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Automobile Sector 

การผลิตรถยนต์ ประสบปญัหาการขาดแคลนชิน้สว่น

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
เปิดเผยว่ำ ขณะน้ีบริษัทประสบปัญหำขำด
แคลนช้ินส่วน เซมิคอนดักเตอร์ท่ัวโลกและ
เป็นผลให้เกิดกำรหยุดชะงักของห่วงโซ่กำร
ผลิตต้ังแต่กำรผลิตรวมถึงกำรขนส่ง ซึ่งเป็น
ผลกระทบต่อเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของเชื้ อไวรัสโควิด-19 ซึ่ งกรณี
ดังกล่ำว มีผลให้ก ำหนดกำรท่ีนิสสันจะ
สำมำรถส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้ำท่ีได้ท ำ
กำรจองรถยนต์ไว้แล้ว ล่ำช้ำออกไป โดยผู้
จ ำหน่ำยรถยนต์นิสสันจะติดต่อลูกค้ำเพ่ือแจ้งให้ทรำบถึงสถำนกำรณ์และแนวทำงกำร
ปรับเปล่ียนก ำหนดกำรส่งมอบ ท้ังน้ีนิสสันถือเป็นค่ำยรถยนต์รำยท่ี 2 ท่ีตัดสินใจออกมำ
ประกำศควำมชัดเจนถึงปัญหำดังกล่ำว เช่นเดียวกับค่ำยฮอนด้ำ(ท่ีมำ :  ประชำชำติธุรกิจ 
วันท่ี 6 พฤษภำคม 2565)

วิจัยธุรกิจรำยสำขำมีควำมเห็นว่ำ ตลำดรถยนต์ในประเทศในปี 2565 มีแนวโน้ม
ได้รับผลกระทบจำกปัญหำกำรขำดแคลนช้ินส่วนและเซมิคอนดักเตอร์ ท ำให้โรงงำนผลิต
รถยนต์ไม่สำมำรถผลิตรถยนต์ได้ และกำรส่งมอบรถยนต์แก่ลูกค้ำมีควำมล่ำช้ำ  นอกจำกน้ีใน
ปี 2565 ตลำดยังได้รับแรงกดดันจำกเศรษฐกิจของประเทศขยำยตัวต่ำ ปัญหำหนี้ครัวเรือน 
ค่ำครองชีพท่ีสูง  ก ำลังซื้อของผู้บริโภคระดับกลำง-ล่ำงเปรำะบำง ท ำให้ผู้บริโภคยังคง
ระมัดระวังในกำรใช้จ่ำยต่อเนื่องโดยเฉพำะกำรใช้จ่ำยสินค้ำท่ีมีรำคำสูง   จำกสถำนกำรณ์
ดังกล่ำว ท ำให้ยอดขำยรถยนต์ในประเทศปี 2565  ยังคงอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่อง และกำร
แข่งขันของ Dealer ยังรุนแรง ท้ังน้ี Dealer รถยนต์ท่ีเป็น Leading brands และมีสัดส่วน
รำยได้จำกกำรให้บริกำรบ ำรุงรักษำรถยนต์ (Maintenance) สูง จะยังได้เปรียบผู้ประกอบกำร
รำยอ่ืน ๆ ขณะท่ีตัวแทนจ ำหน่ำยรถยนต์ non-leading brands จะมีควำมยำกล ำบำกในกำร
ด ำเนินธุรกิจ 

Source: FTI



Energy Sector

BANPU ไตรมาส 1/2565 ก าไรพุง่ 510% หลังราคาถ่านหนิ-ก๊าซธรรมชาติปรบัตัวขึน้

บริษัท บ้ำนปู จ ำกัด(มหำชน) หรือ BANPU 
แจ้งตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
ว่ำ ในไตรมำสท่ี 1 ปี 2565 บริษัทฯ รำยงำน
ผลก ำไรสุทธิจ ำนวน 311 ล้ำนเหรียญสหรัฐ 
เพ่ิมขึ้น 260 ล้ำนเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 
510  เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีก่อน  
เป็นผลจำกกำรปรับตัวท่ีสูงขึ้นของรำคำถ่ำน
หินและก๊ำซธรรมชำติ  เนื่ องจำกสภำพ
เศรษฐกิจท่ัวโลกได้เร่ิมส่งสัญญำนกำรฟ้ืนตัว
ท่ีดีขึ้น จำกปัญหำวิกฤตโรคระบำดไวรัสโคโร
น่ำท่ีเร่ิมผ่อนคลำยลง ท ำให้มีควำมต้องกำรใน

กำรใช้พลังงำนเพ่ิมสูงขึ้น ในขณะท่ีอุปทำนของเช้ือเพลิงยังคงค่อนข้ำงตึงตัว ตลอดจน
สถำนกำรณ์ควำมตึงเครียดระหว่ำงยูเครนและรัสเซียในระหว่ำงไตรมำส ส่งผลให้รำคำ
ตลำดของสินค้ำกลุ่มโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น (ท่ีมำ: กรุงเทพธุรกิจ, 11 พ.ค. 2565) 

