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Automobile Sector 

ยอดขายรถยนต์ในเดือน เม.ย. 2565  เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.1(yoy)

ยอดขายรถยนต์ภายในประเทศของเดือน
เมษายน 2565 มีจ านวนท้ังส้ิน 63,427 คัน 
ลดลงจากเดือนมีนาคม 2565 ร้อยละ 27.3 
แต่เพ่ิมขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีท่ีแล้ว ร้อย
ละ 9.1 จากการผ่อนคลายการลอคดาวน์ 
รวมท้ังมีการส่งมอบรถยนต์ให้ผู้จองรถยนต์
ในงาน บางกอก อินเตอร์เนชันแนล มอเตอร์
โชว์ การผ่อนคลายข้อจ ากัดนักท่องเท่ียวเข้า
ประเทศให้มีความสะดวกมากขึ้น ท าให้มีเงิน
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น อย่างไรก็ตาม 
ยังกังวลเก่ียวกับราคาน้ามันท่ีเพ่ิมขึ้นมาก
และค่าเงินบาทท่ีอ่อนค่ามากในรอบหลายปี ส่งผลให้ต้นทุนสินค้าหลายอย่างเพ่ิมขึ้น รวมท้ังหน้ี
ครัวเรือนท่ีอยู่ในระดับสูง กระทบต่ออ านาจซื้อของประชาชนลดลง(ท่ีมา : ไทยรัฐ วันท่ี 23 
พฤษภาคม 2565) 

วิจัยธุรกิจรายสาขา มองว่า ยอดขายรถยนต์โดยรวมในเดือนเมษายน 2565 อยู่
ในระดับต่า และต่ากว่ายอดขายในภาวะปกติท่ีระดับประมาณ 98,300 คันต่อเดือน โดยตลาด
รถยนต์ถูกกดดันจากปัญหาการขาดแคลนชิพท าให้การส่งมอบรถยนต์บางรุ่นล่าช้า  
เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวต่า ราคาน้ามันสูง ปัญหาหน้ีครัวเรือน ค่าครองชีพท่ีสูง ท าให้
ผู้บริโภคยังคงมีความระมัดระวังการใช้จ่าย โดยเฉพาะการซื้อสินค้าคงทนท่ีมีราคาสูง แม้จะ
ได้แรงหนุนจากการส่งมอบรถยนต์จากงานมอเตอร์โชว์ การผ่อนคลายความเข้มงวดในการ
ปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงิน การออกรถยนต์รุ่นใหม่และการส่งเสริมการขายของค่าย
รถยนต์ต่างๆ ดังน้ันการแข่งขันของธุรกิจตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ มีแนวโน้มรุนแรงอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะตัวแทนจ าหน่ายรถยนต์ท่ีเป็น non leading  brands ยังคงประสบปัญหา
ในการด าเนินธุรกิจ

Source : FTI



Poultry Sector 

มาเลเซยีระงับสง่ออกไก่ ถือเปน็โอกาสของไทย

บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) เปิดเผยว่า กรณีรัฐบาลมาเลเซีย 
หารือร่วมกับบริษัทจ าหน่ายและกลุ่มผู้เล้ียง
สัตว์ปีก 12 แห่งในประเทศ และมีมติระงับ
การส่งออกเน้ือสัตว์ปีก เร่ิมมีผลวันท่ี 1 มิ.ย. 
2565 ซึ่ งจะกระทบกับสิงคโปร์มากสุด 
เนื่องจากน าเข้าไก่จากมาเลเซีย 1 ใน 3 ของ
การน าเข้า ขณะท่ีไทยส่งออกเพียงร้อยละ 3 
ของมูลค่าการส่งออกไก่ โดยมูลค่าการส่งออก
ไก่ไปสิงคโปร์ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ใน 3 เดือน
แรกของปี 2565 เพียง 27 ล้านเหรียญสหรัฐ

