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 ในที่่�สุุด  ภาคอุุตสุาหกรรมการที่อุ่งเที่่�ยวขอุงไที่ย กก็ลับัมาคกึคกัอุก่ครั�ง
ภาคการบรกิาร  การที่อุ่งเที่่�ยว ถือืุเป็็นหวัใจสุำาคญั ที่่�คอุยผลักัใหเ้ศรษฐกจิไที่ยเติบโต  นอุกเหนอืุจาก ภาค

  การสุ่งอุอุก  โดยป็ระเที่ศจน่ ได้เปิ็ดใหน้กัที่อุ่งเที่่�ยวในป็ระเที่ศ  สุามารถืเดินที่างไป็ต่างป็ระเที่ศได้อุก่ครั�ง
แมจ้ะมบ่างป็ระเที่ศ ตั�งกติกา  ไมย่อุมเปิ็ดให ้นกัที่อุ่งเที่่�ยวจากจน่เขา้ป็ระเที่ศ  แต่ป็ระเที่ศสุ่วนใหญ ่ พรอุ้ม
อุา้แขน  ต้อุนรบันกัที่อุ่งเที่่�ยว โดยเฉพาะป็ระเที่ศไที่ย

โดยนายเจนวทิี่ย์ มสุุิกรตัน ์รอุงกรรมการผ้อุ้ำานวยการใหญ ่(สุายงานบญัชีแ่ลัะการเงนิ) บรษัิที่ ที่า่
อุากาศยานไที่ย จำากดั (มหาชีน) AOT บอุกวา่ นบัแต่ชีว่งต้นปี็ 2565 เป็็นต้นมา สุถืานการณ์ข์อุงโรคโควดิ-
19 คลั่�คลัายลังแลัะหลัายป็ระเที่ศป็ลัดลัอ็ุก มาตรการต่างๆ ใหสุ้ามารถืเดินที่างเขา้-อุอุกป็ระเที่ศได้ สุ่งผลัให้
มช่ีาวต่างชีาติเดินที่างเขา้ป็ระเที่ศไที่ยเพิ�มขึ�น อุย่างต่อุเนื�อุง ในเดือุนมถิืนุายน 2565 ที่อุที่.ได้ที่ำาป็ระมาณ์การ
 ป็รมิาณ์จราจรที่างอุากาศ โดยคาดวา่ในปี็งบป็ระมาณ์ 2566 ที่า่อุากาศยานที่ั�ง 6 แหง่ จะมผ่้โ้ดยสุารรวม
95.70 ลัา้นคน การฟ้ื้� นตัวคดิเป็็นรอุ้ยลัะ 68 เมื�อุเที่ย่บกบัจำานวน ผ้โ้ดยสุารกอุ่นการแพรร่ะบาดขอุงโรค
   โควดิ-19 แลัะคาดวา่ในปี็งบป็ระมาณ์ 2567 จะมผ่้โ้ดยสุารรวม 141.57 ลัา้นคน การฟ้ื้� นตัวคดิเป็็นรอุ้ยลัะ 99
 )ซึ่ึ�งเป็็นระดับป็กติเชีน่เด่ยวกบัปี็งบป็ระมาณ์ 2562 (ชีว่งกอุ่นการแพรร่ะบาดขอุงโรค โควดิ-19

อุย่างไรกต็าม การป็ระมาณ์การผ้โ้ดยสุารในชีว่งเวลัาดังกลัา่วยังคงมห่ลัายปั็จจยัสุำาคญัที่่�ต้อุงติดตามอุย่าง
ใกลัช้ีดิ อุาที่ ินโยบายการเปิ็ดป็ระเที่ศขอุงสุาธารณ์รฐัป็ระชีาชีนจน่ โอุกาสุการกลับัมาระบาดขอุง
โรคโควดิ-19 สุายพันธุใ์หมห่รอืุโรคระบาดอุื�นๆ ตลัอุดจนผลักระที่บขอุงสุงครามรสัุเซึ่ย่ย้เครน เป็็นต้น

 ภาคอุุตสาหกรรมการทอุ่งเท่�ยว เป็็นตัวจักัรสำาคญั
ทำาใหภ้าคธุุรกจิัต่างๆท่�เก่�ยวข้อุ้ง คกึคกั ตามไป็ด้้วย

...นกึไมอุ่อุก คดิ้ถึงึหุน้ AOT  สายการบินิ  โรงแรม





NER
ตั้งเป้า ปี66 ปริมาณขายรวมที ่5 แสนตัน 

รายได้ 3 หมืน่ลบ. จากปริมาณออเดอร์จากลกูคา้
เพ่ิมขึน้ พร้อมรุกตลาดอนิเดียเพ่ิมยอดขายอกี 
10% จากกำาลงัการผลติทัง้หมด และเตรียมงบ 

400 ลา้นบาท ปรับปรุงเครื่องจกัรเพ่ือเพ่ิมกำาลงั
การผลติ - ลงทนุงานวจิยัและพัฒนา (R&D)

พฤกษา โฮลัดิ�ง สุวอุป็หุน้บรษัิที่ อุนิโน พรค่าสุที่ ์จำากดั ใน
เครอืุขอุงพฤกษา 51% เพื�อุนำาไป็ลังที่นุในหุน้ บรษัิที่ เจน

เนอุรลัั เอุนจเินย่ริ�ง จำากดั (มหาชีน) หรอืุ GEL 18.26% ใน
ราคาหุน้ลัะ 0.37 บาที่ รวมมล้ัคา่ป็ระมาณ์ 582 ลัา้นบาที่ 

ดันให ้GEL กา้วสุ้่ผ้ผ้ลัติพรค่าสุที่ท์ี่่�ใหญท่ี่่�สุุดในป็ระเที่ศไที่ย 
สุรา้งรายได้เติบโตที่นัที่เ่กอืุบเที่า่ตัว คาดที่ำากำาไรแลัะลัด

ต้นที่นุเฉลั่�ยต่อุหนว่ยจากคำาสุั�งซึ่ื�อุจากพฤกษา แลัะ ลัก้คา้
รายอุื�นในอุนาคต ในขณ์ะที่่�ธุรกจิพรค่าสุที่ข์อุงกลัุม่พฤกษา
จะได้ป็ระโยชีนจ์ากการสุรา้งความชีำานาญเฉพาะที่าง ลัด

ต้นที่นุ ขยายฐานลัก้คา้ใหม ่แลัะสุรา้งรายได้ต่อุเนื�อุงเพิ�มขึ�น  

อินโน พรีคาสท์
เดินหนา้สุ้่การเติบโตปี็ 66 ลัยุ 3 กลัุม่ธุรกจิหลักั 
รบัอุานสิุงสุ์ที่อุ่งเที่่�ยว – ไลัฟ์ื้สุไตลัค์กึคกั พรอุ้ม
อุอุกหุน้ก้ด้้อุยสุิที่ธทิี่่�มล่ักัษณ์ะคลัา้ยที่นุฯ ชุีดใหม่

เกดิ้เป็็น บิจั.ในตลาด้หุน้ไทย ต้อุงโต ส่วนจัะเติบิโตด้้วยแบิบิใด้  คงอุยูก่บัิทม่บิริหารอุงคก์ร  
แมกกาซน่หุน้อิุนไซด้์ รายเด้ือุน ฉบิบัิเด้ือุนกมุภาพันธุ ์2566 นำาเสนอุ 4 บิจั. มเ่รื�อุงราวนา่สนใจัด้ังน่้

MINT
ประกาศซือ้หุน้ ESSO สัดส่วน 

65.99% พร้อมทำาเทนเดอร์ส่วน
ทีเ่หลอือกี 34.01% คาดแลว้เสร็จ

ครึ่งหลงัของปี 66

BCP พฤกษา































บริิษััท แอดวานซ์์ อินโฟริ์ เซ์อริ์วิส จำำากััด (มหาชน) ปริะกัาศผลปริะกัอบกัาริปี 2565 ยัังคงตอกัยัำ�าความเป็นผ้�นำาในทุกัมิติ 
แม�จำะเผชิญกัับความท�าทายัจำากักัาริเปล่�ยันแปลงของ บริิบทโลกั ริวมถึึงสภาพแวดล�อมทางกัาริแข่งขันของอุตสาหกัริริม
ท่�เปล่�ยันไป โดยัเอไอเอสสามาริถึทำาริายัได�ริวม 185,485 ล�านบาท เพิ�มขึ�น 2.3% และม่กัำาไริสุทธิิ 26,011 ล�านบาท ตอกัยัำ�า

สถึานะทางกัาริเงินท่�แข็งแกัริ่งท่�สุดในอุตสาหกัริริม ด�วยัความเป็นผ้�นำาในตลาดโทริคมนาคมทุกัมิติทั�งด�านกัาริให�บริิกัาริ และ
คุณภาพโคริงข่ายั โดยัเฉพาะ 5G ท่�วันน่� AIS ม่ผ้�ใช�บริิกัาริเพิ�มขึ�นกัว่า 2.2 ล�านริายั ควบค้่กัับกัาริริุกัขยัายัฐานล้กัค�าเน็ต

บ�านอยั่างต่อเน่�อง ทำาให�ม่อัตริากัาริเติบโตเหน่อตลาด สำาหริับปี 2566 วางงบลงทุนกัว่า 27,000 - 30,000 ล�านบาท เพ่�อ
ยักัริะดับโคริงสริ�างพ่�นฐานด�านดิจำิทัลให�ม่ความแข็งแกัริ่งพริ�อมริองริับโอกัาสและกัาริเข�ามาของล้กัค�าใหม่ ทั�งในด�านความ

คริอบคลุมและคุณภาพ พัฒนาโคริงข่ายัอัจำฉริิยัะ ตามวิสัยัทัศน์ Cognitive Tech-Co

นายัสมชัยั เลิศสุทธิิวงค์ ปริะธิานเจำ�าหน�าท่�
บริิหาริ บริิษััท แอดวานซ์์ อินโฟริ์ เซ์อริ์วิส จำำากััด 
(มหาชน) หริ่อ AIS เปิดเผยว่า “ท่ามกัลางความ
ท�าทายัในกัาริดำาเนินธิุริกัิจำตลอดทั�งปี 2565 ท่�
ผ่านมา ทั�งภาวะกัาริแข่งขันของตลาดท่�ริุนแริง 
อัตราเงินเฟ้อสูงที่ส่งผลต่อต้นทุนพลังงานและ
กำ�าลังซื้อผู้บริโภค รวมถึงภาวะเศรษฐกำิจโลกำที่
มีแนวโน้มชะลอตัว อย่างไรกำ็ดีด้วยเป้าหมายที่
ชัดเจนท�าให้เรายังคงท�าผลงานได้เป็นที่น่าพอใจ 
ทั้งในเชิงรายได้และจ�านวนผู้ใช้บริกำาร พร้อมยังคง
สถานะทางกำารเงินทีแ่ข็งแกำร่งที่สุดในอุตสาหกำรรม
 
ด้วยความมุ่งมั่นยกำระดับคุณภาพกำารให้บริกำาร 
และส่งมอบประสบกำารณ์กำารใช้งานที่เหนือกำว่าให้
แกำ่ลูกำค้า ที่วันนี้ AIS ยังคงเป็นผู้ให้บริกำารที่มีคลื่น
ความถี่มากำสุดในอุตสาหกำรรม ทั้งย่านความถี่ต�่า 
กำลาง และสูง รวม 1,420 MHz ครอบคลุมกำารใช้
งานทุกำรูปแบบ ตลอดจนวันนี้เรายังสร้าง Digital 
Ecosystem ร่วมกำับพาร์ทเนอร์ชั้นน�าจากำหลากำ
หลายภาคส่วน เพื่อตอบสนองความต้องกำารของ
ภาคธุรกำิจด้วยนวัตกำรรมเทคโนโลยีและโซลูชัน”

ส�าหรับผลประกำอบกำารของปี 2565 เอไอเอสท�า
รายได้รวม 185,485 ล้านบาท เติบโต 2.3% เมื่อ
เทียบกำับปีกำ่อน และมีกำ�าไรสุทธิ 26,011 ล้านบาท 
ลดลงเล็กำน้อย 3.4% เมื่อเทียบกำับปีกำ่อน ปัจจัย
หลักำมาจากำในฝั่งของต้นทุนที่เจอความท้าทาย
จากำราคาพลังงานและเงินเฟ้อ แต่ด้วยกำารบริหาร
จัดกำารต้นทุนอย่างเหมาะสม ท�าให้เอไอเอสมี 
EBITDA อยู่ที่ 89,731 ล้านบาท ลดลง 1.8% จากำ
ปีกำ่อน และมี EBITDA Margin แข็งแกำร่งที่ระดับ 
48% พร้อมจ่ายเงินปันผลจากำผลประกำอบกำารครึ่ง
ปีหลังที่ 4.24 บาทต่อหุ้น โดยสรุปผลกำารด�าเนิน
งานแยกำตามกำลุ่มธุรกำิจ ดังนี้

ธุรกำิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ ในปี 2565 มีผู้ใช้บริกำาร
เพิ่มขึ้นกำว่า 1.9 ล้านราย จากำกำารส่งมอบคุณภาพ 
และกำารให้บริกำารที่เหนือกำว่า วันนี้เอไอเอสได้
กำ้าวข้ามกำารแข่งขันด้วยราคาในตลาด ด้วยกำาร
มุ่งสร้างประสบกำารณ์กำารดิจิทัลที่ดีที่สุดให้ลูกำค้า 
ท�าให้ปัจจุบันมีจ�านวนลูกำค้าโทรศัพท์มือถือรวม 46 

ล้านเลขหมาย ยังคงมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 
1 โดยเฉพาะกำลุ่มผู้ใช้บริกำารรายเดือนที่ยังคง
สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกำร่ง ทั้งในเชิงรายได้
และผู้ใช้บริกำาร ในส่วนของกำารให้บริกำาร 5G ที่วัน
นี้มีลูกำค้าอยู่ที่ 6.8 ล้านราย เติบโตกำ้าวกำระโดดจากำ 
2.2 ล้านราย ในปี 2564 ด้วยกำารพัฒนาคุณภาพ
ให้บริกำารบนเครือข่าย 5G ที่เร่งขยายโครงข่าย
ครอบคลุม 85% ของพื้นที่ประชากำรทั่วประเทศ 
และมากำกำว่า 99.95% ในพื้นที่กำรุงเทพฯ

ธุรกำิจอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เอไอเอส ไฟเบอร์ 
มีรายได้เติบโตกำว่า 19% ในปี 2565 นับเป็นกำาร
เติบโตเหนืออุตสาหกำรรม ด้านลูกำค้ามีจ�านวนเพิ่ม
ขึ้นกำว่า 390,000 ราย ท�าให้ลูกำค้ารวมอยู่ที่ 2.2 
ล้านราย ครองส่วนแบ่งกำารตลาดที่ 16% ด้วย
ความมุ่งมั่นในกำารยกำระดับตลาดเน็ตบ้านด้วย
กำารสร้างมาตรฐานกำารแข่งขันให้เกำิดขึ้นอยู่ตลอด
เวลา ทั้งเทคโนโลยีด้านคุณภาพอย่างกำารเปิดให้
บริกำาร อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบไร้สาย หรือ 
Fixed Wireless Access (FWA) ด้วยเทคโนโลยี 
5G mmWave เป็นครั้งแรกำในไทย กำารร่วมมือ 
NOKIA ทดลองเทคโนโลยี 25G PON ครั้งแรกำใน
เอเชีย เพื่อน�าเสนอบริกำารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
พิเศษ และ AIS Fibre ยังเป็นผู้เล่นรายแรกำในไทย
ที่เปิดให้บริกำาร 2Gbps รวมถึงกำารยกำระดับกำารให้
บริกำารลูกำค้าที่พร้อมดูแลลูกำค้าตลอด 24 ชั่วโมง

ธุรกำิจบริกำารลูกำค้าองค์กำร เป็นอีกำหนึ่งกำลุ่มธุรกำิจ
ที่สร้างกำารเติบโตอย่างต่อเนื่อง จนกำ้าวขึ้นมา
เป็นผู้น�าทั้งในมุมกำารรับรู้ที่ AIS Business ครอง
แชมป์อันดับ 1 ผู้ให้บริกำารส�าหรับองค์กำรและธุรกำิจ 
โดยผลส�ารวจของ Global Data ที่รวบรวมจากำ
กำลุ่มธุรกำิจชั้นน�ากำว่า 200 องค์กำร รวมถึงในมุม
ของรายได้ที่ยังคงสามารถสร้างกำารเติบโตได้ถึง 
26% จากำปีกำ่อน โดยในปีที่ผ่านมา AIS Business 
สามารถเชื่อมต่อกำารท�างานกำับองค์กำรภาคธุรกำิจ 
ด้วยกำารส่งมอบเทคโนโลยีและโซลูชัน ที่มุ่งสร้าง 
Digital Business Ecosystem ให้มีความสมบูรณ์
แบบ ทั้งบริกำารโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลที่ทัน
สมัย มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเชื่อถือได้ ด้วย
ความพร้อมเต็มรูปแบบของ Intelligent Network, 

Cloud Platforms และ Cyber Security ตอบ
โจทย์กำารให้บริกำารลูกำค้าด้วยกำารบริหารจัดกำาร
ข้อมูลอัจฉริยะ พร้อมกำารสร้างสรรค์โซลูชัน
ใหม่ ๆ เฉพาะอุตสาหกำรรม ไม่ว่าจะเป็น Smart 
Manufacturing, Smart Transportation & 
Logistics, Smart City & Building และ Smart 
Retail

ธุรกำิจดิจิทัลเซอร์วิส ยังคงมุ่งน�าศักำยภาพด้าน
ดิจิทัลเทคโนโลยี มาออกำแบบบริกำารดิจิทัลที่สอด
รับกำับพฤติกำรรมของลูกำค้าและคนไทย ทั้งในแง่
ของประสบกำารณ์ด้านคอนเทนต์ ไม่ว่าจะเป็น 
Disney+ Hotstar ผู้ให้บริกำารคอนเทนต์วิดีโอ
แพลตฟอร์มระดับโลกำ หรือแม้แต่กำารเป็นศูนย์รวม
คอนเทนต์กำีฬา อาทิ ฟุตบอลไทยลีกำ, ฟุตซอลไทย
แลนด์ลีกำ, Golf LPGA, ลีกำบาสเกำตบอล 3x3BL, 
รายกำาร ONE Championship รวมถึงวันนี้ AIS 
ยังคงต่อยอดบริกำารดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
อย่างรอบด้าน อาทิ บริกำารประกำันดิจิทัลจากำ AIS 
Insurance Service รวมถึงบริกำารช่องทางช�าระ
เงินออนไลน์ผ่าน mPAY PGW – Payment Link 
solution เพื่อส่งมอบประสบกำารณ์กำารใช้จ่ายที่
ง่าย สะดวกำสบาย ปลอดภัย

“สำาหริับภาพริวมผลงานปี 2565 ของ AIS ถึ่อว่า
อยั้่ในริะดับน่าพึงพอใจำ โดยัในปีน่� AIS ยัังเดิน
หน�าลงทุนเพ่�อคุณภาพอยั่างต่อเน่�อง ด�วยักัาริเต
ริ่ยัมงบลงทุนกัว่า 27,000 - 30,000 ล�านบาท 
เพ่�อกั�าวส้่เป้าหมายั Cognitive Tech-Co หริ่อ
กัาริเป็นผ้�ให�บริิกัาริโทริคมนาคมอัจำฉริิยัะ ด�วยั
กัาริมุ่งพัฒนาโคริงสริ�างพ่�นฐานด�านดิจำิทัลให�ม่
ความแข็งแริง เพิ�มข่ดความสามาริถึของโคริง
ข่ายัให�ม่ความอัจำฉริิยัะผ่านกัาริใช� AI, Data 
Analytic ในริะดับส้ง ตามมาตริฐานโคริงข่ายั
ริะดับโลกั เพ่�อให�เกัิดกัาริเช่�อมต่อกัาริทำางานกัับ
ทุกัภาคส่วนทั�งภาคริัฐ เอกัชน และภาคปริะชาชน 
ท่�เริาพริ�อมสนับสนุนกัาริเติบโตริ่วมกััน และยักั
ริะดับเศริษัฐกัิจำจำากัฐานริากัส้่เศริษัฐกัิจำดิจำิทัล 
เพ่�อปริะเทศต่อไป” นายัสมชัยั กัล่าวทิ�งท�ายั

ADVANC เผยปีี65 รายได้้รวมโต 2.3%
โชว์ EBITDA Margin แข็งแกร่งท่ี่�ระดัับ 48% 

พร้อมจ่่ายเงินิปัันิผล 4.24 บาที่ต่่อหุุ้้นิ
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บมจำ. พริ่ไซ์ซ์ คอริ์ปอเริชั�น (PCC) กัางแผนธิุริกัิจำปี 2566-2568 ตั�งเป้าริายัได�เติบโต 
50% จำากักัาริเติบโตของริะบบสมาริ์ทกัริิด และหลังเพิ�มกัำาลังกัาริผลิตหม�อแปลงไฟ
ฟ้า-ต้�โลหะสำาหริับต้�สวิตช์เกั่ยัริ์ คาดโริงงานผลิตหม�อแปลง และต้�ควบคุมไฟฟ้าใน

กััมพ้ชา เดินเคริ่�องในไตริมาส 1/66 น่� หนุนสริ�างริายัได�ปีละ 100 ล�านบาท พริ�อมเข�า
ริ่วมปริะม้ลโคริงกัาริ "สมาริ์ทมิเตอริ์" ของกัฟภ. คาดปีน่�เปิดปริะม้ลริาว 2 ล�านเคริ่�อง

PCC กางแผน 3 ปีี 66-68
วางเป้้ารายได้้โต 50%
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นายักัิตติ สัมฤทธิิ�  ปริะธิานเจำ�าหน�าท่�บริิหาริ  บริิษััท พริ่ไซ์ซ์ คอริ์ปอเริชั�น 
จำำากััด (มหาชน) (PCC) เปิดเผยว่า แผนกำารธุรกำิจ 3 ปี (2566-2568) 
บริษัทฯตั้งเป้ารายได้เติบโต 50% ซึ่งมาจากำกำารเติบโตของระบบสมาร์ทกำ
ริด ท�าให้มีกำารลงทุนเพิ่มโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกำชน อีกำทั้งบริษัทมี
แผนเพิ่มกำ�าลังกำารผลิตของหม้อแปลงไฟฟ้า (PEM) ตลอดจนกำารเปลี่ยน
เครื่องจักำรที่ใช้ในกำารผลิตให้เป็นเครื่องจักำรอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูง 

ส�าหรับความคืบหน้าโรงงานผลิตหม้อแปลง และตู้ควบคุมไฟฟ้า 
ในกำัมพูชา คาดว่าจะเริ่มผลิตและจ�าหน่ายอุปกำรณ์ได้ในไตรมาส 
1/2566 นี้ คาดว่าจะสร้างรายได้ให้บริษัทฯ ปีละ 100 ล้านบาท

 นอกำจากำนี้ บริษัทฯยังมีรายได้จากำโรงไฟฟ้า 2 โครงกำาร คือ 
โรงไฟฟ้าชีวมวลสงขลาไบโอแมส และโรงไฟฟ้าชีวมวลสงขลาไบ
โอเพาเวอร์ มีสัดส่วนกำารถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 40 และ 76 มีกำ�าลัง
กำารผลิตไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายที่ 18.2 เมกำะวัตต์ (11.5 เมกำะ
วัตต์คิดตามอัตราส่วนกำารถือหุ้น) 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PCC กำล่าวอีกำว่า ในปีนี้บริษัทฯยังมี
โอกำาสเติบโตอีกำ จากำโครงกำารเปลี่ยนมิเตอร์จากำจานหมุน ให้
เป็น สมาร์ทมิเตอร์ ซึ่งเป็นโครงกำารของกำารไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
(กำฟภ.)  

โดยกำฟภ.มีแผนจะเปลี่ยนมิเตอร์จ�านวน 18 ล้านเครื่องภายใน 
7 ปี หรือระหว่างปี 2565-2571  ซึ่งคาดว่าปีนี้เปิดประมูลราว 
2 ล้านเครื่อง ซึ่งบริษัทฯมีความพร้อมในกำารเข้าร่วมประมูลดัง
กำล่าว เพื่อสร้างกำารเติบโตของบริษัทฯอย่างแข็งแกำร่ง



นายชััยพิิพิัฒน์ แก้้วไตรรัตน์ ก้รรมก้ารผู้้้จััดก้าร บริษััท อควา คอร์เปอเรชัั�น จัำาก้ัด (มหาชัน) 
หรือ AQUA เปิดเผู้ยว่า บริษััทฯ คาดก้ารณ์์รายได้ปี2566 จัะเติบโต5-10% จัาก้ปีก้่อน 
เนื�องจัาก้ปีน้�จัะเริ�มรับร้้รายได้จัาก้ธุุรก้ิจัฟิินเทค ท้�จัะเริ�มเปิดดำาเนินก้ารธุุรก้ิจัให้บริก้ารก้้้

ยืมระหว่างบุคคลก้ับบุคคลผู้่านแพิลตฟิอร์ม หรือPeer-to-Peer (P2P) Lending ในเดือน
ม้นาคมน้� โดยตั�งเป้าพิอร์ตสิินเชัื�อปีน้�ก้ว่า 2,000-3,000 ล้านบาท ขณ์ะท้�ปี67 คาดว่าพิอร์ต
สิินเชัื�อจัะเพิิ�มเป็น 5,000-10,000ล้านบาท และปี 68 มาอย้่ท้� 20,000 ล้านบาท ตามแผู้น 

5 ปี (ปี66-70) วางเป้าพิอร์ตสิินเชัื�ออย้่ท้� 30,000-40,000 ล้านบาท

AQUA ตั้้�งธงรายได้้ปีี 66 โตั้ 5-10%
หลัังรุกธุุรกิจ P2P Lending 

พร้อมมองโอกาสต่อยอด้ส่่ Virtual Bank
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ทั้งนี้กำารด�าเนิน ธุรกำิจ P2P Lending บริษัทฯ จะ
จับมือกำับบริษัทหลักำทรัพย์ลิเบอเรเตอร์ โดยจะ
ปล่อยกำู้ในรูปแบบที่ใช้หุ้นมาค�้าประกำันในช่วงแรกำ 
แต่มีระบบควบคุมความเสี่ยงในกำารปล่อยกำู้

เน�นคัดหุ�นท่�ม่สภาพคล่องส้งใน 300 อันดับแริกั 
ท่�ริาคาไม่ผันผวน โดยัไม่ม่ขั�นตำ�าในกัาริกั้� ส่วน
วงเงินส้งสุดอยั้่ท่� 50 ล�านบาทต่อคน ขณะน่�ได�
ม่กัาริเจำริจำากัับสถึาบันทั�งในปริะเทศและต่าง
ปริะเทศ ริวมถึึงนักัลงทุนริายัใหญ่ท่�ม่ศักัยัภาพ
แล�ว ในกัาริสนับสนุนแหล่งเงินทุนในกัาริปล่อยักั้�

นายชัยพิพัฒน์ กำล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ถือว่าเข้า
สู่ธุรกำิจ P2P Lending กำ่อนผู้เล่นรายอื่น เนื่องจากำ
ขณะนี้เป็นผู้ประกำอบกำารรายแรกำและรายเดียว
ตอนนี้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกำอบธุรกำิจจากำธนาคาร
แห่งประเทศไทย ( ธปท.) และกำระทรวงกำารคลัง 
ดังนั้นถือว่าเริ่มท�าธุรกำิจได้เร็วกำว่าผู้อื่น ขณะ
เดียวกำันมองโอกำาสกำารต่อยอดธุรกำิจฟินเทค ไป
สู่Virtual Bank ร่วมกำับพันธมิตรที่มีศักำยภาพใน
อนาคตด้วย คาดเห็นความชัดเจนเกำี่ยวกำับกำารยื่น
ขอใบอนุญาตในช่วงกำลางปีนี้

นอกำจากำนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนสร้างกำารเติบโตใน

รูปแบบ กำารเข้าซื้อกำิจกำาร (M&A) โดยขณะนี้มีดีล 
M&A ธุรกำิจด้านโลจิสติกำส์ในประเทศ 1 ราย

ทั้งนี้ด้านแหล่งเงินทุน เพื่อรองรับกำารขยายธุรกำิจ
รวมทั้งกำารท�าดีล M&A นอกำจากำกำระแสเงินสดใน
มือแล้ว บริษัทฯ มีแผนที่จะออกำหุ้นกำู้มูลค่า 1,000 
ล้านบาท ในช่วงกำลางปีนี้ เพื่อน�าเงินรองรับกำาร
ท�าดีลM&A ประมาณ 500 ล้านบาท และอีกำ 500 
ล้านบาท จะน�าเงินไปใช้ในกำารคืนหุ้นกำู้เดิมที่ครบ
กำ�าหนดช�าระ

นอกำจากำนี้ ยังมีแผนน�าบริษัทย่อย บริษัท ไทยพาร์
เซิล จ�ากำัด (มหาชน) หรือ TP ซึ่งประกำอบธุรกำิจ
ด้านโลจิสติกำส์รูปแบบพิเศษ ให้บริกำารจัดส่งพัสดุ
ขนาดใหญ่เข้าระดมทุนในตลาดหลักำทรัพย์ฯ โดย
ได้ยื่นแบบแสดงรายกำารข้อมูลกำารเสนอขายหลักำ
ทรัพย์ ต่อส�านักำงานคณะกำรรมกำารกำ�ากำับหลักำ
ทรัพย์และตลาดหลักำทรัพย์ (กำ.ล.ต.) เรียบร้อยแล้ว

ทั�งน่� TP จำะเสนอขายัหุ�น IPO จำำานวน 120 ล�าน
หุ�น คาดว่าจำะเข�าซ์่�อขายัในตลาดหลักัทริัพยั์วัน
แริกัภายัในเด่อน มิ.ยั. น่� เพ่�อริะดมทุนริองริับกัาริ
ขยัายัธิุริกัิจำให�เติบโตอยั่างต่อเน่�อง



'บมจั. ไวสิ์ โลจัิสิติก้สิ์ หรือ WICE' ผู้้้ให้บริก้ารโลจัิสิติก้สิ์ระหว่างประเทศแบบครบวงจัร 
ประก้าศความร่วมมือทางธุุรก้ิจัก้ับ 'บมจั. สิมบ้รณ์์ แอ๊ดวานซ์์ เทคโนโลย้ หรือ SAT' 
ศึก้ษัาก้ารพิัฒนาท้�ดินในระยะยาวของ SAT รวมพิื�นท้�ก้ว่า 50,000 ตร.ม. เพิื�อพิัฒนา
โครงก้าร Green Logistics Hub คลังสิินค้าและศ้นย์ก้ระจัายสิินค้าท้�ทันสิมัยในย่าน

บางนาและจัังหวัดระยอง เพิื�อยก้ระดับก้ารให้บริก้ารโลจัิสิติก้สิ์แบบครบวงจัร 

 'WICE x SAT' ผนึกความร่วมมือ เด้ินหน้าพัฒนา

Green Logistics Hub
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ดริ.อาริยัา คงสุนทริ ปริะธิานเจำ�าหน�าท่�บริิหาริ บริิษััท ไวส์ 
โลจำิสติกัส์ จำำากััด (มหาชน) หริ่อ WICE ผู้้�ให้�บริิการิโลจิิ
สติิกส์ริะห้ว่่างปริะเทศแบบคริบว่งจิริ เปิดเผู้ยว่่า เมื่่�อว่ันท่� 
30 มื่กริาคมื่ 2566 ท่�ผู้่านมื่า บริิษััทฯ ได�ลงนามื่บันทึกข้�อ
ติกลงคว่ามื่ริ่ว่มื่มื่่อ (MOU) กับบริิษััท สมื่บ้ริณ์์ แอ๊ดว่านซ์์ 
เทคโนโลย่ จิำากัด (มื่ห้าชน) ห้ริ่อ SAT ผู้้�นำาด�านการิผู้ลิติชิ�น
ส่ว่นยานยนติ์ข้องปริะเทศไทยมื่าอย่างยาว่นาน 

โดย คว่ามื่ริ่ว่มื่มื่่อคริั�งน่�มื่่ว่ัติถุุปริะสงค์เพื่่�อพื่ัฒนาท่�ดินข้อง
บริิษััทในกลุ่มื่สมื่บ้ริณ์์ แอ๊ดว่านซ์์ เทคโนโลย่ บริิเว่ณ์โริงงาน 
ย่านถุนนบางนา-ติริาด กมื่.15 จิังห้ว่ัดสมืุ่ทริปริาการิ ให้�เป็น
โคริงการินำาริ่องการิบริิห้าริจิัดการิด�าน Green Logistics 
Hub ภายใติ�คว่ามื่ริ่ว่มื่มื่่อทางธุุริกิจิริะห้ว่่างกันเพื่่�อข้ยายธุุริกิจิ
คลังสินค�า และบริิการิโลจิิสติิกส์คริบว่งจิริ  

