประเทศเวียดนามที่มีการเติบโตเป็น
ตัวเลขถึงสองหลัก

“สิ่งที่ท�าให้ไทยว่าเชื่อมั่นว่าภาพรวมธุรกิจและผลการ
ด�าเนินครึ่งปีหลังจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เพราะปี
นี้ บริษัทฯ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์์วุ้นเส้นส�าเร็จรูปใหม่ 
ซึ่งปัจจุบันเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีการเติบโตเร็วที่สุด
ในประเทศไทย คือ มังกรคู่ เรดดี้ วุ้นเส้นคัพ วุ้นเส้น
พร้อมรับประทาน และผลิตภัณฑ์์ภายใต้แบรนด์ซอง
ลอง (Song Long) ซึ่งเป็นแบรนด์แฟลกชิปของ
บริษัทในเวียดนาม ถือเป็นผลิตภัณฑ์์วุ้นเส้นส�าหรับ
ผู้บริโภคที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาค โดยมีแผนที่จะ
สร้างยอดขายเป็น 2 เท่าในเวียดนาม”

นอกจากนี้ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เปิดตัวธุรกิจ
ใหม่ในด้านบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน ภายใต้แบรนด์ 
ROSECO ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ไบโอพลาสติกที่ผลิตจาก
แป้งมันส�าปะหลังครั้งแรกในโลก และเป็นบรรจุภัณฑ์
เพื่อความยั่งยืนที่มีบทบาทส�าคัญในการแก้ปัญหา

พลาสติกที่เกิดขึ้นทั่วโลกและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศจากเอเชียตะวันออกเฉีียงใต้

“บริษัทฯยังคงเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์์ที่มีมูลค่าสูง แป้ง
ดัดแปร และแป้งมันส�าปะหลังออร์แกนิก ซึ่งคัดสรร
วัตถุดิบมาจากหลากหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ถึงแม้ว่าในไตรมาสที่ 2 ประเทศ
จีนมีการล็อกดาวน์ ส่งผลให้ระบบห่วงโซ่อุปทาน
เกิดภาวะชะงักงัน แต่บริษัทฯ ก็ยังคงมีปริมาณการ
เติบโตที่แข็งแกร่ง ชี้ให้เห็นถึงความสามารถในด้าน
การขายและการตลาดที่มีทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TWPC กล่าวอีกว่า ในปี 
2568 บริษัทฯ วางแผนที่จะเพิ่มยอดขายทั่วภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกด้วยการขยายทั้งผลิตภัณฑ์ การจัด
จ�าหน่าย ส�านักงานขายและการตลาดจาก 15 แห่งเป็น 
20 แห่ง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ในจีน ลาว กัมพูชา และอินโดนีเซีย อีกทั้งยังมีแผน
รุกการลงทุนในด้านพลังงานทดแทนมูลค่าประมาณ 
300 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายในการจัดหาพลังงาน
หมุนเวียนมากกว่า 50% ภายในปี 2568 ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นระยะยาวในการลดปริมาณ
คาร์บอนให้เป็นศูนย์ และเป็นการบริหารต้นทุนที่มีประ
สิทธภาพในฐานะองค์กรหลัก

TWPC ฉายภาพครึ่่�งปีีหลัังยอดขายทั่ั�วโลักโตเด่น
 ช่ผลิตภัณฑ์ทัุ้กกลุ่มหนุนอนาคีตแข็งแกร่ง พัร้อมทัุ้่ม

งบลงทัุ้นพัลังงานทั้ดัแทั้นกวั่า 300 ลบ.

การเงิิน
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ALPHAX เปีิดำกลยูุ่ที่ธิ์ Big Change ในิคร่�งหลังปีีนิ่� “ธิ่ร ชุ่ติิวราภัรณ์” มีั�นิใจผ่านิจุดำติำ�าสุุดำแล้ว พร้อมีเดำินิหนิ้า
ลุยู่โครงการอสุังหาฯแนิวราบ โปีรเจคใหมี่ The valor รามีอินิที่รา 62 มี่ลค่าโครงการ 480 ล้านิบาที่ จับกลุ่มี
ล่กค้าติลาดำบนิ พร้อมีปีั�นิ New S-Curve ใหมี่ ธิุรกิจเช่่าซึ่่�อและปีล่อยู่สุินิเช่่�อในิลาว ผ่านิ “มีะหะทีุ่นิ เช่่าสุินิ
เช่่�อ” ผ่้นิำาติลาดำปีล่อยู่ก่้ซึ่่�อมีอเติอร์ไซึ่ค์ในิกรุงเว่ยู่งจันิที่นิ์ เผยู่เติร่ยู่มีสุ่งโปีรดำักสุ์ใหมี่ “ปีล่อยู่ก่้ซึ่่�อที่อง-นิาโนิ
ไฟแนินิซึ่์” รองรับความีติ้องการของล่กค้า ขณะที่่�ธิุรกิจสุกัดำกัญ่ช่งรอแค่ อยู่.ข่�นิที่ะเบ่ยู่นิผลิติภััณฑ์์ของล่กค้า 
พร้อมีเดำินิหนิ้าผลิติติามีแผนิ สุ่วนิธิุรกิจขายู่ช่่อดำอกกัญ่ช่า ภัายู่ใติ้แบรนิดำ์ CRAFT ORIGINAL หลังเปีิดำติัวช่่วง
กลางเดำ่อนิ มีิ.ยู่. โกยู่รายู่ไดำ้กว่า 16 ล้านิบาที่ ในิไติรมีาสุที่่�ผ่านิมีาหนิุนิ ลั�นิผลงานิปีีนิ่�เติิบโติก้าวกระโดำดำติามีนิัดำ

นายธีร ชุติวราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลฟ่า 
ดิวิชั่นส์ จ�ากัด (มหาชน) (ALPHAX) เปิดเผยว่าแผนกลยุทธ์
ในครึ่งหลังของปีนี้ จะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ (Big 
Change) โดยกลุ่มบริษัทฯ จะมีการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อมุ่ง
สู่การเป็นผู้น�าธุรกิจทั้งในส่วนของอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจเช่า
ซื้อ-ปล่อยสินเชื่อ และธุรกิจกัญชงกัญชา ซึ่งในช่วงครึ่งหลังจะ
เห็นภาพการเติบโตที่โดดเด่นทั้งในส่วนของรายได้และก�าไร โดย
ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในช่วงปลายปีนี้ เตรียมเปิด
โครงการบ้านเดี่ยวระดับไฮเอนด์ The valor รามอินทรา 62 
มูลค่าโครงการ 480 ล้านบาท มีเพียง 23 หลัง คาดว่าเริ่มโอน
และรับรู้รายได้ภายในปีนี้ทั้งหมด

ในส่วนของธุรกิจเช่าซื้อ-ปล่อยสินเชื่อ ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ด�าเนินการผ่าน บริษัท 
มหทุน โฮลดิ้ง จ�ากัด (MHTH) ซึ่ง ALPHAX ถือหุ้นในสัดส่วน 
76.78% และ MHTH เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท มะหะทุน เช่าสิน
เชื่อ มหาชน (MHTL) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์ รถมือสอง และเครื่องจักรกลการเกษตร ใน
นครเวียงจันทน์ เตรียมออกโปรดักส์ใหม่รองรับดีมานด์ลูกค้า

“แผนการด�าเนินงานในส่วนของธุรกิจเช่าสินเชื่อในลาว หลัง
จากที่บริษัทฯ เข้าถือหุ้นใหญ่และเริ่มรับรู้รายได้เข้ามาในช่วง
ไตรมาส 2 บางส่วน ซึ่งในช่วงครึ่งหลังของปีนี้จะรับรู้เข้ามา
เต็มที่ ซึ่งทีมบริหารเตรียมจะออกโปรดักส์สินเชื่อใหม่ เพื่อ
รองรับความต้องการของลูกค้าในนครเวียงจันทน์ โดยคาดว่า
จะเปิดตัวสินเชื่อทองค�า และสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เร็วๆนี้ ผ่าน
การใช้ฐานลูกค้าเดิมของมะหะทุนเช่าสินเชื่อที่มีจ�านวนกว่า 
80,000 ราย”

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพัฒนาแพลตฟอร์ม 
Digital Lending เพื่อน�ามาใช้ในการขยายธุรกิจทั้งในไทย
และลาว สอดรับแผนการก้าวสู่ความเป็นผู้น�า Fintech ของ
กลุ่มบริษัทขณะเดียวกันบริษัทฯอยู่ระหว่างเจรจาขอสินเชื่อ

กับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในประเทศ ซึ่งจะท�าให้มีความได้
เปรียบในเรื่องของต้นทุนในการปล่อยกู้ ซึ่งจะท�าให้อัตราก�าไร
ขั้นต้นจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ ทั้งในส่วนของพอร์ตสิน
เชื่อเดิม และพอร์ตสินเชื่อทองค�า รวมถึงนาโนไฟแนนซ์

ส�าหรับธุรกิจสกัดสารกัญชง-กัญชา บริษัทฯเตรียมเพิ่มก�าลัง
การผลิตขึ้นอีก 100 เท่า โดยได้มีการสั่งซื้อเครื่องจักรแล้ว ซึ่ง
มีศักยภาพในการป้อนวัตถุดิบ 30,000 กิโลกรัม (30 ตัน) ต่อ
เดือน และมีก�าหนดเดินเครื่องผลิตในช่วงไตรมาส 4/2565 
อย่างไรก็ตาม กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างรอความชัดเจน
เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สินค้าของ อย. ซึ่งหากมี
ความชัดเจนก็มีความพร้อมสามารถที่จะเดินเครื่องผลิตได้ทันที

ทั้งนี้ หลังจากที่ภาครัฐได้ปลดล็อกกัญชาจากยาเสพติด ใน
เดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา บริษัทฯได้มีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ "ช่อ
ดอกกัญชาเกรดพรีเมียม" ซึ่งเป็นสายพันธุ์ต่างประเทศกว่า 25 
สายพันธุ์ ภายใต้แบรนด์ CRAFT ORIGINAL รวมทั้งมีจ�าหน่าย
ในร้านค้าพันธมิตรตามจังหวัดต่างๆในทุกภาค สามารถสร้าง
ยอดขายเพียงแค่ครึ่งเดือนได้กว่า 16 ล้านบาท ในไตรมาสที่
ผ่านมา และคาดว่าครึ่งหลังของปีนี้จะเติบโตอย่างน้อย 10% ต่อ
ไตรมาส

“ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นักลงทุนจะได้เห็น Big Change ใน
กลุ่มธุรกิจของ ALPHAX ซึ่งแต่ละหน่วยธุรกิจ พร้อมก้าว
สู่ความเป็นผู้น�า ไม่ว่าจะเป็นอสังหาฯ ที่เตรียมเปิดตัวโปร
เจคใหม่แนวราบ ตอบโจทย์ลูกค้าในระดับไฮเอนด์ ขณะที่
ธุรกิจเช่าซื้อและปล่อยสินเชื่อใน สปป.ลาว จะเป็นผู้น�าตลาด
รายแรกที่เตรียมปล่อยกู้ซื้อทองค�า และนาโนไฟแนนซ์ และ
สุดท้ายคือ ธุรกิจสารสกัดกัญชงกัญชา หากการขึ้นทะเบียน
ผลิตภัณฑ์์สินค้าของ อย. เริ่มมีความชัดเจน กลุ่มบริษัทฯก็
พร้อมเสิร์ฟสินค้าป้อนให้กับลูกค้าได้ทันที ทั้งหมดนี้คือข้อสรุป
แผนครึ่งปีหลังของกลุ่มบริษัทฯที่พร้อมจะโตแบบก้าวกระโดด
ตามแผนงานที่วางไว้” นายธีร กล่าว 

ALPHAX ประกาศคร่�งปีหลัง
ไดั้เห็น Big Change ในกลุ่มธุุรกิจของ ALPHAX 
ซึ่่�งแต่ละหน่วัยธุุรกิจ พัร้อมก้าวัสู่่่คีวัามเป็ีนผ่้นำาฯ
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บิ�กบอสุ “ศุภักิจ งามีจิติรเจริญ่” ยู่่นิยู่ันิไมี่ที่ิ�งธิุรกิจหลัก เผยู่แผนิงานิช่่วงคร่�งหลังปีี 65 
เดำินิหนิ้าลุยู่พัฒนิาสุินิค้า Steel และ Non steel สุร้างแบรนิดำ์ใกล้ช่ิดำล่กค้า เจาะติลาดำ 
Niche Market หวังช่่วยู่ผลักดำันิรายู่ไดำ้ในิปีี 65 เติิบโติติ่อเนิ่�องจากปีีก่อนิ  สุ่วนิเหมี่อง
ขุดำบิที่คอยู่นิ์ มีั�นิใจจะสุร้าง New S-Curve ระยู่ะยู่าว พร้อมีปีรับกลยูุ่ที่ธิ์ขุดำเหมี่อง-ซึ่่�อ
เหร่ยู่ญ่ ให้สุอดำคล้องสุถานิการณ์การข่�นิ-ลงของราคาเหร่ยู่ญ่  ยู่ำ�ากลุ่มีบริษััที่ฯ มี่เหมี่อง

จริงและปีัจจุบันิมี่เคร่�องขุดำบิที่คอยู่นิ์กว่า  400 เคร่�อง เที่่ยู่บเที่่า 41,600 TH/s

ZIGA ไม่ทิ�งธุรกิจหลักลุยพัฒนาสู่ินค้า Steel และ Non steel

มั�นใจเหมืองขุดับิทั้คีอยน์ 
สู่ร้าง New S-Curve ระยะยาวั
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นายศุภกิจ งามจิตรเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ�ากัด (มหาชน) 
(ZIGA) เปิดเผยถึงแผนการด�าเนินงานในช่วงที่
เหลือของปีนี้ว่า บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและ
เพิ่มมูลค่าสินค้าในรูปแบบทั้ง Steel และ Non 
steel และสร้างแบรนด์ใกล้ชิดลูกค้า   โดยเฉีพาะ
ให้ความส�าคัญกับตลาด Niche Market เพื่อให้
ไปถึงเป้าหมายรายได้เติบโต 15-30% จากปีก่อน 
โดยได้รับปัจจัยหนุนจากธุรกิจเหล็ก ซึ่งถือเป็น
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ อีกทั้งยังได้เตรียมออก
ผลิตภัณฑ์ใหม่คือ ท่อประปาที่คาดว่าจะเข้ามาร
องรับความต้องการจากลูกค้ากลุ่มเดิมที่มีมาก
ขึ้น อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ จึงเน้นขยายช่องทาง
จ�าหน่ายในรูปแบบออนไลน์ มากกว่าการขยายช่อง
ทางขายในรูปแบบเฟรนไชน์ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ  มองเห็นโอกาสในการท�าธุรกิจ
ใหม่ ด้าน Digital Asset ประกอบกับบริษัทฯ มี
ความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า เนื่องจากเป็นผู้ผลิตท่อ
ร้อยสายไฟและอุปกรณ์ และอยู่ในวงการผู้รับเหมา
ไฟฟ้ามากว่า 25 ปี บริษัทฯมีความมั่นใจในการเริ่ม
เข้าสู่ธุรกิจด้านเทคโนโนโลยี สามารถสร้างโอกาส
ธุรกิจให้เติบโต จึงตัดสินใจลงทุนในธุรกิจ Bitcoin 
Mining ตั้งแต่ปลายปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบัน
กลุ่มบริษัทฯมีเครื่องขุดบิทคอยน์ 400 เครื่อง 

เทียบเท่า 41,600 TH/s

ส�าหรับแผนงานและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ
ความผันผวนของราคาเหรียญบิทคอยน์ในช่วงที่
ผ่านมา ได้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเมื่อราคาบิทคอยน์มีราคาต�่ากว่าปกติ บริษัทฯ 
จะบริหารจัดการโดยการ หยุดเครื่องขุดบิทคอยน์
ชั่วคราว และซื้อเหรียญบิทคอยน์เข้ามาแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ZIGA กล่าวอีกว่า การ
ท�าธุรกิจในช่วงเวลาที่ท้าทาย และเป็นสิ่งใหม่ 
อาจมีปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ บริษัทฯ มอง
ว่าการลงทุนในนวัตกรรมเช่น สินทรัพย์ดิจิทัล 
จะส่งผลดีในระยะยาว ซึ่งยังเชื่อมั่นว่าจะสร้าง 
New S-Curve ในอนาคตได้ โดยบริษัทฯ  มี
การติดตามสถานการณ์ เพื่อปรับแผนลงทุนให้
เหมาะสมและด้วยความระมัดระวัง เพื่อรักษา
ผลประโยชน์สูงสุดให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านที่ได้
ให้ความไว้วางใจบริษัทฯ  รวมทั้งธุรกิจหลักคือ 
การเป็นผู้ผลิตท่อเหล็ก Pre zinc ภายใต้แบรนด์ 
Ziga และ Daiwa ก็ยังคงมีการพัฒนาสินค้า
อย่างต่อเนื่อง พัฒนาการบริการ และขยายช่อง
ทางการจัดจ�าหน่ายเพิ่มขึ้น เพื่อให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภค



"พร้ไซซ คอร์ปอเรชั่ั�น" เตร้ยมขายไอพ้โอ
ไม่เกิน 307 ล้านหุ้น หลัง ก.ล.ต.นับหน่�งไฟลิ�ง
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ก.ล.ติ.นิับหนิ่�งไฟลิ�ง "พร่ไซึ่ซึ่ คอร์ปีอเรช่ั�นิ" ขายู่ไอพ่โอ ไมี่เกินิ 307 ล้านิหุ้นิ 
เข้าเที่รดำ SET ปีีนิ่� เสุริมีแกร่งนิำาเงินิขยู่ายู่การลงทีุ่นิในิอนิาคติ

นายปาลธรรม เกษมทรัพย์ ผู้อ�านวยการอาวุโส วาณิชธน
กิจ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะที่
ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 
(มหาชน) (PCC) เปิดเผยว่า ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เริ่มนับหนึ่งแบบ
แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือ
ชี้ชวนของ PCC เป็นที่เรียบร้อย

โดย PCC ได้ยื่นเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชน
ทั่วไปเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering หรือ IPO) 
จ�านวนไม่เกิน 307,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 25.03 ของจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกและ
เรียกช�าระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (SET) กลุ่มอุตสาหกรรม: ทรัพยากร / 
พลังงานและสาธารณูปโภค

ทั้งนี้ PCC ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น 
(Holding Company) ประกอบด้วยสายธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม 
ดังนี้ 1. กลุ่มธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายอุปกรณ์ในระบบจ�าหน่าย
ไฟฟ้า งานบริหารโครงการ งานบริการ งานบ�ารุงรักษา
ระบบไฟฟ้าทั้งแรงต�่าและแรงสูงขนาดไม่เกิน 115 kv และ
ระบบบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ (Power 
Distribution & Energy Management System) 2. กลุุ่
มธุรกิจรับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงและสายส่งไฟฟ้า
แรงสูง พร้อมผลิตติดตั้งระบบควบคุมส�าหรับระบบไฟฟ้า
อัจฉีริยะ และผลิตมิเตอร์อัจฉีริยะ (Intelligent Grid) และ 3. 
กลุ่มธุรกิจลงทุนผลิตและจ�าหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทน และผลิตเชื้อเพลิงจากพืชพลังงาน และธุรกิจอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง (Renewable Energy)

ส�าหรับผลประกอบการของกลุ่มบริษัทฯในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
(ปี 2562-2564) มีรายได้รวม 3,931.26 ล้านบาท 4,054.89 
ล้านบาท 3,638.63 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 342.24 ล้าน
บาท 279.96 ล้านบาท 228.32 ล้านบาท ตามล�าดับ

และ ส�าหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม ปี 2564 – 
2565 บริษัทฯมีรายได้รวม 693.77 ล้านบาท และ 783.77 
ล้านบาท บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ 21.41 ล้านบาท และ 72.46 
ล้านบาท ตามล�าดับ

