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อณ์ุภา ศิิริรวง

ดอกเบี้้�ย
	 แต่ละประเทศ	กลบัมาเปิดเมอืง	เปิดประเทศ	เปิดการทอ่งเทีย่ว		หลงัจาก
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควดิ-19		คลีค่ลาย	บน	สงครามรสัเซยี-ยูเครน	
ยังดำาเนนิต่อไป		แต่เงนิเฟ้อปรบัตัวเพ่ิมขึน้	ทำาใหธ้นาคารกลาง	ต้องหาทางสกดั		
ด้วยการปรบัขึน้ดอกเบีย้นโยบาย		...

	 การขึน้ดอกเบีย้	เป็นดาบ	2	คม		ซึง่คมแรก		สกดัความรอ้นแรงของเงนิเฟ้อ	 
คม	2	กดดันใหเ้ศรษฐกจิถอดถอย	ดังนัน้		แต่ละประเทศ		ต้องใชศ้ิลปะ	ขยับ
ดอกเบีย้		อย่างระมดัระวงั		ด้วยเศรษฐกจิ	เพ่ิงฟ้ืนตัวจากโควดิ-19		หลายภาค
ธุรกจิ	เพ่ิงฟ้ืนตัว		ซึง่สถาบนัการเงนิ		ต้องคอยดูแลลกูหนี	้ใหก้ลบัมาแขง็แรง
อกีครัง้		อกีมมุหนึง่	ลกูหนีห้รอืผูป้ระกอบการ	กต็้องปรบัตัวใหส้อดคลอ้งกบั
สถานการณข์องโลกทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็

	 ตลาดหุน้ทัว่โลก	ราคาหุน้	ถกูกดดันจาก	ดอกเบีย้ที	่เฟด	อาจต้องขยับปรบั
ตัวดอกเบีย้	เพ่ือสกดัเงนิเฟ้อทีเ่พ่ิมสูงขึน้	อย่างไรกต็าม	ทัว่โลก	กงัวลต่อภาวะ
เศรษฐกจิถดถอย	

	 ดังนัน้	นกัลงทนุ	ต้องบรหิารจดัการพอรต์	อย่างระมดัระวงั	รวมถงึการถอื
ครองเงนิสดใหม้ากทีสุ่ด	

	 ขอใหน้กัลงทนุ	ทกุคน	โชคดีครบั ประสิทธิ ์กรโชคอนนัต์
บรรณาธกิารบรหิาร





เมื่อเป็น บจ.ในตลาดหุน้ไทย แล้ว  การสร้างการเติบโต เส้นทางที่สำาคัญหนึ่ง คือ บุก นิ่งไมได้  ถอยเป็นส่ิง
สุดท้าย  แมกกาซีนหุน้อินไซด์ รายเดือน ฉบับเดือนตุลาคม 2565 ขอนำาเสนอ 4 บจ. เปิดฉาก ถือธงบุกไป

ข้างหน้า อย่างน่าจับตามอง

ALPHAX
ประกาศใส่เกยีรเ์ดินหนา้ลยุลาวเต็มสปีด!	หลงั	
EXIM	Bank	เซน็ปลอ่ยกูก้วา่	200 ลา้นบาท 
ส่งยานลกู	"มะหะทนุ เชา่สินเชือ่"	ผูน้ำาสิน

เชือ่เชา่ซือ้รถจกัรยานยนต์	รถมอืสอง	ในนคร
เวยีงจนัทน	์รุกปลอ่ยกูเ้ต็มเหนีย่ว	พรอ้มประ
กาศบิก๊ดีลจบัมอื	"ร้านคำาภูวงศ์"	รา้นทองที่
ใหญท่ีสุ่ดในลาว	ปลอ่ยกูซ้ือ้ทอง	และบกุตลาด
นาโนไฟแนนซ	์หนนุผลงานโคง้หลงัโตกระฉดู

โชวผ์ลงานครึง่ปีแรกเติบโตโดดเด่น	สนบัสนนุ
ผลงาน	ปี	65	เป็นไปตามเป้าไมต่่ำากวา่ 30% 
และมฐีานทนุทีแ่กร่งพร้อมเดินหนา้ขยาย
การลงทนุ ในโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
ทดแทนเต็มรูปแบบ ทัง้ในและต่างประเทศ	
ฟากบิก๊บอส	"วรุตม ์ธรรมาวรานคุปุต์" 

ประกาศพรอ้มลยุซือ้กจิการโรงไฟฟ้าภายใน
ปีนี	้เพ่ือเพ่ิมกำาลงัการผลติไฟฟ้าในมอืแตะ
ระดับ 500 เมกะวตัต์ ในปี 68 ผลกัดันผล
ประกอบการทำาสถติิสูงสุดใหมต่่อเนือ่ง

SSP
แย้มเป้ารายได้ปี	65	โตกวา่ 10%	พรอ้ม
โชวง์บไตรมาส	2/65 ฟันกำาไร 423.95 
ลา้นบาท พุ่ง 206% และใจดีแจกปันผล
ระหวา่งกาลหุน้ละ 2 บาท เตรียมจา่ย

ปันผลในวนัที ่7 ก.ย. นี้

RJHบอร์ด

ไฟเขยีวส่ง	“บยีอนด์”	ซึง่เป็นบรษัิทย่อย	
ทำารายการซือ้หุน้บริษัทบริหารสินทรัพย ์

เอช-ดู 100% เตรยีมลยุธุรกจิ	AMC 
ไตรมาส 4/2565 ชีเ้ป็นธุรกจิทีม่แีนวโนม้
เติบโตสูง	สรา้งความมัน่คงในระยะยาว	

พรอ้มมมีติขายหุน้ ”อีโคลด์”	ซึง่เป็นบรษัิท
รว่มทนุออกทัง้หมด	40%

บีจิสติกส์



























นอกจากน้� เงิินติิดล้้อยัังิมี้จุดแข็็งิในการให้้บริการ
ผ่่าน “บัติรติิดล้้อ” บัติรกดเงิินสดห้มีุนเวี้ยันแบบไมี่
กดใช้้ไมี่เส้ยัดอก ที่้�จะช้่วียัให้้ผ่้้ข็อสินเช้่�อที่ะเบ้ยัน
รถสามีารถกดเงิินสดติามีวีงิเงิินสินเช้่�อข็องิตินเองิ
ผ่่านติ้้ ATM ข็องิธนาคารพาณิิช้ยั์ช้ั�นนำาที่ั�วีประเที่ศ 
ช้่วียัให้้สามีารถเข็้าถึงิเงิินทีุ่นในยัามีที่้�ติ้องิการ ได้
อยั่างิสะดวีกสบายั รวีดเร็วีแล้ะมี้ควีามียั่ดห้ยัุ่นมีาก
ข็ึ�น ช้่วียัล้ดข็ั�นติอนในการยั่�นเอกสารข็อสินเช้่�อให้มี่ 
แล้ะล้ดติ้นทีุ่นการเดินที่างิมีารับบริการที่้�สาข็า เพ่�อ
ให้้สามีารถนำาเงิินไปใช้้แก้ปัญห้าห้ร่อฟื้้�นฟื้้กิจการ
ข็องิตินเองิ แล้ะยัังิเป็นการล้ดการพึ�งิพาแห้ล้่งิเงิิน
ทีุ่นนอกระบบอ้กด้วียั ซึ่ึ�งิที่้�ผ่่านมีาได้รับผ่ล้ติอบรับ
จากล้้กค้าเป็นอยั่างิด้ อ้กที่ั�งิที่้�ผ่่านมีาบริษััที่ฯ ยัังิ
สามีารถสร้างิการเติิบโติให้้กับธุรกิจนายัห้น้าประกัน
ภััยัได้อยั่างิติ่อเน่�องิมีาโดยัติล้อด แล้ะสามีารถ
เติิบโติได้ด้กวี่าค่าเฉล้้�ยัอุติสาห้กรรมี ส่งิผ่ล้ให้้รายั
ได้ที่้�มีาจากธุรกิจนายัห้น้าประกันภััยัมี้การเพิ�มีข็ึ�น
อยั่างิติ่อเน่�องิ

ที่ั�งิน้� ถ่อเป็นเร่�องิน่ายัินด้ที่้�ธนาคารห้ันมีาให้้ควีามี
สนใจกลุ้่มีผ่้้มี้รายัได้น้อยั ผ่้้ประกอบอาช้้พอิสระห้ร่อ
เกษัติรกร ที่้�มี้ห้ล้ักแห้ล้่งิรายัได้ไมี่แน่นอน เพ่�อมี้
ส่วีนช้่วียัให้้ประช้าช้นกลุ้่มีฐานราก (underbanked) 
มี้โอกาสเข็้าถึงิแห้ล้่งิเงิินทีุ่นในระบบเพิ�มีข็ึ�น ส่วีน
ด้านข็องิผ่้้ประกอบการ non-bank จำาเป็นติ้องิ
ปรับติัวีแล้ะสร้างิพ่�นฐานธุรกิจให้้แข็็งิแกร่งิ เพ่�อให้้
สามีารถรองิรับการแข็่งิข็ันที่างิธุรกิจได้ในอนาคติ 
ซึ่ึ�งิที่้�ผ่่านมีาเงิินติิดล้้อให้้ควีามีสำาห้รับกับการสร้างิ
พ่�นฐานธุรกิจโดยัใช้้นวีัติกรรมีอยั้่ก่อนห้น้าแล้้วี จึงิ
มีั�นใจวี่าจะสามีารถแข็่งิข็ันในธุรกิจที่ั�งิในปัจจุบัน
แล้ะอนาคติ แล้ะสามีารถเติิบโติได้อยั่างิยัั�งิยั่น ผ่้้
สนใจสามีารถติิดติามีรายัล้ะเอ้ยัดเงิินติิดล้้อได้ที่้�
เวี็บไซึ่ติ์ www.tidlor.com แล้ะ Facebook เงิิน
ติิดล้้อ ห้ร่อสอบถามีรายัล้ะเอ้ยัดได้ที่้� call center 
ห้มีายัเล้ข็ 088-088-0880 ติล้อด 24 ช้มี.

นายปิิยะศัักดิ์์� อุุกฤษฎ์์นุกูล กรรมการผูู้�จััดิ์การใหญ่่ บร์ษัท เงิ์นติ์ดิ์ล�อุ จัำากัดิ์ (มหาชน) หรือุ 
TIDLOR กล่าวว่า จัากกรณีีที�ธนาคารอุอุมสิ์นปิระกาศัเติรียมทำาธุรก์จับร์การดิ์�านการเงิ์นที�
ไม่ใช่ธนาคาร (non-bank) ในปิี 2566 โดิ์ยให�บร์การสิ์นเชื�อุสิ่วนบุคคล (P-Loan) และจัะ
ค์ดิ์อุัติราดิ์อุกเบี�ยปิระมาณี 20% ติ่อุปิี รวมถึึงิการมีแผู้นเข้�ามาให�บร์การสิ์นเชื�อุที�ดิ์์นและ

ข้ายฝากติามที�เปิ็นข้่าวนั�น เงิ์นติ์ดิ์ล�อุมั�นใจัว่าจัะไม่ไดิ์�รับผู้ลกระทบ เนื�อุงิจัากปิัจัจัุบันธุรก์จั
หลักเปิ็นการให�บร์การสิ์นเชื�อุจัำานำาทะเบียนรถึ และกลุ่มผูู้�ใช�สิ์นเชื�อุยังิเปิ็นคนละกลุ่มกัน 

โดิ์ยกลุ่มลูกค�าข้อุงิเงิ์นติ์ดิ์ล�อุเปิ็นกลุ่มสิ์นเชื�อุที�มีทะเบียนรถึเปิ็นหลักปิระกัน

TIDLOR ไม่่กระทบ หลัังออม่สิน 
ประกาศตั�ง Non-Bank ในปี 66
แจงลูกค้าคนละกลุ่ม มั่นใจพื้นฐานธุรกิจแกร่ง 

พร้อมรับการแข่่งขั่นในอนาคต

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE



นายอุภิ์เษก เทว์นทรภิักติ์ ปิระธานเจั�าหน�าที�บร์หาร บร์ษัท 
เบร์ล 8 พลัสิ จัำากัดิ์ (มหาชน) หรือุ BE8 ผ่้้นำาด้าน Digital 
Transformation แบบครบวีงิจร เปิดเผ่ยัวี่า ในการประชุ้มีวีิสามีัญ
ผ่้้ถ่อหุ้้นเมี่�อวีันที่้� 12 ติุล้าคมี 2565 ผ่้้ถ่อหุ้้นได้มี้มีติิอนุมีัติิให้้
บริษััที่ฯ เข็้าซึ่่�อกิจการบริษััที่เบยั์ คอมีพิวีติิ�งิ จำากัด (เบยั์คอมี) ซึ่ึ�งิ
เป็นผ่้้นำา Cyber Security อันดับติ้นๆ ข็องิประเที่ศ โดยัเข็้าที่ำา
รายัการซึ่่�อหุ้้นสามีัญเบยั์คอมี เติ็มีจำานวีน 80,000 หุ้้น ห้ร่อคิด
เป็น 100% ข็องิทีุ่นจดที่ะเบ้ยัน

“หลังิผูู้�ถึือุหุ�นไฟเข้ียว กระบวนการควบรวมก์จัการเบย์คอุม น่า
จัะเสิร็จัสิมบูรณี์ในติ�นปิีหน�า และคาดิ์ว่าจัะเร์�มบันทึกรายไดิ์�
ติั�งิแติ่ไติรมาสิ1/2566 โดิ์ยผู้ลักดิ์ันภิาพรวมรายไดิ์�ข้อุงิ BE8 
เติ์บโติก�าวกระโดิ์ดิ์ มีโอุกาสิทำาน์วไฮติ่อุเนื�อุงิ” นายอุภิ์เษก กล่าว

สำาห้รับการเข็้าซึ่่�อหุ้้นสามีัญ บริษััที่เบยั์ คอมีพิวีติิ�งิ จำากัด สัดส่วีน 
100% ข็องิทีุ่นจดที่ะเบ้ยัน บริษััที่ฯ จะแบ่งิการช้ำาระค่าหุ้้นออก
เป็น 2 ส่วีน โดยัส่วีนแรกบริษััที่ฯ จะออกหุ้้นสามีัญเพิ�มีทีุ่นข็องิบ
ริษััที่ฯ จำานวีน 26.05 ล้้านหุ้้น ห้ร่อคิดเป็น 10.83% ข็องิทีุ่นช้ำาระ
แล้้วีข็องิบริษััที่ฯ ให้้กับ บริษััที่ ค้ยั์เมีกเกอร์ เวีนเจอร์ แคปปิติอล้ 
จำากัด (Holding) เพ่�อเป็นการช้ำาระค่าหุ้้นเบยั์คอมีจำานวีน 68,800 
หุ้้น โดยักำาห้นดราคาหุ้้นล้ะ 47.60 บาที่ ห้ร่อคิดเป็นมี้ล้ค่าที่ั�งิสิ�น 
1,239.9 ล้้านบาที่ แล้ะส่วีนที่้� 2 จะช้ำาระค่าหุ้้นเบยั์คอมีจำานวีน 
11,200 หุ้้น เป็นเงิินสด 200 ล้้านบาที่ คิดเป็นมี้ล้ค่ารวีมีในการซึ่่�อ
กิจการที่ั�งิห้มีด 1,439.99 ล้้านบาที่

นอกจากน้�ที่้�ประชุ้มีผ่้้ถ่อหุ้้น ยัังิมี้มีติิอนุมีัติิให้้เพิ�มีทีุ่นจดที่ะเบ้ยัน
ข็องิบริษััที่ฯ จากทีุ่นจดที่ะเบ้ยัน 107.29 ล้้านบาที่ เป็นทีุ่นจด
ที่ะเบ้ยัน 120.32 ล้้านบาที่ โดยัการออกหุ้้นสามีัญเพิ�มีทีุ่น 26.05 
ล้้านหุ้้น พาร์ 0.50 บาที่ เพ่�อช้ำาระเป็นค่าติอบแที่นในการรับ
โอนกิจการที่ั�งิห้มีด ซึ่ึ�งิได้แก่ หุ้้นสามีัญบริษััที่เบยั์คอมี จำานวีน 
68,800 หุ้้น ภัายัห้ล้ังิจากกระบวีนการซึ่่�อกิจการแล้้วีเสร็จ ผ่้้ถ่อ
หุ้้นเดิมีข็องิเบยั์คอมี จะเข็้ามีาเป็นผ่้้ถ่อหุ้้นข็องิบริษััที่ฯจำานวีน 
26.05 ล้้านหุ้้น ห้ร่อคิดเป็น 10.83% ข็องิทีุ่นช้ำาระแล้้วีข็องิบริษััที่

ประธานเจ้าห้น้าที่้�บริห้าร บริษััที่ เบริล้ 8 พล้ัส จำากัด 
(มีห้าช้น) กล้่าวีติ่อวี่า BE8 เป็นบริษััที่ฯ ที่้�ให้้บริการ Digital 
Transformation แบบครบวีงิจร จำาเป็นติ้องิมี้ Cyber Security 

เพ่�อให้้ควีามีเช้่�อมีั�นแล้ะควีามีปล้อดภััยักับผ่้้ใช้้งิาน โดยัเฉพาะ
ล้้กค้าที่้�ติ้องิให้้ข็้อมี้ล้ส่วีนบุคคล้ติ่างิๆ ไวี้กับองิค์กรธุรกิจ ยัิ�งิทีุ่ก
องิค์กรที่ำา Digital Transformation มีากข็ึ�น แล้ะมี้การ Digitalize 
ข็้อมี้ล้มีากข็ึ�น เพ่�อให้้ติอบสนองิกับพฤติิกรรมีข็องิล้้กค้าที่้�เปล้้�ยัน
ไป ที่ำาให้้ Cyber security ยัิ�งิสำาคัญมีากข็ึ�น ทีุ่กๆ องิค์กรในยัุคน้�
ติ้องิการ Cyber security จากสถิติิพบวี่ากวี่า 82% ข็องิองิค์กรที่้�
ที่ำา Digital Transformation จะถ้กโจมีติ้แล้ะข็โมียัข็้อมี้ล้ไมี่น้อยั
กวี่า 1 ครั�งิ

ซึ�งิสิอุดิ์คล�อุงิกับยุทธศัาสิติร์ข้อุงิ BE8 ที�ติ�อุงิการสิร�างิบร์การ
ให�ครบวงิจัร หรือุที�เราเรียกว่า Digital Transformation 
Ecosystem เราติ�อุงิการเพ์�มข้ีดิ์ความสิามารถึในการบร์การ ให�
ติอุบโจัทย์ความติ�อุงิการข้อุงิอุงิค์กรธุรก์จัในทุกๆ ม์ติ์ข้อุงิการ
ทำา Digital Transformation และในวันนี�บร์ษัทไดิ์�เพ์�มบร์การ
และความเชี�ยวชาญ่ในหลายดิ์�าน ซึ�งิรวมถึึงิในดิ์�านข้อุงิ Cyber 
Security ดิ์�วย ทำาให�มั�นใจัว่าจัะก�าวเปิ็นผูู้�นำาอุุติสิาหกรรมใน
ระดิ์ับภิูม์ภิาคไดิ์�อุย่างิแน่นอุน

สำาห้รับแนวีโน้มีข็องิธุรกิจ Cyber Security เป็นธุรกิจที่้�มี้แนวีโน้มี
เติิบโติส้งิ เน่�องิจากพฤติิกรรมีข็องิล้้กค้าองิค์กรได้เปล้้�ยันไปอยั้่
บนระบบ Digital มีากข็ึ�น ที่ำาให้้มี้ควีามีเส้�ยังิข็องิการโดนโจรกรรมี
ข็้อมี้ล้ที่างิไซึ่เบอร์เพิ�มีข็ึ�นอยั่างิมี้นัยัสำาคัญ ส่งิผ่ล้ให้้ทีุ่กองิค์กรมี้
ควีามีติ่�นติัวีในการรักษัาควีามีปล้อดภััยั Cyber Security เพ่�อให้้
ธุรกิจดำาเนินการได้อยั่างิราบร่�นแล้ะสร้างิควีามีเช้่�อมีั�นให้้กับล้้กค้า 
ข็ณิะที่้�ภัาครัฐได้เร่งิผ่ล้ักดันให้้องิค์กรธุรกิจติ่างิๆ มี้มีาติรฐานการ
รักษัาควีามีปล้อดภััยัในด้าน Cyber Security มีากข็ึ�น โดยัได้ออก
กฎห้มีายัที่ั�งิ พ.ร.บ.ไซึ่เบอร์แล้ะพ.ร.บ.คุ้มีครองิข็้อมี้ล้ส่วีนบุคคล้ 
(PDPA) ที่ำาให้้ทีุ่กองิค์กรยัิ�งิให้้ควีามีสำาคัญมีากข็ึ�น

ข้ณีะเดิ์ียวกันการโจัมติีทางิโลก Cyber ในปิัจัจัุบันมีความ
รวดิ์เร็ว และซับซ�อุนมากข้ึ�นติลอุดิ์เวลา อุงิค์กรข้นาดิ์ใหญ่่ระดิ์ับ
โลก เช่น Marriott และ Uber ติ่างิก็ถึูกโจัมติีสิำาเร็จัหลายครั�งิ
ติลอุดิ์หลายปิีที�ผู้่านมา จัึงิทำาให�ทุกอุงิค์กรติ่างิก็ให�ความสิำาคัญ่
กับ Cyber Security มีการปิรับปิรุงิและการลงิทุนดิ์�าน Cyber 
Security อุย่างิติ่อุเนื�อุงิ รวมถึึงิยังิเปิ็นสิาข้าข้อุงิเทคโนโลยี
สิารสินเทศัที�หลายอุงิค์กรยังิข้าดิ์ทั�งิความเข้�าใจัและบุคลากร จัึงิ
เปิ็นโอุกาสิในการเติ์บโติที�สิูงิ

ผูู้�ถึือุหุ�นเบร์ล 8 พลัสิ ผู้่านฉลุยเข้�าซื�อุก์จัการเบย์คอุม 100% พร�อุมไฟเข้ียวอุอุก
หุ�นเพ์�มทุน 26.05 ล�านหุ�นรอุงิรับการซื�อุก์จัการ “อุภิ์เษก” ลั�น Cyber Security 

เปิ็นเทรนดิ์์ธุรก์จัโลกเติ์บโติสิูงิ ทุกอุงิค์กรติ�อุงิมี เพื�อุสิร�างิความเชื�อุมั�นให�กับ
ลูกค�า สิอุดิ์คล�อุงิกับยุทธศัาสิติร์ข้อุงิ BE8 ที�ติ�อุงิการสิร�างิบร์การให�ครบวงิจัรหรือุ 
Digital Transformation Ecosystem ปิูทางิข้ึ�นเปิ็นผูู้�นำาอุุติสิาหกรรมในภิูม์ภิาค

ผู้้�ถืือห้�น BE8 ผู้่านฉลั้ยซื้ื�อกิจการเบย์คอม่ 100%
ชููธงผูู้�นำำ�อุุตส�หกรรม Digital Transformation 
ในำภููมิภู�คค�ดเริ�มรับรู�ร�ยได�ตั�งแต่ไตรม�ส 1/66
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SC Asset โชว์์ยอดขายเติิบโติทั้้�งแนว์ราบแนว์สููงสูรุป 9 เดือน 
กว์าดยอดขาย 78% ของเป้าทั้้�งปีพร้อมติ่อยอดอสู้งหาฯ 
ลงทัุ้นพ้ฒนาธุุรกิจโรงแรม เพื�อสูร้างกำาไรบนน่านนำ�าใหม่

SC เผู้ย 9 เดือนแรกปีนี� ทำายอดขาย
คิดเป็น 78%

จ�กเป้้�ยอุดข�ยทั้ั�งป้ีทั้่� 2.2 หม่�นำลบ. โดยทั้่�
ยอุดข�ยรวม 17,182 ลบ. เติบโต 7%
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นายอุรรถึพล สิฤษฎ์์พันธาวาทย์ ประธานเจ้า
ห้น้าที่้�ด้านสนับสนุนองิค์กร บริษััที่ เอสซึ่้ แอสเสที่ 
คอร์ปอเรช้ั�น จำากัด (มีห้าช้น) ห้ร่อ SC ผ่้้นำาแล้ะส่งิ
มีอบ Living Solutions คุณิภัาพมีาติรฐานส้งิ เปิด
เผ่ยัวี่า 

“ ภิายใติ�ยุทธศัาสิติร์หลัก คือุ เติ์บโติบนสิมรภิูม์
เดิ์์มและหาโอุกาสิจัากน่านนำ�าใหม่ ซึ�งิที�ปิระชุม
คณีะกรรมบร์ษัทเมื�อุ 29 ก.ย. ที�ผู้่านมา ไดิ์�มีมติ์
อุนุมัติ์ให�บร์ษัท เอุสิซี เอุ็กซ์เพดิ์์ชั�น จัำากัดิ์ (SCX) 
ซึ�งิเปิ็นบร์ษัทย่อุย เข้�าลงิทุนในบร์ษัท เอุฟเจั 
บีเคเค จัำากัดิ์ (FJBKK) มีทุนจัดิ์ทะเบียน 1,420 
ล�านบาท ค์ดิ์เปิ็นสิัดิ์สิ่วนการถึือุหุ�น 100% โดิ์ยมี
วัติถึุปิระสิงิค์การลงิทุนเพื�อุพัฒนาธุรก์จัโรงิแรม 
เพื�อุสิร�างิกำาไรจัากธุรก์จับนน่านนำ�าใหม่ ”

ข็ณิะที่้�ภัาพรวีมีข็องิ SC ช้่วีงิ 9 เด่อนที่้�ผ่่านมีา 
ที่ำายัอดข็ายัคิดเป็น 78% จากเป้ายัอดข็ายัที่ั�งิปีที่้� 
22,000 ล้้านบาที่ โดยัที่้�ยัอดข็ายัรวีมี 17,182 ล้้าน
บาที่ เติิบโติ 7% แบ่งิเป็นยัอดข็ายัแนวีราบ 14,018 
ล้้านบาที่ เติิบโติ 6% แล้ะ มี้ยัอดข็ายัแนวีส้งิ 3,164 
ล้้านบาที่ เติิบโติ 12% การเติิบโติที่้�ด้ข็องิยัอดข็ายั 9 
เด่อน ปัจจัยัสำาคัญมีาจากควีามีเช้่�อมีั�นข็องิผ่้้บริโภัค
ภัายัใติ้แบรนด์ที่้�แข็็งิแกร่งิแล้ะสินค้าบริการคุณิภัาพ
ส้งิ พร้อมีกับกล้ยัุที่ธ์ในการพัฒนาสินค้าที่ั�งิบ้านแล้ะ
คอนโดฯ ด้ไซึ่น์ติอบโจที่ยั์การอยั้่อาศัยัในทีุ่กเจนเนอ
เรช้ั�นอยั่างิติ่อเน่�องิ จึงิที่ำาให้้โครงิการแนวีราบทีุ่ก

ราคาข็ายัด้ พร้อมีกับการฟื้้�นติัวีข็องิคอนโดฯ โดยั
เฉพาะระดับกล้างิถึงิบน

สำาห้รับผ่ล้ประกอบการไติรมีาส 3/2565 บริษััที่มี้
ยัอดข็ายัรวีมี 5,161 ล้้านบาที่ เติิบโติ 9% นอกจากน้�
สามีารถปิดการข็ายั 3 คอนโดฯ ได้แก่ โครงิการเซึ่็น
ที่ริค รัช้โยัธิน , โครงิการแช้มีเบอร์ส อ่อนนุช้ แล้ะ 
โครงิการเดอะ เครสที่์ ซึ่านโติรา ห้ัวีห้ิน

นายัอรรถพล้ กล้่าวีวี่า “บร์ษัทมั�นใจัว่าจัะทำาไดิ์�
ติามเปิ้ายอุดิ์ข้ายและรายไดิ์�รวมที� 22,000 ล�าน
บาทอุย่างิแน่นอุน มาจัาก ณี 30 กันยายน 2565 
บร์ษัทมีโครงิการเพื�อุข้ายทั�งิหมดิ์ 43 โครงิการ 
มูลค่า 37,500 ล�านบาท แบ่งิเปิ็นแนวราบและ
แนวสิูงิในสิัดิ์สิ่วน 66 : 34 และพร�อุมเปิิดิ์ 11 
โครงิการใหม่ มูลค่ารวม 20,000 ล�านบาท ใน
ไติรมาสิ 4/2565

พร�อุมกันนี�ในไติรมาสิ 4/2565 จัะเร์�มโอุน
กรรมสิ์ทธ์�คอุนโดิ์ม์เนียม 3 โครงิการ ไดิ์�แก่ คอุน
โดิ์ The Crest Park Residences มูลค่า 3,100 
ล�านบาท รวมถึึงิโครงิการ SCOPE Langsuan 
มูลค่า 8,600 ล�านบาท และ SCOPE Promsri 
มูลค่า 1,100 ล�านบาท ซึ�งิ 3 โครงิการนี�มียอุดิ์ข้าย
รอุโอุน รวมมูลค่ากว่า 5,000 ล�านบาท ”



SIRI สูว์นกระแสูติลาด เขย่าเป้าหมายยอดขายรว์มปี 65 ใหม่ ประกาศปร้บเป้า ทั้ะยาน
สูู่ 47,000 ล้านบาทั้ โติข้�น 40% จากปีก่อนทั้่�ม่ยอดขายรว์ม 33,500 ล้านบาทั้ หล้งทั้ำา
ยอดขาย 9 เดือนทั้ะล้กไปกว์่า 37,000 ล้านบาทั้ เกินจากเป้าหมายยอดขายทั้้�งปีทั้่�ติ้�ง

ไว์้ 35,000 ล้านบาทั้ในระยะเว์ลา 9 เดือน โติข้�นจากช่ว์งเด่ยว์ก้นของปีก่อนเกือบ 60% 
โชว์์แนว์ราบโกยยอดขาย 27,000 ล้านบาทั้ โติ 110%

SIRI ปรับเป้ายอดขายปี 65 เป็น 4.7 หม่ื�นลับ.
จากเดิิมตั้้�งไว้้ 3.5 หม่�นลบ.หล้ง 9 เดิ่อน

ทำำาไดิ้กว้่า 3.7 หม่�นลบ.
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นายอุุทัย อุุทัยแสิงิสิุข้ ปิระธานผูู้�บร์หารสิายงิานปิฎ์์บัติ์การ 
บร์ษัท แสินสิ์ร์ จัำากัดิ์ (มหาชน) หรือุ (SIRI) เปิดเผยว่า เปิด
เผยว่า แสนสิริได้มีการพิจารณาปรับเป้าหมายยอดขายรวมในปี 
2565 จากเดิมที่ตั้งไว้ 35,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็น 47,000 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34% จากเป้าหมายเดิม และโตขึ้น 40% จาก
ยอดขายรวมในปีที่ผ่านมา 33,500 ล้านบาท หลังยอดขายรอบ 
9 เดือนพุ่งสูงไปถึง 37,000 ล้านบาท เกินจากเป้าหมายยอด
ขายทั้งปีที่ตั้งไว้และโตขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเกือบ 60% 
แบ่งเป็นสัดส่วนยอดขายจากโครงการแนวราบถึง 27,000 ล้าน
บาท และยอดขายจากโครงการคอนโดมิเนียม 10,000 ล้านบาท 
สร้างผลงานที่โดดเด่นโดยเฉพาะไตรมาสที่ 3 ที่แสนสิริมียอด
ขายล่าสุดสูงถึง 18,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นทุบสถิติใหม่จากช่วง
สัปดาห์ก่อน โตขึ้นกว่า 200% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน 
และโตกว่า 153% จากไตรมาสที่ผ่านมา โดยยอดขายไตรมาสที่ 
3 ท�า New High ทุบสถิติ! สร้างยอดขายสูงที่สุดในไตรมาสเดียว 
ในรอบ 3 ปีนับจากเกิดสถานการณ์โควิด

ความส�าเร็จของยอดขายในรอบ 9 เดือน มาจากการตอบรับของ
ลูกค้าจากความเชื่อมั่นในแบรนด์แสนสิริ จากการเป็นแบรนด์
อันดับหนึ่งในใจลูกค้าในวงการอสังหาฯ ไทย ส่งผลให้ปิดการ
ขายรวม 15 โครงการทั้งแนวราบและคอนโดมิเนียม ไฮไลท์ด้วย
การตอกย�้าความส�าเร็จของการเป็น “ผู้น�าตลาดลักซ์ซัวรี” จาก
การสร้างผลงาน Sold Out! “นาราสิริ กรุงเทพกรีฑา” มูลค่า
โครงการ 6,000 ล้านบาท ใน 1 เดือน สร้างประวัติศาสตร์
โครงการบ้านลักซ์ชัวรีระดับราคา 50 - 100 ล้านบาท ที่ขายดี
ที่สุดและปิดการขายโครงการได้เร็วที่สุดของเมืองไทย พร้อม
เขย่าวงการอสังหาฯ ด้วยการปิดการขายเฟสแรกโครงการ “บุ
ราสิริ กรุงเทพกรีฑา” แบรนด์บ้านเดี่ยวระดับบนของแสนสิริ ได้
ทันที! ในวันพรีเซลล์ รวมทั้งยัง Sold Out! รวด 5 โครงการ
คอนโดมิเนียม โดยปิดการขาย Condo ME 4 ท�าเลใจกลาง
ชุมชน-แหล่งงาน ทั้งคอนโด มี บางนา-บางบ่อ, คอนโด มี 
อ่อนนุช-พระราม 9, คอนโด มี นวนคร และคอนโด มี สินสาคร 
พร้อมล่าสุด Sold Out โครงการเดอะ เบส สะพานใหม่ ตอกย�้า
ความส�าเร็จในการพัฒนา Affordable Condominium ที่แสนสิริ
เป็นผู้น�าครอบคลุมทุกเซกเมนต์ระดับราคาได้อย่างแท้จริง
 
แสนสิริยังมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของ
ปีนี้ แบ่งเป็น 4 โครงการแนวราบ ได้แก่ “สราญสิริ รามค�าแหง” 
บ้านเดี่ยวสไตล์ Modern Farmhouse ที่มาพร้อมฟังก์ชันใหม่
ล่าสุด ใกล้รถไฟฟ้าและถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ราคา 7 -14 

ล้านบาท* เปิดจองวันที่ 29 – 30 ตุลาคมนี้ โครงการ “อณาสิริ 
ติวานนท์ - ศรีสมาน” บ้านสไตล์ญี่ปุ่น ท�าเลติดถนนใหญ่ ใกล้
ทางด่วน ราคา 5.59 – 8 ล้านบาท* และ “อณาสิริ สรงประภา” 
บ้านสไตล์ญี่ปุ่น ความสะดวกใจกลางเมือง ราคา 5.99 – 8 
ล้านบาท* อณาสิริ ทั้ง 2 โครงการใหม่ เปิดจองวันที่ 26 – 27 
พฤศจิกายนนี้ รวมถึงทาวน์โฮม “สิริ เพลส ราชพฤกษ์ – นคร
อินทร์” ทาวน์โฮม 4 ห้องนอน สไตล์ Amsterdam เพียง 5 นาที 
ถึง The Walk ราชพฤกษ์* ราคา 3.69 – 5 ล้านบาท* เปิดชม
โครงการวันที่ 16 ตุลาคมนี้

ล่าสุดแสนสิริยังได้รุกตลาดคอนโดมิเนียมวิวแม่น�้า เปิดตัว “FLO 
by Sansiri” (โฟล บาย แสนสิริ) ไฮไลท์ ‘Double Rooftop 
Facilities’ ส่วนกลางสุดเก๋ กับวิวโค้งแม่น�้าและวิวเมือง ที่มอง
เห็นทั้งฝั่ง ICONSIAM และตึกมหานคร, วิวย่านเมืองเก่าด้าน
ที่เห็นทั้งพระปรางค์วัดอรุณ วัดพระแก้วจากชั้นสระว่ายน�้า มา
พร้อมกับซิกเนเจอร์บันไดวน Spiral Twist เชื่อมต่อขึ้นไปที่ 
Riverview Deck ด้านบนที่ดื่มด�่ากับบรรยากาศเฉลิมฉลอง
และ Firework ได้ทุกเทศกาล พร้อม ‘Sky Bar’ ที่จะชิลล์หรือ
ปาร์ตี้ได้ทั้งแบบ Indoor และ Outdoor ในบรรยากาศเดียวกับ 
Rooftop ของโรงแรมชั้นน�า และห้อง Loft สุด Rare Item กับ
เพดานสูงถึง 4.8 เมตร รับวิวเมืองและวิวแม่น�้า ที่มีให้รีบจับจอง
เพียง 20% ในโครงการ พร้อมอีกหนึ่งไฮไลท์พิเศษ กับวิวพา
โนรามาแบบเปิดกว้าง 180 องศา ไม่มี Block View และไม่มีตึก
สูงรายล้อมในบริเวณใกล้เคียง โดยคาดว่า “FLO by Sansiri” 
จะเป็นโครงการที่น่าจับตา ที่จะมาสร้างสีสันความตื่นเต้นให้
กับวงการอสังหาฯ ในช่วงไตรมาส4 นี้ พร้อมจุดเด่นด้านท�าเล
ศักยภาพ เพียง 350 เมตร ถึงรถไฟฟ้าสถานีคลองสาน และ
เพียง 3 นาที ถึง ICONSIAM เตรียมพบกับ Sales Gallery ของ 
“FLO by Sansiri” คอนโดวิวแม่น�้า เริ่ม 2.69 ล้าน* ต้นเดือน
พฤศจิกายนนี้! ลงทะเบียนรับข้อมูลเพิ่มเติมและข้อเสนอพิเศษ
ของ “FLO by Sansiri” ที่: http://siri.ly/yNDFRC9

“ความสิำาเร็จัจัากการดิ์ำาเน์นงิานในช่วงิที�ผู้่านมารวมถึึงิแนวโน�ม
การเติ์บโติข้อุงิธุรก์จัที�ชัดิ์เจัน ทำาให�แสินสิ์ร์มั�นใจัว่าจัะสิามารถึ
สิร�างิยอุดิ์ข้ายไดิ์�ติามเปิ้าหมายใหม่ 47,000 ล�านบาท ที�วางิไว� 
ซึ�งินับเปิ็นการสิร�างิผู้ลงิานที�ดิ์ีและเปิ็นสิัญ่ญ่าณีบวกข้อุงิติลาดิ์
อุสิังิหาฯ ที�คาดิ์ว่าจัะมีแนวโน�มที�ดิ์ีติั�งิแติ่ช่วงิปิลายปิีนี�เปิ็นติ�น
ไปิ” นายอุุทัย กล่าว



นายพีระพงิศั์ จัรูญ่เอุก ปิระธานเจั�า
หน�าที�บร์หาร บร์ษัท อุอุร์จั์�น พร็อุพเพอุร์
ติี� จัำากัดิ์ (มหาชน) หรือุ ORI ผ่้้พัฒนาธุรกิจ
อสังิห้าริมีที่รัพยั์ครบวีงิจร เปิดเผ่ยัวี่า ใน
ช้่วีงิ 9 เด่อนแรกข็องิปี 2565 (มี.ค.-ก.ยั.65) 
บริษััที่มี้ยัอดข็ายัจากโครงิการบ้านจัดสรรแล้ะ
คอนโดมีิเน้ยัมีสะสมีแล้้วีกวี่า29,398 ล้้านบาที่ 
เติิบโติจากช้่วีงิเด้ยัวีกันข็องิปีก่อนห้น้าราวี 28% 
คิดเป็นราวี 84% ข็องิเป้าห้มีายัที่ั�งิปีที่้�ติั�งิไวี้ที่้� 
35,000 ล้้านบาที่ แบ่งิเป็นยัอดข็ายัจากกลุ้่มี
บ้านจัดสรร 27% แล้ะกลุ้่มีคอนโดมีิเน้ยัมี 73% 
ห้ากแบ่งิติามีสถานะโครงิการ มี้สัดส่วีนยัอดข็ายั
จากโครงิการพร้อมีอยั้่ (Ready to move) 48% 
แล้ะกลุ้่มีโครงิการที่้�เพิ�งิเปิดข็ายัห้ร่ออยั้่ระห้วี่างิ
ดำาเนินการก่อสร้างิ (On Construction) 52%

"สิถึานการณี์ COVID-19 ที�คลี�คลายลงิ สิ่งิผู้ล
ให�บรรยากาศัการจัับจั่ายใช�สิอุยข้อุงิผูู้�บร์โภิค
ปิรับติัวดิ์ีข้ึ�นอุย่างิติ่อุเนื�อุงิ ข้ณีะเดิ์ียวกัน 
โครงิการใหม่ที�เปิิดิ์ติัวในปิีนี� ซึ�งิมีทำาเลที�ติั�งิติ์ดิ์
แนวรถึไฟฟ้า รวมถึึงิใกล�แหล่งิงิาน สิถึาบันการ
ศัึกษา ชุมชนที�มีกำาลังิซื�อุสิูงิทั�งิในกรุงิเทพฯ 
ปิร์มณีฑล และ EEC ไดิ์�รับการพัฒนาคอุน
เซ็ปิติ์มาให�ติอุบโจัทย์การใช�ชีว์ติข้อุงิ Gen Y 
และ Gen Z ยุคใหม่อุย่างิเติ็มที� เมื�อุปิระกอุบ
กับการเดิ์์นหน�าจััดิ์ก์จักรรมทางิการติลาดิ์
เพื�อุผูู้�บร์โภิคอุย่างิติ่อุเนื�อุงิในกลุ่มโครงิการ
คอุนโดิ์ม์เนียมพร�อุมอุยู่ เช่น แคมเปิญ่ภิารก์จั
ปิิดิ์ดิ์ีลเดิ์ือุดิ์ สิ่งิผู้ลให�เรามียอุดิ์ข้ายที�แข้็งิแกร่งิ
จัากทั�งิฝั่งิโครงิการใหม่และโครงิการพร�อุมอุยู่ 
โดิ์ยไติรมาสิ 3/2565 สิามารถึกวาดิ์ยอุดิ์ข้ายไดิ์�
ถึึงิกว่า 11,626 ล�านบาท เปิ็น New High ข้อุงิ
ไติรมาสินับติั�งิแติ่ก่อุติั�งิบร์ษัท" นายพีระพงิศั์ 
กล่าว 

ที่ั�งิน้� แบรนด์ที่้�ได้รับการติอบรับด้อยั่างิมีาก
ในช้่วีงิ 9 เด่อนแรก ได้แก่ ออริจิ�น ปล้ั๊ก 
แอนด์ เพล้ยั์ (Origin Plug & Play) แบรนด์
คอนโดมีิเน้ยัมีเจาะติล้าดกลุ้่มีคนเพิ�งิเริ�มีติ้น
ที่ำางิาน (First Jobber) แล้ะกลุ้่มี Gen Z แล้ะ 
บริกซึ่์ติัน (Brixton) แบรนด์คอนโดมีิเน้ยัมีเจาะ