ข้ณ์ะเด่ยว่กัน WICE และ SAT ริ่ว่มื่มื่่อกันศึกษัาโอกาส
พื่ัฒนาท่�ดินริะยะยาว่ข้อง SAT ย่านบางนาและจิังห้ว่ัดริะยอง
ริว่มื่ถุึงพื่่�นท่�อ่�นๆ ข้องบริิษััทในเคริ่อ โดยมื่่พื่่�นท่�ริว่มื่กว่่า 
50,000 ติริ.มื่. โดยจิะพื่ัฒนาเป็นคลังสินค�าและศ้นย์กริะจิาย
สินค�าท่�ทันสมื่ัยในพื่่�นท่�กริุงเทพื่ฯ และจิังห้ว่ัดริะยอง โดยจิะ
นำานว่ัติกริริมื่การิจิัดการิคลังสินค�าริะบบออโติเมื่ชั�นเข้�ามื่าใช�
บริิการิจิัดการิ การิข้นส่งด�ว่ยยานยนติ์ไฟฟ้า เพื่่�อริองริับคว่ามื่
ติ�องการิบริิการิทางด�านโลจิิสติิกส์ข้อง SAT 

และล้กค�าทั�ว่ไปท่�กำาลังมื่่คว่ามื่ติ�องการิใช�บริิการิเพื่ิ�มื่ข้ึ�น
โดยเฉพื่าะในพื่่�นท่�โคริงการิเข้ติพื่ัฒนาพื่ิเศษัภาคติะว่ันออก 
(EEC) ซ์ึ�งคว่ามื่ริ่ว่มื่มื่่อดังกล่าว่ นับว่่าเป็นการิผู้นึกกำาลังสริ�าง
พื่ันธุมื่ิติริทางธุุริกิจิ โดยใช�ศักยภาพื่ข้องทั�งสองฝ่่ายมื่าบริิ
ห้าริจิัดการิ ด�ว่ยกลยุทธุ์ท่�จิะใช�ปริะโยชน์จิากสินทริัพื่ย์ให้�เกิด
ปริะโยชน์ส้งสุด มื่ายกริะดับอุติสาห้กริริมื่โลจิิสติิกส์ข้องไทย

ให้�เติิบโติอย่างแข้็งแกริ่งและยั�งย่นในอนาคติ 

ทั�งน่� ด�ว่ยคว่ามื่เช่�ยว่ชาญข้องบริิษััทฯ ท่�เป็นผู้้�ให้�บริิการิ
โลจิิสติิกส์ริะห้ว่่างปริะเทศแบบคริบว่งจิริ (International 
Logistics Services and Solutions Provider) ทั�งการิ
ข้นส่งสินค�าทางเริ่อ อากาศ การิข้นส่งสินค�าข้�ามื่พื่ริมื่แดน 
 ริับบริิห้าริคลังสินค�า และกริะจิายสินค�าทั�ว่ปริะเทศ ปริะกอบ
กับพื่่�นท่�ข้อง SAT ซ์ึ�งจิะนำามื่าพื่ัฒนาโคริงการิถุ่อเป็นทำาเล
ยุทธุศาสติริ์ข้องการิข้นส่งสินค�า สามื่าริถุเช่�อมื่ติ่อกับเข้�าส้่
ใจิกลางเมื่่อง สนามื่บินและท่าเริ่อได�อย่างสะดว่ก  จิะทำาให้�
คว่ามื่ริ่ว่มื่มื่่อในคริั�งน่�สามื่าริถุบริริลุว่ัติถุุปริะสงค์ข้องทั�ง 2 
บริิษััทได�เป็นอย่างด่ 

"ความริ่วมม่อกัับ SAT ในคริั�งน่� เพ่�อริองริับแผนความริ่วม
ม่อทางธิุริกัิจำในกัาริขยัายัพ่�นท่�คลังสินค�าของกัลุ่ม SAT ให�
เป็น Green Logistics Hub หริ่อศ้นยั์กัลางกัาริบริิหาริ
จำัดกัาริโลจำิสติกัส์ท่�ให�ความสำาคัญด�านสิ�งแวดล�อม ซ์ึ�งนับ
ว่าเป็นหนึ�งในธิุริกัิจำท่�น่าสนใจำ เพริาะปัจำจำุบันทั�วโลกัได�ให�
ความสำาคัญในเริ่�องสิ�งแวดล�อมมากัยัิ�งขึ�นจำากัปัจำจำัยักัาริ
เปล่�ยันแปลงทางธิริริมชาติและสภาวะอากัาศ ทั�งภาวะโลกั
ริ�อน ปัญหาฝุุ่�นละออง PM 2.5  และวิกัฤตด�านสภาพภ้มิ
อากัาศ

นอกัจำากัน่� อุตสาหกัริริมบริิหาริจำัดกัาริคลังสินค�าและศ้นยั์
กัริะจำายัสินค�าม่แนวโน�มท่�เติบโตขึ�น โดยัเฉพาะโคริงกัาริท่�
อยั้่ในทำาเลท่�ตั�งท่�ม่ศักัยัภาพและเช่�อมโยังกัับ EEC จำากักัาริ
เติบโตของ E-Commerce และอุตสาหกัริริมท่�ได�อานิสงส์
จำากัความริ่วมม่อ RCEP จำึงมั�นใจำว่ากัาริผนึกักัำาลังริะหว่าง 
WICE และ SAT จำะสริ�างความสำาเริ็จำให�กัับกัาริพัฒนา
โคริงกัาริดังกัล่าว" นางอาริยัา กัล่าว 
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บริิษััท สกัายั ไอซ์่ท่ จำำากััด (มหาชน) SKY 
เปิดเผยัว่า ตามท่�ปริะชุมคณะกัริริมกัาริ
บริิษััท คริั�งท่� 1/2566 ของบริิษััท สกัายั 
ไอซ์่ท่ จำำากััด (มหาชน) (“บริิษััทฯ”) ซ์ึ�ง
ปริะชุมเม่�อวันท่� 2 กัุมภาพันธิ์ 2566 ม่มติ
อนุมัติให�เสนอต่อท่�ปริะชุมสามัญผ้�ถึ่อหุ�น
ปริะจำำาปี 2566 เพ่�อพิจำาริณาอนุมัติกัาริ
เพิ�มทุนจำดทะเบ่ยันของบริิษััทฯ จำำานวน 
45,606,664.50 บาท จำากัทุนจำดทะเบ่ยัน
เดิมจำำานวน 312,133,287.50 บาท เป็น
ทุนจำดทะเบ่ยันจำำานวน357,739,952.00 
บาท โดยักัาริออกัหุ�นสามัญเพิ�มทุนจำำานวน 
91,213,329 หุ�น ม้ลค่าท่�ตริาไว�หุ�นละ 0.50 
บาท เพ่�อริองริับกัาริเสนอขายัให�แกั่ผ้�ถึ่อหุ�น
เดิมตามสัดส่วนกัาริถึ่อหุ�น (Right Offering) 
เป็นจำำานวน 31,213,329 หุ�น และเพ่�อออกั
และเสนอขายัหุ�นให�แกั่บุคคลในวงจำำากััดเป็น
จำำานวน 60,000,000 หุ�น

โดยมีรายละเอียดกำารเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนขอ
งบริษัทฯ ให้แกำ่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนกำารถือ
หุ้น (Right Offering) และบุคคลในวงจ�ากำัด 
(Private Placement) ที่เป็นสาระส�าคัญต่อ
กำารตัดสินใจของผู้ถือหุ้นมีดังนี้

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แกำ่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนกำารถือหุ้น(Rights 
Offering) เป็นจ�านวนไม่เกำิน 31,213,329 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจะเสนอ
ขายที่ราคาหุ้นละ 13 บาท โดยจะเสนอขายใน
อัตราส่วน 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเศษ
ของหุ้นให้ปัดทิ้ง

และสืบเนื่องจากำกำารที่ผู้บริหารของบริษัทฯ 
และผู้ลงทุน ได้มีโอกำาสสนทนาในระหว่างบริ
ษัทฯ พบปะนักำลงทุน โดยที่ผู้ลงทุนทั้ง 3 ราย
ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใด ๆ ต่อกำัน ดังนั้นน ผู้
ลงทุนและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงได้มีกำาร
หารือถึงแนวทางกำารร่วมลงทุนในกำิจกำารขอ
งบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงศักำยภาพทางกำาร
เงินของผู้ลงทุนทั้ง 3 รายแล้ว ผู้บริหารและ
คณะกำรรมกำารบริษัทเล็งเห็นว่า นักำลงทุนทั้ง 
3 รายจะช่วยเพิ่มศักำยภาพทางกำารเงินให้กำับ
บริษัทฯ รวมถึงเครือข่ายทางธุรกำิจในวงกำว้าง 

คณะกำรรมกำารบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิจารณาอนุมัติกำารออกำ
และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกำิน 
60,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท เพื่อเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงแกำ่
บุคคลในวงจ�ากำัด (Private Placement) ซึ่ง
ไม่เป็นบุคคลที่เกำี่ยวโยงกำันของบริษัทฯ (“ผู้
ลงทุน”) โดยมีรายละเอียดกำารจัดสรรหุ้นเพิ่ม
ทุน ดังนี้

(1) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกำิน 
35,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท ในราคาเสนอขาย 16.80 บาทต่อหุ้น คิด
เป็นมูลค่ารวม 588,000,000 บาท ให้แกำ่นาย
ปรินทร์ โลจนะโกำสินทร์
อาชีพ/ประสบกำารณ์:ปี2548 – ปัจจุบัน ต�า
แหน่ง: กำรรมกำารประธาน กำรรมกำารบริหาร 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนบี 
มีเดีย จ�ากำัด (มหาชน) บริษัทย่อยและบริษัท
ร่วมจ�านวนหุ้นที่ถือใน SKY 6,000,000 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 0.96 (ข้อมูล ณ วันที่30 ม.ค. 
2566)

(2) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกำิน 
20,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท ในราคาเสนอขาย 16.80 บาทต่อหุ้น คิด
เป็นมูลค่ารวม 336,000,000 บาท ให้แกำ่นาย
สุระ คณิตทวีกำุล
อาชีพ/ประสบกำารณ์:ปี2540 – ปัจจุบัน ต�า
แหน่ง: รองประธานกำรรมกำาร ประธาน
กำรรมกำารบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท คอมเซเว่น จ�ากำัด (มหาชน)
จ�านวนหุ้นที่ถือใน SKY : 10,800,000 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 1.73 (ข้อมูล ณ วันที่30 ม.ค. 
2566)

(3) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจ�านวนไม่เกำิน 
5,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท ในราคาเสนอขาย 16.80 บาทต่อหุ้น คิด
เป็นมูลค่ารวม 84,000,000 บาท ให้แกำ่นาย
ทนุธรรม เกำียรติไพบูลย์
อาชีพ/ประสบกำารณ์:ปี2556 – ปัจจุบัน ต�า

แหน่ง: กำรรมกำาร บริษัท ที คิว อาร์ จ�ากำัด 
(มหาชน) จ�านวนหุ้นที่ถือใน SKY : - หุ้น คิด
เป็นร้อยละ - (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2566)

บริษัทฯ จะด�าเนินกำาร ภายหลังจากำได้รับ
อนุมัติจากำที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 
2566 ซึ่งจะประชุมในวันที่ 21เมษายน 2566 
ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่ากำารด�าเนินกำารเข้าท�า
ธุรกำรรมจนเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนมิถุนายน 
ปี 2566

ทั้งนี้กำารออกำหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้แกำ่
ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนกำารถือหุ้น (Right 
Offering)กำารระดมทุนโดยกำารออกำและเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แกำ่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน จ�านวนหุ้นที่
แต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในครั้งนี้
บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ของกำารออกำหุ้นเพื่อน�
าเงินมาใช้ในกำารประกำอบธุรกำิจ รวมถึงเพื่อ
เสริมสภาพคล่องทางกำารเงินของบริษัทฯ โดย
จะน�าเงินที่ได้จากำกำารเพิ่มทุนเพื่อค�้าประกำัน
วงเงินสินเชื่อส�าหรับโครงกำารทั้งที่ได้รับงานใน
ปัจจุบันและโครงกำารที่จะได้รับงานในอนาคต 
และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนส�าหรับกำาร
บริหารงานโครงกำารซึ่งเป็นธุรกำิจหลักำของบริ
ษัทฯ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ขณะที่กำารออกำหุ้นสามัญเพื่อเสนอขายให้
แกำ่บุคคลในวงจ�ากำัด (Private Placement)
กำารออกำและเสนอขายให้แกำ่บุคคลในวงจ�า
กำัด (Private Placement) ในครั้งนี้บริษัทฯ มี
วัตถุประสงค์ของกำารออกำหุ้นเพื่อรองรับกำาร
ขยายกำารลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย เพื่อรองรับกำารขยายธุรกำิจของบ
ริษัทฯ โดยเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำารด�าเนิน
โครงกำารของบริษัทฯ อีกำกำว่า 10 โครงกำารที่
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีแผนจะเข้าประมูล
งานเพิ่มเติม ซึ่งเป็นโครงกำารด้านกำารให้
บริกำารทางกำารบิน ดิจิตัลแพลตฟอร์ม และ
บริกำารอินเตอร์เน็ต และเพื่อให้บริษัทฯ มี
โครงสร้างทางกำารเงินและสถานะทางกำาร
เงินที่ดีขึ้น รวมถึงมีพันธมิตรทางธุรกำิจที่อาจ
ช่วยส่งเสริมและต่อยอดธุรกำิจของบริษัทฯ ใน
อนาคต

SKY เพิ�มทุนRO 31,213,329 หุ�น สัดส่วน 20.00 : 1.00 ริาคา 13.00 บาท/หุ�น 
ควบขายั PP 60 ล�านหุ�น ให� ปริินทริ์ โลจำนะโกัสินทริ์,สุริะ คณิตทว่กัุล,ทนุธิริริม 

เกั่ยัริติไพบ้ลยั์ ท่�ริาคา 16.80 บาท



BE8 ผนึก BBIK
รุุกเทคโนโลยีีเพ่ื่�อสิ่่�งแวดล้อมจัับตลาด Net Zero

การเงิิน
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ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE

นายัอภิเษักั เทวินทริภักัติ ปริะธิานเจำ�าหน�าท่�บริิหาริ บริิษััท 
เบริิล 8 พลัส จำำากััด (มหาชน) หริ่อ BE8 เปิดเผู้ยว่่า บริิษััทฯ 
ได�ริ่ว่มื่มื่่อกับ บริิษััท บล้บิค กริุ๊ป จิำากัด (มื่ห้าชน) ห้ริ่อ 
BBIK ในการิจิัดติั�งบริิษััทให้มื่่ในริ้ปแบบกิจิการิริ่ว่มื่ค�า (Joint 
Venture) โดยถุ่อหุ้�นฝ่่ายละ 50% ข้องทุนจิดทะเบ่ยน ซ์ึ�งมื่่
เป้าห้มื่ายเพื่่�อดำาเนินธุุริกิจิด�านเทคโนโลย่และนว่ัติกริริมื่เพื่่�อ
ด้แลสิ�งแว่ดล�อมื่ ห้ริ่อ Green Tech โดยมื่่ข้อบเข้ติในการิให้�
คำาปริึกษัา ริว่มื่ถุึงให้�บริิการิพื่ัฒนาและติิดติั�งริะบบเทคโนโลย่
ด�านการิลดการิปล่อยก๊าซ์เริ่อนกริะจิกสุทธุิเป็นศ้นย์ ห้ริ่อ Net 
Zero Technology และการิทำาบัญช่ก๊าซ์เริ่อนกริะจิกในริะดับ
องค์กริ (Carbon Accounting) สำาห้ริับกลุ่มื่ธุุริกิจิส่เข้่ยว่ 
(Green Business) 

นายอภิเษัก กล่าว่ติ่อว่่า ธุุริกิจิการิให้�บริิการิและให้�คำาปริึกษัาใน
ด�าน Green Tech ถุ่อเป็นธุุริกิจิท่�มื่่แนว่โน�มื่การิเติิบโติส้ง โดย
เฉพื่าะเริ่�องข้อง Net Zero และคาริ์บอนฟุติพื่ริิ�นท์ (Carbon 
Footprint) ซ์ึ�งถุ่อเป็นเมื่กะเทรินด์ข้องโลก ทำาให้�ห้น่ว่ยงาน
ภาคริัฐติ�องเป็นผู้้�นำาในการิให้�คว่ามื่ริ้� สริ�างมื่าติริฐานในการิว่ัด
และปริะเมื่ินผู้ล ริว่มื่ถุึงออกกฎห้มื่ายติ่างๆ เพื่่�อให้�องค์กริท่�
เก่�ยว่ข้�องให้�คว่ามื่สำาคัญกับการิลดการิปล่อยก๊าซ์เริ่อนกริะจิก
อย่างจิริิงจิัง ซ์ึ�งเป็นการิสริ�างโอกาสทางธุุริกิจิท่�มื่่เทคโนโลย่
และนว่ัติกริริมื่ในการิสนับสนุนให้�องค์กริสามื่าริถุบริริลุเป้า
ห้มื่ายท่�กำาห้นดไว่�ได�

ปัจิจิุบันภาคเอกชนเริิ�มื่มื่่การิติ่�นติัว่ในการิบริิห้าริจิัดการิเริ่�อง 
Net Zero อย่างจิริิงจิัง ทำาให้�กลุ่มื่ BE8 มื่องเห้็นโอกาสข้อง
ธุุริกิจิการิให้�บริิการิและให้�คำาปริึกษัาด�านน่� จิึงติัดสินใจิริ่ว่มื่
ทุนกับบริิษััท บล้บิค กริุ๊ป จิำากัด (มื่ห้าชน) โดยในปีท่�ผู้่าน
มื่า มื่้ลค่าติลาดบริิการิด�านเทคโนโลย่เพื่่�อสิ�งแว่ดล�อมื่และ
คว่ามื่ยั�งย่น (Green IT Services) ในปริะเทศไทย อย้่ท่� 960 
ล�านบาท เติิบโติ 12% เมื่่�อเท่ยบกับปีก่อนห้น�า และคาดว่่า
อ่ก 2 ปีข้�างห้น�า มื่้ลค่าติลาดจิะเพื่ิ�มื่เป็น 1,400 ล�านบาท โดย
ฐานล้กค�าส่ว่นให้ญ่จิะเป็นบริิษััทและองค์กริชั�นนำาติ่าง ๆ ใน
ปริะเทศ ท่�ติ�องข้ับเคล่�อนไปส้่เป้าห้มื่ายข้องปริะเทศไทยเป็น 
Net Zero ในปี 2050 

“แม� BE8 และ BBIK จำะอยั้่ในธิุริกัิจำเด่ยัวกััน แต่เริาไม่ใช่ค้่
แข่งกััน ความริ่วมม่อในคริั�งน่�ถึ่อเป็นจำุดเริิ�มต�นและเริาเช่�อว่า
ในอนาคตยัังม่โอกัาสท่�จำะได�ริ่วมงานกัันอ่กัหลายัโปริเจำค เพ่�อ
ขับเคล่�อนทุกัธิุริกัิจำให�ลำ�าหน�าด�วยัเทคโนโลยั่ ” นายัอภิเษักั 
กัล่าว

ด�านนายัพชริ อาริยัะกัาริกัุล ปริะธิานเจำ�าหน�าท่�บริิหาริ บริิษััท 
บล้บิค กัริุ๊ป จำำากััด (มหาชน) หริ่อ BBIK ท่�ปริึกษัาด�านกลยุทธุ์
และดิจิิทัลทริานส์ฟอริ์เมื่ชันคริบว่งจิริ กล่าว่ว่่า การิผู้นึกกำาลัง
ข้อง 2 ผู้้�นำาด�านดิจิิทัลทริานส์ฟอริ์เมื่ชัน ซ์ึ�งมื่่คว่ามื่เช่�ยว่ชาญท่�
แติกติ่างกันในคริั�งน่� จิะเป็นการิเพื่ิ�มื่ข้่ดคว่ามื่สามื่าริถุให้�กับทั�ง 
2 องค์กริเพื่่�อให้�แข้่งข้ันกับบริิษััทเทคฯริะดับโลก และพื่ริ�อมื่
เปิดปริะติ้ส้่การิข้ยายธุุริกิจิด�าน Green Tech ท่�คริอบคลุมื่
ทั�งการิให้�คำาปริึกษัา การิพื่ัฒนาและติิดติั�งริะบบเทคโนโลย่ท่�
เก่�ยว่ข้�อง อ่กทั�งปัจิจิุบันกริะแสการิพื่ัฒนาองค์กริธุุริกิจิอย่าง
ยั�งย่น ห้ริ่อ ESG ได�กลายเป็นพื่ันธุกิจิสำาคัญข้ององค์กริชั�น
นำาริะดับโลก ด�ว่ยการิปริับเปล่�ยนตินเองส้่องค์กริริักษั์โลก 
(Green Organization) เพื่่�อสริ�างการิเติิบโติท่�ยั�งย่น นอกจิาก
น่�บริิษััทฯ ยังมื่องเห้็นโอกาสทางธุุริกิจิน่�ในปริะเทศไทยท่�
กริะแสข้องการิเปล่�ยนผู้่านส้่องค์กริริักษั์โลก ห้ริ่อ Carbon 
Footprint for Organization : CFO ท่�ยังอย้่ในช่ว่งติ�น
 
“ความไม่แน่นอนทางเศริษัฐกัิจำและปัญหาสิ�งแวดล�อม กัำาลัง
กัดดันให�ภาคธิุริกัิจำมุ่งส้่กัาริเติบโตแบบยัั�งยั่น ด�วยักัาริดำาเนิน
ธิุริกัิจำโดยัคำานึงถึึงผลกัริะทบต่อสิ�งแวดล�อม สังคม และธิริ
ริมาภิบาล (ESG) จำากัเมกัะเทรินด์น่� ทำาให� บล้บิคและเบริิล 
8 พลัส เห็นถึึงโอกัาสในกัาริเป็นส่วนหนึ�งท่�จำะช่วยัผลักัดันให�
ภาคธิุริกัิจำสามาริถึบริริลุเป้าหมายักัาริดำาเนินนโยับายั ESG 
ด�วยันวัตกัริริมและเทคโนโลยั่ ซ์ึ�งเริาเช่�อมั�นว่า กัาริเปล่�ยัน
ผ่านองค์กัริส้่องค์กัริริักัษั์โลกัด�วยันวัตกัริริมและเทคโนโลยั่จำะ
เป็นส่วนสำาคัญในกัาริสริ�างสริริค์สังคมและปริะเทศชาติให�ด่
ขึ�น” นายัพชริ กัล่าว

นอกจิากน่� เบริิล 8 พื่ลัส และ บล้บิค เช่�อว่่าคว่ามื่ริ่ว่มื่มื่่อ
ในคริั�งน่�เป็นเพื่่ยงจิุดเริิ�มื่ติ�น ในการิผู้สานจิุดแข้็งด�านดิจิิทัล
ทริานส์ฟอริ์เมื่ชันข้อง 2 องค์กริ เพื่่�อป้ทางส้่การิผู้ลักดัน
เทคโนโลย่และโซ์ล้ชันให้มื่่ ๆ ท่�สามื่าริถุติอบโจิทย์การิเปล่�ยน
ผู้่านองค์กริธุุริกิจิข้องล้กค�า ให้�ริับมื่่อกับเทรินด์และคว่ามื่
ท�าทายให้มื่่ในยุคเศริษัฐกิจิดิจิิทัลได�ในท่�สุด

2 ยัก้ษั์ใหญ่่ผู้้้นำา Digital Transformation “เบริล 8 พิลัสิ-บล้บิค” ผู้นึก้ก้ำาลังรุก้
เทคโนโลย้เพิื�อสิิ�งแวดล้อม หรือ Green Tech ลุยจัับตลาด Net Zero ทั�งในและต่าง

ประเทศ ชั้�ม้แนวโน้มเติบโตสิ้ง เป็นเมก้ะเทรนด์โลก้ เผู้ยม้ม้ลค่าตลาดในประเทศเฉี้ยด
พิันล้าน ขณ์ะท้�ทั�ง 2 ซ์้อ้โอ มั�นใจัศัก้ยภาพิแข่งขันบริษััทเทคฯระดับโลก้ได้ ระบุม้จัุด

แข็งคนละด้านสิามารถนำามาต่อยอดเสิริมความแข็งแก้ร่ง สินับสินุนก้ารเติบโตท้�ยั�งยืน



นางสาวจำริ่พริ จำาริุกัริสกัุล ปริะธิานคณะกัริริมกัาริ และปริะธิานเจำ�าหน�าท่�บริิหาริกัลุ่ม 
บริิษััท ดับบลิวเอชเอ คอริ์ปอเริชั�น จำำากััด (มหาชน) หริ่อ WHA เปิดเผยัว่า ปี2566 บริิษััทฯ 

ปริะเมินว่าริายัได�ริวมและส่วนแบ่งกัำาไริจำากักัาริดำาเนินงานปกัติ จำะเติบโตในริะดับ 2 Dijit ซ์ึ�งเป็น
ริะดับกัาริเติบโตท่�ทำาสถึิติส้งสุดต่อเน่�องจำากัปี 65 ท่�เติบโตกัว่า 31% เป็นผลจำากักัาริขยัายัธิุริกัิจำ
ทั�ง 4 ธิุริกัิจำหลักั ทั�ง โลจำิสติกัส์, นิคมอุตสาหกัริริม, พลังงานและสาธิาริณ้ปโภค และธิุริกัิจำดิจำิทัล 

โดยัธิุริกัิจำโลจำิสติกัส์ ตั�งเป้าม่พ่�นท่�เพิ�มอ่กั 2 แสนตาริางเมตริ เป็น 2.9 แสนตาริางเมตริ

WHA คาด้ปีีนี้้�รายได้้-ส่่วนี้แบ่่งกำำาไรทำำานี้ิวไฮตั้่อเนี้่�อง

เป้า้ยีอดขายีที�ด่น 1,750 ไรุ่/ป้กัธง 5 ป้ ี
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ส�าหรับกำารขายที่ดินปีนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าขาย
ที่ดิน 1,750 ไร่ แบ่งเป็นในประเทศไทย 1,200 ไร่ 
และเวียดนาม 550 ไร่ จากำปีกำ่อนที่มียอดขาย
ที่ดิน 1,740 ไร่ โดยมีดีลใหญ่ 2 ดีล ที่อยู่ระหว่าง
กำารเจรจากำับผู้ประกำอบกำารในกำลุ่มอุตสาหกำรรม
รถยนต์ไฟฟ้า(EV) ที่สนใจเข้ามาตั้งฐานกำารผลิตใน
ไทย ขนาดพื้นที่ประมาณ 900 ไร่

ด้านธุรกำิจพลังงานและสาธารณูปโภค ปีนี้ตั้งเป้ามี
กำ�าลังกำารผลิต 847 เมกำะวัตต์ และตั้งเป้ากำ�าลังกำาร
ผลิตน�้า 168 ล้านลูกำบาศกำ์เมตร

นางสาวจรีพร กำล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าราย
ได้รวมและส่วนแบ่งกำ�าไรจากำกำารด�าเนินงานปกำติ 
ในระยะ 5 ปีข้างหน้า (ปี2566-2570) จะอยู่ที่ 

100,000 ล้านบาทพร้อมรักำษาอัตรากำ�าไร EBITDA 
มาร์จิ้นสูงกำว่า 40% โดยวางงบลงทุน 5 ปีรองรับ
กำารขยายธุรกำิจประมาณ 6.85 หมื่นล้านบาทแบ่ง
เป็นงบลงทุนส�าหรับธุรกำิจโลจิสติกำส์1.7 หมื่นล้าน
บาท, ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเม
นท์จ�านวน 2.9 หมื่นล้านบาท,WHAUP 1.85 หมื่น
ล้านบาท และดับบลิวเอชเอ ดิจิทัล 4 พันล้านบาท 
อย่างไรกำ็ตามจะรักำษาอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระ
ดอกำเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (IBD) ต�่ากำว่า 1.2 เท่า

ด�านแหล่งเงินทุนบริิษััทฯ ม่ความพริ�อม โดยันำา
เงินมาจำากัเงินทุนหมุนเว่ยัน นอกัจำากัน่�ม่แผน
ออกัหุ�นกั้�โดยัปีน่�ม่แผนออกัหุ�นกั้� 9,500 ล�านบาท 
เพ่�อริองริับแผนขยัายัธิุริกัิจำอยั่างเน่�องเพ่�อสริ�าง
กัาริเติบโตอยั่างยัั�งยั่น



“แอสิเซ์ทไวสิ์” ประเดิมศัก้ราชัใหม่ปี’ 66 เดินหน้าเปิด 12 โครงก้ารใหม่ ทั�งแนวสิ้งและบาลานซ์์ด้วยพิอร์ตแนว
ราบ สิร้างความหลาก้หลายตอบโจัทย์ทุก้ความต้องก้าร ม้ลค่าโครงก้ารรวมก้ว่า 22,500 ล้านบาทชั้ 3 กุ้ญ่แจั

สิำาคัญ่ “Continue/Connect/Contribute” รุก้โปรดัก้ต์ครอบคลุมแนวสิ้งและแนวราบ สิร้างก้ารเติบโตต่อเนื�อง 
พิร้อมจัับมือพิันธุมิตรขยายอาณ์าจััก้รอสิังหาฯ เสิริมแก้ร่งด้วยก้ารบุก้ธุุรก้ิจัใหม่รองรับไลฟิ์สิไตล์ พิร้อมก้าร

ตอบแทนสิิ�งท้�ด้สิ้่สิังคม เพิื�อก้ารเติบโตท้�มั�นคงและยั�งยืน สิ้่ก้ารเป็นหนึ�งในผู้้้นำาธุุรก้ิจัอสิังหาฯท้�สิร้างสิรรค์ไลฟิ์
สิไตล์ชัั�นนำาของประเทศ ตั�งเป้ารับร้้รายได้ 7,200 ล้านบาท และพิร้อมโก้ยยอดขายปีน้�ก้ว่า 15,000 ล้านบาท

 ASW ตั�งเปี้ารายได้้ ปีี 66 ที� 7.2 พันล้บ.
หวังโกยียีอดขายี 1.5 หม่�นลบ. เปิ้ด 12 โครุงการุ

ใหม่ มูลค่า 2.25 หม่�นลบ.