นายกิตติ สัมฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด(มหาชน) 
(PCC) เปิดเผยว่า แผนการเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในครั้งนี้ นับเป็น
ก้าวส�าคัญในการขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโต
ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิสัยทัศน์ขององค์กร "จุดพลัง
แห่งความรุ่งเรืองร่วมกัน" อีกทั้งการระดมทุนในครั้งนี้ ยัง
เป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนและประชาชนทั่วไปได้ร่วม
เป็นส่วนหนึ่งของการต่อยอดความส�าเร็จของ PCC อีกด้วย 
นอกจากนี้ บริษัทฯยังมุ่งสู่การเป็นผู้น�าในธุรกิจโซลูชั่นครบ
วงจรของ Smart Grid, อุตสาหกรรม 4.0 ตลอดจนพัฒนา
พลังงานทดแทน พลังงานชีวภาพ เพื่อสร้างสมดุลด้านสิ่ง
แวดล้อม และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ส�าหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ 
เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และ
โครงการในอนาคต, เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนิน
งาน และน�าไปช�าระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน



บล.ทิสโก้ ชี้ระยะข้างหน้าตลาดหุ้นไทยอาจย่อตัวรับข่าวธนาคารกลางสหรัฐฯ เดินหน้านโยบายการ
เงินเข้มงวด และความไม่แน่นอนทางการเมืองไทย มองเป็นจังหวะสะสมหุ้นที่ดัชนี  

1,570 - 1,600 จุด พร้อมคงเป้าหมายดัชนีปี 2565 ที่ 1,720 จุด ลุ้นกระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้าอีก  
1.3 แสนล้านบาท หาก GDP ปีหน้าโตตามศักยภาพ

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ผู้อ�านวยการอาวุโส สายงาน
วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ�ากัด เปิดเผย
ว่า หลังจากที่ไทยยกเลิกการลงทะเบียนผ่านระบบ "Thailand 
Pass"  เดือนกรกฎาคมเพียงเดือนเดียวมีนักท่องเที่ยวต่าง
ชาติเดินทางเข้ามาทะลุหลัก 1 ล้านคนแล้ว ซึ่งถือว่าเร็วกว่า
คาด นอกจากนี้ การขยายระยะเวลาพ�านักของวีซ่านักท่อง
เที่ยว (Tourist Visa) เป็น 45 วัน เริ่มมีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
2565 - 31 มีนาคม 2566 คาดว่าจะช่วยหนุนให้นักท่อง
เที่ยวอยู่ในไทยนานขึ้นและมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เป็นผลดี
โดยตรงต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงปลายปีนี้ต่อ
เนื่องถึงต้นปีหน้า 

 ขณะที่ก�าไรสุทธิรวมของบริษัทจดทะเบียนไทยในไตรมาส 
2/2022 เพิ่มขึ้นดีทั้งเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
(YoY) และ ช่วงเดียวกันของไตรมาสก่อน (QoQ) แตะ 3.46 
แสนล้านบาท สูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ และภาพรวมงบดี
กว่าตลาดตลาดคาด 6% ท�าให้ประมาณการก�าไรของตลาด 
(SET EPS) ในปีนี้และปีหน้าปรับขึ้นมาอยู่ที่ 104.0 บาท และ 
109.9 บาท จากเดิม 1 เดือนก่อนหน้าที่อยู่ที่ 100.7 บาท 
และ 109.3 บาท หรือปรับขึ้น +3.3% และ +0.5% ตามล�าดับ 

ด้วยแนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไทยและก�าไรบริษัทจด
ทะเบียนที่ดีกว่าคาด หนุนให้กระแสเงินทุนต่างชาติ (Foreign 
Fund Flows) ไหลเข้าตลาดหุ้นไทยต่อเนื่อง โดยเฉีพาะใน
เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ต่างชาติซื้อสุทธิมากกว่า 5.7 หมื่นล้าน
บาท  บล.ทิสโก้มองแนวโน้ม Foreign Fund Flows ในช่วง 
6-12 เดือนข้างหน้ายังเป็นบวกจากคาดการณ์ว่ามูลค่าของ
เศรษกิจไทยที่แท้จริง (Real GDP) จะกลับขึ้นมาสู่ระดับช่วง
ก่อนการแพร่ระบาด COVID-19 ในช่วงไตรมาส 3/2565 และ
จะกลับมาสู่ระดับแนวโน้มการเติบโตตามศักยภาพในปีหน้า 

โดยหากสมมติฐานให้ต่างชาติซื้อคืนไปเท่ากับช่วงก่อนการ
แพร่ระบาด COVID-19 จะแสดงนัยถึงต่างชาติจะสามารถ

ซื้อสุทธิได้อีก 1.4 แสนล้านบาท ตัวเลขดังกล่าวสอดคล้องกับ
สัดส่วนการถือครองหุ้นไทยของต่างชาติที่ปัจจุบันอยู่ที่ 27.1% 
(เป็นการถือหุ้นโดยตรง 21.1% และถือหุ้นผ่าน NVDR อีก
ประมาณ 6%) หากต่างชาติกลับมาถือหุ้นไทยเทียบเท่ากับช่วง
ก่อนการระบาดแพร่ระบาด COVID-19 ในปี 2562 ที่เฉีลี่ยอยู่
ที่ 27.8% จะเทียบเท่าเม็ดเงินต่างชาติไหลเข้าอีกราว 1.3 แสน
ล้านบาท 

อย่างไรก็ตาม เดือนกันยายนนี้จะมีการประชุมธนาคารกลาง
ส�าคัญ ๆ หลายแห่ง ซึ่งยังคงเร่งเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย และอาจ
มากกว่าตลาดคาด และการดึงสภาพคล่องออกจากระบบของ
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) จะเพิ่มขึ้นเท่าตัว (QT) เป็นเดือน
ละ 9.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือนกันยายนนี้เป็นต้น
ไป คาดจะท�าให้ตลาดหุ้นเกิดความผันผวนได้ง่าย ผสาน
กับความไม่แน่นอนของค�าวินิจฉีัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณี
นายกรัฐมนตรีด�ารงต�าแหน่งครบ 8 ปีภายในเดือนนี้ อาจท�าให้ 
Foreign Fund Flows ชะลอตัวหรือพลิกเป็นไหลออกได้ใน
ระยะสั้น 

ทั้งนี้ หากดัชนีหุ้นไทย (SET Index) ขึ้นผ่านจุดสูงสุด
ชั่วคราวที่บริเวณดัชนี 1,650 - 1,665 จุด มองระดับการปรับ
ฐานที่น่าสนใจต่อการทยอยสะสมจะอยู่ที่บริเวณ 1,570 - 
1,600 จุด และโอกาสจะกลับมาปรับตัวขึ้นอีกครั้งในไตรมาส 
4 โดยยังคงเป้าหมาย SET Index ที่เหมาะสมปีนี้ที่ 1,720 
จุด  ส�าหรับประเด็นหุ้นที่น่าลงทุนในเดือนนี้ แนะน�าหุ้น 3 
กลุ่มคือ 1. หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเศรษฐกิจและการ
เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวต่างชาติ แนะน�า AOT, CENTEL, 
DMT และ SPA 2. หุ้นที่ได้ประโยชน์จากบาทกลับมาอ่อนค่า 
แนะน�า HANA และ TFG และ 3. หุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัว 
แนะน�า CK และ SCB โดยสรุป หุ้นเด่นที่เราแนะน�าในเดือน
กันยายน คือ AOT, CENTEL, CK, DMT, HANA, SCB, SPA 
และ TFG  ด้านแนวรับส�าคัญเดือนนี้อยู่ที่ 1,600 จุด และ
แนวต้านส�าคัญอยู่ที่ 1,650 - 1,665 จุด และ 1,700 จุดตาม
ล�าดับ

บล.ทิสู่โก้ยืนเป้าหุ้นไทยสู่ิ�นปี 65 ท้� 1,720 จุดิ
แนะรอจังหวัะตลาดัย่อรับข่าวั 

Fed – การเมือง ทั้ยอยสู่ะสู่มหุ้น
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นอกจากนี้มองว่า ตลาดหุ้นทั่วโลกเคลื่อนไหวผันผวนต่อในเดือน
นี้ เนื่องจากมีปัจจัยส�าคัญหลายประการที่รออยู่ ยกตัวอย่าง
เช่น การยกระดับการลดขนาดงบดุลของ Fed จากเดิม 4.75 
หมื่นล้านเหรียญฯ เป็น 9.5 หมื่นล้านเหรียญฯต่อเดือน รายงาน
ตัวเลขเศรษฐกิจส�าคัญของสหรัฐฯ อาทิ ตัวเลขการจ้างงานใน
วันที่ 2 ก.ย.ตัวเลขเงินเฟ้อในวันที่ 13 ก.ย. การประชุมธนาคาร
กลางยุโรป (ECB)ในวันที่ 8 ก.ย. และการประชุมธนาคารกลาง
สหรัฐฯ (Fed) ในวันที่ 20-21 ก.ย. 

ส่วนปัจจัยภายในของไทยที่น่าติดตาม ได้แก่  รายงานตัวเลข
เงินเฟ้อในวันที่ 5 ก.ย. การประชุมกนง.ในวันที่ 28 ก.ยและความ
เคลื่อนไหวทางด้านการเมืองในประเทศ โดยเฉีพาะการตัดสิน
ของศาลรัฐธรรมนูญต่อประเด็นการด�ารงต�าแหน่งนายกฯ 8 ปี
ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายณัฐชาต กล่าวว่า  ส�าหรับธีมหุ้นแนะน�าประจ�าเดือนนี้ ได้แก่

1) กลุ่มหุ้น Domestic play ที่ราคายังคง Laggard เช่น 
ธนาคาร (BBL, KBANK, SCB) และกลุ่มสื่อฯ (BEC, ONEE, 
PLANB)

2)  กลุ่มสื่อสารที่ราคาหุ้นปรับลงจน Valuation อยู่ในระดับ
น่าสนใจ (ADVANC, DTAC, TRUE)

3) กลุ่มโรงพยาบาลขนาดกลาง-เล็กที่ได้ประโยชน์จาก
นโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต�่า (CHG, PRINC, RJH)

4) กลุ่มหุ้นส่งออกอาหาร-เกษตรที่ได้ประโยชน์จากเงินบาท
อ่อนค่า และเห็นยอดการส่งออกเติบโตต่อเนื่อง (ASIAN, TU, 
GFPT, TFG)

นายณัฐชาต เมฆมาสิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์  บริษัทหลักทรัพย์  
ทรีนีตี้ จ�ากัด เปิดเผยถึงทิศทางการลงทุนเดือนกันยายน 2565 ว่า  คาดตลาดหุ้นไทยในเดือน

กันยายนแกว่งตัวผันผวน โดยมีกรอบแนวต้านแรกที่ 1650 จุดและกรอบแนวต้านส�าคัญที่ 1690 
จุด ในทางตรงกันข้าม ประเมินแนวรับส�าคัญที่บริเวณ 1570 จุด  ในเชิงกลยุทธ์ มองจุดการเข้า

เพิ่มน�้าหนักที่เริ่มปลอดภัยจะอยู่ที่บริเวณดัชนี 1600-1610 จุดหรือต�่ากว่า

TRINITY มองหุ้นไทยเดิือน ก.ย.
ยังผันผวันไปีตามปีจัจัยทั้ั�งในและต่างปีระเทั้ศ 

ให้กรอบดััชนี 1570- 1690 จุดั 



บล.เอเซีีย พลัส ออกบทวิิเคราะห์์กลยุทธ์์ลงทุน ระบุวิ่า ในเดืือน ก.ย. SET IndEx เข้้าส่่โห์มดืแจ่่มใสโดืยควิามเสี�ยง
ต่่างๆ เริ�มอย่่ ในกรอบจ่ำากัดืพร้อมกับเห์็นสัญญาณการฟื้้�นต่ัวิข้อง FundamEnTal และ Fund Flow ที�ชััดืเจ่นดืังนี� 

ควิามเสี�ยงในกรอบจ่ำากัดื เริ�มจ่ากควิามเสี�ยงทางดื้านภู่มิรัฐศาสต่ร์ สงครามรัสเซีีย-ย่เครน คาดืต่ลาดืการเงินดื่ดืซีับ
พัฒนาการข้องเห์ตุ่การณ์ไวิ้ในราคาแล้วิเป็็นส่วินให์ญ่ และสถานการณ์ชั่องแคบไต่้ห์วิันต่ามควิามเห์็นข้องนักวิิชัาการ
ยังมีควิามเห์็นไป็ในทางเดืียวิกันวิ่า พัฒนาการไม่น่านำาไป็ส่่กรณีที�จ่ีนใชั้กำาลังเข้้าไป็ยึดืครองไต่้ห์วิัน ส่วินแรงกดืดืัน

จ่ากนโยบายการเงินต่ึงต่ัวิจ่ากการเร่งข้ึ�นดือกเบี�ยข้อง FEd ต่ลาดืคาดืจ่ะอย่่ระดืับ 4% ชั่วิงป็ลายป็ี แต่่ป็ระเดื็นนี�กำาลัง
ผ่่านจุ่ดืส่งสุดื และน่าจ่ะคลายต่ัวิลงทั�งจ่ากราคาสินค้าโภูคภูัณฑ์์ห์ลักป็รับต่ัวิลดืลงอย่างมีนัยสำาคัญ และการชัะลอต่ัวิ

ข้องเศรษฐกิจ่ในห์ลายป็ระเทศ ไม่วิ่าจ่ะเป็็นสห์รัฐฯ ยุโรป็ ห์รือจ่ีนนำาไป็ส่่การใชั้นโยบายการเงินต่ึงต่ัวิลดืลง

อีกประเด็นคือ ติดตามความคืบหน้าประเด็น QT อาจ
กดดันให้ตลาดผันผวนได้ในบางช่วงเวลาสัญญาณ
การฟ้�นตัวของ Fundamental และ Fund Flow ที่
ชัดเจน เริ่มจากภาพเศรษฐกิจไทยเห็นสัญญาณการ
ฟ้�นตัวต่อในช่วง 2H65 คาดไม่ต�่ากว่า 3.6%YoY ภาย
ใต้เศรษฐกิจไทยจะเติบโตสูงกว่า 3% ตามที่หลาย
ฝ่่ายได้ตั้งเป้าหมายไว้หลักๆ มาจากการเปิดประเทศ
เต็มรูปแบบ 

ซึ่งจะเป็นตัวสร้างกิจกรรมเศรษฐกิจให้กลับเข้าสู่ภาวะ
ปกติ เฉีพาะอย่างยิ่งในภาคท่องเที่ยวและบริการสวน
ทางกับเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วที่บาง
ประเทศเข้าสู่ภาวะ Recession บางประเทศ GDP 
Growth รายไตรมาสเริ่มติดลบ และบางประเทศส่ง
สัญญาณการชะลอตัวชัดเจน

จากสภาวะตลาดหุ้นไทยดูมีเสน่ห์มากขึ้นในช่วงครึ่ง
ปีหลัง หนุนให้ฝ่ายวิจัยปรับระดับ Market Earning 
Yield Gap ที่ใช้ก�าหนดเป้าหมายดัชนีจาก 4.4% มา
เป็น 4.2% (ค่าเฉีลี่ยในอดีต) หรือปรับเพิ่มระดับ P/E 

ตลาดเป็น 18 เท่า (ภายใต้ดอกเบี้ยปลายปีที่ 1.25%) 
ถัดมาคือ ผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนงวด 
2Q65 ที่สร้างจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ระดับราว 
3.5 แสนล้านบาท น�าไปสู่การปรับประมาณการก�าไร
สุทธิปี 2565 ขึ้นเป็น 1.17 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 
EPS65F ที่ 96.1 บาท/หุ้น (เติบโตจากปีก่อน 11.7%) 
ซึ่งทั้ง 2 ส่วนหนุนให้ Target SET Index ณ สิ้น
ปี2565 อยู่ที่ 1730 จุด

ภาวะที่กล่าวมาทั้งหมด เชื่อว่าน่าจะขับเคลื่อนให้ 
Fund Flow ไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยต่อ อีกทั้งปัจจุบัน
สัดส่วนการถือครองหุ้นไทยทางตรงจากต่างชาติยังอยู่
ในระดับต�่ากว่าปกติไม่ถึง 22% มีช่องว่างให้ไหลเข้ามา
ได้อีก หรือยังต�่ากว่าค่าเฉีลี่ยที่ 26.2% อีกทั้งในอดีต 9 
ปีที่แล้ว ต่างชาติยังเคยถือครองสูงถึง 30.2%

ส�าหรับกลยุทธ์การลงทุนเดือนก.ย. 65 แนะน�าทยอย
สะสม 7 หุ้น ก�าไรไฉีไลในช่วง 2H65 คาดหวังผล
ตอบแทนที่สูงกว่าตลาด คือ TIDLOR, M, HMPRO, 
CK, CKP, PLANB, SCB

ก่ร่ บล.เอเซ้ย พลัสู่ ชั่้�หุ้นไทยเดิือน ก.ย.
แนะสู่ะสู่ม 7 หุ้นสูุ่ดัปีงั TIDLOR, M, HMPRO, CK, 

CKP, PLANB, SCB /เปีา้สู่ิ�นปีนีี� 1730 จุดั
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สำำ�นัักง�นัคณะกรรมก�รกำ�กับหลัักทรัพย์์แลัะตลั�ดหลัักทรัพย์์ (ก.ลั.ต.) ออกประก�ศ
ปรับปรุงหลัักเกณฑ์์ก�รโฆษณ�ของผู้้�ประกอบธุุรกิจสำินัทรัพย์์ดิจิทัลั เพ่�อเพิ�มประสำิทธุิภ�พ
ในัก�รกำ�กับด้แลัก�รโฆษณ�ของผู้้�ประกอบธุุรกิจให�มีคว�มชััดเจนัแลัะเหม�ะสำม สำอดคลั�อง
กับหลัักเกณฑ์์ก�รกำ�กับด้แลัของต่�งประเทศ แลัะเพิ�มคว�มคุ�มครองแก่ผู้้�ซื้่�อข�ย์สำินัทรัพย์์

ดิจิทัลั โดย์มีผู้ลัตั�งแต่วันัที� 1 กันัย์�ย์นั 2565 แลัะสำำ�หรับโฆษณ�ที�มีม�ก่อนัวันัที�ประก�ศมีผู้ลั
ใชั�บังคับต�องแก�ไขให�เป็นัไปต�มที�กำ�หนัดภ�ย์ในั 30 วันันัับจ�กวันัที�ประก�ศมีผู้ลัใชั�บังคับ

ปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมี
การโฆษณาผ่านช่องทางต่าง ๆ ในวงกว้าง 
ซึ่ง ก.ล.ต. ได้พบประเด็นปัญหาจากการ
โฆษณา เช่น ไม่มีค�าเตือนเรื่องความเสี่ยง
ของคริปโทเคอร์เรนซีซึ่งมีความผันผวน
สูง หรือค�าเตือนมีขนาดเล็กเกินไป รวมถึง
เนื้อหาโฆษณาที่แสดงข้อมูลเพียงด้านบวก 
จึงอาจเป็นการชักชวนประชาชนใช้บริการ
หรือซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี โดยที่ยัง
ไม่ได้พิจารณาข้อมูลและความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสมก่อนตัดสินใจ ซึ่งอาจท�าให้เกิด
ความเสียหายได้

ก.ล.ต. จึงออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์
การโฆษณาและการส่งเสริมการขายของ
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตามหลัก
การที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. ในการประชุม
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 
5 พฤษภาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบและ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการ
เปิดรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการก�ากับดูแลการ
โฆษณาให้มีความชัดเจนและเหมาะสม 
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของต่างประเทศ 
และเพิ่มความคุ้มครองแก่ผู้ซื้อขาย โดยมี
สาระส�าคัญ ดังนี้

(1) การโฆษณาต้องไม่เป็นเท็จ ไม่เกินความ
จริง ไม่บิดเบือน ไม่ปิดบัง หรือท�าให้ส�าคัญ
ผิดในสาระส�าคัญ และการให้ข้อมูลเกี่ยว