ติล้าดเฉพาะกลุ้่มีในราคาเข็้าถึงิได้ (Affordable 
Niche) จากการผ่สานจุดข็ายัโดนใจผ่้้บริโภัค 
อาที่ิ คอนเซึ่็ปติ์ Pet Lover Condo ห้้องิแบบ 
Duo Space เพดานส้งิ 4.2 เมีติร ส่งิผ่ล้ให้้ห้ล้ายั
โครงิการภัายัใติ้ 2 แบรนด์ดังิกล้่าวีที่้�เปิดข็ายัเมี่�อ
ติ้นปีน้� มี้ยัอดข็ายัสะสมี (Take up rate) มีากกวี่า 
80% อ้กที่ั�งิยัังิ Sold out โครงิการที่้�เพิ�งิเปิด
ให้มี่ในปี 2565 น้� ไปถึงิ 2 โครงิการภัายัในครึ�งิปี
แรก ค่อ โครงิการโซึ่ ออริจิ�น เกษัติร (So Origin 
Kaset) แล้ะโครงิการ บริกซึ่์ติัน แคมีปัส บางิ
แสน (Brixton Campus Bangsaen) สะที่้อน
ถึงิควีามีแข็็งิแกร่งิแล้ะควีามีสำาเร็จข็องิออริจิ�น 
พร็อพเพอร์ติ้� ในฐานะเจ้าติล้าดคอนโดมีิเน้ยัมี
สำาห้รับคน Gen Y แล้ะ Gen Z แล้ะถ่อเป็นการ
ติ่อยัอดควีามีสำาเร็จเช้่นเด้ยัวีกับแบรนด์ในระดับ
ล้ักช้ัวีร้อยั่างิพาร์ค ออริจิ�น ที่องิห้ล้่อ

นายัพ้ระพงิศ์ กล้่าวีอ้กวี่า ไติรมีาส 4/2565 น้� 
ธุรกิจอสังิห้าริมีที่รัพยั์จะกล้ับเข็้าส้่สถานะไฮซึ่้ซึ่ั�
นที่้�ใกล้้เค้ยังิช้่วีงิก่อน COVID-19 ที่้�สุดในรอบ
ห้ล้ายัปี ภัาพรวีมีติล้าดจะมี้การแข็่งิข็ันเปิดติัวี
โครงิการให้มี่จำานวีนมีากในช้่วีงิดังิกล้่าวี แล้ะ
มี้การที่ำาการติล้าดกันอยั่างิติ่อเน่�องิ เน่�องิจาก
กำาล้ังิซึ่่�อฟื้้�นติัวีข็ึ�นมีาก ข็ณิะที่้�ติ้นทีุ่นการพัฒนา
โครงิการยัังิไมี่ปรับข็ึ�นมีากนัก อ้กที่ั�งิการพัฒนา
โครงิสร้างิพ่�นฐาน โดยัเฉพาะรถไฟื้ฟื้้าห้ล้ายัสายั
มี้ควีามีค่บห้น้าไปมีาก

"ในสิภิาวะที�ทุกบร์ษัทเปิิดิ์โครงิการจัำานวนมาก 
Key Success Factor หรือุปิัจัจััยสิู่ความสิำาเร็จั
ข้อุงิช่วงิโค�งิสิุดิ์ท�ายข้อุงิปิีนี� จัึงิเปิ็นการเลือุกบุก
เซ็กเมนท์ ราคา และทำาเลที�เหมาะสิม อุอุร์จั์�น 
ยังิคงิให�ความสิำาคัญ่กับการพัฒนาโครงิการที�
อุยู่อุาศััยราคาจัับติ�อุงิไดิ์� ในทำาเลแนวรถึไฟฟ้า
สิายใหม่ๆ และแถึบ EEC ที�มีความติ�อุงิการสิูงิ 
แติ่ยังิมีคู่แข้่งิไม่มากนัก ข้ณีะเดิ์ียวกัน ก็ทยอุย
เปิิดิ์โครงิการในเซ็กเมนท์อุื�นๆ ในทำาเลศัักยภิาพ
สิูงิดิ์�วย" นายพีระพงิศั์ กล่าว

ที่ั�งิน้� บริษััที่เติร้ยัมีเปิดติัวีโครงิการให้มี่ในช้่วีงิ

ไติรมีาส 4/2565 อ้กที่ั�งิสิ�น 13 โครงิการ มี้ล้ค่า
โครงิการรวีมี 14,950 ล้้านบาที่ แบ่งิเป็น 
คอนโดมีิเน้ยัมี 7 โครงิการ มี้ล้ค่า 8,600 ล้้าน
บาที่ แล้ะบ้านจัดสรร 6 โครงิการ มี้ล้ค่า 6,350 
ล้้านบาที่ เช้่�อมีั�นวี่าโครงิการดังิกล้่าวีจะได้รับการ
ติอบรับที่้�ด้จากผ่้้บริโภัค แล้ะสร้างิยัอดข็ายัได้
อยั่างิด้ในช้่วีงิโค้งิสุดที่้ายั ส่งิผ่ล้ให้้ยัอดข็ายัที่ั�งิปี
ข็องิบริษััที่ที่ะลุ้ 35,000 ล้้านบาที่ สร้างิสถิติิ All 
Time High อ้กครั�งิได้ติามีเป้าห้มีายัที่ั�งิปีที่้�วีางิไวี้

สิำาหรับบร์ษัท อุอุร์จั์�น พร็อุพเพอุร์ติี� จัำากัดิ์ 
(มหาชน) หรือุ ORI มีโครงิสิร�างิธุรก์จัหลาก
หลาย ปิระกอุบดิ์�วย

1.ธุรก์จัพัฒนาที�อุยู่อุาศััยเพื�อุการข้าย 
(Residential Development Business) 
พัฒนาคอนโดมีิเน้ยัมีแล้ะบ้านจัดสรรมีาแล้้วี 112 
โครงิการ (ณิ สิ�นไติรมีาส 3/2565) เช้่น แบรนด์ 
พาร์ค ออริจิ�น (Park Origin), โซึ่ ออริจิ�น (So 
Origin), ออริจิ�น ปล้ั๊ก แอนด์ เพล้ยั์ (Origin Plug 
& Play), ไนที่์บริดจ์ (Knightsbridge), นอติ
ติิ�งิ ฮิล้ล้์ (Notting Hill), ออริจิ�น เพล้ส (Origin 
Place), ดิ ออริจิ�น (The Origin), เคนซึ่ิงิติัน 
(Kensington), แฮมีป์ติัน (Hampton), ออริจิ�น 
เพล้ยั์ (Origin Play), บริกซึ่์ติัน (Brixton) แล้ะ 
บริที่าเน้ยั (Britania) รวีมีมี้ล้ค่าโครงิการกวี่า 
172,000 ล้้านบาที่ 

2.ธุรก์จัที�สิร�างิรายไดิ์�ปิระจัำา (Recurring 
Income Business) เช้่น โรงิแรมี เซึ่อร์วีิส อ
พาร์ติเมีนที่์ ค้าปล้้ก 3.ธุรกิจบริการ (Service 
Business) เช้่น ธุรกิจการจัดการอสังิห้าริมีที่รัพยั์ 
ธุรกิจติัวีแที่นซึ่่�อ ข็ายั เช้่า อสังิห้าริมีที่รัพยั์ ธุรกิจ
ที่้�ปรึกษัาด้านอสังิห้าริมีที่รัพยั์ แล้ะ 4.ธุรกิจเมีกะ
เที่รนด์ระยัะยัาวี (Mega Trends) กลุ้่มีธุรกิจ
ให้มี่ที่้�มี้แนวีโน้มีเติิบโติในระยัะยัาวี เช้่น ธุรกิจโล้
จิสติิกส์ ธุรกิจเฮล้ที่์แคร์ ธุรกิจบริห้ารสินที่รัพยั์ 
ธุรกิจพล้ังิงิาน ฯล้ฯ เพ่�อยักระดับคุณิภัาพการใช้้
ช้้วีิติข็องิผ่้้บริโภัคแบบครบวีงิจร

"อุอุร์จั์�น พร็อุพเพอุร์ติี�" โชว์ผู้ลงิานยอุดิ์ข้าย 9 เดิ์ือุนแรกปิี 2565 ทะลุ 29,398 ล�านบาท 
ค์ดิ์เปิ็น 84% ข้อุงิเปิ้าหมายทั�งิปิี หลังิ Q3/2565 โกยยอุดิ์ฉลุยกว่า 11,626 ล�านบาท สิร�างิ 
New High พรีเซลข้อุงิไติรมาสิครั�งิใหม่ติั�งิแติ่ก่อุติั�งิบร์ษัทมา ติ่อุยอุดิ์ความสิำาเร็จัจัากแบ
รนดิ์์พาร์ค อุอุร์จั์�น ใจักลางิทอุงิหล่อุ ดิ์�านแบรนดิ์์โซ อุอุร์จั์�น, อุอุร์จั์�น ปิลั�ก แอุนดิ์์ เพลย์ 

และบร์กซ์ติัน มาแรงิ ติอุกยำ�าเจั�าติลาดิ์คอุนโดิ์ Gen Y - Gen Z ไติรมาสิ 4/2565 เติรียม
เปิิดิ์โครงิการใหม่เพ์�มอุีก13 โครงิการ มูลค่าโครงิการรวมกว่า 14,950 ล�านบาท มั�นใจั

ยอุดิ์ข้ายทั�งิปิีจัะสิร�างิสิถึ์ติ์ All Time High ที� 35,000 ล�านบาทติามเปิ้า

ORI กวาดยอดพรีเซื้ลั 9 เดือนปี 65
กว่� 29,000 ล��นำบ�ทั้ ทั้ะลุ 84% ขอุงเป้้�ทั้ั�งป้ี 

เตร่ยมเป้ิด 13โครงก�รใหม่กว่� 14,950 ล��นำบ�ทั้

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE



ASW โชว์์ฟอร์ม 9 เดือนแรกโดดเด่น สูร้างยอดขายสููงสูุดเป็นประว์้ติิการณ์์ทั้่� 13,104 ล้านบาทั้ 
ทั้ะลุเป้าหมายทั้้�งปีทั้่�ว์างไว์้ 130% จากผลติอบร้บคอนโดมิเน่ยมแบรนด์ “เคฟ” และ “แอทั้โมซ” 

ทั้้�ง 6 โครงการ ชูโครงการเคฟทั้าว์น์ โคโลน่ ม.กรุงเทั้พ และแอทั้โมซ โอเอซิสู อ่อนนุช เป็นแรงข้บ
เคลื�อนสูำาค้ญหนุนยอดขายทั้ะล้ก หล้งพ้ฒนาโครงการติอบโจทั้ย์ไลฟ์สูไติล์ Gen Z และคนรุ่นใหม่
ว์้ยทั้ำางาน โค้งสูุดทั้้ายของปีเติร่ยมเปิดอ่ก 2 โครงการทั้้�งแนว์ราบและแนว์สููง มูลค่าโครงการรว์ม 

1,200 ล้านบาทั้ ม้�นใจปี 2565 สูร้างสูถิิติิยอดขายนิว์ไฮสููงสูุดใหม่

ASW โกยยอดขาย 9 เดือนแรกพ้่ง 13,104 ลั�านบาท
สููงสูุดิเป็็นป็ระว้้ตั้ิการณ์์ทำะลุเป็า้ 130% 

ม้�นใจป็ ี65 สูร้างสูถิิตั้ิใหม่

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE

นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท แอสเซทไวส์ จ�ากัด (มหาชน) (ASW) บริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นผู้น�าด้านไลฟ์สไตล์ภายใต้
แนวคิด “ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ” หรือ “We Build 
Happiness” เปิดเผยว่า ปีนี้นับว่าเป็นปีแห่งความส�าเร็จ
ของบริษัทฯ โดย 9 เดือนแรกสามารถสร้างยอดขาย (พรี
เซล) 13,104 ล้านบาท พุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากเป้า
หมายยอดขายทั้งปีที่วางไว้ 10,000 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการ
วางแผนพัฒนาโครงการอสังหาฯ ที่สอดรับกับดีมานด์ของ
ตลาดอย่างแท้จริง โดย 9 เดือนแรกได้เปิดตัวโครงการแนว
สูงภายใต้แบรนด์เคฟและแอทโมซทั้ง 6 โครงการ ที่ตอบ
โจทย์กลุ่มเป้าหมาย Gen Z และคนท�างานรุ่นใหม่ นับว่าเป็น
คีย์ซักเซสส�าคัญที่ผลักดันยอดขายพุ่งทะยานในครั้งนี้ 

ส�าหรับโครงการที่เป็น Key Driver ของยอดขายพรีเซล 
9 เดือนแรกของปีนี้ ได้แก่ โครงการเคฟทาวน์ โคโลนี 
ม.กรุงเทพ ราคาเริ่มต้น 1.39 ล้านบาท จ�านวน 1,083 ยูนิต 
มูลค่าโครงการ 1,800 ล้านบาท ซึ่งได้ประกาศ Sold out เป็น
ที่เรียบร้อย และโครงการคอนโดแอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช 
โครงการใกล้รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สถานีศรีนุช ราคาเริ่มต้น 
1.49 ล้านบาท จ�านวน 1,110 ยูนิต มูลค่าโครงการ 2,200 ล้าน
บาท สร้างยอดขายแล้วกว่า 40% โดยความส�าเร็จดังกล่าวมา
จากการออกแบบฟังก์ชันใช้สอยที่สอดรับกับไลฟ์สไตล์ การ
ออกแบบโครงการให้มี Facility ครบครัน ทั้งด้านเทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อมในโครงการที่ตอบสนองความต้องการอย่าง
แท้จริง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ASW กล่าวต่อว่า ภาพรวมตลาด
อสังหาริมทรัพย์ปลายปีนี้ มองว่าภาพรวมเศรษฐกิจใประเทศ
ไทยมีแนวโน้มฟื้นตัว โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
(GDP) มีอัตราการขยายตัวในทิศทางที่ดีขึ้น ขณะที่แนวโน้ม

อสังหาฯ ไตรมาส 4 ของปีนี้ เริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจากการ
ลงทุนใหม่ของผู้พัฒนาโครงการอสังหาฯ รายใหญ่และราย
กลาง เนื่องจากดีมานด์ที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับเริ่ม
เห็นสัญญาณอัตราเงินเฟ้อทรงตัวในไตรมาส 4 ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยบวกต่อธุรกิจอสังหาฯ

บริษัทฯ จึงวางแผนเปิดตัวโครงการใหม่ทั้งแนวสูงและ
แนวราบเพิ่มอีก 2 โครงการในช่วงไตรมาสสุดท้าย มูลค่า
โครงการรวม 1,200 ล้านบาท ได้แก่ 1) โครงการแนวราบ 
Esta Rangsit Khlong 2 (เอสต้า รังสิต คลอง 2) จ�านวน 
153 ยูนิต มูลค่าโครงการ 680 ล้านบาท และ 2) โครงการ 
Kave Universe Bangsaen (เคฟ ยูนิเวิร์ส บางแสน) จ�านวน 
245 ยูนิต มูลค่าโครงการ 520 ล้านบาท โดยมั่นใจว่าจาก
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านอสังหาฯ ของ ASW 
รวมถึงการเปิดโครงการใหม่ทั้ง 8 โครงการในปีนี้ จะผลักดัน
ยอดขายทั้งปีพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ทั้งนี้ ASW ด�าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มุ่งพัฒนาโครงการ
ที่อยู่อาศัยแนวสูงและแนวราบบนท�าเลศักยภาพ ภายใต้
แนวคิด “ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ” หรือ “We Build 
Happiness” ปัจจุบันได้พัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม
และโครงการบ้านจัดสรรมาแล้วกว่า 45 โครงการ ภายใต้
แบรนด์ในเครือที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความสุขให้เหมาะกับ
ทุกไลฟ์สไตล์ ได้แก่ แบรนด์ เคฟ (KAVE), แบรนด์ แอทโมซ 
(ATMOZ), แบรนด์ โมดิซ (MODIZ), แบรนด์ เอสต้า (ESTA) 
และ แบรนด์ ดิ ออเนอร์ (THE HONOR) รวมมูลค่าโครงการ
กว่า 48,050 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
และโครงการพร้อมอยู่ 33 โครงการ และโครงการที่ก�าลังเปิด
ขายและอยู่ระหว่างการพัฒนา 12 โครงการ โดยปัจจุบันมี
ยอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) มูลค่ารวมกว่า 9,218 ล้าน
บาท ที่จะทยอยรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่อง



CH เปิิดิ์ติัวธุรก์จัอุาหารโปิรติีนจัากพืช (Plant-based Foods) ในรูปิแบบ ข้นมสิุข้ภิาพจัากพืช 
(Plant-based Snacks) สิร�างิการรับรู�แบรนดิ์์-เจัาะติลาดิ์กลุ่มคนรุ่นใหม่ที�รักสิุข้ภิาพ-กลุ่มวีแกน-
กลุ่มมังิสิว์รัติ์ยืดิ์หยุ่น (Flexitarian) เล็งิเปิ้าบุกติลาดิ์ "อุเมร์กา-ยุโรปิ" ไติรมาสิ 4/65 ติอุบโจัทย์

ทางิเลือุกใหม่ข้อุงิคนรักสิุข้ภิาพทั�วโลก พร�อุมก�าวสิู่การเปิ็น Innovative Healthy Food อุย่างิเติ็ม
รูปิแบบ ทั�งิในรูปิแบบ OEM หรือุรับผู้ล์ติสิ์นค�า Plant-based จัากทั�วโลก และเปิิดิ์ติัวสิ์นค�าภิายใติ�

แบรนดิ์์ในเครือุบร์ษัท CH อุย่างิเช่น MeBle Snack ข้นมเพื�อุสิุข้ภิาพ

นางิสิาวจั์ราดิ์า ศัรีแสิงินาม ผูู้�ช่วยปิระธานเจั�าหน�าที�สิายงิาน
พาณี์ชย์ บร์ษัท เจัร์ญ่อุุติสิาหกรรม จัำากัดิ์ (มหาชน) หรือุ CH 
เปิดเผ่ยัถึงิอาห้ารโปรติ้นจากพ่ช้ ห้ร่อ แพล้นติ์เบสติ์ (Plant-
based Foods) ที่ั�งิในติล้าดโล้กแล้ะติล้าดประเที่ศไที่ยั วี่า เป็น
ธุรกิจอาห้ารที่้�กำาล้ังิได้รับควีามีนิยัมีแล้ะเติิบโติอยั่างิติ่อเน่�องิ 
ห้ล้ังิจากการแพร่ระบาดเช้่�อไวีรัสโควีิด-19 ที่ำาให้้ผ่้้บริโภัคเริ�มี
ห้ันมีาใส่ใจด้แล้สุข็ภัาพร่างิกายั เล้่อกที่านอาห้ารที่้�มี้ประโยัช้น์ 
ล้ดปริมีาณิการที่านเน่�อสัติวี์ เพ่�อสุข็ภัาพที่้�ด้ในระยัะยัาวี อ้ก
ที่ั�งิยัังิช้่วียัอนุรักษั์สิ�งิแวีดล้้อมี แล้ะใส่ใจในสวีัสดิภัาพสัติวี์ 
(Animal Welfare) ส่งิผ่ล้ให้้ผ่ล้ิติภััณิฑ์ Plant-based Foods 
กล้ายัเป็นที่างิเล้่อกเที่รนด์อาห้ารแห้่งิอนาคติ (Foods For The 
Future) สำาห้รับคนรักสุข็ภัาพยัุคปัจจุบัน

           CH ในฐานะผ่้้ผ่ล้ิติแล้ะจำาห้น่ายัผ่ล้ไมี้อบแห้้งิ 
ปล้ากระป๋องิ แล้ะข็นมีข็บเค้�ยัวีเพ่�อสุข็ภัาพ รวีมีถึงิผ่้้นำาเที่
รนด์ Innovative Healthy Food ได้ที่ำาการวีิจัยัแล้ะพัฒนา
ผ่ล้ิติภััณิฑ์เพ่�อสุข็ภัาพที่้�ห้ล้ากห้ล้ายัเพ่�อติอบโจที่ยั์ไล้ฟื้์สไติล้์
กลุ้่มีผ่้้บริโภัคสายัเฮล้ติ้�อยั่างิติ่อเน่�องิ นำาร่องิด้วียัการพัฒนา
นวีัติกรรมีข็นมี Plant-based Snacks ภัายัใติ้แบรนด์ MeBle 
Snack ด้วียัร้ปแบบ "เน่�อแผ่่นจากพ่ช้ (Plant-based Jerky)" 
ที่้�พัฒนามีาจากโปรติ้นถั�วีล้ันเติาแล้ะมีันแกวี ที่้�สามีารถพกพา 
ที่านเป็นข็นมีข็บเค้�ยัวีก็ได้ ห้ร่อนำาไปประกอบเมีน้สุข็ภัาพ
ติ่างิๆ เสริมีรสช้าติิคล้้ายัๆกับเน่�อแผ่่น เน่�อสวีรรค์ รวีมีถึงิ
เบคอน ได้ในบางิเมีน้ โดยัเปิดติัวี 2 รสช้าติิแรก รสเคร่�องิ
เที่ศดั�งิเดิมี (Plant-based Original Spice Jerky) แล้ะรส
เน่�อ (Plant-Based Beef Jerky) ซึ่ึ�งิให้้เน่�อสัมีผ่ัส ร้ปล้ักษัณิ์
ภัายันอกเห้มี่อนเน่�อสัติวี์ รสช้าติิอร่อยัเห้มี่อนกับการที่านเน่�อ
สวีรรค์แผ่่นปรุงิรส ไมี่มี้ผ่งิช้้รส ไมี่มี้กล้้เติน ไมี่มี้สารก่อภั้มีิแพ้ 
ดังินั�น ผ่้้ที่้�แพ้ถั�วีเห้ล้่องิ รวีมีถึงิกลุ้่มีผ่้้บริโภัคอาห้ารประเภัที่วี้
แกน (Vegan) แล้ะมีังิสวีิรัติิ (Vegetarian) สามีารถที่านได้ มี้
ไฟื้เบอร์ แล้ะไมี่มี้คอเล้สเติอรอล้ เห้มีาะสำาห้รับคนยัุคให้มี่ที่้�
ใส่ใจรักสุข็ภัาพแล้ะรักษั์โล้ก

         "การนำาถึั�วลันเติาและมันแกว ซึ�งิเปิ็นพืชที�มีคุณีค่า
สิารอุาหาร มาเพ์�มมูลค่า ผู้ล์ติเปิ็นสิ์นค�า ข้นมเพื�อุสิุข้ภิาพ 
แนวใหม่ อุย่างิ เนื�อุแผู้่นจัากพืช หรือุ Plant-based Jerky 
แบรนดิ์์ MeBle Snack นอุกจัากจัะเพื�อุเปิ็นปิระโยชน์ติ่อุ

ผูู้�บร์โภิคแล�ว ยังิเปิ็นอุีกช่อุงิทางิในการสินับสินุนเกษติรกร
ผูู้�ปิลูกมันแกว และเพ์�มมูลค่าให�กับผู้ลผู้ล์ติ ช่วยข้ับเคลื�อุน
เศัรษฐก์จัภิาคการเกษติรข้อุงิปิระเทศัให�แข้็งิแรงิ" นางิสิาวจั์
ราดิ์า กล่าว

         ที่ั�งิน้� CH ได้ฤกษั์วีันที่้� 9 กันยัายัน 2565 เปิดติัวี  
Plant-Based Jerky รสเคร่�องิเที่ศดั�งิเดิมี แล้ะรสเน่�อ เน้น
สร้างิการรับร้้ภัายัในประเที่ศผ่่าน Social Media เจาะติล้าด
กลุ้่มีคนรักสุข็ภัาพแล้ะกลุ้่มีมีังิสวีิรัติิแบบยั่ดห้ยัุ่น (Flexitarian) 
ซึ่ึ�งิเป็นกลุ้่มีที่้�กำาล้ังิมีาแรงิในยัุคน้� โดยัได้รับการติอบรับที่้�ด้
จากผ่้้บริโภัค ด้วียัยัอดข็ายัที่้�ด้นับติั�งิแติ่เปิดติัวี แล้ะล้่าสุด
ได้รับรางิวีัล้ Superior Taste Awards 2022 จากสถาบัน 
International Taste Institute จากประเที่ศเบล้เยั้ยัมี แล้ะ
รางิวีัล้ SELECTION SIAL INNOVATION PARIS 2022 จาก
ประเที่ศฝรั�งิเศส พร้อมีเร่งิข็ยัายัติล้าดส้่ยัุโรปแล้ะอเมีริกาใน
ไติรมีาสสุดที่้ายัปี 2565 ติามีเป้าห้มีายัการก้าวีส้่ผ่้้นำานวีัติกรรมี
ด้านอาห้ารเพ่�อสุข็ภัาพ (Innovative Healthy Food) ที่้�เติิบโติ
อยั่างิยัั�งิยั่น ติอบโจที่ยั์ควีามีติ้องิการข็องิผ่้้บริโภัคทีุ่กกลุ้่มีที่ั�วี
โล้ก

         นางิสาวีจิราดา กล้่าวีเพิ�มีเติิมีวี่า จากการประเมีินติล้าด 
Plant-based Foods ปัจจุบัน ยัังิเป็นติล้าดที่้�มี้ศักยัภัาพแล้ะ
แนวีโน้มีการเติิบโติอยั่างิรวีดเร็วี โดยัมี้ปัจจัยับวีกจากผ่้้บริโภัค
ที่้�ให้้ควีามีสำาคัญในการด้แล้สุข็ภัาพแล้ะจำานวีนผ่้้ประกอบการ
เข็้ามีาที่ำาติล้าดเพิ�มีข็ึ�น โดยัคาดการณิ์วี่าในอนาคติอันใกล้้ 
ติล้าด Plant-based Foods จะมี้ส่วีนแบ่งิการติล้าดจาก
ติล้าดเน่�อสัติวี์เพิ�มีข็ึ�น

          "CH ยังิคงิมุ่งิมั�นพัฒนาและว์จััยผู้ล์ติภิัณีฑ์ Plant-
based Snacks ให�มีความหลากหลายอุย่างิติ่อุเนื�อุงิ เพื�อุ
เปิ็นทางิเลือุกให�กับผูู้�บร์โภิคมากข้ึ�น รวมถึึงิข้ยายการติลาดิ์
ในแพลติฟอุร์มติ่างิ ๆ โดิ์ยบร์ษัทฯ มอุงิว่าติลาดิ์นี�น่าจัะสิร�างิ
รายไดิ์�เพ์�มข้ึ�นในกลุ่มสิ์นค�าสิุข้ภิาพ ให�กับบร์ษัทฯ และเติ์บโติ
ไดิ์�ติ่อุเนื�อุงิ" นางิสิาวจั์ราดิ์ากล่าว

CH บุุกธุุรกิจ Plant Based
เจาะตั้ลาดิคนร้กสูุขภาพทำ้�ว้โลก 
เล็งเป็า้ตั้ลาดิ "อเมริกา-ยุุโรป็"
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ผู้ถิือหุ้น TPS โหว์ติอนุม้ติิจ้ดสูรร TPS-W1 ให้แก่ผู้ถิือหุ้นเดิมในอ้ติรา 4 หุ้น
เดิมติ่อใบสูำาค้ญแสูดงสูิทั้ธุิฯ 1 หน่ว์ย เติร่ยมกำาหนดรายชื�อผู้ถิือหุ้นทั้่�ม่สูิทั้ธุิ 
10 ติ.ค.น่� ฟากซ่อ่โอ “บุญสูม กิจเกษติรสูถิาพร” ระบุ โค้งสูุดทั้้ายของปีน่� 

เดินหน้าประมูลงานโครงการใหม่ของภาคร้ฐและเอกชนติ่อเนื�อง ด้นผลงาน
ปี 65 เติิบโติแรง โดยล่าสูุดได้ปร้บเป้าหมายรายได้พุ่งทั้่�ระด้บ 50% จากทั้่�

ว์างไว์้เดิม 25%

นายับุญสมี กิจเกษัติรสถาพร ประธานเจ้าห้น้าที่้�บริห้าร 
บริษััที่ เดอะแพรคที่ิเคิล้โซึ่ล้้ช้ั�น จำากัด (มีห้าช้น) (TPS ) 
ดำาเนินธุรกิจเป็นผ่้้ให้้คำาปรึกษัา ออกแบบ จัดห้า ติิดติั�งิ 
แล้ะจำาห้น่ายัผ่ลิ้ติภััณิฑ์แล้ะอุปกรณ์ิที่้�เก้�ยัวีข้็องิกับระบบ
เที่คโนโล้ยั้สารสนเที่ศ เปิดเผ่ยัวี่า ที่้�ประชุ้มีวีิสามีัญผ่้้ถ่อ
หุ้้น ครั�งิที่้� 2/2565 เมี่�อวีันที่้� 30 กันยัายัน 2565 ที่้�
ผ่่านมีา มี้มีติิอนุมีัติิการออกใบสำาคัญแสดงิสิที่ธิที่้�จะซึ่่�อ
หุ้้นสามีัญข็องิบริษััที่ฯ ครั�งิที่้� 1 (TPS-W1) จำานวีนไมี่
เกิน 83,999,968 ห้น่วียั เพ่�อจัดสรรให้้แก่ผ่้้ถ่อหุ้้นเดิมี
ข็องิบริษััที่ติามีสัดส่วีนการถ่อหุ้้น โดยัไมี่คิดมี้ล้ค่า โดยัมี้
อัติราการจัดสรรเที่่ากับ 4 หุ้้นเดิมีติ่อ 1 ห้น่วียัใบสำาคัญ
แสดงิสิที่ธิ ที่ั�งิน้� ใบสำาคัญแสดงิสิที่ธิดังิกล้่าวีจะมี้อายัุไมี่
เกิน 2 ปี นับจากวีันที่้�ออกแล้ะเสนอข็ายัใบสำาคัญแสดงิ
สิที่ธิฯ แล้ะมี้อัติราการใช้้สิที่ธิติามีใบสำาคัญแสดงิสิที่ธิ1 
ห้น่วียั ติ่อหุ้้นสามีัญข็องิบริษััที่ 1 หุ้้น ในราคาหุ้้นล้ะ 
1.20 บาที่ติ่อหุ้้น กำาห้นดรายัช้่�อผ่้้ถ่อหุ้้นที่้�มี้สิที่ธิได้รับ
จัดสรรใบสำาคัญแสดงิสิที่ธิ TPS-W1 (Record Date) 
ในวีันที่้� 10 ติุล้าคมี 2565

นอกจากน้� ผ่้้ถ่อหุ้้นยัังิมี้มีติิอนุมีัติิการเพิ�มีทีุ่นจดที่ะเบ้ยัน
ข็องิบริษััที่ฯ อ้กจำานวีนไมี่เกิน 41,999,984 บาที่ จาก
ทีุ่นจดที่ะเบ้ยันเดิมี 167,999,936 บาที่ แบ่งิออกเป็นหุ้้น
สามีัญจำานวีน 335,999,872 หุ้้น มี้ล้ค่าที่้�ติราไวี้หุ้้นล้ะ 
0.50 บาที่ เป็นทีุ่นจดที่ะเบ้ยัน จำานวีน 209,999,920 
บาที่ แบ่งิออกเป็นหุ้้นสามีัญจำานวีน 419,999,840 หุ้้น 
มี้ล้ค่าที่้�ติราไวี้หุ้้นล้ะ 0.50 บาที่ โดยัออกหุ้้นสามีัญเพิ�มี
ทีุ่นจำานวีนไมี่เกิน 83,999,968 หุ้้น มี้ล้ค่าที่้�ติราไวี้หุ้้นล้ะ 
0.50 บาที่

"บร์ษัทฯ ติ�อุงิข้อุข้อุบคุณีผูู้�ถึือุหุ�นทุกท่านที�ให�ความไว�
วางิใจัและให�ความเชื�อุมั�นในการดิ์ำาเน์นธุรก์จั ซึ�งิ TPS 
ยังิเดิ์์นหน�าเข้�าปิระมูลงิานใหม่ๆ ติ่อุเนื�อุงิ ซึ�งิปิัจัจัุบัน
มี Backlog อุยู่ในมือุ 1,441 ล�านบาท จัึงิมั�นใจัว่า จัะ
เปิ็นสิ่วนสิำาคัญ่ในการสินับสินุนให�รายไดิ์�เติ์บโติที�ระดิ์ับ 
50% ซึ�งิเปิ็นการปิรับเปิ้าหมายใหม่เพ์�มข้ึ�น จัากเดิ์์มที�
คาดิ์ว่า จัะเติ์บโติราว 25% เมื�อุเทียบกับปิีที�ผู้่านมาไดิ์� 
และสิามารถึสิร�างิผู้ลติอุบแทนที�ดิ์ีให�กับผูู้�ถึือุหุ�นไดิ์�ใน
ระยะยาว"

ประธานเจ้าห้น้าที่้�บริห้าร TPS กล้่าวีอ้กวี่า สำาห้รับ
แผ่นการดำาเนินงิานที่้�เห้ล้่อข็องิปีน้� TPS เดินห้น้าเข็้า
ประมี้ล้งิานข็นาดให้ญ่ที่ั�งิโครงิการภัาครัฐแล้ะเอกช้น 
โดยัมี้การเข็้าประมี้ล้งิานในส่วีนข็องิบริษััที่ฯ แล้ะใน
ส่วีนข็องิบริษััที่ เดอะวีิน เที่เล้คอมี จำากัด เป็นบริษััที่
ยั่อยั ซึ่ึ�งิจะเน้นเข็้าประมี้ล้งิานข็องิภัาครัฐเพิ�มีมีากข็ึ�น 
พร้อมีที่ั�งิมีุ่งิเน้นการเพิ�มีรายัได้อยั่างิสมีำ�าเสมีอ จากงิาน
บริการบำารุงิรักษัา ซึ่ึ�งิบริษััที่ฯ มี้ควีามีเช้้�ยัวีช้าญ แล้ะ
ประสบการณิ์อยั้่แล้้วี

ข็ณิะที่้� ธุรกิจไซึ่เบอร์ซึ่้เค้ยัวีริติ้� ภัายัใติ้บริษััที่ เอ็กซึ่์-ซึ่้
เค้ยัวี จำากัด (X-Secure Co.,Ltd) ซึ่ึ�งิเป็นบริษััที่ยั่อยั 
ปัจจุบันมี้ล้้กค้าให้้ควีามีสนใจห้ล้ายัรายั โดยัเฉพาะล้้กค้า
จากภัาคเอกช้น แล้ะคาดวี่า จะเริ�มีที่ยัอยัรับร้้รายัได้
ภัายัในไติรมีาส 4/2565 เป็นติ้นไป เช้่�อมีั�นวี่า ผ่ล้งิานใน
ปีน้� จะสามีารถเติิบโติได้ติามีเป้าห้มีายัที่้�วีางิไวี้

TPS ปรับเป้าปี 65 รายได�พ้่งกระฉ้ดเป็น 50%
จากเดิิมทำ่�ว้างไว้้ 25%-โค้งสูุดิทำ้ายุลุยุป็ระมูลงานใหม่

ภาคร้ฐ-เอกชนคึกค้ก
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บมจ.คิงสู์เมนสู์ ซ่.เอ็ม.ทั้่.ไอ "K" สู่งซิกผลงานปีหน้าพลิกเทั้ิร์นอะราว์ด์ หล้งปร้บโครงสูร้างธุุรกิจ 
ลุยร้บงานอ่เว์้นทั้์ประเภทั้ Pop-Up Store ในกลุ่มล้กซ์ช้ว์ร่�มากข้�น เหติุมาร์จิ�นด่กว์่างานติกแติ่ง
ภายใน-ติลาดขยายติ้ว์ติ่อเนื�อง ขณ์ะทั้่�ภาพรว์มงานออกแบบและติกแติ่งในช่ว์งคร้�งปีหล้งสูดใสู 
ติามเศรษฐกิจทั้่�ฟ้�นติ้ว์ พร้อมติ้�งเป้าหมายรายได้ปีน่�ทั้่� 700-800 ล้านบาทั้ ล่าสูุดติุน Backlog 
ในมือมูลค่ารว์มกว์่า 292.7 ล้านบาทั้. จะทั้ยอยร้บรู้ติ่อเนื�อง พร้อมสู่งสู้ญญาณ์เติือนกลุ่มผู้ถิือ

หุ้น อย่าลืมใช้สูิทั้ธุิแปลงสูภาพK-W1คร้�งสูุดทั้้าย 10 ติ.ค.น่�

K ส่่งซิิกเทิิร์นอะราวด์์หลัังปรับุโครงส่ร้างธุุรกิจ จ่อรุก 
อีเว้นทิ์ Pop-Up Store

กลุ่มล้กซ์์ช้ว้ร่� ตั้้�งเป็า้รายุไดิ้ป็นี่� 700-800 ลบ.
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นายวงิศักร พ์เศัษสิ์ทธ์� ผูู้�จััดิ์การดิ์�านสิื�อุสิารอุงิค์กรและนัก
ลงิทุนสิัมพันธ์ บร์ษัท ค์งิสิ์เมนสิ์ ซี.เอุ็ม.ที.ไอุ จัำากัดิ์ (มหาชน) 
"K" ผ่้้ประกอบธุรกิจออกแบบแล้ะติกแติ่งิงิานอยั่างิครบวีงิจร 
4 ประเภัที่ ดังิน้� 1.ธุรกิจงิานติกแติ่งิภัายัใน (Interiors), 2.ธุรกิจ
งิานแสดงิสินค้าแล้ะนิที่รรศการ (Exhibitions), 3.ธุรกิจการ
ติล้าดที่างิเล้่อก (Alternative Marketing) แล้ะ 4.ธุรกิจงิาน
พิพิธภััณิฑ์แล้ะสวีนสนุกแนวีคิด (Museums & Thematic 
Park) เปิดเผ่ยัวี่า ที่ิศที่างิการดำาเนินงิานงิานติั�งิแติ่ในช้่วีงิครึ�งิ
ห้ล้ังิข็องิปี 2565 ฟื้้�นติัวีข็ึ�นอยั่างิติ่อเน่�องิ ห้ล้ังิจากสถานการณิ์
การแพร่ระบาดข็องิโควีิด-19 คล้้�คล้ายั ส่งิผ่ล้ให้้กิจกรรมีที่างิ
เศรฐกิจกล้ับส้่ภัาวีะปกติิ บริษััที่ฯในฐานะผ่้้ประกอบการด้านการ
ออกแบบแล้ะติกแติ่งิภัายัในงิาน Exhibition (เอ็กซึ่ิบิช้ั�น) จึงิฟื้้�น
ในที่ิศที่างิที่้�ด้ข็ึ�น

ที่ั�งิน้� ในช้่วีงิที่้�ผ่่านมีาบริษััที่ฯ ได้มี้การปรับโครงิสร้างิธุรกิจ
ให้มี่ โดยัเน้นรับงิาน Interiors ในข็นาดโครงิการที่้�เล้็กล้งิ แล้ะ
จับกลุ้่มีล้้กค้าที่้�เป็นระดับล้ักซึ่์ช้ัวีร้� (Luxury) มีากข็ึ�น อยั่างิงิาน
ประเภัที่ Pop-Up Store (งิานออกร้านติ่างิๆ ที่้�จะจัดในช้่วีงิ
เวีล้าสั�นๆ เป็นพ่�นที่้�ให้้แบรนด์นำาเสนอควีามีโดดเด่นในแบบข็องิ
ติัวีเองิ) เน่�องิจากเป็นกลุ้่มีล้้กค้าระดับล้ักซึ่์ช้ัวีร้�ที่้�ติ้องิใช้้ที่ักษัะ
การบริห้ารจัดการส้งิ แล้ะเช้่�อวี่าห้ล้ังิจากน้�ล้้กค้าในกลุ้่มีดังิ
กล้่าวีจะมี้การข็ยัายัติัวีมีากข็ึ�น ติามีการข็ยัายัติัวีข็องิเมี่องิ ซึ่ึ�งิใน
อนาคติห้ากประช้ากรเพิ�มีข็ึ�น การข็ยัายัติัวีข็องิเมี่องิก็จะเพิ�มีข็ึ�น
ติามีล้ำาดับ ที่ั�งิที่้�อยั้่อาศัยัแล้ะสำานักงิาน ซึ่ึ�งิสอดคล้้องิกับภัาพ
รวีมีเศรษัฐกิจที่้�ฟื้้�นติัวีติ่อเน่�องิ ห้ล้ังิสถานกรณิ์ข็องิโควีิด-19 
คล้้�คล้ายั อยั่างิไรก็ติามี การปรับข็นาดข็องิโครงิการที่้�รับงิาน ที่ำา
ให้้บริษััที่ฯส่งิมีอบงิานแล้ะรับร้้รายัได้เร็วีข็ึ�น

"พื�นฐานข้อุงิธุรก์จัเราเร์�มติ�นจัากการรับงิาน Exhibitions ติ่อุ
มาเราเห็นโอุกาสิในการข้ยายไปิรับงิานในกลุ่ม Event เพ์�มข้ึ�น 
ซึ�งิงิานทั�งิ 2 กลุ่มดิ์ังิกล่าว บร์ษัทฯมอุงิว่าเปิ็นธุรก์จัที�สิร�างิราย
ไดิ์�ปิระจัำาสิมำ�าเสิมอุ (Recurring Income) เพราะมีงิานปิระ
จัำาทุกๆ ปิี แติ่ในช่วงิ 2 ปิีก่อุน ไดิ์�รับผู้ลกระทบจัากการแพร่
ระบาดิ์ข้อุงิโคว์ดิ์-19 ทำาให�รายไดิ์�จัากกลุ่มงิานดิ์ังิกล่าวลดิ์ลงิ 
ดิ์ังินั�น บร์ษัทฯจัึงิไดิ์�ปิรับนโยบายให�สิอุดิ์รับกับสิถึานการณี์
ที�เปิลี�ยนไปิในปิัจัจัุบัน โดิ์ยการมารับงิานปิระเภิท Pop-Up 
Store ที�จััดิ์บนพื�นที�ข้นาดิ์เล็กลงิ และจััดิ์ในระยะสิั�นๆ ซึ�งิงิาน
ปิระเภิทดิ์ังิกล่าวปิัจัจัุบันมีอุอุกมาจัำานวนมาก และเปิ็นงิานที�
รับรู�รายไดิ์�เร็ว"

โดยับริษััที่ฯเช้่�อมีั�นวี่า ภัาพรวีมีติล้าดจะยัังิคงิฟื้้�นติัวีอยั่างิติ่อ
เน่�องิไปถึงิปี 2566 ที่ำาให้้บริษััที่ฯ คาดการณิ์ผ่ล้การดำาเนินงิาน
ในปี 2566 วี่า จะสามีารถพล้ิกเที่ิร์นอะราวีด์ (Turnaround) 
ได้ โดยัจะเห้็นการเที่ิร์นอะราวีด์ติั�งิแติ่ช้่วีงิไติรมีาส 1/2566 
เป็นติ้นไป ที่ั�งิน้� โดยัปกติิในช้่วีงิไติรมีาส 1 แล้ะไติรมีาส 4 ข็องิ
ทีุ่กปี จะเป็นช้่วีงิไฮซึ่้ซึ่ั�นข็องิธุรกิจ โดยัในช้่วีงิไติรมีาส 1 จะมี้งิาน 
MOTOR SHOW แล้ะในช้่วีงิไติรมีาส 4 จะมี้งิาน Motor Expo 
ซึ่ึ�งิบริษััที่ฯ มี้ล้้กค้าประจำาอยั้่พอสมีควีร