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE

นายักัริมเชษัฐ์ วิพันธิ์พงษั์ ปริะธิานเจำ�าหน�าท่�บริิหาริ บริิษััท แอสเซ์ทไวส์ จำำากััด 
(มหาชน) บริิษััทพัฒนาอสังหาริิมทริัพยั์ท่�เป็นผ้�นำาด�านไลฟ์สไตล์ ภายใต้แนวคิด 
“ความสุขที่ออกำแบบมาเพื่อคุณ” หรือ “We Build Happiness” เปิดเผยว่า ภาพรวม
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2566 นี้จะดีขึ้นจากำปีที่ผ่านมา ทั้งจากำเศรษฐกำิจที่กำ�าลัง
จะฟ้�นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมีแรงขับเคลื่อนหลังจากำกำารเปิดประเทศเต็มรูปแบบ 
และนโยบายกำารกำระตุ้นอสังหาฯ ของภาครัฐที่ยังคงด�าเนินกำารต่อเนื่องในปี 2566 
ซึ่งจะส่งผลดีต่อกำารตัดสินใจของผู้ซื้อที่อยู่อาศัยในปีนี้ รวมถึงเทรนด์กำารอยู่อาศัยที่
มีกำารปรับเปลี่ยน เพื่อให้สอดคล้องกำับสังคมในปัจจุบัน ทั้งกำารเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
หรือที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรกำับสิ่งแวดล้อม“จากำปัจจัยบวกำเหล่านี้แอสเซทไวส์ มอง
ว่าเป็นจังหวะที่ดีในกำารคว้าโอกำาสขยายธุรกำิจเชิงรุกำ ด้วยกำารใช้จุดแข็งด้านความ
เชี่ยวชาญกำารพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัย 
เพื่อยกำระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ 3 กำุญแจส�าคัญในกำารด�าเนิน
ธุรกำิจเพื่อกำารเติบโตอย่างยั่งยืน ได้แกำ่

1. Continue : บริษัทฯ มีแผนเปิดตัวโครงกำารใหม่สูงที่สุดตั้งแต่บริษัทได้ด�าเนิน
ธุรกำิจมา จ�านวน 12 โครงกำาร มูลค่ารวมกำว่า 22,500 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนคอนโด
มิเนียมฯ 70% และโครงกำารแนวราบ 30% แบ่งเป็นโครงกำารคอนโดมิเนียมภายใต้
แบรนด์เคฟ (Kave), แบรนด์แอทโมซ (Atmoz) และแบรนด์โมดิซ (Modiz) จ�านวน 
9 โครงกำาร มูลค่ารวม 15,830 ล้านบาท และโครงกำารบ้าน 3 โครงกำาร มูลค่ารวม 
6,670 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์ ดิ ออเนอร์ (The Honor) และ แบรนด์แนวราบน้อง
ใหม่กำับ แบรนด์ดิ อาร์เบอร์ (The Arbor) เพื่อเปิดประสบกำารณ์ที่อยู่อาศัยที่มาพร้อม
ดีไซน์ใหม่ เตรียมขยายกำลุ่มลูกำค้าได้หลากำหลายครอบคลุมทุกำเซ็กำเมนต์มากำยิ่งขึ้น 
ทั้งนี้บริษัทฯ วางเป้าหมายกำารเติบโตของยอดขายที่ระดับ 15,000 ล้านบาท และตั้ง
เป้ารับรู้รายได้ในปีนี้ที่ 7,200 ล้านบาท

2. Connect: แอสเซทไวส์ยังมุ่งสร้างกำารเติบโตในธุรกำิจใหม่ เพื่อเติมเต็มพอร์ต
ให้แข็งแกำร่งครอบคลุมท�าเลทั้งในกำรุงเทพ และต่างจังหวัด โดยล่าสุดเมื่อช่วง
ปลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้ร่วมทุน กำับบริษัท โบทานิกำ้า ลักำซูรี่ ภูเกำ็ต จ�ากำัด ผู้
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นน�าในจังหวัดภูเกำ็ต ในโครงกำารโบทานิกำ้า แกำรนด์ อเวนิว 
(BOTANICA Grand Avenue) ซึ่งเป็นพูลวิลล่าระดับลักำชัวรีที่ดีที่สุดบนหาดบางเทา 
จังหวัดภูเกำ็ต เพื่อรุกำขยายพอร์ตแนวราบระดับลักำชัวรี มูลค่าโครงกำารกำว่า 10,000 
ล้านบาทนอกำจากำนี้ยังผนึกำกำ�าลังบริษัทพันธมิตรในกำารพัฒนาโครงกำารคอนโดมิเนียม
ต่าง ๆ พร้อมส่งสัญญาณบวกำในกำารลงทุนอย่างต่อเนื่อง อาทิ บริษัท ทาคาระ 
เลเบ็น จ�ากำัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นน�าของญี่ปุ่น ในกำารพัฒนาโครงกำาร แอ
ทโมซ บางนา (Atmoz Bangna) มูลค่าโครงกำารกำว่า 2,200 ล้านบาท และโครงกำาร
เคฟ ซี้ด เกำษตร (Kave Seed Kaset) มูลค่าโครงกำารกำว่า 1,350 ล้านบาท และเพิ่ม
ความแข็งแกำร่งให้พอร์ตอสังหาฯ โดยร่วมทุนกำับบริษัท โตเกำียว ทาเทโมโนะ จ�ากำัด 
(Tokyo Tatemono) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นน�าจากำประเทศญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงมา
นานกำว่าหนึ่งศตวรรษเพื่อพัฒนาโครงกำารแอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช (Atmoz Oasis 
onnut) มูลค่าโครงกำาร 2,200 ล้านบาท และยังจับมือร่วมทุนกำับ บริษัท ไอดีล เรียล 
จ�ากำัด ในโครงกำารเคฟ มิวแทนท์ ศาลายา (Kave Mutant Salaya) มูลค่าโครงกำาร 
1,200 ล้านบาทไม่เพียงแต่ขยายอาณาจักำรธุรกำิจอสังหาฯ เท่านั้น บริษัทฯ ยังมองหา
โอกำาสในธุรกำิจใหม่ในด้านไลฟ์สไตล์ เพื่อต่อยอด และกำระจายความเสี่ยงทางธุรกำิจ
อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้น 41.18% ในบริษัท แซ๊ป เวิลด์ เอ็นเตอร์ เท
นเม้นท์ จ�ากำัด หรือ ZAAP World ผู้ด�าเนินธุรกำิจ Lifestyle & Entertainment ครบ
วงจร ตอกำย�้ากำารเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาฯ ที่เป็นผู้น�าด้านไลฟ์สไตล์ และสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กำับแบรนด์ สู่กำารเป็นแบรนด์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ครบทุกำมิติทั้งทางด้าน
เทคโนโลยี กำารสร้างสรรค์ไลฟ์สไตล์ และคุณภาพชีวิต ภายใต้แนวคิด “ความสุขที่
ออกำแบบมาเพื่อคุณ” หรือ “We Build Happiness”อีกำทั้งยังได้สร้าง Community 
ของคนรุ่นใหม่ ด้วยกำารเปิด MONSTR Club แพลตฟอร์มออนไลน์ที่รวบรวมข้อมูล
ข่าวสารและกำิจกำรรมความบันเทิงที่คนรุ่นใหม่สามารถเข้าร่วมกำิจกำรรมได้อย่าง

มากำมาย อาทิ “MONSTR Concert Festival” คอนเสิร์ตที่จะยกำทัพศิลปินชั้นน�า 
หมุนไปสร้างความสุข สนุกำสุดมันส์ ที่โครงกำาร Kave ในท�าเลต่าง ๆ ของ แอสเซ
ทไวส์, กำารจัดแข่งขันกำีฬา E-Sport, กำิจกำรรม Mingle Cover Dance Contest, 
กำิจกำรรม Mingle Cosplay Contest และล่าสุดกำับเวทีกำารประกำวด “MONSTR 
Music Awards @Mingle” รวมหัว รัวดนตรี ที่เปิดโอกำาสให้น้อง ๆ ตั้งแต่ระดับชั้น
มัธยมศึกำษาตอนต้น ตลอดจน นิสิต นักำศึกำษาระดับชั้นปริญญาตรีได้เข้าร่วมประกำวด
วงดนตรีอย่างเต็มที่ เพื่อเฟ้นหาสุดยอดวงดนตรีเยาวชนหน้าใหม่

3. Contribute: แอสเซทไวส์ยังเดินหน้าท�าธุรกำิจเพื่อให้เกำิดความยั่งยืนควบคู่ไปกำับ
กำารใส่ใจสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “GrowGreen” โดยเริ่มต้นมาอย่างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี 2564 เพื่อสร้าง Ecosystem ที่เกำื้อหนุนให้เกำิดคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งในแง่
ของกำารพักำอาศัย สิ่งแวดล้อมและสังคม ผ่าน 5 แกำนหลักำส�าคัญได้แกำ่ Energy 
Efficiency, Waste Management, Green Space, Clean Air และ Water 
Management ด้วยกำิจกำรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงกำาร “แยกำ Binกำัน” 
รณรงค์กำารแยกำขยะที่เริ่มด�าเนินกำารและเห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง, กำาร
ติดตั้งแผงโซลาร์บนชั้นดาดฟ้า (Solar Rooftop) ที่โครงกำารที่พักำอาศัยและคอม
มูนิตี้มอลล์ในเครือ และโครงกำาร “ASSETWISE PLANT for the PLANET” กำับ
กำารท�าภารกำิจกำู้โลกำ ร่วมกำันปลูกำต้นไม้ให้ได้ 433 ต้น/คน เพื่อชดเชยกำารปล่อยกำ๊าซ
คาร์บอนไดออกำไซด์ และช่วยเพิ่มออกำซิเจน พร้อมเป้าหมายที่จะชวนทุกำคนมาสร้าง
สังคมคาร์บอนต�่า เพื่อช่วยโลกำและท�าให้ธุรกำิจสามารถขับเคลื่อนได้อย่างยั่งยืน

ริวมถึึงเดินหน�าสริ�างสริริค์สังคมแห่งกัาริแบ่งปัน จำากัทั�งผ้�บริิหาริ พนักังาน 
บริิษััทพันธิมิตริ และล้กับ�านของแอสเซ์ทไวส์ทุกัคน ผ่านโคริงกัาริ PUNN By 
AssetWise ด�วยักัาริจำัดกัิจำกัริริม “หนึ�งหยัดโลหิต…ต่อช่วิตเพ่�อนมนุษัยั์” อยั่างต่อ
เน่�อง เพ่�อริณริงค์กัาริบริิจำาคเล่อดต่อช่วิตให�กัับเพ่�อนมนุษัยั์ อ่กัทั�งยัังปันนำ�าใจำส้่
สังคมด�วยักัาริมอบสิ�งของเพ่�อช่วยัเหล่อสังคมและผ้�ขาดแคลน และจำากัท่�แอสเซ์ท
ไวส์ได�ดำาเนินธิุริกัิจำท่�คำานึงถึึงสิ�งแวดล�อม สังคม และบริริษััทภิบาลนั�น ส่งให�บริิษััท
ได�ริับกัาริคัดเล่อกัได�ริับกัาริคัดเล่อกัให�อยั้่ในริายัช่�อหุ�นยัั�งยั่น หริ่อ Thailand 
Sustainability Investment (THSI) ปริะจำำาปี 2565 ของบริิษััทท่�จำดทะเบ่ยันใน
ตลาดหลักัทริัพยั์แห่งปริะเทศไทยั” นายักัริมเชษัฐ์ กัล่าว

ทั้งนี้จากำภาพรวมปี 2565 ที่ผ่านมา แอสเซทไวส์ได้พัฒนาโครงกำารต่าง ๆ ซึ่งได้
เสียงตอบรับที่ดีจากำลูกำค้า โดยเฉพาะกำารขยายตลาด Campus Condo ภายใต้
แบรนด์เคฟ (Kave) ที่เปิดโครงกำารมาแล้วกำว่า 9 โครงกำาร มูลค่าโครงกำารรวม
กำว่า 14,700 ล้านบาท และสร้างปรากำฏกำารณ์กำารตอบรับอย่างล้นหลามจากำลูกำค้า
ภายหลังกำารเปิดตัว โดย ณ สิ้นปี 2565 บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงกำารรวม ทั้งสิ้น 
47 โครงกำาร มูลค่าโครงกำารกำว่า 49,900 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงกำารที่กำ่อสร้าง
แล้วเสร็จและโครงกำารพร้อมอยู่ 34 โครงกำาร และโครงกำารที่กำ�าลังเปิดขายและอยู่
ระหว่างกำารพัฒนา 13 โครงกำาร ปัจจุบันมียอดขายรอรับรู้รายได้ (Backlog) มูลค่า
รวมกำว่า 12,935 ล้านบาท

“ในปีน่�ถึ่อว่าเป็นอ่กัปีท่�ม่ความท�าทายัอยั่างมากั ไม่ว่าจำะเป็น กัาริเปิดโคริงกัาริ
ใหม่ หริ่อกัาริขยัายัพอริ์ตธิุริกัิจำให�หลากัหลายัมากัยัิ�งขึ�น สำาหริับเข�ามาช่วยัเสริิม
ความแข็งแกัริ่งของบริิษััท เพ่�อผลักัดันให�เริากั�าวขึ�นเป็นหนึ�งในผ้�นำาของธิุริกัิจำอสัง
หาฯท่�สริ�างสริริค์ไลฟ์สไตล์ และต่อยัอดให�ขึ�นแท่นเป็นหนึ�งในผ้�ปริะกัอบกัาริธิุริกัิจำ
อสังหาริิมทริัพยั์ชั�นนำาของปริะเทศไทยั ด�วยัเป้าหมายักัาริริับริ้�ริายัได� 7,200 ล�าน
บาท และเป้าหมายัยัอดขายัท่� 15,000 ล�านบาท ซ์ึ�งเริามั�นใจำว่าจำะบริริลุเป้าหมายัท่�
ตั�งไว�ได�อยั่างแน่นอน” นายักัริมเชษัฐ์ กัล่าวทิ�งท�ายั 



บมจั.วิลล่า คุณ์าลัย ("KUN") ประก้าศวางก้ลยุทธุ์รับปีก้ระต่ายทอง ลุยเปิดโครงก้ารอสิังหาฯ บิ�ก้โปรเจัค ภายใต้แบรนด์
โครงก้ารใหม่ในชัื�อ "โครงก้าร คุณ์าลัย นาวาร่า"จัำานวน 2 โครงก้าร เจัาะโซ์นพิระราม 2 และรังสิิต-คลอง2 พิร้อม

ด้วย"โครงก้าร คุณ์าลัย เพิอร์ร่า" อ้ก้ 1 โครงก้ารโซ์นบางบัวทอง ม้ลค่ารวมก้ว่า 11,600 ล้านบาท สิ่งผู้ลให้ "KUN"ประสิบ
ความสิำาเร็จัในก้ารพิัฒนาโครงก้ารท้�อย้่อาศัยภายใต้ "วิลล่า คุณ์าลัย" ครบทั�ง 4 ทิศรอบก้รุงเทพิฯ- ปริมณ์ฑลตามแผู้นท้�
วางไว้ พิร้อมสิ่งซ์ิก้ผู้ลงานปี 2566 สิ่อแววทะลุนิวไฮต่อเนื�อง มั�นใจัป้�นรายได้ แตะ 1,300 ล้านบาท หลังตุน Backlog ใน
มือแล้ว 180 ล้านบาท ขณ์ะท้�ยอดขายลุ้นขยับแตะ 1,800 ล้านบาท รับแรงหนุนเศรษัฐก้ิจัฟิ้�น – จั้นเปิดประเทศ สิ่งผู้ล

ด้มานด์ก้ลับสิ้่ภาวะปก้ติ รุก้ต่อจัิ�ก้ซ์อว์บุก้เจัาะก้ลุ่มล้ก้ค้าต่างชัาติขยายพิอร์ตสิร้างม้ลค่าเพิิ�ม

KUN เปีิด้ยุทำธ์ศาส่ตั้ร์ ปีี 66
โบกธงรุายีได้ 1.3 พัื่นลบ. /ป้ั� มยีอดขายี 

1.8 พัื่นลบ.

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE

นางปริะว่ริัตน์ เทวอักัษัริ ปริะธิานเจำ�าหน�าท่�บริิหาริ 
บริิษััท วิลล่า คุณาลัยั จำำากััด (มหาชน) หริ่อ "KUN"  
ผู้พัฒนาโครงกำารอสังหาริมทรัพย์ประเภทแนวราบใน
เขตพื้นที่ชานเมือง เปิดเผยว่า ทิศทางกำารเติบโต ของบ
ริษัทฯ ในปี 2566 มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องจากำ
ปี 2565 ที่ผ่านมา ทั้งนี้เนื่องจากำดีมานด์ผู้ที่ต้องกำาร 
ที่อยู่อาศัยแนวราบยังคงเพิ่มสูงขึ้น หลังจากำกำ�าลังซื้อ
เริ่มกำลับมาสู่ภาวะปกำติ ซึ่งเป็นผลจากำกำารฟ้�นตัวของ 
เศรษฐกำิจภายหลังจากำมีกำารเปิดประเทศ และล่าสุดจากำ
กำารที่รัฐบาลจีนได้มีกำารประกำาศปลดล็อคเปิดประเทศ
อย่างเป็นทางกำาร ส่งผลให้มีนักำท่องเที่ยวจากำจีนเดิน
ทางเข้ามาประเทศไทยมากำขึ้น ยิ่งส่งผลดีต่อกำารฟ้�นตัว 
ของเศรษฐกำิจในไทย ทั้งกำารจ้างงานในภาคท่องเที่ยว 
และภาคอุตสาหกำรรมที่เกำี่ยวข้อง จะหนุนให้ผู้บริโภคมี
กำ�าลังซื้อมากำยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลเชิงด้านบวกำต่อตลาด
อสังหาริมทรัพย์เช่นกำัน

"ความต�องกัาริท่�อยั้่อาศัยัแนวริาบ ในพ่�นท่�ชานเม่อง
ในปี 2566 ยัังม่อยั้่มากั กัาริพัฒนาสินค�าให�ตอบ
โจำทยั์ล้กัค�าเป็นเริ่�องท่�"KUN"ให�ความสำาคัญ โดยัเห็น
ได�จำากักัาริม่พ่�นท่�ใช�สอยัท่�สามาริถึปริับกัาริใช�สอยัได�
ตามความต�องกัาริของผ้�อยั้่อาศัยั และม่ความคุ�มค่า
น่าซ์่�อ ซ์ึ�งเหล่าน่�สะท�อนได�จำากัยัอดเข�าชมโคริงกัาริท่�
ไม่เคยัลดลง และจำากักัาริท่�ในปี 2566 จำะม่นักัท่อง
เท่�ยัวเข�ามาปริะเทศไทยัเป็นจำำานวนมากั จำะส่งผลด่ต่อ
เศริษัฐกัิจำของปริะเทศและทำาให�ผ้�บริิโภคม่กัำาลังซ์่�อ
เพิ�มขึ�น ซ์ึ�งเช่�อว่ากัลับเข�าส้่ภาวะปกัติ และจำะทำาให�
สถึาบันกัาริเงินหันมาให�ความสำาคัญและปล่อยัสินเช่�อ
ให�กัับล้กัค�าในกัลุ่มท่�เคยัได�ริับผลกัริะทบจำากัโควิด-19 
มากัขึ�น อาทิ กัลุ่มธิุริกัิจำโริงแริม กัลุ่มธิุริกัิจำสายักัาริบิน 
และกัลุ่มธิุริกัิจำท่องเท่�ยัว เป็นต�น ซ์ึ�งปัจำจำุบันคุณาลัยั
เองกั็ม่ล้กัค�าในกัลุ่มดังกัล่าวเข�ามาเยั่�ยัมชมโคริงกัาริ
อยั้่ตลอดเวลา ดังนั�น จำึงเช่�อว่าในปี 2566 น่� จำะเป็นปี
ทองอ่กัปีของคุณาลัยัด�วยั"

จำากัปัจำจำัยัดังกัล่าว ส่งผลให� "KUN" วางกำลยุทธ์ในกำาร
พัฒนาโครงกำารที่อยู่อาศัยแนวราบเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับ
กำับความต้องกำารที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง โดยในปี2566 
"KUN" ได้ขับเคลื่อนธุรกำิจผ่านกำารเปิดตัว โครงกำารใหม่ 
จ�านวน 3 โครงกำาร มูลค่าโครงกำารรวมกำว่า 11,600 
ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นกำารเปิดตัวโครงกำารใหม่ที่สูงสุด
เป็นประวัติกำารณ์

ซึ่งกำารเปิดตัวในครั้งนี้ ส่งผลให้ "KUN"ประสบความส
�าเร็จในกำารพัฒนาโครงกำารที่อยู่อาศัยภายใต้ " วิลล่า 
คุณาลัย" ครบทั้ง 4 ทิศรอบกำรุงเทพฯ- ปริมณฑล 
ตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากำโครงกำารใหม่ที่เตรียม
เปิดตัว 2 โครงกำาร จะอยู่โซนทิศเหนือของกำรุงเทพฯ 
ภายใต้ "โครงกำารคุณาลัย นาวาร่า รังสิต-คลอง 2" 
และ "โครงกำาร คุณาลัย นาวาร่า พระราม 2"อยู่โซน
ทิศใต้ของกำรุงเทพฯ จากำปัจจุบันคุณาลัยมีโครงกำาร
ครอบคลุมพื้นที่กำารพัฒนาโครงกำาร 2 ทิศ คือ ทิศ
ตะวันตกำของกำรุงเทพฯ(โซนบางบัวทอง ) และทิศตะวัน

ออกำของกำรุงเทพฯ ( โซนฉะเชิงเทรา )

ส�าหรับ 3 โครงกำารใหม่ที่เตรียมเปิดตัวในปีนี้ ประกำอบ
ด้วย 1.โครงกำารคุณาลัย นาวาร่า พระราม 2 เป็น
โครงกำารเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดที่ดินเริ่มต้น 62 
ตรว. ราคาเริ่มต้นที่ 5.98 ล้านบาท มูลค่าโครงกำาร
รวม 3,700 ล้านบาท โครงกำารตั้งอยู่บน ถนน
บางขุนเทียน-ชายทะเล เหมาะส�าหรับกำลุ่มลูกำค้าที่มอง
หาบ้านในโซนกำรุงเทพตอนใต้ ที่ต้องกำารบ้านใกำล้แหล่ง
อ�านวยความสะดวกำครบครัน ทั้งห้างสรรพสินค้า โรง
พยาบาล โรงเรียน รวมถึงกำารคมนาคมเข้ากำรุงเทพฯ
ชั้นใน ที่สะดวกำสบายจากำโครงกำารกำ่อสร้างทางด่วน
สายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนตะวันตกำ และ
ยังได้รับอากำาศที่ดีจากำพื้นที่โซนบางขุนเทียน ซึ่งมีทั้ง
ลมทะเลและพื้นที่ป่าชายเลนเป็นจ�านวนมากำ ปัจจุบัน
โครงกำารเปิด Soft Opening เมื่อตุลาคมที่ผ่านมา และ
มียอดขายแล้ว จ�านวน 10 ยูนิต มูลค่ารวมประมาณ 
70 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่เดือน
กำุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไป

2.โครงกำารคุณาลัย นาวาร่า รังสิต-คลอง 2 เป็น
โครงกำารเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น มูลค่าโครงกำารรวม 
7,300 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำารวางแผนเปิด
โครงกำาร คาดว่าจะเปิด Soft Opening ได้ในไตรมาส
ที่ 2/2566 นี้ คุณาลัยมองว่าโซนรังสิตเป็นโซนที่มี
ศักำยภาพ มีอัตรากำารขยายตัวของที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น
ต่อเนื่อง และยังมีสิ่งอ�านวยความสะดวกำครบ เช่น 
ห้างสรรพสินค้า, โรงพยาบาล, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย 
นอกำจากำนี้โซนรังสิตยังเป็นโซนที่สามารถเดินทางเข้า
กำรุงเทพฯ ได้สะดวกำ และยังมีกำารพัฒนาในพื้นที่หลาย
โครงกำารที่เกำิดขึ้น เช่น รถไฟฟ้าสายสีแดง บางซื่อ-
รังสิต หรือ รถไฟฟ้าสายสีเขียว หมอชิต-คูคต จึงท�าให้
โซนรังสิตเป็นโซนที่มีความต้องกำารที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น
ทุกำปี โดยโครงกำารคุณาลัย นาวาร่า รังสิต-คลอง 2 ซึ่ง
จะเปิดขายในไตรมาส 2 นี้ คาดว่าจะได้รับกำารตอบรับ
จากำลูกำค้าที่หาบ้านในโซนกำรุงเทพตอนเหนือเป็นอย่างดี

3.โครงกำาร คุณาลัย เพอร์ร่า เป็นโครงกำารบ้านเดี่ยว 2 
ชั้น มูลค่าโครงกำาร 600 ล้านบาท โครงกำารตั้งอยู่โซน
บางบัวทอง ซึ่งเป็นโซนที่คุณาลัยมีความถนัดในกำาร
พัฒนาโครงกำาร ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำ่อสร้าง คาดว่าจะ
เปิด Soft Opening ได้ในไตรมาสที่ 2/2566 โครงกำาร
ถูกำออกำแบบมาเพื่อตอบโจทย์กำับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยน
ไปจากำอดีต กำล่าวคือ โครงกำารเน้นกำารใช้พื้นที่ใช้สอย
ภายในบ้านให้ได้ประโยชน์มากำขึ้น เช่น กำารจัดพื้นที่ใน
บ้านให้สามารถใช้เป็นห้องท�างานให้สอดคล้องกำับกำาร
ท�างานในยุคปัจจุบัน หรือกำารปรับเปลี่ยนเป็นห้องที่
ไว้ใช้ถ่ายท�ากำารขายสินค้าออนไลน์เป็นต้น นอกำจากำ
นี้โครงกำารคุณาลัย เพอร์ร่ายังให้ความส�าคัญของ
ธรรมชาติ โดยกำารสร้างบรรยากำาศภายในโครงกำาร
ให้สอดคล้องกำับภูมิศาสตร์แวดล้อมของที่ตั้งโครงกำาร 
โดยให้ลูกำค้าได้เข้าถึงกำารใช้ชีวิตในรูปแบบบ้านริม
คลองที่มีความร่มเย็น

จากำแผนกำลยุทธ์กำารเปิดโครงกำารดังกำล่าว ส่งผลให้ 
"KUN" ตั้งเป้ายอดขาย (Presale) ในปีนี้ไว้ที่ 1,800 
ล้านบาท ขณะที่รายได้คาดว่าจะมีอัตรากำารเติบโต
แตะระดับ 1,300 ล้านบาท ซึ่งทุบสถิติสูงสุดใหม่ 
(นิวไฮ) ต่อเนื่องจากำปี 2565 ที่ผ่านมา โดย ณ สิ้นปี 
2565 บริษัทมียอดขายรอโอน (Backlog) ในมือมูลค่า
รวม 180 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ในช่วงไตรมาส 1 ปี 
2566 ทั้งหมด

"บริิษััทฯ คาดกัาริณ์ว่า ในปี 2566 จำะม่กัาริริับริ้�ริายั
ได�จำากัโคริงกัาริในโซ์นบางบัวทอง ปริะมาณ 1,000 
ล�านบาท ขณะเด่ยัวกัันในปีน่�บริิษััทฯยัังวางแผน
ปิดกัาริขายัโคริงกัาริ คุณาลัยั จำอน ออน 314 (โซ์น
ฉะเชิงเทริา) ท่�ปัจำจำุบันม่จำำานวนสินค�าเหล่อขายั
ปริะมาณ 20 ยั้นิต ซ์ึ�งคาดจำะสริ�างยัอดริับริ้�ริายัได�
ปริะมาณ 100 ล�านบาท นอกัจำากัน่� บริิษััทฯ คาด
ว่าในปี 2566 น่�จำะสามาริถึริับริ้�ริายัได�จำากัโคริงกัาริ
ใหม่ทั�ง 3 โคริงกัาริ ได�แกั่ โคริงกัาริคุณาลัยั นาวา
ริ่า พริะริาม 2, โคริงกัาริคุณาลัยั นาวาริ่า ริังสิต-
คลอง 2 และโคริงกัาริคุณาลัยั เพอริ์ริ่า ซ์ึ�งคาดว่า
ทั�ง 2 โคริงกัาริใหม่ในโซ์นทิศเหน่อและทิศใต�จำะได�ริับ
กัาริตอบริับท่�ด่จำากัผ้�บริิโภค สำาหริับโคริงกัาริ "คุณา
ลัยั นาวาริ่า" จำะเป็นโคริงกัาริท่�ม่อัตริากัำาไริด่ ทั�งอัตริา
กัำาไริขั�นต�นท่�ทำาได�ส้งกัว่าอัตริากัำาไริขั�นต�นเฉล่�ยัของ
บริิษััท โดยัเช่�อว่าโคริงกัาริดังกัล่าว จำะสริ�างม้ลค่าเพิ�ม
ให�"KUN"ในปี 2566 น่� และท�าให้อัตรากำ�าไรปรับตัวดี
ขึ้นตามทิศทางที่บริษัทวางไว้ "

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.วิลล่า คุณาลัย กำล่าว
เพิ่มเติมอีกำว่า ในปีนี้ "KUN "มีแผนขยายตลาดไป
ในกำลุ่มลูกำค้าต่างชาติมากำขึ้น โดยจะเริ่มจากำกำารท�า
ตลาดผ่านตัวแทนจ�าหน่าย (Agent) ใน 2 โครงกำาร 
คือโครงกำารคุณาลัย นาวาร่า พระราม 2 และ
โครงกำารคุณาลัย นาวาร่า รังสิต-คลอง 2 ทั้งนี้ จากำ
สถานกำารณ์กำารแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงที่ผ่าน
มา ท�าให้พฤติกำรรมกำารมองหาที่อยู่อาศัยของลูกำค้า
ต่างชาติเปลี่ยนไป มองประเทศไทยเป็นจุดหมายกำาร
ใช้ชีวิต (Destination) จึงเป็นกำารมองหาบ้านแนวราบ
ที่ให้ความสะดวกำสบาย เพื่อกำารอยู่อาศัยที่เหมาะกำับ
ครอบครัว และสามารถอยู่ได้ในระยะเวลายาวขึ้น

อย่างไรก้็ตาม บริษััทฯ เชัื�อว่าหลังจัาก้น้� ตลาดบ้าน
จััดสิรรจัะเปล้�ยนสิภาพิไปเป็นก้ารเชั่าอย้่มาก้ขึ�น ดัง
นั�น"KUN"จัึงม้ก้ารศึก้ษัาเพิื�อเตร้ยมแผู้นรับมือก้ับ
เทรนด์ท้�เปล้�ยนไป โดยอย้่ระหว่างก้ารเตร้ยมแผู้น 
5 ปี (ปี 2566-2570) ซ์ึ�งในเบื�องต้นได้ตั�งเป้าหมาย
รายได้จัะแตะระดับ 2,000 ล้านบาท ภายในปี 2570 
จัาก้ก้ารลงทุนอย่างต่อเนื�อง และในแผู้น 5 ปีจัาก้น้� 
"KUN"จัะเติบโตไปในธุุรก้ิจัอื�น ๆทั�งในร้ปแบบก้ารร่วม
ทุน (JV) และก้ารเข้าซ์ื�อก้ิจัก้าร (M&A) อย่างไรก้็ตาม
แผู้นดังก้ล่าว เป็นแผู้นซ์ึ�งอย้่ระหว่างก้ารศึก้ษัาความ
เป็นไปได้เท่านั�น



บมจั.ล้โอ โก้ลบอล โลจัิสิติก้สิ์ (LEO) เปิดแผู้นยุทธุศาสิตร์ปี 66 – "365 Degree Collaboration" ก้้าวสิ้่ความเป็นบริษััท 
Growth Stock ของธุุรก้ิจัผู้้้ให้บริก้ารโลจัิสิ ติก้สิ์แบบครบวงจัรท้�ม้ก้ารเติบโตอย่างก้้าวก้ระโดดและยั�งยืน ตั�งเป้า Gross 
Profit Margin เติบโต 15-20% จัาก้ปีก้่อน ฟิาก้บิ�ก้บอสิ "เก้ตติวิทย์ สิิทธุิสิุนทรวงศ์" ระบุ LEO พิร้อมลุยขยายธุุรก้ิจัทุก้

ในทุก้มิติ ทั�งก้ลุ่ม Logistics ท้�เป็น Freight และ Non- Freight และ Non Logistics เร่งเจัรจัาปิดด้ล JV และ M&A ทั�ง
ในและต่างประเทศ รวมถึงผู้ลัก้ดันธุุรก้ิจัก้ารขนสิ่งทางรถไฟิและก้ารเป็นตัวแทนจััดหาสิินค้าไปยังประเทศจั้นให้เติบโตขึ�น
เป็นหนึ�งในรายได้หลัก้ของบริษััทฯ ดันก้ารเติบโตก้้าวก้ระโดด เตร้ยมจััดตั�งบริษััทขนสิ่งในร้ปแบบ Green Logistics เพิื�อ
สิร้าง Value Added และ Value Chain ให้ก้ับก้ารบริก้ารโลจัิสิติก้สิ์ของ LEO มาก้ขึ�น ป้ก้หมุดใน 3 ปีรายได้ในก้ลุ่มธุุรก้ิจั

ใหม่ทั�งหมดทะยานแตะ 500 - 600 ล้านบาท พิร้อมเตร้ยมแผู้นย้ายเข้า SET ภายในปี 2567

LEO ปีักำหมุุด้ ปีี66 กำำาไรโตั้ 15-20%
ต่อเน่�อง รุุกขยีายีธุรุก่จัเต็มพ่ื่กัดด้วยี 

JV/M&A ทั�งในและตป้ท.