กับจ�านวนลูกค้าที่ใช้บริการ ให้ระบุเฉีพาะ
จ�านวนลูกค้าที่ได้รับอนุมัติให้เปิดบัญชีและ
พร้อมใช้บริการแล้วเท่านั้น

  (2) ก�าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ประสงค์
จะจัดให้มีการโฆษณา ต้องแจ้งราย
ละเอียดเกี่ยวกับการโฆษณาและค่าใช้จ่าย
ในการโฆษณา รวมถึงรายละเอียดการจ้าง
บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจต่อผู้ใช้บริการ 
(blogger หรือ influencer) ต่อ ก.ล.ต. 
ตามหลักเกณฑ์์ วิธีการ เงื่อนไข และเงื่อน
เวลา ที่ก�าหนด

(3) ก�าหนดให้มีค�าเตือนความเสี่ยงในการ
ลงทุนประกอบการโฆษณา โดยรูปแบบ
การน�าเสนอต้องชัดเจน และสังเกตได้ง่าย 
ต้องน�าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจลงทุนอย่างครบถ้วน โดยหากมี
การแสดงข้อมูลด้านบวกหรือโอกาสที่จะ
ได้รับผลตอบแทน ต้องมีการแสดงข้อมูล
ด้านลบหรือความเสี่ยงจากการลงทุนใน
สินทรัพย์ดิจิทัลควบคู่กัน (balanced 
view) 

(4) ก�าหนดให้การโฆษณาคริปโทเคอร์เรน
ซีสามารถท�าได้ในช่องทางทางการของผู้
ประกอบธุรกิจ (official channel) เท่านั้น 
เพื่อป้องกันไม่ให้การโฆษณาคริปโทเค
อร์เรนซีซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์์ที่มีความผันผวน

สูงเข้าถึงประชาชนเป็นวงกว้าง และ
ป้องกันไม่ให้เกิดการส่งเสริมหรือการก
ระตุ้นการตัดสินใจซื้อขายแบบฉับพลัน 
(impulsive buying) ขณะที่การโฆษณา
เกี่ยวกับการให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ
ยังคงสามารถท�าได้ในพื้นที่สาธารณะและ
ช่องทางอื่น ๆ

(5)  ก�าหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจดูแลผู้จัด
ท�าโฆษณา หรือผู้จัดให้มีการโฆษณาเพื่อ
ผู้ประกอบธุรกิจ ซึ่งรวมถึงบริษัทในกลุ่ม 
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจการ และผู้
ที่มีบทบาทหลักที่ปรากฏในโฆษณา ให้
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์์ที่ก�าหนด

(6)  ยกเลิกการจัดให้มีผู้แนะน�ารายชื่อ
ลูกค้า (introducing broker agent: IBA) 
ของผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการคริปโทเค
อร์เรนซี ส�าหรับการให้บริการโทเคนดิจิทัล
ยังจัดให้มี IBA ได้

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป โดยได้
มีการก�าหนดบทเฉีพาะกาล ส�าหรับกรณีที่
ผู้ประกอบธุรกิจมีการเผยแพร่โฆษณาอยู่
ก่อนวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ให้ปรับปรุง
หรือแก้ไขการโฆษณาดังกล่าวให้เป็นไป
ตามที่ก�าหนดภายใน 30 วันนับจากวันที่
ประกาศมีผลใช้บังคับ

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์์การโฆษณา
ของผ่้ปีระกอบธุุรกิจสู่ินทั้รัพัย์ดัิจิทั้ัล 

เริ�ม 1 กันยายน 2565
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บีโอไอ เปิดตัว "LTR Visa" อย์่�งเป็นัท�งก�ร พร�อมดึงบุคลั�กรศักย์ภ�พสำ้งจ�กทั�วโลักเข��ม�
ลังทุนัแลัะพำ�นัักอ�ศัย์ระย์ะย์�ว ย์ำ��ไทย์ศ้นัย์์กลั�งแห่งภ้มิภ�ค จุดหม�ย์หลัักก�รเดินัท�งท่องเที�ย์ว 

แลัะทำ�ง�นัของชั�วต่�งชั�ติ ตั�งเป้�หม�ย์ 4 กลัุ่มหลััก จำ�นัวนั 1 ลั��นัคนั ในั 5 ปี  
สำนัับสำนัุนัไทย์ก��วสำ้่ประเทศเศรษฐกิจใหม่

หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร ผู้แทนการค้าไทยและที่
ปรึกษานายกรัฐมนตรี กล่าวในการเปิดตัววีซ่าประเภทใหม่ 
"Long – Term Resident Visa: LTR Visa" ที่จะเปิดใช้
อย่างเป็นทางการในวันที่ 1 กันยายน 2565 ว่า รัฐบาลไทย
มีนโยบายให้สิทธิพิเศษแก่นักลงทุนต่างชาติ เพื่อดึงดูด
ให้เข้ามาตั้งฐานธุรกิจในประเทศ โดยเฉีพาะใน 12 กลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจ
ไทยให้ก้าวไปสู่เศรษฐกิจใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว

 ส�าหรับ LTR Visa มีเป้าหมายเพื่อดึงดูดผู้พ�านักชาวต่าง
ชาติกลุ่มใหม่ที่มีศักยภาพสูง ทั้งด้านทักษะและความ
เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีสมัยใหม่ ผู้ที่มีความมั่งคั่ง รวมไปถึง
กลุ่มคนที่ต้องการท�างานจากที่ไหนก็ได้ในโลก ซึ่งไทยเป็น
หนึ่งในจุดหมายส�าคัญของนักเดินทางท่องเที่ยว และผู้ที่
เดินทางเพื่อการท�างานจากทั่วโลก

"ประเทศไทย อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่ส�าคัญ ที่ต้อง
เร่งการฟ้�นตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว หลังจากได้รับ
ผลกระทบจากโควิดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา การเปิดประเทศ
รับชาวต่างชาติอีกครั้ง เรามีเป้าหมายไปที่กลุ่มนักท่อง
เที่ยวคุณภาพสูง รวมถึงการดึงดูดบุคลากรที่มีศักยภาพ
สูงเข้ามา เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและการลงทุน และ LTR 
Visa ถือเป็นมาตรการส�าคัญที่จะช่วยเร่งการฟ้�นตัวของ
เศรษฐกิจไทย" ม.ล.ชโยทิตกล่าว

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่ง
เสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ส�าหรับ LTR Visa จะ
ให้สิทธิประโยชน์กับบุคลากรชาวต่างชาติ 4 กลุ่มด้วยกัน 
ได้แก่

1.      ผู้มีความมั่งคั่งสูง ต้องมีทรัพย์สินมูลค่ารวมไม่ต�่า
กว่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐ และมีรายได้ส่วนบุคคลไม่น้อย
กว่า 80,000 เหรียญสหรัฐ/ปี และลงทุนในไทยไม่น้อย
กว่า 500,000 เหรียญสหรัฐ

2.      ผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ ต้องมีรายได้ส่วน
บุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐ/ปี กรณีรายได้
ต�่ากว่าที่ก�าหนด ต้องลงทุนไม่น้อยกว่า 250,000 เหรียญ
สหรัฐ ในพันธบัตรรัฐบาล หรืออสังหาริมทรัพย์

3.      ผู้ที่ต้องการท�างานจากประเทศไทย ต้องมีรายได้
ส่วนบุคคลไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐ/ปี กรณีราย
ได้ต�่ากว่าที่ก�าหนด ต้องส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ขึ้นไป หรือครอบครองทรัพย์สินทางปัญญา หรือได้รับเงิน
ทุน Series A

4.      ผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ ต้องมีรายได้ส่วนบุคคล
ไม่น้อยกว่า 80,000 เหรียญสหรัฐ/ปี กรณีรายได้ต�่ากว่า
ที่ก�าหนด ต้องส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปใน
สาขาวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีหรือมีความเชี่ยวชาญใน
สายงานที่เข้ามาท�าในประเทศไทย

ส�าหรับสิทธิประโยชน์ส�าหรับผู้ถือ LTR Visa จะได้สิทธิ
พ�านักในประเทศไทย 10 ปี สามารถใช้ช่องทางพิเศษ (Fast 
Track) ในการเข้าออกราชอาณาจักร ณ ท่าอากาศยาน
ระหว่างประเทศ รายงานตัวทุก1 ปี (จากเดิมทุก 90 วัน) 
และไม่ต้องยื่นขออนุญาตกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (Re-
entry permit) อนุญาตให้ท�างานในประเทศไทย โดยลด
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเหลือร้อยละ 17 ส�าหรับกลุ่มผู้มี
ทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ และมีผู้ติดตามได้ 4 คน

"วีซ่าประเภทใหม่นี้ คาดว่าจะดึงดูดผู้พ�านักชาวต่างชาติ
กลุ่มใหม่ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี รวมถึงผู้มีทักษะและ
ความเชี่ยวชาญ เพื่อมากระตุ้นการใช้จ่าย การลงทุน และ
ช่วยผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยบี
โอไอรับหน้าที่กลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ขอวีซ่าประเภท
ใหม่นี้ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นค�าขอทางระบบออนไลน์ได้ที่ 
https://ltr.boi.go.th" นางสาวดวงใจกล่าว

ทั้งนี้ ในงานเปิดตัว LTR Visa อย่างเป็นทางการ เมื่อวัน
ที่ 31 สิงหาคม 2565 ที่โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย 
กรุงเทพ มีการจัดเสวนา "LTR Talk" โดยมีนางสาวดวงใจ 
อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(บีโอไอ) นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ รองประธานสภาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย Ms. Vibeke 
Lyssand Leirvåg, Chairwoman of the Joint Foreign 
Chambers of Commerce in Thailand (JFCCT) และ 
Mr. Omri Morgenshtern, CEO of Agoda เข้าร่วมในการ
เสวนาครั้งนี้ด้วย

บ้โอไอ เปิดิตัวั่ "LTR Visa"
 ยำ�าไทั้ยหมุดัหมายหลักของโลก ตั�งเปีา้หมายดั่ง 4 กลุ่ม

ต่างชาติ 1 ล้านคีน ใน 5 ปีี
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กกร. คงประมาณการศก.ไทยปีนี้ ขยายตัวในกรอบ 2.75% ถึง 3.5%   
จากเปิดประเทศ และการฟ้�นตัวของอุปสงค์ในประเทศที่ตามมา  พร้อมคาด
มูลค่าการส่งออก ขยายตัวในกรอบ 6.0% ถึง 8.0%  ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไป

อยู่ในกรอบ 5.5% ถึง 7.0%

นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประจ�า
เดือนกันยายน 2565 โดยมี นายทวี ปิยะพัฒนา รองประธาน
อาวุโสสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และดร.พจน์ อร่าม
วัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เป็นประธาน
ร่วมในการประชุม ณ ห้องราชมณเฑียร แกรนด์ บอลรูม ชั้น M 
โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพ โดยมีการแถลงข่าวในประเด็น
ต่อไปนี้

• เศรษฐกิจโลกเผชิญความเสี่ยงที่จะชะลอตัวกว่าที่คาด 
ประมาณการเติบโตของจีดีพีในประเทศส�าคัญๆทั้งสหรัฐฯ ยุโรป 
และจีน ถูกปรับลดลง โดยที่เศรษฐกิจยุโรปได้เข้าสู่ภาวะถดถอย
ในครึ่งปีหลัง ขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อของ หลายประเทศต่าง
อยู่ในระดับสูงเป็นภาวะ stagflation นอกจากนี้ความเสี่ยงที่
จะท�าให้เศรษฐกิจ โลกขยายตัวต�่ากว่าที่คาดการณ์มีเพิ่มขึ้น
จากความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ ล่าสุดเป็นการระงับส่งก๊าซ
ชั่วคราวของรัสเซียซึ่งเพิ่มแรงกดดันต่อวิกฤตพลังงานในยุโรป 
ปัญหาด้าน supply chain ในประเทศจีนจากการขาดแคลน
พลังงานที่มีเหตุจากภัยแล้งรวมถึงการล็อกดาวน์ที่ท�าให้มีผลลบ
ต่อภาคการผลิต ปัจจัยเหล่านี้เพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และ
การชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานโลกซึ่งต้องติดตามเพื่อประเมิน
ผลกระทบต่อการส่งออกของ ไทยในระยะข้างหน้า

• แรงกดดันเงินเฟ้อยังสูงขณะที่ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าลง 
ราคาน�้ามันที่ยังอยู่ในระดับสูง และค่าไฟฟ้าที่ปรับขึ้นในเดือน
กันยายน ขณะที่คณะกรรมการ ค่าจ้างได้ปรับเพิ่มค่าจ้างขั้น
ต�่า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เพิ่มแรงกดดันต่อการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ ใน
ประเทศ นอกจากนี้ค่าเงินบาทกลับมามีทิศทางอ่อนค่าลงภาย

หลังเฟดส่งสัญญาณ ขึ้นดอกเบี้ยแรงต่อจากแนวโน้มส่วนต่าง
ของดอกเบี้ยเงินบาทกับดอลลาร์ที่จะมีมากขึ้น ส่งผลให้ราคา
สินค้าน�าเข้าของไทยยังอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องและการน�าเข้า
สินค้าเพื่อการผลิตลดลง

• การท่องเที่ยวและมาตรการภาครัฐเป็นแรงส่งเศรษฐกิจไทย
ในช่วงที่เหลือของปี การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวชัดเจนขึ้น 
โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 1.12 ล้านคน 
คาดว่าจ�านวนนักท่องเที่ยวทั้งปี 2565 มีโอกาสแตะระดับ 9 - 
10 ล้านคน และในระยะข้างหน้ายังจะได้อานิสงส์จากการขยาย
เวลาวีซ่านักท่องเที่ยวเป็น 45 วัน ประกอบกับยังมีแรงหนุน
ก�าลังซื้อจากมาตรการคนละครึ่งระยะที่ 5 ซึ่งจะช่วยสนับสนุน 
เศรษฐกิจภายในประเทศท่ามกลางภาวะความเสี่ยงหลายประการ 
อย่างไรก็ดีต้องติดตามการใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวที่ลดลง
กว่าเดิม

• ที่ประชุม กกร. ประเมินเศรษฐกิจไทยยังขยายตัวได้จากการ
เปิดประเทศ และการฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศที่ตามมาแต่
จ�าเป็นต้องติดตามสถานการณ์ตลาดต่างประเทศที่ชะลอตัวอย่าง
ใกล้ชิดขึ้น

โดยที่ประชุม กกร. คงประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2565 ซึ่ง
จะขยายตัวได้ในกรอบ 2.75% ถึง 3.5% ขณะที่มูลค่าการส่งออก
คาดว่ายังขยายตัว ได้ในกรอบ 6.0% ถึง 8.0% และอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปอยู่ในกรอบ 5.5% ถึง 7.0%

กรอบประมาณการเศรษฐกิจปี 2565 ของ กกร.

 กกร. คงคาดิการณ์ศก.ไทยปีน้� 
ขยายตัวั่ 2.75 - 3.5%

รับแรงหนุนเปิีดัปีระเทั้ศ 
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นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน 
(FETCO Investor Confidence Index) ผลส�ารวจในเดือนสิงหาคม 2565 พบว่า “ดัชนีความเชื่อมั่นนัก

ลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอีก 3 เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 116.59 ปรับตัวเพิ่ม
ขึ้น 12.2% จากเดือนก่อนหน้ายังคงอยู่ในเกณฑ์์ “ทรงตัว” นักลงทุนมองว่าการฟ้�นต้วของภาคท่องเที่ยวจะ
เป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุด รองลงมาคือการไหลเข้าของเงินทุน และนโยบายการเงินของธนาคาร

กลางสหรัฐฯ (FED) สาหรับปัจจัยที่ฉุดความเชื่อมั่นนักลงทุนมากที่สุด ได้แก่ สถานการณ์โรคระบาด 
COVID-19 รองลงมาคือ นโยบายการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FED และการไหลออกของเงินทุน

ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุน (FETCO Investor Confidence 
Index) ส�ารวจในเดือนสิงหาคม 2565 ได้ผลส�ารวจโดยสรุป 
ดังนี้

 ดัชนีความเชื่อมั่นรวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3 เดือนข้าง
หน้า (พฤศจิกายน 2565) อยู่ในเกณฑ์์ “ทรงตัว” (ช่วงค่า
ดัชนี 80-119) เพิ่มขึ้น 12.2% จากเดือนก่อนหน้า มาอยู่ที่
ระดับ 116.59

 ความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนบุคคล และกลุ่มบัญชีบริษัท
หลักทรัพย์อยู่ในระดับ “ร้อนแรง” ในขณะที่ความเชื่อมั่น
กลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศ และ กลุ่มนักลงทุนต่าง
ประเทศ อยู่ในระดับ “ทรงตัว”

 หมวดธุุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดธุนาคาร 
(BANK)

 หมวดธุุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุด คือ หมวดแฟชั่น 
(FASHION)

 ปัจจัยหนุนที่มีอิทธุิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ การ
ฟ้�นต้วของภาคท่องเที่ยว

 ปัจจัยฉุุดที่มีอิทธุิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุด คือ 
สถานการณ์ระบาดของ COVID-19

“ผลส�ารวจ ณ เดือนสิงหาคม 2565 รายกลุ่มนักลงทุน พบ
ว่าความเชื่อมั่นนักลงทุนกลุ่มแทบทุกกลุ่มปรับเพิ่มขึ้นโดย 
นักลงทุนบุคคลปรับเพิ่ม 18.3% อยู่ที่ระดับ 127.42 กลุ่ม
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ปรับเพิ่ม 12.0% อยู่ที่ระดับ 140.00 
กลุ่มนักลงทุนสถาบันในประเทศปรับเพิ่ม 39.5% อยู่ที่
ระดับ 106.67 ในขณะที่ความเชื่อมั่นกลุ่มนักลงทุนต่าง
ชาติทรงตัว อยู่ที่ระดับ 100.00

ในช่วงเดือนสิงหาคม 2565 SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องตามตลาดโลกจากการที่นักลงทุนคาดว่า FED 
จะด�าเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายลง รวมถึงการด�าเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศที่เริ่มฟ้�นตัว โดยเฉุพาะ
ภาคการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามในช่วงสัปดาห์สุดท้าย
ของเดือน SET Index ปรับตัวลงเล็กน้อย หลัง FED ส่ง
สัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องเพื่อต่อสู้กับสถาณการณ์
เงินเฟ้อ รวมถึงการที่ศาลรัฐธุรรมนูญไทยสั่งระงับการ
ปฏิิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธุ์ จันทร์โอชา 
โดยตลอดทั้งเดือนสิงหาคม 2565 SET index เคลื่อนไหว
ในกรอบแคบ ระหว่าง 1,589.16—1,644.78 และ SET 
Index ณ สิ้นเดือนปิดที่1,638.93 จุด ปรับตัวเพิ่มขึ้น 4% 
จากเดือนก่อนหน้า ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติยังคงซื้อ
สุทธุิในเดือนสิงหาคม 2565 กว่า 57,014 ล้านบาท รวมนัก
ลงทุนต่างซาติซื้อสุทธุิตลอดปี 2565 เป็นมูลค่า 170,743.71 
ล้านบาท

ปัจจัยต่างประเทศที่ต้องติดตามได้แก่ สถานการณ์ 
COVID-19 ที่มีจ�านวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากในหลาย
ประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน รวมถึงนโยบาย  
Zero-COVID ของจีนที่ยังคงมีการประกาศ Lockdown 
เป็นระยะ ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการฟ้�นตัวของเศรษฐกิจจีน 
อัตราเงินเฟ้อที่ยังคงสูงซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการผ่อน
คลายนโยบายการเงินของธนาคารกลางในหลายประเทศ
โดยเฉพาะ FED และปัญหาค่าเงินอ่อนลงอย่างมากใน
กลุ่ม Emerging market ในส่วนของปัจจัยในประเทศ
ที่น่าติดตาม ได้แก่ การเฝ่้าระวังการระบาด COVID-19 
ในประเทศซึ่งมีเพิ่มขึ้นหลังเปิดให้ประชาชนกลับมาใช้
ชีวิตตามปกติ ผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อ
วาระการด�ารงต�าแหน่งของนายกรัฐมนตรี ซึ่งจะส่งผล
ต่อสถานการณ์การเมืองในประเทศ แนวโน้มการฟ้�นตัว
ของเศรษฐกิจและภาคท่องเที่ยว รวมถึงแนวโน้มการขึ้น
ดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ
ที่ยังสูงจากการที่ราคาอาหาร และพลังงานยังคงปรับตัว
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง”