ทั�งินี� ล่าสิุดิ์บร์ษัทมีงิานในมือุ (Backlog) รวมมูลค่ากว่า 292.7 
ล�านบาท เปิ็น Backlog ข้อุงิกลุ่มงิาน Exhibitions และ
งิาน Event จัำานวน 242.4 ล�านบาท จัะทยอุยรับรู�เปิ็นราย
ไดิ์�ในช่วงิไติรมาสิ 3-4/2565 สิ่วนที�เหลือุอุีก 50.3 ล�านบาท
เปิ็น Backlog จัากกลุ่มงิาน Interiors ซึ�งิจัะทยอุยรับรู�ราย
ไดิ์�ติั�งิแติ่ไติรมาสิ 1-2/2566อุย่างิไรก็ติาม สิำาหรับปิี 2565 
บร์ษัทฯไดิ์�วางิเปิ้าหมายรายไดิ์�รวมไว�ที� 700-800 ล�านบาท ซึ�งิ
อุาจัจัะทรงิติัว หรือุเติ์บโติข้ึ�นเล็กน�อุยจัากปิีก่อุนที�มีรายไดิ์�รวม 
786 ล�านบาท เนื�อุงิจัากในช่วงิที�ผู้่านมาบร์ษัทฯไดิ์�มีการปิรับ
โครงิสิร�างิในสิ่วนข้อุงิงิาน Interior ให�สิอุดิ์รับกับภิาวะติลาดิ์
ในปิัจัจัุบัน ดิ์ังินั�น ในช่วงิไติรมาสิสิุดิ์ท�ายข้อุงิปิีนี� จัึงิยังิคงิติ�อุงิ
ติ์ดิ์ติามการเข้�ารับงิานข้อุงิกลุ่มดิ์ังิกล่าวอุีกครั�งิ ข้ณีะที�ในช่วงิ
ครึ�งิแรกข้อุงิปิี 2565 บร์ษัทฯมีรายไดิ์�รวมแล�วที� 432.70 ล�าน
บาท โดิ์ยสิัดิ์สิ่วนรายไดิ์�ในปิีนี�จัะมาจัากกลุ่มงิาน Exhibition 
(เอุ็กซ์บ์ชั�น) และงิาน Event (อุีเว�นท์) ปิระมาณี 500-600 
ล�านบาท สิ่วนที�เหลือุจัะมาจัากกลุ่มงิานอุ์นทีเรีย (Interior)

การกล้ับมีาข็องิ "ค์งิสิ์เมนสิ์" ในครั�งิน้� เป็นการฟื้้�นติัวีที่้�ช้ัดเจน
แล้ะติ่อเน่�องิ ซึ่ึ�งิบริษััที่ฯ มี้ควีามีมีั�นใจมีากด้วียัเช้่นกันวี่าผ่ล้
การดำาเนินงิานข็องิ "คิงิส์เมีนส์" ในปี2566 จะกล้ับมีาเที่ิร์นอะ
ราวีด์ได้ ด้วียัสภัาพคล้่องิที่้�มี้อยั้่ ซึ่ึ�งิด้ข็ึ�นอยั่างิติ่อเน่�องิ ห้ล้ังิจาก
ในปีก่อนบริษััที่ฯ ได้ใช้้เคร่�องิมี่อที่างิการเงิิน ด้วียัการออกใบ
สำาคัญแสดงิสิที่ธิในการจองิซึ่่�อหุ้้นสามีัญ ครั�งิที่้� 1 (K-W1) ซึ่ึ�งิ
ครบกำาห้นดใช้้สิที่ธิแปล้งิสภัาพซึ่่�อหุ้้นสามีัญ ในวีันใช้้สิที่ธิครั�งิ
สุดที่้ายั 10 ติ.ค.น้� โดยัครอบครัวีพิเศษัสิที่ธิ์ ซึ่ึ�งิเป็นผ่้้ถ่อหุ้้นให้ญ่ 
ได้ใช้้สิที่ธิแปล้งิสภัาพเติ็มีจำานวีนใบสำาคัญแสดงิสิที่ธิ์ที่้�ถ่ออยั้่ 
มี้ล้ค่ากวี่า 52 ล้้านบาที่ แล้ะคาดวี่าจะส่งิผ่ล้ให้้บริษััที่ฯ มี้เมี็ดเงิิน
ดังิกล้่าวีเข็้ามีาประมีาณิกวี่า 95 ล้้านบาที่ ซึ่ึ�งิเมี็ดเงิินดังิกล้่าวี
บริษััที่ฯจะใช้้นำาไปเป็นเงิินทีุ่นห้มีุนเวี้ยันภัายัในบริษััที่ฯ เพ่�อเพิ�มี
ศักยัภัาพในการการเติิบโติติามีเป้าห้มีายัในอนาคติ



NBC ท้่ม่ 539 ลับ. ซื้ื�อกิจการ ม่นตรี ทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่ั�น

เป็ล่�ยุนช่�อใหม่เป็็น บมจ.คิง เจน ช่�อยุ่อ KGEN
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นายทั้ินกร พ้นพานิชย์กุล รองประธุานเจ้าหน้าทั้่�บริหาร บริษ้ทั้ เนช้�น 
บรอดแคสูติิ�ง คอร์ปอเรช้�น จำาก้ด (มหาชน) NBC เปิดเผยว์่า ทั้่�ประชุมคณ์ะ

กรรมการบริษ้ทั้ คร้�งทั้่� 10/2565เมื�อว์้นทั้่� 30 ก้นยายน 2665 โดยม่มติิทั้่�สูำาค้ญ
ทั้่�จะติ้องแจ้งติ่อติลาดหล้กทั้ร้พย์แห่งประเทั้ศไทั้ย (“ติลาดหล้กทั้ร้พย์ฯ”) ด้งน่�

-พิจารณิาอนุมีัติิให้้นำาเสนอติ่อที่้�ประชุ้มีผ่้้ถ่อหุ้้นเพ่�อพิจารณิาอนุมีัติิให้้บริษััที่ เข็้าล้งิทีุ่นโดยั
การซึ่่�อหุ้้นสามีัญในบริษััที่ มีนติร้ที่รานสปอร์ติ คอร์ปอเรช้ั�น จำากัด (มีห้าช้น) (“Montri”) โดยั
การเข็้าซึ่่�อหุ้้นข็องิ Montriจากผ่้้ถ่อหุ้้นเดิมีข็องิ Montri ได้แก่บริษััที่ พ้-เคโอเอ็น จำากัด (”ผ่้้
ข็ายัหุ้้น Montri”) จำานวีน 337,500,000 หุ้้น มี้ล้ค่าหุ้้นที่้�ติราไวี้หุ้้นล้ะ 1 บาที่ ห้ร่อคิดเป็น
สัดส่วีนร้อยัล้ะ 90 ข็องิจำานวีนหุ้้นที่ั�งิห้มีดที่้�ออกแล้ะจำาห้น่ายัแล้้วีข็องิ Montri (ข็้อมี้ล้จำานวีน
หุ้้น ณิ วีันที่้� 30 กันยัายัน 2565)โดยัมี้มี้ล้ค่าการล้งิทีุ่นรวีมี 539,000,000 บาที่ โดยั
บริษััที่จะช้ำาระค่าหุ้้นข็องิ Montri ด้วียัเงิินสดที่ั�งิจำานวีน นอกจากน้� ที่้�ประชุ้มีคณิะกรรมีการ
ได้พิจารณิาอนุมีัติิการเข็้าที่ำาสัญญาซึ่่�อข็ายัหุ้้น ข็้อติกล้งิ สัญญาอ่�น ๆ แล้ะเอกสารอ่�น ๆ ที่้�
เก้�ยัวีข็้องิกับการซึ่่�อหุ้้นข็องิ Montri (“ธุรกรรมีการซึ่่�อหุ้้นข็องิ Montri”)

-พิจารณิาอนุมีัติิการแก้ไข็เปล้้�ยันแปล้งิช้่�อบริษััที่ แก้ไข็เพิ�มีเติิมีห้นังิส่อบริคณิห้์สนธิข็องิ
บริษััที่ ข็้อ 1. เพ่�อให้้สอดคล้้องิกับการแก้ไข็เปล้้�ยันแปล้งิช้่�อบริษััที่ รวีมีถึงิการเปล้้�ยันแปล้งิช้่�อ
ยั่อห้ล้ักที่รัพยั์ เป็น บริษััที่ คิงิ เจน จำากัด (มีห้าช้น) (King Gen Public Company Limited) 
ช้่�อยั่อห้ล้ักที่รัพยั์ KGEN

-อนุมีัติิแติ่งิติั�งิ นายัอภัิช้าติิ เพ้ยัรเจริญ เข็้าดำารงิติำาแห้น่งิ กรรมีการบริษััที่ แที่นติำาแห้น่งิที่้�
วีางิล้งิ โดยัให้้มี้ผ่ล้ติั�งิแติ่วีันที่้� 30กันยัายัน 2565 เป็นติ้นไป



บอร์ด TSTE ไฟเขียวท้่ม่งบ 180 ลั�านบาท
ขยุายุธุุรกิจอาหารและธุุรกิจโซ์ล่าร์
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 โดยัการล้งิทีุ่นดังิกล้่าวี บริษััที่ฯ มี้วีัติถุประสงิค์ เพ่�อ
ข็ยัายัธุรกิจที่้�มี้อยั้่ ให้้รองิรับแล้ะติอบโจที่ยั์ควีามีติ้องิการ
ข็องิล้้กค้าที่้�เพิ�มีข็ึ�น    ซึ่ึ�งิการล้งิทีุ่นนั�นแบ่งิเป็นส่วีนแรก
จำานวีน 70 ล้้านบาที่ จะใช้้สำาห้รับเป็นการข็ยัายัธุรกิจด้าน
ข็นมีข็บเค้�ยัวี ห้ล้ังิจากเด่อนกรกฏาคมีที่้�ผ่่านมีา  บริษััที่ฯ 
ได้เข็้าซึ่่�อกิจการ บริษััที่ เนเจอร์เบสที่์ฟื้้้ด จำากัด (Nature 
Best Food - NBF)   บริษััที่ช้ั�นนำา ซึ่ึ�งิประกอบธุรกิจผ่ล้ิติ
แล้ะจำาห้น่ายัสาห้ร่ายั  สาห้ร่ายัปรุงิรส ข็นมีข็บเค้�ยัวีแล้ะ
อาห้ารสำาเร็จร้ป  NBF ถ่อได้วี่าเป็นผ่้้ครองิติล้าด อันดับ
ติ้นๆ ข็องิประเที่ศ ในกลุ้่มีล้้กค้าอุติสาห้รรมีกรรมีแล้ะร้าน
อาห้าร (Business to Business )   

 ข็ณิะเด้ยัวีกันจากการดำาเนินที่้�ผ่่านมีาในรอบ 3 เด่อน   
โรงิงิานที่้�มี้อยั้่ เดินใกล้้เติ็มีควีามีสามีารถในการผ่ล้ิติให้้กับ
ล้้กค้า    บริษััที่ฯ จึงิเล้็งิเห้็นโอกาส ควีามีติ้องิการสินค้าที่้�
เพิ�มีข็ึ�นในติล้าดข็นมีข็บเค้�ยัวี (Snack) แล้ะควีามีติ้องิการ
สินค้าที่้�มี้ควีามีห้ล้ากห้ล้ายั ที่ั�งิในส่วีนข็องิติล้าดใน
ประเที่ศแล้ะติล้าดติ่างิประเที่ศ    คณิะกรรมีการบริษััที่ฯ 
จึงิได้มี้มีติิอนุมีัติิให้้ล้งิทีุ่นข็ยัายัโรงิงิานเพิ�มีอ้ก 2 แห้่งิ   
โดยัเป็นการปรับปรุงิโรงิงิานเก่าแล้ะคล้ังิสินค้าที่้�มี้อยั้่เดิมี
มีาเป็นโรงิงิานแห้่งิที่้� 2 แล้ะโรงิงิานแห้่งิที่้� 3  ล้งิทีุ่นติิดติั�งิ
เคร่�องิจักรสายัการผ่ล้ิติให้มี่   โดยัคาดวี่าโรงิงิานให้มี่ที่ั�งิ 
2 แห้่งิ  จะสามีารถเปิดดำาเนินการได้ในไติรมีาสที่้� 1/2566 
แล้ะไติรมีาส 3/2566 ติามีล้ำาดับ ซึ่ึ�งิจะที่ำาให้้ยัอดข็ายัใน
ส่วีนข็องิสินค้าข็นมีข็บเค้�ยัวี เพิ�มีข็ึ�นเที่่าติัวีจากเดิมีที่้�มี้รายั
ได้ติ่อปีอยั้่ที่้� 300 ล้้านบาที่ติ่อปี เป็น 600 ล้้านบาที่ติ่อปี 

 นายัช้นะช้ัยั  กล้่าวีติ่อไปวี่าสำาห้รับการล้งิทีุ่นส่วีนที่้� 
2 จะเป็นการล้งิทีุ่นข็ยัายัธุรกิจบรรจุแล้ะบรรจุภััณิฑ์  ซึ่ึ�งิ
เป็นเงิินล้งิทีุ่น 50 ล้้านบาที่  โดยัปัจจุบันบริษััที่ยั่อยัข็อ
งิบริษััที่ฯ มี้สายัการผ่ล้ิติข็วีด ฝาแล้ะสายัการบรรจุนำ�ามีัน
พ่ช้  ซึ่ึ�งิมี้รายัได้ส่วีนห้นึ�งิมีาจากการบรรจุนำ�ามีันพ่ช้จาก

โรงิกล้ั�นนำ�ามีันพ่ช้ข็องิบริษััที่ฯ แล้ะรายัได้อ้กส่วีนมีาจาก
การรับจ้างิผ่ล้ิติ (OEM) ให้้กับ     แบรนด์สินค้าติ่างิๆ ที่ั�งิ
ในแล้ะติ่างิประเที่ศ  ด้วียัจุดเด่นข็องิโรงิงิาน ซึ่ึ�งิติั�งิอยั้่
บริเวีณิที่่าเร่อส่งิออกแล้ะใกล้้กับกรุงิเที่พ ที่ำาให้้สะดวีก
แล้ะงิ่ายัติ่อการกระจายัสินค้า ประกอบกับควีามีติ้องิการ
บรรจุสินค้าในล้ักษัณิะ House Brand เพิ�มีมีากข็ึ�น   เพ่�อ
เป็นการรองิรับปริมีาณิควีามีติ้องิการสินค้าที่้�เพิ�มีข็ึ�นแล้ะ
ควีามีติ้องิการร้ปแบบสินค้าบรรจุภััณิฑ์ที่้�มี้ควีามีห้ล้าก
ห้ล้ายั

     “คณีะกรรมการบร์ษัทฯ มีมติ์ลงิทุนข้ยายโรงิงิาน
เท่าติัว โดิ์ยปิรับปิรุงิคลังิสิ์นค�าข้อุงิบร์ษัทที�มีอุยู่เดิ์์ม ติ์ดิ์
ติั�งิสิายการผู้ล์ติใหม่เพื�อุให�มีบรรจัุภิัณีฑ์ที�มีความหลาก
หลายมากข้ึ�น  โรงิงิานสิ่วนที�ข้ยายจัะสิามารถึเร์�มดิ์ำาเน์น
การไดิ์�ในไติรมาสิ 2 ปิี 2566   สิามารถึรอุงิรับบรรจัุ
ผู้ล์ติภิัณีฑ์อุาหารในสิ์นค�าอุื�น ที�ไม่จัำากัดิ์เฉพาะนำ�ามันพืช
และสิามารถึบรรจัุในรูปิแบบบรรจัุภิัณีฑ์อุื�น” นายชนะ
ชัย  กล่าว 

    สำาห้รับการล้งิทีุ่นในส่วีนที่้� 3 จะเป็นการล้งิทีุ่นข็องิ
บริษััที่ยั่อยั ในการติิดติั�งิแผ่งิโซึ่ล้่าร์บนห้ล้ังิคาโรงิงิาน 
คล้ังิสินค้า ในบริเวีณิที่่าเร่อแล้ะคล้ังิสินค้า ข็องิบริษััที่ ใช้้
งิบล้งิทีุ่นรวีมี 60 ล้้านบาที่  โดยับริษััที่ฯ มี้พ่�นที่้�ที่ั�งิห้มีด 
150 ไร่ ริมีแมี่นำ�าเจ้าพระยัา ติั�งิอยั้่ป้่เจ้าสมีิงิพรายั จังิห้วีัด
สมีุที่รปราการ ใกล้้กรุงิเที่พ พ่�นที่้�จะประกอบด้วียั ที่่าเร่อ 
โรงิงิานแล้ะคล้ังิสินค้า  เบื�องติ้นบริษ้ทั้ย่อยจะลงทัุ้นแผง
โซล่าร์ขนาดไม่เกิน 1 MW จำานว์น 2 แผง  (รว์มไม่เกิน 
2 MW)  พร้อมปร้บปรุงระบบสูายสู่งไฟ   ไฟฟ้าทั้่�ได้จาก
แผงโซล่าร์จะนำามาใช้เองในกระบว์นการผลิติของบริษ้ทั้ 
เพื�อเป็นการลดติ้นทัุ้นทั้างด้านพล้งงาน คาดว์่าระบบ
แผงโซลาร์ จะสูามารถิติิดติ้�งแล้ว์เสูร็จกลางปี 2566

นายชนะช้ย  ชุติิมาว์รพ้นธุ์  ประธุานเจ้าหน้าทั้่�บริหาร บริษ้ทั้ ไทั้ยชูการ์ 
เทั้อร์มิเนิ�ล จำาก้ด (มหาชน) หรือ TSTE เปิดเผยว์่าเมื�อว์้นทั้่� 29 ก้นยายน 
2565 คณ์ะกรรมการบริษ้ทั้ฯ ม่มติิอนุม้ติิให้บริษ้ทั้ฯ และบริษ้ทั้ย่อย  ใช้
งบลงทัุ้นมูลค่า 180 ล้านบาทั้ เพื�อลงทัุ้นอาคารโรงงานและเครื�องจ้กร 
ขยายธุุรกิจด้านขนมขบเค่�ยว์ (Snack) ธุุรกิจบรรจุภ้ณ์ฑ์์และธุุรกิจผลิติ

กระแสูไฟฟ้าพล้งงานแสูงอาทั้ิติย์บนหล้งคาโรงงาน คล้งสูินค้า



ดับบลัิวเอชั่เอ กร้�ป คาดปี 65 
ผู้ลัประกอบการส้งเป็นประวัติการณ์์

 พร้อมก้าว้สูู่การเป็็น Tech Company 
ในป็ ี2567

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE

ดับบล้ิวีเอช้เอ กรุ๊ป คาดวี่าบริษััที่ฯ จะมี้ผ่ล้ประกอบการส้งิเป็น
ประวีัติิการณิ์ในปี 2565 ด้วียัคาดการณิ์อัติราการเติิบโติข็องิรายัได้รวีมี
แล้ะส่วีนแบ่งิกำาไรปกติิจะอยั้่ที่้�ร้อยัล้ะ 20 แล้ะกำาไรจากการดำาเนินงิาน 
(EBITDA) เกินร้อยัล้ะ 40 โดยัในไติรมีาสที่้� 4 ข็องิปีน้� บริษััที่ฯ ยัังิติั�งิเป้า
ที่้�จะข็ายัสินที่รัพยั์ข็นาด 208,000 ติร.มี. เข็้ากองิที่รัสติ์ WHART[1] แล้ะ 
WHAIR[2] มี้ล้ค่ารวีมี 5,400 ล้้านบาที่ อ้กด้วียั 

นางิสาวีจร้พร จารุกรสกุล้ ประธานคณิะกรรมีการบริษััที่ แล้ะประธาน
เจ้าห้น้าที่้�บริห้ารกลุ้่มี บริษััที่ ดับบล้ิวีเอช้เอ คอร์ปอเรช้ั�น จำากัด 
(มีห้าช้น) กล้่าวีวี่า "เราจะยัังิดำาเนินการติามีแผ่นโรดแมีพการที่รานส
ฟื้อร์มีองิค์กรส้่ดิจิที่ัล้ในทีุ่กกลุ้่มีธุรกิจข็องิเราอยั่างิติ่อเน่�องิ โดยัใช้้
เที่คโนโล้ยั้แล้ะนวีัติกรรมีอัจฉริยัะ ควีบค้่ไปกับการรักษัางิบดุล้ที่้�
แข็็งิแกร่งิ แล้ะสร้างิผ่ล้ติอบแที่นที่้�ด้ให้้กับผ่้้ถ่อหุ้้นข็องิเรา ติามีแผ่น
กล้ยัุที่ธ์การเติิบโติแล้ะการล้งิทีุ่นระยัะเวีล้า 5 ปี ด้วียังิบ 50,000 ล้้าน"

-แนวโน�มปิี 2565 และอุนาคติเติ์บโติยั�งิยืน-

· กลุ้่มีธุรกิจโล้จิสติิกส์ คาดวี่า ปี 2565 จะเป็นปีแห้่งิควีามีรุ่งิโรจน์ ห้ล้ังิ
จากผ่ล้ประกอบการในครึ�งิแรกข็องิปีเป็นที่้�น่าประที่ับใจ แล้ะมี้โครงิการ
ที่้�เติร้ยัมีส่งิมีอบในครึ�งิห้ล้ังิข็องิปีอ้กห้ล้ายัโครงิการ รวีมีไปถึงิการเปิดติัวี
อาคารคล้ังิสินค้าแล้ะอาคารสำานักงิานมี้ล้ค่าส้งิให้มี่ ๆ โดยัธุรกิจโล้จิสติิ
กส์ข็องิดับบล้ิวีเอช้เอ ยัังิคงิมีุ่งิมีั�นเน้นการจัดห้าบริการที่้�สามีารถสร้างิ
มี้ล้ค่าเพิ�มีให้้แก่ล้้กค้า ด้วียันวีัติกรรมีอัจฉริยัะ รวีมีถึงิควีามีร่วีมีมี่อกับ
ธุรกิจสติาร์ที่อัพติ่างิๆ

 ในครึ�งิแรกข็องิปี 2565 กลุ้่มีธุรกิจโล้จิสติิกส์ ได้ส่งิมีอบพ่�นที่้�รวีมี 
194,300 ติร.มี. แบ่งิออกเป็นโครงิการคล้ังิสินค้าให้มี่แล้ะสัญญาเช้่า
พ่�นที่้�ให้มี่จำานวีน 98,200 ติร.มี. แล้ะสัญญาเช้่าระยัะสั�นอ้ก 96,100 
ติร.มี.ที่ั�งิน้� การแพร่ระบาดข็องิโควีิด-19 แล้ะผ่ล้กระที่บที่้�มี้ติ่อพฤติิกรรมี
ผ่้้บริโภัค ส่งิผ่ล้ให้้เกิดควีามีติ้องิการเช้่าคล้ังิสินค้าระยัะสั�นเพิ�มีมีากข็ึ�น 
โดยัเฉพาะจากธุรกิจสินค้าอุปโภัคบริโภัค ธุรกิจอ้คอมีเมีิร์ซึ่ ธุรกิจจัดส่งิ
สินค้าแบบด่วีน รวีมีไปถึงิติัวีแที่นให้้บริการด้านโล้จิสติิกส์ (3PL) สำาห้รับ
ในช้่วีงิเวีล้าที่้�เห้ล้่อข็องิปี 2565 จะมี้การส่งิมีอบโครงิการคล้ังิสินค้าให้มี่ 
ๆ รวีมีพ่�นที่้�กวี่า 51,000 ติร.มี. นอกจากน้� จะมี้การเปิดติัวีโครงิการ
คล้ังิสินค้าดับบล้ิวีเอช้เอ เมีกกะ โล้จิสติิกส์ให้มี่อ้ก 2 โครงิการ แล้ะพ่�นที่้�
ส่วีนติ่อข็ยัายัข็องิโครงิการดับบล้ิวีเอช้เอ เมีกกะ โล้จิสติิกส์ เซึ่็นเติอร์ 
เที่พารักษั์ กมี. 21 (WHA Mega Logistics Center Theparak KM. 21) 
รวีมีพ่�นที่้�ที่ั�งิสิ�นกวี่า 420,000 ติร.มี.

ที่ั�งิน้� ธุรกิจโล้จิสติิกส์ข็องิดับบล้ิวีเอช้เอยัังิคงิมีองิห้าเที่คโนโล้ยั้แล้ะ
นวีัติกรรมีอัจฉริยัะอยั่างิติ่อเน่�องิ รวีมีไปถึงิควีามีร่วีมีมี่อกับธุรกิจสติาร์ที่

อัพติ่างิ ๆ เพ่�อส่งิมีอบบริการที่้�มี้มี้ล้ค่าเพิ�มีให้้แก่ล้้กค้า โดยัข็อบเข็ติที่้�อยั้่
ระห้วี่างิการศึกษัา ได้แก่ คล้ังิสินค้าอัจฉริยัะ การประยัุกติ์ใช้้เที่คโนโล้ยั้ค
วีอนติัมีคอมีพิวีติิ�งิ แล้ะการข็นส่งิที่้�เป็นมีิติรติ่อสิ�งิแวีดล้้อมี

ห้ล้ังิจากที่้�ได้ล้งิทีุ่นถ่อหุ้้นในบริษััที่ สติอเรจ เอเช้้ยั จำากัด (Storage 
Asia) ผ่้้ให้้บริการให้้เช้่าพ่�นที่้�จัดเก็บที่รัพยั์สินส่วีนบุคคล้ระดับพร้เมี้ยัมี 
แล้ะบริษััที่ จิซึ่ที่ิกซึ่์ จำากัด (Giztix) สติาร์ที่อัพผ่้้ให้้บริการแพล้ติฟื้อร์มี
ดิจิที่ัล้ด้านอ้โล้จิสติิกส์ แล้้วี ล้่าสุด ดับบล้ิวีเอช้เอ กรุ๊ป ยัังิได้ล้งิทีุ่นใน
บริษััที่สติาร์ที่อัพอ้คอมีเมีิร์ซึ่อ้ก 2 แห้่งิ ค่อ บริษััที่ เมีอร์ค้ล้าร์ จำากัด 
(Mercular) สติาร์ที่อัพอ้คอมีเมีิร์ซึ่ผ่้้เช้้�ยัวีช้าญด้านผ่ล้ิติภััณิฑ์ไล้ฟื้์
สไติล้์แล้ะเที่คโนโล้ยั้ แล้ะ บริษััที่ มีั�งิมี้ อ้คอมีเมีิร์ซึ่ จำากัด (Mungmee) 
สติาร์ที่อัพอ้คอมีเมีิร์ซึ่ B2B ที่้�มีุ่งิปฏิวีัติิการค้าแบบดั�งิเดิมีข็องิไที่ยัให้้ที่ัน
สมีัยัด้วียัการใช้้เที่คโนโล้ยั้ แล้ะข็้อมี้ล้แบบบ้รณิาการเพ่�อปรับระบบการ 
ที่ำางิานข็องิผ่้้ใช้้งิานให้้เป็นร้ปแบบดิจิที่ัล้ โดยัการล้งิทีุ่นในธุรกิจสติาร์ที่
อัพเห้ล้่าน้� ดับบล้ิวีเอช้เอ กรุ๊ป มี้เป้าห้มีายัที่้�จะผ่สานควีามีร่วีมีมี่อแล้ะ
กิจกรรมีที่างิธุรกิจเข็้ากับระบบนิเวีศโล้จิสติิกส์ที่้�แข็็งิแกร่งิข็องิบริษััที่ฯ 
ซึ่ึ�งิรวีมีถึงิคล้ังิสินค้าแล้ะศ้นยั์กระจายัสินค้าระดับพร้เมี้ยัมี

นอกจากน้� กลุ้่มีธุรกิจโล้จิสติิกส์ ยัังิมี้สำานักงิานให้้เช้่าระดับเวีิล้ด์คล้าส
พร้อมีสิ�งิอำานวียัควีามีสะดวีกครบครันแล้ะการออกแบบที่้�ยัอดเยั้�ยัมีถึงิ 
6 แห้่งิ ในกรุงิเที่พฯ แล้ะสมีุที่รปราการ รวีมีพ่�นที่้� 100,000 ติร.มี. ซึ่ึ�งิ
รวีมีถึงิดับบล้ิวีเอช้เอ ที่าวีเวีอร์ สำานักงิานให้ญ่แห้่งิให้มี่ข็องิบริษััที่ฯ ใน
ยั่านบางินา แล้ะ WHA KW S25 โครงิการสำานักงิานล้่าสุด ซึ่ึ�งิคาดวี่าจะ
แล้้วีเสร็จในราวีกล้างิปี 2566

 

· กลุ้่มีธุรกิจนิคมีอุติสาห้กรรมี ยัังิคงิติอกยัำ�าติำาแห้น่งิการเป็นผ่้้นำาด้าน
นิคมีอุติสาห้กรรมีในประเที่ศไที่ยั แล้ะข็ยัายัธุรกิจในเวี้ยัดนามีให้้เติิบโติ
มีากข็ึ�น โดยัในครึ�งิแรกข็องิปี 2565 บริษััที่ฯ สามีารถที่ำายัอดข็ายัที่้�ดิน
ที่ั�งิในประเที่ศไที่ยัแล้ะเวี้ยัดนามีได้ถึงิ 513 ไร่

ในประเที่ศไที่ยั บริษััที่ ดับบล้ิวีเอช้เอ อินดัสเติร้ยัล้ ด้เวีล้ล้อปเมีนที่์ 
จำากัด (มีห้าช้น) เป็นผ่้้พัฒนานิคมีอุติสาห้กรรมีที่้�มี้ควีามีพร้อมีที่้�จะ
ติ้อนรับนักล้งิทีุ่นด้วียัพ่�นที่้�อุติสาห้กรรมีพร้อมีข็ายักวี่า 4,250 ไร่ ใน
ที่ำาเล้ยัุที่ธศาสติร์ บริษััที่ฯ ได้พัฒนานิคมีอุติสาห้กรรมีดับบล้ิวีเอช้เอ 
ระยัองิ 36 จนเสร็จสมีบ้รณิ์แล้้วี โดยัมี้พ่�นที่้�ที่ั�งิห้มีด 1,281 ไร่ ในข็ณิะที่้�
การก่อสร้างิพ่�นที่้�ส่วีนข็ยัายัข็องินิคมีอุติสาห้กรรมีดับบล้ิวีเอช้เออ้สเที่ิร์น
ซึ่้บอร์ด 4 (WHA ESIE 4) ข็นาด 573 ไร่ คาดวี่าจะแล้้วีเสร็จในไติรมีาสที่้� 
4 ปี 2565 แล้ะจะเริ�มีก่อสร้างิโครงิการนิคมีอุติสาห้กรรมีดับบล้ิวีเอช้เอ 
อินดัสเติร้ยัล้ เอสเติที่ ระยัองิ (WHA IER) ในเด่อนติุล้าคมีน้�

บริษ้ทั้ ด้บบลิว์เอชเอ คอร์ปอเรช้�น จำาก้ด (มหาชน) หรือ ด้บบลิว์เอชเอ กรุ�ป เผยในช่ว์งคร้�ง
แรกของปี 2565 ทั้้�งสู่�กลุ่มธุุรกิจของบริษ้ทั้ฯ เติิบโติอย่างแข็งแกร่ง ได้แก่ กลุ่มโลจิสูติิ

กสู์ นิคมอุติสูาหกรรม สูาธุารณ์ูปโภคและพล้งงาน และดิจิทั้้ลแพลติฟอร์ม ทั้่ามกลางสูภาพ
เศรษฐกิจของประเทั้ศทั้่�เริ�มม่สู้ญญาณ์การฟ้�นติ้ว์ในด้านบว์กและแนว์โน้มการลงทัุ้นทั้่�สูดใสู 

โดยบริษ้ทั้ฯ ม่รายได้และสู่ว์นแบ่งกำาไรปกติิ อยู่ทั้่� 4,400 ล้านบาทั้ เพิ�มข้�นกว์่าร้อยละ 30 เมื�อ
เทั้่ยบก้บปีทั้่�ผ่านมา และม่สูินทั้ร้พย์รว์ม ณ์ ว์้นทั้่� 30 มิถิุนายน พ.ศ. 2565 รว์มมูลค่าทั้้�งสูิ�น 

86,400 ล้านบาทั้ โดยคงอ้นด้บคว์ามน่าเชื�อถิือทั้่�ระด้บ "A-"
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เมี่�อติ้นเด่อนที่้�ผ่่านมีา ดับบล้ิวีเอช้เอ อินดัสเติร้ยัล้ ด้เวีล้ล้อปเมีนที่์ 
ได้ล้งินามีในสัญญาซึ่่�อข็ายัที่้�ดินข็นาด 600 ไร่ กับบริษััที่ บ้วีายัด้ 
(ประเที่ศไที่ยั) จำากัด ผ่้้ผ่ล้ิติรถยันติ์ไฟื้ฟื้้าช้ั�นนำาข็องิจ้น ที่้�นิคมีอุติสาห้
กรรมีดับบล้ิวีเอช้เอ ระยัองิ 36 ซึ่ึ�งิเป็นการซึ่่�อข็ายัที่้�ดินครั�งิให้ญ่ที่้�สุด
ในรอบ 20 ปี โดยัคาดวี่าโรงิงิานผ่ล้ิติรถไฟื้ฟื้้าแห้่งิให้มี่น้�จะเริ�มีดำาเนิน
การในปี 2567 ด้วียักำาล้ังิการผ่ล้ิติรถยันติ์ไฟื้ฟื้้าจำานวีน 150,000 คัน
ติ่อปี การข็ายัที่้�ดินครั�งิน้�แสดงิให้้เห้็นวี่า นักล้งิทีุ่นติ่างิช้าติิให้้ควีามีสนใจ
กับนิคมีอุติสาห้กรรมีข็องิดับบล้ิวีเอช้เออยั่างิติ่อเน่�องิ นอกจากนั�น ด้ล้
ครั�งิน้�ยัังิยั่นยัันถึงิบที่บาที่ข็องิดับบล้ิวีเอช้เอ กรุ๊ป ในฐานะบริษััที่ฯ ที่้�มี้
บที่บาที่สำาคัญในการจัดติั�งิคล้ัสเติอร์ยัานยันติ์ข็องิประเที่ศไที่ยัในพ่�นที่้�
อ้อ้ซึ่้ติล้อด 20 ปีที่้�ผ่่านมีา ติล้อดจนเป็นผ่้้พัฒนานิคมีอุติสาห้กรรมีช้ั�น
นำาที่้�สนับสนุนวีิสัยัที่ัศน์ข็องิประเที่ศไที่ยัในการเป็นศ้นยั์กล้างิยัานยันติ์
ไฟื้ฟื้้าในภั้มีิภัาคเอเช้้ยัติะวีันออกเฉ้ยังิใติ้ จนถึงิปัจจุบัน ดับบล้ิวีเอช้เอ 
กรุ๊ป มี้ควีามีภัาคภั้มีิใจในการเป็นที่้�ติั�งิข็องิโรงิงิานผ่ล้ิติรถยันติ์แล้ะช้ิ�น
ส่วีนยัานยันติ์ถึงิ 277 รายัจากที่ั�วีโล้ก

ในปิระเทศัเวียดิ์นาม หลังิจัากปิระสิบความสิำาเร็จัจัากโครงิการใน
จัังิหวัดิ์เหงิะอุาน ดิ์ับบล์วเอุชเอุ อุ์นดิ์ัสิเติรียล ดิ์ีเวลลอุปิเมนท์ ยังิคงิ
ยุทธศัาสิติร์ในการข้ยายน์คมอุุติสิาหกรรมไปิยังิจัังิหวัดิ์หลักๆอุย่างิ
ติ่อุเนื�อุงิ โดิ์ยในสิ่วนข้อุงิเข้ติอุุติสิาหกรรมดิ์ับบล์วเอุชเอุ อุ์นดิ์ัสิเติ
รียล โซน 1 – เหงิะอุาน เฟสิ 1 ข้นาดิ์ 900 ไร่ ไดิ์�พัฒนาเสิร็จัสิมบูรณี์
แล�ว ครบครันดิ์�วยโครงิสิร�างิพื�นฐาน สิาธารณีูปิโภิค และการดิ์ูแลสิ์�งิ
แวดิ์ล�อุมคุณีภิาพสิูงิสิุดิ์ โดิ์ยพื�นที�ร�อุยละ 76 ข้อุงิเฟสิที� 1 ไดิ์�ปิล่อุย
เช่าให�กับลูกค�าในภิาคอุุติสิาหกรรมติ่างิ ๆ อุาท์ ช์�นสิ่วนยานยนติ์ การ
แปิรรูปิอุาหาร พลังิงิานแสิงิอุาท์ติย์ วัสิดิ์ุก่อุสิร�างิ และอุ์เล็กทรอุน์กสิ์ 
โดิ์ยมีการลงิทุนโดิ์ยติรงิจัากติ่างิปิระเทศัจัำานวน 500 ล�านเหรียญ่
สิหรัฐ ซึ�งินับว่ามากที�สิุดิ์ในจัังิหวัดิ์เหงิะอุาน ทั�งินี�จัากการคาดิ์การณี์
ความติ�อุงิการที�ดิ์์นอุุติสิาหกรรมที�สิูงิข้ึ�น บร์ษัทฯ จัึงิเร่งิก่อุสิร�างิเฟสิ 2 
ข้นาดิ์ 2,215 ไร่ ซึ�งิข้ณีะนี�อุยู่ในระหว่างิการดิ์ำาเน์นการก่อุสิร�างิ

นอกจากน้� บริษััที่ฯ กำาล้ังิวีางิแผ่นที่้�จะพัฒนาเข็ตินิคมีอุติสาห้กรรมี 
ข็นาด 5,625 ไร่ รวีมีส่วีนติ่อข็ยัายัในจังิห้วีัดถั�งิห้ัวี ซึ่ึ�งิอยั้่ในระห้วี่างิการ
ข็ออนุมีัติิโครงิการ จังิห้วีัดถั�งิห้ัวีเป็นจังิห้วีัดที่้�มี้ประช้ากรมีากที่้�สุดเป็น
อันดับ 3 ข็องิเวี้ยัดนามี แล้ะมี้ที่ำาเล้ที่้�ติั�งิยัุที่ธศาสติร์ใกล้้กับกรุงิฮานอยั
แล้ะที่่าเร่อนำ�าล้ึกแห้ล้็กเฮวี้�ยัน โดยัโครงิการ 'WHA Smart Technology 
Industrial Zone – Thanh Hoa' ซึ่ึ�งิติั�งิอยั้่ใกล้้เมี่องิห้ล้ักข็องิจังิห้วีัด 
พร้อมีที่้�จะรองิรับควีามีติ้องิการข็องินักล้งิทีุ่นด้านเที่คโนโล้ยั้มี้ล้ค่า
ส้งิ แล้ะการข็ยัายัโครงิการ 'Northern Technology Corridor' ข็องิ
เวี้ยัดนามี

เมี่�อเร็วี ๆ น้� ดับบล้ิวีเอช้เอ อินดัสเติร้ยัล้ ด้เวีล้ล้อปเมีนที่์ ได้ล้งินามี
บันที่ึกควีามีเข็้าใจสำาห้รับโครงิการนิคมีอุติสาห้กรรมีแห้่งิที่้� 3 ข็องิ
ประเที่ศเวี้ยัดนามี ในจังิห้วีัดกวี๋างินามี บนพ่�นที่้�ข็นาด 2,500 ไร่ โดยั
โครงิการ 'WHA Smart Eco Industrial Zone – Quang Nam' ซึ่ึ�งิติั�งิ
อยั้่ในที่ำาเล้ยัุที่ธศาสติร์ ใจกล้างิภัาคกล้างิ ใกล้้จังิห้วีัดดานังิแล้ะกวี๋างิ
ห้งิายั ซึ่ึ�งิในอนาคติ โซึ่นอุติสาห้กรรมีเช้ิงินิเวีศอัจฉริยัะแห้่งิน้� ติั�งิเป้าที่้�

จะรองิรับอุติสาห้กรรมีไฮเที่คสะอาด ไมี่วี่าจะเป็นอุติสาห้กรรมียัานยันติ์ 
เคร่�องิกล้ ไฟื้ฟื้้า อิเล้็กที่รอนิกส์ โที่รคมีนาคมี การแพที่ยั์ ห้ร่อโล้จิสติิกส์

· กลุ่มธุรก์จัสิาธารณีูปิโภิคและพลังิงิาน ดิ์ับบล์วเอุชเอุ ยูท์ล์ติี�สิ์ แอุนดิ์์ 
พาวเวอุร์ (WHAUP) ยังิเดิ์์นหน�าข้ยายธุรก์จัสิาธารณีูปิโภิคทั�งิภิายใน
และภิายนอุกน์คมอุุติสิาหกรรมข้อุงิดิ์ับบล์วเอุชเอุ ทั�งิในปิระเทศัไทย
และเวียดิ์นาม พร�อุมข้ยายพอุร์ทธุรก์จัดิ์�านพลังิงิานดิ์�วยการพัฒนา
โซลูชันพลังิงิานหมุนเวียนที�เปิี่ยมดิ์�วยนวัติกรรม โดิ์ยเฉพาะธุรก์จั
พลังิงิานแสิงิอุาท์ติย์

ด้านสาธารณิ้ปโภัค ดับบล้ิวีเอช้เอ ยั้ที่ิล้ิติ้�ส์ แอนด์ พาวีเวีอร์ (WHAUP) 
ยัังิคงิเดินห้น้าข็ยัายัผ่ล้ิติภััณิฑ์แล้ะการบริการอยั่างิติ่อเน่�องิ โดยัเน้นไป
ที่้�ผ่ล้ิติภััณิฑ์นำ�าเพิ�มีมี้ล้ค่า เช้่น นำ�าอุติสาห้กรรมีคุณิภัาพส้งิ (Premium 
Clarified Water) แล้ะนำ�าปราศจากแร่ธาติุ สำาห้รับประเที่ศไที่ยั ใน
ช้่วีงิครึ�งิแรกข็องิปี 2565 WHAUP มี้ปริมีาณิการจำาห้น่ายันำ�าเพ่�อ
อุติสาห้กรรมีคุณิภัาพส้งิแล้ะการบำาบัดนำ�าเส้ยั ส้งิข็ึ�นร้อยัล้ะ 10 เป็น 
62.3 ล้้านล้้กบาศก์เมีติร ในข็ณิะที่้�ปริมีาณิการจำาห้น่ายัผ่ล้ิติภััณิฑ์นำ�า
เพิ�มีมี้ล้ค่า เพิ�มีข็ึ�นกวี่าร้อยัล้ะ 19 เป็น 2.5 ล้้านล้้กบาศก์เมีติร เมี่�อ
เที่้ยับกับช้่วีงิเด้ยัวีกันข็องิปีที่้�ผ่่านมีา แล้ะเมี่�อเร็วี ๆ น้� WHAUP ยัังิ
ได้สร้างิโรงิผ่ล้ิตินำ�าเพ่�ออุติสาห้กรรมีคุณิภัาพส้งิแล้ะโรงิบำาบัดนำ�าเส้ยั
แห้่งิให้มี่ในนิคมีอุติสาห้กรรมีดับบล้ิวีเอช้เอ ระยัองิ 36 กำาล้ังิการผ่ล้ิติ
รวีมี 3.3 ล้้านล้้กบาศก์เมีติรติ่อปี เฉพาะในส่วีนข็องิผ่ล้ิติภััณิฑ์นำ�าเพิ�มี
มี้ล้ค่านั�น WHAUP มี้การพัฒนาโครงิการนำ�าเพ่�ออุติสาห้กรรมีคุณิภัาพ
ส้งิสำาห้รับผ่้้ผ่ล้ิติไฟื้ฟื้้ารายัเล้็กรายัให้มี่ (SPP) แล้้วีเสร็จด้วียักำาล้ังิการ
ผ่ล้ิติรวีมี 1.4 ล้้านล้้กบาศก์เมีติรติ่อปี แล้ะยัังิมี้การพัฒนาโรงิงิานผ่ล้ิติ
นำ�าปราศจากแร่ธาติุในนิคมีอุติสาห้กรรมีเอเช้้ยัที่้�มี้กำาล้ังิการผ่ล้ิติ 1 ล้้าน
ล้้กบาศก์เมีติรติ่อปี ดำาเนินการใกล้้เสร็จสิ�นแล้้วี นอกจากน้� WHAUP 
ยัังิได้เซึ่็นสัญญาซึ่่�อข็ายันำ�ากับล้้กค้าที่้�ติ้องิใช้้นำ�าจำานวีนมีาก ซึ่ึ�งิอยั้่ใน
กลุ้่มีอุติสาห้กรรมีการผ่ล้ิติไฟื้ฟื้้า กลุ้่มีอุติสาห้กรรมีที่างิการแพที่ยั์ 
อุติสาห้กรรมีการผ่ล้ิติแผ่งิพล้ังิงิานแสงิอาที่ิติยั์

