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ท่อ่งเท่่�ยว
ภาคธุรกจิการท่อ่งเท่่�ยว การบริการ กลบัมาสู่โหมดเป็นพลงั ขบัเคลื�อนเศรษฐกจิไท่ยอ่ก
คร้ัง เร่ยกวา่ มาได้ถกูจงัหวะ หลงั จน่ เปิดประเท่ศ เปิดใหผู้ค้น นกัท่อ่งเท่่�ยว เดินท่างออก
นอกประเท่ศ  ขณะท่่�ภาคส่งออก เริ�มชะลอตัว  อัตราแลกเปล่�ยนเงนิบาท่ แขง็คา่ 

ขอใหน้กัลงทนุ โชคดีครับ
บรรณาธกิารบริหาร

เป็็นที�ทราบกนั ธุรกจิการทอ่งเที�ยว  การบริการ เป็็นหวัใจสำำาคญั ต่่อ การเต่ิบโต่เศรษฐกจิไทย  เมื่่�อสำถานการณก์าร ทอ่งเที�ยว มื่แีนวโนม้ื่สำดใสำ  หุน้ที�เกี�ยวกบัการทอ่งเที�ยว การบริการ การบริโภค  ได้รับความื่สำนใจจากนกัลงทนุ เกมื่หุน้
หลายต่ัว มื่คีวามื่คกึคกั บนความื่คาดหวงัเชงิบวก

ธนาคารซิต้่ิแบงก ์คาดภาพรวมประเท่ศไท่ยปี 2566 จะมจ่ำานวนนกัท่อ่งเท่่�ยวเพิ�มข้น้จากปีกอ่นเกนิเท่า่ตัว แต่คาดวา่
ดุลบญัชเ่ดินสะพัดจะปรับลดลงเลก็นอ้ยจากท่่�เคยประมาณการไว ้เนื�องจากคา่ใชจ้า่ยต่อคนและระยะเวลามาเท่่�ยวของ
นกัท่อ่งเท่่�ยวเริ�มลดลงสู่ระดับปี 2562 ขณะท่่�การบริโภคภาคเอกชนจะได้รับแรงสนบัสนนุจากการจา้งงานท่่�เพิ�มข้น้ และ
การท่ยอยปรับลดของอัตราเงนิเฟ้้อ ในขณะท่่�การลงท่นุภาคเอกชนยังมแ่นวโนม้ท่่�ด่จากนโยบายส่งเสริมการลงท่นุจาก
รัฐบาลแมม้อุ่ปสรรคจากการชะลอตัวในภาคการส่งออก พร้อมกนัน่ ้ซิต้่ิแบงกย์ังคงคาดการณเ์ชน่เดิมวา่เศรษฐกจิไท่ย
ในปี 2566 จะมก่ารเติบโตของ GDP อยู่ท่่� 4.3% ตลอดจนคาดวา่ธนาคารแหง่ประเท่ศไท่ยจะท่ยอยปรับอัตราดอกเบ่ย้
นโยบายสู่ระดับ 2.25% ภายในไตรมาสท่่� 3 ของปี 2566

ttb analytics คาดรายได้การทอ่งเที�ยวไทยปี็ 2566 เพิิ่�มื่ขึ�น 1 ลา้นลา้นบาทจากปี็กอ่น พุ่ิ่งแต่ะระดับ 2.25 ลา้นลา้นบาท 
จากพิ่ฤต่ิกรรมื่และรูป็แบบการใชจ้า่ยของนกัทอ่งเที�ยวไทยและต่่างชาต่ิที�ต่่างไป็จากเดิมื่

ศูนย์วจิยั Krungthai COMPASS ประเมนิเศรษฐกจิไท่ยปี 2566 ฟ้้้นตัวต่อเนื�อง เติบโต 3.4% จากแรงขบัเคลื�อนของ
ภาคการท่อ่งเท่่�ยวท่่�สนบัสนนุเศรษฐกจิท่ดแท่นการส่งออกท่่�มแ่นวโนม้ชะลอตัว 

ภาคการทอ่งเที�ยว สำดใสำ แบบนี�  หุน้ทอ่งเที�ยว ยอ่มื่คกึคกั ขอใหน้กัลงทนุ โชคดีกบัการลงทนุในรอบนี�ครับ





SVI
ลกูคา้ของ SVI ในภาคอุตสาหกรรมชิน้ส่วนอเิลก็
ทรอนคิส์ในปี 2566 มแีนวโนม้เติบโตทีด่ีต่อเนือ่ง 
จงึเป็นโอกาสของ SVI ขบัเคลือ่นสรา้งการเติบโต
ผลกัดันเป้าหมายการดำาเนนิงานในปี 2566 เพ่ิม

เป็น 30,000 ลา้นบาท จากปีนีท้ีค่าดวา่จะทำา
รายได้รวมกวา่ 26,000 ลา้นบาท

มารเ์กต็เพลสอุปกรณร์ะบบไฟฟ้าและโซลารภ์ายใต้ความ
รว่มมอืของ GUNKUL และ SCB 10X เตรยีมฉลองปลาย
ปีต้อนรบัปีใหม ่มอบความสุขใหล้กูคา้ด้วยส่วนลดสินคา้

สูงสุด 60%* มหกรรมลดราคาทีผู่ร้บัเหมา ชา่งไฟฟ้าและ
เจา้ของบา้นไมค่วรพลาด จดักจิกรรมอดัแนน่ทกุวนั พบ
กบัคปูองส่วนลดหลากหลาย ส่งฟร ีพรอ้มทพัแบรนด์
และรา้นคา้ชัน้นำามากมาย อาท ิHuawei, Siemens, 
Sungrow, Kstar ชอ้ปได้ทกุทีท่กุเวลาตั้งแต่วนันี ้- 

31 มกราคม 2566 

“โกดังไฟฟ้า
ดอทคอม”

ประกาศปรบัเพ่ิมเป้าหมายจำานวนนกัเรยีนใน 5 ปีขา้งหนา้ 
ทะล ุ5,000 คน จากเดิม 4,250 คน รบัผลดีจากจำานวน
นกัเรยีนใหมท่ัง้ใน และต่างประเทศไหลเขา้ต่อเนือ่ง รวม
ถงึแผนการขยายโรงเรยีนสาขาเพ่ิม พรอ้มปักธงรายได้
ปี 69 แตะระดับ 2,200 ลา้นบาท ฟากซอีโีอ" ยิว ฮอค 

โคว"ประเมนิโคง้สุดทา้ยสัญญาณดี เปิดเรยีนได้ตามปกติ 
จดักจิกรรมมากขึน้ รบัรูร้ายได้จากนกัเรยีนเพ่ิมขึน้เต็ม

ไตรมาส คมุต้นทนุคา่ใชจ้า่ยได้ดี สนบัสนนุผลงานปีนีโ้ตเขา้
เป้า มัน่ใจจำานวนนกัเรยีนสิ้นปี 65 แตะระดับ 3,100 คน 

แมกกาซนี หุน้อินไซด์รายเดือน ทกุกจิการ ทกุบริษัท ลว้นใหค้วามสำาคญักบัลกูคา้ โดยลกูคา้ คอื หวัใจหลกั ฉบบันี ้ขอนำาเสนอ 4 บจ.

SISB
บอรด์ TSTE  อนมุตัิตั้งบรษัิทย่อย 

"ท ีเอส โปรแพค" เพ่ือขยายธุรกจิบรรจุและบรรจุ
ภัณฑ์  นำาทพับรหิารงานโดย "วริะชยั  ปาโท"  

กรรมการผูจ้ดัการผูค้ร่ำาหวอดและมปีระสบการณ์
ด้านการบรรจุและผลติบรรจุภัณฑ์น้ำามนัพืชมา

มากกวา่ 25 ปี ส่วนปี 66 ตั้งเป้าขยายกำาลงัการ
ผลติและบรรจุเพ่ิมขึน้เป็น 200% จากปีกอ่น

TSTE





























PTG ต่่อยอดธุุรกิิจ MAX VENTURES ศููนย์บ่่มเพาะธุุรกิิจสต่าร์ทอัพ เดินหน้าธุุรกิิจยา 
เวชภััณฑ์์และอุปกิรณ์กิารแพทย์ จับ่มือ ARINCARE และกิลุ่มโรงพยาบ่าลจุฬารัต่น์  

เพิ�มโอกิาสเข้้าถึึงยาและบ่ริกิารดูแลสุข้ภัาพ ยกิระดับ่คุุณภัาพชีวิต่ให้ทุกิคุนในสังคุมไทยได้
มีโอกิาสเข้้าถึึงชีวิต่ที� “อยู่ดี มีสุข้” และเสริมแกิร่งธุุรกิิจเต่ิบ่โต่อย่างยั�งยืน

นายพิิทัักษ์์ รััชกิจปรัะการั ปรัะธานเจ้าหน้าทั่�บรัิหารัและ
กรัรัมการัผู้้้จัดการัใหญ่่ บรัิษ์ัทั พิ่ทั่จ่ เอ็็นเนอ็ย่ จำากัด 
(มหาชน) (PTG) เผยว่่า การที่่�บริษััที่ฯ ได้้ร่ว่มลงทีุ่นกับ 
ARINCARE สตาร์ที่อััพผ้้ให้้บริการแพลตฟอัร์มร้านขาย
ยาอัอันไลน์สำาห้รับเภสัชกรและร้านขายยา ที่่�ม่ กลุ่มโรง
พยาบาลจุุฬารัตน์ ห้รือั CHG เป็็นผ้้ร่ว่มลงทีุ่นห้ลัก และ
ได้้เงินทีุ่นสนับสนุนจุาก PTG นับเป็็นโอักาสด้่ในการร่ว่ม
ต่อัยอัด้และเติมเต็ม Health Tech Ecosystem ขอังไที่ย 
รว่มถึึงเป็็นการเข้าลงทีุ่นเชิงกลยุที่ธ์์ในธ์ุรกิจุสตาร์ที่อััพที่่�ม่
ศัักยภาพส้ง โด้ยผ่าน MAX Ventures ซึ่ึ�งเป็็นบริษััที่ฯ ย่อัย
ขอัง PTG ก่อัตั�งขึ�นเพื�อัว่ัตถึุป็ระสงค์์ในการเป็็น Corporate 
Venture Capital และเข้าลงทีุ่นเชิงกลยุที่ธ์์ในบริษััที่ฯ 
สตาร์ที่อััพ (Startup) ที่่�ม่ศัักยภาพส้งที่ั�งในป็ระเที่ศัและ
ต่างป็ระเที่ศั เพื�อัผ้กพันธ์มิตรที่างธ์ุรกิจุ รว่มถึึงสร้างโอักาส
เป็็น New S-Curve ต่อัยอัด้ธ์ุรกิจุและเสริมสร้างค์ว่าม
แข็งแกร่ง

ในการลงทีุ่นขอัง MAX VENTURES ในบริษััที่ ARINCARE 
ค์รั�งน่� จุะช่ว่ยเสริมแกร่งธ์ุรกิจุ ด้้ว่ยเค์รือัข่ายสมาชิก MAX 
การ์ด้กว่่า 18 ล้านรายที่ั�ว่ป็ระเที่ศั ซึ่ึ�งสามารถึใช้แต้มเป็็น
ส่ว่นลด้ในการซึ่ื�อัสินค์้าจุากเค์รือัข่ายร้านขายยาที่่�ใช้ระบบ 
ARINCARE ที่ั�ว่ไที่ย อั่กที่ั�งเสริมแกร่งด้้ว่ยการร่ว่มเป็็น
พันธ์มิตรที่างธ์ุรกิจุด้้าน Logistic dการขนส่งยาและการขย
ายค์ลังยาให้้ม่ป็ระสิที่ธ์ิภาพ ตลอัด้จุนค์ว่ามร่ว่มมือักับสถึาน่
บริการเสริมที่่�ค์รอับค์ลุมที่ั�ว่ป็ระเที่ศั ตลอัด้จุนการเสริม
แกร่งค์ว่ามร่ว่มมือัในการส่งมอับสินค์้า บริการ ร้ป็แบบ
ให้ม่ และเป็็นพันธ์มิตรในการป็ระจุายสินค์้า เพื�อัตอับสนอัง
ค์ว่ามต้อังการขอังผ้้บริโภค์ และเสริมค์ว่ามแข็งแกร่งในการ
ขยายสาขาร้านขายยา NEXX Pharma ที่่�มุ่งมั�นให้้บริการ
เพื�อัเป็็นส่ว่นห้นึ�งในการสร้างช่ว่ิตที่่� “อัย้่ด้่ม่สุข” ขอังค์นไที่ย

สำาห้รับ ภาพรว่มตลาด้ในไที่ยห้ลายป็ีที่่�ผ่าน พบว่่าห้นึ�ง
เที่รนด้์ธ์ุรกิจุที่่�มาแรงและเติบโตแบบก้าว่กระโด้ด้ ค์ือั 
Healthcare ซึ่ึ�งป็ัจุจุุบันขึ�นแที่่นอัุตสาห้กรรมอันาค์ตที่่�ม่
โอักาสสร้าง New S-curve ให้้กับผ้้ลงทีุ่น โด้ยเฉพาะกลุ่ม
ธ์ุรกิจุที่่�เก่�ยว่ข้อังกับอัุป็กรณ์การแพที่ย์ เว่ชภัณฑ์ และยา 
ขณะเด้่ยว่กันยังพบว่่าพฤติกรรมผ้้บริโภค์ยุค์ให้ม่เน้นให้้
ค์ว่ามสำาค์ัญด้้านสุขภาพเพิ�มมากขึ�น ที่ำาให้้เกิด้เที่รนด้์ให้ม่
ในการม่สุขภาพด้่ที่่�ยั�งยืนในยุค์ด้ิจุิที่ัล ที่ำาให้้ PTG มอังเห้็น
โอักาสแตกไลน์ต่อัยอัด้ธ์ุรกิจุและบริการ เสริมศัักยภาพให้้
สถึาน่ PT ที่ั�ว่ป็ระเที่ศั ที่่�จุากเด้ิมมุ่งมั�นเป็็นมากกว่่าสถึาน่
ให้้บริการนำ�ามัน แต่ค์าด้ห้ว่ังเป็็นสถึาน่บริการที่่�ตอับโจุที่ย์
ทีุ่กค์ว่ามต้อังการรอับด้้าน ที่ั�งร้านค์้า และร้านขายยา โด้ย 
NEXX Pharma ที่่�บริการที่ั�งจุำาห้น่ายยา เว่ชภัณฑ์ และ
อัุป็กรณ์การแพที่ย์ โด้ยเภสัชกรผ้้ม่ป็ระสบการณ์ พร้อัม
ว่างแผนขยายการให้้บริการค์รอับค์ลุมที่ั�ว่ป็ระเที่ศัต่อัไป็

“กิารรุกิธุุรกิิจลงทุนใน Health Tech คุรั้งนี้ บ่ริษัทมองว่า
เป็นเทรนด์ที�มีกิารเต่ิบ่โต่ที�น่าสนใจ เพราะร้านข้ายยาใน
ชุมชนและเภัสัชกิร เปรียบ่เสมือนเป็นด่านหน้าในกิารดูแล
สุข้ภัาพประชาชนในชุมชน ได้เข้้าถึึงยา เวชภััณฑ์์ และ
กิารบ่ริกิารดูแลสุข้ภัาพที�รวดเร็วในราคุาที�ประหยัด ช่วย
แกิ้ปัญหาคุวามเหลื�อมล�้าให้คุนไทยสามารถึเข้้าถึึงระบ่บ่
สาธุารณสุข้ด้วยเทคุโนโลยีได้อย่างทั�วถึึงมากิข้ึ้น สอดรับ่

กิับ่ไลฟ์สไต่ล์ข้องคุนไทยในปัจจุบ่ันที�หันมาใส่ใจเรื�องข้อง
สุข้ภัาพและกิารดูแลต่ัวเองมากิข้ึ้น โดย PTG ยังคุงมุ่งมั�น
ที�จะสร้างโอกิาสกิารมีคุุณภัาพชีวิต่และสุข้ภัาพที�ดีข้องคุน
ไทยเพื�อให้ทุกิคุนได้มีโอกิาสเข้้าถึึงชีวิต่ที� “อยู่ดี มีสุข้” ใน
ทุกิด้านข้องช่วงชีวิต่” นายพิทักิษ์ กิล่าว

ด้้าน นายธ์่ระ กนกกาญจุนรัตน์ ผ้้ร่ว่มก่อัตั�งและป็ระธ์าน
เจุ้าห้น้าที่่�บริห้าร บริษััที่ อัรินแค์ร์ จุำากัด้ เผย การร่ว่มระด้ม
ทีุ่นป็ิด้ด้่ล Series B ผนึกกำาลังค์รั�งสำาค์ัญจุาก 2 พาร์ที่
เนอัร์ให้ญ่ ด้้ว่ยเงินทีุ่นม้ลค์่า 4,000,000 ด้อัลล่าสห้รัฐฯ 
โด้ยม่กลุ่มโรงพยาบาลจุุฬารัตน์ (CHG) เป็็นผ้้ร่ว่มลงทีุ่น
ห้ลัก รว่มที่ั�งได้้เงินทีุ่นสนับสนุนจุาก PTG ค์รั�งน่� นับเป็็น
แรงอััด้ฉ่ด้เสริมแกร่ง เพิ�มแรงขับเค์ลื�อันส้่การเด้ินห้น้า
ยกระด้ับและต่อัยอัด้ระบบนิเว่ศั Health Tech ไที่ยตาม
โรด้แมป็ที่่�ตั�งไว่้ โด้ยป็ีที่่�ผ่านมาจุากสถึานการณ์ต่าง ๆ ที่่�
เกิด้ขึ�น ที่ั�งโรค์อัุบัติให้ม่ในยุค์โค์ว่ิด้-19 การแพร่ระบาด้
ขอังโรค์ภัยไข้เจุ็บอัื�น ๆ รว่มไป็ถึึงการเตร่ยมค์ว่ามพร้อัม
และรับมือักับยุค์การเป็ล่�ยนผ่านเข้าส้่สังค์มผ้้ส้งอัายุขอัง
ไที่ยในป็ัจุจุุบัน ส่งผลให้้ผ้้บริโภค์ห้ันมาให้้ค์ว่ามสำาค์ัญเรื�อัง
การด้้แลสุขภาพตนเอังและค์รอับค์รัว่เพิ�มมากขึ�น บว่กกับ
ไลฟ์สไตล์การใช้ช่ว่ิตยุค์ด้ิจุิที่ัล กระตุ้นการพัฒนาบริการ
แพลตฟอัร์ม ARINCARE มาอัย่างต่อัเนื�อัง เพื�อัตอับโจุที่ย์
และเกิด้ป็ระโยชน์สำาห้รับร้านขายยาและเภสัชกร รว่มถึึงผ้้
บริโภค์อัย่างส้งสุด้ ที่ำาให้้ ARINCARE สามารถึขยายตลาด้
เข้าถึึงกลุ่มเป็้าห้มายมากขึ�น ด้้ว่ยภาพรว่มป็ี 2565 ที่่�ผ่าน
มา ม่การเติบโตกว่่า 100%

ที่ั�งน่� จุากภาพรว่มป็ีที่่�ผ่านมาที่ำาให้้เห้็นพฤติกรรมและค์ว่าม
ต้อังการผ้้บริโภค์ที่่�เป็ล่�ยนไป็ โด้ยว่างกลยุที่ธ์์ป็ี 2566 เด้ิน
ห้น้าขยายตลาด้ไป็พร้อัมกับค์ว่ามร่ว่มมือัค์รั�งสำาค์ัญกับ
กลุ่มโรงพยาบาลจุุฬารัตน์ (CHG) บนที่ิศัที่างการมุ่งสร้าง 
Healthcare ecosystem ที่่�สมบ้รณ์ระห้ว่่างโรงพยาบาล
และห้น่ว่ยบริการสุขภาพที่้อังถึิ�น เชื�อัมโยงไป็ถึึงเภสัชกร
ในร้านยาชุมชนบนเค์รือัข่าย ARINCARE มากกว่่า 3,000 
ราย เข้ากับที่่มการแพที่ย์ขอัง CHG เพื�อัเพิ�มข่ด้ค์ว่าม
สามารถึในการด้้แลสุขภาพค์นในชุมชนได้้อัย่างค์รอับค์ลุม
ที่ั�ว่ป็ระเที่ศั พร้อัมกันน่�ยังร่ว่มจุับมือักับ MaxCard ขอัง 
PTG ซึ่ึ�งเป็็นเค์รือัข่ายที่่�เข้าถึึงผ้้บริโภค์ค์นไที่ยได้้มากที่่�สุด้ 
เสริมแกร่งให้้กับเภสัชกรและร้านยาชุมชนที่่�เป็็น SME ที่้อัง
ถึิ�นให้้เข้มแข็ง เพิ�มการด้้แลและบริการด้้านสุขภาพให้้กับ
ค์นไที่ยผ่าน MaxCard พร้อัมเด้ินเกมรุก เป็้าห้มายเตร่ยม
เข้าจุด้ที่ะเบ่ยนในตลาด้ห้ลักที่รัพย์ IPO ในป็ี 2569  

ในป็ัจุจุุบันป็ระเที่ศัไที่ยม่ร้านขายยากว่่า 20,000 ร้านที่ั�ว่
ป็ระเที่ศั โด้ย 80% เป็็น SME และม่เพ่ยง 20 % เป็็นขอัง
แฟรนไชส์ห้รือัผ้้ป็ระกอับการรายให้ญ่ ในป็ี 2562 ม่ม้ลค์่า 
35,000 ล้านบาที่ เติบโตเฉล่�ย 7% แต่ม้ลค์่าตลาด้ที่่�เก่�ยว่
กับเที่รนด้์สุขภาพเติบโตอัย่างมากห้ลังการระบาด้ขอังโค์
ว่ิด้-19 และเชื�อัว่่าจุะยังเติบโตต่อัเนื�อังเฉล่�ยป็ีละ 13-17% 
ในป็ี 2565 ม่ม้ลค์่าราว่ 40,000 ล้านบาที่ เพราะค์นไที่ย
ให้้ค์ว่ามสำาค์ัญกับการด้้แลสุขภาพเพิ�มขึ�นอัย่างต่อัเนื�อัง 
ป็ระกอับกับป็ระเที่ศัไที่ยได้้ก้าว่ส้่สังค์มผ้้ส้งอัายุแล้ว่ ช่อัง
ว่่างบริการสาธ์ารณสุขไที่ยจุึงเป็็นโอักาสขอังธ์ุรกิจุ Health 
Tech ในป็ระเที่ศัไที่ย ป็ระกอับกับระบบบริการสาธ์ารณะ

สุขขอังรัฐฯ ไม่เพ่ยงพอัต่อัค์ว่ามต้อังการขอังป็ระชาชน 
ในขณะที่่�บริการสาธ์ารณสุขขอังเอักชน ค์ลินิก และโรง
พยาบาลกระจุุกตัว่ในเมือังห้รือัชุมชนขนาด้ให้ญ่ และมา
พร้อัมค์่าบริการที่่�ส้ง ร้านขายยาและเภสัชกรชุมชนค์ือั
ป็ระต้เป็ิด้ให้้ค์นเข้าถึึงบริการสาธ์ารณสุขได้้ด้่ขึ�น และเมื�อั
เกิด้การเชื�อัมโยงระบบนิเว่ศัเก่�ยว่กับบริการสาธ์ารณสุขบน
แพลตฟอัร์มก็จุะช่ว่ยแก้ป็ัญห้าค์ว่ามเห้ลื�อัมลำ�า ที่ำาให้้ค์น
ไที่ยสามารถึเข้าถึึงระบบสาธ์ารณสุขด้้ว่ยเที่ค์โนโลย่ได้้อัย่าง
ที่ั�ว่ถึึงมากขึ�น 

การร่ว่มผนึกกำาลังค์รั�งสำาค์ัญน่� เป็็นอั่กห้นึ�งก้าว่ขอังการ
สร้างระบบนิเว่ศัสาธ์ารณสุขไที่ย เพราะนอักจุากการป็ิด้ด้่
ลด้้านธ์ุรกิจุแล้ว่ ทีุ่กฝ่ายยังม่เป็้าห้มายและค์ว่ามตั�งใจุใน
ที่ิศัที่างเด้่ยว่กัน โด้ยมุ่งมั�นสร้างโอักาสการม่ค์ุณภาพช่ว่ิต
และสุขภาพที่่�ด้่ขอังค์นไที่ย โด้ยยึด้ชุมชน ผ้้บริโภค์ และผ้้
ป็่ว่ยเป็็นจุุด้ศั้นย์กลาง เพื�อัเพิ�มโอักาสการเข้าถึึงการด้้แล
รักษัาค์รอับค์ลุมที่ั�ว่ป็ระเที่ศั ซึ่ึ�งสอัด้ค์ล้อังกับกรอับแนว่ค์ิด้
ขอัง ARINCARE ที่่�มุ่งมั�นพัฒนาบริการด้้ว่ยแนว่ค์ิด้ ‘Make 
Healthcare Affordable’ ให้้ทีุ่กค์นในพื�นที่่�สามารถึเข้า
ถึึงบริการสุขภาพได้้ง่ายในราค์าที่่�สมเห้ตุสมผลมาอัย่าง
ต่อัเนื�อัง มุ่งยกระด้ับ Supply Chain ลด้ค์ว่ามเห้ลื�อัมลำ�า
การเข้าถึึงระบบสาธ์ารณสุข การด้้แลรักษัาสุขภาพ รว่ม
ถึึงอัุป็กรณ์การแพที่ย์ และยารักษัาในราค์าที่่�ยุติธ์รรม 
นอักจุากน่� ยังมุ่งเสริมแกร่งให้้ผ้้ป็ระกอับการเจุ้าขอังร้านยา 
ที่ั�งร้านขายยาขนาด้กลาง ถึึงขนาด้เล็ก ที่่�เป็็น SME รว่มที่ั�ง
เภสัชกร ได้้ม่เค์รื�อังมือัที่่�ช่ว่ยบริห้ารธ์ุรกิจุและบริการผ้้ป็่ว่ย
ได้้อัย่างม่ป็ระสิที่ธ์ิภาพ และเชื�อัมโยงการที่ำางานด้้านการ
ด้้แลผ้้ป็่ว่ยระห้ว่่างแพที่ย์ และเภสัชกร เพื�อัยกระด้ับบริการ
สาธ์ารณสุขป็ระเที่ศั สอัด้รับกับเที่รนด้์ให้ม่ในการม่สุขภาพ
ด้่อัย่างยั�งยืน และพร้อัมรับมือักับการแข่งขันที่างธ์ุรกิจุ 
ที่่ามกลางภาว่ะเศัรษัฐกิจุกำาลังฟื้นตัว่

ขณะทั่� นพิ.กำาพิล พิลัสสินทัรั์ ปรัะธานกรัรัมการับรัิหารั 
กลุ่มโรังพิยาบาลจุฬารััตน์ (CHG) กล่าวว่า ด้วยแนวคิด
และทัิศทัางธุรักิจขอ็ง ARINCARE ทั่�สอ็ดรัับกับวิสัยทััศน์
ขอ็งทัาง CHG ทัำาให้เล็งเห็นถึงโอ็กาสขอ็งการัต่อ็ยอ็ด
ธุรักิจ ทั่�มุ่งไปในทัิศทัางเด่ยวกัน ในการัรั่วมสนับสนุน
ธุรักิจด้านการัด้แลสุขภาพิให้เข้าถึงในรัะดับชุมชน ต่อ็ย
อ็ดการัเติบโตรัะบบนิเวศขอ็ง Health Tech ยกรัะดับปรัับ
โครังสรั้างรัะบบสาธารัณสุข ให้ม่ผู้้้ป่วยเป็นศ้นย์กลาง
มากขึ้น เพิื�อ็โอ็กาสการัเข้าถึงในการัด้แลผู้้้ป่วยใน (IPD) 
และผู้้้ป่วยนอ็ก (OPD) เข้าด้วยกัน ยกรัะดับบรัิการั
แบบไรั้รัอ็ยต่อ็ ส้่คุณภาพิช่วิตทั่�ด่ โดยการันำาเทัคโนโลย่
ทั่�อ็ย้่บนแพิลตฟอ็รั์ม ARINCARE โดยเฉพิาะรัะบบ 
e-prescription ซึ�งเป็นการัแชรั์ข้อ็ม้ลขอ็งผู้้้ป่วยให้กับ
บุคลากรัทัางการัแพิทัย์เพิื�อ็การัด้แลรัักษ์าทั่�ต่อ็เนื�อ็ง โดย
การันำาเทัคโนโลย่ AI เข้ามาช่วยปรัะมวลผู้ลการัวินิจฉัย
ให้รัวดเรั็วและม่ปรัะสิทัธิภาพิมากขึ้น เพิื�อ็ช่วยให้การัด้แล
ผู้้้ป่วยในพิื้นทั่�ห่างไกลให้สามารัถเข้าถึงการัรัักษ์าและรัับ
ยาได้สะดวกขึ้น ลดปัญ่หาการัใช้ใบสั�งยาทั่�คลาดเคลื�อ็น 
ใบสั�งยาปลอ็ม การัแอ็บนำาไปใช้ซำ้า รัวมถึงสามารัถติดตาม
ตรัวจสอ็บผู้ลการัด้แลรัักษ์าผู้้้ป่วย ด้ปรัะวัติใบสั�งยา ข้อ็ม้ล
ยาทั่�ผู้้้ป่วยได้รัับใช้งานง่ายและไม่ม่ค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิิ�มเติม

PTG ผนึึกกำาลััง “ARINCARE“
กลุุ่�ม รพ.จุุฬารัตนิ์” ต�อยอดธุุรกิจุ ยา เวชภัณ์ฑ์์แลุ่ะ
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นายช้ว่ิที่ย์ จุึงธ์นสมบ้รณ์ ป็ระธ์านเจุ้าห้น้าที่่�บริห้าร บริษััที่ 
นอัร์ที่อั่ส รับเบอัร์ จุำากัด้ (มห้าชน) ห้รือั NER ผ้้ด้ำาเนิน
ธ์ุรกิจุผลิตและจุำาห้น่ายยางแผ่นรมค์ว่ัน ยางแที่่ง และยาง
ผสม เพื�อัจุำาห้น่ายไป็ยังผ้้ผลิตในอัุตสาห้กรรมต่างๆและ
กลุ่มผ้้ค์้าค์นกลางที่ั�งในป็ระเที่ศัและต่างป็ระเที่ศั เป็ิด้เผย
ถึึงเป็้าห้มายการเติบโตขอังรายได้้รว่มในป็ี 2566 ว่่าบริษััที่
ตั�งเป็้าป็ริมาณขายรว่มที่่� 5 แสนตัน ค์ิด้เป็็นรายได้้ป็ระมาณ 
3 ห้มื�นล้านบาที่ จุากป็ี 2565 ที่่�ค์าด้ว่่าจุะม่ป็ริมาณขาย
ราว่ 4.6 แสนตัน ค์ิด้เป็็นรายได้้ป็ระมาณ 2.5 ห้มื�นล้านบาที่ 
เนื�อังจุากป็ริมาณอัอัเด้อัร์จุากล้กค์้าเพิ�มขึ�น ยอัด้ส่งอัอัก
สินค์้าม่ค์ว่ามค์ล่อังตัว่มากขึ�น จุากสถึานการณ์ที่่�ป็ระเที่ศัจุ่น
เป็ิด้ป็ระเที่ศัอัย่างเป็็นที่างการตั�งแต่ว่ันที่่� 8 มกราค์ม 2566 
นอักจุากน่�จุะโฟกัสไป็ที่่�การขยายตลาด้กลุ่มล้กค์้าป็ระเที่ศั
อัินเด้่ยมากขึ�น โด้ยป็ัจุจุุบันบริษััที่ม่การเซึ่็นสัญญากลุ่ม
ล้กค์้าให้ม่ ในอัินเด้่ยเพิ�มขึ�นอั่ก 5 ราย ตั�งเป็้าในป็ี 2566 จุะ
ม่ยอัด้ขายจุากอัินเด้่ย 5 ห้มื�นตันห้รือัค์ิด้เป็็น 10% ขอังกำาลัง
การผลิตที่ั�งห้มด้

จุากการที่่�ป็ระเที่ศัจุ่นเริ�มเป็ิด้ป็ระเที่ศัตั�งแต่ว่ันที่่� 8 มกราค์ม 
2566 จุะส่งผลด้่ต่อัยอัด้ขายยางพาราขอังบริษััที่ ซึ่ึ�งในช่ว่ง
เด้ือันธ์ันว่าค์ม 2565 ที่่�ผ่านมา เริ�มม่สัญญาณการสั�งซึ่ื�อั
สินค์้าเข้ามาต่อัเนื�อัง อั่กที่ั�งตลาด้รถึอั่ว่่ในจุ่นม่โอักาสได้้รับ
การส่งเสริมที่ำาให้้ค์ว่ามต้อังการใช้ยางล้อัรถึในจุ่นจุะเติบโต
มากขึ�น นอักจุากน่� บริษััที่จุะเน้นขยายฐานล้กค์้าให้ม่ๆ โด้ย
เฉพาะในอัินเด้่ยมากขึ�นด้้ว่ย ห้ลังพบว่่าอัินเด้่ยม่ค์ว่าม
ต้อังการใช้สินค์้าค์่อันข้างส้ง

ด้้านภาพรว่มการส่งอัอักยางขอังบริษััที่ จุะค์ล่อังตัว่มากขึ�น
ตามการฟื้นตัว่ขอังกิจุกรรมที่างเศัรษัฐกิจุ และราค์าขาย
สินค์้าค์าด้ว่่าจุะด้่ขึ�นกว่่าป็ี 2565 แม้ว่่าสถึานการณ์ตลาด้
รถึยนต์ที่่�เป็็นผ้้บริโภค์ล้อัยางรายให้ญ่ยังอัาจุต้อังเผชิญ
ป็ัญห้าขาด้แค์ลนชิป็ต่อัไป็อั่กระยะห้นึ�ง นอักจุากน่�ตั�งแต่
ไตรมาส 1/66 บริษััที่จุะเริ�มส่งอัอักแผ่นป็้รอังนอันป็ศัุสัตว่์
อัย่างเต็มร้ป็แบบ โด้ยขณะน่�ม่อัอัร์เด้อัร์แรกที่่�รอัส่งให้้ล้กค์้า
ในญ่�ป็ุ่นแล้ว่ ห้ลังจุากได้้ส่งสินค์้าเข้าไป็ให้้ล้กค์้าที่ด้ลอังใช้ 
และจุะม่การป็รับการผลิตให้้ได้้ตามแผนการขายสินค์้า ค์าด้
ว่่าที่ั�งป็ี 2566 จุะม่รายได้้ในส่ว่นน่� 300 ล้านบาที่

สำาหรัับแผู้นงานในปี 2566 บรัิษ์ัทัม่แผู้นการัเพิิ�ม
ปรัะสิทัธิภาพิในการัทัำางาน และเพิิ�มกำาลังผู้ลิตสินค้ามาก
ขึ้น รัวมถึงมุ่งเน้นการัวิจัยและพิัฒนาสินค้าสำาเรั็จรั้ป 
(สินค้าปลายนำ้า) อ็ื�นๆทั่�ใช้ยางพิารัาเป็นวัตถุดิบหลัก เพิื�อ็
เพิิ�มม้ลค่าให้กับสินค้าอ็ย่างต่อ็เนื�อ็ง โดยจะเรัิ�มเปิดตัว
สินค้าสำาเรั็จรั้ปในปี 2566 ซึ�งจะทัำาให้สัดส่วนยอ็ดขาย
สินค้าปลายนำ้าจะเติบโตขึ้นเป็นลำาดับ โดยเฉพิาะสินค้าใน
กลุ่มสินค้าสำาเรั็จรั้ปทั่�ใช้ส่วนผู้สมขอ็งยางพิารัาเป็นวัตถุดิบ
หลัก เพิื�อ็สรั้างการัเติบโตอ็ย่างยั�งยืนให้แก่บรัิษ์ัทัในรัะยะ
ยาว โดยตั้งงบลงทัุนไว้รัาว 400 ล้านบาทั แบ่งเป็นใช้ใน
ปรัับปรัุงเครัื�อ็งจักรัเพิื�อ็เพิิ�มกำาลังการัผู้ลิตรัาว 15% ใน
ช่วงเดือ็น เม.ย. 2566 จำานวน 100 ล้านบาทั ส่วนทั่�เหลือ็
อ็่กรัาว 300 ล้านบาทั จะใช้ลงทัุนงานวิจัยและพิัฒนา 
(R&D) ซึ�งจะเรัิ�มเห็นผู้ลิตภัณฑ์ปลายนำ้ามากขึ้นในปี 2566

NER ต่ั้งเป้าปี 2566 ปริมาณข้ายรวมที� 5 แสนต่ัน รายได้ 3 หมื�นล้านบ่าท จากิปริมาณ 
ออเดอร์จากิลูกิคุ้าเพิ�มข้ึ้น ยอดส่งออกิสินคุ้ามีคุวามคุล่องต่ัวมากิข้ึ้นจากิกิารเปิดประเทศูข้อง

จีน พร้อมรุกิต่ลาดอินเดียเพิ�มยอดข้ายอีกิ 10% จากิกิ�าลังกิารผลิต่ทั้งหมด และเต่รียมงบ่ 
400 ล้านบ่าท ปรับ่ปรุงเคุรื�องจักิรเพื�อเพิ�มกิ�าลังกิารผลิต่ - ลงทุนงานวิจัยและพัฒนา (R&D)

NER ตั้ั�งเป้้า ป้ี 66 ป้ริิมาณขายริวมท่� 5 แสนึตั้ันึ
รายได้้ 3 หมื่่�นลบ. จากปริมื่าณออเด้อร์

จากลูกค้้าเพิิ่�มื่ขึ้้�น
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CHAYO บุกตลาดซื้อ็หน่้ปี 2566 รัับภาพิรัวมหน่้เส่ยในรัะบบทัยอ็ยเปิดปรัะม้ล
ต่อ็เนื�อ็ง ตั้งเป้าใช้งบลงทัุน 1,500 – 2,000 ล้านบาทั ขณะทั่�พิอ็รั์ตหน่้สิ้นปี 

2565 อ็ย้่ทั่�ปรัะมาณ 84,000 ล้านบาทั แย้มแผู้น JV กับธนาคารัพิาณิชย์ยัง
อ็ย้่รัะหว่างพิ้ดคุย ส่วนสตอ็รั่�พิิเศษ์ ศาลยกฟ้อ็งคำารั้อ็ง การัคัดค้านเพิิกถอ็น

ขายทัอ็ดตลาดทั่�ดิน จังหวัดพิังงา ลุ้นรัอ็ฟังข่าวเรั็วๆ น่้

CHAYO โชว์แผนึป้ี66 ท่�มงบซื้้�อหนึ่� 1.5-2 พัันึลับ.