คิดเป็นร้อยละ 3 ของมูลค่าส่งออกไก่จากไทย แม้ข่าวดังกล่าวจะไม่ได้บวกมากต่อผู้ส่งออก
ไก่ไทย เนื่องจากสิงคโปร์เป็นตลาดท่ีเล็ก และไทยส่งออกไปเพียง 100 ล้านเหรียญสหรัฐต่อ
ปีเท่าน้ัน แต่คาดอาจได้ยอดขายในตลาดดังกล่าวเพ่ิม  (ท่ีมา : ประชาชาติ วันท่ี 25 
พฤษภาคม 2565) 

วิจัยธุรกิจรายสาขา คาดว่า อุตสาหกรรมไก่ของไทยได้ประโยชน์จากการ
บริโภคเน้ือไก่ในประเทศมีแนวโน้มปรับเพ่ิมขึ้นชัดเจน ส่วนหน่ึงเพ่ือทดแทนเน้ือหมูท่ีมีราคา
แพง ท่ามกลางต้นทุนการผลิตไก่เน้ือมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และทรงตัวอยู่ในระดับสูง ขณะท่ี
การส่งออกยังได้รับแรงหนุนจากความต้องการเน้ือและผลิตภัณฑ์ไก่ท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมาก 
โดยเฉพาะไก่แปรรูปในตลาดยุโรป และสหราชอาณาจักร หลังจากความขัดแย้งระหว่าง
รัสเซียและยูเครน ส่งผลให้ยูเครนไม่สามารถส่งออกไก่เข้าสู่สหภาพยุโรปได้ รวมถึงกรณีท่ี
มาเลเซียจะระงับส่งออกไก่ต้ังแต่ มิ.ย. 2565 ถือเป็นโอกาสของไทยท่ีได้ผลบวกจากการท่ี
ลูกค้าบางส่วนหันมาซื้อไก่จากไทยมากขึ้นแทน  อย่างไรก็ตามการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่ของ
ไทยยังเผชิญกับการแข่งขันท่ีรุนแรงเช่นกัน เน่ืองจากต้นทุนการผลิตเน้ือและผลิตภัณฑ์ไก่
ของไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่งขันส าคัญ โดยเฉพาะสหรัฐฯ และบราซิล ประกอบกับยังได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และค่าระวางเรือท่ีสูง รวมถึงการขาด
แคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว  

Source:  MOC



Wood Product Sector

ECF เผยก าไร Q1/65 ลดลงรอ้ยละ 11.04 ตามต้นทนุการผลิตท่ีสงูขึน้ แม้รายได้เพิม่

อินเดีย และสหรัฐฯ ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ร้อยละ 55 
และจ าหน่ายภายในประเทศร้อยละ 45 ส่วนก าไรสุทธิปรับตัวลดลง เนื่องจากต้นทุนการ
ผลิตท่ีสูงขึ้น และค่าครองชีพสูง ท าให้ผู้บริโภคระมัดระวังในการจับจ่ายใช้สอย (ท่ีมา : ข่าว
หุ้น วันท่ี 22 พฤษภาคม 2565)

วิจัยธุรกิจรายสาขา มีความเห็นว่า ความต้องการเฟอร์นิเจอร์ไม้ในประเทศมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยในคร่ึงหลังของปี 2565 จากการฟ้ืนตัวของธุรกิจเก่ียวเนื่อง การ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมท้ังหลายบริษัทยังคงใช้นโยบายการท างานแบบ Hybrid โดยให้
พนักงานท างานท่ีบ้านร่วมกับการเข้าอาคารส านักงาน ท าให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมซื้ อ
เฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสมแก่การท างานเพ่ิมมากขึ้น ท้ังน้ีตลาดเฟอร์นิเจอร์ไม้ระดับล่างจะ
ฟ้ืนตัวได้ช้ากว่าตลาดกลาง-บน เพราะถูกกดดันจากปัญหาหนี้ครัวเรือน ส่งผลให้ผู้บริโภค
ในตลาดดังกล่าวยังระมัดระวังการใช้จ่าย อีกท้ังสินค้าในตลาดไม่มีความแตกต่างกันมากนัก 
และต้องแข่งขันกับเฟอร์นิเจอร์ไม้จากจีนท่ีมีราคาถูกกว่า ส่วนการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้มี
แนวโน้มขยายตัวต่อเน่ือง เป็นผลจากความต้องการของสหรัฐอเมริกาเพ่ิมขึ้นตามเศรษฐกิจ
ท่ีเติบโต รวมท้ังการส่ังซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้จากไทยทดแทนสินค้าจากจีน ซึ่งเป็นผลจาก
สงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐท่ีคาดว่ายังมีต่อเนื่อง    