วิจัยธุรกิจรำยสำขำ คำดว่ำรำคำถ่ำนหิน (NEX) ในไตรมำส 2 ของปี 2565 ยัง
อยู่ในระดับสูง หรือสูงกว่ำระดับ 300 ดอลลำร์ต่อตัน เพรำะยังได้แรงหนุนจำกควำมกังวล
ทำงด้ำนอุปทำน หลังจำก EU ห้ำมน ำเข้ำถ่ำนหินจำกรัสเซีย ขณะท่ีควำมต้องกำรยังสูง ตำม
กำรฟื้ นตัวของเศรษฐกิจ หลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ดีขึ้น อย่ำงไรก็ตำม
รำคำถ่ำนหิน (NEX) ในช่วงคร่ึงปีหลัง 2565 มีแนวโน้มลดลง หลังจำกอุปทำนในประเทศ
ต่ำง ๆ เพ่ิมขึ้น โดยเฉพำะจำกจีน อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย ขณะท่ีควำมต้องกำรยังได้รับ
แรงกดดันจำกรำคำถ่ำนหินท่ีสูง และกระแสรักษ์ส่ิงแวดล้อมในหลำยประเทศ โดยเฉพำะ
ยุโรป ท ำให้หลำยประเทศลดกำรใช้ถ่ำนหินลง และหันไปใช้พลังงำนทดแทนมำกขึ้น

ส ำหรับธุรกิจน ำเข้ำถ่ำนหินของไทย แม้ผู้ประกอบกำรจะได้ประโยชน์จำก
รำคำถ่ำนหินท่ีสูง และควำมต้องกำรท่ีเพ่ิมขึ้น ตำมกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจไทย แต่
ผู้ประกอบกำรยังคงเผชิญกับควำมผันผวนของรำคำถ่ำนหิน และค่ำขนส่งท่ีสูง รวมถึง
กระแสรักษ์ส่ิงแวดล้อมในประเทศ ท่ีเป็นปัจจัยหลัก ท่ีท ำให้กำรบริโภคถ่ำนหินในประเทศ
ลดลงในอนำคต



Real Estate Sector

เอพ ี(ไทยแลนด์) เปดิท่ีอยูอ่าศยัโครงการใหมจ่ านวน 11 โครงการ ในไตรมาส 2 ป ี2565 

มูลค่ำ 7,240 ล้ำนบำท และคอนโดมิเนียม 2 โครงกำร มูลค่ำ 5,600 ล้ำนบำท  ท้ังน้ี 
แนวโน้มควำมต้องกำรท่ีอยู่อำศัย ท้ังสินค้ำแนวรำบและแนวสูงมีกำรเติบโตท่ีดีขึ้นอย่ำง
ต่อเน่ือง โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงตลำดคอนโดมิเนียมเร่ิมส่งสัญญำณบวก (ท่ีมำ : กรุงเทพธุรกิจ 
วันท่ี 11 พฤษภำคม 2565) 

วิจัยธุรกิจรำยสำขำ คำดว่ำท่ีอยู่อำศัยเปิดใหม่ในช่วงไตรมำสท่ี 2 - ไตรมำสท่ี 
3 ของปี 2565 จะมีจ ำนวนและมูลค่ำเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง โดยผู้ประกอบกำรยังเน้นกำร
พัฒนำท่ีอยู่อำศัยแนวรำบในรำคำระดับปำนกลำงถึงค่อนข้ำงสูง เนื่องจำกอุปทำนในระดับ
รำคำดังกล่ำวยังมีไม่มำกนัก ขณะท่ีอุปสงค์มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องจำกกลุ่มผู้ซื้อท่ีมีก ำลัง
ซื้อสูง ซึ่งผู้ประกอบกำรจะเน้นเปิดตัวบ้ำนเด่ียวโครงกำรใหม่ท่ีระดับรำคำ 5.0-10.0 ล้ำน
บำท และทำวน์เฮ้ำส์ท่ีรำคำ 2.0-3.0 ล้ำนบำท ขณะท่ีกำรเปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่มี
จ ำนวนค่อนข้ำงมำกเมื่อเทียบกับท่ีอยู่อำศัยประเภทอ่ืน จำกท่ีมีกำรชะลอตัวในช่วงไตรมำส 
1 – 3 ของปี 2564 รวมท้ังทดแทนสต๊อกเก่ำท่ีมีแนวโน้มลดลง ซึ่งคอนโดมิเนียมเปิดตัวใหม่
ส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีรำคำ 1-3 ล้ำนบำท เนื่องจำกมีอัตรำกำรขำยท่ีสูง และสอดคล้องกับกลุ่ม
เรียลดีมำนด์ท่ีเป็นผู้ซื้อชำวไทย ซึ่งจะยังเป็นก ำลังซื้อหลักในปี 2565 