ด้ันพิ่อร์ตทะลุ 1 แสนลบ.ภายใน 1-2 ปี
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นายสุขสันต์ ยศัะสินธ์ุ์ ป็ระธ์านเจุ้าห้น้าที่่�บริห้าร 
บมจุ.ชโย กรุ�ป็ (CHAYO) เป็ิด้เผยว่่า ภาพรว่ม
ธ์ุรกิจุบริห้ารห้น่�ในป็ี 2565 ป็ระสบค์ว่ามสำาเร็จุ 
บริษััที่ฯ ม่การป็ระม้ลซึ่ื�อัและ/ห้รือัการได้้มา
สินที่รัพย์ด้้อัยค์ุณภาพ (NPL & NPA) ในป็ี 2565 
กว่่า 12,436 ล้านบาที่ ซึ่ึ�งเป็็นไป็ตามเป็้าห้มายที่่�
ว่างไว่้ โด้ย ณ สิ�นป็ี 2565 CHAYO และ Chayo 
JV บริห้ารห้น่� อัย้่ที่่�ป็ระมาณ 84,000 ล้านบาที่

พร้อัมกันน่� บริษััที่ฯ ป็ระเมินป็ี 2566 สถึาบัน
การเงินที่ั�ง Bank และ Non - Bank จุะม่การ
ที่ยอัยขายห้น่�อัอักมาอัย่างต่อัเนื�อังจุากป็ีก่อัน ซึ่ึ�ง
ค์าด้ว่่าจุะสนับสนุนพอัร์ต CHAYO ที่ะลุ 1 แสน
ล้านบาที่ภายใน 1-2 ป็ีจุากน่� โด้ยม่รายได้้เติบโต
ไม่น้อัยกว่่า 20-25% ต่อัป็ี โด้ยป็ัจุจุัยสำาค์ัญ
ในการเติบโตมาจุากการซึ่ื�อัห้น่�ด้้อัยค์ุณภาพมา 

บริห้ารที่ั�งห้น่�ที่่�ม่ห้ลักป็ระกันและไม่ม่ห้ลักป็ระกัน 
โด้ยในป็ี 2566 ค์าด้จุะใช้เงินลงทีุ่นในการซึ่ื�อัห้น่�
มาบริห้ารป็ระมาณ 1,500 – 2,000 ล้านบาที่ 
(รว่ม Chayo JV) ไม่รว่มแผนการร่ว่มทีุ่น (JV) 
กับธ์นาค์ารพาณิชย์

สำาห้รับป็ระเด้็น ศัาลม่ค์ำาสั�งเพิกถึอันผลขอังการ
ขายที่อัด้ตลาด้ สำาห้รับที่่�ด้ินห้ลักป็ระกันที่่�จุังห้ว่ัด้
พังงา ห้ลังบริษััที่ฯ ได้้ม่การขายที่อัด้ตลาด้ผ่าน
กรมบังค์ับค์ด้่ไป็เมื�อัไตรมาส 1/2565 ที่่�ผ่านมา 
และม่ผ้้ป็ระม้ลไป็ด้้ว่ยราค์า 900 ล้านบาที่ แต่ม่
ผ้้มาร้อังกรมบังค์ับค์ด้่ต่อัศัาล ให้้เพิกถึอันผลขอัง
การขายที่อัด้ตลาด้ ล่าสุด้ ศัาลได้้ม่ค์ำาสั�งเพิกถึอัน
ห้รือัยกเลิกค์ำาร้อัง ที่ำาให้้การขายที่อัด้ตลาด้ที่่�ด้ิน
แป็ลงด้ังกล่าว่ม่ผลตามกฎห้มายต่อัไป็



WAVE กางแผู้นยุทัธศาสตรั์ปี 2566 พิลิกโฉมครัั้งใหญ่่ รัุกส้่ธุรักิจให้บรัิการัด้านคารั์บอ็น
เครัดิตครับวงจรั เป็นตัวกลางซื้อ็ขาย และทั่�ปรัึกษ์า ตั้งธงเป็นผู้้้นำาถือ็ครัอ็งคารั์บอ็น
เครัดิตในปรัะเทัศไทัยและเอ็เช่ยตะวันอ็อ็กเฉ่ยงใต้ มั�นใจธุรักิจเติบโตส้งตามเทัรันด์

ตลาดโลก ส่วนภาพิรัวมโครัง สรั้างธุรักิจในปีน่้ รัายได้หลักยังจะมาจากธุรักิจสอ็นภาษ์า
วอ็ลล์สตรั่ทั คาดหวังผู้ลปรัะกอ็บการัปีน่้เทัิรั์นอ็ะรัาวด์

WAVE กางแผนึย่ทธศาสตั้ริ์ป้ี 2566
พลิิกโฉมครั้้�งใหญ่่รัุ้กสู่่่ธุุรั้กิจคารั้์บอนเครั้ดิิตครั้บวงจรั้
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นายเจมส์ แอนดริว มอร์ ประธุานเจ้าหน้าที�บ่ริหาร บ่ริษัท เวฟ 
เอ็นเต่อร์เทนเมนท์ จ�ากิัด (มหาชน) หรือ WAVE เปิดเผยว่า ปี 2566 
ถือเป็นปีแห่งการปรับโครงสร้างใหญ่ธุรกิจครั้งใหญ่ของกลุ่ม WAVE 
เพื่อมุ่งไปสู่ธุรกิจให้บริการด้านคาร์บอนเครดิตครบวงจร (Carbon 
Credit และ Renewable Energy Certificate หรือ RECs) โดยเป็น
ตัวกลางการซื้อขายแลกเปลี่ยน ให้ค�าปรึกษาและวางแผนด้านคาร์บอน
เครดิต ทำ�าหน้าทำี่ในการจัดหาทำรัพยากร ทำี่มีใบรับรองการผลิตพลังงาน
หมุนเวียน เพื่ออ�านวยความสะดวกในการทำ�าธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อผู้
ขาย Carbon Credit และ RECs

ส�าหรับธุรกิจใหม่ด้าน Carbon Credits/ RECs ของ WAVE ด�าเนิน
การภายใต้ บริษัทำ Wave BCG ซึ่งเป็นบริษัทำลูก ซึ่งมีโมเดลให้บริการ
ด้านคาร์บอนเครดิตครบวงจร ทำั้งการให้ค�าปรึกษา ส�าหรับผู้ซื้อและ
ผู้ขาย ทำี่ต้องการด�าเนินการด้านคาร์บอนเครดิต แบบ One Stop 
Service การเป็นผู้พัฒนาและผู้ประเมินโครงการลดคาร์บอนเครดิต 
(V/VB) การศึกษาและจัดหาคาร์บอนเครดิต รวมไปถึงการรับรองการ
ผลิตพลัง งานสะอาด (RECs) เพื่อขายในอนาคต

นายเจมส์ แอนดริว มอร์ กล่าวอีกว่า เป้าหมายของบริษัทำ ต้องการเป็น
ผู้น�า การถือครองคาร์บอนเครดิตในปริมาณทำี่สูงทำี่สุดในประเทำศไทำย
และในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยกลยุทำธ์ในการจัดหา Carbon 
Credits และ RECs จะเน้นไปทำี่แหล่งผลิตพลังงานหมุนเวียนใน
ประเทำศเวียดนาม ซึ่งตามบัญชี Evident ของ IRECs จากข้อมูล
ในปี 2565 แจ้งว่าเวียดนามมีการขึ้นทำะเบียน RECs ทำั้งหมด 5.74 
ล้านRECs โดย WAVE BCG ได้มีการถือครองอยู่ทำี่ 1.38 ล้านRECs 
เทำ่ากับมีสัดส่วน Market share ถึง 23% ของ RECs ในเวียดนาม 
ภายในปี 2566 คาดว่าการถือครอง Carbon Credits/ RECs จะเพิ่ม
ขึ้นเป็น 2 ล้านตันคาร์บอน และภายในปี 2567 เพิ่มขึ้นเป็น 4.33 ล้าน
ตันคาร์บอน

ขณะทำี่ปริมาณการซื้อขาย Carbon Credits/ RECs มีดีมานความ
ต้องการของตลาดในประเทำศไทำย สูงถึง 100 ล้านตันต่อปี แต่มีการ
ขึ้นทำะเบียนคาร์บอนเครดิตกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
หรือ อบก. เพียง 7 ล้านตัน ซึ่งตลาดภาคสมัครใจ หรือ Voluntary 
Markets มีแนวโน้มเติบโต 15 เทำ่าในปี 2573 และ 100 เทำ่าในปี 2593 

ส่วนตลาดภาคบังคับ หรือ Compliance Market ตามตัวเลขของ
สหภาพยุโรป หรือ EU มีปริมาณการซื้อขาย Carbon Credits/ RECs 
สูงถึง 36% ของคาร์บอนไดออกไซด์ทำี่มีการปล่อยออกมา เมื่อเทำียบกับ
ประเทำศไทำยมีปริมาณการซื้อขายเพียง 0.3% จึงมีโอกาสเติบโตได้สูงได้
อีกมาก

ปัจจุบันราคาซื้อขายคาร์บอนเครดิตปรับตัวขึ้นสูงถึง 410% จากปี 
2561 อยู่ทำี่ 21 บาทำ/ตัน และในปี 2565 ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ทำี่ 107 บาทำ/
ตัน ปัจจุบันราคาซื้อขายอยู่ทำี่ 50-150 บาทำ/ตัน ส่วนราคาในตลาดโลก
ซื้อขายกันทำี่ 18-70 เหรียญสหรัฐ/ตัน คาดว่าในปี 2575 มีแนวโน้ม
ปรับขึ้นมา 80-150 เหรียญสหรัฐ/ตัน ตามความต้องการทำี่สูงขึ้น ซึ่ง
ความแตกต่างของราคาขึ้นอยู่กับประเภทำ และแหล่งทำี่มาของ Carbon 
Credits และ RECs

ประธานเจ้าหน้าทำี่บริหาร บริษัทำ เวฟ เอ็นเตอร์เทำนเมนทำ์ จ�ากัด 
(มหาชน) กล่าวต่อว่า ส�าหรับโครงสร้างธุรกิจของกลุ่ม WAVE ในปี 
2566 แบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจประกอบด้วย 1.ธุรกิจให้บริการด้าน
คาร์บอนเครดิตครบวงจร ซึ่งด�าเนินธุรกิจภายใต้บริษัทำ WAVE BCG 
คาดว่าจะสร้างรายได้ให้บริษัทำประมาณ 150-200 ล้านบาทำ 2.ธุรกิจ
โรงเรียนสอนภาษาวอลล์สตรีทำ (Wallstreet) ซึ่งในปีนี้จะยังเป็นกลุ่ม
ธุรกิจทำี่สร้างรายได้หลักให้กับกลุ่ม WAVE ปัจจุบันมีจ�านวน 14 สาขา 
และมีแผนทำี่เปิดจะเพิ่มอีก 2 สาขาในปีนี้ ซึ่งจะสร้างรายได้ให้บริษัทำ
ประมาณ 500-550 ล้านบาทำ และ 3. ธุรกิจด้านสุขภาพและกัญชาเพื่อ
ประโยชน์ทำางการแพทำย์ ทำี่ด�าเนินธุรกิจภายใต้บริษัทำ WAVE Wellbing 
คาดว่าปีนี้มีรายได้ประมาณ 150 ล้านบาทำ

“ภัาพรวมผลกิารด�าเนินงานปีนี้ รายได้หลักิยังจะมาจากิ วอลล์สต่รีท 
เราวางเป้าไว้ว่าจะท�าให้ WAVE สามารถึเทิร์นอะราวด์ได้ แต่่กิ�าไรจะไม่
เยอะมากิ เพราะบ่ริษัทยังมีคุวามจ�าเป็นต่้องใช้เงินเพื�อลงทุนส�าหรับ่
อนาคุต่ ส่วนรายได้จากิธุุรกิิจ Carbon Credit ช่วงแรกิไม่หวือหวา 
ประมาณ 150-200 ล้านบ่าท แต่่อนาคุต่จะเต่ิบ่โต่สูงต่ามเทรนด์โลกิ 
ที�ต่้องกิารลดปริมาณคุาร์บ่อนฯ เป็นธุุรกิิจที�บ่ริษัทใช้เวลาศูึกิษามา
นานพอสมคุวร จึงมั�นใจในอนาคุต่จะสร้างรายได้ที�มั�นคุงและยั�งยืน 
ให้กิับ่ WAVE” นายเจมส์ แอนดริว มอร์ กิล่าว



บ่ริษัท ไทยยูเนี�ยน กิรุ�ป จ�ากิัด (มหาชน) TU  ประกิาศูเข้้าร่วมลงทุนร่วมกิับ่ผู้ร่วมทุน
เชิงกิลยุทธุ์รายอื�น ๆ ในอุต่สาหกิรรมในบ่ริษัท อัลกิามา จากิประเทศูฝรั�งเศูสในรอบ่

กิารระดมทุนซีีรีย์เอ โดยอัลกิามาสามารถึระดมทุนได้ทั้งสิ้น 13 ล้านยูโร  
ทั้งนี้ ไทยยูเนี�ยนได้ลงทุนผ่านกิองทุน Venture Fund ข้องบ่ริษัท

TU เดินึหนึ้าธ่ริกิจส�วนึป้ริะกอบอาหาริ 

เขึ้้าลงทุนใน "อัลกามื่า" สตาร์ทอัพิ่สัญชาติฝรั�งเศส

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE

บริษััที่ อััลกามา ได้้ก่อัตั�งขึ�นในป็ี 2556 โด้ยป็ัจุจุุบันม่
ธ์ุรกิจุในป็ระเที่ศัฝรั�งเศัส สห้รัฐอัเมริกา และเบลเย่�ยม 
ด้ำาเนินธ์ุรกิจุนว่ัตกรรมการผลิตสาห้ร่ายเพื�อัเป็็นส่ว่น
ป็ระกอับอัาห้ารให้้กับบริษััที่ผ้้ผลิตอัาห้ารและเค์รื�อังด้ื�ม
รายให้ญ่ และม่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่ว่มกันและผลิต
ในระด้ับอัุตสาห้กรรมเพื�อัที่ด้แที่นโป็รต่นจุากสัตว่์ ห้รือั
เพื�อัเสริมสารอัาห้ารให้้กับผลิตภัณฑ์
 
ผลิตภัณฑ์ที่่�โด้ด้เด้่นขอังอััลกามาอัย้่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ 
ที่ามัลกา? ห้รือั Tamalga? ซึ่ึ�งเป็็นกลุ่มส่ว่นป็ระกอับ
อัาห้าร ใช้แที่นไข่ไก่ในการผลิตระด้ับอัุตสาห้กรรม 
โด้ยเฉพาะสินค์้าขนมอับและเบเกอัร่�  การระด้มทีุ่นใน
รอับน่�จุะช่ว่ยผลักด้ันการยกระด้ับนว่ัตกรรมไป็ส้่เชิง
พาณิชย์  พัฒนาการนำาไป็ใช้ในแบบให้ม่ๆ และสร้าง
โรงกลั�นช่ว่ภาพขนาด้ 10,000 ตารางเมตรในเมือังล่ช์ 
ป็ระเที่ศัเบลเย่�ยม

การลงทีุ่นในอััลกามาและค์ว่ามร่ว่มมือัที่่�จุะเกิด้ขึ�นใน
อันาค์ต จุะช่ว่ยสนับสนุนการเติบโตขอังธ์ุรกิจุโป็รต่น
ที่างเลือักขอังไที่ยย้เน่�ยนได้้เป็็นอัย่างด้่ ตลอัด้จุนการ
พัฒนาส่ว่นป็ระกอับอัาห้ารสำาห้รับผลิตภัณฑ์จุาก
อัาห้ารที่ะเล

นายธุีรพงศู์ จันศูิริ ประธุานเจ้าหน้าที�บ่ริหาร บ่ริษัท 
ไทยยูเนี�ยน กิรุ�ป จ�ากิัด (มหาชน) กิล่าวว่า "ที�ไทย
ยูเนี�ยน เราเชื�อในกิารดูแลสุข้ภัาพให้กิับ่ผู้คุนคุวบ่คุู่
ไปกิับ่กิารดูแลรักิษาท้องทะเลให้อุดมสมบู่รณ์  ซีึ�ง
สาหร่ายแอลจีนับ่เป็นแหล่งส่วนประกิอบ่อาหารจากิ
ทะเลที�มีคุวามยั�งยืน สอดคุล้องไปกิับ่เป้าหมายข้อง

บ่ริษัทในด้านคุวามยั�งยืน  บุ่คุลากิรข้องอัลกิามามี
คุวามสามารถึและประสบ่กิารณ์ทั้งในด้านเทคุโนโลยี
และธุุรกิิจ ในกิารที�จะสร้างให้เกิิดคุวามเปลี�ยนแปลง
ที�ดีให้กิับ่อุต่สาหกิรรมโปรต่ีนในวงกิว้าง ไทยยูเนี�ยนมี
คุวามยินดีที�จะได้ร่วมงานกิับ่อัลกิามาต่่อไป"

นายอััลว่ิน เซึ่เว่อัเร่ยง ป็ระธ์านเจุ้าห้น้าที่่�บริษััที่และผ้้
ร่ว่มก่อัตั�ง บริษััที่ อััลกามา กล่าว่ว่่า "เรามีคุวามยินดี
ที�ได้ร่วมมือกิับ่ไทยยูเนี�ยนในกิารสร้างสรรคุ์ส่วน
ประกิอบ่อาหารจากิอาหารทะเลที�มีกิารจัดหาวัต่ถึุดิบ่
อย่างยั�งยืนและดีต่่อสุข้ภัาพ และด้วยกิารพัฒนา
สาหร่ายแอลจีที�สามารถึต่่อยอดได้อีกิมากินี้ เราจะ
สามารถึพัฒนาสินคุ้านวัต่กิรรมที�ต่อบ่โจทย์ในอนาคุต่
ได้ไปอีกิระดับ่"

ไที่ยย้เน่�ยนได้้จุัด้ตั�งกอังทีุ่น venture fund ขึ�นในป็ี 
2562 โด้ยมุ่งลงทีุ่นในสตาร์ที่อััพที่่�ด้ำาเนินธ์ุรกิจุเก่�ยว่
กับโป็รต่นที่างเลือัก สารอัาห้ารเพื�อัสุขภาพ และ
เที่ค์โนโลย่ช่ว่ภาพ ตลอัด้จุนห้่ว่งโซึ่่ค์ุณค์่าขอังธ์ุรกิจุ
อัาห้าร และการลงทีุ่นเชิงกลยุที่ธ์์ต่าง ๆ โด้ยกอังทีุ่น
น่�จุะลงทีุ่นและที่ำางานร่ว่มกับบริษััที่ต่าง ๆ ตั�งแต่
เริ�มต้นเพื�อัร่ว่มมือัและสนับสนุนให้้เกิด้การพัฒนาให้้
สอัด้ค์ล้อังไป็กับค์ว่ามมุ่งมั�นขอังบริษััที่การด้้แลค์ว่าม
เป็็นอัย้่ขอังผ้้ค์นค์ว่บค์้่ไป็กับการอันุรักษั์ที่รัพยากรขอัง
ที่้อังที่ะเล ห้รือั Healthy Living, Healthy Oceans

สามารถึอั่านข้อัม้ลเพิ�มเติมเก่�ยว่กับ Venture Capital 
ได้้ที่่�น่� https://www.thaiunion.com/en/innovation/
thai-union-ventures



SVT ส่งสัญ่ญ่าณผู้ลงานปี 65 “ยอ็ดขาย-กำาไรัสุทัธิ” เติบโตแข็งแกรั่ง คาดยอ็ดขายเพิิ�มขึ้น 
15% จากปีก่อ็นพิรั้อ็มปักหมุดแผู้นปี 66 “ขยายสาขา-เพิิ�มจุดบรัิการัต้้ Vending Machine 

ในพิื้นทั่�เปิด” ตอ็บโจทัย์ไลฟ์สไตล์ล้กค้าคนไทัยและนักทั่อ็งเทั่�ยวต่างชาติ รัับปัจจัยบวก
อ็ุตสาหกรัรัมทั่อ็งเทั่�ยวไทัยกลับมาฟ้�นตัว หนุนยอ็ดขาย-กำาไรั โต 10-15%

SVT ป้ริะกาศป้ีกริะตั้�าย 
ยอดิขายโต 15% - กำาไรั้เพิ�มข้�น 10% จาก ปี ี65 

รั้้บเศรั้ษฐกิจฟื้้� น

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE

นายพิศูณุ โชคุวัฒนา กิรรมกิารผู้อ�านวยกิาร บ่ริษัท 
ซีันเวนดิ้ง เทคุโนโลยี จ�ากิัด (มหาชน) หรือ SVT 
ผู้ด�าเนินธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจ�าหน่ายสินค้า
อัตโนมัติ (Vending Machine) ภายใต้แบรนด์ SUN 
Vending เปิดเผยแนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 
4/2565 ว่า ยังคงเติบโตได้ดีต่อเนื่องจากไตรมาส
ก่อนหน้า 

เนื่องจากเศรษฐกิจทำี่เริ่มฟื้นตัวจากนโยบายเปิด
ประเทำศ ทำ�าให้บริษัทำสามารถขยายจ�านวนการติดตั้ง
ตู้ Vending Machine เพิ่มมากขึ้น และขยายสาขาได้
ตามเป้าหมาย โดยปัจจุบันบริษัทำมีสาขารวมทำั้งหมด 
15 สาขา ครอบคลุมพื้นทำี่ 30 จังหวัด ทำ�าให้มั่นใจว่า
ปัจจัยบวกดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้รายได้ปีนี้เติบโต
ตามเป้าหมาย โดยคาดการณ์ว่ายอดขายปี 2565 จะ
เติบโต 15 % จากปี 2564 ทำี่มียอดขาย 1,900 ล้าน
บาทำ และก�าไรสุทำธิ 66 ล้านบาทำ โตขึ้น 30% จากปี
ก่อนหน้า

ส�าหรับแผนธุรกิจปี 2566 บริษัทำเตรียมเพิ่มจ�านวน
ตู้ Vending Machine และจุดบริการ โดยตั้งเป้า
เพิ่มตู้ต่อเนื่องจากปี 2565 เน้นพื้นทำี่เปิด เตรียมรอ
ต้อนรับนักทำ่องเทำี่ยวต่างประเทำศทำี่จะมาทำ่องเทำี่ยว

ประเทำศไทำยมากขึ้น โดยเฉพาะนักทำ่องเทำี่ยวชาวจีน 
รวมถึงเปิดสาขาใหม่เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง ในภาคตะ
วันออกฉียงเหนือและภาคใต้ และการเปิดให้บริการ
แอปพลิเคชั่น SUN V ซึ่งเป็นแอปพลิเคชัน Loyalty 
Program ระบบสมาชิกสะสมแต้ม 

รองรับการใช้บริการซื้อสินค้าผ่านเครื่องจ�าหน่าย
สินค้าของ SUN Vending สร้างความสะดวกและเพิ่ม
ทำางเลือกการใช้จ่ายในชีวิตประจ�าวันให้กับผู้บริโภค
ยุคสังคมการช�าระเงินทำางอิเล็กทำรอนิกส์ มั่นใจ SVT 
ยังเติบโตต่อเนื่องอย่างแข็งแกร่ง พร้อมตั้งเป้าปี 
2566 ยอดขายโต 15% และก�าไรสุทำธิโตต่อเนื่องตาม
ยอดขาย 10 % จากปี 2565 รับปัจจัยบวกจากการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทำศ

“ SVT ยัง คุงเดินหน้าธุุรกิิจต่ามแผนด้วยกิลยุทธุ์
กิารเต่ิบ่โต่อย่างยั�งยืน เน้นกิารข้ยายสาข้า เพิ�ม
จ�านวนตู่้และจุดบ่ริกิารตู่้ Vending Machine ใน
พื้นที�ปิดและพื้นที�เปิดภัายในประเทศู ต่ลอดจนกิาร
มองโอกิาสข้ยายต่ลาดไปยังต่่างประเทศู เพื�อมุ่ง
สู่เป้าหมายกิารเป็นผู้น�าธุุรกิิจคุ้าปลีกิผ่านเคุรื�อง
จ�าหน่ายสินคุ้าอัต่โนมัต่ิ ในภัูมิภัาคุอาเซีียน ต่่อไป ” 
นายพิษณุ กิล่าว



บ่ริษัท บ่ลูบ่ิคุ กิรุ�ป จ�ากิัด (มหาชน) หรือ BBIK ที�ปรึกิษาชั้นน�าผู้ให้บ่ริกิารด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน
แบ่บ่คุรบ่วงจร เดินเกิมรุกิต่่อเนื�องในต่ลาดต่่างประเทศู ล่าสุดจัดต่ั้งบ่ริษัทย่อยในประเทศูเวียดนาม  

รับ่คุวามต่้องกิารท�าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเต่ิบ่โต่สูง หลังรัฐบ่าลเวียดนามประกิาศูแผนพัฒนา Digital 
Transformation อย่างจริงจัง พร้อมผลักิดันกิารใช้งานระบ่บ่เคุรือข้่าย 5G ภัายในปีหน้า บ่ริษัทฯ สบ่

ช่องเห็นโอกิาสรับ่งานต่่อเนื�อง ผนวกิกิับ่อัต่ราบุ่คุลากิร Tech Talent ข้องหน่วยงาน Digital Delivery 
จากิ MFEC เข้้ามาเสริมทัพ จึงปักิหมุดเวียดนามเป็นยุทธุศูาสต่ร์ส�าคุัญในภัูมิภัาคุเอเชียต่ะวันออกิเฉีียง

ใต่้ในกิารสร้างรายได้ให้กิับ่บ่ริษัทฯ โดยต่ั้งเป้ารายได้ไม่ต่��ากิว่า 50 ล้านบ่าท ในปี 2566

BBIK รุุกเวีียดนาม ปีีนี� 
เลิ็งกวาดิรั้ายไดิ้ไม่ตำ�ากว่า 50 ลิบ.

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE

นายพชร อารยะกิารกิุล ประธุานเจ้าหน้าที�บ่ริหาร บ่ริษัท  
บ่ลูบ่ิคุ กิรุ�ป จ�ากิัด (มหาชน) หรือ BBIK เป็ิด้เผยว่่า ในการ
บรรลุเป็้าห้มายการเติบโตอัย่างก้าว่กระโด้ด้ บริษััที่ฯ จุึงให้้
ค์ว่ามสำาค์ัญในการขยายฐานล้กค์้าผ่านการที่ำาตลาด้ที่ั�งแบบ
แนว่ตั�งที่่�มุ่งขยายฐานล้กค์้าขนาด้ให้ญ่ส้่ขนาด้กลาง และแบบ
แนว่นอันด้้ว่ยการขยายธ์ุรกิจุไป็ยังตลาด้ต่างป็ระเที่ศั ผ่าน
การให้้บริการที่่�ห้ลากห้ลายและค์รอับค์ลุมมากขึ�น ซึ่ึ�งจุะเห้็น
ว่่าในห้นึ�งป็ีที่่�ผ่านมา บล้บิค์ม่การขยายตลาด้ส้่ต่างป็ระเที่ศั
อัย่างต่อัเนื�อัง ไม่ว่่าจุะเป็็นการให้้บริการในป็ระเที่ศัอัังกฤษั 
สิงค์โป็ร์ อัินโด้น่เซึ่่ย จุนมาถึึงป็ระเที่ศัเว่่ยด้นาม

เว่่ยด้นามเป็็นป็ระเที่ศัที่่�กำาลังถึ้กจุับตามอังจุากนักลงทีุ่น
ที่ั�ว่โลก สะที่้อันผ่านจุำานว่นเม็ด้เงินลงทีุ่นโด้ยตรงจุากต่าง
ป็ระเที่ศั (FDI) ที่่�อัย้่ระด้ับส้ง อั่กที่ั�งภาพรว่มขอังเศัรษัฐกิจุ
เว่่ยด้นามยังค์งเติบโตที่่ามกลางค์ว่ามผันผว่นขอังเศัรษัฐกิจุ
โลก โด้ย GDP ขอังป็ระเที่ศัเว่่ยด้นามในป็ี 2565 เติบโตถึึง 
8.02% นอักจุากน่� การสนับสนุนการที่ำาด้ิจุิที่ัลที่รานส์ฟอัร์
เมชันจุากภาค์รัฐที่่�ม่เป็้าห้มายนำาเที่ค์โนโลย่และด้ิจุิที่ัลเข้าไป็
พัฒนาระบบขอังทีุ่กอัุตสาห้กรรม รว่มถึึงการขยายเค์รือัข่าย
การเข้าถึึงอัินเที่อัร์เน็ตระด้ับค์รัว่เรือันให้้ค์รอับค์ลุม 80% 
ขอังป็ระเที่ศันั�น จุะเป็็นกลไกสำาค์ัญที่่�กระตุ้นให้้ค์ว่ามต้อังการ
นำาเที่ค์โนโลย่ไป็ใช้งานที่ั�งภาค์รัฐและเอักชนในเว่่ยด้นามเป็็น
ไป็อัย่างน่าสนใจุ

“บ่ริษัทฯ ได้ท�าศูึกิษาโอกิาสทางธุุรกิิจในประเทศูเวียดนาม 
ผ่านกิารรับ่งานในโคุรงกิารออกิแบ่บ่สถึาปัต่ยกิรรมระบ่บ่ให้
กิับ่สถึาบ่ันกิารเงินแห่งหนึ�ง จึงพบ่ว่าประเทศูเวียดนามยังมี
คุวามต่้องกิารในกิารท�าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันอีกิมากิจากิ
ปัจจัยสนับ่สนุนข้องภัาคุรัฐและภัาคุเศูรษฐกิิจที�กิ�าลังฟ้�น
ต่ัวจากิสถึานกิารณ์โคุวิด-19 ซีึ�งสะท้อนถึึงโอกิาสข้องบ่ริ
ษัทฯ ในกิารเข้้าไปจับ่ต่ลาดในประเทศูเวียดนาม โดยเฉีพาะ
บ่ริกิารส่วนงานด้านพัฒนาซีอฟต่์แวร์และระบ่บ่ดิจิทัล

แพลต่ฟอร์ม ซีึ�งอยู่ภัายใต่้หน่วยงาน Digital Excellence 
& Delivery โดยเชื�อว่า บ่ริษัท บ่ลูบ่ิคุ (เวียดนาม) จ�ากิัด ที�
เพิ�งจัดต่ั้งไปเมื�อเดือนพฤศูจิกิายน ปี 2565 อีกิทั้งกิารเข้้า
ซีื้อหน่วยงาน Digital Delivery ข้อง บ่ริษัท เอ็ม เอฟ อี ซีี 
จ�ากิัด (มหาชน) หรือ MFEC เมื�อต่้นเดือนธุันวาคุมที�ผ่าน
มา จะสามารถึรองรับ่คุวามต่้องกิารดังกิล่าวได้เป็นอย่างดี” 
นายพชร กิล่าว

จุากป็ระสบการณ์การที่ำางานระด้ับสากลขอังบล้บิค์ที่่�ผ่าน
มา ผนว่กกับจุำานว่นผ้้เช่�ยว่ชาญด้้านเที่ค์โนโลย่ที่่�เพิ�มขึ�นจุาก 
350 ค์น เป็็น 780 ค์น ห้ลังบรรลุผลสำาเร็จุตามแผนการค์ว่บ
รว่มกิจุการ 2 บริษััที่เที่ค์ฯ ขนาด้ให้ญ่ช่ว่งต้นเด้ือันธ์ันว่าค์ม
ที่่�ผ่านมา ได้้แก่ ห้น่ว่ยธ์ุรกิจุขอัง MFEC ผ้้เช่�ยว่ชาญด้้าน
การพัฒนาซึ่อัฟต์แว่ร์และด้ิจุิที่ัลแพลตฟอัร์ม และบริษััที่ อัิน
โนว่ิซึ่ โซึ่ล้ชั�นส์ จุำากัด้ (Innoviz Solutions) ที่่�ป็รึกษัาและ
ผ้้เช่�ยว่ชาญการว่างระบบ Microsoft Dynamics 365 
- ERP อัันด้ับห้นึ�งขอังไมโค์รซึ่อัฟที่์ (ป็ระเที่ศัไที่ย) ที่ำาให้้
บริษััที่ฯ ม่ค์ว่ามพร้อัมในการให้้บริการและรุกตลาด้เว่่ยด้นาม
อัย่างจุริงจุัง และเชื�อัมั�นว่่าการขยายธ์ุรกิจุในค์รั�งน่�จุะเป็็น
ส่ว่นสำาค์ัญในการขับเค์ลื�อันรายได้้จุากตลาด้ต่างป็ระเที่ศัขอั
งบริษััที่ฯ ที่่�ค์าด้ว่่าจุะม่สัด้ส่ว่น 10 - 20% ขอังรายได้้รว่มในป็ี 
2566

สำาห้รับ 9 เด้ือันแรกขอังป็ี 2565 (YoY) บริษััที่ฯ ม่รายได้้อัย้่
ที่่� 425 ล้านบาที่ เติบโตขึ�นราว่ 115% และม่กำาไรสุที่ธ์ิแตะ 
100 ล้านบาที่ เพิ�มขึ�นถึึง 119% โด้ยม่รายได้้จุากต่างป็ระเที่ศั
มากกว่่า 42 ล้านบาที่ ห้รือัม่สัด้ส่ว่นราว่ 10% ขอังรายได้้
รว่ม ซึ่ึ�งการเติบโตอัย่างต่อัเนื�อังที่ั�ง 3 ไตรมาส ผนว่กกับยอัด้
รอัรับร้้รายได้้จุากแบ็ค์ล็อัก (Backlog) สะสมอั่ก 431 ล้าน
บาที่ สะที่้อันให้้เห้็นถึึงค์ว่ามแข็งแกร่งขอังบริษััที่ฯ และค์ว่าม
สำาเร็จุจุากการด้ำาเนินงานตามแผนกลยุที่ธ์์ 3 ป็ีที่่�ต้อังการ
เติบโตอัย่างน้อัยป็ีละ 70% อัย่างต่อัเนื�อัง



ลลิลฯ ปรัะกาศแผู้นธุรักิจปี 2566 มุ่งเน้นการับรัิหารัเพิื�อ็การัเติบโตอ็ย่างยั�งยืน 
ตามหลัก ESG มุ่งส้่การัเป็น National Housing Company และผู้้้นำาขอ็งตลาด
อ็สังหารัิมทัรััพิย์แนวรัาบขอ็งปรัะเทัศ โดยเตรั่ยมเปิดโครังการัใหม่อ็ย่างต่อ็เนื�อ็ง 
10 - 12 โครังการั ม้ลค่ารัวม 7,000 – 8,000 ล้านบาทั พิรั้อ็มตั้งเป้ายอ็ดขายทั่� 

8,600 ล้านบาทั และยอ็ดรัับรั้้รัายได้ทั่� 6,850 ล้านบาทั ขยายตัว 10%

LALIN เป้ิดแผนึธ่ริกิจป้ี 66 ตั้ั�งเป้้ายอดขาย 8.6 พัันึลับ.

รั้ายไดิ้ 6.85 พ้นลิบ.เปิีดิ 10 – 12 โครั้งการั้ใหม่ 
ม่ลิค่า 7 – 8 พ้นลิบ.

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE

นายไชยยันต์ ชาครักุล ปรัะธานกรัรัมการับรัิหารั บรัิษ์ัทั ลลิล พิรั็อ็พิเพิ
อ็รั์ต่้ จำากัด (มหาชน) (LALIN) (Mr.Chaiyan Chakarakul, Chairman 
of Executive Board, Lalin Property Plc.) ผ้้พัฒนาโค์รงการ
อัสังห้าริมที่รัพย์มากว่่า 30 ป็ี กล่าว่ถึึงภาพรว่มขอังเศัรษัฐกิจุโลกและ
เศัรษัฐกิจุไที่ยในป็ี 2565 ที่่�ผ่านมาว่่า เป็็นป็ีที่่�ค์ว่ามเส่�ยงจุากสถึานการณ์
แพร่ระบาด้ขอัง COVID-19 ค์่อัยๆ ค์ล่�ค์ลาย จุากการที่่�ค์นส่ว่นให้ญ่ได้้
รับว่ัค์ซึ่่น ติด้เชื�อั จุนเกิด้ภ้มิค์ุ้มกันห้ม้่ การติด้เชื�อัมักม่อัาการที่่�ไม่รุนแรง 
ที่ำาให้้ห้ลายป็ระเที่ศัเริ�มที่ยอัยด้ำาเนินนโยบายผ่อันค์ลายต่างๆ ส่งผลให้้
กิจุกรรมที่างเศัรษัฐกิจุที่ยอัยกลับมาด้ำาเนินได้้ตามป็กติ 

อัย่างไรก็ตามในป็ี 2565 ที่่�ผ่านมา โลกต้อังเผชิญกับค์ว่ามเส่�ยงที่าง
ด้้านภ้มิรัฐศัาสตร์ การแย่งชิงค์ว่ามเป็็นผ้้นำาโลกขอังป็ระเที่ศัมห้าอัำานาจุ 
ตลอัด้จุนสงค์รามระห้ว่่างรัสเซึ่่ยและย้เค์รนที่่�เริ�มมาตั�งแต่ไตรมาสแรก
ขอังป็ี นอักจุากน่�ยังเป็็นป็ีที่่�เงินเฟ้อัเร่งตัว่ขึ�นที่ั�ว่โลก ซึ่ึ�งส้งที่่�สุด้ในรอับ
ห้ลายสิบป็ี จุนที่ำาให้้ห้ลายป็ระเที่ศัต้อังด้ำาเนินนโยบายการเงินแบบเข้ม
งว่ด้เพื�อัค์ว่บค์ุมเงินเฟ้อั โด้ย FED ป็รับขึ�นด้อักเบ่�ยนโยบายถึึง 7 ค์รั�ง 
รว่ม 4.25% มาอัย้่ที่่�ระด้ับ 4.25%-4.50% ณ สิ�นป็ี 2565 ซึ่ึ�งเป็็นการขึ�น
ที่่�เร็ว่และแรงอัย่างที่่�ไม่เค์ยเกิด้มาก่อัน รว่มถึึงธ์นาค์ารกลางขอังห้ลายๆ 
ป็ระเที่ศั ต้อังด้ำาเนินนโยบายในร้ป็แบบเด้่ยว่กัน เพื�อัค์ว่บค์ุมเงินเฟ้อั อััน
นำาไป็ส้่ค์ว่ามเส่�ยงที่่�เพิ�มมากขึ�นที่่�ที่ั�ว่โลกจุะเกิด้ภาว่ะเศัรษัฐกิจุถึด้ถึอัย 
ห้รือั Recession

ในแง่ขอังเศัรษัฐกิจุไที่ย ในป็ี 2565 ได้้รับแรงส่งจุากการฟื้นตัว่ขอังภาค์
การที่่อังเที่่�ยว่ภายห้ลังการเป็ิด้ป็ระเที่ศัช่ว่งกลางป็ี การขยายตัว่ขอังการ
บริโภค์ภาค์เอักชนส่ว่นห้นึ�งจุากมาตรการกระตุ้นต่างๆ ขอังภาค์รัฐ และ
การส่งอัอักที่่�ขยายตัว่ได้้ด้่ในช่ว่งค์รึ�งแรกขอังป็ี ก่อันเริ�มชะลอัลงในช่ว่ง
ค์รึ�งป็ีห้ลัง สำาห้รับในป็ี 2566 ค์าด้ว่่าเศัรษัฐกิจุโด้ยรว่มขอังไที่ยจุะขยาย
ตัว่ได้้ราว่ 3.6 – 4.0% อัย่างไรก็ตามเศัรษัฐกิจุไที่ยยังต้อังเผชิญกับค์ว่าม
ไม่แน่นอันส้ง ที่ั�งค์ว่ามไม่แน่นอันภายในป็ระเที่ศัและต่างป็ระเที่ศั ไม่ว่่า
จุะเป็็นค์ว่ามเส่�ยงที่่�จุะเกิด้ Recession ขอังเศัรษัฐกิจุยุโรป็ 

และสห้รัฐฯ ค์ว่ามเส่�ยงที่่�เกิด้จุากเรื�อังภ้มิรัฐศัาสตร์ ในขณะที่่�กำาลัง
ซึ่ื�อัภายในป็ระเที่ศัที่่�ยังอั่อันแอั ภาระห้น่�ค์รัว่เรือันและภาค์ธ์ุรกิจุที่่�อัย้่
ในระด้ับส้ง ที่่ามกลางแนว่โน้มการเพิ�มขึ�นขอังภาระด้อักเบ่�ย ค์ว่าม
เข้มงว่ด้ในการป็ล่อัยสินเชื�อัขอังธ์นาค์ารพาณิชย์ ซึ่ึ�งเป็็นค์ว่ามที่้าที่าย
ในการด้ำาเนินธ์ุรกิจุในป็ี 2566 น่� อัย่างไรก็ด้่ภาค์อัสังห้าริมที่รัพย์ม่
ป็ัจุจุัยสนับสนุนจุากมาตรการภาค์รัฐ ลด้ค์่าธ์รรมเน่ยมการโอัน และค์่า
ธ์รรมเน่ยมจุำานอัง สำาห้รับที่่�อัย้่อัาศััยที่่�ราค์าไม่เกิน 3 ล้านบาที่ ถึึงสิ�นป็ี 
2566 รว่มถึึงการฟื้นตัว่ขอังล้กค์้าที่่�ที่ำางานในกลุ่มที่่อังเที่่�ยว่ ซึ่ึ�งก่อันห้น้า
น่�ถึ้กจุำากัด้การเข้าถึึงสินเชื�อัจุากธ์นาค์ารพาณิชย์