FETCO เผย ดิัชั่น้ควั่ามเชั่ื�อมั�นรวั่มทุกกลุ่มนักลงทุน
ในอ้ก 3 เดิือนข้างหน้า (พ.ย.65)

อย่่ในเกณฑ์ “ทั้รงตัวั” (ช่วังคี่าดััชนี 80-119) เพิั�มข่�น 12.2% 
จากเดัือนก่อนหน้า มาอย่่ทั้ี�ระดัับ 116.59
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กบข. เตร้ยมเงิน 2.8 หมื�นล้านบาท
จ่ายเงินคีืนสู่มาชิกเกษีียณปีนีี� พัร้อมเสู่นอ

บริการออมต่อ ทั้างเลือกการลงทัุ้นหลังเกษีียณ
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กบข. เตรีย์มเงินักว่� 2.8 หม่�นัลั��นับ�ท เพ่�อจ่�ย์เงินัค่นัสำม�ชัิก กบข. 
ที�เกษีย์ณอ�ย์ุร�ชัก�รปีนัี� ภ�ย์ในั 7 วันัทำ�ก�ร พร�อมเสำนัอท�งเลั่อก

ก�รลังทุนัหลัังเกษีย์ณ ห�กสำม�ชัิกย์ังไม่มีแผู้นัใชั�เงินั สำ�ม�รถเลั่อกใชั�
บริก�รออมต่อกับ กบข. ได�

ดร.ศรีกัญญา ยาทิพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ (กบข.) เปิดเผยว่า 
กบข. ได้เตรียมเงินส�าหรับจ่ายคืนให้กับสมาชิกที่สิ้นสุด
สมาชิกภาพและท�าเรื่องขอรับเงินคืน จ�านวน  
28,600 ล้านบาท โดย ณ สิ้นปีงบประมาณ 2565 
หรือในวันที่ 30 กันยายน 2565 มีสมาชิก กบข. ที่
ก�าลังจะเกษียณอายุราชการ จ�านวน 22,553 ราย โดย 
กบข. มั่นใจจะสามารถด�าเนินการจ่ายเงินคืนสมาชิก
ภายใน 7 วันท�าการ หลังจากที่ กบข. ได้รับเอกสารที่
ครบถ้วนถูกต้อง และประกาศเกษียณอายุราชการมีผล
บังคับใช้

ทั้งนี้ สมาชิกสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินคืนล่วงหน้าได้
ตั้งแต่วันนี้ ผ่าน 2 ช่องทาง คือ 1) แจ้งความประสงค์
ทางระบบบ�าเหน็จบ�านาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล 
(Digital Pension) ของกรมบัญชีกลาง และ 2) แจ้ง
ความประสงค์ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมกรอกแบบ 
กบข. รง 008/1/2555

ดร.ศรีกัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า กบข. มีบริการทางเลือก
การลงทุนหลังเกษียณอายุราชการ กรณีที่สมาชิกยังไม่มี
แผนใช้เงินก้อน และต้องการให้ กบข. ลงทุนสร้างผล
ตอบแทนให้อย่างต่อเนื่อง สามารถแจ้งความประสงค์

เลือกใช้ “บริการออมต่อกับ กบข.” ได้ ซึ่ง กบข. มีทาง
เลือกออมต่อ 4 รูปแบบ คือ 1. ออมต่อทั้งจ�านวน 2. 
ทยอยรับเงินเป็นงวด ๆ อาทิ รายเดือน รายสามเดือน 
รายหกเดือน หรือรายปี 3. ขอรับเงินบางส่วน ที่เหลือ
ให้ กบข. บริหารต่อ และ 4. ขอรับเงินบางส่วน ที่เหลือ
ทยอยรับเงินเป็นงวด ๆ โดยบริการออมต่อ กบข. ได้
เปิดให้สมาชิกเลือกใช้บริการได้ตามความจ�าเป็นและรูป
แบบที่เหมาะสมตามความต้องการของสมาชิก พร้อมทั้ง
สามารถแจ้งเปลี่ยนรูปแบบการออมต่อได้ปีละ 2 ครั้ง 
ผ่าน My GPF Application เมนู “ออมต่อ”

อย่างไรก็ตาม สมาชิกที่สิ้นสุดสมาชิกภาพเนื่องจาก
เกษียณอายุราชการ และมีเวลาราชการมากกว่า 10 ปี
ขึ้นไป จะมีสิทธิเลือกรับบ�าเหน็จบ�านาญจากกรมบัญชี
กลาง และได้รับเงินก้อนจาก กบข. ด้วย โดยกรณีที่
สมาชิกเลือกรับบ�านาญ จะได้รับเงิน กบข. ทั้งหมด ทั้ง
เงินสะสมของสมาชิก เงินออมเพิ่ม (ถ้ามี) เงินสมทบ
และเงินชดเชยจากรัฐ เงินประเดิม (ถ้ามี) รวมถึงเงิน
ผลประโยชน์จากการที่ กบข. น�าเงินไปลงทุนสร้างผล
ตอบแทนให้ หากสมาชิกเลือกรับบ�าเหน็จ จะได้รับเงิน 
กบข. ในส่วนของเงินสะสมของสมาชิก เงินออมเพิ่ม (ถ้า
มี) เงินสมทบจากรัฐ และเงินผลประโยชน์



ธุนั�ค�รเกีย์รตินั�คินัภัทร โดย์สำ�ย์ง�นัสำินัเชั่�อธุุรกิจ วิเคร�ะห์ตลั�ดอสำังห�ฯ กรุงเทพฯแลัะปริมณฑ์ลั
ปี 2565 ว่�เริ�มมีสำัญญ�ณบวกที�จะกลัับม�ใกลั�เคีย์งกับชั่วงก่อนัสำถ�นัก�รณ์โควิด-19 จ�กก�รฟื้้�นัตัว

ของธุุรกิจท่องเที�ย์วแลัะกลัุ่มผู้้�บริโภคที�ตัดสำินัใจซื้่�อเร็วขึ�นัเนั่�องจ�กกลััวร�ค�จะปรับขึ�นั ค�ดย์อดข�ย์ทั�ง
ปี 2565 จะเพิ�มขึ�นัร�อย์ลัะ 30 เม่�อเทีย์บกับปีที�แลั�ว นัอกจ�กนัั�นั ย์ังแนัะผู้้�ประกอบก�รให�คว�มสำำ�คัญ

กับกำ�ลัังซื้่�อแต่ลัะพ่�นัที�เป็นัหลััก ลัดขนั�ดโครงก�รลัง หร่อแบ่งเฟื้สำ แลัะจำ�กัดปริม�ณ เพ่�อบริห�รคว�ม
เสำี�ย์งให�สำอดรับกับต�นัทุนัที�ดินั ค่�ก่อสำร��ง แลัะดอกเบี�ย์ที�เพิ�มขึ�นั 

แนวโน้มการเติบโตของอสังหาฯ ใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑ์ล 

ในปีที่ผ่านมา กรุงเทพฯ และปริมณฑลได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 ท�าให้ตลาดชะลอ
ตัว โดยในปี 2564 มียอดโอนกรรมสิทธิ์
บ้านมือ 1 ลดลงไปประมาณ 30,000 
ยูนิต (-24%) จากปีก่อน แต่ในปีนี้ เริ่มมี
สัญญาณบวกมากว่ายอดโอนอาจกลับมา
ใกล้เคียงกับช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19 
โดยเฉีพาะกลุ่มที่อยู่อาศัยแนวราบ โดยเมื่อ
เปรียบเทียบยอดโอนกรรมสิทธิ์ตามรูปแบบ
สินค้า ที่อยู่อาศัยแนวราบมีแนวโน้มการ
ขยายตัวสูงของสินค้ากลุ่มทาวน์เฮ้าส์ และ
บ้านแฝด โดยเฉีพาะกลุ่มระดับราคา  2-5  
ล้านบาท จะเติบโตมากขึ้นในพื้นที่ปริมณฑล 
ตามต้นทุนของที่ดินที่ปรับสูงขึ้น ส่วนยอด
ขายบ้านเดี่ยวคาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้นในกลุ่ม
ระดับราคา 10-15 ล้านบาท เนื่องจากราคา
บ้านเดี่ยวมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น ตามต้นทุน
ของราคาที่ดิน (และค่าก่อสร้าง) ที่ปรับเพิ่ม
ขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มที่ระดับราคาบ้านเดี่ยวจะ
ปรับขึ้นมาที่ระดับราคานี้ โดยจากอุปสงค์
ใหม่ของบ้านเดี่ยว ที่เข้ามาในตลาดมาก
ที่สุด ก็เป็นที่ระดับราคา 10-20 ล้านบาท 

ปัจจัยภายนอกกดดันการขยายตัวของที่
อยู่อาศัย 

ปัจจัยภายนอกยังกดดันการขยายตัวของ
ที่อยู่อาศัย เช่น การปรับนโยบายการเงิน
ที่ล่าช้าจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงให้เงินเฟ้อค้าง
อยู่ในระดับสูงและส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อน
ค่าลง ท�าให้ต้นทุนการพัฒนาสูงขึ้น จาก
ค่าวัสดุ ค่าแรง และค่าที่ดิน ที่เพิ่มขึ้น โดย
เฉีพาะหมวดผลิตภัณฑ์เหล็กสูงขึ้นร้อยละ 
10-15 และหมวดผลิตภัณฑ์คอนกรีต สูงขึ้น
ร้อยละ 6-8  ยิ่งกว่านั้น จ�านวนโครงการ
คอนโดมิเนียมที่เปิดตัวในช่วงครึ่งปีแรกของ
ปี 2565  ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 52,000 ยูนิต 
ท�าให้ในอนาคตอาจเกิดภาวะขาดแคลนวัสดุ
บางประเภท และค่าแรงขั้นต�่าก็มีโอกาส

ปรับขึ้น โดยในช่วงปลายปี 2565 ถึงกลาง
ปี 2566 หากดอกเบี้ยปรับเพิ่มขึ้น และมี
การยกเลิกอัตราดอกเบี้ยคงที่ จะส่งผลต่อ
วงเงินในการซื้อบ้าน และจ�านวนเงินงวดที่
ต้องจ่าย ท�าให้คนอาจเร่งตัดสินใจซื้อบ้าน
ก่อนต้นทุนจะเพิ่ม หรือชะลอการซื้อบ้านไป
เลยก็ได้ 

รูปแบบของโครงการเปิดใหม่           

โครงการเปิดใหม่ปี 2565 มีแนวโน้มเพิ่ม
ขึ้นมาก จากข้อมูลการเปิดใหม่ 5 เดือน
แรกของปี 2565 กลุ่มแนวราบ ทาวน์เฮ้าส์ 
เปิดใหม่มากที่สุด ในระดับราคา 2-3 ล้าน
บาท บ้านเดี่ยว เปิดใหม่มากที่สุดในระดับ
ราคา 10-20  ล้านบาท คอนโดมิเนียม เปิด
ใหม่มากที่สุดในระดับราคา 1-2 ล้านบาท 
และมีแนวโน้มที่อาจเกิดตลาดอิ่มตัวในบาง
ท�าเล เนื่องจากหลายโครงการจะมุ่งเน้น
พัฒนาคอนโดมิเนียมในราคาถูก ราคาขาย
ประมาณ 50,000-60,000 บาทต่อตาราง
เมตร. โดยท�าห้องให้มีขนาดที่เล็กที่สุดเท่าที่
เป็นไปได้ตามกฎหมาย เพื่อให้มีราคาขายต�่า
กว่า 2 ล้านบาท ท�าให้เกิดเป็นเทรนด์ Micro 
Condo ที่มีขนาด 21-25 ตารางเมตร และ
เปิดเป็นห้องแบบ 1 ห้องนอนเทียม เป็นห้อง
แบบมีฉีากกั้นเพื่อแบ่งสัดส่วนเท่านั้น  คาด
ว่าการเปิดใหม่ของโครงการคอนโดมิเนียม
ในปี 2565 จะมากกว่าปี 2563 และ 2564 
รวมกัน  

การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและภาคบริการ 
ผ่านการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย แรงงานกลับมาท�างานตาม
ปกติ ส่งผลให้กิจกรรมในภาคอสังหาฯมี
แนวโน้มฟื้นตัว จ�านวนบ้านคงค้างที่มีอยู่
ในตลาดถูกระบายออกมาอย่างมาก และ
โครงการเปิดตัวใหม่มีการปรับตัวโดยไป
พัฒนาในท�าเลที่ห่างเมืองมากขึ้นแต่ยังมี
คมนาคมที่เชื่อมโยงกันอยู่ ขนาดพื้นที่เล็ก
ลง เพื่อจับกลุ่มตลาดคนไทย ท�าให้ยอด
ขายที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2565 

มีแนวโน้มที่ดีขึ้น (ยอดขายครึ่งปีเท่ากับ 
57,376 ยูนิต) และคาดว่าส�าหรับทั้งปี 
2565 ยอดขายจะอยู่ที่ประมาณ 80,000-
90,000 ยูนิต หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เมื่อ
เทียบกับยอดขายทั้งปีของปี 2564  โดย
ยอดขายที่เกิดขึ้นจะเป็นสินค้าที่อยู่ในกลุ่ม
ระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาทถึงร้อยละ 
54 ซึ่งสอดคล้องกับจ�านวนยูนิตเปิดใหม่ใน
ช่วง 5 เดือนของปี 2565 ที่ส่วนใหญ่เป็น
คอนโดมิเนียมระดับราคา 1-2 ล้านบาทและ
ทาวน์เฮ้าส์ระดับราคา 2-3 ล้านบาท  

สายงานสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิ
นภัทร ประเมินว่าปี 2566 รูปแบบของ
ตลาดอสังหาฯ จะเปลี่ยนไปในทุกท�าเล การ
พัฒนาจะยากขึ้น เนื่องจากต้นทุนที่ดินที่
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5-15 ค่าก่อสร้างบ้านเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 8-12 ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 1-2 
ล้วนเป็นปัจจัยกดดันให้ไม่สามารถพัฒนา
บ้านในแบบที่ต้องการได้เหมือนเดิม จึง
ต้องเปลี่ยนมาพัฒนาตามก�าลังซื้อของกลุ่ม
ลูกค้า ในขณะที่ยังคงต้องสร้างให้เกิดความ
พึงพอใจสูงสุด ส�าหรับผู้ประกอบการแล้ว 
แนวทางการพัฒนาโครงการในปี 2565-
2566 ควรให้ความส�าคัญกับก�าลังซื้อแต่ละ
พื้นที่เป็นหลัก ไม่พัฒนาเกินก�าลังที่ผู้บริโภค
จะซื้อได้  หาช่องว่างของตลาดที่มีความ
ต้องการสูง หาสินค้าที่มาทดแทน เช่น บ้าน
แฝดมาทดแทนบ้านเดี่ยว บ้านทาวน์เฮ้าส์
อิสระมาทดแทนบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์หน้า
กว้าง 7 เมตรมาทดแทนบ้านแฝด  

ทั้งนี้ควรพิจารณาจ�านวนบ้านที่จะพัฒนา
อย่างระมัดระวัง โดยอาจลดขนาดโครงการ 
หรือแบ่งเฟส และในบางกรณี ถ้ายอดขาย
ไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจที่วางไว้ การตัดสิน
ใจยกเลิกโครงการและคืนเงินลูกค้าก่อน
เริ่มก่อสร้างอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า
การพัฒนาไปโดยไม่สามารถก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จ  

ธ.เก้ยรตินาคินภััทร เผยอสู่ังหาฯ เริ�มฟ้�น เล็งยอดิขายปี 65

เพิั�มข่�นร้อยละ 30  แนะพััฒนาโคีรงการ
ไม่เกินกำาลังซึ่ื�อของพืั�นทั้ี�

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE



เข้าสุ่่ช่่วงปีลายู่ปีี 2565 เศรษัฐกิจโลกกำาลังเผช่ิญ่ปีัจจัยู่เสุ่�ยู่งติ่าง ๆ เพิ�มีมีากข่�นิ นิอกเหนิ่อไปีจากผลกระที่บ
ที่่�เกิดำจากความีขัดำแยู่้งระหว่างรัสุเซึ่่ยู่-ยู่่เครนิที่่�เริ�มีติ้นิข่�นิในิช่่วงติ้นิปีี 2565 หลายู่ปีัจจัยู่ที่่�มี่ผลกระที่บติ่อ

กิจกรรมีที่างเศรษัฐกิจในิช่่วงที่่�เหล่อของปีี  2565 นิ่� นิับเปี็นิสุิ�งที่่�ไมี่สุามีารถคาดำเดำาไดำ้ล่วงหนิ้า เช่่นิ ภััยู่แล้ง 
และความีเสุ่�ยู่งจากความีขัดำแยู่้งที่างดำ้านิภั่มีิรัฐศาสุติร์ โดำยู่เฉพาะกรณ่จ่นิและไติ้หวันิ ซึ่่�งสุ่งผลให้เศรษัฐกิจโลก
ที่่�กำาลังอยู่่่ในิช่่วงฟ้�นิติัวจากวิกฤติโควิดำ-19 ไดำ้เกิดำความีผันิผวนิและมี่ความีแติกติ่างกันิในิจังหวะการฟ้�นิติัวที่าง

เศรษัฐกิจในิแติ่ละภั่มีิภัาค ซึ่่�งยู่่อมีสุ่งผลกระที่บติ่อที่ิศที่างเศรษัฐกิจไที่ยู่อยู่่างหล่กเล่�ยู่งไมี่ไดำ้ 

ภาพรวมเศรษฐกิจทั่วโลกล่าสุดก�าลังเข้าสู่ช่วง
ชะลอตัวตามการลดลงของก�าลังซื้อ อันเนื่อง
มาจากอัตราเงินเฟ้อทั่วโลกที่ยังคงอยู่ในระดับ
สูงอย่างต่อเนื่องจากราคาพลังงานเป็นหลัก 
ประกอบกับธุนาคารกลางประเทศต่าง ๆ อยู่
ในช่วงเร่งขึ้นดอกเบี้ยซึ่งท�าให้ต้นทุนทางการ
เงินโดยรวมทั่วโลกเพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้ของ
ครัวเรือนส่วนใหญ่ยังขยายตัวได้อย่างจ�ากัด 
ปัจจัยเหล่านี้ส่งผลบั่นทอนก�าลังซื้อของครัว
เรือนทั่วโลกโดยรวมและน�ามาสู่การปรับลด
การจับจ่ายใช้สอย โดยจะสะท้อนได้จากยอด
การค้าปลีกทั่วโลกที่มีแรงส่งลดลงในช่วงต้น
ไตรมาสที่ 3 ปี 2565 นี้

นอกจากนี้ การผลิตทั่วโลกก็มีแนวโน้มแผ่ว
ลงด้วย ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอุปสงค์ทั่วโลก
ที่เริ่มแผ่วลง และอีกปัจจัยมาจากแนวทาง
ควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวดของ
ประเทศเศรษฐกิจหลักในเอเชีย คือ จีน ซึ่ง
ถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้กระบวนการผลิต
สินค้าบางประเภทโดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้ชิป
เซมิคอนดักเตอร์ ในหลายประเทศที่เป็น
ซัพพลายเชนของจีนเกิดภาวะสะดุดลงในช่วง
กลางปี และในระยะต่อไปยังมีโอกาสสะดุด
ลงได้อีกในช่วงที่เหลือของปีขึ้นอยู่กับการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงฤดูหนาว 
ส�าหรับกรณีปัญหาภาคอสังหาริมทรัพย์ใน
จีนก็มีส่วนท�าให้ความต้องการสินค้าในหมวด
โลหะจากจีนปรับลดลงต่อเนื่องด้วย ซึ่งส่ง
ผลกระทบเกี่ยวโยงไปถึงการผลิตเพื่อส่งออก
สินค้าในหมวดดังกล่าวในบางประเทศ เช่น 
ไทย