 

สำาห้รับประเที่ศเวี้ยัดนามี WHAUP มี้โครงิการนำ�าที่้�อยั้่ระห้วี่างิการ
ดำาเนินการ 3 โครงิการ[3] ผ่ล้การดำาเนินงิานมี้การเติิบโติเพิ�มีข็ึ�นอยั่างิ
มีากถึงิร้อยัล้ะ 22 เมี่�อเที่้ยับกับช้่วีงิเด้ยัวีกันข็องิข็องิปี 2565 โดยั
เพิ�มีข็ึ�นเป็น 12.8 ล้้านล้้กบาศก์เมีติร เน่�องิจากมี้ฐานล้้กค้าแล้ะพ่�นที่้�
ครอบคลุ้มีการให้้บริการนำ�าประปามีากข็ึ�น

ด้านพล้ังิงิาน ดับบล้ิวีเอช้เอ ยั้ที่ิล้ิติ้�ส์ แอนด์ พาวีเวีอร์ ยัังิคงิข็ยัายัพอร์
ที่การล้งิทีุ่นอยั่างิติ่อเน่�องิด้วียัการพัฒนาโซึ่ล้้ช้ันพล้ังิงิานห้มีุนเวี้ยัน โดยั
เฉพาะพล้ังิงิานแสงิอาที่ิติยั์ โดยัในครึ�งิแรกข็องิปี 2565 WHAUP มี้
กำาล้ังิการผ่ล้ิติไฟื้ฟื้้าโซึ่ล้าร์ร้ฟื้ที่็อปติามีสัดส่วีนการถ่อหุ้้น (Equity MW) 
จำานวีน 62 เมีกะวีัติติ์ ในข็ณิะที่้�อ้ก 64 เมีกะวีัติติ์อยั้่ระห้วี่างิดำาเนินการ
ก่อสร้างิ นอกจากน้� ในช้่วีงิครึ�งิแรกข็องิปี 2565 ยัังิได้มี้การล้งินามี
โครงิการพล้ังิงิานแสงิอาที่ิติยั์กับผ่้้ใช้้ในภัาคอุติสาห้กรรมีให้มี่อ้ก 15 
โครงิการ คิดเป็นกำาล้ังิการผ่ล้ิติรวีมี 34 เมีกะวีัติติ์



GPSC ปิดดีลัลังท้น 25%
ในโรงไฟฟา้พล้งงานลมนอกชายุฝั่่� ง

ในไตั้้หว้้น ขนาดิ 595 MW

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE

 บัดน้� บริษััที่ โกล้บอล้ ร้นิวีเอเบิล้ซึ่ินเนอร์ยั้� จำากัด (“GRSC”) ซึ่ึ�งิเป็นบริษััที่ยั่อยัที่้�บริษััที่ฯ 
ถ่อหุ้้นร้อยัล้ะ 100 ได้ดำาเนินการติามีเงิ่�อนไข็บังิคับก่อน (Conditions precedent) ข็องิ
สัญญาซึ่่�อข็ายัหุ้้นเสร็จสิ�นแล้้วีในวีันที่้� 26 กันยัายัน 2565แล้ะได้เข็้าถ่อหุ้้นจำานวีนร้อยั
ล้ะ 25ข็องิจำานวีนหุ้้นที่ั�งิห้มีดในบริษััที่ CI Changfang Limited แล้ะบริษััที่ CI Xidao 
Limited(“บริษััที่เป้าห้มีายั”) เป็นที่้�เร้ยับร้อยัแล้้วี

 ที่ั�งิน้� บริษััที่เป้าห้มีายัเป็นผ่้้พัฒนาโครงิการการผ่ล้ิติไฟื้ฟื้้าจากพล้ังิงิานล้มีนอกช้ายัฝั�งิ 
(Offshore wind)ในไติ้ห้วีัน โดยัมี้กำาล้ังิการผ่ล้ิติไฟื้ฟื้้า รวีมีจำานวีน 595 เมีกะวีัติติ์ ประกอบ
ด้วียั โครงิการ Changfang แล้ะโครงิการ Xidao ซึ่ึ�งิมี้กำาล้ังิการผ่ล้ิติไฟื้ฟื้้า จำานวีน 547 เมีกะ
วีัติติ์ แล้ะ 48 เมีกะวีัติติ์ ติามีล้ำาดับ โดยัโครงิการดังิกล้่าวีอยั้่ในระห้วี่างิการก่อสร้างิแล้ะจะ
ที่ยัอยัเปิดดำาเนินการจนครบติามีกำาล้ังิการผ่ล้ิติไฟื้ฟื้้าภัายัในไติรมีาสที่้� 1ข็องิปี 2567

นายวรวัฒน์ พ์ทยศั์ร์ ปิระธานเจั�าหน�าที�บร์หารและกรรมการผูู้�จััดิ์การใหญ่่  
บร์ษัท โกลบอุล เพาเวอุร์ ซ์นเนอุร์ยี� จัำากัดิ์ (มหาชน) GPSC เปิิดิ์เผู้ยว่า 

“บร์ษัทฯ”ข้อุแจั�งิให�ทราบว่า ติามที�บร์ษัทฯ ไดิ์�แจั�งิเรื�อุงิการลงิทุนในโครงิการ
การผู้ล์ติไฟฟ้าจัากพลังิงิานลมนอุกชายฝั่งิในไติ�หวัน เปิ็นเงิ์นลงิทุนรวมปิระมาณี 

500 ล�านดิ์อุลลาร์สิหรัฐ ในวันที� 14กรกฏาคม 2564 ที�ผู้่านมานั�น



กลุ่มท์สิโก� แจั�งิผู้ลปิระกอุบการงิวดิ์ 9 เดิ์ือุนแรกข้อุงิปิี 2565 มีกำาไรสิุทธ์ 5,415 ล�านบาท 
เติ์บโติ 8.5% จัากช่วงิเดิ์ียวกันข้อุงิปิีก่อุนหน�า จัากการเติ์บโติข้อุงิสิ์นเชื�อุที� 5.0% สิ่งิผู้ลให�
รายไดิ์�ดิ์อุกเบี�ยสิุทธ์และรายไดิ์�ค่าธรรมเนียมธุรก์จัปิระกันภิัยเติ์บโติข้ึ�นอุย่างิมีนัยสิำาคัญ่ 

ดิ์�านอุัติราสิ่วนการกันสิำารอุงิติ่อุ NPLs ยังิคงิแข้็งิแกร่งิที�ระดิ์ับ 248% ข้ณีะที�ในช่วงิที�เหลือุ
ข้อุงิปิีนี�มุ่งิเน�นการเติ์บโติติามสิภิาวะเศัรษฐก์จัที�เร์�มฟ้�นติัว ในธุรก์จัที�สิามารถึสิร�างิโอุกาสิ 

และดิ์ูแลลูกค�าอุย่างิติ่อุเนื�อุงิ  

นายศัักดิ์์�ชัย พีชะพัฒน์ ปิระธานเจั�าหน�าที�
บร์หารกลุ่มท์สิโก� เปิดเผ่ยัวี่า ในช้่วีงิ 9 เด่อน
แรกข็องิปี 2565 เศรษัฐกิจไที่ยัมี้แนวีโน้มี
ฟื้้�นติัวีข็ึ�นอยั่างิติ่อเน่�องิจากแรงิห้นุนข็องิภัาค
ที่่องิเที่้�ยัวี ส่งิผ่ล้ให้้ภัาพรวีมีติล้าดแรงิงิานแล้ะ
การใช้้จ่ายัข็องิผ่้้บริโภัคปรับติัวีในที่ิศที่างิด้ข็ึ�น 
นอกจากน้� ยัังิมี้ปัจจัยัสนับสนุนจากรายัได้ภัาค
การเกษัติรแล้ะการปรับเพิ�มีค่าแรงิข็ั�นติำ�า รวีมี
ถึงิมีาติรการพยัุงิการบริโภัคข็องิภัาครัฐ ซึ่ึ�งิส่งิ
ผ่ล้เช้ิงิบวีกติ่อการข็ยัายัติัวีข็องิกลุ้่มีที่ิสโก้อยั่างิ
มี้นัยัสำาคัญ 

ที่ั�งิน้� ในงิวีด 9 เด่อนแรกข็องิปี 2565 กลุ้่มีที่ิส
โก้มี้กำาไรสุที่ธิ 5,415 ล้้านบาที่ เพิ�มีข็ึ�น 8.5% 
จากช้่วีงิเด้ยัวีกันข็องิปี 2564  โดยัสาเห้ติุห้ล้ัก
มีาจากการข็ยัายัติัวีข็องิสินเช้่�อที่้�ปรับส้งิข็ึ�น 
โดยัเฉพาะ สินเช้่�อจำานำาที่ะเบ้ยัน สินเช้่�อเอสเอ็
มีอ้ แล้ะสินเช้่�อธุรกิจข็นาดให้ญ่ ส่งิผ่ล้ให้้รายัได้
ข็องิธุรกิจธนาคารพาณิิช้ยั์ ที่ั�งิรายัได้ดอกเบ้�ยั
สุที่ธิแล้ะรายัได้ค่าธรรมีเน้ยัมีในธุรกิจนายัห้น้า
ประกันภััยัเติิบโติได้อยั่างิแข็็งิแกร่งิ ข็ณิะที่้�
คุณิภัาพสินที่รัพยั์ปรับติัวีด้ข็ึ�นอยั่างิติ่อเน่�องิ 
ด้วียั NPL ratio ที่้�ล้ดล้งิมีาอยั้่ที่้� 2.1% แล้ะอัติรา
การติั�งิสำารองิที่างิเครดิติยัังิคงิอยั้่ในระดับส้งิถึงิ 
248% เพ้ยังิพอติ่อการรับมี่อกับควีามีไมี่แน่นอน
ในอนาคติ ในส่วีนข็องิธุรกิจที่้�เก้�ยัวีข็้องิกับติล้าด
ทีุ่นยัังิคงิช้ะล้อติัวีเมี่�อเที่้ยับกับฐานที่้�ส้งิข็องิปี
ก่อนห้น้า รวีมีถึงิการรับร้้ผ่ล้ข็าดทีุ่นจากเงิิน

ล้งิทีุ่น เน่�องิจากผ่ล้กระที่บข็องิภัาวีะติล้าดที่้�
ผ่ันผ่วีน 

"ในช่วงิที�เหลือุข้อุงิปิี คาดิ์ว่าธุรก์จัสิ์นเชื�อุข้อุ
งิกลุ่มท์สิโก�จัะทยอุยเติ์บโติติามภิาวะเศัรษฐก์จั
ไทยที�เร์�มฟ้�นติัวในท์ศัทางิที�ดิ์ีข้ึ�นหลังิการเปิิดิ์
ปิระเทศัรับนักท่อุงิเที�ยว  อุย่างิไรก็ติาม 
กำาลังิซื�อุโดิ์ยรวมยังิคงิมีความเปิราะบางิจัาก
ระดิ์ับหนี�ครัวเรือุนที�อุยู่ในระดิ์ับสิูงิ และมีแรงิ
กดิ์ดิ์ันจัากอุัติราเงิ์นเฟ้อุที�สิ่งิผู้ลกระทบติ่อุ
กำาลังิซื�อุภิาคครัวเรือุน ที�กำาลังิเร์�มฟ้�นติัวกลับ
มา ทั�งินี� ธุรก์จัสิ์นเชื�อุข้อุงิกลุ่มท์สิโก�จัะเข้�าไปิ
ช่วยเติ์มสิภิาพคล่อุงิในระบบการเงิ์นให�แก่กลุ่ม
ลูกค�ารายย่อุยและผูู้�ปิระกอุบการข้นาดิ์เล็ก 
ผู้่านการข้ยายสิาข้าข้อุงิสิมหวังิ เงิ์นสิั�งิไดิ์� ที�ติั�งิ
เปิ้าการเปิิดิ์สิาข้าใหม่เพ์�มข้ึ�นเปิ็น 450 สิาข้า
ภิายในสิ์�นปิีนี� จัากเปิ้าหมายเดิ์์มที� 400 สิาข้า   

ทั�งินี� เรายังิคงิดิ์ำาเน์นธุรก์จัโดิ์ยมุ่งิเน�นสิร�างิการ
เติ์บโติอุย่างิค่อุยเปิ็นค่อุยไปิ ในธุรก์จัที�เราเห็น
โอุกาสิและติอุบโจัทย์สิังิคม พร�อุมยึดิ์มั�นใน
นโยบายการดิ์ูแลคุณีภิาพสิ์นทรัพย์ที�รอุบคอุบ
และรัดิ์กุม ผู้สิมผู้สิานกับการให�คำาแนะนำาที�ดิ์ี
และนำาเสินอุผู้ล์ติภิัณีฑ์ที�สิร�างิมูลค่าเพ์�มแก่
ลูกค�า รวมถึึงิช่วยเหลือุดิ์ูแลลูกค�าในทุกกลุ่มไปิ
พร�อุมกัน"  

กลั้่ม่ทิสโก�แจ�งผู้ลัประกอบการ 9 เดือนแรกปี 65

ม่กำาไรสูุทำธุิ 5,415 ล้านบาทำ เตั้ิบโตั้ 8.5%
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สำาห้รับผ่ล้ประกอบการงิวีด 9 เด่อนแรก
ข็องิปี 2565 กำาไรสุที่ธิมี้จำานวีน 5,415 ล้้าน
บาที่ ข็ยัายัติัวี 8.5% เที่้ยับกับช้่วีงิเด้ยัวีกัน
ข็องิปี 2564 จากเงิินให้้สินเช้่�อที่้�เติิบโติ 
การข็ยัายัติัวีข็องิธุรกิจนายัห้น้าประกัน
ภััยัที่้� 25.1% แล้ะค่าใช้้จ่ายัผ่ล้ข็าดทีุ่นด้าน
เครดิติที่้�ล้ดล้งิ 79.2% บริษััที่มี้รายัได้
ดอกเบ้�ยัสุที่ธิเพิ�มีข็ึ�น 0.4% ในข็ณิะที่้�รายั
ได้ที่้�มีิใช้่ดอกเบ้�ยัอ่อนติัวีล้งิ จากการช้ะล้อ
ติัวีข็องิธุรกิจที่้�เก้�ยัวีกับติล้าดทีุ่นเป็นห้ล้ัก 
ประกอบกับการล้ดล้งิข็องิกำาไรจากเคร่�องิ
มี่อที่างิการเงิิน ที่ั�งิน้� บริษััที่มี้อัติราผ่ล้
ติอบแที่นติ่อผ่้้ถ่อหุ้้นเฉล้้�ยั (ROAE) สำาห้รับ 
9 เด่อนแรกข็องิปี 2565 อยั้่ที่้� 17.6%  

เงิินให้้สินเช้่�อรวีมีข็องิกลุ้่มีที่ิสโก้ ณิ วีัน
ที่้� 30 กันยัายัน 2565 มี้จำานวีน 213,188 
ล้้านบาที่ เติิบโติ 5.0% จากสิ�นปีก่อนห้น้า 
จากการข็ยัายัติัวีข็องิสินเช้่�อธุรกิจ สิน
เช้่�อ SMEs แล้ะสินเช้่�อจำานำาที่ะเบ้ยัน โดยั
เฉพาะการเติิบโติข็องิสินเช้่�อ "สมีห้วีังิ เงิิน

สั�งิได้" ที่้�เพิ�มีข็ึ�น 14.8% จากสิ�นปีก่อนห้น้า 
สอดคล้้องิกับการเปิดเคร่อข็่ายัสาข็าที่้�เพิ�มี
ข็ึ�นในระห้วี่างิปี ในส่วีนข็องิสินเช้่�อที่้�มี้การ
ด้อยัค่าด้านเครดิติ (NPLs) ล้ดล้งิจากสิ�นปี 
2564 มีาอยั้่ที่้� 2.1% ข็องิสินเช้่�อรวีมี เป็นไป
ติามีนโยับายัการควีบคุมีคุณิภัาพสินที่รัพยั์
อยั่างิมี้ประสิที่ธิภัาพ ส่งิผ่ล้ให้้ระดับเงิิน
สำารองิห้น้�ส้ญติ่อห้น้�ที่้�ไมี่ก่อให้้เกิดรายัได้ 
(Loan Loss Coverage Ratio) อยั้่ในระดับ
ส้งิที่้� 248%  

ธนาคารที่ิสโก้ยัังิคงิรักษัาระดับฐานะเงิิน
กองิทีุ่นที่้�แข็็งิแกร่งิ โดยัมี้ประมีาณิการ
อัติราเงิินกองิทีุ่นติ่อสินที่รัพยั์เส้�ยังิ (BIS 
Ratio) อยั้่ที่้� 24.3% ส้งิกวี่าอัติราเงิิน
กองิทีุ่นข็ั�นติำ�า 11.0% ที่้�กำาห้นดโดยัธนาคาร
แห้่งิประเที่ศไที่ยั แล้ะมี้อัติราเงิินกองิทีุ่น
ช้ั�นที่้� 1 แล้ะช้ั�นที่้� 2 ติ่อสินที่รัพยั์เส้�ยังิอยั้่ที่้� 
20.2% แล้ะ 4.2% ติามีล้ำาดับ 

ผู้ลการดิ์ำาเน์นงิานข้อุงิกลุ่มท์สิโก�สิำาหรับไติรมาสิ 3 ปิี 2565 บร์ษัทมีกำาไรสิุทธ์จัำานวน 1,771 ล�านบาท เพ์�มข้ึ�น 
13.5% จัากไติรมาสิ 3 ข้อุงิปิี 2564 เปิ็นผู้ลมาจัากการเติ์บโติข้อุงิธุรก์จัสิ์นเชื�อุ สิ่งิผู้ลให�รายไดิ์�ดิ์อุกเบี�ยสิุทธ์เพ์�ม

ข้ึ�น 4.2% จัากงิวดิ์เดิ์ียวกันข้อุงิปิีก่อุนหน�า พร�อุมกับธุรก์จันายหน�าปิระกันภิัยข้ยายติัวถึึงิ 44.3% สิอุดิ์คล�อุงิ
กับปิร์มาณีสิ์นเชื�อุปิล่อุยใหม่ที�เติ์บโติ ทำาให�รายไดิ์�ค่าธรรมเนียมธุรก์จัธนาคารพาณี์ชย์ปิรับติัวดิ์ีข้ึ�น 27.7% อุีก

ทั�งิ ผู้ลข้าดิ์ทุนดิ์�านเครดิ์์ติที�คาดิ์ว่าจัะเก์ดิ์ข้ึ�น (Expected Credit Loss – ECL) ปิรับติัวลดิ์ลงิมาอุยู่ที� 0.2% ข้อุงิ
ยอุดิ์สิ์นเชื�อุเฉลี�ย เปิ็นไปิติามการควบคุมคุณีภิาพสิ์นทรัพย์อุย่างิมีปิระสิ์ทธ์ภิาพ อุย่างิไรก็ติาม ธุรก์จัที�เกี�ยวกับ

ติลาดิ์ทุนยังิคงิซบเซาเมื�อุเทียบกับช่วงิเดิ์ียวกันข้อุงิ ปิี 2564 ทั�งิรายไดิ์�ค่านายหน�าซื�อุข้ายหลักทรัพย์ลดิ์ลงิ 
15.1% จัากปิร์มาณีการซื�อุข้ายหลักทรัพย์ที�ลดิ์ลงิ และรายไดิ์�ค่าธรรมเนียมพื�นฐานจัากธุรก์จัจััดิ์การกอุงิทุนอุ่อุน

ติัวลงิ 0.9% จัากการกอุงิอุอุกทุนใหม่ที�ลดิ์ลงิในสิภิาวะติลาดิ์ทุนไม่เอุื�อุอุำานวย  

สร้ปผู้ลัประกอบการสำาหรับงวดไตรม่าส 3 
และ 9 เดิ่อนแรกของป็ ี2565 



ThaiBMA เผย การออกตราสารหนี้้�ภาคเอกชนี้ระยะยาว 
(ห้�นี้ก้�) ในี้ช่วง 9 เดืือนี้แรกนี้้� มี้มี้ลค่าที่้� 997,085 ลบ. เพิ่่�มี

ขึ้้�นี้ 22% จากช่วงเดื้ยวกันี้ขึ้องปีีที่้�แล�ว หรือค่ดืเปี็นี้ 96% ขึ้อง
มี้ลค่าการออกในี้ปีีที่้�แล�วที่ั�งปีี

 ThaiBMA เผู้ย 9 เดือนแรก 
มูลค่าออกหุ้นกู้ 997,085 ลบ. เพิ�มขึ�น 22%YoY

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

จากการปรับข็ึ�นอัติราดอกเบ้�ยันโยับายัอยั่างิ
ติ่อเน่�องิข็องิธนาคารกล้างิสห้รัฐ (เฟื้ด) แล้ะ
อัติราเงิินเฟื้้อข็องิไที่ยัที่้�อยั้่ในระดับส้งิ กดดัน
ให้้คณิะกรรมีการนโยับายัการเงิิน (กนงิ.) ปรับ
ข็ึ�นอัติราดอกเบ้�ยันโยับายัในเด่อนสิงิห้าคมีแล้ะ
กันยัายันที่้�ผ่่านมีา ส่งิผ่ล้ให้้อัติราผ่ล้ติอบแที่น
พันธบัติรรัฐบาล้ไที่ยั (Bond Yield) แล้ะอัติรา
ผ่ล้ติอบแที่นติราสารห้น้�ภัาคเอกช้นที่้�เป็นติ้น
ทีุ่นการออกติราสารห้น้�ข็องิภัาคเอกช้นในช้่วีงิ
ไติรมีาส 3 ข็ยัับติัวีข็ึ�นติ่อ แติ่ถึงิกระนั�น การ
ออกติราสารห้น้�ภัาคเอกช้นในช้่วีงิ9 เด่อนแรก
ปีน้�มี้มี้ล้ค่าส้งิเที่้ยับเที่่ากับมี้ล้ค่าการออกในปีที่้�
แล้้วีที่ั�งิปี สะที่้อนให้้เห้็นถึงิการเร่งิระดมีทีุ่นข็องิ
ผ่้้ออกภัาคเอกช้นเพ่�อล้็อคติ้นทีุ่นการก้้ยั่มีแล้ะ
สัญญาณิการฟื้้�นติัวีข็องิเศรษัฐกิจ โดยัมี้ล้ค่า
การออกติราสารห้น้�ข็องิรัฐบาล้แล้ะภัาคเอกช้น
ได้ห้นุนให้้ติล้าดติราสารห้น้�ไที่ยัข็ยัายัติัวี 4.5% 
ในช้่วีงิ 9 เด่อนแรกน้�

ดร.สมีจินติ์ ศรไพศาล้ กรรมีการผ่้้จัดการ 
สมีาคมีติล้าดติราสารห้น้�ไที่ยั (ThaiBMA) 
กล้่าวีวี่า ติล้าดติราสารห้น้�ไที่ยัเติิบโติติ่อเน่�องิ
แมี้จะถ้กกดดันจากการข็ยัับข็ึ�นข็องิอัติราผ่ล้
ติอบแที่นพันธบัติรรัฐบาล้ไที่ยั โดยัมี้ล้ค่าคงิ
ค้างิติล้าดติราสารห้น้�ไที่ยั ณิ สิ�นไติรมีาส 3 ปี 
2565 ข็ยัายัติัวี 4.5% จากสิ�นปีที่้�แล้้วี มีาอยั้่ที่้� 
15.67 ล้้านล้้านบาที่ 

เป็นผ่ล้จากการเพิ�มีข็ึ�นข็องิม้ีล้ค่าคงิค้างิติราสาร
ห้น้�ที่้�ออกโดยัรัฐบาล้แล้ะภัาคเอกช้นแมี้วี่า
ติราสารห้น้�ที่้�ออกโดยัธนาคารแห้่งิประเที่ศไที่ยั
จะมี้มี้ล้ค่าล้ดล้งิก็ติามี การออกติราสารห้น้�ภัาค
เอกช้นระยัะยัาวี (หุ้้นก้้) ในช้่วีงิ 9 เด่อนแรกน้�มี้
มี้ล้ค่าที่้� 997,085 ล้้านบาที่ เพิ�มีข็ึ�น 22% จาก

ช้่วีงิเด้ยัวีกันข็องิปีที่้�แล้้วี ห้ร่อคิดเป็น 96% 
ข็องิมี้ล้ค่าการออกในปีที่้�แล้้วีที่ั�งิปี นอกจาก
น้� การเสนอข็ายัหุ้้นก้้ติ่อนักล้งิทีุ่นที่ั�วีไป (PO) 
ในร้ปแบบข็องิหุ้้นก้้ดิจิที่ัล้เริ�มีมี้สัดส่วีนมีาก
ข็ึ�น โดยัใน 9 เด่อนแรกปีน้� มี้หุ้้นก้้ดิจิที่ัล้เสนอ
ข็ายัรวีมีกัน 9 รุ่น รวีมีกับที่้�เสนอข็ายัครั�งิแรก
ไปเมี่�อปล้ายัปีที่้�แล้้วี ที่ำาให้้จนถึงิปัจจุบัน มี้หุ้้น
ก้้ดิจิที่ัล้เสนอข็ายับนแอปพล้ิเคช้ั�น “เป่าติังิ” 
ที่ั�งิห้มีด 10 รุ่น มี้ล้ค่ารวีมี 31,095 ล้้านบาที่ 
ถ่อเป็นช้่องิที่างิการเสนอข็ายัให้มี่ที่้�เพิ�มีโอกาส
ในการล้งิทีุ่นติราสารห้น้�ให้้แก่ผ่้้ล้งิทีุ่นที่ั�วีไป

เส้นอัติราผ่ล้ติอบแที่นพันธบัติรรัฐบาล้ไที่ยั 
(Government bond yield curve) ปรับติัวีส้งิ
ข็ึ�นในไติรมีาส 3 ข็องิปี 2565 จากการที่้�เฟื้ด
เดินห้น้าปรับข็ึ�นอัติราดอกเบ้�ยันโยับายัอยั่างิ
ติ่อเน่�องิ ประกอบกับ กนงิ. มี้มีติิปรับข็ึ�นอัติรา
ดอกเบ้�ยันโยับายั อัติราผ่ล้ติอบแที่นพันธบัติร
รัฐบาล้ไที่ยัจึงิข็ยัับติัวีส้งิข็ึ�นติ่อ ที่ำาให้้ Bond 
yield ไที่ยัรุ่นอายัุ 2 ปี แล้ะ10 ปี ปรับติัวีส้งิ
ข็ึ�น123 bps. แล้ะ 132 bps. จากสิ�นปีที่้�แล้้วีมีา
อยั้่ที่้� 1.88% แล้ะ 3.21% ณิ สิ�นเด่อนกันยัายัน 
ติามีล้ำาดับ

เส้นอัติราผ่ล้ติอบแที่นติราสารห้น้�ภัาคเอกช้น 
(Corporate bond yield curve) อายัุ 5 ปีข็องิ
หุ้้นก้้ทีุ่กอันดับเครดิติปรับติัวีส้งิข็ึ�นในไติรมีาส 
3 จากการปรับข็ึ�นข็องิอัติราผ่ล้ติอบแที่น
พันธบัติรรัฐบาล้ไที่ยัแล้ะส่วีนช้ดเช้ยัควีามีเส้�ยังิ
ด้านเครดิติ (Credit spread) ส่งิผ่ล้ให้้การ
ออกหุ้้นก้้มี้ติ้นทีุ่นที่้�ส้งิข็ึ�นโดยัเฉล้้�ยั 32 pbs. 
จากเมี่�อสิ�นไติรมีาส 2 โดยั ณิ สิ�นไติรมีาส 3 
ปี 2565 หุ้้นก้้อายัุ 5 ปี อันดับเครดิติ AAA มี้
ติ้นทีุ่นดอกเบ้�ยัเฉล้้�ยัอยั้่ที่้� 3.35% AA ที่้� 3.68% 

A ที่้� 3.89% BBB+ ที่้� 5.03% แล้ะ BBB ที่้� 
5.98% กระแสเงิินล้งิทีุ่นจากติ่างิประเที่ศ 
(Fund flow) ในเด่อนกรกฎาคมี นักล้งิทีุ่นติ่างิ
ช้าติิยัังิคงิข็ายัสุที่ธิ

ติราสารห้น้�ไที่ยัติ่อเน่�องิจากไติรมีาส 2 ภัายั
ห้ล้ังิจากที่้�เฟื้ดปรับข็ึ�นอัติราดอกเบ้�ยันโยับายั
ในอัติรา 0.75% ติิดติ่อกันเป็นครั�งิที่้�สองิ ก่อน
จะกล้ับเข็้าซึ่่�อสุที่ธิเล้็กน้อยัในเด่อนสิงิห้าคมี 
แติ่เมี่�อเริ�มีมี้ควีามีช้ัดเจนในเด่อนกันยัายันวี่า
เฟื้ดจะปรับข็ึ�นดอกเบ้�ยัในอัติราที่้�ส้งิอยั่างิติ่อ
เน่�องิ จึงิมี้การข็ายัติราสารห้น้�ไที่ยัติั�งิแติ่กล้างิ
เด่อนกันยัายัน ที่ำาให้้ในไติรมีาส 3 เป็นการข็ายั
สุที่ธิติราสารห้น้�ไที่ยัข็องินักล้งิทีุ่นติ่างิช้าติิ โดยั 
ณิ สิ�นไติรมีาส 3 ปี 2565 นักล้งิทีุ่นติ่างิช้าติิมี้
ยัอดการข็ายัสุที่ธิสะสมีติั�งิแติ่ติ้นปีที่้� 3.25 ห้มี่�น
ล้้านบาที่ มี้ยัอดการถ่อครองิติราสารห้น้�ไที่ยั
เที่่ากับ 9.89 แสนล้้านบาที่ ล้ดล้งิเล้็กน้อยัจาก
สิ�นปีที่้�แล้้วี คิดเป็นสัดส่วีน 6.3% ข็องิมี้ล้ค่าคงิ
ค้างิติล้าดติราสารห้น้�ไที่ยั โดยัอายัุเฉล้้�ยัข็องิ
ติราสารห้น้�ที่้�ถ่อครองิโดยันักล้งิทีุ่นติ่างิช้าติิอยั้่
ที่้� 8.5 ปี

ที่ั�งิน้� คุณิอริยัา ติิรณิะประกิจ รองิกรรมีการ
ผ่้้จัดการ สมีาคมีติล้าดติราสารห้น้�ไที่ยั 
(ThaiBMA) กล้่าวีเพิ�มีเติิมี วี่าปี 2565 เป็นปี
ที่้�สามีที่้�มี้ล้ค่าการออกหุ้้นก้้ที่ะลุ้ 1 ล้้านล้้าน
บาที่ แล้ะจากการคาดการณิ์การออกหุ้้นก้้ใน
ไติรมีาส 4 เพ่�อที่ดแที่นรุ่นที่้�จะครบกำาห้นด
ไถ่ถอน ข็้อมี้ล้หุ้้นก้้ที่้�ได้ยั่�นข็อเสนอข็ายัแล้้วี 
ประกอบกับหุ้้นก้้ที่้�อาจเสนอข็ายัเพิ�มีเติิมีเพ่�อ
บริห้ารโครงิสร้างิที่างิการเงิินแล้ะติ้นทีุ่น ที่ำาให้้
คาดวี่าการออกหุ้้นก้้ข็องิภัาคเอกช้นในปี 2565 
จะที่ำาสถิติิการออกส้งิสุดให้มี่



สายงานวิิจััย บริิษััทหลัักทริัพย์ เอเซีีย พลััส จัำากัด (ASPS) ในกลั่�มบริิษััท เอเซีีย พลััส กริ่�ป โฮลัดิ�งส์ จัำากัด 
(มหาชน) หริือ ASPS ปริะเมินภาพริวิมการิลังท่นของตลัาดห่�นไทยตั�งแต�ต�นปีที�ผ่�านมาที�ถููกปัจัจััยลับจัาก
ภายนอกกดดัน อาทิ ควิามขัดแย�งริะหวิ�างริัสเซีีย-ยูเคริน , การิเริ�งตัวิของเงินเฟ้้อ, การิดำาเนินนโยบายการิ
เงินเชิงริ่กของ FED แลัะควิามเสี�ยงเศริษัฐกิจัเข�าสู�ภาวิะ Recession ซี่�งถูือวิ�าตลัาดห่�นได�ดูดซีับกับปริะเด็น

ดังกลั�าวิไปมาก ขณะที�ปัจัจััยในปริะเทศยังมีนำ�าหนักในทางบวิกจัากทิศทางเศริษัฐกิจัฟ้้�นตัวิ ค�าเงินบาทมี
ทิศทางชะลัอการิอ�อนค�าปริะกอบ Valuation ที�อยู�ในริะดับที�น�าสนใจั เป็นปัจัจััยด่งดูด Flow หน่น SET 

Index ช�วิง 4Q65 สู�เป้าหมาย Target ณ สิ�นปีที� 1,730 จั่ด

คุณ์เทั้ิดศ้กดิ์ ทั้ว์่ธุ่ระธุรรม รองกรรมการผู้อำานว์ย
การ สูายงานว์ิจ้ย บล.เอเซ่ย พล้สู กล้่าวีวี่า ติล้าด
หุ้้นไที่ยัในช้่วีงิ 4Q65 ได้ผ่่านจุดที่้�ถ้กแรงิกดดัน
ส้งิสุดจากปัจจัยัภัายันอกไปแล้้วี เริ�มีจาก 1) 
สงิครามี รัสเซึ่้ยั-ยั้เครน ติล้าดติอบรับมีานานกวี่า 7 
เด่อน ห้ากควีามีเส้�ยังิถ้กจำากัดเฉพาะในพ่�นที่้�ยั้เครน
แล้ะไมี่นำาส้่การใช้้อาวีุธนิวีเคล้้ยัร์ระห้วี่างิกันผ่ล้กระ
ที่บมีายัังิติล้าดหุ้้นจะไมี่มีาก 2) อัติราเงิินเฟื้้อห้ล้ายั
ประเที่ศมี้แนวีโน้มีผ่่านจุดส้งิสุดห้ล้ังิราคาสินค้า
โภัคภััณิฑ์ ปรับล้งิใกล้้เค้ยังิกับช้่วีงิติ้นปี ที่ำาให้้แรงิ
กดดันติ่อการใช้้นโยับายัการเงิินเช้ิงิรุกข็องิธนาคาร
กล้างิติ่างิๆล้ดล้งิ 3) การดำาเนินนโยับายัที่างิการ
เงิินเช้ิงิรุกใกล้้เข็้าส้่ช้่วีงิที่้ายั โดยัเฉพาะ Fed ที่้�
ติล้าดคาดช้่วีงิที่้�เห้ล้่อข็องิปีจะข็ึ�นดอกเบ้�ยัอ้ก 1% 
แล้ะปีห้น้าอ้ก 0.25% ก่อนที่้�จะล้ดล้งิในช้่วีงิครึ�งิปี
ห้ล้ังิ 4) ที่ิศที่างิเศรษัฐกิจห้ล้ายัประเที่ศที่้�ช้ะล้อล้งิ 
โดยัสห้รัฐฯ เกิดภัาวีะ Technical Recession ไป
แล้้วี, เศรษัฐกิจ อังิกฤษั สิงิคโปร์ ฟื้ิล้ิปปินส์ ช้ะล้อ
ล้งิห้ล้ังิ GDP ไติรมีาส 2 ติิดล้บ แติ่อยั่างิไรก็ติามี
การที่ยัอยัปรับล้ดคาดการณิ์ข็องิสำานักเศรษัฐกิจ
ติ่างิๆสะที่้อนถึงิการรับร้้ข็องิติล้าดไปในระดับห้นึ�งิ

ส่วีนปัจจัยัในประเที่ศที่้�ยัังิอยั้่ในโห้มีดฟื้้�นติัวีติามี
ห้ล้ังิการเปิดประเที่ศที่้�ได้แรงิห้นุนจากภัาคการ
บริโภัคในประเที่ศ การที่่องิเที่้�ยัวีแล้ะการใช้้จ่ายั
ภัาครัฐที่้�เริ�มีห้ันมีาให้้ควีามีสำาคัญกับการล้งิทีุ่น
มีากกวี่าการเยั้ยัวียัาห้ล้ังิผ่่านช้่วีงิ COVID-19 ข็ณิะ
ที่้�ในมีุมีกำาไรบริษััที่จดที่ะเบ้ยันบ้านเราที่้�ข็ยัายัติัวี
ได้ด้ โดยัฝ่ายัวีิจัยัประเมีิน EPS65F ที่้� 96.1 บาที่/
หุ้้น เติิบโติ 12%yoy แล้ะ EPS66F ที่้� 101.1 บาที่/
หุ้้น เติิบโติ 5%yoy ข็ณิะที่้�การดำาเนินนโยับายัการ
เงิิน ธปที่.ส่งิสัญญาณิข็ึ�นดอกเบ้�ยัฯแติ่ยัังิดำาเนิน
แบบค่อยัเป็นค่อยัไป โดยัเช้่�อวี่าดอกเบ้�ยัฯ ณิ สิ�น
ปีที่้� 1.25% เที่้ยับกับสห้รัฐฯ 4.25% ข็ณิะที่้�ที่ิศที่างิ
ค่าเงิินบาที่ในช้่วีงิ 4Q65 เช้่�อวี่าจะช้ะล้อการอ่อน
ค่าจากการข็าดดุล้บัญช้้เดินสะพัดที่้�ล้ดล้งิติามีราคา
พล้ังิงิานที่้�ปรับล้งิซึ่ึ�งิจะช้่วียัล้ดผ่ล้กระที่บข็องิการ
ข็าดดุล้การค้า เช้่นเด้ยัวีกับดุล้บริการที่้�จะด้ข็ึ�น
ติามีติัวีเล้ข็นักที่่องิเที่้�ยัวีติ่างิช้าติิที่้�เริ�มีเข็้าส้่ High 
Season

ทั้ิศทั้างเศรษฐกิจในประเทั้ศและผลประกอบการบ
ริษ้ทั้ฯทั้่�ม่แนว์โน้มขยายติ้ว์โดดเด่นสูว์นกระแสูโลก 
ขณ์ะทั้่�คว์ามเสู่�ยง Fx Loss ลดลงจะเป็นปัจจ้ย
ด้งดูด Fund Flow ไหลเข้าหนุน SET Index ช่ว์ง 

4Q65 ขย้บข้�นโดยคงเป้าหมายด้ชน่ ณ์ สูิ�นปีไว์้
ทั้่� 1730 จุด หรือคิดเป็นระด้บ Market Earning 
Yield Gap ทั้่� 4.3% มากกว์่าค่าเฉล่�ยย้อนหล้ง 10 
ปีทั้่� 4.2% กลยุทั้ธุ์การลงทัุ้นแนะนำาหุ้น Domestic 
หล่กเล่�ยงคว์ามผ้นผว์นจากปัจจ้ยภายนอก 
ADVANC, ASK, BBL, BEM, CENTEL, HMPRO, 
GULF

คุณิอภัิช้ญา ไช้ยัฤกษั์ ฝ่ายัล้งิทีุ่นห้ล้ักที่รัพยั์ติ่างิ
ประเที่ศ บล้.เอเซึ่้ยั พล้ัส มีองิวี่า ในช้่วีงิที่้�ผ่่าน
มีาติล้าดหุ้้นติ่างิประเที่ศถ่อวี่ามี้ควีามีผ่ันผ่วีนส้งิ 
เน่�องิจากสถานการณิ์ในปัจจุบันไมี่วี่าจะเป็นการ
ที่้�ธนาคารกล้างิห้ล้ายัประเที่ศมี้การปรับข็ึ�นอัติรา
ดอกเบ้�ยันโยับายัเพ่�อยัับยัั�งิเงิินเฟื้้อ รวีมีที่ั�งิสถานกา
รณิ์อ่�นๆในห้ล้ากห้ล้ายัประเที่ศ ไมี่วี่าจะเป็นวีิกฤติิ
ที่างิด้านพล้ังิงิานในฝั�งิยัุโรป สงิครามีระห้วี่างิรัซึ่
เซึ่้ยั-ยั้เครน แล้ะ ปัญห้าด้านอสังิห้าริมีที่รัพยั์ใน
จ้น ส่งิผ่ล้ให้้นักล้งิทีุ่นเกิดควีามีกังิวีล้ติ่อเศรษัฐกิจ
วี่าจะช้ะล้อติัวีในระยัะข็้างิห้น้า ที่ำาให้้มี้การล้ดควีามี
เส้�ยังิข็องิพอร์ติ ส่งิผ่ล้ให้้ผ่ล้ติอบแที่นข็องิติล้าด
หุ้้นที่ั�วีโล้กติั�งิแติ่ติ้นปีจนถึงิปัจจุบันปรับติัวีล้ดล้งิ 
เช้่น ดัช้น้ S&P500 ข็องิติล้าดหุ้้นสห้รัฐฯปรับล้ด
ล้งิกวี่า 23% ข็ณิะที่้�ดัช้น้ Nasdaq Composite ซึ่ึ�งิ
ประกอบไปด้วียัหุ้้นในกลุ้่มีเที่คโนโล้ยั้ ได้รับผ่ล้ก
ระที่บมีากสุดจากอัติราดอกเบ้�ยันโยับายัที่้�ปรับติัวี
ส้งิข็ึ�น ก็ปรับติัวีล้ดล้งิกวี่า 31% เช้่นกัน แติ่อยั่างิไร
ก็ด้ยัังิมี้หุ้้นบางิกลุ้่มีที่้�สามีารถสร้างิผ่ล้ติอบแที่น
ได้ด้กวี่าติล้าด นั�นก็ค่อหุ้้นในกลุ้่มี Defensive 
อยั่างิ Healthcare สะที่้อนผ่่านดัช้น้ Health Care 
Select Sector ที่้�ติั�งิแติ่ติ้นปีจนถึงิปัจจุบันปรับติัวี
ล้ดล้งิไปเพ้ยังิ 12% เที่่านั�นถ่อวี่าปรับติัวีล้ดล้งิน้อยั
กวี่าติล้าดโดยัภัาพรวีมี

สำาห้รับนักล้งิทีุ่นที่้�ติ้องิการล้ดควีามีผ่ันผ่วีนข็องิ
พอร์ติการล้งิทีุ่นในช้่วีงิเศรษัฐกิจที่้�ช้ะล้อติัวีห้ร่อช้่วีงิ
ที่้�มี้ควีามีผ่ันผ่วีนส้งิ ที่างิเล้่อกในการเพิ�มีนำ�าห้นักไป
ในหุ้้น Defensive ก็นับเป็นอ้กห้นึ�งิที่างิเล้่อกที่้�จะ
ช้่วียัล้ดควีามีผ่ันผ่วีนข็องิพอร์ติล้งิได้ เป็นผ่ล้มีาจาก
ค่าเบติ้า (ค่าควีามีเส้�ยังิเมี่�อเที่้ยับกับติล้าด) ที่้�ติำ�า 
ซึ่ึ�งิโดยัปกติิแล้้วีหุ้้น Defensive จะมี้ค่าเบติ้าที่้�น้อยั
กวี่า 1 ติัวีอยั่างิเช้่น ห้ากติล้าดปรับติัวีล้งิ 2% หุ้้น 
Defensive มีักมี้แนวีโน้มีจะปรับติัวีล้งิน้อยักวี่า 2% 
โดยัหุ้้น Defensive ห้มีายัถึงิหุ้้นที่้�บริษััที่สามีารถ
สร้างิผ่ล้ติอบแที่นที่้�สมีำ�าเสมีอ แล้ะมี้รายัได้อยั่างิ
มีั�นคงิ จากควีามีติ้องิการในติัวีสินค้าห้ร่อบริการที่้�มี้