ที่ั�งน่�มอังว่่าแม้สภาว่ะเศัรษัฐกิจุ และสภาว่ะอัุตสาห้กรรม ในป็ี 2566 น่�
จุะยังไม่เอัื�อัอัำานว่ยมากนัก แต่บริษััที่ฯ ม่ค์ว่ามเชื�อัมั�นในแผนการด้ำาเนิน
ธ์ุรกิจุ การบริห้ารงาน และค์ว่ามเช่�ยว่ชาญขอังบริษััที่ จุึงมั�นใจุว่่าจุะ
สามารถึขยายตัว่ได้้ เด้ินห้น้าส้่การเป็็น National Property Company 
โด้ยตั�งเป็้าเป็ิด้โค์รงการให้ม่เพิ�มเติมอั่ก 10 – 12 โค์รงการ ม้ลค์่ารว่ม 
7,000 – 8,000 ล้านบาที่ และตั�งเป็้าห้มายยอัด้ขายสำาห้รับป็ี 2566 น่�
ไว่้ที่่� 8,600 ล้านบาที่ และยอัด้รับร้้รายได้้ที่่� 6,850 ล้านบาที่ ซึ่ึ�งเป็็นการ
ขยายตัว่ 10% ส้งกว่่าภาพรว่มตลาด้ที่่�ค์าด้ว่่าจุะขยายตัว่ราว่ 3 - 5%

ด้านนายช้รััชฏ์ ชาครักุล กรัรัมการัผู้้้จัดการั บรัิษ์ัทั ลลิล พิรั็อ็พิเพิอ็รั์
ต่้ จำากัด (มหาชน) (LALIN) (Mr. Churat Chakarakul, Managing 
Director, Lalin Plc.) กล่าวว่าลลิลฯ ม่แนวคิดการัดำาเนินธุรักิจเพิื�อ็
การัเติบโตอ็ย่างยั�งยืน โดยม่การับรัิหารังานทั่�คำานึงถึงการัดำาเนินงาน
ด้านสิ�งแวดล้อ็ม สังคม และบรัรัษ์ัทัภิบาล (Environmental, Social 
and Governance : ESG) รัวมถึงการัมุ่งเน้นไปส้่การัเป็น Digital 
Organization อ็ย่างเต็มรั้ปแบบ ควบค้่ไปกับการัสรั้างวัฒนธรัรัม
อ็งค์กรัทั่�แข็งแกรั่ง อ็ันเป็นอ็ัตลักษ์ณ์เฉพิาะขอ็งลลิลฯ ให้เป็นอ็งค์กรั
ทั่�รั้้รัอ็บแบบเจาะลึก มุ่งส้่อ็งค์กรัแห่งการัเรั่ยนรั้้ เสรัิมสรั้างศักยภาพิให้
ทัุกคนในอ็งค์กรั ให้เป็นบุคลากรัทั่�ม่คุณภาพิ รั้้กว้าง คิดไกล อ็ย้่กันด้วย
ความเข้าใจ เพิื�อ็สรั้างความแข็งแรังจากภายใน มุ่งส้่การัเป็น National 
Property Company ตามเป้าหมายทั่�ได้วางรั่วมกัน

สำาห้รับแผนการตลาด้ ในป็ี 2566 น่� จุะใช้กลยุที่ธ์์ที่่�มุ่งเน้น Customer 
Centric ผ่านกลยุที่ธ์์ที่ั�ง Lifestyle Marketing และ Experience 
Marketing โด้ยต่อัยอัด้การที่ำาตลาด้ผ่านช่อังที่าง Digital ที่่�เพิ�มมาก
ขึ�น เพื�อัเข้าถึึงกลุ่มผ้้บริโภค์ได้้ตรงกลุ่มมากขึ�น และม่ป็ระสิที่ธ์ิภาพที่่�ด้่
ขึ�น โด้ยนำา Big Data มาใช้ในการว่ิเค์ราะห้์ห้า Customer Insights ที่ั�ง
น่�บริษััที่ฯ ยังค์งให้้ค์ว่ามสำาค์ัญกับตลาด้ที่่�อัย้่อัาศััยในกลุ่มที่่�เป็็น Real 
Demand โด้ยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้้ตอับสนอังค์ว่ามต้อังการขอังผ้้บริโภค์
ที่ั�งในร้ป็แบบขอัง New Design และ Smart Function ขอังตัว่บ้าน 
โด้ยช่ว่งป็ีที่่�ผ่านมา บริษััที่เป็็นรายแรกที่่�นำาร้ป็แบบค์ว่ามงด้งามขอัง
สถึาป็ัตยกรรมฝรั�งเศัสที่่�เร่ยบห้ร้ มาอัอักแบบบ้านสไตล์ฝรั�งเศัสแบบ 
French Colonial Style บนที่ำาเลศัักยภาพ ในราค์าที่่�ค์ุ้มค์่า และจุับต้อัง
ได้้

ในส่ว่นขอังสถึานะการเงิน บริษััที่ฯ ม่ค์ว่ามแข็งแกร่งอัย่างมาก โด้ย
ม่อััตราส่ว่นห้น่�สินต่อัทีุ่น (D/E Ratio) เพ่ยง 0.55 เที่่า ซึ่ึ�งตำ�ากว่่าค์่า
เฉล่�ยโด้ยรว่มขอังอัุตสาห้กรรมซึ่ึ�งอัย้่ที่่� 1.4 – 1.5 เที่่า โด้ยในป็ี 2566 น่� 
บริษััที่ฯ ได้้จุัด้เตร่ยมงบป็ระมาณในการซึ่ื�อัที่่�ด้ินไว่้ป็ระมาณ 1,500 – 
1,600 ล้านบาที่ และพร้อัมป็รับเพิ�มให้้สอัด้ค์ล้อังกับสถึานการณ์ เพื�อั
รอังรับการขยายธ์ุรกิจุตามแผนงาน และการเติบโตอัย่างยั�งยืนขอัง
บริษััที่ฯ



STA ช้ความสำาเรั็จในรัอ็บปี 2565 ทั่ามกลางความผู้ันผู้วนขอ็งเศรัษ์ฐกิจโลก คาดปรัิมาณการัขายยาง
ธรัรัมชาติทัั้งปีเพิิ�มขึ้นเป็นปรัะมาณ 1.5 ล้านตัน เติบโตจากปี 2564 ทั่� 1.3 ล้านตัน หลังจากขยายกำาลังการั

ผู้ลิตแล้วเสรั็จอ็่ก 6 โครังการัในปีทั่�ผู้่านมา และได้รัับการัตอ็บรัับทั่�ด่จากการัจัดงานใหญ่่ 2 งาน เพิื�อ็ยก
รัะดับอ็ุตสาหกรัรัมยางในปรัะเทัศ สนับสนุนชาวสวนยางและผู้้้ม่ส่วนเก่�ยวข้อ็งในห่วงโซ่อ็ุปทัาน พิรั้อ็มเปิด
ตัวแอ็ปฯ “ศรั่ตรัังเฟรันด์ส สเตชัน” และบรัิการัใหม่ “ซุปเปอ็รั์ ไดรัเวอ็รั์” (Super Driver) ปี 66 วางแผู้น

เพิิ�มกำาลังการัผู้ลิตอ็ย่างต่อ็เนื�อ็งและตั้งเป้าเพิิ�มปรัิมาณขายยางธรัรัมชาติรัวม 2 ล้านตันต่อ็ปี

STA วีางแผนเพิ่่�มกำาลัังการุผลั่ตอย่างต่อเน่�อง
แลิะต้�งเปีา้เพิ�มปีรั้ิมาณขายยางธุรั้รั้มชาติรั้วม 

2 ลิ้านต้นต่อปีี
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นายวีรสิทธุิ� สินเจริญกิุล กิรรมกิารผู้จัดกิารใหญ่และ
กิรรมกิารบ่ริหาร บ่ริษัท ศูรีต่รังแอโกิรอินดัสทรี จ�ากิัด 
(มหาชน) ผ้้นำาในธ์ุรกิจุยางธ์รรมชาติค์รบว่งจุรรายให้ญ่ที่่�สุด้
ขอังโลก เป็ิด้เผยว่่า ป็ี 2565 ที่่�ผ่านมาถึือัเป็็นป็ีที่่�บริษััที่ฯ
สามารถึผลักด้ันการด้ำาเนินธ์ุรกิจุด้้านต่างๆ อัย้่ในระด้ับที่่�น่า
พอัใจุ ที่่ามกลางค์ว่ามผันผว่นขอังเศัรษัฐกิจุโลกและผลกระ
ที่บจุากค์ว่ามไม่แน่นอันในการใช้มาตรการค์ว่บค์ุมการแพร่
ระบาด้ขอังโรค์ COVID-19 ในป็ระเที่ศัจุ่น ซึ่ึ�งเป็็นผ้้บริโภค์
ยางรายให้ญ่ โด้ยสามารถึขยายกำาลังการผลิตแล้ว่เสร็จุรว่ม 
6 โค์รงการ ได้้แก่ 1) 

ข้ยายกิ�าลังกิารผลิต่ยางแท่งที�โรงงานจังหวัดพิษณุโลกิ 
สกิลนคุร บ่ึงกิาฬ ต่รัง และประเทศูเมียนมา รวม 
306,600 ต่ันต่่อปี และ 2) ข้ยายกิ�าลังกิารผลิต่น�้ายางข้้น
ที�โรงงานบ่ึงกิาฬ 52,560 ต่ันต่่อปี ประกิอบ่กิับ่ได้มุ่งเน้น
กิารข้ายและท�ากิารต่ลาดทั้งในประเทศูและต่่างประเทศู 
ส่งผลให้มีปริมาณกิารข้ายยางธุรรมชาต่ิทุกิประเภัทใน
ช่วง 9 เดือนแรกิข้องปี 2565 กิว่า 1.1 ล้านต่ัน เพิ�มข้ึ้น 
16.1% จากิช่วงเดียวกิันข้องปีกิ่อน และคุาดว่าจะต่ลอดทั้ง
ปี 2565 จะเพิ�มข้ึ้นเป็นประมาณ 1.5 ล้านต่ัน เต่ิบ่โต่จากิ
ปี 2564 ที� 1.3 ล้านต่ัน อีกิทั้งสามารถึเพิ�มอัต่รากิ�าไรข้ั้น
ต่้นเฉีลี�ยข้องธุุรกิิจยางธุรรมชาต่ิในงวด 9 เดือนแรกิข้องปี 
2565 อยู่ที� 13% จากิคุวามสามารถึบ่ริหารจัดกิารที�ดีข้ึ้น

ที่ั�งน่� บริษััที่ฯ ยังป็ระสบค์ว่ามสำาเร็จุการจุัด้งานให้ญ่ 2 
งาน ได้้แก่ งานบรรทีุ่กยาง ติด้ราง สร้างรอัยยิ�มป็ี 6 และ
ยางก้อันถึ้ว่ยค์ุณภาพด้่สร้างสุข ที่่�จุัด้ขึ�นเมื�อัเด้ือันตุลาค์ม 
- พฤศัจุิกายน 2565 และงานนำ�ายางค์ุณภาพด้่ สร้างสุข 
ป็ี 3 เมื�อัป็ลายเด้ือันพฤศัจุิกายน 2565 ที่่�ผ่านมา เพื�อัยก
ระด้ับมาตรฐานอัุตสาห้กรรมยางธ์รรมชาติ โด้ยม่ว่ิที่ยากร
ผ้้เช่�ยว่ชาญมาบรรยายให้้ค์ว่ามร้้และเที่ค์นิกต่างๆ เก่�ยว่
กับการขนส่งยาง การผลิตยางก้อันถึ้ว่ยและนำ�ายางให้้ม่
ค์ุณภาพที่่�ด้่ เพื�อัร่ว่มยกระด้ับมาตรฐานอัุตสาห้กรรมยาง
ขอังป็ระเที่ศัไที่ยให้้ด้่ยิ�งขึ�น และตอักยำ�าถึึงการด้้แลสังค์ม 

โด้ยกิจุกรรมที่ั�ง 2 งานด้ังกล่าว่ได้้รับการตอับรับที่่�ด้่จุาก
ชาว่สว่นยาง ค์้่ค์้า และผ้้ม่ส่ว่นเก่�ยว่ข้อังในห้่ว่งโซึ่่อัุป็ที่าน

ขณะเด้่ยว่กันได้้เป็ิด้ตัว่แอัป็พลิเค์ชันให้ม่ “ศูรีต่รังเฟรนด์ส 
สเต่ชัน” (Sri Trang Friends Station) เพื�อัให้้บริการแก่
ผ้้ค์้ายางธ์รรมชาติที่่�สนใจุสามารถึลงที่ะเบ่ยนสมัค์รใช้งาน
โป็รแกรมรับซึ่ื�อัยางในแอัป็ฯ ช่ว่ยอัำานว่ยค์ว่ามสะด้ว่ก
ในการด้ำาเนินธ์ุรกิจุอัย่างเป็็นมือัอัาช่พและขับเค์ลื�อัน
อัุตสาห้กรรมยางไที่ยส้่ยุค์ด้ิจุิที่ัล พร้อัมที่ั�งเป็ิด้ตัว่บริการ
ให้ม่ “ซึุ่ป็เป็อัร์ ได้รเว่อัร์” (Super Driver) ที่่�เป็ิด้รับผ้้ที่่�สนใจุ
ห้ารายได้้เสริมด้้ว่ยการเป็็นตัว่แที่นผ้้รับ ส่ง รว่บรว่มยาง
ธ์รรมชาติป็ระเภที่ต่างๆ นำามาส่งยังโรงงานขอังกลุ่มบริษััที่
ศัร่ตรัง เน้นกลุ่มเป็้าห้มายห้ลัก ได้้แก่ ชาว่สว่นยางห้รือั
ค์รอับค์รัว่ที่่�ม่สว่นยางห้รือัขนส่งยางขาย เพื�อัสร้างอัาช่พ
เสริม โด้ยผ้้สมัค์รจุะได้้รับอัุป็กรณ์และสิที่ธ์ิป็ระโยชน์ต่างๆ 
และม่โอักาสสร้างรายได้้และเบ่�ยขยันกว่่า 18,500 บาที่ต่อั
เด้ือัน

นอักจุากน่� ในป็ี 2565 บริษััที่ฯ ได้้รับการป็รับเพิ�มอัันด้ับ
เค์รด้ิตอังค์์กรและหุ้้นก้้จุากบริษััที่ ที่ริสเรที่ติ�ง จุำากัด้ เป็็น A 
แนว่โน้ม Stable ห้รือั ค์งที่่� จุากเด้ิม A- แนว่โน้ม Positive 
สะที่้อันถึึงศัักยภาพการด้ำาเนินธ์ุรกิจุและการแข่งขันที่่�ด้่ 
ฐานะการเงินที่่�มั�นค์ง การรับมือักับป็ัจุจุัยเส่�ยงต่างๆ และ
ค์ว่ามสามารถึชำาระค์ืนเงินก้้และด้อักเบ่�ยได้้ตามกำาห้นด้

“ส�าหรับ่ปี 2566 แม้ภัาพรวมเศูรษฐกิิจอเมริกิาและยุโรป
มีคุวามเสี�ยงเกิิดภัาวะถึดถึอย อย่างไรกิ็ต่ามประเทศูจีน
เริ�มผ่อนคุลายมาต่รกิารล็อกิดาวน์ จึงเชื�อว่าจะเป็นปัจจัย
บ่วกิต่่อดีมานด์ในอุต่สาหกิรรมยางธุรรมชาต่ิ บ่ริษัทฯ จึง
วางแผนข้ยายกิ�าลังกิารผลิต่อย่างต่่อเนื�อง และวางเป้า
หมายเพิ�มปริมาณกิารข้ายยางธุรรมชาต่ิทุกิประเภัทเป็น 2 
ล้านต่ันในปี 66” นายวีรสิทธุิ� กิล่าว



บมจ.เอ็กชัยการัแพิทัย์ (EKH) ส่งสัญ่ญ่าณบวกหลังรััฐบาลจ่นผู้่อ็นคลายมาตรัการั
โควิด พิรั้อ็มเปิดปรัะเทัศตั้งแต่วันทั่� 8 ม.ค.น่้ มั�นใจล้กค้าจ่นกลับมาใช้บรัิการัศ้นย์
ผู้้้ม่บุตรัยาก (IVF) คึกคัก "นายแพิทัย์อ็ำานาจ เอ็ื้อ็อ็ารั่มิตรั" ปรัะเมินทัิศทัางธุรักิจปี 
2566 ขยายตัวโดดเด่น ทัั้งรัายได้และกำาไรั อ็านิสงส์ผู้้้ป่วยนอ็ก (OPD) และผู้้้ป่วย

ใน (IPD) เข้าใช้บรัิการัต่อ็เนื�อ็ง รัวมถึงม่แผู้นขยายศ้นย์บรัิการัทัางการัแพิทัย์เพิิ�มขึ้น 
ขณะทั่�รัพิ.ค้น เสรัิมทััพิ สนับสนุนรัายได้ปีน่้เติบโตไม่ตำ�ากว่า 10%

EKH รุับจีีนคลัายลั็อกโควี่ด
เปิีดิปีรั้ะเทศจ้บตาดิีมานดิ์ลิ่กค้าใช้บรั้ิการั้ IVF 

พุ่งทะลิ้กปีกัหมุดิผลิงานปี ี66 โตไม่ตำ�ากว่า 10%
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นายแพที่ย์อัำานาจุ เอัื�อัอัาร่มิตร กรรมการและผ้้อัำานว่ยการโรงพยาบาล บริษััที่ เอักชัยการแพที่ย์ 
จุำากัด้ (มห้าชน) ห้รือั EKH เป็ิด้เผยว่่า จุากการที่่�รัฐบาลจุ่นผ่อันค์ลายมาตรการค์ว่บค์ุมโค์ว่ิด้-
19 และเตร่ยมเป็ิด้ป็ระเที่ศัโด้ยเริ�มว่ันที่่� 8 มกราค์ม 2566 เป็็นต้นไป็ โด้ยค์าด้ว่่าจุะส่งผลด้่ต่อั
การด้ำาเนินธ์ุรกิจุขอังบริษััที่ฯ เนื�อังจุากจุะได้้รับป็ระโยชน์จุากการที่่�ล้กค์้าชาว่จุ่นที่่�จุะกลับมาใช้
บริการศั้นย์ผ้้ม่บุตรยาก (IVF) ซึ่ึ�งจุะที่ำาให้้จุำานว่นล้กค์้า IVF เพิ�มขึ�น และช่ว่ยสนับสนุนให้้การ

เติบโตรายได้้ และกำาไรเพิ�มขึ�นอัย่างม่นัยสำาค์ัญ โด้ยป็ี 2566 บริษััที่ฯ ตั�งเป็้าล้กค์้ามาใช้บริการ
จุำานว่น 300 ค์้่ จุากป็ี 2565 ม่ล้กค์้าใช้บริการ 100 ค์้่

สำาห้รับแนว่โน้มธ์ุรกิจุป็ี 2566 เชื�อัว่่าม่โอักาส
ขยายตัว่ได้้เป็็นอัย่างด้่ ที่ั�งในส่ว่นขอังรายได้้และ
กำาไร เนื�อังจุากยังได้้รับป็ัจุจุัยสนับสนุนจุากราย
ได้้ที่่�มาจุากโรงพยาบาลเพิ�มขึ�นตามจุำานว่นผ้้ป็่ว่ย
นอัก (OPD) และผ้้ป็่ว่ยใน (IPD) รว่มที่ั�งม่แผน
ขยายศั้นย์บริการที่างการแพที่ย์ต่าง ๆ ซึ่ึ�งจุะช่ว่ย
เพิ�มข่ด้ค์ว่ามสามารถึรอังรับผ้้ป็่ว่ยเฉพาะที่างที่่�ม่
รายได้้ต่อัห้ัว่ที่่�ส้งขึ�น ขณะเด้่ยว่กันลงทีุ่นในธ์ุรกิจุ
ที่่�เก่�ยว่ข้อังกับสุขภาพเพื�อัสร้างม้ลค์่าเพิ�ม และ
สามารถึรอังรับการเข้าใช้บริการขอังป็ระชาชน

ได้้ที่ั�ว่ถึึง นอักจุากน่�บริษััที่ฯ ยังม่แผนขยายศั้นย์
ไตเที่่ยม, ขยายเต่ยงบริการฟอักเลือัด้ เพิ�มอั่ก 14 
เต่ยง รว่มเป็็น 24 เต่ยง รว่มถึึงม่แผนขยายเต่ยง
เพิ�มจุากเด้ิม 142 เต่ยงเป็็น 200 เต่ยง ส่ว่นการ
เป็ิด้ให้้บริการโรงพยาบาลค์้น ซึ่ึ�งเป็็นโรงพยาบาล
เฉพาะที่างและศั้นย์ด้้แลผ้้ส้งอัายุ ช่ว่ยสนับสนุน
ให้้การเติบโตรายได้้และกำาไรป็รับตัว่เพิ�มขึ�นอัย่าง
ม่นัยสำาค์ัญในป็ีน่� ที่ำาให้้มั�นใจุรายได้้ป็ี 2566 จุะ
เติบโตไม่ต่ำากว่่า 10%

“กิารที�รัฐบ่าลจีนผ่อนคุลายมาต่รกิารคุวบ่คุุมโคุวิด-19 ท�าให้คุนจีนเดิน
ทางออกิท่องเที�ยวต่่างประเทศูได้ ถึือว่าเป็นผลดีกิับ่ EKH เนื�องจากิเชื�อว่า

ลูกิคุ้าชาวจีนน่าจะกิลับ่มาใช้บ่ริกิารศููนย์ IVF อย่างคุึกิคุักิ ซีึ�งจะท�าให้ธุุรกิิจข้อง 
EKH มีแนวโน้มดียิ�งข้ึ้น และคุาดว่าจะสามารถึเดินทางเข้้ามาประเทศูไทยได้ใน
ช่วงกิลางปี 2566 หรือปลายไต่รมาส 2/2566 จึงเป็นสัญญาณที�ดีต่่อภัาพรวม

ธุุรกิิจ ซีึ�งมีโอกิาสเต่ิบ่โต่อย่างโดดเด่น” นายแพทย์อ�านาจกิล่าว



K เดิินเกมรุุก ปัักธงปัี 2566 โชว์์ผลงานเทิิรุ์นอะรุาว์ดิ์ ว์างเปั้ารุายไดิ้ทิ่� 780 ล้านบาทิ พรุ้อม
ซุุ่�มเจรุจารุับงาน Pop-Up Store แบรุนดิ์ลักซุ่์ชัว์รุ่� รุายใหญ่� 3-4 รุาย จ�อเตรุ่ยมรุับงาน Motor 

Show เช่�อโกยรุายไดิ้เข้้ากรุะเปั๋ากว์�า 100 ล้านบาทิ ข้ณะทิ่�ส่�งทิ้ายปัี2565ทิ่�ผ�านมา ช่�งาน 
Motor Expo 2022 คึึกคึัก ดิันรุายไดิ้การุจัดิพ่�นทิ่�พุ�งทิะลุเปั้าหมาย 120 ล้านบาทิ ทิยอยบุ�ก

ไตรุมาส่ 4/65 ทิั�งหมดิ มั�นใจ ปัี 65 รุายไดิ้รุว์มแตะกว์�า 700 ล้านบาทิ

 K เลั็งเปี้าปีีกรุะต่าย โกยรุายได้รุวีม 780 ลับ.
 พรั้้อมซุุ่่มเจรั้จารั้้บงาน Pop-Up Store

แบรั้นดิ์ลิ้กซุ่์ช้วรั้ี� รั้ายใหญ่่ 3-4 รั้าย

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE

นายวงศูกิร พิเศูษสิทธุิ� ผู้จัดกิารด้านสื�อสารองคุ์กิรและนักิลงทุน
สัมพันธุ์ บ่ริษัท คุิงส์เมน ซีี.เอ็ม.ที.ไอ จ�ากิัด (มหาชน) “K” ผ้้
ป็ระกอับธ์ุรกิจุอัอักแบบและตกแต่งงานแบบค์รบว่งจุร 4 ป็ระเภที่ 
ด้ังน่� 1.ธ์ุรกิจุงานตกแต่งภายใน (Interiors), 2.ธ์ุรกิจุงานแสด้ง
สินค์้าและนิที่รรศัการ (Exhibitions), 3.ธ์ุรกิจุการตลาด้ที่างเลือัก 
(Alternative Marketing) และ 4.ธ์ุรกิจุงานพิพิธ์ภัณฑ์และสว่น
สนุกแนว่ค์ิด้ (Museums & Thematic Park) เป็ิด้เผยว่่า ในช่ว่ง
ที่่�ผ่านมาบริษััที่ฯได้้ป็รับโค์รงสร้างการด้ำาเนินธ์ุรกิจุ โด้ยการลด้
สัด้ส่ว่นงานตกแต่งภายใน (Interiors) ในโค์รงการขนาด้ให้ญ่ ซึ่ึ�ง
ที่ำาให้้ค์่าใช้จุ่ายและต้นทีุ่นในส่ว่นงานด้ังกล่าว่ลด้ลงตามไป็ด้้ว่ย ส่ง
ผลให้้บริษััที่ฯสามารถึลด้ภาระที่างการเงินต่างๆ ได้้บางส่ว่น ขณะ
เด้่ยว่กันในป็ี 2566 บริษััที่ฯจุะห้ันมาเน้นรับงาน Interiors ที่่�ม่
ขนาด้เล็กลง ซึ่ึ�งเป็็นค์ว่ามถึนัด้ขอังบริษััที่ฯ

“ในปี2566 สัดส่วนงาน Interiors ข้องเราจะลดลง ซีึ�งในช่วง
ที�ผ่านมาเราได้ได้รับ่งานในโคุรงกิารข้นาดใหญ่ เช่น ในกิลุ่ม
โรงแรม และโรงพยาบ่าล เป็นต่้น ซีึ�งจะใช้เวลาในกิารด�าเนินกิาร
นาน กิารที�เราข้ยายไปรับ่งาน Interiors โคุรงกิารใหญ่ๆ ในช่วง
ที�ผ่านมา เพราะเราต่้องกิารกิระจายคุวามเสี�ยงจากิกิารถึูกิดิสรัป
ชัน (Disruption) จากิกิารที�เทคุโนโลยีดิจิทัลเข้้ามามีบ่ทบ่าท
มากิข้ึ้น แต่่ปัจจุบ่ันกิ็เห็นแล้วว่าประชาชนยังต่้องกิารที�จะเห็น
ข้องจริง ต่้องกิารไปสัมผัสในพื้นที�จัดงาน ดังนั้น งานต่กิแต่่ง
ภัายในงานจึงฟ้�นต่ัวข้ึ้น และในปี 2566 บ่ริษัทฯจะหันมาเน้นรับ่
งาน Interiors ระยะสั้น - กิลาง มากิข้ึ้น เนื�องจากิมีมาร์จิ้นที�ดี ที�
กิารหมุนรอบ่ข้องเงินท�าได้เร็วกิว่าโคุรงกิารข้นาดใหญ่ อีกิทั้ง ยัง
เป็นงานในกิลุ่มที�บ่ริษัทฯมีคุวามถึนัดด้วย” นายวงศูกิร กิล่าว

ที่ั�งน่� ในป็ี 2566 บริษััที่ฯได้้ว่างเป็้าห้มายรายได้้รว่มไว่้ที่่� 780 ล้าน
บาที่ โด้ยสัด้ส่ว่นรายได้้ มาจุาก 2 กลุ่มห้ลักๆ ได้้แก่ กลุ่มงาน 
Interiors ป็ระมาณ 15-20% ขอังรายได้้รว่ม ส่ว่นที่่�เห้ลือัจุะมาจุาก
กลุ่มงาน Exhibition (เอั็กซึ่ิบิชั�น) และงาน Event (อั่เว่้นที่์)

โด้ยล่าสุด้ บริษััที่ฯอัย้่ระห้ว่่างการเจุรจุาเข้ารับงาน Exhibition 
ป็ระเภที่ Pop-Up Store ในกลุ่มแบรนด้์ลักซึ่์ชัว่ร่�รายให้ญ่ (งาน
อัอักร้านต่างๆ ที่่�จุะจุัด้ในช่ว่งเว่ลาสั�นๆ เป็็นพื�นที่่�ให้้แบรนด้์นำา
เสนอัค์ว่ามโด้ด้เด้่นในแบบขอังตัว่เอัง) จุำานว่น 3-4 แบรนด้์ด้ัง 
โด้ยค์าด้ว่่าจุะม่ค์ว่ามชัด้เจุนในช่ว่งต้น ป็ี 2566 น่�

ที่ั�งน่� จุากป็ัจุจุัยเชิงบว่กในข้างต้น สามารถึการันต่ให้้เห้็นว่่า ในป็ี 
2566 “K” ยังค์งเติบโตได้้ตามแผนที่่�ว่างไว่้ และจุะสามารถึเที่ิร์
นอัะราว่ด้์ (Turnaround) ได้้อัย่างแน่นอัน ห้ลังจุากในช่ว่งที่่�ผ่าน
มา บริษััที่ฯ ได้้ม่การป็รับโค์รงสร้างในส่ว่นขอังงาน Interior ให้้
สอัด้รับกับภาว่ะตลาด้ในป็ัจุจุุบัน ป็ระกอับกับเศัรษัฐกิจุโลกและ
เศัรษัฐกิจุป็ระเที่ศัไที่ยฟื้นตัว่ขึ�นอัย่างต่อัเนื�อัง ซึ่ึ�งเห้็นการฟื้นตัว่ที่่�
ชัด้เจุนมากขึ�น ห้ลังจุากที่่�ได้้รับผลกระที่บจุากโค์ว่ิด้-19 ในช่ว่งที่่�
ผ่านมา โด้ยสะที่้อันให้้เห้็นจุากงาน Motor Expo 2022 ในช่ว่งที่่�
ผ่านมา ม่ค์ว่ามค์ึกค์ักมาก และม่ยอัด้จุอังภายในงานกลับมาเกือับ
เที่่าระด้ับเด้ิมในช่ว่งก่อันเกิด้โค์ว่ิด้-19 ส่งผลให้้ภายในงานด้ังกล่าว่ 
บริษััที่ฯม่รายได้้จุากการจุัด้งานที่ั�งในส่ว่นขอังพื�นที่่�ส่ว่นกลาง และ
การจุัด้บ้ธ์พิเศัษั (เฉพาะค์่าย) ที่ะลุเป็้าห้มายที่่�ว่างไว่้ 120 ล้านบาที่ 
ซึ่ึ�งจุะที่ยอัยรับร้้ในไตรมาส 4/2565 ที่ั�งห้มด้

นอกิจากินี้ ในช่วงเดือนมีนาคุม 2566 จะมางานใหญ่ อย่าง
งาน Motor Show ซีึ�งบ่ริษัทฯจะเข้้ารับ่งาน ในส่วนกิารจัดบู่ธุ
พิเศูษเท่านั้น โดยเบ่ื้องต่้นได้วางเป้าหมายจะมีรายได้จากิงาน
ดังกิล่าว ประมาณ 100 ล้านบ่าท อย่างไรกิ็ต่าม ปกิต่ิแล้วงาน
ใหญ่ อย่างMotor Expo และงาน Motor Show บ่ริษัทฯจะมี
รายได้เฉีลี�ย ที�ประมาณ 100-120 ล้านบ่าทต่่องาน ซีึ�งหากิรวม
ทั้ง 2 งาน จะส่งผลให้บ่ริษัทฯมีรายได้เข้้ามาประมาณ 240 ล้าน
บ่าทต่่อปี แต่่ในช่วง 2 ปีที�ผ่านมา ได้รับ่ผลกิระทบ่จากิโคุวิด-
19 ส่งผลให้รายได้ลดลงเหลือ ระดับ่ 60-80 ล้านบ่าท ดังนั้น
ในปี 2566 บ่ริษัทฯเชื�อว่าจากิเศูรษฐกิิจที�กิลับ่มาดีข้ึ้น จะท�าให้
แบ่รนด์ต่่างๆ กิลับ่มาจัดงาน Event แบ่บ่คุึกิคุักิ ซีึ�งจะส่งผลดี
ต่่อบ่ริษัทฯซีึ�งอยู่ในฐานะผู้ประกิอบ่กิารด้านกิารออกิแบ่บ่และ
ต่กิแต่่งภัายในงาน Exhibition (เอ็กิซีิบ่ิชั�น) อย่างแน่นอน

อัย่างไรก็ตาม สำาห้รับภาพรว่มขอังผลการด้ำาเนินงานขอังบริษััที่ฯ
ในป็ี 2565 บริษััที่ฯเชื�อัมั�นว่่า จุะม่แนว่โน้มเติบโตในที่ิศัที่างที่่�ด้่
ขึ�น โด้ยบริษััที่ฯได้้ว่างเป็้าห้มายรายได้้รว่มกว่่า 700 ล้านบาที่ โด้ย
สัด้ส่ว่นรายได้้ในป็ีด้ังกล่าว่ จุะมาจุากกลุ่มงาน Exhibition (เอั็กซึ่ิ
บิชั�น) และ งาน Event (อั่เว่้นที่์) ป็ระมาณ 500 - 600 ล้านบาที่ 
ส่ว่นที่่�เห้ลือัจุะมาจุากกลุ่มงานอัอักแบบและตกแต่ง (Interior) 
โด้ย ณ ต้นเด้ือัน มกราค์ม 2566 บริษััที่ฯ ม่งาน ในมือั (Backlog) 
รว่มม้ลค์่า 250 ล้านบาที่ แบ่งเป็็นงาน interior 15% และที่่�เห้ลือั
เป็็นงาน E&E (Exhibition & Event) โด้ยจุะที่ยอัยรับร้้ในป็ี 2566 
เกือับที่ั�งห้มด้



ต่ลาดหลักิทรัพย์ฯ ปรับ่ปรุงกิฎเกิณฑ์์กิารซีื้อข้ายหลักิทรัพย์ให้มีคุวามทันสมัย 
เหมาะสมกิับ่สภัาพกิารด�าเนินธุุรกิิจในปัจจุบ่ัน และให้สอดคุล้องกิับ่แนวปฏิิบ่ัต่ิ
ที�เป็นสากิลมากิข้ึ้น รวมทั้งเพิ�มคุวามสะดวกิและข้ยายโอกิาสในกิารลงทุน ทั้งนี้ 

เพื�อให้พร้อมรองรับ่ระบ่บ่ซีื้อข้ายใหม่ที�จะเปิดให้บ่ริกิารในไต่รมาส 1 ข้องปีนี้

ตั้ลัท.ฯ ป้ริับป้ริ่งกฎฯซื้้�อขาย Ceiling-Floor ได้
ช่วงรั้าคา จากเดิิมที�กำาหนดิให้อย่่ในกรั้อบรั้าคาที�ไม่เกินกว่า 

Ceiling & Floor

การเงิิน
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นายภัากิร ปีต่ธุวัชชัย กิรรมกิารและผู้จัดกิาร 
ต่ลาดหลักิทรัพย์แห่งประเทศูไทย กล่าว่ว่่า ตลาด้ห้ลัก
ที่รัพย์ฯ ได้้ป็รับป็รุงกฎเกณฑ์ที่่�เก่�ยว่ข้อังกับการซึ่ื�อัขาย
ห้ลักที่รัพย์ให้้สอัด้ค์ล้อังกับระบบซึ่ื�อัขายให้ม่ที่่�จุะเป็ิด้
ให้้บริการในไตรมาส 1 ขอังป็ี 2566 น่� รว่มถึึงที่บที่ว่น
กฎเกณฑ์ที่่�ม่อัย้่และป็รับป็รุงให้้เห้มาะสมกับสภาพการ
ด้ำาเนินธ์ุรกิจุในป็ัจุจุุบัน และให้้ม่ค์ว่ามสอัด้ค์ล้อังกับแนว่
ป็ฏิิบัติที่่�เป็็นสากลมากขึ�น ซึ่ึ�งสามารถึสรุป็สาระสำาค์ัญ
ขอังเกณฑ์ที่่�ป็รับป็รุงได้้ด้ังน่� 

ป็รับเกณฑ์การกำาห้นด้ราค์าเป็ิด้และราค์าป็ิด้ 
(Equilibrium Price) ซึ่ึ�งสอัด้ค์ล้อังกับระบบซึ่ื�อัขายให้ม่
และแนว่ป็ฏิิบัติขอังตลาด้ห้ลักที่รัพย์ต่างป็ระเที่ศั โด้ย
ราค์าเป็ิด้และราค์าป็ิด้อัาจุอัย้่นอักกรอับราค์าส้งสุด้ 
(Ceiling) และราค์าตำ�าสุด้ (Floor) ได้้ ?1 ช่ว่งราค์า จุาก
เด้ิมที่่�กำาห้นด้ให้้อัย้่ในกรอับราค์าที่่�ไม่เกินกว่่า Ceiling & 
Floor

เพิ�มเค์รื�อังห้มาย P (Pause) สำาห้รับกรณ่ที่่�ม่การใช้
มาตรการกำากับการซึ่ื�อัขายกับห้ลักที่รัพย์ที่่�ม่สภาพ
การซึ่ื�อัขายผิด้ไป็จุากสภาพป็กติขอังตลาด้ แที่นการใช้
เค์รื�อังห้มาย SP (Suspension) กับกรณ่ด้ังกล่าว่ใน
ป็ัจุจุุบัน เพื�อัให้้เกิด้ค์ว่ามชัด้เจุนแก่ผ้้ลงทีุ่น

เพิ�มป็ระเภที่ค์ำาสั�งที่่�ม่อัายุข้ามว่ัน (Overnight Order) 

โด้ยผ้้ลงทีุ่นสามารถึส่งค์ำาสั�งป็ระเภที่ Good till Cancel 
(GTC) ห้รือั Good till Date (GTD) ได้้ ซึ่ึ�งค์ำาสั�งที่่�ยัง
ไม่ถึ้กจุับค์้่ จุะค์งค์้างอัย้่ในระบบซึ่ื�อัขายขอังตลาด้ห้ลัก
ที่รัพย์ฯ จุนกว่่าจุะถึ้กยกเลิก ห้รือัจุนกว่่าจุะถึึงว่ันที่่�ผ้้ส่ง
ค์ำาสั�งกำาห้นด้ แต่ที่ั�งน่�จุะไม่เกินกว่่า 30 ว่ัน

ป็รับเกณฑ์ Ceiling & Floor ขอังหุ้้น Foreign เป็็นไม่
เกิน ?60% ขอังราค์าอั้างอัิงสำาห้รับทีุ่กว่ิธ์่การซึ่ื�อัขาย 
ด้้ว่ยป็ัจุจุุบันการซึ่ื�อัขายหุ้้น Foreign ด้้ว่ยว่ิธ์่ Trade 
Report สำาห้รับธ์ุรกรรมที่่�ม่ขนาด้ให้ญ่ (ค์ือัจุำานว่นห้ลัก
ที่รัพย์ตั�งแต่ 1 ล้านห้น่ว่ยขึ�นไป็ห้รือัม้ลค์่าการซึ่ื�อัขาย
ตั�งแต่ 3 ล้านบาที่ขึ�นไป็) ม่ค์่า Ceiling & Floor ที่่�ไม่เกิน 
?30% ขอังราค์าอั้างอัิง ซึ่ึ�งไม่สอัด้ค์ล้อังกับการซึ่ื�อัขาย
หุ้้น Foreign ด้้ว่ยว่ิธ์่การซึ่ื�อัขายอัื�นยกเลิกการซึ่ื�อัขาย
ห้น่ว่ยย่อัยขอังใบสำาค์ัญแสด้งสิที่ธ์ิอันุพันธ์์ (Derivatives 
Warrant: DW) ห้รือัที่่�เร่ยกว่่า “Odd Lot” ซึ่ึ�งเป็็นการซึ่ื�อั
ขาย DW ที่่�ตำ�ากว่่า 100 ห้น่ว่ย เนื�อังจุากป็ัจุจุุบันม้ลค์่า
การซึ่ื�อัขาย DW ที่่�เป็็นห้น่ว่ยย่อัยม่จุำานว่นน้อัยมาก

นอักจุากน่� เพื�อัรอังรับกรณ่ฉุกเฉินห้รือัเพื�อัป็้อังกันค์ว่าม
เส่ยห้ายที่่�อัาจุเกิด้กับการซึ่ื�อัขายโด้ยรว่ม ยังม่การเพิ�ม
ห้ลักเกณฑ์ให้้ตลาด้ห้ลักที่รัพย์ฯ อัาจุยกเลิกค์ำาสั�งซึ่ื�อัขาย
ได้้เมื�อัเกิด้เห้ตุระบบขัด้ข้อังด้้ว่ย โด้ยกฎเกณฑ์ที่่�ป็รับป็รุง
ให้ม่จุะม่ผลบังค์ับใช้พร้อัมกับการเริ�มใช้ระบบซึ่ื�อัขายให้ม่
ภายในไตรมาส 1 ขอังป็ี 2566
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กิารผ่อนคุลายมาต่รกิารคุวบ่คุุมโคุวิดข้องจีนอาจจะส่งผลดีต่่อเศูรษฐกิิจโลกิต่ั้งแต่่ไต่รมาสที� 2 เป็นต่้นไป ในช่วงต่้นข้อง
กิารผ่อนคุลาย มีจ�านวนผู้ต่ิดเชื้อเพิ�มข้ึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ข้าดแคุลนแรงงานในภัาคุกิารผลิต่และกิารส่งออกิ ภัาคุ

กิารผลิต่ข้องจีนจึงหดต่ัวลงเพิ�มเต่ิมในระยะนี้ อย่างไรกิ็ต่าม กิารผ่อนคุลายมาต่รกิารคุวบ่คุุมที�เข้้มงวดคุาดว่าจะช่วยให้
เศูรษฐกิิจจีนกิลับ่มาเดินหน้าฟ้�นต่ัวได้มากิข้ึ้นต่ั้งแต่่ไต่รมาสที� 2 เป็นต่้นไป ท�าให้มีโอกิาสที�เศูรษฐกิิจจีนจะสามารถึเต่ิบ่โต่
ได้ระดับ่ 5% ต่ามเป้าหมายได้ หลังจากิที�เต่ิบ่โต่ต่��ากิว่าเป้าหมายในปีที�ผ่านมา จะช่วยพยุงไม่ให้เศูรษฐกิิจโลกิชะลอต่ัวลง

มากิเกิินไปในภัาวะที�ยังเผชิญแรงกิดดันจากิราคุาพลังงานในระดับ่สูงและต่้นทุนทางกิารเงินที�เพิ�มข้ึ้น

กิรอบ่ประมาณกิารเศูรษฐกิิจปี 2566 ข้อง กิกิร.