ดังนั้น แรงส่ง (momentum) ของกิจกรรม
ทางการผลิตในหลายประเทศจึงได้หด
ตัวแล้วนับแต่ช่วงกลางปี อาทิ สิงคโปร์ 
เกาหลีใต้ รวมถึงบางประเทศในยุโรป (อิตาลี 
เนเธุอร์แลนด์ และอังกฤษ) ส่วนการผลิตใน
สหรัฐอเมริกายังอยู่ในทิศทางชะลอตัวลง  
นอกจากนี้ ล่าสุดข้อมูลผลส�ารวจผู้จัดการฝ�าย
จัดซื้อภาคอุตสาหกรรม ประจ�าเดือนสิงหาคม 
2565 ก็สะท้อนให้เห็นว่า มีอีกหลายประเทศ
ทั่วโลกที่แนวโน้มกิจกรรมภาคการผลิตเข้าสู่
ภาวะหดตัวเพิ่มเติม อาทิ กลุ่มยูโรโซน โดย

เฉุพาะเยอรมนี อังกฤษ แคนาดา จีน และ
เกาหลีใต้

ช่วงที่เหลือของปี 2565 ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นที่
เข้ามากระทบเศรษฐกิจโลกเพิ่มเติม คือ 1) ภัย
แล้งรุนแรงที่ก�าลังเกิดขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบ
ให้ราคาอาหารทั่วโลกยังคงตัวอยู่ในระดับสูง
ต่อไปอีกระยะหนึ่ง โดยเฉุพาะราคาข้าวโพด
ที่อาจเร่งตัวขึ้นจากปริมาณการเพาะปลูกที่
ไม่เพียงพอ แม้แรงกดดันต่อราคาอาหารโลก
โดยรวมอาจลดลงไปบ้างหลังยูเครนสามารถ
กลับมาส่งออกธุัญพืชทางเรือได้อีกครั้ง อีก
ทั้งภัยแล้งยังส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลน
พลังงานไฟฟ้า โดยเฉุพาะในจีน ซึ่งเป็นความ
เสี่ยงต่อกิจกรรมการผลิตในบางเมืองหลัก
ของจีน อาทิ เซี่ยงไฮ้ อีกด้วย  2)  ความเสี่ยง
จากความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่อาจ
ขยายวงและรุนแรงขึ้น โดยเฉุพาะกรณีจีนและ
ไต้หวัน ซึ่งการตอบโต้ในประเด็นความขัดแย้ง
ดังกล่าวได้ส่งผลต่อการผลิตและส่งออกชิปเซ
มิคอนดักเตอร์ ซึ่งมีฐานการผลิตหลักที่ไต้หวัน 
ดังนั้น จึงเป็นความเสี่ยงที่จะเห็นผลกระทบ
ด้านลบต่อกระบวนการผลิตสินค้าในกลุ่มยาน
ยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ชัดเจนขึ้นในระยะต่อ
ไป อย่างไรก็ดี ยังมีความเสี่ยงจากผลกระ
ทบของพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ�นที่ก�าลังเกิดขึ้นที่
เกาหลีใต้และญี่ปุ�นในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการผลิตสินค้าในเมือง
ส�าคัญของทั้งสองประเทศ จึงยังต้องติดตาม
เพื่อประเมินสถานการณ์และผลกระทบต่อการ
ผลิตต่อไป

ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงสามารถแบ่งกลุ่ม
เศรษฐกิจแต่ละประเทศทั่วโลกออกได้เป็น
สองกลุ่ม คือ ประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกที่แรง
ส่งทางเศรษฐกิจมีทิศทางชะลอตัวลง และ
กลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงชัดเจนว่าจะเข้าสู่
ภาวะถดถอย คือ สหภาพยุโรปและอังกฤษ 
เนื่องมาจากค่าครองชีพที่เร่งตัวในระดับสูง
จากวิกฤตพลังงานในยุโรป ราคาอาหารที่เร่ง
ตัว ต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นเร็วตามการ
ขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลาง และความเชื่อ
มั่นผู้บริโภคที่ลดลงต่อเนื่อง ซึ่งไทยมีการส่ง
ออกสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ และเครื่อง

ใช้ไฟฟ้าไปยุโรปสูงถึง 4.5 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ ราว 16% ของมูลค่าส่งออกสินค้า
ประเภทดังกล่าวไปทั่วโลก

ด้านนัยต่อการส่งออกสินค้าของไทย 
เศรษฐกิจคู่ค้าทั่วโลกที่ชะลอตัวลง บนเงื่อนไข
ที่ไทยได้ประโยชน์จากการส่งออกสินค้าหมวด
อาหาร อาทิ ผลไม้สด ผลไม้แช่แข็ง/แห้ง และ
ไก่แปรรูป ซึ่งมูลค่าการส่งออกหมวดอาหาร
คิดเป็นร้อยละ 20 ของการส่งออกสินค้าของ
ไทยทั้งหมด ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี 
หรือ ttb analytics จึงประเมินว่าการส่งออก
สินค้าของไทย ณ  7 เดือนแรกที่ขยายตัวดีถึง
ร้อยละ 11.6 จากระยะเดียวกันเมื่อเทียบกับปี 
2564  จะชะลอตัวลงเหลือร้อยละ 3.5 ในช่วง
ห้าเดือนที่เหลือของปี 2565 นี้ และท�าให้ทั้ง
ปีการส่งออกสินค้าของไทยจะขยายตัวที่ร้อย
ละ 8.1 คิดเป็นเม็ดเงินส่งออกที่ 293 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือว่ายังสูงกว่ามูลค่าส่ง
ออกสินค้าในปี 2564 ซึ่งมีอยู่ที่ 270 พันล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ 

เมื่อวิเคราะห์ในมิติรายสินค้าพบว่า สินค้า
ส่งออกที่จะได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจ
ต่างประเทศจะเป็นสินค้ากลุ่มที่ใช้ชิปเซมิ
คอนดักเตอร์ในกระบวนการผลิตเป็นหลัก 
เนื่องจากจะได้รับผลเสียจากปัญหาการสะดุด
ตัวในซัพพลายเชน (supply disruption) 
และอุปสงค์ในต่างประเทศที่ลดลง อาทิ 
รถยนต์และชิ้นส่วน คอมพิวเตอร์ และเครื่อง
ใช้ไฟฟ้า นอกจากนี้ การส่งออกสินค้าใน
หมวดผลิตภัณฑ์์ยาง พลาสติกและโลหะ ก็
จะลดลงตามทิศทางราคาสินค้าโภคภัณฑ์์ใน
ตลาดโลกที่ชะลอตัวลงเป็นส�าคัญ อย่างไร
ก็ตาม มองว่าผลดีจากการส่งออกสินค้าของ
ไทยที่ยังขยายตัวได้ท่ามกลางเศรษฐกิจโลก
ที่ชะลอลงนั้น ก็จะถูกลดทอนลงจากการน�า
เข้าสินค้าของไทยที่เร่งตัวสูงกว่าการส่งออก
ที่ร้อยละ 17.6 ตามการน�าเข้าสินค้ากลุ่ม
พลังงาน และการน�าเข้าวัตถุดิบเพื่อใช้ในการ
ผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็นหลัก และดุลการค้าของไทย
ก็มีแนวโน้มขาดดุลราว 2 หมื่นล้านดอลลาร์
สหรัฐ ในปี 2565 นี้

ttb analytics มองเศรษฐกิจโลกชั่ะลอตัวั่

พัร้อมปีจัจัยเสู่ี�ยงเพิั�มเติม

การเงิิน
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PTTEP ปตท. ส�ารวจและผลิตปิโตรเลียม
การขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท PTTEP 
บราซิล

ประเด็นหลัก : เมื่อวันที่ 31 ส.ค. PTTEP ได้ลง
นามในสัญญาซื้อขายเพื่อขายเงินลงทุนทั้งหมด
ในบริษัท PTTEP Brazil Investments in 
Oil and Gas Exploration and Production 
Limitada ซึ่งจดทะเบียนในสหพันธุ์สาธุารณรัฐ
บราซิล พร้อมทั้งภาระผูกพันทั้งหมด ให้แก่
บริษัท Ubuntu Engenharia e Serviços Ltda. 

การซื้อขายจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบรรลุเงื่อนไข
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขาย โดยคาดว่าจะแล้ว
เสร็จภายในปี 2022 ในด้านกลยุทธุ์ทางธุุรกิจ 

เรามีมุมมองเชิงบวกต่อการขายเงินลงทุนดัง
กล่าว ในด้านผลกระทบทางการเงิน การยุติการ
ลงทุนในโครงการดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อ
ผลการด�าเนินงานหลักของบริษัท

ค�าแนะน�าพื้นฐาน : ข่าวดังกล่าวอาจเป็น 
negative sentiment ต่อราคาหุ้นเล็ก
น้อย อย่างไรก็ตามแนวโน้มการเติบโตอย่าง
แข็งแกร่งของก�าไรหลักใน 2H22 และในปี 
2022 หนุนโดยปริมาณขายและราคาขายเฉลี่ย
ที่สูงขึ้น น่าจะเป็นปัจจัยหนุนราคาหุ้นได้ต่อไป 
อีกทั้งยังมีอัพไซด์ต่อประมาณการก�าไรจากการ
ลงทุนใหม่ๆ เราจึงคงค�าแนะน�า ซื้อ (ราคาเป้า
หมาย 190 บาท)

บลั.บัวหลัวง : PTTEP
 คงคำาแนะนำา ซ้�อ ร์าคาเป้้าหมาย 190 บาท
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บลั.บัวหลัวง : IP
ป้ร์ับคำาแนะนำาจาก ถื้อ เป้็น ซื้้�อ ราคาเป้้าหมาย 22.80 บาท

IP อินเตอร์ ฟาร์มา
ได้เวลากลับเข้าสะสม
ราคามองเห็นโอกาสกลับเข้าสะสมหุ้น IP รอบใหม่ 
จากหุ้นย่อตัวลงมาหลังเราปรับลดค�าแนะน�าครั้งก่อน 
กอปรกับสะท้อนปัจจัยกดดันต่างๆ ของปีนี้ไปแล้ว 
และจากนี้มีปัจจัยบวกทั้งระยะสั้นจากก�าไร 3Q22 
เติบโตแรงทั้ง YoY, QoQ ด้วย Lab pharmacy เริ่ม
เข้าที่ และ Modern pharma พลิกเป็นก�าไร (หลัง
ปรับราคาเพิ่มได้)

ปัจจัยกระตุ้มจากการรับจ้าง OEM สินค้าของกลุ่ม 
ปตท. การปลดล็อคสินค้าสินค้าจากใบกระท่อม รวม
ทั้งกรณีภาครัฐอาจปลดล็อคให้ผู้ป�วยโควิด-19 ซื้อ

จากร้านขายยาเองได้ ส่วนระยะกลาง-ยาว ในปลาย
ปีนี้ จะมีการปรับแผนธุุรกิจระยะ 5-15 ปี ที่น่าตื่น
เต้นกว่าเดิมช่วงปลายปี โดยจะรวมความร่วมมือ
กับ ปตท. ที่เป็นรูปธุรรมเข้ามา เราคาดเบื้องต้น
เห็น Upside ระยะยาวอีกราว 20-40% (มากกว่า 
Dilution ที่เกิดขึ้น)

Fundamental View: เราปรับค�าแนะน�าจาก ถือ 
เป็น ซื้อ และเลื่อนไปใช้ราคาเป้าหมายปี 2023 ที่ 
22.80 บาท อิง PEG 1 เท่า เทียบประมาณการก�าไร
เติบโตเฉลี่ยที่ 36%/ปี CAGR ปี 2022-25
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บลั.บัวหลัวง : M แนะนำาซื้้�อ
ร์าคาเป้้าหมาย 67 บาท

M (Re-initiation)
เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ�ป
ตัวเลือกส�าหรับเล่นตามการบริโภคฟ้�นตัว
วันนี้เรากลับมาให้ค�าแนะน�า (re-initiation) หุ้น M 
อีกครั้ง มองว่าเป็นผู้เล่นหลักในการลงทุนไปกับการ
บริโภคและการท่องเที่ยวที่ฟ้�นตัว ประกอบกับขนาด
และประสิทธุิภาพในการจัดการต้นทุนที่สูงขึ้นหลัง
จากจัดการ supply chain ของร้านแหลมเจริญที่
ซื้อเข้ามาเรียบร้อย และเตรียมขยายแฟรนไชส์นอก
ประเทศในปีหน้า 

อีกทั้งภาพรวมยังมีการปรับเพิ่มราคาอาหารขึ้น 
2-3% ตั้งแต่ต้นปี (และปี 2023 หากค่าแรงขึ้นก็
ปรับอีกราว 2.6% ก็ชดเชยได้แล้ว) และฝั่งต้นทุน

วัตถุดิบก็น่าจะ peak ไปแล้ว ดังนั้น เราจึงคาดว่า
ก�าไรปี 2022-2023 เติบโต 10.7 เท่า YoY และ 60% 
YoY ตามล�าดับ กลับมาในระดับ 60% และ 94% 
ของปี 2019 ตามล�าดับ นอกเหนือจากก�าไรฟ้�นตัว

Fundamental View: เรากลับมาเริ่มต้นแนะน�าซื้อ 
ราคาเป้าหมายที่ 67 บาท มอง Valuation ยังน่า
สนใจด้วย ROE ที่สูง 18% กอรปกับ PER ปี 2023 
ที่ 22 เท่า ต�่ากว่าค่าเฉลี่ย 2017-19 อยู่ที่ 25 เท่า 
และได้ผลตอบแทนจากเงินปันผล 4.2% ต่อปี (ปี 
2023)



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บลั.ฟิิลัลัิปี (ปีรึ่ะเทั่ศไทั่ย) : SCGP

แนะนำาซ้�อ ร์าคาพื้้�นฐาน 70.00 บาท

ผลการด�าเนินงาน 2Q65 โต q-q

Key Point :
ทางฝ�ายแนะน�า “ซื้อ” ราคาพื้นฐาน 70 บาท 
เนื่องจาก 1) คาดว่าต้นทุนวัตถุดิบ และต้นทุน
พลังงานมีแนวโน้มดีขึ้น 2) ธุุรกิจ E-commerce 
คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตราว 14.79% และ 

Food Delivery มีอัตราการเติบโตสูง หนุนปริมาณ
การใช้บรรจุภัณฑ์์ 3) กลยุทธุ์การเติบโตที่ทาให้มี 
Economy of scale และ Synergy ไปพร้อม ๆ กัน 
ท�าให้ที่ผ่านมามีอัตราการเติบโตของก�าไรอยู่ที่ 16%

SCGP ผู้น�าโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์์แบบครบวงจร
SCGP ประกอบธุุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น 
(Holding Company) เพื่อให้บริการโซลูชันด้าน
บรรจุภัณฑ์์แบบครบวงจร โดยแบ่งออกเป็น 2 ธุุรกิจ

หลัก ได้แก่ (1) สายธุุรกิจบรรจุภัณฑ์์แบบครบวงจร 
(Integrated Packaging Chain) และ (2) สายธุุรกิจ
เยื่อและกระดาษ (Fibrous Chain)

2Q65 บ. มีก�าไรอยู่ที่ 1,855 ลบ. +12% q-q 
เนื่องจาก 1) อุปสงค์ในอาเซียนฟ้�นตัวอย่างต่อ
เนื่องจากการเปิดประเทศและผ่อนคลายมาตรการ
โควิด-19 2) การปรับราคาขายขึ้นเพื่อให้สอดคล้อง
กับต้นทุนที่สูงขึ้น แต่ผลการด�าเนินงานลดลง 20% 

y-y เนื่องจากได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงาน ค่า
ขนส่ง และต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น แม้มีปรับราคาขาย
ขึ้นแต่ยังไม่สามารถชดเชยได้ทั้งหมด ส่งผลให้ GPM 
ใน 2Q65 อยู่ที่ 17% ลดลงจาก 20% ใน 2Q64

2H65 คาดผลการด�าเนินงานฟ้�นตัว
ทางฝ�ายคาดว่า 2H65 ผลการดาเนินงานฟ้�นตัวเนื่องจาก 
1) ราคาถ่านหิน (Indonesian Coal Index: ICI) 3QTD อยู่
ที่ราว 80 $/MT ลดลง 6.75% จาก 1H65 อยูที่ 85 $/
MT 2) ต้นทุนวัตถุดิบมีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่ฟ้�นตัวมากขึ้น ทให้สามารถเก็บ recovered 
paper (RCP) ได้มากขึ้น ซึ่ง RCP คิดเป็น 95% ของวัตถุดิบ
ในธุุรกิจ packaging paper

  โดยราคา American old corrugated container 
(AOCC) ในเดือน ก.ค. อยู่ที่ 245$/Ton อ่อนตัวลงจาก 275 
$/Ton ในช่วง 2Q65 และคาดว่าอุปสงค์จะฟ้�นตัวเนื่องจาก
มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด-19 มากขึ้น ส่งผลให้
คาดว่า GPM ใน 2H65 มีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากต้นทุนที่ลดลง
คาดเพิ่มเป็น 18% จาก 1H65 อยู่ที่ 17%

ลักษณะประกอบธุรกิจ
บริษัทประกอบธุุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น 
(Holding Company) เพื่อให้บริการโซลูชันด้าน
บรรจุภัณฑ์์แบบครบวงจร โดยแบ่งออกเป็น 2 ธุุรกิจ
หลัก ได้แก่ (1) สายธุุรกิจบรรจุภัณฑ์์แบบครบวงจร 

(Integrated Packaging Chain) และ (2) สายธุุรกิจ
เยื่อและกระดาษ (Fibrous Chain) บริษัทถือหุ้นใน
บริษัทย่อย 70 บริษัท และบริษัทร่วมอีก 4 บริษัท



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บลั.ฟิิลัลัิปี (ปีรึ่ะเทั่ศไทั่ย) : SCGP

แนะนำาซ้�อ ร์าคาพื้้�นฐาน 70.00 บาท
โดยมีบริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จ�ากัด เป็น
บริษัทย่อยที่ประกอบธุุรกิจหลักซึ่งก่อให้เกิดก�าไร
หลัก
  1. สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์์แบบครบวงจร 
(Integrated Packaging Chain)
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์์บรรจุภัณฑ์์ จากเยื่อและกระดาษ 
(Fiber based Packaging) กระดาษบรรจุภัณฑ์์ 
(Packaging Paper) และบรรจุภัณฑ์์จากวัสดุ
สมรรถนะสูง และพอลิเมอร์ (Performance and 
Polymer Packaging: PPP) ในส่วนของบรรจุภัณฑ์์
จากเยื่อและกระดาษ บริษัทผลิตและจ�าหน่ายบรรจุ
ภัณฑ์์กล่องลูกฟู (Corrugated Containers) บรรจุ
ภัณฑ์์กล่องพิมพ์สีเพื่อการแสดงสินค้า (Retail 

Display Packaging) ถุงกระดาษรีไซเคิลส�าหรับ
สินค้าอุปโภคบริโภค และถุงอุตสาหกรรมเป็นหลัก
  
 2. สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ (Fibrous Chain)
จ�าหน่ายบรรจุภัณฑ์์อาหาร (Foodservice 
Packaging) 

ผลิตภัณฑ์์เยื่อและกระดาษ (Pulp and Paper 
Products) ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยกระดาษ
พิมพ์เขียน เยื่อกระดาษ และผลิตภัณฑ์์จากป�าปลูก 
(Plantation)

โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบ. ใน 1H65 บ.มีสัดส่วนรายได้
จากพอลิเมอร์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญท�าให้มีสัดส่วน
ของผลิตภัณฑ์์ปลายน�้ามากขึ้น และเป็นผลิตภัณฑ์์
ที่มี margin ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์์อื่น 

