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Rubber Sector

กยท. คาดราคายางพารา ป ี2565 มีแนวโนม้เพิม่ขึน้

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) รายงาน
สถานการณ์ราคายางพารา ปี  2565 มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น เพราะ อุตสาหกรรมยางล้อ
ฟ้ืนตัว  ประกอบกับความต้องการใช้ยางของ
โลกในปี 2565 จะมากกว่าผลผลิตท่ีออกสู่
ตลาด โดยเฉพาะผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก 
เช่น อินโดนีเซียท่ีคาดว่าผลผลิตยางพาราใน
อีก 3 ปี ข้างหน้าจะลดลงร้อยละ 30 เพราะ
ขาดแรงงานและไม่มีแนวทางการจัดการโรค
ใบร่วงท่ีดีพอ รวมท้ังเกษตรกรหันไปปลูก
ปาล์มน้ามันท่ีสร้างรายได้มากกว่า ส าหรับ 
ราคายางในปี 2565 จะสูงกว่ากิโลกรัมละ 60 
บาท ส่วนผลผลิตยางเดือน ม.ค.-เม.ย. 2565 
ท่ัวโลกมี 4.42 ล้านตัน และใช้ยาง 4.52 ล้าน
ตัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าท่ัวโลกมี ความต้องการใช้ยางมากกว่าผลผลิตยาง (ท่ีมา : กรุงเทพธุรกิจ 
วันท่ี 17 พฤษภาคม 2565)

วิจัยธุรกิจรายสาขาคาดว่าราคายางพาราโดยเฉล่ียท้ังปี 2565 จะอยู่ท่ีระดับ
ประมาณ 55-65 บาทต่อกก.  เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนท่ีมีราคาโดยเฉล่ียอยู่ท่ี 53.4 บาทต่อกก. เป็น
ผลจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานกรีดยาง และเกษตรกรบางส่วนหันไปปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ
แทน   ประกอบกับความต้องการบริโภคยางพาราจะสูงกว่าผลผลิตยางพาราของโลก รวมท้ัง
ระดับราคาน้ามันในตลาดโลกสูง ตลอดจนเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัว
เล็กน้อย อย่างไรก็ตามจะได้รับผลกระทบจากสต็อกยางพาราของโลกในปัจจุบันท่ียังอยู่ใน
ระดับมากกว่า 4.0 ล้านตัน  จากแนวโน้มสถานการณ์ราคายางพาราดังกล่าว ท าให้
อุตสาหกรรมเก่ียวเนื่ องต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมถุงมือยาง อุตสาหกรรมยางรถยนต์ 
อุตสาหกรรมช้ินส่วนรถยนต์ และอุตสาหกรรมช้ินส่วนเคร่ืองใช้ไฟฟ้า เป็นต้น จะยังได้รับ
ผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบรวมถึงค่าขนส่งท่ีสูง 

Source : Rubber Authority of Thailand



Animal Feed Sector

วิกฤตราคาเนื้อสตัว์แพง ไทยล้มแผนน าเขา้ขา้วสาลีอินเดีย

เอฟเฟ็กต์อินเดียส่ังห้ามส่งออกข้าวสาลี ดัน
ราคาตลาดโลกพุ่ง 60% โรงงานอาหารสัตว์
ป่วน พับแผนน าเข้าข้าวสาลี 900,000 ตัน 
ผู้ผลิตอาหารสัตว์ร้องกระทรวงพาณิชย์ขอ
ปรับขึ้นราคารวด 15% ด้านสมาคมผู้ผลิต
อาหารยอมรับกระทบต้นทุนอาหารทุกอย่าง
สูงขึ้นแน่ ราคาข้าวโพดท้ังใน - ประเทศเพ่ือน
บ้านถล่มซ้าพุ่งเฉียด กก.ละ 13 บาทสูงเป็น
ประวัติการณ์ เตือนรับมือเน้ือสัตว์ปรับขึ้น
ราคาตลอดท้ังปี 2565 ท้ังน้ีอินเดียประเทศ
ผู้ผลิตและส่งออกข้าวสาลีอันดับ 2 ของโลก

