23 – 27 พฤษภาคม 2565

Rubber Sector
กยท. คาดราคายางพารา ปี 2565 มีแนวโน้มเพิม
้
่ ขึน
การยางแห่ ง ประเทศไทย (กยท.) รายงาน
สถานการณ์ ราคายางพารา ปี 2565 มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น เพราะ อุตสาหกรรมยางล้อ
ฟื้ นตัว ประกอบกับความต้องการใช้ยางของ
โลกในปี 2565 จะมากกว่ าผลผลิ ตที่ ออกสู่
ตลาด โดยเฉพาะผู้ผลิตยางรายใหญ่ของโลก
เช่น อินโดนีเซียที่คาดว่าผลผลิตยางพาราใน
อี ก 3 ปี ข้ างหน้าจะลดลงร้อยละ 30 เพราะ
ขาดแรงงานและไม่มีแนวทางการจัดการโรค
ใบร่ ว งที่ ดี พอ รวมทั้ งเกษตรกรหั นไปปลู ก
ปาล์ มน้ ามั นที่ สร้ างรายได้ มากกว่ า ส าหรั บ
ราคายางในปี 2565 จะสูงกว่ากิโลกรัมละ 60
บาท ส่วนผลผลิตยางเดื อน ม.ค.-เม.ย. 2565
Source : Rubber Authority of Thailand
ทั่วโลกมี 4.42 ล้านตัน และใช้ยาง 4.52 ล้าน
ตัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทั่วโลกมี ความต้องการใช้ยางมากกว่าผลผลิตยาง (ที่มา : กรุ งเทพธุรกิจ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565)

วิ จัยธุ รกิ จรายสาขาคาดว่ าราคายางพาราโดยเฉลี่ ยทั้ งปี 2565 จะอยู่ที่ ระดั บ
ประมาณ 55-65 บาทต่อกก. เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีราคาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 53.4 บาทต่อกก. เป็น
ผลจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานกรีดยาง และเกษตรกรบางส่วนหันไปปลูกพืชชนิด อื่นๆ
แทน ประกอบกับความต้องการบริโภคยางพาราจะสูงกว่าผลผลิตยางพาราของโลก รวมทั้ง
ระดับราคาน้ามันในตลาดโลกสูง ตลอดจนเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัว
เล็ กน้อย อย่างไรก็ตามจะได้ รับผลกระทบจากสต็อกยางพาราของโลกในปัจจุบันที่ ยังอยู่ใน
ระดั บ มากกว่ า 4.0 ล้ า นตั น จากแนวโน้ ม สถานการณ์ ร าคายางพาราดั ง กล่ า ว ท าให้
อุ ต สาหกรรมเกี่ ย วเนื่ องต่ า งๆ เช่ น อุ ต สาหกรรมถุ ง มื อ ยาง อุ ต สาหกรรมยางรถยนต์
อุ ตสาหกรรมชิ้ นส่ วนรถยนต์ และอุ ตสาหกรรมชิ้นส่ วนเครื่ องใช้ไฟฟ้ า เป็ นต้ น จะยั งได้ รั บ
ผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบรวมถึงค่าขนส่งที่สูง

Animal Feed Sector
วิกฤตราคาเนื้อสัตว์แพง ไทยล้มแผนนาเข้าข้าวสาลีอินเดีย
Price of raw materials for animal feed in US future
market

Source: Investing.com

เอฟเฟ็ กต์ อิ นเดี ยสั่ งห้ ามส่ งออกข้ าวสาลี ดั น
ราคาตลาดโลกพุ่ ง 60% โรงงานอาหารสั ตว์
ป่ ว น พั บ แผนน าเข้ า ข้ า วสาลี 900,000 ตั น
ผู้ ผ ลิ ต อาหารสั ต ว์ ร้ อ งกระทรวงพาณิ ช ย์ ข อ
ปรั บ ขึ้ น ราคารวด 15% ด้ า นสมาคมผู้ ผ ลิ ต
อาหารยอมรั บกระทบต้ นทุนอาหารทุ กอย่าง
สูงขึ้นแน่ ราคาข้าวโพดทั้งใน - ประเทศเพื่อน
บ้ านถล่ มซ้ าพุ่ งเฉี ยด กก.ละ 13 บาทสู งเป็ น
ประวั ติ ก ารณ์ เตื อ นรั บ มื อ เนื้ อสั ต ว์ ป รั บ ขึ้ น
ราคาตลอดทั้ งปี 2565 ทั้ งนี้ อิ นเดี ยประเทศ
ผู้ผลิตและส่งออกข้าวสาลีอันดับ 2 ของโลก