อยั่างิติ่อเน่�องิ จึงิส่งิผ่ล้ให้้หุ้้นในกลุ้่มีน้�มี้เสถ้ยัรภัาพ
เมี่�อติ้องิเผ่ช้ิญกับช้่วีงิที่้�ติล้าดมี้ควีามีผ่ันผ่วีนส้งิ 
อ้างิอิงิจากข็้อมี้ล้ข็องิ Refinitiv IBES ในอด้ติ พบ
วี่าในช้่วีงิปี 2007-2009 ที่้�เกิดเศรษัฐกิจถดถอยั 
กำาไรข็องิบริษััที่จดที่ะเบ้ยันในดัช้น้ S&P 500 
ล้ดล้งิ 9 ไติรมีาสติิดติ่อกัน แติ่กลุ้่มี Healthcare 
ยัังิสามีารถสร้างิกำาไรเติิบโติได้ในช้่วีงิเวีล้าดังิกล้่าวี

ติ้ว์อย่างหุ้นในกลุ่ม Healthcare ฝั่งสูหร้ฐฯ 
ได้แก่ United Health (UNH US) เป็นบริษ้ทั้
ประก้นสูุขภาพทั้่�ใหญ่ทั้่�สูุดในสูหร้ฐฯหากว์้ดโดย
มูลค่าติลาดและรายได้ ประกอบธุุรกิจครอบคลุม
ติ้�งแติ่ ประก้นสูุขภาพสู่ว์นบุคคล ประก้นสูุขภาพ
สูำาหร้บองค์กร รว์มถิ้งธุุรกิจร้กษาโรคทั้้�งในรูป
แบบคลินิกและออนไลน์และระบบ Software ทั้่�ใช้
ทั้างการแพทั้ย์ โดยผลติอบแทั้นติ้�งแติ่ติ้นปีจนถิ้ง
ปัจจุบ้นอยู่ 2.7% สููงกว์่าติลาดหุ้นโดยภาพรว์มทั้่�
ด้ชน่ S&P 500 ปร้บลงถิ้ง 23% หรืออ่กหน้�งทั้าง
เลือกการลงทัุ้นทั้่�ล้อไปก้บกลุ่ม Healthcare ก็คือ
การลงทัุ้นผ่าน ETF ได้แก่ Health Care Select 
Sector SPDR® Fund (XLV US) ซ้�งกระจาย
การลงทัุ้นในบริษ้ทั้ขนาดใหญ่ สู้ญชาติิอเมริก้น 
ผู้ผลิติยา อุปกรณ์์การแพทั้ย์ รว์มถิ้งผู้ให้บริการ
ทั้างการแพทั้ย์และสูุขภาพและธุุรกิจทั้่�เก่�ยว์ข้อง 
จำานว์น 66 บริษ้ทั้ เช่น United Health (UNH 
US) Johnson & Johnson (JNJ US) Pfizer 
Inc.(PFE US) เป็นติ้น แม้ผลติอบแทั้นปร้บติ้ว์
ลดลง 12% ติ้�งแติ่ติ้นปีจนถิ้งปัจจุบ้น แติ่ก็ย้งทั้ำาผล
ติอบแทั้นชนะติลาดโดยรว์มได้

คุณิภัาดร สุข็สวีัสดิ์ ฝ่ายัที่้�ปรึกษัาด้านกล้ยัุที่ธ์การ
ล้งิทีุ่นแล้ะผ่ล้ิติภััณิฑ์ บล้.เอเซึ่้ยั พล้ัส กล้่าวีวี่า จาก
ผ่ล้กระที่บข็องินโยับายัการเงิินที่้�เข็้มีงิวีด ส่งิผ่ล้
ให้้กิจกรรมีที่างิเศรษัฐกิจโล้กในไติรมีาสที่้� 4 เริ�มีมี้
ที่ิศที่างิที่้�ช้ะล้อติัวีล้งิ ที่ั�งิน้�เช้่�อวี่าอัติราเงิินเฟื้้อที่้�ยัังิ
คงิอยั้่ระดับส้งิ จะเป็นสาเห้ติุห้ล้ักที่้�จะที่ำาให้้ธนาคาร
กล้างิห้ล้ักข็องิโล้กยัังิคงิติ้องิมี้ที่่าที่้เข็้มีงิวีดที่างิการ
เงิินอยั่างิติ่อเน่�องิ แล้ะยัังิคงิเป็นปัจจัยักดดัน
เศรษัฐกิจแล้ะสินที่รัพยั์เส้�ยังิติ่อไป ดังินั�นคำาแนะนำา
การล้งิทีุ่นในไติรมีาส 4 น้� ควีรมีองิห้ากลุ้่มีธุรกิจ
ที่้�มี้กระแสเงิินสดสมีำ�าเสมีอ มี้การจ่ายัปันผ่ล้ส้งิ มี้
ควีามีจำาเป็นติ่อการดำารงิช้้พ ซึ่ึ�งิมีักปรับติัวีล้งิน้อยัห้
ร่อปรับข็ึ�นได้ด้กวี่าติล้าด ได้แก่ กลุ้่มี Healthcare, 
Consumer Staple แล้ะ Telecommunication

บลั.เอเซื้ีย พลััส ชั่ี� Fx Loss ลัดลังดึงด้ด Fund Flow 

ไหลเข้าหนุน SET ช่ว้ง Q4/65 ขยุ้บขึ�น 
คงเป็า้ SET สูิ�นป็ไีว้้ทำ่� 1730 จุดิ

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE



SBITO เดินหน�าริ่กตลัาดเทริดห่�นออนไลัน์ในไทย ตั�งเป้าก�าวิสู�เบอริ์ 1 ตลัาดเตั�งเป้าก�าวิสู�
โบริกเกอริ์ออนไลัน์ที�ได�ริับควิามไวิ�วิางในอันดับ 1  ในใจันักลังท่นไทย เปิดสาขาใหม�เพื�อเพิ�ม

ควิามสะดวิกในการิเข�าถู่งบริิการิ ชูจั่ดขายเริทค�าคอมที�เริ�าใจั  พริ�อมเปิดปริะสบการิณ์ใหม�ของ
การิลังท่นโลักออนไลัน์ในไทย หวิังด่งกลั่�มนักลังท่นหน�าใหม�สู�ตลัาด  

มร.คาซึนาร์ โอุกาวะ ปิระธานเจั�าหน�าที�บร์หาร บร์ษัทหลัก
ทรัพย์ เอุสิบีไอุ ไทย อุอุนไลน์ จัำากัดิ์ หรือุ SBITO (สะไบ
โติะ) เปิดเผ่ยัถึงิแนวีโน้มีการล้งิทีุ่นในติล้าดหุ้้นโล้กในช้่วีงิที่้�
ผ่่านมีาวี่า แมี้ผ่ล้กระที่บข็องิโควีิด-19 จะล้ดล้งิ แติ่ก็ปฏิเสธ
ไมี่ได้วี่ายัังิมี้ปัจจัยัอ่�นๆ ที่้�ยัังิคงิส่งิผ่ล้กระที่บ อาที่ิ กรณิ้ควีามี
ข็ัดแยั้งิระห้วี่างิรัสเซึ่้ยัแล้ะยั้เครน รวีมีถึงิภัาวีะเงิินเฟื้้อที่้�ที่ั�วี
โล้กติ่างิติ้องิเผ่ช้ิญ 

รวีมีถึงิควีามีไมี่แน่นอนในติล้าดติ่างิประเที่ศโดยัเฉพาะใน
สห้รัฐอเมีริกา แล้ะปัจจัยัอ่�นๆ อ้กมีาก ที่ำาให้้ห้ล้ายัประเที่ศ
ติ่างิปรับนโยับายัเพ่�อรับมี่อกับควีามีผ่ันผ่วีนข็องิติล้าด ส่งิ
ผ่ล้ให้้ติั�งิแติ่ปล้ายัไติรมีาส 3 ข็องิปี 2565 เราเริ�มีเห้็นถึงิ
การเปล้้�ยันแปล้งิข็องิติล้าดที่้�เริ�มีปรับติัวีในที่างิบวีกเพิ�มี
ข็ึ�น แล้ะเช้่�อวี่าจะยัังิสถานะดังิกล้่าวีติ่อไปในระยัะยัาวี โดยั 
SBITO คาดการณิ์วี่าในปี 2566 ภัาพรวีมีติล้าดหุ้้นไที่ยัจะ
ข็ยัับติัวีที่างิบวีกเพิ�มีข็ึ�นติ่อเน่�องิ เน่�องิจากปัจจัยัพ่�นฐานที่างิ
เศรษัฐกิจที่้�ฟื้้�นติัวีข็ึ�นห้ล้ังิจากได้รับผ่ล้กระที่บในช้่วีงิ 2 ปีที่้�
ผ่่านมีา บริษััที่ในติล้าดจะเริ�มีกล้ับมีาดำาเนินธุรกิจได้ติามีปกติิ 
ส่งิผ่ล้ให้้ผ่ล้ประกอบการเริ�มีด้ข็ึ�น  นักล้งิทีุ่นรายัยั่อยัสามีารถ
วีิเคราะห้์ประสิที่ธิภัาพข็องิบริษััที่ติ่างิๆ ในติล้าดได้ช้ัดเจนยัิ�งิ
ข็ึ�น ซึ่ึ�งิจะส่งิผ่ล้ติ่อการติัดสินใจล้งิทีุ่นซึ่่�อข็ายัหุ้้นในติล้าดเพิ�มี
ข็ึ�นด้วียัเช้่นกัน

ด้านแนวีโน้มีภัาพรวีมีข็องิติล้าดหุ้้นไที่ยัในไติรมีาส 4 ข็องิ
ปี 2565 มีร.คาซึ่ึนาริ แสดงิควีามีเห้็นติ่อประเด็นดังิกล้่าวี
วี่า "ห้ล้ังิจากไที่ยัเริ�มีเดินห้น้าปล้ดล้็อกข็้อจำากัดแล้ะผ่ล้กระ
ที่บติ่างิๆ ที่้�เกิดข็ึ�นจากโควีิด-19  ที่ำาให้้สามีารถกล้ับมีาข็ับ
เคล้่�อนเศรษัฐกิจได้อยั่างิเติ็มีศักยัภัาพอ้กครั�งิ เมี่�อเศรษัฐกิจ
แล้ะปัจจัยัพ่�นฐานภัายัในประเที่ศเริ�มีด้ข็ึ�น ก็จะส่งิผ่ล้ด้ติ่อ
ติล้าดหุ้้นเช้่นกัน SBITO คาดวี่านักล้งิทีุ่นจำานวีนมีากจะ
ค่อยัๆ กล้ับมีาล้งิทีุ่นในติล้าดหุ้้นไที่ยัเพิ�มีข็ึ�นอยั่างิแน่นอน"

ส่วีนมีุมีมีองิข็องิติ่างิช้าติิติ่อศักยัภัาพเศรษัฐกิจข็องิไที่ยัในปี 
2566 นั�น พบวี่า ประเที่ศไที่ยัยัังิเป็นประเที่ศที่้�มี้ศักยัภัาพใน
การล้งิทีุ่นที่้�ด้ มี้ควีามีแข็็งิแกร่งิในฐานะฐานการผ่ล้ิติข็องิโล้ก
ที่้�มี้แรงิงิานฝีมี่อด้านติ่างิๆ อยั้่เป็นจำานวีนมีาก รวีมีถึงิการส่งิ
เสริมีจากภัาครัฐในการพัฒนานวีัติกรรมีเที่คโนโล้ยั้เพ่�อเสริมี
ศักยัภัาพด้านการผ่ล้ิติแล้ะผ่่อนปรนมีาติรการติ่างิๆ เพ่�อเอ่�อ
ติ่อการล้งิทีุ่นโดยัมี้เป้าห้มีายัเพ่�อดึงิกลุ้่มีทีุ่นติ่างิช้าติิในเข็้ามีา
ล้งิทีุ่นในไที่ยั ติล้อดจนศักยัภัาพในการเป็นศ้นยั์กล้างิธุรกิจ
ที่่องิเที่้�ยัวีแล้ะการพักผ่่อนข็องิภั้มีิภัาคเอเช้้ยัติะวีันออกเฉ้ยังิ

ใติ้ ที่ำาให้้ไที่ยัยัังิคงิเป็นห้นึ�งิในประเที่ศที่้�น่าล้งิทีุ่นในปัจจุบัน

SBITO เช้่�อวี่าจากภัาพรวีมีเศรษัฐกิจที่้�เริ�มีด้จะส่งิผ่ล้ให้้การ
ล้งิทีุ่นในติล้าดหุ้้นเริ�มีปรับติัวีด้ข็ึ�น โดยัเฉพาะการซึ่่�อข็ายั
หุ้้นผ่่านออนไล้น์ที่้� SBITO ยัังิครองิควีามีเป็นผ่้้นำาในติล้าด
โล้กแล้ะในไที่ยัก็จะยัิ�งิเติิบโติเพิ�มีข็ึ�นเพราะติอบโจที่ยั์ไล้ฟื้์
สไติล้์ข็องินักล้งิทีุ่นยัุคให้มี่ที่้�ห้ันมีาที่ำาธุรกรรมีที่างิการเงิิน
ติ่างิๆ ผ่่านโล้กออนไล้น์ "ปัจจุบันประเที่ศไที่ยัมี้จำานวีนบัญช้้
นักล้งิทีุ่นติล้าดหุ้้นผ่่านระบบอินเที่อร์เน็ติส้งิถึงิ 5,222,983 
บัญช้้ จากบัญช้้นักล้งิทีุ่นติล้าดหุ้้นที่ั�งิห้มีด 5,536,637 บัญช้้ 
นั�นแสดงิให้้เห้็นวี่านักล้งิทีุ่นติล้าดหุ้้นเก่อบ 100% มี้บัญช้้ซึ่่�อ
ข็ายัหุ้้นผ่่านที่างิอินเที่อร์เน็ติ โดยัปัจจุบันคนไที่ยัในทีุ่กช้่วีงิ
วีัยัเริ�มีห้ันมีาเพิ�มีควีามีมีั�นคงิที่างิการเงิินด้วียัการล้งิทีุ่นใน
ติล้าดหุ้้น จากกระแสนิยัมีดังิกล้่าวีที่ำาให้้ SBITO เช้่�อวี่านัก
ล้งิทีุ่นติล้าดหุ้้นผ่่านระบบอินเที่อร์เน็ติในไที่ยัก็จะเพิ�มีส้งิข็ึ�น
ด้วียัเช้่นกัน ดังิเช้่นในประเที่ศญ้�ปุ่นที่้�มี้บัญช้้ซึ่่�อข็ายัหุ้้นที่างิ
อินเที่อร์เน็ติส้งิถึงิ 38 ล้้านบัญช้้ในปัจจุบัน" มีร.คาซึ่ึนาริ 
กล้่าวี

"ติั�งิแติ่ไติรมาสิ 4 ข้อุงิปิี 2565 SBITO ในฐานะผูู้�นำาระดิ์ับ
โลกดิ์�านการซื�อุข้ายหุ�นผู้่านอุอุนไลน์ จัะรุกข้ยายฐานนัก
ลงิทุนใหม่อุย่างิติ่อุเนื�อุงิและดิ์ูแลนักลงิทุนข้อุงิ SBITO 
โดิ์ยจัะเพ์�มช่อุงิทางิการเข้�าถึึงิกลุ่มเปิ้าหมายเพื�อุสิร�างิ
การรับรู�ผู้่านการจััดิ์สิัมมนาให�ความรู�แก่นักลงิทุนทั�งิรูปิ
แบบอุอุนไลน์และอุอุฟไลน์  การข้ยายสิาข้าเพ์�มข้ึ�นเพื�อุให�
งิ่ายติ่อุการเข้�าถึึงิ  ร่วมสินับสินุนก์จักรรมกีฬากับสิโมสิร
นครราชสิีมา มาสิดิ์�า เอุฟซี เพื�อุสิร�างิความรู�จัักและความ
มั�นใจัในแบรนดิ์์ รวมทั�งิปิระสิานความร่วมมือุกับแบรนดิ์์
พันธม์ติรชั�นแนวหน�าเพื�อุมอุบปิระสิบการณี์ใหม่แก่นัก
ลงิทุนในไทยให�ไดิ์�เปิิดิ์โลกการลงิทุนยุคใหม่ผู้่านโลก
อุอุนไลน์ พร�อุมมอุบสิ์ทธ์ปิระโยชน์จัากการลงิทุนเพื�อุสิร�างิ
ความสิัมพันธ์กับนักลงิทุนข้อุงิ SBITO ที�ยั�งิยืน   ที�สิำาคัญ่
เรายังิคงิจัุดิ์ข้ายในเรื�อุงิอุัติราค่าคอุมม์ชชั�นในเรทพ์เศัษ เชื�อุ
ว่า SBITO จัะดิ์ึงิดิ์ูดิ์นักลงิทุนรายใหม่สิู่ติลาดิ์ โดิ์ยติั�งิเปิ้าที�
จัะสิร�างิให� SBITO ก�าวสิู่การเปิ็นบร์ษัทหลักทรัพย์อุอุนไลน์
สิากลที�ไดิ์�รับความน์ยมมากสิุดิ์ในปิระเทศัไทย" มร.คาซึนาร์ 
กล่าวถึึงิแผู้นการรุกติลาดิ์ในไทยเพื�อุก�าวสิู่ผูู้�นำาติลาดิ์

สิามารถึชมข้�อุมูล SBITO เพ์�มเติ์มไดิ์�ที� https://www.
sbito.co.th/ หรือุ https://www.facebook.com/
Sbithaionline/

SBITO  ชั่ี�ภาพรวม่การลังท้นตลัาดห้�นไทยไตรม่าส 4 

ม่แนว้โน้มเตั้ิบโตั้ หล้ง 'ทำ่องเทำ่�ยุว้ สู่งออก' สู่งสู้ญญาณ์
บว้กช้ดิเจนหล้งโคว้ิดิ-19 เริ�มคล่�คลายุ

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE



ศัูนย์ว์เคราะห์เศัรษฐก์จั ทีทีบี หรือุ ttb analytics ปิระเม์นภิาคการท่อุงิเที�ยวข้อุงิไทย
ฟ้�นติัวไดิ์�ดิ์ีกว่าที�คาดิ์จัากการเปิิดิ์ปิระเทศัที�ทำาให�การเดิ์์นทางิเข้�าอุอุกปิระเทศัสิะดิ์วกมาก
ข้ึ�น รวมถึึงิความติ�อุงิการท่อุงิเที�ยวเพ์�มมากข้ึ�นเพื�อุชดิ์เชยจัากการที�ถึูกจัำากัดิ์ไว�ก่อุนหน�า 
(Pent Up Demand) ซึ�งิสิ่งิผู้ลดิ์ีติ่อุฤดิ์ูกาลท่อุงิเที�ยวสิำาคัญ่ข้อุงิไทยช่วงิครึ�งิหลังิ 2565

โดยัคาดวี่าจำานวีนนักที่่องิเที่้�ยัวีติ่างิช้าติิปี 2565 จะ
อยั้่ที่้� 9.5 ล้้านคน จากอานิสงิส์ติล้าดนักที่่องิเที่้�ยัวี
ระยัะใกล้้ โดยัเฉพาะกลุ้่มีอาเซึ่้ยัน อินเด้ยั แล้ะ
ติะวีันออกกล้างิ สำาห้รับปี 2566 ประเมีินวี่า จำานวีน
นักที่่องิเที่้�ยัวีติ่างิช้าติิจะอยั้่ที่้� 18.5 ล้้านคน ห้ร่อคิด
เป็น 46% ข็องิยัอดนักที่่องิเที่้�ยัวีติ่างิช้าติิในปี 2562 
ซึ่ึ�งิเป็นช้่วีงิก่อนเกิดการระบาดโควีิด-19แล้ะจะเป็น
อ้กห้นึ�งิฟื้ันเฟื้้องิสำาคัญที่้�ที่ำาให้้เศรษัฐกิจไที่ยัปี 2566 
ข็ยัายัติัวีได้ 3.7%

ติัวเลข้นักท่อุงิเที�ยวติ่างิชาติ์ 8 เดิ์ือุนแรกข้อุงิปิี
เฉียดิ์ 4.4 ล�านคน นำาโดิ์ยติลาดิ์ท่อุงิเที�ยวระยะใกล�

ภัาพรวีมีการที่่องิเที่้�ยัวีที่ั�วีโล้กในปี 2565 มี้สัญญาณิ
ฟื้้�นติัวีอยั่างิติ่อเน่�องิ จากการผ่่อนคล้ายัควีามีกังิวีล้
เก้�ยัวีกับการแพร่ระบาดข็องิโรคโควีิด-19 รวีมีถึงิ
อัติราการฉ้ดวีัคซึ่้นที่้�ส้งิแล้ะครอบคลุ้มีข็ึ�น ที่ำาให้้ห้ล้ายั
ประเที่ศรวีมีที่ั�งิไที่ยัที่ยัอยัผ่่อนคล้ายัมีาติรการการ
เดินที่างิระห้วี่างิประเที่ศมีาติั�งิแติ่ช้่วีงิกล้างิปี ส่งิผ่ล้ให้้
ควีามีติ้องิการที่่องิเที่้�ยัวีเพ่�อช้ดเช้ยัที่้�ถ้กจำากัดไวี้ก่อน
ห้น้าจากนักที่่องิเที่้�ยัวีที่ั�งิในแล้ะติ่างิประเที่ศมี้แนวี
โน้มีเร่งิติัวีข็ึ�นอยั่างิเห้็นได้ช้ัด สะที่้อนได้จากติัวีเล้ข็นัก
ที่่องิเที่้�ยัวีติ่างิช้าติิที่้�ไปเยั่อนยัังิประเที่ศติ่างิ ๆ ปรับ
ติัวีด้ข็ึ�นติามีล้ำาดับ เช้่นเด้ยัวีกับประเที่ศไที่ยัที่้�ติัวีเล้ข็
นักที่่องิเที่้�ยัวีติ่างิช้าติิสะสมีติั�งิแติ่เด่อนมีกราคมี - 
สิงิห้าคมี ส้งิถึงิ 4.4 ล้้านคน ห้ร่อคิดเป็นเก่อบ 20% 
ข็องิจำานวีนนักที่่องิเที่้�ยัวีช้่วีงิก่อนสถานการณิ์โควีิด-
19

เป็นที่้�สังิเกติวี่า นักที่่องิเที่้�ยัวีติ่างิช้าติิเยั่อนไที่ยัใน
ช้่วีงิที่้�ผ่่านมีา ส่วีนให้ญ่มีาจากประเที่ศที่้�ไมี่ห้่างิไกล้
จากไที่ยัมีากนัก เห้็นได้จากยัอดนักที่่องิเที่้�ยัวีติ่างิ
ช้าติิสะสมี 8 เด่อนแรก กวี่า 1 ใน 3 เป็นกลุ้่มีนักที่่องิ
เที่้�ยัวีที่้�มี้พรมีแดนติิดห้ร่อใกล้้กับไที่ยั (เช้่น มีาเล้เซึ่้ยั 
สิงิคโปร์ เวี้ยัดนามี แล้ะล้าวี) แน่นอนวี่าส่วีนห้นึ�งิมีา
จากการผ่่อนคล้ายัมีาติรการเดินที่างิข็้ามีพรมีแดน
แล้ะการล้ดค่าธรรมีเน้ยัมีเดินที่างิเข็้าประเที่ศ ซึ่ึ�งิส่งิ
ผ่ล้ด้ติ่อการเดินที่างิเข็้าออกผ่่านด่านพรมีแดนไที่ยั
ที่ำาได้สะดวีกข็ึ�น นอกจากน้� การรุกติล้าดอินเด้ยัผ่่าน
เวีที่้ Roadshow เมี่�อช้่วีงิกล้างิปีที่้�ผ่่านมีาเพ่�อช้ดเช้ยั
ควีามีไมี่แน่นอนในการเปิดประเที่ศข็องิติล้าดจ้น รวีมี
ถึงิการเปิดเส้นที่างิบินติรงิครอบคลุ้มีเมี่องิรองิข็องิ
อินเด้ยั ยัังิห้นุนให้้นักที่่องิเที่้�ยัวีอินเด้ยัเข็้าไที่ยัเพิ�มีข็ึ�น
อยั่างิก้าวีกระโดดจากเฉล้้�ยัเด่อนล้ะ 1-2 ห้มี่�นคนช้่วีงิ
ติ้นปี เป็น 1.1 แสนคน ส่งิผ่ล้ให้้นักที่่องิเที่้�ยัวีอินเด้ยั
กล้ายัเป็นกลุ้่มีที่้�ครองิส่วีนแบ่งิติล้าดนักที่่องิเที่้�ยัวีติ่างิ
ช้าติิส้งิเป็นอันดับ 2 รองิจากมีาเล้เซึ่้ยั อ้กที่ั�งิติล้าด
ติะวีันออกกล้างิซึ่ึ�งิเป็นกลุ้่มีมี้กำาล้ังิซึ่่�อส้งิก็เติิบโติได้
อยั่างิโดดเด่น อาที่ิ ซึ่าอุดิอาระเบ้ยั สห้รัฐอาห้รับเอมีิ
เรติส์ แล้ะอิสราเอล้ ห้นุนการเติิบโติในแงิ่ข็องิรายัรับ
จากการที่่องิเที่้�ยัวีอ้กด้วียั

ที่ั�งิน้� ห้ากพิจารณิาร่วีมีกับจำานวีนเที่้�ยัวีบินพาณิิช้ยั์
ข็าเข็้าระห้วี่างิประเที่ศมีายัังิที่่าอากาศยัานห้ล้ัก 
(สุวีรรณิภั้มีิแล้ะดอนเมี่องิ) ก็พบวี่า เพิ�มีข็ึ�นเป็นเที่่า
ติัวีจาก 3,774 เที่้�ยัวีบินในเด่อนมีกราคมี เป็น 7,659 
เที่้�ยัวีบินในเด่อนสิงิห้าคมีที่้�ผ่่านมีา ห้ร่อราวี 46.5% 
เมี่�อเที่้ยับกับช้่วีงิก่อนสถานการณิ์โควีิด-19 แล้ะคาด
วี่ามี้แนวีโน้มีเพิ�มีข็ึ�นติามีควีามีติ้องิการเดินที่างิช้่วีงิ
เที่ศกาล้ที่่องิเที่้�ยัวีปล้ายัปี จึงิเป็นไปได้วี่าจำานวีนเที่้�ยัวี
บินพาณิิช้ยั์ข็าเข็้าระห้วี่างิประเที่ศจะแติะ 60% ได้ใน
ช้่วีงิสิ�นปีน้�

ttb analytics ปิระเม์นนักท่อุงิเที�ยวติ่างิชาติ์ปิีนี�ดิ์ี
กว่าคาดิ์ที� 9.5 ล�านคน มอุงิปิี 2566 อุาจัสิูงิถึึงิ 18.5 
ล�านคน

นับติั�งิแติ่ประกาศปล้ดล้็อกเงิ่�อนไข็ให้้นักที่่องิเที่้�ยัวี
ติ่างิช้าติิเที่้�ยัวีไที่ยัผ่่านการยักเล้ิกระบบ Thailand 
Pass กล้ายัเป็นแรงิห้นุนสำาคัญให้้ช้าวีติ่างิช้าติิ
สามีารถเดินที่างิที่่องิเที่้�ยัวีในไที่ยัสะดวีกข็ึ�น โดยั
เฉพาะในช้่วีงิฤด้กาล้ที่่องิเที่้�ยัวีครึ�งิห้ล้ังิปี 2565 ซึ่ึ�งิ
แมี้วี่าประเที่ศในภั้มีิภัาคเอเช้้ยัแปซึ่ิฟื้ิกจะส่งิสัญญาณิ
เปิดประเที่ศรับนักที่่องิเที่้�ยัวีติ่างิช้าติิเช้่นกัน แติ่คาด
วี่าจะไมี่กระที่บติัวีเล้ข็นักที่่องิเที่้�ยัวีข็องิไที่ยัช้่วีงิปล้ายั
ปี เน่�องิจากพฤติิกรรมีเที่้�ยัวีนอกประเที่ศภัายัห้ล้ังิการ
เปิดประเที่ศส่วีนให้ญ่จะเริ�มีติ้นจากจุดห้มีายัปล้ายั
ที่างิระยัะใกล้้ (Short Haul Destination) ก่อนในปี
น้� แล้ะไที่ยัก็ได้อานิสงิส์จากกลุ้่มีที่้�มี้แนวีพรมีแดนติิด
กัน รวีมีถึงิอินเด้ยั แล้ะติะวีันออกกล้างิ เช้่นเด้ยัวีกับ
การเปิดประเที่ศข็องิกลุ้่มีเอเช้้ยัแปซึ่ิฟื้ิกที่้�โดยัมีากจะ
เป็นนักที่่องิเที่้�ยัวีจากประเที่ศใกล้้เค้ยังิอยั่างิญ้�ปุ่น 
เกาห้ล้้ใติ้ จ้น ไติ้ห้วีัน แล้ะฮ่องิกงิ

ดังินั�น ttb analytics จึงิประเมีินวี่า นักที่่องิเที่้�ยัวี
ติ่างิช้าติิเดินที่างิเข็้าไที่ยัช้่วีงิครึ�งิห้ล้ังิปี 2565 จะอยั้่
ที่้� 7.3 ล้้านคน เพิ�มีข็ึ�นจากครึ�งิปีแรกถึงิ 2.5 เที่่า ส่งิ
ผ่ล้ให้้จำานวีนนักที่่องิเที่้�ยัวีติ่างิช้าติิติล้อดที่ั�งิปี 2565 
อยั้่ที่้� 9.5 ล้้านคน (จากประมีาณิการเดิมีที่้� 7 ล้้านคน) 
สร้างิรายัได้ราวี 4.6 แสนล้้านบาที่ สำาห้รับปี 2566 
คาดวี่าจำานวีนนักที่่องิเที่้�ยัวีติ่างิช้าติิจะอยั้่ที่้� 18.5 ล้้าน
คน ห้ร่อคิดเป็น 46% ข็องิติัวีเล้ข็นักที่่องิเที่้�ยัวีติ่างิ
ช้าติิในปี 2562

อยั่างิไรก็ด้ แมี้กิจกรรมีที่างิเศรษัฐกิจที่้�สะที่้อนผ่่าน
ข็้อมี้ล้การเคล้่�อนที่้� (Google Mobility Data) ใน
ห้มีวีดที่้�เก้�ยัวีข็้องิกับการที่่องิเที่้�ยัวีได้เริ�มีกล้ับมีา
เป็นปกติิแล้้วีติั�งิแติ่เด่อนกุมีภัาพันธ์ แติ่ระดับการ
ฟื้้�นติัวีในภัาพรวีมียัังิคงิติำ�ากวี่าก่อนสถานการณิ์โค
วีิด-19 อยั้่มีาก สะที่้อนผ่่านดัช้น้ผ่ล้ผ่ล้ิติภัาคบริการ 
(Service Production Index) ในห้มีวีดที่้�พักแรมี

แล้ะบริการด้านอาห้ารที่้�ยัังิอยั้่ในระดับติำ�ากวี่าก่อน
วีิกฤติราวีครึ�งิห้นึ�งิ เน่�องิจากสถานการณิ์การที่่องิ
เที่้�ยัวีในประเที่ศที่้�กล้ับมีาคึกคักได้ในระยัะห้ล้ังิมี้แรงิ
ห้นุนสำาคัญจากไที่ยัเที่้�ยัวีไที่ยัเป็นห้ล้ัก ที่ำาให้้ภัาพรวีมี
จังิห้วีัดที่้�พึ�งิพารายัได้จากนักที่่องิเที่้�ยัวีติ่างิช้าติิส้งิ
ฟื้้�นติัวีได้จำากัด สอดคล้้องิกับอัติราการเข็้าพักแรมี 
(Occupancy Rate) ข็องิภัาคใติ้ที่้�เฉล้้�ยัอยั้่ที่้�เพ้ยังิ 
40% เมี่�อเที่้ยับกับอัติราการเข็้าพักแรมีข็องิภัาคเห้น่อ
ซึ่ึ�งิพึ�งิพารายัได้จากนักที่่องิเที่้�ยัวีช้าวีไที่ยัเป็นห้ล้ักที่้� 
50%

ชี�ธุรก์จัโรงิแรมปิี 2566 ยังิเจัอุความท�าทายอุีกมาก 
แนะปิรับติัวเพื�อุลดิ์ติ�นทุน

แม�ธุรก์จัโรงิแรมที�พึ�งิพารายไดิ์�จัากนักท่อุงิเที�ยว
ไทยเปิ็นหลักมีแนวโน�มฟ้�นติัวไดิ์�เร็วจัากโมเมนติัม
การท่อุงิเที�ยวภิายในปิระเทศั แติ่ ttb analytics 
มอุงิว่า ภิาคการท่อุงิเที�ยวข้อุงิไทยจัะสิามารถึกลับ
เข้�าสิู่ภิาวะปิกติ์ไดิ์�ในช่วงิปิลายปิี 2567 ทำาให�ธุรก์จั
โรงิแรมยังิติ�อุงิเผู้ช์ญ่ความท�าทายอุีกมากในปิี 
2566 จัากการที�นักท่อุงิเที�ยวไทยที�มีกำาลังิซื�อุสิูงิ
บางิสิ่วนจัะเร์�มอุอุกเดิ์์นทางิท่อุงิเที�ยวติ่างิปิระเทศั
มากข้ึ�น ข้ณีะที�รายไดิ์�จัากนักท่อุงิเที�ยวติ่างิชาติ์จัะ
กลับมาใกล�เคียงิกับก่อุนสิถึานการณี์โคว์ดิ์-19 ก็
อุาจัติ�อุงิรอุแรงิสิ่งิจัากกลุ่มหลักอุย่างินักท่อุงิเที�ยว
จัีนที�คาดิ์ว่าจัะกลับมาเยือุนไทยไดิ์�เติ็มที�ในช่วงิครึ�งิ
หลังิข้อุงิปิี 2566

นอุกจัากนี� อุุปิทาน (Supply) ห�อุงิพักโดิ์ยรวมก็
มีแนวโน�มเพ์�มข้ึ�นอุย่างิรวดิ์เร็ว จัากอุุปิทานเดิ์์มที�
โรงิแรมบางิสิ่วนซึ�งิปิระสิบภิาวะข้าดิ์ทุนก่อุนหน�านี�
จัะกลับมาดิ์ำาเน์นก์จัการเติ็มรูปิแบบหลังิท่อุงิเที�ยว
เร์�มฟ้�น ทำาให�ห�อุงิพักใหม่ที�จัะเข้�ามาเพ์�มเติ์มจัาก
การเปิิดิ์ติัวโรงิแรมข้อุงิผูู้�ปิระกอุบการข้นาดิ์ใหญ่่
มากกว่า 20 แห่งิในปิี 2566 หลังิจัากที�ชะลอุการ
เปิิดิ์อุอุกไปิในช่วงิปิิดิ์ปิระเทศั ท่ามกลางิการแข้่งิข้ัน
ดิ์�านราคาข้อุงิธุรก์จัโรงิแรมที�รุนแรงิข้ึ�น เห็นไดิ์�จัาก
ราคาห�อุงิพักเฉลี�ยทั�งิปิระเทศัในปิัจัจัุบันที�ยังิติำ�ากว่า
ระดิ์ับก่อุนสิถึานการณี์โคว์ดิ์-19 ถึึงิกว่า 30% สิวน
ทางิกับติ�นทุนค่าแรงิและการดิ์ำาเน์นงิานที�ปิรับสิูงิข้ึ�น
เปิ็นเงิาติามติัว

ฉะนั�น กลยุทธ์สิำาคัญ่ข้อุงิธุรก์จัโรงิแรมจัึงิหนีไม่พ�น
เทรนดิ์์การปิรับติัวเพื�อุติอุบสินอุงิพฤติ์กรรมนักท่อุงิ
เที�ยวที�เปิลี�ยนไปิ การนำาเทคโนโลยีมาใช�และการ
หันมาเพ์�มช่อุงิทางิการข้ายอุอุนไลน์มากข้ึ�น ติลอุดิ์
จันการมุ่งิเน�นเพ์�มปิระสิ์ทธ์ภิาพในการดิ์ำาเน์นการ 
เพื�อุลดิ์ติ�นทุนทั�งิในสิ่วนข้อุงิติ�นทุนคงิที�และติ�นทุน
แปิรผู้ันให�มีความคล่อุงิติัวรับมือุกับความเสิี�ยงิที�อุาจั
เก์ดิ์ข้ึ�นในอุนาคติ

ttb analytics ชั่ี� ยอดนักท่องเที�ยวต่างชั่าติ
เที�ยวไทยปีนี�แตะ 9.5 ลั�านคน 

มองป็ ี2566 อาจทำะลุ 18.5 ล้านคน 

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE



บล.ท์สิโก�ชี�ติลาดิ์หุ�นไทยยังิเคลื�อุนไหวในท์ศัทางิดิ์ีกว่าติลาดิ์หุ�นโลก แนะทยอุยซื�อุสิะสิม
ช่วงิโค�งิสิุดิ์ท�ายข้อุงิปิี 2565 ใน 4 ธีม เพื�อุกระจัายความเสิี�ยงิรับติลาดิ์หุ�นผู้ันผู้วน ไดิ์�แก่ 

1.ธีมหุ�นไดิ์�ปิระโยชน์ดิ์อุกเบี�ยข้าข้ึ�น 2. ธีมหุ�น Re-opening ธุรก์จัมั�นคงิทนทานภิาวะ
เงิ์นเฟ้อุ 3. ธีมหุ�นที�มีปิัจัจััยสินับสินุนเฉพาะติัว 4. ธีมหุ�น Bottom Fishing

นายอุภิ์ชาติ์ ผูู้�บรรเจั์ดิ์กุล ผูู้�อุำานวยการอุาวุโสิ สิายงิาน
ว์เคราะห์เช์งิกลยุทธ์ บร์ษัทหลักทรัพย์ ท์สิโก� จัำากัดิ์ เปิด
เผยว่า ตัวชี้ที่ส�าคัญของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังคงดีอยู่ และ
แรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่ผ่อนคลาย คาดจะส่งผลให้เศรษฐกิจ
สหรัฐฯ สหรัฐฯ กลับมาขยายตัวมากกว่าระดับ 3% ในช่วง
ไตรมาส 3/2565 และไตรมาส 4/2565 อย่างไรก็ตาม 
เศรษฐกิจสหรัฐฯ น่าจะเข้าสู่ “ภิาวะถึดิ์ถึอุยที�แท�จัร์งิ” ในช่วง
ครึ่งหลังปี 2566 เพราะคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) น่า
จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะ
ขึ้นมาสู่ระดับ 4.25-4.50% ในปีนี้ และ 4.50-4.75% ในปีหน้า 
และอัตราการว่างงานที่ควรจะต้องสูงกว่าระดับ 5% ขึ้นไป จึง
จะท�าให้ FED พอใจที่จะกดเงินเฟ้อปรับตัวลงได้

ทั้งนี้ ปัจจุบันทั้ง 3 ดัชนีหลักของตลาดหุ้นสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะ
หมีครบหมดแล้ว หลังปรับตัวลงมากกว่า -20% จากที่เคยขึ้น
สูงสุดในช่วงปลายปีที่แล้ว แต่สถานการณ์ขณะนี้ บล.ทิสโก้
มองว่านักลงทุนควรเผื่อใจไว้ส�าหรับกรณีที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ 
อาจถล�าลึกเข้าสู่ภาวะหมีมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อิง
จากการศึกษาภาวะหมีของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ในอดีตนับตั้งแต่
ปี 2503 เป็นต้นมา บล.ทิสโก้พบว่า จะกินเวลาเฉลี่ยประมาณ 
14 เดือน และจะปรับตัวลงเฉลี่ยประมาณ -34% จากจุด
สูงสุด เพราะฉะนั้น หากตลาดหุ้นสหรัฐฯ เข้าสู่ภาวะหมีเทียบ
เท่ากับค่าเฉลี่ยในอดีต อาจเห็นจุดต�่าของตลาดหุ้นสหรัฐฯ ใน
ช่วงปลายไตรมาส 1 ถึงต้นไตรมาส 2 ของปีหน้า ที่ระดับดัชนี 
S&P500 บริเวณ 3,140 – 3,240 จุด หรือคิดเป็นโอกาสการ
ปรับลดลง (Downside) อีกราว 10-12% จากปัจจุบันที่อยู่ที่
ประมาณ 3,600 จุด

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ มีลุ้นผลกระทบเชิงบวก
จากการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ ((US Mid-Term 
Elections Rally) ซึ่งตลาดหุ้นสหรัฐฯ มักให้ผลตอบแทนเป็น
บวกเสมอ เฉลี่ย +7.3% ด้วยระดับความเชื่อมั่นสูงถึง 86% น่า
จะเป็นความหวังหนึ่งที่อาจช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนได้ 
หลังจากที่ปลายไตรมาส 3 ที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทิ้งตัวลง
อย่างหนักแตะระดับต�่าสุดในรอบ 2 ปี

ส�าหรับการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนช่วงกลาง
เดือนนี้ หากจีนส่งสัญญาณผ่อนคลายการด�าเนินนโยบายการ
เงินและนโยบาย “Zero Covid” รวมทั้งการเร่งรัดนโยบายการ
คลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ บล.ทิสโก้คาดว่าตลาดหุ้นไทยจะ
ตอบสนองเชิงบวกต่อผลการประชุมดังกล่าว เนื่องจากไทย
พึ่งพาการค้าและการท่องเที่ยวจากจีนมากเป็นอันดับ 1 น่าจะ
ได้ประโยชน์สูง

ด้านงบแบงก์ที่จะทยอยประกาศผลประกอบการในช่วงกลาง
เดือนนี้ บล.ทิสโก้คาดว่าหุ้นกลุ่มแบงก์ที่อยู่ภายใต้การวิเคราะห์
ของบล.ทิสโก้ทั้ง 7 แห่งจะออกมาดี มีก�าไรสุทธิโดยรวมอยู่ที่ 
5.08 หมื่นล้านบาทใน 3/2565 เพิ่มขึ้น 28.1% เมื่อเทียบกับปี
ก่อน (YoY) และเพิ่ม 2.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน หลัก ๆ 
จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิที่เพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว
และการเติบโตของสินเชื่อ ขณะที่การตั้งส�ารองฯ ในไตรมาสนี้
คาดว่าจะลดลงได้เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

โดยสรุป ถึงแม้ตลาดหุ้นโลกช่วงนี้จะมีความผันผวนสูง และ
กดดันให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงตาม แต่ตลาดหุ้นไทยยัง
เคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีกว่าตลาดหุ้นโลก (Outperform) และ
เป็นไปตามที่บล.ทิสโก้มองไว้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนที่
ผ่านมา จึงมองว่าเป็นจังหวะซื้อสะสมช่วงสุดท้ายของปีนี้ หุ้น
ที่บล.ทิสโก้แนะน�าในเดือนตุลาคมนี้ จะเน้นการลงทุนในหลาย 
ๆ ธีม เพื่อกระจายความเสี่ยงได้แก่ 1. ธีมหุ้นได้ประโยชน์จาก
ดอกเบี้ยปรับขึ้น แนะน�า BBL 2. ธีมหุ้น Re-opening ธุรกิจ
มั่นคงมีความทนทานสูงต่อภาวะเงินเฟ้อและความไม่แน่นอน
ของเศรษฐกิจ แนะน�า BDMS และ BEM 3.ธีมหุ้นที่มีปัจจัย
สนับสนุนเฉพาะตัว เด่น DTAC, KISS และ PIMO 4. ธีมหุ้น 
Bottom Fishing แนะน�า BANPU และ MTC