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE

นายัเกัตติวิทยั์ สิทธิิสุนทริวงศ์ ปริะธิานเจำ�า
หน�าท่�บริิหาริ บริิษััท ล่โอ โกัลบอล โลจำิสติกัส์ 
จำำากััด (มหาชน) (LEO) เปิดเผยว่า แผนกำาร
ด�าเนินธุรกำิจในปี 2566 ตั้งเป้าเป็นปีแห่งกำ้าว
สู่ความเป็นบริษัท Blue Chip Stock ของ
ผู้ให้บริกำารโลจิสติกำส์แบบครบวงจรที่มีกำาร
เติบโตอย่างกำ้าวกำระโดดและยั่งยืน โดยวาง
เป้ากำารเติบโตของ Gross Profit Margin ในปี 
2566 เพิ่มขึ้น 15-20% จากำปีกำ่อน เน้นกำาร
ลงทุนในธุรกำิจใหม่ที่เป็น Non Freight และ
มีกำ�าไรขั้นต้นมากำกำว่า 40-45% เช่น Self 
Storage,Container Depot, Warehouse 
& Logistics Center และ Cold Chain 
Logistics โดยจะร่วมมือกำับพันธมิตรทาง
ธุรกำิจเพื่อพัฒนาโครงกำาร ใหม่ๆ เช่น กำาร
เปิด Self Storage สาขาที่ 3 และพัฒนา
โครงกำาร Warehouse & Logistics Center 
ร่วมกำับ บริษัท เอชเค แอสเซท แมเนจเม
นท์ จ�ากำัด ในเครือ บริษัท เสนา ดีเวลอบเม้น
ท์ จ�ากำัด (มหาชน) หรือ SENA , กำารพัฒนา
ธุรกำิจ Cold Chain Logistics กำับบริษัท สห
ไทย เทอร์มินัล จ�ากำัด (มหาชน) หรือ PORT 
รวมถึงในปี 2566 นี้บริษัทฯ จะมีกำารเปิด
บริกำาร Self Storage แห่งที่ 4 และลานเกำ็บตู้
คอนเทนเนอร์ (Container Depot) แห่งที่ 2 
ซึ่งเมื่อรวมรายได้จากำบริษัท JV ใหม่ที่เกำิดขึ้น
และกำารขยายงานของทางบริษัทเองกำ็จะท�าให้
รายได้ของธุรกำิจ Non-Freight ของบริษัทฯ 
มีกำารเติบโตอย่างกำ้าวกำระโดดในช่วง 2-3 ปี
ข้างหน้า

นอกำจากำนี้ทางบริษัทฯ มีความพร้อมในกำาร
พัฒนาและท�ากำารตลาดกำารขนส่งสินค้า
ทางรถไฟระหว่างไทย - จีน แบบ End-
to-End กำับบริษัท เบาไทย อินเด็กำซ์ แอส
โซซิเอท จ�ากำัด และ บริษัท ศรีตรังโลจิสติ
กำส์ จ�ากำัด ภายใต้ชื่อ บริษัท ล้านช้าง เอ๊กำซ์
เพรส จ�ากำัด และปัจจุบันกำ�าลังท�ากำารศึกำษาที่
จะจัดตั้งบริษัท JV อีกำหนึ่งบริษัทเพื่อลงทุน
ในระบบกำารขนส่งสินค้า Cold Chain ไปยัง
ประเทศจีนทางรถไฟ เพื่อรองรับกำารส่งออกำ
สินค้าผลไม้จากำไทยไปจีนทางบกำที่มีปริมาณ
สูงถึง 420,000 ตันต่อปี และมีมูลค่าส่ง
ออกำมากำกำว่า 3.3 ล้านบาท ซึ่งจะท�าให้ทาง 

LEO มีความพร้อมที่สุดในแง่ของเครือข่าย 
ระบบ และ โครงสร้างพื้นฐาน ที่จะให้กำาร
บริกำารขนส่งสินค้าทางรถไฟไปยังประเทศ
จีนส�าหรับฤดูกำาลส่งออกำผลไม้ของปี 2566 
ด้วยโครงสร้างราคาที่ดีกำว่าผู้ประกำอบกำารรา
ยอื่นๆ

และบริษัทฯ กำ็ยังมีกำารพัฒนาธุรกำิจใหม่ๆ ที่
เป็น Non Logistics โดยจะท�ากำารต่อยอด
ธุรกำิจกำัญชงและกำัญชาที่ได้มีกำารลงนาม MOU 
กำับทางวิสาหกำิจชุนชนสุขฤทัย และบริษัท 
แคนบิซ จ�ากำัด ให้สามารถพัฒนาขึ้นมาเป็น
ธุรกำิจใหม่และสร้างรายได้ให้กำับทางบริษัทฯ
ในอนาคตอันใกำล้ รวมถึงกำารพัฒนาธุรกำิจกำาร
เป็นตัวแทนในกำารซื้อสินค้าจากำประเทศไทย
เพื่อส่งให้ E-commerce Platform ของ 
China Post และ Tengjin ภายใต้ชื่อ บริษัท 
ลีโอ ซอร์สซิ่ง แอนด์ ซัพพลายเชน จ�ากำัด ที่
ปัจจุบันมีค�าสั่งซื้อสินค้าที่เป็นทุเรียนและผล
ไม้อื่นๆเข้ามาเป็นจ�านวนมากำ โดยบริษัทฯเชื่อ
ว่าธุรกำิจ Non Freight และ Non-Logistics 
ใหม่ทั้งหมดนี้จะสามารถมาช่วยทดแทนรายได้
ค่าระวางเรือที่เริ่มปรับตัวลดลงตามแนวโน้ม
อุตสาหกำรรมได้เป็นอย่างดี

อีกำทั้งบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าเรื่องกำารเจรจา
เพื่อซื้อกำิจกำาร (M&A) กำับพันธมิตรที่เป็น
บริษัทชั้นน�าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่
ว่าจะเป็นประเทศกำัมพูชา แคนาดา เบลเยี่ยม 
สิงคโปร์ และสาธารณรัฐประชาชนจีน อีกำ
หลายโครงกำาร คาดว่าจะมีความชัดเจนใน
ไตรมาส 1-2/2566 และสามารถสรุปได้
ภายในไตรมาสที่ 3/2566 ซึ่งกำาร M&A 
หลายๆ โครงกำารนี้ จะสนับสนุนกำารเติบโตทั้ง
ในด้านธุรกำิจและรายได้อย่างกำ้าวกำระโดด โดย
บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะมีรายได้ใหม่ๆที่เกำิด
จากำธุรกำิจ JV และ M&A ทั้งหมดนี้ จะมีราย
ได้ประมาณ 500-600 ล้านบาทในอีกำ 2-3 ปี
ข้างหน้า

"กัาริสริ�างพันธิมิตริทางธิุริกัิจำ ด�วยัความ
คิด 365 Degree Collaboration จำะช่วยั
ให� LEO เป็น Growth Stock ท่�ม่เติบโตได�
อยั่างกั�าวกัริะโดด โดยันำาจำุดแข็งของแต่ละ

พันธิมิตริมาพัฒนาธิุริกัิจำและสริ�าง Synergy 
(กัาริผสานพลัง) ริ่วมกััน ด�วยัความเช่�อมั�น
ว่ากัาริสริ�าง Synergy ริ่วมกัันจำะทำาให�เกัิด
ผลลัพธิ์ท่�ไม่ใช่แค่ 1+1 = 2 แต่จำะเป็น 3 หริ่อ 
4 หริ่อ 5 และช่วยัให� LEO สามาริถึขยัายั
ขอบเขตของธิุริกัิจำและกัาริบริิกัาริได�มากัขึ�น 
ริวมถึึงม่ฐานของล้กัค�าใหม่ได�หลากัหลายั
มากัขึ�น สอดคล�องกัับกัลยัุทธิ์กัาริดำาเนิน
ธิุริกัิจำท่�มุ่งเน�นไปส้่กัาริเป็น Blue Chip 
Stock ของผ้�ให�บริิกัาริโลจำิสติกัส์อยั่างคริบ
วงจำริ"นายัเกัตติวิทยั์ กัล่าว

นอกำจากำนี้ LEO ในฐานะที่เป็น End-to-End 
Logistics Services Provider มีแผนร่วมกำับ
พันธมิตรทางธุรกำิจที่จะให้บริกำารในลักำษณะ
ของ Green Logistics พัฒนาให้บริกำาร
ขนส่งและกำารกำระจายสินค้าที่เป็นมิตรกำับ
สิ่งแวดล้อมโดยใช้รถพลังงานไฟฟ้า ลดกำาร
ใช้พลังงานที่กำ่อให้เกำิดมลพิษหรือกำ่อให้เกำิด
ขยะ มุ่งเน้นกำารลดมลพิษทางอากำาศจากำกำ๊าซ
คาร์บอนไดออกำไซด์ รวมถึงพัฒนาระบบกำาร
ให้บริกำารให้อยู่ในระบบดิจิทัล เพื่อลดกำารสิ้น
เปลืองในกำารใช้กำระดาษ โดยมีเป้าหมายที่จะ
ท�าให้สามารถลดภาวะโลกำร้อนและเปลี่ยนให้
เป็น Carbon Credit ให้กำับลูกำค้าของเรา และ
ท�าให้ลูกำค้าของเราได้รับกำารยอมรับในกำาร
ด�าเนินธุรกำิจในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะใน
ทวีปยุโรปที่ให้ความส�าคัญกำับเรื่อง ESG และ
กำารลด Carbon Footprint เป็นอย่างมากำ

"ทางบริิษััทฯ สริ�างกัาริเติบโตอยั่างกั�าว
กัริะโดดตามคำามั�นสัญญาท่�เริาม่ให�กัับนักั
ลงทุนตั�งแต่เริาเข�ามาเป็นบริิษััทจำดทะเบ่ยัน
ในตลาดหลักัทริัพยั์เม่�อ 2 ปีท่�แล�ว และเริา
ม่ความมุ่งมั�นท่�จำะผลักัดันให� LEO สามาริถึ
ยั�ายัเข�าจำดทะเบ่ยันในตลาดหลักัทริัพยั์แห่ง
ปริะเทศไทยั (SET) ได�ภายัในปี 2567 เพ่�อให�
บริริลุถึึงเป้าหมายัของบริิษััทฯท่�จำะเป็นหนึ�งใน
หุ�น Blue Chip Stock ของธิุริกัิจำผ้�ให�บริิกัาริโล
จำิสติกัส์อยั่างคริบวงจำริในปริะเทศไทยัท่�ม่กัาริ
เติบโตยัั�งยั่น สามาริถึให�ผลตอบแทนท่�ด่ให�กัับผ้�
ถึ่อหุ�นได�อยั่างสมำ�าเสมอ" นายัเกัตติวิทยั์ กัล่าว
ในท่�สุด



ปตท.สผ. เผยผลการดำำาเนิินิงานิปี 2565 เติบโตตามแผนิ โดำยมีปริมาณขายปิโตรเลียมเฉลี�ย 468,130 บาร์เรล
เทียบเท่านิำ�ามันิดำิบต่อวัันิ เพิ่ิ�มข้�นิร้อยละ 12 ซึ่้�งส่วันิใหญ่่มาจากโครงการในิต่างประเทศ และการเข้าเป็นิผ้้ดำำาเนิินิ
การและเริ�มผลิตปิโตรเลียมในิโครงการจี 1/61 ปตท.สผ. ยังสามารถลดำก๊าซึ่เรือนิกระจกสะสมไดำ้กวั่า 3 ล้านิตันิ

คาร์บอนิไดำออกไซึ่ดำ์เทียบเท่า รวัมทั�ง สามารถนิำาส่งรายไดำ้จากการดำำาเนิินิธุุรกิจให้กับรัฐประมาณ 62,000 ล้านิบาท
เพิ่ื�อการพิ่ัฒนิาประเทศ พิ่ร้อมทั�งอนิุมัติเสนิอจ่ายเงินิปันิผลที� 9.25 บาทต่อหุ้นิ ส่วันิแผนิงานิหลักในิปี 2566 จะเร่ง
เพิ่ิ�มอัตราการผลิตก๊าซึ่ธุรรมชาติในิโครงการจี 1/61 เพิ่ื�อช่วัยลดำผลกระทบต่อต้นิทุนิทางพิ่ลังงานิให้กับประชาชนิ

PTTEP ปีี 65 โตั้ตั้ามุแผนี้,จ่่ายเงินี้ปีันี้ผล 
9.25 บ่าทำตั้่อหุ้นี้ - ปีีนี้้�

ทุ่มงบลงทุนกว่า 1.91 แสิ่นลบ. ขยีายีก่จัการุ

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ข่่าวบจ.
MAGAZINE HOONINSIDE

นายัมนตริ่ ลาวัลยั์ชัยักัุล ปริะธิานเจำ�าหน�าท่�
บริิหาริ บริิษััท ปตท.สำาริวจำและผลิตปิโตริเล่ยัม 
จำำากััด (มหาชน) PTTEP หริ่อ ปตท.สผ. เปิดเผย
ถึงผลกำารด�าเนินงานของบริษัทของปี 2565 ว่า 
ปตท.สผ. ได้ด�าเนินแผนงานเพื่อลดกำารปล่อยกำ๊าซ
เรือนกำระจกำ ตามเป้าหมายกำารลดกำารปล่อยกำ๊าซ
เรือนกำระจกำสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 (Net 
Zero Greenhouse Gas Emissions by 2050) 
เพื่อกำ้าวสู่กำารเป็นองค์กำรคาร์บอนต�่า โดยในปี 
2565 บริษัทสามารถลดกำ๊าซเรือนกำระจกำสะสมได้
กำว่า 3 ล้านตันคาร์บอนไดออกำไซด์เทียบเท่าจากำปี
ฐาน 2555 รวมทั้ง กำ�าลังพัฒนาเทคโนโลยีกำารดักำ
จับและกำักำเกำ็บกำ๊าซคาร์บอนไดออกำไซด์ (Carbon 
Capture and Storage หรือ CCS) ที่โครงกำาร
อาทิตย์ ซึ่งขณะนี้ ได้เสร็จสิ้นขั้นตอนกำารศึกำษา
ทางวิศวกำรรมเบื้องต้น (Pre-FEED study) แล้ว 
และอยู่ระหว่างกำารออกำแบบด้านวิศวกำรรม 
(FEED)

ซึ่งคาดว่าจะตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) ได้
ปลายปี 2566 นี้ โดยมีแผนจะเริ่มใช้เทคโนโลยี 
CCS เป็นครั้งแรกำในประเทศไทยได้ในปี 2569 
ซึ่งจะช่วยลดกำารปล่อยกำ๊าซคาร์บอนไดออกำไซด์ 
ได้ประมาณ 700,000 – 1,000,000 ล้านตันต่อปี 
ในขณะเดียวกำัน บริษัทกำ�าลังศึกำษาความเป็นไปได้
ในกำารพัฒนาโครงกำาร CCS ในบริเวณพื้นที่อื่น ๆ 
ในประเทศไทย รวมทั้ง ในประเทศที่ ปตท.สผ. มี
พื้นที่ปฏิบัติกำารด้วย เช่น ประเทศมาเลเซีย

นอกำจากำนี้ ปตท.สผ. ยังมุ่งมั่นในกำารน�ากำ๊าซเผา
ทิ้งจากำกำระบวนกำารผลิตปิโตรเลียมกำลับมาใช้
ใหม่ ควบคู่ไปกำับกำารน�าพลังงานหมุนเวียนและ
พลังงานสะอาดมาใช้ในพื้นที่ปฏิบัติกำารมากำขึ้น 
อาทิ กำารติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่โครงกำารอาทิตย์ 
โครงกำารเอส 1 และฐานสนับสนุนกำารพัฒนา
ปิโตรเลียม ปตท.สผ. ที่จังหวัดสงขลา และกำังหัน
ลมที่โครงกำารอาทิตย์ เป็นต้น รวมถึง ด�าเนิน
โครงกำารชดเชยกำารปล่อยกำ๊าซเรือนกำระจกำ 
(Offsetting) อย่างต่อเนื่อง ด้วยกำารปลูกำป่าทั้ง
ป่าบกำและป่าชายเลน เพื่อเพิ่มพื้นที่ในกำารดูดซับ
กำ๊าซเรือนกำระจกำ

ส�าหรับผลกำารด�าเนินงานของบริษัทในปี 2565 
เติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยสามารถรักำษา
ระดับต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ที่ 28.36 

ดอลลาร์ และมีปริมาณขายปิโตรเลียมเฉลี่ย 
(Sales volumes) 468,130 บาร์เรลเทียบเท่า
น�้ามันดิบต่อวัน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากำ 
416,141 บาร์เรลเทียบเท่าน�้ามันดิบต่อวันในปี 
2564 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากำกำารผลิตปิโตรเลียม
ของโครงกำารในต่างประเทศ เช่น โครงกำาร
โอมานแปลง 61 และโครงกำารมาเลเซีย แปลง
เอช รวมทั้ง โครงกำารในประเทศ ได้แกำ่ โครงกำาร
จี 1/61 ด้วย ในขณะที่ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย
ในปี 2565 ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน�้ามันดิบใน
ตลาดโลกำ ส่งผลให้ในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 
9,660 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 339,902 
ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 จากำปี 2564 ซึ่งมี
รายได้รวม 7,314 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 
234,631 ล้านบาท) และมีกำ�าไรสุทธิ 1,999 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 70,901 ล้านบาท) โดย
ในปี 2565 ปตท.สผ. สามารถน�าส่งรายได้ให้กำับ
รัฐในรูปของภาษีเงินได้ ค่าภาคหลวง และส่วน
แบ่งผลประโยชน์อื่น ๆ ประมาณ 62,000 ล้าน
บาท เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในกำารพัฒนาประเทศ
ด้านต่าง ๆ เช่น กำารพัฒนาชุมชน กำารศึกำษา และ
กำารวิจัยและพัฒนา เป็นต้น

อนุมัติจำ่ายัปันผล 9.25 บาทต่อหุ�น

จากำผลประกำอบกำารดังกำล่าว คณะกำรรมกำารบริ
ษัทฯ เมื่อวันที่ 30 มกำราคม 2566 ได้อนุมัติเสนอ
จ่ายเงินปันผลส�าหรับปี 2565 ที่ 9.25 บาทต่อ
หุ้น ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้จ่ายส�าหรับงวด 6 เดือน
แรกำไปแล้วในอัตรา 4.25 บาทต่อหุ้นเมื่อวันที่ 26 
สิงหาคม 2565 ส่วนที่เหลืออีกำ 5 บาทต่อหุ้น จะ
กำ�าหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อ
รับสิทธิในกำารรับเงินปันผลวันที่ 15 กำุมภาพันธ์ 
2566 และจะจ่ายในวันที่ 24 เมษายน 2566 ภาย
หลังได้รับกำารอนุมัติจากำที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ�าปี 2566 แล้ว

งบปริะมาณสำาหริับแผนกัาริดำาเนินงาน

ส�าหรับปี 2566 บริษัทได้ตั้งงบประมาณกำาร
ลงทุน จ�านวน 5,481 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สรอ. 
(เทียบเท่า 191,818 ล้านบาท) เพื่อรองรับ
แผนกำารด�าเนินงานต่าง ๆ ได้แกำ่ กำารเพิ่มปริมาณ
กำารผลิตปิโตรเลียมจากำโครงกำารผลิตหลักำที่
ส�าคัญ ได้แกำ่ โครงกำารจี 1/61 โครงกำารจี 2/61 
โครงกำารอาทิตย์ โครงกำารคอนแทร็ค 4 โครง
กำารเอส 1 และโครงกำารผลิตในประเทศมาเลเซีย 
กำารเร่งผลักำดันโครงกำารหลักำที่อยู่ในระหว่างกำาร
พัฒนา ได้แกำ่ แหล่งลัง เลอบาห์ ในโครงกำาร
มาเลเซีย เอสเค 410 บี และโครงกำารโมซัมบิกำ 

แอเรีย 1 รวมถึง กำารเร่งกำารส�ารวจในโครงกำาร
ต่าง ๆ ในประเทศไทย มาเลเซีย และโอมาน 
นอกำจากำนี้ ยังได้ส�ารองงบประมาณ จ�านวน 
4,800 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 166,052 
ล้านบาท) ส�าหรับช่วง 5 ปี (2566 - 2570) เพื่อ
ขยายกำารลงทุนในธุรกำิจใหม่ รองรับกำารเปลี่ยน
ผ่านทางพลังงาน โดยขณะนี้ บริษัทอยู่ในระหว่าง
กำารศึกำษาและพัฒนาธุรกำิจใหม่ต่าง ๆ เช่น ธุรกำิจ
ไฟฟ้า ธุรกำิจพลังงานหมุนเวียน ธุรกำิจ CCS ธุรกำิจ
กำารดักำจับคาร์บอนและกำารใช้ประโยชน์ (Carbon 
Capture and Utilization หรือ CCU) ธุรกำิจ
ไฮโดรเจนสะอาด รวมทั้ง กำารต่อยอดเทคโนโลยีที่
บริษัทกำ�าลังพัฒนาอยู่ไปสู่ธุรกำิจเชิงพาณิชย์

“ปตท.สผ. กัำาลังเริ่งเพิ�มปริิมาณกัาริผลิตกั๊าซ์
ธิริริมชาติในโคริงกัาริจำ่ 1/61 ซ์ึ�งในปีท่�ผ่านมา 
ปตท.สผ. ได�เสริ็จำสิ�นกัาริติดตั�งแท่นหลุมผลิต 
(Wellhead platform) จำำานวน 8 แท่นเป็นท่�
เริ่ยับริ�อยั และในปีน่� จำะติดตั�งแท่นหลุมผลิต
เพิ�มอ่กั 4 แท่น วางท่อใต�ทะเล และเตริ่ยัมแท่น
ขุดเจำาะ (Rig) 6 แท่น เพ่�อเริ่งเจำาะหลุมผลิต
เพิ�มเติมอ่กั 273 หลุม ซ์ึ�งคาดว่าจำะสามาริถึ
ผลิตกั๊าซ์ฯ เพิ�มขึ�นเป็น 400 ล�านล้กับาศกั์ฟุต
ต่อวันในช่วงกัลางปีน่� และเพิ�มเป็น 600 ล�าน
ล้กับาศกั์ฟุตต่อวันในช่วงปลายัปี โดยัคาดว่าใน
เด่อนเมษัายัน 2567 อัตริากัาริผลิตกั๊าซ์ฯ จำะขึ�น
มาอยั้่ท่� 800 ล�านล้กับาศกั์ฟุตต่อวัน ในขณะ
เด่ยัวกััน ปตท.สผ. ได�เพิ�มอัตริากัาริผลิตกั๊าซ์ฯ 
จำากัทุกัโคริงกัาริของ ปตท.สผ. ในอ่าวไทยั 
ได�แกั่ โคริงกัาริบงกัช โคริงกัาริจำ่ 2/61 โคริงกัาริ
อาทิตยั์ และโคริงกัาริพ่�นท่�พัฒนาริ่วมไทยั-
มาเลเซ์่ยั เพ่�อช่วยับริริเทาผลกัริะทบต่อต�นทุน
ทางพลังงานให�กัับปริะชาชน” นายัมนตริ่ กัล่าว

นายมนตรี กำล่าวเพิ่มเติมว่า ปตท.สผ. กำ�าลัง
มองหาโอกำาสกำารลงทุนในธุรกำิจใหม่ รองรับ
กำารเปลี่ยนผ่านของธุรกำิจพลังงานเพื่อสร้างกำาร
เติบโตในอนาคต ควบคู่ไปกำับกำารลดกำารปล่อย
กำ๊าซคาร์บอนไดออกำไซด์ เพื่อเป้าหมายกำารเป็น
องค์กำรคาร์บอนต�่า เช่น กำารลงทุนในธุรกำิจเกำี่ยว
กำับพลังงานหมุนเวียน พลังงานรูปแบบใหม่ และ
นวัตกำรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยได้จัด
ตั้งบริษัทย่อยต่าง ๆ เพื่อรองรับกำารลงทุนดัง
กำล่าว เช่น บริษัท เอ็กำซ์พลอร์ เวนเจอร์ส (Xplor 
Ventures) ในรูปแบบ Corporate Venture 
Capital (CVC) เพื่อลงทุนในบริษัทสตาร์ทอัพ 
(Startup) ที่มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นต้น



สำานักังานคณะกัริริมกัาริกัำากัับหลักัทริัพยั์และตลาดหลักัทริัพยั์ (กั.ล.ต.) ออกัปริะกัาศปริับปริุง
หลักัเกัณฑ์์กัาริเสนอขายัหุ�นท่�ออกัใหม่ต่อบุคคลในวงจำำากััด (Private Placement : PP) ของ
บริิษััทจำดทะเบ่ยัน เพ่�อลดขั�นตอน กัริะบวนกัาริและเอกัสาริท่�ต�องยั่�นต่อ กั.ล.ต. สอดคล�องกัับ

แนวทาง Regulatory Guillotine* โดยัผ้�ลงทุนยัังคงได�ริับความคุ�มคริองอยั่างเหมาะสม

ก.ล้.ต. ปีรับปีรุงหล้ักเกณฑ์์การเสนอขายหุ้น
ที�ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจัำากัด 

ของบรุ่ษััทจัดทะเบียีน
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กำ.ล.ต. ได้ออกำประกำาศเพื่อปรับปรุงหลักำเกำณฑ์กำารเสนอขายหุ้น PP ของบริษัท
จดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะกำรรมกำารกำ�ากำับตลาดทุนที่ได้เห็นชอบกำาร
ปรับปรุงหลักำเกำณฑ์ดังกำล่าว โดยมีรายละเอียดกำารปรับปรุงดังนี้

         (1) ยักัเลิกักัริะบวนกัาริยั่�นคำาขออนุญาตต่อ กั.ล.ต. โดยัยัังต�องเปิดเผยั
ข�อม้ลในหนังส่อนัดปริะชุมผ้�ถึ่อหุ�นและกัำาหนดให�ม่ความเห็นของท่�ปริึกัษัา
ทางกัาริเงินอิสริะ (IFA) ในกัริณ่ท่�ม่นัยัสำาคัญแทน

          (2) ปริับปริุงให�ริองริับกัริณ่กัารินำาหุ�นท่�เหล่อจำากักัาริเสนอขายั
แบบ Preferential Public Offering (PPO)** มาเสนอขายั PP ได� เพ่�อให�
สอดคล�องกัับกัริณ่กัาริเสนอขายัต่อผ้�ถึ่อหุ�นเดิมตามสัดส่วนกัาริถึ่อหุ�น (RO) 
และเพิ�มความคล่องตัวแกั่บริิษััทจำดทะเบ่ยันให�สามาริถึริะดมทุนได�คริบตาม
จำำานวนท่�ต�องกัาริ

         (3) ปริับปริุงกัาริคำานวณหาริาคาตลาดซ์ึ�งปัจำจำุบันม่ความแตกัต่างใน
หลายักัริณ่ เพ่�อให�เกัิดความชัดเจำนและง่ายัต่อกัาริปฏิิบัติ

ทั้งนี้ ประกำาศดังกำล่าวได้ประกำาศลงราชกำิจจานุเบกำษาและจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่ 1 กำรกำฎาคม 2566
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สำานักังานคณะกัริริมกัาริกัำากัับหลักัทริัพยั์และตลาดหลักัทริัพยั์ (กั.ล.ต.) เปิดริับฟังความคิดเห็น
ต่อริ่างปริะกัาศเกั่�ยัวกัับแนวทางกัาริกัำากัับด้แลกัาริซ์่�อขายัคริิปโทเคอริ์เรินซ์่ โดยักัำาหนดให�ผ้�
ปริะกัอบธิุริกัิจำเกั่�ยัวกัับคริิปโทเคอริ์เรินซ์่เปิดเผยัความเส่�ยังจำากักัาริซ์่�อขายัคริิปโทเคอริ์เรินซ์่ 

ริวมทั�งจำัดให�ผ้�ซ์่�อขายัสินทริัพยั์ดิจำิทัลยัินยัอมริับทริาบความเส่�ยังดังกัล่าวกั่อนใช�บริิกัาริ เพ่�อให�
มั�นใจำว่าผ้�ซ์่�อขายัม่ความริ้� ความเข�าใจำในความเส่�ยังจำากักัาริลงทุนในคริิปโทเคอริ์เรินซ์่ ริวมถึึงม่

ข�อม้ลปริะกัอบกัาริตัดสินใจำในกัาริลงทุนอยั่างเพ่ยังพอ

ก.ล้.ต. เปีิด้รับฟัังความเห็นต่อร่างปีระกาศ
เกี�ยีวกับแนวทางการุกำากับดูแล
การุซื้่�อขายีครุ่ป้โทเคอรุ์เรุนซื้ี

ตามที่ กำ.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากำผู้ประกำอบธุรกำิจสินทรัพย์ดิจิทัลและบุคคล
ทั่วไปต่อกำารปรับปรุงกำารเปิดเผยความเสี่ยงจากำกำารซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซีและกำาร
กำ�าหนดมูลค่าขั้นต�่าในกำารซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล ระหว่างวันที่ 15 กำันยายน - 17 ตุลาคม 
2565 โดยได้รับความเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากำผู้ประกำอบธุรกำิจและผู้
ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล กำ.ล.ต. จึงได้พิจารณาทบทวนแนวทางกำารกำ�ากำับดูแลกำารซื้อ
ขายคริปโทเคอร์เรนซี โดยคณะกำรรมกำาร กำ.ล.ต. ในกำารประชุมครั้งที่ 16/2565 วันที่ 
1 ธันวาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบกำารยกำเลิกำกำารกำ�าหนดมูลค่ากำารซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล
ต่อธุรกำรรมขั้นต�่า (minimum purchase) และเห็นควรปรับปรุงหลักำเกำณฑ์กำารเปิดเผย
ความเสี่ยงจากำกำารซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี และให้ กำ.ล.ต. ด�าเนินกำารยกำร่างประกำาศที่
เกำี่ยวข้องต่อไป

กำ.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกำาศเกำี่ยวกำับแนวทางกำารกำ�ากำับดูแลกำาร
ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งมีหลักำกำารที่ส�าคัญ ดังนี้ 1) หลักำเกำณฑ์กำารเปิดเผยข้อมูล 
กำ�าหนดให้ผู้ประกำอบธุรกำิจศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี นายหน้าซื้อขายคริปโทเค
อร์เรนซี และผู้ค้าคริปโทเคอร์เรนซี ต้องเปิดเผยค�าเตือนความเสี่ยงที่อาจเกำิดขึ้นจากำ
กำารซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี โดยมีข้อความดังนี้ "คริิปโทเคอริ์เรินซ์่ม่ความเส่�ยัง
ส้ง ท่านอาจำส้ญเส่ยัเงินลงทุนได�ทั�งจำำานวน" โดยจะต้องสามารถมองเห็นข้อความค�า
เตือนได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งผลกำารประเมินความเหมาะสมในกำารลงทุน และ
กำารจัดสรรและกำ�าหนดสัดส่วนกำารลงทุนที่เหมาะสมกำ่อนให้ลูกำค้าใช้บริกำาร อีกำทั้ง ผู้
ประกำอบธุรกำิจจะต้องจัดให้ผู้ซื้อขายให้ความยินยอมรับทราบความเสี่ยงดังกำล่าวกำ่อนใช้
บริกำารด้วย 2) วันที่ประกำาศมีผลใช้บังคับ กำ�าหนดให้หลักำเกำณฑ์มีผลใช้บังคับ 30 วันนับ
แต่วันที่ประกำาศลงราชกำิจจานุเบกำษา ซึ่งคาดว่าจะมีผลใช้บังคับในช่วงกำลางปี 2566

ทั้งนี้ กำ.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกำสารรับฟังความคิดเห็นเกำี่ยวกำับร่างประกำาศเกำี่ยวกำับแนวทาง
กำารกำ�ากำับดูแลกำารซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี บนเว็บไซ์ต์ กั.ล.ต. https://www.sec.
or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=874  

และริะบบกัลางทางกัฎหมายั https://law.go.th/   ผ้�ท่�สนใจำสามาริถึแสดงความคิด
เห็นได�ท่�เว็บไซ์ต์ หริ่อทาง e-mail: kanjanachat@sec.or.th หริ่อ  
chananchida@sec.or.th จำนถึึงวันท่� 24 กัุมภาพันธิ์ 2566
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UOBKH คาด้ GDP ไทยปีี 66 โต 3.7% 
อาน่สิ่งสิ่์ท่องเที�ยีวจัีนฟื้้� น เง่นบาทแข็ง

และสิ่่งออกขยีายีตัวต่อเน่�อง

ธินาคาริยั้โอบ่ ปริะเทศไทยั เผยัริายังานวิจำัยัล่าสุดวิเคริาะห์สถึานกัาริณ์เศริษัฐกัิจำของ
ปริะเทศไทยัในปี 2566 จำะม่กัาริเติบโตอยั่างต่อเน่�องจำากัจำำานวนนักัท่องเท่�ยัวท่�เดินทาง
เข�ามามากัขึ�น ซ์ึ�งจำะม่ส่วนผลักัดันให�เกัิดกัาริบริิโภคและกัาริใช�จำ่ายัภายัในปริะเทศท่�ส้ง
ขึ�นอยั่างม่นัยัยัะสำาคัญ ส่งผลให�อัตริากัาริเจำริิญเติบโตทางเศริษัฐกัิจำ หริ่อ จำ่ด่พ่ (GDP) 

สามาริถึเติบโตถึึงริ�อยัละ 3.7 ในปีน่�

นายัเอ็นริิโกั� ทาน้วิดฮาฮา นักำเศรษฐศาสตร์ Global Economic 
and Market Research ของธนาคารยูโอบี เผยว่า "ตั�งแต่ต�น
เด่อนมกัริาคมท่�ผ่านมา ปริะเทศไทยัเริิ�มต�อนริับนักัท่องเท่�ยัวจำากั
ปริะเทศจำ่นท่�กัลับเข�ามาอ่กัคริั�งหลังจำากัสถึานกัาริณ์กัาริแพริ่
ริะบาดของโควิด-19 ซ์ึ�งถึ่อว่าเริ็วกัว่าท่�เริาคาดกัาริณ์ไว� และส่งผล
ด่ให�ภาคธิุริกัิจำท่องเท่�ยัวซ์ึ�งเป็นริายัได�หลักัของปริะเทศฟ้�นตัวอยั่าง
ต่อเน่�อง นอกัจำากัน่�ยัังม่สัญญาณท่�ด่จำากัภาคธิุริกัิจำบริิกัาริท่�เริิ�มฟ้�น
ตัว ริวมถึึงค่าเงินบาทท่�แข็งขึ�นจำากัจำำานวนนักัท่องเท่�ยัวท่�เพิ�มขึ�น
ซ์ึ�งจำะช่วยักัริะตุ�นกัาริบริิโภคและกัาริใช�จำ่ายัในปริะเทศ 

