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IRPC ลุ้นปนีีพ้ลิกก าไร ค่าการกล่ัน-ปโิตรเคมฟีื้ น

บาร์เรลต่อวัน จากปี 2565 ท่ีเฉล่ียราว 101 ล้านบาร์เรลต่อวัน ส าหรับธุรกิจปิโตรเคมี ในปี 
2566 คาดว่าความต้องการของตลาดจะเติบโต 1.5 – 2.0% หนุนจากการเปิดประเทศของจีน 
และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยท้ังการลงทุนจากภาครัฐ และส่งเสริมการใช้จ่าย
ภายในประเทศมากขึ้น (ท่ีมา : ทันหุ้น วันท่ี 28 ก.พ. 2566)

วิจัยธุรกิจรายสาขาคาดว่า ค่าการกล่ัน (GRM) ในปี 2566 มีแนวโน้มลดลง มา
อยู่ท่ี 5 – 6 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จาก 10.7 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปี 2565 เนื่องจากการ
บริโภคน้ามันยังถูกกดดันจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และอัตราเงินเฟ้อท่ีสูง แม้ความต้องการ
น้ามันในประเทศจีนจะเพ่ิมขึ้น หลังจากจีนเปิดประเทศเร็วกว่าท่ีคาด และความต้องการ
น้ามันอากาศยานท่ีเพ่ิมขึ้นมาก ตามการฟ้ืนตัวของการท่องเท่ียวท่ัวโลก ก็ตาม ขณะท่ี
อุปทานโรงกล่ันน้ามันในตลาดโลกยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะจากจีน และตะวันออก
กลาง ส่วนโรงกล่ันน้ามันไทยจะยังได้ประโยชน์จากการบริโภคน้ามันส าเร็จรูปในประเทศท่ี
เพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะการบริโภคน้ามันอากาศยานท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมาก ตามการเพ่ิมขึ้น
ของจ านวนนักท่องเท่ียว โดยส านักวิจัยคาดว่านักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมา
ท่องเท่ียวในไทยจะอยู่ท่ี 28.0 ล้านคนในปี 2566 จาก 11.2 ล้านคนในปี 2565 หลังจากเดือน
มกราคม 2566 จ านวนนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเพ่ิมขึ้นมาอยู่ท่ี 2.1 ล้านคน เพ่ิมขึ้น 
1,503% เม่ือเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน  อย่างไรก็ตามธุรกิจโรงกล่ันน้ามันยังมีความเส่ียงจาก
การชะลอตัวถึงถดถดถอยของเศรษฐกิจโลก กระทบต่อการบริโภคน้ามัน และค่าการกล่ัน
น้ามัน ประกอบกับราคาน้ามันดิบท่ีมีแนวโน้มลดลงมาระดับหน่ึง อาจจะส่งผลให้โรงกล่ัน
น้ามันขาดทุนจาก Stock น้ามันได้

ผู้จัดการฝ่ายการเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ 
บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) หรือ IRPC 
กล่าวว่า ผลการด าเนินงานของบริษัทได้ผ่าน
จุดต่าสุดแล้ว สะท้อนจากอัตราการกล่ัน
เฉล่ียท้ังปี 2566 จะเพ่ิมขึ้นเป็น 93% หรือ
ราว 1.9  - 2.0 แสนบาร์เรลต่อวัน (KBD) 
เนื่ องจากปีนี้ไม่มีแผนการหยุดซ่อมบ ารุง
ใหญ่ เบื้ องต้นคาดการณ์ความต้องการใช้
น้ามันดิบท่ัวโลกท้ังปี 2566 จะสูงขึ้นราว 2 
ล้านบาร์เรลต่อวัน แตะระดับ 103 ล้าน



Construction Sector        

รายได้และก าไรของโฮมโปรสงูขึน้จากอนสิงคข์องการบรโิภคและการท่องเท่ียวท่ีฟื้ นตัว 

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ หรือ HMPRO 
เปิดเผยว่า ในปี 2565 บริษัทมีรายได้รวม 6.9 
หม่ืนล้านบาท เพ่ิมขึ้น 5.5 พันล้านบาทหรือ
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.55 จากปีก่อนหน้า โดยมี
ก าไรสุทธิ 6.2 พันล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
7.47 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า 
ซึ่งประกอบไปด้วยการเพ่ิมขึ้นของรายได้จาก
การขายสินค้าและรายได้จากการให้บริการ
ลูกค้า (Home Service) ซึ่งบริษัทคาดว่าการ
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นเป็นผลมาจากการกลับมาเปิด