ได้ประกาศ “ห้ามส่งออกข้าวสาลี” เมื่อวันท่ี 15 พ.ค.ท่ีผ่านมา โดยให้เหตุผลภาวะอากาศ
ร้อนท่ีสุดในเดือนมีนาคมได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตข้าวสาลีของอินเดียลดลง ซึ่ง
การประกาศห้ามส่งออกดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อประเทศผู้น าเข้าข้าวสาลีจากอินเดีย 
รวมถึง ประเทศไทยท่ีเส่ียงต่อภาวะขาดแคลนและเผชิญต้นทุนอาหารสัตว์ท่ีเพ่ิมสูงขึ้น จาก
ก่อนหน้านี้ท่ีก็ได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนไปแล้ว (ท่ีมา : ประชาชาติธุรกิจ 
18 พ.ค. 2565)

วิจัยธุรกิจรายสาขา ประเมินว่า ต้นทุนการผลิตเน้ือสัตว์มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และ
ทรงตัวอยู่ในระดับสูง แม้ว่าภาครัฐมีมติยกเลิกมาตรการ 3:1 (ซื้อข้าวโพดในประเทศ 3 ส่วน 
ต่อการน าเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน) ช่ัวคราว 3 เดือน เพ่ิมโควต้าการน าเข้าข้าวโพด และลดภาษี
น าเข้าเหลือ 0% ก็ตาม เน่ืองจากยังเผชิญกับราคาข้าวสาลี ถ่ัวเหลือง และข้าวโพดใน
ตลาดโลกท่ีมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น เป็นผลจากอินเดียประกาศห้ามส่งออกข้าวสาลี หลังจาก
ราคาอาหารภายในอินเดียได้รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อท่ีพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ และ
สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน รวมถึงคล่ืนความร้อนท่ีท าให้ผลผลิตข้าวสาลีในประเทศลด
น้อยลง นอกจากราคาวัตถุดิบท่ีสูงแล้ว ยังมีต้นทุนค่าขนส่ง และค่าระวางเรือท่ีปรับสูง
เช่นกัน ตามราคาน้ามันในตลาดโลก  ดังน้ันเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์ยังเผชิญกับต้นทุนการเล้ียง
สัตว์ท่ีเพ่ิมขึ้น และมีความเส่ียงท่ีจะขาดทุนจากการเล้ียงได้ หากไม่สามารถบริหารต้นทุนให้
สอดคล้องกับราคาขายได้ 

Source:  Investing.com

Price of raw materials for animal feed in US future 
market



Construction Material Sector

DOHOME คาดการณ ์ยอดขายจากสาขาเดิมจะเติบโตรอ้ยละ 16-18 ในไตรมาสท่ี 2 ป ี2565 

2566 ส่วนแผนการเปิดสาขาในปีน้ี บริษัทต้ังเปิดขายสาขาใหญ่รวม 5 สาขา และต้ังเป้า
เปิด 5 สาขาต่อเนื่องถึงปี 2568 ซึ่งจะส่งผลให้ปี 2568 มีสาขารวมท้ังส้ิน 36 สาขา จาก
ปัจจุบันมีท้ังส้ิน 17 สาขา (ท่ีมา : ข่าวหุ้น วันท่ี 17 พฤษภาคม 2565) 

วิจัยธุรกิจรายสาขา มีความเห็นว่า ปริมาณการผลิตและจ าหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ในประเทศในปี 2565 มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ืองตามการขยายตัวท้ังการก่อสร้าง
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยมูลค่าการก่อสร้างภาคเอกชน มีแนวโน้มปรับเพ่ิมขึ้นจากแรง
หนุนของการผลิตและการส่งออกท่ีเติบโต  การปรับตัวดีขึ้นทางเศรษฐกิจของประเทศ และ
มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ ส่วนการก่อสร้างภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวตามการ
เร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 อีกท้ังมีแรงหนุนจากความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่ ด้านการแข่งขันในธุรกิจค้าวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มรุนแรงต่อเนื่อง ตาม
การขยายจ านวนสาขาของผู้ประกอบการรายใหญ่ ท้ังในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 
รวมท้ังเปิดสาขาในต่างประเทศกลุ่มอาเซียน ซึ่งนอกจากจะต้องแข่งขันจากผู้ประกอบการ
ในรูปแบบเดียวกันแล้ว ยังต้องแข่งขันกับตลาดท่ีเน้นจ าหน่ายสินค้าเฉพาะอย่าง จึงมีการ
แข่งขันท่ีสูงในบางผลิตภัณฑ์ อาทิ สินค้าเซรามิก สุขภัณฑ์ เป็นต้น    

ผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการ บริ ษัท ดูโฮม 
จ ากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แนวโน้มผล
ด าเนินงานในไตรมาสท่ี 2 ปี 2565 คาดว่า
ยอดขายจากสาขาเดิมจะเติบโตร้อยละ 16-
18 ส าหรับกลยุทธ์ในปีนี้  บริ ษัทมีแผน
ผลักดันยอดขายกลุ่มสินค้า House Brand 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 18 จากเดิมร้อยละ 16 โดย
จะจัดโปรโมช่ัน รวมถึงมีสินค้าใหม่ๆ ทยอย
เข้าสู่ตลาดในไตรมาส 2-3 น้ี ซึ่งจะท าให้
สินค้ามีความหลากหลายมากขึ้น และจะ
เพ่ิมสัดส่วนยอดขายเป็นร้อยละ 20 ในปี Source: BOT

Construction Material Sales Index



Healthcare Sector

SMD เปดิเผยรายได้จากการขายและการบรกิารในไตรมาส 1/2565 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 355 (YoY)

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เซนต์เมด 
จ ากัด (มหาชน) หรือ SMD ผู้ด าเนินจัด
จ าหน่ายเครื่ องมือแพทย์ในประเทศไทย 
เปิดเผยว่า ผลการด าเนินงานในไตรมาส 
1/2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและ
การบริการ จ านวน 708.65 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 355 จากช่วงเดียวกันของปี
ก่อน และมีก าไรสุทธิ  136.71 ล้านบาท 
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1,620 (YoY) ซึ่งได้รับผลบวก
จากความต้องการสินค้าเครื่องมือแพทย์
เพ่ิมขึ้นมาก โดยเฉพาะชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบเร่งด่วน หรือ ATK ท่ีเพ่ิมขึ้นอย่างมี
นัยส าคัญ จากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน นอกจากนี้ยังมีความ
ต้องการสินค้าในกลุ่มเวชบ าบัดวิกฤต กลุ่มการช่วยหายใจและเวชศาสตร์การนอนหลับ และ
กลุ่มเคร่ืองมือแพทย์ท่ัวไปท่ีมีความจ าเป็นต่อการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วย (ท่ีมา : 
โพสต์ทูเดย์ วันท่ี 18 พฤษภาคม 2565) 

วิจัยธุรกิจรายสาขามีความเห็นว่า ตลาดเครื่องมือแพทย์ในประเทศในปี 2565 
โดยเฉพาะวัสดุส้ินเปลือง และน้ายาชุดวินิจฉัยโรค มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเน่ือง ตามการ
ขยายการให้บริการอย่างต่อเน่ืองของโรงพยาบาลต่าง ๆ ท้ังโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน 
จ านวนประชากรท่ีเพ่ิมขึ้นทุกปี การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และคนไทยให้ความสนใจกับการดูแล
สุขภาพมากขึ้น รวมท้ังยังคงได้แรงหนุนจากความต้องการวัสดุหรือเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการ
ตรวจหาเชื้อโควิด-19  ประกอบกับการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วและการแข่งขันท่ี
รุนแรง ส่งผลให้มีการเปล่ียนเคร่ืองมือแพทย์ให้ทันสมัยตลอดเวลา เพ่ือเพ่ิมความสามารถใน
การแข่งขัน ขณะท่ีครุภัณฑ์ทางการแพทย์มีแนวโน้มปรับเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ และการลงทุนของผู้ประกอบการท่ีเก่ียวเนื่อง อย่างไรก็ตามยังถูกกดดันจากจ านวน
นักท่องเท่ียวท่ีต่า และค่าครองชีพท่ีสูง  

Source: MOC

Import of Medical equipment 