ดังนั้นสถานกำารณ์เศรษฐกำิจของประเทศไทยในปีนี้จะเริ่มกำลับมา
ฟ้�นตัวอย่างต่อเนื่องในแต่ละไตรมาส โดยยูโอบีประเมินว่าอัตรากำาร
เจริญเติบโตทางเศรษฐกำิจจะสามารถขยายตัวได้ถึงร้อยละ 3.7 และ
อัตราเงินเฟ้อจะเฉลี่ยอยู่ร้อยละ 2.7 ซึ่งเป็นผลจากำรายได้ท่องเที่ยว
ที่เป็นแรงสนันสนุนหลักำท�าให้ภาพรวมเศรษฐกำิจในปีนี้มีความสดใส

นอกำจากำนี้ ผลพวงจากำจ�านวนนักำท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางกำลับมา
เข้าอีกำครั้งหลังจากำนโยบายกำารเปิดพรมแดน จะท�าให้ค่าเงินบาท
แข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกำับสกำุลเงินอื่นในภูมิภาคเอเชีย อย่างไร
กำ็ดีในช่วงครึ่งปีแรกำ ค่าเงินบาทอาจได้รับผลกำระทบจากำความท้าย
ทายของเศรษฐกำิจโลกำในระดับมหาภาค ท�าให้เคลื่อนไหวอ่อนตัวลง
ไปอยู่ที่ 35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงครึ่งปีแรกำ กำ่อนจะกำลับมา
แข็งแกำร่งและไต่ระดับไปถึง 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงครึ่งปี
หลัง

โดยรวมภาวะเศรษฐกำิจไทยในปี 2566 จะอยู่ในเกำณฑ์ที่แข็งแกำร่ง
จากำกำารฟ้�นตัวของภาคธุรกำิจต่างๆโดยเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนั้นจะไม่
ส่งผลกำระทบต่อกำารเติบโตของภาคอุตสาหกำรรมและธุรกำิจหลักำใน
ประเทศ"
 
สถึานกัาริณ์เศริษัฐกัิจำส่งสัญญาณกัาริฟ้�นตัว

 สถานกำารณ์เศรษฐกำิจของประเทศไทยเริ่มส่งสัญญาณฟิ�นตัว
ตั้งแต่ไตรมาส 3 ของปีที่แล้ว ท�าให้ในปีนี้สถานกำารณ์เศรษฐกำิจ
ของประเทศไทยมีโอกำาสจะเติบโตได้ถึงร้อยละ 3-4 เห็นได้จากำ
จีดีพีของปี 2565 กำลับมาเติบโตอยู่ที่ร้อยละ 4.5 จากำมูลค่ากำาร
อุปโภคบริโภคภาคเอกำชน กำารลงทุน และรายได้ท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 
นอกำจากำนี้มูลค่ากำารอุบโภคบริโภคระดับครัวเรือนมีอัตรากำารเติบโต
ที่สูงที่สุดในรอบเกำือบ 10 ปี และค่าใช้จ่ายในภาคบริกำารปรับตัวสูง

ขึ้นถึงร้อยละ 15.8 จากำกำารใช้จ่ายที่สูงขึ้นในภาคธุรกำิจร้านอาหาร 
ท่องเที่ยว สันทนากำาร และวัฒนธรรม ดังนั้นยูโอบีจึงเชื่อมั่นว่า
อัตรากำารเจริญเติบโตทางเศรษฐกำิจของประเทศไทยจะอยู่ที่ร้อยละ 
3.7 ในปีนี้ จากำจ�านวนนักำท่องเที่ยวที่จะช่วยเข้ามากำระตุ้นเศรษฐกำิจ
ภายในประเทศควบคู่ไปกำับภาคส่งออกำที่แข็งแกำร่งขึ้น 

อัตริาเงินเฟ้อเข�าส้่ขาลง

ตั้งแต่ปี 2565 อัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยได้ขึ้นไปแตะที่จุดสูงสุด
กำ่อนจะทยอยปรับระดับลงในช่วงปลายปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากำราคา
พลังงานที่ปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง ประกำอบกำับกำารฟ้�นตัวของระบบ
ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) และ กำระจายสินค้าของรายกำาร
อาหารบางชนิดที่ช่วยลดแรงกำดดันให้อัตราเงินเฟ้อต�่าลง ส�าหรับปี 
2566 ยูโอบีประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยจะลอยตัวอยู่ที่
ประมาณร้อยละ 2.7 โดยอัตราเงินเฟ้อทั่วไป (headline inflation) 
จะขึ้นไปแตะที่ร้อยละ 3.9 ในช่วงครึ่งปีแรกำ และจะคงค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ร้อยละ1.5 ในช่วงครึ่งปีหลัง จากำความต้องกำารบริโภคที่ลดลง
เพราะระบบห่วงโซ่อุปทานโลกำปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้น ประกำอบ
กำับสถานกำารณ์พลังงานและราคาสินค้าทั่วโลกำอยู่ในเกำณฑ์ที่ทรงตัว 
(moderate) และ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) จะปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง 
โดยกำารคาดกำารณ์อัตราเงินเฟ้อนี้สอดคล้องกำับค่าเฉลี่ยของธนาคาร
แห่งประเทศไทยที่ประเมินอยู่ที่ร้อยละ 2-3 

ค่าเงินบาท
 
ทีมนักำวิเคราะห์ของยูโอบีประเมินว่าในปีนี้ ค่าเงินบาทจะอ่อนตัว
ลงเมื่อเทียบกำับค่าเงินสกำุลอื่นในภูมิภาคเอเชีย และกำับดอลลาร์
สหรัฐ จากำปัจจัยต่างๆเช่น กำารใช้นโยบายกำารเงินอย่างผ่อนปรน
และยืดหยุ่นของธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อเทียบกำับธนาคารกำลาง
อื่นๆ ในภูมิภาค รวมถึงระดับอัตราดอกำเบี้ยทั่วภูมิภาคยังอยู่ในระดับ
ต�่า และความไม่แน่นอนของสถานกำารณ์โลกำในปัจจุบัน อย่างไร
กำ็ดี อานิสงส์จากำกำารฟ้�นตัวของภาคธุรกำิจท่องเที่ยว และกำารเปิด
พรมแดนของจีนจะช่วยบรรเทาความท้าทายเหล่านี้ และส่งผลให้
ค่าเงินบาทยังสามารถรักำษาระดับความแข็งแกำร่งไว้ได้เมื่อเทียบ
กำับค่าเงินสกำุลอื่นในภูมิภาคนี้ อีกำทั้งยูโอบีประเมินว่าดุลบัญชีเดิน
สะพัดของประเทศไทยจะกำลับมาเกำินดุลอีกำครั้งที่ร้อยละ 2.8 ของจี
ดีพี ซึ่งจะเป็นแรงสนับสนุนเพิ่มเติมท�าให้ค่าเงินบาทซึ่งอ่อนตัวและ
เคลื่อนไหวอยู่ที่ 35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯในช่วงครึ่งปีแรกำ จะ
กำลับมาแข็งค่าอยู่ที่ 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสสุดท้าย



ดร.พิิพิัฒน์์ เหลืืองน์ฤมิิตชััย หัวหน์้าน์ักเศรษฐศาสตร์ บริษัทหลืักทรัพิย์ เกียรติน์าคิิน์ภััทร 
จำำากัด (มิหาชัน์) (Dr. PiPat Luengnaruemitchai, chief economist, KKP research, KiatnaKin 
Phatra securities PubLic comPany LimiteD) กลื่าวว่าทิศทางเศรษฐกิจำไทยใน์ปีีน์ี� แมิ้จำะมิี

คิวามิหวังฟื้้�น์ตัวจำากภัาคิท่องเที�ยว แลืะการเปีิดปีระเทศของจำีน์ที�เร็วกว่าที�คิาด แต่อีกด้าน์
หน์่�งเปี็น์การฟื้้�น์ตัวท่ามิกลืางพิายุเศรษฐกิจำโลืก ที�ถาโถมิอย่างต่อเน์ื�องตั�งแต่ปีีที�แลื้ว 

จำน์ทำาให้การฟื้้�น์ตัวของเศรษฐกิจำใน์ปีีน์ี�อาจำไมิ่ทั�วถ่ง

KKP คาด้เศรษฐกิจไทยปีีนี�ฟั้�นตัว แต่ไม่ทั�วถึึง 
ชี้ี�ท่องเที�ยวฟั้�น-ส่งออกฟัุบ

ป้รุับคาดการุณ์์เศรุษัฐก่จัไทยีเป็้น 3.6% จัาก 2.8%

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ท่องเท่�ยัวฟ้�น-ส่งออกัฟุบ

กำารคาดกำารณ์ล่าสุดของกำองทุนกำารเงินระหว่าง
ประเทศ (IMF) ชี้ให้เห็นว่าเศรษฐกำิจโลกำกำ�าลังจะชะลอ
ตัวลงจากำปีกำ่อน และหลายเศรษฐกำิจขนาดใหญ่มี
ความเสี่ยงเข้าสู่ภาวะเศรษฐกำิจถดถอย แต่ด้วยปัญหา
เงินเฟ้อที่ยังอยู่ในระดับสูง ท�าให้ธนาคารกำลางไม่
สามารถผ่อนคลายนโยบายกำารเงินช่วยพยุงเศรษฐกำิจ 
โดยเศรษฐกำิจที่ชะลอตัวจะกำระทบกำับภาคกำารส่งออกำ
ของไทยโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกำ

"ตวัเลขกัาริส่งออกัของไทยัซ์ึ�งเปน็เคริ่�องจำักัริหลกััของ
เศริษัฐกัิจำไทยัในข่วงสองปีท่�ผ่านมา แสดงให�เห็นว่า
ช่วงปลายัปีท่�ผ่านมา ภาคส่งออกัเริิ�มหดตัว และม่แนว
โน�มชะลอตัวต่อเน่�อง ส่วนหนึ�งมาจำากัฐานท่�ส้ง และ
จำากัม้ลค่าเฉล่�ยัของกัาริส่งออกัในริะยัะ 5 ปีหลัง กัาริ
ส่งออกัไทยัได�แตะจำุดส้งสุดไปแล�วในปีท่�แล�ว ดังนั�น
จำึงยัากัท่�จำะเติบโตในริะดับส้งต่อไปในภาวะท่�เศริษัฐกัิจำ
โลกัชะลอตัวลง โดยัคาดว่ากัาริส่งออกัในปีน่�จำะหด
ตัวอยั่างน�อยัในคริึ�งปีแริกั กั่อนจำะปริับตัวด่ขึ�นในช่วง
คริึ�งหลังของปีเม่�อเศริษัฐกัิจำจำ่นกัลับมาฟ้�นตัว และ
กัาริส่งออกัทั�งปีจำะติดลบ 1.8% เม่�อเท่ยับกัับปีกั่อน" 
ดริ.พิพัฒน์ กัล่าว

ทั้งนี้ KKP Research ได้ปรับคาดกำารณ์กำารเติบโตของ

เศรษฐกำิจไทยในปีนี้จากำ 2.8% เป็น 3.6% โดยมีแรงส่ง
จากำภาคท่องเที่ยวที่กำ�าลังฟ้�นตัว และกำารเปิดประเทศ
เร็วกำว่าที่คาดของจีนท�าให้จ�านวนนักำท่องเที่ยวในปีนี้
จะไปแตะระดับ 25 ล้านคน จากำเดิมที่คาดกำารณ์ไว้ 19 
ล้านคน อย่างไรกำ็ตาม ด้วยกำารกำระจุกำตัวของภาคท่อง
เที่ยวไทยและห่วงโซ่อุปทานที่ไม่ยาวเหมือนกำับภาคกำาร
ผลิตจะท�าให้มีเพียงบางจังหวัดหรือบางภาคเศรษฐกำิจ
เท่านั้นที่ได้รับอานิสงส์โดยตรงจากำกำารฟ้�นตัวนี้

ในภาพริวมความเส่�ยังเศริษัฐกัิจำท่�ต�องติดตามในปีน่�
ได�แกั่ 

1. กำารชะลอตัวของเศรษฐกำิจโลกำจะมาถึงเร็วและ
รุนแรงแค่ไหน และกำระทบเศรษฐกำิจไทยอย่างไร

 2. เงินเฟ้อโลกำและเงินเฟ้อไทยที่ยังอยู่ในระดับสูงจะ
สามารถกำลับมาสู่ระดับปกำติได้เร็วเพียงใด และ 

3. กำารเปิดเมืองของจีนจะราบรื่นตลอดทั้งปีหรือไม่ 
รวมไปถึงความเสี่ยงจากำกำารระบาดของโควิดที่ยังไม่
สามารถมองข้าม นอกำจากำนี้ปีนี้ ยังเป็นปีที่ประเทศไทย
มีกำารเลือกำตั้งซึ่งอาจเพิ่มตัวแปรที่กำระทบต่อเศรษฐกำิจ
เช่นกำัน



ศูน์ย์วิเคิราะห์เศรษฐกิจำทีทีบี หรือ ttb anaLytics ปีระเมิิน์ว่า ใน์ปีี 2566 ดุลืบัญชัีเดิน์สะพิัดของ
ไทยมิีแน์วโน์้มิกลืับมิาเกิน์ดุลืราว 3.5 พิัน์ลื้าน์ดอลืลืาร์สหรัฐ หรือคิิดเปี็น์ 0.7% ต่อจำีดีพิี จำากการ
ฟื้้�น์ตัวของภัาคิการท่องเที�ยวที�ดีกว่าที�คิาดไว้ รวมิถ่งการกลืับมิาของน์ักท่องเที�ยวจำีน์ที�เร็วกว่าที�
ปีระเมิิน์ ขณะเดียวกับที�เงิน์ทุน์เคิลืื�อน์ย้ายจำากต่างชัาติก็ไหลืเข้าตลืาดการเงิน์ไทยอย่างต่อเน์ื�อง 

ส่งผลืให้คิ่าเงิน์บาททยอยแข็งคิ่าข่�น์อย่างรวดเร็วตั�งแต่ต้น์ปีี โดย ณ สิ�น์ปีี 2566

TTB analytics ชี้ี� ดุ้ล้บัญชี้ีเด้ินสะพัด้ปีี 66 

มีโอกาสิ่พื่ล่กเก่นดุล
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คาดว่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกำรอบ 32.0-33.5 
บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรกำ็ดี ในระยะต่อไป 
ตลาดกำารเงินไทยยังเผชิญกำับความผันผวนมากำ
ขึ้นจากำแนวโน้มกำารขึ้นอัตราดอกำเบี้ยและกำารแข็ง
ค่าของเงินบาท ท่ามกำลางสถานกำารณ์ทั้งในและ
นอกำประเทศที่มีความไม่แน่นอนสูง 

คาดดุลบัญช่เดินสะพัดของไทยักัลับมาเกัินดุล
จำากักัาริฟ้�นตัวของภาคกัาริท่องเท่�ยัว แม�เส่�ยัง
ขาดดุลกัาริค�าจำากักัาริส่งออกัชะลอตัว 

ttb analytics  มองว่า ส่งออกำไทยเริ่มเห็น
สัญญาณชะลอตัวตั้งแต่กำลางปีที่ผ่านมาและต่อ
เนื่องมาจนถึงปีนี้ โดยประเมินว่ามูลค่ากำารส่งออกำ
ปี 2566 ในรูปของฐานระบบศุลกำากำรจะขยายตัว 
0.5% (ช่วงประมาณกำาร 0-1%) ต�่าสุดนับตั้งแต่
เกำิดกำารระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งส่วนหนึ่งเป็น
ผลของฐานที่สูงขึ้นในปี 2565 ประกำอบกำับปัจจัย
สนับสนุนกำารฟ้�นตัวของเศรษฐกำิจประเทศคู่ค้า
หลักำเริ่มแผ่วลงอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะตลาด
สหรัฐฯ และยุโรปซึ่งคิดเป็นสัดส่วนรวมกำันสูงกำว่า 
25.9% ของมูลค่าส่งออกำทั้งหมด อีกำทั้งห่วงโซ่กำาร
ผลิตในกำลุ่มสินค้าอุตสาหกำรรมขั้นต้นและกำลาง
ของไทยที่ส่งออกำไปตลาดจีนกำ็ได้รับผลกำระทบ
ทางอ้อมจากำค�าสั่งซื้อที่ลดลง 

ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกำระทบต่อกำารส่งออกำในหมวด
สินค้าอุตสาหกำรรม สินค้าฟุ่มเฟ้อย ตลอดจน
อุปกำรณ์ไอทีที่ชะลอลงตามวัฏจักำรขาลงของตลาด
โลกำ นอกำจากำนี้ มูลค่าน�าเข้าที่คาดว่าจะทรงตัวใน
ระดับสูงกำ็อาจกำดดันดุลกำารค้าเพิ่มเติม จากำมูลค่า
น�าเข้าสินค้าหมวดเชื้อเพลิงของไทยที่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
แน่นอนว่าจะกำระทบกำับประเทศไทยซึ่งเป็นผู้น�า
เข้าน�้ามันส�าเร็จรูปและสินค้าเชื้อเพลิงเป็นหลักำ

ในส่วนของดุลบริกำาร คาดว่า มีแนวโน้มดีขึ้นอย่าง
มีนัยจากำรายรับด้านกำารบริกำารที่เกำี่ยวข้องกำับกำาร
ท่องเที่ยวเป็นหลักำ โดยเฉพาะกำารกำลับมาของนักำ
ท่องเที่ยวจีนจากำกำารผ่อนคลายมาตรกำารเดินทาง
เข้าออกำประเทศที่เร็วกำว่าคาด ซึ่งเป็นแรงหนุน
ส�าคัญที่ช่วยให้ตัวเลขนักำท่องเที่ยวต่างชาติที่จะ
เดินทางเข้ามาเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้นจากำ 11.2 ล้าน
คนในปี 2565 เป็น 29.5 ล้านคนในปี 2566 (เมื่อ

เทียบกำับประมาณกำารณ์เดิมที่ 22.4 ล้านคน) 

นอกัจำากัน่� ด�านริายัจำ่ายักัาริบริิกัาริกั็ม่แนวโน�ม
ลดลงตามต�นทุนค่าริะวางขนส่งสินค�าทางเริ่อใน
ตลาดโลกัท่�ปริับลดลงอยั่างต่อเน่�องจำนเริิ�มกัลับ
เข�าส้่ริะดับปกัติ ทำาให� ttb analytics ปริะเมิน
ว่า ดุลบัญช่เดินสะพัดในปี 2566 จำะพลิกักัลับ
มาเกัินดุลริาว 3.5 พันล�านดอลลาริ์สหริัฐ หริ่อ
คิดเป็น 0.7% ต่อจำ่ด่พ่ ซ์ึ�งเป็นกัาริกัลับมาเกัินดุล
บัญช่เดินสะพัดเป็นคริั�งแริกัหลังจำากัขาดดุลต่อ
เน่�องในปี 2564-2565 ท่�ริาว 1.1 และ 1.7 หม่�น
ล�านดอลลาริ์สหริัฐ ตามลำาดับ

ปี 2566 “ปีแห่งความไม่แน่นอนของตลาดกัาริ
เงินทั�วโลกั”

ติลอดทั�งปี 2565 ท่�ผู้่านมื่า นักลงทุนทั�ว่โลกติ่าง
กังว่ลติ่อเศริษัฐกิจิถุดถุอยจิากแริงกดดันด�าน
เงินเฟ้อ จิึงทำาให้�เห้็นการิเทข้ายสินทริัพื่ย์ลงทุน
ทั�งติริาสาริห้น่�และติริาสาริทุน กดดันอัติริาผู้ล
ติอบแทนพื่ันธุบัติริริัฐบาลและติลาดหุ้�นทั�ว่โลก
ปริับติัว่ลดลงไปไมื่่ติำ�ากว่่า 10% เช่นเด่ยว่กับเงิน
ดอลลาริ์สห้ริัฐท่�แข้็งค่าข้ึ�นอย่างริว่ดเริ็ว่จิากการิ
เริ่งปริับข้ึ�นข้องอัติริาดอกเบ่�ยนโยบายธุนาคาริ
กลางสห้ริัฐ (เฟด) จินทำาให้�ค่าเงินบาทอ่อนค่า
มื่ากท่�สุดในริอบ 16 ปี โดยอย้่ท่� 38.31 บาทติ่อ
ดอลลาริ์สห้ริัฐ ห้ริ่อ อ่อนค่าลงกว่่า 14.7% เมื่่�อ
เท่ยบกับ ณ์ สิ�นปี 2564 (YTD)  

สำาห้ริับปี 2566 ติลาดเริิ�มื่กลับมื่าส่งสัญญาณ์เปิด
ริับคว่ามื่เส่�ยงอ่กคริั�ง ห้ลังกิจิกริริมื่ทางเศริษัฐกิจิ
ทั�ว่โลกส่ว่นให้ญ่กลับมื่าเป็นปกติิ อัติริาเงินเฟ้อใน
ปริะเทศห้ลักผู้่อนคลายข้ึ�น อานิสงส์เชิงบว่กติ่อ
เศริษัฐกิจิและการิค�าโลกท่�คลายมื่าติริการิล็อก
ดาว่น์ข้องจิ่น ริว่มื่ถุึงภาว่ะอุปทานติึงติัว่คล่�คลาย
ลง ซ์ึ�งเห้็นได�จิากเงินดอลลาริ์สห้ริัฐท่�กลับมื่าอ่อน
ค่าอย่างริว่ดเริ็ว่ติั�งแติ่ติ�นปีแติะริะดับ 2.2% (YTD) 
ริว่มื่ไปถุึงสินทริัพื่ย์เส่�ยงห้ลายปริะเภทก็เริิ�มื่กลับ
มื่าเป็นบว่กถุ�ว่นห้น�า

อย่างไริก็ด่ ติลาดการิเงินทั�ว่โลกในริะยะติ่อไป

ยังมื่่คว่ามื่ไมื่่แน่นอนส้งและติ�องเฝ่้าริะว่ังเป็น
พื่ิเศษั โดยเฉพื่าะปริะเด็นด�านภ้มื่ิริัฐศาสติริ์ท่�ติ�อง
ติิดติามื่ในห้ลายภ้มื่ิภาค เช่น สงคริามื่ริะห้ว่่าง
ริัสเซ์่ย-ย้เคริน คว่ามื่ข้ัดแย�งริะห้ว่่างสห้ริัฐฯ-จิ่น 
ริว่มื่ไปถุึงการิยกริะดับมื่าติริการิก่ดกันทางการิค�า
ติ่าง ๆ ท่�อาจิกริะทบติ่อห้่ว่งโซ์่อุปทานโลก ริาคา
สินค�าโภคภัณ์ฑ์ผู้ันผู้ว่นมื่ากข้ึ�น ท่ามื่กลางแริง
กดดันด�านเงินเฟ้อท่�ยังอย้่ในริะดับส้ง และการิฟื้น
ติัว่ข้องเศริษัฐกิจิโลกท่�ค่อนข้�างเปริาะบาง

นอกจิากน่� ติลาดการิเงินไทยในช่ว่งท่�ผู้่านมื่ายัง
เจิอกริะแสเงินทุนเคล่�อนย�ายท่�เข้�ามื่าพื่ักเงินริอ
จิังห้ว่ะ เห้็นได�จิากเมื่็ดเงินติ่างชาติิท่�ไห้ลเข้�าติลาด
ติริาสาริห้น่�สะสมื่สุทธุิติั�งแติ่ 1 ธุันว่าคมื่ 2565 
– 31 มื่กริาคมื่ 2566 ส้งถุึง 6.3 ห้มื่่�นล�านบาท 
กดดันอัติริาผู้ลติอบแทนพื่ันธุบัติริริัฐบาลริุ่นอายุ 
10 ปีข้องไทยปริับติัว่ลดลงอย่างติ่อเน่�องจินติำ�าสุด
นับติั�งแติ่เกิดสถุานการิณ์์โคว่ิด-19 เช่นเด่ยว่กับ
การิแสว่งโอกาสทำากำาไริในติลาดหุ้�นไทยจิากเงิน
บาทท่�แข้็งค่า (FX-gain) ส่งผู้ลให้�ริาคาติ่อกำาไริ
ล่ว่งห้น�า (Forward P/E) ข้อง SET Index ณ์ สิ�น
เด่อนธุันว่าคมื่ 2565 ส้งถุึง 16.1 เท่า เมื่่�อเท่ยบ
กับค่าเฉล่�ยข้องติลาดห้ลักทริัพื่ย์เอเช่ยท่�ริะดับ 
12.2 เท่า

ดังนั�น ttb analytics จิึงปริะเมื่ินว่่า คว่ามื่คาด
ห้ว่ังข้องติลาดติ่อการิฟื้นติัว่ทางเศริษัฐกิจิไทย 
ริว่มื่ถุึงการิกลับมื่าเกินดุลบัญช่เดินสะพื่ัดติามื่
ริายริับจิากการิท่องเท่�ยว่ อาจิส่งผู้ลให้�นักลงทุน
ยังคงกล�าเส่�ยงซ์่�อข้ายในติลาดในริะดับริาคา
ติ่อหุ้�น (P/E) ท่�แพื่งข้ึ�น เช่นเด่ยว่กับอัติริาผู้ล
ติอบแทนพื่ันธุบัติริริัฐบาลไทยท่�มื่่แนว่โน�มื่เพื่ิ�มื่ส้ง
ข้ึ�นติามื่การิทยอยข้ึ�นดอกเบ่�ยข้องติลาดปริะเทศ
เกิดให้มื่่ริว่มื่ถุึงไทยท่�ล่าช�า (Backload) กว่่า
ติลาดปริะเทศพื่ัฒนาแล�ว่ ทำาให้�น่าจิะเห้็นเงินทุน
เคล่�อนย�ายไห้ลเข้�าติลาดเพื่ิ�มื่เติิมื่ ห้นุนค่าเงินบาท 
ณ์ สิ�นปี 2566 มื่่แนว่โน�มื่เคล่�อนไห้ว่ในกริอบแข้็ง
ค่าริาว่ 32.0–33.5 บาทติ่อดอลลาริ์สห้ริัฐ ทำาให้�มื่่
แริงเทข้ายทำากำาไริริะยะสั�นจิากแนว่โน�มื่ดอกเบ่�ย
ข้าข้ึ�นและเงินบาทแข้็งค่า  ส่งผู้ลให้�ทั�งปีน่�ติลาด
การิเงินไทยมื่่คว่ามื่ผู้ันผู้ว่นมื่ากข้ึ�น



FETCO เผยด้ัชี้นีความเชี้ื�อมั�น
รุวมทุกกลุ่มนักลงทุนในอีก 3 เด่อนข้างหน้า (เม.ยี.66)

อยีู่ในเกณ์ฑ์์ “รุ้อนแรุงอยี่างมาก”

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ดัชน่ความเช่�อมั�นนักัลงทุน (FETCO Investor Confidence 
Index) สำาริวจำในเด่อนมกัริาคม 2566 ได�ผลสำาริวจำโดยัสริุป 
ดังน่� 

- ดัชัน้ความเชัื�อมั�นรวมทุก้ก้ลุ่มนัก้ลงทุนในอ้ก้ 3 เดือนข้างหน้า 
(เมษัายน 2566) อย้่ในเก้ณ์ฑ์ “ร้อนแรงอย่างมาก้” (ชั่วงค่าดัชัน้ 
160-200) เพิิ�มขึ�น 31.5% จัาก้เดือนก้่อนหน้า มาอย้่ท้�ระดับ 
160.07
- ความเชัื�อมั�นก้ลุ่มนัก้ลงทุนบุคคลและก้ลุ่มนัก้ลงทุนต่าง
ประเทศ ปรับขึ�นสิ้่เก้ณ์ฑ์ “ร้อนแรงอย่างมาก้” ในขณ์ะท้�ก้ลุ่ม
บัญ่ชั้บริษััทหลัก้ทรัพิย์และก้ลุ่มนัก้ลงทุนสิถาบันในประเทศ ปรับ
ขึ�นอย้่ในเก้ณ์ฑ์ “ร้อนแรง”
- หมวดธุุรก้ิจัท้�น่าสินใจัมาก้ท้�สิุด คือ หมวดท่องเท้�ยวและ
สิันทนาก้าร (TOURISM)
-หมวดธุุรก้ิจัท้�ไม่น่าสินใจัมาก้ท้�สิุด คือ หมวดก้ระดาษัและวัสิดุ
ก้ารพิิมพิ์ (PAPER)
- ป้จัจััยหนุนท้�ม้อิทธุิพิลต่อตลาดหุ้นไทยมาก้ท้�สิุด คือ ก้ารฟิ้�นต้ว
ของภาคท่องเท้�ยว
- ป้จัจััยฉีุดท้�ม้อิทธุิพิลต่อตลาดหุ้นไทยมาก้ท้�สิุด คือ สิถานก้ารณ์์
ความขัดแย้งระหว่างประเทศ

“ผู้ลสิำารวจั ณ์ เดือนมก้ราคม 2566 รายก้ลุ่มนัก้ลงทุน พิบว่า 
ความเชัื�อมั�นนัก้ลงทุนทุก้ก้ลุ่มปรับเพิิ�มขึ�น โดยนัก้ลงทุนบุคคล
ปรับเพิิ�ม 29.8% อย้่ท้�ระดับ 166.67 ก้ลุ่มบัญ่ชั้บริษััทหลัก้ทรัพิย์
ปรับเพิิ�ม 60.4% อย้่ท้�ระดับ 137.50 ก้ลุ่มนัก้ลงทุนสิถาบันใน
ประเทศปรับเพิิ�ม 42.1% อย้่ท้�ระดับ 150.00 และก้ลุ่มนัก้ลงทุน
ต่างชัาติปรับเพิิ�ม 28.0% อย้่ท้�ระดับ 160.00

ในชั่วงเดือนมก้ราคม 2566 SET Index เคลื�อนไหวในก้รอบแคบ
ระหว่าง 1,663.86—1,691.41 โดยม้ป้จัจััยหนุนภายนอก้จัาก้แนว

โน้มก้ารชัะลอตัวในก้ารขึ�นดอก้เบ้�ยของธุนาคารก้ลางสิหรัฐ  
ก้ารชัะลอตัวของอัตราเงินเฟิ้อในหลายประเทศเศรษัฐก้ิจัสิำาคัญ่ 
และก้ารเปิดประเทศของจั้น สิ่งผู้ลให้นัก้ลงทุนคลายก้ังวลต่อ
ภาวะเศรษัฐก้ิจัถดถอย สิ่วนของป้จัจััยในประเทศแม้ได้รับป้จัจััย
หนุนจัาก้ก้ารฟิ้�นตัวอย่างต่อเนื�องของภาคก้ารท่องเท้�ยว 

แต่นัก้ลงทุนยังม้ความก้ังวลต่อสิถานก้ารณ์์ความขัดแย้งใน
รัสิเซ์้ย—ย้เครนท้�ยืดเยื�อมาก้ว่า 1 ปี ผู้ลประก้อบก้ารบริษััทจัด
ทะเบ้ยนไตรมาสิ 4/2565 ท้�ออก้มาตำ�าก้ว่าคาด และความก้ังวล
ต่อก้ารประก้าศจััดเก้็บภาษั้ธุุรก้ิจัเฉีพิาะจัาก้ก้ารขายหลัก้ทรัพิย์
ในตลาดหลัก้ทรัพิย์ฯ โดย SET Index ณ์ สิิ�นเดือนมก้ราคม 
2566 ปิดท้� 1,671.46 จัุด ปรับตัวเพิิ�มขึ�น 0.2% จัาก้เดือนก้่อน
หน้า ในขณ์ะท้�นัก้ลงทุนต่างชัาติยังคงซ์ื�อสิุทธุิในเดือนมก้ราคม 
2566 ก้ว่า 18,997 ล้านบาท

ป้จัจััยต่างประเทศท้�ต้องติดตามได้แก้่ ทิศทางดอก้เบ้�ยขาขึ�น
เนื�องจัาก้เงินเฟิ้อยังอย้่สิ้งก้ว่าก้รอบเป้าหมายของ FED จัึงไม่น่า
ม้ก้ารลดดอก้เบ้�ยในปี 2566 แนวโน้มก้ารเลิก้จั้างงานโดยเฉีพิาะ
ในอุตสิาหก้รรมเทคโนโลย้ ความเสิ้�ยงทางภ้มิรัฐศาสิตร์โลก้ ซ์ึ�ง
อาจัสิ่งผู้ลต่อความมั�นคงระหว่างประเทศ

 และก้ารฟิ้�นตัวของเศรษัฐก้ิจัประเทศจั้นภายใต้สิถานก้ารณ์์ก้าร
แพิร่ระบาด Covid-19 ในสิ่วนของป้จัจััยในประเทศท้�น่าติดตาม 
ได้แก้่ ก้ารฟิ้�นตัวของเศรษัฐก้ิจัไทยท้�ได้อานิสิงสิ์จัาก้ภาคก้ารท่อง
เท้�ยวโดยเฉีพิาะนัก้ท่องเท้�ยวชัาวจั้น ก้ารขยายตัวของก้ารบริโภค
ภาคเอก้ชัน ก้ารสิ่งออก้สิินค้าท้�อาจัจัะชัะลอลงตามอุปสิงค์
ประเทศค้่ค้าสิำาคัญ่ โอก้าสิในก้ารเป็นฐานก้ารผู้ลิตหลังหลาย
ประเทศเริ�มย้ายฐานก้ารผู้ลิตออก้จัาก้จั้น รวมถึงจัับตามองก้าร
นับถอยหลังสิ้่ก้ารยุบสิภาและผู้ลก้ารเลือก้ตั�งใหญ่่ ซ์ึ�งจัะสิะท้อน
ทิศทางเศรษัฐก้ิจัไทยในครึ�งหลังของปี 2566”