ขณะที่รายได้อยู่ในประเทศไทย 41% และในอาเซียน
อีก 41% ซึ่งจะส่งผลให้รายได้ของบริษัทมีแนวโน้ม
การเติบโตไปในทิศทางเดียวกับสภาพเศรษฐกิจของ
ไทย และอาเซียน

แนวโน้มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์์
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์์มีแนวโน้มเติบโตตามสภาพ
เศรษฐกิจ เนื่องจากปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์์จะ
สอดคล้องไปกับการบริโภคภาคครัวเรือน และการน�า
เข้า-ส่งออก ซึ่งมีอัตราการเติบโตระยะยาวอยู่ที่ราว 
2-3% และธุุรกิจที่หนุนการเติบโตของอุตสาหกรรม
บรรจุภัณฑ์์ ได้แก่ 1) ธุุรกิจ Food Delivery ซึ่งเป็น
หนึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตอย่างมีนัย

ส�าคัญ 2) ธุุรกิจ E commerce ซึ่งเป็นธุุรกิจที่มีการ
ขยายตัวมากขึ้นจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป
  ส�าหรับในประเทศไทยคาดการณ์ว่าจะมีอัตรา
การเติบโตอยู่ที่ 14.79% (CAGR 2565 2568) และ
ในอาเซียนคาดว่าปริมาณการเติบโตจะสูงถึง 20% 
จนถึงปี 2567 ซึ่งส่งผลให้ปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์์
สูงขึ้นตามไปด้วย

กลยุทธ์การเติบโตของบริษัท
กลยุทธุ์การเติบโตของ SCGP มาจาก
  1) การขยายก�าลังการผลิต โดยตั้งแต่ 4Q63 มีโครงการที่แล้วเสร็จ
ทั้งสิ้น 6 โครงการ และมีอีก 2 โครงการอยู่ระหว่างด�าเนินการ ได้แก่ 
การเพิ่มก�าลังการผลิตธุุรกิจ Fiber packaging ในไทยที่คาดว่าจะแล้ว
เสร็จในปี 2566 และการสร้างโรงงานใหม่ในเวียดนามเหนือที่คาดว่าจะ
แล้วเสร็จในปี 2567 ซึ่งท�าให้สามารถรองรับการเติบโตของธุุรกิจ E 
commerce ได้มากขึ้น
  2) การท�า Merger & Partnership (M&P) คาดว่าจะมีการท�า M&P 
เพิ่มอีก 2 บริษัทในช่วง 2H65 ซึ่งท�าให้มี Economy of scale และ 

Synergy ไปพร้อมๆกัน อีกทั้งเน้นขยายการดาเนินงานเพื่อรองรับความ
ต้องการของลูกค้ามากขึ้นโดยเฉุพาะบริการและโซลูชันเพื่อเพิ่มอัตรา
ก�าไร
  โดย 2Q65 ธุุรกิจดังกล่าวมีสัดส่วนอยู่ที่ 30% ของรายได้ จาก
ปี 2562 มีสัดส่วนเพียง 25% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถเสนอ
บริการที่มีความเฉุพาะตัวได้มากขึ้นและส่งผลดีต่อ margin ในระยะยาว
เนื่องจากการให้บริการเฉุพาะตัวจะมีผลตอบแทนที่สูงกว่า ส่งผลให้บ. มี
อัตราการเติบโตของก�าไรอยู่ที่ 16% (CAGR 2560 2564)



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บลั.ฟิิลัลัิปี (ปีรึ่ะเทั่ศไทั่ย) : SCGP

นารี อภิเศวตกานต์
นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #17971
โทร : 02-6351700 # 484

ธุนิก กัณฑ์ะพงศ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์

แนะนำาซ้�อ ร์าคาพื้้�นฐาน 70.00 บาท

แนวโน้มการเติบโตในอนาคต
ทางฝ�ายคาดว่า GPM จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นตั้งแต่ 
3Q65 เป็นต้นไปเนื่องจาก 1) การเพิ่มสัดส่วนใน
ผลิตภัณฑ์์ปลายน�้ามากขึ้น 2) การหันไปใช้พลังงาน
อื่นเพิ่มขึ้นเพื่อลดผลกระทบจากต้นทุนถ่านหินที่สูง
ขึ้น รวมถึงการปรับเพิ่มราคาขาย แม้ว่าอาจจะไม่
สามารถครอบคลุมได้ทั้งหมดแต่จะช่วยลดผลกระทบ
จากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้

และในส่วนของโครงสร้างเงินทุนที่มี D/E เพียง 
0.62x รวมกับความเสี่ยงทางธุรกิจที่ค่อนข้างต�่า ส่ง
ผลให้มีต้นทุนเงินทุนที่ต�่าและพร้อมที่จะหาธุรกิจ
ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องมาหนุนต่อการเติบโตในอนาคต
ได้ ทางฝ่่ายเริ่มต้นค�าแนะน�า “ซื้อ” ราคาพื้นฐาน 70 
บาท (วิธี DCF, WACC=3.47%)



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บลั.ดีบีเอส วิคเคอรึ่์ส : ASP
แนะนำาถืือ ราคาพื�นฐาน 2.80 บาท

ผ่านจุดพีคไปแล้ว
  ก�าไรไตรมาส 2/2565 อ่อนแอ ปรับตัวลดลง 85% y-o-y และ 76% q-o-q
  คาดก�าไร 3Q65 ปรับตัวลดลง y-o-y แต่ดีขึ้น q-o-q จากฐานที่ต�่า
  ปันผลน่าสนใจที่ระดับ 6.2%-7.4% ในปี 65-66
  คงค�าแนะน�าถือที่ราคาเป้าหมายลดลงที่ 2.80 บาท

Investment Thesis:
  บริการครบวงจรด้วยผลิตภัณฑ์์ทางการเงินที่หลากหลาย ทั้งในส่วนของธุุรกิจหลัก
ทรัพย์ ธุุรกิจจัดการกองทุน ธุุรกิจวาณิชธุนกิจ และอื่นๆ ที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้า
และสร้างความได้เปรียบต่อคู่แข่งท�าให้สามารถชาร์จอัตราค่านายหน้าในระดับสูงกว่า
อุตสาหกรรม

  คาดก�าไรปี 2565 ปรับตัวลดลง เราคาดว่าก�าไรสุทธุิปี 2565 จะปรับตัวลดลง 51% 
y-o-y โดยก�าไร 1H65 คิดเป็น 37% ของคาดการณ์ทั้งปี (ปรับลดจากเดิมที่คาดลดลง 
27% y-o-y) จากภาพรวมเศรษฐกิจที่ยังคงผันผวนจากความเสี่ยงในเรื่องของ QE 
tapering (QT) และสถานการณ์การเงินเฟ้อขึ้นสูงทั่วโลก

  คงค�าแนะน�าถือ ด้วยราคาเป้าหมายลดลงที่ 2.80 บาท (จาก 3.50 บาท) โดยยัง
คงอิง Forward P/E ปี 2566 ที่ 10.4 เท่า คิดเป็น -0.25SD ของค่าเฉุลี่ย 5 ปีย้อนหลัง 
เพื่อสะท้อนถึงผลการด�าเนินที่ผ่านจุดพีคในธุุรกิจหลักทรัพย์ไปแล้ว อย่างไรก็ตามเรา
คาดว่าบริษัทจะสามารถจ่ายปันผลในระดับสูงได้ที่อัตรา 6.2%/7.4% ในปีนี้และปีหน้า จึง
คงค�าแนะน�าถือ

Valuation:
  ราคาพื้นฐานใช้ Forward P/E ปี 2566 ที่ 10.4 เท่าโดยอิง -0.25 SD ของค่าเฉุลี่ย 
5 ปีย้อนหลัง ได้ราคาพื้นฐานที่ 2.80 บาท

นักวิเคราะห์ : ศศิกานต์ อุดมเวศย์ : sasikarnu@th.dbs.com : Tel. 02 857 7833



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บลั.ดีบีเอส วิคเคอรึ่์ส : MST
แนะนำาถื้อ ร์าคาพื้้�นฐาน 12.30 บาท

ก�าไรยังคงถูกกดดันต่อเนื่องจากการแข่งขันที่สูง บริษัทรายงานผลก�าไรสุทธิ
ไตรมาส 2 ที่ 92 ล้านบาท ปรับตัวลง 47% y-o-y และ 67% q-o-q

คาดก�าไรสุทธิปี 65 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ 656 ล้านบาท (-14% y-o-y)
ปันผลน่าสนใจที่ระดับ 6.8%-7.1% ในปี 65-66
คงค�าแนะน�า “ถือ” ด้วยราคาเป้าหมายลดลงที่ 12.30 บาท

Investment Thesis:
  เป็นผู้น�าการตลาดมูลค่าซื้อขายหลักทรัพย์ เราชอบ MST เพราะเป็นบริษัทที่มีแบรนด์ที่แข็งแกร่ง โดยมีส่วนแบ่ง
การตลาดติด 1 ใน 10 อันดับแรกมาโดยตลอด และมีกลยุทธุ์ในการกระจายความเสี่ยงไปยังธุุรกิจอื่น (สัดส่วนรายได้ปี 
2564 ค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ 68% รายได้ดอกเบี้ยจากการให้กู้ยืมเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ 19% รายได้จากก�าไร
จากเงินลงทุน 5%, ค่าธุรรมเนียมและบริการ 6% และรายได้อื่น 2% (บริษัทเปลี่ยนชื่อย่อหลักทรัพย์จาก MBKET เป็น 
MST มีผล 3 ธุ.ค. 64)

  คาดก�าไรสุทธุิปี 65 จะปรับตัวลดลง เราคาดการณ์ก�าไรสุทธุิปี 65 จะปรับตัวลดลง 14% y-o-y จากภาพรวม
เศรษฐกิจที่ยังคงผันผวนจากความกังวลเรื่องเศรษฐกิจอยู่ในสภาวะถดถอยรวมถึงสถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลก รวมถึง 
market share ของบริษัทที่ลดลง

  คงค�าแนะน�า “ถือ” ด้วยราคาเป้าหมายลดลง 12.30 บาท โดยใช้ Forward P/E ปี 66 ที่ 10.2 เท่า (จากเดิม 11.2 
เท่า) คิดเป็น -0.25SD ของค่าเฉุลี่ย 5 ปีย้อนหลัง คงแนะน�าถือเอาปันผล เราคาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทนเงินปันผล
ในงวดปี 65/66 ของ MST จะมีความโดดเด่นอยู่ในระดับ7.0 %/6.9% บริษัทจ่ายปันผลในอัตราใกล้เคียง 70-100% 
ของก�าไรสุทธุิ และสม�่าเสมอ

Valuation:
  เราแนะน�า ถือที่ราคา 12.30 บาท โดยใช้ Forward P/E ปี 66 ที่ 10.2 เท่า (จากเดิม 11.2 เท่าเพื่อสะท้อนภาพตลาด
ที่ผ่านจุดพีคไปแล้ว) คิดเป็น -0.25SD ของค่าเฉุลี่ย 5 ปีย้อนหลัง ได้ราคาพื้นฐานที่ 12.30 บาท

Key Risks to Our View:
  1) อัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์มีแนวโน้มลดลงตลอด, 2) ความผันผวนของเศรษฐกิจ สภาวะตลาดเงินและ
ตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศ, 3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ และ 4) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนกฎเกณฑ์์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นักวิเคราะห์ : ศศิกานต์ อุดมเวศย์ : sasikarnu@th.dbs.com : Tel. 02 857 7833
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บลั.โกลัเบลั็ก : HARN
คงคำาแนะนำา “ซ้�อ” ร์าคาเหมาะสม 2.66 บาท

COMPANY REPORT
mai / Services
HARN ENGINEERING SOLUTIONS PLC. (HARN)
• ก�าไรสุทธิ 2Q65 ที่ 22.9 ลบ. เติบโต 26.6%YoY และ 26.8%QoQ
• คงคาดการณ์ก�าไรสุทธิปี 65 เติบโต 17%YoY
• คงค�าแนะน�าเป็น “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 2.66 บาทส�าหรับปี 65

ประเด็นส�าคัญในการลงทุน
• รายงานก�าไรสุทธุิงวด 2Q65 ที่ 22.9 ลบ. เติบโต 26.6%YoY และ 42.2%QoQ: บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการ 300.5 ล้านบาท เติบโต 15.7%YoY และ 
3.6%QoQ จากการทยอยส่งมอบงาน จากยอดค�าสั่งซื้อค้างส่งจากปี 64 ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีแนวโน้มดีขึ้นต่อเนื่อง ท�าให้
บริษัทสามารถส่งมอบงานได้ตามก�าหนด บริษัทมีอัตราก�าไรขั้นต้น 29.7% ลดลงจากระดับ 31.4% ใน 2Q64 แต่เพิ่มขึ้นจากระดับ 26.6% ใน 1Q65 สาเหตุหลัก
มาจากเงินบาทอ่อนค่า และค่าระวางที่เพิ่มสูงขึ้น ท�าให้บริษัทในฐานะผู้น�าเข้าสินค้ามาจ�าหน่าย มีอัตราก�าไรขั้นต้นลดลง YoY ทั้งนี้บริษัทมีก�าไรสุทธุิงวด 2Q65 
เท่ากับ 22.9 ลบ. คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธุิที่ 7.6% ปรับตัวเพิ่มขึ้นจาก 6.8% ใน 2Q64 และ 5.4% ใน 1Q65 ด้านฐานะการเงินยังคงแข็งแกร่ง อัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ที่ระดับ 0.30 เท่า อยู่ในระดับต�่าเมื่อเทียบกับค่าเฉุลี่ยของกลุ่มที่ระดับ 0.55 เท่า และมีสภาพคล่องรองรับการลงทุนเพิ่มโดยไม่จ�าเป็นต้อง
พึ่งพาเงินกู้

• คงประมาณการก�าไรสุทธุิปี 65 ที่ 85 ลบ. เติบโต 17%YoY: เราคาดการณ์รายได้ และก�าไรสุทธุิปี 65 ที่ 1,180 ลบ. และ 85 ลบ. เติบโต 15% และ 17% จากปี 
64 โดยรายได้ และก�าไรในช่วง 1H65 คิดเป็น 50% และ46% ของประมาณการก�าไรปี 65 ส่วนรายได้ในงวด 3Q65 คาดอยู่บริเวณ 300-315 ลบ.ทรงตัว QoQ 
แต่เติบโต 28-34%YoY จากฐานต�่าใน 3Q64 ณ สิ้นเดือน มิ.ย. 65 มี backlog 416 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เทียบกับงวดเดือน มี.ค. 65 ที่ 404 ล้านบาท) 
ซึ่งจะทยอยรับรู้ในช่วงที่เหลือของปี 65 จนถึงปี 66 ทั้งนี้ปัจจัยสนับสนุนมาจากการฟ้�นตัวของเศรษฐกิจ การเปิดประเทศ ท�าให้งานก่อสร้างในประเทศกลับมา
คึกคัก พร้อมทั้งการติดตั้งระบบและอุปกรณ์ดับเพลิงที่ผู้คนจะตระหนักถึงความปลอดภัยมากขึ้น ซึ่งบริษัทได้รับงานติดตั้งระบบดับเพลิงจากโครงการใหม่ๆ เช่น 
โครงการ One Bangkok, The Forestias ผลิตภัณฑ์์ของบริษัทสามารถจ�าแนกได้ 5 กลุ่มดังต่อไปนี้ (ดังแสดงในภาพโครงสร้างรายได้ 6M65)
o ผลิตภัณฑ์์งานขายและติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งในอาคารส�านักงาน อาคารพักอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม (สัดส่วน 44% ของรายได้รวม)
o ผลิตภัณฑ์์ระบบปรับอากาศ (สัดส่วน 4%ของรายได้รวม) VRF ที่เป็นที่นิยม จุดเด่นคือประหยัดพลังงาน
o ระบบท�าความเย็น (สัดส่วน 19%ของรายได้รวม) HARN เป็นผู้จ�าหน่ายอุปกรณ์เครื่องท�าความเย็น รวมถึงออกแบบและให้ค�าปรึกษาระบบท�าความเย็น
o ธุรกิจผลิตภัณฑ์์การพิมพ์ดิจิทัล (สัดส่วน 30%ของรายได้รวม) ซึ่งใช้เทคโนโลยีการพิมพ์เลเบิล สติ�กเกอร์
o ผลิตภัณฑ์์ระบบไอโอที (IoT) (สัดส่วน 0.53%ของรายได้รวม) ใช้ส�าหรับติดตั้งตามอาคารเพื่อติดตามการท�างานของระบบพื้นฐานของงานอาคารจากส่วน
กลาง เช่นติดตามการใช้พลังงานในอาคาร การแจ้งเตือนความผิดปกติเสียหายของระบบผ่านหน้าจอแสดงผล (Monitoring Dashboard)
• คงค�าแนะน�า “ซื้อ” ราคาเหมาะสมเท่ากับ 2.66 บาทส�าหรับปี 65: ฝ่่ายวิจัยมีมุมมองบวกต่อปัจจัยพื้นฐานในระยะยาวจากผลิตภัณฑ์์ที่มีความหลากหลาย 
และเป็นสินค้าที่จ�าเป็นในอาคารและโรงงาน ซึ่งอิงประมาณก�าไรต่อหุ้นปี 65 ที่ 0.145 บาท และ Prospective P/E ที่ระดับเดิม 18.34 เท่า (อิง PER ย้อนหลัง 
5 ปีของบริษัทที่ระดับ +0.25SD) ทั้งนี้ราคาเหมาะสมมีอัพไซต์จากราคาปัจจุบันราว 26.5% ขณะที่คาดการณ์อัตราผลตอบแทนเงินปันผล (Dividend Yield) 
ในอนาคตราว 4.9% ต่อปี เราจึงคงค�าแนะน�า “ซื้อ”

ปัจจัยเสี่ยง :
1. การฟ้�นตัวของเศรษฐกิจมีความล่าช้าท�าให้ก�าลังซื้อลดลง
2. การสูญเสียการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้า
3. การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ท�าให้ภาคธุรกิจชะลอการลงทุน
4. อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนส่งผลต่อต้นทุนสินค้าน�าเข้า

Analyst : Wilasinee Boonmasungsong
02 672 5937
Wilasinee@globlex.co.th
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บลั.โนมููรึ่ะ พัฒนสิน : SMT
แนะนำา BUY ร์าคาเป้้าหมาย 6.7 บาท

SMT (BUY, TP6.7) เรามีมุมมอง Slightly 
positive ต่อข้อมูลที่ update กับบริษัท 
เนื่องจาก 1) ปัจจุบันสถานการณ์น�้านิคมฯ 
บางปะอิน อยู่ในเกณฑ์์ปกติ โดยมีปริมาณ
น�้าต�่ากว่าระดับ 2,500 ลบ.ม/วินาที ต�่ากว่า
ช่วงเดือน ก.ย.2021 และต�่ากว่าจุดวิกฤตที่ 
3,500 ลบ.ม./วินาที ท�าให้ยังไม่มีผลกระทบ
ต่อการผลิต 2) การขยายโรงงานแห่งที่ 2 
จะเปิดใช้งานต้น 4Q22F 

คาดลดภาวะคอขวดด้านการผลิต ท�าให้มี
โอกาสเติบโตจากทั้งลูกค้าเดิมเพิ่มค�าสั่งซื้อ 
และการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ และ 3) แนวโน้ม 
3Q22F คาดยอดขายเป็น All time high ใน
เบื้องต้นเราคาดก�าไรสุทธิ 3Q22F ที่ 78 ลบ. 
(+38%y-y +10%q-q) เติบโตตามทิศทาง
ยอดขายคาด (+41%y-y +10%q-q) จาก
สินค้าทั้ง 3 กลุ่มหลัก นอกจากนี้ นับจาก
เดือน ก.ค.22 - ปัจจุบัน ราคาหุ้น SMT ปรับ
ขึ้น +28% เรามองว่ามีสาเหตุ