กกริ.คาด ศก.ไทย ป้ี 66 ขยายตั้ัวท่� 3.0-3.5%
สู่่งออก ขยายต้วในกรั้อบ 1.0% ถึ้ง 2.0%

เงินเฟื้อ้ท้�วไปี 2.7 ถึ้ง 3.2%

• เศัรษัฐกิจุไที่ยม่ป็ัจุจุัยสนับสนุนจุากภาค์การที่่อังเที่่�ยว่ที่่�ม่แนว่โน้มฟื้นตัว่ต่อัเนื�อัง นักที่่อังเที่่�ยว่ต่างชาติเข้ามาเที่่�ยว่ไที่ย  
11.1 ล้านค์นในป็ีที่่�ผ่านมา มากกว่่าที่่�ค์าด้การณ์ ช่ว่ยให้้ธ์ุรกิจุที่่�เก่�ยว่ข้อังฟื้นตัว่ได้้ โด้ยอััตราการเข้าพักโรงแรมในเด้ือัน
ธ์ันว่าค์มที่่�ผ่านมาอัย้่ที่่� 63% เข้าใกล้ระด้ับป็กติที่่� 77% และในป็ีน่� ม่ป็ัจุจุัยห้นุนจุากการที่่�ป็ระเที่ศัจุ่นเป็ิด้ป็ระเที่ศัโด้ยผ่อัน
ค์ลายมาตรการกักตัว่ภาค์บังค์ับ ตั�งแต่ 8 มกราค์ม 2566 ซึ่ึ�งน่าจุะที่ำาให้้ตัว่เลขนักที่่อังเที่่�ยว่ต่างชาติในป็ีน่�อัาจุส้งได้้ถึึง 20 – 
25 ล้านค์น อัย่างไรก็ตาม ภาค์เอักชนยังค์งม่ค์ว่ามกังว่ลถึึงป็ัญห้าแรงงานในภาค์การที่่อังเที่่�ยว่ที่่�ยังค์งขาด้แค์ลน จุึงจุำาเป็็น
ที่่�รัฐบาลและห้น่ว่ยงานที่่�เก่�ยว่ข้อังต้อังห้าแนว่ที่างในการด้ึงกลุ่มแรงงานกลับเข้าส้่ภาค์ธ์ุรกิจุที่่อังเที่่�ยว่ให้้เพ่ยงพอัในการ
รอังรับการฟื้นตัว่ด้ังกล่าว่ต่อัไป็

• สำาห้รับเศัรษัฐกิจุไที่ยป็ี 2566 ยังม่ข้อัจุำากัด้ในการฟื้นตัว่ แม้ว่่าแนว่โน้มขอังภาค์การที่่อังเที่่�ยว่จุะด้่ขึ�นอัย่างต่อัเนื�อัง แต่
ภาค์การส่งอัอักม่สัญญาณการชะลอัตัว่ตามภาว่ะเศัรษัฐกิจุโลก ขณะที่่� ภาว่ะต้นทีุ่นที่่�อัย้่ในระด้ับส้งตามราค์าพลังงาน ค์่า
ไฟฟ้า และอััตราด้อักเบ่�ยที่่�เพิ�มขึ�นเป็็นค์ว่ามที่้าที่ายขอังภาค์เอักชน ที่่�ป็ระชุม กกร. จุึงค์าด้การณ์ว่่าเศัรษัฐกิจุไที่ยในป็ี 2566 
ม่แนว่โน้มขยายตัว่ที่่� 3.0-3.5% ขณะที่่�การส่งอัอักป็ระเมินว่่าจุะขยายตัว่ในกรอับ 1.0% ถึึง 2.0% ส่ว่นอััตราเงินเฟ้อัที่ั�ว่ไป็ค์าด้
ว่่าจุะอัย้่ในกรอับ 2.7 ถึึง 3.2%
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กกริ.คาด ศก.ไทย ป้ี 66 ขยายตั้ัวท่� 3.0-3.5%
สู่่งออก ขยายต้วในกรั้อบ 1.0% ถึ้ง 2.0%

เงินเฟื้อ้ท้�วไปี 2.7 ถึ้ง 3.2%

นอกิจากินี้ กิกิร. ยังได้มีคุวามเห็นเพื�อกิาร ข้ับ่เคุลื�อน 
เศูรษฐกิิจไทยในระยะต่่อไป ดังนี้

• ผลกระที่บต่อัด้อักเบ่�ยเงินให้้ก้้ยืม จุากการยกเลิกการผ่อัน
ป็รนเงินนำาส่งกอังทีุ่น FIDF ให้้กลับเข้าส้่อััตราป็กติที่่� 0.46% ต่อั
ป็ี จุากเด้ิมอัย้่ที่่� 0.23% ต่อัป็ี ม่ผลตั�งแต่ว่ันที่่� 1 มกราค์ม 2566 
เป็็นต้นไป็ ส่งผลให้้ธ์นาค์ารพาณิชย์จุำาเป็็นต้อังที่ยอัยป็รับขึ�น
อััตราด้อักเบ่�ยเงินก้้ 0.4% ต่อัป็ี ตามที่่�ได้้เค์ยป็รับลด้ไป็ช่ว่งก่อัน
ห้น้า โด้ยสมาค์มธ์นาค์ารไที่ยยังค์งให้้ค์ว่ามสำาค์ัญกับกลุ่มเป็ราะ
บางที่่�ได้้รับผลกระที่บจุากโค์ว่ิด้-19 มุ่งเน้นการให้้ค์ว่ามช่ว่ยเห้ลือั
ที่่�เห้มาะสม ตรงจุุด้ และที่ันการณ์ ค์รอับค์ลุมที่ั�งการลด้ภาระ
ที่างการเงิน การป็รับป็รุงโค์รงสร้างห้น่�เด้ิม พร้อัมที่ั�งจุะเร่งผลัก
ด้ันมาตรการอัื�นๆ เช่น สินเชื�อัเพื�อัการป็รับตัว่ภายใต้ พ.ร.ก.ฟื้น
ฟ้ฯ เพื�อัป็รับตัว่ให้้สอัด้รับกับกระแสเที่ค์โนโลย่ด้ิจุิที่ัล การด้ำาเนิน
ธ์ุรกิจุที่่�เป็็นมิตรกับสิ�งแว่ด้ล้อัม ห้รือั นว่ัตกรรมแห้่งโลกอันาค์ต 
รว่มถึึงโค์รงการพักที่รัพย์พักห้น่� สำาห้รับล้กห้น่�ธ์ุรกิจุที่่�ต้อังใช้
เว่ลาในการฟื้นตัว่ ที่ั�งน่�จุะได้้ม่การติด้ตามค์ว่ามค์ืบห้น้าและ
ป็ระสิที่ธ์ิผลขอังมาตรการต่างๆ อัย่างใกล้ชิด้

• สำาห้รับป็ระเด้็นค์่าไฟฟ้า (Ft) ที่่�ในช่ว่งที่่�ผ่านมา กกร. ได้้ม่ข้อั
เสนอัแนะและห้ารือักับรัฐบาล เพื�อัห้าแนว่ที่างอัอักที่่�เห้มาะ
สมเก่�ยว่กับการป็รับขึ�นค์่าไฟเพื�อัไม่ให้้เกิด้ผลกระที่บต่อัต้นทีุ่น
พลังงานขอังภาค์เอักชน กกร. ต้อังขอัขอับค์ุณรัฐบาลที่่�ได้้รับฟัง
เส่ยงสะที่้อันขอังภาค์เอักชน ถึึงแม้ไม่ได้้ตรึงราค์าตามข้อัเสนอั
ขอังภาค์เอักชน ซึ่ึ�งผ้้ป็ระกอับการต้อังป็รับตัว่และอัาจุต้อังป็รับ
ขึ�นราค์าสินค์้าและบริการเพื�อัสะที่้อันต้นทีุ่นที่่�แที่้จุริงบางส่ว่นโด้ย
ไม่ให้้กระที่บต่อัผ้้บริโภค์มากเกินไป็ อัย่างไรก็ตาม ภาค์เอักชนยัง
ห้ว่ังว่่าตลอัด้ที่ั�งป็ีน่� รัฐบาลจุะม่มาตรการในการด้้แลค์่าไฟฟ้าให้้
อัย้่ในระด้ับที่่�ไม่ส้งมากนัก รว่มที่ั�งการม่ส่ว่นร่ว่มในการลด้ต้นทีุ่น
ค์่าไฟฟ้าจุากทีุ่กภาค์ส่ว่น 

โด้ย กกร. ได้้ม่การจุัด้ตั�งค์ณะที่ำางาน task force ด้้านพลังงาน 
เพื�อัช่ว่ยให้้ผ้้ป็ระกอับการโด้ยเฉพาะ SMEs ว่างแผนและนำาเสนอั
แนว่ที่างที่่�เก่�ยว่ข้อังกับการบริห้ารจุัด้การด้้านพลังงาน โด้ยภาค์
เอักชนก็พร้อัมที่่�จุะป็รับตัว่ในการใช้พลังงานที่างเลือักให้้เห้มาะ
สม เพื�อัเพิ�มข่ด้ค์ว่ามสามารถึในการแข่งขันขอังป็ระเที่ศั และม่
ส่ว่นผลักด้ันให้้เศัรษัฐกิจุไที่ยสามารถึเติบโตภายใต้เศัรษัฐกิจุโลก
ที่่�ยังค์งม่ค์ว่ามไม่แน่นอันส้งในป็ีน่� โด้ยจุะต้อังว่างแผนในระยะ

ยาว่ให้้ม่ค์ว่ามสมดุ้ลที่ั�งด้้านต้นทีุ่นขอังผ้้ป็ระกอับการ การด้้แลสิ�ง
แว่ด้ล้อัม และค์ว่ามสามารถึในการแข่งขันต่อัไป็

• สำาห้รับการที่่�ป็ระเที่ศัไที่ยได้้รับห้น้าที่่�เป็็นป็ระธ์าน BIMSTEC 
ว่าระป็ี 2565-2566 (ตั�งแต่ เมษัายน - สิงห้าค์ม 2566) ภายใต้
ว่ิสัยที่ัศัน์ BIMSTEC Bangkok Vision 2030 ที่่�มุ่งเสริมสร้าง
ให้้ป็ระเที่ศัสมาชิก ม่ค์ว่ามมั�งค์ั�ง ยั�งยืน ฟื้นค์ืน และเป็ิด้กว่้าง 
(Prosperous,Resilient, Open: PRO BIMSTEC) ภายในป็ี ค์.ศั. 
2030 ด้ังนั�น เพื�อัให้้การด้ำาเนินงานในกรอับ BIMSTEC เป็็นไป็
อัย่างม่ป็ระสิที่ธ์ิภาพ กกร.จุึงม่มติด้ังน่� 1) เห้็นชอับให้้ม่การแต่ง
ตั�งค์ณะที่ำางานร่างข้อัเสนอัขอังภาค์เอักชนเก่�ยว่กับค์ว่ามร่ว่มมือั
ในกรอับ BIMSTEC เพื�อันำาเสนอัข้อัเสนอัต่อัภาค์รัฐ 2) เสนอัให้้
กระที่รว่งการต่างป็ระเที่ศั เจุรจุากับสมาชิก BIMSTEC เพื�อัขอั
ให้้จุัด้ตั�ง Business Advisory Council - BIMSTEC BAC เพื�อั
ขับเค์ลื�อันการด้ำาเนินงานภายใต้กรอับค์ว่ามร่ว่มมือัด้ังกล่าว่ ซึ่ึ�ง
ถึือัว่่าไที่ยเป็็นผ้้ริเริ�มในฐานะเจุ้าภาพ 3) เสนอัให้้กระที่รว่งการ
ต่างป็ระเที่ศั ค์ว่รม่การจุัด้ตั�งสภาที่่�ป็รึกษัาที่างธ์ุรกิจุ (Business 
Advisory Council- BAC) ในทีุ่กกรอับค์ว่ามร่ว่มมือั เช่น ค์ว่าม
ตกลงหุ้้นส่ว่นที่างเศัรษัฐกิจุระด้ับภ้มิภาค์ (RCEP) เป็็นต้น

• กกร. ยังได้้ร่ว่มลงนามบันที่ึกค์ว่ามร่ว่มมือั กับ สมาค์ม
การจุัด้การธ์ุรกิจุแห้่งป็ระเที่ศัไที่ย(TMA) ในการขับเค์ลื�อัน
โค์รงการ“Enhancing SMEs Capability for Competitiveness 
(Pilot Project)”เพื�อัยกระด้ับศัักยภาพขอัง SMEs ไที่ย ให้้
แข่งขันได้้ในระด้ับสากล โด้ยมุ่งเป็้าเป็็นโค์รงการต้นแบบขอัง
กลไกค์ว่ามร่ว่มมือัในการขับเค์ลื�อันการเพิ�มข่ด้ค์ว่ามสามารถึใน
การแข่งขันขอังป็ระเที่ศั ซึ่ึ�งระยะแรกจุะนำาร่อังค์ัด้เลือักกลุ่มเป็้า
ห้มายที่่�เป็็นผ้้ป็ระกอับการภาค์อัุตสาห้กรรมเกษัตรและอัาห้าร 
ที่ั�งภาค์การผลิต การค์้าและบริการ ไม่น้อัยกว่่า 30 ราย เข้าร่ว่ม
โค์รงการ ม่ร้ป็แบบการด้ำาเนินโค์รงการในลักษัณะการด้้แลและ
เร่งรัด้ให้้ SME เติบโตอัย่างรว่ด้เร็ว่ (Acceleration) ผ่านระบบพ่�
เล่�ยง (Mentor) และผ้้ให้้ค์ำาป็รึกษัาแนะนำา (Coach) อัย่างใกล้ชิด้ 
โด้ยระห้ว่่างการด้ำาเนินโค์รงการจุะม่การเก็บข้อัม้ลที่่�จุำาเป็็นขอัง
ผ้้ป็ระกอับการที่ั�งก่อันและห้ลัง เพื�อัป็ระเมินและขยายผลไป็ยัง
กลุ่มอัื�นๆ ในระยะต่อัไป็



ปีี 2565 เศรษฐกิิจเริ�มฟื้้�นตััวจากิแรงหนุนของกิารเปีิดปีระเทศเตั็มรูปี
แบบตัั�งแตั่ช่่วงกิลางปีี ท่ามกิลางแรงกิดดันจากิเงินเฟื้้อท่�เร่งข้�น

วิจัยกริ่งศริ่ คาดเศริษฐกิจไทยป้ี 2566
จะย้งเติบโตต่อเน่�องที�รั้้อยลิะ 3.6 จากรั้้อยลิะ 3.2 

ในปี ี2565

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

เศัรษัฐกิจุไที่ยในป็ี 2565 ค์าด้ว่่าจุะขยายตัว่ที่่�ร้อัยละ 3.2 ฟื้นตัว่ต่อั
เนื�อังจุากร้อัยละ 1.5 ในป็ี 2564 ห้ลังจุากสถึานการณ์การระบาด้ขอัง
โรค์โค์ว่ิด้-19 ที่่�ค์ล่�ค์ลายลง อััตราการฉ่ด้ว่ัค์ซึ่่นเพิ�มส้งขึ�น ที่ั�ว่โลก
ที่ยอัยยกเลิกมาตรการจุำากัด้การเด้ินที่างโด้ยในป็ระเที่ศัไที่ยสามารถึ
เป็ิด้ป็ระเที่ศัได้้เต็มร้ป็แบบตั�งแต่ช่ว่งกลางป็ี 2565 ส่งผลให้้กิจุกรรม
ที่างเศัรษัฐกิจุในป็ระเที่ศัและจุำานว่นนักที่่อังเที่่�ยว่ต่างชาติที่ยอัยฟื้น
ตัว่ อัย่างไรก็ตาม ป็ัจุจุัยภายนอักป็ระเที่ศัที่ั�งสงค์รามระห้ว่่างรัสเซึ่่ย
กับย้เค์รนที่่�ป็ะทีุ่ขึ�นตั�งแต่ป็ลายไตรมาสแรก และการล็อักด้าว่น์เมือัง
สำาค์ัญขอังจุ่น ส่งผลให้้เกิด้ภาว่ะชะงักงันขอังห้่ว่งโซึ่่อัุป็ที่าน เมื�อัผนว่ก
กับค์ว่ามต้อังการสินค์้าและบริการขอังโลกที่่�เร่งตัว่ขึ�นในช่ว่งเริ�มเป็ิด้
ป็ระเที่ศั ส่งผลให้้อััตราเงินเฟ้อัในห้ลายป็ระเที่ศัแกนห้ลักรว่มถึึงไที่ยเร่ง
ส้งขึ�น ที่ิศัที่างการด้ำาเนินนโยบายการเงินเกือับที่ั�ว่โลกจุึงป็รับมาเข้มงว่ด้
ขึ�น

ภาค์ที่่อังเที่่�ยว่ฟื้นตัว่ชัด้เจุนขึ�นในช่ว่งค์รึ�งห้ลังขอังป็ี 2565 โด้ยที่ั�งป็ี
ค์าด้ว่่าจุะม่จุำานว่นนักที่่อังเที่่�ยว่ต่างชาติที่่�เด้ินที่างเข้าไที่ยรว่ม 11 ล้าน
ค์น เพิ�มขึ�นมากจุาก 0.43 ล้านค์นในป็ี 2564 ป็ัจุจุัยห้นุนจุากการ
ที่ยอัยผ่อันค์ลายมาตรการค์ว่บค์ุมการระบาด้ในไที่ยตั�งแต่ช่ว่งกลาง
ป็ี ผนว่กกับห้ลายป็ระเที่ศัที่ั�ว่โลกม่การยกเลิกมาตรการจุำากัด้การเด้ิน
ที่างระห้ว่่างป็ระเที่ศั อัย่างไรก็ด้่ นักที่่อังเที่่�ยว่ต่างชาติส่ว่นให้ญ่ยังค์ง
เป็็นนักที่่อังเที่่�ยว่ป็ระเภที่เด้ินที่างระยะใกล้ในภ้มิภาค์ ขณะที่่�นักที่่อัง
เที่่�ยว่จุากจุ่นม่จุำานว่นเพ่ยงเล็กน้อัยเนื�อังจุากป็ระเที่ศัจุ่นยังค์งด้ำาเนิน
มาตรการล็อักด้าว่น์เพื�อัค์ว่บค์ุมการระบาด้อัย้่เป็็นระยะๆ ด้้านภาค์ส่ง
อัอักซึ่ึ�งถึือัเป็็นแรงขับเค์ลื�อันเศัรษัฐกิจุที่่�สำาค์ัญขอังไที่ยในป็ี 2565 ค์าด้
ว่่าจุะเติบโตด้่ที่่�ร้อัยละ 6.0 จุากขยายตัว่ร้อัยละ 19.2 ในป็ี 2564 ตาม
อัุป็สงค์์ขอังป็ระเที่ศัค์้่ค์้าที่่�ฟื้นตัว่จุากการแพร่ระบาด้ขอังโค์ว่ิด้-19 ขณะ
ที่่�ค์ว่ามต้อังการอัาห้ารห้รือัสินค์้าที่ด้แที่นที่่�เพิ�มส้งขึ�นจุากผลกระที่บ
ขอังสงค์รามรัสเซึ่่ย-ย้เค์รน อั่กที่ั�งราค์าสินค์้าโภค์ภัณฑ์ที่่�อัย้่ในระด้ับ
ส้งม่ส่ว่นช่ว่ยห้นุนให้้ม้ลค์่าสินค์้าส่งอัอักที่่�เก่�ยว่ข้อังเติบโตได้้ค์่อันข้างด้่ 
อัย่างไรก็ตาม การส่งอัอักชะลอัตัว่ชัด้เจุนในช่ว่งไตรมาสสุด้ที่้ายขอังป็ี
สอัด้ค์ล้อังกับสัญญาณการชะลอัตัว่ขอังเศัรษัฐกิจุโลก

การัใช้จ่ายภายในปรัะเทัศปรัับด่ขึ้นตามสถานการัณ์การัรัะบาดขอ็ง
โควิด-19 ทั่�คล่�คลายลง การัฉ่ดวัคซ่นคืบหน้า ส่งผู้ลให้กิจกรัรัมทัาง
เศรัษ์ฐกิจทัยอ็ยกลับมาดำาเนินการัได้ตามปกติ ผู้นวกกับมาตรัการั
สนับสนุนการัใช้จ่ายขอ็งภาครััฐผู้่านโครังการัต่างๆ อ็ย่างต่อ็เนื�อ็งจาก
ปีก่อ็น และมาตรัการัเพิื�อ็บรัรัเทัาผู้ลกรัะทับจากวิกฤตรัาคาพิลังงาน 
นอ็กจากน่้ ในช่วงปลายปียังได้แรังหนุนจากการัปรัับขึ้นค่าจ้างขั้นตำ�า
ทัั�วปรัะเทัศรั้อ็ยละ 5.02 การับรัิโภคภาคเอ็กชนในปี 2565 ม่แนวโน้ม

ขยายตัวส้งถึงรั้อ็ยละ 5.7 จากรั้อ็ยละ 0.3 ในปี 2564 ด้านการัลงทัุน
ภาคเอ็กชนในปี 2565 คาดว่าจะเติบโตทั่�รั้อ็ยละ 3.5 จากขยายตัวรั้อ็ย
ละ 3.3 ในปีก่อ็น ปัจจัยบวกจากภาคส่งอ็อ็กทั่�เติบโตต่อ็เนื�อ็งแม้ในบาง
อ็ุตสาหกรัรัมจะเผู้ชิญ่กับปัญ่หาคอ็ขวดในห่วงโซ่อ็ุปทัานอ็ย้่บ้างก็ตาม 
กิจกรัรัมเศรัษ์ฐกิจในปรัะเทัศและภาคทั่อ็งเทั่�ยวทั่�ฟ้�นตัวส่งผู้ลให้ความ
ต้อ็งการัสินค้าเพิิ�มขึ้น

นอักจุากน่� การลงทีุ่นด้้านก่อัสร้างฟื้นตัว่ขึ�นห้ลังสถึานการณ์การระบาด้
ค์ล่�ค์ลายลง ห้ลายโค์รงการโค์รงสร้างพื�นฐานขนาด้ให้ญ่ที่่�เป็็นการลงทีุ่น
ในร้ป็แบบร่ว่มระห้ว่่างภาค์รัฐและเอักชน (PPP) ม่การก่อัสร้างมากขึ�น
ห้ลังจุากที่่�ล่าช้าไป็ ขณะเด้่ยว่กันค์ว่ามเชื�อัมั�นขอังนักลงทีุ่นม่สัญญาณ
การฟื้นตัว่สะที่้อันจุากค์ว่ามต่อัเนื�อังจุากการไห้ลเข้าขอังเงินลงทีุ่น
โด้ยตรงจุากต่างป็ระเที่ศั (FDI) ด้้านการใช้จุ่ายภาค์รัฐยังม่แรงห้นุนต่อั
เศัรษัฐกิจุแม้ที่ยอัยลด้บที่บาที่ลงตามสถึานการณ์โรค์ระบาด้ที่่�ค์ล่�ค์ลาย 
ป็ระกอับกับงบป็ระมาณรายจุ่ายป็ระจุำาป็ี 2565 วงเงิน 3.1 ล้านล้าน
บาทั ลดลงจากปีก่อ็นรั้อ็ยละ 5.7 แต่ยังคงม่การัเบิกจ่ายโครังการั
ตามพิรัะรัาชกำาหนดฯ เงินก้้ 1 ล้านล้านบาทั และ 5 แสนล้านบาทัใน
ส่วนทั่�เหลือ็จนครับวงเงินเพิื�อ็บรัรัเทัาและเย่ยวยาผู้ลกรัะทับจากวิกฤต
การัรัะบาดขอ็งโควิด-19 หน่้สาธารัณะเมื�อ็สิ้นปีงบปรัะมาณ 2565 
เพิิ�มขึ้นส้่รัะดับรั้อ็ยละ 60.4 ขอ็ง GDP จากรั้อ็ยละ 58.4 ขอ็ง GDP 
ในปี 2564

สถึานการณ์เศัรษัฐกิจุไที่ยที่่�ที่ยอัยฟื้นตัว่จุากว่ิกฤตการระบาด้ขอัง 
โค์ว่ิด้-19 ที่่ามกลางแรงกด้ด้ันเงินเฟ้อัด้้านอัุป็ที่านที่่�เร่งขึ�นโด้ยเฉพาะ
ราค์าสินค์้าโภค์ภัณฑ์ที่่�ได้้รับผลกระที่บจุากสงค์รามรัสเซึ่่ย-ย้เค์รน ส่ง
ผลให้้อััตราเงินเฟ้อัที่ั�ว่ไป็ป็ี 2565 ป็รับเพิ�มขึ�นแตะระด้ับส้งสุด้ในรอับ
กว่่า 14 ป็ีที่่�ป็ระมาณร้อัยละ 6.1 จุากร้อัยละ 1.2 ในป็ี 2564 ธ์นาค์าร
แห้่งป็ระเที่ศัไที่ยจุึงป็รับที่ิศัที่างการด้ำาเนินนโยบายการเงินเพื�อัค์ว่บค์ุม
เงินเฟ้อั โด้ยม่การป็รับขึ�นด้อักเบ่�ยนโยบายเป็็นค์รั�งแรกในรอับ 4 ป็ี ใน
เด้ือันสิงห้าค์ม 2565 และป็รับขึ�นอัย่างต่อัเนื�อังอั่ก 2 ค์รั�ง ส้่ระด้ับร้อัย
ละ 1.25 ณ สิ�นป็ี 2565 จุากร้อัยละ 0.50 เมื�อัสิ�นป็ี 2564 ด้้านค์่าเงิน
บาที่เมื�อัเที่่ยบกับด้อัลลาร์สห้รัฐฯ เค์ลื�อันไห้ว่ผันผว่นในที่ิศัที่างอั่อันค์่า
ค์่อันข้างมากเนื�อังจุากการด้ำาเนินนโยบายการเงินที่่�เข้มงว่ด้อัย่างรว่ด้เร็ว่
และเร่งขึ�นกว่่าค์าด้ขอังธ์นาค์ารกลางสห้รัฐฯ (เฟด้) อัย่างไรก็ตาม เงิน
บาที่แข็งค์่าขึ�นในช่ว่งไตรมาสสุด้ที่้ายขอังป็ี ป็ัจุจุัยบว่กจุากการฟื้นตัว่
ขอังภาค์ที่่อังเที่่�ยว่ ป็ระกอับกับผลจุากการอั่อันค์่าขอังเงินด้อัลลาร์
เนื�อังจุากเฟด้ม่แนว่โน้มชะลอัการป็รับขึ�นด้อักเบ่�ยตั�งแต่ช่ว่งป็ลายป็ี 
2565



ปีี 2566 ฟื้้�นตััวจากิภาคท่องเท่�ยวและกิารใช่้จ่ายในปีระเทศ 
แตั่ม่แรงกิดดันจากิปีัจจัยภายนอกิ

วิจัยกริ่งศริ่ คาดเศริษฐกิจไทยป้ี 2566
จะย้งเติบโตต่อเน่�องที�รั้้อยลิะ 3.6 จากรั้้อยลิะ 3.2 

ในปี ี2565

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ในปี 2566 คาดว่าจะเป็นปีแรักทั่�กิจกรัรัมทัาง
เศรัษ์ฐกิจขอ็งไทัยสามารัถกลับมาอ็ย้่ในรัะดับ
ใกล้เค่ยงหรัือ็ส้งกว่าช่วงก่อ็นการัรัะบาดขอ็งโค
วิด-19 วิจัยกรัุงศรั่คาดเศรัษ์ฐกิจไทัยปี 2566 จะ
ยังเติบโตต่อ็เนื�อ็งทั่�รั้อ็ยละ 3.6 จากรั้อ็ยละ 3.2 
ในปี 2565 โดยม่แรังขับเคลื�อ็นหลักจากภาค
ทั่อ็งเทั่�ยวทั่�ฟ้�นตัวอ็ย่างต่อ็เนื�อ็ง การัใช้จ่ายภาค
ครััวเรัือ็นทั่�เติบโตจากการัจ้างงานทั่�ปรัับด่ขึ้นโดย
เฉพิาะในธุรักิจทั่�เก่�ยวข้อ็งกับภาคทั่อ็งเทั่�ยว การั
ลงทัุนทั่�ยังม่สัญ่ญ่าณเชิงบวกอ็ย้่บ้างจากการัฟ้�น
ตัวขอ็งภาคบรัิการั ความต่อ็เนื�อ็งขอ็งการัลงทัุน
โครังสรั้างพิื้นฐาน และการัขยายตัวขอ็งการั
ลงทัุนในเขตพิัฒนาพิิเศษ์ภาคตะวันอ็อ็ก (EEC) 
อ็ย่างไรัตาม การัลงทัุนในบางอ็ุตสาหกรัรัม
และการัส่งอ็อ็กในภาพิรัวมจะเผู้ชิญ่ความ
เส่�ยงจากปัจจัยภายนอ็ก ทัั้งการัชะลอ็ตัว
ขอ็งเศรัษ์ฐกิจโลก ภาวะทัางการัเงินทั่�ตึงตัว
ขึ้น การัเติบโตตำ�าขอ็งเศรัษ์ฐกิจจ่น สงครัาม
รััสเซ่ย-ย้เครันทั่�ยืดเยื้อ็ และความตึงเครั่ยดทัาง
ภ้มิรััฐศาสตรั์ รัวมถึงการัทัวนกรัะแสโลกาภิวัตน์ 
(Deglobalization) ปัจจัยเหล่าน่้อ็าจจำากัดการั
เติบโตขอ็งกิจกรัรัมทัางเศรัษ์ฐกิจ 

การฟื้นตัว่อัย่างต่อัเนื�อังขอังภาค์ที่่อังเที่่�ยว่นับ
เป็็นป็ัจุจุัยห้นุนสำาค์ัญต่อัการเติบโตที่างเศัรษัฐกิจุ
ขอังไที่ย แม้ในป็ี 2566 เศัรษัฐกิจุโลกจุะม่แนว่
โน้มชะลอัตัว่ แต่ป็ัจุจุัยบว่กจุากการเป็ิด้ป็ระเที่ศั 
และการผ่อันค์ลายมาตรการจุำากัด้การเด้ินที่าง
ระห้ว่่างป็ระเที่ศั ห้นุนให้้กลุ่มนักที่่อังเที่่�ยว่เด้ิน
ที่างระยะใกล้ยังม่แนว่โน้มเพิ�มขึ�นต่อัเนื�อัง ขณะที่่�
ตลาด้นักที่่อังเที่่�ยว่ห้ลักจุากจุ่นอัาจุฟื้นตัว่ชัด้เจุน
ในช่ว่งค์รึ�งห้ลังขอังป็ี ที่ั�งน่� ค์าด้ว่่าในป็ี 2566 จุะ
ม่จุำานว่นนักที่่อังเที่่�ยว่ต่างชาติอัย้่ที่่� 25-28 ล้าน
ค์น แม้เพิ�มขึ�นจุากป็ีก่อันเกือับเที่่าตัว่แต่ยังค์งตำ�า
กว่่า

ช่ว่งก่อันเกิด้การระบาด้อัย้่มาก ส่ว่นการส่ง
อัอักม่แนว่โน้มเติบโตชะลอัลงตามการชะลอัตัว่
ขอังเศัรษัฐกิจุโลก โด้ยกอังทีุ่นการเงินระห้ว่่าง
ป็ระเที่ศั (IMF) ป็ระเมินเศัรษัฐกิจุโลกป็ี 2566 
จุะเติบโตตำ�าสุด้นับตั�งแต่ป็ี 2544 ที่่�ร้อัยละ 2.7 
ชะลอัลงจุากที่่�ขยายตัว่ร้อัยละ 3.2 ในป็ี 2565 
รว่มถึึงช่�ว่่าป็ระมาณ 1 ใน 3 ขอังเศัรษัฐกิจุโลก 
และราว่ค์รึ�งห้นึ�งขอังสห้ภาพยุโรป็ (อั่ย้) จุะเข้าส้่
ภาว่ะถึด้ถึอัยในป็ี 2566 สอัด้ค์ล้อังกับอังค์์การ
การค์้าโลก (WTO) ค์าด้ป็ริมาณการค์้าโลกในป็ี 
2566 จุะขยายตัว่เพ่ยงร้อัยละ 1.0 จุากเติบโต
ร้อัยละ 3.5 ในป็ี 2565 อั่กที่ั�ง IMF และ WTO 
เตือันแนว่โน้มการที่ว่นกระแสโลกาภิว่ัตน์อัาจุ
ที่ว่่ค์ว่ามรุนแรงที่่ามกลางค์ว่ามขัด้แย้งระห้ว่่าง

ป็ระเที่ศัมห้าอัำานาจุ อัย่างไรก็ตาม การส่งอัอัก
ไที่ยยังพอัได้้ป็ัจุจุัยห้นุนจุากการขยายตัว่ขอัง
เศัรษัฐกิจุในอัาเซึ่่ยน ซึ่ึ�งถึือัเป็็นตลาด้ส่งอัอักที่่�
ม่สัด้ส่ว่นป็ระมาณร้อัยละ 24 ขอังม้ลค์่าส่งอัอัก
ที่ั�งห้มด้ขอังไที่ย โด้ยธ์นาค์ารพัฒนาแห้่งเอัเช่ย 
(ADB) ค์าด้เศัรษัฐกิจุขอังอัาเซึ่่ยนในป็ี 2566 ยัง
ค์งขยายตัว่ได้้ที่่�ร้อัยละ 4.7 แม้จุะชะลอัลงจุาก
ร้อัยละ 5.5 ในป็ี 2565 ก็ตาม

ด้้านการบริโภค์ภาค์เอักชนค์าด้ว่่าจุะเติบโตได้้
ต่อัเนื�อัง ป็ัจุจุัยห้นุนจุากค์ว่ามเชื�อัมั�นผ้้บริโภค์ที่่�
กระเตื�อังขึ�น ตลาด้แรงงานม่แนว่โน้มป็รับด้่ขึ�น
ตามการฟื้นตัว่ขอังกิจุกรรมเศัรษัฐกิจุในป็ระเที่ศั 
โด้ยเฉพาะธ์ุรกิจุที่่�เก่�ยว่กับภาค์ที่่อังเที่่�ยว่ที่่�ค์าด้
ว่่าจุะม่การจุ้างงานเพิ�มขึ�น ซึ่ึ�งจุะช่ว่ยเพิ�มรายได้้
ให้้แก่ภาค์ค์รัว่เรือัน อัย่างไรก็ตาม การบริโภค์
ขอังค์รัว่เรือันที่่�ม่รายได้้น้อัยอัาจุม่ข้อัจุำากัด้จุาก
ภาระห้น่�ที่่�อัย้่ในระด้ับส้ง อััตราด้อักเบ่�ยที่่�ป็รับ
เพิ�มขึ�น และการลด้ลงขอังมาตรการสนับสนุนการ
ใช้จุ่ายจุากภาค์รัฐ สำาห้รับการลงทีุ่นภาค์เอักชน
ค์าด้ว่่าจุะขยายตัว่ได้้จุากการเติบโตขอังกิจุกรรม
ที่างเศัรษัฐกิจุภายในป็ระเที่ศั แม้ว่่าการลงทีุ่น
อัาจุเผชิญข้อัจุำากัด้จุากภาค์ส่งอัอักที่่�ม่แนว่โน้ม
ชะลอัตัว่ และภาว่ะต้นทีุ่นที่างการเงินที่่�ป็รับส้ง
ขึ�นตามที่ิศัที่างการป็รับขึ�นด้อักเบ่�ย อัย่างไรก็ตาม 
การลงทีุ่นภาค์เอักชนยังม่สัญญาณเชิงบว่กจุาก
ข้อัม้ลการยื�นขอัรับการส่งเสริมการลงทีุ่นขอัง
ต่างชาติ (FDI) โด้ยเฉพาะในพื�นที่่� EEC โด้ย
นักลงทีุ่นให้้ค์ว่ามสนใจุในกลุ่มอัุตสาห้กรรมเป็้า
ห้มาย อัาที่ิ อัุตสาห้กรรมยานยนต์สมัยให้ม่ และ
อัุตสาห้กรรมอัิเล็กที่รอันิกส์อััจุฉริยะ นอักจุากน่� 
ที่างสำานักงานค์ณะกรรมการส่งเสริมการลงทีุ่น 
(BOI) ได้้อัอักมาตรการเพิ�มเติมภายใต้ยุที่ธ์ศัาสตร์
การส่งเสริมการลงทีุ่น 5 ป็ี (พ.ศั. 2566 – 2570) 
โด้ยจุะม่ผลบังค์ับใช้ตั�งแต่ต้นป็ี 2566 เป็็นต้น
ไป็ ขณะเด้่ยว่กันการลงทีุ่นในโค์รงสร้างพื�นฐาน
ยังม่ค์ว่ามต่อัเนื�อังและค์าด้ว่่าจุะม่โค์รงการให้ม่
เพิ�มเติม อัาที่ิ โค์รงการรถึไฟที่างค์้่สายอั่สาน 
ช่ว่งบ้านไผ่-นค์รพนม โค์รงการรถึไฟที่างค์้่สาย
เห้นือั ช่ว่งเด้่นชัย-เช่ยงขอัง ด้้านการใช้จุ่ายภาค์
รัฐม่แนว่โน้มค์่อันข้างที่รงตัว่ตามข้อัจุำากัด้ขอังงบ
ป็ระมาณรายจุ่ายป็ระจุำาป็ี 2566 ที่่�ว่งเงิน 3.185 
ล้านล้านบาที่ เพิ�มขึ�นจุากป็ีงบฯ ก่อันเพ่ยงเล็ก
น้อัยที่่�ร้อัยละ 2.7 และยังค์งเป็็นงบฯขาด้ดุ้ลใกล้
เค์่ยงกับป็ีก่อันที่่� 6.95 แสนล้านบาที่ ขณะที่่�ภาระ
ห้น่�สาธ์ารณะต่อั GDP อัาจุลด้ลงเล็กน้อัยจุาก
การขยายตัว่ขอังเศัรษัฐกิจุ และการลด้มาตรการ
กระตุ้นห้ลังว่ิกฤตโค์ว่ิด้เริ�มค์ล่�ค์ลาย