ได้ ประกาศ “ห้ามส่งออกข้าวสาลี ” เมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา โดยให้เหตุผลภาวะอากาศ
ร้อนที่สุดในเดื อนมีนาคมได้ ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตข้าวสาลีของอินเดี ยลดลง ซึ่ง
การประกาศห้ามส่งออกดั งกล่ าวได้ ส่งผลกระทบต่ อประเทศผู้นาเข้าข้าวสาลีจากอิ นเดี ย
รวมถึง ประเทศไทยที่เสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนและเผชิญต้นทุนอาหารสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้น จาก
ก่อนหน้านี้ที่ก็ได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซีย -ยูเครนไปแล้ว (ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ
18 พ.ค. 2565)
วิจัยธุรกิจรายสาขา ประเมินว่า ต้นทุนการผลิตเนื้อสัตว์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และ
ทรงตัวอยู่ในระดับสูง แม้ว่าภาครัฐมีมติยกเลิกมาตรการ 3:1 (ซื้อข้าวโพดในประเทศ 3 ส่วน
ต่อการนาเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน) ชั่วคราว 3 เดือน เพิ่มโควต้าการนาเข้าข้าวโพด และลดภาษี
น าเข้ า เหลื อ 0% ก็ ตาม เนื่ องจากยั ง เผชิ ญ กั บราคาข้ าวสาลี ถั่ วเหลื อง และข้ าวโพดใน
ตลาดโลกที่มีแนวโน้มปรับสูงขึ้น เป็นผลจากอินเดี ยประกาศห้ามส่งออกข้าวสาลี หลังจาก
ราคาอาหารภายในอินเดี ยได้ รับผลกระทบจากอัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงเป็นประวัติการณ์ และ
สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน รวมถึงคลื่นความร้อนที่ทาให้ผลผลิตข้าวสาลีในประเทศลด
น้ อยลง นอกจากราคาวั ตถุ ดิ บที่ สู งแล้ ว ยั งมี ต้ นทุ นค่ าขนส่ ง และค่ าระวางเรื อที่ ปรั บสู ง
เช่นกัน ตามราคาน้ามันในตลาดโลก ดังนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ยังเผชิญกับต้นทุนการเลี้ยง
สัตว์ที่เพิ่มขึ้น และมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนจากการเลี้ยงได้ หากไม่สามารถบริหารต้นทุนให้
สอดคล้องกับราคาขายได้

Construction Material Sector
DOHOME คาดการณ์ ยอดขายจากสาขาเดิมจะเติบโตร้อยละ 16-18 ในไตรมาสที่ 2 ปี 2565
ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ดการ บริ ษั ท ดู โ ฮม
Construction Material Sales Index
จ ากั ด (มหาชน) เปิ ด เผยว่ า แนวโน้ ม ผล
ดาเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2565 คาดว่ า
ยอดขายจากสาขาเดิมจะเติบโตร้อยละ 1618 ส าหรั บ กลยุ ท ธ์ ใ นปี นี้ บริ ษั ท มี แ ผน
ผลักดันยอดขายกลุ่มสินค้า House Brand
เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากเดิ มร้อยละ 16 โดย
จะจัดโปรโมชั่น รวมถึงมีสินค้าใหม่ๆ ทยอย
เข้ า สู่ ต ลาดในไตรมาส 2-3 นี้ ซึ่ ง จะท าให้
สิ น ค้ า มี ค วามหลากหลายมากขึ้ น และจะ
Source: BOT
เพิ่มสัดส่วนยอดขายเป็นร้อยละ 20 ในปี
2566 ส่วนแผนการเปิดสาขาในปีนี้ บริษัทตั้ งเปิดขายสาขาใหญ่รวม 5 สาขา และตั้ งเป้า
เปิด 5 สาขาต่ อเนื่องถึ งปี 2568 ซึ่งจะส่งผลให้ปี 2568 มีสาขารวมทั้ งสิ้ น 36 สาขา จาก
ปัจจุบันมีท้ังสิ้น 17 สาขา (ที่มา : ข่าวหุ้น วันที่ 17 พฤษภาคม 2565)