นายก้อบศัก้ดิ� ภ้ตระก้้ล ประธุานก้รรมก้ารสิภาธุุรก้ิจัตลาดทุนไทย เปิดเผู้ยดัชัน้ความเชัื�อมั�นนัก้ลงทุน 
(FETCO Investor Confidence Index) ผู้ลสิำารวจัในเดือนมก้ราคม 2566 พิบว่า “ดัชัน้ความเชัื�อ

มั�นนัก้ลงทุน (FETCO Investor Confidence Index: ICI) ในอ้ก้ 3 เดือนข้างหน้า อย้่ท้�ระดับ 160.07 
ปรับตัวเพิิ�มขึ�น 31.5% จัาก้เดือนก้่อนหน้าเข้าสิ้่เก้ณ์ฑ์ “ร้อนแรงอย่างมาก้” นัก้ลงทุนมองว่าก้ารฟิ้�น
ต้วของภาคท่องเท้�ยวจัะเป็นป้จัจััยหนุนความเชัื�อมั�นมาก้ท้�สิุด รองลงมาคือเงินทุนไหลเข้าและก้าร

ฟิ้�นตัวของเศรษัฐก้ิจัในประเทศ สิำาหรับป้จัจััยท้�ฉีุดความเชัื�อมั�นนัก้ลงทุนมาก้ท้�สิุด ได้แก้่ สิถานก้ารณ์์
ความขัดแย้งระหว่างประเทศ นโยบายก้ารขึ�นดอก้เบ้�ยของธุนาคารก้ลางสิหรัฐ (FED) และก้าร

ประก้าศจััดเก้็บภาษั้ธุุรก้ิจัเฉีพิาะจัาก้ก้ารขายหลัก้ทรัพิย์ในตลาดหลัก้ทรัพิย์ฯ



BBLAM เสนิอขาย IPO 'กองทุนิรวัมบัวัหลวังธุนิสารพิ่ลัส 2/23 ห้ามขายผ้้ลงทุนิ 
รายย่อย' หรือ BP2/23 (AI) ซึ่้�งเป็นิเทอมฟัันิดำ์ อายุ 6 เดำือนิ 

วัันิที� 8-14 กุมภาพิ่ันิธุ์ 2566 นิี� ลงทุนิขั�นิตำ�า 500,000 บาท เป็นิทางเลือกให้ผ้้ลงทุนิ
ที�มองหาการลงทุนิในิตราสารหนิี�ต่างประเทศ เพิ่ื�อโอกาสรับผลตอบแทนิที�เหมาะสม 

BBLAM เสนอขาย IPO 'BP2/23 (AI)'

วันที� 8-14 ก.พื่.นี�
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ริายังานข่าวจำากั บริิษััทหลักัทริัพยั์จำัดกัาริกัองทุนริวม บัวหลวง 
จำำากััด หริ่อ BBLAM เปิดเผยัว่า BBLAM เสนอขายัหน่วยัลงทุน
คริั�งแริกั (IPO) กัองทุนริวมบัวหลวงธินสาริพลัส 2/23 ห�าม
ขายัผ้�ลงทุนริายัยั่อยั หริ่อ BP2/23 (AI)  ริะหว่างวันท่�  8-14 
กัุมภาพันธิ์ 2566 น่�   ปริะมาณกัาริผลตอบแทน 1.30% ต่อปี 
โดยัเสนอขายัในริาคา 10 บาทต่อหน่วยั  และผ้�ลงทุนจำะต�อง
จำองซ์่�อคริั�งแริกัขั�นตำ�า 500,000 บาท
 
กำองทุนนี้ เป็นกำองทุนที่มีกำ�าหนดอายุโครงกำาร (เทอมฟันด์) 
ประมาณ 6 เดือน   จะระดมเงินจากำผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อยและ
ผู้มีเงินลงทุนสูง ซึ่งเป็นผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจเกำี่ยวกำับทรัพย์สิน
ที่กำองทุนลงทุน และสามารถยอมรับความเสี่ยงจากำกำารลงทุน
ได้ เพื่อแสวงหาโอกำาสรับผลตอบแทนที่เหมาะสม ในช่วงที่อัตรา
ดอกำเบี้ยเงินฝากำในประเทศยังมีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อ
เนื่อง

ส�าหรับ BP2/23 (AI) จะน�าเงินไปลงทุนในตราสารหนี้ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นกำารลงทุนในต่างประเทศ 
เฉลี่ยไม่น้อยกำว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกำองทุน 
ซึ่งจะป้องกำันความเสี่ยงจากำอัตราแลกำเปลี่ยนของเงินต้นและ
ดอกำเบี้ยที่คาดว่าจะได้รับทั้งหมด (Fully Hedge) 

ตราสารหนี้ต่างประเทศที่กำองทุนนี้เข้าไปลงทุนได้ ประกำอบ
ด้วย ตราสารหนี้ภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกำิจ สถาบันกำารเงิน รวมถึง
ตราสารหนี้ภาคเอกำชน และตราสารหนี้อื่นๆ ที่เสนอขายในต่าง
ประเทศ โดยต้องรับกำารจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ณ วันที่ลงทุน 
อยู่ในระดับที่ลงทุนได้ หรือ Investment  Grade ทั้งยังสามารถ
ลงทุนในเงินฝากำต่างประเทศได้ นอกำจากำนี้อาจพิจารณาลงทุน
ในหลักำทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือกำารหาดอกำผลโดยวิธีอื่นตาม
ที่ส�านักำงานคณะกำรรมกำารกำ�ากำับหลักำทรัพย์และตลาดหลักำทรัพย์ 
(กำ.ล.ต.)  กำ�าหนดหรือเห็นชอบให้กำองทุนลงทุนได้ ทั้งในและต่าง
ประเทศ

 ทั้งนี้ BP2/23 (AI)  ไม่มีค่าธรรมเนียมกำารขายหรือรับซื้อคืน
หน่วยลงทุน ซึ่งในกำารรับซื้อคืนหน่วยลงทุนกำองทุนนี้ เป็นกำาร
รับซื้อคืนโดยอัตโนมัติ 1 ครั้ง ภายในวันท�ากำารกำ่อนวันครบ
กำ�าหนดอายุโครงกำาร โดยบริษัทจัดกำารจะประกำาศวันที่รับซื้อคืน
อัตโนมัติให้ผู้ลงทุนทราบ ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันถัดจากำวันที่
จดทะเบียนกำองทุน ขณะที่กำารจ่ายเงินคืนเมื่อครบอายุกำองทุน 
จ่าย 1 ครั้ง  
 
ภายในวันที่เลิกำกำองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีรายชื่อในทะเบียน 
ณ วันเลิกำกำองทุน ตามวิธีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้แจ้งไว้ในใบค�าขอ
เปิดบัญชี  (โอนเข้าบัญชี / เช็ค) โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถ
แจ้งความประสงค์ไว้ได้ว่า เมื่อกำองเทอมฟันด์ครบอายุ ให้สับ
เปลี่ยนเข้ากำองทุนเปิดบัวหลวงธนทวี (B-TNTV) หรือกำองทุน
เปิดบัวหลวงตราสารหนี้ภาครัฐ (B-TREASURY) 

ผู้ที่สนใจ  สามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดกำองทุน  BP2/23 
(AI)  หรือติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ BBLAM โทร. 0 2674 
6488 กำด 8 หรือตัวแทนขายหน่วยลงทุน ได้แกำ่ ธนาคาร
กำรุงเทพ บมจ.กำรุงเทพประกำันชีวิต บมจ.หลักำทรัพย์ บัวหลวง 
และบมจ.หลักำทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน

ผ้�ลงทุนต�องทำาความเข�าใจำ ลักัษัณะสินค�า เง่�อนไขผลตอบแทน
และความเส่�ยัง กั่อนตัดสินใจำลงทุน

ผลกัาริดำาเนินงานในอด่ต มิได�เป็นสิ�งยั่นยัันถึึงผลกัาริดำาเนิน
งานในอนาคต

กัาริป้องกัันความเส่�ยังอัตริาแลกัเปล่�ยันขึ�นกัับดุลยัพินิจำของผ้�
จำัดกัาริกัองทุน



บล.ทิสโกั�ลุ�นเล่อกัตั�งหนุนหุ�นไทยัทะลุ 1,700 จำุด แต่ไม่พุ่งถึึง 1,800 จำุด 
เพริาะเศริษัฐกัิจำโลกัเส่�ยังเข�าส้่ภาวะถึดถึอยั และธินาคาริกัลางสำาคัญต่างๆ 

ยัังเดินหน�านโยับายัเข�มงวด ขณะท่�กัำาไริบริิษััทจำดทะเบ่ยันไทยัจำ่อถึ้กัปริับลด  

บล้.ทิสโก้ ลุ้้น! เล้ือกตั�งหนุนหุ้นไทยทะลุ้ 1,700 จุด้

แต่โอกาสิ่ป้รุับข้�นต่อจัากนี�เรุ่�มจัำากัด 
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นายัอภิชาติ ผ้�บริริเจำิดกัุล ผ้�อำานวยักัาริอาวุโส สายังานวิเคริาะห์
เชิงกัลยัุทธิ์ บริิษััทหลักัทริัพยั์ ทิสโกั� จำำากััด เปิดเผู้ยว่่า ห้ลังจิากท่�
ติัว่เลข้ภาคการิส่งออกไทยเด่อนธุันว่าคมื่ท่�ผู้่านมื่าห้ดติัว่ -14.6% 
เป็นเด่อนท่� 3 ติิดติ่อกัน ปริะกอบกับเศริษัฐกิจิโลกปีน่�มื่่แนว่
โน�มื่ชะลอลงติ่อเน่�อง ทำาให้�บล.ทิสโก�คาดว่่าติลาด (Bloomberg 
Consensus) มื่่แนว่โน�มื่ปริับปริะมื่าณ์การิเศริษัฐกิจิไทยลง จิาก
เดิมื่ปริะเมื่ินไว่�ท่� +3.7% ข้ณ์ะท่�บล.ทิสโก�คาดว่่าเศริษัฐกิจิไทยจิะ
เติิบโติ 3.3% โดยมื่่สมื่มื่ติิฐานการิส่งออกไทยเป็นติิดลบอย้่แล�ว่ท่� 
-3.5% เมื่่�อเท่ยบกับปีก่อน (YoY)  

ส่ว่นปริะมื่าณ์การิกำาไริข้องติลาดมื่่โอกาสปริับลงเช่นกัน ห้ลัง
จิากท่�งบกลุ่มื่แบงก์โดยริว่มื่ติำ�ากว่่าคาดมื่าก และการิปริะกาศผู้ล
ปริะกอบการิข้องหุ้�นใน Real Sector ติั�งแติ่ช่ว่งปลายเด่อนท่�ผู้่าน
มื่ามื่่สัญญาณ์ท่�ไมื่่ค่อยด่นัก ส่ว่นให้ญ่มื่่กำาไริติำ�ากว่่าคาดอย่างมื่่นัย
สำาคัญ ซ์ึ�งติั�งแติ่ติ�นปีน่� (YTD) บล.ทิสโก�เห้็นสัญญาณ์ติลาดปริับ
ปริะมื่าณ์การิกำาไริ (SET EPS) ปี 2566 – 2567 ลงมื่าแล�ว่ -1.9% 
และ -0.4% มื่าอย้่ท่� 99.6 บาท/หุ้�น และ 116.2 บาท/หุ้�น ติามื่
ลำาดับ ซ์ึ�งปริะมื่าณ์การิกำาไริข้องติลาดมื่่แนว่โน�มื่ถุ้กปริับลงน่� จิะ
เป็นติัว่จิำากัดโอกาสปริับข้ึ�น (Upside) ข้องติลาดหุ้�นในริะยะถุัดไป    

อย่างไริก็ด่ ติลาดหุ้�นไทยเด่อน กุมื่ภาพื่ันธุ์มื่ักให้�ผู้ลติอบแทนเป็น
บว่ก และหุ้�นปันผู้ลมื่ักจิะมื่่โอกาสปริับข้ึ�นมื่ากกว่่าติลาด จิากการิ
ศึกษัาข้�อมื่้ลคว่ามื่เคล่�อนไห้ว่ข้องติลาดหุ้�นไทยติั�งแติ่ปี 2553 
เป็นติ�นมื่า บล.ทิสโก�พื่บว่่า ดัชน่หุ้�นไทย (SET Index) เด่อน
กุมื่ภาพื่ันธุ์มื่ักปริับติัว่ข้ึ�นโดยมื่่ริะดับคว่ามื่เช่�อมื่ั�นส้งถุึง 85% และ
ให้�ผู้ลติอบแทนเป็นบว่กเฉล่�ยท่� +1.3% นอกจิากน่� บล.ทิสโก�ยัง
พื่บอ่กด�ว่ยว่่า หุ้�นท่�ปันผู้ลด่มื่ักปริับติัว่ข้ึ�นด่กว่่าติลาดในช่ว่งเด่อน
กุมื่ภาพื่ันธุ์ข้องทุกปี  อิงจิากสถุิติิย�อนห้ลัง 8 ปีท่�ผู้่านมื่า ผู้ล
ติอบแทนริว่มื่ข้อง SETHD Index ในเด่อนกุมื่ภาพื่ันธุ์จิะด่กว่่าผู้ล
ติอบแทนริว่มื่ข้อง SET Index เฉล่�ย +1.7% โดยมื่่ริะดับคว่ามื่เช่�อ
มื่ั�นส้งถุึงเก่อบ 90%    

สำาห้ริับโอกาสเกิดการิยุบสภาและการิเล่อกติั�งงว่ดเข้�ามื่าทุก
ข้ณ์ะ บล.ทิสโก�คาดว่่านายกฯ ปริะยุทธุ์จิะติัดสินใจิยุบสภาภายใน
ปลายเด่อนมื่่นาคมื่ห้ริ่อก่อนท่� ส.ส.จิะอย้่คริบว่าริะ 4 ปีในว่ันท่� 23 
มื่่นาคมื่และคณ์ะกริริมื่การิการิเล่อกติั�ง (กกติ.) จิะติ�องจิัดการิเล่อก
ติั�งภายใน 45 - 60 ว่ัน 

ดังนั�น จิะเห้ล่อเว่ลาก่อนการิเล่อกติั�งอ่กปริะมื่าณ์ 3 เด่อนเศษั  อิง
จิากการิศึกษัาคว่ามื่เคล่�อนไห้ว่ข้องติลาดหุ้�นไทยในช่ว่งก่อนการิ
เล่อกติั�ง 3 เด่อน, 2 เด่อน และ 1 เด่อน มื่ักจิะให้�ผู้ลติอบแทนเป็น
บว่กเฉล่�ย +5.6%, +2.5% และ +2.3% ติามื่ลำาดับ และมื่่ริะดับคว่ามื่
เช่�อมื่ั�นโดยเฉล่�ยท่�ส้งปริะมื่าณ์ 70% % เพื่ริาะฉะนั�น แนว่โน�มื่การิ
เล่อกติั�งยังเป็นปัจิจิัยบว่กเฉพื่าะติัว่ท่�สำาคัญท่�ทำาให้�เริายังคงมืุ่มื่มื่อง
เชิงบว่กติ่อแนว่โน�มื่ติลาดหุ้�นไทยในช่ว่ง 3-4 เด่อนข้�างห้น�าน่� โดย
มื่่เป้าห้มื่ายเชิงกลยุทธุ์กริณ์่ฐานท่� 1,700-1,720 จิุด และกริณ์่ด่ท่� 
1,750-1,780 จิุด  

ยังไมื่่มื่องว่่า SET Index จิะสามื่าริถุข้ึ�นทะลุริะดับ 1,800 จิุดได�ใน
ปีน่� ท่ามื่กลางคว่ามื่ไมื่่แน่นอนข้องภาว่ะเศริษัฐกิจิโลกเส่�ยงถุดถุอย
และการิติริึงนโยบายการิเงินท่�เข้�มื่งว่ดติ่อไปข้องธุนาคาริกลาง
สำาคัญติ่าง ๆ ข้องโลก ซ์ึ�งยังไมื่่ริว่มื่ถุึงปริะมื่าณ์การิ GDP และกำาไริ
บริิษััทจิดทะเบ่ยนไทยท่�มื่่โอกาสถุ้กปริับลงติามื่ท่�กล่าว่ไว่�ในติอนติ�น
แล�ว่ นายอภิชาติิกล่าว่   

บล.ทิสโก� มื่องการิเล่อกติั�งจิะเป็นปัจิจิัยข้ับเคล่�อนสำาคัญข้องติลาด
หุ้�นไทยในช่ว่ง 3-4 เด่อนข้�างห้น�า แติ่ด�ว่ย Upside ติลาดท่�เริิ�มื่
จิำากัด การิเล่อกหุ้�นติ่อจิากน่�จิะติ�องริอบคอบมื่ากข้ึ�น บล.ทิสโก�มื่อง
หุ้�นท่�คาดงบจิะออกมื่าด่, หุ้�นปันผู้ลเด่น และหุ้�นท่�คาดมื่่ปัจิจิัยบว่ก
เฉพื่าะยังเป็นหุ้�นท่�น่าเก็งกำาไริห้ลักในเด่อนกุมื่ภาพื่ันธุ์ แนะนำา AP, 
BBL, CKP, GLOBAL, MAJOR, MAKRO, PRM และ TIPH  ด�าน
แนว่ริับสำาคัญข้องติลาดหุ้�นไทยเด่อนน่�อย้่ท่� 1,660-1,670 จิุด
และแนว่ริับถุัดไปท่� 1,640 จิุด และแนว่ติ�านสำาคัญอย้่ท่� 1,700 จิุด 
1,720 จิุด และแนว่ติ�านถุัดไปท่� 1,740-1,750 จิุด ติามื่ลำาดับ  



นายัณัฐชาต เมฆมาสิน ผ้�ช่วยักัริริมกัาริผ้�จำัดกัาริ ฝุ่�ายัวิเคริาะห์หลักัทริัพยั์  บริิษััทหลักัทริัพยั์ ทริ่น่ต่� จำำากััด  เปิดเผยัถึึง
ทิศทางกัาริลงทุนเด่อนกัุมภาพันธิ์ 2566 ว่า  คาดตลาดหุ�นไทยัแกัว่งตัวในกัริอบ 1630-1730 จำุด โดยับริริยัากัาศกัาริ

ลงทุนโดยัริวมทั�วโลกัน่าจำะเคล่�อนไหวไปกัับทิศทางของเงิน USD ต่อไป ซ์ึ�งในช่วงต�นเด่อน คงจำะขึ�นอยั้่กัับท่าท่ของ Fed 
ในกัาริปริะชุมวันท่� 1 กั.พ. หากัม่กัาริขึ�นดอกัเบ่�ยัท่�ริะดับ 0.25% ตามตลาดคาดจำริิง คงต�องติดตามต่อว่า Statement ท่�
ออกัมา ริวมถึึงกัาริแถึลงของนายั Jerome Powell จำะม่ทิศทางเอนเอ่ยังไปในเชิง Dovish หริ่อ Hawkish มากัน�อยั

ขนาดไหน ส่วนในช่วงริะหว่างเด่อน ต�องติดตามตัวเลขเศริษัฐกัิจำสำาคัญของสหริัฐฯ ทั�งตัวเลขกัาริจำ�างงานและริายังาน
เงินเฟ้อ ซ์ึ�งจำะส่งผลต่อมายัังคาดกัาริณ์ดอกัเบ่�ยั Fed ในอนาคต โดยั ณ ปัจำจำุบันนักัลงทุนส่วนใหญ่ยัังคงมอง Terminal 
rate ของ Fed ท่�ริะดับ 4.75-5.00% หริ่อ Imply กัาริขึ�นดอกัเบ่�ยัในริอบน่�และริอบเด่อนม่นาคม คริั�งละ 0.25% เท่านั�น 

"ทรีนีตี�" มองหุ้นเด้ือน ก.พ.
อ่งป้รุะเด็นตัวเลขเศรุษัฐก่จั เง่นเฟื้อ้ 

ท่าทีของธนาคารุกลางสิ่หรุัฐฯ ให้กรุอบแนวรุับในรุะดับ 1630 จัุด 

การเงิิน
MAGAZINE HOONINSIDE

ในส่วนของเศรษฐกำิจไทยล่าสุด ธปท.รายงาน
ภาวะเศรษฐกำิจไทยเดือนธ.ค. พบกำารปรับตัว
แข็งแกำร่งของกำารบริโภคภาคเอกำชน โดยหลักำ
เกำิดขึ้นในหมวดบริกำารเป็นส�าคัญ สอดคล้องกำับ
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ฟ้�นตัวต่อเนื่อง มอง
เป็นปัจจัยสนับสนุนต่อกำลุ่มหุ้นที่เกำี่ยวข้องอย่าง 
ร้านอาหาร โรงแรม และค้าปลีกำ เป็นต้น ทั้งนี้มี
หุ้นหลายตัวในกำลุ่มนี้ที่ราคาอยู่ในช่วงพักำตัว แต่
ยังคงมี Upside จากำเป้าหมายของ Consensus 
ในระดับ 10% ขึ้นไป และมี Valuation อยู่ต�่า
กำว่าค่าเฉลี่ย 5 ปี อย่างเช่น AU, M, ZEN, SHR, 
VRANDA, COM7, CPALL, CRC, GLOBAL, 
HMPRO มองเป็นตัวเลือกำในกำารลงทุนที่น่า
สนใจ 

นายณัฐชาต กำล่าวว่า ในเชิงกำลยุทธ์ กำ�าหนด
แนวรับเดือนนี้ที่ระดับ 1630 จุด ส่วนแนวต้าน
ส�าหรับกำาร Take profit ให้ไว้ 2 แนวได้แกำ่ 
1700 และ 1730 จำุด หากัดัชน่ไปถึึงริะดับ  
1700 จำุด ให้ใช้บริเวณดังกำล่าวในกำารลดน�้า
หนักำกำารลงทุนครึ่งหนึ่ง และถือลุ้นในส่วนที่
เหลือไปขายท�ากำ�าไรที่บริเวณ 1730 จุด 

ส�าหรับ หุ้นที่น่าสนใจประจ�าเดือนนี้ ได้แกำ่ 
1. DTAC โดยแนะน�าซื้อบนธีมกำารควบรวมกำับ 
TRUE และถือรอ Convert เป็นหุ้นใหม่ คาด
กำารณ์ว่าภายหลังจากำกำารควบรวมเสร็จสิ้น จะ
ท�าให้บริษัทใหม่มี Synergy เกำิดขึ้น ทั้งฐาน
ลูกำค้าที่กำว้างขึ้น กำารลดต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ 
และความร่วมมือในกำารใช้เครือข่ายร่วมกำัน 2. 
หุ้นกำลุ่ม Property 

ซึ่งราคายังคงปรับลง YTD สวนทางกำับ
ประมาณกำารกำ�าไรที่ถูกำปรับขึ้น ได้แกำ่ SPALI, 
WHA 3. หุ้นที่มักำมี Track record ในเดือน
กำุมภาพันธ์ของทุกำๆปีอยู่ในเกำณฑ์ดี และ 
Valuation อยู่ในระดับที่น่าสนใจ ได้แกำ่ 
AMATA, GLOBAL, INTUCH, JMT 4. หุ้นใน
กำลุ่มบริกำารที่ได้ประโยชน์จากำ Mobility ที่สูง
ขึ้นต่อเนื่อง และราคาอยู่ในช่วงพักำตัว ได้แกำ่ M, 
VRANDA 5. หุ้นกำลุ่มโรงไฟฟ้าที่ราคาปรับลงมา
รับผลประกำอบกำารไตรมาส 4/65 ที่อ่อนแอไป
แล้ว และกำ�าไรมีแนวโน้ม Bottom out ต่อจากำนี้ 
ได�แกั่ GPSC 



บลจั.บ้แคป ก้างแผู้นธุุรก้ิจัปี 2023 รุก้ Alternative Investment จัับมือพิันธุมิตร
หลาก้หลายระดับโลก้ ออก้ก้อง ไพิรเวท แอสิเสิ็ท และ เฮดจั์ฟิ้นด์เพิื�อก้ระจัายความ

เสิ้�ยงตลาดผู้ันผู้วน ตั�งเป้าสิินทรัพิย์ภายใต้บริหาร หรือ AUM อย้่ท้� 7.5 หมื�นล้าน เผู้ย
ปีน้�ม้แผู้นออก้ก้อง เฮดจั์ฟิ้นด์ร่วมก้ับพิันธุมิตร Pictet นำาเสินอขายนัก้ลงทุน

บล้จ.บีแคปีตั�งเปี้า ปีีนี� AUM แตะ 7.5 หมื�นล้้าน
จัับม่อพัื่นธม่ตรุรุะดับโลก 

รุุกการุลงทุนทางเล่อกกรุะจัายีเสิ่ี�ยีง 
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นางเมธุ์วด้ ประเสิริฐสิินธุนา ก้รรมก้ารผู้้้จััดก้าร บริษััทหลัก้ทรัพิย์
จััดก้ารก้องทุน (บลจั.) บางก้อก้แคปปิตอล หรือ BCAP เปิดเผู้ยว่า 
ภาพิรวมก้ารดำาเนินงานของบริษััทในปี 2022 ม้สิินทรัพิย์ภายใต้ก้าร
บริหารจััดก้าร (AUM) อย้่ท้� 63,432 ล้านบาท เพิิ�มขึ�น 5% จัาก้งวด
เด้ยวก้ันของปีก้่อนท้�ม้ม้ลค่ารวม 60,557 ล้านบาท ทั�งน้� เมื�อเท้ยบ
ก้ับภาพิรวมอุตสิาหก้รรมท้�ลดลง ถือว่าสิินทรัพิย์ภายใต้ก้ารบริหาร
ของบริษััทม้ก้ารเติบโตท้�โดดเด่นก้ว่าตลาด 

ส�าหรับปี 2023 บริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะมี สินทรัพย์ภายใต้กำาร
บริหารจัดกำาร 75,000 ล้านบาท โดยปัจจัยที่สนับสนุนให้สินทรัพย์
ภายใต้กำารบริหารเติบโตเพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากำความร่วมมือกำับ
ธนาคารกำรุงเทพ ออกำกำองทุน กำารลงทุนทางเลือกำ(Alternative 
Investment) ที่มีความหลากำหลาย เช่น Hedge Fund, Private Real 
Estate เติมเต็มโมเดลพอร์ตกำารลงทุนให้ครบถ้วน ส�าหรับลูกำค้า 
Wealth ของธนาคารกำรุงเทพ 

แนวโน้มกำารลงทุนใน Public Market ในปี 2023 ยังมีความผันผวน
สูง บริษัทจึงได้ปรับกำลยุทธ์หันไปเพิ่มสัดส่วนกำารลงทุนใน Private 
Market ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กำับผู้ถือ
หน่วย รวมทั้งเป็นกำารกำระจายความเสี่ยง 

ทั้งนี้ บลจ.บีแคป ประเมินว่ากำารลงทุนใน Public Market จะมีความ
ผันผวนที่สูงและสร้างผลตอบแทนต�่าลงเมื่อเทียบกำับช่วงกำ่อนโควิด 
โดยในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า มองว่ากำารลงทุนใน Public Market มี
ความเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นผลมาจากำภาวะเศรษฐกำิจชะลอตัวลง อัตรา
เงินเฟ้อและอัตราดอกำเบี้ยมีแนวโน้มคงอยู่ในระดับสูง อีกำทั้งสภาพ
คล่องถูกำถอนออกำจากำระบบ   

ดังนั้น ฝ่ายกำลยุทธ์กำารลงทุน บลจ.บีแคป แนะน�าว่า ควรกำระจาย
กำารลงทุนมาสู่กำารลงทุนทางเลือกำอื่น ๆ มากำขึ้น อาทิเช่นกำารลงทุน 
Private Market เช่น กำารปล่อยกำู้ยืมนอกำตลาด (Private Debt) หุ้น
นอกำตลาด (Private Equity) อสังหาริมทรัพย์นอกำตลาด (Private 
Real Estate) และกำารลงทุนใน Hedge Fund โดยเฉพาะกำลยุทธ์ที่
มีความเสี่ยงต�่าเช่นพวกำ Multi-Strategy และ Arbitrage Strategy 
เป็นต้น 

 “ บลจั.บ้แคป มองว่าก้ารลงทุนใน Private Market สิามารถสิร้าง
ผู้ลตอบแทนท้�สิ้งก้ว่าสิินทรัพิย์ท้�จัดทะเบ้ยนในตลาด แต่อาจัจัะมา
พิร้อมความเสิ้�ยงท้�มาก้ก้ว่า แต่เราสิามารถจัำาก้ัดความเสิ้�ยงได้ โดย
ก้ารอาศัยผู้้้จััดก้ารก้องทุนท้�ม้ความเชั้�ยวชัาญ่เฉีพิาะในก้ารแสิวงหา

สิินทรัพิย์และบริษััทนอก้ตลาดท้�จัะลงทุนแทนเราได้ ซ์ึ�งท้�ผู้่านมา 
บลจั.บ้แคป ม้ก้ารออก้ก้องทุนลัก้ษัณ์ะน้�มาบ้างแล้ว โดยร่วมก้ับผู้้้
จััดก้ารก้องทุนท้�ม้ความเชั้�ยวชัาญ่คือ Pictet และ Vista Equity 
Partners ซ์ึ�งได้รับก้ารตอบท้�ด้จัาก้นัก้ลงทุน”นางเมธุ์วด้ก้ล่าว 

ด้านดร.ธนาวุฒิ พรโรจนางกำูร รองกำรรมกำารผู้จัดกำาร หัวหน้าสาย
งานบริหารกำารลงทุน บลจ.บีแคป กำล่าวว่า บริษัทประเมินว่ากำาร
เติบโตของเศรษฐกำิจโลกำจะชะลอตัวลงในปี 2023 จนอยู่ในระดับต�่า
กำว่าค่าเฉลี่ยระยะยาว และอาจจะมีบางประเทศเข้าสู่ภาวะเศรษฐกำิจ
ถดถอยในระยะเวลาสั้น ๆ ได้ จากำผลกำระทบกำารขึ้นดอกำเบี้ยอย่าง
รุนแรงของ เฟด ในปี 2022 

เพื่อต่อสู้กำับเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงสุดขึ้นในรอบ 40 ปี แม้ว่าอัตรา
เงินเฟ้อจะลดลงอย่างต่อเนื่องในปีนี้ แต่ประเมินว่าภาคแรงงานที่ยังมี
ความแข็งแกำร่งอยู่มากำจะส่งผลให้ เฟด ตัดสินใจขึ้นดอกำเบี้ย 0.25 % 
อีกำ 3 ครั้ง และเงินเฟ้อปลายปีจะยังคงอยู่ในเหนือเป้าหมายที่เฟด ตั้ง
เป้าไว้ที่ 2% ท�าให้ยังไม่เห็นนโยบายกำารเงินแบบผ่อนคลาย (easing 
policy) หรือมีกำารลดอัตราดอกำเบี้ยลงอย่างรวดเร็ว 

ผลกำระทบจากำเศรษฐกำิจชะลอตัว จะส่งผลต่อรายได้และกำ�าไรของ
บริษัทจดทะเบียน แต่ราคาหุ้นได้ปรับลงมารับข่าวแล้ว จุดต�่าสุดของ
ราคาหุ้นจึงน่าจะผ่านไปแล้ว 

 อีกำทั้งกำารเปิดประเทศของจีนจะมีส่วนช่วยกำระตุ้น sentiment กำาร
ลงทุนในระยะสั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี 

ทั้งนี้บลจ.บีแคป ประเมินว่าตลาดยุโรปและตลาดเกำิดใหม่มีความน่า
สนใจที่จะทยอยเข้าไปลงทุนมากำเป็นพิเศษ เนื่องจากำทั้งสองภูมิภาค
มีความยึดโยงกำับเศรษฐกำิจประเทศจีนค่อนข้างสูงทั้งในแง่กำารท่อง
เที่ยวและกำารส่งออกำสินค้าสู่ประเทศจีน อีกำทั้ง PE Ratio อยู่ในระดับ
ต�่ากำว่าที่อื่นๆ แม้ว่าในยุโรปอาจจะมีความเสี่ยงกำารพึ่งพาพลังงาน
จากำรัสเซีย แต่ด้วยราคาน�้ามันและกำ๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวลงมา กำ็
ท�าให้แรงกำดดันตรงนี้ลดลงตามไปด้วย 