เพราะฉะนั�น หุ�นเดิ์่นที�บล.ท์สิโก�แนะนำาในเดิ์ือุนติุลาคม คือุ 
BANPU, BBL, BDMS, BEM, DTAC, KISS, MTC และ PIMO 
ดิ์�านแนวรับสิำาคัญ่เดิ์ือุนนี�อุยู่ที� 1,575 – 1,580 จัุดิ์ แนวรับ
ติ่อุไปิที� 1,530-1,550 จัุดิ์ และแนวติ�านสิำาคัญ่อุยู่ที� 1,600 
– 1,610 จัุดิ์ และแนวติ�านติ่อุไปิที� 1,630 จัุดิ์ 1,650 จัุดิ์ และ 
1,675 จัุดิ์ติามลำาดิ์ับ

บลั.ทิสโก� ชั่ี�แนวรับสำาคัญเดือนนี�อย้่ที�
 1,575 – 1,580 จ้ด/ต�าน

สูำาค้ญอยุู่ทำ่� 1,600 – 1,610 จุดิ-แจกหุ้นเดิ่น 
BANPU, BBL, BDMS, BEM, DTAC, KISS, MTC และ PIMO

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE



ส.นักวิเคราะห์ เผู้ยจ้ดส้งส้ดของ SET Index 
ชั่่วง ต.ค. - ธ.ค. 65 

เฉล่�ยุทำ่�ระดิ้บ 1,709 จุดิ / 4 หุ้นเดิ่น
 ADVANC-AOT-BBL-KBANK

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

นายสมบัติ นริาวิ่ฒิิชัย เลัขาธิิการิสมาคมนักวิิเคริาะห์การิลังท่น แถูลังผ่ลัการิสำาริวิจัควิามเห็น
ของนักวิิเคริาะห์แลัะผู่�จััดการิกองท่นต�อม่มมองในด�านการิลังท่นแลัะคาดการิณ์ทิศทางดัชนี

ริาคาห่�นไทย (SET Index) โดยคริั�งนี�มีผู่�ตอบแบบสำาริวิจัทั�งหมด 25 บริิษััท แบ�งเป็นบริิษััทหลััก
ทริัพย์จัำานวิน 22 บริิษััท บริิษััทหลัักทริัพย์จััดการิกองท่นจัำานวิน 1 บริิษััท แลัะบริิษััทโกลัด์ฟ้ิวิเจั

อริ์ส 2 บริิษััท ซี่�งได�ปริับสมมติฐานหลัักเป็นปัจัจั่บันแลั�วิ ผ่ลัสำาริวิจัโดยสริ่ป ดังนี�

สมีมีติิฐาน GDP ปี 65 นั�นผ่้้ติอบทีุ่กรายัมีองิวี่าเป็น
บวีก ผ่้้ติอบที่้�ให้้ติัวีเล้ข็ติำ�าสุดค่อ 2.00% ส่วีนค่าเฉล้้�ยั
อยั้่ที่้� 3.09% ล้ดล้งิจากการสำารวีจครั�งิก่อน (ก.ค.65) 
ซึ่ึ�งิเคยัใช้้สมีมีติิฐานที่้� 3.18%

ส่วีนสมีมีติิฐาน GDP ปี 66 นั�นผ่้้ติอบทีุ่กรายัมีองิวี่า
เป็นบวีก โดยัมี้ค่าเฉล้้�ยัอยั้่ที่้� 3.86%

ทางิดิ์�านสิมมติ์ฐานราคานำ�ามัน มีค่าเฉลี�ยข้อุงิผูู้�ติอุบ
แบบสิอุบถึามที� 98.79 เหรียญ่สิหรัฐติ่อุบาร์เรล โดิ์ย
แยกติามกลุ่ม มีผูู้�ติอุบดิ์ังินี�

• 80 – 89.99 เหรียญ่สิหรัฐ มีผูู้�ติอุบร�อุยละ 4

• 90 – 99.99 เหรียญ่สิหรัฐ มีผูู้�ติอุบร�อุยละ 28

• 100 – 109.99 เหรียญ่สิหรัฐ มีผูู้�ติอุบร�อุยละ 68

เมี่�อให้้มีองิยัาวีไปจนถึงิสิ�นปี 2565 ปัจจัยัที่้�มี้ผ่ล้บวีก
ติ่อดัช้น้ราคาหุ้้นไที่ยัในปี 2565 ได้แก่ เศรษัฐกิจ
ภัายัในประเที่ศ ผ่้้ติอบแบบสำารวีจ 96% เที่คะแนนให้้
อยั่างิช้ัดเจนวี่าเป็นผ่ล้บวีก รองิล้งิมีาผ่้้ติอบ 92% ผ่ล้
ประกอบการ บจ.ปี65 แล้ะ ผ่ล้ประกอบการ บจ.ปี66 มี้
ผ่้้ติอบ 80% ติามีล้ำาดับ

ส่วีนปัจจัยัที่้�จะส่งิผ่ล้ในด้านล้บติ่อติล้าดทีุ่นไที่ยัในข็ณิะ
น้�จนถึงิสิ�นปี 2565 ได้แก่ ปัจจัยัด้านเศรษัฐกิจติ่างิ
ประเที่ศที่ั�งิ อเมีริกา ยัุโรป เอเช้้ยั ผ่้้ติอบที่ั�งิห้มีด เที่
คะแนนให้้อยั่างิช้ัดเจนวี่าเป็นผ่ล้ล้บ รองิล้งิมีาที่ิศที่างิ
อัติราดอกเบ้�ยัข็องิสห้รัฐอเมีริกา (FED) แล้ะปัจจัยัด้าน
การเมี่องิในติ่างิประเที่ศ มี้ผ่้้ติอบเที่่ากันที่้� 92% ติามี
มีาด้วียัการล้ดห้ร่อยัุติิมีาติรการผ่่อนคล้ายัเช้ิงิปริมีาณิ 
(QE) ข็องิประเที่ศสำาคัญที่ั�วีโล้ก มี้ผ่้้ติอบ 84% ติามี
ล้ำาดับ

สมีาคมีนักวีิเคราะห้์ฯ ได้สอบถามีควีามีเห้็นข็องิ
นักวีิเคราะห้์แล้ะผ่้้จัดการกองิทีุ่นเก้�ยัวีกับ ข็้อเสนอ
แนะวี่าภัาครัฐควีรเร่งินโยับายัเร่�องิใดที่้�มี้ผ่ล้บวีกติ่อ
ภัาวีะเศรษัฐกิจ ส่วีนให้ญ่เสนอให้้ภัาครัฐใช้้มีาติรการ
กระติุ้นเศรษัฐกิจที่ั�งิในระยัะสั�นแล้ะระยัะยัาวี จำานวีน
ร้อยัล้ะ 39.29 ข็องิผ่้้ติอบเร่งิล้งิทีุ่นในโครงิสร้างิพ่�น
ฐาน แล้ะออกมีาติรการกระติุ้นเศรษัฐกิจเพิ�มี จำานวีน
ร้อยัล้ะ 35.71 ข็องิผ่้้ติอบ เสนอด้านการช้่วียัเห้ล้่อ
ภัาคธุรกิจ ได้แก่ นโยับายักระติุ้นการล้งิทีุ่น สนับสนุน
อุติสาห้กรรมีที่่องิเที่้�ยัวี ช้่วียัสภัาพคล้่องิรักษัาการจ้างิ
งิาน SME รวีมีถึงิสนับสนุนกลุ้่มีที่้�ได้รับผ่ล้กระที่บจาก
ราคาพล้ังิงิานที่้�ส้งิข็ึ�น แล้ะมี้ผ่้้ติอบร้อยัล้ะ 25 เสนอ
นโยับายัที่้�เพิ�มีกำาล้ังิซึ่่�อแก่ประช้าช้น เพ่�อกระติุ้นการ
บริโภัค ได้แก่ ปรับข็ึ�นค่าแรงิข็ั�นติำ�า ล้ดภัาษั้บุคคล้
ธรรมีดา

ด้านการปรับอัติราดอกเบ้�ยันโยับายัข็องิ กนงิ.ใน

ไติรมีาส 4 ปี 2565 มี้นักวีิเคราะห้์ถึงิ 56% ที่้�คาดวี่าจะ
ปรับข็ึ�น 0.25% ส่วีนที่้�เห้ล้่อนั�น มี้ 32% ที่้�มีองิวี่าปรับ
ข็ึ�น 0.50% ที่ั�งิน้�มี้เพ้ยังิ 4% ที่้�มีองิวี่าปรับข็ึ�น 1.00% 
ห้ร่อมีากกวี่า แล้ะมี้ 8% ที่้�มีองิวี่าจะไมี่มี้การปรับใน
ไติรมีาส 4 ปีน้�

ด้านการปรับอัติราดอกเบ้�ยันโยับายัข็องิ กนงิ. ในปี 
2566 มี้นักวีิเคราะห้์ถึงิ 36% ที่้�คาดวี่าจะปรับข็ึ�น 
0.50% ส่วีนที่้�เห้ล้่อนั�น มี้ 24% ที่้�มีองิวี่าปรับข็ึ�น 0.75% 
ผ่้้ติอบ 16% ที่้�มีองิวี่าจะปรับข็ึ�น 1.00% แล้ะมี้ 12% ที่้�
มีองิวี่าปรับข็ึ�น 0.25% ติามีล้ำาดับ ที่ั�งิน้�มี้เพ้ยังิ 4% ที่้�
มีองิวี่าคงิที่้�

คาดิ์การณี์กำาไรสิุทธ์ติ่อุหุ�น (EPS) ปิี 2565 ข้อุงิติลาดิ์
เฉลี�ยที� 100.36 บาท เพ์�มข้ึ�นกว่าผู้ลสิำารวจัครั�งิก่อุน 
ซึ�งิอุยู่ที� 94.47 บาทติ่อุหุ�น โดิ์ย แยกติามกลุ่มมีผูู้�ติอุบ
ดิ์ังินี�

• 90 – 99.99 บาท มีผูู้�ติอุบร�อุยละ 52.63

• 100 – 109.99 บาท มีผูู้�ติอุบร�อุยละ 36.84

• 110 – 119.99 บาท มีผูู้�ติอุบร�อุยละ 10.53

EPS Growth ข้อุงิปิี 2565 คาดิ์ว่า EPS Growth 
เฉลี�ยอุยู่ที�ร�อุยละ 13.51 เมื�อุแยกติามช่วงิระดิ์ับการ
เติ์บโติ จัะอุยู่ระหว่างิร�อุยละ

• 1 - 9.99 มีผูู้�ติอุบร�อุยละ 23.53

• 10 - 19.99 มีผูู้�ติอุบร�อุยละ 64.71

• 20 - 29.99 มีผูู้�ติอุบร�อุยละ 11.76

สำาห้รับจุดส้งิสุดข็องิ SET Index ช้่วีงิ ติ.ค. - ธ.ค. 65 
เฉล้้�ยัที่้�ระดับ 1,709 จุด ที่ั�งิน้�มี้ผ่้้ติอบแบบสอบถามีร้อยั
ล้ะ 57.14 ที่้�คาดวี่าดัช้น้จะที่ำาจุดส้งิสุด 1,601 – 1,700 
จุด แล้ะมี้ผ่้้ติอบแบบสอบถามีร้อยัล้ะ 42.86 ที่้�คาดวี่า
จุดส้งิสุดจะอยั้่ในช้่วีงิ 1,501 – 1,600 ติามีล้ำาดับ

เมี่�อมีองิจุดติำ�าสุดข็องิไติรมีาส 4 ปี 2565 นักวีิเคราะห้์
แล้ะผ่้้จัดการกองิทีุ่น คาดการณิ์จุดติำ�าสุดข็องิดัช้น้ราคา
หุ้้นไที่ยั (SET Index) ช้่วีงิ ติ.ค. - ธ.ค.65 มี้ค่าเฉล้้�ยัจุด
ติำ�าสุด ที่้� 1,585 จุด 

ที่ั�งิน้�นักวีิเคราะห้์ แล้ะผ่้้จัดการกองิทีุ่นคาดเป้าห้มีายั
ดัช้น้ ณิ วีันสิ�นปี 2565 มี้ค่าเฉล้้�ยัอยั้่ที่้� 1,685 จุด ซึ่ึ�งิ
เพิ�มีข็ึ�น 39 จุดจากระดับคาดการณิ์ไวี้ครั�งิก่อน อยั้่ที่้� 
1,646 จุด

ควีามีเห้็นข็องินักวีิเคราะห้์แล้ะผ่้้จัดการกองิทีุ่นเก้�ยัวี

กับการจัดพอร์ติการล้งิทีุ่น แนะนำา ให้้มี้เงิินสด / เงิิน
ฝากระยัะสั�นร้อยัล้ะ 19.57 ข็องิพอร์ติ แล้ะมี้กองิทีุ่น
ติราสารห้น้�ร้อยัล้ะ 18.91

ส่วีนการล้งิทีุ่นในสินที่รัพยั์ที่้�มี้ควีามีเส้�ยังิส้งินั�น แนะนำา
ให้้แบ่งิเงิินล้งิทีุ่นไวี้ในหุ้้นไที่ยัห้ร่อกองิทีุ่นหุ้้นไที่ยั ร้อยั
ล้ะ 26.30 รองิล้งิมีา ล้งิทีุ่นในหุ้้นติ่างิประเที่ศห้ร่อ
กองิทีุ่นหุ้้นติ่างิประเที่ศ ร้อยัล้ะ 20.43 ติามีมีาด้วียั 
กองิทีุ่นอสังิห้า/REIT ร้อยัล้ะ 8.83 แล้ะการแบ่งิเงิิน
ล้งิทีุ่นไวี้ในที่องิคำา ร้อยัล้ะ 5.96

ห้มีวีดธุรกิจที่้�แนะนำาเพิ�มี- ล้ดนำ�าห้นักการล้งิทีุ่นใน
ไติรมีาส 4

สำาห้รับในการล้งิทีุ่นหุ้้นไที่ยันั�น แนะนำาให้้เพิ�มีนำ�าห้นัก
การล้งิทีุ่น ในห้มีวีดธุรกิจ ค้าปล้้ก ธนาคาร การที่่องิ
เที่้�ยัวี

ในข็ณิะที่้�ให้้ล้ดนำ�าห้นักการล้งิทีุ่นใน ห้มีวีดธุรกิจ
ปิโติรเคมี้ พล้ังิงิานแล้ะสาธารณิ้ปโภัค รวีมีถึงิช้ิ�นส่วีน
อิเล้็กที่รอนิกส์

หุ�นเดิ์่น

รายัช้่�อหุ้้นที่้�นักวีิเคราะห้์แนะนำาโดยัมี้จำานวีนสำานัก
วีิเคราะห้์แนะนำาติรงิกันติั�งิแติ่ 5 สำานักข็ึ�นไป มี้ดังิน้� 
(เร้ยังิช้่�อติามีอักษัรยั่อ)

1. ADVANC ไดิ์�ปิระโยชน์จัากความติ�อุงิการใช�สิื�อุสิาร
เพ์�มในช่วงิเลือุกติั�งิหาเสิียงิ ระยะกลางิไดิ์�แรงิหนุน
จัากการควบรวม 3BB, BJC

2. AOT มุมมอุงิในระยะสิั�น จัากติัวเลข้นักท่อุงิเที�ยว
ติ่างิชาติ์หลังิไทยยกเล์กระบบ Thailand Pass ติั�งิแติ่ 
1 ก .ค. 65 หนุนให�จัำานวนนักท่อุงิเที�ยวติ่างิชาติ์อุยู่ที�
ราว 1.4 ล�านคน ในเดิ์ือุน สิ.ค. (45% เทียบกับช่วงิ 
Pre COVID-19) สิ่งิผู้ลให�ผู้ลปิระกอุบการ 4Q64/65 
ข้อุงิ AOT มีผู้ลข้าดิ์ทุนลดิ์ลงิอุย่างิมีนัยสิำาคัญ่ QoQ 
และคาดิ์มีโอุกาสิกลับมาทำากำาไรปิกติ์ไดิ์�ใน 1-2 
ไติรมาสิข้�างิหน�า

3. BBL มอุงิเปิ็นธนาคารพาณี์ชย์ใหญ่่ที�ไดิ์�เปิรียบจัาก
การที� กนงิ. ปิรับข้ึ�นอุัติราดิ์อุกเบี�ยนโยบายครั�งิที� 2 ใน
ปิีนี�ที�ระดิ์ับ 0.25% มาอุยู่ที� 1%

4. KBANK ปิัจัจััยสินับสินุนจัากอุัติราดิ์อุกเบี�ยข้า
ข้ึ�น นอุกจัากนี�การทำาธุรก์จัร่วมทุน JK AMC ทำาให� 
KBANK มี Balance Sheet ที�แข้็งิแกร่งิมากข้ึ�น



SCB CIO ชูกลัย่ทธิ์ลังท่นในช�วิงภาวิะดอกเบี�ยขาข่�น ที�ยังคงอยู�ในริะดับสูงต�อเนื�องในปี 2022 -2023 
ปริะกอบกับเงินเฟ้้อที�ยังสูงแลัะ ชะลัอลังค�อนข�างช�าแนะนักลังท่นถูือเงินสดหริือลังท่นในสินทริัพย์ที�มี

ควิามเสี�ยงตำ�า ปริะเภทค่�มคริองเงินต�น ปริะมาณ 5 -15% ของพอริ์ต   พริ�อมทยอยสะสมห่�นกู�ค่ณภาพดี  
ส�วินการิลังท่นในห่�นยังมีควิามผ่ันผ่วินสูง แนะทยอยลังท่นหลัังเฟ้ดส�งสัญญาณขี�นดอกเบี�ยช�าลัง

ดิ์ร. กำาพล  อุดิ์์เรกสิมบัติ์  ผูู้�อุำานวยการอุาวุโสิ และหัวหน�าทีม 
SCB Chief Investment Office  (SCB CIO )    ธนาคารไที่ยั
พาณิิช้ยั์  เปิดเผ่ยัวี่า  อัติราดอกเบ้�ยัยัังิเป็นช้่วีงิข็าข็ึ�นแล้ะอยั้่ใน
ระดับส้งิติ่อเน่�องิในช้่วีงิปี  2022 -2023 จากอัติราเงิินเฟื้้อที่้�ยัังิอยั้่
ในระดับส้งิแล้ะช้ะล้อล้งิค่อนข็้างิช้้า ส่งิผ่ล้ให้้เศรษัฐกิจโล้กช้ะล้อติัวี
เร็วีกวี่าที่้�คาดไวี้ แล้ะมี้ควีามีเส้�ยังิติ่อภัาวีะเศรษัฐกิจถดถอยั   ที่ำาให้้
ติล้าดการเงิินโล้กยัังิมี้แนวีโน้มีผ่ันผ่วีนส้งิ จึงิแนะนำาเน้นกระจายั
การล้งิทีุ่นในสินที่รัพยั์ที่้�มี้คุณิภัาพส้งิ 

ที่ั�งิน้� อัติราเงิินเฟื้้อในห้ล้ายัประเที่ศที่้�ยัังิอยั้่ในระดับส้งิแล้ะช้ะล้อ
ล้งิอยั่างิช้้าๆ เน่�องิจากเงิินเฟื้้อพ่�นฐานที่้�ไมี่รวีมีราคาพล้ังิงิานแล้ะ
อาห้ารสด ล้ดล้งิค่อนข็้างิช้้าจากปัจจัยัอุปที่านที่้�ยัังิโติไมี่ที่ันปัจจัยั
อุปสงิค์ โดยัเฉพาะในภัาคบริการ  ในช้่วีงิไติรมีาส 4/2022 ติ่อ
เน่�องิถึงิปี 2023 ซึ่ึ�งิอัติราเงิินเฟื้้อส่วีนให้ญ่แมี้จะช้ะล้อติัวีล้งิแติ่
ยัังิอยั้่ในระดับที่้�ส้งิกวี่าเงิินเฟื้้อเป้าห้มีายัข็องิธนาคารกล้างิห้ล้ัก 
ที่ำาให้้ธนาคารกล้างิส่งิสัญญาณิการข็ึ�นดอกเบ้�ยัติ่อเน่�องิแล้ะคงิไวี้
ในระดับส้งิ (Higher for longer) จนกวี่าอัติราเงิินเฟื้้อจะกล้ับส้่
ระดับเป้าห้มีายั จึงิที่ำาให้้เศรษัฐกิจส่งิสัญญาณิช้ะล้อติัวีล้งิในระยัะ
ข็้างิห้น้า การข็ึ�นอัติราดอกเบ้�ยัจะเปล้้�ยันจากเร็วีแล้ะแรงิเป็นแบบ
ค่อยัเป็นค่อยัไปแล้ะข็ึ�นอยั้่กับภัาวีะเศรษัฐกิจมีากข็ึ�น (gradual 
and data dependent rate hikes) โดยั SCB CIO คาดวี่า  สิ�น
ปี 2022-2023   อัติราดอกเบ้�ยันโยับายัข็องิธนาคารกล้างิสห้รัฐฯ 
(Fed) จะอยั้่ที่้� 4.5%  แล้ะ 4.75%  ติามีล้ำาดับ ส่วีนอัติราดอกเบ้�ยั
นโยับายัธนาคารแห้่งิประเที่ศไที่ยัจะอยั้่ที่้� 1.25% แล้ะ 1.75%     
ติามีล้ำาดับ

ที่ั�งิน้� จากภัาวีะอัติราเงิินเฟื้้อที่้�ส้งิยั่ดเยั่�อ แล้ะการข็ึ�นดอกเบ้�ยัติ่อ
เน่�องิจะส่งิผ่ล้ให้้เศรษัฐกิจโล้กมี้แนวีโน้มีช้ะล้อติัวีล้งิในปี 2022-
2023 พร้อมีกับมี้ควีามีเส้�ยังิติ่อภัาวีะเศรษัฐกิจถดถอยัส้งิมีากข็ึ�น 
โดยัเฉพาะกลุ้่มีประเที่ศในยัุโรปที่้�ติ้องิเผ่ช้ิญวีิกฤติพล้ังิงิานจาก
สงิครามีรัสเซึ่้ยั-ยั้เครน มีาติรการควีำ�าบาติรที่างิเศรษัฐกิจ แล้ะการ
เร่งิข็ึ�นดอกเบ้�ยัแบบเร็วีแล้ะแรงิเพ่�อจัดการกับเงิินเฟื้้อแล้ะเงิินยั้โร
ที่้�อ่อนค่า  ส่วีนควีามีกังิวีล้ภัาวีะเศรษัฐกิจถดถอยัในสห้รัฐฯยัังิคงิ
มี้อยั้่  แมี้ติล้าดแรงิงิานแล้ะงิบดุล้ข็องิภัาคเอกช้น ยัังิคงิแข็็งิแกร่งิ 
เมี่�อเที่้ยับกับช้่วีงิเริ�มีติ้นก่อนเกิดภัาวีะเศรษัฐกิจถดถอยัในครั�งิ
ที่้�ผ่่านมีา  สะที่้อนวี่าห้ากเกิดข็ึ�นน่าจะเป็นล้ักษัณิะที่้�ไมี่รุนแรงิ ( 
mild recession)    ด้านประเที่ศในแถบอาเซึ่้ยัน โอกาสเกิดภัาวีะ
เศรษัฐกิจถดถอยั ยัังิมี้โอกาสไมี่ส้งิมีากนักเมี่�อเที่้ยับกับยัุโรปแล้ะ
สห้รัฐ เน่�องิจากอานิสงิค์การเปิดเมี่องิเปิดประเที่ศแล้ะการข็ยัับข็ึ�น
ดอกเบ้�ยัส่วีนให้ญ่เป็นไปในล้ักษัณิะแบบค่อยัเป็นค่อยัไป  

ส่วีนฐานะการคล้ังิแล้ะเสถ้ยัรภัาพด้านติ่างิประเที่ศจะถ้กจับติามี
มีองิมีากข็ึ�น แติ่ติ้องิพิจารณิาเป็นรายัประเที่ศ การใช้้มีาติรการ

ช้่วียัเห้ล้่อเพ่�อล้ดค่าครองิช้้พที่้�ใช้้กันในห้ล้ายัประเที่ศที่ั�วีโล้ก ส่งิ
ผ่ล้ให้้การข็าดดุล้การคล้ังิแล้ะห้น้�สาธารณิะที่้�ส้งิอยั้่แล้้วีห้ล้ังิวีิกฤติ 
COVID-19 เพิ�มีส้งิข็ึ�นติ่อเน่�องิ นอกจากน้� การเร่งิติัวีข็องิมี้ล้ค่า
การนำาเข็้าพล้ังิงิาน  การข็าดดุล้บัญช้้เดินสะพัด    การล้ดล้งิข็องิ
เงิินทีุ่นสำารองิระห้วี่างิประเที่ศ แล้ะค่าเงิิน US dollar ที่ำาให้้เกิด
ควีามีกังิวีล้ในเสถ้ยัรภัาพด้านติ่างิประเที่ศ  โดยัในประเด็นเห้ล้่า
น้� ติ้องิพิจารณิาเป็นรายัประเที่ศ  ซึ่ึ�งิคาดวี่ากลุ้่มีประเที่ศที่้�มี้ควีามี
เส้�ยังิด้านน้�ส้งิ ได้แก่ กร้ซึ่ แล้ะติุรก้  ส่วีนข็องิไที่ยัแมี้จะมี้การข็าด
ดุล้บัญช้้เดินสะพัดในปี 2021-2022 แติ่ห้ล้ังิจากการที่่องิเที่้�ยัวี
ระห้วี่างิประเที่ศเริ�มีฟื้้�นติัวีได้ ดุล้บัญช้้เดินสะพัดน่าจะกล้ับมีาเกิน
ดุล้ได้ในปี 2023

ดิ์ร. กำาพล กล่าวติ่อุไปิว่า  ติลาดิ์การเงิ์นโลกยังิมีความผู้ันผู้วน
ค่อุนข้�างิสิูงิ จัากอุัติราดิ์อุกเบี�ยและภิาวะเงิ์นเฟ้อุที�ปิรับติัวสิูงิข้ึ�น    
SCB CIO จัึงิเน�นกระจัายการลงิทุนในสิ์นทรัพย์ติ่างิๆดิ์ังินี�

1) ในภิาวะเศัรษฐก์จัโลกมีความเสิี�ยงิเศัรษฐก์จัถึดิ์ถึอุยและ
ภิูม์รัฐศัาสิติร์สิูงิข้ึ�น เราแนะนำาให�มีเงิ์นสิดิ์หรือุผู้ล์ติภิัณีฑ์ความ
เสิี�ยงิติำ�า (คุ�มครอุงิเงิ์นติ�น) 5-15% ข้อุงิพอุร์ติ

2) การปิรับติัวข้ึ�นข้อุงิอุัติราผู้ลติอุบแทนพันธบัติร (ราคาลดิ์ลงิ) 
เปิ็นโอุกาสิสิำาหรับลูกค�าที�ติ�อุงิการสิร�างิกระแสิเงิ์นสิดิ์ในพอุร์ติ 
โดิ์ยเน�นทยอุยสิะสิมหุ�นกู�คุณีภิาพดิ์ีเพื�อุหลีกเลี�ยงิการเร่งิติัวข้อุงิ 
spread ในช่วงิความเสิี�ยงิเศัรษฐก์จัถึดิ์ถึอุยสิูงิข้ึ�น

3) เรามีมุมมอุงิโดิ์ยรวมเปิ็น Neutral ติ่อุหุ�น โดิ์ยทยอุยสิะสิมหุ�น
บร์ษัทที�มีการเติ์บโติยั�งิยืนและอุัติรากำาไรสิูงิ ในปิระเทศัที�ไดิ์�อุาน์
สิงิค์จัากการเปิิดิ์เมือุงิเปิิดิ์ปิระเทศั และการเปิลี�ยนแปิลงิห่วงิโซ่
อุุปิทานข้อุงิโลก  เช่น ติลาดิ์หุ�นไทย เวียดิ์นาม และอุ์นโดิ์นีเซีย 
หรือุปิระเทศัที�มีการเติ์บโติข้อุงิค่าจั�างิแรงิงิาน  เช่น ติลาดิ์หุ�น
สิหรัฐฯ โดิ์ยเร์�มทยอุยสิะสิมหลังิเฟดิ์ สิ่งิสิัญ่ญ่าณีข้ึ�นดิ์อุกเบี�ยช�า
ลงิ

4) เพื�อุเปิ็นการจััดิ์การความเสิี�ยงิเงิ์นเฟ้อุสิูงิที�ยืดิ์เยี�อุ เรายังิคงิ
แนะให�มีสิ์นค�าโภิคภิัณีฑ์โดิ์ยเฉพาะนำ�ามันในสิัดิ์สิ่วน 5% ข้อุงิ
พอุร์ติ

5) ลดิ์ความผู้ันผู้วนข้อุงิพอุร์ติดิ์�วยผู้ล์ติภิัณีฑ์สิ์นทรัพย์ทางิเลือุก 
เช่น KIKO (สิำาหรับลูกค�า HNW และ UHNW) และ Private 
Assets (เฉพาะสิำาหรับลูกค�า UHNW)

SCB CIO ชั่ี�ชั่่องปรับพอร์ตไตรม่าส 4

ร้บม่อเงินเฟอ้สูู้กล้บแนะทำยุอยุสูะสูมหุ้นกู้คุณ์ภาพดิ่

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE



ศูนย์ว์ิจ้ย Krungthai COMPASS ธุนาคารกรุงไทั้ย เปิดเผยว์่า กนง. ม่มติิเป็น
เอกฉ้นทั้์ในการประชุมคร้�งทั้่� 5/2022 ให้ปร้บข้�นอ้ติราดอกเบ่�ยนโยบายร้อยละ 
0.25 ติ่อปี สูู่ระด้บร้อยละ 1.00 ติ่อปี โดยเป็นการปร้บข้�นอ้ติราดอกเบ่�ยติ่อเนื�อง

เป็นคร้�งทั้่� 2 ของปี (รว์ม 50 bps) โดยม่สูาระสูำาค้ญด้งน่�

• เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง 
จากปัจจัยด้านภาคการท่องเที่ยวและการ
บริโภคภาคเอกชน โดยคงประมาณการ
เศรษฐกิจในปี 2022 ขยายตัวร้อยละ 3.3 
และปรับลดประมาณการปี 2023 ขยาย
ตัวร้อยละ 3.8 (จากร้อยละ 4.2) โดยคาด
ว่าภาคการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวดีกว่าคาด
จากจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น
ต่อเนื่องและการบริโภคภาคเอกชนที่ฟื้น
ตัวมากกว่าคาด การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
มีความทั่วถึงมากขึ้นทั้งในด้านสาขาธุรกิจ
และในมิติของรายได้ที่กระจายตัวได้ดีขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ภาคการส่งออกมีแนวโน้ม
ชะลอลงจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอกว่า
คาด

• อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมีแนวโน้มอยู่ใน
ระดับสูงและคาดว่าจะสูงเกินกรอบเป้า
หมายอีกระยะหนึ่ง โดยอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปปี 2022 และปี 2023 มีแนวโน้ม สูง
ขึ้นเป็นร้อยละ 6.3 (จากเดิมร้อยละ 6.2) 
และร้อยละ 2.6 (จากเดิมร้อยละ 2.5) 
ตามล�าดับ เป็นผลจากการส่งผ่านต้นทุนที่
เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตาม
แรงกดดันจากเงินเฟ้อด้านอุปสงค์ยัง
จ�ากัดเนื่องจากเศรษฐกิจไทยอยู่ในช่วง
ทยอยฟื้นตัว ขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาด
การณ์ในระยะปานกลางยังอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงเดิม
• มาตรการปรับโครงสร้างหนี้ควรด�าเนิน
การอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเห็นความ
ส�าคัญของมาตรการเฉพาะจุดและ
แนวทางแก้ปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนส�าหรับ
กลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบ
การ SMEs ในสาขาธุรกิจที่ฟื้นตัวช้าและ
ครัวเรือนรายได้น้อยที่มีความอ่อนไหว
ต่อค่าครองชีพ ขณะที่ธนาคารพาณิชย์มี
ระดับเงินกองทุนและเงินส�ารองที่เข้มแข็ง
• ภาวะการเงินโดยรวมยังผ่อนคลาย 

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทยอย
ปรับสูงขึ้น ในขณะที่ต้นทุนการกู้ยืมเงิน
ของภาคเอกชนโดยรวมยังเอื้อต่อการ
ระดมทุน โดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท
เทียบ ดอลลาร์ สรอ. ปรับอ่อนค่าเร็วและ
ต่อเนื่องสอดคล้องกับค่าเงินในภูมิภาค 
ตามการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ 
สรอ. เป็นหลัก ทั้งนี้ กนง. ประเมินว่าการ
อ่อนค่าของเงินบาทไม่ส่งผลกระทบต่อ
ภาพรวมของเศรษฐกิจและเงินเฟ้อแต่ยัง
ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

Implication:

• Krungthai COMPASS คาดว่า กนง. มี
แนวโน้มปรับดอกเบี้ยขึ้นอีก 25 bps ใน
การประชุมครั้งถัดไป (รอบสุดท้ายของปี) 
ภายใต้ปัจจัยต่อไปนี้
• เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่อง 
จากแรงส่งของภาคการท่องเที่ยวและ
การบริโภคภาคเอกชนเป็นหลัก โดย กนง. 
ประเมินว่าจ�านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังยกเลิกมาตรการ 
Thailand Pass โดยได้ปรับเพิ่มประมาณ
การจ�านวนนักท่องเที่ยวในปี 2022 และ
ปี 2023 เพิ่มขึ้นเป็น 9.5 ล้านคน และ 
21 ล้านคน ตามล�าดับ ใกล้เคียงกับมุม
มองของ Krungthai COMPASS ที่คาด
ว่าจ�านวนนักท่องเที่ยวจะแตะระดับ 8.1 
ล้านคน และ 21.3 ล้านคน ตามล�าดับ 
โดยคาดว่าจ�านวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่ม
ขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ของปีนี้จะช่วย
สนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระยะ
ข้างหน้า
• อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มสูงอีกสักระยะ
หนึ่ง และคาดว่าจะกลับเข้าสู่กรอบเป้า
หมายในปี 2023 โดย กนง. ได้ปรับเพิ่ม
ตัวเลขคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไป

ปี 2022 และปี 2023 เป็นร้อยละ 6.3 
(จากเดิมร้อยละ 6.2) และร้อยละ 2.6 
(จากเดิมร้อยละ 2.5) ตามล�าดับ แม้ว่า
จะประเมินอัตราเงินเฟ้อจะผ่านจุดสูงสุด
ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปีนี้ แต่คาดว่าระดับ
อัตราเงินเฟ้อจะยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง
อีกระยะหนึ่งจากต้นทุนสินค้าที่ทยอย
ปรับขึ้นต่อเนื่อง ก่อนทยอยกลับเข้าสู่
กรอบเป้าหมายในช่วงกลางปี 2023 
อย่างไรก็ตาม อัตราเงินเฟ้อยังมีความ
เสี่ยงด้านสูงจากการส่งผ่านต้นทุนที่อาจ
มากกว่าคาดสะท้อนจากดัชนีราคาผู้ผลิต 
(PPI) ที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง รวมถึง
การปรับขึ้นค่าไฟฟ้า การปรับเพิ่มค่าจ้าง
ขั้นต�่า และต้นทุนสินค้าน�าเข้าที่สูงขึ้นจาก
ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าต่อเนื่อง โดยต้นทุน
ที่อยู่ในระดับสูงอาจจะทยอยส่งผ่านและ
สร้างแรงกดดันเงินเฟ้อในระยะข้างหน้า
• Krungthai COMPASS ประเมินว่า
วัฏจักรดอกเบี้ยขาขึ้นรอบนี้จะขึ้นไปแตะ
ระดับ 2.5% - 3% ในปี 2024 จากการ
มุ่งปรับนโยบายการเงินเข้าสู่ภาวะปกติ 
(Normalization) ในช่วงที่เศรษฐกิจ
ทยอยฟื้นตัว ธปท. จึงจ�าเป็นต้องทยอย
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อนโยบายการ
เงินแบบผ่อนคลายมีความจ�าเป็นลดลง 
และเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการด�าเนินนโยบาย
ทางการเงิน (Policy space) เพื่อเป็นก
ระสุนส�ารองไว้เพื่อรับมือกับความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นในระยะข้างหน้า อย่างไร
ก็ดี คาดว่า กนง. จะทยอยปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจาก
เศรษฐกิจไทยยังอยู่ในช่วงก�าลังฟื้นตัว

ฉมาดนัย มากนวล
ชนม์นิธิศ ไชยสิงห์ทอง
Krungthai COMPASS

Krungthai COMPASS ประเม่ินว่า กนง.
อาจป็ร้บดิอกเบ่�ยุขึ�นอ่ก 25 bps ในการ
ป็ระชุมคร้�งถิ้ดิไป็ (รอบสูุดิทำ้ายุของป็)ี

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE



ทั้่ามกลางคว์ามก้งว์ลติ่อภาว์ะเศรษฐกิจถิดถิอยทั้่�เริ�มเพิ�มข้�นในหลายประเทั้ศ 
นำาโดยสูหร้ฐฯ ในขณ์ะทั้่�เศรษฐกิจไทั้ยเพิ�งจะอยู่ในช่ว์งเริ�มติ้นของการฟ้�นติ้ว์ 

ศ้นย์วิจัยกสิกรไทยคงจีดีพีปี 65 ที� 2.9%
ขณ์ะทำ่� มองกรอบจ่ดิ่พ่ป็ ี66 

ทำ่� 3.2-4.2% จากทำ่องเทำ่�ยุว้หนุน

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

นางิสาวีณิัฐพร ติร้รัติน์ศิริกุล้ รองิ
กรรมีการผ่้้จัดการ บริษััที่ ศ้นยั์วีิจัยั
กสิกรไที่ยั จำากัด มีองิวี่า ปล้ายัปี 2565 
ติ่อช้่วีงิติ้นปีห้น้า เศรษัฐกิจสห้รัฐฯ คงิ
เข็้าส้่ภัาวีะเศรษัฐกิจถดถอยัที่างิเที่คนิค
อ้กครั�งิ (Technical Recession) เช้่น
เด้ยัวีกับเศรษัฐกิจยัุโรปที่้�คงิจะเห้็น
ภัาวีะดังิกล้่าวีที่้�จ้ด้พ้ห้ดติัวีจากไติรมีาส
ก่อนห้น้า (Quarter-on-Quarter 
Contraction) ติิดติ่อกันเป็นระยัะเวีล้า
สองิไติรมีาส 

ซึ่ึ�งิที่ำาให้้การฟื้้�นติัวีข็องิไที่ยัคาดห้วีังิแรงิ
ส่งิจากฝั�งิการส่งิออกได้ล้ดล้งิ นอกจาก
น้� สถานการณิ์เงิินเฟื้้อโล้กจะยัังิไมี่ล้ด
ล้งิเร็วี โดยัได้รับแรงิกดดันจากปัญห้า
การเมี่องิระห้วี่างิประเที่ศที่้�ยั่ดเยั่�อ ดังิ
นั�น เศรษัฐกิจไที่ยัในช้่วีงิที่้�เห้ล้่อข็องิ
ปี 2565 ติ่อเน่�องิถึงิปี 2566 จึงิติ้องิ
พึ�งิพาแรงิส่งิจากการฟื้้�นติัวีข็องิการ
ที่่องิเที่้�ยัวีเป็นห้ล้ัก โดยัคาดการณิ์
จำานวีนนักที่่องิเที่้�ยัวีในปีน้�ไวี้ที่้� 9.75 
ล้้านคน เพิ�มีข็ึ�นจากเดิมีที่้� 7.2 ล้้านคน 
ข็ณิะที่้�ปี 2566 จำานวีนนักที่่องิเที่้�ยัวี
คาดวี่าจะข็ยัับข็ึ�นมีาที่้� 13.0-20.0 ล้้าน
คน ซึ่ึ�งิยัังิติำ�ากวี่าช้่วีงิก่อนวีิกฤติโควีิด
ที่้� 40 ล้้านคนอยั่างิมี้นัยัสำาคัญ โดยั
รวีมีแล้้วี ศ้นยั์วีิจัยักสิกรไที่ยัจึงิยัังิคงิ
ประมีาณิการจ้ด้พ้ข็องิปี 2565 ไวี้ที่้�
ร้อยัล้ะ 2.9 ข็ณิะที่้� แมี้ในปี 2566 จ้ด้
พ้จะข็ยัายัติัวีเร่งิข็ึ�นมีาที่้�กรอบร้อยัล้ะ 
3.2-4.2 แติ่ก็ยัังิมี้ห้ล้ายัปัจจัยัเส้�ยังิให้้
ติิดติามีที่ั�งิเงิินเฟื้้อ การข็ึ�นดอกเบ้�ยั แล้ะ
ภัาวีะการช้ะล้อติัวีข็องิเศรษัฐกิจค้่ค้า
ห้ล้ายัประเที่ศ 

ส่วีนด้านแนวีโน้มีดอกเบ้�ยันั�น คาดวี่า
เฟื้ดจะเดินห้น้าข็ึ�นอัติราดอกเบ้�ยัติ่อ
เน่�องิในการประชุ้มีอ้ก 2 ครั�งิที่้�เห้ล้่อ
ข็องิปีน้� แล้ะอาจล้ากไปถึงิช้่วีงิแรกข็องิ
ปีห้น้า ข็ึ�นกับระดับควีามีแรงิข็องิอัติรา
เงิินเฟื้้อแล้ะข็นาดการปรับข็ึ�นอัติรา
ดอกเบ้�ยัในแติ่ล้ะครั�งิข็องิเฟื้ด ข็ณิะ
ที่้� อัติราดอกเบ้�ยันโยับายัข็องิไที่ยัคงิ
ปรับข็ึ�นติ่อเน่�องิไปถึงิไติรมีาสแรกข็องิ
ปี 2566 เป็นอยั่างิน้อยั แติ่ในข็นาดการ
ปรับข็ึ�นที่้�ค่อยัเป็นค่อยัไป ส่วีนเงิินบาที่
ในช้่วีงิที่้�เห้ล้่อข็องิปี 2565 น้� คาดวี่าจะ
ยัังิเคล้่�อนไห้วีในกรอบที่้�อ่อนค่า ติราบ
ใดที่้�เงิินดอล้ล้าร์ฯ มี้แรงิห้นุนจากการ
ปรับข็ึ�นอัติราดอกเบ้�ยันโยับายัข็องิเฟื้ด 

นางิสาวีธัญญล้ักษัณิ์ วีัช้ระช้ัยัสุร
พล้ รองิกรรมีการผ่้้จัดการ มีองิวี่า 
สัญญาณิการปรับข็ึ�นอัติราดอกเบ้�ยั
นโยับายัข็องิ กนงิ.ดังิกล้่าวี ผ่นวีกกับ
นโยับายัการปรับอัติราเงิินนำาส่งิเข็้า
กองิทีุ่นฟื้้�นฟื้้ฯ กล้ับมีาที่้�ร้อยัล้ะ 0.46 
ติั�งิแติ่ติ้นปี 2566 นั�น คงิที่ำาให้้ธนาคาร
พาณิิช้ยั์ที่ยัอยัปรับข็ึ�นอัติราดอกเบ้�ยั
เงิินฝากประจำาแล้ะเงิินก้้มีาติรฐาน
ติามี แมี้วี่าสภัาพคล้่องิจะอยั้่ในระดับ
ส้งิ ข็ณิะที่้� แมี้มีองิวี่า อัติราดอกเบ้�ยัที่้�
ส้งิข็ึ�นจะไมี่ส่งิผ่ล้ให้้เกิดภัาวีะการพุ่งิข็ึ�น
อยั่างิรวีดเร็วีข็องิห้น้�ด้อยัคุณิภัาพ (NPL 
Cliff) เน่�องิจากธนาคารพาณิิช้ยั์เร่งิ
ปรับโครงิสร้างิห้น้�แล้ะบริห้ารจัดการห้น้�
ในเช้ิงิรุก แติ่ประเด็นเร่�องิคุณิภัาพห้น้�
แล้ะการช้่วียัเห้ล้่อล้้กค้า ก็ยัังิติ้องิจับติา
มีองิอยั่างิติ่อเน่�องิ โดยัศ้นยั์วีิจัยักสิกร