ให้บริการทุกสาขา เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และยังได้รับอานิสงส์จากการฟ้ืน
ตัวของภาคการบริโภคในประเทศและการฟ้ืนตัวของภาคการท่องเท่ียว โดยเฉพาะพ้ืนท่ี
ภาคใต้ แต่อย่างไรก็ตาม ต้นทุนของธุรกิจก็มีการปรับตัวสูงขึ้นจากค่าขนส่งในการกระจาย
สินค้าสู่สาขาต่าง ๆ ท่ีมีการปรับตัวสูงขึ้นจากราคาน้ามันท่ีสูงขึ้น (ท่ีมา: ผู้จัดการรายวัน 27 
กุมภาพันธ์ 2566)

วิจัยธุรกิจรายสาขามีความเห็นว่า ธุรกิจจ าหน่ายวัสดุ/อุปกรณ์ก่อสร้าง และ
เฟอร์นิเจอร์ มีแนวโน้มเติบโตในปี 2566 เน่ืองจากการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจในประเทศ
อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะในภาคการท่องเท่ียวท่ีฟ้ืนตัวขึ้นอย่างชัดเจน ซึ่งจะช่วยหนุน
การบริโภค และการจับจ่ายใช้สอยในประเทศ โดยเม่ือการท่องเท่ียวคึกคักขึ้น ผู้ประกอบการ
ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจเก่ียวเนื่อง เช่น  ร้านค้า, ร้านอาหาร มีความต้องการในการปรับปรุง, 
ซ่อมแซม และตกแต่ง เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวท่ีฟ้ืนตัวขึ้น ท าให้อุปสงค์ของการก่อสร้าง, วัสดุ
ก่อสร้าง และเฟอร์นิเจอร์ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากน้ีการฟ้ืนตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ โดย
เฉพาะท่ีอยู่อาศัย ส่งผลให้ความต้องการวัสดุก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์ปรับตัวสูงขึ้นด้วย
เช่นกัน อย่างไรก็ตามอุปสงค์จากการก่อสร้างภาครัฐอาจยังไม่ฟ้ืนได้อย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะใน
ไตรมาส 1-2 ของปี 2566 เพราะยังอยู่ในช่วงการเปล่ียนแปลงทางการเมือง ซึ่งท าให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณชะลอตัวลง โดยเฉพาะส าหรับการก่อสร้าง อีกท้ังยังมีอุปสรรคของค่า
ขนส่งท่ีสูงขึ้น จากราคาพลังงานท่ีผันผวน และราคาวัสดุก่อสร้างท่ียังอยู่ในระดับสูง 

Source: NESDB

Construction Value at Current Price
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นายกสมาคมประกันชวิีตไทยคาดเบีย้ประกันชวิีตป ี2566 มีแนวโนม้เติบโตรอ้ยละ 0 – 2 (YoY)

2566 สมาคมประกันชีวิตไทย คาดการณ์ว่าธุรกิจประกันชีวิตจะมีเบี้ยประกันภัยรับรวม
ประมาณ 612,500 – 623,500 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตระหว่างร้อยละ 0 – 2 จากช่วง
เดียวกันปีก่อน (ท่ีมา : ทันหุ้น วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2566)

วิจัยธุรกิจรายสาขามีความเห็นว่า เบี้ยประกันชีวิตรับโดยตรงรวมในปี 2566 
ยังคงอยู่ในระดับทรงตัวหรือเพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ 1 – 2  จากปีก่อนหน้า โดยยังได้รับแรง
กดดันเศรษฐกิจของประเทศท่ีขยายตัวต่า ปัญหาหน้ีครัวเรือน ค่าครองชีพท่ีสูง ท าให้
ผู้บริโภคบางส่วนยังคงระมัดระวังและชะลอการใช้จ่าย อย่างไรก็ตามวิจัยธุรกิจรายสาขามี
ความเห็นเพ่ิมเติมว่าในระยะยาวธุรกิจประกันชีวิตมีแนวโน้มเติบโตต่อเน่ือง จากการท่ี
ประชาชนเห็นความส าคัญในการท าประกันชีวิตมากขึ้น การเพ่ิมขึ้นของอัตราค่า
รักษาพยาบาลในทุก ๆ ปี แนวโน้มการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการเกิดโรคอุบัติใหม่ ๆ 
ประกอบกับอัตราผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตต่อประชากรในปัจจุบันยังอยู่ในระดับท่ีไม่สูง
มากนัก รวมถึงแรงจูงใจจากถึงสิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษี

นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เผยภาพรวม
ธุรกิจประกันชีวิตของปี 2565 ระหว่าง 
มกราคม - ธันวาคม มีเบี้ยประกันภัยรับ
รวมอยู่ท่ี 611,374 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 
0.45 เมื่ อเทียบกับ ปี 2564 จ าแนกเป็น 
เบี้ยประกันภัยรับรายใหม่จ านวน 169,878 
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.49 และเบี้ย
ประกันภัยรับปีต่อไปจ านวน 441,496 ล้าน
บาท หดตัวร้อยละ 0.43 โดยมีอัตราความ
คงอยู่ของกรมธรรม์ร้อยละ 82 ส าหรับปี Source : The Thai Life Assurance Association
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การสง่ออกไปลาว ถูกกดดันจากเงินกบีอ่อนคา่ 

ผู้จัดการบริษัทไลออนกรีน จ ากัด เปิดเผยถึงสถานการณ์การส่งออกสินค้าไป
ยัง สปป.ลาว หลังจากพ้นช่วงโรคระบาดโควิด-19 ไปแล้วน้ัน ถือเป็นช่วงชะลอตัว เม่ือ
เปรียบเทียบกับช่วงท่ียังไม่เกิดโรคโควิด-19 ทางบริษัทไลออนกรีนเป็นตัวแทนน าส่งสินค้า
หลายประเภท โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ การส่งออก
ค่อนข้างดี เกิดสภาพคล่อง แต่เมื่อเกิดโรคโควิด-19 มาจนถึงขณะน้ีแม้ว่าจะสามารถเปิด
ประเทศ แต่ยอดค าส่ังซื้อสินค้าก็ยังคงไม่เพ่ิมขึ้น ลูกค้าก็ลดปริมาณการส่ังซื้อลง สาเหตุมา
จากค่าเงินกีบท่ีอ่อนลงมาก ส่งผลกระทบโดยตรงต่อยอดค าส่ังซื้อจากไทยเพราะคนลาวต้อง
เพ่ิมเงินกีบเป็นเท่าตัวเพ่ือให้ได้ซื้อสินค้าในปริมาณเท่าเดิมแต่ราคาสูงขึ้น (ท่ีมา : ผู้จัดการ
ออนไลน์ วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2566)

วิจัยธุรกิจรายสาขามีความเห็นว่าเงินกีบท่ีอ่อนค่าจะท าให้ราคาสินค้าแพง 
เนื่องจากธุรกิจส่วนใหญ่ในลาวต้องน าเข้าวัตถุดิบ สินค้าอุปโภคบริโภคจากต่างประเทศ 
ดังน้ัน จากสถานการณ์ดังกล่าว ประกอบกับแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจลาว จะ
ส่งผลกระทบต่อก าลังซื้อของประชาชนและการบริโภคภายในประเทศ ท าให้ปริมาณความ
ต้องการบริโภคสินค้าต่าง ๆ ของประชาชนในลาวลดลง รวมถึงการส่งออกสินค้าจากไทยไป
ลาวโดยเฉพาะสินค้าเพ่ือการบริโภคในประเทศ อาทิ อัญมณีและเครื่ องประดับ 
เครื่องส าอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์ รักษาผิว ผลิตภัณฑ์พลาสติก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ 
สินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้จะกระทบต่อจ านวนนักท่องเท่ียวลาวท่ีเดิน
ทางเข้ามาในไทย เพราะนักท่องเท่ียวลาวระมัดระวังในการเดินทางท่องเท่ียวมากขึ้น ใช้จ่าย
ลดลงตามก าลังซื้อ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมและธุรกิจเก่ียวเนื่อง

Source : REO,CIMBTHAI
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