 

เศัรษัฐกิจุไที่ยที่่�อัย้่ในช่ว่งเริ�มต้นขอังการฟื้นตัว่ซึ่ึ�ง
ยังต้อังเผชิญกับป็ัจุจุัยลบภายนอักที่ั�งเศัรษัฐกิจุ
โลกที่่�ชะลอัตัว่และห้ลายป็ระเที่ศัเส่�ยงเข้าส้่ภาว่ะ
ถึด้ถึอัย ป็ระกอับกับอััตราเงินเฟ้อัที่ั�ว่ไป็ม่แนว่โน้ม
ที่่�จุะที่ยอัยกลับเข้าส้่กรอับเงินเฟ้อัเป็้าห้มายขอัง
ธ์ป็ที่.ได้้ตั�งแต่ช่ว่งกลางป็ี 2566 จุึงค์าด้ว่่าการ
ด้ำาเนินนโยบายการเงินขอังไที่ยจุะไม่เข้มงว่ด้มาก
นักเมื�อัเที่่ยบกับป็ระเที่ศัอัื�นๆ ในภ้มิภาค์ โด้ยค์าด้
การณ์ว่่าธ์ป็ที่.จุะม่การป็รับขึ�นด้อักเบ่�ยนโยบาย
อั่ก 2 ค์รั�ง ในช่ว่งไตรมาสแรกขอังป็ี 2566 ส่งผล
ให้้อััตราด้อักเบ่�ยขยับขึ�นส้่ระด้ับร้อัยละ 1.75 และ
จุะค์งไว่้ที่่�ระด้ับด้ังกล่าว่ตลอัด้จุนถึึงสิ�นป็ี ด้้านค์่า
เงินบาที่ค์าด้ว่่าจุะยังค์งเผชิญค์ว่ามผันผว่นส้ง
จุากค์ว่ามไม่แน่นอันในการด้ำาเนินนโยบายการ
เงินขอังป็ระเที่ศัแกนห้ลักและนโยบายค์ุมโค์ว่ิด้-
19 ขอังจุ่น รว่มถึึงค์ว่ามเส่�ยงอัื�นๆ อัาที่ิ ค์ว่าม
ตึงเค์ร่ยด้ที่างภ้มิรัฐศัาสตร์และการแบ่งขั�ว่ขอัง
ป็ระเที่ศัมห้าอัำานาจุ อัย่างไรก็ตาม เงินบาที่ม่แนว่
โน้มผันผว่นในที่ิศัที่างที่่�แข็งค์่าขึ�นเนื�อังจุากรายได้้
จุากการที่่อังเที่่�ยว่ม่แนว่โน้มฟื้นตัว่ด้่ขึ�น ซึ่ึ�งจุะช่ว่ย
ห้นุนดุ้ลบัญช่เด้ินสะพัด้ในป็ี 2566 กลับมาเกินดุ้ล
ได้้เป็็นค์รั�งแรกในรอับ 3 ป็ี

ปรัะเด็นความเส่�ยงและปัจจัยทั้าทัายทั่�อ็าจ
กรัะทับต่อ็แนวโน้มการัเติบโตขอ็งเศรัษ์ฐกิจ
ไทัยในปี 2566 ได้แก่ ความผู้ันผู้วนขอ็งตลาด
การัเงินและความเส่�ยงต่อ็ภาวะถดถอ็ยทัาง
เศรัษ์ฐกิจขอ็งโลกทั่ามกลางอ็ัตรัาดอ็กเบ่้ยขอ็ง
หลายปรัะเทัศทั่�อ็ย้่ในรัะดับส้งสุดในรัอ็บหลายปี 
ปรัะกอ็บกับความเส่�ยงทั่�เศรัษ์ฐกิจจ่นอ็าจเติบโต
ตำ�ากว่าคาดจากการัดำาเนินนโยบายคุมโควิด-19 
ความเปรัาะบางในภาคอ็สังหารัิมทัรััพิย์และผู้ลก
รัะทับจากการัก่ดกันด้านเทัคโนโลย่ขอ็งสหรััฐฯ 
ขณะทั่�ความเส่�ยงต่อ็การัเติบโตขอ็งเศรัษ์ฐกิจ
โลกและแรังกดดันด้านเงินเฟ้อ็อ็าจส้งขึ้นจาก
สงครัามรััสเซ่ย-ย้เครันทั่�ยืดเยื้อ็

รัวมถึงความตึงเครั่ยดรัะหว่างสหรััฐฯกับจ่น
ในข้อ็พิิพิาทัไต้หวันทั่�อ็าจนำาไปส้่ความขัดแย้งทั่�
รัุนแรังขึ้น นอ็กจากน่้ ความไม่แน่นอ็นทัางการั
เมือ็งในปรัะเทัศ โดยเฉพิาะหลังการัเลือ็กตั้งหาก
การัจัดตั้งรััฐบาลในปี 2566 ล่าช้าอ็าจกรัะทับต่อ็
ความต่อ็เนื�อ็งในการัดำาเนินนโยบายเศรัษ์ฐกิจ 
ขณะทั่�บาดแผู้ลจากวิกฤตโควิด-19 เช่น ภารัะ
หน่้อ็าจสรั้างความเปรัาะบางทัางการัเงินให้กับ
บางกลุ่ม โดยเฉพิาะกลุ่ม SMEs และผู้้้ม่รัาย
ได้น้อ็ย ซึ�งสะทั้อ็นว่าปรัะเทัศไทัยยังม่แนวโน้ม
เผู้ชิญ่ความเส่�ยงและความไม่เทั่าเทั่ยมกันในการั
ฟ้�นตัวทัางเศรัษ์ฐกิจ



ศูนึย์วิจัย Krungthai COMPASS
ปีรั้ะเมินเศรั้ษฐกิจไทยปี ี2566 ฟื้้� นต้วต่อเน่�อง เติบโต 3.4% 

จากแรั้งข้บเคลิ่�อนของภาคการั้ท่องเที�ยว
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ดร.พชรพจน์ นันทรามาศู ผู้ช่วยกิรรมกิารผู้จัดกิารใหญ่ และ 
Chief Economist ธุนาคุารกิรุงไทย เป็ิด้เผยว่่า ศั้นย์ว่ิจุัย 
Krungthai COMPASS ป็ระเมิน ป็ี 2566 ว่่า เป็็นช่ว่งเว่ลาแห้่ง
การเป็ล่�ยนแป็ลง นำาพาเศัรษัฐกิจุไที่ยไป็อัย้่ในจุุด้ที่่�ไม่ค์ุ้นเค์ย 
ภายใต้โลกให้ม่ที่่�ม่ค์ว่ามผันผว่นและซึ่ับซึ่้อันมากขึ�น โด้ยม่การ
เป็ล่�ยนผ่าน ห้รือั Transition สำาค์ัญ 5 ด้้าน ได้้แก่ การเป็ล่�ยน
ผ่านส้่สังค์มค์าร์บอันตำ�า เศัรษัฐกิจุโลกเป็ล่�ยนผ่านส้่ภาว่ะชะลอัตัว่ 
เค์รื�อังยนต์ห้ลักขอังเศัรษัฐกิจุไที่ยเป็ล่�ยนผ่านส้่ภาค์การที่่อังเที่่�ยว่ 
การเป็ล่�ยนผ่านส้่ภาว่ะด้อักเบ่�ยขาขึ�นขอังไที่ย และการเป็ล่�ยนผ่าน
ที่่ามกลางแรงกด้ด้ันด้้านต้นทีุ่นที่่�ส้งขึ�น

“Krungthai COMPASS มองว่า กิารเปลี�ยนผ่านทั้ง 5 ด้านมี
คุวามส�าคุัญต่่อเศูรษฐกิิจไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เป็นได้
ทั้งคุวามท้าทายและโอกิาสส�าหรับ่ภัาคุธุุรกิิจ เช่น ผู้ประกิอบ่กิาร
จะต่้องเผชิญกิับ่อุปสรรคุในกิารปรับ่ต่ัวเข้้าบ่ริบ่ทโลกิใหม่ที�ใส่ใจ
กิับ่เรื�อง climate change และคุวามยั�งยืน อาจมีคุ่าใช้จ่ายสูง
ข้ึ้นจากิกิารปรับ่ธุุรกิิจให้เป็นมิต่รกิับ่สิ�งแวดล้อมมากิข้ึ้นในยามที�
ต่้นทุนอื�นๆ กิ็สูงข้ึ้นรอบ่ด้านทั้งดอกิเบ่ี้ย คุ่าไฟ และคุ่าแรง แต่่
ในอีกิมุมหนึ�งนั้น ผู้ประกิอบ่กิารที�ปรับ่ต่ัวจะมองเห็นลู่ทางธุุรกิิจ
ใหม่ๆ มีโอกิาสเต่ิบ่โต่แม้ในยามที�เศูรษฐกิิจโลกิชะลอต่ัว”

ด้ร. ฉมาด้นัย มากนว่ล นักว่ิเค์ราะห้์อัาวุ่โส ศั้นย์ว่ิจุัย Krungthai 
COMPASS ธ์นาค์ารกรุงไที่ย กล่าว่ว่่า แม้ว่่าป็ระเที่ศัเศัรษัฐกิจุ
ห้ลักอัย่างสห้รัฐฯ จุะชะลอัตัว่จุากการขึ�นด้อักเบ่�ย และยุโรป็ม่
แนว่โน้มจุะเข้าส้่ภาว่ะเศัรษัฐกิจุถึด้ถึอัยจุากว่ิกฤตพลังงาน แต่การ
เป็ล่�ยนผ่านส้่สังค์มค์าร์บอันตำ�าขอังป็ระเที่ศัเห้ล่านั�น ยังม่ที่ิศัที่าง
ที่่�เข้มข้นมากขึ�น สะที่้อันจุากการตอักยำ�าจุุด้ยืนขอังป็ระชาค์มโลก
รว่มถึึงป็ระเที่ศัไที่ยในเว่ที่่การป็ระชุม COP27 และการป็ระชุมผ้้นำา
เขตเศัรษัฐกิจุเอัเป็ค์ ค์รั�งที่่� 29 เมื�อัช่ว่งเด้ือันพฤศัจุิกายน 2565 
ที่่�ผ่านมา สำาห้รับในป็ี 2566 ภาค์ธ์ุรกิจุต้อังติด้ตามป็ระเด้็นด้้าน
กฎเกณฑ์ที่่�สำาค์ัญ อัาที่ิ การเด้ินห้น้าบังค์ับใช้มาตรการการเก็บ

ภาษั่ค์าร์บอันที่่�พรมแด้น ห้รือั CBAM ขอังยุโรป็ และแนว่ที่างใน
การกำาห้นด้มาตรฐานการจุัด้กลุ่มกิจุกรรมที่างเศัรษัฐกิจุที่่�ค์ำานึง
ถึึงสิ�งแว่ด้ล้อัม ห้รือั Taxonomy ขอังป็ระเที่ศัไที่ย นอักจุากน่� 
ภาค์ธ์ุรกิจุยังต้อังมอังห้าโอักาสจุากนโยบายรัฐในการขับเค์ลื�อัน
เศัรษัฐกิจุไที่ยที่่�ให้้ค์ว่ามสำาค์ัญกับป็ระเด้็นด้้านสิ�งแว่ด้ล้อัมมาก
ขึ�น เช่น นโยบายเศัรษัฐกิจุ BCG และนโยบายการด้ึงด้้ด้นักลงทีุ่น
ต่างชาติภายใต้แนว่ค์ิด้ “Better and Green Thailand 2030” 
เป็็นต้น

นายชนม์นิธุิศู ไชยสิงห์ทอง นักิวิเคุราะห์ ศููนย์วิจัย Krungthai 
COMPASS ธุนาคุารกิรุงไทย กล่าว่ว่่า Krungthai COMPASS 
ค์าด้ว่่าเศัรษัฐกิจุไที่ยป็ีน่�จุะเติบโตที่่� 3.4% ฟื้นตัว่ต่อัเนื�อังจุากป็ี 
2565 ที่่�ขยายตัว่ได้้ 3.2% แรงขับเค์ลื�อันห้ลักขอังเศัรษัฐกิจุจุะ
ถึ้กเป็ล่�ยนผ่านไป็ส้่ภาค์การที่่อังเที่่�ยว่ โด้ยจุำานว่นนักที่่อังเที่่�ยว่
ต่างชาติเพิ�มขึ�นเป็็น 22.5 ล้านค์นห้รือัอัาจุจุะมากกว่่าน่� ขึ�นอัย้่
กับการกลับมาขอังนักที่่อังเที่่�ยว่จุ่นห้ลังป็ระเที่ศัจุ่นผ่อันค์ลาย
นโยบาย Zero COVID อัย่างไรก็ตาม เศัรษัฐกิจุโลกที่่�อั่อันแรงลง
จุะกระที่บต่อัการส่งอัอัก ซึ่ึ�งอัาจุขยายตัว่เพ่ยง 0.7% เที่่านั�น ซึ่ึ�ง
การที่่�เศัรษัฐกิจุไที่ยเด้ินห้น้าด้้ว่ยเค์รื�อังยนต์เด้่ยว่จุึงฟื้นตัว่ได้้ไม่
เต็มที่่�นัก

นอักจุากน่� ภาว่ะเงินเฟ้อัส้งจุะยังไม่ห้มด้ไป็เนื�อังจุากภาค์ธ์ุรกิจุ
ยังต้อังรับมือักับการเป็ล่�ยนผ่านด้้านต้นทีุ่นที่่�ป็รับส้งขึ�น โด้ย
อััตราเงินเฟ้อัที่ั�ว่ไป็เฉล่�ยที่ั�งป็ีจุะยังส้งกว่่ากรอับเป็้าห้มายเงินเฟ้อั
ขอังธ์นาค์ารแห้่งป็ระเที่ศัไที่ย ส่งผลให้้ค์าด้ว่่าจุะม่การป็รับอััตรา
ด้อักเบ่�ยนโยบายจุาก 1.25% ในป็ี 2565 ขึ�นส้่ระด้ับ 2% ในป็ี 
2566 และอััตราด้อักเบ่�ยนโยบายส้งสุด้ (Terminal rate) อัาจุอัย้่
ที่่� 2.5% ในป็ี 2567 เป็็นยุค์ด้อักเบ่�ยขาขึ�นเต็มตัว่ขอังป็ระเที่ศัไที่ย 
ส่ว่นค์่าเงินบาที่ยังเผชิญค์ว่ามผันผว่นจุากการค์าด้การณ์นโยบาย
การเงินขอังสห้รัฐฯ โด้ยค์าด้ว่่าค์่าเงินบาที่จุะอัย้่ในช่ว่ง 33.75-
36.50 บาที่ต่อัด้อัลลาร์สห้รัฐฯ

ศ้นย์วิจัย Krungthai COMPASS ปรัะเมินเศรัษ์ฐกิจไทัยปี 2566 ฟ้�นตัวต่อ็เนื�อ็ง เติบโต 
3.4% จากแรังขับเคลื�อ็นขอ็งภาคการัทั่อ็งเทั่�ยวทั่�สนับสนุนเศรัษ์ฐกิจทัดแทันการัส่งอ็อ็ก

ทั่�ม่แนวโน้มชะลอ็ตัว ช่้ไทัยเผู้ชิญ่ 5 ปัจจัยการัเปล่�ยนผู้่านสำาคัญ่ เป็นทัั้งความทั้าทัายและ
โอ็กาสสำาหรัับภาคธุรักิจ “การัก้าวส้่สังคมคารั์บอ็นตำ�า-เศรัษ์ฐกิจโลกชะลอ็ตัว-ภาคทั่อ็ง

เทั่�ยวฟ้�น-ดอ็กเบ่้ยขาขึ้น-ภาวะต้นทัุนส้ง” แนะภาคธุรักิจแสวงหาโอ็กาสและวางแผู้นรัับมือ็
กับปัจจัยการัเปล่�ยนแปลงทั่�เข้ามากรัะทับทัั้งในรัะยะสั้นและรัะยะยาว



นายกอบศัักดิิ� ภููตรุะกูล ปัรุะธานกรุรุมการุส่ภูาธุรุกิจตลาดิทิุนไทิย เปัิดิเผยดิัชน่คึว์ามเช่�อมั�นนักลงทิุน 
(FETCO Investor Confidence Index) ผลส่ำารุว์จในเดิ่อนธันว์าคึม 2565 พบว์�า “ดิัชน่คึว์ามเช่�อ

มั�นนักลงทิุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอ่ก 3 เดิ่อนข้้างหน้า อยู�ทิ่�รุะดิับ 121.75 
ปัรุับตัว์ลดิลง 2.1% จากเดิ่อนก�อนหน้าโดิยยังคึงอยู�ในเกณฑ์์ “รุ้อนแรุง” นักลงทิุนมองว์�าการุฟื้้�นต้ว์
ข้องภูาคึทิ�องเทิ่�ยว์จะเปั็นปััจจัยหนุนคึว์ามเช่�อมั�นมากทิ่�สุ่ดิ รุองลงมาคึ่อผลปัรุะกอบการุบรุิษััทิจดิ

ทิะเบ่ยน และการุฟื้้�นตัว์ข้องเศัรุษัฐกิจในปัรุะเทิศั ส่ำาหรุับปััจจัยทิ่�ฉุุดิคึว์ามเช่�อมั�นนักลงทิุนมากทิ่�สุ่ดิ 
ไดิ้แก� ส่ถานการุณ์คึว์ามข้ัดิแย้งรุะหว์�างปัรุะเทิศั การุปัรุะกาศัจัดิเก็บภูาษั่ธุรุกิจเฉุพาะจากการุข้าย

หลักทิรุัพย์ในตลาดิหลักทิรุัพย์ฯ และส่ถานการุณ์เงินเฟื้้อ

FETCO เผยดัชนึ่ความเช้�อมั�นึริวมท่กกลั่�มนึักลังท่นึในึ
อ่ก 3 เด้อนึข้างหนึ้า (ม่.ค.66)

ย้งคงอย่่ในเกณฑ์์ “รั้้อนแรั้ง” (ช่วงค่าดิ้ชนี 120-159) 
ปีรั้้บต้วลิง 2.1% จากเดิ่อนก่อนหน้า มาอย่่ที�รั้ะดิ้บ 121.75
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ดัชนีคุวามเชื�อมั�นนักิลงทุน (FETCO Investor Confidence 
Index) ส�ารวจในเดือนธุันวาคุม 2565 ได้ผลส�ารวจโดยสรุป 
ดังนี้

    ด้ัชน่ค์ว่ามเชื�อัมั�นรว่มทีุ่กกลุ่มนักลงทีุ่นในอั่ก 3 เด้ือันข้าง
ห้น้า (ม่นาค์ม 2566) ยังค์งอัย้่ในเกณฑ์ “ร้อันแรง” (ช่ว่งค์่าด้ัชน่ 
120-159) ป็รับตัว่ลง 2.1% จุากเด้ือันก่อันห้น้า มาอัย้่ที่่�ระด้ับ 
121.75

     ด้ัชน่ค์ว่ามเชื�อัมั�นรายกลุ่มนักลงทีุ่นสำารว่จุเด้ือันธ์ันว่าค์ม 
2565 พบว่่าค์ว่ามเชื�อัมั�นกลุ่มนักลงทีุ่นบุค์ค์ลและกลุ่มนักลงทีุ่น
ต่างป็ระเที่ศั อัย้่ในระด้ับ “ร้อันแรง” ในขณะที่่�กลุ่มบัญช่บริษััที่
ห้ลักที่รัพย์และกลุ่มนักลงทีุ่นสถึาบันในป็ระเที่ศัอัย้่ในเกณฑ์ 
“ทรงต่ัว”
 
ห้มว่ด้ธ์ุรกิจุที่่�น่าสนใจุมากที่่�สุด้ ค์ือั ห้มว่ด้พาณิชย์ (COMM)

    ห้มว่ด้ธ์ุรกิจุที่่�ไม่น่าสนใจุมากที่่�สุด้ ค์ือั ห้มว่ด้เห้ล็กและ
ผลิตภัณฑ์โลห้ะ (STEEL)

     ป็ัจุจุัยห้นุนที่่�ม่อัิที่ธ์ิพลต่อัตลาด้หุ้้นไที่ยมากที่่�สุด้ ค์ือั การฟื้น
ต้ว่ขอังภาค์ที่่อังเที่่�ยว่

      ป็ัจุจุัยฉุด้ที่่�ม่อัิที่ธ์ิพลต่อัตลาด้หุ้้นไที่ยมากที่่�สุด้ ค์ือั 
สถึานการณ์ค์ว่ามขัด้แย้งระห้ว่่างป็ระเที่ศั

“ผลส�ารวจ ณ เดือนธุันวาคุม 2565 รายกิลุ่มนักิลงทุน พบ่
ว่า คุวามเชื�อมั�นนักิลงทุนบุ่คุคุลปรับ่เพิ�มข้ึ้น 17.6% อยู่ที�ระดับ่ 
128.38 ในข้ณะที�คุวามเชื�อมั�นนักิลงทุนกิลุ่มอื�น ๆ ปรับ่ลดลง 
โดยกิลุ่มบ่ัญชีบ่ริษัทหลักิทรัพย์ปรับ่ลดลง 40.0% อยู่ที�ระดับ่ 
85.71 กิลุ่มนักิลงทุนสถึาบ่ันในประเทศูปรับ่ลดลง 18.4% อยู่
ที�ระดับ่ 105.56 และกิลุ่มนักิลงทุนต่่างชาต่ิปรับ่ลดลง 10.7% 

อยู่ที�ระดับ่ 125.00

ในช่ว่งเด้ือันธ์ันว่าค์ม 2565 SET Index เค์ลื�อันไห้ว่อัย้่เห้นือั 
1,600 จุุด้ตลอัด้ที่ั�งเด้ือันโด้ยม่ป็ัจุจุัยห้นุนจุากภาค์การที่่อังเที่่�ยว่
ในป็ระเที่ศั การกลับมาด้ำาเนินกิจุกรรมที่างเศัรษัฐกิจุตามป็กติใน
ช่ว่งเด้ือันสุด้ที่้ายขอังป็ี 2565 รว่มถึึงการเตร่ยมพร้อัมรับการ
เป็ิด้ป็ระเที่ศัขอังจุ่นซึ่ึ�งจุะช่ว่ยกระตุ้นที่ั�งภาค์การที่่อังเที่่�ยว่และ
การส่งอัอัก และแนว่โน้มการผ่อันค์ลายนโยบายการเงินขอัง
ธ์นาค์ารกลางสห้รัฐ (FED) 

อัย่างไรก็ตาม ตลาด้ทีุ่นยังได้้รับผลกระที่บจุากค์ว่ามกังว่ลต่อั
สถึานการณ์ค์ว่ามขัด้แย้งในรัสเซึ่่ย—ย้เค์รนที่่�ยืด้เยื�อั และการ
ป็ระกาศัจุัด้เก็บภาษั่ธ์ุรกิจุเฉพาะจุากการขายห้ลักที่รัพย์ใน
ตลาด้ห้ลักที่รัพย์ฯ โด้ย SET Index ณ สิ�นเด้ือันธ์ันว่าค์มป็ิด้ที่่� 
1,668.66 จุุด้ ป็รับตัว่เพิ�มขึ�น 2.0% จุากเด้ือันก่อันห้น้า ในขณะ
ที่่�นักลงทีุ่นต่างชาติยังค์งซึ่ื�อัสุที่ธ์ิในเด้ือันธ์ันว่าค์ม 2565 กว่่า 
12,826 ล้านบาที่ โด้ยตลอัด้ที่ั�งป็ี 2565 นักลงทีุ่นต่างชาติซึ่ื�อั
สุที่ธ์ิเป็็นม้ลค์่า 196,886 ล้านบาที่

ปัจจัยต่างปรัะเทัศทั่�ต้อ็งติดตามได้แก่ แนวโน้มการัเกิดภาวะ
เศรัษ์ฐกิจถดถอ็ย (Recession) ในปี 2566 ซึ�งจะทัำาให้ธนาคารั
กลางแต่ละปรัะเทัศยังต้อ็งคงมาตรัการัทัางการัเงินทั่�เข้มงวด 
การัส่งสัญ่ญ่าณเปิดปรัะเทัศขอ็งจ่นซึ�งจะช่วยหนุนเศรัษ์ฐกิจ
จ่นและการัทั่อ็งเทั่�ยวในเอ็เช่ย อ็่กทัั้งความเส่�ยงจากสงครัาม
รััสเซ่ย-ย้เครันทั่�ยืดเยื้อ็ และวิกฤตรัาคาพิลังงานโดยเฉพิาะ
ในยุโรัป ในส่วนขอ็งปัจจัยในปรัะเทัศทั่�น่าติดตาม ได้แก่ การั
ปรัะกาศผู้ลปรัะกอ็บการับรัิษ์ัทัจดทัะเบ่ยน การัส่งอ็อ็กขอ็ง
ไทัยทั่�ม่แนวโน้มหดตัวตามการัชะลอ็ตัวขอ็งเศรัษ์ฐกิจโลกโดย
เฉพิาะในสหรััฐฯ และยุโรัป นโยบายกรัะตุ้นเศรัษ์ฐกิจขอ็งภาค
รััฐ การัเลือ็กตั้งในปรัะเทัศซึ�งอ็าจทัำาให้การัลงทัุุนภาครััฐชะลอ็
ตัวลงในช่วงทั่�ม่การัเปล่�ยนผู้่านรััฐบาล และจำานวนนักทั่อ็งเทั่�ยว
ทั่�คาดการัณ์ว่าจะเดินทัางมาไทัยเพิิ�มขึ้นมาก ซึ�งอ็าจต้อ็งเฝ้า
รัะวังในเรัื�อ็งการัรัะบาดขอ็ง Covid-19 ต่อ็ไป”



บ่ริษัทหลักิทรัพย์จัดกิารกิองทุน เอ็มเอฟซีี จ�ากิัด (มหาชน) หรือ “MFC” ผู้เชี�ยวชาญด้านกิาร
บ่ริหารจัดกิารกิองทุนคุุณภัาพทั้งในและต่่างประเทศู เดินหน้าข้านรับ่โคุรงกิาร “ช้อปดีมีคุืน 

2566” ต่ามประกิาศูมาต่รกิารภัาษีข้องรัฐบ่าลที�จะใช้ในกิารลดหย่อนภัาษี ประจ�าปี 2566 โดย 
บ่ลจ.เอ็มเอฟซีี เปิดโอกิาสให้นักิลงทุนสามารถึลดหย่อนภัาษีได้ เมื�อซีื้อกิองทุนรวมข้องบ่ริษัทฯ 

ลดสูงสุด 30,000 บ่าท ต่ั้งแต่่วันนี้ถึึงวันที� 15 กิุมภัาพันธุ์ 2566 นี้

MFC ขานึริับโคริงการิ “ช้อป้ด่ม่ค้นึ 2566”
แนะกองทุนเดิ่นรั้้บสู่องเดิ้งท้�งลิงทุน-ลิดิหย่อนภาษี 

ต้�งแต่ 1 ม.ค. - 15 ก.พ.นี�
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คุณนิเวศ พันธุ์ขะวงศ์ ประธานเจ้าหน้าทำี่ปฏิิบัติการ สายปฏิิบัติ
การลงทำุน เปิดเผยรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ว่า “กิารเข้้าร่วมโคุรงกิารช้อปดีมีคุืน 2566 เพื�อลดหย่อนภัาษี
ประจ�าปีนั้น คุ่าธุรรมเนียมกิารซีื้อหน่วยลงทุน หรือ  
Front-end Fee ที�ทางบ่ริษัทฯ เรียกิเกิ็บ่จากิลูกิคุ้าที�เข้้าร่วม
โคุรงกิารได้สูงสุด 30,000 บ่าท โดย บ่ลจ.เอ็มเอฟซีี จะเข้้า
ร่วมเฉีพาะกิารออกิใบ่กิ�ากิับ่ภัาษีในรูปแบ่บ่กิระดาษเท่านั้น 
และหนังสือรับ่รองสิทธุิ�ในหน่วยลงทุน / ใบ่ยืนยัน /ใบ่เสร็จ
รับ่เงิน / ใบ่กิ�ากิับ่ภัาษี ที�นักิลงทุนได้รับ่สามารถึใช้เป็นหลักิ
ฐานเพื�อลดหย่อนภัาษีประจ�าปี 2566 ได้ โดยเป็นไปต่าม
เงื�อนไข้ที�รัฐบ่าลกิ�าหนด”

นอกจากนี้ คุณนิเวศ ยังกล่าวเสริมอีกด้วยว่า “กิองทุนรวม 4 
ต่ัวเด่นที� บ่ลจ.เอ็มเอฟซีี มองว่าคุวรคุ่าแกิ่กิารลงทุนในช่วง
นี้ได้แกิ่ 1. กิองทุน “MCHINA” ที�ลงทุนในหุ้นจีน A-Shares 
ซีึ�งเป็นกิองทุนที�คุาดกิารณ์ว่าจะได้รับ่ประโยชน์จากิกิาร
เต่ิบ่โต่ทางเศูรษฐกิิจข้องประเทศูจีนในระยะยาว อันเนื�องมา
จากิปัจจัยด้านหุ้นจีนที�คุาดว่าจะคุ่อย ๆ ฟ้�นต่ัวข้ึ้นในปี 2566 

ต่ามล�าดับ่ รวมไปถึึงมาต่รกิารกิารผ่อนปรนกิารคุวบ่คุุมโคุวิด
และกิารเปิดประเทศู 2. กิองทุน “MCHEVO” กิองทุนที�ลงทุน
ในหุ้นจีน All Shares ใน China Evolution Theme ซีึ�งเป็น
บ่ริษัทที�ได้รับ่ประโยชน์จากิกิารเปลี�ยนผ่านสู่เศูรษฐกิิจยุคุใหม่
ข้องจีน 3. กิองทุน “MHEALTHG” เกิาะกิลุ่มหุ้น Healthcare 
ซีึ�งเป็นอุต่สาหกิรรมที�มีคุวามผันผวนต่��า มีคุวามสามารถึใน
กิารส่งผ่านต่้นทุนและเงินเฟ้อไปยังผู้บ่ริโภัคุ 

นอกิจากินี้ ยังมีข้้อได้เปรียบ่ด้านกิ�าไรที�โดดเด่นกิว่า
ต่ลาดในช่วงจังหวะเศูรษฐกิิจข้าลง และกิองทุนสุดท้าย 
กิองทุน “MINFRA” ที�ลงทุนในโคุรงสร้างพื้นฐานที�ยั�งยืน 
(Sustainable Infrastructure) ซีึ�งเป็นทางเลือกิกิารลงทุน
อีกิแนวทางที�ทนต่่อคุวามผันผวนข้องต่ลาดได้เป็นอย่าง
ดี เนื�องจากิมีรายได้มั�นคุง เช่น บ่ริกิารสาธุารณูปโภัคุด้าน
พลังงานสะอาด บ่�าบ่ัดน�้าเสีย ซีึ�งเป็นสินคุ้าและบ่ริกิารข้ั้นพื้น
ฐานอีกิด้วย”



บ่ลจ.กิสิกิรไทย คุาดอัต่ราดอกิเบ่ี้ยนโยบ่ายไทยสิ้นปีนี้อยู่ที�ประมาณ 2% โดยปรับ่ข้ึ้น
แบ่บ่คุ่อยเป็นคุ่อยไป ส่งผลให้ต่ราสารหนี้ไทยมีคุวามน่าสนใจและเข้้าลงทุนได้ ทั้งนี้ 

เสนอข้ายกิองทุนเปิดเคุ พันธุบ่ัต่ร 1 ปี C (KGB1YC) ชูคุวามเสี�ยงด้านเคุรดิต่ต่��า 
(Credit Risk) มีกิ�าหนดเปิดข้าย 9-16 ม.คุ.นี้

บลัจ.กสิกริไทย มองบวกตั้ริาสาริหนึ่�ไทย

สู่่ง KGB1YC รั้้บตลิาดิ มี Credit Risk ตำ�า
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นายชัชชัย สฤษ์ดิ�อ็ภิรัักษ์์ Chief Investment 
Officer (รัอ็งกรัรัมการัผู้้้จัดการั สายงาน
จัดการัลงทัุน) บริษัทำหลักทำรัพย์จัดการกองทำุน 
กสิกรไทำย จ�ากัด (บลจ.กสิกรไทำย) เปิดเผย
ว่า บลจ.กสิกรไทำย เสนอขายกองทำุนเปิดเค 
พันธบัตร 1 ปี C (KGB1YC) ทำี่มีนโยบายลงทำุน
ในตั�วเงินคลัง หรือ พันธบัตรรัฐบาลไทำย หรือ 
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทำศไทำย ผ่านกลยุทำธ์
การถือครองทำรัพย์สินทำี่ลงทำุนไว้จนครบอายุ
โครงการ (Buy and Hold) โดยประมาณการ
ผลตอบแทำน 1.20% ต่อปี มีก�าหนดเปิดขายใน
ระหว่างวันทำี่ 9 - 16 มกราคม 2566

“สภาพิตลาดตรัาสารัหน่้ในปัจจุบันม่การัตอ็บ
รัับ (Priced-in) อ็ัตรัาดอ็กเบ่้ยนโยบายทั่�
รัะดับปรัะมาณ 1.75-2.00% แล้ว จากปัจจุบัน
ทั่� 1.25% โดยจะปรัับขึ้นแบบค่อ็ยเป็นค่อ็ยไป 
ส่งผู้ลให้ภาพิรัวมตลาดตรัาสารัหน่้ไทัยยังอ็ย้่
ในรัะดับทั่�สามารัถลงทัุนได้ อ็ย่างไรัก็ด่ หาก
กอ็งทัุน KGB1YC ม่การัลงทัุนในพิันธบัตรั
ปรัะเภทัอ็ัตรัาดอ็กเบ่้ยลอ็ยตัว กอ็งทัุนจะ
ป้อ็งกันความเส่�ยงจากการัเปล่�ยนแปลงขอ็ง
อ็ัตรัาดอ็กเบ่้ยเต็มจำานวน จากการัทั่�ตรัาสารั
ทั่�กอ็งทัุนเข้าลงทัุนในครัั้งน่้เป็นตรัาสารัหน่้ทั่�

อ็อ็กโดยภาครััฐขอ็งปรัะเทัศไทัยเกือ็บทัั้งหมด 
ดังนั้น ผู้้้ลงทัุนจึงวางใจได้ว่ากอ็งทัุน KGB1YC 
ม่ความเส่�ยงจากการัผู้ิดนัดชำารัะหน่้ทั่�ตำ�ามาก” 
นายชัชชัยกล่าว

นายชัชชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า กองทำุน KGB1YC 
เหมาะส�าหรับผู้ลงทำุนทำี่ต้องการล็อกผล
ตอบแทำนภายในระยะเวลาการลงทำุนทำี่ชัดเจน 
โดยผู้ลงทำุนสามารถเริ่มต้นลงทำุนขั้นต�่า  
500 บาทำ ผ่าน App K PLUS, K-My Funds, 
ธนาคารกสิกรไทำย และผู้สนับสนุนการขายและ
รับซื้อคืนหน่วยลงทำุน 

ทำั้งนี้ เมื่อกองทำุนครบก�าหนดอายุโครงการ 
บลจ.กสิกรไทำยจะน�าเงินค่าขายคืนอัตโนมัติ
ไปซื้อหน่วยลงทำุนของกองทำุนใดกองทำุนหนึ่ง
ใน 2 กองทำุน ได้แก่ กองทำุนเปิดเค ตราสารรัฐ
ระยะสั้น (K-TREASURY) หรือ กองทำุนเปิด
เค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) เพื่อเพิ่มโอกาส
รับผลตอบแทำนอย่างต่อเนื่อง ผู้ลงทำุนสามารถ
ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ตามช่องทำางดัง
กล่าว



นางนันทั์มนัส เปี�ยมทัิพิย์มนัส ปรัะธานเจ้าหน้าทั่�บรัิหารัการัลงทัุน บรัิษ์ัทัหลักทัรััพิย์
จัดการักอ็งทัุน ไทัยพิาณิชย์ จำากัด หรัือ็ SCBAM เปิดเผู้ยว่า แนวโน้มเศรัษ์ฐกิจโลกปี 
2566 น่้ ยังม่ความไม่แน่นอ็นส้ง ม่ความเส่�ยงเกิดการัชะลอ็ตัวในหลายปรัะเทัศ และ
ในบางปรัะเทัศก็ม่โอ็กาสเกิดภาวะถดถอ็ยทัางเศรัษ์ฐกิจ จากวิกฤตพิลังงานทั่�ยืดเยื้อ็ 
เงินเฟ้อ็ทั่�ลดลงช้า และสภาวะการัเงินทั่�ยังตึงตัวจากนโยบายทัางการัเงินทั่�เข้มงวด

ขอ็งธนาคารักลางในหลายปรัะเทัศ 

บลัจ.ไทยพัาณิชย์ แนึะกองท่นึริับเศริษฐกิจป้ี 66
เน้นลิงทุนตรั้าสู่ารั้หนี�แลิะอ้างอิงรั้าคาทองคำา เปิีดิต้ว
กองทุน SCBDSHARC1YD เสู่นอขาย 9 - 17 ม.ค.นี�
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โดยการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) เป็น
ปัจจัยทำี่ยังคงมีผลต่อการลงทำุนมากทำี่สุด โดย FED ส่งสัญญาณ
เดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบต่อเนื่อง และมีแนวโน้มขยับ
ขึ้นสูงไปถึงทำี่ระดับ 5%-5.25% หากเงินเฟ้อยังไม่ทำยอยลดลงมา
อยู่ในระดับเป้าหมาย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเงินเฟ้อยังมีแนวโน้ม
ทำรงตัวอยู่ในระดับสูง การเลือกลงทำุนในสินทำรัพย์ทำี่เหมาะสมก็
สามารถสร้างผลตอบแทำนทำี่เอาชนะเงินเฟ้อได้ไม่ยาก บริษัทำฯ 
จึงแนะจัดพอร์ตลงทำุนในกลุ่มสินทำรัพย์ทำี่มีความเสี่ยงต�่าอย่าง
ตราสารหนี้ ทำี่มีการปรับราคาลงในภาวะทำี่อัตราดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น 
และทำองค�า ทำี่มักจะปรับตัวสอดคล้องไปกับภาวะเงินเฟ้อ และจัด
เป็นสินทำรัพย์ทำี่ป้องกันความเสี่ยงหรือเป็นหลุมหลบภัย ส�าหรับ
การลงทำุนในช่วงเวลาทำี่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะทำี่ไม่แน่นอน ซึ่ง
สามารถช่วยลดความเสี่ยงให้กับพอร์ตลงทำุนได้
 
ทำี่ผ่านมา บริษัทำฯ มีการออกเสนอขายกองทำุนทำี่เป็นการลงทำุน
แบบ Double Structured Complex Return มาอย่างต่อ
เนื่อง ด้วยเห็นว่ามีจุดเด่นด้านโอกาสสร้างผลตอบแทำนจากการ
ทำี่ผู้จัดการกองทำุนเลือกลงทำุนในตราสารหนี้คุณภาพดี โดยมี
เป้าหมายให้เงินลงทำุนในส่วนนี้เติบโตครอบคลุมเงินต้น และ
แบ่งเงินส่วนหนึ่งไปลงทำุนในสัญญาออปชั่น (Option) ทำี่มีการ
จ่ายผลตอบแทำนอ้างอิงกับราคาสินทำรัพย์ทำี่น่าสนใจเพื่อสร้าง
ผลตอบแทำน โอกาสนี้ บริษัทำฯ จึงเปิดตัวกองทำุนใหม่รับปี 66 
คือ กองทำุน SCBDSHARC1YD หรือ กองทำุนเปิดไทำยพาณิชย์ 
Double Structured Complex Return 1YD ห้ามขายผู้ลงทำุน
รายย่อย กองทำุน Complex Fund อายุ 1 ปี ทำี่เน้นลงทำุนใน
ตราสารหนี้และทำองค�า 