 1) ก�าไรสุทธิ 2Q22 (+27%y-y +23%q-
q) เติบโตได้ดีตามทิศทางยอดขาย และมี 

%Gross margin ดีกว่าเรา 
2) สถานการณ์วัถตุดิบที่ดีขึ้นตามล�าดับ 
ท�าให้แนวโน้มยอดขาย และก�าไรสุทธิ 
2H22F จะเติบโตสูงจาก 2H21 และ
เติบโตจาก 1H22 และ 3) การชะลอลงทุน 
Bitcoin ช่วยปลดล็อคราคาหุ้นจากความ
กังวลราคา Bitcoin ขาลง คงค�า

แนะน�า Buy ส�าหรับ SMT (TP 23F ที่  
6.70 บาท) เนื่องจาก 1) คาด 2H22F ก�าไร
สุทธิ (+45%y-y +15%h-h) เติบโตได้ดีขึ้น
ตามทิศทางยอดขาย และบริหารค่าใช้จ่าย
ได้ดี 2) คาดปี 23F ก�าไรสุทธิ (+14%y-y) 
เติบโตต่อเนื่องตามยอดขาย และมี %GPM 
ไม่ต�่ากว่า 20% 

3)มีโอกาสเพิ่มสินค้าใหม่จากความพร้อม
ของเครื่องจักรโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม และ 

4) มีศักยภาพขยายตลาดในเอเชีย และ
ยุโรปต่อยอดการเติบโตระยะยาว
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บลั.โนมููรึ่ะ พัฒนสิน : RATCH
แนะนำา BUY ร์าคาเป้้าหมาย 68 บาท

RATCH (BUY, TP68) เรามอง Slightly negative ต่อข้อมูลในที่
ประชุมนักวิเคราะห์ เพราะ รายละเอียดโครงการระหว่างพัฒนา  
(67% ของก�าลังการผลิตทั้งหมด) ยังไม่ชัดเจนอาจส่งให้ตลาดกังวล
ต่อผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนใน NEJV ประกอบกับ การเข้าซื้อโรง
ไฟฟ้า Paiton มีแนวโน้มล่าช้าไปเป็นปลาย 4Q22F ท�าให้แรงหนุนก�าไร
มีแนวโน้มเลื่อนออกไป เรามองด้วยปัจจัยบวกใน 2H22F น้อยลง 

ผู้ไม่มีหุ้นสามารถรอซื้อหลัง RATCH เปิดเผยข้อมูล NEJV เพิ่มในช่วง 
4Q22F ได้ คงค�าแนะน�า Buy TP23F = 68.0 บาท
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บลั.เมูย์แบงก์ : SABINA
คงแนะนำา ซ้�อ ร์าคาเป้้าหมาย 30.50 บาท

Sabina (SABINA TB)
เดินหน้าเติบโตแข็งแกร่ง
คงแนะน�า ซื้อ จากการเติบโตดีและอัตราผลตอบแทนปันผล 4-5%

เราคาดว่าก�าไร 3Q65 จะเติบโตอย่างโดดเด่น YoY ซึ่งอาจเป็นระดับก�าไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โมเมนตัมยอดขาย
เติบโตดีต่อเนื่องในเดือน ก.ค. – ส.ค. จากยอดขายสินค้าทางหน้าร้าน Non Store Retailing (NSR)) และสินค้า OEM 
อัตราก�าไรขั้นต้นมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นหลังจากปัญหาด้านแรงงานคลี่คลายลง ขณะที่บริษัทยังคงควบคุมค่าใช้จ่าย
อย่างมีประสิทธิภาพ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคาดว่าอยู่ที่ 4-5% จากการมีกระแสเงินสดแข็งแกร่งและใช้เม็ด
เงินลงทุนน้อย เราคงแนะน�า ซื้อ SABINA ราคาเป้าหมาย (DCF) 30.50 บาท (WACC 7.3%, G 2%)

โมเมนตัมยอดขายดีต่อเนื่องใน 3Q65

โมเมนตัมยอดขายยังคงเติบโตต่อเนื่องใน 3Q65 จากการเปิดเมือง โรงเรียนเปิดเทอม และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ 
ขณะที่ยอดขายทาง NSR จะยังคงแข็งแกร่งจากแคมเปญส่งเสริมการขายที่หลากหลาย ส่วนธุรกิจ OEM ได้รับค�าสั่ง
ซื้อสินค้าจากลูกค้าในอังกฤษและยุโรปยืนยันไปจนถึงเดือน ม.ค. 66 นอกจากนั้น การกลับมาของนักท่องเที่ยวซึ่งเคย
มีสัดส่วน 5% ของยอดขายจะเป็นอัพไซด์ต่อยอดขาย

บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตราก�าไรขั้นต้นมีแนวโน้มฟื้นตัวสู่ระดับ 48-49% ใน 3Q65 หลังจากลดลงไปที่ 45.7% ใน 2Q65 ซึ่งจ�านวน
พนักงานมาท�างานเหลือเพียง 65% ในเดือน พ.ค. จากผลกระทบของ Omicron แต่ในเดือน ก.ค. เพิ่มกลับมาเป็น 
98% นอกจากนั้น การที่จ�านวนพนักงานทั้งหมดลดลงเหลือ 3,307 คน ใน 1H65 จาก 4,529 ในปี 62 ส่งผลให้
ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 6% ส่วนการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต�่า 5% ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65 คาดว่าจะส่งผลกระทบน้อยกว่า 
1% ของต้นทุนและค่าใช้จ่าย ส่วนค่าไฟฟ้าและราคาน�้ามันที่สูงขึ้นคาดว่าจะส่งผลกระทบจ�ากัด เนื่องจากบริษัทมีการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง

ยังมีโอกาสเติบโตอีกมาก ฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง

ผู้บริหารคาดว่าตลาดชุดชั้นในมีมูลค่าประมาณ 2 หมื่นล้านบาท โดย SABINA มีส่วนแบ่งตลาด 15% ท�าให้บริษัทมี
โอกาสเติบโตได้อีกมาก ทั้งนี้ บริษัทมีการปิดสาขาที่ขาดทุนไป และวางแผนที่จะเปิดสาขาใหม่โดยไม่เน้นเปิดสาขา
จ�านวนมาก แต่จะเปิดสาขาเฉีพาะในท�าเลที่ดี โดยคาดว่าปีนี้จะมีจ�านวนสาขารวมประมาณ 530 แห่ง เทียบกับ 585 
แห่งในปี 62 บริษัทมีฐานะการเงินแข็งแกร่ง มีการใช้เม็ดเงินลงทุนต่อปีไม่เกิน 50 ล้านบาท เราประเมินอัตราส่วนหนี้
สินสุทธิต่อทุนปี 65 ที่ 0.1 เท่า โดยคาดว่าบริษัทยังสามารถจ่ายเงินปันผล (Pay-out ratio) 100% ของก�าไรได้ หรือ
คิดเป็นอัตราผลตอบแทน 4-5%

Suttatip Peerasub
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บลั.เมูย์แบงก์ : STEC
คงแนะนำา ซ้�อ ป้ร์ะเมินร์าคาเป้้าหมาย 14.5 บาท 

Sino-Thai Engineering (STEC) 2Q65 น่าผิดหวัง คาดหวังปี 2566 ฟ้�นตัว

TP Revision

ปรับประมาณการและเป้าหมายลง แต่หุ้นมีมูลค่าที่ถูก คงแนะน�า ซื้อ

ก�าไร2Q65น่าผิดหวัง 173 ล้านบาท ต�่ากว่า Consensus 39% ปรับประมาณการก�าไรปี2565/66ลดลง -25%/-15% 
แต่คาดหวังโครงการใหม่จะท�าให้ก�าไร 4Q65 และ 2566 ดีขึ้น STEC มีเงินสดและสินทรัพย์ทางการเงินสูง 8,565 ล้าน
บาท เมื่อรวมตราสารทุน 10,649 ล้านบาท และ เงินลงทุนในบริษัทย่อย 5,549 ล้านบาท จะมีมูลค่าสูงถึง 25,164 ล้าน
บาท คิดเป็น 136% ของมูลค่าตลาด ราคาหุ้นซื้อขายบน Valuation ที่ถูก P/BV 1.1 เท่า (-1.75 SD) เราประเมินราคา
เป้าหมายปี2566เท่ากับ 14.5 บาท บนฐาน ค่าเฉุลี่ย Forward P/E 10 ปี 24.2 เท่า ลดลงจาก 17 บาท จากประมาณ
การที่ปรับลดลง ราคาหุ้นปรับลดลงจากต้นปี -17%YTD คาดสะท้อนข่าวลบไปมากแล้ว คงแนะน�า ซื้อ

2Q65ก�าไรน่าผิดหวังต�่ากว่าคาดมาก

2Q65 มีก�าไรที่น่าผิดหวังลดลงเหลือ 173 ล้านบาท ต�่ากว่า Consensus 39% โดย ลดลงจากไตรมาสก่อน 25%QoQ 
เนื่องจากปัญหาขาดแคลนแรงงาน จากการแพร่ระบาดของ Covid-19 และ ต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้น แต่ก�าไรปกติ 
จะเติบโตจากปีก่อน 38% เนื่องจาก2Q64ถูกกระทบงานอาคารรัฐสภาที่มีต้นทุนส่วนเพิ่มจ�านวนมาก

Backlog สูง 1.17 แสนล้านบาท ช่วยหนุนการเติบโต

STEC เหลือ Backlog ปัจจุบันที่สูง 1.17 แสนล้านบาท โดยเป็นโครงการใหม่ที่เพิ่งลงนามในช่วงปลายปีก่อน และ ปีนี้ 
ซึ่งมีราคาประมูลใกล้ราคากลาง คือ รถไฟทางคู่เด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ สัญญา 2&3 17,370 ล้านบาท รถไฟฟ้า
สายสีม่วงใต้ สัญญา 1&2 14,202 ล้านบาท และ ยังมีสนามบินอู่ตะเภา 27,043 ล้านบาท ก�าลังจะลงนาม จะช่วยหนุน
การรับรู้รายได้ และก�าไรใน ช่วงที่เหลือของปี 2565 และ ปี 2566 ฟ้�นตัวดีขึ้น ในอนาคตคาดหวังจะมีโครงการขนาด
ใหญ่หลายโครงการที่จะเปิดประมูล เช่นโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่สอง 7 โครงการรวม 2.72 แสนล้านบาท โครงการ
รถไฟฟ้าสายสีแดงส่วนต่อขยาย 3 โครงการ 2.16 หมื่นล้านบาท จะช่วยเพิ่มงานในอนาคต

ปรับประมาณการลง แต่คาดหวังจะเห็นการฟ้�นตัว

จากก�าไร 2Q65 ที่น่าผิดหวัง และ สะท้อนต้นทุนวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้น ปัญหาขาดแคลนแรงงาน และ ปรับขึ้นค่าแรง
ขั้นต�่า เราปรับประมาณการ รายได้ / ก�าไร ปี 2565 ลดลง -20% / -25% และ ปี2566ลดลง -12% / -15% ตามล�าดับ 
ปี2565ประเมินรายได้ 29,410 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% และ มีก�าไร 776 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12% ปี2566คาดจะเติบโตดี
ขึ้นมีรายได้ 33,086 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% และ มีก�าไรเท่ากับ 916 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% ทางด้านต้นทุนเหล็กเส้นซึ่ง
คิดเป็นประมาณ 7-10% ของต้นทุน ราคาเหล็กเส้นใน 3QTD ลดลงเหลือ 23,325 บาท/ตัน ปรับลดลง (-14%QoQ, 
-2%YoY) ส่วนต้นทุนปูนซีเมนต์ดัชนีราคาปูนซีเมนต์ปรับขึ้นไม่มากนัก +4.7%YTD เมื่อรวมงานใหม่ที่จะรับรู้ คาดจะเห็น
อัตราก�าไรขั้นต้นที่ปรับดีขึ้นใน 4Q65 และ ปี 2566

Surachai Pramualcharoenkit
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บลั.ทั่ิสโก้ : RCL
มีมุมมอง Neutral

สรุปจาก RCL Opportunity
RCL คาดว่าจะบริหารจัดการเรือ
ประมาณ 40 ล�าจาก 35 ล�าในปี 2021 
โดยที่ผู้บริหาร RCL วางแผนที่จะซื้อ
เรือเพิ่ม เนื่องจากมีเรือที่มีอายุการใช้
งานมานานเพื่อปฎิบัติตาม ESG และกฎ
ของอุตสาหกรรม ทั้งนี้ในช่วงครึ่งปีแรก
บริษัทได้มีการซื้อเรือมือสองและมีการ
จ่ายมัดจ�าการจ้างต่อเรือใหม่ โดยในช่วง
ครึ่งปีหลังจะเริ่มมีการรับเรือที่จ้างต่อเข้า
มา และยังคงมีการซื้อเรือเพิ่ม โดยบางล�า
ที่รอรับมอบได้มีการปล่อยเช่าแบบระยะ
ยาวแล้ว ส่วนเรือที่คาดว่าจะปลดระวาง
ในปี 2023F คาดว่าจะมีประมาณ 3 ล�า 
ซึ่งผู้บริหารต้องตัดสินใจว่าจะซ่อมหรือจะ
ขาย ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับขนาดของเรือและ
เส้นทางการเดินเรือ (trade lane) เพราะ
การวิ่งช้าลงเพื่อลดการปริมาณคาร์บอน
จะส่งผลต่อcapacityของเรือ

บริษัทมีการเพิ่มน�้าหนักเส้นทางการให้
บริการการขนส่งทางทะเลไปทางตะวัน
ตกมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่
ก่อนหน้านี้บริษัทจะเน้นการขนส่งไปยัง
ประเทศจีนและอาเซียน และหลังจากที่
ประเทศจีนมีการล็อกดาวน์ ส่งผลกระ
ทบต่อยอดปริมาณการขนส่ง บริษัทได้
ตั้งเป้าการขนส่งทางจีนจะมีสัดส่วนอยู่ที่ 
30% ในปี 2022F ลดลงจาก 33% ในปี 
2021 ขณะที่อาเซียนคงเดิมอยู่ที 49% 
แต่มีการเพิ่มสัดส่วนไปยังอินเดียและ
ตะวันออกกลางเป็น 21% จาก 18% ในปี 
2022F นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มธุรกิจใหม่
ที่มีแนวโน้มเติบโตดีและเสริมธุรกิจหลัก
รวมถึงเพื่อกระจายความเสี่ยง โดยบริษัท
ได้เริ่มท�างานโลจิสติกส์ให้ลูกค้าที่อินเดีย

บริษัทตั้งเป้าว่าจะมีการเพิ่ม COC 
business (ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าหรือ
สายการเดินเรือเป็นเจ้าของ) ไม่น้อย
กว่า 15% YoY ในปี 2022F ขณะที่ SOC 
business (ผู้ให้บริการส่งสินค้าสามารถ
บริหารจัดการเวลาเองได้โดยไม่มีข้อ
ก�าหนดในการใช้ตู้สินค้าจากสายการเดิน
เรือ) ที่ถือว่าเป็น traditional business 

คาดว่าจะทรงๆหรือลดลงเล็กน้อย

ส�าหรับแนวโน้มใน 3Q22 ตลาด Intra-
Asia เป็น low season (ยกเว้นใน 3Q21 
ซึ่งเติบโตกว่าปกติ) ขณะที่การลดลงของ
การจับจ่ายของผู้บริโภคคาดส่งผลต่อ
ปริมาณขนส่ง ซึ่งผู้บริหารคาดว่าจะเริ่ม
เห็นสภาวะตลาดชัดเจนกว่าปัจจุบันใน 
4Q22 ส่วนการลดลงของอัตราค่าระวาง
ที่ลดลงมาอย่างต่อเนื่องยังคงยืนสูงกว่า
ค่าเฉีลี่ย pre-Covid แต่ยังไม่สามารถ
คาดได้ว่าจะลดลงต่อไปอีกถึงสิ้นปี 
เนื่องจากตัวแปรหลายตัวที่ยังต้องจับตา
ดู ถึงแม้ว่าการจับจ่ายลดลงตามทฤษฎี
ควรจะลดแรงกดดันต่อการขาดแคลนตู้
คอนเทนเนอร์ แต่จากการเกิดการติดขัด
ที่ท่าเรือท�าให้ไม่เป็นเช่นนั้น นอกจากนี้
การยกเลิกการเข้ามารับสินค้าหรือการ
เดินเรือตู้เปล่ากลับไปยังประเทศต้นทาง 
(blank sailing) ยิ่งท�าให้ตู้คอนเทนเนอร์
ขาดแคลน ซึ่งจะส่งผลให้อัตราค่าระวาง
จะไม่ลดลงไปต�่ากว่านี้และอาจจะท�าให้ 
spot rate ปัจจุบันอาจจะเพิ่มขึ้นได้อีก
ด้วย

 

สุำาหรับผลปีระกอบการในิ 2Q22 บริษััที่
ปีระกาศกำาไรสุุที่ธิิอยู่่่ที่่� 7,358 ล้านิบาที่ 
(+131% YoY, -11% QoQ) เนิ่�องจากมี่
กำาไรจากการขายู่เร่อ 797 ล้านิบาที่ หาก
ไมี่รวมีกำาไรพิเศษั (กำาไรจากการขายู่
เร่อ ขาดำทีุ่นิจากอัติราแลกเปีล่�ยู่นิ กำาไร
จากการเปีล่�ยู่นิแปีลงมี่ลค่ายูุ่ติิธิรรมีของ
ติราสุารอนิุพันิธิ์และขาดำทีุ่นิจากการดำ้อยู่
ค่า) บริษััที่จะมี่กำาไรอยู่่่ที่่� 6,618 ล้านิ
บาที่ (+108% YoY) รายู่ไดำ้เติิบโติ +70% 
YoY จากอัติราค่าระวางเร่อ +73% YoY 
แติ่ลดำลง QoQ จากจ่นิล็อกดำาวนิ์และค่า
ระวางลดำลง QoQ อัติรากำาไรขั�นิติ้นิอยู่่่
ที่่� 53% จาก 45% YoY และอัติรากำาไร
สุุที่ธิิ(ก่อนิรายู่การพิเศษั)อยู่่่ที่่� 49% จาก 
40% YoY

บริษััที่มี่สุถานิะการเงินิที่่�แข็งแกร่ง 
โดำยู่มี่เงินิสุดำในิมี่อ 1.66 หมี่�นิล้านิบาที่ 
อัติราสุ่วนิหนิ่�สุินิที่่�ติ้องเสุ่ยู่ดำอกเบ่�ยู่สุุที่ธิิ
ติ่อทีุ่นิ (net D/E) ณ สุิ�นิ 2Q22 อยู่่่ที่่� 
0.16 เที่่า และมี่การจ่ายู่เงินิปีันิผล 1.75 
บาที่ สุำาหรับผลการดำำาเนิินิงานิคร่�งปีีแรก

มุมมองของเรา: เรามีมุมมอง Neutral 
ต่อ RCL จากการมองว่าบริษัทและ
อุตสาหกรรมมีทั้งปัจจัยบวกและ
ลบ (ปัญหาการติดขัดที่ท่าเรือ (port 
congestion) และการขาดแคลนคน
ขับรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ออกจาก
ท่าเรือจากการประท้วงส่งผลให้ก�าลังการ
ผลิตหรือ capacity ของเรือลดลง การ
สะดุดของห่วงโซ่อุปทาน (supply chain 
disruption) ผลกระทบในต้นทุนจาก
ค่าน�้ามันที่เพิ่มขึ้น (บริษัทมีการซื้อล่วง
หน้าบางส่วนด้านการป้องกันความเสี่ยง
จากราคาน�้ามันที่เพิ่มขึ้น) และการลดลง
ของฝั่งdemand จากการลดลงของการ
จับจ่ายของผู้บริโภคที่ส่งผลต่อยอดผลิต
สินค้าหรือปริมาณขนส่ง ขณะที่มีการเปิด
เมืองเปิดประเทศ และการเข้าสู่ high se
asonของการขนส่งสินค้าให้ทันฤดูเทศกา
ลปลายปี)