ไที่ยัคาดการณิ์สัดส่วีนห้น้�ด้อยัคุณิภัาพ
ติ่อสินเช้่�อรวีมีข็องิระบบธนาคาร
พาณิิช้ยั์อยั้่ในกรอบร้อยัล้ะ 2.90-3.10 
ภัายัในสิ�นปีห้น้า เที่้ยับกับร้อยัล้ะ 2.88 
ณิ สิ�นไติรมีาส 2 ข็องิปี 2565 ส่วีนแนวี
โน้มีสินเช้่�อข็องิระบบธนาคารพาณิิช้ยั์
ไที่ยั คาดวี่าจะข็ยัายัติัวีในกรอบร้อยัล้ะ 
4.5-6.0 ในปี 2566 เที่้ยับกับประมีาณิ
ร้อยัล้ะ 5.0 ในปีน้� ซึ่ึ�งิถ่อวี่าไมี่ได้ส้งิมีาก 
ที่่ามีกล้างิควีามีไมี่แน่นอนที่างิเศรษัฐกิจ
ที่้�ยัังิมี้อยั้่มีาก 

สำาห้รับภัาคอุติสาห้กรรมีส่วีนให้ญ่ใน
ช้่วีงิที่้�เห้ล้่อข็องิปีน้�แล้ะปี 2566 นั�น 
นางิสาวีเกวีล้ิน ห้วีังิพิช้ญสุข็ รองิ
กรรมีการผ่้้จัดการ มีองิวี่า ยัังิเผ่ช้ิญ
สภัาวีะที่้�ที่้าที่ายัอยั้่มีาก โดยัเฉพาะจาก
การช้ะล้อติัวีข็องิเศรษัฐกิจห้ล้ักในโล้ก
ที่้�เป็นประเที่ศค้่ค้าห้ล้ักข็องิไที่ยั ที่ำาให้้
อุติสาห้กรรมีที่้�พึ�งิพาการส่งิออกอาจ
ไมี่ได้รับอานิสงิส์จากเงิินบาที่อ่อนค่า
อยั่างิเติ็มีที่้� สำาห้รับภัาคการที่่องิเที่้�ยัวี
ก็เช้่นกัน ติล้าดนักที่่องิเที่้�ยัวีห้ล้ักที่้�เดิน
ที่างิมีา เผ่ช้ิญปัญห้าค่าเงิินที่้�อ่อนแล้ะ
บางิประเที่ศเผ่ช้ิญควีามีเส้�ยังิเศรษัฐกิจ
ถดถอยั ประกอบกับราคาพล้ังิงิานที่้�ส้งิ
ดันค่าโดยัสารเคร่�องิบินแล้ะค่าใช้้จ่ายั
รายัการอ่�นๆ ให้้แพงิข็ึ�น ซึ่ึ�งิล้้วีนแล้้วีแติ่
มี้ผ่ล้ติ่อการติัดสินใจเดินที่างิห้ร่อใช้้จ่ายั 
ข็ณิะที่้� การอ่อนค่าข็องิเงิินบาที่ร้อยั
ล้ะ 10-15 จะกระที่บติ้นทีุ่นนำาเข็้าภัาค
อุติสาห้กรรมีเฉล้้�ยัประมีาณิร้อยัล้ะ 2.2 
ดังินั�น จึงิเป็นโจที่ยั์ที่้�ภัาคอุติสาห้กรรมี
ติ้องิเติร้ยัมีติัวีรับมี่อ เส้นที่างิข็องิการ
ฟื้้�นติัวีในปีห้น้าจึงิยัังิไมี่ถ่อวี่าราบร่�นนัก 



87% ข็องินักล้งิทีุ่นไที่ยัเห้็นด้วียัวี่า การ
มี้พอร์ติล้งิทีุ่นที่้�ห้ล้ากห้ล้ายัเพ่�อช้่วียั
ปกป้องิควีามีมีั�งิคั�งิเป็นสิ�งิสำาคัญอยั่างิ
มีาก เน่�องิจากนักล้งิทีุ่นช้าวีไที่ยัมี้ควีามี
กังิวีล้ถึงิภัาวีะติล้าดการเงิินล้่มี พวีกเข็า
จึงิติ้องิการที่ำาควีามีเข็้าใจในผ่ล้ิติภััณิฑ์
ที่้�เล้่อกล้งิทีุ่น แล้ะมี้มีุมีมีองิในการล้งิทีุ่น
ระยัะยัาวี

ผ่ล้การสำารวีจช้้�ให้้เห้็นวี่า ที่องิคำาเป็นการ
ล้งิทีุ่นที่้�นิยัมีมีากที่้�สุดเป็นอันดับสองิใน
พอร์ติการล้งิทีุ่นข็องิประเที่ศไที่ยั แล้ะกวี่า
ครึ�งิห้นึ�งิข็องินักล้งิทีุ่นรายัยั่อยัในประเที่ศ
ได้ถ่อครองิที่องิคำาในร้ปแบบใดร้ปแบบ
ห้นึ�งิ โดยัการล้ดควีามีเส้�ยังิเป็นปัจจัยัห้ล้ัก 
(57%) ที่้�กระติุ้นให้้นักล้งิทีุ่นติัดสินใจล้งิทีุ่น
ในที่องิคำา แนวีโน้มีเช้่นน้�ติอกยัำ�าให้้เห้็นวี่า 
นักล้งิทีุ่นรายัยั่อยัติระห้นักถึงิบที่บาที่ข็องิ
ที่องิคำาในฐานะผ่ล้ิติภััณิฑ์ล้งิทีุ่นที่้�มี้ควีามี
ปล้อดภััยั ซึ่ึ�งินับวี่าสอดคล้้องิกับบที่บาที่
ข็องิที่องิคำาในพอร์ติการล้งิทีุ่น ที่้�ถ่อเป็น
เคร่�องิมี่อช้่วียัปกป้องิควีามีมีั�งิคั�งิ

นักล้งิทีุ่นกวี่า 40% ได้ซึ่่�อที่องิคำาเพ่�อการ
ล้งิทีุ่นในช้่วีงิ 12 เด่อนก่อนการสำารวีจ 
โดยัที่องิคำาแที่่งิถ่อเป็นผ่ล้ิติภััณิฑ์ที่้�ได้รับ
ควีามีนิยัมีส้งิสุด คิดเป็นสัดส่วีนมีากกวี่า 
30% ข็องินักล้งิทีุ่น ติามีด้วียัเห้ร้ยัญ
ที่องิคำาที่้� 12% กองิทีุ่นที่องิ (ETF) ที่้� 10% 
ที่องิคำาเก็บในคล้ังินิรภััยัที่้� 9% แล้ะเคร่�องิ
ประดับที่องิคำาที่้� 9%

อุย่างิไรก็ติาม พบว่ามีอุุปิสิรรคที�ทำาให�
นักลงิทุนที�สินใจัยังิลังิเลที�จัะลงิทุนใน
ทอุงิคำาเปิ็นครั�งิแรก

เกือุบ 80% ข้อุงินักลงิทุนกลุ่มนี�เผู้ยว่า 
พวกเข้ายังิไม่มีความรู�มากพอุที�จัะซื�อุ
ทอุงิคำา และไม่ทราบถึึงิช่อุงิทางิในการ
ซื�อุทอุงิคำาที�มีราคาไม่แพงิ โดิ์ยอุุปิสิรรค
ที�เดิ์่นชัดิ์ที�สิุดิ์คือุ พวกเข้าเชื�อุว่าทอุงิคำา
นั�น "มีค่าธรรมเนียมการซื�อุ/ข้ายทอุงิคำา
สิูงิเก์นไปิ"

เก่อบครึ�งิห้นึ�งิกังิวีล้ถึงิควีามีสมีบ้รณิ์ข็องิ
ผ่ล้ิติภััณิฑ์ที่องิคำา โดยัมีากกวี่า 30% ระบุ
วี่ากล้ัวีถ้กห้ล้อกให้้ซึ่่�อที่องิคำาปล้อมี จึงิ
เล้่อกที่้�จะไมี่ซึ่่�อ แล้ะกวี่า 10% ช้้�วี่าตินไมี่
กล้้าซึ่่�อ เพราะยัังิไมี่มี้การรับประกันถึงิ
ควีามีบริสุที่ธิ์ข็องิที่องิคำามีากกวี่าห้นึ�งิใน
สามีข็องินักล้งิทีุ่นที่้�คิดจะล้งิทีุ่นในที่องิคำา
เป็นครั�งิแรกคิดวี่าตินจะไมี่สามีารถเก็บ
ที่องิคำาไวี้ได้อยั่างิปล้อดภััยั โดยันักล้งิทีุ่น
กลุ้่มีน้�อาจยัังิไมี่ที่ราบถึงิช้่องิที่างิแล้ะ
บริการการจัดเก็บที่องิคำาที่้�มี้อยั้่

กลุ้่มีนักล้งิทีุ่นรายัยั่อยั 4 ประเภัที่ใน
ประเที่ศไที่ยั

การศึกษัาวีิจัยัยัังิเจาะล้ึกถึงิกลุ้่มีนักล้งิทีุ่น
รายัยั่อยัส้�ประเภัที่ในประเที่ศไที่ยั ได้แก่ 
นักล้งิทีุ่นที่้�กล้้าเส้�ยังิโดยัยัึดติามีคำาแนะนำา 
(Guided Risk Takers) เที่รดเดอร์ที่้�ช้อบ
ควีามีผ่ันผ่วีน (Adventurous Traders) 
นักกล้ยัุที่ธ์เช้ิงิอไจล้์ (Agile Strategists) 
แล้ะนักออมีที่้�ระมีัดระวีังิ (Cautious 
Savers)

35% เป็นนักล้งิทีุ่นที่้�กล้้าเส้�ยังิโดยัยัึด
ติามีคำาแนะนำา ซึ่ึ�งิยัอมีรับควีามีเส้�ยังิเพ่�อ

ให้้สามีารถเติิบโติได้แบบที่วี้ค้ณิ แล้ะนัก
ล้งิทีุ่นกลุ้่มีน้�จะไมี่ค่อยักังิวีล้กับการสร้างิ
พอร์ติการล้งิทีุ่นที่้�มี้ควีามีห้ล้ากห้ล้ายั

26% เป็นเที่รดเดอร์ที่้�ช้อบควีามีผ่ันผ่วีน 
ซึ่ึ�งิติ้องิการล้งิทีุ่นในผ่ล้ิติภััณิฑ์ที่้�เห้็นผ่ล้
ในระยัะสั�น แล้ะมีักจะช้อบเป็นผ่้้ที่้�ได้ล้องิ
อะไรให้มี่ ๆ นักล้งิทีุ่นกลุ้่มีน้�มีักเป็นนัก
ล้งิทีุ่นรายัแรก ๆ ที่้�จะเล้่อกการล้งิทีุ่นแบบ
ให้มี่

26% เป็นนักกล้ยัุที่ธ์เช้ิงิอไจล้์ ซึ่ึ�งิเป็นก
ลุ้่มีที่้�มี้ส่วีนร่วีมีในอุติสาห้กรรมีมีากที่้�สุด 
โดยัพวีกเข็ากลุ้่มีน้�มีองิการล้งิทีุ่นเป็นงิาน
อดิเรก แล้ะมีุ่งิเน้นที่้�จะสร้างิพอร์ติการ
ล้งิทีุ่นที่้�ห้ล้ากห้ล้ายั เพ่�อปกป้องิแล้ะเพิ�มี
ควีามีมีั�งิคั�งิ นอกจากน้� พวีกเข็ายัังิมีักที่้�
จะล้งิทีุ่นในผ่ล้ิติภััณิฑ์ที่้�ตินเองิเข็้าใจอยั่างิ
ช้ัดเจน

13% เป็นนักออมีที่้�ระมีัดระวีังิ โดยัจะเล้่อก
ล้งิเงิินน้อยัที่้�สุดแล้ะไมี่ช้อบควีามีเส้�ยังิ
ส้งิ พวีกเข็าจะเล้่อกล้งิทีุ่นในผ่ล้ิติภััณิฑ์ที่้�
มี้ควีามีน่าเช้่�อถ่อ แล้ะสิ�งิที่้�จะมีาช้่วียัล้ด
ควีามีเส้�ยังิ รวีมีถึงิให้้ผ่ล้ติอบแที่นที่้�มีั�นคงิ
อันสามีารถเก็บเป็นมีรดกไวี้ให้้บุติรห้ล้าน
ข็องิตินได้

มีากกวี่า 80% ข็องินักล้งิทีุ่นรายัยั่อยั
แติ่ล้ะกลุ้่มีเห้็นด้วียัวี่า ที่องิคำาเป็น
สินที่รัพยั์ที่้�ด้ ซึ่ึ�งิช้่วียัสร้างิห้ล้ักประกันใน
ช้่วีงิที่้�เกิดควีามีไมี่แน่นอนที่างิการเมี่องิ
ห้ร่อเศรษัฐกิจได้

รายงานข้อมูลเชิงล้กเก่�ยว์ก้บทั้องคำาค้าปล่กประเทั้ศไทั้ย (Retail Gold Insights : 
Thailand report) ฉบ้บล่าสูุดจากสูภาทั้องคำาโลก (World Gold Council) เผย ผู้บริโภค
ชาว์ไทั้ยม่คว์ามเข้าใจในการลงทัุ้น โดยม่การนำารายได้ร้อยละ 35 มาลงทัุ้�นในทั้อง และผู้

ลงทัุ้นม่ผลิติภ้ณ์ฑ์์การลงทัุ้�นเฉล่�่ย 3.5 รายการ ทั้้�งน่� น้กลงทัุ้นมองว์่าตินเองเป็นน้กลงทัุ้น
ทั้่�ม่คว์ามม้�นใจ และเติ็มใจทั้่�จะลองลงทัุ้นในหลายรูปแบบเพื�อแลกก้บการเติิบโติทั้างการ

เงินแบบทั้ว์่คูณ์

สภาทองคำาโลัก เผู้ยนักลังท้นไทยเกือบครึ�งถืือครองทองคำา

เพ่�อป็กป็อ้งคว้ามม้�งค้�ง

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE
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คาดิ์กำาไร 3Q65 ทำา New high

ได้รับ sentiment เชิงลบจากการจะเข้ามา
ท�าธุรกิจจ�าน�าที่ดิน และสินเชื่อส่วนบุคคล
ของ ธ.ออมสิน และจะได้รับผลกระทบเชิง
ลบจากดอกเบี้ยขาขึ้น แต่ยังคาดเห็นการ
เติบโตของสินเชื่อที่ โดดเด่นได้ต่อ รวม
ไปถึงผลประกอบการ 3Q65 ที่คาดจะท�า 
New high ได้อีกจึงยังคงแนะน�า “ซื้อ” 
โดยมีราคาพื้นฐานปี 66 ที่ 52 บาท

  คาดก�าไร 3Q65 เพิ่มขึ้น y-y และ 
q-q: คาด MTC จะมีก�าไร 3Q65 1.4 พัน
ลบ. ท�า New high ได้ต่อ โดยคาดว่าจะ
เพิ่มขึ้น 20.1% y-y และ 4.4% q-q โดย
คาดว่าการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อจะท�าให้ราย
ได้ดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น และท�าให้รายได้ค่า
ธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ถึงแม้ว่าจะ
ยังคาดว่าการเพิ่มขึ้นของ NPL จะท�าให้

การตั้งส�ารองเพิ่มขึ้นและคาดว่าค่าใช้จ่าย
จะเพิ่มขึ้ด้วยก็ตาม

  สินเชื่อโตต่อ แต่ NPL อาจจะ
เพิ่มขึ้นด้วย: ในอดีตที่ผ่านมาในบางปี
ไตรมาส 3 สินเชื่อของ MTC อาจจะ
เติบโตชะลอลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 
เนื่องจากเป็นฤดูฝน และทางฝ่ายคาดว่า
ในปี65สถานการณ์อาจจะเป็นเช่นเดียวกัน 
โดยคาดว่าสินเชื่อจะเพิ่มขึ้น 6.8% q-q 
จาก 2Q65 ที่สินเชื่อเติบโต 8.9% q-q และ 
NPL ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อเป็น 2.1% 
จากไตรมาสก่อนที่มี NPL อยู่2% และการ
ที่ NPL ยังเพิ่มสูงขึ้นท�าให้คาดว่าการตั้ง
ส�ารองในไตรมาสนี้จะยังคงสูงต่อเนื่องจาก
ไตรมาสก่อน

อุดิ์์สิรณี์มุ่งิพาลชล, นักว์เคราะห์การลงิทุนดิ์�านหลัก
ทรัพย์ #18577 Ref.No. : CO2565_1193

บุลั.ฟิิลัลัิป(ประเทิศไทิย) : MTC
แนะนำาซื้ื้อ ราคาพื้นฐาน 52 บาท
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บุลั.ฟิิลัลัิป(ประเทิศไทิย) : PTG
แนะนำาทยอยซื้ื้อ ราคาเป้้าหมาย 17.60 บาท

 

กำาไรอุ่อุนติัวลงิติามฤดิ์ูกาล
แม้เคยคาดงบ 3Q65 จะอ่อนลง q-q ตามปัจจัย
ฤดูกาลแต่พบว่าจะต�่ากว่าที่เคยคาดจากขาดทุนที่
มากขึ้นของธุรกิจปาล์ม อย่างไรก็ตาม คาด 4Q65 
การด�าเนินงานจะกลับมาดีขึ้นจากปริมาณขาย
น�้ามันที่คาดจะเพิ่มขึ้นจากฤดูท่องเที่ยว และธุรกิจ
ปาล์มดีขึ้นจากราคาที่กลับมาดีขึ้นหลังเพิ่มสัดส่วน
เป็น B7

  คาด 3Q65 ก�าไรอ่อนตัว q-q ตามฤดู
ดาล: คาด 3Q65 ก�าไรสุทธิ 147 ลบ. -76% q-q 
เนื่องจาก 1) คาดปริมาณขายน�้ามันอยู่ที่ราว 1,283 
ล้านลิตร -6% q-q เนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน แต่ยัง 
+16%y-y เนื่องจากปี ก่อนได้รับผลกระทบจาก 

COVID-19 2) คาดค่าการตลาดอยู่ที่ราว 2 บาท/
ลิตรลดจาก 2.1 บาท/ลิตร ใน 2Q65 เนื่องจากเงิน
อุดหนุนจากกองทุนน�้ามันที่ลดลง 3) ค่าใช้จ่ายขาย
และบริหาร +2% และ 4) คาดการด�าเนินงานจาก 
Palm complex ขาดทุนเพิ่มขึ้น q-q 

เนื่องจากปริมาณขายลดลงจากนโยบายรัฐที่ให้
ลดสัดส่วนเป็ น B5 และส่วนต่างราคาปาล์มที่ลด
ลงราว 20 บาท/ลิตรท�าให้มีขาดทุนจากสต็อกเข้า
มา ขณะที่ธุรกิจ F&B คาดทรงตัว แม้จะมีการเปิด
สาขาใหม่แต่ยอดขายไม่ได้ โตมากเพราะสาขาราว 
70% จะอยู่ในสถานีบริการน�้ามันซึ่งจะได้รับผลกระ
ทบจากปัจจัยฤดูกาลเช่นกัน

นารี อภิเศวตกานต์, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #17971
ธนิก กัณฑะพงศ์, ผู้ช่วยนักวิเคราะห์



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บุลั.ฟิิลัลัิป(ประเทิศไทิย) : TOP 
แนะนำาทยอยซื้ื้อ ราคาเป้้าหมาย 62.00 บาท

คาดิ์ 3Q65 ข้าดิ์ทุนจัากสิติ๊อุกนำ�ามัน

แม้คาด 3Q65 จะขาดทุนจากรายการ
พิเศษที่สูง แต่คาดแนวโน้มการด�าเนินงาน 
4Q65 จะดีขึ้นทั้งกลุ่มโรงกลั่นและอะโรเม
ติกส์จาก crude premium คาดปรับลงราว 
3$/bbl และอุปสงค์น�้ามันกลุ่ม middle 
distillates สูงขึ้นซึ่งเป็นบวกต่อ GRM อีก
ทั้งคาดจะมีเงินปันผลที่จะประกาศในเร็ว ๆ 
นี้ ทางฝ่ายคงค�าแนะน�า “ทยอุยซื�อุ”

  คาด 3Q65 พลิกขาดทุน 334 ลบ.: 
คาด 3Q65 กลุ่มอะโรเมติกส์GIM เพิ่ม
เป็น 0.3-0.4$/bbl จาก PTX ขาดทุนลด
ลงและ LAB ดีขึ้น ส่วน Lube base แม้
เป็น low season แต่ได้ผลบวกจากราคา

น�้ามันเตาที่ลดลงส่งผลให้ GIM เพิ่มเป็น 
1.6$/bbl แต่ธุรกิจโรงกลั่นการด�าเนินงาน
ลดลงจาก 1) u-rate เหลือ 105% ลดจาก 
112% ใน 2Q65 ตามอุปสงค์อ่อนตัวลง 
2) GRM คาดอยู่ที่7.14 $/bbl จาก 25.12 
$/bbl ใน 2Q65 และยังได้รับผลจาก 
crude premium ปรับตัวขึ้น 3$/bbl อยู่ที่ 
10.53$/bbl และ 3) คาดมีรายการพิเศษ 
-5,363 ลบ. (ราคาน�้ามัน -26$/bbl ส่งผล
ให้มีขาดทุนสต๊อกน�้ามันราว 9,469 ลบ., 
ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยน 1,576 ลบ. จาก
เงินบาทอ่อนค่า แต่มีก�าไรจาก oil price 
hedging ประมาณ 5,682 ลบ.) ท�าให้พลิก
ขาดทุน 334 ลบ.

นารี อุภิ์เศัวติกานติ์, นักว์เคราะห์การลงิทุนดิ์�านหลักทรัพย์ #17971 Ref.No.
 : CO2565_1194 ธน์ก กัณีฑะพงิศั์, ผูู้�ช่วยนักว์เคราะห์



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บุลั.ทิิส่โก้ : KCE
แนะนำา “ถืือ” มูลค่าเหมาะสม 47.50 บาท

• KCE : การเติ์บโติเร์�มไม่ชัดิ์เจัน
ปิัจัจััยลบกดิ์ดิ์ันการเติ์บโติในภิูม์ภิาค
มีปัจจัยลบหลายปัจจัยทั้งเศรษฐกิจมหภาคที่อ่อนแอ, ปริมาณ Semiconductor ที่ค้างสต็อคในกลุ่ม Tier 1s, 
และการขยายก�าลังการผลิตที่ไม่แน่นอนได้กดดันราคาหุ้น KCE QTD นอกจากนี้ S&P Global (IHS Markit 
Automative เดิม) รายงานว่ายอดการผลิตรถยนต์ในยุโรปปรับตัวลดลง 4.5% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
ท่ามกลางการผลิตโลกที่เพิ่มขึ้น 1.5% เป็นปัจจัยลบต่อ KCE และยอดขายในจีนที่เพิ่มขึ้นไม่มากพอจะชดเชยใน
ส่วนนี้ เราแนะน�าให้ “ถือ” โดยมีมูลค่าที่เหมาะสม 47.50 บาท (จากเดิม 66.25 บาท)

เราคาดิ์ผู้ลปิระกอุบการ Q3 ที� 691 ล�านบาท เพ์�มข้ึ�น 14% YoY และ 21% QoQ
เราคาดยอดขายในช่วง Q3 ที่ 4.84 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 28% YoY และ 4% QoQ หรือ 133 ล้านดอลลาร์ เพิ่ม
ขึ้น 15% YoY แต่ลดลง 2% QoQ ในเชิงของดอลลาร์ เราคาดว่ายอดขายในเชิงดอลลาร์ที่ลดลงมาจากปัญหา
อุปทานและอุปสงค์ที่อ่อนแอในยุโรป (45% ของ PCB ในช่วง 2Q22) นอกจากนี้ อัตราก�าไรขั้นต้นคาดจะเพิ่ม
ขึ้นเป็น 25% จากเดิมที่ 22.8% เนื่องมาจากราคาทองแดงที่ลดลง และค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง 6% เป็น 36.4 
บาท/ดอลลาร์ ด้านของ SG&A ต่อยอดขายอยู่ที่ 10.7% สูงกว่าช่วง 2Q22 ที่ 10.5% และอัตราก�าไรจากการ
ด�าเนินงานที่ 14.3% เพิ่มขึ้น 20bps QoQ

ปิรับปิระมาณีการลงิ 1%/10% สิำาหรับปิี 2022 – 2023F เพื�อุสิะท�อุนเศัรษฐก์จัที�อุ่อุนแอุโดิ์ยเฉพาะในยุโรปิ
เราคาดว่า กลุ่มลูกค้า Tier 1 จะชะลอการสั่งซื้อลงในช่วงเศรษฐกิจอ่อนแอ และการปรับสต็อคสินค้า ถึงแม้ว่า
ก่อนหน้านี้ KCE จะรายงานค�าสั่งซื้อที่แข็งแกร่ง แต่เราเชื่อว่าการเจรจาในช่วงสิ้นปีจะยากขึ้นหลังจากที่ราคา
ทองแดงเริ่มลดลง และปริมาณอุปทานของ Semiconductor ที่เพิ่มขึ้น และอุปสงค์ที่หายไปในปี 2023 ท�าให้
เราปรับประมาณการปี 2022 – 2023F ลง 1% และ 10% ตามล�าดับจากยอดขายที่ลดลง และอัตราก�าไรขั้นต้น
ที่ 24.5% จากเดิมที่ 25%

เราแนะนำาให� “ถึือุ” โดิ์ยมีมูลค่าที�เหมาะสิม 47.50 บาท อุ์งิ PER ที� 22 เท่า จัากเดิ์์มที� 28.9 เท่าโดิ์ยมีความ
เสิี�ยงิคือุ 1) การเพ์�มกำาลังิการผู้ล์ติที�ล่าช�า 2) เศัรษฐก์จัโลกที�อุ่อุนแอุ 3) EPS ที�เติ์บโติลดิ์ลงิ

 



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บุลั.ทิิส่โก้ : COTTO
คงคำาแนะนำา ซื้ื้อ ราคาเป้้าหมาย 2.48 บาท

แนวโน้มฟื้นตัวในไตรมาสถัดๆ ไป จากดีมานด์ที่ฟื้น
ตัวและต้นทุนก๊าซเริ่มลด

เราคาดก�าไรใน 3Q22F ของ COTTO จะลดลง
เนื่องจากปัจจัยด้านฤดูกาลแต่โดยรวมยังดีเนื่องจาก
ดีมานด์จากตลาดกลางถึงบน และตลาดส่งออก
โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLM ยังคงดีจากการผ่อน

คลาย Lockdown แม้ต้นทุนก๊าซจะแตะระดับสูงสุด
ในเดือนก.ค.แต่เริ่มลดลงในช่วงปลายไตรมาส และ
ผลจากการปรับราคาขายขึ้นในเดือนมิ.ย.ท�าให้เราเชื่อ
ว่า Margin ของบริษัทจะลดไม่มาก เราคาดว่าก�าไร
ใน 4Q22F น่าจะดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ เนื่องจาก
ต้นทุนก๊าซน่าจะลดลง รวมถึงการทยอยปรับราคา
ขายขึ้นต่อเนื่องต่อเนื่อง ท�าให้เรายังคงค�าแนะน�า ซื้อ

คาดิ์กำาไร 3Q ลดิ์แติ่โดิ์ยรวมยังิดิ์ี
เราคาดก�าไรของ COTTO ใน 3Q22F จะอยู่ที่ 141 
ลบ. ลดลง 12.8% YoY และ 15.3% QoQ โดยสาเหตุ
ที่ก�าไรลดลง YoY เนื่องจากใน 3Q21 บริษัทสามารถ
ขายที่ดินได้โดยมียอดขายและก�าไรจากการขาย
ที่ดินที่ 131 และ 64 ลบ. หากตัดก�าไรจากการขาย
ที่ดินออกไปก�าไรใน 3Q22 จะเพิ่มขึ้น 44% YoY สา
เหตุหลักๆมาจากฐานที่ต�่าใน 3Q21 ซึ่งเป็นช่วงที่มี
การ Lockdown เต็มรูปแบบท�าให้ Modern Trade 
ถูกปิด รวมถึงการปรับราคาขายขึ้นต่อเนื่องส่งผล

ให้เราคาดยอดขายกระเบื้องจะเติบโต 15.6% ซึ่ง
ช่วยลดผลกระทบจากการที่ Gross margin ลดลง
จาก 26.6% (ไม่รวมที่ดิน) เป็น 25.3% ส่วนก�าไรที่
คาดว่าจะลดลง QoQ มาจากประมาณการยอดขาย
จะลดลง 7.2% QoQ จากปัจจัยด้านฤดูกาล และ 
Gross margin ที่คาดว่าจะลดลงเล็กน้อยจาก 25.7% 
เป็น 25.3% เนื่องจากราคาก๊าซเพิ่งปรับลดลงปลาย
ไตรมาสในขณะที่ราคาขายค่อยๆ ปรับเพิ่มขึ้น

คาดก�าไรกลับมาเติบโต YoY ใน 4Q และโตต่อเนื่อง
ในปี 2023F จากดีมานด์ที่พื้นตัว เราคาดว่าก�าไร
ใน 4Q22F จะดีขึ้นทั้ง YoY และ QoQ โดยสาเหตุที่
คาดว่าก�าไรจะโต YoY มาจากฐานที่ต�่าใน 4Q21 และ
เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจากการเปิดประเทศ ส่วน
ก�าไรที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น QoQ เนื่องจากคาดดีมานด์
ทั้งในประเทศและส่งออกจะดีขึ้น QoQ หลังหมดฤดู
ฝนและดีมานด์จากการซ่อมบ�ารุงหลังน�้าท่วมลดลง
และคาดว่าดีมานด์จะดีขึ้นต่อเนื่องในปีหน้า รวมถึง 

Gross margin ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากเราคาด
ว่าต้นทุนก๊าซจะลดลง (ราคาก๊าซคิดจากราคาน�้ามัน
เตาเฉลี่ย90 วันย้อนหลังซึ่งปรับตัวลดลงแล้ว) และ
การขึ้นราคาขายอีกเพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
ทั้งหมด รวมถึงการเพิ่มอัตราการใช้ก�าลังการผลิต
และสัดส่วนสินค้า HVA ซึ่งมาร์จิ้นสูง และปรับราคา
ของธุรกิจติดตั้ง Solar Cell เพิ่มเพื่อสะท้อนราคา
วัสดุที่เพิ่มขึ้นเพื่อดึงให้ Gross margin ฟื้นตัวจาก 
2% ในปีที่แล้วเป็น 5-10% ในปีนี้

เราคงประมาณการก�าไรและราคาเป้าหมายที่ 2.48 บาท ซึ่งคิดจาก PER ปี 2022F ที่ 21.4x (ค่าเฉลี่ยย้อน
หลัง 3 ปีของบริษัท +1 Stdev) และยังคงค�าแนะน�า ซื้อ จากอัพไซด์ 25% และแนวโน้มที่คาดว่าก�าไรจะกลับมา
เติบโตอีกครั้งในช่วง 2H ความเสี่ยงคือ ดีมานด์ซบเซา ต้นทุนเพิ่มและการแข่งขันรุนแรง

คงิคำาแนะนำา ซื�อุ โดิ์ยมีราคาเปิ้าหมายที� 2.48 บาท



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บุลั.ทิิส่โก้ : COM7 คงแนะนำา “ซิ้�อ”
มูลค่าเหมาะสม 43 บาท

มุมมอุงิเปิ็นบวกจัากการปิระชุมนักว์เคราะห์

คาดิ์กำาไรหลัก 3Q22F เติ์บโติ YoY, QoQ

คงิเปิ้ารายไดิ์�เติ์บโติ 20-35% ติ่อุปิี

จากการประชุมนักวิเคราะห์ เรายังคงมีมุมมองเชิง
บวกต่อ COM7 และยังคงแนะน�า “ซื้อ” จาก 1) ผู้
บริหารตอบค�าถามต่อประเด็นต่างๆ อาทิ ส่วนแบ่ง
ก�าไรจาก NCAP ที่ลดลง ค่าเงินบาทอ่อนค่า อัตรา
ดอกเบี้ยขาขึ้น ผลจากโควิดและกระแสตอบรับ 
iPhone 14 2) บริษัทยังคงมีความเชื่อมั่นต่อการ
เติบโตผลประกอบการครึ่งปีหลัง และยังคงเป้า
หมายการเติบโตรายได้ 20-35% ต่อปีใน 3 ปีข้าง

หน้าเพื่อให้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นสู่ 35% ตามเป้า
หมาย และยังมีโอกาสในการเติบโตจากการต่อย
อดในธุรกิจเดิม และลงทุนธุรกิจใหม่ๆ 3) เราคาด
ผลประกอบการ 3Q22F จะเติบโต YoY, QoQ และ
คาดยังมีแนวโน้มที่ดีต่อเนื่องสู่ 4Q22F จากการขาย 
iPhone14 เต็มไตรมาส รวมทั้งสินค้า แบรนด์อื่นๆ ที่
วางจ�าหน่ายในช่วง high season

เราคาด COM7 จะรายงานก�าไรหลัก 3Q22F อยู่ที่ 
655 ล้านบาท (15% YoY, 6% QoQ) ซึ่งดีกว่าที่คาด
ไว้ก่อนหน้านี้ จาก 1) เราคาดรายได้อยู่ที่ 15,539 
ล้านบาท (54% YoY, 8% QoQ) เนื่องมาจากการ
เปิดวางจ�าหน่ายสินค้า iPhone14 ที่เร็วกว่าปีที่ผ่าน
มา ท�าให้มียอดขายเร็วขึ้นและเข้ามาช่วยลดการเป็น 
Low Season ในไตรมาส 3 รวมทั้งคาดการขยาย
สาขาที่เพิ่มขึ้นมาที่ 1,099 สาขาจาก 958 สาขาใน 

3Q21 2) คาดอัตราก�าไรขั้นต้นลดลงมาอยู่ที่ 12.8% 
จากสัดส่วน iPhone ที่มีอัตราก�าไรต�่าเพิ่มขึ้น 3) คาด
ส่วนแบ่งก�าไรจาก NCAP อยู่ที่ 8 ล้านบาท และ 4) 
คาด SG&A/Sale ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ 7.6% จาก
การบริหารจัดการที่ดีขึ้น ทั้งนี้ ใน 3Q22F จะมีการ
บันทึกก�าไรพิเศษจากการขาย Double7 มูลค่าราว 
1,300 ล้านบาท ดังนั้น คาดก�าไรสุทธิอยู่ที่ 1,695 
ล้านบาท (197% YoY, 173% QoQ)

บริษัทเปิดถึงประเด็นต่างๆ ที่นักลงทุนมีความกังวล
มีผลต่อบริษัทจ�ากัด ได้แก่ประเด็น 1) ส่วนแบ่ง
ก�าไรจาก NCAP ลดลง YoY คาดกรณีเลวร้ายที่สุด 
40-50 ล้านบาท 2) ค่าเงินบาทอ่อนค่าและอัตรา
ดอกเบี้ยขาขึ้นผลกระทบจ�ากัด 3) การขาย Double7 
โดยการแลกหุ้นกับ SABUY บริษัทจะรับรู้ก�าไรพิเศษ
จากการขาย Double7 ใน 3Q22F ในขณะที่การถือ
หุ้น SABUY จะบันทึกในส่วนของเจ้าของ จะไม่ส่ง
ผลต่อก�าไรขาดทุน 4) กระแสตอบรับ iPhone14 ดี
ด้วยยอดขายเติบโต 20% YoY จ�านวนเครื่อง 7% 
YoY ส�าหรับการเติบโตบริษัทคาด 3Q22F-4Q22F 
จะเติบโตได้ YoY อย่างแน่นอน และตั้งเป้าหมาย
ยอดขาย +20-35% ต่อปี เพื่อให้ส่วนแบ่งตลาดเพิ่ม

ขึ้นเป็น 35% จากแผนการขยายสาขามากกว่า 100 
สาขาต่อปีซึ่งจะยังคงเน้นสาขา Standalone บวก
กับสินค้าใหม่เข้ามาต่อเนื่อง อาทิ Apple และแบ
รนด์อื่นๆ และการปรับเปลี่ยนโทรศัพท์สู่ 5G จะช่วย
กระตุ้นยอดขายในอีก 5 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ บริษัท
ยังมองหาโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างการเติบโตและ
ต่อยอดกับฐานลูกค้า อาทิ การเป็น Distributor การ
จ�าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า การขายผ่อน UFund และ 
True Loan Dr.Pharma ร่วมลงทุนกับ BDMS ซึ่งจะ
เริ่มเปิดใน 4Q22F และคาดการเข้าซื้อ บริษัท พุทธ
ธรรมประกันภัย (PTI) จะสามารถคืนทุนได้เร็วจาก
การเข้ามาสนับสนุนการขายสินค้าของธุรกิจหลัก



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บุลั.ทิิส่โก้ : COM7 คงแนะนำา “ซิ้�อ”
มูลค่าเหมาะสม 43 บาท

ยังิคงิแนะนำา “ซื�อุ”

ติอุบคำาถึามติ่อุปิระเดิ์็นที�นักลงิทุนกังิวล

เรายังคงแนะน�า “ซื้อ” มูลค่าที่เหมาะสมอยู่ที่ 43 บาท (SOTP) ประกอบด้วย 1) ธุรกิจหลักของ COM7 มูลค่า 
42 บาท (อิงจาก PER 30 เท่าปี 2022F) 2) มูลค่าของ NCAP 0.48 บาท (COM7 ถือหุ้น 34%) และ SABUY 
0.34 (COM7 ถือหุ้น 3.45%) ด้วย discount holding 15%

จากการประชุมนักวิเคราะห์ บริษัทเปิดถึงประเด็นต่างๆ 
ที่นักลงทุนมีความกังวล ซึ่งบริษัทมองผลกระทบต่อ
บริษัทจ�ากัด และอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ ได้แก่

1) ผลประกอบการที่อ่อนตัวจาก Next Capital 
(NCAP) : บริษัทถือหุ้น 34% ในปีนี้ครึ่งปีแรกผลงาน
ไม่ดี และคาดว่าครึ่งปีหลังยังอ่อนตัวเช่นกัน จากผลก
ระทบดอกเบี้ยขาขึ้น ลูกหนี้กลุ่มหลักเป็นสินเชื่อรถ
จักรยานยนต์มีความล่าช้าในการหนี้ การแข่งขันที่สูง
ขึ้นท�าให้ต้นทุนในการได้ลูกค้าเพิ่มขึ้น และการก�าหนด
เพดานดอกเบี้ยที่ 23-24% จากเดิมอัตราดอกเบี้ย 30% 
บริษัทคาดในกรณีที่แย่ที่สุดจะมีส่วนแบ่งก�าไร 40-50 
ล้านบาทใน 2022F บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษาและ
พิจารณาส�าหรับการด�าเนินธุรกิจของ NCAP

2) ค่าเงินบาทที่อ่อนค่า ผลจ�ากัดมาก: บริษัทมียอดซื้อ
สินค้าในสกุลเงินดอลลาร์เพียง 3 ล้านเหรียญฯ/เดือน 
(ซึ่งมีการท�า forward hedge 50%) และในปี 2023F 
คาดจะลดลงมาอยู่ที่ 1 ล้านเหรียญฯ/เดือน จากการลด
การปรับสัดส่วนสกุลเงินดอลลาร์เป็นหยวน/บาทในบาง
แบรนด์ เช่น Xiaomi

3) ผลจากดอกเบี้ยขาขึ้น : บริษัทใช้เงินกู้ระยะสั้นราว 
5,000 ล้านบาทต่อปี บริษัทประเมินอัตราดอกเบี้ย
ที่ปรับขึ้นทุกๆ 0.25% จะท�าให้ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 
15 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันมีการปรับขึ้น 0.50% ท�าให้
ดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท
4) การลงทุนใน SABUY และการขาย Double7 : 

Double7 ท�าธุรกิจ True shop by COM7 บริษัทมอง
ว่าธุรกิจที่ไม่มั่นคงที่ต้องท�าการต่อสัญญาทุก 3 ปีและ
ไม่มีการเติบโต บริษัทจึงตัดสินใจขายหุ้น Double7 
ในสัดส่วน 40% ให้แก่ SABUY ท�าให้ได้รับเงินทั้งสิ้น 
1,360 ล้านบาท โดยบริษัทจะมีการรับรู้ก�าไรพิเศษจาก
การขายใน 3Q22 ทั้งนี้ SABUY จ่ายเป็นหุ้น SABUY 
ให้แก่บริษัทในมูลค่าที่เท่ากันโดยรับรู้ในส่วนของทุน 
(Equity) โดยแลกหุ้นที่ราคา 28 บาท ปัจจุบันราคาหุ้น
ปรับลดลงมาอยู่ที่ 11.20 บาท หากกรณีที่บริษัทมีการ
ขายหุ้น SABUY ที่ราคาขาดทุนจะรับรู้ในส่วนของทุน
ของ COM7 เท่านั้นจะไม่กระทบต่องบก�าไรขาดทุนของ
บริษัท

5) ผลจากโควิด-19 : บริษัทยังเชื่อว่าบริษัทจะสามารถ
เติบโต 25% ต่อปี จากที่ผ่านมาสามารถเติบโตได้ 20% 
ต่อปี และการเติบโตไม่ได้เป็นผลมาจากอานิสงส์ของโค
วิด-19 ดังนั้น ผลกระทบจากการยกเลิก Work from 
home จ�ากัด เนื่องจากบริษัทมีสัดส่วนการขาย PC 
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส�าหรับ อัตราก�าไรขั้นต้นคาดอยู่ที่ 
13.4% และค่าใช้จ่ายการขายและบริหารมีแนวโน้มลด
ลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทคาดก�าไรสุทธิยังมีแนว
โน้มที่ดีและไม่มีผลกระทบจากโควิด-19

6) ผลตอบรับ iPhone 14 : บริษัทพอใจกับการตอบ
รับ iPhone 14 โดย 25 วันหลังจากเปิดขาย รายได้จาก 
iPhone เพิ่มขึ้น 20% ในขณะที่จ�านวนเครื่อง (Unit) 
เพิ่มขึ้น 7% (ไม่รวม iPhone 14 Plus เริ่มขายวันศุกร์ที่ 
7 ตุลาคม) เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บุลั.ทิิส่โก้ : COM7 คงแนะนำา “ซิ้�อ”
มูลค่าเหมาะสม 43 บาท

เปิ้าหมาย 3 ปิีข้�างิหน�าสิ่วนแบ่งิติลาดิ์ 35% 
ติั�งิเปิ้าหมายการเติ์บโติ 20-35%
บริษัทคาด 3Q22F-4Q22F จะสามารถเติบโตได้ YoY 
อย่างแน่นอน บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโต 20-35% 
ต่อปี และเพิ่มส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นเป็น 35% โดยส่วน
แบ่งตลาดปัจจุบันส�าหรับ PC อยู่ที่ 10% และโทรศัพท์
เคลื่อนที่ 18% จาก 1) ตั้งเป้าหมายขยายสาขามากกว่า 
100 สาขาต่อปี โดยในปี 2022F ตั้งเป้าเปิด 166 สาขา 
นอกจากนี้ ในปี 2023F บริษัทจะเน้นการขยายสาขา 
Standalone คาดเปิด 70 สาขาในปี 2023F จากคาด
ยังมีความต้องการสินค้าและบริษัทยังมีส่วนแบ่งตลาด
ไม่ถึง 20% 2) สินค้าใหม่ที่เข้ามาต่อเนื่อง จากการเป็น