โดยจะมีการลงทำุนในตราสารหนี้ ประมาณร้อยละ 98.60 ของ
มูลค่าทำรัพย์สินสุทำธิของกองทำุน เพื่อรับเงินลงทำุนคืนพร้อมผล
ตอบแทำน/ดอกเบี้ย ทำี่มีมูลค่าเทำียบเทำ่ากับเงินต้น และสร้างผล
ตอบแทำนส่วนเพิ่มให้กับกองทำุน ด้วยการลงทำุนในสัญญาออปชั่น 
(Option) ทำี่มีการจ่ายผลตอบแทำนอ้างอิงกับราคาทำองค�า Gold 
spot (XAUUSD) อีกร้อยละ 1.40 ของมูลค่าทำรัพย์สินสุทำธิ
ของกองทำุน ลักษณะการจ่ายผลตอบแทำนของสัญญาเป็นแบบ 
twin -win เมื่อราคาทำองค�าปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่เกิน 12% 
เมื่อเทำียบกับราคาสินทำรัพย์ ณ วันเริ่มต้นสัญญา โดยกองทำุนจะ
เปิดขายหน่วยลงทำุนครั้งเดียว ระหว่างวันทำี่ 9-17 มกราคม 2566 
นี้ ด้วยเงินลงทำุนขั้นต�่า 500,000 บาทำ

นางนันทำ์มนัส กล่าวว่า แม้ตลาดตราสารหนี้จะได้รับผลกระทำบ
จากภาวะเงินเฟ้อและทำิศทำางการด�าเนินนโยบายของ FED มา
อย่างหนักในช่วงปี 2565 แต่จากอัตราผลตอบแทำนทำี่ได้ปรับสูง
ขึ้นหลังการเทำขายทำี่เกิดขึ้นทำ�าให้ตราสารหนี้มีความน่าสนใจต่อ
การเข้าลงทำุน นอกจากนี้ ตราสารประเภทำทำองค�า ก็มีปัจจัยหนุน
ทำางด้านราคาทำี่เด่นชัดมากขึ้น ทำั้งจาก แรงกดดันจากการแข็ง
ค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทำี่น้อยลงเมื่อเทำียบกับปี 2565 
และ ความต้องการเข้าถือครองทำองค�าเพื่อกระจายความเสี่ยงใน
การลงทำุนในภาวะทำี่มีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย หรือ
ทำี่เรียกว่า Recession hedge รวมถึงข่าวการเปิดประเทำศของ
จีน (China reopening) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันทำี่ 8 มกราคม ทำี่ผ่านมา 
ทำั้งนี้ ประเทำศจีนถือเป็นประเทำศทำี่มี Consumer Demand ส�าหรับ
ทำองค�ามากสุดในโลก ดังนั้น การกลับมาเปิดประเทำศน่าจะช่วย
หนุนความต้องการให้ฟื้นกลับมา และเป็นโอกาสให้กับกองทำุนทำี่
สามารถหาผลตอบแทำนส่วนเพิ่มจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ทำองค�าได้ อีกทำั้ง อายุโครงการของกองทำุน มีอายุเพียง 1 ปี จึง
มองว่านอกจากจะเป็นโอกาสรับผลตอบแทำนแล้ว ยังสามารถช่วย
ลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องได้อีกด้วย
  
กองทำุนมีความเสี่ยงผิดช�าระหนี้ (default risk) ทำี่อาจเกิดขึ้นจาก
การผิดช�าระหนี้ของผู้ออกตราสาร/เงินฝาก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้
ลงทำุนไม่ได้รับเงินต้นคืนเต็มจ�านวนได้ และผู้ลงทำุนไม่สามารถขาย
คืนหน่วยลงทำุนในช่วงเวลา 1 ปี กองทำุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยง
ด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทำศในส่วนผลตอบแทำนจาก
การลงทำุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เช่น สัญญา
ออปชั่น สัญญาวอร์แรนทำ์ (Warrant) ดังนั้น ผู้ลงทำุนจึงมีความ
เสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้
ทำุกวันทำ�าการทำี่ บลจ.ไทำยพาณิชย์ โทำร. 02-777-7777 กด 0 กด 
6 และผู้สนับสนุนการขายทำุกราย หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมทำี่ 
https://scbam.info/3X7JUoR

ผลการด�าเนินงานในอดีต มิได้ยืนยันผลการด�าเนินงานในอนาคต 
ผู้ลงทำุนควรทำ�าความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทำน 
ความเสี่ยง รวมถึงควรขอค�าแนะน�าเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจ
ก่อนตัดสินใจลงทำุน



บลั.ทิสโก้ ลั่้นึห่้นึไทยทะลั่ 1,700 จ่ด

พรั้้อมเปิีดิช่�อหุ้นกำาไรั้สู่วย ปีนัผลิงาม น่าช้อปี
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บล.ทิิส่โก้คึาดิหุ้นไทิยในช�ว์ง 3-4 เดิ่อนข้้างหน้าทิะลุ 1,700 จุดิ จาก 4 ปััจจัยหนุน 
คึ่อ 1. เศัรุษัฐกิจไทิยโตดิ่ ทิ�องเทิ่�ยว์ฟื้้�นตัว์แข้็งแกรุ�ง 2. จ่นเปัิดิปัรุะเทิศัเรุ็ว์กว์�า

คึาดิ 3. เล่อกตั�งในปัรุะเทิศัช�ว์งคึรุึ�งปัีแรุก และ 4.ตลาดิหุ้นไทิยมักข้ึ�นช�ว์ง 
ไตรุมาส่ 1 พรุ้อมเปัิดิช่�อหุ้นกำาไรุส่ว์ย ปัันผลงามน�าช้อนซุ่่�อ

นายอ็ภิชาติ ผู้้้บรัรัเจิดกุล ผู้้้อ็ำานวยการั
อ็าวุโส สายงานวิเครัาะห์เชิงกลยุทัธ์ 
บรัิษ์ัทัหลักทัรััพิย์ ทัิสโก้ จำากัด เป็ิด้
เผยว่่า ป็ี 2565 ที่่�ผ่านมา ถึือัว่่าเป็็นป็ีที่่�
ไม่ค์่อัยด้่นักสำาห้รับการลงทีุ่นในตลาด้
หุ้้น เพราะผลตอับแที่นขอังตลาด้หุ้้น
โลก (MSCI World Index) ติด้ลบเกือับ 
-20% ถึ้กกด้ด้ันจุากการป็รับเป็ล่�ยน
มาใช้นโยบายการเงินที่่�เข้มงว่ด้ขอัง
ธ์นาค์ารกลางสำาค์ัญต่าง ๆ ที่ั�งในและต่าง
ป็ระเที่ศั อ็ย่างไรัก็ด่ สำาหรัับตลาดหุ้น
ไทัยถือ็ว่าม่ทัิศทัางทั่�ด่กว่าตลาดหุ้นโลก 
(Outperform) โดยให้ผู้ลตอ็บแทันเป็น
บวกเล็กน้อ็ยปรัะมาณ +1%

ภาพรว่มป็ี 2566 บล.ที่ิสโก้มอังเป็็นป็ี
ที่่�ที่้าที่ายการลงทีุ่นอั่กป็ีห้นึ�ง เนื�อังจุาก 
ป็ระการแรก ป็ระเมินว่่าเศัรษัฐกิจุโลก
จุะชะลอัตัว่ลงต่อัเนื�อัง แถึมม่สัญญาณ
บ่งช่�ค์ว่ามเส่�ยงเศัรษัฐกิจุถึด้ถึอัยมากขึ�น
เรื�อัย ๆ โด้ย Jefferies ผ้้ให้้บริการด้้าน
ว่าณิชธ์นกิจุระด้ับโลก ซึ่ึ�งเป็็นพันธ์มิตร
ที่างธ์ุรกิจุขอัง บล.ที่ิสโก้ค์าด้ว่่าเศัรษัฐกิจุ
สห้รัฐฯ จุะเข้าส้่ภาว่ะถึด้ถึอัยในช่ว่งค์รึ�ง
ป็ีห้ลัง เพราะฉะนั�นในช่ว่งป็ลายไตรมาส 
1 ต่อัเนื�อังไตรมาส 2 บล.ที่ิสโก้ค์าด้ว่่าจุะ
เป็็นช่ว่งห้ัว่เล่�ยว่ห้ัว่ต่อัที่่�สำาค์ัญที่่�จุะต้อัง
ป็ระเมินตัว่เลขเศัรษัฐกิจุต่าง ๆ อั่กค์รั�ง

เพื�อัจุะให้้เห้็นภาพการลงทีุ่นที่่�ชัด้เจุนขึ�น

ป็ระการที่่�สอัง ค์ือั การด้ำาเนินนโยบาย
การเงินขอังธ์นาค์ารกลางสำาค์ัญต่าง 
ๆ ยังม่แนว่โน้มเข้มงว่ด้อัย้่ ด้้ว่ยการขึ�น
ด้อักเบ่�ยต่อัเนื�อังและอัาจุค์้างอัย้่ในระด้ับ
ส้งตลอัด้ที่ั�งป็ี 2566 ผสานกับธ์นาค์าร
กลางสห้ภาพยุโรป็ (ECB) จุะเริ�มลด้ขนาด้
งบดุ้ลลงเด้ือันละ 1.5 ห้มื�นล้านย้โรตั�งแต่
เด้ือัน ม่นาค์ม 2566 เป็็นต้นไป็ ด้ังนั�น 
แนว่โน้มอััตราด้อักเบ่�ยที่่�ส้งขึ�นและการ
ด้ึงสภาพค์ล่อังอัอักจุากระบบมากขึ�น จุะ
เป็็นโจุที่ย์การลงทีุ่นที่่�ที่้าที่ายมากในป็ีน่�

อัย่างไรก็ตาม สำาห้รับการลงทีุ่นในตลาด้
หุ้้นไที่ย บล.ที่ิสโก้ยังค์งมุมมอังเชิงบว่ก
ในระยะ 3-4 เด้ือันข้างห้น้า ห้ลัก ๆ จุาก
ห้ลายป็ัจุจุัยเกื�อัห้นุน 1.ค์าด้เศัรษัฐกิจุ
ไที่ยยังม่โมเมนตัมการเติบโตที่่�ด้่จุากแนว่
โน้มการที่่อังเที่่�ยว่ที่่�ฟื้นตัว่แข็งแกร่ง และ
มาตรการกระตุ้นเศัรษัฐกิจุต่าง ๆ จุาก
ภาค์รัฐ 2.จุ่นเป็ิด้ป็ระเที่ศัเร็ว่กว่่าค์าด้
ในว่ันที่่� 8 ม.ค์. น่� ซึ่ึ�งไที่ยได้้ป็ระโยชน์
โด้ยตรง 3.โอักาสเกิด้การเลือักตั�งในช่ว่ง
ค์รึ�งแรกขอังป็ีน่� ซึ่ึ�งป็กติตลาด้หุ้้นไที่ยมัก
จุะตอับสนอังในที่างบว่ก 3-6 เด้ือันก่อัน
ล่ว่งห้น้า และ 4.ข้อัม้ลสถึิติในเชิงบว่ก 

ตลาด้หุ้้นไที่ยมักป็รับตัว่ขึ�นในไตรมาส 1 
ขอังทีุ่กป็ี โด้ยนับตั�งแต่ป็ี 2553 เป็็นต้น
มา ม่โอักาสมากกว่่า 90% และให้้ผล
ตอับแที่นเป็็นบว่กเฉล่�ย +3.4% แต่ห้ากไม่
ค์ำานึงถึึงป็ี 2563 ที่่�ได้้รับผลกระที่บอัย่าง
ห้นักจุากการอัุบัติขึ�นขอังการแพร่ระบาด้
โค์ว่ิด้ ผลตอับแที่นจุะเป็็นบว่กเฉล่�ย 
+6.1%

บล.ทัิสโก้มอ็ง SET Index ในช่วง 3-4 
เดือ็นข้างหน้าน่้ม่โอ็กาสแกว่งซิกแซกขึ้น
ไปทั่�เป้าหมายเชิงกลยุทัธ์ในกรัณ่ฐานทั่� 
1,700-1,720 จุดและในกรัณ่ด่ทั่� 1,750-
1,780 จุด สำาหรัับกลยุทัธ์การัลงทัุน ด้วย
ช่วงเวลาน่้กำาลังเข้าส้่ฤด้กาลการัปรัะกาศ
ผู้ลปรัะกอ็บการัและจ่ายเงินปันผู้ล
ปรัะจำาปี บล.ทัิสโก้จึงเน้นไปทั่�กำาไรัและ
เงินปันผู้ลซึ�งเป็นพิื้นฐานสำาคัญ่ขอ็งหุ้น
แต่ละตัว สำาหรัับหุ้นเด่นเดือ็นมกรัาคมทั่�
บล.ทัิสโก้แนะนำา คือ็ AP, BBL, CENTEL, 
EGCO, INTUCH, KKP, MAKRO, 
PTTEP และ TU ด้านแนวรัับสำาคัญ่
ขอ็งหุ้นไทัยเดือ็นน่้อ็ย้่ทั่� 1,650, 1,640, 
1,630 จุด และแนวต้านสำาคัญ่ขอ็ง SET 
Index เดือ็นน่้อ็ย้่ทั่� 1680, 1,700-1,720 
จุดตามลำาดับ



“ทิรุ่น่ต่�” ให้กรุอบดิัชน่หุ้นเดิ่อน ม.คึ. 2566 ทิ่�รุะดิับ 1620-1700 จุดิ 
แนะลงทิุนหุ้น 5 ธ่มหลัก เช�นหุ้นอิงเศัรุษัฐกิจในปัรุะเทิศัไดิ้รุับผลดิ่

จากมาตรุการุ “ช้อปัดิ่ม่คึ่น” หุ้นทิ�องเทิ่�ยว์ หุ้นปัันผล

สำานึักทริ่นึ่ตั้่� ป้ริะเมินึเด้อนึ ม.ค. 66 SET

วิ�งในกรั้อบ 1620-1700 จุดิ
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นายณัฐชาต เมฆมาสิน ผู้้้ช่วยกรัรัมการัผู้้้จัดการั 
ฝ่ายวิเครัาะห์หลักทัรััพิย์ บรัิษ์ัทัหลักทัรััพิย์ ทัรั่น่ต่้ จำากัด 
เป็ิด้เผยถึึงที่ิศัที่างการลงทีุ่นเด้ือันมกราค์ม 2566 ว่่า ค์าด้ 
SET Index แกว่่งตัว่ในกรอับ 1620-1700 จุุด้ ในเชิงกล
ยุที่ธ์์ แนะถึือัค์รอังหุ้้นเพื�อั Let profit run สำาห้รับหุ้้นที่่�ได้้
เข้าซึ่ื�อัช่ว่งด้ัชน่ตำ�ากว่่าระด้ับ 1640 จุุด้ โด้ยการถึือัค์รอัง 
ยังค์งเน้นไป็ที่่�ธ์่มการลงทีุ่นแนะนำาห้ลักขอังเราป็ระจุำา
ไตรมาส 1 

ซึ�งได้แก่ 1. กลุ่ม Domestic cyclical ทั่�อ็ิงกับการัเติบโต
ขอ็งเศรัษ์ฐกิจในปรัะเทัศ ได้แก่ GLOBAL, PLANB, SC, 
STEC 

2. กลุ่มทั่�เก่�ยวข้อ็งกับภาคการัทั่อ็งเทั่�ยวและรัาคายังคง
ปรัับตัว Laggard ได้แก่ กลุ่ม PF&REIT 

3. กลุ่ม Anti-Commodity ทั่�ได้ปรัะโยชน์จากรัาคา
โภคภัณฑ์ขาลง ได้แก่ GPSC 

4. กลุ่ม Counter Cyclical เพิื�อ็ Hedging พิอ็รั์ตหาก
เศรัษ์ฐกิจชะลอ็เรั็วกว่าคาด ได้แก่ JMT 5. กลุ่มหุ้นปันผู้ล
ส้งทั่�เข้าส้่ High season ได้แก่ ADVANC, SCC, TISCO

ป็ระเมินว่่าที่ิศัที่างด้ัชน่ SET ในช่ว่งเด้ือันมกราค์มยังไม่ม่
อัะไรน่ากังว่ลใจุมากนัก โด้ยแรงกด้ด้ันที่่�จุะเกิด้ขึ�นจุากการ
ไถึ่ถึอันกอังทีุ่น LTF นั�นมอังไม่ม่นัยสำาค์ัญ โด้ยน่าจุะอัย้่

ในระด้ับตำ�ากว่่า 8 พันล้านบาที่ ห้ลังนักลงทีุ่นส่ว่นให้ญ่ที่่�ม่
การเข้าซึ่ื�อักอังทีุ่นน่�ในป็ี 2017 ยังค์งป็ระสบผลขาด้ทีุ่นอัย้่ 
จุึงอัาจุจุะไม่ได้้ม่แรงจุ้งใจุในการขายกอังมากนัก

ในส่ว่นขอังป็ัจุจุัยกระตุ้นอัื�น มอังไป็ยังมาตรการ ‘ช้อัป็ด้่ม่
ค์ืน’ ที่่�น่าจุะช่ว่ยเข้ามาสร้างส่สันให้้กับการจุับจุ่ายใช้สอัย
ในป็ระเที่ศัได้้บ้าง ส่ว่นที่างภาค์การค์ลังสห้รัฐฯ จุับตา
ค์ว่ามค์าด้ห้ว่ังขอังนักลงทีุ่นเชิงบว่กต่อัการอัอักมาตรการ
กระตุ้นเศัรษัฐกิจุรอับให้ม่ ภายห้ลังจุากการเข้ามาที่ำางาน
อัย่างเป็็นที่างการขอัง Congress ชุด้ให้ม่ ซึ่ึ�งม่การเป็ล่�ยน
ขั�ว่เส่ยงข้างมากจุากพรรค์เด้โมแค์รตไป็เป็็นร่พับลิกัน

สำาห้รับการป็ระชุมธ์นาค์ารกลางในเด้ือันน่� ม่ที่่�น่าจุับตา
ได้้แก่ การป็ระชุมกนง.ขอังไที่ยในว่ันที่่� 25 มกราค์ม ซึ่ึ�ง
ห้ากม่การขึ�นด้อักเบ่�ยต่อัเนื�อังเป็็นค์รั�งที่่� 4 ไป็อัย้่ที่่� 1.50% 
ก็ไม่ได้้ถึือัเป็็นเรื�อังที่่� Surprise แต่อัย่างใด้

ส่ว่นป็ัจุจุัยที่่�น่าติด้ตามระยะสั�นได้้แก่ รายงานตัว่เลขภาค์
การผลิตขอังป็ระเที่ศัสำาค์ัญต่างๆที่่�ด้้เห้มือันจุะอัอักมา
อั่อันแอัมากขึ�น เป็ิด้ค์ว่ามเส่�ยงต่อัภาค์การส่งอัอักขอัง
ไที่ยในช่ว่งถึัด้ไป็ รว่มถึึงรายงานตัว่เลขตลาด้แรงงาน
ขอังสห้รัฐฯป็ระจุำาเด้ือันธ์.ค์. ซึ่ึ�งม่โอักาสเป็็นตัว่กำาห้นด้
แผนการด้ำาเนินนโยบายการเงินขอัง Fed ในช่ว่งถึัด้ไป็ 
โด้ยเฉพาะห้ากตัว่เลขจุริงอัอักมาที่รงตัว่ห้รือัอั่อันแอั
จุากเด้ือันก่อัน เนื�อังจุากจุะเป็็นการยืนยันถึึงแผนการลด้
ค์ว่ามเร็ว่การขึ�นด้อักเบ่�ยขอัง Fed ในช่ว่งถึัด้ไป็ได้้



IAA มอบห่้นึเด�นึ ADVANC, AOT, BBL, COM7, CPALL 

เลิ็งสู่ิ�นไตรั้มาสู่แรั้กปีนีี� SETเฉลิี�ยอย่่ที� 1,694 จุดิ

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

(ส่มาคึมนักว์ิเคึรุาะห์การุลงทิุน) IAA เผยผลส่ำารุว์จกูรุู ส่�ว์นใหญ่� 
ส่ิ�นไตรุมาส่แรุกปัีน่� SET เฉุล่�ยอยู�ทิ่� 1,694 จุดิ พรุ้อมแจก 5 หุ้นเดิ�น 

ADVANC, AOT, BBL, COM7, CPALL

นายสมบัติ นรัาวุฒิชัย เลขาธิการัสมาคมนักวิเครัาะห์
การัลงทัุน แถึลงผลการสำารว่จุค์ว่ามเห้็นขอังนักว่ิเค์ราะห้์
และผ้้จุัด้การกอังทีุ่นต่อัมุมมอังในด้้านการลงทีุ่นและค์าด้
การณ์ที่ิศัที่างด้ัชน่ราค์าหุ้้นไที่ย (SET Index) โด้ยค์รั�งน่�ม่
ผ้้ตอับแบบสำารว่จุที่ั�งห้มด้ 26 บริษััที่ แบ่งเป็็นบริษััที่ห้ลัก
ที่รัพย์จุำานว่น 22 บริษััที่ บริษััที่ห้ลักที่รัพย์จุัด้การกอังทีุ่น
จุำานว่น 3 บริษััที่ และบริษััที่โกลด้์ฟิว่เจุอัร์ส 1 บริษััที่ ผล
สำารว่จุโด้ยสรุป็ ด้ังน่�

สมมติฐาน GDP ป็ี 66 นั�นผ้้ตอับทีุ่กรายมอังว่่าเป็็นบว่ก 
ผ้้ตอับที่่�ให้้ตัว่เลขตำ�าสุด้ค์ือั 2.90% ส่ว่นค์่าเฉล่�ยอัย้่ที่่� 
3.60% ลด้ลงจุากการสำารว่จุค์รั�งก่อัน (ต.ค์.65) ซึ่ึ�งเค์ยใช้
สมมติฐานที่่� 3.86%

ที่างด้้านสมมติฐานราค์านำ�ามัน ม่ค์่าเฉล่�ยขอังผ้้ตอับ
แบบสอับถึามที่่� 87.22 เห้ร่ยญสห้รัฐต่อับาร์เรล โด้ยแยก
ตามกลุ่ม ม่ผ้้ตอับด้ังน่�
• 80 – 89.99 เห้ร่ยญสห้รัฐ ม่ผ้้ตอับร้อัยละ 38.46
• 90 – 99.99 เห้ร่ยญสห้รัฐ ม่ผ้้ตอับร้อัยละ 61.54

ผลสำารว่จุค์ว่ามเห้็นขอังนักว่ิเค์ราะห้์และผ้้จุัด้การกอังทีุ่น
ร้อัยละ 69.23 มอังว่่าด้ัชน่ราค์าหุ้้นไที่ยในช่ว่งไตรมาสที่่� 1 
ม่แนว่โน้มไป็ในที่ิศัที่างบว่ก ในขณะที่่�ผ้้ตอับแบบสอับถึาม
ร้อัยละ 15.38 เที่่ากัน ที่่�มอังไป็ในที่ิศัที่างลบ และมอัง
ว่่าม่แนว่โน้ม Sideways ห้รือัไม่เป็ล่�ยนแป็ลงไป็มากจุาก
ไตรมาส 4 ป็ี 2565

ที่ั�งน่�ค์่าเฉล่�ยด้ัชน่หุ้้นไที่ยสิ�นไตรมาสที่่� 1 นักว่ิเค์ราะห้์ และ
ผ้้จุัด้การกอังทีุ่นค์าด้ว่่า จุะเฉล่�ยอัย้่ที่่� 1,694 จุุด้

เมื�อัให้้มอังยาว่ไป็จุนถึึงสิ�นป็ี 2566 ป็ัจุจุัยที่่�ม่ผลบว่ก
ต่อัด้ัชน่ราค์าหุ้้นไที่ยในป็ี 2566 ได้้แก่ เศัรษัฐกิจุภายใน
ป็ระเที่ศั ผ้้ตอับแบบสำารว่จุ 96.15% เที่ค์ะแนนให้้อัย่าง
ชัด้เจุนว่่าเป็็นผลบว่ก รอังลงมาผ้้ตอับ 80.77% ผล
ป็ระกอับการ บจุ.ป็ี66 และ Fund Flows จุากต่างป็ระเที่ศั
ส้่ตลาด้หุ้้นไที่ย ม่ผ้้ตอับ 76.92% ขณะที่่�ป็ัจุจุัยด้้าน
การเมือังในป็ระเที่ศั ม่ผ้้ตอับว่่าเป็็นผลบว่ก 73.08%

ส่ว่นป็ัจุจุัยที่่�จุะส่งผลในด้้านลบต่อัตลาด้ทีุ่นไที่ยในขณะน่�
จุนถึึงสิ�นป็ี 2566 ได้้แก่ ป็ัจุจุัยด้้านเศัรษัฐกิจุต่างป็ระเที่ศั
ที่ั�ง อัเมริกา ยุโรป็ เอัเช่ย ผ้้ตอับที่ั�งห้มด้ เที่ค์ะแนน
ให้้อัย่างชัด้เจุนว่่าเป็็นผลลบ รอังลงมาการลด้ห้รือัยุติ
มาตรการผ่อันค์ลายเชิงป็ริมาณ (QE) ขอังป็ระเที่ศัสำาค์ัญ
ที่ั�ว่โลก ม่ผ้้ตอับ 62.96% ตามมาด้้ว่ยป็ัจุจุัยด้้านการเมือัง
ในต่างป็ระเที่ศั ม่ผ้้ตอับ 53.85% ตามลำาด้ับ

ป็ัจุจุัยที่่�ค์ว่รจุับตามอังที่่�ม่ผลต่อัการขับเค์ลื�อันตลาด้ใน
ไตรมาส 1 ผ้้ตอับส่ว่นให้ญ่มอังว่่าการกลับมาเป็ิด้ป็ระเที่ศั
ขอังจุ่น และการเลือักตั�งภายในป็ระเที่ศั

สมาค์มนักว่ิเค์ราะห้์ฯ ได้้สอับถึามค์ว่ามเห้็นขอังนัก
ว่ิเค์ราะห้์และผ้้จุัด้การกอังทีุ่นเก่�ยว่กับ ข้อัเสนอัแนะว่่า

พรรค์การเมือังค์ว่รม่นโยบายเรื�อังใด้ที่่�ม่ผลบว่กต่อัภาว่ะ
เศัรษัฐกิจุ ค์ุ้มค์่ากับผลกระที่บที่างงบป็ระมาณ ส่ว่น
ให้ญ่เสนอัให้้ม่มาตรการกระตุ้นเศัรษัฐกิจุที่ั�งในระยะสั�น
และระยะยาว่ แยกเป็็นร้อัยละ 52.38 ขอังผ้้ตอับให้้เร่ง
ลงทีุ่นในโค์รงสร้างพื�นฐาน และนโยบายกระตุ้นเศัรษัฐกิจุ
ฐานราก ถึัด้มาจุำานว่นร้อัยละ 33.33 ขอังผ้้ตอับ เสนอั
นโยบายที่่�เพิ�มกำาลังซึ่ื�อัแก่ป็ระชาชน เพื�อักระตุ้นการ
บริโภค์ ได้้แก่ ป็รับขึ�นค์่าแรงขั�นตำ�า ชะลอัการเก็บภาษั่
หุ้้น อั่กที่ั�งพัฒนาฝีมือัแรงงาน / ระบบการศัึกษัาไที่ย และ
ผ้้ตอับร้อัยละ 23.81 เสนอัด้้านการช่ว่ยเห้ลือัภาค์ธ์ุรกิจุ 
ได้้แก่ นโยบายกระตุ้นการลงทีุ่น สนับสนุนการลงทีุ่นใน
อัุตสาห้กรรมให้ม่ ขยายตลาด้ส่งอัอัก

ด้้านการป็รับอััตราด้อักเบ่�ยนโยบายขอัง กนง. ในป็ี 2566 
ม่นักว่ิเค์ราะห้์ถึึง 46.15% ที่่�ค์าด้ว่่าจุะป็รับขึ�น 0.50% ส่ว่น
ที่่�เห้ลือันั�น ม่ 42.31% ที่่�มอังว่่าป็รับขึ�น 0.75% ผ้้ตอับ 
7.69% ที่่�มอังว่่าจุะป็รับขึ�น 0.25% และม่ 3.85% ที่่�มอังว่่า
ป็รับขึ�น 1% ห้รือัมากกว่่า ตามลำาด้ับ

ค์าด้การณ์กำาไรสุที่ธ์ิต่อัหุ้้น (EPS) ป็ี 2566 ขอังตลาด้
เฉล่�ยที่่� 105.34 บาที่ เพิ�มขึ�นกว่่าผลสำารว่จุค์รั�งก่อัน ซึ่ึ�งอัย้่
ที่่� 100.36 บาที่ต่อัหุ้้น โด้ย แยกตามกลุ่มม่ผ้้ตอับด้ังน่�

• 90 – 99.99 บาที่ ม่ผ้้ตอับร้อัยละ 15
• 100 – 109.99 บาที่ ม่ผ้้ตอับร้อัยละ 75
• 110 – 119.99 บาที่ ม่ผ้้ตอับร้อัยละ 10

EPS Growth ขอังป็ี 2566 ค์าด้ว่่า EPS Growth เฉล่�ยอัย้่
ที่่�ร้อัยละ 7.06 เมื�อัแยกตามช่ว่งระด้ับการเติบโต จุะอัย้่
ระห้ว่่างร้อัยละ
• 1 - 9.99 ม่ผ้้ตอับร้อัยละ 70
• 10 - 19.99 ม่ผ้้ตอับร้อัยละ 30
 
สำาห้รับจุุด้ส้งสุด้ขอัง SET Index ตลอัด้ป็ี 66 เฉล่�ยที่่�
ระด้ับ 1,773 จุุด้ ที่ั�งน่�ม่ผ้้ตอับแบบสอับถึามร้อัยละ 64.71 
ที่่�ค์าด้ว่่าด้ัชน่จุะที่ำาจุุด้ส้งสุด้ 1,701 – 1,800 จุุด้ รอังลงมา
ผ้้ตอับร้อัยละ 23.53 ที่่�ค์าด้ว่่าจุุด้ส้งสุด้จุะอัย้่ในช่ว่ง 1,801 
– 1,900 และผ้้ตอับร้อัยละ 11.76 มอังว่่า จุุด้ส้งสุด้จุะอัย้่
ในช่ว่ง 1,601 – 1,700 ตามลำาด้ับ

เมื�อัมอังจุุด้ตำ�าสุด้ขอังป็ี 2566 นักว่ิเค์ราะห้์และผ้้จุัด้การ
กอังทีุ่น ค์าด้การณ์จุุด้ตำ�าสุด้ขอังด้ัชน่ราค์าหุ้้นไที่ย (SET 
Index) ป็ี 2566 ม่ค์่าเฉล่�ยจุุด้ตำ�าสุด้ที่่� 1,554 จุุด้

ที่ั�งน่�นักว่ิเค์ราะห้์ และผ้้จุัด้การกอังทีุ่นค์าด้เป็้าห้มายด้ัชน่ 
ณ ว่ันสิ�นป็ี 2566 ม่ค์่าเฉล่�ยอัย้่ที่่� 1,741 จุุด้ ซึ่ึ�งเพิ�มขึ�น 56 
จุุด้จุากระด้ับค์าด้การณ์ไว่้ค์รั�งก่อัน อัย้่ที่่� 1,685 จุุด้

ค์ว่ามเห้็นขอังนักว่ิเค์ราะห้์และผ้้จุัด้การกอังทีุ่นเก่�ยว่กับ
การจุัด้พอัร์ตการลงทีุ่น แนะนำา ให้้ม่เงินสด้ / เงินฝาก
ระยะสั�นร้อัยละ 12 ขอังพอัร์ต และม่กอังทีุ่นตราสารห้น่�

ร้อัยละ 20.12

ส่ว่นการลงทีุ่นในสินที่รัพย์ที่่�ม่ค์ว่ามเส่�ยงส้งนั�น แนะนำา
ให้้แบ่งเงินลงทีุ่นไว่้ในหุ้้นไที่ยห้รือักอังทีุ่นหุ้้นไที่ย ร้อัยละ 
28.52 รอังลงมา ลงทีุ่นในหุ้้นต่างป็ระเที่ศัห้รือักอังทีุ่นหุ้้น
ต่างป็ระเที่ศั ร้อัยละ 23.60 ตามมาด้้ว่ยการแบ่งเงินลงทีุ่น
ไว่้ในที่อังค์ำา ร้อัยละ 7.92 และกอังทีุ่นอัสังห้า/REIT ร้อัย
ละ 7.52 และสินที่รัพย์อัื�นๆ เช่น กอังทีุ่นรว่มโค์รงสร้าง
พื�นฐาน นำ�ามัน ร้อัยละ 0.32

โด้ยค์ว่ามเห้็นต่อัการลงทีุ่นหุ้้นต่างป็ระเที่ศั / กอังทีุ่นหุ้้น
ต่างป็ระเที่ศั แนะนำากอังทีุ่นหุ้้นจุ่น และเว่่ยด้นาม จุากการ
เป็ิด้กิจุกรรมเศัรษัฐกิจุกลับมาป็กติอั่กค์รั�ง

ห้มว่ด้ธ์ุรกิจุที่่�แนะนำาเพิ�ม- ลด้นำ�าห้นักการลงทีุ่นใน
ไตรมาส 1

สำาห้รับในการลงทีุ่นหุ้้นไที่ยนั�น แนะนำาให้้เพิ�มนำ�าห้นักการ
ลงทีุ่น ในห้มว่ด้ธ์ุรกิจุ ค์้าป็ล่ก ธ์นาค์าร การที่่อังเที่่�ยว่

ในขณะที่่�ให้้ลด้นำ�าห้นักการลงทีุ่นใน ห้มว่ด้ธ์ุรกิจุป็ิโตรเค์ม่ 
พลังงานและสาธ์ารณ้ป็โภค์ รว่มถึึงชิ�นส่ว่นอัิเล็กที่รอันิกส์

หุ้นเด่น

รายชื�อัหุ้้นที่่�นักว่ิเค์ราะห้์แนะนำาโด้ยม่จุำานว่นสำานัก
ว่ิเค์ราะห้์แนะนำาตรงกันตั�งแต่ 4 สำานักขึ�นไป็ ม่ด้ังน่� (เร่ยง
ชื�อัตามอัักษัรย่อั)

1. ADVANC เป็นหุ้น Defensive ทั่�ได้ปรัะโยชน์จากการั
ฟ้�นตัวขอ็งภาคการัทั่อ็งเทั่�ยว จ่ายเงินปันผู้ันสมำ�าเสมอ็
รัาว 4% ต่อ็ปี และปรัะมาณการัณ์กำาไรัม่ Upside จาก
การัต่อ็ยอ็ดเข้าส้่ธุรักิจการัเงิน คือ็ Virtual Bank

2. AOT มอ็งว่าผู้ลปรัะกอ็บการัจะพิลิกเป็นกำาไรัหลังการั
ทั่อ็งเทั่�ยวฟ้�นตัว

3. BBL โดยมอ็งว่าได้ปรัะโยชน์จากการัฟ้�นตัวทัาง
เศรัษ์ฐกิจ และเป็นธนาคารัทั่�ได้ปรัะโยชน์ส้งสุดจากการั
ปรัับขึ้นดอ็กเบ่้ยเงินก้้ภาคธุรักิจ

4. COM7 ปัจจัยสนับสนุนจาก 1) ความเชื�อ็มั�นผู้้้บรัิโภค
ไทัยทั่�ส้งขึ้น 2) การัครัอ็บครัอ็งมือ็ถือ็ 5G ทั่�ส้งขึ้น และ 
3) เดินหน้าขยายสาขา 150 แห่งตามแผู้นต่อ็เนื�อ็ง (ปี 
2022 ขยายไปแล้ว 113 สาขา)

5. CPALL ปัจจัยสนับสนุนจากการับรัิโภคฟ้�นตัวต่อ็รัับ
มาตรัการักรัะตุ้นเศรัษ์ฐกิจและการัเข้ามาขอ็งนักทั่อ็ง
เทั่�ยวต่างชาติ หนุนการัขยายตัวขอ็ง Same Store 
Sales Growth (SSSG)



หลักทัรััพิย์บัวหลวง ช่้ตลาดหุ้นย่อ็ตัว โอ็กาสด่ในการัทัยอ็ยซื้อ็ “กอ็งทัุน SSF-RMF” 
เพิื�อ็นำาไปลดหย่อ็นภาษ์่ปี 2565 ช้กรัะจายการัลงทัุนผู้่าน “กอ็งทัุนตรัาสารัหน่้ กอ็งทัุน

หุ้นทัั�วโลกกอ็งทัุนหุ้นไทัย” พิรั้อ็มแนะนำารัะบบบรัิหารัพิอ็รั์ตการัลงทัุนผู้่านกอ็งทัุน
รัวมแบบอ็ัตโนมัติตัวช่วยจัดพิอ็รั์ตกอ็งทัุนรัวมแบบมือ็อ็าช่พิ

บลั.บัวหลัวง แนึะลังท่นึ “กองท่นึ SSF-RMF”

ลิดิหย่อนภาษีปี ี65 ช่วงตลิาดิหุ้นย่อต้ว

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

นายเสริมศูักิดิ� วงศู์สิทธุิโชคุ ผู้อ�านวยกิารอาวุโส ฝ่ายคุ้าต่ราสารกิารเงิน บ่ริษัท
หลักิทรัพย์ บ่ัวหลวง จ�ากิัด (มหาชน) กล่าว่ว่่า ในช่ว่งที่่�ผ่านมาสินที่รัพย์เส่�ยงที่ั�ว่
โลกพักฐานย่อัตัว่ลงมาพอัสมค์ว่ร ที่ั�งตลาด้หุ้้นสห้รัฐฯ

และตลาด้ป็ระเที่ศัพัฒนาแล้ว่ จุากสถึานการณ์อััตราเงินเฟ้อัส้ง และอััตรา
ด้อักเบ่�ยที่ั�ว่โลกที่่�อัย้่ระด้ับส้งแต่นับตั�งแต่ต้นเด้ือันพฤศัจุิกายนที่่�ผ่านมา เราเริ�ม
เห้็นสัญญาณอััตราเงินเฟ้อั โด้ยเฉพาะในสห้รัฐฯ ส้งขึ�นน้อัยกว่่าที่่�ค์าด้การณ์ 
แม้ธ์นาค์ารกลางสห้รัฐ (Fed) จุะยังค์งป็รับขึ�นอััตราด้อักเบ่�ยนโยบายอั่กในป็ีน่� 
ที่่ามกลางแรงกด้ด้ันด้้านเงินเฟ้อัที่่�ยังอัย้่ระด้ับส้ง แต่อััตราที่่�เพิ�มขึ�นในป็ี 2566 
อัาจุน้อัยลง 

จุากภาพรว่มตลาด้หุ้้นในช่ว่งน่�ที่่�ย่อัตัว่ลงมา ขณะที่่�ในช่ว่ง 1-2 ป็ีข้างห้น้า มอัง
สินที่รัพย์เส่�ยงม่โอักาสฟื้นตัว่ส้ง จุากค์ว่ามเส่�ยงเงินเฟ้อัในสห้รัฐฯ ที่่�ค์งไม่ส้งไป็
กว่่าน่�ห้ลังผ่านจุุด้ส้งสุด้มาแล้ว่ ป็ระกอับกับอััตราด้อักเบ่�ยในป็ี 2566
ม่โอักาสที่รงตัว่ห้รือัป็รับตัว่ลด้ลงได้้ ส่ว่นตลาด้หุ้้นจุ่นที่่�ม่ป็ระเด้็น ZERO-COVID 
เชื�อัในช่ว่งค์รึ�งแรกป็ี 2566 จุะเริ�มเห้็นค์ว่ามชัด้เจุนในการเป็ิด้ป็ระเที่ศั ฉะนั�นช่ว่ง
น่�ถึือัเป็็นจุังห้ว่ะที่่�ด้่ในการที่ยอัยสะสมกอังทีุ่นรว่มเพื�อัการอัอัม (SSF) และกอังทีุ่น
รว่มเพื�อัการเล่�ยงช่พ (RMF) เพื�อันำาไป็ลด้ห้ย่อันภาษั่ป็ี 2565