ส�าหรับหุ้นกำลุ่มที่น่าสนใจ โดยรวมเรายังถือกำลุ่ม Defensive Factor 
เป็นหลักำ และเริ่มมีกำารทยอยสะสมกำลุ่ม Growth Factor เข้ามาบ้าง
บางส่วนโดยเฉพาะหุ้นเทคฯจีน และ เทคฯ ขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ที่
มีสัดส่วนรายได้สม�่าเสมอจากำ Cloud Business และ Data Center 
เป็นต้น 
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คาดแนวโน้มงบ 4Q22F ก้ำาไรสิุทธุิลดลง YoY แต่เพิิ�มขึ�น QoQ จัาก้ค่าใชั้จั่ายท้�เพิิ�มขึ�น 

เริายังคงคำาแนะนำา “ซ์่�อ” จิากแนว่โน�มื่กำาไริสุทธุิ 4Q22F ติำ�ากว่่าท่�เริาคาดไว่� และกำาไริสุทธุิปี 2022F ลดลงจิากปี 2021 
ฐานส้งจิากการิริับริ้�ริายการิพื่ิเศษัจิากการิข้ายหุ้�น SF เริาคาดปี 2023F กำาไริสุทธุิจิะกลับมื่าเพื่ิ�มื่ข้ึ�นห้ลังจิากห้นังฟอริ์มื่
ให้ญ่ห้ลายเริ่�องพื่ริ�อมื่เข้�าฉาย ปริะกอบกับคนเริิ�มื่กลับมื่าด้ห้นังจิากการิปริับติัว่ในสถุานการิณ์์ปัจิจิุบันเริิ�มื่กลับมื่าปกติิ 
และการิข้ยายธุุริกิจิป๊อปคอริ์นเข้�าส้่ริ�านค�าปล่ก ริาคาเป้าห้มื่ายอย้่ท่� 23.20 บาท 

แนวโน�มกัำาไริสุทธิิ 4Q22F คาดลดลง YoY แต่เพิ�มขึ�น QoQ, คาดกัำาไริสุทธิิปี 2022F ลดลง 

เริาคาดกำาไริสุทธุิ 4Q22F อย้่ท่� 64 ล�านบาท (-36%YoY, +207%QoQ) ติำ�ากว่่าท่�เริาคาดไว่�เดิมื่จิากค่าใช�จิ่ายท่�เพื่ิ�มื่ข้ึ�น
มื่ากกว่่าคาด ส่งผู้ลให้�กำาไริสุทธุิปี 2022F ติำ�ากว่่าท่�เริาคาดไว่�เดิมื่ 27% อย้่ท่� 408 ล�านบาท (ลดลง -74%YoY) โดย
ห้ากไมื่่ริว่มื่ริายการิพื่ิเศษัปี 2021 จิากการิบันทึกกำาไริจิากการิข้ายหุ้�น SF กำาไริสุทธุิปี 2022F จิะเพื่ิ�มื่ข้ึ�นเท่ยบกับปี 
2021 ท่�ข้าดทุนจิากธุุริกิจิห้ลักอย้่ท่� 636 ล�านบาท โดยริายได�ติั�ว่ห้นัง 5 อันดับแริกใน 4Q22F คาดอย้่ท่� 926 ล�านบาท 
(+4%YoY, +8%QoQ) ห้นังทำาเงิน 5 อันดับแริกได�แก่เริ่�อง Avatar 2 ทำาริายได� 380 ล�านบาท, Black Panther 148 
ล�านบาท, Black Adam 83 ล�านบาท และห้นังไทย OMG 16 ล�านบาท และคาดริายได�ธุุริกิจิอาห้าริทานเล่น ป็อปคอริ์น
เพื่ิ�มื่ข้ึ�น +45%YoY และ +9%QoQ จิากการิข้ายห้น�าโริงและผู้่าน delivery ริว่มื่ถุึงการิข้ายผู้่านริ�านค�าปล่กเพื่ิ�มื่ข้ึ�น ด�าน
ริายได�ค่าโฆษัณ์าคาดเพื่ิ�มื่ข้ึ�น +55% YoY และ +26%QoQ และริายได�อ่�นๆเพื่ิ�มื่ข้ึ�น +37%YoY, +17%QoQ จิากริายได�
โบว่์ลิ�งท่�มื่่การิจิัดกิจิกริริมื่ สำาห้ริับค่าใช�จิ่ายเพื่ิ�มื่ข้ึ�นจิากช่ว่งปลายปีมื่่การิจิ่ายโบนัสพื่นักงาน และมื่่การิปิดโริงห้นัง 2 
สาข้าได�แก่ สาข้านนทบุริ่ และสาข้าพื่าริาไดซ์์ ปาริ์ค 

ยัังคงปริะมาณกัาริเดิมคาดผลปริะกัอบกัาริปี 2023-24F ด่ขึ�นจำากัหนังใหญ่เข�าฉายัหลายัเริ่�อง 

แนว่โน�มื่ผู้ลปริะกอบการิ 1Q23F ลุ�นห้นังท่�จิะเข้�ามื่าห้ลายเริ่�องได�แก่ Ant-Man, Shazam, John Wick และห้นังไทย
ข้องค่าย GDH เริ่�อง “เธุอกับฉันกับฉัน” ท่�มื่่กริะแสติอบริับด่ ซ์ึ�งจิะส่งผู้ลให้�ริายได�จิากอาห้าริทานเล่นป็อปคอริ์นและริาย
ได�โฆษัณ์าด่เพื่ิ�มื่ข้ึ�น และจิากริอบการิฉายห้นังกลับมื่าปกติินั�งได� 100% บริิษััทมื่่การิปริับกลยุทธุ์การิลดริาคาติั�ว่ในโริง
ห้นังเท่ยริ์ 2 เพื่่�อให้�ได�จิำานว่นคนด้ท่�มื่ากข้ึ�นเกิด economy of scale และบริิษััทมื่่แผู้นข้ยายโริงห้นัง 30-40 โริง ติามื่
ห้�างสริริพื่สินค�าให้มื่่ท่�เพื่ิ�มื่ข้ึ�น เริายังคงปริะมื่าณ์การิปี 2023-24F คาดกำาไริสุทธุิอย้่ท่� 726 ล�านบาท และ 1,100 ล�าน
บาท ติามื่ลำาดับ จิากคาดทุกธุุริกิจิเริิ�มื่ฟื้นติัว่กลับมื่าเป็นปกติิก่อนช่ว่ง COVID-19 และห้นังให้ญ่พื่ริ�อมื่เข้�าฉายห้ลายเริ่�อง 
และคาดริายได�ส่�อโฆษัณ์าและอาห้าริทานเล่นป็อปคอริ์นจิะเพื่ิ�มื่ข้ึ�นติามื่จิำานว่นผู้้�ชมื่ท่�กลับมื่าด้ห้นังเพื่ิ�มื่มื่ากข้ึ�น 

ยัังคงคำาแนะนำา “ซ์่�อ” ริาคาเป้าหมายั 23.20 บาท 

เริายังคงคำาแนะนำา “ซ์่�อ” จิากสถุานการิณ์์ COVID-19 ผู้่อนคลายปริะกอบการิมื่าติริการิป้องกันการิแพื่ริ่ริะบาด 
COVID-19 ท่�เข้�มื่งว่ดช่ว่ยสริ�างคว่ามื่มื่ั�นใจิให้�กับผู้้�ชมื่ และค่ายห้นังให้ญ่และห้นังไทยเริิ�มื่กลับมื่าฉายได� ริาคาเป้าห้มื่าย
อย้่ท่� 23.20 บาท (อ�างอิงว่ิธุ่ DCF, WACC 7.2%) ริาคาหุ้�นปัจิจิุบันซ์่�อข้ายท่� PER23F ท่� 22.9X ติำ�ากว่่าค่าเฉล่�ยกลุ่มื่อย้่ท่� 
40X สถุานะการิเงินแข้็งแกริ่งเป็น net cash คาด Dividend Yield’23 ท่� 4.5%มื่ากกว่่าค่าเฉล่�ยกลุ่มื่อย้่ท่� 1.6% 
ความเส่�ยัง : 1) เศริษัฐกัิจำซ์บเซ์า 2) กัาริล็อกัดาวน์จำากัสถึานกัาริณ์ COVID-19 หากัริุนแริงขึ�น 

บ่ล.ทำิส่โกำ้ : MAJOR
คงคำาแนิะนิำา “ซื้้�อ” ราคาเปั้าหุ้มาย 23.20 บาที่ 
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บ่ล.ทำิส่โกำ้ : KCE
แนิะนิำา “ขาย” มูลค่าเหุ้มาะสุม 41.00 บาที่ 

• KCE : ขาดป้จัจััยบวก้ในระยะสิั�น 
ผลปริะกัอบกัาริน่าจำะตำ�าสุดในช่วง 1Q23F; กัาริฟ้�นตัวล่าช�า 
เริายังมื่่มืุ่มื่มื่องเชิงลบติ่อ KCE ในช่ว่ง 12 – 16 เด่อนข้�างห้น�าจิากอุปสงค์ท่�อ่อนแอ, สัดส่ว่น
ผู้ลิติภัณ์ฑ์ท่�แย่ และคว่ามื่ได�เปริ่ยบในการิแข้่งข้ันท่�ลดลง (อัติริาแลกเปล่�ยนแย่ลง) สภาพื่เศริษัฐกิจิ
มื่ห้ภาคท่�แย่ลงชดเชยในส่ว่นข้องเซ์มื่ิคอนดักเติอริ์ท่�ด่ข้ึ�น และแมื่�ว่่าริาคาหุ้�นจิะปริับติัว่แย่กว่่า
ติลาด 26% ในช่ว่ง 6 เด่อนท่�ผู้่านมื่า แติ่เริามื่องว่่ายังมื่่คว่ามื่เส่�ยงเชิงลบ จิากการิดำาเนินงาน และ
อุติสาห้กริริมื่ยานยนติ์ ทำาให้�เริายังคงแนะนำาให้� “ข้าย” โดยมื่่มื่้ลค่าท่�เห้มื่าะสมื่ 41.00 บาท  

ผ้�บริิหาริตั�งเป้ากัาริเติบโตของริายัได� 1 หลักักัลางๆ ในปี 2023F 

สำาห้ริับปี 2023F KCE ติั�งเป้าห้มื่ายริายได�โติ 4 – 6% ห้นุนโดยการิเติิบโติในส่ว่นข้อง HDI (30-
40% YoY) ผู้่าน 2 ห้ัว่เจิาะเลเซ์อริ์ให้มื่่ แติ่ในส่ว่นข้อง Multilayer จิะชะลอติัว่ลง ผู้้�บริิห้าริไมื่่มื่่การิ
ติั�งอัติริากำาไริข้ั�นติ�น แติ่มื่องว่่าไมื่่น่าติำ�ากว่่า 22.8% ในปี 2022 จิากติ�นทุนว่ัติถุุดิบท่�เริิ�มื่ลดลงแล�ว่ 
และผู้ลปริะกอบการิจิะติำ�าสุดใน 1Q23F จิากการิแข้็งค่าข้ึ�นข้องเงินบาท ซ์ึ�งทำาให้�อัติริากำาไริข้ั�นติ�นลด
ลงติำ�ากว่่า 20% และริายได�ทริงติัว่ QoQ 

ไม่ม่กัาริฟ้�นตัวท่�ชัดเจำนปริับปริะมาณกัาริลง 7%/1% สำาหริับปี 2023 – 2024F 

เริาปริับปริะมื่าณ์การิสะท�อนอัติริากำาไริท่�อ่อนแอใน 1Q23F จิากเงินบาทท่�แข้็งค่าข้ึ�น และทำาให้�เริา
ปริับปริะมื่าณ์การิปี 2023 – 2024F ลง 7%/1% มื่่อัติริากำาไริข้ั�นติ�นให้มื่่ท่� 23.2 – 23.8% ติำ�ากว่่า
เดิมื่ท่� 24.5 – 25% แติ่ยังคงด่ข้ึ�นจิากปี 2022 จิากติ�นทุนว่ัติถุุดิบท่�ลดลงทำาให้�ผู้ลปริะกอบการิปี 
2023F จิะอย้่ท่� 2.4 พื่ันล�านบาท เพื่ิ�มื่ข้ึ�น 5% YoY 

เริาแนะนำาให� “ขายั” โดยัม่ม้ลค่าท่�เหมาะสม 41.00 บาท อิง PER ท่� 20 เท่าสำาหริับปี 2023F ม่
ความเส่�ยังค่อ อัตริาของเส่ยัท่�เพิ�มขึ�น, อุตสหกัริริมยัานยันต์ท่�อ่อนแอ, กัาริแข็งค่าของเงินบาท 
และความล่าช�าในกัาริขยัายักัำาลังกัาริผลิต 
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บ่ล.ทำิส่โกำ้ : SAWAD
คงคำาแนิะนิำา “ถื้อ” ราคาเปั้าหุ้มาย 52.5 บาที่ 

• SAWAD : ส่�อภายในปริะเทศริายงานคว่ามื่เป็นไปได�ในการิเข้�าคำานว่ณ์ SET50, 
คาดการิณ์์งบ 4Q22F

• ส่�อภายัในปริะเทศริายังานความเป็นไปได�ในกัาริเข�าคำานวณ SET50 : จิากริายงานข้่าว่
ริะบุว่่า SAWAD มื่่โอกาสในการิเข้�า SET50 ห้ลังจิากการิคว่บริว่มื่ริะห้ว่่าง TRUE และ 
DTAC ซ์ึ�งมื่่โอกาสท่�จิะเป็น SAWAD 

• คาดกัาริณ์งบ 4Q22F : จิากปริะมื่าณ์การิข้องเริา คาดกำาไริสุทธุิ 4Q22F น่าจิะลดลง -2.3 
QoQ แติ่เพื่ิ�มื่ข้ึ�น +1.4% YoY ท่� 1,159 ลบ. โดยเริาคาดการิณ์์การิเติิบโติสินเช่�อท่�แข้็งแกริ่ง 
+15.0% QoQ ท่� 5.49 ห้มื่่�นลบ. โดยยังไมื่่มื่่ผู้ลกริะทบติ่อ Yield (สัดส่ว่นสินเช่�อเช่าซ์่�อริถุ
จิักริยานยนติ์อย้่ท่� 29% ข้อง SAWAD ใน 3Q22 ด�ว่ยเพื่ดานดอกเบ่�ยท่�ลดลงไปท่� 23% ใน
เด่อน มื่.ค. จิากท่�ไมื่่มื่่เพื่ดานจิำากัดก่อนห้น�าน่�) ดังนั�น เริาคาดว่่าจิะเห้็น Yield เพื่ิ�มื่ข้ึ�นในปี 
2023 โดยเริาคาดว่่าติ�นทุนเคริดิติจิะอย้่ท่� 100bps ใน 4Q22 เท่ยบกับ -101bps ใน 3Q22  

• กัาริคาดกัาริณ์ปี 2023 : เริาจิะเห้็นได�ว่่า SAWAD มื่่อัติริาการิสำาริองห้น่�เส่ยติำ�าเป็น
ปริะว่ัติิการิณ์์ท่� 51.2% ใน 3Q22 คว่บค้่ไปกับการิเพื่ิ�มื่ข้ึ�นข้องสินเช่�อเช่าซ์่�อริถุจิักริยานยนติ์
ท่�มื่่คว่ามื่เส่�ยงส้ง ในมืุ่มื่มื่องข้องเริา เริามื่องว่่าการิติั�งสำาริองท่�ส้งข้ึ�นนั�นมื่่คว่ามื่จิำาเป็นในไติริ
มื่าสติ่อๆ ไป ซ์ึ�งจิะช่ว่ยเพื่ิ�มื่คว่ามื่เช่�อมื่ั�นข้องคุณ์ภาพื่สินทริัพื่ย์ท่�ด�อยลงมื่า ในกริณ์่ Best 
case ข้องเริาคาดว่่าติ�นทุนเคริดิติอย้่ท่� 161bps ในปี 2023 สินเช่�อเติิบโติ 20% และกำาไริ
เติิบโติ 16.2% เป็น 5,142 ล�านบาท โดยมื่่คว่ามื่เส่�ยงด�านลบจิากการิติั�งสำาริองท่�ส้งข้ึ�น ผู้ล
ติอบแทนท่�ลดลงจิากสินเช่�อริถุจิักริยานยนติ์ และค่าใช�จิ่าย SG&A ท่�ส้งกว่่าคาด (ซ์ึ�งมื่่แนว่
โน�มื่เพื่ิ�มื่ข้ึ�นติั�งแติ่ไติริมื่าสท่�แล�ว่) 

• ความเห็นของเริา : เริายังคงคำาแนะนำา “ถุ่อ” สำาห้ริับ SAWAD ริาคาเป้าห้มื่าย 52.5 บาท 
และกลุ่มื่ผู้้�ให้�บริิการิจิำานำาทะเบ่ยน เริาชอบ TIDLOR และ MTC มื่ากท่�สุด 
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แนิะนิำา BUY ราคาเปั้าหุ้มาย 5 บาที่ 

WHA (BUY, TP5) เริาม่มุมมอง Positive ต่อกัำาไริปกัติ 4Q22F 
คาดท่� 2.4 พันลบ. (+18%y-y, +828%q-q) จำากั i) เพริาะริายัได�
จำากักัาริขายัอสังหาริิมทริัพยั์เพิ�มขึ�น จำากั

 i) ก้ารโอนท้�ดินได้ 1.2 พิันไร่ (พิื�นท้� Non-IE 121 ไร่) สิ้งก้ว่า 4Q21 ท้� 416 ไร่ 
และ 3Q22 ท้� 273 ไร่ สิำาหรับยอด Pre-sales 4Q22F คาดอย้่ท้� 240 ไร่ โดย
เป็นพิื�นท้�ในไทยทั�งหมด 

ii) ก้ารขายทรัพิย์เข้าก้อง (บันทึก้ใน 4Q ของทุก้ปี) WHART (Own asset 
40%:JV 60%) จัำานวน 1.6 แสิน ตร.ม. และ WHAIR (Own asset 100%) 
จัำานวน 4.8 หมื�น ตร.ม. คาดม้ลค่ารวมท้�รับร้้เป็นรายได้ราว 3 พิันลบ. หาก้ก้ำาไร
ปก้ติ 4Q22F เป็นไปตามท้�เราคาด ก้ำาไรปก้ติ 22F จัะอย้่ท้�ราว 3.26 พิันลบ. 
(+26%y-y) มาก้ก้ว่าคาดก้ารณ์์เดิมของเราประมาณ์ +31% จัาก้ยอดโอนท้�ดินสิ้ง
ก้ว่าประมาณ์ก้าร โดยในปี 23F ม้ความท้าทายจัาก้ฐานสิ้งในปี 22 ท้�ม้ก้ารโอน
ท้�ดินผู้ืนใหญ่่ท้�สิุดในรอบ 20 ปี 

  อย่างไรก้็ด้เราปรับประมาณ์ก้ารก้ำาไรปก้ติปี 23-24F เพิิ�มขึ�นราว +8%ต่อ
ปี จัาก้บริษััทม้เป้า Pre-sales ท้� 1,750 ไร่ (เดิม 1,600 ไร่) ประก้อบก้ับแนวโน้ม
ธุุรก้ิจัโรงไฟิฟิ้าท้�ด้ขึ�นจัาก้ก้ารปรับขึ�นค่า Ft ขณ์ะท้�ราคาก้๊าซ์ธุรรมชัาติลดลง จัึง
ยังคงคำาแนะนำา "BUY" และปรับใชั้ TP23F 5.00บ. (เดิม 4.90บ.) 

บ่ล.โนี้มุูระ พั้ฒนี้ส่ินี้ : WHA
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บ่ล.โนี้มุูระ พั้ฒนี้ส่ินี้ : BGRIM
BGRIM แนิะนิำา TRADING BUY ราคาเปั้าหุ้มาย 46 บาที่ 

BGRIM (TRADING BUY, TP46) มื่อง slightly negative ติ่อแนว่โน�มื่ข้าดทุน
สุทธุิ 4Q22F ริาว่ -491 ลบ. พื่ลิกข้าดทุน y-y -ข้าดทุนน�อยลง q-q ติำ�ากว่่าท่�เคย
ปริะเมื่ิน เพื่ริาะ การิผู้ลิติไฟฟ้าและไอนำ�าติำ�ากว่่าคาดจิากริอยติ่อการิทยอย COD 
โริง SPP replacement ทำาให้�มื่่ช่ว่งห้ยุดผู้ลิติ ห้ากไมื่่ริว่มื่ริายการิพื่ิเศษัด�อยค่าฯ 
และ fx gain 

จำะพลิกัม่กัำาไริได� q-q ตาม GPM กัาริขายัไฟฟ้าล้กัค�าอุตสาหกัริริมท่�ฟ้�นตาม
กัาริปริับเพิ�มค่าไฟ (ft) และต�นทุนกั๊าซ์ฯลดลง เริาคาดกัำาไริปกัติ 1Q23F จำะฟ้�น
ต่อ q-q 

ติามื่การิฟื้นข้อง GPM ท่�ได�การิปริับเพื่ิ�มื่ ft ติ่อเน่�อง ทั�งน่�เริาปริับเพื่ิ�มื่กำาไริปกติิ 
2023F 46% สะท�อนภาคริัฐเพื่ิ�มื่ ft มื่ากกว่่าคาด และติ�นทุนก๊าซ์ฯลดลงเริ็ว่กว่่า
คาด พื่ริ�อมื่กับปริับ TP23F ข้ึ�นเป็น 46.0 บาท/หุ้�น (เดิมื่ 31.0) ริว่มื่โคริงการิ
ให้มื่่+โคริงการิริะห้ว่่างเจิริจิา 

ท่�ม่แนวโน�มค่บหน�ามากัขึ�น ปริับคำาแนะนำาขึ�นเป็น Trading Buy ริับกัาริฟ้�นของ
กัำาไริใน 2023F และความค่บหน�าโคริงกัาริริะหว่างเจำริจำา 
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แนิะนิำา Trading Buy ราคาเปั้าหุ้มาย 55 บาที่ 

GULF (Trading Buy, TP55) เริามอง Positive ติ่อแนว่โน�มื่กำาไริสุทธุิ 
4Q22F ของ GULF ริาว 4,880 ลบ. (+60%y-y, +349%q-q) ด่กว่่าท่�
เคยปริะเมื่ิน เพื่ริาะ fx gain ก�อนให้ญ่ ห้ากติัดริายการิพื่ิเศษัออก กำาไริ
ปกัติริาว 3,220 ลบ. (+18% y-y, +49% q-q) โตส้ง y-y เพริาะโริง
ไฟฟ้าใหม่ท่�ทยัอยั COD ส่งให�ริายัได�เติบโต ส่วนกัาริโต q-q เพริาะ 

ริายได�ท่�โติติามื่การิ COD unit 4 โริง GSRC และ อัติริากำาไริข้ั�นติ�นข้อง
โริง SPP ท่�ฟื้นติามื่การิปริับข้ึ�นค่า ft และติ�นทุนก๊าซ์ฯ ลดลง เริาคาดกำาไริ
ปกติิ 2023F จิะโติส้ง y-y ติ่อ เพื่ริาะ แริงห้นุนข้องโริงไฟฟ้าให้มื่่ (COD + 
M&A) และ อัติริากำาไริโริงไฟฟ้า SPP ฟื้นติามื่การิเพื่ิ�มื่ ft และติ�นทุนก๊าซ์ฯ
ลดลง ทั�งน่�เริาคงคำาแนะนำา Trading Buy ท่� TP23F = 55.0 บาท/หุ�น

สามื่าริถุซ์่�อเก็งกำาไริ ปัจิจิัยบว่กท่�มื่่ติ่อเน่�องใน 1H23F ทั�งคว่ามื่ค่บห้น�า
โคริงการิริะห้ว่่างเจิริจิาใน EU, การิชนะปริะมื่้ลโริงไฟฟ้าในปริะเทศ และ
คว่ามื่ค่บห้น�าลงทุนโริงไฟฟ้านำ�าเพื่ิ�มื่  

บ่ล.โนี้มุูระ พั้ฒนี้ส่ินี้ : GULF
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แนิะนิำา Buy ราคาเปั้าหุ้มาย 3.8 บาที่ 

IRPC (Buy, TP3.8) เรามอง Neutral ต่อขาดทุนสิุทธุิ 4Q22 ท้� -7,149 ลบ.  
แย่ลง y-y q-q ใก้ล้เค้ยงคาด แย่ลงทั�ง y-y q-q จัาก้ 

i) คาดรายได้เพิ่มขึ้น +13%y-y, +6%q-q จากำทั้ง 2 กำลุ่มหลักำคือ กำลุ่ม Food 
coating และ Flavor & Fragrance

 ii) คาด GPM ทรงตัว y-y, q-q จากำ product mix ที่มีสัดส่วนใกำล้เคียงกำับปีกำ่อน
ที่เริ่มขยายกำลุ่ม Food coating ที่มีมาร์จิ้นต�่าเต็มปี 

iii) คาด SG&A/sales ทรงตัว y-y เพิ่มขึ้น q-q จากำกำารเดินทางเพื่อท�ากำารตลาด
มากำขึ้น และค่าใช้จ่ายพนักำงานจากำกำารจ้างงานมากำขึ้น โดยถึงแม้แนวโน้มกำ�าไร
ปกำติจะเติบโต y-y, q-q แต่ยังโตน้อยกำว่าที่เราประมาณกำารไว้กำ่อนหน้า เพราะ 
GPM ที่ฟ้�นช้ากำว่าประมาณกำาร โดยัหากักัำาไริปกัติ 4Q22F เป็นไปตามท่�เริาคาด 
กัำาไริปกัติ 22F จำะอยั้่ท่�ริาว 452 ลบ. (-5%y-y) คิดเป็น downside ริาว -13% 
ต่อปริะมาณกัาริทั�งปี 22F ของเริา หริ่อคิดเป็น EPS -0.03 บ./หุ�น โดยัเริายัังคง
ปริะมาณกัาริกัำาไริปี 23F ท่� 659 ลบ. (+26%y-y) 

ปัจจัยหนุนจากำกำารเติบโตในประเทศหลังกำารเปิดเมืองและกำารขยายตลาดต่าง
ประเทศต่อเนื่อง โดยคาดว่าในปี 23F กำลุ่ม Flavor & Fragrance จะมีกำารขยาย
ในตลาดต่างประเทศมากำขึ้นตามกำลุ่ม Food coating ที่เข้าไปเปิดตลาดไว้กำ่อนหน้า 
ซึ่ง Product mix ที่ดีขึ้นจะผลักำดันให้ GPM อยู่ในระดับสูงขึ้น พร้อมกำันนี้คาดจ่าย
ปันผลที่ราว 0.15บ./หุ้น คิดเป็น Dividend yield ราว 1.2% ต่อปี คาดขึ้น XD ช่วง
เดือน เม.ย. 23 คงคำาแนะนำา "Trading Buy" TP23F ท่� 13.80 บ. ณ  
ริาคาปัจำจำุบันซ์่�อขายัท่� PE23F ริาว 39x ม่ upside จำากัริาคาเป้าหมายั 7% 

บ่ล.โนี้มุูระ พั้ฒนี้ส่ินี้ : IRPC
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 บ่ล.ด้้บ่้เอส่ วิคเคอร์ส่ : STI 
แนิะนิำาถื้อ ราคาพ้�นิฐานิ 6.23 บาที่ 

STI คำาแนะนำาถึ่อ 
ริาคาปิด 6.70 บาท ริาคาพ่�นฐาน 6.23 บาท 
คาดกัำาไริเติบโตด่มากั แต่ริาคาริับริ้�ไปพอควริ 

• คาดกำาไริใน 4Q22 อย้่ท่� 48.82 ล�านบาท เพื่ิ�มื่ข้ึ�น+39.3%QoQ และ +24.7%YoY 
คาดว่่าริายได�จิะเริ่งติัว่เริ็ว่ข้ึ�นเริ็ว่ใน 4Q22 เป็นปัจิจิัยห้ลักท่�ห้นุนผู้ลปริะกอบการิ  

• คาดว่่าริายได�ท่�เพื่ิ�มื่ข้ึ�นมื่าอย้่ท่� 495.6 ล�านบาท +12.2%YoY และ 
21.5%QoQห้นุนกำาไริ จิากการิริับริ้�งานให้มื่่ท่�ปริึกษัาคุมื่สริ�างทางค้่ 2 สายและงาน
ออกแบบท่�มื่่การิริับริ้�ริายได�เข้�ามื่าปลายปี 

• ริาคาท่�ผู้่านมื่าปริับติัว่ข้ึ�น แริงก่อนการิเล่อกติั�งติามื่กลุ่มื่ริับเห้มื่าและมื่่การิเก็งกำาไริ
กันสง้ห้ลังจิากผู้้�ถุ่อหุ้�นให้ญ่ UV เพื่ิ�มื่สัดส่ว่นการิถุ่อห้นุ� เป็น 38.12% ริอด้พื่ัฒนาการิ
เพื่ิ�มื่เก่�ยว่กับธุุริกิจิสิ�งแว่ดล�อมื่ 

• ปริับลด คำาแนะนำาลงจิาก “ซ์่�อ ” เป็น “ถุ่อ” ห้ลังริาคามื่่ช่ว่งข้ึ�นไปส้งสุดกว่่า 67% 
ติั�งแติ่ติ�นปีก่อนลง คงริาคาพื่่�นฐานเบ่�องติ�นไว่�ก่อน ท่�6.23 บาท โดยอ�างอิงกับ P/E 
ท่�20 เท่า ริอด้พื่ัฒนาการิให้มื่่ๆ 

Story : คาดผู้ลปริะกอบการิใน 4Q22ออกมื่าด่ติ่อเน่�อ
งกลับมื่าฟื้นติัว่ติามื่ท่�เคยให้�ข้�อสังเกติ ทยอยริับริ้�งานท่�
ปริึกษัาคุมื่สริ�างทางค้่2 สายท่�ปริะมื่้ลได�ในปลายปีก่อน
และการิลงทุนท่�เริิ�มื่ผู้่านจิุดติำ�าสุดแล�ว่ฟื้นติัว่จิากโคว่ิด 
คาดกำาไริ 4Q22 อย้่ท่�48.82 ล�านบาท ริายได�ท่�เพื่ิ�มื่เป็น
ปัจิจิัยห้ลัก คาดกำาไริท่� +39.3%QoQ และ +24.7%YoY 
โดยมื่่งานท่�ริับริ้�เข้�ามื่าในไติริมื่าส 4 น่� เช่น โคริงการิ One 
Bangkok, ศ้นย์ริาชการิโซ์น C,อุทยานเฉลิมื่พื่ริะเก่ยริติิริ
.9(สนามื่มื่�านางเลิ�งเก่า), ริถุไฟฟ้าสายส่มื่่ว่งใติ�, โคริงการิ
ริถุไฟฟ้าสายส่เห้ล่อง, ริพื่. ริามื่าธุิบด่ศริ่อยุธุยา,  
ริพื่. สินแพื่ทย์, ริพื่. จิุฬาลงกริณ์์สภากาชาดไทย 

Outlook : ยังคงคาดว่่าแนว่โน�มื่ริายได�และผู้ลปริะกอบ
การิจิะเริิ�มื่เริ่งติัว่ข้ึ�นได�ชัดเจินติั�งแติ่ 4Q22 เป็นติ�นไป 
เป็นช่ว่ง Takeoff โดยงานภาคริัฐงานให้ญ่ท่�ปริะมื่้ล
ได�สายเด่นชัย-เช่ยงริาย-เช่ยงข้องและสายบ�านไผู้่-
มื่ห้าสาริคามื่-ริ�อยเอ็ด-มืุ่กดาห้ารินคริพื่นมื่มื่้ลค่าริว่มื่ 
824 ล�านบาทเริิ�มื่ริับริ้�เข้�ามื่าในไติริมื่าส 4 เป็นไติริมื่าส

แริกและงานออกแบบท่�เข้�ามื่ามื่ากปลายปีห้นุน 
แมื่�ว่่าจิะเป็นบริิษััทท่�เริาชอบและพื่่�นฐานแข้็งแกริ่ง แติ่
ริาคาปริับติัว่ข้ึ�นไปแริงมื่ากติั�งแติ่ติ�นปีข้ึ�นไปท าจิุดส้งสุด
ท่� 8.8 บาทห้ริ่อ +67.33% ติั�งแติ่ติ�นปีแมื่�ว่่าปัจิจิุบันจิะ
อ่อนติัว่ลงมื่าเห้ล่อ6.7 บาท แติ่ยังไมื่่มื่่ส่ว่นเพื่ิ�มื่จิากริาคา
ปิดนัก อย่างไริก็ติามื่เริายังคงติิดติามื่การิเข้�าส้่ธุุริกิจิ
ให้มื่่ๆข้องบริิษััทติ่อเน่�อง 