กรรมการผู้จัดการ บมจ. อีสต์โคสท์เฟอร์นิ
เทค เปิดเผยว่า บริษัทมีรายได้รวมไตรมาส 
1/65 ท่ีระดับ 420.56 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น
จากช่วงเดียวของปีก่อนร้อยละ 1.63 และมี
ก าไรสุทธิ 12.35 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
11.04 ท้ังน้ีรายได้รวมของบริษัทยังคง
เติบโตจากการจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้
ภายในประเทศท่ีขยายตัวร้อยละ 5.73 
ขณะท่ีรายได้จากการส่งออกลดลงร้อยละ 
4.19 โดยบริษัทมีเป้าหมายขยายฐานการ
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ไม้ส่งออกไปประเทศ Source: OIE

Wood Furniture Production



Media Sector

VGI คาดบรษัิทมแีนวโนม้เติบโตรอ้ยละ 60 – 70 จากชว่งเดียวกันปก่ีอน 

กรรมการผู้อ านวยการใหญ่ บริษัท วีจีไอ 
((VGI) คาดว่าในปี 2565 บริษัทมีแนวโน้ม
เติบโตร้อยละ 60–70 จากปีก่อน  โดย
ต้ังเป้าหมายรายได้ในปี 2565 ไว้ท่ี 6,500 –
7,000 ล้านบาท โดยได้รับแรงหนุนจาก
จ านวนผู้โดยสาร BTS และการท่องเท่ียวท่ี
เร่ิมฟ้ืนตัว ซึ่งจะช่วยให้ยอดขายส่ือโฆษณา 
และบริการด้านดิจิทัลดีขึ้น โดยในปีท่ีผ่าน
มาธุรกิจส่ือโฆษณา ได้รับความนิยมมากขึ้น
ในหมู่แบรนด์ระดับประเทศและระดับโลก
โดยเฉพาะสื่อ BTS Train Body ส่วนธุรกิจบริการช าระเงินได้เดินหน้าขยายการให้บริการ
ด้านดิจิทัลและออนไลน์อย่างต่อเนื่อง (ท่ีมา : Hoonsmart วันท่ี 26 พฤษภาคม 2565) 

วิจัยธุรกิจรายสาขามีความเห็นว่า ตลาดโฆษณาในปี 2565 มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
เล็กน้อยประมาณร้อยละ 5 จากปีก่อน หรือมีมูลค่าประมาณ 114,000 ล้านบาท ตามแนวโน้ม
การเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศและการส่งออก การปรับตัวดีขึ้นของการลงทุน ประกอบ
กับภาคการท่องเท่ียวในช่วงคร่ึงหลังปี 2565 มีแนวโน้มฟ้ืนตัวชัดเจนจากช่วงเดียวกันปีก่อน 
นอกจากน้ีประชาชนเร่ิมคุ้นเคยกับการใช้ชีวิตอยู่กับการระบาดท่ีมีผู้ติดเช้ือโควิด-19 ระดับ
หน่ึง ส่งผลให้มีการท ากิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการยังคงได้รับ
แรงกดดันจากปัญหาหนี้ครัวเรือน ค่าครองชีพท่ีสูง ท าให้ผู้บริโภคบางส่วนยังคงชะลอการใช้
จ่ายโดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือย ประกอบกับเผชิญกับต้นทุนการผลิต และค่าขนส่งสินค้า
ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์   