สำาห้รับการลงทีุ่นในกอังทีุ่น SSF-RMF รายงาน BLS Top Funds ขอังห้ลักที่รัพย์
บัว่ห้ลว่ง แนะนำานักลงทีุ่นกระจุายการลงทีุ่นอัอักเป็็น 3 ส่ว่นห้ลัก ค์ือั 1. กอังทีุ่น
ตราสารห้น่� ที่่�ม่นโยบายลงทีุ่นในตราสารห้น่�ป็ระเภที่ต่าง ๆ ภาค์รัฐและเอักชน
ที่ั�งในและต่างป็ระเที่ศั เพราะกอังทีุ่นตราสารห้น่�จุะช่ว่ยที่ำาให้้พอัร์ตลงทีุ่นไม่
ผันผว่นมากนัก และสามารถึสร้างผลตอับแที่นได้้อัย่างต่อัเนื�อัง ไม่ห้ว่ือัห้ว่า เน้น
ค์ว่ามมั�นค์ง เห้มาะกับผ้้ที่่�รับค์ว่ามเส่�ยงได้้ตำ�า สำาห้รับกอังทีุ่นแนะนำา ค์ือั กอังทีุ่น
เป็ิด้เค์เค์พ่ อัินค์ัมเพื�อัการเล่�ยงช่พ ชนิด้ที่ั�ว่ไป็ (KKP INRMF) ที่่�ม่นโยบายลงทีุ่น
ในตราสารห้น่�ขอังบริษััที่เอักชนที่่�ม่ป็ัจุจุัยพื�นฐานที่่�ด้่ม่แนว่โน้มเติบโตส้งและม่
เสถึ่ยรภาพที่างการเงินที่่�ด้่

2. กอังทีุ่นหุ้้นที่ั�ว่โลก ที่่�ม่นโยบายกระจุายการลงทีุ่นไป็ในหุ้้นขอังบริษััที่ชั�นนำาระด้ับ
โลกเห้มาะกับผ้้ที่่�รับค์ว่ามเส่�ยงได้้ส้ง ซึ่ึ�งกอังทีุ่นป็ระเภที่น่�จุะช่ว่ยเพิ�มโอักาสในการ
สร้างผลตอับแที่นที่่�ด้่ที่างห้นึ�งให้้กับนักลงทีุ่น

สำาห้รับกอังทีุ่นแนะนำา ค์ือั กอังทีุ่นเป็ิด้บัว่ห้ลว่งหุ้้นโกลบอัลเพื�อัการเล่�ยงช่พ 
(B-GLOBALRMF) ม่นโยบายลงทีุ่นหุ้้นที่ั�ว่โลกค์ุณภาพด้่ เติบโตส้ง โด้ยจุะกระจุาย
ตัว่ไป็ในห้ลากห้ลายกลุ่มอัุตสาห้กรรมห้นุนให้้พอัร์ตไม่กระจุุกตัว่อัย้่ในป็ระเที่ศัใด้
ป็ระเที่ศัห้นึ�ง ขณะที่่�ผลตอับแที่นในช่ว่งที่่�ผ่านมาสามารถึที่ำาผลงานอัอักมาได้้ด้่
ก่อันย่อัตัว่ลงในป็ีน่�ตามตลาด้หุ้้นที่ั�ว่โลก 

3.กอังหุ้้นไที่ย ที่่�ม่นโยบายลงทีุ่นในหุ้้นขอังบริษััที่ที่่�ม่ป็ัจุจุัยพื�นฐานที่่�ด้่ ซึ่ึ�งกอังทีุ่น
ป็ระเภที่น่�นักลงทีุ่นยังค์งต้อังม่ติด้พอัร์ตไว่้ เนื�อังจุากภาพรว่มเศัรษัฐกิจุไที่ยยังค์ง
อัย้่ในที่ิศัที่างฟื้นตัว่อัย่างต่อัเนื�อังจุากการเป็ิด้เมือัง ซึ่ึ�งได้้รับแรงห้นุนห้ลักมาจุาก
ภาค์การที่่อังเที่่�ยว่และการบริโภค์จุากภาค์เอักชน ขณะที่่�ค์ณะกรรมการนโยบาย
การเงิน (กนง.) ม่แนว่โน้มป็รับขึ�นอััตราด้อักเบ่�ยแบบค์่อัยเป็็นค์่อัยไป็ ที่ำาให้้ยังเป็็น
ป็ัจุจุัยสนับสนุนเศัรษัฐกิจุให้้ฟื้นตัว่ต่อัไป็ได้้ สำาห้รับกอังทีุ่นแนะนำา ค์ือั

กอังทีุ่นเป็ิด้เค์เค์พ่หุ้้นทีุ่นเพื�อัการเล่�ยงช่พ (KKP EQRMF) เน้นลงทีุ่นหุ้้นขอัง
บริษััที่ที่่�ม่ผลป็ระกอับการที่่�ด้่ม่แนว่โน้ม
การเติบโตส้ง และม่ค์ว่ามมั�นค์งด้้านฐานะที่างการเงิน ซึ่ึ�งหุ้้นในพอัร์ตจุะกระจุาย
ตัว่ในห้ลากห้ลายกลุ่ม ได้้แก่ พลังงาน, ธ์นาค์าร, พาณิชย์, อัาห้ารเค์รื�อังด้ื�ม และ
ว่ัสดุ้ก่อัสร้าง

“ส�าหรับ่นักิลงทุนที�รับ่คุวามเสี�ยงได้ปานกิลาง - มากิ รายงาน BLS Top Funds 
แนะน�าจัดพอร์ต่ลงทุนโดยให้น�้าหนักิในหุ้นไทยประมาณ 30% หุ้นทั�วโลกิ 30% 
ต่ราสารหนี้ 20-30% ที�เหลือ 10% กิระจายกิารลงทุนเพื�อเพิ�มผลต่อบ่แทนใน
ต่ลาดและสินทรัพย์ทางเลือกิ เช่น ต่ลาดเวียดนาม หุ้นเทคุโนโลยี และทองคุ�า 
แม้ที�ผ่านมาต่ลาดเวียดนามจะปรับ่ต่ัวลงแรง แต่่ยังเป็นต่ลาดที�น่าสนใจ เพราะ
เศูรษฐกิิจในช่วง 3 ปีข้้างหน้า GDP มีแนวโน้มเต่ิบ่โต่เฉีลี�ย 6-8% ต่่อปี ถึือว่า
เป็นต่ัวเลข้ที�สูง ส่วนผู้ที�รับ่คุวามเสี�ยงได้ต่��า แนะลงทุนในต่ราสารหนี้ประมาณ 
50-70% ที�เหลือ 20-30% ลงทุนในหุ้นไทยและหุ้นทั�วโลกิ” 

อัย่างก็ด้่สำาห้รับผ้้ลงทีุ่นที่่�ไม่อัยากพลาด้จุังห้ว่ะการลงทีุ่นในกอังทีุ่นรว่ม ผ่าน 
BLS Top Funds รายงานอััป็เด้ตสถึานการณ์การลงทีุ่นที่ั�ว่โลกแบบ Weekly 
พร้อัมแนะนำากอังทีุ่นตัว่ที่็อัป็ จุาก 18 บลจุ. และรายงาน BLS Top Funds : 
Consensus Call ที่่�รว่บรว่มค์ำาแนะนำาการลงทีุ่นแบบเจุาะลึกตามรายสินที่รัพย์ 
เพ่ยงเป็ิด้บัญช่กอังทีุ่นรว่มอัอันไลน์กับห้ลักที่รัพย์บัว่ห้ลว่ง ผ่าน www.bualuang.
co.th

นายเสริมศัักด้ิ์ กล่าว่ต่อัว่่า สำาห้รับนักลงทีุ่นที่่�กำาลังมอังห้าตัว่ช่ว่ยจุัด้พอัร์ต
กอังทีุ่นรว่มแบบมือัอัาช่พห้ลักที่รัพย์บัว่ห้ลว่ง แนะนำาบริการ BLS Top Funds 
Portfolio : Auto Asset Allocation ระบบบริห้ารพอัร์ตการลงทีุ่นผ่านกอังทีุ่น
รว่มแบบอััตโนมัติ ด้้ว่ยการกระจุายการลงทีุ่นในสินที่รัพย์ต่าง ๆ ผ่านกอังทีุ่นรว่ม
ที่่�ห้ลักที่รัพย์บัว่ห้ลว่งที่ำาการค์ัด้เลือักจุาก 18 บลจุ. ชั�นนำา โด้ยใช้ที่ั�งการว่ิเค์ราะห้์
เชิงค์ุณภาพและเชิงป็ริมาณ

ส�าหรับ่จุดเด่นข้องบ่ริกิารนี้ คุือ

1.ใช้เที่ค์โนโลย่ในการบริห้ารจุัด้การกอังทีุ่นส่ว่นบุค์ค์ล

2. ม่ให้้เลือัก 3 กลยุที่ธ์์ย่อัย โด้ยแต่ละกลยุที่ธ์์จุะม่นำ�าห้นักการลงทีุ่นในสินที่รัพย์
ที่่�ต่างกันอัอักไป็ตามระด้ับขอังค์ว่ามเส่�ยง เพื�อัให้้เห้มาะกับค์ว่ามต้อังการขอังผ้้
ลงทีุ่น ค์ือั Conservative Asset Allocation (CAA) เส่�ยงตำ�า, Moderate Asset 
Allocation (MAA) เส่�ยงป็านกลาง, Aggressive Asset Allocation (AAA) เส่�ยง
ส้ง

3. ม่ผ้้จุัด้การกอังทีุ่นค์อัยติด้ตามการลงทีุ่นและป็รับพอัร์ตให้้โด้ยอััตโนมัติห้ากม่
สถึานการณ์ที่่�ที่ำาให้้เกิด้การเป็ล่�ยนแป็ลงมุมมอังต่อัราค์าสินที่รัพย์

4. ส่งค์ำาสั�งอััตโนมัติโด้ยใช้ระบบค์อัมพิว่เตอัร์ในการอัอักค์ำาสั�งเพื�อัซึ่ื�อัขายกอังทีุ่น
ได้้อัย่างอััตโนมัติ 5. ติด้ตามผลการลงทีุ่นได้้ง่าย ๆ ผ่านแอัป็พลิเค์ชัน Streaming 
Fund+ ห้รือัพอัร์ตการลงทีุ่นผ่านเว่็บไซึ่ต์ห้ลักที่รัพย์บัว่ห้ลว่ง





มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
MAGAZINE HOONINSIDE

• BAY : ผู้ลปรัะกอ็บการัด่ ปรัับคำาแนะนำาขึ้นเป็น “ซื้อ็” จากเดิม “ถือ็”

มุมมองข้องเรา 
ในเชิงของการประเมินมูลค่ามีความน่าสนใจ แม้ว่าจะมีสภาพคล่องในการซื้อขายทำี่จ�ากัด แต่
เรามองว่ามีราคาถูกพอทำี่จะแนะน�าให้ “ซื้อ” เนื่องจากผลประกอบการทำี่แข็งแกร่ง มีการปรับ
ลด Credit Cost ลง และการขยายของ NIM เป็นตัวสนับสนุนการด�าเนินงานทำี่มีรายได้จาก
หลายช่องทำาง โดยกลุ่มสินเชื่อมีปัจจัยสนับสนุนจากทำั้งในไทำยและจากญี่ปุ่น แม้ว่าจะเน้นการ
ปล่อยสินเชื่อเพื่อการบริโภค แต่ล่าสุด BAY มีการประกาศว่าจะขยายกิจการไปยังประเทำศใน
ภูมิภาค ASEAN และด้วยผลประกอบการทำี่ดีมาตลอดในช่วงของโรคระบาด ทำ�าให้เรามองว่า 
BAY มีความยืดหยุ่นพอทำี่จะทำ�าให้ผลประกอบการไม่น่าผิดหวัง

กิารปรับ่ประมาณกิาร
BAY เป็น 1 ใน 2 หุ้นของเราทำี่มีการปรับประมาณการขึ้นในช่วงปี 2023F โดยเราปรับขึ้น 15% 
เพื่อสะทำ้อนผลก�าไรทำี่เพิ่มขึ้นจาก NIM ทำี่ขยายตัว (+28bps เป็น 3.5%) และ Credit Cost ทำี่
ลดลง (-10bps เป็น 140bps)

กิารประเมินมูลคุ่าและคุวามเสี�ยง
เราใช้วิธี GGM ในการประเมินมูลค่าทำี่เหมาะสมอิง PBV ปี 2023F ทำี่ 0.80 เทำ่า และใช้ ROE 
ทำี่ 9.5%, COE ทำี่ 10.6%, ผลตอบแทำนไร้ความเสี่ยงทำี่ 2.6% และส่วนชดเชยความเสี่ยงทำี่ 6.8% 
ความเสี่ยงเชิงลบได้แก่ 1) คุณภาพสินทำรัพย์ทำี่แย่ลง 2) การซื้อกิจการทำี่แพงกว่าคาด 3) การ
แข่งขันทำี่เพิ่มขึ้นในกลุ่มสินเชื่อรถยนต์

เราแนะน�าให้ “ซีื้อ” โดยมีมูลคุ่าที�เหมาะสม 40.00 บ่าท (GGM) 

บลั.ทิ่สโก้ :  BAY
แนิะนิำา “ซื้้�อ” มูลุ่ค่�าเหมาะสุม 40.00 บาท



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บลั.ทิ่สโก้ :  BBL
แนิะนิำา “ซื้้�อ” มูลุ่ค่�าเหมาะสุม 175.00 บาท 

• BBL : โดดเด่นสุดในปี 2023
มุมมอ็งขอ็งเรัา
เราแนะน�าให้ “ซื้อ” และเลือก BBL เป็นหุ้น Top Pick ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาขึ้น
เนื่องจากสินเชื่อทำี่มี Duration ต�่า ในขณะทำี่การลงทำุนอินโดนีเซียเริ่มให้ผลตอบแทำนกลับ
มา ทำ�าให้ความสามารถในการทำ�าก�าไรเพิ่มขึ้น ส�าหรับช่วง 2H23  งบดุลทำี่มีความแข็งแกร่ง 
(หนุนโดย Coverage Ratio ทำี่เพิ่มขึ้น) จะช่วยลดความเสี่ยงเชิงลบของ BBL ในขณะทำี่การ
ลงทำุนในตราสารหนี้ทำี่สูงจะส่งผลดีหากผลตอบแทำนพันธบัตรเริ่มลดลง แต่จะรับรู้โดยตรง
ผ่านส่วนของทำุน (ไม่กระทำบก�าไรขาดทำุน) และมูลค่าทำางบัญชีทำี่เพิ่มขึ้น ด้วยการประเมิน
มูลค่าทำี่ไม่แพง และ ROE ทำี่เพิ่มขึ้นเทำียบกับธนาคารอื่นๆ ทำ�าให้มีความน่าสนใจมากกว่า และ
หาก BBL มีการปรับลด Credit Cost จะทำ�าให้สามารถปรับประมาณการขึ้นได้อีก

การัปรัับปรัะมาณการั
เราปรับประมาณการปี  2023F ลง 14% เพื่อสะทำ้อนการรักษา Credit Cost ในระดับ
ทำี่สูงของธนาคารทำี่ 1.20% (+32bps) แต่เราได้ปรับ non-NII ลงราว 22% เพื่อสะทำ้อน
อุตสาหกรรมทำี่อ่อนแอ และอัตราก�าไรทำี่เพิ่มขึ้นได้จ�ากัด ในเชิงบวกเราปรับ NII ขึ้น 11% เพื่อ
สะทำ้อน NIM ทำี่เพิ่มขึ้น +36bps ทำ�าให้ผลประกอบการยังคงเติบโตขึ้นได้ 15% YoY  หลัง
จากทำี่เราปรับประมาณการลง ทำ�าให้ประมาณการของเราค่อนข้างเป็นเชิงรับ ทำ�าให้หาก
ธนาคารมีการปรับ Credit Cost ลงจะทำ�าให้มีความเสี่ยงเชิงบวกเพิ่มขึ้น

การัปรัะเมินม้ลค่าทั่�เหมาะสมและความเส่�ยง
เราประเมินมูลค่าทำี่เหมาะสมอิง GGM ส�าหรับปี 2023F โดยใช้ PBV ทำี่ 0.62 เทำ่า, ROE ทำี่ 
7.1% และ COE ทำี่ 8.4% ใช้สมมุติฐานผลตอบแทำนไร้ความเสี่ยงทำี่ 2.6% และส่วนชดเชย
ความเสี่ยงของตลาด 6.8% โดยมีความเสี่ยงคือ 1) คุณภาพสินทำรัพย์ทำี่แย่ลง 2) ราคา
สินทำรัพย์ทำี่ผันผวนกระทำบ FVTPL และ 3) การขยายกิจการในอินโดนีเซียทำี่ชะลอตัว

เรัาแนะนำาให้ “ซื้อ็” โดยม่ม้ลค่าทั่�เหมาะสม 175.00 บาทั 



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บลั.ทิ่สโก้ : KBANK 
แนิะนิำา “ถื้อ” มูลุ่ค่�าเหมาะสุม 166.00 บาท 

KBANK : เป็นปีที�ท้าทาย
มุมมองข้องเรา
เราปรับประมาณการของ KBANK ลงจาก “ซื้อ” เป็น “ถือ” เนื่องจาก Credit Risk ทำี่
เพิ่มขึ้น และผลตอบแทำนต่อความเสี่ยงทำี่ไม่น่าดึงดูดใจหลังราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้น
แล้ว โดยธนาคารมีการโอน NPL 5 หมื่นล้านบาทำ ให้กับ JK โดยธนาคารจ�าเป็นต้องใช้
เวลาในการสร้าง ECL ใหม่ ด้านของ Core NPL สามารถประเมินได้ยาก เนื่องจากไม่มี
ข้อมูลของการขาย NPL แต่ผู้บริหารคาดว่า Credit Cost อาจเพิ่มขึ้นจากปี FY22 ราว 
160bps ทำ�าให้มีความกังวลด้านคุณภาพสินทำรัพย์เพิ่มเติม นอกจากนี้ การเติบโตของ
รายได้ยังมีความไม่แน่นอนสูง

KBANK ได้มีการรายงานก่อนหน้านี้ว่ามีความสนใจในการขาย KASSET โดยผลกระ
ทำบจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างของดีล (เช่นการขายเพียงบางส่วนหรือการเป็นหุ้นส่วนแทำน) 
ว่าขายสัดส่วนเยอะแค่ไหนทำี่ราคาเทำ่าไหร่ ซึ่งจะกระทำบกับการตั้งส�ารอง ECL ของ 
KBANK ในปีนี้

กิารปรับ่ประมาณกิารข้องเรา
เราปรับลดประมาณการปี 2023F ลง 11% จากสินเชื่อทำี่ชะลอตัวลง 3ppt เป็น 3% และ 
Credit Cost ทำี่สูง (+25bps เป็น 175bps) และ non-NII ทำี่ชะลอตัวลง เพื่อสะทำ้อน
ตัวเลขปี 2022F ทำี่อ่อนแอ และแนวโน้มของผู้บริหาร

กิารประเมินมูลคุ่าและคุวามเสี�ยง
เราประเมินมูลค่าทำี่เหมาะสมอิง GGM ส�าหรับปี 2023F โดยใช้ PBV ทำี่ 0.69เทำ่า, ROE 
ทำี่ 8.2% และ COE ทำี่ 9.6% ใช้สมมุติฐานผลตอบแทำนไร้ความเสี่ยงทำี่ 2.6% และส่วน
ชดเชยความเสี่ยงของตลาด 6.8% โดยมีความเสี่ยงคือ 1) คุณภาพสินทำรัพย์ทำี่แย่ลง 
2) OPEX ทำี่เพิ่มขึ้น และมีความเสี่ยงเชิงบวกจาก 1) การขาย KASSET และ 2) ธุรกิจ
ประกันทำี่ดีขึ้น

เราแนะน�าให้ “ถึือ” โดยมีมูลคุ่าที�เหมาะสม 166.00 บ่าท 



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บลั.ทิ่สโก้ : KKP 
แนิะนิำา “ซื้้�อ” มูลุ่ค่�าเหมาะสุม 84.00 บาท

KKP : มูลคุ่าที�น่าสนใจ ถึึงแม้คุวามเสี�ยงจะเพิ�มข้ึ้นกิ็ต่าม 

มุมมองข้องเรา
เราคงค�าแนะน�า “ซื้อ” ส�าหรับ KKP ทำี่ราคาเป้าหมาย 84 บาทำ โดยหลักๆ มาจากการประเมินมูลค่าทำี่ต�่า ส�าหรับคาดการณ์ ROE ทำี่สูง 
โดยเราพบว่า KKP ก�าลังประสบกับผลตอบแทำนต่อความเสี่ยงทำี่ลดลงจากส่วนธุรกิจเช่าซื้อ หลังจากการเติบโตของสินเชื่อใน 2 ปีทำี่
ผ่านมา และนโยบายการเงินทำี่ก�าลังกลับสู่สภาวะปกติ การประเมินมูลค่ารถยนต์อาจจะมีค่าเสื่อมทำี่มากขึ้นจากความนิยมของ EV ก่อ
ให้เกิดความเสี่ยงต่อต้นทำุนเครดิตของธนาคาร (แม้ว่าจะเป็นปัญหาทำั่วทำั้งอุตสาหกรรม) อย่างไรก็ตาม แม้จะมีแรงกดดันด้านรายได้ 
เราคาดว่าธนาคารจะคง ROE > 15% ไว้ได้ ซึ่งจะเพิ่มความน่าสนใจให้กับมูลค่า ประกอบเงินปันผลทำี่คาดไว้ในระดับสูงเช่นกัน

ปรับ่ประมาณกิาร
KKP เป็นเพียง 1 ใน 2 หุ้นทำี่มีการปรับขึ้นส�าหรับการปรับประมาณการกลุ่มครั้งนี้ เช่นเดียวกับ BAY การปรับขึ้นมาจากผลประกอบ
การทำี่แข็งแกร่ง ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ทำี่ส�าคัญ ส�าหรับ KKP คือการเติบโตของสินเชื่อทำี่สูงกว่าคาด NIM และ non-NII ทำี่แข็งแกร่ง (แม้
ตลาดการเงินจะผันผวน) ประมาณการใหม่ของเราได้พิจารณาถึงคุณภาพสินทำรัพย์ของ KKP ทำี่ดูแย่ลง ส่งผลให้ค่า OPEX สูงขึ้น และ
คงต้นทำุนเครดิตไว้ (แม้ว่า 9M22 จริงจะต�่าก็ตาม)

วิธุีกิารประเมินมูลคุ่าและคุวามเสี�ยงที�ส�าคุัญ
ราคาเป้าหมายตาม GGM ของเราอิงจาก PBV ในปี 2023 ทำี่ 1.23 เทำ่า โดยมี ROE 15.0% และ COE 13.1% เราใช้สมมติฐานผล
ตอบแทำนปราศจากความเสี่ยงทำี่ 2.6% และส่วนชดเชยความเสี่ยง 6.8% ความเสี่ยงด้านลบทำี่ส�าคัญคือ 1) ต้นทำุนเงินทำุนทำี่สูงขึ้นทำ�าให้
สินเชื่อเช่าซื้อทำี่ปล่อยกู้ในช่วงทำี่อัตราดอกเบี้ยต�่าไม่สามารถทำ�าก�าไรได้ 2) ต้นทำุนสินเชื่อทำี่สูงขึ้น โดยเฉพาะมูลค่าของรถยนต์เนื่องจาก
ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำ่ามกลางเทำคโนโลยีใหม่ (เช่น EV) และ 3) ตลาดการเงิน ความผันผวนกระทำบธุรกิจตลาดทำุน

เราแนะน�าให้ “ซีื้อ” KKP โดยมีมูลคุ่าที�เหมาะสม 84.00 บ่าท (GGM) 



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บลั.ทิ่สโก้ : KTB
แนิะนิำา “ถื้อ” KTB มูลุ่ค่�าเหมาะสุม 19.10 บาท

มุมมองข้องเรา
เราปรับลดค�าแนะน�าเป็น “ถือ” ส�าหรับ KTB โดยเชื่อว่าถึงเวลาแล้วทำี่จะทำ�าก�าไรจากผล
งานทำี่ดีทำี่สุดในปีทำี่แล้ว หุ้น KTB พุ่งขึ้นหลังจากปรับลดต้นทำุนเครดิตลงอย่างรวดเร็วเหลือ
ทำี่ประมาณ 80bps ซึ่งเป็นการปรับลดทำี่ดูยั่งยืนในเวลานั้น อย่างไรก็ตาม จากความเสี่ยงทำี่
เพิ่มขึ้นของแนวโน้มเศรษฐกิจประกอบกับแนวโน้มทำี่การเติบโตของสินเชื่อจะมุ่งไปทำี่ธุรกิจ
หลักมากขึ้น (เทำียบกับสินเชื่อภาครัฐในปีทำี่ผ่านมา) เรามองว่าต้นทำุนสินเชื่อจะเพิ่มขึ้น ซึ่ง
อาจกระตุ้นให้ราคาหุ้นลดลงได้การสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มดิจิทำัลของ KTB เรายังคง
ระมัดระวังเนื่องจากอัตราก�าไรขั้นต้นทำี่เกิดขึ้นนั้นน้อยมาก และส่วนแบ่งจากผลิตภัณฑ์์
ปัจจุบันทำี่ขายผ่านแพลตฟอร์มในปัจจุบันยังดูต�่ามาก (เช่น ประมาณ 10-30bps ส�าหรับการ
ขายหุ้นกู้ และมีรายได้เพียง 10 ล้านบาทำ ส�าหรับทำุกๆ สลากกินแบ่ง 1 ล้านใบ) ความร่วมมือ
กับ AIS ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และอยู่ระหว่างรอค�าแนะน�าของธปทำ. เกี่ยวกับธนาคารเสมือน 
(Virtual Bank) ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว หน่วยนี้ยังไม่น่าจะมีส่วนช่วยในผลก�าไรของปีนี้

กิารปรับ่ประมาณกิาร
เนื่องจากประมาณการก่อนหน้านี้ของเรายังคงสอดคล้องกับการด�าเนินงานทำี่เกิดขึ้นจริงจนถึง
ตอนนี้ การปรับประมาณการ KTB ของเราจึงน้อยมาก ในระยะสั้น เราปรับลดก�าไรปี FY23E ลง 
3% จากการเติบโตของสินเชื่อทำี่ช้าลง (-2ppt เป็น 3%) และต้นทำุนสินเชื่อทำี่สูงขึ้น (+15bps ทำี่ 
100bps) แต่ได้รับการสนับสนุนจากแนวโน้ม NIM ทำี่แข็งแกร่งขึ้น (+8bps เป็น 2.66%)

วิธุีกิารประเมินมูลคุ่าและคุวามเสี�ยงที�ส�าคุัญ
ราคาเป้าหมายตาม GGM ของเราอ้างอิงจาก PBV ในปี 2023 ทำี่ 0.66 เทำ่า โดยมี ROE 9.1% 
และ COE 11.2% เราตั้งสมมติฐานผลตอบแทำนปราศจากความเสี่ยงทำี่ 3.2% และส่วนชดเชย
ความเสี่ยงทำี่ 6.4% ความเสี่ยงเชิงบวกทำี่ส�าคัญ 1) การปรับอัตราดอกเบี้ยทำี่เร็วกว่าทำี่คาดไว้ 2) 
ผลิตภัณฑ์์ใหม่ทำี่ทำ�าก�าไรทำี่ใช้ในแพลตฟอร์มดิจิทำัล ความเสี่ยงเชิงลบทำี่ส�าคัญคือ 1) การใช้จ่าย
ด้าน IT ทำี่สูงกว่าทำี่คาดไว้ 2) ภาระผูกพันในการให้บริการระดับชาติ เช่นเดียวกับรัฐวิสาหกิจอื่นๆ

เราแนะน�าให้ “ถึือ” KTB โดยมีมูลคุ่าที�เหมาะสม 19.10 บ่าท (GGM) 

KTB : ถึึงเวลาข้ายท�ากิ�าไร 



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บลั.ทิ่สโก้ : SCB
แนิะนิำา “ซื้้�อ” SCB มูลุ่ค่�าเหมาะสุม 136.00 บาท

เราแนะน�าให้ “ซีื้อ” SCB โดยมีมูลคุ่าที�เหมาะสม 136.00 บ่าท (GGM) 

SCB : กิารเต่ิบ่โต่ในธุุรกิิจใหม่ยังคุงเป็นไปต่ามสัญญา
มุมมองข้องเรา

กิารปรับ่ประมาณกิาร

วิธุีกิารประเมินมูลคุ่าและคุวามเสี�ยงที�ส�าคุัญ

คงค�าแนะน�า “ซื้อ”/Top pick ทำี่ราคาเป้าหมาย 136 บาทำ โดยเรายังคงชอบความทำะเยอทำะยานใน
การปรับโครงสร้างของ SCBX เพื่อเป็นผู้น�าในกลุ่มรายย่อย และด้วยตลาดทำี่ยังไม่ได้ Price-in ใน
ส่วนนี้ (จากราคาหุ้นทำี่ Underperform) ทำ�าให้เรามีความสนใจในหุ้น SCB มากขึ้น เราเห็นด้วยว่าการ
เริ่มธุรกิจใหม่จะทำ�าให้ OPEX เพิ่มขึ้น แต่ก็จะช่วยหนุนให้รายได้เพิ่มขึ้นด้วย และลดการดึงลงของ
ก�าไรลง การขยายตัวของรายได้ดังกล่าวน่าจะโน้มน้าวตลาดให้ปรับราคาหุ้นใหม่อีกครั้ง ส่วนการ
ขาดทำุนทำี่อาจเกิดขึ้นจากการลงทำุนในสินทำรัพย์ crypto ซึ่งเป็นอีกความกังวลหลักของตลาด ดูเหมือน
ว่าเลวร้ายทำี่สุดไปแล้วใน 3Q22 และควรทำี่จะจัดการได้ ส่วนใน Card X IPO ทำี่จะมีการพูดคุยมาก
ขึ้นในปีนี้ ซึ่งน่าจะทำ�าให้แนวโน้มผลประกอบการสดใสขึ้น โดยก�าไรจากการเสนอขายหุ้น IPO จะถูก
จัดสรรไปยังธุรกิจอื่นทำี่ก�าลังเติบโต และช่วยลดภาระของผู้ถือหุ้น (กล่าวคือ การลงทำุนไม่ควรส่งผลก
ระทำบต่อการจ่ายเงินปันผล)

เราไม่ได้ปรับอะไรมากใน FY23E ของ SCB เนื่องจากผลประกอบการทำางการเงินดูสอดคล้องกันแล้ว
ในหลายองค์ประกอบ โดยเราได้ลดการเติบโตของสินเชื่อ (-2ppt ทำี่ 3%) ส�าหรับปีนี้เพื่อสะทำ้อนถึง
มุมมองต่ออุตสาหกรรมของเรา ซึ่งจะถูกชดเชยอย่างมากด้วยแนวโน้ม NIM ทำี่สดใสขึ้น (คาดการณ์ 
+22bps ทำี่ 3.45%)

ราคาเป้าหมายตาม GGM ของเราอ้างอิงจาก PBV ในปี 2023 ทำี่ 0.93 เทำ่า โดยมี ROE 9.9% และ 
COE 10.2% เราตั้งสมมติฐานผลตอบแทำนปราศจากความเสี่ยงทำี่ 3.2% และส่วนชดเชยความเสี่ยง
ทำี่ 6.4% ความเสี่ยงด้านลบทำี่ส�าคัญ ได้แก่ 1) การเสื่อมสภาพของสินทำรัพย์จากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจทำี่อาจเกิดขึ้น 2) ต้นทำุนในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ทำี่สูงกว่างบประมาณ และ 3) การด้อยค่าจาก
การลงทำุนทำี่เกี่ยวข้องกับสินทำรัพย์ crypto



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บลั.ทิ่สโก้ : TTB
แนิะนิำา “ถื้อ” TTB มูลุ่ค่�าเหมาะสุม 1.50 บาท 

TTB : รัาคาเต็มม้ลค่าแล้ว ปรัับคำาแนะนำาลงเป็น “ถือ็”

มุมมอ็งขอ็งเรัา

เราปรับค�าแนะน�าของ TTB ลงเป็น “ถือ” เนื่องมาจากราคาหุ้นทำี่เพิ่มขึ้นจากแนวโน้มของก�าไรทำี่ดี
ขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม อัพไซด์ของหุ้นเริ่มจ�ากัด และธนาคารยังไม่มีความชัดเจนในด้านของการขยาย
งบดุล แต่จะมุ่งเน้นไปทำี่กลุ่มสินเชื่อรายย่อย แต่จะเผชิญกับปัญหาในการแข่งขันค่าธรรมเนียม
เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้เป็นค่านายหน้าจากการขายกองทำุนรวมและประกั ซึ่งจะกระทำบ
โดยสภาพของตลาดได้ นอกจากนี้ การปรับลดของ Credit Cost ทำ�าได้จ�ากัด โดยเฉพาะหากใช้แผน
ในการขยายตลาดรายย่อย

การัปรัับปรัะมาณการั

เราปรับประมาณการ FY23F ลง 19% เพื่อสะทำ้อน Credit Cost ทำี่เพิ่มขึ้น, non-NII ทำี่อ่อนแอจาก
ฐานทำี่สูงในปีก่อน การปรับลดของ OPEX ทำี่จ�ากัดจากสัดส่วนสินเชื่อรถยนต์ทำี่สูง ทำ�าให้ได้ประโยชน์
จ�ากัดจากดอกเบี้ยขาขึ้น

การัปรัะเมินม้ลค่าทั่�เหมาะสมและความเส่�ยง

เราประเมินมูลค่าทำี่เหมาะสมอิง GGM ส�าหรับปี 2023F โดยใช้ PBV ทำี่ 0.62 เทำ่า, ROE ทำี่ 7.5% และ 
COE ทำี่ 9.0% ใช้สมมุติฐานผลตอบแทำนไร้ความเสี่ยงทำี่ 3.2% และส่วนชดเชยความเสี่ยงของตลาด 
6.4% โดยมีความเสี่ยงเชิงบวกคือ 1) การขยายขนาดของงบดุล 2) การร่วมมือกับ TBANK มีความ
เสี่ยงเชิงลบ จาก 1) คุณภาพสินทำรัพย์ทำี่แย่ลง 2) OPEX ทำี่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจใหม่ๆ

เราแนะน�าให้ “ถึือ” TTB โดยมีมูลคุ่าที�เหมาะสม 1.50 บ่าท (GGM) 



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บลั.ทิ่สโก้ : JWD
ค่งแนิะนิำา “ถื้อ” ราค่าเป้าหมาย  21.30 บาท

JWD : มุ่งสู่กิารเปลี�ยนแปลงแบ่บ่ไร้รอยต่่อ

กิ�าหนดกิารสวอปหุ้นแล้วเสร็จกิลางเดือน กิ.พ. 
; คุงคุ�าแนะน�า “ถึือ” 

จากการอัพเดทำล่าสุดจากฝ่ายบริหาร การ
สวอปหุ้นของ JWD จะเสร็จสิ้นภายในกลาง
เดือน ก.พ. และยังให้แนวโน้มว่า การด�าเนิน
งานหลักมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทำั้งแบบออร์
แกนิก และไม่ออร์แกนิก โดยเรายังคงประมาณ
การค�าแนะน�า และมูลค่าทำี่เหมาะสมเดิมทำี่ 
21.30 บาทำ

SCGJWD ให้คุวามส�าคุัญในเชนอาหาร ยา 
และยานยนต่์

ในระหว่างการสวอปหุ้น บริษัทำจะร่วมประมูล
ในเชนอาหาร โลจิสติกส์ยานยนต์ และห่วงโซ่
อุปทำาน เพื่อสนับสนุนการร่วมมือกันอย่างต่อ
เนื่อง โดยคาดการเพิ่มขึ้นของ Volume จาก
กลุ่ม SCG ส่วนในการเพิ่มประสิทำธิภาพต้นทำุน
และการจัดซื้อ คาดว่าจะลดต้นทำุนได้ ในขณะ
ทำี่ค่าใช้จ่ายบางส่วนจะถูกกระจายออกไป 
ต้นทำุนทำางการเงินคาดทำี่จะลดลงเช่นกันหลัง
การพิจารณาอันดับเครดิตและการรีไฟแนนซ์
หนี้ ดังนั้น ด้วยข้อจ�ากัดทำางการเงินทำี่ลดลงจึง
ทำ�าให้หุ้นมีความน่าสนใจมากขึ้น

คงประมาณการก�าไรปี 2023-25F ของเราไม่
เปลี่ยนแปลง

เรายังคงประมาณการรายได้และก�าไรปี 2023-
25F ของเรา โดยสมมติฐานของเราส�าหรับ
อัตราก�าไรขั้นต้นอยู่ทำี่ 17.2%, 18.8% และ 
19.3%, SG&A ต่อรายได้ทำี่ 12.5%, 13.1% และ 
13.1% และอัตราก�าไรสุทำธิทำี่ 4.5%, 5.3% และ 
5.6% ส�าหรับปี 2023-25F ไม่เปลี่ยนแปลง 
(รวมปัจจัยจากการควบรวมกิจการไว้แล้ว)

คุงคุ�าแนะน�า “ถึือ” ที�ราคุาเป้าหมายคุงเดิม 
21.30 บ่าท ต่ามวิธุี DCF

ราคาเป้าหมายของเราคงเดิมตามการประเมิน
ด้วยวิธี DCF และได้รับแรงหนุนจากรายได้
ในระยะยาวของบริษัทำทำี่แน่ชัดแล้ว ประกอบ
กับอัตราการเช่าและอัตราก�าไรทำี่เพิ่มขึ้น โดย
สมมติฐานของเราประกอบด้วย WACC 7%, 
CoE 10.2%, Rf 3.2% และ Market-risk 
premium 6.4% 

ความเสี่ยงเชิงลบทำี่ส�าคัญได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการอย่าง
กะทำันหันของ SCGJWD และการสิ้นสุด
สัมปทำานอย่างกะทำันหัน ความเสี่ยงเชิงบวก
ได้แก่ ผลกระทำบจากความร่วมมือทำี่เร็วกว่าทำี่
คาด การเพิ่มประสิทำธิภาพต้นทำุน และการค้า
โลกทำี่ดีกว่าทำี่คาดไว้



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
MAGAZINE HOONINSIDE

บลั.ทิ่สโก้ : AU
คงคำาแนึะนึำา “ซื้้�อ” มูลัค�าเหมาะสมใหม� 15 บาท

ปี 2023F ยังคุงเป็นปีแห่งกิารเต่ิบ่โต่ 
เรามอังว่่า AU ยังค์งเป็็นหุ้้นเติบโตด้้ว่ยค์าด้กำาไรสุที่ธ์ิป็ี 2023F จุะเติบโต 74% YoY จุากค์าด้รายได้้จุะกลับไป็
เที่่ากับป็ี 2019 ซึ่ึ�งเป็็นป็ีที่่�รายได้้ขอังบริษััที่ที่ำาสถึิติส้งสุด้ได้้ จุากการฟื้นตัว่ขอังยอัด้ขายสาขาห้ลังจุากผ่านโค์
ว่ิด้-19 ผลบว่กจุากการเป็ิด้ป็ระเที่ศัที่ำาให้้การฟื้นตัว่ขอังนักที่่อังเที่่�ยว่ต่างชาติซึ่ึ�งค์ิด้เป็็นสัด้ส่ว่น 20% ขอังยอัด้
ขายรว่ม และการรุกในการขยายสาขามากยิ�งขึ�นที่ั�งแบรนด้์ After You, Mikka และม่แผนที่่�จุะขยายไป็ต่าง
ป็ระเที่ศั (ป็ัจุจุุบันม่ในฮ่่อังกง 1 สาขา) ที่ั�งน่� ป็ัจุจุุบัน AU ซึ่ื�อัขายอัย้่ที่่� PER 47 เที่่าป็ี 2023F ซึ่ึ�งค์ิด้เป็็น PEG 
0.6 เที่่าด้้ว่ยผลป็ระกอับการที่่�เติบโตส้งในป็ีน่� ด้ังนั�นเรายังค์งค์ำาแนะนำา “ซึ่ื�อั”
ค์าด้กำาไรสุที่ธ์ิ 4Q22F เติบโต 2 เที่่า YoY จุากการฟื้นตัว่ขอังรายได้้และมาร์จุิ�น