วิจัยธุรกิจรายสาขา มีความเห็นว่า ปริมาณการผลิตและจาหน่ายวัสดุก่อสร้าง
ในประเทศในปี 2565 มี แ นวโน้ ม เติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตามการขยายตั ว ทั้ ง การก่ อ สร้ า ง
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยมูลค่ าการก่อสร้างภาคเอกชน มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นจากแรง
หนุนของการผลิตและการส่งออกที่เติบโต การปรับตัวดีข้ึนทางเศรษฐกิจของประเทศ และ
มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของภาครัฐ ส่วนการก่อสร้างภาครัฐมีแนวโน้มขยายตัวตามการ
เร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี 2565 อีกทั้งมีแรงหนุนจากความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่ ด้ านการแข่งขันในธุรกิจค้ าวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มรุ นแรงต่อเนื่อง ตาม
การขยายจานวนสาขาของผู้ประกอบการรายใหญ่ ทั้ งในพื้นที่ กรุ งเทพฯ และต่ างจั งหวั ด
รวมทั้งเปิดสาขาในต่างประเทศกลุ่มอาเซียน ซึ่งนอกจากจะต้องแข่งขันจากผู้ประกอบการ
ในรู ปแบบเดี ยวกันแล้ว ยังต้องแข่งขันกับตลาดที่เน้นจาหน่ายสินค้ าเฉพาะอย่าง จึงมีการ
แข่งขันที่สูงในบางผลิตภัณฑ์ อาทิ สินค้าเซรามิก สุขภัณฑ์ เป็นต้น

Healthcare Sector
SMD เปิดเผยรายได้จากการขายและการบริการในไตรมาส 1/2565 เพิม
้ ร้อยละ 355 (YoY)
่ ขึน
ประธานเจ้ าหน้าที่ บริ หาร บริษัท เซนต์ เมด
Import of Medical equipment
จ ากั ด (มหาชน) หรื อ SMD ผู้ ด าเนิ นจั ด
จ าหน่ า ยเครื่ องมื อ แพทย์ ใ นประเทศไทย
เปิ ด เผยว่ า ผลการด าเนิ น งานในไตรมาส
1/2565 บริ ษั ทฯ มี รายได้ จากการขายและ
การบริ การ จ านวน 708.65 ล้ านบาท
เพิ่ มขึ้ นร้อยละ 355 จากช่ วงเดี ยวกันของปี
ก่ อ น และมี ก าไรสุ ท ธิ 136.71 ล้ า นบาท
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,620 (YoY) ซึ่งได้รับผลบวก
Source: MOC
จากความต้องการสินค้าเครื่องมือแพทย์
เพิ่มขึ้นมาก โดยเฉพาะชุดตรวจคัดกรองโควิด -19 แบบเร่งด่วน หรือ ATK ที่เพิ่มขึ้นอย่างมี
นัยสาคั ญ จากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิ ด -19 สายพันธุ์โอมิครอน นอกจากนี้ยังมีความ
ต้องการสินค้าในกลุ่มเวชบาบัดวิกฤต กลุ่มการช่วยหายใจและเวชศาสตร์การนอนหลับ และ
กลุ่มเครื่องมือแพทย์ท่ัวไปที่มีความจาเป็นต่อการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วย (ที่มา :
โพสต์ทูเดย์ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565)
วิจัยธุ รกิจรายสาขามีความเห็นว่า ตลาดเครื่องมือแพทย์ในประเทศในปี 2565
โดยเฉพาะวั สดุสิ้นเปลื อง และน้ายาชุ ดวิ นิจฉัยโรค มีแนวโน้มเติ บโตอย่างต่ อเนื่อง ตามการ
ขยายการให้บริการอย่างต่ อเนื่องของโรงพยาบาลต่ าง ๆ ทั้ งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน
จานวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทุกปี การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และคนไทยให้ความสนใจกับการดูแล
สุขภาพมากขึ้ น รวมทั้ งยั งคงได้ แรงหนุ นจากความต้ องการวั สดุ หรือเครื่องมือเพื่ อใช้ ในการ
ตรวจหาเชื้ อโควิ ด-19 ประกอบกั บการเปลี่ ยนแปลงเทคโนโลยี ที่ รวดเร็ วและการแข่ งขั นที่
รุ นแรง ส่งผลให้มีการเปลี่ยนเครื่องมือแพทย์ให้ทันสมัยตลอดเวลา เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแข่งขัน ขณะที่ครุภัณฑ์ทางการแพทย์มีแนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามการขยายตัวของ
เศรษฐกิจ และการลงทุนของผู้ประกอบการที่เกี่ยวเนื่อง อย่างไรก็ตามยังถูกกดดั นจากจานวน
นักท่องเที่ยวที่ต่า และค่าครองชีพที่สูง