Recommendation: ลดคำาแนะนำาลงจิาก “ซ์่�อ” เป็น 
“ถุ่อ” เบ่�องติ�นคงริาคาพื่่�นฐานไว่�ท่�6.23 บาท โดยอ�างอิง
กับ P/E ท่�20เท่า ริอด้พื่ัฒนาการิให้มื่่ๆ แติ่ในริะยะยาว่ยัง
เช่�อว่่าเป็นบริิษััทท่�ด่และมื่่การิเติิบโติท่�แข้็งแกริ่งในช่ว่ง
ห้ลังโคว่ิด19 และเป็นผู้้�นำาข้องอุติสาห้กริริมื่ฯ ริว่มื่ถุึงการิ
จิ่ายปันผู้ลท่�สมื่ำ�าเสมื่อปีน่�คาดไว่�ท่� 0.17 บาทติ่อหุ้�น 

นัก้วิเคราะห์ : พิงศ์ภัทร สิิริพิิพิัฒน์ : pongpats@
th.dbs.com : Tel. 02 857 7825 
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บ่ล.ด้้บ่้เอส่ วิคเคอร์ส่ : HMPRO
แนะนำาซื้ื�อ ราคาพื�นฐาน 17.80 บาท 

HMPRO คำาแนะนำา : ซ์่�อ ริาคาปิด 14.60 บาท ริาคา
พ่�นฐาน 17.80 บาท คาดกัำาไริ 4Q65F ลดลงเล็กัน�อยั 

• ปริะเมินกัำาไริ 4Q22F คาดว่าจำะออกัมาท่� 1.6 พันล�านบาท ลดลง 9% 
y-o-y แต่เพิ�มขึ�น 6% q-o-q 

• คาดว่าริายักัาริท่�ทำาให�กัำาไริลดลง y-o-y ค่อ ต�นทุนท่�ปริับเพิ�มขึ�น แม�ว่า
ริายัได�จำากักัาริขายันั�นด่อยั้่ เน่�องจำากัอัตริากัาริเติบโตจำากัสาขาเดิม (SSSG) 
ท่�ยัังเป็นบวกัได� 

• อยั่างไริกั็ตามคาดว่า SSSG ใน 1Q23F จำะยัังเป็นบวกัอยั้่ได� ถึ่อว่าด่ 

• คงคำาแนะนำา ซ์่�อ ท่�ริาคาพ่�นฐาน 17.80 บาท 

นัก้วิเคราะห์ : ล้นา แพิรรัก้ขก้ิจั :  
leenap@th.dbs.com : Tel. 02 857 7826 
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บ่ล.ฟิิลลิปี (ปีระเทำศไทำย) : PTTEP

แนิะนิำา “ซื้้�อ” ราคาพ้�นิฐานิปัี 2566 ที่่� 190 บาที่ 

คาดกัำาไริปี 2566 ยัังแข็งแกัริ่ง 
Key Point : 
คาดผลกำารด�าเนินงานปี 2566 อ่อนตัวลง y-y เนื่องจากำราคาน�้ามันได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว โดยปัจจัยขับเคลื่อนราคา
น�้ามันในปี 2566 คาดว่าจะมาจากำอุปสงค์ที่มากำขึ้นจากำกำารเปิดประเทศของจีน ประกำอบกำับปริมาณกำารขายของ PTTEP 
ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น y-y ส่งผลให้คาดว่ากำ�าไรสุทธิยังทรงตัวอยู่ในระดับสูง ทางฝ่ายแนะน�า “ซื้อ”  

คาดแนวโน�มกัาริดำาเนินงานปี 2566 อ่อนตัวลงตามริาคานำ�ามัน แต่คาดกัำาไริยัังอยั้่ในริะดับส้ง 

คาดผลกำารด�าเนินงานปี 2566 อ่อนตัวลงตามราคาน�้ามันที่ผ่านจุดสูงสุดไปแล้ว โดยทางฝ่ายปรับประมาณกำารกำ�าสุทธิปี 
2566 อยู่ที่ 65,044 ล้านบาท อ่อนตัวลง 8.3% ภายใต้สมมติฐานราคาน�้ามันดิบ Dubai เฉลี่ยที่ 85 ดอลลาร์/bbl ขณะ
ที่ทาง PTTEP คาดว่าปริมาณกำารขายทั้งปีจะปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ราว 470 KBOED จากำ 467 KBOED ในปี 2565 โดย
หลักำมาจากำ1) กำารเร่งกำ�าลังกำารผลิตของโครงกำาร G1/61 (เอราวัณ) ณ ปี 2565 มีกำ�าลังกำารผลิตอยู่ที่ 210 MMSCFD 
โดย PTTEP คาดว่าจะสามารถเร่งกำ�าลังกำารผลิตขึ้นมาอยู่ที่ 400 MMSCFD ได้ในช่วงกำลางปี 2566 และ 600 MMSCFD 
ในช่วงสิ้นปี โดยคาดว่าจะสามารถด�าเนินงานเต็มกำ�าลังกำารผลิตที่ 800 MMSCFD ในเดือน เม.ย. 2567  

2) โครงกำาร G2/61 (บงกำช) ที่ปัจจุบันมีกำ�าลังกำารผลิตอยู่ที่ 200 MMSCFD และอยู่ระหว่างกำารสร้างและติดตั้งแท่น
ผลิต เพื่อรองรับกำารเปลี่ยนผ่านพื้นที่ Block B16 และBlock B17 ส่งผลให้กำ�าลังกำารผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 700 MMSCFD ใน
ช่วง มี.ค. 2566 และในส่วนของต้นทุนต่อหน่วย (Unit cost) คาดว่าจะอยู่ที่ราว 27.7 ดอลลาร์/BOE ลดลงจากำ 28.3 
ดอลลาร์/BOE ในปี 2565 เนื่องจากำปริมาณกำารขายที่เพิ่มขึ้น และค่าภาคหลวง (Royalty) ที่คาดว่าจะลดลงจากำเปลี่ยน
ผ่านพื้นที่ Block B16 และBlock B17 มาเป็นระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) จากำเดิมที่เป็นระบบสัปทาน   

ปี 2566 ตั�งงบสำาริวจำไว�ท่� 223 ล�านดอลลาริ์ 

ปี 2566 PTTEP ตั้งงบสารวจไว้ที่ 223 ล้านดอลลาร์ แบ่งเป็น CAPEX 193 ล้านดอลลาร์ และ OPEX 30 ล้านดอลลาร์ 
โดยมีแหล่งส�ารวจตามแผนทั้งหมด 17 แหล่ง ได้แกำ่ 1) ประเทศมาเลเซีย 11 แหล่ง 2) ประเทศไทย 5 แหล่ง 3) ประเทศ
โอมาน 1 แหล่ง โดยโครงกำาร SK401B ในประเทศมาเลเซีย คาดว่าจะสามารถ FID ได้ภายในปี 2566 และในเบื้องต้น
คาดว่าแหล่งดังกำล่าวจะมีกำ�าลังกำารผลิตอยู่ที่ราว 1,000 MMSCFD 

ทางฝุ่�ายัคงริาคาพ่�นฐานปี 2566 ไว�ท่� 190 บาท 

ทางฝ่ายคงราคาพื้นฐานปี 2566 ไว้ที่ 190 บาท (วิธี DCF, WACC = 8.25%, Terminal growth = 2% ) และ PTTEP ได้
ประกำาศจ่ายปันผลส�าหรับผลกำารด�าเนินงาน 2H65 อยู่ที่ 5 บาท (XD วันที่ 14 กำ.พ.2566 และรวมทั้งปีอยู่ที่ 9.25 บาท) 
ซึ่ง PTTEP เป็นหุ้นที่มีกำารจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่อง โดยมีเงินปันผลเฉลี่ย 5 ปี (2561-2565) ย้อนหลังอยู่ที่ 5.90 บาท  

ริัศดา ทว่แสงสกัุล 
ไทยันักัวิเคริาะห์กัาริลงทุนด�านหลักัทริัพยั์ #17972 
โทริ: Tel: 66 2 635 1700 # 484 
 ธินิกั กััณฑ์ะพงศ์ ผ้�ช่วยันักัวิเคริาะห์ 
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บ่ล.เมุย์แบ่งกำ์ : SCCC
ลดัคำาแนิะนิำา เปั็นิ ถื้อ ราคาเปั้าหุ้มาย 2566  

ลดัลงเหุ้ล้อ 160 บาที่ 

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

*ปริับปริะมาณกัาริ และ เป้าหมายัลง ลดเกัริดเป็น ถึ่อ* 
เริาลดเกริดคำาแนะนำาจิาก ซ์่�อ เป็น ถุ่อ เน่�องจิากเริาคาด กำาไริปกติิปี 2566 จิะลดลง 26%YoY เห้ล่อ 
3,187 ล�านบาท ถุ้กกดดันจิากติ�นทุนพื่ลังงาน โดยเฉพื่าะไฟฟ้าท่�ปริับติัว่ส้งข้ึ�น ด�านริาคาข้ายไมื่่สามื่าริถุ
ปริับเพื่ิ�มื่ข้ึ�นได�มื่ากนัก จิากคว่ามื่ติ�องการิท่�อ่อนแอ โดยเฉพื่าะปริะเทศศริ่ลังกามื่่แนว่โน�มื่จิะติิดลบส้ง 
ริว่มื่ถุึงผู้ลปริะกอบการิ 4Q65 จิะทริุดลงห้นักเห้ล่อกำาไริเล็กน�อย ถุ้กกริะทบจิากติ�นทุนพื่ลังงานและ
ริายการิพื่ิเศษัทางภาษั่ สำาห้ริับปริะเด็นบว่กค่อ คาดจิะจิ่ายปันผู้ลกำาไริปี 2565 เท่ากับ 7 บาท คิดเป็น 
เงินปันผู้ลติอบแทน 4.4% เริาปริับปริะมื่าณ์การิลดลง ทำาให้�ริาคาเป้าห้มื่าย 2566 ลดลงเห้ล่อ 160 บาท 
จิาก 200 บาท บนฐานค่าเฉล่�ย 10 ปี Forward P/E – 0.50SD = 15x 

*คาดกัำาไริ 4Q65 จำะทริุดลงหนักัจำากัต�นทุนและริายักัาริพิเศษั*  
SCCC จิะปริะกาศผู้ลปริะกอบการิปี 2565 ในว่ันท่� 10 ก.พื่. น่� เริาคาดกำาไริสุทธุิ 4Q65 จิะทริุดลง
เห้ล่อเพื่่ยง 5 ล�านบาท (-99.5%YoY) เน่�องจิากไติริมื่าสน่� เริาคาดจิะบันทึกผู้ลกริะทบติ่อภาษั่เงินได�ริอ
การิติัดบัญช่ปริะมื่าณ์ 400-500 ล�านบาท จิากปริะเทศศริ่ลังกาการิเปล่�ยนแปลงอัติริาภาษั่ จิาก 18% 
เป็น 30% ห้ากห้ักริายการิน่�จิะมื่่กำาไริปกติิท่�ลดลงเห้ล่อ 455 ล�านบาท ลดลงจิากปีก่อน -61%YoY ถุ้ก
กริะทบจิากติ�นทุนไฟฟ้าและถุ่านห้ินท่�เพื่ิ�มื่ข้ึ�นทำาให้�อัติริากำาไริข้ั�นติ�นจิะลดลงเห้ล่อ 22.8% จิาก 32.5% 
ในปีก่อน ด�านยอดข้ายคาดจิะเติิบโติได� 12,701 ล�านบาท (+2%YoY) จิากผู้ลข้องริาคาท่�ปริับข้ึ�น 

*ปริับปริะมาณกัาริลดลง คาดกัำาไริ ปี 2566 จำะลดลง *
ปี2566 จิะยังเผู้ชิญกับติ�นทุนถุ่านห้ิน (สัดส่ว่น ~ 35% ข้องติ�นทุน) ท่�ยังอย้่ในริะดับส้ง และ ติ�นทุนค่า
ไฟ (สัดส่ว่น ~ 20% ข้องติ�นทุน) ไติริมื่าส 1Q66 ปริับข้ึ�นติ่ออ่ก 13% จิาก 4Q65 ส่ว่นริาคาข้ายปริับข้ึ�น
ไมื่่ได�มื่ากนักเน่�องจิากคว่ามื่ติ�องการิท่�อ่อนแอ จิากผู้ลข้องติ�นทุนถุ่านห้ิน และ ไฟฟ้าท่�ส้งข้ึ�น เริาจิึงปริับ
ลดปริะมื่าณ์การิกำาไริปี 2565/66 ลดลง -11% / -25% คาดกำาไริปกติิปี 2565 เท่ากับ 4,315 ล�านบาท 
เติิบโติ 14%YoY และ ปี 2566 เท่ากับ 3,187 ล�านบาท ลดลง 26%YoY 

*ม่คะแนน ESG ด่ 57 คะแนน ส้งกัว่าค่าเฉล่�ยั* 
ติามื่ริะบบการิให้�คะแนน ESG ข้อง Maybank เริาให้�คะแนน SCCC ท่� 57 คะแนน ซ์ึ�งส้งกว่่าค่าเฉล่�ย
ท่� 50 คะแนน 1) ข้�อมื่้ลเชิงปริิมื่าณ์ ปริิมื่าณ์การิปล่อยก๊าซ์เริ่อนกริะจิกติ่อติันท่�ลดลง การิใช�พื่ลังงาน
ทดแทนเพื่ิ�มื่ข้ึ�น การิใช�นำ�าท่�ลดลง ผู้้�บริิห้าริห้ญิงท่�มื่ากข้ึ�น และ กริริมื่การิห้ญิงมื่่สัดส่ว่นเพื่ิ�มื่ข้ึ�น 2) 
ข้�อมื่้ลเชิงคุณ์ภาพื่ ค่อ นโยบายและแผู้นงานด�าน ESG ท่�เป็นริ้ปธุริริมื่ และ 3) มื่่เป้าห้มื่ายESGท่�ชัดเจิน 

Siam City Cement (SCCC TB) 
ก้ำาไร 4Q65 จัะทรุดลง ลดเก้รด 
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 บ่ล.โกำลเบ่ล็กำ : FPI
แนิะนิำา “ซื้้�อ” ราคาเหุ้มาะสุม 5.15 บาที่ 

“มุมมองบวกัต่อแนวโน�มกัำาไริ 4Q65 
และต่อเน่�องไปยัังปี 66” 

• เริาคาดผู้ลปริะกอบการิงว่ด 4Q65 จิะเติิบติ่อเน่�อง QoQ จิากออเดอริ์ท่�ค่อนข้�าง
แน่นปริะกอบกับเข้�าส้่ช่ว่ง High Season ข้องปี นอกจิากน่� ค่าริะว่างเริ่อท่�ปริับลงริาว่ 
50-75%จิากช่ว่งติ�นปี ทำาให้�ล้กค�าบางริายเริ่งค าสั�งซ์่�อเพื่ิ�มื่เติิมื่ชดเชยจิากช่ว่งก่อน
ห้น�าท่�ติ�นทุนค่าข้นส่งแพื่ง โดยเริาคงปริะมื่าณ์กำาไริปี 65 ท่�ริาว่ 464 ลบ. +41%YoY 
ซ์ึ�ง 9M65 มื่่กำาไริ 323 ลบ. คิดเป็น 70% ข้องปริะมื่าณ์การิทั�งปี 65 

• คว่ามื่เห้็น เริามื่่มืุ่มื่มื่องบว่กติ่อแนว่โน�มื่กำาไริ 4Q65 และติ่อเน่�องไปยังปี 66 ซ์ึ�งคาดจิะ
เติิบโติอ่กริาว่ 10%YoY โดยมื่่ปัจิจิัยห้นุนค่อ 

 1) บริิษััทค้่แข้่งริายให้ญ่ริายห้นึ�งในติะว่ันออกกลางออกจิากติลาดไป ซ์ึ�งบริิษััทมื่่ริายได�กลุ่มื่ 
Bumper จิากกลุ่มื่ Asia & Middle East ริาว่ 50% และ

 2) จิับมื่่อกับพื่ันธุมื่ิติริและเปิดโมื่เดลให้มื่่ๆ อาทิ อ่ยิปติ์ เมื่็กซ์ิโก ออสเติริเล่ย และล่าสุดกำาลัง
เจิริจิาผู้ลิติชิ�นส่ว่น EV Scooter กับล้กค�าภายในปริะเทศ ปัจิจิุบันริาคาหุ้�นซ์่�อข้ายท่� PE เพื่่ยง10x 
ติ่ ากว่่าค่าเฉล่�ยในอด่ติ 5 ปี ท่�ริะดับ 20x โดยเริาคงคำาแนะนำา “ซ์่�อ” ริาคาเห้มื่าะสมื่ 5.15บาท 
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บ่ล.โกำลเบ่ล็กำ : ATP30
คงคำาแนิะนิำา“ซื้้�อ” ปัรับใช้ราคาเหุ้มาะสุมปัี 66 ที่่� 2.22 บาที่ 

COMPANY REPORT 
3 กัุมภาพันธิ์ 2566 Sector : MAI / Services 
ATP 30 PUBLIC COMPANY (ATP30) 

ปริะเด็นสำาคัญในกัาริลงทุน : 
 * คาดผลปริะกัอบกัาริงวด 4Q65F เพิ�มขึ�น 25%QoQ แต่ลดลง 47%YoY : ปลายงวด 3Q65 บริษัทมี
จ�านวนรถโดยสารที่ให้บริกำาร 664 คันและมีสัญญาที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้อีกำจ�านวน 1,342 ล้านบาท ส�าหรับงวด 
4Q65 เราคาดรายได้จากำกำารให้บริกำารราว 166 ล้านบาทใกำล้เคียงกำับ 3Q65 ราคาน�้ามันที่ปรับตัวลดลงส่งผล
ให้อัตรากำ�าไรขั้นต้นมีแนวโน้มปรับดีขึ้นจากำไตรมาสกำ่อนหน้า เราจึงใช้สมมติฐานอัตรากำ�าไรขั้นต้นที่ระดับ 16.2% 
เพิ่มขึ้นจากำระดับ 15.3% ใน 3Q65 ส่งผลให้คาดกำารณ์กำ�าไรอยู่ที่ราว 6.9 ล้านบาท ปรับดีขึ้น 25% จากำงวด 
3Q65 ที่มีกำ�าไรต�่าสุดรายไตรมาสในปี 65 เนื่องจากำบริษัทน�ารถโดยสารที่ใช้แล้ว 26 คันมาปรับปรุงสภาพกำ่อน
ต่อสัญญาและกำารบันทึกำค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของนักำขับที่เกำษียณอายุตามสวัสดิกำา (รวมเป็นค่าใช้จ่ายที่เกำิด
ขึ้นครั้งเดียว 6 ล้านบาท) ทั้งนี้คาดกำารณ์กำ�าไร 4Q65 ลดลง 47%YoY จากำฐานสูง 13 ล้านบาทในงวด 4Q64 ที่มี
กำ�าไรสูงสุดรายไตรมาสในปี 64 

 * ปริับปริะมาณกัาริกัำาไริปี 65 ลดลง 29% : กำ�าไรในงวด 9M65 เท่ากำับ 29.8 ล้านบาท แม้เพิ่มขึ้น 25%YoY 
แต่คิดเป็น 58% ของประมาณกำารทั้งปี 65 เดิมที่ 52 ล้านบาท ทั้งนี้กำารจับมือกำับพันธมิตร TTTH ช่วย
สนับสนุนลูกำค้ารายใหม่และสถานกำารณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่คลี่คลายประกำอบกำับไฮซีซั่นในช่วงปลายปี
ท�าให้ฝ่ายวิจัยปรับประมาณกำารรายได้จากำกำารให้บริกำารเพิ่มขึ้น 8% เป็น 644 ล้านบาท ซึ่งเติบโต 31%YoY แต่
ปรับลดสมมติฐานอัตรากำ�าไรขั้นต้นจากำเดิม 23% เหลือ 18.3% คาดกำารณ์กำ�าไรใหม่ปี 65 ลดลง 29% เหลือ 37 
ล้านบาทซึ่งทรงตัวเมื่อเทียบกำับปี 64  

 * ปริะมาณกัาริกัำาไริปี 66 ใหม่ท่�ลดลงจำากัเดิมเติบโต 37%YoY : ภาพรวมกำารฟ้�นตัวของเศรษฐกำิจหลังกำาร
แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่คลี่คลายท�าให้คาดกำารณ์รายได้จากำกำารให้บริกำารในปี 66 เติบโตราว 10%YoY เป็น 
710 ล้านบาท กำารปรับกำลยุทธ์ในกำารบริหารต้นทุนและกำารท�ารถไฟฟ้า (EV) มาให้บริกำาร ท�าให้อัตรากำ�าไรขั้นต้น
มีโอกำาสปรับดีขึ้นจากำปี 65 ด้วยสมมติฐานอัตรากำ�าไรขั้นต้นที่ระดับ 20% คาดกำารณ์กำ�าไรปี 66 พลิกำเติบโตโต
ราว 37% สู่ระดับ 50 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นอัตรากำารเติบโตเฉลี่ย (CAGR) 3 ปี (2564-2564) ราว 17% ต่อป

 * คงคำาแนะนำา “ซ์่�อ” ปริับใช�ริาคาเหมาะสมปี 66 ท่� 2.22 บาท : ฝ่ายวิจัยยังมีมุมมองเชิงบวกำต่อศักำยภาพ
ในกำารเติบโตในระยะยาว ในกำารประเมินราคาเหมาะสมซึ่งอิง Prospect PER ที่ระดับ 30 เท่า (ค่าเฉลี่ย 4 ปี)  
ลดลงจากำเดิมที่ระดับ 35 เท่า โดยประมาณกำ�าไรต่อหุ้นในปี 66 ได้เท่ากำับ 0.074 บาท ค�านวณราคาเหมาะสมได้
เท่ากำับ 2.22 บาท ซึ่งยังมีอัพไซต์จากำราคาปิดล่าสุด จึงคงค�าแนะน�า “ซื้อ” 

ปัจำจำัยัเส่�ยัง : 
1 ลูกำค้าเกำ่าไม่ต่อสัญญาใช้บริกำาร 
2. บริษัทจัดหารถให้บริกำารไม่ทันตามกำ�าหนดเวลา 
3. ราคาน�้ามันดีเซลเพิ่มขึ้นท�าให้ต้นทุนกำารให้บริกำารเพิ่มสูงขึ้น 
4. กำารระบาดของโควิด-19 ระลลอกำใหม่ 

Analyst: Wilasinee oonmasungsong 
02 672-5937 
wilasinee@globlex.co.th 
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 งบบจ. 
สวัสด่ค่ะกัลับมาพบกัับแมกักัาซ์่นหุ�นอินไซ์ด์ปริะจำำาเด่อนกัุมภาพันธิ์ 2566 แมกักัาซ์่นออนไลน์
ท่�ริ้�ลึกัริ้�จำริิงคลุกัวงในหุ�นสไตล์กัล�วยัๆ   โดยัคอลัมน์สังคมอินไซ์ด์ เริิ�มต�นเด่อนกัุมภาพันธิ์ หุ�น
ไทยัม่อากัาริเซ์ไปเล็กัน�อยั ด�วยันักัลงทุนจำับตาผลปริะกัอบกัาริ ปี 65 บริิษััทจำดทะเบ่ยัน (บจำ.)  

อ่กัทั�งเผชิญแริงขายัจำากันักัลงทุนจำากันักัลงทุนต่างชาติ

สำาห้ริับภาพื่ริว่มื่ภาว่ะติลาดห้ลักทริัพื่ย์เด่อนมื่กริาคมื่ 2566 SET 
Index ปิดท่� 1,671.46 จิุด ปริับเพื่ิ�มื่ข้ึ�น 0.2% จิากเด่อนก่อนห้น�า  
โดยปริับเพื่ิ�มื่ข้ึ�นสอดคล�องกับดัชน่ติลาดห้ลักทริัพื่ย์อ่�นในภ้มื่ิภาค และ
ปริับเพื่ิ�มื่ข้ึ�น 5.6%เมื่่�อเท่ยบผู้ลติอบแทนในสกุลเงินดอลลาริ์สห้ริัฐฯ 

เปิดเผู้ยว่่า ในเด่อนมื่กริาคมื่ 2566 มื่่เงินลงทุนเคล่�อน
ย�ายมื่ายังติลาดหุ้�นเอเช่ยโดยเฉพื่าะติลาดหุ้�นไทยจิาก
เศริษัฐกิจิไทยท่�ฟื้นติัว่ด่ติ่อเน่�องและมื่่ข้่าว่ด่จิากการิ
เปิดปริะเทศข้องจิ่นส่งผู้ลให้�นักว่ิเคริาะห้์คาดการิณ์์ว่่า
ปริิมื่าณ์นักท่องเท่�ยว่ติ่างชาติิและมื่้ลค่าการิส่งออกจิะ
กลับมื่าข้ยายติัว่อ่กคริั�งในอนาคติอันใกล� 

ขณะท่�เงินบาทม่แนวโน�มแข็งค่าขึ�นส่งผลให� 
ผ้�ลงทุนต่างชาติซ์่�อสุทธิิริวมทั�งในตลาดหุ�นและ

ตลาดพันธิบัตริไทยักัว่า 5.8 หม่�นล�านบาท 

รองผู้้้จััดก้าร หัวหน้าสิายงานวางแผู้นก้ลยุทธุ์องค์ก้ร 
ตลาดหลัก้ทรัพิย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ SET Index ในเดือนมกำราคมปี 
2566 ได้แรงหนุนจากำอุตสาหกำรรมที่ได้
รับอานิสงส์จากำกำารกำลับมาเปิดเมือง และ
กำลุ่มอุตสาหกำรรมที่มีแนวโน้มผลประกำอบ
กำารดีในไตรมาสสุดท้ายปี 2565 โดยกำลุ่ม
อุตสาหกำรรมที่ปรับตัวดีกำว่าSET Index 
เมื่อเทียบกำับสิ้นปี 2565 ได้แกำ่ กำลุ่มสินค้า
อุปโภคบริโภค กำลุ่มเทคโนโลยี กำลุ่มบริกำาร
และกำลุ่มอสังหาริมทรัพย์และกำ่อสร้าง 

ในเดือนมกำราคม 2566 มูลค่ากำารซื้อขาย
เฉลี่ยต่อวันใน SET และ mai อยู่ที่ 72,012 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากำเดือนกำ่อนหน้าที่ 
56,184 ล้านบาท อย่างไรกำ็ดี มูลค่ากำาร
ซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลง 23.7%จากำเดือน
เดียวกำันของปีกำ่อน 

ขณะที่ผู้ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิต่อเนื่องเป็น
เดือนที่สี่ โดยในเดือนมกำราคม 2566 ผู้
ลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 18,997 ล้านบาทโดย
ผู้ลงทุนต่างชาติมีสัดส่วนมูลค่ากำารซื้อขาย
สูงสุดต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 9 

ในเดือนมกำราคม 2566 มีบริษัทเข้าจด
ทะเบียนใหม่ซื้อขายใน mai 2 หลักำทรัพย์ 
ได้แกำ่ บมจ. มาสเตอร์ สไตล์ (MASTER) 
และ บมจ. เอส.เอ.เอฟ. สเปเชียล สตีล 
(SAF) โดยมูลค่าระดมทุนรวมในหุ้น IPO 
ของไทยปี 2566อยู่ยังในระดับต้นๆ ของ
เอเชีย 

Forward P/E ของตลาดหลักัทริัพยั์
ไทยั ณ สิ�นเด่อนมกัริาคม 2566 อยั้่
ท่�ริะดับ 16.8 เท่า ส้งกัว่าค่าเฉล่�ยัของ
ตลาดหลักัทริัพยั์ในเอเช่ยัซ์ึ�งอยั้่ท่�ริะดับ 

12.6 เท่า และ Historical P/E อยั้่ท่�
ริะดับ 17.5 เท่า ส้งกัว่าค่าเฉล่�ยัของ
ตลาดหลักัทริัพยั์ในเอเช่ยัซ์ึ�งอยั้่ท่�ริะดับ 
13.8 เท่า 

อัตริาเงินปันผลตอบแทน ณ สิ�นเด่อน
มกัริาคม 2566 อยั้่ท่�ริะดับ 2.75% ตำ�ากัว่า
ค่าเฉล่�ยัของตลาดหลักัทริัพยั์ในเอเช่ยัซ์ึ�ง
อยั้่ท่� 3.00% 

ส่วนภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน
เดือนมกำราคม 2566 ตลาดสัญญาซื้อขาย
ล่วงหน้า (TFEX) มีปริมาณกำารซื้อขายเฉลี่ย
ต่อวัน 530,429 สัญญา  

ลดลง 23.1% จากำเดือนกำ่อน ที่ส�าคัญจากำ
กำารลดลงของ Single Stock Futures และ 
SET50 Index Futures 

ศรพิล ตุลยะเสิถ้ยร 
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เฮี่ยอาริักษั์ สุข้สว่ัสดิ�  บิ�กบอส ECF แย�มื่แผู้นธุุริกิจิปี 
66 ติั�งเป้าริายได�โติ 12-15% ช้กลยุทธุ์ดันมื่าริ์จิิ�นเพื่ิ�มื่ 
มืุ่่งเน�นข้ยายติลาดเฟอริ์นิเจิอริ์ แติกไลน์สินค�าติกแติ่ง
บ�าน ปั�มื่ริายได� ติ่อยอดการิเติิบโติ ทุ่มื่งบลงทุนธุุริกิจิ
เฟอริ์นิเจิอริ์ ส่ว่นโริงไฟฟ้าพื่ลังงานแสงอาทิติย์ มื่ินบ้ 
เฟส 2 (50 MW) คาด COD ไติริมื่าสท่� 4 ปีน่� 

ECF

บริิษััท เบอริ์ล่� ยุคเกอริ์ จิำากัด (มื่ห้าชน) 
ห้ริ่อ บ่เจิซ์่ (BJC) ข้ึ�นอันดับ 1 คว่ามื่ยั�งย่น 
S&P Global กลุ่มื่อุติสาห้กริริมื่ Food & 
Staples Retailing ในริายงานคว่ามื่ยั�งย่น 
The Sustainability Yearbook 2023 

BJC

โชว่์ฟอริ์มื่แกริ่ง งบปี 2565 ริายได�ริว่มื่พืุ่่งแติะ นิวไฮ 1,237 ล้าน
บาท เพิิ�มขึ�น 4% (YoY) และก้ำาไรสิุทธุิ 15.84 ล้านบาท จัาก้ยอด
ขายโซ์ลาร์เซ์ลล์ พิุ่งถึง 40% พื่ริ�อมื่จิ่ายปันผู้ล 0.20 บาท จิ่อ 
XD 10 เมื่.ย. น่� ด�าน CEO "พิ้ลพิิพิัฒน์ ตันธุนสิิน" ปริะกาศเดิน
เกมื่ธุุริกิจิ ส้่ Superior Long-term Performance ผู้่านกลยุทธุ์
การิข้ับเคล่�อน 3 ธุุริกิจิ "ห้มื่�อแปลงไฟฟ้า-โซ์ลาริ์เซ์ลล์-EV 
Charging" ห้นุนริายได�ใน 4 ปี(2566-2569) แติะ 2,000 ล�าน
บาท จิากธุุริกิจิดาว่ริุ่ง "โซ์ลาริ์" 50% พื่ริ�อมื่ปักธุงปีน่�โติ 10-20%

  QTC

ปริะกาศงบริว่มื่ปี 65 ก้ำาไรสิุทธุิ 3.48 พิันลบ. 
จัาก้ปีก้่อนก้ำาไรสิุทธุิ 3.34 พิันลบ. พื่ริ�อมื่เคาะ
ป้นผู้ลเป็นหุ้น 24.00 : 1.00 คว่บเงินสดอัติริา 
0.2546296296 บาท/หุ้�น XD 24 ก.พื่. 66 

GLOBAL
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ฟื้น งบริว่มื่ไติริมื่าสแริกปี66 พื่ลิกมื่่กำาไริ 342 ลบ. 
จิากปีก่อน ข้าดทุนสุทธุิ 4.27 พื่ันลบ.แจิงโค�งแริก 
พื่ลิกมื่่กำาไริ เห้ติุริายได�จิากการิข้ายห้ริ่อ การิให้�บริิการิ 
พืุ่่งพื่ริว่ด 279.15%  พื่ริ�อมื่คาดปีงบปริะมื่าณ์ 2567 
จิะมื่่ผู้้�โดยสาริริว่มื่ 141.57 ล�านคน การิฟื้นติัว่คิดเป็น 
99% ซ์ึ�งเป็นริะดับปกติิเช่นเด่ยว่กับปีงบปริะมื่าณ์ 
2562 (ช่ว่งก่อนการิแพื่ริ่ริะบาดข้องโริค โคว่ิด-19)

AOT

เส่�ยว่ัฒน์ชัย ว่ิไลลักษัณ์์ แห้่ง SAMART มื่ั�นใจิปี66 
พื่ลิกกำาไริ จิากทุกกลุ่มื่ธุุริกิจิฟื้นติัว่ พื่ริ�อมื่ว่างเป้า
ริายได� 1.6 ห้มื่่�นลบ. เติริ่ยมื่ส่งบ.ล้ก “SAV” เข้�า SET 
ในก.ย. น่� จิ่อย่�นไฟลิ�งปลายมื่่.ค. - ติ�นเมื่.ย. 66 

SAMART






