เราค์าด้ผลป็ระกอับการ 4Q22F อัย้่ที่่� 41 ล้านบาที่ (213% YoY, 24% QoQ) จุากค์าด้รายได้้อัย้่ที่่� 301 ล้านบาที่ 
(56% YoY, 21% QoQ) ตาม 1) ไตรมาส 4 เป็็นช่ว่งเที่ศักาลที่ำาให้้ม่ค์ว่ามต้อังการในการรับป็ระที่านอัาห้ารนอัก
บ้านและสังสรรค์์ 2) จุำานว่นนักที่่อังเที่่�ยว่ที่่�เติบโตที่ำาให้้สาขาในเมือังที่่�พึ�งพานักที่่อังเที่่�ยว่กลับมาฟื้นตัว่อัย่าง
ชัด้เจุน 3) การขยายสาขา โด้ยใน 4Q22F สาขาเซึ่็นที่รัลลาด้พร้าว่กลับมาเป็ิด้ในเด้ือันธ์ันว่าค์ม และม่การ
เป็ิด้สาขาให้ม่ที่ั�งสิ�น 5 สาขา อัาที่ิ Terminal 21 พระราม 3, ศั้นย์ป็ระชุมแห้่งชาติสิริกิติ์, สนามบินสุว่รรณภ้มิ 
เป็็นต้น ที่ำาให้้สาขา AU เพิ�มมาอัย้่ที่่� 50 สาขา 4) Mikka ป็ัจุจุุบัน 119 สาขา (เพิ�มขึ�นจุาก 78 สาขาใน 2021) 
และ 5) ค์าด้อััตรากำาไรขั�นต้นอัย้่ที่่� 64.2% เพิ�มขึ�น YoY จุากยอัด้ขายที่่�เพิ�มขึ�นและการรับป็ระที่านในร้านที่่�เพิ�ม
ขึ�น แต่ลด้ลง QoQ จุากสินค์้าใน 4Q22 ม่ต้นทีุ่นที่่�ส้งขึ�นเมื�อัเที่่ยบกับก่อันห้น้า  และสำาห้รับป็ี 2022F เราค์าด้
กำาไรสุที่ธ์ิอัย้่ที่่� 124 ล้านบาที่เมื�อัเที่่ยบกับ 4 ล้านบาที่ใน 2021 

คุาดรายได้ปี 2023F กิลับ่ไปเหนือกิว่าปี 2019 ได้ 
เรามอังว่่าป็ี 2023F ยังเป็็นอั่กป็ีที่่�จุะเห้็นการเติบโตที่่�ด้่ขอัง AU จุากค์าด้รายได้้สามารถึกลับไป็เที่่ากับป็ี 2019 
ได้้ตาม 1) แผนการขยายสาขาขอังบริษััที่ที่่�กลับมารุกมากยิ�งขึ�น ตั�งเป็้าเพิ�มสาขา AU 5-6 สาขาและสาขาร้ป็
แบบ market place 15-20 สาขา สาขาล้กก�อั 4 สาขา และ Mikka ม่ล้กค์้าในมือั 30-40 สาขา 2) การบริโภค์
ในร้านที่่�เพิ�มขึ�นห้ลังจุากสถึานการณ์ต่างๆ ผ่อันค์ลายลง 3) ผลบว่กจุากการฟื้นตัว่ขอังจุำานว่นนักที่่อังเที่่�ยว่ โด้ย
เฉพาะอัย่างยิ�งการเป็ิด้รับนักที่่อังเที่่�ยว่จุ่น ซึ่ึ�งป็ัจุจุุบันจุำานว่นนักที่่อังเที่่�ยว่ค์ิด้เป็็น 20% ขอังยอัด้ขายรว่ม เพิ�ม
ขึ�นจุากระด้ับ 10% ในช่ว่งก่อันห้น้าน่� แต่สำาห้รับกำาไรสุที่ธ์ิเราค์าด้จุะยังค์งอัย้่ในระด้ับตำ�ากว่่าป็ี 2019 เนื�อังจุาก
โค์รงสร้างรายได้้ที่่�เป็ล่�ยนแป็ลงไป็จุากสัด้ส่ว่นการรับป็ระที่านในร้านที่่�ม่สัด้ส่ว่นลด้ลงมาอัย้่ที่่� 60-70% เมื�อั
เที่่ยบกับในป็ี 2019 ที่่�ส่ว่นให้ญ่เป็็นการที่านในร้าน รว่มที่ั�งสัด้ส่ว่นการจุำาห้น่ายสินค์้าซึ่ึ�งม่มาร์จุิ�นตำ�าให้้ล้กค์้าแฟ
รนไชส์ โด้ยรว่มเราม่การป็รับป็ระมาณการผลป็ระกอับการป็ี 2023-24F ขึ�น 7-16% มาที่่� 215 ล้านบาที่ (74% 
YoY)  และ 294 ล้านบาที่ (37% QoQ) ตามลำาด้ับ เพื�อัสะที่้อันเป็้าห้มายการขยายสาขาที่่�มากกว่่าที่่�เราค์าด้ การ
บริห้ารจุัด้การต้นทีุ่นที่่�ด้่และมาร์จุิ�นที่่�ส้งกว่่าที่่�เราค์าด้ไว่้เด้ิม 

คุงคุ�าแนะน�า “ซีื้อ” มูลคุ่าเหมาะสมใหม่ 15 บ่าท
ค์งค์ำาแนะนำา “ซึ่ื�อั” ม้ลค์่าที่่�เห้มาะสมที่่� 15 บาที่ (เด้ิม13 บาที่) ด้้ว่ยการป็ระเมินม้ลค์่าด้้ว่ยว่ิธ์่ DCF อัิงจุาก 
WACC 6.5% (Rf 3.2% Risk premium 6.4% และ Beta 0.7) ป็ัจุจุัยเส่�ยงจุาก 1) การใช้จุ่ายที่่�ฟื้นตัว่ช้ากว่่าที่่�เรา
ค์าด้ไว่้ซึ่ึ�งจุะกระที่บต่อัการเติบโตขอังรายได้้และผลป็ระกอับการ 2) การขยายสาขาที่่�ตำ�ากว่่าค์าด้ที่ั�งสาขา After 
You และ Mikka 3) การแข่งขันที่่�ส้งขอังธ์ุรกิจุขนมห้ว่าน



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
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บลั.ทิ่สโก้ :  BEM
ค่งค่ำาแนิะนิำา “ซื้้�อ” มูลุ่ค่�าเหมาะสุม 11.60 บาท 

คุาดจ�านวนผู้โดยสารและรถึใช้ทางด่วนกิลับ่ไปสู่ปี 2019 
ท�าให้กิ�าไร 2023F สร้างสถึิต่ิใหม่

เรายังค์งแนะนำา “ซึ่ื�อั” สำาห้รับ BEM จุาก 1) เราค์าด้ 4Q22F จุะเติบโต YoY แต่อั่อันตัว่ QoQ เนื�อังจุากไม่ม่
การรับร้้เงินป็ันผลในไตรมาส รว่มที่ั�งค์่าใช้จุ่ายในการซึ่่อัมบำารุงรถึไฟฟ้าที่่�เพิ�มขึ�น 2) เราค์าด้กำาไรสุที่ธ์ิ 2023F 
สร้างสถึิติส้งสุด้ให้ม่เติบโต 58% YoY มาที่่� 3,630 ล้านบาที่ จุากการฟื้นตัว่ขอังจุำานว่นผ้้โด้ยสารและรถึใช้
ที่างด้่ว่นที่่�ค์าด้จุะกลับไป็ใกล้เค์่ยงกับก่อันโค์ว่ิด้-19 ซึ่ึ�งล่าสุด้ผ้้โด้ยสารว่ันที่ำางานอัย้่ที่่�เฉล่�ย 4 แสนเที่่�ยว่ค์นต่อั
ว่ันและรถึใช้ที่างด้่ว่น 1.1 ล้านค์ันต่อัว่ัน นอักจุากน่� 3) BEM ยังม่ upside จุากโค์รงการภาค์รัฐ โด้ยโค์รงการ
สายส่ส้มอัย้่ระห้ว่่างรอัการอันุมัติจุาก ค์รม. ซึ่ึ�งบริษััที่ค์าด้จุะได้้ข้อัสรุป็ใน 1Q23F สำาห้รับโค์รงการที่างด้่ว่น 
Double Deck ยังอัย้่ระห้ว่่างการจุัด้ที่ำา EIA ขอัง กที่พ. ซึ่ึ�งค์าด้จุะม่ค์ว่ามชัด้เจุนภายในป็ีน่� 

คุาด 4Q22F เต่ิบ่โต่ YoY แต่่ลดลง QoQ เนื�องจากิไม่มีเงินปันผล
เราค์าด้กำาไรสุที่ธ์ิ 4Q22F อัย้่ที่่� 578 ล้านบาที่ (46% YoY, -33% QoQ) การเติบโต YoY จุากรายได้้อัย้่ที่่� 
3,870 ล้านบาที่ (27% YoY, 4% QoQ) ด้้ว่ยจุำานว่นรถึใช้ที่างด้่ว่นมาที่่� 1.10 ล้านค์ันต่อัว่ัน (12% YoY, 3% 
QoQ) จุำานว่นผ้้โด้ยสารรถึไฟฟ้าค์าด้อัย้่ที่่� 3.48 แสนเที่่�ยว่ค์นต่อัว่ัน (99% YoY, 12% QoQ) และรายได้้ธ์ุรกิจุ
พัฒนาเชิงพาณิชย์ค์าด้อัย้่ที่่� 244 ล้านบาที่ (5% YoY, ที่รงตัว่ QoQ) อัย่างไรก็ตาม เราค์าด้กำาไรสุที่ธ์ิจุะ
ลด้ลง QoQ เนื�อังจุากไม่ม่การรับร้้เงินป็ันผลในไตรมาส ค์่าใช้จุ่ายในการซึ่่อัมบำารุงรถึไฟฟ้าที่่�เข้ามาในไตรมาส 
ซึ่ึ�งที่ำาให้้อััตรากำาไรขั�นต้นลด้ลงมาอัย้่ที่่� 42.3% รว่มที่ั�งค์่าใช้จุ่าย SG&A ที่่�เพิ�มขึ�นจุากค์่าโบนัสพนักงาน ค์่า
สาธ์ารณ้ป็โภค์ที่่�เพิ�มขึ�น สำาห้รับป็ี 2022F เราค์าด้กำาไรสุที่ธ์ิอัย้่ที่่� 2,301 ล้านบาที่ (128% YoY) ด้้ว่ยจุำานว่น
รถึใช้ที่างด้่ว่น 1.04 ล้านค์ันต่อัว่ัน (22% YoY) และจุำานว่นผ้้โด้ยสาร 2.7 แสนเที่่�ยว่ค์นต่อัว่ัน (84.5% YoY)

คุาดปี 2023F กิ�าไรจะสร้างสถึิต่ิใหม่ได้
BEM รายงานจุำานว่นรถึใช้ที่างด้่ว่นว่ันที่ำางานในช่ว่งต้นเด้ือันมกราค์ม 2023 อัย้่ที่่� 1.10 ล้านค์ันต่อัว่ัน ซึ่ึ�งอัาจุ
จุะด้้เห้มือันว่่าลด้ลงเมื�อัเที่่ยบกับเฉล่�ย 1.128 ล้านค์ันต่อัว่ันในธ์ันว่าค์ม 2022 นั�นมาจุากเป็็นเพ่ยงช่ว่งต้นเด้ือัน
ซึ่ึ�งยังม่ผลกระที่บจุากช่ว่งว่ันห้ยุด้ยาว่ เช่นเด้่ยว่กับจุำานว่นผ้้โด้ยสารว่ันที่ำางานอัย้่ที่่� 4 แสนเที่่�ยว่ค์นต่อัว่ัน ซึ่ึ�ง
เราค์าด้จุะเห้็นการป็รับตัว่เพิ�มขึ�นตั�งแต่สัป็ด้าห้์น่�เป็็นต้นไป็ สำาห้รับป็ี 2023F บริษััที่ค์าด้จุำานว่นผ้้โด้ยสารอัย้่
ที่่� 3.8-4 แสนเที่่�ยว่ค์นต่อัว่ัน จุากการฟื้นตัว่และการเป็ิด้อัสังห้าริมที่รัพย์รอับเส้นที่าง เช่น โค์รงการ One 
Bangkok ที่่�จุะเป็ิด้ใน 4Q23 และรถึไฟฟ้าสายส่ชมพ้/เห้ลือังที่่�ม่แผนจุะเป็ิด้ใน 2H23 สำาห้รับรถึใช้ที่างด้่ว่น
ค์าด้อัย้่ที่่� 1.25 ล้านค์ันต่อัว่ัน สำาห้รับสมมติฐานขอังเรา เราค์าด้ว่่าจุำานว่นผ้้โด้ยสารในป็ี 2023F จุะกลับไป็ส้่
ระด้ับเฉล่�ยขอังก่อันเกิด้การระบาด้โค์ว่ิด้-19 ได้้ที่่� 3.35 แสนเที่่�ยว่ต่อัว่ัน และรถึใช้ที่างด้่ว่นอัย้่ที่่� 1.13 ล้านค์ัน
ต่อัว่ัน ซึ่ึ�งจุะที่ำาให้้กำาไรจุากการด้ำาเนินการ (core profit) อัย้่ที่่� 3,630 ล้านบาที่ (58% YoY) ซึ่ึ�งเป็็นกำาไรที่่�ส้ง
ที่่�สุด้เป็็นป็ระว่ัติการณ์ขอัง BEM 

คุงคุ�าแนะน�า “ซีื้อ” มูลคุ่าเหมาะสม 11.60 บ่าท 
เรายังค์งแนะนำา “ซึ่ื�อั” ม้ลค์่าที่่�เห้มาะสมขอังเราอัย้่ที่่� 11.60 บาที่ (SOTP) ที่ั�งน่�ม้ลค์่าที่่�เห้มาะสมขอังเรา
รว่มโค์รงการรถึไฟฟ้าสายส่ส้มซึ่ึ�งเราป็ระเมินม้ลค์่า 1.05 บาที่ต่อัหุ้้นไว่้แล้ว่ ป็ัจุจุัยเส่�ยงมาจุากจุำานว่นรถึใช้
ที่างด้่ว่นและผ้้โด้ยสารที่่�ตำ�ากว่่าค์าด้ และค์ว่ามเส่�ยงห้ากไม่ได้้ต่อัสัญญาสัมป็ที่านนำ�าป็ระป็าขอัง TTW ที่่�จุะ
ที่ำาให้้ BEM ได้้รับเงินป็ันผลลด้ลง
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บลั.บัวีหลัวีง : SCC 
ปรับเพิ�มค่ำาแนิะนิำาเป็นิ ซื้้�อ  ราค่าเป้าหมาย 410 บาท 

มุมมองข้องต่ลาดที�ดีข้ึ้น จะหนุนราคุาหุ้นปรับ่ต่ัวข้ึ้น

เราเชื่อว่าตลาดจะไม่แปลกใจทำี่ก�าไร 4Q22 จะอ่อนแอจากทำุกธุรกิจ ซึ่งเราคาดก�าไรหลักทำี่ 1.14 พัน
ล้านบาทำ ลดลง 86% YoY และ 53% QoQ โดยเฉพาะธุรกิจเคมีภัณฑ์์ ถูกกดดันทำั้ง YoY และ QoQ 
จากปริมาณขายและ spread อย่างไรก็ตาม เมื่อมองแนวโน้มผลประกอบการ 1Q23 คาดว่าจะก�าไร
หลักจะฟื้นตัว QoQ ได้อย่างดี จากการเปิดเมืองของจีน แลหนุนเศรษฐกิจไทำยดีอีกต่อ ส่งผลต่อ
อุปสงค์ฟื้นตัวทำั้งเคมีภัณฑ์์ ซีเมนต์-วัสดุก่อสร้าง และแพ็คเกจจิ้ง และจากแนวโน้มทำี่ดีนี้จะส่งผลให้
ตลาดกลับมามองเชิงบวกและ re-rate valuation หุ้น SCC ขึ้น

Fundamental View: เราปรับ่เพิ�มคุ�าแนะน�าเป็นซีื้อ (จากิถึือ)  
ราคุาเป้าหมาย 410 บ่าท (ปรับ่เพิ�มจากิ 350 บ่าท โดยลด
สมมต่ิฐาน WACC เป็น 8.5% จากิ 9.0%)

ป้นซิเมนต์ไทัย 
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บลั.ฟิิลัลั่ปี (ปีรุะเทิศไทิย) : BEM
แนิะนิำาซื้้�อ ราค่าเป้าหมาย ปี 66  ที� 10.90 บาท 

BEM : 4Q65 คุาดกิ�าไรฟ้�น y-y

คาด 4Q65 ก�าไร +45.1% y-y เป็น 574 ลบ. ตามผู้ใช้บริการ: ผู้ใช้บริการยังคงฟื้น
ตัวทำั้ง y-y,q -q ตามโควิดทำี่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำ�าให้ลดมาตรการโควิดและเปิด
ประเทำศรับนักทำ่องเทำี่ยว ผู้ใช้ทำางด่วน + 11.9% y-y, + 1.8% q-q เป็น 96.12 ล้าน
คัน และรถไฟฟ้า +99% y-y, +11.6% q-qทำี่ 32.09 ล้านเทำี่ยว อีกทำั้งคาดว่ารายได้ 
0&Mสายสีม่วงเพิ่มขึ้น 

ตามทำี่ก�าหนดในสัญญาและรายได้เชิงพาณิชย์โตขึ้นตามโฆษณาและพื้นทำี่เช่าใน 
Metro Mall ทำี่ฟื้นตัวขึ้น คาดว่ารายได้บริการ+25.1% y-y, +2.4% q-q เป็น 3,828 
ลบ. ต้นทำุนคาดจะปรับตัวขึ้น +26.2% y-y ตามค่าไฟฟ้าทำี่ปรับตัวสูงขึ้น, ค่าซ่อมบ�า
รงทำั้งทำางด่วนและรถไฟฟ้า และค่าตัดจ�าหน่ายทำี่เพิ่มขึ้นตามจ�านวนรถและผู้โดยสาร 
ค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากโบนัสพนักงาน

รวมถึงต้นทำุนการเงินทำี่เพิ่มขึ้นจากการวัดมูลค่าเงินกู้และหุ้นกู้ตามมาตรฐานบัญชี 
TFRS9 แม้ q-q  ปริมาณผู้ใช้ทำางด่วนและรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้น แต่ไม่มีปันผลของ TTW 
ทำี่ 221 ลับ. เหมือน 3Q65 และต้นทำุน-ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

สยาม ติยานนทำ์, นักวิเคราะห์การลงทำุนด้านหลักทำรัพย์ 
#17970 Ref.No. : CO2566_0038



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
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บลั.ดีบีเอส วี่คเคอรุ์ส : BTS
แนิะนิำา ซื้้�อ  ราค่าพ้�นิฐานิ 10.00 บาท

BTS คุ�าแนะน�า : ซีื้อ ราคุาปิด 8.60 บ่าท ราคุาพื้นฐาน  
10.00 บ่าท รถึไฟฟ้าสายสีชมพู-เหลืองใกิล้เริ�มให้บ่ริกิารได้แล้ว

• จากตารัางแสดงความคืบหน้าด้านงานโยธา, งานรัะบบรัถไฟฟ้า และความก้าวหน้าโดยรัวม สรัุปได้ว่า
ความก้าวหน้าโดยรัวม สายส่ชมพิ้เป็น 94.48% และส่ชมพิ้ส่วนขยายเป็น 10.48% สำาหรัับสายส่เหลือ็งเป็น 
98.09%ความก้าวหน้าโครังการั ธันวาคม 2565รัถไฟฟ้าสายส่ชมพิ้ความก้าวหน้า ช่วงแครัาย-ม่นบุรั่ ส่วน
ต่อ็ขยาย ช่วงสถาน่ศรั่รััช-เมือ็งทัอ็งธาน่งานโยธา 94.43% 13.45%งานรัะบบรัถไฟฟ้า 94.49% 4.59%ความ
ก้าวหน้ารัวม 94.48% 10.48% รัถไฟฟ้าสายส่เหลือ็งงานโยธา 98.05%งานรัะบบรัถไฟฟ้า 98.14% 
ความก้าวหน้ารัวม 98.09%
Source: BTS,DBSV

• สำาหรัับกำาหนดการัเบื้อ็งต้นการัเรัิ�มทัดสอ็บเดินรัถ และเรัิ�มเปิดให้บรัิการัเดินรัถ คือ็ สายส่ชมพิ้ 15 พิ.ค.66 
และ 12 ส.ค. 66 สำาหรัับส่ชมพิ้ส่วนขยายเป็นภาพิรัวมทั่� ปี 2568 สำาหรัับสายส่เหลือ็ง คือ็ 1 ม่.ค.66 และ 3 
มิ.ย.66 ตามลำาดับ

• ผู้ลกรัะทับ: ข้อ็แตกต่างขอ็งรัถไฟฟ้า 2 สายใหม่เป็นแบบ รัถไฟฟ้ารัางเด่�ยว หรัือ็ โมโนเรัล ต่างจากสายทั่�ใช้
กันในปัจจุบันรัถไฟฟ้ารัางหนัก ใช้ขนส่งมวลชนขนาดกลาง บรัรัทัุกจำานวนคนไม่มากเทั่ารัางหนัก เบื้อ็งต้นคาด
ว่าจะม่จำานวนผู้้้โดยสารัในช่วงเรัิ�มต้นทั่�รัาว 2 แสนเทั่�ยวคนต่อ็วันส าหรัับแต่ละสาย เทั่ยบกับสายส่เข่ยวทั่�ได้
รัับสัมปทัานปัจจุบันทั่� 5.0 แสนเทั่�ยวคนต่อ็วัน ถือ็ว่าผู้ลการัดำาเนินงานจะม่ผู้ลกับ BTS โดยตรัง เพิรัาะเป็นการั
รั่วมทัุนแบบ PPPNet Cost และคาดว่าจะส่งผู้ลด่ต่อ็กรัะแสเงินสดขอ็ง BTS คือ็จะได้รัับชำารัะค่าก่อ็สรั้างและ
วางรัะบบทั่�อ็อ็กไปก่อ็นทัั้งหมดรัาว 4.8 หมื�นล้านบาทั แต่ทัยอ็ยจ่าย 10 ปี จึงจ่ายคืนตกปีละ 4.8 พิันล้านบาทั 
ก็จะม่ส่วนช่วยกรัะแสเงินสดขอ็ง BTS ให้ด่ขึ้น

• คำาแนะนำา: ซื้อ็ คาดว่าครัึ�งปีหลัง (2H65-66F คือ็ ต.ค.65-ม่.ค.66) จะกลับมาฟ้�นตัวด่ปัจจัยบวกเป็นธุรักิจ
บรัิษ์ัทัและบรัิษ์ัทัในกลุ่ม BTS ฟ้�นตัวตามการัเปิดเมือ็ง โดยเฉพิาะผู้้้โดยสารัรัถไฟฟ้า BTS พิ.ย.65 ทั่� 15.1 ล้าน
เทั่�ยวคนมาถึงรัะดับ 76.5% เทั่ยบก่อ็นโควิด-19 แล้ว อ็่กทัั้งรัายได้ค่าโดยสารัม่โอ็กาสจะปรัับขึ้นหลังอ็ัตรัา
ค่าโดยสารัปรัับขึ้นรัาว 7% เป็น 17-47 บาทั จากเดิม 16-44 บาทั ตั้งแต่ต้นปี 66 น่้กำาหนดรัาคาพิื้นฐานเป็น 
10.00 บาทั ปรัะเมินด้วยวิธ่ SOP (Sum of Parts) รัาคาปิดม่ส่วนเพิิ�มได้อ็่กทั่�รัาว 16%

นักิวิเคุราะห์&กิลยุทธุ์: สมบ่ัต่ิ เอกิวรรณพัฒนา 
: sombata@th.dbs.com : Tel. 02 857 7835
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บลั.โกลัเบลั็ก : PT
แนิะนิำา “ซื้้�อเม้�ออ�อนิตัว” ราค่าเหมาะสุมปี 23 เท�ากับ 6.50 บาท

PT ( “ซีื้อเมื�ออ่อนต่ัว” ราคุาเหมาะสมปี 23 เท่า 
กิับ่ 6.50บ่าท) กิารลงทุนข้องลูกิคุ้าเริ�มกิลับ่มา

• แนวโน้มผลประกอบการช่วงทำี่เหลือของปี 22 ต่อเนื่องถึงปี 23 ยังเติบโตได้ดี 
จากอานิสงส์ของการเปิดประเทำศ ทำ�าให้การด�าเนินกิจกรรมต่างๆและการลงทำุน
ของลูกค้าเริ่มกลับมาโดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มธุรกิจโรงแรม 

ประกอบกับความต้องการทำ�า Digital Transformationและ Cyber Security 
ทำี่ยังอยู่ในระดับสูง เราคงประมาณการรายได้ปี 22-23 ทำี่ระดับ2,351.0 ล้าน
บาทำ และ 2,524.3 ล้านบาทำ เติบโต +11.7%YoY และ +7.4%YoY พร้อมคง
ก�าไรสุทำธิปี 22-23 ทำี่ระดับ และ 133.6 ล้านบาทำ และ 140.7 ล้านบาทำ เพิ่มขึ้น 
+46.5%YoYและ +2.9%YoY ตามล�าดับ

• ความเห็น เราประประเมินมูลค่าอิงค่าเฉลี่ย PER ย้อนหลัง 3 ปี ทำี่ 13.0 เทำ่า ได้
ราคาเหมาะสมปี 23 เทำ่ากับ 6.50 บาทำ คงค�าแนะน�า “ซีื้อเมื�ออ่อนต่ัว” โดยคาด
หวังอัตราผลตอบแทำนเงินปันผลราว 6% ต่อปี 



มุุมุวิิเคราะห์์ห์ุ�น
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บลั.โนมูรุะ พิ่ัฒนส่น : ILM
แนิะนิำา BUY ราค่าเป้าหมาย 22.4 บาท 

ILM (BUY, TP22.4) : เรามีมุมมองบ่วกิเล็กิน้อยต่่อแนว
โน้มกิ�าไรสุทธุิ 4Q22F คุาดท�าจุดสูงสุดอีกิคุรั้ง 172 ลบ่. 
(+14%y-y,+13%q-q) โต่ +14%y-y ต่าม product mix

และดอกเบี้ยจ่าย ส่วน q-q +13%ตามฤดูกาลและการบริโภค/การทำ่องเทำี่ยว
ดีขึ้น หนุน SSSG+1% กับ SG&A/sales -190bps q-q ในขณะทำี่ทำิศทำาง 
1Q23F คาดโตต่อ y-y ตามสถานการณ์ทำ่องเทำี่ยวและมาตรการช้อปดีมีคืน 
SSSG ช่วงวีคแรกม.ค.23F ยังบวกต่อ +4-5% 

ส่วนช่วงทำี่เหลือของปีจะได้อานิสงส์การรับรู้ยอดขายสาขาลาดกระบัง  
(เปิด ธ.ค. 22) เต็มปีและ 2H23F คาดเปิดพื้นทำี่เช่าใหม่  
จึงคงก�าไรสุทำธิปี 23F โตอีก +8% 

ทำั้งนี้ ด้าน valuation ก็ยังถูกกว่าคู่แข่งกลุ่มตกแต่งบ้านมากซื้อขายบน PER 
ปี 23F เพียง 12-13x (vs กลุ่ม Home Improvement 29-34x) จึงแนะ BUY
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บลั.โนมูรุะ พิ่ัฒนส่น : SIRI
แนิะนิำา TRADING BUY ราค่าเป้าหมาย 1.9 บาท  

SIRI (TRADING BUY, TP 1.9)

มุมมอง slightly positive ต่อ 4Q22 presale ทำี่ 9.8 พันลบ. (+64% y-y, 
-36% q-q) ซึ่งโตสูง y-y และโตทำั้ง low-rise และ condo ส�าหรับ 2022 
presale อยู่ทำี่ 38.4 พันลบ. (+47% y-y) สูงกว่าเป้าของบริษัทำ 10% จาก
กลุ่ม low-rise ในตลาดบน ทำี่สูงกว่าคาด ทำั้งนี้จาก presale ทำี่ดีกว่าคาด โดย
เฉพาะ low-rise ทำ�าให้แนวโน้มก�าไรสุทำธิ 4Q22F ดีกว่าคาด โดยเบื้องต้นคาด
ทำี่ 1.8 พันลบ. (+414% y-y, +39% q-q) 

และคาดก�าไรสุทำธิ 2022F ทำ�า new high ได้ทำี่ราว 4.2 พันลบ. หรือโตถึง 
+111% y-y ในขณะทำี่ประมาณการก�าไรสุทำธิ 2023F คาดทำรงตัวในระดับสูง 
และยังมีโอกาส upside จากแผนธุรกิจปี 2023F คาด aggressive กว่าปี 
2022 เราคง TP23F ทำี่ 1.90 บาทำ 

คงแนะน�า Trading Buy โดยจุดเปลี่ยนทำี่ส�าคัญคือ การกลับมาให้น�้าหนัก
เปิดโครงการใหม่ตลาดบน ซึ่งเป็นกลุ่มทำี่ช�านาญและผลตอบรับดีกว่าคาด 
ช่วยชดเชยความกังวลต้นทำุนการด�าเนินงานและต้นทำุนดอกเบี้ยจ่ายทำี่สูงกว่า
กลุ่มฯ  ในขณะทำี่ highlight ระยะสั้นเป็นเรื่องก�าไรสุทำธิ 4Q22-1Q23F ทำี่สูง
มากต่อเนื่อง



สัังคมอิินไซด์์คอลััมน์์สัังคมอิน์ไซด์์

January Effect....
สวัสดีคุ่ะกิลับ่มาพบ่กิับ่แมกิกิาซีีนหุ้นอินไซีด์ประจ�าเดือนมกิราคุม 2566 แมกิกิาซีีน
ออนไลน์ที�รู้ลึกิรู้จริงคุลุกิวงในหุ้นสไต่ล์กิล้วยๆ   โดยคุอลัมน์สังคุมอินไซีด์  กิับ่ปีพุธุ

ศูักิราชใหม่ 2566  ปีกิระต่่าย ประเดิมเดือนแรกิต่ลาดหุ้นไทยมีคุวามคุึกิคุักิเลยทีเดียว 
ดัชนีฯ  ไต่่ระดับ่เข้้าใกิล้ 1700 จุด เรียกิได้ว่าเราได้เห็นกิารเกิิด January Effect   

อย่างไรก็ตามนักลงทำุนยังคงต้องจับสัญญาณเศรษฐกิจว่าจะ
ฟื้นตัวได้มากน้อยแค่ไหน หลังจากการทำ่องเทำี่ยวมีสัญญาณการ
ฟื้นตัวต่อเนื่องจากปีก่อน  นักทำ่องเทำี่ยวจีนเริ่มเดินทำางออกนอก
ประเทำศ  ขณะทำี่มีการคาดการณ์ว่าจีนเปิดประเทำศเต็มรูปแบบ
หลังตรุษจีน ซึ่งจะเป็นแรงส่งทำ่องเทำี่ยวไทำยต่อเนื่อง

รวมทำั้งเดือนนี้ เริ่มมีการพรีวิวหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์  
ก่อนจะเข้าสู่ฤดูการประกาศงบ ปี 2565 

ส�าหรับภาวะตลาดหลักทำรัพย์ไทำย ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2565 SET 
Index ปิดทำี่ 1,668.66 จุด ปรับเพิ่มขึ้น 2.0% จากเดือนก่อนหน้า โดย
ปรับเพิ่มขึ้นมากกว่าค่าเฉลี่ยดัชนีตลาดหลักทำรัพย์อื่นในภูมิภาค และ
เมื่อเทำียบกับสิ้นปี 2564 SET Index ปรับเพิ่มขึ้นอยู่ทำี่ 0.7%

SET Index ในปี 2565 ได้แรงหนุนจากอุตสาหกรรม
ทำี่ได้รับอานิสงส์จากการกลับมาเปิดเมือง โดยกลุ่ม
อุตสาหกรรมทำี่ปรับตัวดีกว่า SET Index เมื่อเทำียบกับ
สิ้นปี 2564 ได้แก่ กลุ่มบริการ กลุ่มเทำคโนโลยี กลุ่ม
ทำรัพยากร และกลุ่มอสังหาริมทำรัพย์และก่อสร้าง

ทัั้งน่้ศรัพิล ตุลยะเสถ่ยรั รัอ็งผู้้้จัดการั หัวหน้าสายงาน
วางแผู้นกลยุทัธ์อ็งค์กรั ตลาดหลักทัรััพิย์แห่งปรัะเทัศไทัย

ในป็ี 2565 ตลาด้ห้ลักที่รัพย์ไที่ยยังค์งเป็็น
ตลาด้ที่่�ม่สภาพค์ล่อังส้งสุด้ในอัาเซึ่่ยนตั�งแต่
ป็ี 2555 แม้ว่่าม้ลค์่าการซึ่ื�อัขายเฉล่�ยรายว่ัน
จุะป็รับลด้ลงมาจุากช่ว่งเด้่ยว่กันป็ีก่อันห้น้า 
ซึ่ึ�งสอัด้ค์ล้อังกับตลาด้ห้ลักที่รัพย์อัื�นๆ ใน
ภ้มิภาค์ ในเดือ็นธันวาคม 2565 ม้ลค่าการั
ซื้อ็ขายเฉล่�ยต่อ็วันใน SET และ mai อ็ย้่ทั่� 
56,184 ล้านบาทั ลดลง 27.3% จุากเด้ือัน
เด้่ยว่กันขอังป็ีก่อัน โด้ยผ้้ลงทีุ่นต่างชาติม่
สัด้ส่ว่นม้ลค์่าการซึ่ื�อัขายส้งสุด้ต่อัเนื�อังเป็็น
เดือ็นทั่� 8 และในปี 2565 ม้ลค่าการัซื้อ็ขาย
เฉล่�ยต่อ็วันอ็ย้่ทั่� 76,773 ล้านบาทั 

ด้้านการระด้มทีุ่นในป็ี 2565 
ตลาด้ห้ลักที่รัพย์ไที่ยม่ม้ลค์่าการเสนอัขาย 
IPO ส้งที่่�สุด้ในอัาเซึ่่ยน และเป็็นอัันด้ับ 4 

ในเอัเช่ย โด้ยม่บริษััที่ขนาด้ให้ญ่เข้ามาจุด้
ที่ะเบ่ยนจุากห้ลากห้ลายอัุตสาห้กรรม โด้ยใน
เด้ือันธ์ันว่าค์ม 2565 ม่บริษััที่เข้าจุด้ที่ะเบ่ยน
ให้ม่ซึ่ื�อัขายใน SET 5 ห้ลักที่รัพย์ และ 1 กอัง
ที่รัสต์เพื�อัการลงทีุ่นในอัสังห้าริมที่รัพย์และ
สิที่ธ์ิการเช่า และใน mai 4 หลักทัรััพิย์ ทัำาให้
ม้ลค่าการัเสนอ็ขายในหุ้น IPO ขอ็งไทัยปี 
2565 อ็ย้่ทั่� 127,836 ล้านบาทั

Forward P/E ขอังตลาด้ห้ลักที่รัพย์ไที่ย ณ 
สิ�นเด้ือันธ์ันว่าค์ม 2565 อ็ย้่ทั่�รัะดับ 16.1 เทั่า 
ส้งกวา่ค่าเฉล่�ยขอ็งตลาดหลกัทัรัพัิยใ์นเอ็เชย่
ซึ�งอ็ย้่ทั่�รัะดับ 12.2 เทั่า และ Historical P/E 
อ็ย้่ทั่�รัะดับ 14.5 เทั่า ส้งกว่่าค์่าเฉล่�ยขอัง
ตลาด้ห้ลักที่รัพย์ในเอัเช่ยซึ่ึ�งอัย้่ที่่�ระด้ับ 

12.0 เที่่า

อ็ัตรัาเงินปันผู้ลตอ็บแทัน ณ สิ้นเดือ็น
ธันวาคม 2565 อ็ย้่ทั่�รัะดับ 2.76% ตำ�ากว่าค่า
เฉล่�ยขอ็งตลาดหลักทัรััพิย์ในเอ็เช่ยซึ�งอ็ย้่ทั่� 
3.16%

ขณะที่่�ภาว่ะตลาด้สัญญาซึ่ื�อัขายล่ว่งห้น้าในป็ี 
2565 ตลาด้สัญญาซึ่ื�อัขายล่ว่งห้น้า (TFEX) 
ม่ป็ริมาณการซึ่ื�อัขายเฉล่�ยต่อัว่ัน 565,627 
สัญญา เพิ�มขึ�น 0.9% จุากป็ีก่อัน ที่่�สำาค์ัญ
จุากการเพิ�มขึ�น SET50 Index Futures 
โด้ยในเด้ือันธ์ันว่าค์ม 2565 ม่ปรัิมาณการัซื้อ็
ขายเฉล่�ยต่อ็วัน 690,014 ล้านบาทั เพิิ�มขึ้น 
36.7% จุากป็ีก่อัน ที่่�สำาค์ัญจุากการเพิ�มขึ�น
ขอัง Single Stock Futures



สัังคมอิินไซด์์

สัังคมอิินไซด์์
ส่วนข้่าวสารในแวดวงบ่ริษัทจดทะเบ่ียน

ปรัะกาศลงทัุนในโครังการัคลังนำ้ามันและทั่า
เทั่ยบเรัือ็ เป็นจำานวนเงินไม่เกิน 9,000 ล้าน
บาทั โดยบรัิษ์ัทัฯ คาดว่าจะเข้าทัำาสัญ่ญ่าซื้อ็
ขายหุ้น ภายในไตรัมาสทั่� 1 ขอ็งปี 2566 ด้วย
กรัะแสเงินสดภายในบรัิษ์ัทัฯ มั�นใจสรั้างรัายได้
ปรัะจำาสมำ�าเสมอ็ ตามแผู้นธุรักิจ

 BCPG

บิ�กบอส บมจ.ฟอร์จูน พาร์ทำ อินดัสตรี้ (FPI) "สมพล ธุนาด�ารงศูักิดิ�" มั่นใจ
ผลการด�าเนินงานปี 65 ทำะลุออลไทำม์ไฮอย่างไม่ต้องสงสัย แว่วๆ ว่า..ตอน
นี้ดีดลูกคิดค�านวณรายได้ทำั้งปี น่าจะขยับทำะลุเพดานทำี่ตั้งไว้ไปไกลมาก แถ
มออเดอร์ปลายปีก็เข้ามาแบบรัวๆ ไม่ยั้ง!!! จนผลิตไม่หวาดไม่ไหว แถมหัว
กระไดบ้านก็ไม่เคยแห้ง มีลูกค้าเข้าออกโรงงานตลอดๆๆๆ.. ส่วนกระแสค่า
เงินบาทำ ณ ขณะนี้ เฮียพอลฝากกระซิบว่าผู้ถือหุ้นไม่ต้องเป็นกังวล เพราะ
บริษัทำฯ มีการบริหารจัดการความผันผวนและควบคุมต้นทำุนทำุกช่องทำางเพื่อ
ให้มาร์จิ้นอยู่ในระดับเดิม  แถมล่าสุดสั่งน�าเข้าเครื่องจักรไลน์ฉีดเพิ่มอีก 5 
เครื่อง เน้นผลิตให้ทำันออเดอร์ งานนี้ เชื่อว่าเติบโตแน่นอน ฟันธง!!

FPI

เผยงบรวมไตรมาส 3 (สิ้นสุด 30 
พ.ย.65) ก�าไรสุทำธิเพิ่มขึ้น 35%- 
ยอดปล่อยสินเชื่อใหม่เพิ่มขึ้น 17%  
จากปีก่อน

 AEONTS

บอกกันให้ชัดๆนะเจ้าคะ ว่าปีกระต่ายทำอง จะเป็นปีทำี่โดดเด่น
ของหุ้นพลังงานหมุนเวียนอย่าง บมจ.ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี 
คอร์เปอเรชั่น (SUPER) ของเฮีย "จอมทรัพย์  โลจายะ" เพราะ
มีโครงการโรงไฟฟ้าในพอร์ต...เรียงคิวทำยอย COD ปีนี้ 40 
-50  เมกะวัตต์  ทำั้งโซลาร์ฟาร์มฯ  วินด์ฟาร์มฯ ในและต่าง
ประเทำศ โรงไฟฟ้าจากขยะ  Private PPA  ฯลฯ  Wow..... แถม
มีลุ้นประมูล  PDP ของไทำย ทำี่เปิดให้ประมูลกว่า 5,203 เมกะ
วัตต์ เร็วๆนี้รู้กัน ....  กดไลค์ให้เลยคร้าาา

SUPER




