แต่บริษัทยังมีการปรับให้มีความยืดหยุ่น
ต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น การลงทุน
ซื้อเรือเพิ่ม รวมถึงการมุ่งท�าตาม ESG 
และการเพิ่มธุรกิจใหม่เช่น โลจิสติกส์กับ
ทางประเทศอินเดียและจีน (ถือหุ้น 51% 
ในบริษัท Regional Logistics Private 
Limited ร่วมกับบริษัท Merchant 
Shipping Services Private Limited ที่
อินเดีย และ 51% ในบริษัท Shanghai 
CIMC Grand International Logistics 
Co., Ltd. ร่วมกับบริษัท CIMC Modern 
Logistics Development Co., Ltd. ที่
ประเทศจีน) ทั้งนี้ เรายังไม่ได้วิเคราะห์
หุ้น RCL อ้างอิงจาก consensus มี
แนะน�า Neutral และ Trading 
Buyโดยมีราคาเป้าหมายเฉีลี่ยที่ 53 บาท



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บลั.ทั่ิสโก้ : SEAFCO
แนะนำา “ถื้อ” ป้ร์ับมูลค่าเหมาะสมเป้็น 4.06 บาท

• SEAFCO : ผ่านจุดต�่าสุดไปแล้ว 
คาดกลับมาก�าไร 4Q
2H คาดก�าไรดีขึ้นจากปัญหาแรงงานคลี่คลาย
หลังเผชิญปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก เราคาดปัญหาจะเริ่มคลี่คลาย และพลิกก�าไรใน 4Q 
และ 2023F การน�าเข้าแรงงานจากเมียนมาในช่วงที่ผ่านมา และที่จะเข้ามาในเดือนกันยายน และ 4Q 
จะช่วยหนุนการรับงานและงานในมือมากขึ้น ท�าให้รายได้ มาร์จิ้นและก�าไรดีขึ้น โครงการ Central 
Embassy จะกลับมาเริ่มก่อสร้างในเดือนตุลาคม ส่วนโครงการรถไฟฟ้าสายม่วงใต้จะเริ่มก่อสร้างใน
ช่วง 4Q ท�าให้เราคาด 3Q จะขาดทุนน้อยลง และกลับมาก�าไรในช่วง 4Q แนะน�า “ถือ”

แรงงานเพิ่ม คาดหนุนงานในมือ
งานในมือปัจจุบันอยู่ที่ 1.28 พันลบ. ค่อนข้างน้อย จากแรงงานที่ขาดแคลน อย่างไรก็ดีบริษัทวางแผน
น�าเข้าแรงงานเพิ่มอีก 100 คนจากเมียนมาใน 3Q (42 คน จะเริ่มเข้ามาในวันที่ 20 ส.ค.) และอีก 100 
คนใน 4Q22 ท�าให้มีแรงงานรวม 400-450 คนในช่วงสิ้นปี ท�าให้บริษัทสามารถรับงานเพิ่มขึ้นได้ โดย
ทั้งนี้ได้ชนะประมูลโครงการ Verasu (แจ้งวัฒนะ) Tenth Avenue (สุขุมวิท ซอย10) และ North Pole 
(พหลโยธิน) ซึ่งจะเริ่มเห็นรายได้ใน 3Q หนุนโครงการทางยกระดับพระราม 2 – บ้านแพ้ว ที่เริ่มเห็น
รายได้ใน 2Q

3Q ขาดทุนลดลง 4Q พลิกท�าก�าไร
แนวโน้ม 4Q คาดดีขึ้นจากการท�าเสาเข็มและพนังกั้นดินในโครงการรถไฟฟ้าม่วงใต้ (คาดจะเห็นใน 
2023 ด้วย ด้วยมูลค่ารวมมากกว่า 1 พันลบ.) ส่วนโครงการ Central Embassy จะกลับมาเริ่มก่อสร้าง
ในเดือนตุลาคม (มูลค่า 800 ลบ.) ท�าให้ U-rate ดีขึ้นในช่วง 3Q ส่วน 4Q พลิกท�าก�าไร การปรับ
ค่าแรงขั้นต�่าคาดเห็นผลต่อต้นทุนเพียง 0.7% โดยมีราคาเหล็กที่ลดลงช่วยลดต้นทุนอีกทาง เราคาด
เห็นงานเสาเข็มจากงานภาครัฐหลายๆ งานในปีหน้า

แนะน�า “ถือ” ปรับมูลค่าเหมาะสมลงเล็กน้อยเป็น 4.06 บาท
เราปรับการประเมิน 2022F ลงจาก 2Q ที่อ่อนแอ โดยมูลค่าเหมาะสมอิง PBV 2.0x (-1.25 std ค่า
เฉีลี่ย 7 ปี) ท�าให้มูลค่าเหมาะสมลดลงเล็กน้อยจาก 4.08 เป็น 4.06 บาท แนะน�า “ถือ” จากก�าไรฟื้น
ตัว ปัจจัยเสี่ยงได้แก่ โครงการใหม่น้อยกว่าคาด ต้นทุนบานปลาย ราคาวัสดุเพิ่มขึ้น การขาดแรงงาน 
และการระบาดที่แย่ลง



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บลั.ทั่ิสโก้ : SIRI
แนะนำา “ถื้อ” มูลค่าเหมาะสม 1.10 บาท

• SIRI : เยี่ยมชมโครงการ high-end

เยี่ยมชมโครงการ high-end
เราเข้าเยี่ยมชมโครงการ high-end สองโครงการของ SIRI Narasiri และ Burasiri ซึ่ง
ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพกรีฑา ซึ่งมีผลตอบรับที่ดี ด้วยยอดขายเกือบ 100% ในเฟสแรก 
แม้ราคาจะอยู่ที่ 50-100 ล้านบาท และ 15-40 ล้านบาท ตามล�าดับ มากกว่าครึ่งของ
ผู้ซื้อนั้นเป็นลูกค้าของ SIRI อยู่แล้ว ทั้งนี้ สองโครงการนี้คิดเป็นมูลค่ากว่า 20% ของ
มูลค่าโครงการทั้งหมดในปีนี้ที่ 5 หมื่นล้านบาท

แนวโน้มดีส�าหรับโครงการแนวราบ high-end
ทั้งสองโครงการได้เพิ่มราคาและคาดจะเห็นมาร์จิ้นที่ดีขึ้นในระยะข้างหน้า โดย
โครงการตั้งอยู่ใกล้โรงเรียนนานาชาติ และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ที่ก�าลังเริ่มขึ้นช่วยหนุน
ยอดขาย ยอดดาวน์อยู่ที่ 10-30% ส่วนการซื้อจากลูกค้าต่างชาติต้องมีเงินดาวน์ที่ 
60% เรามองสองโครงการนี้ยังมีแนวโน้มดีหนุนเป้ายอดจอง

แนะน�า “ถือ” โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 1.10 บาท
เราประเมินมูลค่าอิงค่าเฉีลี่ย PE 5 ปี ที่ 8.3x (2015-2021) ปัจจัยเสี่ยงเชิงบวก 1. การ
เร่งเปิดโครงการ และก่อสร้าง 2. ยอดจองดีขึ้นจากการขายคลังสินค้า 3. ความสนใจ
โครงการ high-end ดี ปัจจัยเสี่ยงเชิงลบ 1. ยอดจองต�่ากว่าคาดจากการกลับมาของ
ชาวต่างชาติที่น้อย 2. ความต้องการบ้านแนวราบต�่ากว่าคาด 3. การกลับมาใช้กฎ LTV

นิักวิเคราะห์ : จันิที่ร์เพ็ญ่ ศิริธินิารัตินิกุล



สัังคมอิินไซด์์คอลััมน์์สัังคมอิน์ไซด์์

 ผััน์ผัวน์น์้อย 
สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคอลัมน์สังคมอินไซด์ บนหน้าปัดแมกกาซีนหุ้นอินไซด์ออนไลน์ฉบับเดือนกันยายน  
2565 ผ่าน 8 เดือนแรกของ ปี 65 นายศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์

องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ใน 8 เดือนแรกปี 2565 แม้จะมีความไม่แน่นอน
จากนโยบายการเงินของธนาคารกลางในหลายประเทศ แต่ SET Index มีความผันผวนน้อยกว่าดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์หลักอื่นๆ สาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจที่ฟ้�นตัวดีต่อเนื่องจากภาคท่องเที่ยวและการ 

บริโภคในประเทศ อีกทั้งผลประกอบการในช่วงครึ่งปีแรกที่เติบโตดี 

โดำยู่เฉพาะในิไติรมีาสุ 2/2565 ที่่�บริษััที่จดำที่ะเบ่ยู่นิ (บจ.)  
มีก�าไรสุทธิรวม 3.5 แสนล้านบาท นิอกจากนิ่� Historical 
และ Forward PE ratio ของ SET Index ยู่ังมี่ความีนิ่าสุนิใจ
เมี่�อเที่่ยู่บกับค่าเฉล่�ยู่ของติลาดำหุ้นิไที่ยู่ในิช่่วงที่่�ผ่านิมีา รวมี
ถ่ง บจ. มี่โอกาสุเพิ�มีอัติราจ่ายู่ปีันิผลสุ่งข่�นิเพ่�อให้สุอดำคล้อง
กับผลการดำำาเนิินิงานิ อ่กที่ั�งธินิาคารแห่งปีระเที่ศไที่ยู่ยู่กเลิก
การจำากัดำอัติราจ่ายู่เงินิปีันิผลของธินิาคารพาณิช่ยู่์ที่ำาให้
อัติราการจ่ายู่ปีันิผลในิอนิาคติมี่แนิวโนิ้มีดำ่ข่�นิ

SET Index ในิ 8 เดำ่อนิแรกปีี 2565 ไดำ้แรงหนิุนิจาก
อุติสุาหกรรมีที่่�ไดำ้รับอานิิสุงสุ์จากการกลับมีาเปีิดำเมี่อง  
โดำยู่กลุ่มีอุติสุาหกรรมีที่่�ปีรับติัวดำ่กว่า SET Index เมี่�อเที่่ยู่บกับ
สุิ�นิปีี 2564 ไดำ้แก่ กลุ่มีบริการ และกลุ่มีที่รัพยู่ากร

ที่ั�งนิ่� ณ สุิ�นิเดำ่อนิสุิงหาคมี 2565 SET Index ปีิดำที่่� 1,638.93 จุดำ 
ปีรับเพิ�มีข่�นิ 4.0% จากเดำ่อนิก่อนิหนิ้า โดำยู่ปีรับเพิ�มีข่�นิมีากกว่า
ค่าเฉล่�ยู่ดำัช่นิ่ติลาดำหลักที่รัพยู่์อ่�นิในิภั่มีิภัาค และเมี่�อเที่่ยู่บกับสุิ�นิ
ปีี 2564 SET Index ปีรับลดำลงเล็กนิ้อยู่อยู่่่ที่่� 1.1%

ในเดือนสิงหาคม 2565 มูลค่าการซื้อขายเฉีลี่ยต่อวันใน SET 
และ mai อยู่ที่ 75,205 ล้านบาท ลดลง 18.8% จากเดือน
เดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ใน 8 เดือนแรกปี 2565 มูลค่าการซื้อ
ขายเฉีลี่ยต่อวันอยู่ที่ 82,747 ล้านบาท โดย  ผู้ลงทุนต่างชาติ
ที่ซื้อสุทธิถึง 57,014 ล้านบาท ท�าให้ใน 8 เดือนแรกปี 2565 ผู้
ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิรวม 170,744 ล้านบาท อีกทั้งผู้ลงทุนต่าง
ประเทศมีสัดส่วนมูลค่าการซื้อขายสูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5

ในเดือนสิงหาคม 2565 มีบริษัทเข้าจดทะเบียนใหม่ซื้อขายใน 
SET 1 บริษัท ได้แก่ บมจ. ท่าฉีาง กรีน เอ็นเนอร์ยี่ (TGE) และ
ใน mai 1 บริษัท ได้แก่ บมจ. ยงคอนกรีต (YONG) โดยมูลค่า
ระดมทุนรวมในหุ้น IPO ของไทยปี 2565 อยู่ยังในระดับต้นๆ 
ของเอเซีย 

Forward P/E ของติลาดำหลักที่รัพยู่์ไที่ยู่ ณ สุิ�นิเดำ่อนิ
สุิงหาคมี 2565 อยู่่่ที่่�ระดำับ 15.7 เที่่า สุ่งกว่าค่าเฉล่�ยู่ของ
ติลาดำหลักที่รัพยู่์ในิเอเช่่ยู่ซึ่่�งอยู่่่ที่่�ระดำับ 12.6 เที่่า และ 
Historical P/E อยู่่่ที่่�ระดำับ 16.7 เที่่า สุ่งกว่าค่าเฉล่�ยู่ของ

ติลาดำหลักที่รัพยู่์ในิเอเช่่ยู่ซึ่่�งอยู่่่ที่่�ระดำับ 13.2 เที่่า

อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2565 อยู่ที่
ระดับ 2.78% ต�่ากว่าค่าเฉีลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่ง
อยู่ที่ 3.00%

ด้านภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  ในเดือนสิงหาคม 2565 
ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) มีปริมาณการซื้อขาย
เฉีลี่ยต่อวัน 496,575 สัญญา เพิ่มขึ้น 6.7% จากเดือนก่อน ที่
ส�าคัญจากการเพิ่มขึ้นของ Single Stock Futures และในช่วง 
8 เดือนแรกของปี 2565 TFEX ปริมาณการซื้อขายเฉีลี่ยต่อวัน 
548,981 สัญญา เพิ่มขึ้น 3.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ขณะที่ ตลท.เผย บจ.ในSET 6เดือนแรกปีนี้ โกยยอดขายโต 
40.1%,Core profit พุ่ง32.9%-MAI ยอดขายเพิ่ม23.8%และมี
ก�าไรสุทธิ 4,275 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.4%จากการผ่อนคลาย
มาตรการเฝ้าระวังโควิด แต่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับตัวสูงขึ้น
ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและความสามารถในการท�าก�าไร



สัังคมอิินไซด์์

สัังคมอิินไซด์์ส่วนข่าวสารในแวดวงบริษัทจดทะเบียน

หุ้นิโรงไฟฟ้า บมีจ.เสุริมีสุร้าง พาวเวอร์ คอร์ปีอเรช่ั�นิ 
(SSP) ที่่�ผ่านิมีาโช่ว์ผลงานิโรงไฟฟ้าที่ั�งในิและติ่าง
ปีระเที่ศ สุร้างรายู่ไดำ้กำาไรอยู่่างโดำดำเดำ่นิ ข่�นิแที่่นิเปี็นิ
หุ้นิพลังงานิ Renewable ทีุ่กร่ปีแบบ และยู่ังไมี่พอเที่่า
นิ่� ล่าสุุดำเติร่ยู่มีรุกขยู่ายู่โครงการโรงไฟฟ้าติ่อเนิ่�อง ฟาก
บิ�กบอสุ "วรุติมี์ ธิรรมีาวรานิุคุปีติ์" สุ่งซึ่ิกว่าติอนินิ่�อยู่่่
ระหว่างเติร่ยู่มีความีพร้อมีการลงทีุ่นิในิโครงการโรง
ไฟฟ้าวินิดำ์ฟาร์มี ขนิาดำใหญ่่ที่่�ปีระเที่ศเว่ยู่ดำนิามี ภัายู่ใติ้
แผนิการพัฒนิาพลังงานิแห่งช่าติิ (PDP8) เอาเปี็นิว่า 
งานินิ่�มี่ลุ้นิแบบเซึ่อร์ไพรสุ์ อ่กไมี่นิานิเกินิรอ 

SSP

บมีจ.เอ็นิ.ดำ่. รับเบอร์ หร่อ NDR ผ่้ผลิติและจำาหนิ่ายู่ยู่าง
รถจักรยู่านิยู่นิติ์ภัายู่ใติ้แบรนิดำ์ ND Rubber ปีระกาศ
ผลการดำำาเนิินิงานิในิไติรมีาสุ 2/65 มี่รายู่ไดำ้รวมีอยู่่่
ที่่� 212.66 ล้านิบาที่ และมี่กำาไรสุุที่ธิิอยู่่่ที่่� 6.52 ล้านิ
บาที่ เที่่ยู่บจากไติรมีาสุก่อนิขาดำทีุ่นิ 0.31 ล้านิบาที่ หลัง
จากหันิมีาปีรับกลยูุ่ที่ธิ์มีุ่งเนิ้นิสุินิค้ามีาร์จิ�นิดำ่ พร้อมี
ขยู่ายู่ช่่องที่างการจำาหนิ่ายู่...งานิเอ็มีดำ่ "ช่ัยู่สุิที่ธิิ� สุัมีฤ
ที่ธิิวณิช่ช่า" ลุยู่แผนิในิคร่�งปีีหลังเดำินิเคร่�องเติ็มีสุปีีดำ!! 
มีั�นิใจรายู่ไดำ้ปีีนิ่�เข้าเปี้าแติะ 900- 1,000 ล้านิบาที่

NDR

รุกขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางไทยสู่ยุคดิจิทัล เชื่อม
โยงผู้ที่เกี่ยวข้องในระบบนิเวศ เปิดตัวแอปพลิเคชัน
ใหม่ “ศรีตรังเฟรนดส์ สเตชัน” (Sri Trang Friends 
Station) น�าร่องฟังก์ชันการใช้งานรองรับกลุ่มผู้ค้า
ยาง ให้สามารถใช้โปรแกรมรับซื้อยางพารา ในแอปฯ 
เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการรับซื้อยาง บริหาร
จัดการและบันทึกข้อมูลการซื้อขายอย่างเป็นระบบ 
รวมถึงรับสิทธุิประโยชน์จากการใช้งาน พร้อมให้
สมัครใช้งานแล้ว ตั้งแต่ 25 สิงหาคมนี้ และเตรียม
เปิดตัวฟังก์ชันใหม่รองรับผู้ใช้งานเกษตรกรในเร็วๆ นี้

STA



สัังคมอิินไซด์์

สัังคมอิินไซด์์
มีาแล้ว! หลังราคานิำ�ามีันิพุ่งสุ่ง สุ่งผลให้ธิุรกิจก�าซึ่
ธิรรมีช่าติิโติโดำดำเดำ่นิ ที่ั�ง NGV และ iCNG เพราะผ่้
ปีระกอบการมีั�นิใจว่าใช่้ก�าซึ่ธิรรมีช่าติิของ SCN แล้ว
ช่่วยู่ลดำติ้นิทีุ่นิไดำ้มีากกว่านิำ�ามีันิ ดำ้านิ "ดำร.ฤที่ธิ่ กิจพิพิธิ" 
ปีระธิานิเจ้าหนิ้าที่่�บริหาร บมีจ.สุแกนิ อินิเติอร์ หร่อ 
SCN ปีล่�มี! คร่�งปีีแรกกำาไรพุ่งกว่า 300 ล้านิบาที่ ลุ้นิ
ปีี 2565 ผลปีระกอบการ New High นิับติั�งแติ่เข้าจดำ
ที่ะเบ่ยู่นิในิติลาดำหลักที่รัพยู่์ พร้อมีขยู่ายู่ฐานิ Solar 
Rooftop ในิร่ปีแบบ Private PPA เติ็มีพิกัดำ เพ่�อปี่พรมี
ธิุรกิจให้เติิบโติระยู่ะยู่าวติ่อไปี

SCN 

ขอปรบมือรัวๆ ให้กับ บมจ.อินฟราเซท (INSET) ได้รับคัด
เลือกเป็นหลักทรัพย์เข้าค�านวณดัชนี FTSE  Micro Cap 
จะมีผลตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย.นี้ ซึ่งการได้รับการคัดเลือกครั้ง
นี้ สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพธุุรกิจที่มีความน่าสนใจในการ
ลงทุน และสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนสถาบันทั้งใน
ประเทศ และต่างประเทศ บิ�กบอส "ศักดิ�บวร พุกกะณะสุต" 
ฝากบอกว่าครึ่งปีหลังธุุรกิจสัญญาณแจ่มอย่าบอกใคร!!! 
ลุยประมูลงานใหม่อีกเพียบ มั่นใจผลักดันผลงานปีนี้โตทะลุ
เป้า แบบนี้บรรดาแฟนคลับ และผู้ถือหุ้นสบายใจหายห่วง 
อนาคตสดใสแน่นอน

INSET




