กรรมกำรผู้อ ำนวยกำร บริษัท เอพี (ไทย
แลนด์ )  จ ำ กัด  (มหำชน)  เปิ ด เผย ว่ ำ 
ภำพรวมอสังหำริมทรัพย์ในไตรมำส 2 ปี 
2565 มีทิศทำงกำรเติบโตท่ีดีขึ้น ด้วยปัจจัย
บ ว ก จ ำ ก ค ว ำ ม กั ง ว ล ข อ ง ลู ก ค้ ำ ต่ อ
สถำนกำรณ์โรคระบำดท่ีลดลง ตลอดจน
กำรประกำศเปิดประเทศท่ีมีผลต่อกำร
ขับเคล่ือนในหลำยภำคอุตสำหกรรม ซึ่ง
บริ ษัทเตรียมเปิดตัวโครงกำรใหม่  11 
โครงกำร เป็นบ้ำนเด่ียว 1 โครงกำร มูลค่ำ 
3,400 ล้ำนบำท ทำวน์โฮม 8 โครงกำร Source: REIC 

Newly Launched Residential Units 

3M2021 3M2022 %YOY 3M2021 3M2022 %YOY 3M2021 3M2022 %YOY

<0.501 

0.501-1.000 133       266       100.0%

1.001-2.000 378       309       -18.3% 759       7,471   884.3%

2.001-3.000 151       681       2,115   210.6% 702       2,588   268.7%

3.001-5.000 294       26         -91.2% 1,457   1,534   5.3% 622       3,303   431.0%

5.001-10.000 307       1,598   420.5% 106       189       78.3% 1,625   1,440   -11.4%

10.001-20.000 175       297       69.7% 584       113       -80.7%

>20.000 38         5           472       29         -93.9%

Total 776       2,110   171.9% 2,622   4,152   58.4% 4,897   15,210 210.6%

Price (THB,mn)
Detached house Townhouse Condominium



Amusement Park Services Sector

สวนน้าแสนสนกุประกาศปดิกิจการ จากผลกระทบของโควิด-19

สวนน้ำแสนสนุก จ.สมุทรปรำกำร ประกำศ
ปิดกิจกำรวันท่ี  17 พ.ค. 2565 ซึ่ งเปิด
ให้บริกำรมำต้ังแต่ปี 2559 โดยช่วงท่ีเปิด
กิจกำร ธุรกิจด ำเนินไปได้ด้วยดี แต่หลังจำก
เจอโควิดระบำดก็ได้รับผลกระทบอย่ำงหนัก 
แม้ตอนน้ีสถำนกำรณ์เร่ิมผ่อนคลำยแล้ว แต่
ของเล่นในสวนน้ำเร่ิมเก่ำ หำกต้องซื้อหรือ
ซ่อมแซมก็ต้องใช้เงินทุนท่ีสูง รวมท้ังในช่วง
ก่อนเกิดโควิดปี 2563 ได้ใช้เงินลงทุนไป 5 -
6 ล้ำนบำท และยังไม่มีเงินทุนใหม่เติมเข้ำมำ
เนื่องจำกรำยได้ในช่วงโควิด-19 ท่ีหำยไปจำกกำรประกำศล็อกดำวน์ท ำให้ด ำเนินกิจกำร
ไม่ได้ช่ัวครำว ประกอบกับประชำชนบำงส่วนกังวลในกำรมำใช้บริกำร (ท่ีมำ : ประชำชำติ
ธุรกิจ วันท่ี 10 พฤษภำคม 2565)

วิจัยธุรกิจรำยสำขำมีควำมเห็นว่ำ ควำมต้องกำรใช้บริกำรสวนสนุกโดยรวม
ในช่วงคร่ึงแรกปี 2565 ยังคงมีแนวโน้มชะลอตัวหรืออยู่ในระดับต่ำ ตำมสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของไวรัสโควิด-19 ท ำให้ผู้บริโภคมีควำมกังวลเก่ียวกับกำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด 
19 ในพ้ืนท่ีท่ีมีผู้คนแออัด รวมท้ังผู้บริโภคชำวไทยบำงส่วนยังคงระมัดระวังในกำรใช้จ่ำยจำก
ปัญหำหนี้ครัวเรือนและค่ำครองชีพท่ีสูง แม้ได้แรงหนุนจำกก ำลังซื้อของผู้บริโภคระดับกลำง –
บนท่ียังแข็งแกร่ง แต่มีจ ำนวนค่อนข้ำงจ ำกัด ประกอบกับนักท่องเท่ียวต่ำงชำติยังคงมีแนวโน้ม
อยู่ในระดับต่ำ อย่ำงไรก็ตำมคำดว่ำควำมต้องกำรใช้บริกำรสวนสนุกมีแนวโน้มค่อย ๆ ปรับตัว
ดีขึ้นในช่วงคร่ึงหลังปี 2565 ตำมกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในทิศทำง
ท่ีดีขึ้น และแนวโน้มกำรฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ กำรค้ำ กำรลงทุน รวมท้ังแนวโน้มกำรผ่อนคลำย
กำรเดินทำงระหว่ำงประเทศจำกท้ังประเทศไทย และประเทศอ่ืน ๆ ท่ีคำดว่ำจะปรับตัวดีขึ้น 
ส่งผลให้จ ำนวนนักท่องเท่ียวต่ำงชำติฟ้ืนตัวได้ชัดเจนมำกขึ้นจำกคร่ึงแรกปี 2565

Source: MOC