ผู้ขายส่ง และการขายเครื่องใช้ไฟฟ้า 3) การเติบโตของ 
Apple ที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ต่อเนื่อง 4) การปรับเปลี่ยน
โทรศัพท์สู่ 5G ปัจจุบันประเทศไทยมี 32 ล้านเลขหมาย 
มีเพียง 3.5 ล้านเลขหมายที่เป็น 5G และส่วนที่เหลือ
เป็น 4G ดังนั้น คาดว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าจะมีการปรับ
เปลี่ยนโทรศัพท์สู่ 5G รวมทั้งการยังมีเทคโนโลยีใหม่
เข้ามาในอนาคต 5) บริษัทผลักดันช่องทางออนไลน์ 
บริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากจ�านวนผู้เข้าเวปไซต์เพิ่ม
ขึ้นต่อเนื่องส�าหรับช่องทางออนไลน์ Bnn.in.th และ 
Studio7Thailand.com และจะพัฒนา O2O มากขึ้น

1. การเป็น Distributor : ท�าให้รับรู้ถึงฐานลูกค้า ฐานดีลเลอ
ร์และพื้นที่ที่มีก�าลังซื้อซึ่งสามารถเอาไปต่อยอดในอนาคตได้ 
อาทิ การปล่อยสินเชื่อ เป็นต้น
2. ผู้จ�าหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า : บริษัทไม่มุ่งหวังในการแข่งขัน
กับ Modern trade แต่บริษัทจะมีสาขาในหัวเมืองต่างๆ เพื่อ
เป็นจุดดึงดูดลูกค้าในพื้นที่ รวมทั้งขยายสู่ธุรกิจสินเชื่อได้ 
อาทิ การผ่อน ปัจจุบันยอดยังคงเติบโต
3. การขายผ่อน U Fund : จ�านวนสัญญาเพิ่มขึ้นจาก 1.1 
หมื่นสัญญา ขนาดสินเชื่อ 316 ล้านบาท ใน 2Q21 มาเป็น 
3.9 หมื่นสัญญา ขนาดสินเชื่อ 839 ล้านบาท ใน 2Q22 
เป็นการเรียนรู้ในการปล่อยผ่อนและพฤติกรรมลูกค้า
4. สินเชื่อ True Loan : เป็นการน�าฐานข้อมูลของบริษัทไป
ปล่อยสินเชื่อต่อ จ�านวนสัญญา 2.2 หมื่นราย 356 ล้านบาท
ใน 2Q21 เป็น 1.04 แสนรายขนาดสินเชื่อ 1,317 ล้านบาทใน 
2Q22
5. Employee Benefit Program : บริษัทจะติดต่อกับแผนก 
HR ของแต่ละบริษัทในการเสนอโปรโมชั่นส่วนลด 5-20% ใน
การเข้าซื้อสินค้าผ่านเวปไซต์ Bnn.in.th ให้แก่พนักงานของ
บริษัทนั้นๆ
6. Dr.Pharma ร่วมลงทุนกับ BDMS : COM7 (ถือหุ้น 
40%) มีการร่วมทุนกับ BDMS (60%) ในการเปิดร้านขายยา 

Dr.Pharma ที่มี Tele medicine ซึ่งมีแผนจะเปิด 4 สาขา
ในปี 2022F (เปิดที่ทองหล่อ, Seacon Square, โคราช และ
สถานีบริการน�้ามัน) ซึ่งช่วงแรกอยู่ในช่วงทดลอง และแผน 
40 สาขาในปี 2023F
7. การเข้าซื้อ บริษัท พุทธธรรมประกันภัย คาดคืนทุนได้
เร็ว : บริษัทลงทุนถือหุ้น 97% ในบริษัทพุทธธรรมประกันภัย 
(PTI) ด้วยงบลงทุน 400 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นเงินส�าหรับ
ลูกหนี้ที่เคลมประกันโควิด-19 จ�านวน 200 ล้านบาท และ
เงินทุนส�ารอง 200 ล้านบาทเพื่อด�าเนินงาน โดยปัจจุบัน 
PTI มีเงินส�ารองอยู่ 88 ล้านบาท และลูกหนี้ 15 ล้านบาท 
ดังนั้น เทียบเท่ากับการซื้อ License บริษัทประกันภัยใน
มูลค่าต�่ากว่า 100 ล้านบาท ในปี 2021 บริษัทมีการจ่ายเบี้ย
ประกัน 200 ล้านบาท และในปี 2022 YTD อยู่ที่ 150 ล้าน
บาทส�าหรับประกันจอแตกในการแถมให้กับลูกค้า โดยในปี
นี้ บริษัทมีการขาย 7 Care Plus (Extended Warranty) ไป
แล้ว 150 ล้านบาท ดังนั้น หากรวมทั้ง 2 รายการ (ประกัน
จอแตก และประกัน Extended Warranty) รวมทั้งสิ้น 350 
ล้านบาท หากทั้งสองรายการมาเป็นรายได้ในบริษัท PTI ซึ่ง
เป็นบริษัทประกันของบริษัทเอง ดังนั้น คาดว่าจะสามารถคืน
ทุนได้เร็ว โดยจะเน้นการท�าประกันกับเครือข่ายสินค้าที่บริษัท
มีอยู่เดิม

ลงิทุนและสิร�างิ Eco System 
เพื�อุติ่อุยอุดิ์ในอุนาคติ
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บุลั.บุัวหลัวง : TLI 
เทียบท่ารอรับผู้้�โดยสาร

TLI
(Tactical plays)
ไทยปิระกันชีว์ติ

เทียบท่ารอุรับผูู้�โดิ์ยสิาร

เมี่�อวีันที่้� 7 ติ.ค.ที่้�ผ่่านมีา ที่้มีผ่้้บริห้าร TLI ที่้�มีาร่วีมีบรรยัายัแล้ะติอบข็้อสงิสัยัคาใจ ให้้กับ
นักล้งิทีุ่น ช้่วียัสร้างิควีามีมีั�นใจที่้�เพิ�มีข็ึ�นในพ่�นฐานบริษััที่ที่้�เติิบโติด้ มีุมีมีองิการอ่านงิบ 
แล้ะแนวีโน้มีการเติิบโติข็องิธุรกิจประกันช้้วีิติ เราสรุปสาระสำาคัญข็องิการบรรยัายัได้เป็น 
4 ประเด็นห้ล้ัก ดังิน้�

1) P&L ธุรกิจประกันช้้วีิติ จะเป็นร้ปแบบที่วี้ค้ณิในระยัะยัาวี กล้่าวีค่อเมี่�อมี้การข็ายั
กรมีธรรมี์ให้มี่ สำารองิจะส้งิช้่วีงิติ้น Margin จะติำ�า แติ่ปีถัดๆ ไปจะที่ยัอยัด้ข็ึ�น ข็ณิะที่้�ด้าน 
Valuation ควีรเที่้ยับ P/EV ซึ่ึ�งิ TLI อยั้่ที่้� 1.0 เที่่า ติำ�ากวี่า AIA HK ที่้� 1.5 เที่่ามีากเกินไป

2) บริษััที่เน้นการข็ยัายัฐานเบ้�ยัประกันช้้วีิติแบบยัั�งิยั่น แล้ะเพิ�มีอัติรากำาไรข็องิกรมีธรรมี์
ให้มี่ (VONB Margin) ไปด้วียัผ่่านจุดแข็็งิฐานติัวีแที่นจำานวีนมีาก

3) ปัจจัยับวีกจาก (1) ธุรกิจประกันช้้วีิติในไที่ยัโติได้อ้กมีาก เที่้ยับระดับสากล้ (2) TLI มี้
มี้ล้ค่าสินที่รัพยั์ซึ่่อมีอยั้่ แล้ะ (3) มี้โอกาสถ้กเข็้าคำานวีณิดัช้น้ติ่างิๆ

4) ติล้าดใส่ควีามีกังิวีล้มีากไปที่ั�งิที่ั�งิ (1) US Bond yields ติึงิๆ แติ่ Bond yields ไที่ยัยัังิ
มี้ Upside (2) การล้งิทีุ่นในเมี้ยันมีา ไมี่มี้สัญญาณิล้บใดๆ ติอนน้� เพราะมี้พันธมีิติรเป็น
ช้าวีที่้องิถิ�น

Tactical View: จัากรายงิาน Tactical plays ครั�งิก่อุน (เมื�อุ 1 ก.ย.) ที�เราแนะนำาให�
นักลงิทุนโหลดิ์หุ�น TLI และราคาปิรับติัวข้ึ�นไปิกว่า 11-12% ใน 1 เดิ์ือุน และรอุบนี�ราคา
หุ�นย่อุติัวกลับลงิมา เปิิดิ์โอุกาสิให� นลท. ไดิ์�ช�อุนซื�อุอุีกครั�งิ
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บุลั.บุัวหลัวง : DITTO
คงคำาแนะนำา ซื้ื้อ ราคาเป้้าหมาย 90 บาท

DITTO ดิ์์ทโติ� (ปิระเทศัไทย)
มุ่งิสิู่ธุรก์จัสิีเข้ียวสิร�างิการเติ์บโติอุย่างิยั�งิยืนในระยะยาว

เราประเมินว่าโครงการ Carbon credit ที่ประกาศได้เข้าร่วมและจะท�าให้เกิด 
Fundamental change โดยธุรกิจนี้เป็นธุรกิจแห่งอนาคตที่คาดอุปสงค์จะปรับตัวขึ้นอย่าง
มาก ในขณะที่อุปทานมีจ�ากัด โดยการปลูกป่าถือว่าเป็นกลไกการสร้างคาร์บอนเครดิตที่มี
ราคาสูงที่สุดและกระบวนการสร้างประสิทธิภาพมากที่สุดอย่างหนึ่งเนื่องจากสามารถทั้งลด
และดูดซับกลับได้ในขณะเดียวกัน

อีกปัจจัยที่จะเข้ามาหนุนตลาดนี้คือ US จะเริ่มมีการเก็บภาษีคาร์บอน 55 เหรียญสหรัฐต่อ
การปล่อยคาร์บอน 1 ตันกับผู้ผลิตของสหรัฐและผู้น�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศในปี 2567 
และยุโรป (CBAM) จะเริ่มใช้ในปี 2570 ราคาคาร์บอนเครดิตมีโอกาสแตะระดับ US$224/
ตันในปี 2029 ส�าหรับสมมติฐานปัจจุบันของเราที่ EUR70/ตัน เราประเมินก�าไรส่วนเพิ่ม
ของ DITTO ตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไประดับ 230 ล้านบาท หรืออัพไซด์มากกว่า 50% จาก
ก�าไรปัจจุบัน

Fundamental View: เรายังิคงิคำาแนะนำา ซื�อุ ราคาเปิ้าหมาย 90 บาท



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
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บุลั.บุัวหลัวง : SCGP
คงคำาแนะนำาซื้ื้อ เลื่อนไป้ใช้้ราคาเป้้าหมายป้ี 2023 ท่่ 74 บาท

SCGP เอุสิซีจัี แพคเกจัจั์�งิ

4Q22 จัะเปิ็นไติรมาสิที�ดิ์ีสิุดิ์ข้อุงิปิี 2022
ใน 2H22 จัะเปิ็นช่วงิที�แนวโน�มข้อุงิ SCGP แข้็งิแกร่งิติามอุุปิสิงิค์กลุ่มอุุปิโภิค-บร์โภิค และ
อุัติรากำาไรข้ยายติัว เราคาดิ์กำาไรสิุทธ์ 3Q22 ที� 1.81 พันล�านบาท หักรายการพ์เศัษกำาไรหลัก
จัะอุยู่ที� 1.67 พันล�านบาท เพ์�มข้ึ�น 20% YoY และ 9% QoQ หนุนโดิ์ยปิร์มาณีข้ายเพ์�มข้ึ�น 
YoY และติ�นทุนเศัรษกระดิ์าษลดิ์ลงิทั�งิ YoY และ QoQ สิ่วนใน 4Q22 คาดิ์ปิร์มาณีข้ายจัะ
เพ์�มข้ึ�น QoQ หนุนโดิ์ยอุุปิสิงิค์จัากจัีนหลังิคลายล็อุคดิ์าวน์ และอุัติรากำาไรข้ยายติัว (ติ�นทุน
ที�นำามาผู้ล์ติติั�งิแติ่ 3Q22 ติำ�า) จัึงิคาดิ์ว่ากำาไรจัะเติ์บโติไดิ์�ทั�งิ YoY และ QoQ ใน 4Q22 และ
ในครั�งินี� เราไดิ์�ปิรับกำาไรปิี 2022 ลงิ 19% เพื�อุสิะท�อุน 1H22 ที�ไม่ดิ์ีเข้�าไปิดิ์�วยแล�ว

Fundamental View: เราคงิคำาแนะนำาซื�อุ 
และเลื�อุนไปิใช�ราคาเปิ้าหมายปิี 2023 ที� 74 บาท (อุ์งิ DCF)



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
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บุลั.ด์ีบุีเอส่ วิคเคอร์ส่ : BDMS
แนะนำาซื้ื้อ ราคาพื้นฐาน 34 บาท

คาดิ์กำาไร 3Q22F เติ์บโติทั�งิ YoY และ QoQ

คาดการณิ์กำาไรสุที่ธิ 3Q22F เติิบโติ +12%YoY 
แล้ะ +5%QoQ เป็น 2.8 พันล้้านบาที่ เป็นผ่ล้
จากรายัได้โติ +17%YoY แล้ะ +5%QoQ ส้่ 2.2 
ห้มี่�นล้้านบาที่ มีาจากที่ั�งิคนไข็้ไที่ยัแล้ะติ่างิช้าติิ 
ด้าน EBIDA margin คาดที่รงิติัวีที่้� 23.2% ใน 
3Q22F จาก 23.3% ใน 2Q22 (แติ่อ่อนจาก 
24.6% ใน 3Q21)

รายัได้จากคนไข็้ไที่ยัที่้�ไมี่ใช้่โควีิด 3Q22F เพิ�มี
แกร่งิ +35%YoY แล้ะ +10%YoY ส้่ระดับ 98% 
ข็องิก่อนโควีิด

รายัได้จากคนไข็้ติ่างิช้าติิ 3Q22F โติ +71%YoY 
แล้ะ +9%QoQ คิดเป็น 94% ข็องิระดับก่อนโค
วีิด โดยัรายัได้จากคนไข็้ CLMV ส้งิกวี่าก่อนโค
วีิดแล้้วี ส่วีนรายัได้จากคนไข็้ติะวีันออกกล้างิฟื้้�น
เป็น 60-65% ข็องิระดับก่อนโควีิด

รายัได้ที่้�เก้�ยัวีกับโควีิดใน 3Q22F คิดเป็น 8% 
ข็องิรายัได้รวีมี ล้ดล้งิจาก 25% แล้ะ 12% ใน 
3Q21 แล้ะ 2Q22

แนวีโน้มีเติิบโติด้ติ่อเน่�องิ โดยัได้อานิสงิค์จาก
การฟื้้�นติัวีข็องิภัาคที่่องิเที่้�ยัวี ผ่้้บริห้าคาดวี่า
คนไข็้ติ่างิช้าติิจะกล้ับไปเที่่ากับก่อนโควีิดใน 
4Q22F แล้ะส้งิกวี่าก่อนโควีิดใน 1Q23F ห้ล้ักๆ 
มีาจากคนไข็้ติะวีันออกกล้างิ ด้านมีาร์จิ�นมี้แนวี
โน้มีเพิ�มีข็ึ�น เพราะคนไข็้ติ่างิช้าติิส่วีนให้ญ่จะเข็้า
มีารักษัาโรคที่้�ซึ่ับซึ่้อน ซึ่ึ�งิมี้ค่ารักษัาพยัาบาล้ส้งิ

  คาดกำาไรสุที่ธที่ิ ะลุ้ก่อนโควีิดในปี 23F คาด
กำาไรสุที่ธิปี 22F เติิบโติ +41%YoY เป็น 1.12 
ห้มี่�นล้้านบาที่ แล้ะข็ยัายัติัวีติ่อ +7%YoY แล้ะ 
+11%YoY ในปี 23F-24F ซึ่ึ�งิมีาจากรายัได้จาก
คนไข็้ประกันเพิ�มีข็ึ�น รายัได้คนไข็้ติ่างิช้าติิฟื้้�น
ติัวี จำานวีนผ่้้ล้งิที่ะเบ้ยันเป็นคนไข็้ประกันสังิคมี
ข็องิร.พ.ในเครอ่ ส้งิข็ึ�นเป็นกวี่า 6 แสนรายั มี้รายั
ได้จากบริการที่างิการแพที่ยั์ผ่่านระบบดิจิติอล้ 
(คาดจะคิดเป็น 10-15% ในปี 23F-24F จาก 1% 
ในปี 21)

ผ่ล้กระที่บจากการปรับข็ึ�นอัติราค่าแรงิงิานแล้ะ
ค่าไฟื้ฟื้้าจำากัด โดยัค่าใช้้จ่ายัพนักงิานคิดเป็น 
28% ข็องิติ้นทีุ่นรวีมี แติ่ส่วีนที่้�อิงิ กับค่าแรงิ
ข็ั�นติำ�าน้อยักวี่า 1% ข็องิติ้นทีุ่นรวีมี แล้ะค่า
สาธารณิ้ปโภัคเป็นเพ้ยังิ 2% ข็องิติ้นทีุ่นรวีมี

ปัจจุบันมี้โรงิพยัาบาล้ในเคร่อ 53 แห้่งิ มี้
จำานวีนเติ้ยังิผ่้้ป่วียั 8.3 พันเติ้ยังิ ที่างิ BDMS มี้
แผ่นเพิ�มีเป็น 9 พันเติ้ยังิภัายัในปี 25F-26F 
ส่วีน Wellness Resort Bangkok อยั้่ระห้วี่างิ
ปรับปรุงิ จะเปิดใน 4Q22F

คงิคำาแนะนำาซึ่่�อ ข็ยัับราคาพ่�นฐานข็ึ�นเป็น 34 
บาที่ (DCF) สะที่้อนการปรับเพิ�มีคาดการณิ์กำาไร
สุที่ธิปี 22F/23F/24F ข็ึ�น +6%/+3%/+2% ติามี
ล้ำาดับ

นักวีิเคราะห้์ : ศศิกานติ์ อุดมีเวีศยั์ : 
sasikarnu@th.dbs.com : Tel. 02 857 7833
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บุลั.โนมููระ พััฒนส่ิน : BEM
คงคำาแนะนำา "BUY" ราคาเป้้าหมาย 11.05 บาท

BEM (BUY, 11.05) เราม่มุมมอง Positive ติ่อแนว์โน้ม
กำาไรสูุทั้ธุิ 3Q22F ของ BEM คาดกำาไรสูุทั้ธุิ 702 ลบ. ฟ้�น

ติ้ว์ +548% y-y และ +11% q-q ติามการฟ้�นติ้ว์ของปริมาณ์
การเดินทั้างหล้ง COVID-19 คล่�คลาย (3Q22 ทั้างด่ว์น/

รฟฟ. สู้ดสู่ว์น 86%/94% Pre-COVID) 

แนวโน้มปริมาณการเดินทาง 4Q22F ฟื้นต่อเนื่อง เรายังคาดก�าไรสุทธิ
ปี 2022F ที่ 2.3 พันลบ. เติบโต +129% y-y คาดก�าไรสุทธิปี 2023F 

ฟื้นต่อเนื่องเป็น 4 พันลบ. จากการรับรู้ประโยชน์การเดินรถไฟฟ้า
สายสีน�้าเงินส่วนต่อขยายเต็มที่ เราคงค�าแนะน�า Buy ราคาเป้าหมาย 

(TP23F) 11.05* บาท (*รวมมูลค่าเพิ่มจาก รฟฟ.สายสีส้มแล้ว)
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บุลั.โนมููระ พััฒนส่ิน : SAPPE
คงคำาแนะนำา "BUY" ราคาเป้้าหมายใหม่ท่่ 51 บาท

SAPPE (BUY, TP51) เรามีมุมมอุงิ Positive

ติ่อผลประกอบการกำาไร 3Q22F ทั้่�เป็น New high ติ่อเนื�อง คาด 179.7 ลบ. 
(+27%y-y, +7%q-q) บว์ก y-y, q-q จากรายได้ทั้่�คาดสููงข้�นอยู่ทั้่� 1,280 ลบ. 
(+28%y-y, +4%q-q) จากยอดขายสู่งออกเติิบโติสููง (+49%y-y, +4%q-q) จากฐาน
ติลาดทั้่�แข็งแกร่งในประเทั้ศ Top 7 ของยอดขาย 

ด้านต้นทุนวัตถุดิบกับค่าใช้จ่ายในการขายบริษัทฯสามารถบริหารได้ดี โดยรวมเรา
ปรับประมาณการก�าไรปี 2022-24F ขึ้นเฉลี่ย 5% และยังคงค�าแนะน�า "Buy" ที่ 
TP23F ใหม่ที่ 51 บาท โดยปัจจุบันยังมองว่ามี Valuation ที่ต�่าอยู่ (21.5 vs กลุ่มที่ 
25-30 เท่า) เทียบกับแนวโน้มการเติบโตสูงข้างหน้ากับภาพธุรกิจที่ปรับตัวได้ดี เห็น
พัฒนาการเชิงบวกด้านค่าใช้จ่ายต่างๆ และบริษัทฯมีการเปิดเป้าระยะกลาง-ยาวโต
เติบที่ 22% (5year-CAGR) เป็นภาพบวกต่อตลาด
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บุลั.เมูย์แบุงก์ : ASK
แนะนำา “ซื้ื้อ” ราคาเป้้าหมาย 48 บาท

Asia Sermkij Leasing (ASK TB)
กำาไร 3Q ทำา All time high จัากรายไดิ์�โติแกร่งิ

*จัังิหวะดิ์ี “ซื�อุ” หุ�นเดิ์่นข้อุงิกลุ่มการเงิ์น*

เราคาดว์่ากำาไรไติรมาสู 3Q65 จะแติะระด้บสููงสูุดเป็นประว์้ติิการณ์์ และเติิบโติ QoQ และ YoY ใน 4Q65 จากสูินเชื�อ
และรายได้ทั้่�เติิบโติแข็งแกร่ง ผสูานการคว์บคุมติ้นทัุ้นทั้่�ด่ ทั้้�งน่� ราคาหุ้น ASK ร่ว์ง 34% YTD และติำ�ากว์่า SET 29% 
โดยซื�อขายทั้่� PER ปี 65 ทั้่� 10.3 เทั้่า และ PBV 1.6 เทั้่า พร้อมอ้ติราผลติอบแทั้นจากเงินปันผล 4.8% เรามองเป็น
จ้งหว์ะทั้่�ด่ในการเข้าซื�อหุ้น ASK หล้งจากทั้่�ติลาดก้งว์ลเรื�องติ้นทัุ้นเงินทัุ้นทั้่�สููงข้�นและปัญหาด้านคุณ์ภาพสูินทั้ร้พย์มาก
เกินไป แนะนำา “ซื�อ” ราคาเป้าหมาย 48 บาทั้ (P/BV ปี 65 ทั้่� 2.5 เทั้่า และ ROE 17%) เราชอบ ASK ทั้่�ม่กำาไรเติิบโติด่
และราคาหุ้นถิูก (66) 2658 6300 ext 1470

*คาดิ์กำาไร 3Q65 เติ์บโติ 24% YoY ทำา All time high*

เราประเมินกำาไร 3Q65 ทั้่� 389 ล้านบาทั้ (เพิ�มข้�น 24% YoY และ 8% QoQ) จากการเติิบโติทั้่�แข็งแกร่งและการ
คว์บคุมติ้นทัุ้นการดำาเนินงานทั้่�ด่ ซ้�งสูามารถิชดเชยติ้นทัุ้นสูินเชื�อทั้่�เพิ�มข้�นได้ โดยสูินเชื�อม่แนว์โน้มเติิบโติ 25% YoY 
และ 4% QoQ เป็น 6.54 หมื�นล้านบาทั้ เนื�องจาก ASK ขยายสูินเชื�อใหม่ 8.9 พ้นล้านบาทั้ เพิ�มข้�น 19% YoY ใน 3Q65 
ซ้�งน่าจะหนุนให้ NII เพิ�มข้�น 28% YoY และ 6% QoQ ขณ์ะทั้่� Non-NII ม่แนว์โน้มเติิบโติ 34% YoY โดยได้แรงหนุน
จากรายได้จากนายหน้าประก้นภ้ย เราคาดว์่า ASK จะบ้นทั้้กผลขาดทัุ้นด้านเครดิติทั้่�คาดว์่าจะเกิดข้�น 330 ล้านบาทั้ใน
ไติรมาสู 3/65 (เทั้่ยบก้บ 215 ล้านบาทั้ในไติรมาสู 3/64) เนื�องจากเกิด NPL ในสูินเชื�อ SME ซ้�งเราคาดว์่า NPL ม่แนว์
โน้มเพิ�มข้�น 15bps QoQ เป็น 2.83% ทั้้�งน่� ASK จะรายงานผลประกอบการ 3Q65 ในว์้นทั้่� 11 พ.ย. น่�

*ยอุดิ์ผู้ล์ติรถึบรรทุกเพ์�มแกร่งิ หนุนดิ์ีมานดิ์์สิ์นเชื�อุเพ์�ม*

จากการติรว์จสูอบของเรา เราพบคว์ามติ้องการรถิบรรทัุ้กทั้่�แข็งแกร่งและคาดว์่าการผลิติรถิบรรทัุ้กจะเติิบโติ YoY 
และ QoQ ในไติรมาสู 4/65 อ้นเนื�องมาจากฤดูกาลและกิจกรรมทั้างธุุรกิจทั้่�ใช้รถิบรรทัุ้กเพิ�มสููงข้�น ทั้้�งน่� ยอดผลิติ
รถิบรรทัุ้กในประเทั้ศเพิ�มข้�น 56% YoY ในปี 2564 และ 27% YoY ใน 8 เดือนแรก 65 ซ้�งคาดจะสู่งผลให้สูินเชื�อของ 
ASK เติิบโติแข็งแกร่ง เนื�องจากยอดสูินเชื�อเช่าซื�อรถิบบรทัุ้กคิดเป็นสู้ดสู่ว์น 2 ใน 3 ของสูินเชื�อทั้้�งหมดของ ASK โดย
ในแง่ของคุณ์ภาพสูินทั้ร้พย์ แม้ว์่าเราจะเห็น NPL ใหม่บางสู่ว์นจากสูินเชื�อ SME ในปีน่� แติ่เราคาดว์่าคุณ์ภาพสูินทั้ร้พย์
จะสูามารถิจ้ดการได้ และอ้ติราสู่ว์น NPL จะเพิ�มข้�นเป็น 2.9% ในไติรมาสู 4/65 ซ้�งติำ�ากว์่าเป้าหมาย ASK ทั้่� <3.0% 
ในปีน่�

*ติ�นทุนทางิการเงิ์นเพ์�มช�าสิุดิ์ในกลุ่ม อุาน์สิงิสิ์จัากอุัพเกรดิ์เครดิ์์ติ*

แม้คาดว์่าอ้ติราดอกเบ่�ยนโยบายจะสููงถิ้ง 1.25% และ 2.0% สูำาหร้บปีน่�และปีหน้า แติ่ติ้นทัุ้นทั้างการเงินของ ASK น่า
จะเพิ�มข้�นในอ้ติราทั้่�ช้ากว์่าคู่แข่งในอุติสูาหกรรมเด่ยว์ก้น เนื�องจากได้ร้บประโยชน์จากการอ้พเกรดเครดิติ 2 ระด้บ
จาก 'BBB+' เป็น 'A' (สูเปรดลดลง 95 - 100bps) ซ้�งจะเริ�มทั้้นทั้่ทั้่�บริษ้ทั้ออกหุ้นกู้ใหม่ มองไปข้างหน้า ASK ว์างแผน
ทั้่�จะออกหุ้นกู้เพิ�มเติิมเพื�อทั้ดแทั้นเงินกู้จากธุนาคาร เนื�องจากอ้ติราดอกเบ่�ยของหุ้นกู้ถิูกกว์่าอ้ติราดอกเบ่�ยเงินกู้ของ
ธุนาคารในปัจจุบ้นถิ้ง 100bp

Jesada Techahusdin, CFA jesada.t@maybank.com (66) 2658 6300 ext 1395
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ด์อกเบี้้�ยขาข้�น์
สิวัสิดิ์ีค่ะกลับมาพบกับคอุลัมน์สิังิคมอุ์นไซดิ์์ บนหน�าปิัดิ์แมกกาซีนหุ�นอุ์นไซดิ์์อุอุนไลน์ฉบับ

เดิ์ือุนติุลาคม 2565 ผู้่าน 9 เดิ์ือุนแรกข้อุงิ ปิี 65 ปิัจัจััยถึ่วงิติลาดิ์หลักคือุ ธนาคารกลางิ
สิหรัฐ(เฟดิ์)  เร่งิข้ึ�นดิ์อุกเบี�ย เพื�อุสิกัดิ์เงิ์นเฟ้อุ  สิ่วนไทยเรา คณีะกรรมการนโยบายการเงิ์น 

หรือุกนงิ. ข้ึ�นดิ์อุกเบี�ยนโยบายอุีก 0.25% จัาก 0.75% เปิ็น 1.00% ติ่อุปิี

ด้านติลาดหล้กทั้ร้พย์แห่งประเทั้ศไทั้ย เปิดเผยว์่าผลการประชุมของคณ์ะกรรมการนโยบาย
การเงินของสูหร้ฐ (FOMC) สูะทั้้อนมุมมองว์่าธุนาคารกลางสูหร้ฐติ้องการคว์บคุมเงินเฟ้อ
ให้กล้บมาอยู่ในระด้บเป้าหมายภายใน 2 ปีข้างหน้า ซ้�งสู่งผลกระทั้บติ่อธุนาคารกลางประ
เทั้ศอื�นๆ ให้เร่งปร้บข้�นอ้ติราดอกเบ่�ยนโยบายของตินเอง ซ้�งการปร้บข้�นอ้ติราดอกเบ่�ยติ่อ
เนื�องจะสู่งผลอย่างมากติ่อเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะผลติ่อสูภาพคล่องและภาว์ะการเงินทั้่�
จะติ้งติ้ว์ ติ้นทัุ้นการกู้ยืม ทั้้�ว์โลกทั้่�เพิ�มสููงข้�นทั้ำาให้การขยายติ้ว์ของเศรษฐกิจโลกอาจชะลอ
ติ้ว์ลง ซ้�งกระทั้บการฟ้�นติ้ว์ของประเทั้ศติลาดเกิดใหม่ทั้่�พ้�งพิงการสู่งออกและการทั้่อง
เทั้่�ยว์ ทั้ำาให้ติ้องห้นมาพ้�งการใช้จ่ายและมาติรการกระติุ้นภายในประเทั้ศมากข้�น

เปิดเผยว่า แนวโน้มค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าท�าให้ค่าเงินในภูมิภาค ASEAN 
รวมถึงค่าเงินบาทอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง แต่ใน 9 เดือนแรกปี 2565 มี
เงินลงทุนเคลื่อนย้ายมายังตลาดหุ้นไทยทั้งค่อนข้างมาก และ SET Index 
ยังมีความผันผวนค่อนข้างต�่าเมื่อเทียบกับดัชนีตลาดหุ้นอื่น ๆ แม้ว่าความ
ไม่แน่นอนจากผลกระทบของนโยบายเศรษฐกิจโลกจะเริ่มเร่งตัวขึ้น

ทั้้�งน่�ศรพล ติุลยะเสูถิ่ยร รองผู้จ้ดการ ห้ว์หน้าสูายงาน
ว์างแผนกลยุทั้ธุ์องค์กร ติลาดหล้กทั้ร้พย์แห่งประเทั้ศไทั้ย

ด้านภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทยณ สิ้นเดือน
กันยายน 2565 SET Index ปิดที่ 1,589.51 
จุด ปรับลดลง 3.0% จากเดือนก่อนหน้า 
โดยปรับลดลงไปในทิศทางเดียวกันกับดัชนี
ตลาดหลักทรัพย์อื่นในภูมิภาค และเมื่อ
เทียบกับสิ้นปี 2564 SET Index ปรับลดลง
อยู่ที่ 4.1%

SET Index ใน 9 เดือนแรกปี 2565 ได้แรง
หนุนจากอุตสาหกรรมที่ได้รับอานิสงส์จาก
การกลับมาเปิดเมือง โดยกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทียบกับสิ้น
ปี 2564 ได้แก่ กลุ่มบริการ กลุ่มเทคโนโลยี 
และกลุ่มทรัพยากร

ในเดือนกันยายน 2565 มูลค่าการซื้อขาย
เฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 75,090 
ล้านบาท ลดลง 25.5% จากเดือนเดียวกัน
ของปีก่อน โดยใน 9 เดือนแรกปี 2565 
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 81,816 

ล้านบาท โดย ผู้ลงทุนต่างชาติขายสุทธิที่ 
24,279 ล้านบาท ท�าให้ใน 9 เดือนแรกปี 
2565 ผู้ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิรวม 146,465 
ล้านบาท โดยผู้ลงทุนต่างชาติมีสัดส่วน
มลูคา่การซ้ือขายสงูสดุตอ่เนือ่งเปน็เดอืนที ่ 6

ในเดือนกันยายน 2565 มีบริษัทเข้าจด
ทะเบียนใหม่ซื้อขายใน SET 3 หลักทรัพย์ 
ได้แก่ บมจ. เจริญอุตสาหกรรม (CH) 
บมจ. ไทยอีสเทิร์น กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (TEGH) 
และทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ 
(BAREIT) โดยมูลค่าระดมทุนรวมในหุ้น IPO 
ของไทยปี 2565 อยู่ยังในระดับต้น ๆ ของ
เอเชีย

Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทย ณ 
สิ้นเดือนกันยายน 2565 อยู่ที่ระดับ 15.3 
เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์
ในเอเชียซึ่งอยู่ที่ระดับ 11.5 เท่า และ 

Historical P/E อยู่ที่ระดับ 16.1 เท่า สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่
ที่ระดับ 12.1 เท่า

อัตราเงินปันผลตอบแทน ณ สิ้นเดือน
กันยายน 2565 อยู่ที่ระดับ 2.90% ต�่ากว่า
ค่าเฉลี่ยของตลาดหลักทรัพย์ในเอเชียซึ่งอยู่
ที่ 3.30%

ส�าหรับตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในเดือน
กันยายน 2565 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วง
หน้า (TFEX) มีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อ
วัน 677,673 สัญญา เพิ่มขึ้น 36.5% จาก
เดือนก่อน ที่ส�าคัญจากการเพิ่มขึ้นของ 
Single Stock Futures และในช่วง 9 เดือน
แรกของปี 2565 TFEX ปริมาณการซื้อขาย
เฉลี่ยต่อวัน 564,624 สัญญา เพิ่มขึ้น 2.6% 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน 
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สัังคมอิินไซด์์สิ่วนข้่าวสิารในแวดิ์วงิบร์ษัทจัดิ์ทะเบียน

เดินหน้าคว์้างานใหม่อย่างติ่อเนื�อง...สูำาหร้บหุ้น
ร้บเหมาฯ อนาคติไกลอย่าง บมจ.เว์ล เกรด 
เอ็นจิเน่ยริ�ง หรือ WGE ภายใติ้การบริหารงาน   
ของบิ�กบอสูสูุดขย้น "เกร่ยงศ้กดิ์ บ้ว์นุ่ม" ล่าสูุด
คว์้างานใหม่ 2 โปรเจคใหญ่ มูลค่ากว์่า 1,000 
ล้านบาทั้ ด้น Backlog แติะ 3,125.96 ล้านบาทั้ 
ร้บรู้รายได้ก้นยาว์ๆไปเลยยย...งานแน่นแบบน่�ผู้
ถิือหุ้นได้ยินแล้ว์ชื�นใจจริงๆจร้า .

WGE

หลุยสู์ เติชะอุบล  แม่ทั้้พ"TRITN" พุ่งเป้า
ขยายธุุรกิจไลฟ์สูไติล์ สู่งสูบู่ "มาดามหลุยสู์" 
รุกติลาดผลิติภ้ณ์ฑ์์ Personal Care ล่าสูุด
สู่งออกสูินค้าไปย้ง จ่น ฮ่องกง และ มาเก�า 
ติ้�งเป้าข้�นเป็น Top 3 ในติลาดสูบู่สููติร
พร่เม่ยม

TRITN

ต้องตบมือให้เลยส�าหรับ บิ�กบอส ‘กรมเชษฐ์ ว์พันธ์พงิษ์’ ซีอีโอ บมจ.แอส
เซทไวส์ หรือ ASW ที่น�าบริษัทฯ ได้รับเลือกเป็น “หุ้นยั่งยืน” ปี 2565 หรือ 
Thailand Sustainability Index (THSI) ปี 2565 จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตอกย�้าถึงพันธกิจของ ASW ที่มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตลอดจนการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลภายใต้แนวคิด “GrowGreen” 
เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างความยั่งยืนให้กับโลก ทั้งการ
ออกแบบพื้นที่สีเขียว การก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ตลอดจนสร้างการเติบโตทางธุรกิจ
อย่างยั่งยืน และการเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นโดยการสร้างผลตอบแทนที่ดี สม
กับเป็นบริษัทอสังหาฯ ของนักพัฒนารุ่นใหม่ที่ก�าลังมาแรงและน่าจับตามอง 
เพราะงานนี้แว่วว่ามีเซอร์ไพรส์ใหม่ๆ อีกเพียบในช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้

ASW
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สัังคมอิินไซด์์ได้ร้บประทั้านบ้ติรโครงการเหมืองแร่
โพแทั้ช จ.อุดรธุาน่ รว์มเนื�อทั้่� 26,446 
ไร่ 1งาน 49 ติารางว์า ระยะเว์ลา 25 ปี
เริ�มติ้�งแติ่ 23 ก.ย.65 

ITD

ปังไม่หยุด...สูำาหร้บ บมจ.อ้ลฟ่า ดิว์ิช้�นสู์ (ALPHAX) ติอน
น่�ธุุรกิจกำาล้งไปได้สูว์ย หล้งจ้บมือก้บร้านทั้องทั้่�ใหญ่ทั้่�สูุด
ในลาว์ ล่าสูุดม่พรายกระซิบมาว์่า กำาล้งเติร่ยมจะจ้บมือ
ก้บพ้นธุมิติรย้กษ์ใหญ่ ซ้�งเป็นบริษ้ทั้จดทั้ะเบ่ยนในติลาด
หล้กทั้ร้พย์ฯไทั้ย เพื�อเพิ�มสูินค้าในการขยายธุุรกิจเช่า
ซื�อ พร้อมบุกติลาดลาว์ไปด้ว์ยก้น การจ้บมือคร้�งน่�บอก
ได้เลยว์่าไม่ธุรรมดาแน่นอน...ใครย้งไม่ม่หุ้นอยู่ในพอร์ติ 
บอกได้แค่ว์่า "เสู่ยดายแทั้น" จริง-จริ�งงงงง

ALPHAX

ช่วงนี้เงินบาทอ่อนค่าขั้นสุด กลุ่มผู้ส่งออกต่างยิ้มกันแก้มปริ 
เพราะสามารถน�าเงินสกลุต่างประเทศมาแลกเป็นเงินบาท
ได้มากขึ้น เช่นเดียวกับ "บร์ษัท บางิกอุกชีทเม็ททัล จัำากัดิ์ 
(มหาชน)  หรือุ BM" ที่การส่งออกได้เริ่มมาเป็นพระเอกมี
ยอดเติบโตทุกปีแล้ว ก็ได้รับอานิสงส์จากเงินบาทอ่อนค่าไป
แบบเต็มๆ จนส่งสัญญาณดีไปยังช่วงไตรมาส 3 ถึง ไตรมาส 
4/2565 ทั้งนี้ จากค�าคาดการณ์ของ "นายธาน์น สิัจัจัะ
บร์บูรณี์ ซีอุีโอุ-BM" ที่เคยแจ้งในงานบริษัทจดทะเบียน
พบนักลงทุน (Opportunity Day) ว่า ทั้งปี BM จะมีรายได้
งานส่งออกในปีนี้สูงเฉียด 400 ล้านบาทโตเกินเป้าที่ได้วาง
ไว้ และรายได้รวมจะมีการเติบโตมากกว่า 15-20% ที�สิำาคัญ่
รอุบครึ�งิปิีหลังิยังิเปิ็นช่วงิไฮซีซันข้อุงิบร์ษัทฯ ดิ์ังินั�นเปิ้า
หมายนี�คงิไม่ไกลเก์นฝันแน่

BM
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สัังคมอิินไซด์์
บริษ้ทั้ ทั้่เอ็มทั้่ สูติ่ล จำาก้ด (มหาชน) TMT  แจก เมื�อข่าว์ 
12 ติุลาคม 2565 ทั้่�ผ่านมา บริษ้ทั้ฯ ได้ลงนาม ในบ้นทั้้ก
ข้อติกลงคว์ามเข้าใจ (MOU) ก้บ บริษ้ทั้ ไฟร์ ว์้น ว์้น จำา
ก้ด เพื�อศ้กษาและว์ิจ้ยคว์ามเป็นไปได้ในการพ้ฒนารูปแบบ
ธุุรกิจดิจิติอล ผ่านโครงการ TMT DIGITAL BUSINESS ซ้�ง
อาจนำาไปสูู่การ พิจารณ์าร่ว์มลงทัุ้น และถิือหุ้นในกิจการทั้่�
จะจ้ดติ้�งใหม่ในประเทั้ศไทั้ย มูลค่าการลงทัุ้นเบื�องติ้น 30 
ล้านบาทั้ ระยะเว์ลา 1 ปีน้บติ้�งแติ่ว์้นทั้่�ลงนามในบ้นทั้้กข้อ
ติกลงคว์ามเข้าใจ (MOU) ฉบ้บน่� หรือ สูิ�นสูุดผลบ้งค้บใช้
เมื�อม่การจ้ดติ้�งบริษ้ทั้ใหม่เสูร็จสูิ�นแล้ว์

TMT

ชวนคนไทยที่มีความฝันอยากเป็นนักลงทุนตัวจริง เริ่มก้าว
แรกไปด้วยกันกับ Maybank Invest แอปพลิเคชันที่ตอบ
โจทย์ครบทุกความต้องการด้านการลงทุนส�าหรับนักลงทุน
โดยเฉพาะด้วยหลากหลายข้อมูลและฟังชันก์การใช้งานที่
ครบครัน ซึ่งพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาการ
ลงทุนกว่า 30 ปี เพื่อให้เป็นคู่คิดที่สามารถตอบโจทย์ทุก
ความต้องการ และสไตล์การลงทุนเฉพาะบุคคลของนัก
ลงทุน พิเศษ! ลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีและล็อกอินแอปพลิเคชัน 
Maybank Invest ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2565 
รับ Lazada e-Gift Card มูลค่า150 บาท ผู้สนใจสามารถ
เปิดบัญชีเพื่อลงทุนได้ที่ https://bit.ly/MaybankInves
tAppรวมถึึงิสิามารถึศัึกษารายละเอุียดิ์เพ์�มเติ์มที� bit.ly/
MaybankOnlineCampaignOct   

เมย์์แบงก์์


















